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Philippe Sergeant فيليب �شرجان

احلرب ومر�ض االأر�ض

ٍن بدئي عن نيت�شه، مبفهوَمّيْ القّوة واحلّق كما يِجدان معناهما  فّكر دولوز، يف متعُّ
اأّنه  عر، املُمتّدة منذ الفكر الإغريقي القدمي. اإىل حدِّ  يف العالقة الثنائية بني الفل�شفة وال�شِّ
وطبيب  ع  املُ�شرِّ من  لُكلٍّ  املوّحدة  الكفاءات  ت�شتوِجب  جديدة  وظيفًة  المتداد  هذا  يف  راأى 
ع والطبيب وهما يتبادلن ِخفيًة، على مّر  احل�شارة. يحتّل الفيل�شوف وال�شاعر �شاحة املُ�شرِّ
ا�شتبداُل  يبقى  اأن  احلا�شل  حت�شيل  ومن  وتقييماتهما.  وجتاربهما،  تاأويالتهما،  الع�شور، 
املُ�شّرع والطبيب بالفيل�شوف وال�شاعر اإىل حّد بعيد غري مقبول. يتاأتى هذا من حقيقة اأّنه مل 
يُعد للفال�شفة وال�شعراء فر�شة لقاءات ذرائعّية اإل يف ما نَدر. بل تف�شلهما فينومينولوجيا 
عنا  يبتعد  واأن  اجلامعة،  يف  �ُشلطتهم  ا�شتثناء  دون  الفال�شفة  ُياِر�ص  اأن  تبغي  موؤ�ّش�شاتية 
ال�شعراء طوعًا بتجريبهم. كان نيت�شه قد تخّلى عن فقه اللغة. وُن�ِشَيت اأهمية هذا الِفعل الذي 
و�شع حّدًا ملهنته اجلامعّية. ومل ُتَر يف هذا التخّلي قطيعة معرفّية جوهرّية. فقد عّب نيت�شه 
عن نف�شه باأقوال ماأثورة، و�ِشعر، ومن خالل هذه الثورة تخّطى الأفالطونية. كما اأّن املوقف 
وفقه  والتاأثيل،  والأكاديية،  البدنّية،  الريا�شة  اليوم، من  فيل�شوف جامعي  ككّل  النيت�شوي، 
اللغة، يبدو اأّنه م�شار ا�شتثنائّي بقدر ما هو عاِر�ص. وبدءًا من تلك اللحظة، كان انطالق فكره، 
خارج الطبقة املوؤ�ّش�شاتية، ُمّرد تعليق ُحْكم. وبالنتيجة، كّل ثورة �شعرية ُتنِكر نف�شها بو�شفها 
لها �شلطات موؤ�ّش�شاتية اأو اإعالمية؛ بال�شباق حينًا،  هام�شية وذاتية، اإل عندما ت�شتعيدها وُتوؤوِّ

وباملُطالبة حينًا اآخر. 

واحلال اأّن دولوز، َكِمثل ديريدا، كان �شّد اجلامعة. لهذا ال�شبب �شهادته ال�شيا�شية 
عن نيت�شه بالغة الأهمية فيما يتعّلق بالرهانات ال�شعرية الفيل�شوفية التي تاأتينا من الفكر ما 
قبل ال�شقراطي. مل يفعل دولوز، يف هذه املحاولت كّلها، �شيئًا اآخر غري اإرادة اأن ُي�شاِلح كّل 



الآخر | ربيع 2012

9

الفل�شفي اخلا�ّص.  واملُ�شطَلح  الق�شيدة  املُنحدرة من منبَعني هما  ة  فرد مع وحدته اخلا�شّ
هذا علم اأخالق وجمالّية ُرمّبا تعود اإىل اأوهام هومريو�ص يف ربط احلياة بالِفْكر.

نيت�شه �شليعًا  كان  –وقد  فاعلة  قّوة  اإىل  الوحدة وحتويلهما  اكت�شاف منبَعي  بغية 
ينبغي جتنُّب حماولة  هنا،  من  انطالقًا  وال�شلطة.  �شة  املوؤ�شَّ من  اخلوف  ينبغي  ل  بهما– 
�شة ُحثالة الهام�شّيني. وكلٌّ يعِرف اأّنه يكفي  �شة، واملوؤ�شَّ التهمي�ص. لأّن الهام�شيِّني ُحثالة املوؤ�شَّ
الق�شيدة  لقاَء  اأّن  غري  ع��ادي.  اأمر  هذا  رقابًة.  هذا  لي�ص  نتجاهلها.  كي  فكرة  نتجّنب  اأن 

والفل�شفة لقاء �شاٍف. هذا ما يقوله دولوز :

ُيدِرج نيت�شه يف الفل�شفة و�شيلَتي تعبرٍي هما القول املاأثور والق�شيدة. يت�شّمن هذان 
ُيِحّل  وبذا  والِفكر.  ر  املُفكِّ �شورة جديدة عن  الفل�شفة،  ت�شوُّرًا جديدًا عن  ذاُتهما  ال�شكالن 
ت  نيت�شه حمّل املثل الأعلى للمعرفة، وحمّل اكت�شاف احلقيقي، التف�شري والتقييم. التف�شري ُيثبِّ
د »القيمة« الرتاُتبية للمعاين ويجمع  ع دومًا، والتقييم ُيحدِّ »معنى« الظاهرة، اجلزئي واملُقطَّ
املقاطع دون اأن ُيقلِّل اأو ُيلغي تعّددّيتها. فالقول املاأثور هو يف وقٍت واحد فّن التف�شري وال�شيء 
ر هو الفيزيولوجي اأو الطبيب، ذاك  ر، والق�شيدة هي فّن التقييم وال�شيء املُقيَّم. املُف�شِّ املُف�شَّ
ر  م هو الفّنان الذي ُيقدِّ الذي يُعّد الظواهر اأعرا�شًا ويتحّدث من خالل اأقواٍل ماأثورة. واملُقيِّ
ويخلق »منظوراٍت« ُمعّينة ويتحّدث من خالل الق�شيدة. فيل�شوف امل�شتقبل هو فّنان وطبيب 
ر  الفيل�شوف هذه غابرة وُمغِرقٌة يف الِقَدم. اإّنها �شورة املُفكِّ �شورة  ع.  ُم�شرِّ واحدة،  –وبكِلمة 
لة  مه. فكيف نفهم هذه ال�شِ ر العامَل وُمقيِّ ما قبل ال�شقراطي، »الفيزيولوجي« والفّنان، ُمف�شِّ

احلميمة بني املُ�شتقبل والأ�شلي ؟

هذا هو الت�شاوؤل الذي نوّد ا�شتئناَفه. 

نحن نبحث عن تقييم الأح��داث التي حت�شل لنا. لكْن ما معايري هذا التقييم ؟ 
د باحلَدث ؟ تقوم هذه الأ�شئلة على مَلكٍة واحدة : اإّنها مَلكة احُلكم. هذه املَلكة  وماذا نق�شِ
الأنظمة  يف  تتوّحد.  الثانية،  احلال  ويف  املَلكة.  تتعّدد  الأوىل،  احلال  يف  اّتكالّية.  اأو  ُم�شتِقّلة 
دية. ويف الأنظمة التيوقراطية، تنبع مَلكة احُلكم  الديقراطّية، تنبع مَلكة احُلكم من التعدُّ
من مبداأ الوحدة. هناك بالتاأكيد اأنظمة خمتلطة. وب�شورة ّما، كّل نظام �شيا�شي مزيج يجعل 
من مَلكة احلكم تذبذبًا م�شتمّرًا بني درجة معّينة من ال�شتقالل ونزوع ُمعنيَّ اإىل وحدة ال�شكل 

فيليب �سرجان
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والّتكال. غري اأّن الُقطَبني هنا. على الرغم من اأّن كّل نظام �شيا�شي ي�شرِتط مَلكة ُحكمنا التي 
ف الطريق بني مبداأ ديقراطي قليل التجريب تاريخيًا، ومبداأ تيوقراطي قدمي  تبقى يف ُمنت�شَ
جدًا، وهو من الِقَدم مبا يجعلنا نتخّلى عن التحليل. احلياة ال�شيا�شية، يف الديقراطية، ل 
ت�شتدعي مَلكة احلكم اإل عب انعدام التجربة اأو نتيجة عَدم وجود خيار اآخر. ويف التيوقراطية 
اأو ال�شمولّية، مَلكة احلكم رذيلة �شلوكية. لهذا ال�شبب ي�شُعب تقييم حدث كاحلدث الذي ح�شل 
ن ثقافات البلدان يف ال�شرق  يف العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين، يف املُنمنَمة التي ُتكوِّ

الأو�شط، التي ُتقا�ص –فيما لو ا�شت�شلم هوؤلء للت�شليل الإعالمي– مبقيا�ص املعايري الغربية. 

املعايري، على ما يبدو، لي�شت جاهزة لإطالق مَلكة ُحْكٍم ل تقوم فقط على اآراء، 
ن فكرة احلَدث. وعادات، واآلّيات، وتلقائيات ل�شيء يدّل عليها �شوى قيمة ُتلوِّ

بني، هذه هي حالنا يف الديقراطّية. ل وجود لديقراطية واحدة.  نحن غري ُمرِّ
دية.  التعدُّ والإجماع ل�شالح مبداأ  والتماُثل،  الوحدة،  الديقراطية ترف�ص مبداأ  اأّن  ة  وخا�شّ
حالة  بكّل  ر  ُتفكِّ عَر�شّية.  فهي  منوذجًا.  ُت�شّكل  ول  كونّية.  كفاءة  من  للديقراطية  لي�ص  اإذ 
كان  ولئن  اأبدًا.  واحدة  ثّمة ديقراطّيات، ل ديقراطّية  اإذًا  الظْرف.  بح�شب  انفراد،  على 
للديقراطّية طابع كوين، فينبغي اأن نوؤّكده يف الوقائع. ولئن كانت الديقراطية قيمة، وجب 
بالتحديد الدفاع عنها لأّن لي�ص لها طابع كوين. على هاتني النقطَتني، اأي من نقطة افتقار 
واأّنها، من  نف�شها،  ترف�ص  اأن  ُيِكن  ال�شبب، ل  لهذا  واأّنها،  كونّية،  اإىل كفاءة  الديقراطية 
جانٍب اآخر، قيمة ه�ّشة نتيجة افتقارها اإىل الكونّية يف مبدئها، على هاَتني النقطَتني، ل اأحد 

يتفاهم يف الغرب. اأو ل تتفاهم عليهما اإل قّلة قليلة.

د، والختالف،  �ُص فكرَة الواحد، الوحيد من خالل قلب املُتعدِّ الديقراطّيات ُتقوِّ
ر بالديقراطّية.  والأقلّيات. وهذا ل يكفي بالتاأكيد لتاأ�شي�ص مَلكة ُحكم �شليمة، م�شتقيمة ُتفكِّ
اأي  باإرادات حياة،  املُتعايل، حمكوم عليها  الوحيد،  املبداأ  ُتهِمل �شيادة  اإذ  فالديقراطيات، 
�ص الحقاً. مثاًل،  باأ�شكال وجود ل تتبّنى اأي خُمّطط ُمعّد م�شبقًا. والأنظمة الديقراطية تتاأ�شَّ
اأبدًا  تُكن  مل  فرن�شا  ع�شر.  التا�شع  القرن  يف  فرن�شا  �َشِهدت  كما  اإحياء  اأو  ُرعب  اأنظمة  بعد 
بلدًا ديقراطيًا، لكّنها فّكرت بالديقراطية لحقًا، نتيجة غياب البديل اأو، اإذا �شئنا، نتيجة 

ا�شطرار عار�ص.

احلرب ومر�ض االأر�ض
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تقوم الأنظمة التيوقراطية على امتياز تقريبي ملا هو قْبلي. ول اأحد يتفاهم على 
اأو ل تتفاهم عليها اإل قّلة قليلة. فالمتياز  مبداأ المتياز التقريبي هذا يف ال�شرق الأو�شط. 
يكون احلكم، على  اأن  وبالتايل يجب  له.  الب�شر  تاأويل  تفاوتًا يف  ثّمة  اأّن  اإّل  اإلهي،  اأ�شل  من 
اإيعاز  اإىل  ا�شتنادًا  العقل اخلال�ص  اأُ�ُش�ص  ّما على احرتام  اأمام حَدث  قادرًا،  كانط،  طريقة 
د  ة مللَكات الروح حيث تعمل عبقرية ال�شعوب على ابتداع تفرُّ العقل العملي يف بلوغ ُلعبة ُحرَّ
َت�شوُّري  افرتا�ٍص  �شاأن  ُيقلِّل من  كانط  يُكن  ِح��َدة. مل  على  منها  كاّلً  اآِخ��ذًة  �شات  املوؤ�شَّ هذه 
ل�شالٍم َكويّن. ومع ذلك، ناأخذ مثاًل : عام 1789، يف حلظة املُفارقة التي انطوى عليها ف�شل 
توا برفع  ين يجتمعون لُي�شوِّ اإّنها مفارقة لأّن ال�شعب، وطبقة النبالء، ورجال الدِّ لطات.  ال�شُّ
اليد، بعدد الأ�شوات، وبدءًا من ذلك، فقدت م�شالح الطبقة امتياَزها. فاإلغاء المتيازات ل 
ي�شتند اإىل ف�شل ال�شلطات، بل ي�شتِند بالأحرى اإىل عَدم حتديدها. ما تزال هذه الفكرة غري 
ر فيها. فالإلغاء ل ُيعِلن �شالمًا كونّيًا بني الأنظمة. بل يخِلط بينها. نتيجة هذا اخللط :  ُمفكَّ
ي مبداأ التما�ُشك والوحدة.  ال�شلطة الق�شائية ُتعاِقب تباُيَن الأقلّيات. وال�شلطة الت�شريعية ُتقوِّ
رها حينما ل  واحلّق يتغلَّب دومًا على الق�ساء. وبدل اأن ُتطّبق ال�شلطة التنفيذية القوانني ُتف�شِّ

حترفها عن طريق اإجراءات ُمعّينة. 

مل ت�شتطع الديقراطيات اأن تتحّرر تاريخيًا وميتافيزيقيًا من مبداأ الإجماع على 
دية، و�شّد ليونة مَلكة احلكم التي لها ا�شمها اآخر هو املُ�شاَك�شة.  الوحدة التي تعمل �شّد التعدُّ
ِمْثلّية.  بجرعات  �شوي�شرا،  با�شتثناء  ال�شتفتاء،  ق  ُيطبَّ َول،  ال��دُّ اأغلب  يف  اأّن  �شبب  هو  وهذا 
اأب��دًا  ت�شتطيع  ل  وهكذا  ال�شوي�شرّية.  املُ�شاَك�شة  اإدراج  ا�شتفتائية  غري  اأوروب��ا  ت�شتطيع  ول 
والع�شكرية  اأّن احلركات القت�شادية  ُمثريًا. وخ�شو�شًا  �شيئًا  بو�شفه  ال�شعبي  ال�شيء  تقييم 

ت ُمتقلِّبة. لال�شتعمار، وللتجّمعات التي اأ�شهمت يف اختالط الأجنا�ص ُعدَّ

الديقراطيات، يف العمق، ل تتفاهم يف ما بينها. والف�شل بني الزمني والروحي 
غري ُمعتَمد يف اأغلبها. ففي الوليات املتحدة الأمريكية، يبقى الإجنيل و�شيلة تقييم الهيئات 
املوؤ�ّش�شية مثلما اأّن القراآن كذلك يف اأغلب بلدان ال�شرق الأو�شط. وكثري من الديقراطيات يف 
اأوروبا تظّل رمزيًا مماِلك )بريطانيا، وا�شبانيا، وبلجيكا، الخ(. وعقوبة الإعدام غري ُملغاة 
يف عّدة ُبلدان ديقراطية تتقا�شم هذا المتياز مع الأنظمة ال�شمولّية، والأنظمة التيوقراطية. 
عات ُمت�شّنجة، عن اأن يكون تعداديًا  ويف النهاية، مبداأ الأغلبية، يف اأوروبا، حني اأوقفته تقطُّ
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اخللفية  على  لينني  منذ  يرتفع  كان  الذي  الإجماع  �شّد خطر مذهب  انتف�ص ح�شرًا  واآليًا، 
الدينية لالأرثوذك�شية الرو�شّية والإيقونة، و�شّد العرتاف بتجّمعات الأقلّيات. ول ندري اإىل 

اأية درجة ُيعّد الت�شويت بورقة بي�شاء ت�شويتًا لغيًا. 

جتهل الديقراطيات جهاًل ع�شويًا املبادئ الثالثة التي �شنعتها يف قليل اأو كثري :
1 ف�شل الروحي عن الدنيوي.

2 اإلغاء احلكم بالإعدام.
ر حتى فكرة تقييم  ُتعلِّق مَلكَة ُحكِمنا وتوؤخِّ 3 الأقلّيات املُ�شاِك�َشة. فهي منذ الآن 

احلدث. 

ُنريد اأن مُنار�ص مَلكَة ُحكمنا على اأنظمة فقط. على اأنظمة �شيا�شية، واقت�شادية، 
رين  وع�شكرية. وبالتايل يجب اإجراء ت�شخي�شات. على الفّنانني اأي�شًا، وعلى ال�شعراء، واملُفكِّ
والال�شرعّي،  الال�شرعية،  مفهوم  حول  وبالتحديد  ر�شمّي،  غري  يبقى  ما  تعريف  ُيعيدوا  اأن 
املفهوم الذي ما يزال يبدو اليوم اأ�شواأ �شتيمة. لن�شتاأِنف اأي�شًا الفكرة التي تكاد تكون ُمهَملة 

اليوم. يقول دولوز :
لي�ص املر�ص �شريورة، بل هو توّقف �شريورة، كما يف ‘حالة نيت�شه’. وهكذا فالكاتب 
بحدِّ ذاته لي�ص مري�شًا، بل هو بالأحرى طبيب، طبيب نف�شه، وطبيب العامَل. العامَل 
الأدب  يبدو  حينئٍذ  الإن�شان.  مع  الأمرا�ص  فيها  تختِلط  التي  الأعرا�ص  مموع 
كم�شروع اإقبال على احلياة : لي�ص لأّن الكاتب �شديد الإقبال على احلياة بال�شرورة 
]...[ لكْن لأّنه يتمّتع بعزوٍف عن احلياة ل ُيقاَوم جاءه مّما راآه و�شمعه من الأ�شياء 
بالغة العَظمة والقّوة يف نظره، التي ل ُتقاوم، والتي ُتنِهكه ُماوزتها مع اأّنها متنحه 
�شريوراٍت قد جتعلها هيمنُة الإقبال على احلياة غرَي مُمِكنة. يعود الكاتب مّما راأى 
اإقبال على احلياة �شيكفي  و�شِمع بعيَنني حمراَوين، وبغ�شاَءي طْبل مثقوَبني. فاأّي 
لتحرير احلياة يف كّل مكاٍن حيث يحِب�شها الإن�شان، وتنحِب�ص فيه، حِتب�شها الأجهزة 
اإّنه عزوف �شبينوزا عن احلياة، �شريطة اأن  الع�شوية والأجنا�ص وتنحِب�ص فيها ؟ 

ي�شتِمّر �شاهدًا حتى النهاية على روؤية جديدة تنفِتح عليه على عَجل. 

غري  �شعب  ابتداع  على  يرتِكز  كتابًة،  بو�شفه  اأدب��ًا،  بو�شفه  احلياة  على  الإقبال 
موجود. ينتمي اإىل الوظيفة ال�شحرية يف ابتداع �شعب. فاملرء ل يكتب بذكرياته، 
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ه اجلمعّينَي ل�شعٍب قادم ما يزال ُمتخّفيًا حتت  اأو التوجُّ اأن يجعل منها الأ�شل  اإل 
خياناته وجحوده. لالأدب الأمريكي هذه القدرة ال�شتثنائية يف اإنتاج ُكّتاٍب قادرين 
ُمهاِجري  ُمتكّون من  ُكّتاب �شعٍب كويّن  ة، لكن مثل  على حكاية ذكرياتهم اخلا�شّ
الُبلداِن كّلها. توما�ص وولف Wolf »ُينيم بالكتابة اأمريكا كّلها �شريطة اأن جِتد نف�شها 
اإذ لي�ص هذا �شعبًا َمدُعّوًا للهيمنة على العامَل.  يف جتربة رُجٍل واحد.« بال�شبط، 
فهو �شعب اأقلّية، اأقلّية اإىل الأبد، ماأخوذ يف �شريورة ثورّية. ُرمّبا يوجد يف ذّرات 
، ُمهيَمن عليه، يف �شريورة دائمة، يف حال دائمة  الكاتب، �شعب غري �شرعي دويِنّ
من عدم الكمال. غري �شرعي مل تُعد تعني حالة عائلية، بل تعني �شريورة الأعراق 
اإذ  الكاتب.  اإّنها �شريورة   . اأ�شود من ِعرٍق ُمنحّط ليتغريَّ اأنا حيوان،  وانحرافها. 
ُيّثل كافكا Kafka بالن�شبة لأوروبا الو�شطى، وملِفّل Melville بالن�شبة لأمريكا الأدب 
اأو لكّل ال�شعوب الأقلّية، التي ل جِتد التعبري  اأقلّية،  بو�شفه القول اجلمعّي ل�شعٍب 
عنها اإل يف الكاتب ومن خالله. وعلى الرغم من اأّن الأدب ُيرِجع دومًا اإىل عوامل 
متفّردة، فهي تن�شيق جمعي للقول. الأدب هَذيان، لكّن الهذيان لي�ص ق�شية اأب-اأُّم: 
فلي�ص ثّمة من هذيان ل يرُّ من خالل ال�شعوب، والأع��راق، والقبائل، ول ت�شكن 
التاريخ الكويّن. فكّل هَذيان تاريخّي عاملّي، »انتقال اأعراق وقاّرات«. الأدب هذيان، 
بهذه ال�شفة، يلعب م�شريه بني ُقطَبي الهَذيان. الهذياُن مَر�ص، املر�ص بامتياز، 
ب فيها ِعرق يزعم اأّنه �شاٍف وُمهيِمن. لكّنه مقيا�ص ال�شّحة عندما  كّل مّرة ينت�شِ
ي�شتدعي هذا الِعرق املُ�شطَهد الذي ل يكّف عن الهتياج حتت اأ�شكال الهيمنة، عن 
ُمقاومة كل ما ي�شحق وَي�شُجن، وعن اأن يرت�شم منقو�شًا يف الأدب بو�شفه �شريورة1.

مبداأً  منها  نتعّلم  لهومريو�ص.  االإل��ي��اذة  هو  الغرب،  يف  احل��رب،  عن  كتاب  اأق��دم 
وم�شاألة  ثابت.  هو  بل  وح�شب.  قديًا  املبداأ  هذا  لي�ص  اقت�شاد.  كّل  اأ�شا�ص  ب�شيطًا. احلرب 
�شرعية احلرب اأو عَدم �شرعّيتها لي�شت مطروحة اأبدًا، مهما كانت ال�شرتاتيجيات املنت�شرة 
م احلرب.  م اأ�شواق املال. واأ�شواق املال ُتنظِّ من خالل اأنظمة �شيا�شية خمتِلفة. احلرب ُتنظِّ
هذا قانون تباُدل ل عالقة له مع اأّية حتمّية، مع اأيِّ قَدر. وُيطَرح بو�شفه اأ�شغر قا�ِشم ُم�شرَتك 
حلرب  اأي�شًا  وجود  ل  اأّن  كما  عادلة  حلرٍب  اإذًا  وجود  ل  ُم�شتدام.  اقت�شادي  عمل  كّل  بني 
ا اإحداثّيات  غان احلرب كي ُيغريِّ �شة. بل هناك فقط مفهوما العدالة والقدا�شة اللذان ُي�شوِّ ُمقدَّ
القت�شاد اجلاري. وقد قامت احلروب يف التيوقراطية ويف الديوقراطية، اإذا توّقفنا عند 
َفني. وهي لي�شت اإيديولوجية اإل ثانويًا. وهي مبدئيًا جتعل من القّوة ما  هذين الُقطبني املتطرِّ
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ينحّط به كل تعبري اجتماعّي. فالقّوة هي التي توّزع احلّق، ل العك�ص. ومفهوم احلّق يف املحّل 
الثاين بالقيا�ص اإىل مفهوم القّوة. 

ال�شوؤال  هذا  طاِرحًا  القّوة  مبفهوم  تفكريه  جوهَر  نيت�شه  مثل  فيل�شوف  األزم  اإذًا 
ر قّوٌة يف قّوٍة  ُتوؤثِّ phusis، بطبيعة ال�شيء ال�شعبي( : كيف  الفيزيائي كلّيًا )املُتعلِّق بالفوزي�ص 

اأُخرى، يف ما وراء اخلري وال�شّر، اأو كيف تكون تفاُعلّية ؟

احلرب العاِدلة

يقرتح جيّل دولوز طريقة لالإحاطة باإ�شكال اأيٍّ كان )يف هذه احلال، وهنا، اإ�شكال 
القّوة(. ويفرِت�ص اأّن يف كّل ُبرهان ثالث حركات.

ل يف هذا  اأن يتدخَّ اأردنا ُمناق�شة م�شكلة، فعلى كلٍّ مّنا  ل. فاإذا  اأّوًل، حركة التدخُّ
ل يف عالقة قوى بني نظام ديقراطي ونظام تيوقراطي؟  النقا�ص. مثاًل، اإىل اأّي حدٍّ اأنا ُمتدخِّ
تيوقراطي،  الأ�شا�شية مو�شع �شّك. ويف نظام  ُحرّياتي  ع  تو�شَ ل بقدر ما  ُمتدخِّ اأنني  اأفرِت�ص 
ُمتعالية متنح الوطَن ان�شجامه.  ال�شيادية ل�شعب ترتكز على اخل�شوع لإرادة فريدة  احلرية 
ل  واإذا قطعت قّوة ما مثاًل، قّوة ديقراطية، هذه الإرادة الفريدة وهذا الن�شجام، فاأنا ُمتدخِّ

دة.  ل، لأّن احلرية ال�شيادية ل�شعبي ُمهدَّ يف هذه الإرادة، من خالل هذا التدخُّ

للبهنة  الثانية  احلركة  هي  وه��ذه  الأ�شياء.  د  تتعقَّ لي،  َتدخُّ حلظة  من  وب���دءًا 
اأن تتعّقد تقريبًا على هذا ال�شكل:  الدولوزّية. هي حركة التعقيد. وفكرة حرب عادلة يجب 
ومن  نظر ديقراطية.  ووجهة  قّوة  بني  اأُعاِر�ص  اأن  العدالة  تيوقراطية، من  نظر  وجهة  من 
تيوقراطية. فثمة متامًا عالقة  قّوة  كّل  اأتعاَر�ص مع  اأن  العدالة  وجهة نظر ديقراطية، من 
قوى حا�شمة قباًل. وم�شاألة العدالة �شوف تنحِرف عن هذه العالقة. وينبغي اأن حُتّل احلرب 
تيوقراطية، وكل  اأُخرى، كّل  التيوقراطية والُقوى الديقراطية. وبعبارة  القوى  ال�شراع بني 
ديقراطية تلجاأ اإىل القّوة اإن مل يُكن من اأجل اجرتاح اأقلّية مفهومه عن العدالة فعلى الأقّل 
احلركة  هي  وهذه  القّوَتني.  من  قّوة  انت�شرت  اإذا  اإل  معنى  له  يكون  ولن  ه،  َفْر�شِ اأجل  من 
الثالثة. فبعد التعقيد، تاأتي حلظة ال�شرح التي هي على وجه التقريب ما ياتي : لُيِكن ت�شوُّر 
ر قّوٌة على اأُخرى فورًا. فثّمة تفكري، و�شرح ينبغي َب�ْشُطهما  اأّي �شالم كوين من دون اأن تنت�شِ
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اأّيًا ما كان نظاُمه، ُيار�ص القّوة على �شعبه. لكْن يف النظام  على مفهوم القّوة. فكّل وطن، 
الديقراطي، مُتاَر�ص القّوة على جزء من ال�شعب. ومُتاَر�ص يف النظام التيوقراطي على كاِمل 
ال�شعب. اإذًا مفهوُم القّوِة مفهوٌم كّمي، كثيف، وُيثري هذا ال�شوؤال الوحيد : هل ينبغي اأن يفِر�ص 
كّله.  الع�شرين  القرن  تاريخ  هو  ؟ هذا  ال�شعب  اأم على مموع  ال�شعب  من  على جزء  نف�شه 
وفكرة العدالة تنبع منه. يف نظر الديقراطيات، مفهوم القّوة ُيدعى اأغلبية ويقهر الأقلّيات 
اأو  التيوقراطيات  خ(. ويف نظر  دية بح�شب خمّطط ُمدوِّ التعدُّ )ا�شتفتاء عام با�شمه ترتاجع 

ال�شمولّيات، ُيدعى املفهوم اإجماعًا ويُعّد الأقلّيات �شيئًا عاِر�شًا. 

يف نهاية اإجراء ال�شرح، يتكّون لدينا الآتي : مفهوم الأقلّية جوهري يف الديقراطية 
ب�شرط اأن يخ�شع لقّوة الأغلبية يف ال�شتفتاء العام. ومفهوم الأقلّية عاِر�ض يف التيوقراطية 

د با�شتمرار فكرة الإجماع. اأو يف الأنظمة ال�شمولّية ب�شرط اأن يجعل من العاِر�ص نظرّية ُتهدِّ

اجلوهر  ال��ع��واِر���ص.  بح�شب  ر  ُنفكِّ اأن  واإّم���ا  اجل��واه��ر.  بح�شب  ر  ُنفكِّ اأن  ف��اإّم��ا 
احلاَلني،  يف  لكْن  بالإجماع.  ق  يتحقَّ الديقراطي  واجلوهر  بالأغلبية.  يتحّقق  الديقراطي 
غ �شيئًا من ا�شتخدام القّوة. فب�شبب وجود اأقلّيات بارزة دومًا وعاِر�شة، اخرتعت  الأقلّيات ُت�شوِّ
عن  الإجماع  يبحث  ذاتها  ولالأ�شباب  حتتويها.  كي  العام  ال�شتفتاء  مفهوم  الديقراطيات 
اجتثاث الأقلّيات التي يحتاج اإليها كي ُياِر�ص جتاُن�َشه. ويف احلاَلني كلتيهما، لي�ص يف عالقَتْي 
القّوة هاَتني حرٌب عادلة. اإذ اإّن هناك اإرادة التخلُّ�ص من كل �شكل اأقلّية من وجود ال�شعوب 
والأفراد. وا�شتخدام القّوة هو جتلِّي هذه الإرادة، الديقراطية حينًا، وال�شمولّية حينًا اآخر، 
؟  اإبادتها  اأجل.  الأقلّيات،  قْهر   : الكمّية  الكثافة  يف  اإل  تتالقياِن  ل  الأخ��رى  كما  واإحداهما 
رة. وبني هذين البناَمني، ر�شم نيت�شه لوحة الآلم اأُحادية اللون. يف احلاَلني  املحاولة ُمتكرِّ
كلتيهما، العدمّية هي التي تفعل فعَلها. فهي رّدة فعل قّوة �شّد قّوٍة اأُخرى. ل وجود اأبدًا حلرٍب 
عادلة. ثّمة فقط غيظ اأكرث تفاُقمًا من غيٍظ اآخر، قّوة اأكرث تفاعاًل من قّوة اأخرى لإ�شكات 

الأقلّيات با�شم الديقراطيات التي ت�شتغلُّها، وبا�شم الإجماع الذي يبعثها كاأطعمة منذورة.

ل، والتع�شري، وال�شرح–  اأّيًا كانت حال ال�شكل، يف نهاية الإجراء الدولوزي –التدخُّ
نرى متامًا اأن مفهوم »احلرب العادلة« لي�ص مفهومًا. اإّنه �شعار، دعاية تقرِتن مع دوافع و�شائل 

الإعالم احلالية. 
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ع االإبهام بني مركزية اللغة ومركزية املو�سِ

القّوة  تف�شل  التي  امل�شافة   Ishaghpour اي�شاغبور  يو�شف  الإيراين  الكاتب  اكت�شف 
ز امليتافيزيقيا الغربية عن �شياق يرتاأ�ص و�شعيات عَدم النتظام ال�شرقّية.  املفهومّية التي مُتيِّ
ر الغرب مركزية اللغة حني ا�شت�شار ال�شرق  وقد جلاأ اإىل خُمّطط عملي على نحٍو خا�ّص : حرَّ
ق الأ�شباب التي من اأجلها  ع. وحني طلب مني ال�شاعر ال�شوري اأدوني�ص اأن اأُعمِّ مركزّية املو�سِ
م  كان الغرب يّدعي كونّيَة ِقَيمه كي يفِر�شها على كّل اأ�شكال الآَخرّية، كان يو�شف اي�شاغبور ُيقدِّ
ل، والإطار، وركود الدم  ل، والتباُعد، والفا�شِ ع هي ِعْلم التاأمُّ فر�شّية ُمريحة. فمركزية املو�شِ
الذي ت�شتِعّد مركزية اللغة مللئه وانتهاكه. فمركزية اللغة هي ا�شتعداد خا�ّص للغة الإغريقية 
.être ص يف الأ�شل من كّل َقْول اإمباطورية الفاعل النحوي وعمله من خالل الفعل كان� التي توؤ�شَّ

العامَل  واأن يفعل يف  يكون املرء �شقراط بو�شفه فاعاًل  اأن  اإنها نف�ص ميتافيزيقيا 
من خالل اخلطاب، من خالل الفعل كان، من خالل اللغة التي يب�شطها �شقراط. هذا على 
ل النتقال من اأحدهما اإىل الآخر:  ل يوؤجِّ الرغم من اأّن بني احلال والفعل، ل يوجد اأقّل فا�شِ
يها  ُن�شمِّ التي  اللغوّية  بنيته  الغربي يف  ع  التو�شُّ يندِرج  الآن  الِفْعل، وبدءًا من  اأ�شاًل  الكون هو 
اأن  من  �شيتمّكن   Austin اأو�شتان  الكبري  الأك�شفوردي  الفيل�شوف  اأّن  حّد  اإىل  اللغة.  مركزّية 
ُموؤلَّفًا موحيًا عن هذا اجلهاز حيث ُيرتَجم  القرن املا�شي  التحليلية، يف  الفل�شفة  يكتب، يف 
�ص  الكالم، اأي الفعل الغربي، مبا�شرة بفعل ح�ّشي-قيادي : عبارة ‘القول يعني الفعل’ ُتلخِّ
الأخالق الغربية عب بروتوكولت ومواثيق لها طابع كويّن. تختِلف املواثيق من بَلٍد اإىل اآخر. 
يني،  َحْلف  كونيًا  يفِر�ص  البوتوكول  اأّن  واحل��ال  بروتوكولت.  بَلد،  كلِّ  يف  وثّمة،  يهّم.  ل 
واللتزام بوعد، واإعطاء كِلمة. ولئن اأُعطيت هذه الكِلمة اأمام اهلل، فينبغي على الأرجح اأن 
تتحّقق. وبالنتيجة، اللغة الغربية، والفعل ال�شتعماري يطبعاِن بحياديٍة الف�شاَء الديقراطي، 

والف�شاء التيوقراطي وكذلك كل الأنظمة الو�شيطة اأو النتقالية. 

�شه  ُيخ�شِّ الذي  الكتاب  ويف  الو�شعية.  هذه  عن  ُيداِفع  ل  اي�شغبور  يو�شف  طبعًا 
لل�شينمائي الياباين اأوزو Ozu، يقول فقط اإّن يف اللغة اليابانية، يف البنية اللغوية التي مُتثِّل 
ُن�شج الأجداد ال�شرقي، احّماء الفاعل النحوّي والفردي، وبالتايل احّماء اللغة، وبال�شرورة 
ع.  اء الفعل. ّيحي ‘الأنا’ َعْمدًا يف ال�شرق ل�شاِلح قاَلب �شياقي ُيدعى هنا مركزية املو�سِ احمِّ
ع. وبني هاَتني القّمَتني، تعمل  املُنَتهى يف الغرب هو مركزية اللغة، ويف ال�شرق مركزية املو�شِ
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كّفة امليزان كبو�شلة طائ�شة يف ال�شرق الأدنى وال�شرق الأو�شط ُيِكن اأن ندعوها بحيادية ال�شرق 
ر فيه من البعيد. فال ُبّد اأن يكون  الأدنى والأو�شط. غري اأّن هذا الأدنى الذي يبقى غري ُمفكَّ

ع ُتِعّده اإعادة �شياغة �ِشعرّية للقريب والبعيد. ال�شالم حالًّ بني مركزية اللغة ومركزية املو�سِ

رع الدِّ

ط ق�شيدة حرب.  اأقدم ق�شيدة و�شلتنا من ال�شاطئ ال�شرقي للبحر الأبي�ص املتو�شِّ
ر بيري فيدال-ناكيه Vidal-Naquet باأّن الرتاجيدّيني، من هريوردت حتى ال�شلطان العثماين  ُيذكِّ
حُمّمد الثاين، يف القرن اخلام�ص ع�شر كانوا يرون يف ِح�شار طروادة اأّول اأكب جتلٍّ لل�شراع 
د على  بني اأوروبا واآ�شيا. وقد تعاظم هذا ال�شراع حتى اأّيامنا، لكْن لي�ص عدمي الأهمّية اأن ُن�شدِّ
اأّن الرهان اأ�شاًل، يف الإلياذة، مل يُكن من طبيعة دينّية. فهو ملحمّي. واإذا كان فّن املعرفة هو 
د فيدال-ناكيه، فالقائد هومريو�ص هو الذي جعل من الكالم ومن  امللحمة ذاتها épos كما ُيوؤكِّ
الكتابة ال�شعرية معرفة للحرب. وغالبًا ما ُي�شِمع ال�شاعر �شوَته يف ظروف احلرب، وي�شنع 
 ،Chrétien de Troyes لنف�شه �ُشمعة. حتى اأعظم ق�شائد احُلّب عند ال�شاعر كريتيان دو تروا
ودانتي، و�شرفانت�ص، وحتى اأ�شعار اأبولينري، و�شاندرا�ص، ولوركا، ونريودا ما كانت لتمِلك قّوة 
اإيحائها لو مل حتِمل الكتابة ال�شعرية داخلها ُعنَف ما كان الُقدماء يدعوَنه ب�الوجد، ب�اخلروج 
اأّما الو�شف الهومريي لأّول مو�شوع فّني  ek-stasis بو�شفه عالمة على العبقرية.  من الذات 
ال�شعرية   والكتابة  عري،  ال�شِّ الكالم  ز  مُتيِّ التي  اخلا�شة  هذه  اأدرج  فقد  القدية  اليونان  يف 
 poïen ل بتن�شيق �ِشْعري ُيظِهر اخرتاع ال�شناعة �شمن مو�شوع ِدْرع هفاي�شتو�ص. فالأمر ُمّت�شِ
ُيقّدم  اإذ  لل�شاعر.  ال�شّري  الخرتاع  هذا  خالل  من  باأكملها  ذاَتها  اإيطاليا  ت�شرح  احلربية. 
هومريو�ص فيه تقنيًا فّنه يف املعركة بو�شفه مفهومًا عن العامَل. وهذا هو اجلزء الأ�شا�شي من 
امللحمة احلديثة ل�شرتاتيجية  العرب  للوران�ص  ال�سبعة  اأعمدة احلكمة  ُت�شّكل  روؤيته. وهكذا 
الأخرق  المتياز  هذا  لل�شعراء  يكون  اأن  طبعًا  يعني  ل  ؟  هذا  معنى  ما  لكن  حربية.  �شعرية 
ال�شعر  اأّن  يوؤّكد  الذي   Adorno اأدورنو  لياأ�ص  ِخالفًا  يعني هذا،  باحلرب.  التغّني  احلزين يف 
مل َيُعد مُمِكنًا بعد املحرقة، اأّن الكثافة ال�شعرية وحَدها، لأّنها اأم�شكت احلدث من الداخل، 
عري ن�شاطًا من ُجملة ن�شاطات. بل هو معرفُة  خليقة مُبقاومة احلرب. اإذًا لي�ص الن�شاط ال�شِّ
ُمتفّردة. وبهذا املعنى، احلَدث  الِقَدم، وهذه املعرفة منبع موؤامرة  ماأ�شاٍة ُمطلقٍة ُمغِرقة يف 
الهومريي رائد. فهو يجعل من ال�شرط ال�شعري فَر�َص ِرهاننا. وْجد القائد اأمام هف�شتو�ص. 
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ْندان. اإذ خَلق عليه اإله احِلدادة  فًا الدرع الذي يرّن على ال�شِّ وهومريو�ص الراوي، ُين�ِشد وا�شِ
والبحر،  وال�شماء،  الأر���ص،  عليه  ر�شم  متنّوعًا.  تزيينًا  النار  وملقط  ال�شلبة  املطرقة  حتت 
وال�شم�ص. وهذه هي العنا�شر الأوىل لفّن الرثاء. ور�شم عليه اي�شًا مدينَتني اإن�شانيَتني. وما 
الأمر اأبدًا اأمر تق�شيم اإىل مدينة �شماوة ومدينة اأر�شية. اإّنها ق�شية الرجال والن�شاء والآلهة، 
والإلهات الذين يتنازعون حتت خطوط العبقرية، خطوط احلّداد ال�شابق لرامبو. هف�شتو�ص 
والف�شة.  الثمني،  والذهب  والفولذ،  القا�شي،  البونز  النار  يف  ُيطِلق  النار.  باجتاه  ينفخ 
باأر�ٍص  اأَ�شَبَهها  ما  الأر�ص.  »َت�ْشَودُّ   : ُين�ِشد هومريو�ص هاتفًا  وقوّي.  باخرتاع درع �شخم  بداأ 
كتاب احلرب، يف  الن�شيد 18 من  ! هذا يف  فنّية«  َلرائعة  اإّنها  اأّنها من ذَهب،  مع  حمروثة، 
ك احلدود اأ�شاًل، احلدود بني احلّق، والق�سية العادلة، والنّية احل�َسنة التي  االإلياذة. وتتحرَّ
ون  ُي�شمُّ الذي  العادلة«  »احلرب  مفهوم  ن  ِلُيكوِّ الأكويني  توما  القّدي�ص  عنها  يتحّدث  �شوف 
اآذاننا به اليوم، وبالتحديد ال�شحفي برنار-هرني ليفي. اأو، بالأحرى، نرى اأّن هذه احلدود 
يجهل  فالقائد  الأكويني.  توما  والقّدي�ص  اأوغ�شطني  القّدي�ص  ذهن  يف  اإل  بالرت�شام  تبداأ  مل 
ن هالَة كلِّ عمٍل فّني. فمن يِلك احلّق ؟ هل يِلكه هف�شتو�ص  هذه احلدود، وهذه الباعة ُتكوِّ
َرر ؟ هل يِلكه هومريو�ص الذي،  الذي �شرق منه بروميثيو�ص النار، بروميثيو�ص، �شاِرق ال�شَّ
الفّني  ْنع  ال�شُّ ْنع،  وال�سُّ الإلهي  احلَريّف  تقنية  بني  ال�شحري  املعب  ز  ُييِّ رع،  الدِّ ف  ي�شِ وهو 
رع حلظة تكوُِّن قَدر َموِته ؟ ومن يِلك  ه له الدِّ للنّحات ؟ اأم يِلكه املُحاِرب اآخيل الذي ُيوجَّ
الق�شية العادلة ؟ هل متِلكها الإلهة ثيت�ص، اأُّم اآخيل التي تنِدب باكية العبقرية العرجاء كي 
تهب اآخيل الأ�شلحة التي من خاللها ُي�شِهم احلّق، والدين، والفّن يف التمثيل الأعمى للموت؟ 
ر باأّن ما بني الآلهة والب�شر، ما تزال الذرّيات،  هل متِلكه هرييه اأخت زيُّو�ص وزوجته التي ُتذكِّ
والإرث، وديون ال�شرف والدم ُمثقلة بال�شريورة التي مل حتّل ُعقَدها بعُد ُلعبة القوى والعقل ؟ 
هل يِلكها مل�ص –حتى لو كان مِل�ص الأولومب– الذي يتنّباأ مبعنى املُ�شاورات التي ينبغي 
اختباُرها يف املواد احل�ّشا�شة التي ي�شتخِدمها الب�شر ؟ واأخريًا من يِلك النّية احل�َسنة حني ل 

تكون اأية معرفة اإل الرتعا�شة والحت�شار التي يتنازعها الحتيال والقّوة ؟ 

ل بني احلّق، والق�سية العادلة، والنّية  مل ير�شم هف�شتو�ص على الدرع اأّي حدٍّ يف�شِ
ُبل التي توؤّدي اإىل الطماأنينة، اإىل  احل�َسنة. فاإىل الفن، يف كتاب احلرب، يعود اكت�شاف ال�شُّ

ال�شالم، اإىل غياب ا�شطراب احلوا�ّص، اإذا كان غياب كهذا قد ُوِجد اأ�شاًل.

 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, 1993, Editions de Minuit, pp. 14-15. 1

احلرب ومر�ض االأر�ض



الآخر | ربيع 2012

اأحمد دلباين

عن الثورة والدميقراطية
ال، اأم قطُع راأ�ض املَِلك ؟ فولتري اأوَّ

1

العربي– الكثرَي من  بالربيع  �ُشّمي  ما  –اأو  الأخرية  العربية  النتفا�شات  طرحت 
وقد  ذاتها.  الثورة  وم�شري  الإن�شان  وحقوق  والديقراطية  والدين  بالدولة  املتعلقة  الأ�شئلة 
كان من الطبيعي اأن يعكف العقل النقدّي العربي على مراجعة م�شريته ونظام فهمه للواقع 
والتاريخ ا�شتناًدا اإىل الأفق الذي فتحته النتفا�شات العربية واإجنازاتها ال�شيا�شية بالأخ�ص. 
كما كان عليه اأن ُيواكب النتفا�شة حُمت�شنا تطلعاتها امل�شروعة وُم�شتب�شًرا املعاين والدللت 
نرى يف  اأن  ُيكننا  اآخر،  اعتبار  اأي  وبعيًدا عن  املُت�شارعة.  الأح��داث  التي طفت على �شطح 
ر الذات العربية من احل�شور الطاغي  الثورات العربية الأخرية اإجنازا تاريخيا ُمهّما جّدا حرَّ
ر�شوخ  تعرف  مل  األفية  بثقافة  ارتبط  الذي  التقدي�ص  ونظام  ال�شيا�شي  البطريرك  لأيقونة 

التقاليد الديقراطية –باملفهوم الثقايف ال�شامل– يف تاريخها. 

هذا يعني، اأول، اأننا ننظر اإىل الثورات العربية باعتبارها اإجنازا �شيا�شيا يف املقام 
ومل  ال�شاملة،  التنمية  حتقق  مل  وتابعة  ة  وُم�شتبدَّ فا�شدة  حكم  باأنظمة  الإطاحة  اأتاح  ل،  الأوَّ
ما–  –مبعنى  كانت  لقد  اأوجهه.  بكل  الوطني  ال�شتقالل  ن  ت�شُ ومل  الإن�شان  حقوق  حترتم 
دت حنق ال�شعوب العربية على ف�شل الأنظمة التي ولدتها حركات  انقالبات مدنية �شرعية ج�شَّ
التحرير الوطني والنقالبات الع�شكرية؛ وقادت بلداننا، منذ عقود، على هدى بو�شلة البناء 
ان العربّي مل يعد باإمكانه اأن ي�شَح  الوطني وحتقيق الوحدة والتنمية. ولكننا نعرف اأن الُربَّ
ال�شداأ عن بو�شلته فاقدة ال�شالحية يف حُميط العامل الذي �شهد تغريات جذرية على جميع 
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التاريخّي لأمتنا من  يلهَج باخلال�ص  اأن  باإمكانه  يُعد  العوملة؛ ومل  املُ�شتويات منذ بزوغ فجر 
العطب احل�شارّي، ومن ح�شور هيمنة الآخر الأمبيايل على م�شائرنا. فلم تكن اإطاللتنا 
والتغري  للزمنية  املُفارق  املعنى  نظام  عن  وان�شالخا  التاريخ  يف  دخول  املُعا�شر  العامل  على 
وال�شريورة. مل تكن اإطاللتنا اكت�شافا ملركزية النا�شوت ورعب التاريخ وقد اأفاق على خواء 
ال�شماء الآفلة و�شردياتها اخلال�شية القدية. ويف كلمة، مل تكن ولدتنا احلديثة طبيعية بل 
ولدة قي�شرية، ومت الزُج بنا يف اأتون جتربة املغامرة التاريخية ومل منتلك اأبجدياتها العقلية 
والإن�شانية. هذا، ُرمبا، ما جعل منا اأ�شباحا تفتقُد احل�شور احلقيقّي احليَّ على م�شرح العامل 

حيث تلب�ُص القوة تاج املعرفة وجتنُح املعرفة اإىل الهيمنة وال�شيطرة. 

لقد كانت الثورة، اإىل اليوم، ُحلما بالتغيري ووعًدا بالتحرير. كانت يوتوبيا انعتاق 
الآفلة  الآلهة  مكان  التدبري  عر�ص  بروميثيو�ص  اأت  ب��وَّ �شردية  اأ�شبح  وقد  للتاريخ  واحت�شانا 
تاأ�شي�شية  حكاية  –بو�شفها  الثورة  اأنَّ  نعرُف  ولكننا  واحتجاجاتها.  احلداثة  بفعل  تاريخيا 
اإلدورادو احلرية والكرامة والتقدم؛ فقد  لالأزمنة احلديثة– مل تكن دائًما �شفًرا واثقا اإىل 
و�شبواته  تطلعاته  وواأد  وتدجينه  الإن�شان  �شحق  ق�شة  من  رهيبة  جديدة  طبعات  اأنتجت 
. هذا ما  العميقة اإىل النعتاق الكياين ال�شامل وحتقيق المتالء الوجوديِّ يف عامل فقد الُعلوَّ
اأغرق الفكر احلديث يف نوع من الت�شاوؤم القامت ب�شاأن اإمكان حتقيق الوعود الثورية واإمكان 
اإنقاذ الوجود الإن�شايّن من تفاهته يف الغبار الكويّن. من هنا طفق الفكُر املُعا�شر – يف اأوجهه 
الأكرث طليعية – ُيراجُع م�شريتُه وبرامُه ليكت�شَف جرثومة ال�شتبداد وال�شمولية والواحدية 
يف جذورها ونوازعها الأوىل التي �شكلت مهًدا مليالد الأزمنة احلديثة. فقد ظلت �شجرة العقل 
ال�شفلّي  القهر  نهر  ُت�شقى من  �شجرة احلرية  الالمعقول، وظلت  تعي�ُص على هواء  التاريخي 
كان  واإمنا  فح�شب،  وكا�شرتو  تونغ  ت�شي  وماو  �شتالني  خ�شي�شة  الأمر  هذا  يكن  مل  القامت. 

اإجناز عبد النا�شر واأ�شحاب اأحالم البعث العربّي اأي�شا كما نعرف. 

ولقد نحبُّ اأن ن�شرَي اأي�شا اإىل اأنَّ النتفا�شة –مهما كانت كبرية– ل حُتقق بذاتها 
ائد. النتفا�شة احتجاٌج على  تقّدما اأو عتقا لالإن�شان اأو حتريًرا للمعنى من نظام احلقيقة ال�شَّ
راخ  و�شع مل يُعد ُيحتمل و�شرخة يف وجه العامل ومل يُعد بيتا كرًيا لالإن�شان. ونعتقُد اأنَّ ال�شّ
ُيتيُح تخطي زمن  لي�ص برنامج عمل ولي�ص وعيا كافيا  الغا�شب عالمة حياة، ولكنُه  احلانق 
دتها الأنظمة القائمة. فل�شنا يف حاجة  اآلة القمع ال�شيا�شّي والفكري التي ج�شَّ ال�شتالب يف 
�شة احلكم. اإنها  دائمة، اليوم، اإىل التذكري باأنَّ ال�شلطة ل ُتختزُل يف اأيقونة احلاكم اأو يف ُموؤ�شَّ

ال، اأم قطُع راأ�ض املَِلك ؟ عن الثورة والدميقراطية. فولتري اأوَّ
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ونف�شيَّة،  تراثية  روافد  ينهُل من  نظاٌم  وهي  القائم.  ة  ال�شرعيَّ نظام  اإىل  ي�شتنُد  ُمعقٌد  اأداٌء 
يف  بعيد  حّد  اإىل  واأ�شطورّيا  خال�شيا  زال  ما  ال��ذي  الهائل  التاريخيِّ  املكبوت  من  وينهُل 

خميالنا اجلمعّي. 

2

ا اأتينا على ذكره– على كون ال�شلطة لي�شت �شخ�ص احلاكم.  قد نتفُق –انطالقا ممَّ
وُرمبا اأتيَح لنا اأن ُنقّدر ب�شرية مي�شال فوكو وهو ُيعلمنا �شرورة التفكري حول ال�شلطة مبعزل 
عن �شخ�ص امللك. ولكنَّ الفكَر العربّي ظل م�شكونا بهاج�ص التغيري النقالبّي ومل يلتفت اإىل 
الأ�ُش�ص التي ظلت تغذي كلَّ اأ�شكال الت�شلط والقمع يف تاريخنا. اإذ كنا -يف اأح�شن الأحوال- 
نحّمُل النخب احلاكمة اأو الطبقات املُ�شيطرة اأو الغرب الأمبيايل م�شوؤولية ف�شلنا يف دخول 
الع�شر والرتقاء بالإن�شان العربّي. قد يكوُن ذلك من الأ�شباب املُوؤكدة لكبوتنا احل�شارية؛ 
البنيات الفكرّية املا�شوية املُ�شمرة واإىل �شطوة  اإىل  اأي�شا،  ولكننا مل نلتفت ب�شورة جدية، 
اإنتاَج نف�شه اإىل ما ل نهاية عب نظامنا الجتماعّي البطريركّي  تاريخنا الباطنّي وُهو ُيعيُد 
اكد. مل نلتفت مبا فيه الكفاية اإىل �شرورة اجرتاح اآفاق النقد الثقايّف  وعب زمننا الثقايّف الرَّ
خماطر  وعن  املُهّددة  الهوية  عن  باحلديث  نعت�شُم  ظللنا  واإمنا  املُنهكة،  التاريخّية  لذاتنا 
الطريق اإىل احلداثة. كما �شيطَر علينا هاج�ُص حُماولة م�شح الغبار عن مراآة الذات كي ن�شبَع 
النه�شوي/ الفكُر  هذا  يف  يلتقي  وجهه.  يف  الأب��ديِّ  التملي  يف  ي�شكننا  الذي  نرج�ص  ف�شول 

القومّي مع الفكر الأ�شويلِّ املُهيمن، اليوم، باأ�شكاله املُختلفة.  

اأبجدية  هي  هذه  الآخ��ر.  من  ل  ال��ذات  من  جزٌء  والتغيري  احلداثة  اإىل  الطريُق 
التحديث الأوىل. الطريُق م�شافة تو�ّشُع حدوَد الذات خارج �شرنقتها املوروثة وتفتُحها على 
العامل: هذا ما مل نعرفُه يف تاريخنا الثقايّف القريب. كاأنَّ فكرنا كان يريُد اكت�شاَف العامل يف 
الذات ل ابتكار الذات من خالل املُغامرة والنقد اجلذرّي للموروث. كاأنَّ فكرنا ظّل حُماولت 
ل تنتهي يف البحث عن اأ�شرار هريوغليفيا الذات اخلالدة، وظل �شلوات مرفوعة ل تتوقُف 
من اأجل اأن تبوَح هذه الذات ببع�ص ما عندها. وما النتيجة ؟ خ�شران النخراط يف التاريخ 
يف  جتليه  قدر  كارثية  ب�شورة  هذا  يتجّلى  ل  وُرمبا  دائم.  ب�شكل  التقدم  مع  املوعد  وتاأجيل 
الأب يف �شكله  اأمد  اإطالة  املُبدع ل�شالح  الفاعل  احُلرِّ  العربّي  الإن�شان  تاأجيل حلظة ميالد 

التاريخّي/ال�شلطوّي. 

اأحمد دلباين
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لقد ظلَّ اأولُد حارتنا يلهجون دوًما بذكر اجلبالوي وينتظرون رجعتُه املُظفرة. وها 
هي الثورات العربية الأخرية تطرُح علينا اأ�شئلة كثرية بعد اأن احتفينا بها وراأينا فيها خال�شا 
من �شلطة الو�شاية وال�شتبداد يف �شكله ال�شيا�شيِّ املُبا�شر؛ وبعَد اأن راأينا فيها اإيذانا مبقدم 
الحتكام  اإىل  ُن�شارُع  نحُن  وها  والقهر.  الأحادية  عهد  ونهاية  والتعددية  الديقراطية  عهد 
َل مبيالد نظام حياتنا الديقراطي احلديث. كاأنَّ الديقراطية  ل�شناديق القرتاع كي ُنعجِّ
ُيد�شَن  اأن  له  ر  قدِّ وفل�شفّي  واإن�شاين  ثقايّف  دون م�شمون  فارغ  �شكٌل  كاأنها  اأو  انتخابية.  لعبة 
يني  �ص الدِّ ميالد زمن مركزية الإن�شان ومرجعيته ال�شيا�شية والأخالقية خارج و�شاية املُقدَّ
‘مدينة  يف  تزدهَر  اأن  والعميق– ُيكنها  ال�شامل  –مبفهومها  الديقراطية  كاأنَّ  التقليدي. 
�شاته العتيقة. كاأنَّ الديقراطية �شُتولُد مع قطع راأ�ص امللك  اهلل’ وحتت رقابة اجلبالوي وُموؤ�شَّ
الب�شر  �شراع  ظّل  يف  التاريخّي  الف�شاء  يف  التنويريَّة  الروح  وانت�شار  فولتري  ميء  بعَد  ل 

ائد.  ائم مع �شطوة املعنى ال�شَّ الدَّ

�شيا. ويعني، اأي�شا،  ا�شخة تاريخيا وُموؤ�شَّ ائد ؟ يعني ال�شرعية الثقافية الرَّ املعنى ال�شَّ
القائم.  الو�شع  ل�شرعية  �ُص  توؤ�شِّ التي  ومعقوليتُه  منطقُه  ال�شو�شيو-�شيا�شي  العامل  ينُح  ما 
املرجعيِّ  املا�شي  و�شلطة  الدينية  الرمزانيَّة  على  �ُص  يتاأ�شَّ عندنا  ائد  ال�شَّ املعنى  اأنَّ  ونعتقُد 
عاليك.  ال�شَّ ُمناو�شات  الأب من  قلعة  ُيوؤّمُن حماية  وما  ي�شمُن متا�شك احلا�شر  ما  بو�شفه 
هذه هي الأبوية التي ما زالت تتمتُع عندنا بهيبتها وقدا�شتها اأي�شا. لقد ظلَّ فولتري خمنوقا 
عندنا وظلت الأنوار حلًما م�شتحيال. هذا يعني اأنَّ ال�شروط الثقافية لنبثاق ‘مدينة الإن�شان’ 

مل تتوفر عندنا. 

نخرج،  مل  ونحُن  لها  ُننّظر  اأن  ُيكننا  وكيف  ؟  الديقراطية  عن  ث  نتحدَّ فكيف 
ة وا�شتبداد الفكر املرجعّي ؟ كيف لنا اأن ن�شت�شيف  بعُد، من نظام املعنى القائم على الواحديَّ
تكفري  فيها  ويزدهُر  الغائب  الأب  اإىل  احلنني  فيها  ينتع�ُص  التي  مدينتنا  يف  الديقراطية 
الختالف والإبداع ؟ كيف لنا اأن نكوَن ديقراطيني ونحُن نعتُب الإن�شاَن جرًما �شغرًيا يدوُر، 
األ   : ليل  اأو كرًها، يف فلك املذهبية واأ�شناف املرجعيَّات التي تعلو عليه ؟ وها ُهو الدَّ طوًعا 
الواجهة؟  اإىل  الإ�شالميني  اأعادت  منتف�ص  بلد  اأكرث من  الأخرية يف  النتخابات  اأنَّ  نالحظ 
احلرية  بحلم  يرتبط  اجلماهريّي– ل  امل�شتوى  –على  العربّي  التغيري  حلم  اأنَّ  نالحظ  األ 
والفردانية والإبداعية والتعددية والعي�ص املُ�شرتك بقدر ما يرتبط برغبة ‘تطهري’ املُجتمع من 
ِثقل التاريخ احلديث وُم�شكالته ؟ األ ُنالحظ اأنَّ رغائبنا العميقة ل تتعلَُّق باحت�شان التاريخ 

ال، اأم قطُع راأ�ض املَِلك ؟ عن الثورة والدميقراطية. فولتري اأوَّ
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ة الإن�شان  والدخول يف ُمعرتكه بقدر ما تتعلُق بالرغبة يف اخلروج منه ؟ األ ُنالحظ اأنَّ مرجعيَّ
ر  نت�شوَّ اأن  ن�شتطيُع  كاأنَّنا ل  ؟  العام عندنا  الوعي  ا�شتهجانا يف  الأفكار  اأكرث  زالت متثُل  ما 

اخلال�ص دون فكرة املُنقذ، �شماوّيا كان اأو اأر�شيا.

3

�شاتيا  لقد اأ�شبح من الوا�شح اأنَّ الديقراطية لي�شت لعبة �شيا�شية ولي�شت اأداًء ُموؤ�شَّ
يرتبط باأجهزة الدولة املدنيَّة احلديثة فح�شب، واإمنا هي قبل ذلك نظاٌم فكرّي وبناٌء اجتماعي 
الإن�شاُن  معُه  انبثق  ع�شرٌي  وخما�ٌص  تاريخية  جتارُب  ف�شيئا،  �شيئا  ختها،  ر�شَّ قيم  على  يقوُم 
�شات التقليدية. الديقراطية  بو�شفه مرجعية عليا لنظام عمل املُجتمع بعيًدا عن �شطوة املُوؤ�شَّ
نظام  مع  معرفية  قطيعة  مثلت  اأنَّها  يعني  هذا  النا�شوت.  يد  على  الالهوت  هزية  دت  ج�شَّ
اهلل’ وعالقاتها  ‘مدينة  مع  �شيا�شيَّة  قطيعة  مثلت  كما  الدينّي،  �ص  املُقدَّ ومع  الواحد  املعنى 

ي�ص اأوغ�شطني.  القائمة على الو�شاية والإخ�شاع. اإنها زمن فولتري ل القدِّ

تاريخ  هي  ما  بقدر  ناجزة  نظريَّة  اأو  فكريا  مذهبا  لي�شت  اأي�شا،  ة،  الديقراطيَّ
يف  ال�شرعيَّة  اغت�شبت  التي  املرجعيَّات  حمب�ص  من  النعتاق  يف  وم�شاٌر  بالإن�شايّن،  ين�شُح 
يف  الديقراطيَّة،  املُفارق.  �ص  املُقدَّ اأو  املُطلق  على  �شتها  واأ�شَّ �شيا�شي  ال�شو�شيو-  الف�شاء 
الوثيق  التاريخيَّ  ارتباطها  جّيًدا،  ندرك،  اأن  ن�شتطيُع  ُهنا  من  ُمتاأن�ِشنا.  التاريُخ  هي  كلمة، 
اد�ص ع�شر يف الغرب احلديث. فقد اأ�شهمت النزعة  مب�شار احلداثة الظافرة منذ القرن ال�شَّ
ة واأفكاُر ع�شر التنوير النقديَّة واحلقوقيَّة وال�شيا�شية يف ميالد  الإن�شانيَّة والعقالنية الفل�شفيَّ
القدمي  العامل  على  الإجهاز  من  ومكنت  ة؛  العامَّ والإرادة  ة  الطبيعيَّ واحلقوق  املُ�شاواة  اأفكار 
هوت ال�شيا�شيِّ القائم على احلق الإلهيِّ املُطلق.  ة املُرتبطة بالالَّ واأ�ُش�ِشه الفكريَّة/الإيديولوجيَّ
القيم  دائرة  انطالقا من احتالله مركز  ال�شيا�شيِّ  املجال  �شيادتُه على  الإن�شاُن  ا�شرتدَّ  لقد 
تن�شاأ  مل  الديقراطية  اأنَّ  يعني  هذا  تاريخيَّة.  مبادرة  لكل  عليا  مرجعيَّة  نف�شه  وتن�شيب 
بو�شفها لعبة انتخابيَّة �شكليَّة واإمنا باعتبارها زمنا ثقافيا جديًدا مثل انت�شاَر الإن�شان، �شيئا 
�شة  املُوؤ�شَّ د خروَجُه من زمن الرتهان يف  العمالقة، وج�شَّ يني  الدِّ اآلة ال�شتالب  ف�شيئا، على 

ة القمعيَّة.  البطريركيَّ

الذي  فكرنا  مكانة  وم��ا  ؟  ه��ذا  من  نحُن  اأي��ن   : وم��رارة  بحرقٍة  نت�شاءُل  ولكننا 

اأحمد دلباين
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اأقبية الذات التي ل تنق�شي  ، لعقوٍد، م�شغول بالبحث عن الديقراطية يف املوُروث ويف  ظلَّ
يف  الديقراطية  انبثاق  ل�شُروط  بالتاأ�شي�ص  ذلك–  من  –بدًل  نن�شغل  مل  ملاذا  ؟  عجائُبها 
حياتنا وُمتمعاتنا نقديا وثقافيا وتربويا ؟ ملاذا مل ن�شتطع اأن جنعَل من الإن�شان قيمة ُمطلقة 
– يف تفكرينا و�شيا�شاتنا بدَل الّركون الأبديِّ اإىل و�شاية املرجعيَّات املُختلفة التي ما زالت 
اإىل اليوم– متنُح ال�شرعيَّة لأنظمٍة جتتهُد يف اإعالن ق�شور العقل وعجز الإن�شان عن قيادة 
ال�شرعية  متنُح  حيلة  اأ�شبح  بحيث  عندنا  الديقراطية  مفهوُم  انحط  ملاذا  ؟  بنف�شه  نف�شه 
ة، واأ�شبَح اآلية انتخابيَّة �شكلية مفرغة  ال�شيا�شية –بالطرق غري امل�شُروعة– لالأنظمة املُ�شتبدَّ

من م�شمونها الإن�شاينِّ والثقايف الذي اأتينا على ذكره ؟ 

تتوفر  ثقافية وعقلية مل  اأ�ش�ص  الديقراطية قامت على  اأنَّ  ُهو  نقوَل  اأن  اأردنا  ما 
التاريخ من  ر  وحرَّ الدينيَّة  الو�شاية  اأنهى زمن  د�شنت عهًدا جديًدا  اأ�ش�ٌص  اإنها  تاريخنا.  يف 
ته التاريخية. ومل يكن  ُمراقبة الأ�شتاذية العقائدية؛ كما جعَل املُجتمَع مرجَع ذاته يف حركيَّ
خما�ُص هذا الأمر �شهال كما ُهو معروٌف. لقد تزامَن تفكك النظام املعريفِّ القدمي مع تفكك 
الإخ�شاع،  على  القائمة  القوة  لعالقات  التدريجيِّ  والرتاجع  التقليدي  الأب��ويِّ  املُجتمع  بنية 
ة وازدهار املعرفة النقدية ونزعات ال�شك. من ُهنا ُيكننا القوُل  وهذا ل�شالح بروز الفردانيَّ
اإنَّ �شجرة الديقراطيَّة تغذت تاريخيا على ن�شغ النقالبات ال�شو�شيو-معرفية الكبى التي 
. وُرمبا هذا ما ُيتيُح لنا اأن ُنقارَن بني جتربة الغرب  دت مليالد احلداثة يف التاريخ الغربيِّ مهَّ
احلديث وبني ما ح�شَل يف تاريخنا الذي ظل راكًدا لقرون حتى حلظة اإفاقته على ‘�شدمة 

احلداثة’ مع ال�شتعمار. 

4

ثقافة  تكن  �ص– مل  ائد/املُكرَّ ال�شَّ و  املوروث  �شكلها  –يف  ثقافتنا  اأنَّ  املعروف  من 
لة لأن حتبَل بالديقراطية اأو بنظام للمعنى ي�شمُح بالنظر اإىل احلقيقة باعتبارها بحثا  ُموؤهَّ
يني الطاغي  ل ينتهي وُمغامرة يف اكتناه ليل العامل. مل تكن هذه الثقافة املوروثة، يف �شكلها الدِّ
عليا  قيمة  بو�شفه  الإن�شاُن  حملُه  يُحلَّ  كي  املركز  عن  املُتعايل  �ص  املُقدَّ لُتزحزَح  املُهيِمن، 
�ُص عليه م�شروعيَّة الوجود ال�شيا�شي والجتماعي. هذه ُم�شكلة الثقافة العربية  ومرجًعا تتاأ�شَّ
َل للديقراطية  ينّي– اأن نوؤ�شِّ الأوىل. وعبثا ُنحاوُل –خارَج مدار نقد الفكر الّديني والعقل الدِّ
�َص اآلة التبير  والعلمنة واحلداثة، اأو لقيم املُواطنة واملُ�شاواة يف حياتنا. عبثا ُنحاوُل اأن جُنيِّ

ال، اأم قطُع راأ�ض املَِلك ؟ عن الثورة والدميقراطية. فولتري اأوَّ
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م��ُروًرا  اجلابري  عابد  حممد  اإىل  نبي  بن  مالك  حلظة  –من  املُعا�شرة  ثقافتنا  يف  الكبى 
ة  ة، اأنَّ قيَم النه�شة واحلداثة والديقراطيَّ بح�شن حنفي– كي نكت�شَف، ب�شربة ع�شا �شحريَّ
رها وُيخرُج مارَدها.  وحقوق الإن�شان كانت �شجينة داخَل قمقم الذات اخلالدة تنتظُر من ُيحرِّ
وُم�شكلة  وح��دوُده.  زمنه  ثقايّف  اإجن��از  لكل  الالتاريخيَّة.  يف  و�شقوط  وُمغالطاٌت  وه��ٌم  هذا 
�ُص املا�شوية واملرجعية  ثقافتنا املوروثة تكمُن يف تقليديتها ويف كونها ظلت نظاًما معرفيا ُيكرِّ
�شكلت نظاما معرفيا كبَح  دات  املُحدِّ املذهبّي. وكلُّ هذه  والنغالق  الناجية  الطائفة  ة  وعقليَّ
الذات العربية تاريخيا واأغلق اأمامها الأبواَب التي مُتكُن من دخول كوميديا التاريخ الأر�شيِّ 
ا اأتيَح لنا، اأي�شا، اأن نالحظ مع الكثري من الباحثني اأنَّ دواَم  نع اأقداره. وُرمبَّ واملُ�شاركة يف �شُ
ر�شوخ ثقافة التقليد والإخ�شاع كان ُمن�شجًما متاما مع البنية البطريركية للُمجتمع العربيِّ 
ة املُتعالية  والتي مل تكن اأر�شية ُمالئمة لنبثاق الفردانية اأو تر�ّشخ قيم التفكري خارج املرجعيَّ
والإبداع خارج النماذج. اإنَّ ُهناك اأطًرا اجتماعية للمعرفة كما كان ُيعّلم جورج غورفيت�ص. 
�شة را�شخة  ثُت، بالطبع، عن الثقافة باعتبارها ُموؤ�شَّ ني اأ�شتدرك، هنا، فاأقوُل اإنني حتدَّ ولكنَّ
اكد يف حياتنا، ومل اأكن اأ�شرُي اإىل الإن�شان العربيِّ  تاريخيا ظلت تتنا�شُل وُتعيُد اإنتاج زمنها الرَّ
ث عن فينيق العربيِّ الذي مل ُيتح لُه اأن يحلَق طائًرا �شوئيا خارج  الهام�شيِّ املُبدع. مل اأحتدَّ
ي. مل اأحتدث عن اأبي نوا�ص اأو ابن  ث عن طرفة واملُتنبي واملعرِّ �شة التاريخ. مل اأحتدَّ رماد ُموؤ�شَّ

ر بدين احلب.  ث عن ال�شيخ الأكب ابن عربي الذي ب�شَّ اوندي وابن ر�شد. مل اأحتدَّ الرَّ

فلقد  مقالنا.  عنوان  ال��وارد يف  فولتري  نقولُه من خالل منوذج  اأن  اأردن��ا  ما  هذا 
الن�شالت  من  وطويل  ع�شري  ملخا�ص  تتويًجا   1789 �شنة  الكبى  ة  الفرن�شيَّ الثورة  كانت 
كانت  لقد  املُجتمع.  يف  مة  املُتقدِّ للطبقات  النا�شئة  واملطامح  الفكرية  والفتوحات  املعرفيَّة 
ة تعبرًيا عن الرغبة يف التغيري ال�شامل املُعبِّ عن مطامح ُمتمع بورجوازي  الثورة ال�شيا�شيَّ
ديناميكي ُيطالُب بحقه يف املُ�شاواة ويف اإدارة ال�شاأن العام ا�شتناًدا اإىل قيم جديدة تتجاوز 
للتاريخ  واحت�شان  وجتاوز  نقد  حركة   : حتديًدا  الثورة  هي  وهذه  الآف��ل.  القدمي  العهد  قيَم 
 ُ مفهوًما على اأنُه م�شرية انعتاق من اغرتاب الإن�شان التاريخّي. وهذا النموذُج الفرن�شّي ُيبنيِّ
اأنَّ فولتري �شبق روب�شبيري، واأنَّ ‘الأنوار’ �شبقت الثورة ال�شيا�شية. فهل كانت ثوراتنا، اأي�شا، 
�شة تكفُل لأبنائها  تتويًجا مل�شار ن�شايّل وتقدم معريّف ورغبة يف النقد الذاتّي ملُجتمع مل يُعد ُموؤ�شَّ
ة ؟ هل كانت ثوراتنا، فعال، ُن�شدانا للديقراطية بو�شفها نظاَم  جميًعا احلياة الكرية احُلرَّ
اأ�شكال  عن  بعيًدا  الأفراد  بني  احلقوقية  واملُ�شاواة  الإن�شان  مركزية  على  يقوُم  ُمتمع  عمل 
ائدة ؟ هل كانت ثوراُتنا حُماولة يف تاأ�شي�ص  ة ال�شَّ الع�شبيَّات والنتماءات الطائفيَّة واملذهبيَّ

اأحمد دلباين
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اعي  ‘الرَّ بني  اليوم،  اإىل  عندنا،  القائمة  العالقات  منطق  يتجاوز  جديد  اجتماعّي’  ‘عقد 
ا  ً /النقدّي اأم كانت حنقا ُمعبِّ عية’؟ هل كانت انتفا�شاتنا ثورات حقا باملعنى التجاوزيِّ والرَّ
التنمية  لُه حتقيق  ُيتح  ومل  الأمنية  الدولة  �شحر منوذج  وقع حتت  فا�شل  رف�ص حتديث  عن 
الأن�شنة  منطق  ورف�ص  البدايات  اإىل  العودة  لنو�شتاجليا  بالتايل،  تف�شرُينا،  وما  ؟  ة  الب�شريَّ
ما  ال�شريعة’؟  ‘تطبيق  يف  والرغبة  القرو�شطي  اخلالفة  بنموذج  احللم  خالل  من  والتقدم 
تف�شرُي ذلك احلننَي الذي ل ينتهي اإىل ‘تطبيق ال�شريعة’ –عند من ينتف�ُص �شدَّ نظام احلكم 
العربّي– �شوى بو�شفه ردَّ فعل املُجتمع التقليدّي/الذكورّي على حتديث ُمتوح�ص مل ينجح يف 
اأنقا�ص ُمتمع الفحولة والو�شاية والإخ�شاع ؟ ثمَّ كيف  بناء ُمتمع املُ�شاواة احلديث على 
كيف  ؟  وال�شيا�شية  احلقوقّية  احلداثة  قبل  ما  اإىل  بالّرجوع  ‘ثورة’ ُتطالُب  نفهَم  اأن  ُيكننا 
ملوُروثنا من  والفكرية/النقدية  ة  الثقافيَّ ثورتنا  بعُد،  ننجز،  ونحُن مل  اًرا  ثوَّ نكوَن  اأن  ُيكننا 
خالل نقد الذات وُمراجعة نظام عمل ثقافتنا التي مل تُعد على موعٍد مع التاريخ ؟ هل متَّ نقد 
دت عقال فقهيا طائفيا  ال�شريعة الإ�شالميَّة يف �شكلها املوروث باعتبارها منظومة قانونية ج�شَّ
ُمتمركزا حول حقوق اهلل ل الب�شر ؟ هل ُيكُن اأن يكوَن ديقراطّيا من ل تكوُن مرجعية حقوق 

ة ؟  الب�شر –مبعزل عن انتماءاتهم الدينّية– يف قلب ن�شاله ومُمار�شاته ال�شيا�شيَّ

البلدان  ال�شيا�شيِّ يف  العمل  �شاحة  اإىل  الإ�شالمّيني  ن�شهُد عودة  ونحُن  نقوُل هذا 
ة املُنتف�شة من خالل �شناديق القرتاع. هذا ما يدُعونا باإحلاح اإىل ُمراجعة م�شائر  العربيَّ
الأ�شولّية  حلم  يف  �شقوطها  اإمكان  �شدَّ  جيدا  نة  حُم�شّ تكن  مل  التي  ال�شعبية  انتفا�شاتنا 
ال�شامل  النقد اجلذريِّ  ن�شهَد ميالَد حركة  اأن  قبل  امللك  راأ�ص  لقطع  هلَّلنا  لقد  وال�شمولية. 
بو�شفه  اليوم،  اإىل   ، العربيِّ املُجتمع  نقد  على  اأ  نتجرَّ مل   . العربيِّ واملُجتمع  ة  العربيَّ للثقافة 
ة تعي�ُص زمنا ثقافيا راكًدا ول تنتُج اإل الآلهة وثقافة »احلنني اإىل كل ما ي�شقط«  �شة قمعيَّ ُموؤ�شَّ
ن �شدَّ كل اأ�شكال النكو�ص املُمكنة.  كما ُيعّب اأحد املفكرين. مل ننجح يف بناء ُمتمع حُم�شَّ
هذا يعني اأنَّ الثورة ل معنى لها بو�شفها انتفا�شة اإن مل يُقدها عقٌل جديٌد وعمٌل �شبوٌر طويل 

َف�ص تربويا وثقافيا و�شيا�شيا.  النَّ

5

يف  ينجح  مل  عندنا،   ، الّدينيَّ العقَل  اأنَّ  �شخ�شّيا،  واأعتقُد،  اأن�شنة.  ة  الديقراطيَّ
العربّي-الإ�شالمي  العقل  ُم�شكلة  هذه  ديقراطّيا.  يكوَن  اأن  له  ُيتيُح  كاٍف  ب�شكل  التاأن�ُشن 

ال، اأم قطُع راأ�ض املَِلك ؟ عن الثورة والدميقراطية. فولتري اأوَّ
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الأ�شعري  لقد ظلَّ  قرون.  منذ  موروثها اخلا�ص  نقدّيا على  ت�شتغل  ثقافة مل  بامتياز يف ظل 
عنا الأهم. و مازال املجاُل العام واحليز الفردي اخلا�ص  ُمفكرنا الأعظم وبقي ابن تيمّية ُم�شرِّ
والرقابة.  الو�شاية  ونظام  التقليدي  الّديني  الت�شريع  طرف  من  كلية،  ب�شفة  خُمرَتقني، 
الديني ومل حُتدث  �ص  املُقدَّ �شطوة  واقعة حتت  زالت  ما  القيم، عندنا،  دائرة  اأنَّ  يعني  هذا 
اإنَّ ُمتمعنا، يف كلمة، ما زال زنزانة  قطيعتها املعرفية والتاريخيَّة با�شم الإن�شان وحقوقه. 
التفكري  ي�شكل مدار  اأن  يجُب  الأمر  اأنَّ هذا  واأعتقُد  ة.  اأبديَّ قا�شًرا ب�شورة  املُعتَب  لالإن�شان 
فائدة  فال  العربية.  املُجتمعات  يف  وكيانيا  ثقافيا  الإن�شان  و�شع  ُم�شكلة  يف  والعميق  اجلدّي 
ة التي يجُب اأن ت�شبقها.  للتفكري يف الديقراطيَّة �شيا�شيا مبعزل عن الثورة الثقافية واحلقوقيَّ
التعدد  ظل  يف  املُ�شرتك  العي�ص  على  وتدريٌب  املُتعالية  الو�شاية  من  حتريٌر  الديقراطيَّة 
والختالف؛ وهي لي�شت، اأبًدا، حيلة يف اعتقال املُجتمع من جديد وتهديد ُحرياته وُمكت�شباته 

با�شم �شناديق القرتاع. 

»اإن الديقراطية  لقد راأينا يف اجلزائر، مثال، بني الإ�شالمّيني من جهر بالقول 
على  لالإجهاز  الق���رتاع  �شناديق  اإىل  ال��ذه��اب  ع��ن  ع  ي��ت��ورَّ ومل  الت�شعينيات،  ب��داي��ة  كفر« 
ة التعددية النا�شئة اآنذاك �شمن ُمغامرٍة كلفتنا الكثري. مل يكن الأمُر ُم�شتغربا  الديقراطيَّ
من ُمنا�شل اإ�شالمّي بارز يف احلركة الإ�شالمّية التي اأرادت ‘اإنقاذ املُجتمع’ وحتقيق �شعادته 
احلّريات  وقمع  واملُجتمع  الدولة  وتكفري  الواحد  الفكر  فر�ص  بوا�شطة  وخال�شه  وا�شتقامته 
واإدانة الإبداع وواأد ُمكت�شبات املراأة يف ظل الدولة الوطنّية. كان ماننُي اهلل يحلمون بعودة 
ون عن مكبوت تاريخي هائل  �ص. كانوا ُيعبِّ فردو�ص الفحولة اجلريحة يف زمن التحديث املُتوحِّ
ًدا،  ون، جيِّ يثُل ردَّ فعل على تدهور قيم املُجتمع التقليدي وعالقات القوة فيه؛ كما كانوا ُيعبِّ
�شيه ثقافيا وتربوّيا واجتماعيا و�شيا�شيا  عن اأزمة التحديث لأنهم كانوا من �شحاياه ومن ُمهمَّ
يف اجلزائر اإبَّان حكم احلزب الواحد. هذا ُهو الو�شُع املاأ�شاوي الذي راأى فيه م�شايخ الإ�شالم 
الديقراطيَّة  ُتبنى عليه  اأ�شا�ًشا  يكوَن  اأن  لو�شع مُماثل  اإ�شالميَّة’. فكيف  ‘�شحوة  التقليدّي 
التعددية ؟ كيف لهذا اخلواء الثقايّف والكبت الجتماعي والتدهور الفكري اأن ي�شكل ُمنطلقا 
لعمل �شيا�شّي ُيكنه الرتقاء بالإن�شان واملُجتمع نحو اآفاق احلرية والعدالة والعي�ص املُ�شرتك ؟ 
كيف لهذا العنف املُ�شَمر اإزاَء احلداثة الفكرية واحلقوقية وال�شيا�شية اأن يكوَن ديقراطيا ؟ 

يني  ا يطرُح هذا الأمر، اليوم، ُم�شكالت عدة على العقل الإ�شالمي والفكر الدِّ ُرمبَّ
ة واملُجتمع  ُعموًما من اأجل التفكري، جّيًدا، يف اإعادة النظر اجلذرية يف ق�شايا الدولة املدنيَّ

اأحمد دلباين
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يتخلَّ�ص  اأن  الّدينّي  العقل  على  احلديث.  العقل  ُمكت�شبات  ظل  يف  الإن�شان  وحقوق  املفتوح 
ة  القيُم املدنيَّ ت�شوَد  اأن  الف�شاء الجتماعي حيُث يجُب  الهيمنة على  اإىل  املُ�شَمر  من نزوعِه 
العلوِّ  اإىل  توقا  –بو�شفها  تاأكيد  بكل  امل�شروعة  املُطلق’  ‘�شهوة  ُيخّل�َص  اأن  عليه  املُ�شرتكة. 
والختالف  والتعدد  ال�شراكة  حيُث  ال�شيا�شي  املجال  على  طو  ال�شَّ رغبة  من  والروحانية– 
والف�شاُء العام الذي يتجاوز احل�شا�شيات الطائفية واملذهبية. فال ُمطلَق يف احلياة العامة 
ال�شتجابة  يف  العامة  الإرادة  ومرجعية  الدائمة  النظر  واإع��ادة  احل��وار  واإمن��ا  وال�شيا�شية، 

لتحديات الرتقاء بالإن�شان وحقوقه. 

ة وال�شيا�شّية مل تعرفها املدينة العربية-الإ�شالميَّة ومل يتنطح  هذه القطيعة املعرفيَّ
ُر بقاءُه اأ�شرًيا لنظام احلقيقة  لها الفكر العربّي-الإ�شالمي لأ�شباب تاريخية ُمعقدة، ما ُيف�شِّ
ماوية. واإذا  ة بو�شفها انعكا�ًشا للمدينة ال�شَّ الواحدة املُتعالية وللرغبة يف بناء املدينة الأر�شيَّ
وهيمنتها،  ال�شماء  �شيادة  لالأر�ص من  العميق– متثُل حتريًرا  مدلولها  –يف  كانت احلداثة 
ماء املُ�شلط. هذا  فاإنَّ ثقافتنا مل تعرف احلداثة بهذا املعنى واإمنا بقيت خا�شعة ل�شيف ال�شَّ
قام  تراٍث  يف  الديقراطية  عن  البحث  وعوائق  ثقافتنا  يف  الأن�شنة  انبثاق  عوائق  ُر  ُيف�شِّ ما 
�ص  ائد– على الأحادية وعلى املُطلق وعلى مركزية املُقدَّ �شي/ال�شَّ عُمومه ويف �شكله املُوؤ�شَّ –يف 
الدينّي. فلم حتدث الثورة الكوبرنيكية التي حتّل �شم�َص الإن�شان يف مركز دائرة القيم، ومل 
واإمنا  املدنية  ال�شيا�شة  و�شوؤون  الأنطولوجّية  احلقيقة  بني  التقليدّي  الرتباط  فك  يح�شل 
ا كانت هذه  �شة ال�شيا�شية. ُرمبَّ ماُء وترعاُه املُوؤ�شَّ بقيت مدينتنا قائمة على ميثاق حُتّددُه ال�شَّ
خ�شي�شة الع�شور الو�شطى الأ�شا�شّية �شرقا وغربا؛ ولكنَّ فكرنا يرف�ُص، اإىل اليوم، ُمواجهة 
القرو�شطي  الوعي  ُم�شلَّمات  خارج  العربية  احلياة  يف  النظر  ُتعيُد  ة  جذريَّ ب�شورة  امل��وروث 
الذي مل يتمَّ على يديه تد�شنُي زمن مركزية الإن�شان وبناُء الرابطة ال�شيا�شيَّة على اأ�شا�ص من 

التعاقد الجتماعّي.

6

ة  الديقراطيَّة، يف اأ�شا�شها، زمٌن ثقايّف جديٌد كما اأ�شلفنا القول. اإنها انبثاُق مرجعيَّ
الإن�شان فكريا و�شيا�شيا، وهي قطيعة مع الزمن الثقايّف التقليدّي الذي ظلَّ يعي�ُص يف كنف 
ة املُتعالية. هذا ُهو مفهوُمها العميُق وجذرها النقالبّي على الو�شاية بكلِّ اأ�شكالها. من  املرجعيَّ
ُهنا نفهُم حتّرَج الفكر الإ�شالمّي املُعا�شر من م�شائل الديقراطيَّة وحقوق الإن�شان والعلمنة 

ال، اأم قطُع راأ�ض املَِلك ؟ عن الثورة والدميقراطية. فولتري اأوَّ
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اأن  الإ�شالمّي  الفكُر  ي�شتطع هذا  اإذ مل   : ال�شيا�شّي احلديث  الفل�شفّي  بالفكر  يتعلَُّق  ما  وكلِّ 
ة اأو اأن ُيعيَد ترتيَب العالقة بني الالهوت والنا�شوت يف �شوء النقالبات  ُيحدَث ثورتُه الإن�شانيَّ
خت مركزية الإن�شان. لقد ظلَّ فكًرا يعي�ُص على هام�ص  التي ر�شَّ املعرفيَّة احلديثة والثورات 
ة والتمّيز تارة، وبا�شم  �شرُيورات التاريخ، ويجتهُد يف تبير منطقِه با�شم الدفاع عن الُهويَّ
قوط يف اأحبولة املركزية الغربية التي اأعلت من �شاأن الإن�شان بعد اأن اأزاحت  �شرورة عدم ال�شُّ
ة الألوهة والتعايل تارة اأخرى. كاأنَّ الدعوة اإىل الأن�شنة واحرتام حقوق الإن�شان بعيًدا  مرجعيَّ
عن الو�شاية الدينية التقليديَّة جَترجٌر وراء �ِشحر الغرب ول ُيثل رغبة اأخالقية يف اخلروج 
بالإن�شان العربّي واملُ�شلم من ق�شوره الذي ل يخدُم اإل اأنظمة ال�شتبداد والتخلف والتبعيَّة. 
وهل نحتاُج اإىل اأمثلة يف ذلك ؟ األ�شنا منثُل –يف العامل اليوم– البلداَن الوحيدة التي ما زال 
حفيَّ ويكّفُر املفكَر النقدّي وما زال بع�شها الآخر ُيحاكُم من يعتنُق دينا  بع�شها َي�شجُن ال�شّ
جديًدا غري دين اآبائه ؟ األ�شنا البلداَن الوحيدة التي تعتُب املراأة كائنا قا�شًرا وناق�َص احلقوق 
ة اأو حتى من قيادة ال�شيارة ؟ األ�شنا  ة والثقافيَّ اإىل احلدِّ الذي ينُعها من املُ�شاركة ال�شيا�شيَّ
ا يجعلُه ي�شحُق احلا�شَر والإن�شاَن با�شم  البلداَن الوحيدة التي يتلُك فيها املا�شي �شحًرا خا�شّ
األ�شنا املُجتمعاِت الوحيدة التي تنبذ ال�ّشوؤاَل  الأ�شالة وال�شريعة وقيم املُجتمع البطريركي ؟ 
اكد ؟  وحتبُّ اأن تعي�َص يف ظّل الأجوبة النهائية كطحالب �شعيدٍة بخَدرها يف بركة التاريخ الرَّ

اإحداث ثورته وانتفا�شته �شدَّ �شيادة التقليد و�شلطة  يحتاُج الفكُر الإ�شالمّي اإىل 
�ص. يحتاُج اإىل النفتاح على العامل برحابة عقل و�شدر، واإىل التفكري  املا�شي املعريّف املُوؤ�شِّ
باعتبارها  ل  العبوديات  اأ�شكال  كّل  الإن�شان من  بانعتاق  تاريخيا  وعًدا  بو�شفها  ة  الألوهيَّ يف 
احلرية  عن  ائ��م  ال��دَّ البحث  اأف��ق  يف  احلياة  وابتكار  الإب���داع  يف  الب�شر  ملُغامرة  ا�شتقباًحا 
�شاته العتيقة ونظام العالقات  والكرامة. كما يحتاُج املُجتمُع العربّي اإىل النتفا�شة �شدَّ ُموؤ�شَّ
الذي ي�شوُده. يحتاُج اإىل عتق الفرد وحترير تطّلعاته و�شبواته من هيمنة قيم الأبوية. كّل هذا 
ُث، مع ذلك، عن الثورات العربية وعن التغيري. كاأننا ل نرى يف التغيري �شوى  مل يحدث ونتحدَّ
�شتنا الجتماعية القائمة على القهر  النقالب على احلاكم الذي خرج من رحم ثقافتنا وُموؤ�شَّ

والإخ�شاع. 

هذا ما يدعونا، دائًما، اإىل القول اإنَّ ال�شلل الذي نعانيه ح�شارّيا ل يرجُع اإىل نظام 
اجلزء  اإل  عندنا  احلكم  نظاُم  فما  والثقافة.  املُجتمع  اإىل  يرجُع  ما  بقدر  ال�شيا�شّي  احلكم 
الظاهر من اجلبل اجلليدّي الذي يقوُم على قاعدة عمل املُجتمع البطريركي وقيمه وعالقات 

اأحمد دلباين
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الأف�شل  نحو  العربّي  املُجتمُع  يتغريَّ  ول  العربّي  املُ�شتبّد  يرحُل  قد  لذا  فيه.  ا�شخة  الرَّ القوة 
والأرقى اإن�شانّيا و�شيا�شّيا، وهذا لأنَّ العنَف بنيوّي يف ُمتمعاتنا التي مل تعرف انبثاَق احلرية 
النتفا�شات  م�شري  يف  العميق  التاأمل  ت�شتدعي  ملُفارقة  واإنها  الختالف.  واحرتام  الفردية 
وا�شعة  قطاعاٍت  امل��راأة  مكا�شب  بع�ص  وعلى  التعبري  حرية  على  اخل��وُف  يجتاَح  اأن  العربّية 
وال�شيُء اجلديُد  الأخ�ص.  وم�شر على  تون�ص  اليوم يف  ُن�شاهد  كما  واملُنا�شلني  املُثقفني  من 
من  اأو  منها  خوفا  واإمن��ا  الثورة  على  خوفا  يُعد  فلم  مواقعُه  غريَّ  اخلوف  اأنَّ  هو  فعال،  ُهنا، 
رناُه من قمقم القمع  بع�ص نتائجها. اأ�شبحنا نخ�شى اأن يلتهمنا املارُد الكامن فينا بعد اأن حرَّ

ا، مل يكن فولتري.  ، ُرمبَّ والكبت. ولكن ما دللة ذلك ؟ ُهو اأنَّ املُنتف�ص العربيَّ

جتُب الإ�شارة ُهنا، بالطبع، اإىل اأننا ل نقوُل اإنَّ الثورات جميَعها يجُب اأن ت�شتن�شَخ 
التجربة الفرن�شية الكبى يف القرن الثامن ع�شر، واإمنا اأردنا اأن ُن�شرَي اإىل احتمال �شقوط 
ثقايّف/ وم�شروٌع  وعٌي  يرفدها  مل  ما  التحرير  يف  اأهدافها  عن  بعيًدا  وانتكا�شها  النتفا�شة 
ُم جّيًدا النفجار الجتماعيَّ �شدَّ التع�شف  اإننا نتفهَّ اإن�شايّن �شامٌل يتجاوز قطَع راأ�ص امللك. 
ُم الغ�شب ال�شعبّي الكبري على نظام  والف�شاد والإفقار املُبمج يف النظام الأمنّي العربّي؛ ونتفهَّ
امل�شروعة يف  ال�شعبية  للمطالب  انت�شاًرا  ذلك  مع  نقَف  اأن  علينا  وكان  والالُم�شاواة؛  القهر 
احلرية والكرامة. اإل اأنَّ التجربة بيَّنت اأنَّ املخاطَر وال�شكوك بقيت حتوُم حول الثورة بعد اأن 
راأيناها تقُع يف �شرك بناء جتربة ديقراطيَّة �شكليَّة مل حتقق �شرطها يف الأن�شنة والعلمنة 
والع�شبيات  النتماءات  عن  بعيًدا  احلديثة  املُواطنة  وقيم  الإن�شان  حقوق  مرجعيَّة  واعتماد 
التقليدية املوروثة عن املا�شي. فالهاج�ُص الديقراطّي لي�ص هاج�ًشا �شكليا اأو عددّيا واإمنا ُهو 
قيٌم حديثة ترتكز على احلقوق املُت�شاوية واحلق يف املُ�شاركة يف ال�شاأن العام واحلق يف النقد. 
ولي�ص هذا الأمُر وارًدا يف برنامج الأ�شولّيني احلركّيني الذين اأتت بهم النتخابات الأخرية يف 
اأكرث من بلد عربّي. على الديقراطيَّة، بالتايل، اأن حتمَي نف�شها قانونّيا ود�شتورّيا اأول قبَل اأن 
ة وال�شيا�شية لالإن�شان  دون املكا�شب احلقوقيَّ تكوَن �شالًحا يف يد غري الديقراطّيني الذين ُيهدِّ

العربّي ب�شكل دائم.

ال، اأم قطُع راأ�ض املَِلك ؟ عن الثورة والدميقراطية. فولتري اأوَّ





الآخر | ربيع 2012

هيثم الأمني

تقدمي

بني  الفارق  يف  يكمن  ال�شعر  اأن  مفاده  طرح  على  اأغامنب  جورجيو  مقالة  تقوم 
ال�شوت واملعنى، وتقوم املفارقة هذه على مبداأ التدوير بني اأبيات الق�شيدة. ويوؤدي به ذلك 

اىل اإ�شقاط البيت الأخري من الق�شيدة يف هوة املعنى، مبعنى انه يلتحق بالنرث. 

وتاأتي مقالة ليوبولد بيرتز نقدًا للمقالة الوىل وتفنيدًا ملنهجها وحججها يو�شالنه 
اىل عك�ص نظرية اأغامنب، اأي اىل اأن ال�شعر يكمن يف التوافق بني ال�شوت واملعنى.

ول �شك يف اأن هذين الباحثني من ذوي الباع الطويل يف التاأمل يف م�شائل ال�شعر، 
نوافق كاًل منهما على ما يقول، ولو  ال�شعر، قد  اأوجه  ياأتيان بوجهني مت�شاربني من  واأنهما 
اأن الثاين اأقرب للقبول من الول. على اننا ل ي�شح لنا ان نوافقهما على اأن يف ذلك تعريف 
ال�شعر، وهو ما نقراأه فيما يطرحان علينا. ول اأظن اأن عبقرية الواحد اأو الآخر قد و�شلت اىل 

اإمكان هذا التعريف. 

ولئن اعتب بيرتز ان منهج اأغامنب »يثل حاجزًا ابي�شتوموجليًا يف مال العلوم 
الن�شانية«، وهذا حكم جائر براأيي، فاإن الأمر ينطبق على منهج بيرتز اأي�شًا، ول اأرغب يف اأن 
اأكون جائرًا مثله عليه. وذلك اأن ال�شلة بني احلجج التي ترد لدى هذين الباحثني والنتائج 
التي ي�شالن اليها، �شلة واهية، اأو بالأحرى قائمة على حد�ص كل منهما، فال يكن اعتبارها 
�شلة مو�شوعية، وهذا، على ما يبدو يل، حال الدرا�شات التي تبحث يف الو�شول اىل تعريف 

ال�شعر على الأخ�ص، والأدب على الأعم. فهل يكون احلكم الذاتي هو املرجع يف كل ذلك ؟
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الأ�شلوبيني، الذي ربط بني احلد�ص والبحث  اأبي  بايي،  بنا اىل �شارل  وهذا يعود 
املو�شوعي؛ اأو حتى اإىل اىل عبد القاهر اجلرجاين �شيخ البالغيني يف العربية، الذي يعطينا 
‘راأيت  الرماد’ اأو  ‘كثري  اأ�شٌد’ اأو  ك�‘زيٌد  اأمثلة  عامة  واملجاز  وال�شتعارة  الكناية  تعريف  يف 
اأ�شدًا’ و عوردت بحرًا’، ويبحث يف جمال املجاز وف�شله على احلقيقة من خالل هذه الأمثلة 

وغريها طوال �شفحات، ثم يخل�ص اىل القول : 
التفاوت  تتفاوت  واأن  الف�شيلة،  فيها  جتري  اأن  الأجنا�ص  هذه  �شاأن  من  اأن  اإعلم 
ال�شديد. اأفال ترى يف ال�شتعارة العاميَّ املبتذل كقولنا ‘راأيت اأ�شدًا، ووردت بحرًا، 
ولقيت بدرًا’، واخلا�شيَّ النادر الذي ل جتده ال يف كالم الفحول ول يقوى عليه اإل 

اأفراد الرجال كقوله : ‘و�شالت باأعناق املطيِّ الأباطُح’.*

ول بد اأن يجد القارىء يف هاتني املقالتني ما ير�شيه يف اإظهار وجه من اأوجه ال�شعر 
قد يفتح له بابًا يف الولوج اىل هذا العامل اجلميل املعجز، عامل ال�شعر اأكان ذلك يف بداية 

الق�شيدة اأم يف و�شطها اأم يف نهايتها اأم حتى يف بيت منها اأو �شطر.

  *عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز، تعليق و�شرح عبد املنعم خناجي، مكتبة القاهرة مب�شر، 1969، 

�ص 112.

هيثم االأمني
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ثبت بامل�سطلحات

Virtuel   الفرتا�شي
Rythme   الإيقاع

Structure   البنية

Communication   التخاطب
Enjambement   التدوير

Hésitation   الرتّدد
Syntaxe   الرتكيب النحوي

Opposition   الت�شاد
Différentiel   التفا�شلي

Déconstructioniste   التفكيكي
Segmentation   التقطيع

Tension   التوتر
Cybernétique   التوجيهي

Binaire   الثنائي

Voyelle   ال�شائت-
Son, voix   ال�شوت-

 Versification, Prosodie   العرو�ص-
Métrique   العرو�شي-

Signe   العالمة-

Nasal   الُغّنة
Oral   بالُغّنة

تقدمي
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Écart   الفارق
Série   الفئة

Discours   القول

Être   الكائن

Homophonie   اجلنا�ص

Synchronie   الدرا�شة التزامنية
 Diachronie  الدرا�شة التعاقبية
 Sémantique  الدللية

Sémiotique   ال�شيميائية

Poétique   ال�شعرية

Message   املُر�َشلة
Pertinent   املُ�شَتن�َشب
Concept   املفهوم
Sens   املعنى
 Strophe  املقطع ال�شعري
 Syllabe  املقطع ال�شوتي
Accentué   املنبور
Discret   املنقطع

Accent   النب
Système   الن�شق
 Systémique   الن�شقي

Pause   الوقف

هيثم االأمني
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 Giorgio Agamben جيورجيو اأغامنب

I. نهاية الق�سيدة

ا يف العنوان هذا، اإىل حتديد عن�شر �شعري  يهدف خمططي، الذي نراه ملخ�شً
بقي اإىل اليوم بال هوية : نهاية الق�شيدة.

عندي  بديهي  اأن��ه  يل  يبدو  ما  وعلى  منه،  اأنطلق  طرح  اإىل  اأحتاج  فاإنني  لذلك 
لكنه لي�ص مبتذًل : ومفاده اأن ال�شعر ل يحيى اإل يف التوتر ويف الفارق )ومن ثّم يف التداخل 
الفرتا�شي( بني ال�شوت واملعنى، بني الفئة ال�شيميائية والفئة الدللية. ما يعني اأنني �شاأحاول 
اأن اأدقق، من بع�ص وجهات نظر تقنية، يف تعريف فالريي الذي �شرحه جاكوب�شون يف درا�شاته 
ال�شعرية : »الق�شيدة، تردد مطّول بني ال�شوت واملعنى.« فما الرتدد، بغ�ص النظر عن اأبعاده 

النف�شية ؟

اإن وعي قيمة هذا الت�شاد بني التقطيع العرو�شي والتقطيع الدليل قد اأو�شل بع�ص 
بالتفريق بني  ي�شمح  الذي  الوحيد  املقيا�ص  ت�شكل  التدوير1  اإمكانية  باأن  القول  اإىل  الباحثني 
اأو  النحوي؛  الرتكيب  حّد  مقابل  العرو�ص  حّد  و�شع  يكن  مل  اإن  التدوير  فما  والنرث.  ال�شعر 
مل يكن وقًفا عرو�شًيا مقابل وقف دليل ؟ بذلك ن�شف القول باأنه �شعري حيثما يكون هذا 

الت�شاد ممكًنا، بحده الأدنى الفرتا�شي، وباأنه نرثي حيثما ل يكون ذلك ممكًنا.

على ما يظهر، فاإن موؤلفي القرون الو�شطى قد َوَعْوا القيمة الأ�شا�شية لهذا الت�شاد، 
بالرغم من اأن تعريف الّتدوير احل�شيف مل ياأت اإل على ل�شان نيكولو تيبينو )القرن الرابع 
 Multociens enim accidit quod, finita consonantia, adhuc sensus orationis non est ع�شر(: 
ُتنا�شب جميع  اإن ينتهي نغم الكالم قبل انتهاء معناه.«   finitus :»غالًبا ما يحدث يف الواقع 



الآخر | ربيع 2012

37

عنا�شر ال�شعر عدم التطابق هذا، بل هذا ال�شرخ بني ال�شوت واملعنى : يف القافية ويف عرو�ص 
ال�شور. فما القافية اإن مل تكن ك�شر ال�شلة بني حدث �شيميائي )تكرار �شوت( وحدث دليل، 
ما يوؤدي بالذهن اإىل الت�شدد يف طلب التماثل يف املعنى حيث ل يلقى �شوى متاثل يف ال�شوت ؟

َم�ْشَربية،  واأ�شيجة  كائًنا من جدران  اأو  ال�شرخ  كائًنا يف هذا  ال�شعر  بيت  وي�شبح 
قائًما  الق�شيدة ج�شًما  وتكون  مالرميه.  يقول  كما  معلًقا،  كائًنا  اأو  لتيني  برونتو  يقول  كما 
على حت�ش�ص احلدود والأطراف التي تف�شل بني الوحدات ال�شوتية )اأو اخلطية( والوحدات 

الدللية، دون اأن تطابق بينهما متام التطابق.

كان دانته يعي ذلك متام الوعي لأنه يف تعريفه الأغنية بعنا�شرها املوؤلِّفة يف موؤلفه 
يف بالغة العامة  De Vulgari Eloquentia II-9، يقابل بني الوحدة الدللية Sententia والوحدة 
العرو�شية اخلال�شة Stantia. ويقوم مفهوم بنية الأغنية عنده باعتبارها موؤ�ّش�شة على ال�شلة 
يف  العرو�شية  والوحدات  معنى«  كل  »ح�شن  اأ�شا�شها  يف  دللية  وهي  ال�شاملة،  الوحدة  بني 

اأ�شا�شها »وت�شّم يف ح�شنها كل الفن.«

ال�شوت  بني  الأ�شا�شي  الفا�شل  القائم يف  للق�شيدة  املوقع  هذا  نتائج  اأوىل  تكون 
َنُعّد  اأن  فباإمكاننا  احلا�شمة.  البيت  نهاية  قيمة  يف  التدوير(،  بافرتا�شية  )املطبوع  واملعنى 
اأجزاء البيت ونباته، واأن نتحقق من الدمج والف�شل واأن ن�شّنف العلل وعنا�شر النتظام 
Principium in- ’مبداأها الفردي‘  فيه؛ اإل اأنه، يبقى، يف جميع الأحوال، الوحدة التي ل تتخذ
dividuationis اإل يف نهايتها، والتي ل حُتّدد اإّل يف النقطة التي ُتختتم فيها. وقد اقرتحت يف 

مو�شع اآخر اإطالق فري�سورا Versura، املاأخوذة من الالتينية مبعنى املو�شع الذي يدور فيه 
املحراث يف نهاية الّتلم، على هذه ال�شمة الأ�شا�شية يف البيت، وقد بقيت بال ت�شمية عند اأهل 
فقد  الو�شطى  القرون  الدرا�شات يف  اأما  حًقا.  البداهة  الأرجح عظيمة  على  لأنها  احلداثة، 
تطرقت اإىل قيمتها بالتحديد، ي�شري الكتاب الرابع من البورينتو�ض Laborintus اإىل »النهاية 
»الأج��زاء  جانب  اإىل  البيت  يف  اأ�شا�شًيا  عن�شًرا  باعتبارها   Finalis terminatio اخلتامية« 
�شاحب  اأن  اإل   .Sillabarium numeratio الرقمية«  و»املقاطع   Membrorum distinctio زة«  املميِّ
‘فن ميونخ’ ل يخلط بني نهاية البيت –وي�شميها ‘بوزا�شيو’ Pausatio– وبني القافية، بل اإنه 
 ،Est autem pausatio fons consonantiae يعّرفها باعتبارها منطلًقا، اأو �شرًكا لإمكان حتققها

»الوقف باعتباره منطلًقا لل�شوت.« 

جيورجيو اأغامنب
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ال�شعر  يف  بها،  تتمتع  التي  الفريدة  ال�شهرة  فهم  يكن  وح��ده،  املنظار  هذا  من 
ال�شعرية  املوؤ�ّش�شة  هذه  اجلديد،  الأ�شلوب   Stilnoviste و‘ال�شتيلنويف’  البوفان�شايل  الغنائي 
اخلا�شة امل�شماة بالقافية غري املو�شولة، والتي ي�شميها ‘اللي�شيون’ Les Leys »قافية الر�شم« 
التعار�ص  د  القافية حتدِّ Clavis. ولكن كانت  القفلة  اأو  املفتاح  دانته  وي�شميها   Rim estrampa

بني ال�شوت واملعنى مبقت�شى عدم التوافق بني اجلنا�ص والدللة، فاإنها هنا، اإذ ُتْفَقُد حيث 
ننتظرها، جتعل، للحظة، الفئتني املتعاقبتني وكاأنهما متفقتان يف الظاهر. واأقول يف الظاهر، 
لأنه واإن كان �شحيًحا اأن ح�شن الفن يبدو هنا وكاأنه يك�شر الطوق العرو�شي لي�شري اإىل ح�شن 
rhyme–fellow يف  اإىل قافية-زميلة  املو�شولة حتيل، على كل حال،  القافية غري  فاإن  املعنى، 
مقطع الق�شيدة الآتي فال تقوم اإذن، اإل بت�شتيت البنية العرو�شية يف م�شتوى يتعّدى املقطع 
اأرنو، على نحو �شبه طبيعي اإىل �شيغة القافية-الكلمة،  ال�شعري. ولذلك فاإنها تتطّور، عند 
فتبني اآلية امل�شد�شات املده�شة. وذلك لأن القافية الكلمة هي مو�شع ل يكن احل�شم فيه بني 
عن�شر ل دليّل بامتياز )اجلنا�ص( وعن�شر دليل بامتياز )الكلمة(. وتقوم ال�شدا�شيات على 
�شكل �شعري يتخذ من القافية غري املو�شولة مبداأً اأ�شمى يف التاأليف ويحاول، اإن �شح القول، 

اأن ُيدرج عن�شر ال�شوت يف ح�شن املعنى.

اإل اأنه قد حان يل اأن اأواجه مو�شوعي املعلن واأن اأحاول تعريف هذه املمار�شة التي، 
ت�شكت عنها كتب العرو�ص وال�شعر : نهاية الق�شيدة باعتبارها اآخر البنى ال�شكلية امللمو�شة 
اأنها ما زالت بعد غري  يف الن�ص ال�شعري. لقد قامت درا�شات حول البداية يف ال�شعر )ولو 

كافية(، اأما ا�شتق�شاء النهاية يف ال�شعر ف�شبه معدوم.

راأينا كيف اأن الق�شيدة يف تردد عنيد واأنها قائمة يف التوتر ويف الفارق بني الفئة 
العرو�شية والفئة الرتكيبية النحوية. فما الذي يح�شل يف النقطة التي تنتهي فيها الق�شيدة ؟ 
من البديهي اإذن اأن َي�ْشقط الت�شاد بني احلّد العرو�شي واحلّد الدليل يف جميع اأحواله : فما 
هو حا�شل، وهو بال حاجة اإىل التحقق، اأن واقع التدوير املبتذل ل يكن اأن يتحقق يف البيت 
ومربكة  �شرورية  نتيجة  ي�شتتبع  فانه  لحًقا،  مبتذًل  ذلك  كان  ولكن  الق�شيدة.  من  الأخري 
يف الوقت عينه. فاإن كنا نعّرف البيت باأنه ما يحمل اإمكانية التدوير فان نتيجة ذلك تكون 

الو�شول اإىل اأن البيت الأخري، يف الق�شيدة، لي�ص بيًتا.

البيت الأخري يقوم بخرق يف اجتاه النرث ؟ فلنرتك الآن هذا  اأن  فهل يعني ذلك 

الق�سيدة نهاية   .I
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ال�شوؤال بال اإجابة. على اأنني اأود اأن اأ�شري اإىل الدللة الكاملة اجلدة التي تكت�شبها ق�شيدة 
”No sai que s’es“ ل� رامبو دوراجن يف هذا املنظور. فكل نهاية مقطع )من هذه الق�شيدة التي، 

ل يكن ت�شنيفها، بل منها كّلها(، مفارق لظهور النرث غري املتوقع وي�شري يف اآخر حلظة اإىل 
الظهور غري الطارئ ملا ل يكن تقرير انتمائه اإىل ال�شعر اأو اإىل النرث.

 Tornada ’من هنا تت�شح ال�شرورة الق�شوى لتلك العنا�شر ال�شعرية كال� ‘تورونادا
اأو الأبيات الهدّية التي تبدو مو�شوعة ح�شًرا لالإ�شارة اإىل نهاية الق�شيدة، وكاأن الق�شيدة 
مفتقرة اإليها، اأو كاأن النهاية توقع على الق�شيدة كارًثا وفقًدا لهويتها بقدر عظيم من ال�شرر 

ي�شتوجب ال�شتعانة بو�شائل عرو�شية ودللية غري عادية.

ول مكان هنا لإح�شاء هذه الو�شائل ال�شعرية ول للدخول يف و�شف فينومونولوجي 
لنهاية  دانته  يوليها  التي  اخلا�شة  العناية  مثاًل،  هنا،  )واأتذكر  الق�شيدة  نهاية  لظاهرة 
البي�شاء، يف  الأبيات  للقوايف يف  اأو  النجمة،  بالكلمة  الإلهية  الكوميديا  اأق�شام  ق�شم من  كل 
يف  وامللفت  الن�شيد(.  اأو  ال�شعري  املقطع  نهاية  لإظهار  ُتْدَخل  التي  اللومباردية،  الأغنيات 
ذلك اأن ال�شعراء على ما يبدو واعون اأن يف هذا املو�شع من الق�شيدة �شيًئا ما ي�شبه الأزمة 

احلا�شمة، اأزمة �شعر حقيقية يكون فيها متا�شكه مو�شع الرهان.

الق�شيدة، وقد  لنهاية  الرديء  �شبه  بل  ال�شعيف،  الوجه  من هنا غالًبا ما يظهر 
قام برو�شت مرًة، مبالحظًة، حول اآخر الأبيات يف ديوان اأزهار ال�سر، مفادها اأن الق�شيدة 
ت�شقط فجاأة يف هّوة وتفقد َنف�َشها )يقول، في�شبح ق�شرًيا، وي�شقط يف ما ي�شبه الت�شطيح... 
ويظهر اأن يف ذلك، مهما كان من اأمر، �شيًئا ما ُمْقَت�شًرا، واأن فيه فقدان الّنف�ص(. واإذ نذكر 

اأندروماك يف تاأليفها املتوتر البطويل، فاإنها تنتهي بهذا البيت :
»اإىل الأ�شرى واىل املهزومني، اإىل الكثري غريهم كذلك.«

ما  فجاأة،  تنقطع  »اأّنها  بودلري  ق�شائد  من  اأخرى  ق�شيدة  يف  بنجامان  ويالحظ 
يثري النطباع املفاجئ امل�شاعف يف ق�شيدة من �شنف ‘ال�شوّنيه’، ب�شيء من تقطع الأو�شال.« 
َورية،  ويكون تبّدد البيت الأخري دلياًل �شّميته »نهاية الق�شيدة.« وكاأن الق�شيدة مبا هي بنية �شُ
تزاأً منها جذرًيا، لأن  ل يكن لها، بل ل ينبغي لها اأن تنتهي كما لو اأّن اإمكان نهايتها كان ُمْ
ذلك ي�شتدعي هذه ال�شتحالة ال�شعرية القائمة يف التطابق التام بني ال�شوت واملعنى. ففي 

جيورجيو اأغامنب
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اللحظة التي ي�شقط فيها ال�شوت يف ‘هّوة املعنى’، تبحث الق�شيدة عن خمرج، وذلك بتعليق 
نهايتها، اإن �شح التعبري، واإعالن حالة طوارئ �شعرية.

 De Vulgari ول�شوف اأتفح�ص، على �شوء هذه الأفكار، مقطًعا من يف بالغة العامة
Eloquentia يطرح فيه دانتيه على ما يبدو م�شاألة نهاية الق�شيدة ولو على نحو �شمنّي على 

الأقل. ويقع املقطع يف الكتاب الثاين )III 7, 7-8( حيث يعالج ال�شاعر موقع العامية يف الأغنية. 
 : Clavis يقول الن�ص، بعد اأن عّرف القافية غري املو�شولة )وي�شميها البع�ص املفتاح اأو القفلة
»ما بني الأبيات جميعها ت�شدح اآخر الأبيات، بلى ! يف ال�شمت كيما تكتمل، وت�شقط موحدًة 
 Pulcerrime tamen se habent ultimorum carminum desinentiae, si cum rithmo in »يف القافية
ال�شاقط ؟  اأمر اجلمال  وما  ؟  ال�شمت  الق�شيدة هذا يف  اأمر �شقوط  silentium cadunt فما 

وماذا يبقى من الق�شيدة بعد �شقوطها ؟

اإن كان ال�شعر ل يحيا اإل يف التوتر الدائم بني الفئة ال�شيميائية والفئة الدللية، 
يف  وهل  ؟  م�شتحياًل  الفئتني  بني  الت�شاد  ي�شبح  حني  النهاية،  حلظة  يف  يح�شل  الذي  فما 
تلك النهاية مو�شع للتوافق تلتحم فيه الق�شيدة باعتبارها »ح�شًنا لكل املعنى«، بعن�شرها 
ال�شوت  بني  ال�شويف  ال��زواج  ي�شبح  حينها  ؟  النرث  جهة  اإىل  رجعة،  بال  وتنتقل،  العرو�ص 

واملعنى ممكًنا.

اأو هل يكون ال�شوت واملعنى، على العك�ص من ذلك، منف�شلني على الدوام، ول اإمكانية 
لت�شالهما، كّل باق يف جهته اإىل الأبد كاجلن�شني يف ق�شيدة فينيي ؟ واإذاك ترتك الق�شيدة 

خلفها م�شاحة فارغة حيث »ل يكون مكان لأي �شيء �شوى املكان«، بح�شب تعبري مالرميه.

وما يزيد يف تعقيد الأمور اأنها، بالتحديد، ل تقع يف فئتني اأو يف م�شارين متوازيني يف 
الق�شيدة بل يف م�شار واحد ي�شلكه يف الوقت عينه التيار الدليل والتيار ال�شيميائي؛ وبينهما 
هذا التفاوت املفاجئ الذي جتتهد الآلة ال�شعرية يف احلفاظ عليه بعناد. )لي�ص ال�شوت واملعنى 
ر�شالته  يف  بول�ص  كتعليم  الق�شيدة  وت�شبح  واحدة(  لغوية  ملادة  نبتان  تكّثفان،  بل  مادتني 
اأمًرا يوؤخر ميء امل�شيح؛ اأي الذي، باإمتامه زمن ال�شعر   : )II 2, 7, 8( ِت�ّشالونيك اإىل اأهل 
وتوحيده قطبي زمانه، يدّمر اآلة ال�شعر باإ�شقاطها يف هّوة ال�شمت. ولكْن ما تكون الغاية من 
هذه املوؤامرة الالهوتية على اللغة ؟ وما �شبب هذا الإ�شرار على اإبقاء الفارق الذي ل يتو�شل 

الق�سيدة نهاية   .I
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اإىل �شمان مال الق�شيدة اإل ب�شلبها حمل اإمكانيات التوافق الدائم بني ال�شوت واملعنى ؟

والآن، فلنعد اإىل قراءة ما يقوله دانتيه حول اأجمل الطرق لإنهاء الق�شيدة، حيث 
ت�شقط اأبياتها الأخرية املقفاة يف ال�شمت. ونعلم اأن هذا الأمر، يف ما يخ�شه، متعلق مبا ي�شبه 
القاعدة. فلنتاأمل، على �شبيل املثال، يف الأبيات الهدية، يف الق�شيدة : »اأريد اأن اأكون لذعًا يف 
لهجتي« Cosi nel mio parlar voglio esser aspro. ينتهي البيت الأول فيها بقافية غري مو�شولة 
على الإطالق، توافق )ولي�ص ذلك من باب ال�شدفة( الكلمة التي تدل على مق�شد الق�شيدة 
ت�شتبق  اأنها  يبدو  اأبيات  اأربعة  املو�شولة  غري  القافية  هذه  بعد  ياأتي   .Donna دون��ا   : الأعلى 
مو�شَع التوافق بني ال�شوت واملعنى لأن اأبياتها مو�شولة بقافيتني تربط كل واحدة منهما بيتني 

.Baciata متتابعني. وي�شمى ذلك يف العرو�ص الإيطايل التقليدي بالقافية امل�شطحة

ت�شري الأمور وكاأن البيت الذي كان يف اآخر الق�شيدة �شائًرا اإىل الغرق يف املعنى، 
قد ارتبط بقافيته-الزميلة Rhyme-fellow، ومبا اأنهما متالزمان فقد اختار اأن يغو�ص معه يف 

ال�شمت.

بني  الت�شاد  اإىل  اأخ��رى  مرة  ت�شري  وهي  ت�شقط،  الق�شيدة  اأن  يعني  ذلك  ولعل 
ال�شيميائي والدليل، على نحو يظهر ال�شوت فيه وكاأنه اأحلق، بال رجعة، بال�شوت واملعنى. ل 
يهداأ ازدواج التكثف الذي ُيحيي الّلغة يف درجة اإدراكها الق�شوى، بل يغو�ص، اإن �شح التعبري، 
يف ال�شمت �شاقًطا بال قرار. وبهذه الطريقة تك�شف الق�شيدة عن غاية هذه الإ�شرتاتيجية 
املزهوة القائلة : باأن الّلغة تتو�شل يف نهاية املطاف، اإىل خماطبة نف�شها، فال يبقى يف ما تقول 

ما مل ُيقل.

 Philosophie بال�شعر«  اإل مطعمة  اأن تكون  للفل�شفة  : »ل ي�شح  )قال ويتجن�شتاين 
dürfte man eigentlich nur dichten. ولعل النرث الفل�شفي، مبا اأنه يعمل على موافقة ال�شوت 

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.

هيا اذهبي اأيتها الأغنية راأ�ًشا اإىل هذه ال�شيدة
التي اأ�شابتني يف القلب وفّرت مني

فاأطابت الرغبَة يّف،
واأر�شلي يف القلب منها ب�شهم؛

لأن النتقام اجلميل يك�شب ال�شرف.

جيورجيو اأغامنب
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واملعنى يف قوله، يخاطر يف الوقوع يف البتذال، مبعنى اآخر، يكف عن التفكري، اأما فيما يتعلق 
بال�شعر فان بالإمكان القول اأنه مهدد، على عك�ص الفل�شفة، بالإفراط يف التكثيف والتفكري. اأو 

رمبا ل ي�شح لل�شعر اأن يكون اإل مطعًما بالفل�شفة، على عك�ص قول ويتجن�شتاين.(

هنا  ن�شتعمل  الفرن�شي(.  للمرتجم  )هام�ص  الأ�شلي  الن�ص  يف   Enjambement بالفرن�شية  1 مذكورة 
م�شطلح التدوير منقوًل من معناه الأ�شلي، وهو الو�شل بني �شور البيت وعجزه، اإىل معنى الو�شل بني بيتني. 

)هام�ص للمرتجم العربي( 

الق�سيدة نهاية   .I
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II. نهاية الق�سيدة ؟

كالم ل ينفك يرّدد : ل يحتل ال�شعر، اأو اأنه مل يعد يحتل واجهة الثقافة العاملية. 
وي�شود هذا الكالم ُحْكمان م�شبقان؛ باأن ال�شعر ل يرتجم ولذلك فاإنه ل ي�شل اإىل اجلمهور 
الوا�شع ليقراأه، فيبقى بذلك حمدود املدى ول يكنه حًقا اأن ينت�شر يف العامل لينري الإن�شانية 
ويار�ص تاأثريه فيها. ولعل الرواية على وجه اخل�شو�ص، والنرث على نحو اأعم، وهما اأ�شهل 
على الفهم وعلى الرتجمة، اأن يفر�شا وجودهما ويعاجلا بطريق اأجدى واأكفاأ امل�شائل املعا�شرة 
على نطاق العامل. وقد يبدو بذلك، اإذن، اأننا بلغنا نهاية ال�شعر. على اأنه يف �شياق ما اعتدنا 
على ت�شميته اليوم مبا بعد احلداثة، ي�شيع ا�شتعمال تعدد الدللة يف الألفاظ للكالم على نهاية 
اأخرى؛ نهاية املعنى التي قد نتفق عليها ونقبل بها لقيمتها اجلماعية. فكل معنى قد ُيخفي 
باإمكان  توهمنا  قد  التي  املعاين  لعبة  يف  الدخول  يكننا  بحيث  اأخرى  معاين  اأو  اآخر  معنى 
ا�شتمرارها اإىل ما ل نهاية. كذلك فاإن اللفظ ‘نهاية’ قد يو�شل اإىل لعبة تعدد الدللة هذه 
املجدية يف ال�شك مبا يتعلق باإمكان املعنى، لأنه يعني يف الوقت عينه ‘حلظة انتهاء الظاهرة’و 
يف م�شاألة ال�شعر هذه، اإل اأنه كذلك ‘نّية’ لي�شت �شرية اإل  املق�شود  وهو  ما’،  كائن  ‘اختفاء 
اأنها لي�شت �شديدة الو�شوح ول �شديدة الوثوق بنف�شها. وبالفعل فقد خّيم على ال�شعر ظل من 
ي�شهل  ذلك،  مع  منه.  وال�شعر جزء  الفن،  نهاية  اإعالنه  هيغل يف  عنه  امل�شوؤوم، عب  ال�شك 
التحقق من اأن هذا التوقف املميت مل ينع اأفراًدا، لي�شوا من �شغار النا�ص، من املتابعة يف 

كتابة الق�شائد. فما حكم نبوءة هيغل ؟

�شاأتبع هنا طريقة هانري مالديناي Maldiney, L’esthétique des rythmes، 1967 يف 
و�شف فل�شفة هيغل باأنها يف اأ�شا�شها فل�شفة املفهوم. ولي�ص املفهوم فكرًة ثابتة بل اإنه يكن 
ت�شوره مبثابة املعنى القائم يف الكائن يف �شموليته. ويكون هذا املعنى دللة ووجهة يف اآن مًعا، 
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اأكان ذلك يف الزمان اأم يف املكان. وهو لي�ص قائًما هنا جاهًزا ينتظر اأن يجده اأو يكت�شفه اأحد، 
بل اإنه يتحقق اأو يجهز عب تاريخ العامل، مبا هو روح Geist. وتنتج هذه الروح، مبا هي عقل، 
يف اأثناء حتققها يف العامل، النور الالزم لإمكان جتليها. قبل اأن يبدع هيغل هذه ال�شورة �شبه 
املطلقة يف املذهب املثايل الأملاين، كان نور هذا املعنى ينت�شر يف الفن : لقد كان الفن عند 
هيغل ماًل من مالت الواقع ت�شتطيع الروح فيه اأن تتجلى باعتبارها روًحا، ويكون الفن 
ويتطور  بالفن.  والروح حتيا  بالروح،  اإل  الفن ل يحيا  اأن هذا  اإل  الروح،  على نحو ما حياة 
الإثنان مًعا يف موقف من التعلق املتبادل. على اأن هيغل كان يعتب اأن هذه الروح، وهي مطلقة 
تعّم جميع ما هو كائن، قد و�شلت اإىل كامل وعيها بفل�شفتها اخلا�شة بها، يف ما يعتبه اأن 
قمة املثالية املطلقة اأو ‘نهايتها’. وتكون الروح قد التحقت بها يف نهاية املطاف، بعد اأن كانت 
قد تخطت مرتبة الفن الذي بات مّذاك غري ذي نفع، لأن الروح، تعد بحاجة ل�شورة ح�شا�شة 
لتعك�ص نف�شها وتتجّلى فيها. اإن باإمكان الروح اأن تتحقق بعد هذا مبا�شرًة يف جميع مالت 
الن�شاط الإن�شاين، فردًيا كان اأم اجتماعًيا و�شيا�شًيا. واإّذاك ي�شبح الفن زينة، ل يتجّلى فيه 
معنى الوجود، لذلك فاإن املبداأ اجلمايل ي�شّلم الراية للمبداأ الأخالقي. وتكون النتيجة باأن 

ال�شعر نتيجة يتجه نحو نهايته وعليه اأن يقبل بفقدان جدواه، اإذ ل عمل له يف هذا العامل.

‘رقيًّا’، ول بد  ُف�ّشرْت روؤية هيغل للعامل على مدى القرن التا�شع ع�شر باعتبارها 
من القول اأن ال�شاعر احلديث، على وجه العموم، يحيى يف مناخ ت�شيطر عليه ديانة الرقي. 
اأن الإن�شان عاجز عن الرقي الأخالقي، ول بد حينئٍذ  اأن �شاعًرا ك��بودلري مثاًل، يقّرر  على 
من الإقرار باأن اإن�شاء ذلك اأو متجيده كذٌب »كذب عرقوب«، هذه عبارته يف ر�شالته ال�شهرية 
اإىل اأن�شيل يف اأيلول �شنة 1866. اأما عمل الفن للفن فيكون، من وجهة اأخرى، كارثًيا ويلزم 
ال�شاعر البقاء على الهام�ص اإىل الأبد. يفقد ال�شاعر كل ما يريد اأن يظهره اأو اأن يحتفل به اأو 
اأن ين�شده. وت�شبح اآلة ال�شعر بال جدوى. ويعالج اأغامني، يف ن�ص ظهر منذ مدة قريبة، هذه 
النهاية، وهي بح�شب ما يقول، ممثلة متثياًل منوذجًيا يف نهاية الق�شيدة امل�شتحيلة. اإل اأن 
الإ�شكال الأكب يف ذلك، اأنه يبحث عن حججه املفرت�شة يف ال�شعر ال�شابق على هيغل ل بل يف 
�شعر دانتيه، وكاأن هذا الأخري قد كان قد قراأ التفكيكيني. على اأن هولدرلني، �شديق هيغل، مل 
يتوقف، مع ذلك، بل تابع الإن�شاد يف زمن القحط. اإن ما علينا اأن ندركه هو اأن النهاية لي�شت 
اختفاًء بل هي يف اعتبار ال�شعر انعكا�ًشا للواقع الذي يواجهه به العامل احلديث، وهو زمن 
القحط هذا، ونهايته تكون بتدارك جوٍع، بل قلق، ل بد من فهمه بدًل من البتهاج املبكر بنهاية 
مميتة، وتنظيم موكب جنائزي تفكيكي. وي�شتمر من ي�شعر بهذا القلق من ال�شعراء، م�شتلهًما 

؟ الق�سيدة  نهاية   .II
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�شجاعة الياأ�ص كما يقول مي�شال دوغي. كان هولدرلني يعرف اأن ال�شعر اأكرث التجارات براءة 
نف�شه(، ولكن، من يرعى  اأمه يدافع فيها عن  اإىل  Geschäft يف ر�شالة  ي�شتعمل لفظة  )وهو 
اأخطر ما منلك من ثروة، ثروة اللغة ؟ وي�شبح ال�شوؤال مّذاك موجه اإىل معرفة ما ي�شتطيع 
ال�شاعر اأن يقدمه لهذه اللغة، وملاذا يكون عليه اأن يعّر�ص نف�شه لهذا اخلطر، وملاذا ي�شتمّر 
يف اأمل ميوؤو�ص منه، ومن بعده كثريون غريه. دعونا ل نن�شى اأن كريكيغارد يف مر�شه الأخري، 
قد ك�شف عن بعد الأمل الأونطولوجي، وهو يف خ�شم الياأ�ص، واأن بوّنفوا ياهي ال�شعر بالأمل. 
كيما يهد  باللغة  متعلًقا  بل  موؤبًدا،  قياًما  يقوم  ل  الذي  باملعنى  بالتعلق  القلق  وي�شتمر هذا 

لالإن�شان اأن ي�شكن الأر�ص �شاعًرا.

مل يتغري الو�شع الإن�شاين منذ اأن بداأ اأ�شباه الإن�شان تعوي�ص خ�شارتهم لفرد من 
ع�شريتهم باإن�شاد الأنا�شيد ال�شعائرية. هنا يكمن القلق الأعظم ومعنى اللغة ومعنى الن�شيد 
وال�شعر. هذه غاية ال�شعر ومق�شده، كانت وما تزال يف تاأ�شي�ص الإن�شانية يف الن�شيد، يف تاأ�شي�ص 
الإن�شانية يف الكالم الذي ي�شهد على اختالفها، على حياتها. فال�شعر كما يقول الرتوبادور، 
اأ�شلي على الدوام.  اأ�شله. لي�ص لل�شعر نهاية، فهو  اأو يردد وي�شتعيد الكالم يف  يعيد ال�شنع 
ولغته لي�شت ذاتية الغاية باملعنى التوجيهي للكلمة، اإنه تغيري وجه املعنى واإبداعه. ويكون كل 
وكل  مازفة،  كالم  وكل  بالكالم.  املعنى  ون�شنع  املعنى.  �شناعتنا  مبقت�شى  �شاعًرا  اإن�شان 
ق�شيدة مغامرة اإل اأنها ل توقعنا يف هّوة املعنى كما يقول اأغامنب على نحو حكمي. فلنتاأمل 

بكالمه عن نهاية الق�سيدة بالتف�شيل.

ل  »ال�شعر  اأن  ومفاده  بديهي،  ولكنه  مبتذل  غري  باأنه  ي�شفه  بطرح  اأغامنب  يبداأ 
اإل يف التوتر ويف الفارق بني ال�شوت واملعنى، بني الفئة ال�شيميائية والفئة الدللية.«  يحيى 
اعتبارها  من  بدًل  اإل،  لي�ص  فئة  البيت  اأو  اجلملة  اعتبار  ن�شتهجن  اأن  بدء،  بادئ ذي  ولنا، 
مموعة ذات اإيقاع. اإن الراأي القائل بعدم التوافق بني ال�شيميائي والدليل، ذو �شلة بنظرية 
�شو�شري ول �شيما اأن اأغامنب باأخذه عن ر�شالة جاكوب�شون ال�شرية يف ال�شعرية. ومن املعروف 
اأن جاكوب�شون قد بنى نظريته الأل�شنية باأكملها على النموذج التوجيهي القائم على التخاطب، 
وهو باملنا�شبة قد فقد اعتباره اليوم كلًيا. فمنذ العام 1981، برهن فران�شي�ص جاك اأن هذا 
املجال  الكالم يف  يقع  اإذ  الإن�شانية.  العلوم  اإبي�شتيمولوجيا يف مال  النموذج يثل حاجًزا 
احلواري اأو التخاطبي، حيث يقوم ما ي�شّمى يف علم التوجيه باملتلقي اأو املر�شل اإليه، بدور ل 
ي�شتغنى عنه يف اإبداع املعنى. اأ�شف اإىل ذلك اأن الكالم الإن�شاين ي�شدر عن ال�شوت، وهو 

ليوبولد بيرتز
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اأن حتيط به وهي على ما هي عليه من مذهبها التفا�شلي  واقع ل يكن لالأل�شنية البنيوية 
اأب�شط، لأن ال�شوت والال�شوت ل يقعان يف ت�شاد  الن�شقي، كما هو معروف، وذلك، بكالم 
ثنائي فيما بينهما. ول ي�شتند ال�شوت اإىل اأي �شيء، بل اإنه ينبثق اأو يظهر بنف�شه ول يكون 
يف ت�شاد مع ال�شمت حتى. فاإّما تكلمنا عن ال�شوت فاإن علينا اأن ناأخذ بهذا الواقع يف اأقل 
تقدير. وعلى اأي حال، فاإنه ل ت�شح يف الكالم الفعلي الق�شمُة بني الدال واملدلول كما اأن نغم 

الكالم واإيقاعه لي�شا نتيجة خليار بني اإمكانيات ثنائية منقطعة وم�شتن�شبة داخل ن�شق.

اأن�شاأ جاكوب�شون �شلة و�شل بديهية يف الظاهر بني ت�شّور اللغة باعتبارها ن�شًقا، 
ونظرية التخاطب التي اأقامها مهند�شو الهاتف. ويك�شف يف عر�شه حول ال�شعرية، عن اإمكانية 
بال�شرورة  ي�شتدعي  اإقرار  وهذا  الل�شان.  لعلم  �شرعًيا  مو�شوًعا  باعتباره  ال�شعر  على  العمل 
نوًعا  وجد  وقد  ال�شعر،  بالتخاطب يف  ي�شمح  العالمات  الثنائي يف  املنهج  مبداأ جعل  تطبيق 
من تاأييد هذا الراأي يف الرومب les Rhumbs ل� فالريي، فاعتمده اأغامنب كما هو. ي�شت�شهد 
جاكوب�شون بن�ص فالريي ال�شادر يف طبعة البلياد �شنة 1960. وهذه �شيغة ال�شت�شهاد. كما 
فالريي  ن�ص  اأما  واملعنى.«  ال�شوت  بني  مطّول  تردد  »الق�شيدة،   : جاكوب�شون  عند  وردت 
واملعنى.« يف  ال�شوت  بني  املطول  الرتدد  –ذلك  »الق�شيدة   : يقول  لأنه  فيختلف عن ذلك، 
ن�ص جاكوب�شون يرد الرتدد بال ‘األ�’ التعريف التي ُتَعنّي يف علم القواعد الن�شي قيمة مطلقة 
نوعًا ما، اأو مفهوًما حتّول اإىل واقع ملمو�ص، اأما ا�شم الإ�شارة فيحيل القارئ اإىل ما �شبق يف 
الن�ص. فال بد اإذن من العودة اإىل ذلك واىل الهام�ص ال�شابق الذي يعّرف فيه فالريي قّوة 
بيت ال�شعر على اأنها تناغم ي�شتحيل تعريفه، بني ما يقوله البيت )حمتواه اأو معناه( وبني ما 

هو عليه )اإيقاعه اأو �شورة تاألف نطقه ال�شوتي(.

ول ترد عند فالريي م�شاألة ا�شتحالة التالقي بني ال�شيميائي والدليل، بل اإن الأمر 
على  واحتاد  ان�شجام  اأنهما  اإل  طبًعا،  املنال  �شعبا  وهما  والحت��اد،  بالن�شجام  عنده  يتعلق 
ا يف ن�ص جديد عن ال�شعر املعا�شر. )يف ال�شعر  الرغم من ذلك. وهذا ما يوؤكده دوغي اأي�شً
ر لقيا الحتاد بني ال�شيميائي والدليل. وي�شر  اليوم، 2001(. ونقول اأن الرتدد املطّول ُيح�شّ
براأيه، بني  املختلف عليه وبني ما يّيز،  الت�شاد  لأنه ياهي بني  ويعاند  اأغامنب من جهته. 

التقطيع العرو�شي والتقطيع الدليل.

التي  الطبعة  وارد يف  القول فيها  اإذا ما قراأنا ممل كراري�ص فالريي، وخال�شة 
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فالريي،  لدى  كبرية  الحت��اد  هذا  قيمة  كانت  حد  اأي  اإىل  ندرك  جاكوب�شون،  بها  ا�شت�شهد 
وذلك لأن ال�شاعر براأيه، دائم الن�شغال بجعل »ال�شوت الفاعل« حاجًزا يف ن�شه، ال�شوت 
اأغامنب فال  و  اأما جاكوب�شون  بها حا�شرة.  ن�شعر  اأو  نراها  التي  الأ�شياء  الآتي مبا�شرة من 
يطرحان الأ�شئلة حول خ�شو�شية ال�شعرية لدى فالريي، وكان باإمكانهما اأن ي�شلتهما منها يف 
الن�ص الذي قراأاه. واملعروف، فيما يتعلق ب��فالريي اأن الق�شيدة ينبغي اأن تكون املكان الذي 
ي�شح للفكرة اخلال�شة اأن ت�شبح بديهية، يف �شورة يبعث فيها ال�شاعر لل�شوت يف ما هو حّي 
وحا�شر يف الأ�شياء. ويقول اإن ال�شعر »من طبيعة هذه الطاقة التي ُت�شرف يف الإجابة عما هو 
كائن...«، اإل اأن هذه الإجابة ل بد اأن تكون من طبيعة �شفهية بحتة ل يرتك فيها فكر ال�شاعر 

اأو روحه اأي مكان لل�شدفة. فالرتدد املطروح يتعلق اإذن بالتحكم ال�شامل باملر�شلة ال�شعرية.

على  للروح،  عيًدا  الق�شيدة  تكون  اأن  ال�شهرية،  عبارته  مبقت�شى  فالريي،  يبتغي 
اأننا مع ذلك، ن�شلك اجتاه بوّنفوا فنقول باأن ال�شاعر موجود، واأنه كائن حي واأنه �شائر اإىل 
املوت، فلي�ص عليه اإذن اأن يدعي باأنه فكر مرد. ول بّد اأن يبقى يف انفعالتنا وما يوؤثر فينا 
مو�شع ظّل يقدر ال�شاعر اأن يج�شده يف ق�شيدته حمافًظا على كامل وجه املكابدة يف لقائه 
بالعامل. وا�شتعري فكرة »املكابدة« هنا من فكتور فان وايز �شايكر الذي يتو�شع فيها يف كتابه 
التاأ�شي�شي حول دورة ال�شورة، مبهًنا اأن كل اإح�شا�ص هو يف الواقع لقاء بني وعي وبني العامل. 
ول يكون اللقاء حيادًيا على الإطالق، لأنه يقع يف باب التبادل. وُيطبع هذا التبادل، من جهة 
الكائن احلي املتمثل بالإن�شان، بطابع النتظار واملبادرة وطابع املفاجاأة والتخوف، في�شت�شعر 
باخلطر ويعمل باجتاه الأمان والعتباط واحلرية والقرار والقت�شار. وقد تكون هذه التجارب 
اأراد ال�شاعر اأن يبقى حقيقًيا، فاإن عليه اأن  �شعبة : فالفرح ل يبتعد كثرًيا عن الغم. ولكن 
ل يتحا�شى ذلك، بل اأن ين�شده يف ق�شائده. كذلك فاإنه يكن القول باأن ال�شاعر ل ي�شت�شري 
روحه فح�شب، بل اإنه يبتلي نف�شه وُيبتلى بلقائه بالواقع. اأما فالريي فقد كان يبتغي اأن يجعل 
لقاءاته مبا هو راهن يف �شماء الأفكار اخلال�شة، وي�شورها ب�شورة خال�شة. على اأنه ي�شّر 
كذلك على �شرورة اإ�شماع ال�شوت الفاعل يف الق�شيدة. ومن الوا�شح اأن هذا الن�شاط اأو هذا 
البحث ال�شعري ي�شتلزم وحدة وثيقة بني ال�شيميائي )نتاج ال�شوت( والدليل )معنى اللقاء(. 
اأن ن�شيف باأنه يف اللحظة التي نتحرك فيها لالإجابة، فاإننا ننفعل بل ُنطلق خارج  ويكننا 
اأنف�شنا، ولن يختار �شوتنا بني وحدات تنغيم ثنائية متاحة يف الن�شق. ومع ذلك فاإنه ل بد لنا 
اأن ن�شيف، باأن فالريي كان يحمل هذه النفعالت على حممل اأنها مغرقة يف ال�شيوع وغري 
خال�شة، وكان يرغب يف تخلي�شها من ال�شوائب يف الق�شيدة، ويف و�شعها يف ما ي�شبه �شماًء 

ليوبولد بيرتز



الآخر | ربيع 2012

48

اإنها ت�شاهم  يعرتف هو نف�شه بطبيعتها املتوهمة. وبهذا املعنى، فاإن الق�شيدة ل تعّو�ص بل 
ا واقع يف الوجود.  اأي�شً اأن واقع املوت هو  اإذن يف زيادة الوهمي يف �شلب ما هو كائن. على 
مل يتخذ فالريي مو�شوع املوت يف �شعره �شوى يف ق�شيدة واحدة، ق�شيدته ال�شهرية املقربة 
البحرية. ت�شمعنا هذه الق�شيدة �شوًتا مرجتًفا. ويعود جناح الق�شيدة، يف جزء منه، اإىل 
اإرادة عبثية يف اللعب، وذلك لأن فالريي يعلمنا اأنه يف الأ�شل كان قد خطرت له فكرة مفادها 
اأن يحاول ُيك�شب الوزن ذا املقاطع الع�شرة، متاَم وزن اللك�شندران )ذي الإثني ع�شر مقطًعا(. 
املوت. وت�شيب  لعبة وحتّد على غرار  ال�شعب، وهي كذلك  الرهان  نوع من  اإذن  فالق�شيدة 
الق�شيدة يف رد هذا التاأمل القلق واملكابد )فالفكر يف �شيق يف وزن املقاطع الع�شرة( حول 
املوت ال�شخ�شي اأمام الالنهاية والتاأييد اللذان يعر�شهما البحر املتو�شط على عيني ال�ّشاعر. 
اأّما فيما يخت�ص ب� جاكوب�شون، ومن بعده اأغامنب، فاإن بالإمكان القول اأنه من ال�شعب اإر�شاء 
نظرية بكاملها تدعي ال�شمولية على اأ�شا�ص جملة واحدة ل�شاعر واحد. اإل اأننا نعود اإىل اأغامنب.

العرو�شية  ال��وح��دات  بني  التطابق  ع��دم  وب��ني  اإي��اه،  ال��رتدد  بني  اأغامنب  ياهي 
ن�شه  يف   Enjambement الفرن�شي  اللفظ  مورًدا  »تدويًرا«،  الظاهرة  هذه  وي�شمي  والدللية. 
بالإيطالية، م�شيًفا اأن اإمكانية التدوير هذه تقدر الفرق بني ال�شعر والنرث، اأو اأنها تقوم بدور 
التمييز بينهما. ويعالج، بذلك، الظاهرة يف اإطار العرو�ص، بل اإنه يدخل جنا�ص القافية يف 

هذا ال�شرخ بني ال�شوت واملعنى.

ال�شكلي ال�شرف،  امل�شتوى  ال�شرخ بني ال�شوت واملعنى. ويبقي تعليقه يف  يف هذا 
كما لو اأن هذه اللعبة بني ال�شوت واملعنى كانت الغاية والنهاية يف ال�شعر. ولذلك فاإنه يبحث 
ال�شعر  هذا  واق��ع  من  كان  ما  مهماًل  الو�شطى،  القرون  من  ر�شائل  يف  لراأيه  ت�شديق  عن 
املتعلق بالغناء، ما يجعل النعم وحدته ال�شوتية. وينتقل اأغامنب اإىل النتيجة الكبى، براأيه، 
وي�شميها الفر�سورا Versura التي مل يرها اأهل احلادثة، لأنها عظيمة البداهة. وكان عليهم 
ا ُيدعى لوران جينّي )La parole singulière 1990(، قد  اأن ينتظروا اأغامنب. على اأن �شخ�شً
برهن بو�شوح على اأن الفر�سورا تقيم بنية البيت يف داخله حول َعرو�ص ال�شطر، واأن التدوير 
النقا�ص  هذا  يتعلق  وال�شعر.  النرث  بني  احلا�شم  الوحيد  الفرق  ي�شكل  ل  والآخ��ر  البيت  بني 
الأخري بالفرق بني القول الذي فيه م�شّي اإىل الأمام، وهو النرث والقول الذي يدور على نف�شه 
كما هو احلال يف بيت ال�شعر؛ وهو فرق اإثباته �شديد ال�شعوبة. اإل اأن هذه امل�شاألة الفنية ل 
يجب اأن ت�شتوقفنا يف هذا املجال، لأن ال�شكل يف القولني ل يكن ف�شله عن امل�شمون. وم�شاألة 
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اخل�شومة بني ال�شوت واملعنى هي يف احلقيقة ظاهرة اإيقاعية جتعلنا ندرك الرتدد والفرح 
الإيقاع ن�شعر بال�شوت ون�شمعه ونفهمه، فهو ي�شتعني بال�شوت كما كان  والنتظار؛ ويجعلنا 
ال�شعر يف القرون الو�شطى ي�شتعني بالنغم لهذه الغاية. ومل تبداأ الدرا�شة العرو�شية احلديثة 
بالنظر يف اإبداع مو�شيقى كالمية يف اإن�شاء ال�شعر، اإل يف نهاية القرن الرابع ع�شر، كما نرى 
يف ر�شالة اأو�شتا�ص دي�شان حول فّن ‘الإلقاء’ )Dictier 1392(. كذلك فاإن ما نالحظه يف اأمثلة 
لأ�شباب  العرو�شية،  بنيتها  تقوم  التي  الرومانية،  اللغات  من  ماأخوذة ح�شرًيا  اأنها  اأغامنب 
القافية  وعلى  املقاطع  النب(، على عدد  الفرن�شية حّدة  النب، يف  ثبات  تاريخية )ول�شيما 
املتحققة والفعالة ب�شبب ثبات �شوائتها. اأما اللغات اجلرمانية وكذلك الإنكليزية فاإن عليها 
اأن تقيم مو�شيقاها على توزيع املقاطع بني منبورة وغري منبورة؛ فيقام وزن البيت على عدد 
النبات وعدد املقاطع. اأما ا�شتدارة البيت على نف�شه باملعنى الدقيق للكلمة، فال ُيلم�ص اإل اإذا 
كان البيت منق�شًما يف داخله حول فراغ اأو �شمت مركزي كما هو احلال يف الوزن ذي املقاطع 
‘الألك�شندران’ الفرن�شي. واأما يف داخل البيت، فاإن الإيقاع الناجت من تكرار  اأو يف  الع�شرة 
ح  الوقف ومن امل�شافات التي تف�شل بني النبات، هو الذي ي�شكل البيت من الداخل، كما يو�شّ
كلوديل. لي�ص لالإيقاع قواعد يتبعها، بل اإنه ي�شتخدم العرو�ص لإظهار نف�شه. ول بد هنا من 
القول باأن عدم ثبات ال�شوائت الإنكليزية اأمر جدير باملالحظة، ما يقلل من قيمة القافية يف 

هذا ال�شعر الذي يلجاأ خمتاًرا اإىل البيت ‘الأبي�ص’. 

‘الفر�شورا’ واىل ال�شعر احلديث، يف ال�شعر الفرن�شي، ولقد اأ�شرت  وبالعودة اإىل 
اإىل ذلك �شابًقا، فاإن من وعى املوقف الناجت عن ان�شحاب املو�شيقى اأو بالأحرى عن انعتاقها 
املتزايد مقارنة بال�شوت، هو اأو�شتا�ص دي�شان. ففي تلك احلقبة انعتقت مو�شيقى الآلت من 
عقالها، فاحتة املجال على تنويعات على الفكرة املو�شيقية الأ�شا�شية، ابتدعها ‘الفريجيناليون’ 
 L’art de االإلقاء  فن  املعنونة  ر�شالته  دي�شان  ن�شر  وقد  القرن اخلام�ص ع�شر.  النكليزي يف 
اإلقاًء، وباتت  ُتلقى  dictier �شنة 1392، وو�شع فيها قواعد متعلقة بالق�شيدة، فباتت مّذاك 

مو�شيقاها يف اأ�شا�شها كالمية ولي�شت مو�شيقية، اإذ مل تعد املو�شيقى تتحّقق يف النغم، بل اإن 
التي حتقق وحدة البيت، وتتيح يف اإيقاعه اإ�شماع ال�شوت. وعلى اأي حال فانه  ‘الفر�شورا’ هي 
حتى يف الكالم العادي، ي�شتطيع املتكلم اأن يتالعب باإمكانية قول املعنى و�شناعته، واأن ُي�شعر 
اأن يقف يف  ي�شتطيع  اإذ  اإيقاعه،  اإي�شاله، من نبة �شوته ومن  الذي يريد  باملعنى  خماطبه 
ر اجلملة، من دون حاجة اإىل  و�شط عبارته واأن يف�شل الألفاظ اأو ي�شلها، واأن يطيل اأو يق�شّ

اللجوء اإىل موقع ذي �شلة بالإطار العرو�شي.
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على �شوء ما �شبق، ي�شبح من الوا�شح اأن ظاهرة ‘الفر�شورا’ تتيح بالتاأكيد التاأمل 
يف م�شاألة ال�شمت، ولكن بطريقة خمتلفة عن اأغامنب. فال�شمت ل يقع يف نهاية البيت، بل 
اإنه يحمل البيت مبجمله. فال يتعلق كل كالم بالتخاطب اأو الإعالم فح�شب، ولي�شت اجلملة 
مرد قول اأو حكم منطقي : اإن ما يوؤمن وحدتها على الأخ�ص، هو الإيقاع، وهو حركة ظهور ل 
تتوجه اإىل الفكر اأو العقل فح�شب، بل اإىل ال�شعور ومنه اإىل الإح�شا�ص كذلك. ولي�ص ال�شمت 
هّوة ي�شقط فيها املعنى بل اإنه امل�شمون الذي يظهر منه املعنى. على اأن اأغامنب كان �شحية 
التبا�ص ب�شيط ناجت عن تعدد املعنى : فالنب ي�شقط طبًعا، اإل اأنه ل ي�شقط يف ال�شمت، بل اإنه 
يوّقع هذا ال�شمت ويفتح الق�شيدة باجتاه معناها. هذه هي ‘نهاية الق�شيدة’ اأو مق�شدها: 
اأن ُيبتدع املعنى بوا�شطة الأ�شوات املنطوقة. اإل اأن هذا املعنى، ول باأ�ص بالإعادة هنا، هو غري 
املعنى لدى الفيل�شوف اأو ال�شحايف. فال�شاعر يطلب امل�شاركة La comme une ion كما يقول 

بيغي ل التخاطب. ويفعل ما يقول على النحو الذي يقول به اأو يغنيه.

ي�شعب  حديث  �شاعر  اإىل  الق�شيدة،  نهاية  عن  راأي��ه  تاأ�شي�ص  يف  اأغامنب  يتوجه 
عليه اإنهاء ق�شيدته، هو بودلري. ويلجاأ اأغامنب يف البداية اإىل برو�شت ثم اإىل والرت بنيامني، 
اأنها  اأو  �شيئة،  نهاية  تنتهي  بودلري  ق�شائد  باأن  بالقول  ال�شعوبة،  هذه  اإىل  ي�شري  وكالهما 
ت�شقط عند نهاياتها يف البتذال والنرثية، و‘نهاية البجعة’ ت�شح هنا مثاًل ح�شيًنا. كما لو اأن 
الق�شيدة تدرك اأن عليها اأن تنتهي، اإل اأنها ل تعرف كيف تنتهي. ول ريب اأن �شرورة النهاية 
اخلارج،  من  ال�شعري  الكالم  على  املفرو�شة  ال�شيميائية  اأو  ال�شكلية  ال�شرورات  من  تاأتي 
بذلك  اأغامنب  وُي�شقط  ال�شيميائي.  اأو  التوجيهي  امل�شطلح  املعنى يف  وهي حدود خالية من 
يف ما ي�شميه هّوة املعنى. اأقّر باأن هذه اجلملة الأخرية لي�ص لها معنى هي الأخرى. لقد قلنا 
باأن الكالم ل ي�شقط يف الهوة بل اإنه يحمل ال�شمت كما لو كان اآتًيا من عمق ي�شميه بع�ص 
الفال�شفة ب�الكائن. وتعود مالحظة اأغامنب مرة اأخرى اإىل التعلق بال�شكل وحده، فال تاأخذ 
ب�شعرية بودلري ذات اخل�شو�شية. واحلق اأن فالريي قد اأّنب بودلري على نواق�شه ال�شكلية، 
اإل اأن �شاعرية فالريي كانت كافية لي�شعر باأن هذه النواق�ص كانت ذات معنى، معنى اإ�شماع 
 Carnets,( مراحل ال�شمت التي ت�شكل م�شاهمة اأ�شا�شية خال�شة ل��بودلري لدرجة اأنها عبقرية
بودلري )حتى  ال�شعر عند  اأن  املعروف  فاإنه من  Vol. II, Pléiade 1974, p. 1075(. ومع ذلك 

ولو قال العك�ص، وكان اأكذب يف قوله من عرقوب، كما يقول يف ر�شالته ال�شهرية اإىل اأن�شيل 
�شبيًها  باعتباره  القارئ  اإىل  فيتوجه  وجوده،  كل  يج�شد  اأن  ينبغي  اأ�شهر(  بب�شعة  موته  قبل 
بل اأًخا له. ق�شائد بودلري لي�شت مغلقة، لذلك فاإنه حينما يلجاأ اإىل �شكل ثابت كال�‘�شوّنيه’ 
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sonnet، فاإنه يعيد ت�شكيله من الداخل حتى يتمكن هذا ال�شكل املحدود من جت�شيد نغم جتربته 

وحت�ّش�شها على نحو ح�شني. وت�شبح الفر�شورا اإياها، اأداة لالإ�شعار باحلركة التي توّحد بني 
معنى الالنهائي والوعي املحدود الذي يقيم فيه.

ولكي ن�شع م�شاألة وحدة البيت يف اأبعادها، يكننا اأن نتوجه اإىل ُمعا�شر ل��فالريي، 
وهو كلوديل اإذ يقول اأن البيت ي�شل اإىل نهايته حينما ي�شل اإيقاعه الداخلي وانبثاق معناه 
وحركته يف ت�شكلها املف�شلي، اإىل متامها اأو كمالها حتى ولو مل يحتج ذلك اإل اإىل مقطعني 
�شوتيني. ويوؤكد، يف مالحظاته حول البيت، على اأن البيع ل يقف ب�شبب ت�شييق مادي كامل�شاحة 
املتاحة على الورقة مثاًل، بل لأن رقمه قد بلغ متامه. ونفهم اأن كلمة ‘رقم’ ُتعنّي ال�شفة ذات 
الدللة وال�شريورة لدى الكائن، اأي ما كان �شائًرا اإليه يف اأ�شله. ويعتمد بونفوا، يف ر�شالته 
حول ترجمة ال�شعر )كيف نرتجم �سك�سبري، Comment traduire Shakespeare 1964( مفهوم 
الرقم وي�شيف باأن الت�شييق حّر مبعنى من املعاين، لأنه اأداة بحث. فلماذا يوؤخذ مبالحظة 
يقيًنا  باعتبارها  واإطالقها  فكرها،  �شياق  يف  و�شعها  دون  من  فالريي،  وهو  واح��د،  ل�شاعر 
ا جبًيا كقمي�ص املجانني، بل اأداة بحث واإبداع، ويكت�شب  نظرًيا مطلًقا ؟ لي�ص البيت قمي�شً
معنى لأنه يوؤدي اإىل مكان ما، اأما النرث، الكالم امل�شتقيم Prorsa ratio فاإنه ل نهاية له ول 
ال�شيميائي  التطابق بني  ا�شتحالة  الق�شيدة لكي تدل على  تنتهي  اأين يذهب. ول  اإىل  يدري 
والدليل، بل لأنها بلغت امل�شتبعد، كما يقول بونفوا، متام معناها، لأنها و�شلت اإىل غايتها. 
ولي�ص العرو�ص بال�شرورة وعلى الدوام، مموعة طرق ل�شنع مزيج عذب من املتعة واملعرفة، 
كما يقول فالريي، ولي�ص للق�شيدة غاية واحدة تقوم على اإ�شماع اللغة واإفهامها على الدوام؛ 
فهي ُت�شمع وُتفهم املعنى الأ�شلي، معجزة هي املو�شيقى الكالمية، اأي هذه الأ�شوات املنطوقة 
التي توؤلف املعنى. لي�شت الق�شيدة ذاتية الغاية، كما اأرادها جاكوب�شون، بل هي انفتاح املعنى 
�شد وامل�شاركة عب الكالم ممكنان على نحو م�شتبعد، ل مبقت�شى  ومغامرته؛ وفيها ي�شبح اجّلّ
اإيقاعها. ويوافق مبداأ املو�شيقى الكالمية، كما يلخ�شها  معرفة �شياغتها يف مفهوم، بل يف 
دي�شان يف ر�شالته عن فن االإلقاء » Dictier de “dictare” latin، اأي، الإن�شاد، �شرورة اإ�شماع 

ال�شوت واإفهامه الدائمة اخل�شور.« فلنلخ�ص القول :

بني  التوافق  وع��دم  واملعنى،  ال�شوت  بني  التباعد  ب��اأن  بالعتبار  اأغ��ام��نب  يبداأ 
م�شتلهًما جاكوب�شون. في�شبح  التباعد  ويتبنى هذا  ال�شعر.  والدليل هما جوهر  ال�شيميائي 
املعنى بذلك م�شكاًل لأنه ل يكن حتديد مكانه بدقة، ولهذا ال�شبب ينتفي وجود املعنى من 
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اأن اللغة، مبا هي ن�شق عالمات، ل ت�شتطيع  وجهة النظر املنهجية البنيوية. فتكون النتيجة 
الكالم اإل بنف�شها ولنف�شها. ولئن كان للق�شيدة اأ�شباب يف اأن تكون اأو كان لها ‘نهاية’، فاإن 
عليها اأن تتخذ هدًفا يقوم على اإنطاق اللغة نف�شها ومن نف�شها. ويعمم اأغامنب هذا الطرح 
ويرده اإىل املا�شي كما لو كان الزمن والتاريخ ل وجود لهما. وُتعدم الدرا�شة التعاقبية يف ُبعد 
الدرا�شة التزامنية للغة، كما يراها ال�شيميائيون البنيويون. واإّذاك ي�شبح املعنى مفقوًدا اأو 
يبقى معلًقا يف تردد ل نهاية له حتى اأن الق�شيدة نف�شها ل تتمكن من و�شع حّد له. ويبقى 
النبهار بالهّوة، وهو انبهار �شويف نوًعا ما، ل ي�شح فيه اأي كالم. وي�شتعني اأغامنب يف نهاية 
ر�شالته ب��ويتجن�شتاين، وهي ا�شتعانة ل يكن جتنبها، وُي�شحبها مبالحظة حول ال�شلة بني 
اأغامنب يف جتنب البتذال، وهو ما تف�شل الفل�شفة  ال�شعر والفل�شفة، ويقع الهم الأكب لدى 
يف عمله حني توهم باأنه تعلم عما تتكلم، وتدعي باأن ال�شوت واملعنى يتوافقان. فهل ينبغي 
هنا  باأ�ص  ل  ؟  فل�شفة  بت�شميتها  احلق  تنال  حتى  مفهومة  وغري  غام�شة  تكون  اأن  للفل�شفة 
با�شت�شارة �شقراط الذي مل يكتب �شطًرا واحًدا اإل اأنه كان رغم ذلك يعي الهوة بني املنطوق 
بقي  فقد  ذلك  ومع  الكالمية.  لل�شل�شلة  الألفبائي  التحليل  واقع  يحفرها  كان  التي  واملكتوب 
اإل  للعامل متما�شكة.  روؤية  التي متثل   “dunamis onomatou” الأ�شماء  اأو  الألفاظ  مقتنًعا بقوة 
تتحول  Logos �شوف  فالكلمة   : ا  اأي�شً التاريخية نحن  املفارقة  نرتكب جرية  اأن ل  اأن علينا 
اإىل Lekton حاملة الدللة واملنف�شلة عن ال�شيء الذي كانت زميلتها تقرره. مع ذلك، فاإننا 
حني نتكلم اأو نعّب عن لقائنا بالعامل اإىل الآخرين، فهل بذلك ن�شقط يف البتذال ؟ وهل على 
من  بجميع  باملقارنة  مرتبة  واأعلى  خارًقا  نف�شه  وُيظهر  ليخادع  كالمه  يرّمز  اأن  الفيل�شوف 
يتكلمون ليكونوا مع الآخرين �شوية ؟ على اأي حال، ل بد من وجود امراأة ‘ترا�شية’ ن�شحك 
منها. وهل من اأمر مبتذل اأكرث من الأمل، من اأن نعي اأن لنا نهاية ؟ تنبثق الق�شيدة من حالة 
القلق هذه وكاأنها اأمل باأن هذا كله لي�ص ق�شة يرويها منون. اأما اإيجاد املعنى فاأمر متعلق 
بلحمنا،  نقدر،  كائنات متج�شدة  اإننا  الآخرين.  بنا، فنحن ن�شنعه بدخولنا يف حمادثة مع 
اأن نلتقي العامل الذي يتحننا. وُيّكُننا المتحان من تخطي درك الوجود الب�شيط املنذور 
للموت ؟ ما يكننا من حتمل م�شوؤوليٍة فننذر اأنف�شنا لالآخرين. فلنرتك هذه العدمية ولنعد 
اإىل تاأملنا يف ما قال فالريي عن ال�شوت، وهذا ال�شاعر املثايل ولكنه نافذ الب�شرية. يتوافق 
باأن نكون حمقى ول  يلزمنا  اأن ذلك ل  اإل  دائًما يف ما ن�شدره من �شوت،  واملعنى  ال�شوت 

يجعلنا رهًنا بعدم الأ�شالة.

ينطلق فالريي من املالحظة باأن كل �شعر كان �شفهًيا يف اأ�شله، اإل اأنه يف الفرتة 
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احلديثة اأ�شبح مكتوًبا يف اأغلبه. وكان ال�شوت، لفرتات طويلة، اأ�شا�ص الأدب و�شرطه، بل اإن 
ج�شم الإن�شان بكامله كان يف الواقع حا�شًرا حتت ال�شوت اأو خلفه )Pléiade II, 549(. وتكون 
مهمة ال�شعر مّذاك، اإ�شماَع هذا ال�شوت واإحياءه. ولذلك فاإنه يلجاأ اإىل ا�شتعمال اآلة كاملة 
ُي�شَمع  اآخره.  اإىل  الأحرف،  والبيت وجتان�ص  القافية  ال�شوت، وفيها  اأ�شا�شها على  قائمة يف 
هذا ال�شوت وُيفَهم، كما اأ�شرنا �شابًقا، باعتباره ردة فعل بديهية على ح�شور الأ�شياء. ويرى 
فالريي اأن لهذا ال�شوت وجوًدا يف �شلب الق�شيدة، ويذهب يف القول اإىل اأن ال�شاعر ي�شنع 
اأبياًتا تنا�شب �شوته، واأنه لو تعمقنا يف هذه ال�شلة بني البيت وال�شوت لأمكننا اأن ن�شتح�شر 
كيفية  يف  ال�شّر  يكمن  هنا   .)Cahiers II, 1094( مرتفع  ب�شوت  اأبياته  بقراءة  را�شني  �شوت 
امتزاج ال�شوت باملعنى؛ فال ي�شبق الواحد الآخر يف ال�شعر : فكّل ما يرحم الوحدة البدائية 
بني الروح واجل�شد، ُيعّد �شعًرا )Cahiers II, 1127(. والق�شيدة فعل توليد واإبداع يف الزمن 
)Ibidem، 1127(، وفيها يتجاوب ال�شوت واملعنى. فنحن اإذن بعيدون عن عدم التوافق بني 
اأن ال�شعر ل وجود له على الإطالق على  ا  اأي�شً يوؤّكد  ال�شيميائي والدليل عند فالريي الذي 
الورق، واأن وجوده ل يكون اإل يف الروح التي تبدعه ويف زمن اإن�شاده اأو اإلقائه. فال�شوت اإذن 
اأمر ل ُي�شتغنى عنه )Cahiers II، 1141(. ول تتطلب تاأكيدات فالريي اإثباتات �شورية، اإل اأنه 
الغر�ص فقد اخرتت ق�شيدة لأحد  بالإمكان و�شعها على املحك مبقابلتها بق�شيدة. ولهذا 

املعا�شرين، فيليب جاكوتيه، بعنوان ال�سوت :
La voix

Qui chante là quand toute voix se tait ? Qui chante

avec cette voix sourde et pure un si beau chant ?

Serait-ce hors de la ville, à Robinson, dans un

jardin couvert de neige ? Ou est-ce là tout près,

quelqu’un qui ne se doutait pas qu’on l’écoutât ?

Ne soyons pas impatients de le savoir

puisque le jour n’est pas autrement précédé

par l’invisible oiseau. Mais faisons seulement

silence. Une voix monte, et comme un vent de mars

aux bois vieillis porte leur force, elle nous vient

sans larmes, souriant plutôt devant la mort.

Qui chantait là quand notre lampe s’est éteinte ?

Nul ne le sait. Mais seul peut entendre le cœur

Qui ne cherche la possession ni la victoire.

ال�سوت
من ذا يغّني هنا اإذ كل �شوت ي�شكُت ؟ من ذا يغني

بهذا ال�شوت، خمنوٍق و�شاٍف، غناًء بهذا اجلمال ؟
اأيكون هذا يف رب�ص املدينة، يف ‘روبن�شون’ يف
حديقة ك�شاها الثلج ؟ اأم اأنه هنا بالقرب منا،

لبع�ص النا�ص ممن ل يظن باأننا ن�شمعه ؟
فلنعت�شم بال�شب كي نعرفه

لأن ال�شبح ل ُي�شبق بغري
. على اأّن علينا �شنع طري غري مرمتيٍّ

�شمت لي�ص اإل.  وي�شعد �شوٌت، ومثل الريح يف اآذار
يف الغابات �شائخٍة يحمل طاقتاهما، فياأتينا

بال دمع، �شحوكا اأمام املوت يف الأغلب.
من كان يغني ُهنا حيث خبا م�شباحنا ؟

ل اأحد يعلم. �شوى اأن القلب وحده ي�شتطيع اأن ي�شمع
القلب الذي ل يريد ل التملك ول الن�شر.
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تظهر  اأنها  اأي  توكيدية،  الن�شية  القواعد  يف  تعّد  التي  يف العنوان ‘ال’ التعريف 
وكاأنها معروفة م�شبًقا، اأو اأنها م�شاألة األيفة اإّل اأنها لي�شت بال�شرورة مردة، فهي اإذن �شوت 
فريد لكنه كوين بالقوة. الق�شيدة، على ما يبدو، من نوع ‘ال�شوّنيه’ على وزن ‘الألك�شندران’ 
)اإثنا ع�شر مقًطعا(. ومع ذلك فاإنه من النادر اأن توافق الوحدات الدللية )عبارات وجمل( 
التقطيع العرو�شي التقليدي. ما يعني القول باأن ال�شوت ُي�شمع اإيقاعه من داخل اإطار الق�شيدة 
ينكم�ص يف  اأو  ينتفخ  اأن  يقل،  اأو  يزيد  اأن  ال�شوت  ينفك هذا  ول  اأو من م�شاحتها-الزمنية. 
تناوب بني نب�شية انفراج ونب�شة انقبا�ص متجاوبتني من داخل حركتيهما. فتتنف�ص الق�شيدة.

يتميز البيت الأول باأن جملته ال�شتفهامية تتوقف قبل نهاية البيت. وياأتي تكرار 
الظرف  اأن  نالحظ  فاإننا  كذلك  اجل��زع.  اأو  الإ�شرار  على  يدل  �شدى  وكاأنه  يغني«  ذا  »من 
‘اإذ’ quand ل ي�شبح اأن ي�شري اإىل م�شافة يف هذا ال�شياق، بل اإنه يكتفي بلحظ ح�شور متعلق 
بهذا ال�شوت، بغ�ص النظر عن اأي م�شدر يكن حتديده. وت�شتعيد اجلملة يف البيت الثاين 
ال�شوؤال الأول يف حماولة جلعل املطلق يف هذا ال�شوؤال ن�شبًيا، فتطرح لغز الغناء ال�شامت. 
ويحيل »كل �شوت« بذلك اإىل قوة ال�شوت بعينها يف الكالم اأو اإىل اإمكانية ذلك، يف الإ�شماع 
والإ�شغاء. فال يجمع ال�شوت اإذن بني مت�شادين بل اإنه يفر�ص نف�شه واقًعا على الرغم من 
اأنه ل يجلجل اأو ل يظهر بو�شوح. ويدور البيت حول تدوير ُي�شِعر باملعنى يف الإيقاع؛ وذلك اأن 
 ،et املوقع ال�شاد�ص حيث يقع النب عادة، حتتله �شفة اأوىل ‘خمنوق’، متبوعة بحرف العطف
 .pure ’ما يعطي انطباًعا بالرتداد اإىل ‘�شاٍف ،sourde الأخر�ص يف e ي�شاف اإليهما �شائت
هنا ل يوافق التقطيُع الدليّل التقطيع العرو�شّي املزعوم، ولكّن ال�شطر الثاين يبداأ بحركة 
 Chanter un chant »ا اأن العبارة »غّنى غناء مت�شاعدة ُتظهر ال�شفة ‘�شاٍف’. ونالحظ اأي�شً
ت�شري مبعنى ما، يف القواعد، اإىل حركة �شافية لزمة غري متعدية اإىل مرمى يكن حتديده اأو 
 a ر�شالة يكن التما�شها. وتكون اأُُذن القارئ قد �شجلت بانق�شاء البيت الثاين تعاقب ال�شائت
بُغّنة اأو بغري ُغّنة، وهو ال�شائت نف�شه الذي به ُي�شبط الغناء. ون�شمع بالفعل مو�شيقى الكالم 
a. ويتحدد ال�شوؤال عن م�شدر الغناء �شابًقا باجتاه  يف نغم الق�شيدة القائم على ال�شائت 
لأن  وذلك  غنائي،  وقف  حول   Versura ارت��داده  يحقق  اأنه  اأو  البيع  هذا  وي�شتنده  روبن�شون. 
اأنه منف�شل عنها بفا�شلة، جتعل  اإل   ،à اأمام  اأنه يخّفا  ‘املدينة’ Ville، مع  e الأخر�ص يف  ال� 
الإيقاع مرتدًدا ومت�شاًل اإىل اآخر البيت الذي ينتهي باأداة التنكري un، وهي عادة غري منبورة 
ومردودة على نف�شها، وال�شم املنكر بها واقع يف بداية البيت التايل حيث ت�شود ou –وهذا من 
ا يف البيت الذي بعده. فامل�شدر اإذن غري حمدد، ول  باب لفت النظر– ويرتدد �شداها اأي�شً

؟ الق�سيدة  نهاية   .II
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فرق اإن كان قريًبا اأم بعيًدا. بذلك ن�شل اإىل نهاية الرباعية الأوىل، اإل اأن اجلملة مل تنتهي 
بعد، لأنها �شرتتد بوا�شطة »لبع�ص النا�ص« quelqu’un الواقعة يف اأوىل الرباعية الثانية. وهنا 
ا يظل �شدى ou يرتدد. وتتخذ الإجابة عن الأ�شئلة �شكل �شورة، بل ت�شبيه بن�شيد الطيور  اأي�شً
‘األ’ التوكيد  ب�  ‘طري’ oiseau ُمَعّرف  اأو بالأحرى بخال�شة هذه اللحظة، لأن  عند ال�شباح، 
)يف الكلمة ال�شابقة( فتوؤ�ش�شه بذلك. ويو�شم النتقال من الثمانية )مموع اأبيات املقطعني 
الأولني( اإىل ال�شدا�شية )مموع اأبيات املقطع الأخري( ب�شمة اإيقاعية حا�شلة بالتدوير الذي 
يتج�شد يف  ال�شمت �شوت  وي�شعد من هذا  ال�شدا�شية.  فاحتة   silence ‘�شمت’  كلمة  يعزل 
ال�شمري  ويقيم  اآذار.  ريح  احلياة(،  نفحة  �شوى  ال�شمت  )وما  الريح  �شورة  اأخرى،  �شورة 
‘هما’ ا�شرتاًكا �شمنًيا اأو تالوؤًما بني الغابات وريح اآذار الربيعي الذي يعيد لها ال�شباب. وبهذه 
اأو ي�شاعد على تقبله من دون جزع. ويعود نغم  الو�شيلة ُيدخل م�شهد املوت في�شمح ال�شوت 
ال�� a يف هذا البيت، فت�شتعيد الثالثية الأخرية بداية الق�شيدة، ولكن ب�شيغة ال�شتمرار يف 
ا اأن ال�شوت يف  املا�شي، مبعنى اأن الق�شيدة تتحقق يف ديومتها اخلا�شة بها. ويت�شح اأي�شً
ا من املعنى، اإل اأنه معنى ل  الأ�شل، ُي�شمع يف ال�شباح ويف الربيع. واأن اأ�شل ال�شوت ياأتي اأي�شً
ُيعّد من باب املعرفة. وتنتهي ‘ال�شوّنيه’ اأو اأنها تن�شد نهايتها بحكمة �شديدة : ل حاجة لأحد، 
اأمام املوت، اأن يطلب امتالك )احلياة( ول الن�شر )على املوت(، بل يكفي اأن ي�شتمع القلب 
اإىل ال�شوت، �شوت الق�شيدة طبًعا، و�شوت احل�شور. ونالحظ اأن فعل ‘ي�شمع’entendre لي�ص 
له مفعول، فهو مطلق، بال ت�شييق اأو حتديد. ول هّم اإن كان ال�شاعر جاهاًل، بال معرفة )وهذا 
عنوان الديوان الذي وردت فيه هذه الق�شيدة(، فاإن ن�شيد ال�شوت يكفيه. هل نكون بذلك قد 
�شقطنا يف هوة املعنى ؟ على اأن نهاية الق�شيدة تريحنا وتثّبت خطانا لل�شري ب�شجاعة. وهذه 
كلمة تعنّي ميزة من ميزات القلب، وهو وحده ي�شتطيع اأن ي�شمع. فلن�شمع ال�شعر اإذن ولنّكّف 

عن �شجنه يف دقائق الأمور النظرية اخلالية من املعنى.

اخلال�شة. يقوم معنى الق�شيدة على نغمها املت�شل بال�� a وعلى اإيقاعها باملدّور. 
فنحن ل نعرف مما يغني ال�شوت �شوى توا�شل انبعاث احلياة ودوام الكائن الذي يكن للقلب 
اأن ي�شمعه. يف هذه الق�شيدة تدوير كثري بالتاأكيد، اإل اأنه ي�شنع الوحدة بني ال�شوت واملعنى؛ 
ُت�ْشِمُعه بال كلمات ول مفاهيم، بل يف مو�شيقى الكالم  وبالكالم عن ال�شوت فاإن الق�شيدة 
التي تغنّي التوافق اخلفي بني الوعي والعامل، وهذا هو معنى الق�شيدة والنهاية – الق�شد لها 
اأي اإبداع املعنى يف فعله بحدث ذاته، يف اإيقاعه املنبثق من ال�شمت واملتوجه اإىل القلب. ول 
ترّمز الق�شيدة ر�شالة م�شبقة بل تبحث عن املعنى يف ال�شوت الذي يوّحد بني ال�شوت واملعنى.
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III. الت�سمني ونهاية الق�سيدة

)بح�شب  »الت�شمني«  اأو  ال�شعر،  من  بيتٍ  واملعنى يف  ال�شوت  بني  التطابق«  »عدم 
وبيتزر  اأغامنب  من  كلٌّ  يطرحها  التي  الأ�شا�شية  الق�شية  هو  العربي(،  العرو�شي  امل�شطلح 

Agamben & Peeters يف مقالتْيهما اللتنْي حتمالن العنوان نف�شه نهاية الق�سيدة.

امل�شطلحات واملفاهيم الواردة يف املقالتنْي )ب�شيغتهما العربية( يكتنُفها الغمو�ُص 
والت�شّو�ص، وُي�شيُبها اأحيانًا اللتبا�ُص والتداخل. ما يدعو اإىل التدقيق اأو املراجعة اأو الت�شويب. 
قديها  العربية،  وجتاربنا  ماأثوراتنا  يف  يقابُلها  ما  واملفاهيم  امل�شطلحات  لتلك  كان  وملا 
وحديثها، فقد عمدُت اإىل مناق�شة املقالتنْي انطالقًا من هذه املاأثورات والتجارب وذلك حتت 

العناوين الثالثة الآتية : يف العالقة بني ال�شوت واملعنى، ت�شمنٌي ل تدوير، نهاية الق�شيدة.

يف العالقة بني ال�سوت واملعنى

واملعنى )يف  ال�شوت  بني  التطابق  يحيا يف عدم  ال�شعر  اأّن  يرى  اأغامنب  كان  اإذا 
بني  الحتاد  اأو  التوافق  يف  يكمن  ال�شعر  له– اأّن  –خالفًا  يرى  بيتزر  فاإن  البيت(،  م�شتوى 
ٌد دائٌم بني ال�شوت  ال�شوت واملعنى. ولكنهما معًا ياأخذان بقول بول فالريي باأّن الق�شيدة »تردُّ

واملعنى.«

اإّن القول بتطابق ال�شوت واملعنى تب�شيٌط، كالقول بعدم تطابقهما. وتو�شيحًا ملا 
جاء به فالريي يف هذا املجال، اأقول اإنه �شّبَه احلركة داخَل الق�شيدة بالرّقا�ص اأو البندول 

pendule الذي يتاأرجح بني حّدين اأق�شيني هما ال�شوت واملعنى.
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النبات،  الألفاظ،   : ناحية  من  املكّونات.  من  �شل�شلًة  منهما  بكّلٍ  اأحل��ق  اأن��ه  اإل 
َور،  ال�شُ  : ثانية  ناحية  ومن  ح�ّشي.  �شوتي،  هو  ما  كّل  اأخ��رى  بكلمةٍ  اأو  احلركات.  الرنات، 

الأفكار، امل�شاعر، التخّيالت. اأو بكلمة اأخرى كّل ما ي�شّكل املحتوى اأو م�شمون الن�ّص. 

يلّخ�ص فالريي روؤيته اإىل العالقة بني ال�شوت واملعنى كما ياأتي : املبداأ الأ�شا�شي 
للحركية ال�شعرية mécanique poétique، اأي �شروط اإنتاج احلالة ال�شعرية للكالم، هو التبادل 
يتاأرجح  التعبري والنفعال، بني ال�شوت والفكرة، بني احل�شور والغياب حيث  التناغمي بني 

الرّقا�ص ال�شعري.1 

اأما جاكوب�شون الذي ي�شري اإليه كلٌّ من اأغامنب وبيتزر، خ�شو�شًا يف �شياق كالمهما 
على بع�ص اأقوال فالريي، فريى يف اللغة ال�شعرية تناغمًا بني عنا�شَر متناق�شة : هناك من 
َتِرُد اأحيانًا  اإّن ثنائية ال�شوت واملعنى  القَيُم ال�شوتية.  ثانيةٍ  القَيُم الدللية، ومن جهةٍ  جهةٍ 
الفئة  اأو  ال��دليل،  والتقطيع  العرو�شي  التقطيع   : اأخ��رى  ب�شيغةٍ  وبيتزر  اأغامنب  مقالتي  يف 

ال�شيميائية والفئة الدللية، اأو ما �شابَه ذلك.

عنوان  حتت  العرب  والبالغيون  النقاد  تناولها  قد  كان  واملعنى  ال�شوت  ق�شية 
»اللفظ واملعنى«، و�شّكلْت اإحدى الق�شايا الأ�شا�شية يف النقد العربي القدمي. لقد األّح النقاد 
العرب القدامى على �شرورة الئتالف بني اللفظ واملعنى، وا�شتعملوا كذلك يف معنى الئتالف 
م�شطلحاتٍ كالن�شجام، اأو التناغم، اأو اللتحام. وقد متّيز من بينهم عبد القاهر اجلرجاين 
بني  العالقة  يف  الئتالف  من  بدًل  الوحدة  جعل  اإْذ  النْحوي،  والرتكيب  املعنى  بني  بتوحيده 

قًا بني املعنى والغر�ص.  اللفظ واملعنى، مفرِّ

ال�شعر عند قدامة بن جعفر، اأحد النقاد العرب القدامى، هو »قوٌل موزوٌن مقّفى 
يدلُّ على معنى«، فعنا�شره اإذًا اأربعة : اللفظ، الوزن، القافية، املعنى. لهذا تكّلم قدامة على 

اأربعة وجوهٍ لالئتالف ينبغي اأن تتوفر يف ال�شعر، هي :

ال��وزن،  مع  املعنى  ائتالف  ال��وزن،  مع  اللفظ  ائتالف  املعنى،  مع  اللفظ  ائتالف 
ائتالف املعنى مع القافية.2 

الق�سيدة ونهاية  الت�سمني   .III
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يف حماولةٍ لتلخي�ص ما اأتى به النقد العربي القدمي يف ق�شية العالقة بني اللفظ 
واملعنى )ال�شوت واملعنى(، ن�شتطيع القول اإّن النقاد اأ�شحاب نظرية عمود ال�شعر )اجلاحظ، 
الآمدي، قدامة بن جعفر، ابن طباطبا، علي بن عبد العزيز اجلرجاين، املرزوقي، وغريهم( 
قد راأْوا اأّن ال�شعر اإمنا يتحّقُق بالئتالف بني عنا�شره. اأما عبد القاهر اجلرجاين فقد تفّرد 
بنظريته يف »النْظم«،التي تتعّدى ال�شعر اإىل غريه من اأنواع الكالم اأو التاأليف. ولي�ص املجال 

هنا للتف�شيل يف هذه النظرية، اأو يف نظرية »عمود ال�شعر«. 

اأو اللتحام بني عنا�شره كما جاء يف  اأو الن�شجام  ال�شعر بالئتالف  ُق  اإذًا، يتحقَّ
واملعنى،  ال�شوت  بني  التطابق  عدم  يف  يحيا  ال�شعر  اإّن  قال  اأغامنب  القدمي.  العربي  النقد 
وبيتزر قال اإنه يكمن يف التوافق اأو الحتاد بني ال�شوت واملعنى. هل نقول اإّن بيتزر وافَق النقَد 

العربيَّ القدمَي واأغامنب خالَفُه ؟

ت�سمنٌي ال تدوير

 enjambe ment و�شع املرتجُم العربيُّ ملقالتي اأغامنب وبيتزر كلمة »التدوير« مقابل كلمة
وهو  الأ�شلي،  معناه  من  منقوًل  التدوير  م�شطلح  هنا  »ن�شتعمل   : قائاًل  واجتهد  الفرن�شية، 
ل بني بيتنْي.« وقبل املرتجم العربي، هناك  ل بني �شدر البيت وعجزه، اإىل معنى الو�شْ الو�شْ
ْي اأغامنب وبيتزر هما اأ�شاًل يف الإيطالية والإنكليزية. ويكننا  مرتجٌم فرن�شي. ذلك اأّن ن�شَّ
َر مدى الت�شّو�ص والتداخل بني املفاهيم وامل�شطلحات والأحكام  –ب�شببٍ من ذلك– اأْن نقدِّ

الواردة يف املقالتني بعد و�شولهما اإىل العربية. 

تعريفًا  وبيتزر  اأغامنب  مقالتْي  من  ن�شتخل�َص  اأْن  يكننا  ح��ال،  اأي��ة  على  ولكْن، 
للتدوير على النْحو الآتي : »التدوير هو عدم التطابق بني العرو�ص والدللة يف البيت الواحد 
ُل العرو�شيُّ للبيت دون اأْن ينتهَي املعنى، في�شتمرُّ  املوزون.« ففي حالة التدوير هذه ينتهي الت�شكُّ
هذا الأخري يف البيت الثاين. عدم التطابق هذا بني العرو�ص والدللة ي�شّميه اأغامنب اأي�شًا 
الفئة  بني  اأو  ال��دليل،  والتقطيع  العرو�شي  التقطيع  بني  اأو  واملعنى،  ال�شوت  بني  »ال�شْرخ« 

ال�شيميائية والفئة الدللية. 

مقالتْي  يف  اعتماَده(  العربيُّ  املرتجُم  ل  ف�شّ الذي  امل�شطلح  )وهو  التدوير  اإذًا، 

جودت فخرالدين
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بيتنْي  ل بني  الو�شْ بالأحرى هو  اأو  ال�شعر،  من  بيتٍ  ينطبق على  وبيتزر هو م�شطلٌح  اأغامنب 
متتالينْي ل يكتفي الواحُد منهما بذاته معنويًا. 

ل يف البيت الواحد بني ال�شدر والعجز.  اأما يف ال�شعر العربي، فالتدوير هو الو�شْ
اأو بالأحرى يكون تدويٌر عندما تنق�شُم كلمٌة بني �شطري البيت الواحد يف الق�شيدة العمودية. 

ناأخذ مثاًل على ذلك هذا البيت لأبي العالء املعّري على البحر اخلفيف : 
ْبِحِه وامل�شاء ِ« »كذَب الظنُّ ل اإماَم �شوى العْقِل م�شريًا يف �شُ

املن�شرم.  القرن  خالل  يف  وبالأخ�ّص  احلديثة،  ع�شورنا  يف  �شاع  للتدوير  التعريف  هذا 
فالتدوير –على الأرجح– لي�ص واردًا لدى العرو�شيني والبالغيني القدامى. �شاع امل�شطلح 
اأبيات الق�شيدة  اإليه والذي ينطبق على البيت من  اأ�شْرنا  يف القرن الع�شرين، مبعناه الذي 
معنى  اآخ��ذًا  التفعيلة(  )ق�شيدة  املوزونة  احلديثة  الق�شيدة  على  ُق  يطبَّ راح  ثّم  العمودية، 
ل بني بيتنْي )اأو بالأحرى بني �شطرْين( من هذه الق�شيدة. بكلمةٍ اأخرى، يكون تدويٌر  الو�شْ
يف الق�شيدة احلديثة عندما تنق�شُم التفعيلة الواحدة ) التي هي الوحدة العرو�شية يف هذه 

الق�شيدة( بني �شطرْين. 

اأْن نتكلََّم على تدويرٍ يف ال�شعر العربي يقابل التدوير الذي تكّلم  اأرْدنا  اإذا  ولكْن، 
�شّماه  ما  يف  �شاّلتنا  جنُد  فقد  م��وزون،  �شطٌر  هو  الذي  البيت،  ب�شاأن  وبيتزر  اأغامنب  عليه 
القدامى عندنا بالت�شمني اأو املعاظلة. والت�شمني بح�شب ما جاء يف ُكُتب العرو�ص والبالغة 
هو متام وزن البيت قبل متام املعنى، اأو بح�شب تعريف ابن ر�شيق يف كتابه العمدة يف حما�سن 

ال�سعر واآدابه ونقده هو »اأْن تتعّلق القافية اأو لفظٌة مما قبلها مبا بعدها.« 

ويورد ابن ر�شيق مثاًل على الت�شمني هذين البيتنْي للنابغة الذبياين، اللذين يِردان 
يف الكثري من ُكُتب العرو�ص والبالغة :

وُهْم اأ�شحاُب يومِ عكاَظ اإين وُهْم وَردوا اجِلفاَر على متيم 
وثْقُت لهْم بُح�ْشنِ الظنِّ مّني �شهْدُت لهْم مواطَن �شاحلاٍتٍٍٍ 

الت�شمني اإذًا هو متام وزن البيت قبل متام املعنى. األي�ص هذا هو عدم التطابق بني العرو�ص 
والدللة الذي حتّدث عنه كلٌّ من اأغامنب وبيتزر ؟ واإذا كان الأول قد قال اإّن ال�شعر يكمن يف 
هذا ال�شْرخ اأو عدم التطابق ،ومل يوافْقه بيتزر الذي مال اإىل اأّن ال�شعر يكمن يف الحتاد اأو 
الن�شجام بني )ال�شيميائي( و)الدليل(، فاإّن النقاد والبالغيني العرب القدامى قد وجدوا 
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يف الت�شمني عيبًا من عيوب ال�شعر، وبالأخ�ّص عيبًا من عيوب التقفية، التي راأْوا فيها ظاهرًة 
اأ�شا�شيًة يف النْظم، تقوم على دْورٍ مزدوجٍ للقافية من ناحيتي الوزن واملعنى. 

ل ٍاإيقاعّي  لقد عّظم اأ�شالفنا من �شاأن القافية، وعّدوها عن�شرًا اأ�شا�شيًا للوزن كت�شكُّ
ٍيتمّتع بقْدرٍ كافٍ من التنا�شب والن�شجام بني عنا�شره. وقد عّب حازم القرطاجني عن ذلك 
بقوله :»القوايف حوافُر ال�شعر، عليها جريانه واّطراده، وهي مواقفه، فاإْن �شّحْت ا�شتقامْت 

جريته وح�ُشنْت مواقفه ونهاياته.«4 

ُق بني معاين الأبيات، فقد راأى حازم اأنه من امل�شتح�شن اأْن تكون  ولأن القافية تفرِّ
ا�شتقالل  لأّن يف  اإليها«،  بعَدها  ما  مفتقٌر  ول  بعَدها  ما  اإىل  »م�شتقلًة منف�شلًة غرَي مفتقرةٍ 
القافية وانف�شالها عّما بعَدها جتنيٌب من الت�شمني الذي هو »افتقاُر اأّول البيتني اإىل الآَخر 
لأّن تتّمَة معناه يف �شمن الآَخر«5، والذي عاَبُه النقاُد العرُب جميعًا، وراأى حازم اأنه »يكرُث فيه 

القبح اأو يقّل بح�شب �شّدة الفتقار اأو �شعفه.«6  

اإذًا، عدُم التطابق بني الوزن واملعنى مكروٌه لدى اأ�شالفنا العرب، وال�شعر ل يح�ُشُن 
اإل يف التطابق اأو الئتالف اأو الن�شجام بينهما. هكذا يكون بيتزر اأمَيُل من اأغامنب اإىل ما 

قاله اأ�شالُفنا العرب، بل اإّن اأغامنب قد ناق�َص اأ�شالَفنا يف قوله بعدم التطابق. 

الق�شيدة  هذه  اإّن  نقول  هل  ؟  )املوزونة(  احلديثة  العربية  الق�شيدة  عن  ماذا 
قائمٌة اإجماًل على الت�شمني ؟ ذلك اأّن البيت يف الق�شيدة العمودية قد حلَّ حملَّه ال�شطر يف 
الق�شيدة احلديثة. يف ق�شيدة التفعيلة خ�شو�شًا، غدا ال�شطر مموعًة من التفعيالت التي 
تتكّرر فيه قلياًل اأو كثريًا. التفعيلة هي الوحدة الوزنية )اأو العرو�شية(، وال�شطر لي�ص وحدًة 
معنوية، اأو بالأحرى لي�ص بال�شرورة اأن يكون مكتمَل املعنى، فقد يحتاج اإىل ما بعده، اأو اإىل ما 
قبله. بهذا يكون الت�شمني اأ�شا�َص البناء يف الق�شيدة احلديثة. وهذا الت�شمني هو الذي عناه 

املرتجم العربي ملقالتْي اأغامنب وبيتزر بالتدوير. 

اأم��ام  حائاًل  لي�شت  ولكنها  )امل��وزون��ة(،  احلديثة  الق�شائد  يف  تِغْب  مل  القوايف 
الت�شمني. دْوُر القوايف يف الق�شائد احلديثة يختلف عن دْورها يف الق�شائد العمودية. القافية 
حمّطٌة  اإنها  مكتملنْي.  معنينْي  بني  وْقفًا  اأو  حمّطًة  بال�شرورة  لي�شت  احلديثة  الق�شيدة  قي 
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وزنية، نوٌع من التكرار ال�شوتي. ولكّن املعنى يكن اأْن ي�شتمرَّ من خاللها ما بني �شطرٍ واآَخر. 

�شاكر  لبدر  ق�شيدة  من  الأول  هو  ال��ذي  املقطع،  هذا  تقّدم  ما  على  مثاًل  ناأخذ 
ال�شياب عنواُنها امل�سيح بعد ال�سْلب :

بعدما اأنزلوين �شمعُت الرياْح
يف نواحٍ طويلٍ ت�شفُّ النخيْل

واخلطى وْهي تناأى. اإذا فاجلراْح
وال�شليب الذي �شّمروين عليه طواَل الأ�شيْل

مل مُتْتني. واأن�شتُّ كان العويْل
يعُب ال�شهَل بيني وبني املدينْه

مثَل حْبلٍ  ي�شدُّ ال�شفينْه
وْهي تْهوي اإىل القاعِ ، كان النواْح
مثَل خيطٍ من النور بني ال�شباْح

والدجى، يف �شماء ال�شتاء احلزينْه
، املدينْه �صُّ ثم تغفو، على ما حُتِ

لي�شت حمّطًة معنوية، فهي ل  والقافية  بذاته معنويًا.  ُمْكَتٍف  –تقريبا– �شطٌر  لي�ص هنالك 
توِقُف ا�شتمرار املعنى من �شطرٍ اإىل �شطر. هذا هو الت�شمني الذي ي�شمل املقطع باأكمله. 

اإذًا، تغرّيَ نظام التقفية يف الق�شيدة احلديثة قيا�شًا على ما كان عليه يف الق�شيدة 
العمودية. مل تفقْد القافية اأهميتها كلَّها، ولكنها �شارت اأقلَّ اأهميًة، وذلك ل�شالح الت�شمني. 

اإذًا، عدُم التطابق يف ال�شطر الواحد بني العرو�ص واملعنى �شار �شائعًا جّدًا. 

يف  املعنى  متام  دون  ال��وزن  متاُم   : الآتية  املالحظة  نورد  الدقة،  من  وملزيدٍ  هنا، 
العمودية  الت�شمني يف الق�شيدة  التطابق)هذا هو  ال�شطر هو وجٌه من وجوه عدم  اأو  البيت 
اآَخر من وجوه عدم  والق�شيدة احلديثة(.ومتاُم املعنى دون متام الوزن يف ال�شطر هو وجٌه 
التطابق )هذا هو التدوير يف الق�شيدة احلديثة(. واملرتجم العربي ملقالتي اأغامنب وبيتزر مل 
يّيْز بني الت�شمني والتدوير، بل جعل الت�شمني تدويرًا يف مقابل كلمة enjambement. اأحيانًا، 
يكن للقوايف اأْن تختفَي متامًا يف ق�شيدةٍ حديثة، اأو يف مقاطَع منها. وقد يكون يف اختفائها 

ما يعبِّ عن عدم احلاجة اإليها، فيمكن عند ذلك للت�شمني اأْن يكون كا�شحًا. 
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اأ�شا�ٌص  هو  )امل��وزون��ة(  احلديثة  العربية  الق�شيدة  يف  الت�شمني  اإن  نقول  هل 
مع  ان�شجامًا  وذلك  ؟  العمودية  الق�شيدُة  مّثلْتها  قدية  ل�شعرية  مغايرةٍ  جديدة،  ل�شعريةٍ 
القول  اأودُّ  هنا  واملعنى.  العرو�ص  بني  التطابق  عدم  يف  كامٌن  ال�شعر  اأّن  يف  اأغامنب  مقولة 
ه اأغامنب يف حماولته تعريف ال�شعر اأو ال�شعرية هو معياٌر قا�شٌر اأو غرُي  اإّن املعيار الذي اأقرَّ
تف�شل هناك.  وقد  تنجح هنا  قد  ال�شعرية  الكتابة  فالت�شمني هو ظاهرٌة من ظواهر  كاٍف. 
قد ن�شت�شيُغها يف هذه الق�شيدة وقد ن�شتكرهها يف تلك، ولي�ص لها وحَدها اأن تكون منطَلقًا 

للتقّرب من جوهر ال�شعر. 

نهاية الق�سيدة

ُر التما�شك اأو الوحدة للق�شيدة، اأو ملقاطعها  قد جنُد يف ظاهرة الت�شمني ما يوفِّ
العربية  الق�شيدة  على  يتكلمون  عندما  الكثريون  يالحظه  ما  بالفعل  وهذا  واحدًا.  واحدًا 
دون  به  حمتفيًا  الع�شوية«،  »الوحدة  م�شطلح  ا�شتخدام  اإىل  يذهب  وبع�شهم  احلديثة. 
تهويل. وقد جنُد يف ظاهرة  اأو  يكتنفه من غمو�صٍ  بل متغا�شيًا عما  يعنيه،  التدقيق يف ما 
الت�شمني يف الق�شيدة احلديثة املوزونة اقرتابًا من النرث. فالت�شمني يوؤدي بالكتابة ال�شعرية 
النظريات  بع�ص  يف  واملعروف  )ال��دائ��ري(.  ل  )اخلطوطي(  الطابُع  عليها  يغلَب  اأْن  اإىل 
ال�شعر فهو  اأما  النرث هو اخلطوطي لأنه ي�شري على خّط ل رجعة فيه،  اأّن  الغربية احلديثة 
خطوطيٌّ ودائريٌّ يف اآن : خطوطيٌّ يف امل�شتوى املعنوي الذي ل رجعة فيه، ودائريٌّ يف امل�شتوى 
نًا للنرث. فالكتابة  العرو�شي الذي تتحّقُق فيه الرجعُة على الدوام. هكذا يكون ال�شعر حمت�شِ

ال�شعرية �شعٌر ونرٌث يف اآن.

نهاية  عن  القول  ي�شُعنا  فماذا  احلديثة،  الق�شيدة  اأ�شا�َص  الت�شمنُي  ك��ان  ومل��ا 
ن�شتطيع  األ  ؟  العربية )العمودية(  الق�شيدة  النهاية يف  : ماذا عن  اأوًل  لن�شاأْل  ؟  الق�شيدة 
القول اإّن هذه الق�شيدة حتتوي على نهايات كثرية، اأو بالأحرى على نهاياتٍ بعدد الأبيات التي 
تتاألُف الق�شيدُة منها. ففي غياب الت�شمني، حيث البيت وحدٌة معنويٌة م�شتقّلة، كلُّ معنًى يبداأ 
يف اأّول البيت)من اأبيات الق�شيدة( ينتهي يف نهايته. بكلمة ثانية، القافية لكلِّ بيتٍ هي نهاية. 
رًا، اأي �شبيهًا بنف�شه،  دًا، متكرِّ اإنها نهايٌة معنويٌة وعرو�شيٌة يف اآن. بعَدها ينطلق العرو�ُص مدَّ
كما يف املّرة ال�شابقة، اأو يف البيت ال�شابق، متيحًا الفر�شة لبيتٍ جديدٍ ذي معنًى جديد )اأو 

معانٍ جديدة(. 
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اإذًا، كلُّ بيت له نهاية. والقوايف يف الق�شيدة العمودية كلُّها نهايات. فهل تختلف 
الق�شيد(  بيت  ال��ذروة)اأو  اأّن  بال�شرورة، خ�شو�شًا  لي�ص  ؟  الأخري عن غريها  البيت  نهايُة 
يكن العثور عليها قبل الو�شول اإىل ختام الق�شيدة. قد ي�شحُّ القول اإّن البيت الأخري ي�شع 
يكون  فيما  املو�شوع،  معاجلة  الفراغ من  بالأحرى عن  اأو  الغر�ص،  ا�شتنفاد  تعلن عن  نهايًة 

الهتمام منذ البداية من�شّبًا على تقوية املطلع، وعلى الت�شاعد �شيئًا ف�شيئًا نحو الذروة. 

وقد ي�شحُّ القول اأي�شًا اإن الهتمام بالنهاية يف الق�شيدة احلديثة هو اأكب منه يف 
الق�شيدة العمودية. وذلك لأنها يف الأوىل نهايٌة وحيدة، بينما هي يف الثانية –كما اأ�شْرنا– 
ُتْبنى على  الطويلة قد  الق�شائد احلديثة  اأّن  اإىل  نتنّبَه  اأْن  ينبغي هنا  ولكْن  نهاياٌت عديدة. 

مقاطع، يكن اأن ناأخَذ كاًل منها على حدة، لنتكلَم على نهايةٍ له. 

ولأن الكتابة ال�شعرية احلديثة تقوم على الت�شمني، فاإن نهايتها –اأو نهاية املقطع 
منها– هي اأكرث اأهميًة ووْقعًا من نهاية البيت الأخري يف الق�شيدة العمودية. فالنهاية احلديثة 
اأخرى هي نهاية املعنى )اأو  اأو بكلمة  اأو يف مقطعٍ منها(،  هي نهاية الت�شمني)يف الق�شيدة 
املعاين التي حتتويها الق�شيدة اأو املقطع منها(. وذلك كلُّه عائٌد اإىل اأّن ال�شطر يف الق�شيدة 

احلديثة لي�ص وحدًة معنويًة م�شتقّلًة)مكتفيًة بذاتها(، خالفًا للبيت يف الق�شيدة العمودية. 

يف الق�شيدة احلديثة، وبالأخ�ّص يف املقطع الق�شري منها، يجري كلُّ �شيٍء نحو 
هدفٍ واحدٍ هو النهاية. ففي ال�شطر الأخري يكون الت�شمني )اأو الت�شافر بني ال�شطور( قد 
بالأحرى هو  اأو  بعَده ت�شمني،  الذي لن يكون  ال�شطر  حّقَق املرجوَّ منه. فال�شطر الأخري هو 
ال�شعريُة  ال�شربُة  تكون  ما  غالبًا  ولهذا،  الت�شمني.  اإمكانية  ذاته  يف  يحمل  ل  الذي  ال�شطر 
ُء لها قافيٌة مثلها )اأو  الأ�شا�شيُة للمقطع يف نهايته. وكثريًا ما تكون هذه النهايُة قافيًة، ُتهيِّ
ال�شطر  يف  القافيَة  ولكّن  بقافية،  النتهاُء  حْتمًا  لي�ص  املقطع.  خالل  يف  قبَلها  تظهُر  اأكرث( 

الأخري ُتقّوي من وْقع النهاية. 

ال�شعرية  الكتابة  يف  القوايف  ا�شتخدام  يف  اأحيانًا   َ التفنُّ اأّن  اإىل  هنا  الإ�شارة  اأودُّ 
وجود  اإن  نقول  اأن  لنا  فلي�ص  القوايف.  عن  ال�شتغناء  يف   ٌ تفنُّ اأخرى  اأحيانًا  يقابُلُه  احلديثة 
اأو بدون  التاأليف بقوافٍ  ُق الف�شُل لكيفية  اأو العك�ص. واإمنا يتحقَّ اأف�شُل من غيابها،  القوايف 
جذريًا.  اختالفًا  العمودية  الق�شيدة  عن  احلديثُة  الق�شيدُة  تختلف  الأمر  هذا  ويف  قواٍف. 
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ُل جزءًا اأ�شا�شيًا من نظام الوزن. اأما يف الق�شيدة  فالتقفية يف الق�شيدة العمودية نظاٌم ي�شكِّ
اأمُر  للقوايف  ُيرتَك  اأْن  والأْوىل  ا�شتبعاده،  فالتقفية نظاٌم يكن اختياره، كما يكن  احلديثة 

احل�شور اأو الغياب على نْحوٍ تلقائّي، لكي ل يتحّوَل اإىل ظاهرةٍ �شطحيةٍ اأو مفتَعلة. 

تنحو الق�شيدة احلديثة، ب�شبب قيامها على الت�شمني، اإىل اأن يكون )بيُت الق�شيد( 
يف نهايتها. لهذا، فهي حتت�شُن النرَث )ذا الطابع اخلطوطي( �شعيًا اإىل جتنُّب ال�شقوط فيه. 
ُف لأجل تطابقٍ بني البنى  اإن عدم التطابق بني العرو�ص واملعنى يف كلِّ �شطرٍ من �شطورها يوظَّ
َور البالغية... الخ.( ي�شمُل املقطع باأكمله.  دة ) الوزن، املعاين، الرتاكيب النْحوية، ال�شُ املتعدِّ
هكذا ل تكون نهاية الق�شيدة )اأو املقطع( اإعالنًا عن ال�شقوط يف النرث، كما افرت�ص اأغامنب 
يف مقالته، بل تكون اإعالنًا عن النجاة من ال�شقوط يف النرث. والتطابق العام اأو ال�شامل الذي 

ُق للمقطع يف الق�شيدة اإيقاعه اخلا�ص. اأ�شْرنا اإليه هو الذي يحقِّ

يف النتيجة، اأرى اأّن الت�شمني اأو عدم التطابق )الذي تناوله كلٌّ من اأغامنب وبيتزر 
يف م�شتوى البيت اأو ال�شطر( ل ي�شلُح مقيا�شًا للتفريق بني ال�شعر والنرث، اأو لنُقْل اإنه ل يكفي. 
يتناوَل  اأن  �شاأنه  من  بينهما  فروقٍ  على  والكالم  متناق�شتان،  طبيعتان  لهما  والنرث  فال�شعر 

ُل كاًل منهما.  نات التي ُت�شكِّ خمتلف العالقات بني خمتلف املكوِّ

  Jean Hytier, La Poétique de Valéry, Armand Colin, Paris, 1953._1
2_ قدامة بن جعفر، نقد ال�سعر، حتقيق كمال م�شطفى، مطبعة ال�شعادة مب�شر، 1963، �ص 60. 

3_ ابن ر�شيق، العمدة يف حما�سن ال�سعر واآداب��ه ونقده، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار 
اجليل، بريوت، 1981، ج1 �ص 177. 

منهاج البلغاء و�سراج االأدباء، تقدمي وحتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة، دار  4_ القرطاجني، حازم، 
الغرب الإ�شالمي، بريوت، 1981، �ص 271.

5_ القرطاجني، �ص 276.

6_ القرطاجني، �ص 277.
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حممد علي �شم�ص الدين

IV. نهاية الق�سيدة

 I

Agamben يف  اأغامنب  ترافق جيورجيو  الق�شيدة«  »نهاية  فكرة  على  العثور  غبطة 
مقالته املخت�شرة واملْحَت�ِشدة بال�شواهد النظرّية وال�شعرّية التي ي�شتخدمها خلدمة الفكرة، 
ومفادها اأّن »ال�شعر ل يحيي اإّل يف التوّتر ويف الفارق )ومن َثمَّ يف التداخل الإفرتا�شي( بني 
درا�شاته  �شرحه جاكوب�شون يف  الذي  فالريي  بول  قول  موؤ�ش�شة على  واملعنى«، وهي  ال�شوت 
الرتّدد،  اأو  التوّتر  هذا  انتهى  فاإذا  واملعنى«،  ال�شوت  بني  مطّول  ترّدد  »الق�شيدة  ال�شعرّية 

انتهت الق�شيدة.

وي�شاأل : ما الذي يح�شل يف هذه النقطة بالذات، اأي النهاية ؟ ليجيب ب�شوؤال اآخر 
اأن  يعني ذلك  : »هل  الإ�شتفهام )هل(  اأداة  لل�شّك، م�شتعماًل  اأكرث مما ييل  للتقرير  ييل 
البيت الأخري يقوم بخرق باجتاه النرث ؟«1 نقول اإّن غبطة العثور على فكرة »نهاية الق�شيدة« 
جعلت الباحث يحور حولها ال�شواهد من نظريات وق�شائد ويوؤّولها خلدمة الفكرة. ومثيل 
ذلك فكرة البحث يف ‘اأّول الق�شيدة’ مثاًل، اأو البحث يف ‘العنوان’ و�شلته بالن�ّص ال�شعري... 
التي  و�شواهده  املن�زل،  ويتلّم�ص من خالله  املفتاح  على  يعرث  بحال من  �شبيه  اأغامنب  وحال 
االإلهية  الكوميديا  موقع، يف  من  اأكرث  دانتي يف  من  الو�شطى،  القرون  من  اأحيانًا  ياأخذها 
حيث ينهي كل ق�شم من اأق�شام الكوميديا بالكلمة-النجمة، ومن ق�شيدته امل�شّماة يف »بالغة 
العاّمة« De Vulgaria Eloquentia، حيث يقول : »ما بني الأبيات جميعها ت�شدح اآخر الأبيات 
تبعًا  هنا  الدانتوي  فال�شمت  القافية.«  يف  مّوحدة  وت�شقط  تكتمل  كيما  ال�شمت  يف  جميلة 
ل�شياق املقالة، هو الوقوع يف نرث النهاية، من حيث يوؤّول اأغامنب ال�شمت على اأنه نرث النهاية.
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»ق��وايف  ي�شّمى  ما  يف  اللومباردّية  الأغنيات  من  اأخ��رى  �شواهد  الباحث  وياأخذ 
بل  بذلك  يكتفي  ول  الن�شيد،  اأو  ال�شعري  املقطع  نهاية  لإظهار  كعالمات  البي�شاء«،  الأبيات 
ي�شيف �شواهد من رمبو دوراجن يف ق�شيدة No sai que s’es ومن انقطاعات مفاجئة للق�شائد 
اأزهار ال�سّر )على راأي مار�شيل  لدي بودلري، ما يوقعها يف »الهّوة والت�شطيح« كما يف ديوان 

برو�شت(، ولالإنقطاع املفاجئ لبع�ص الق�شائد اأو »تقّطع الأو�شال« كما ي�شّميه بنجامني. 

وهكذا فاإّن »نرث النهاية«بالن�شبة له، هو ال�شمت اأو الهّوة، اأو تقّطع الأو�شال، ويف 
كل الأحوال هو املوت، موت الق�شيدة، وكل ذلك مرّده يف نظره، اإىل انتهاء التوّتر القائم بني 

ال�شوت son واملعنى sens اأو بني ‘الفئة ال�ّشيميائية’ و‘الفئة الدللّية’ يف الن�ّص ال�شعري.

اإّن ما يوجب القلق، جتاه مقالة اأغامنب هو اأّن ده�شة القراءة الأوىل لها، ما تلبث 
اأن تزول اأو تتال�شى بعد القراءة الثانية والثالثة. �شحيح اأّن فكرة »نهاية الق�شيدة« مل حتظ 
باأبحاث م�شتقّلة ومطّولة يف اأية لغة من اللغات، كما اأّن الهتمام ببدايات الق�شائد اأو املطالع، 
اإذ  اأمرًا هو من البديهة مبكان،  اأننا نرى ذلك  اإّل  مل ي�شّكل مباحث ت�شل حلدود النظرّية، 
ومتداخل  متنا�شق  حّي  �شعري  كائن  من  ع�شوية  اأج��زاء  �شوى  لي�شت  والنهايات  املطالع  اأّن 
كالإن�شان، اأو كما هو اأقّل من ذلك اأو اأكرث كنقطة املاء اأو املجّرة، فالتجزيء رمبا �شّكل خطر 
ك�شر التنا�شق اأو الهارموين بني اأجزاء الن�ّص ال�شعري. واأح�شب اأن اأغامنب ا�شت�شعر ذلك بعد 
اأن انخرط يف الفكرة، من خالل �شياقات اإثباتها، فاإّنه قّدم ت�شورات نظرّية األ�ُشنّية يف ال�شعر 

وال�شعرّية والفارق بني ال�شعر والنرث اأكرث مما رّكز على »نهاية الق�شيدة«.

اإّن مقالة اأغامنب ما لبثت اأن وّلدت مقالة اأخرى بالعنوان ذاته، اأي »نهاية الق�شيدة«، 
كتبها الفيل�شوف والفقيه يف اللغة والأ�شتاذ يف جامعة بريتوريا ليوبولد يبرتز Peeters، اإل اأّنها 
بيرتز نظرته،  ويعّزز  نواح،  لعّدة  اأغامنب  اأحيانًا خلال�شات  مناق�شة  اإىل خال�شات  تخُل�ص 
اأغامنب يف حقل الق�شيدة  اأغامنب ب�شواهد نظرّية و�شعرّيٍة، تدور كما هي �شواهد  كما فعل 
املوزونة، ما ير�شم حدودًا تاريخية ونظرية للحوار، وما يجعل من العنوان الواحد ملقالتني على 
التوايل، يبدو وكاأنه حقل تناطح األ�ُشني، اأو م�شايفة حول ال�شعرّية poéticité ذاتها، ما هي ؟ من 
خالل ذريعة اأو تعّلة ا�شمها »نهاية الق�شيدة.« وبناًء على احلدود والأدوات والدللت املتعلقة 
بال�شعرّية والق�شيدة، ل ينع اأن ياأتي من يقلب طاولة التال�ُشِن هذه من اأ�شا�شها، ومِلْ ل ؟ 
والت�شادُّ بني باحثني حول حقل واحد من ثنائية ال�شوت واملعنى اأو ثنائية البعد ال�شيميائي 
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والبعد الدليل للن�ص )يف ما هو كالم( اأو بني اجِلْر�ص وامل�شمون اأو الدال واملدلول، الخ... 
هذا  مفردات  بني  »ترّدد  اأنه  على  لل�شعر  الأل�شني  التب�شيط  يعتبون  ل  لآخرين  الباب  يفتح 
املتاح  الأبهى  التمّثل  هو  اأو  ال�شعرّية«،  »احلقيقة  هو  للكلمات«  اللغويني  اجلنا�ص  اأو  الطباق 
»لل�شعرّية«، �شّيما اأّن الق�شيدة لي�شت بال�شرورة هي املعادل الفيزيائي لهذه الثنائية اللغوية، 
فاإذا كان ال�شوت يّت ب�شلة لعامل الإيقاع واملو�شيقى، اأو ال�َشماع، فاإّن بيتهوفن نف�شه يرى 
املو�شيقى يف ال�شعر لي�شت �شوى متظهر ح�ّشي جلوهر غري ح�ّشي، واجلاحظ يرى اأّن املعاين 

خفّية وخافية يف النف�ص ول تظهر اإل بالكلمات، فالكلمات غري املعاين.

ملاذا ل يكون ال�شعر معراجًا مثاًل ؟ ملاذا ل يكون غناًء �شّد الرعب ؟ ملاذا ل يكون 
نقطة التقاء وجودية واإلهية بني الآفاق والأنف�ص )على ما يرى اأبن عربي يف الفتوحات املكّية 
)حيث يقارن بني الزمان الآفاقي والزمان الأنف�شي تبعًا لالآية الكرية �شرنيهم اآياتنا يف الآفاق 
ويف اأنف�شهم(2 ؟ اأو، ملاذا ل يكون ال�شعر واحدًا من جتليات ‘الروح املبدع’ اأو ‘الدوينده’، كما 

�شّماُه غار�شيا لوركا، حيث يقول :
ال�ّشمة ال�شحرّية لق�شيدة ما، يقوم وجودها على اأنها مم�شو�شة بالروح املبدع... 
الروح املبدع هي الأ�شوات ال�شوداء املمتّدة يف اأعماق الرتبة اخل�شبة، يعرفها كل 
واحد مّنا ويجهلها كل واحد، القّوة اخلفّية التي ين�شبها غوته اإىل باغانيني التي 
يح�ّص بها كل اإن�شان ول يعرفها فيل�شوف. ‘الروح املبدع’ يجعل امل�شتمعني يّزقون 
ثيابهم من الإيقاع، ما ي�شبه احلما�شة الدينية ك�شيحات ‘اهلل اهلل’ عند امل�شلمني، 
وهي غري بعيدة عن ‘اأويل... اأويل’ يف حلبة �شراع الثريان، اأو �شيحة ‘فيفا ديو�ص’ 
والروح  اأ�شبانيا...  لغناء جنوبي  امل�شتمعون  التي يطلقها  )يحيا اهلل( )اهلل حّي( 

املبدع يقوم على متا�ّص الفنون جميعها مع املوت.3

II

على الرغم من اأّن اأغامنب يلوح اأكرث تركيزًا من بيرتز يف بحثه، واأكرث خبثًا جلهة 
توجيه �شواهده نحو مفتاحه النقدي واخللو�ص اإىل خال�شات �شبه تعريفّية، ما ينحه ال�شفة 
الهجومّية، اإّل اأّن بيرتز يظهر م�شغوًل بالدوران واملناورة، كمدافع، ول يدخل مبا�شرة يف تقنية 
»نهاية الق�شيدة« كبحث اأّويل. فهو يّهد مبقدمة فل�شفية حول »موت ال�شعر« مبعناه املطروح 
يف ع�شر النهايات اأو العوملة، وباملعنى الذي �شبق وطرحه هيغل يف مذهبه الفل�شفي املثايل 
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الذي يعتب ال�شعر و�شيلة من و�شائل حتقيق الروح Geist لذاتها يف ت�شاميها، وهي حني بلغت 
منتهاها، مل تعد بحاجة اإىل ال�شعر بل دّمرته وحّولته اإىل زينة اأو عطالة روحّية.

اإّن اخلال�شات التي ينتهي اإليها بيرتز هي جملة ‘َلْي�شات’ )جمع لي�ص اأو لي�شت( مبا 
هي اإنكار اأكرث مما هي اإبتكار : 

��»النب ي�شقط طبعًا لكنه ل ي�شقط يف ال�شمت«
��»لي�ص البيت قمي�شًا جبيًا كقمي�ص املجانني«
��»ل تنتهي الق�شيدة لكي تدّل على ا�شتحالة التطابق بني ال�شيميائي والدليل بل 

لأنها بلغت امل�شتبعد )كما يقول بونفوا(«
��»لي�شت الق�شيدة ذاتّية الغاية كما اأرادها جاكوب�شون«
��اإذا  الذي  بينهما  وال��رتّدد  واملعنى  ال�شوت  توافق  عدم  يف  الق�شيدة  »لي�شت 

انقطع انقطعت الق�شيدة«

فيه  ي�شّح  ل  ما،  نوعًا  �شويف  اإنبهار  »وهو  بالهّوة،  بالإنبهار  اأغامنب  يتَِّهم،  وهَو 
اإليها يف  ا�شتند  التي  تابع حتوير جاكوب�شون ملعنى جملة فالريي  باأنه  يتهمه  اأي كالم«، كما 
نظريته، واملاأخوذة من Pléiade 1960( ʻLes Rhumbsʼ( وهي تبعًا جلاكوب�شون ومن َثمَّ اأغامنب: 
اإْذ  ذلك  يختلف عن  فالريي  ن�ّص  اأن  واملعنى« يف حني  ال�شوت  بني  ترّدد مطّول  »الق�شيدة 
ن�ّص  ‘األ’ التعريف يف  ف�  واملعنى«،  ال�شوت  بني  املطّول  ال��رتّدد  – ذلك  »الق�شيدة   : يقول 
)جاكوب�شون-اأغامنب( تعني )بنظر بيرتز( قيمة مطلقة، يف حني اأّن ن�ّص فالريي با�شتعماله 

ا�شم الإ�شارة )ذلك( هو احتمايل ويحيل اإىل ما �شبقه.

ونحن ل نرى اأّن ما ذهب اإليه بيرتز يف موقعه، لأّن ا�شم الإ�شارة ‘ذلك’ هو توكيد 
للرتّدد... الخ، ولي�ص واحدًا من الإحتمالت، اأو اإ�شارة لالإحالت.

اأغامنب هو �شوت  ل�  بالن�شبة  ال�شعر  لكاأّن  الباحثني،  اإذًا، بني  املاُل�شنة  تتّم  هكذا 
يبحث عن معناه، حتى اإذا عرث عليه وقع فيه وانتهى الأمر. مات. اأي مات ال�شوت يف املعنى. 
انَترَث، تبّدد، اأو لكاأّن ال�شعر يف هذا املوقع، كائن يبحث عن دماره وي�شعى اإليه، ودوره هو، اأي 
الناقد، يف حتليل حطام الق�شيدة، اإْذ كل ق�شيدة، ل حمالة، اآيلة لتتحّطم، حلطامها... لكاأّن 
اأغامنب يرى اأّن الق�شيدة طائرة منذورة للتحّطم، واأّن اأهّم ما ترتكه الطائرة من حطامها هو 
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ما ي�شّمى ب�‘ال�شندوق الأ�شود’، الذي تعرُف من خالله اأ�شرار حتّطم الطائرة.

ولكاأّن ال�شعر بالن�شبة ل��بيرتز حائر بني الف�شل والو�شل، بني ال�شوت واملعنى، مع 
ميل ب�شرورة �شياق اخلالف، نحو ال�شوت فيما هو املعنى واملعنى فيما هو ال�شوت. وما دام 
موجودًا هذا احللول للمعنى يف ال�شوت )وبالعك�ص(، فهناك ال�شعر، فاإذا انف�شل ال�شوت 

عن املعنى يوت ال�شعر.

كيَف ؟ –ن�شاأل– ومتى ينف�شل ال�شوت عن املعنى ؟

اأي  لأن��ه،  اأغامنب،  يّدعي  ما  خالف  يقول  فالريي  اأّن  هي  بيرتز  عند  واحل�شيلة 
فالريي، يرّم الوحدة البدائية بني الروح واجل�شد يف ال�شعر، بل اأ�شا�ص ال�شعر عنده هو هذه 
الوحدة )Cahiers II 1227(. نحن اإذًا بعيدون عن عدم التوافق بني ال�ّشيميائي والدليل عند 

فالريي، »ال�شعر ل وجود له اإّل يف الروح التي تبدعه ويف زمن اإن�شائه واإلقائه.«

III

نظرة كل من اأغامنب وبيرتز قائمة على ثنائية اأخرى، غري الثنائية الأل�شنية �شوت/ 
معنى son /sens وهي ثنائية ال�شعر والنرث. وبكل ب�شاطة اأو بداهة تقليدّية يتّم التوافق بينهما 
على اأّن كل ما هو �شعر لي�ص بالنرث وكل ما هو نرث لي�ص بال�شعر، واأّن الوزن، فيما هو اإ�شارات 

اأو نقرات ال�شوت، هو احلقل الأبهى لتحقق الق�شيدة.

ول يلوح لنا، يف كال الأمرين، اأية اإ�شافة توليدية، عما �شبق وقالته العرب مثاًل، من 
اأكرث من األف عام م�شت، يف هذا احلقل. قال اأبو حّيان التوحيدي )م 414( مقاب�شًة بعنوان 

النظم والنرث، هي التالية :
... النظم اأدّل على الطبيعة، لأّن النظم من حّيز الرتكيب، والنرُث اأدلُّ على العقل، لأّن 
النرث من حّيز الب�شاطة. واإمنا تقّبلنا املنظوم باأكرث مما تقّبلنا املنثور، لأّنا بالطبيعِة 
اأكرُث مّنا بالعقل، والوزن مع�شوق الطبيعة واحل�ّص.. والعقل يطلُب املعنى... ولهذا 
اأبو �شليمان الذي  ]اأي  ُي�شّقُق الكالُم بني �شروب النرث واأ�شناف النظم... ثم قال 
ينقل اأبو حّيان قوله[ : ومع هذا ففي النرث ظلٌّ من النظم، ويف النظم ظلٌّ من النرث4. 

الق�سيدة نهاية   .IV



الآخر | ربيع 2012

71

ة  ويرى اأّن فنون القول على العموم، ومن بينها ال�شعر )النظم -كما ي�شّميه(، »خلا�شّ
النا�ص، لأن الق�شد منه الإطراب بعد الإفهام.«5 واملفردة اجلوهرية يف هذه اجلملة للتوحيدي 
هي »الإطراب« كخ�شي�شة لل�شعر، والإطراب يت�شل بعامل املو�شيقى والغناء ات�شاله بال�شعر، 

وهو من اأثار الإيقاع يف النف�ص.

اأما جلهة العالقة بني الألفاظ واملعاين فيقول، على ل�شان بع�ص احلكماء : »الألفاظ 
تقع يف ال�شمع فكلما اختلفت كانت اأحلى، واملعاين تقع يف النف�ص فكلما اتفقت كانت اأحلى.«6

اللغة هي »ر�شالة بني  اأّن  اليوم من  الغربيون  الأل�شنيون  اإليه  ي�شري  اإىل ما  وي�شري 
املر�شل واملر�َشل اإليه«، متامًا على ما يرى جاكوب�شون وتودوروف وفردينان دي �شو�شري وجان 

كوهني، و�شواهم.7 

البالغية  النظرية  اأّن  من  الرغم  وعلى  برزخ.  العربّية  يف  والنرث  ال�شعر  بني  كان 
نْيِ معًا، اإّل اأنها بقيت اأمينًة على اعتبار ال�شعر خ�شي�شة الوزن الذي هو عبقرية  طالت الفنَّ
العرب وفل�شفتهم على التاريخ، كما يقول اجلاحظ8 وهو مو�شيقاها اأو اإيقاعها الذي ت�شتحيل 
ترجمته للغات اأخرى. ويرى ال�شيخ عبد اهلل العاليلي يف كتابه املعّري ذلك املجهول اأّن اأعمى 
املعّرة جذبه اإىل اللغة انطفاء حا�ّشة الب�شر، واأّن اللغة بديل عن كل �شيء.. كل ما يف العامل 
لغة، فهي ذات قيمة فل�شفية وعددية مطلقة.. والوجود بيت من ال�شعر قافيُتُه الإن�شان. اأما 
بدل  بقافيتني  البيت  انتهاء  اأي  يلزم«  ل  ما  »لزوم  يف  القوايف  قافيُة  فهو  املنتَخب،  الإن�شان 
ُه النّقاد والفال�شفة معًا10، على اأنه ذاك املزج اخلا�ص  الواحدة.9 وحدُّ ال�شعر يف العربّية َحدَّ
نرث.  فهو  ذلك  عدا  وما  وال��وزن،  للطبيعة   )Fiction )التخّيل  املحاكاة  بني  ينف�شم  ل  الذي 
وال�شعر عندهم �شّيد الكالم حتى نزول القراآن، الذي ل هو بال�شعر ول هو بالنرث بل »الذكر.« 
ولعّل الت�شيُّد بني ال�شعر والذكر كان مدار تنازع يف �شخ�ص اأبي الطّيب املتنبي و�شعره، فمثلما 
)الآي��ة(،  له«  ينبغي  وما  ال�شعر  عّلمناُه  »وم��ا  �شاعرًا  يكون  اأن  )���ص(  حمّمد  للنبي  يكن  مل 
الق�شائد  ت�شميته  املعّري يف  له. وقد �شالح  نبيًا وما ينبغي  اأن يكون  للمتنبي  كذلك مل يكن 
التي اختارها من �شعر اأبي الطيب معجز اأحمد، بني املعطيني، باعتباره املتنبي نبّي ال�شعر 
لفنون  الإ�شطالحي  املعادل  نحت  يف  ة  خا�شّ عبقرّية  العرب  لدى  وكانت  اإعجازه.  و�شاحب 
الل�شان، فاإىل جانب ال�شعر والنرث، ابتكروا الإ�شارات والتنبيهات واللطائف ِل�شطح ال�شوفية 
حني يكون كالمهم غري موزون. لكنهم مع ذلك، ما خال الوزن، اأطلقوا كّل حم�ّشن جمايل على 
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ال�شعر، على النرث.. فثمة مباغتة جمالية مثاًل هنا وهناك، وَلقّيات، وكالم مغاير، وقد تكّلم 
ميخائيل نعيمة عن »عجيبة احلرف« يف مقدمته لديوان درب القمر )فوؤاد �شليمان(.

ويلوح اأّن هذه الثنائية �شعر/نرث، اإرث كال�شيكي عابر للع�شور وحتر�شه الأ�شول، 
واملحدثون اأنف�شهم يف الغرب يعيدونه بني وقت واآخر للواجهة، حتى اأولئك من بينهم الذين 
اأ�ش�شوا املدار�ص احلداثية الأ�شا�شية يف ال�شعر من دادائية و�شريالية مثل اأراغون وايليوار... 
تلميذ  اأنه  يعتب  وبيرتز،  اأغامنب  من  كل  بني  ه  ن�شّ املختلف يف  نف�شه،  فالريي  بول  اأّن  حتى 
�شغري لرا�شني. والغرب الأوروبي الأمريكي على العموم، ما زال يويل للوزن قيمة، فاإّن ال�شاعر 
الأمريكي ت. �ص. اإليوت، )1888 - 1965(، وهو اأبرز �شعراء ع�شره، يقول : »وراء اأكرث ال�شعر 

حتررًا يجب اأن يكمن �شبح وزٍن ب�شيط اإذا غفونا برز نحونا متوعدًا واإذا �شحونا غفا.«11

وهو راأي ال�شاعر الأمريكي روبرت فرو�شت )1874 - 1963( الذي يرى يف ‘ق�شيدة 
النرث’ »لعبًا بكرة امل�شرب وال�شبكة مرمية اأر�شًا.« لكْن علينا اأن ننتبه اإىل اأّن الوزن هو جزء 

حمدود من الإيقاع الذي هو روح ال�شعر.

IV

ولنعد اإىل »نهاية الق�شيدة« لكل من اأغامنب وبيرتز، فهما ي�شتعمالن كلمة »ال�شعرّية« 
Poéticité املكّر�شة يف الأبحاث الأل�شنية التي تناولت ال�شعر يف الغرب، ودخلت العربّية من هذا 

الباب. وهي كلمة م�شتحدثة غري م�شبوقة وغري موجودة يف القوامي�ص الغربية العائدة ملا قبل 
القرن التا�شع ع�شر، فهي كلمة منحوتة مع طالئع البحوث الأل�شنية احلديثة يف الغرب. ودرج 
ا�شتعمالها بحيث مل تعد مثار �شوؤال ُلغوي اأو ا�شتقاقي. وقد اأخذها الباحثون العرب املحدثون 
مرتجمة بحالها وبال�شورة الإ�شتقاقية على وزن ‘فعلّية’ من ‘ِفْعل’ – ‘�ِشعرّية’ من ‘�ِشعر’، 
لغة  العربّية هي  اللغة  اأّن  الرغم من  وعلى  امل�شدر.  وتاء مربوطة على  ياء م�شّددة  باإ�شافة 
ا�شتقاق عمودي ل اأفقي كما هي عليه اللغات الآرّية، حتى اأّن اجلاحظ َيْعرَث يف هذا الباب على 
الأعاجيب، مثل ت�شمية �شيف ال�شيف، ‘�شيَفن’ 12، وال�شيخ عبداهلل العاليلي يحّرك عبقرية 
اللغة من هذا الباب. نقول على الرغم من ذلك، فاإنهم مل ي�شلوا يف املا�شي اإىل ا�شتقاق هذه 
من  امل�شتقة  »الإن�شانية«  كلمة  التوحيدي  ا�شتعمل  ‘ال�شعر’.  ‘ال�شعرّية’ من  ال�شحرّية  الكلمة 
‘الإن�شان’ فقال : »الإن�شانّية اأفق والإن�شان متحّرك اإىل اأفقه بالطبع« 13، في�شّح على القيا�ص، 

اأن نعتب »ال�شعرية« اأفقًا للكالم، وهو يتحّرك اإىل اأفقه بالطبع.
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على اأ�شا�ص »ال�شعرّية« نرى اأّن كال الباحثني اأغامنب وبيرتز يف »نهاية الق�شيدة« 
بول  هو  البحث  يف  معًا  ودليلهما  الَهرم.  جوف  اإىل  للدخول  الهرم  عتبة  على  قدمه  ي�شع 
فالريي )1871 - 1945(، لكنهما يفرتقان يف الطريق، لأّن فالريي نف�شه دليل حائر، فهو 
L’union intime entre la parole et l’esprit بالوحدة احلميمية بني الكالم والروح  تارًة يقول 

 Rythmes الإيقاعات  ʻCharmesʼ ويعّزز ذلك بكالمه على  غوايات  كما جاء يف مقّدمة ديوان 
 ʻSituation التنا�شب والإن�شجام، كما يف كتابه امل�شّمى و�سع بودلري ،Harmonie والهارموين 
de Baudelaireʼ، وطورًا يتكلم على الت�شاّدات بني ال�شكون واحلركة، ال�شياء والظلمة، احلياة 

واملوت، املحدود والالنهائي.. الخ، متاأثرًا بكل من بودلري )1921 - 1867( ومالرميه )1842 
- 1898(، حّتى اإنه يف ق�شيدته ال�شهرية املقربة البحرية ʻLe cimetière marinʼ التاأملّية يف 
احلياة واملوت، يرتدد طوياًل بني املوؤقت والأبدي، وي�شتلهم الت�شاّد الذي ل ينقطع contraste بني 
معاين الوجود، م�شتلهمًا جملة �شعرية لل�شاعر اليوناين بندار Pindare )نحو 518 - 438 ق.م.( :

Oh mon âme / n’aspire pas à la vie immortelle / mais épuise le champ du possible 
آه يا روحي

ل تطمحي اإىل احلياة اخلالدة
ولكن خذي ناحية املمكن.

لكن دون  للعقل  �شعره عيد  فكاأّن  لغوي  اأنه عقالين  �شعره  فالريي يف  بول  ويظهر 
تعمية اأو جفاف، وكاأنه »لغة يف اللغة« بتعبريه un langage dans le langage، كما جاء يف مقّدمة 

غوايات املن�شور عام 1922.

La poésie pure اأي ال�شعر املتعايل غري  لكّن فالريي بقي خمل�شًا لل�شعر ال�شايف 
امللّون بطحالب النرث. فكيف يوقعه اأغامنب يف النرث يف نهاية الق�شيدة ؟ وهو اأقّل ال�شعراء 
بخم�شني  قبله  املولود  فبودلري  مبالرميه.  وخا�شة  ببودلري  قيا�شًا  ملعنًة،   maudits املالعني 
عامًا )1821 م( لّون ال�شعر ال�شايف وك�شر اأخالقية ال�شعر التي قال بها هيغل، با�شتخراجه 
يتكلم  فهو   ،Spleen بالإجنليزية  ي�شمونه  ما  ال�شعر،  �شيطانّية  وبحِثه عن  ال�شّر،  اجلميل من 
على ماأ�شاة الإن�شان املزدوج tragédie de l’homme double، الكائن املحَبط، والهدف الأبدي 
يرغب يف  وبودلري  و�شّيدة.  املراأة عاهرة  واجلحيم. حتى  ال�شماء  بني  واخل�شومة  للتجاذب 
ت�شريب جحيميته اإىل القارئ الذي يعتبه مثيله و�شريكه. ذلك ما و�شعه يف اأّول �شفحات اأزهار 

.hypocrite lecteur, mon semblable mon frère »ال�سّر : »اأيها القارئ املراوغ، �شبيهي يا اأخي
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اإىل تخوم  لب�شري من قبل.  ُي�شَمْع وقع قدم  اإىل حيث مل  »بلغ  اأما مالرميه، فقد 
نبّي  العدم واجلمالية املطلقة املتجمدة يف ال�شقيع«14 كما قال خليل حاوي. وكان مالرميه 
التهلكة ونرج�شيَّ اخَلْلِق ال�شعري الذي يتباهى على اهلل نف�شه، لأنه ي�شتحيل وجود خالقني يف 

وقت واحد. يقول : »لقد هزمت املخلوق القدمي الري�ص، ال�ّشرير الّرَي�ص، ‘اهلل’.«15 

وبيرتز  اأغامنب  فعل  كما  لل�شعر  الأل�شني  النظر  تب�شيط  اأّن يف  امللفت  �شيكون من 
وجملة الأل�شنيني، ما ي�شرب ال�شعرّية يف ال�شميم. ويظهر هوؤلء الباحثون اأحيانًا كمن يقي�ص 
تتحّرر  »ال�شعرّية«  فاإّن  ال�شعر،  لوركا يف  اأو  بودلري  اأو  يتكلم مالرميه  املحيط مبلعقة. فحني 

كعمالق من قمقم.. وتقف اآنذاك الق�شيدة وحيدة عارية مرجتفة يف الزمان. 

جميلة غام�شة وع�شّية. َح�َشنًا...

لنعد اإىل كل من اأغامنب وبيرتز يف »نهاية الق�شيدة«. اإنه اإذًا الرتّدد املطّول بني 
ال�شوت واملعنى ما ينح الق�شيدة �شعريتها. ويجتهد اأغامنب يف اإظهار هذا الرتّدد، وي�شميه 

»عدم تطابق« و»�شرخًا« يف ثالثة مواقع : 
1 التدوير
2 القافية

3 الوا�شل بني �شطَرْي البيت وي�شميه Versura بالالتينّية.

ودائمًا من خالل ثنائية ال�شوت واملعنى، وال�شعر والنرث.

فما التدوير الذي يقول به ؟

مكتوب  ه  ن�شّ اأّن  من  الرغم  على   enjambement بالفرن�شية  الكلمة  اأغامنب  يكتب 
و�شعه  بامل�شطلحات’  ‘َثْبٌت  )ُينظر  بالتدوير  للعربية  الأم��ني  هيثم  ويرتجمها  بالإيطالية، 
منقوًل عن  »التدوير«  ي�شتعمل م�شطلح  اأنه  لالأمني  هام�ص  مع  الرتجمة(،  اآخر  املرتجم يف 
معناه الأ�شلي وهو الو�شل بني �شدر البيت وعجزه، اإىل معنى الو�شل بني بيتني. فالتدوير اإذًا، 
تو�شيالت وج�شور بني الأبيات واملقاطع يف الق�شيدة املوزونة. ونرى اأنه يخت�شر »بالتدوير« 
اأو ي�شّم حتت جناحيه، مفردتني بالفرن�شية هما : rejet و contre-rejet. وبالعودة للعربّية، نقع 

الق�سيدة نهاية   .IV



الآخر | ربيع 2012

75

على املفارقة التالية، وهي اأّن م�شطلح »التدوير« بهذا املعنى، له ت�شمية َعرو�شّية دقيقة وهي 
)من  النابغة  كقول  يليها،  الذي  البيت  عن  م�شتغنية«  القافية  تكون  ل  »اأْن  وهو  »الت�شمني«، 

الوافر والقافية من املتواتر( : 
وهم اأ�شحاب يوم عكاظ اإين وهم وردوا اجلفاَر على متيٍم  
وثقت لهم بح�شن الظّن مّني �شهدت لهم مواطن �شاحلاٍت  

ببداية  ورمبا  ‘�شهدُت’،  الثاين  البيت  ببداية  ‘اإين’ مرتبطة  الأول  البيت  فنهاية 
وُيعتُب  لآخ��ر.  بيت  من  عبور  ج�شر  ي�شكل  ما  ‘وثقُت’16،  الثاين  البيت  من  الثاين  ال�شطر 
والإق��واء  الإكفاء  جانب  اإىل  القوايف،  عيوب  من  القدية،  الَعرو�شّية  النظرّية  يف  الت�شمني 
والإجازة والإ�شراف والإيطاء والتجريد... فالعرو�ص العربي اأكرث دقة وتف�شياًل وا�شتق�شاًء 

من العرو�ص الفرن�شي يف هذا الباب.

enjambement عن  العربي لكلمة  َوَرد يف املعادل  ومل يغْب معنى »التدوير« على ما 
العرو�ص العربي ففي باب اأنواع البيت، هناك البيت املدّور، اإىل جانب البيت املجزوء والبيت 
امل�شطور والبيت املنهوك، و‘املدّور’ هو »ما كان فيه كلمة م�شرتكة بني �شدر البيت وعجزه17.« 
لنظريته،  حّجة  اأو  لقيا  اأغامنب  يعتبه  اإذ  وهو،  الرتجمة،  يف  جاء  ما  على  التدوير  فلنقبل 
فاإّن الَعرو�شيني العرب يعتبونه نقطة يف بحر اجلوازات ال�شعرّية، هذا على اأننا ن�شتطيع اأن 
نتو�ّشع يف مفهومي الت�شمني والتدوير اليوم، لننظر للق�شيدة على اأنها ُكّل حي مرتابط، كائن 
دائري هند�شيًا، ولي�ص كائنًا خطيًا، ويغدو »التدوير« جماليًا حّجة للق�شيدة ل حّجًة عليها، 
�شّيما اأّن ال�شعرّية العربّية حتققت واأبدعت يف اخرتاق القواعد، اأكرث مما ظهرت كتلميذ مطيع 
للخليل بن اأحمد الفراهيدي اأو لبن ِجنّي اأو ل�شيبويه. فقد تقّدمت هذه ال�شعرّية واأخ�شبت 
يف ما �شمي مقلوب الأوزان، واجلوازات ال�شعرّية التي قال فيها �شيبويه : »اعلم اأنه يجوز يف 
ال�شعر ما ل يجوز يف الكالم«18، وقد اأح�شى منها فقهاء اللغة والُنحاة �شبعة اأوجه، من بينها 
»تاأنيث املذّكر وتذكري املوؤّنث«، فتاأّمْل... كما اأّن الزحافات املر�شودة وهي ما �ُشمي علل الوزن 
والقافية، توؤدي اإىل ما يجعل علم الَعرو�ص البارد الثقيل، الذي قال فيه جالل الدين الرومي: 
»م�شتفعلن فاعلن قتلتني«، مو�شوعًا ليخرج عليه ال�شعراء ويعبث به املبدعون، وذلك باعتبار 

اأّن ال�شعرّية غالبًا ما تزدهر يف احلالت املر�شّية اأو الالن�شقّية على الأقّل.

بعد التدوير كتْقنيٍة �شعرّية اأو حيلة �شعرّية، ي�شل اأغامنب اإىل ‘القافية’ لي�شري اإىل 
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اأّن القافية هي ك�شر ال�شلة بني َحَدث �شيميائي )تكرار ال�شوت( وحدث دليل. والقافية التي 
بع�ص  اأو  ال�شعبّية  الأغاين  اأو  القدمي  الإيطايل  ال�شعر  اإما من  ماأخوذة  الباحث عليها،  يعمل 
مناذج من �شعر فرن�شي مايل لفالريي.وهي ل تخرج عن توايل حركة ووقف كمظهر للرتدد 
ي القوايف  بني ال�شوت واملعنى. والنماذج املختبة يف املقالني تظهُر حمدودًة جتاه ت�شّعب وتَق�شّ
يف العربّية. وهي تعريفًا، املقاطُع ال�شوتّية التي تكون يف اآخر اأبيات الق�شيدة، على اأنه اختلف 
يف امل�شاحة ال�شوتّية التي تكون يف اآخر اأبيات الق�شيدة، ويف امل�شاحة ال�شوتية لتوايل ال�شاكن 
واملتحرك فيها، واملعّول عليه ما يراه اخلليل بن اأحمد من اأنها »ما يح�شر بني اإ�شباع الروّي 
ل�سان  ابن منظور يف  به  ال�شاكن«19 وهو ما يقول  واأول �شاكن قبله ومتحرك واحد قبل هذا 
العرب.20 والقافية رائز جوهري يف ال�شعر. يعتبها ابن طباطبا يف كتابه عيار ال�سعر »قاعدة 
املنتظر.«21  »كاملوعد  ال�شعر  يف  القافية  اإىل  يرى  واملرزوقي  البيت«،  بناء  يتّم  وعليها  الوزن 
ه23،  وهي ذات األقاب، تبعًا لتوايل ال�شاكن واملتحرك22، ولكل حرٍف من حروفها ت�شمية تخ�شّ
الق�شيدة،  ُتبنى  البيت، وعليه  الروّي وهو احلرف الأخري ال�شحيح من  والأهمُّ فيها حرف 
والروّي �شوتيًا  �شوقي’،  ال�شنفري’ و‘همزّية  البحرتي’ و‘لمّية  ‘�شينّية  فيقال  تن�شب،  واإليه 
للحركة  والراء  ال�شارب،  حلق  يف  املاء  وا�شطراب  لل�َشَرق  والقاُف  للوعة  فالهاء  اأنواع،  على 
فاإذا اتُِّبَعت بهاء �شاكنة )رْه( فهي للتنفي�ص عن النقمة. والقافية عند العرب قاّرة، احلروف 
اأقاليمها. ولعل رمبو )1854 – 1881( تاأّثر بهم يف ق�شيدته ال�شهرية اأحرف املّد حيث يعطي 

  “A noir, E blanc, I rouge, V vert, O bleu …” : للحروف األوانًا
اأيتها احلروف : »A اأ�شود، E اأبي�ص، I اأحمر، V اأخ�شر، O اأزرق.«

فكاأّن ما يفعله ال�شعراء هو »اإطالق عا�شفة يف قعر الدواة« على قول فيكتور هوغو 
”je fis une tempête au fond de l’encrier“. ومثلما نّوع العرب يف خ�شائ�ص احلروف، نّوعوا 

يف حركات القوايف من نفاذ ور�ّص واإ�شباع و�شواه، ور�شدوا عيوبها من اإكفاء واإقواء واإ�شراف 
جممع  كتابه  يف  اأراج��ي��ز  يف  جميعًا  ذل��ك  اليازجي  نا�شيف  ال�شيخ  خّل�ص  وق��د  وحتريد. 
البحرين. فاأين اإذًا اللغات الالتينية والأنكلو�شاك�شونية واجلرمانية من مثل هذا الت�شجري 
من  باأجزائه  ال�شوت  و�شالت  ناحية  من  باملعنى  ال�شوت  �شالت  من  العربية  يف  العجيب 

ناحيٍة ثانية ؟

يعتب اأغامنب اإذًا، ‘القافية’ دلياًل على الرتّدد والف�شل بني ال�شوت واملعنى، لكي ي�شل 
.Versura اإىل حجته الثالثة  يف املو�شوع،  ويعتب ذلك مبثابة  فتٍح له، غري م�شبوق، وهو ما ي�شّميه
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 Versura �لكن بيرتز يف رّده على اأغامنب، ما يلبث اأن يعّطل بهجته يف اكت�شاف ال
 ‘La parole املمّيز  ال��ك��الم  كتابه  يف  جيني  ل��وران  وت�شميتها،  ملعرفتها  �شبقه  قد  اإن��ه  بقوله 
باأّنها »ُتقيم بنية البيت يف داخله حول الفا�شل بني ال�شطرين،  singulièreʼ، 1995، وعّرفها 

واأّن التدوير بني البيت والآخر ل يقيم الفارق بني النرث وال�شعر بل يتعلق بالكالم الذي ي�شي 
اإىل الأمام والكالم الذي يدور على نف�شه.«

فما هي ال� Versura التي يعّول عليها اأغامنب يف تبيان الرتّدد بني ال�شوت واملعنى 
يف بيت ال�شعر ؟ يقول : »اقرتحُت ]...[ اإطالق Versura املاأخوذة من الالتينّية مبعنى املو�شع 
الذي يدور فيه املحراث يف نهاية الثلم، على هذه ال�شمة الأ�شا�شّية يف البيت وقد بقيت بال 
وال�شاعر يقود  ثلم  ال�شعر  –لبداهتها– على ما يرى. فكاأّن بيت  اأهل احلداثة«  ت�شمية عند 
حمراثه يف الثلم لي�شل اإىل اآخره ويعود من ثمَّ اإىل الثلم التايل.. وهكذا يف حركة من الذهاب 

والإياب، من الرتدد Hésitation حتى نهاية الق�شيدة.

لعّل ما مل يجد له اأغامنب معادًل يف اللغات التي يختبها، هو ما اأطلق عليه العرب 
اآخر  وهو  ال�شعر.  ان�شاف  فوا�شل  »هي   : منظور  ابن  قول  على  فالَعرو�ص  الَعرو�ض.  ا�شم 
الن�شف الأّول من البيت. اأنثى ورمبا ُذّكرت واجلمُع اأعاري�ص على غري قيا�ص، حكاه �شيبويه. 
و�شط  العرو�ص  لأّن  َعرو�شًا  البيت  و�شط  و�شمي  عليه...  ُيعَر�ص  ال�شعر  لأن  َعرو�شًا  و�ُشّمي 
البيت من البناء. وبيت ال�شعر يف اللفظ مبني كبيت ال�َشَكن لدى العربي وهو اخليمة، حيث 

تكون العار�شة اأو الَعرو�ص يف و�شطها رافعة البيت24.«

يوائم  ما  واختار  الق�شيدة«،  »نهاية  بحثه  بعنوان  نف�شه  األزم  الذي  اأغامنب  لكّن 
�شقوط  نهاية غريبة من  اإىل  ينتهي  ال�شعري،  القول  وتقنيات يف  �شعرية  العنوان من مناذج 
النهاية.  اإىل نرث، ويوت، يف  يتحّول  ينترث،  املعنى، لكي  ال�شوت م�شّرجًا بدمائه يف براثن 
واأغامنب يبداأ بتاأمالت �شوتية لينتهي بتاأمالت فل�شفّية، ما يراه بيرتز يف رده تو�شيبًا ملوكب 
جنائزي لل�شعر ينظمه اأغامنب وم�شاركوه، لأن ال�شعر ل نهاية له مبوت اأو �شقوط يف احلفرة، 

لّي على الدوام«... ثم يدعو لالأمل. فهو »اأ�شْ

؟  ما هو  ال�شعر،  بل  له،  الإنتباه  يقت�شي  ما  الأم��ل،  ول هو  الياأ�ص،  بالطبع، ل هو 
والق�شيدة، ما هي ؟ وهل بال�شرورة هناك ترّدد وتعار�ص بني ال�شوت والال �شوت وال�شوت 
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واملعنى، واأّن الق�شيدة يف بدايتها وطريقها ونهايتها ل تخرج عن ذلك، كما لو اأّن هذه اللعبة 
بني ال�شوت واملعنى كانت غاية ال�شعر والنهاية يف ال�شعر ؟

كال الباحثني اأغامنب وبيرتز على الرغم من اختالفهما يف التف�شري، هو األ�شني يف 
اأ�شا�ص بحثه. وقد ي�شاب املرء بال�شجر من الأل�شنيني، وال�شاعر مبا هو اأق�شى من ال�شجر، 
النفور والوقوف خارج احللبة، فريى اأنها ل تعنيه من الأ�شل، واأّن املباراة بكاملها مغ�شو�شة، 

فانتباهه مرّكز يف مكان اآخر.

ُيهّم�ص  الأ�شا�ص.  اأو جزئيًا، قد يكون هو  كليًا  املقالتني،  امل�شكوت عنه يف  فاإّن  لذا 
اأغامنب على �شبيل املثال، الفل�شفة، فيمنحها فقرة �شغرية يف اآخر مقالته، ول يدخلها كعن�شر 
من عنا�شر التحليل اأو الأ�شئلة يف �شياق املقالة. على غرار ما فعل املعّري اأو اأبو حيان التوحيدي 
مثاًل. الإيقاع م�شكوت عنه �شكوتًا كليًا، عنده، كذلك الزمان. وحني يذكر املوت يذكره عر�شًا 
ال�شعر  اأّن املوت الذي ل مندوحة منه يف  املقربة البحرّية لفالريي. ونحن نرى  يف ق�شيدة 
لي�ص معطى �شوتيًا ول حتى ُمعطى يف املعنى. فالق�شيدة معطى موؤ�ّش�ص على املوت، ل باملعنى 
ا،  الذي يراه اأغامنب لنهاية الق�شيدة، بل املعنى الذي راأى اإليه الروائي ماريو فارغا�ص يو�شّ
الأ�شطوري  الأر�ص، ذلك احليوان  �شاأن غول  �شاأنه  دمه،  يقتات من  الروائي  اأّن  اعتب  حني 
 ‘La tentation de Saint- الذي جتّلى للقدي�ص اأنطوان يف رواية فلوبري غواية القّدي�ض اأنطوان

’Antoine، املخلوق الذي ياأكل نف�شه بادئًا بقدميه25، الق�شيدةكائن املوت.

ُيح�ِشُن بيرتز �شنعًا حني ي�شري اإىل م�شاألة املوت يف بحثه كقيمة �شعرّية، كما يح�شن 
�شنعًا حني ينتبه اإىل ‘الإيقاع’ rythme واإىل ‘الزمن’. والإيقاع هو اأهّم يف الفعل ال�شعري من 
متوالية ال�شوت واملعنى، ومن التدوير وِحَيل القافية والعار�شة Versura، وهو ما اأهمله اأغامنب 
ال�شعور  اإىل  بل  العقل فح�شب  اأو  الفكر  اإىل  تتوجه  ‘الإيقاع’، »حركة ظهور ل  بيرتز  فاعتب 
ومنه اإىل الإح�شا�ص«، وعليه، فحني ينتهي النب يف اآخر كلمة من اآخر بيت من الق�شيدة، فاإن 
الق�شيدة ل ت�شقط يف النرث اأو ال�شمت اأو املوت، بل يف الإيقاع، الذي يفتح الق�شيدة باجتاه 
معناها. وهي مالحظة ذكّية من بيرتز تنقذ الق�شيدة، على الأقّل، من اعتبارها مبثابة ُجثة 
يحملها ال�شاعر على كتفيه، ويبحث عن هّوة ِلَدفِنها فال يجد �شوى تربة ا�شمها )النرث(. نقول 
)ذكّية( على الرغم من اأّن الإيقاع يف الق�شيدة، وفعله فيها، �شبيه بغمو�ص ال�شحر وفعله. 
والإيقاع يف الأ�شا�ص ذو طبيعة �شوتية، لكّن له طبيعة ميتافيزيقية كالزمان. والإيقاع الذي هو 
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نقر زماين يف الغناء واملو�شيقى، ونقر �شوتي تفعيلي حمدود ومتماثل يف وزن ال�شعر، يفي�ص 
عن حّده ويخرج من جلده ليغدو فكرة عليائية، اأو »مو�شيقى خيال«26 بعبار ت.�ص. اإليوت يف 
درا�شاته يف مو�شيقى ال�شعر. فال�شعر الذي هو ربيب حمارة الأذن يتحّول من خالل ‘الإيقاع’ 
‘اللحظة  مقالة  يف  ماكلي�ص،  اأر�شيبالد  بتعبري  الكون«  روح  »لإ�شطياد  �شبكة  ي�شبه  ما  اإىل 

ال�شعرّية واللحظة امليتافيزيقية لغا�شتون با�شالر’.27

وح��ازم  �شينا  واب���ن  ال��ف��اراب��ي  م��ن  تعريفات،  ‘الإيقاع’ م��ن  يف  م��ا  ك��رثة  وع��ل��ى 
باث  جملة  نختار  فاإننا  باث،  واأوكتافيو  لورن�ص،  ه�.  ود.  واإليوت  برغ�شون  اإىل  القرطاجي28 
حني يقول : »الق�شيدة هي املحارة التي ت�شدح فيها مو�شيقى العامل، وما القوايف والأوزان 
ي�شّم  بل  ال�شعر فقط،  ينتظم  ف�‘الإيقاع’ ل  الكونية«29  الهارمونية  واأ�شداء هذه  ترددات  اإّل 
اإليه املو�شيقى والغناء، حيث كانت هذه الفنون الثالثة تتاآزر وتتعانق، يف الرق�ص الأّويل عند 
القبائل املتوّح�شة، ول تزال كذلك عند قبائل العامل املتمّدن اليوم. و‘الإيقاع’ لو علمنا، روح 

كل �شيء يف الوجود، فللّيل اإيقاع، ولل�شمت اإيقاع وللموت اإيقاع.

اأّن  ل. معنى ذلك  اإ�شارة عابرة اإىل الزمن، لكنه مل يف�شّ اأ�شار  وبيرتز يف مقالته 
العنا�شر الثالثة التي ت�شنع ال�شعر وبالتايل الق�شيدة، وهي املوت والإيقاع والزمن، مل تكن 
 Prigogine حا�شرًة يف درا�شتي الأل�شنيني يف »نهاية الق�شيدة.« ولعّل ما كتبه العامِل بريغوجني
 Entre le temps et نوبل للكيمياء 1977( املتوّفى العام 2003، يف كتابه بني الزمن واالأبدّية(
l’éternité ي�شّح على ال�شعر �شحته على العلم. يقول : »اإّن الكون ينتج عن حالة عدم ا�شتقرار 

خاّلق يكن له اأن يتكرر اإىل ما ل نهاية وهنا نرى الأبدّية. هذا املوقع الذي تتخذه اللحظة يف 
الأبدّية موقع �شعري مبقدار ما هو علمي.«

يقول �شعيد عقل : »لوقُعِك فوق ال�شرير َمهيٌب كوْقع الهنيهِة يف املطلِق.« ولعّل ابن 
عربي هو من اأبدع من كتبوا يف الزمن يف التاريخ. هو الذي يقول يف الفتوحات املكية اإنه »عقد 

قرانه على جنوم ال�شماء30.«

V

ل يخرج ما قدمناه من مالحظات حول مقالَتْي اأغامنب وبيرتز يف »نهاية الق�شيدة« 
اأنها »علم غري واثق من مو�شوعه«31  الأرجح،  تبدو على  ‘ال�شعرّية’ التي  عن وجهة نظر يف 
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بتعبري جريار جينت و»نهاية الق�شيدة« كما راأى اإليها اأغامنب ومن بعده اإىل حدٍّ ما، بيرتز 
ُيعت�شر من جميع  وال�شعر  ال�شعرّية.  ‘الق�شيدة’. والق�شيدة بنت  واأل�شني يف  تف�شيل تقني 
التقاطها  ال�شعرّية’ التي حاول  اأوعية املعرفة وخا�شة من ينابيعها غري املعروفة، و‘اللحظة 
ومك�شوفة  عارية  تقف  بل  النهاية ل متوت،  الق�شيدة«، هي يف  »نهاية  الباحثني، يف  كل من 
و�شارعة يف الزمان، وكاأنها اأحد متاثيل جياكوميتي، اأو كاأنها واقفة على راأ�ص الإبرة املوجع، 
لأنها »و�شف َوْجٍد فا�ص بقوته وهاج ب�شّدة غليانه وغلبته«32 –على قول الطو�شي يف اللمع، 

وهي بذلك جتاوز الدللة القائمة نحو الدللة الهائمة.

ي والبحث، ومل نتقّيد بحدود جداٍل حول »نهاية  واإذا كّنا قد ا�شتف�شنا يف التق�شّ
الق�شيدة«، رمبا اأريد له اأن يكون حمدودًا، فالأننا بالفعل رغبنا يف اعت�شار املعرفة من جميع 
ينابيعها، �شرقًا وغربًا ومن كل اجتاه، فتنّوعت الأمثال والأ�شانيد وال�شواهد، ولكننا ق�شدنا 
والعرفانية  العربية  ال�شعرّية  يف  الإ�شتطراد،  خالل  من  الإ�شتفا�شة  اإىل  عينه،  الوقت  يف 
الإ�شالمّية بالذات، نظرًا لكونها اأُهِملت يف البحثني اإهماًل تامًا، من ناحية، ولكونها ت�شتحّق 

النتباه لأعماقها واأ�شرارها وم�شّراتها التي جتلُّ عن الو�شف.

ونرى اأّن كل ق�شيدة جتربة روحية عميقة. هجرة اأو معراج. فهي اإذن �شفر. �شئل 
رومي عن اأدب امل�شافر فقال : »حيث وقف قلبه يكون من�زله«33، وهي عبارة عن �شطح الكلمات 
اأي�شًا، حيث »الكلُّ يف  يف النف�ص، والتحديُق يف نهايتها يوجب التحديق يف بدايتها وج�شمها 
فلك ي�شبحون.« ونحن نرى اإىل الق�شيدة كما راأى فريد الدين العطار الني�شابوري اإىل �شفر 

الطيور يف كتابه منطق الطري34، وهو كتاب عرفاين.

ويف  الأعظم.  خالقها  اأو  اأ�شلها  نحو  ك�شرب  )الق�شيدة(  الكلمات  طيور  ت�شافر 
الرحلة عجائب واأخبار، ت�شقط طيور )كلمات( وتكمل طيور )كلمات( �شفرها نحو مليكها، 
؟  كيف  )ال�شفر-الق�شيدة(  نهاية  يف  ثالثة،  �شوى  امل�شافرة  الطيور  اآلف  من  يبقى  فال 
ال�شماء املحدودية كمراأة حمّدبة،  قّبة  اإىل  الثالثة  الطيور  : حني ت�شل هذه  ن�شاأل وجنيب 
تنظر اإىل نف�شها يف املراآة، فال ترى اإّل طائرًا واحدًا، ي�شّميه العطار الني�شابوري »ال�شيمرغ« 
ويف  بالفار�شية.  مكتوب  العطار  فكتاب  لغوية،  مبفارقة  ال�شفر  ينتهي  ثالثة.  اأنها  حني  يف 
ل مقَطّعي »ال�شيمرغ«، وف�شلهما. فاإذا انف�شال، يكتبان على ال�شورة  هذه اللغة، يكن َو�شْ

التالية :
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‘�شيمرغ’ وتعني  اإذا ات�شال فيكتبان كلمة واحدة  اأما  ‘�شي َمرغ’ اأي ثالثة طيور. 
‘التيه’ ملحمد   : نرى  ملا  تبعًا  حتليلها  مع  �شغرية  ق�شيدة  وهنا  واح��د.  وهو  الطيور،  طائر 

علي �شم�ص الدين.35

التيه 
من الألوهة �شّرًا لي�ص ُيخفيه ي�شي على املوِت تيّاهًا كاأّن به  

كاأمنا كلُّ ما ُيرديِه ُيحييِه ي�شي الهوينا وقتاله متّجُدُه  
يدنو في�شبح اأدنى من معانيِه يعلو على الغيم اأحيانًا واأب�شُرُه  
وما ندمُت فاألقاين على التيِه  اأعطيته كّل ما اأوتيت من ِنَعٍم  

الق�شيدة هاّئية م�شبعة على الب�شيط. وقافيتها موؤلفة من توايل �شببني )متحرك 
ف�شاكن ومتحرك ف�شاكن(، وكتابتها الَعرو�شّية على ال�شكل التايل :

’................................ كاأْنَنِبهي  َمْوِتَتْيَياَهْن  ‘ي�شيَعَلْل 

يالحظ اأن نهاية الق�شيدة وهي كلمة ‘التيه’ ت�شتعيد اأّولها املتمّثل بالعنوان وتكرره 
لفظًا. فكاأّن الق�شيدة يف �َشَفر دائري تنطلق فيه من نقطة لتدور وتعود اإليها، فال يكن النظر 
يف كلمة النهاية )التيه( مّردة ومف�شولة عن البداية، لأن الق�شيدة حني ت�شل لنهايتها تقع 
على بدايتها، واإذ تبداأ �شفرها من بدايتها تر�شم تدافعها وتردداتها نحو نهايتها فال ف�شَل 

ول متزيق بل َدَوران.

لفظية  وطباقات  نقائ�ص  خ��الل  من  كثرية،  طبقات  يف  ال�شفر  يف  ي��رتدد  والتيه 
ومعنّوية : 

ي�شي   >—<  يرديِه
يرديِه   >—<  يحييِه

يعلو      >—<  يدنو
اأعطيته >—< األقاين

�ٍص ولي�ص حرف اختناق  وهي مت�شي اأو تتحّرك يف اإيقاع )الهاء( والهاء حرف تنفُّ
فاإذا اأُ�شِبَع حتّول اإىل ما ي�شبه التنّهد اأو النداء :

حممد علي �سم�ض الدين
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ه� .... ي..... ي.... ي .....
ه� .... اأ...... اأ..... اأ ......
ه� .... و...... و..... و .....

امل�شيطر.  احل��رف  يجعله  ما  الق�شيدة  من  موقعًا  ع�شر  ثالثة  يف  اإ�شباعه  ويتّم 
 – – ُيحييه  – بِه  والق�شيدة م�شَندة لغائب من خالل �شمائره املّت�شلة وامل�شترتة : ي�شي 
ُيرديِه ... حتى اإذا و�شلنا اإىل البيت الأخري حتّول خطاب الغائب اإىل املتكّلم احلا�شر املتمّثل 
ب�شيغة ‘اأعطيُته’ وفاعلها امل�شترت املقّدر باأنا، وب�شمري املتكّلم يف ‘ندمُت’ وبال�شمري املّت�شل 
)الياء( يف اأعطاين، ما ينقل م�شتوى اخلطاب من الغائب اإىل املتكّلم.. لكنه يوِقُعه يف ما هو 

فيه، اأي ‘التيه’.

والتيه هنا ل ُيحَمل على حممل ح�ّشي لغوي واإن كان مدخُله �شوتيًا، بل على حممل 
عرفاين من حيث اأّن ‘التيه’ مقام من مقامات ال�شلوك عند ال�شوفّية. لأنه هكذا يوِجُب �شياق 
الق�شيدة من بدايتها لنهايتها ومن نهايتها لبدايتها طردًا وعك�شًا. اإذ ل يجوز النظر يف اآخر 
كلمة من الق�شيدة، اأي كلمة النهاية، وهي )التيه(، اإّل من خالل موقعها يف ال�شياق كاماًل، 
واإّل وقع القارئ يف معجمّية اأو األ�شنّية م�شّللة، اأي يف معجمّية ل �شعرّية، كاأن يف�ّشر التيه مثاًل 

ب�شحراء التيه اأو بال�شالل اأو ما اأ�شبه ذلك.

وعليه فالق�شيدة جملة واحدة من اأّول كلمة يف اأول بيت لآخر كلمة يف اآخر بيت. 
وهي �شتنغلق بال�شرورة �شواء من خالل النطق ال�شوتي اأو القراءة ال�شامتة. لكْن ل لتموت 
وتدفن، بل لكي تنفتح على �شمتها ال�شويف العميق الذاهب يف الزمان النف�شي لها بال انقطاع، 

فكيف نقول :
اأوًل : نهاية الق�شيدة ؟   

ثانيًا : وقوعها يف النرث ؟   

1 ‘هل’ هنا تنحو للتاأكيد اأكرث مما تنحو لل�شوؤال، على غرار ما ورد يف الآية الكرية »هل اأتى على الإن�شان 
حني من الدهر مل يكن �شيئًا مذكورًا« ف�‘َهْل’ مبعنى قد.

2 ابن عربي، الفتوحات املّكية، دار الكتب العلمية 1999، بريوت كذلك كتاب ر�سائل ابن عربي، ر�سالة يف 
الذات االإلهية، دار الإنت�شار العربي، بريوت 2001.
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لوركا،   : ربيع 1970. ينظر كتاب  اأير�ص يف  وبوينو�ص  لوركا يف هافانا  األقاها  3 خمت�شر من حما�شرة 
خمتارات من �سعره، ترجمة عدنان بغجاتي، دار امل�شرية، بريوت، ط1 – 1980، �ص 181 – 200.

4 اأبو حّيان التوحيدي، املقاب�سات، من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد القومي، دم�شق 1984، �ص 137 – 
.138

5 التوحيدي، املقاب�سات، مذكور اآنفًا، �ص 97.

6 التوحيدي، املقاب�سات، مذكور اآنفًا، �ص 73.
�شو�شري،  دي  لفردينان  العام  اللغة  وعلم  لتودوروف،  وال�سعرّية  جلاكوب�شون  ال�سعرية  ق�سايا  7 ينظر 

وبنية اللغة ال�سعرية واللغة العليا جلان كوهني.
8 اجلاحظ، كتاب احليوان، مكتبة الطاّلب و�شركة الكتاب اللبناين، ط1968/1، اأنظر �ص 53 – 54، 
حيث يقول : »لو حّولت حكمة العرب لبطل ذلك املعجز الذي هو الوزن.. كانت العرب يف جاهليتها حتتال 
يف تخليدها باأن تعتمد يف ذلك على ال�شعر املوزون والكالم املقّفى وكان ذلك هو ديوانها.« من هنا هو يرى 

ا�شتحالة ترجمة ال�شعر اإىل لغة اأخرى اإّل مبا يعادله على الأقّل.
9 ال�شيخ عبداهلل العاليلي. 

10  مثل اإبن قتيبة وقدامة بن جعفر واأبي هالل الع�شكري والقريواين وحازم القرطاجّي و�شواهم من ذوي 
النظرّيات الأدبّية، والفارابي وابن �شينا واإبن خلدون من الفال�شفة الذين تاأّثروا بكتاب ال�سعر لأر�شطو.

11  ينظر كتاب األيزابيت درو يف كتابها ال�سعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة د. ال�شو�ص، �ص 44.
12  اجلاحظ، البخالء، دار املدى للثقافة والن�شر، �ص 121.

املقاب�سات، �ص111. وهي مرتجمة من كالم لأر�شطاطالي�ص قام بها عي�شى بن  التوحيدي،  اأبو حّيان    13
ُزرعة املنطقي البغدادي اأبو علي.

14  خليل حاوي، فل�سفة ال�سعر واحل�سارة ، حترير وترجمة وتقدمي ريتا عو�ص، دار النهار للن�شر، �ص 99.
15  خليل حاوي، نف�شه، �ص 99.

16  د. ح�شن حممد نور الدين، ال�سعرّية وقانون ال�سعر، دار املوا�شم للطباعة والن�شر والتوزيع، الطبعة 
الثانية 2005، �ص 119.

17  د. ح�شن حممد نور الدين، ال�سعرّية، مذكور، �ص 195.
18  �شيبويه، الكتاب، ج1، �ص 26.

19  اإبن منظور، ل�سان العرب، جذر ق ف و.
20  املرجع نف�شه. 

21  ينظر االأعالم للزركلي ملد 1، �ص212.
22  كاملرتادف واملتواتر واملتدارك واملرتاكب واملتعاو�ص.

23  مثل روّي وو�شل وخروج وردف وتاأ�شي�ص ودخيل.
24  ابن منظور، ل�سان العرب، جذر ع ر�ص.

ا، ر�سائل اإىل روائي نا�سئ، ترجمة اأحمد املديني من�شورات الزمن، الرباط 2002،  25  ماريو فارغا�ص يو�شّ
�ص 68.

26  األيزابيت درو، ال�سعر حني نفهمه ونتذوقه، مذكور، �ص 26.
اأدوني�ص،  ترجمة  با�سالر،  لغا�ستون  امليتافيزيقية  واللحظة  ال�سعرية  اللحظة  ماكلي�ص،  اأر�شيبالد    27

مواقف 44 – 1982.
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علماء  عند  املكان  يف  كالنقطة  اأنها  اأي  لها،  زم��ان  ل  »النقرة  اإن  لالإيقاع  تعريفه  يف  الفارابي  يقول    28
الهند�شة، وعلى ذلك فالزمن هو املّدة الواقعة بني نقرتني« )تعريف الفارابي لالإيقاع، درا�شة حممود قّطاط 

جمّلة احلياة الثقافية، تون�ص، عدد 22، 1982. العرب’،  عند  املو�شيقي  الإيقاع  ‘نظرية 
ويرى ابن �شينا يف كتاب ال�سفاء اأّن »الإيقاع من حيث هو اإيقاع، هو تقدير ما لزمان النقرات، فاإن اتفق اأن 
كانت النقرات منغمة كان الإيقاع حلنيًا، واإن اتفق اأن كانت النقرات حمدثًة للحروف املنتظم منها الكالم، 

كان الإيقاع �شعريًا.«
اأما برغ�شون الذي يعّرف الإيقاع باأنه »اجل�شر الوا�شل بني املبدع واملتلّقي« )ينظر م�شطفى �شويف يف االأ�س�ض 
النف�سية لالإبداع الفني( فاإنه يرتاجع عن ت.�ص. اإليوت الذي يرى اأّن »مو�شيقى ال�شعر مو�شيقى خيال« واأنها 

»لي�شت م�شاألة �شطر بعد �شطر« بل »كلّية الن�ص« )ينظر األيزابيت درو، مذكور �شابقًا. 
29  مقال ‘ال�شعر والق�شيدة’ لأوكتافيو باث، ترجمة كاظم جهاد جمّلة مواقف، العدد 44، �شتاء 1982.

30  ابن عربي، الفتوحات املكّية، دار الكتب العربية الكبى، 1329، ج1، �ص 225.
31  جريار جينت، ‘مدخل جلامع الن�ّص’، ترجمة عبد الرحمن اأيوب، اآفاق عربية، بغداد، دون ذكر لتاريخ 

الطبعة، �ص10.
32  الطو�شي، كتاب اللمع يف تاريخ الت�سّوف االإ�سالمي، حتقيق حممود عبد القادر، بغداد، مطبعة املثّنى، 

1960، �ص 453.
33  الطو�شي، مذكور اآنفًا، �ص 174.

دار  جمعة،  حممد  بديع  الدكتور  وترجمة  درا�شة  الطري،  منطق  الني�شابوري،  القّطار  الدين  فريد    34
الأندل�ص، بريوت، طبعة 2002.

35  حممد علي �شم�ص الدين، �سريازيات، من�شورات احتاد الكّتاب اللبنانيني، 2005.
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قا�شم حداد

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً
)اأنِت البكاء الطويل يف الليل(

م�سامرُي ال�سفينة

اإهداأْ قلياًل
وانتظْر تلك احل�شود مترُّ ذاهبًة اإىل املا�شي

وَدْعها ، 
َدْع لها م�شتقباًل ين�شاَك

واهداأْ
ريثما يتذكر القتلى خريطَتهم.

ح�شوٌد تنت�شي بالغيم
تهفو للدللة

فانتظرها وهي تعُب
رمبا تكبو كما جي�ٍص وهاويٍة

وحتتمُل اخل�شارَة
فانتظْر   واهداأ قلياًل.

�شاعٌة يف التيه اأق�شى من ي�ٍد مبتورٍة
مَلِْلْم م�شامرَي ال�شفينِة   وانتظْر
ياأتيَك موٌج من جتاعيد البحار

ويجيُئ ح�شٌد �شائٌع، 
اأين ال�شفينة   
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ْلَت املراثي كلما اأ�شغيَت اأجَّ
ل�شَت يف ِحٍل من التاأويل

ل املعنى َي�ُدلَُّك
ي وهو َيْجَرُح �شوَته ل انتهاكات املُغنِّ

ل رفقُة احليتان
اإهداأْ وانتظْر

واأنظْر �شفينَتك الوحيدَة وهي تغرق عند راأ�ص البحر
يف ِحٍل من التاأويل

�شعٌب �شاخ�ٌص يف الغيم
مل يح�شْن قراءَة موَجه

مل يبتكْر �شفرًا بال �ُش�ف�ٍن
َداأُ ول ُيح�شي م�شامرَي ال�شفينة وهي َت�شْ

فانتظْر   واهداأ قلياًل
ريثما يرتدُّ بدُو البحر عن اأخالِطهم

ياأتون م�شطربي العنا�شر
منهكني

�شغائٌن يف لغوِهم
فاغفر لهم

واأهداأ طوياًل ….
ريثما يبكون.    

اخلرب

ل تريدوَن اأن ت�شمعوا خبًا عاجاًل
يف بدايات ليٍل طويْل

ل تريدون هذا العويْل
لي�ص يف البيت ما ينتهي للتاأمل

فالبيُت اأن تنتمي

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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مثلما تفتدي وردة امل�شتحيْل
اإمنا يف احلياة التي ت�شبه اهلل فينا

احلياة التي �شوف تنتابنا
مثل اأ�شطورٍة 

َيغُدُر اهلل باحللم يف ج�شٍد طازٍج
كي ُن�شّدَق اأخباَرنا 

هل تريدون اأن ت�شمعوا بيتنا
مثَل طفٍل عليْل.   

�سديقة الت�سللو 

ترتُك كماَنها يف ركن البيت
م�شتوح�شًا .. 

والقلب يف رع�شة احلب
تن�شى القو�ص 
تن�شى در�شها

تن�شى �شالمَل الإيقاع
 ول تن�شى جنة العائلة.

حَت�شُن طفلَتها متلعثمًة بف�شاحِة املعرفِة
واختالِج املذعور

ثمة غابٌة تعيث يف املدينة 
ثمة طفلة يف املباغتة

ٍة يف انبثاق الهلع من م�شامٍّ غ�شَّ
طفلٌة - اأكرث جزعًا من اأوتار الكمان -

 َت�ك�نُّ طفلَتها بح�شٍن حاٍن
َكمْن يحمي وردًة يف عا�شفة.
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هذا هو الدر�ص .. قبل املو�شيقى وبعدها
خوٌف يحب�ُص الطفلة يف خ�شية الأم

 ويزيح الكماَن يف العتمة.

طفلُة يف املو�شيقى
اأوتاُرها اأدنى من ال�شوت 

واأق�شى رهافًة من ال�شمت
ت�شغي ماأخوذة... مثَل اكت�شاف احلياة

فاخلوُف مو�شيقى اأي�شًا.

طفلٌة ت�شهر يف ح�شن طفولِتها 
م�شغولًة عن كماِنها 

 تروي حكاياتها عن �شم�ٍص يف احَلب�ص
وت�شُع احلَب يف مكانه.

فيما احلزُن يف الناي
فيما الغمو�ُص يف الغيم
فيما الغياُب يف ال�َشَفر
فيما ال�شوؤال يف النا�ص

فيما الكماُن وحده 
ي�شغي ويكفُّ عن النوم.

طفلٌة وحَدها، 
يف اآخر الليل

ت�شمع كماَنها الوحيد .. 
يعزُف احلزَن .. وحده.

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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خطاأ الدم

ِم �شوٌت لي�ص للدَّ
انه ال�شوُت

وال�شمُت وامل�شَتخفُّ من الروح
ُم ل ينتمي للكالم فالدَّ

انه �شهوة الغائبني عن البيت يف الُعر�ص
قنديلُة ال�شائعني

ارتعا�ُص ال�شغائن يف حلظة احلب
باٌب لنا عندما يعرتينا الندْم.

لي�ص لل�شوت دْم 
يه اأخطاَءنا ن�شمِّ

كي يرى اهلل 
  –من حمرة الأزرق امل�شتهام–

ويغفُر اأّناأ خرجنا عليه
رف�شنا دمًا يف الكالم.

فمن ي�شمع ال�شوَت يف الدّم
ي�شغي اإليه... وينتابنا. 

حريُة الروح

ْت املخلوقات عن طبيعة اللغة، وتوقَف الكالُم عن البوح،  مثلما ُيطفاأ ال�شوُء يف الليل. كفَّ
وَجمدْت احلياُة يف النا�ص. اأخذت الرطانات َت�شرُخ وال�شمُت ُيزهر يف بهجة اجُلرح، 

ق حوا�ص الكائن. يهرع �شديٌق فريى يف ال�شديق عدوًا ماثاًل ممتثاًل لوهٍم  واملجابهات تعوِّ
. يُده طليقٌة وُروُحه يف الأغالل. ح�شٌد يتلعثُم بو�شائَط حٍب فاتٍر، ويتعرثَّ باأ�شراٍك  عدٍوّ

�شاغنٍة وتناله احلريٌة ال�شارية.
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هكذا بغتة        كمن يقتل ال�شوَء يف غرفٍة. 
نرى حياتنا تن�َشلُّ من العناقات مثل �شوط النار يف كواهل العبيد. ثمة خرافة تتماثل يف 

الغفلة.

ذخرية

... وَمْن لديه طاقة الن�شيان   لين�َص
اأما نحن ..

ن�شياُننا ُيفقدنا �شورًة ت�شقُل اخلياَل يف الروح
َمْن لديه طاقة الن�شيان 

فليذكر اأنه �شاهٌد يف غابٍة احلريق
واأنه الدمُّ الأخري يف القتل

وهو اللون الذاهُب يف اجُلرح 
َفَمْن ا�شتطاع الن�شياَن   فلين�َص

اأما نحن ..
خيالنا م�شحوٌن بذخائر الليل

بال�شورة مكنوزة باملرايا وذكريات الغيم
حتى اإذا ما ن�شيتمونا

تذكرناكم يف �شالة الكتمان
ثمة قتلى ل يح�شنون الن�شيان. 

يبكي ويعزف

هادٌئ مثل اإع�شاٍر و�شيٍك
اأجنحُته كثريٌة    والريُح َت�ُشحُّ

ْت لغٌة  ملاذا كلما َنَه�شَ
كلما بكْت ُقبٌة

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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كلما اكتمَل ليٌل
يرى الأنخاَب املخبوءة   

فتناله الراأفُة بالُزجاج يف املاء
ويو�ِشَك على احُللم.  

نريانه املكتومة ت�شقل اجلمَر يف مواقع اأقدامه
اأقداٌح تفي�ُص وت�شفُّ عن ولٍع طائٍر يف �شداقة الريح

خطواُته يف الرمز الر�شيق
يبكي   لئال ين�شى

يبكي   لكي يوقَظ احلجَر من �شباته
َيعزُف اأو ينزُف

ُت�شغي اإليه غفلُة النا�ص.   
عري�شته يف احلزن ومق�شورته يف الفرح
كلما التفَت له �شخ�ٌص احت�شنه بالتاآويل
وذرائع الأمل    

له ذوؤاآباٌت تنري عتمَة الكائن
َعُد به �شرفاٍت و�شالمَل واأغنيات َت�شْ

لإيقاِعه �شجُن العذارى و�َشغُف الثواكل 
و�شكيمُة الَفَر�ِص الهائمة   

ُي�شغي لطرائد الطبيعة يف الَفرار والفو�شى
يبتكر �شناجاٍت متنح املعنى طاقة ال�َشفر

وي�شهر على تروي�ص الأعا�شري 
كلما �شادَف ُجرحًا َطَرَح عليه ال�شكوك واملواثيق

كلما َبكْته امراأٌة منهمكٌة ب�شنيع املعادن
تخلله غيٌم وخاجلته �شهوة املغامرين

مو�شيقاُه كنُزُه الوحيد وخ�شاَرُته النادرة
ميزاُن الذهب �شاعته

وكرُة اللَّهب بو�شلته يف �شهرة الندم.
حمتقٌن بالدللت 

يغوي اخلطاأ لكي ُي�شيب.   
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ذئاب

ذئاُبَك لي�شْت من الوح�ص
لي�ص ِمْن طبيعِتها َم��صُّ �شخ�صٍ 

يجاوُرها يف احلزين من النًّ�ص.   
ذئاٌب جَت�صُّ جراَح امل�شابني بالفقد

ذئاٌب لها من �شفات الت�شوِف 
ِمْن �شورِة النا�شكني يوؤدوَن طق�شًا

وي�شت�شهدون باأخطائهم حكمًة
فمن اأين، يف النا�ص، �شخ�ٌص له حكمُة الذئب

له يف احلنان وال�شغف امل�شتثار
.. ِمَن النا�ِص

�شخ�ٌص له �شجٌن مثل هذي الذئاب
ْل ذئابك قبل الذهاب.  فبجِّ

الطعنة

ها اأنِت اأيتها الطعنة تغمدين الن�شَل يف اخلا�شرة
ها اأنِت،  يا الغادرة

ل اأنا يف مقتٍل 
ولي�ص بو�شعك �َش�دِّ اخلنجَر دوَن موٍت

ها اأنِت يف الأعداء تدركني
رجعة الن�شل اأكرَث قتاًل من الطعنة الفاجرة

فمن اأنِت اأيتها الطعنة
هل تعرفني ال�شخ�َص يف َقتلٍة خا�شرة ؟

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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االأخدوعة

اأخبارنا �شائعٌة يف البحار
واملرافئ منهوبٌة يف الفقد والتجارة

�شفائُن مكنوزٌة .. ل َت�شْل
اأيهذي البحار الغريبة 
من اأين تاأتيِك اأخباُرنا 

ولنا يف القلوع الك�شرية اأخدوعُة الليل 
بي�شاُء بي�شاُء يحُر�ُشها جوُعها 

البالُد التي �شيعتنا باأن�شودٍة ل ت�شْل
فهل نحن بحارُة الفقد 

ن�شطاُد لوؤلوؤًة كي ت�شيْع، 
ي لها َعّلها ت�شتجري بنا مرًة  ُنغنِّ

يف هداأة الليل
يف خ�شٍب تائٍه

يف مواثيَق مهدورٍة
يف الن�شاِء اللواتي َبعثَن لنا بالر�شائل كي ل نغيَب

فرن�شل اأخباَرنا، 
غرَي اأن البيد املغامر يف َعْوِدِه ل ي�شْل

جائعوَن وعط�شى 
وترُجُع اأخباُرنا كال�شدى، 

اأيهذا املدى  ُق�ْل لنا 
ما الذي يقطُع ال�شوَت فينا 

اَرنا،   وي�شرق حَمّ
 ما الذي �شوف يبقى لنا كي ي�شْل. 
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ال�َف�َر�ض

الَفَر�ُص ال�شهالُء معّوقٌة يف احلظائر
يطارُدها العاطلوَن يف الطرق املرتبة

ُتطلق �شهيَلها املذعور، 
تكاُد الأجنحة َتْنُبُت يف كتفيها 

فتخفُّ عن الأر�ص لفرط الَفرار.
الَفَر�ُص ال�شريدُة يف البحر      

ًة يف حافر العاج ت�شقُل م�شامرَيها م�شتدقَّ
فيلعب العاطلون بال�ِشباك وامل�شائد. 

تناُل من ُعْرِفها احلرير ح�شراُت املعدن وحرا�شُف
    ال�شحايل ال�شارية.
الَفَر�ُص ال�شهالُء يف مدينة احلريق 

َتْه�ِشُل باملطاَردين والأ�شرى
هات وتعقد اخلري باأطفاٍل واأمَّ

الَفَر�ُص ال�شهالُء يف النجاة واخلديعة.

قمٌر �سغرٌي

ما اإن انفجرْت املدينُة باحل�شود، وحتاجزْت الكائناُت ال�شغرية مثل اأقوام �شتَّى. حتى 
ُة يف اأج�شاِدها لفرط املباغتة. فراأيُت قمري ال�شغري مرتع�شًا يف  ْت الأرواُح الغ�شّ �شَ َتقفَّ
ٍر األيٍف يف الذعر. يذرع املجرَة بني اجلرح  عري�شة الغيم. َيل�ُوُب يف �شقيفة الكون مثل مَنِ

واملطاردة وذريعة العمل.

قْت املدينة، توهَج الأمُل  قمٌر �شغرٌي مثل قنديل البيت. كلما تفاقَم الحتداُم يف الأقوام ومتزَّ
ة. َت�شيُق اجلدراُن على  يف اأجنحِته املهي�شة، و�َشُحَب �شووؤُه واكتنزْت روُحه بالنك�شار وامَل�َشقَّ

ُل روَحه امل�شتوح�شة رماٌح غام�شٌة.  ج�شده البا�شل، وَتق�شُ

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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قمُرنا قائُدنا يف جوقِة البكاِء يف النهار والليل.
نتحلَُّق حوله فينقذنا بعويله. 

الو�سيفات

عَن الورَد يف ح�شن املليكة الو�شيفاُت َي�شَ
ْجَن لها حاِجَبها امل�شُجوج  الو�شيفاُت ُيَزجِّ

  يف َم�راآى من اجلي�ص
وَيغ�شلَن لها الأخباَر قبل النوم

  كي تغفو عميقًا
الو�شيفات 

   َلُهنَّ احلظوُة الأوىل وباُب الق�شر والتف�شري 
ِمْن َقْطِر الندى حتى الأريكة.

ر�ساقُة الزجاج

اأرفْق بالزجاجات الر�شيقة وهي ذاهبة بعك�ص املاء
هل يف ح�شرة الأ�شماء مت�شٌع لتاأويٍل �شغرٍي

لرتعا�شِة عا�شٍق 
ملغامٍر غ�صٍّ يرى باَب النجاة �شرادَق املوتى.

فاإْن اأمعنَت يف ماء الزجاجاِت    انت�شيَت 
واأو�شكْت لغٌة على املعنى 

قمي�ٌص مرتٌع وبراءٌة كالذئب يف النحو القدمي
زجاجٌة اأخرى �شتغوي ن�شوًة

اأرفْق ِبُه�نَّ
َهِربَن من دار الكالم اىل ال�شالم

اأرفْق،
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يجئنَك مولعاٍت بالندى مرتنحات
اأرفق مبا يبقى لنا

اغفْر لهنَّ ال�شهَو والن�شياَن
كُل ُزجاجٍة ُجرٌح ، 

نبيٌذ جامٌح
وقٌت لتاأويٍل حزين. 

اأحُبولة ال�سفر

هل حقك يف البيت
اأقّل من ن�شيبك يف الغياب
كلما و�شعَت قدمًا يف طريٍق

اْرَف�صَّ وتقلَّ�َص وتال�شى
ْت �شم�ٌص عنَك طارْت يف وجهك غرباٌن وكفَّ

لن تهزم امل�شادفات مبديح الأمل
بينك وبني اخل�شارة كتٌب ور�شائُل

ويتاُح لك الياأ�ُص كلما َهِمْمَت بال�شكوى
فاحلقُّ يف البيت

فهر�ٌص ي�شتع�شي على ال�شرد
ن�شيُد القتلى طريقك

وغفلُة املغادرين
اأحبولُة ال�شفر.

�سلوات

�شت�شلي خم�َص مراٍت
ولن ي�شمعَك احلاجُب

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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لن ي�شغي ل�شكواَك مالٌك
�شت�شلي لل�شياطني لكي َيْنُق�ص باُب اهلل ُحكمًا خاطئًا

ماذا �شتجني من �شالة الليل 
    غرَي الكهف يف عني النهار

خم�ُص مراٍت �شتبقى يف انتظاٍر
دوَن اأن ي�شغي لك اهلل 

ياتهم ولن يكرتَث الأ�شرى بحرِّ
خم�ٌص   ول تكفي

ففي منعطف املاِء �شتق�شي عط�شًا
ليَت    اأو ُخ�ْف�َت �شَ

لك الغيُم وغاباٍت من ال�شلوى
فُكْن يف منتهاك. 

َت�ْرُك البيت

بالأنفا�ص املقطوعة
بانحراٍف خاطٍف من احلر�ص

حيث اجلريرٌة يف ال�شم 
    واجلرية يف اللغة

ويف النا�ص امَل�َشّقة  
والغيُم زخُة اأكاذيب متالأ الُق�َف�ْف

ُخْذ النَف�َص الأخرَي عميقًا
خذه

واعْب َم�شيَق�ك نحو البيت
فلي�ص من احلكمة ترُك البيت وحده. 
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ملوك

من اأين جاَءت كُل هذه امللوك دفعًة واحدة، يف اأر�ٍص �شغريٍة. يبحثون عن �شعٍب على 
�شعتهم، يقي�شوَن به الوقَت وي�شاهون الأر�َص به. 

�شبًا على وح�ٍص بال خوٍف ول �شغينة، 
على موٍت بال اأمل. 

ملوٌك يف الكتب ويف اخلناجر.

البيت

لي�ص لك �شلطٌة عليه
ل �شيفَك يهزُمه

ول �شغائُن الليل تناله
بيُت ذاهٌل لفقد كائناته املاأخوذة

يريد اأن يناَم يف كتاب احللم
يف لوؤلوؤٍ

ارٍة  يف حَمَ
يف بحٍر 
يف �شفٍر

ويف مكابدات.

ما لأحٍد �شلطٌة عليه
يطرح ن�شيَده يف ال�شم�ص

يح�شن وح�َص النا�ِص   
يحنو على النخل

ويبكي  
    و يبكي 

       و يبكي.
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دارت بنا

كلما دارْت بنا الدنيا هنا   ُدرنا لها
وتقاطرْت �شفٌن لتقتلنا

فنبدو غرَي مكرتثني 
نبدو..

َم لل�شحايا ما يوؤجلنا قلياًل  كي نقدِّ
    .... اأو كثريًا 

، ل َيهمُّ
َنُفكُّ اأ�شرانا وُنطلقهْم اىل موٍت خفيٍف

رمبا ل يح�شنوَن املوَت
كنا ُنْرِهُب العداَء بالأحياِء 

ينتحرون 
يزدردون موتًا ثانيًا

دوائُرنا  تدوُر بنا
ونحن يف انتظاٍر، 

كلما دارْت بنا 
ُم�تنا قلياًل

    وا�شتدرنا ن�شتجيُب لها.

�سوؤال

اىل اأين �شتبُعُد عن البيت  
الأر�ُص كرويٌة

والطريُق دائريٌة
والرواياُت تدوُر

ولي�ص ل�شمك معنى
يف غري دارك.
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طيور الطي�ض

ن�شاٌل ت�شحُذ جلوَدنا 
لُنذَبُح على حجٍر

ُد يف بئٍر اأم�شينا الوقَت نغرِّ
ونحلم باملاء

د زيُتها  لأطفالنا زعانُف يتف�شّ
وينزُف يف الدفاتر كلما �شهقت الأغنية

ل اأحد ُي�شغي ل�شمتنا
وما ِمْن دٍم اإل وازدهَر فيه الن�شياُن 

وَتهتََّك اجل�شد 
كاأنه القمي�ُص الوحيُد يف البيت

نتبادله كلما فقدنا ولدًا
ن�شُع الأو�شمَة لنخفي اجلراَح 
فيطفر الدُم يف طيوٍر طائ�شٍة 

تف�رُّ من حجِر الذبح
عط�شى وم�شتهاة.

لغة

ل َت�ُق�ْل لل�شوؤاِل اجلواَب
ُق�ْل له الأ�شئلة. 

�سورة االأمل

ُج اأج�شادًا تتعايف متجا�شرًة يف التجربة.  لي�ص لالأمل الذي ين�شُح من طني البيت وُين�شِ
لي�ص له الزعُم باأنه ال�شخرُة ال�شقيلة جتعل املرايا تتحّدُر من جتاعيدنا.

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(



الآخر | ربيع 2012

103

َع ونكُبُت ال�شرخَة ون�شكُت على موٍت و�شيٍك لئال ي�شي بنا الأمُل الَفظُّ فال  دُّ التفجَّ كنا َن�شُ
ُر عن املخا�ص. يرقى اىل ذريعة الغيم ويق�شُ

اأمٌل يفقُد اأ�شباَبه ويخ�شر حق التاأويل.

ثاكالُت ال�ُق�رى

اأقراأُ يف نحيب الُقرى
مثلما طائُر النار يف جوقٍة ل ُت�رى

اأقراأ الليَل
يبكي على ثاكالٍت 

واأقراأ اأطفالهنَّ   املرايا الك�شريات
ح�شرى اأ�شرياُت م�شتوح�شاٍت

واأبكي كاأنَّ القرى وحدها 
ت�شتجري من النار بامل�شتحيالت

اأقراأها  
اأ�شاأل اهلَل يف عر�شِه اأن يرى.  

الوح�سة

�ُص بج�شِدك وروِحك يف �شدمٍي  �شارْت الوح�شُة يف الطق�ص ويف الطريق. مت�شي كاأنَك ُتَخِوّ
كثيٍف من اخلوف. خوٌف تراه باليدين والقدمني والدماغ. غيُم الروؤية. كمن ي�شري بني 

ُمك الن�شاُل واخلدائُع يف  فُّ بَك ال�شغائُن واملجابهات وَتْخرَتِ قتيلني متحاِجَزين باجلثث. حَتُ
اأراجيَح حُتّركها ريٌح غرُي مرئيٍة. تتقدُم اإىل وراٍء. اأع�شاوؤك يف رماٍد بارٍد يكاُد اأن ي�شتعل. 

ي اأنفا�َشَك، تقطعها وتدفع باأطفالك نحو الغيم. وبني يديك ال�ِشراُك �شباٌك حُت�شِ
ل تكاد اأن تدرَك .. 

     ماأمٌت اأم لدٌة.
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ندٌم طفيف

ُمدانوَن بالأمهاِت
يغ�شلَن اأج�شاَدنا بالندم 

ي�شقلنه باجلزع
ْرنا عن حمايتهنَّ مبا يكفي من الدفِء َق�شُ

لئال تْنثلُج اأطرافُه�نَّ يف الوح�شة 
مدانون بالأمهات

اللواتي ذرفَن اأج�شاَدهنَّ يف اللنَب والدمَع والدّم 
ومنحنى الأخالط 

لكي تن�شاأ اأع�شاوؤنا مثل جمر اليقظة 
ية ال�شجر. مثل ا�شطفاق الأجنحة وُبُكورِّ

مدانون بهنَّ
َطفنَي النجوم باأحالمنا. َي�شْ

�سم�ٌض بطيئة 

كنا نحُزُم املدينَة بالبحر
بالبيد الأزرق يف الأفئدة

كلما عبنا ردهة الدار 
انبثقْت تنهداُت الن�شاِء الوقوراِت يف الليل

كلما طَرقنا بابًا انفتَح الأفُق يف قلوٍب م�شغوفٍة
    بولع الفقد

�شقلنا الدروَب املرتبَة بخطواٍت عجولٍة 
كانت »املحّرق« عري�شة مفتوحة على البحر كله

فنلجاأ لأعرا�ص ال�شفن ب�شراعها الر�شيق و�شواريها احلانية
ن�شارك يف جتهيز اخل�شَب للماء.

عربُة البيد مه�شورة يف اأح�شاننا 

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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لئال يتاأخر امل�شافرون يف الغيم
واملدينة باٌب ل�شم�ٍص بطيئٍة. 

االإبري�سم العليل

ى مثل الوحيد يف الغربة َمْر�شَ
تنطفُئ قناديلنا يف الأروقة 

ُل اأع�شاوؤنا يف القم�شان وتتهدَّ
َن�ذوي يف الإبري�شم العليل
يف ُخ�شرة الثوب الناحل

َمْر�شى ون�شاهي �شجَر اليقظه
وُنح�شُن ال�شب بال جدوى

رِّ  ل لنباأ من ال�شَ
لي�ص ل�شتعادة احلياة

لكن لئال ُنحَب�ُص يف اخَل�شية

غري اأن املر�شى ل يوتون حني يرغبون
للمر�شى مزيٌد من املر�ص.

ن�سُف حزٍن كامٍل

اًل ن�شُف حزِن الأم�ص كاَن موؤجَّ
كي ي�شتقيَم الوزُن يف نرث الق�شيدة

ن�شُفه يكفي لتف�شري اجِلراح
وحَمَوها يف دفرت الأطفال

ن�شٌف كامٌل
ُر عن ق�شيدتنا فاحلزن َيق�شُ
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وي�شتع�شي على نفي ال�شحايا 
وابتكار حقيقًة اأخرى تفي بالوردة الثكلى
ق�شيدتنا الَنثريُة َتخرُج من تخوم القو�ص

َمْن يقوى على تقدير اإيقاع الُبكاء
كاأنَّ حزَن النا�ص َبحٌر ثالٌث

ن�شٌف حزيٌن
والبقيُة �شهقُة القتلى 

وجوقُة نادمني ونادبني
لكاأنَّ ن�شَف احلزن فعٌل ناق�ٌص 
    ل يقبل التاأجيل.

حديد

ت�شاءلُت
هل اأن احلديَد الوحيَد

يذوُب على جرحنا .. وحدنا
وهل اأننا �شوف نبقى على هام�ص الن�ص

والوح�ُص ينه�ُص تف�شرَينا
غيمُنا يف احلديد طوال النهار

لينثال رماًل على ليلنا
ت�شاءلُت

ماذا يريُد احلديُد الوحيُد من املعدن احُلّر
وهو الذي قاَدنا نحو بحر املفازات .. يغتالنا

اأيها امل�شتجرُي بعلم ال�ُشاللت
يخذلَك النادموَن على احللم

دعنا نعالُج تاريَخنا
اأيهاذا احلديُد الذي يف البدايات

  افتْح لنا   

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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قل لنا بالتاآويل  
بامل�شتهى من تفا�شيلنا   َم�ْن لنا

َر من �شكله حديٌد حترَّ
�شيُد اجُلرح ينهاُل يف لغٍة .. علَّ�نا.

النا�ُض يف النا�ِض

يف الُركن الَق�شيِّ من النا�ص
َترى .. حيُث ل ينظرون

وتعرُف يف ح�شدهم جنمًة
لي�ص ل�شمك و�شٌم ول �شامٌة

ق�شيٌّ عن الليل والنوم
يف الهام�ص البعيد من الن�ص

ترثى حروفَك 
والنا�ُص يف النا�ِص يف غابٍة

عيناك مذهولتان
وقلُبَك َبْهُج الأقا�شي

تن�شى الكالَم
وتنثاُل يف �شكِل طرٍي 

يف غزالِة الُذعر
الق�شيُّ عن النا�ص والن�ّص

ح�شٌن يتال�شى وينهار.

انتحاُر اجَلوقة

جوقٌة من ذكريات البحر
واملوتى يقومون 

قا�سم حداد
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وليٌل واحٌد ين�شى
وحتديُق التفا�شيل على املراآة

يكفي للبكاء
رمبا يكفي لتاأجيل ال�شحايا

وانتحابات ال�شماء
لي�ص عدًل  

فًا واحدًا انتحى الأعداُء �شَ كلما ُمتنا 
يحنو على �شمت ال�شالة

جوقٌة
وامل�شتعاد من اجلراح حديقٌة ُت�رخي لنا خياًل

وُتوقُظ مو�شمًا وت�شفُّ عن قتلى ي�شاهون احلياة 
كلما ..

والزرقُة الُق�شوى ُرَقًى منهارٌة
وجميُع ما يبقى لنا فيها انتحاٌر طارٌئ

يتحّدُر القتلى باأخبار ال�ُشاللة
    كانتباهِة غافٍل

ماذا بو�شع الليل 
ما اجلدوى من اجلّنات

ما املعنى املوؤجل لنت�شارات الهزائم
ما الغنائُم يف حروٍب 

يف احتماٍل �شائٍك
ماذا �شيبقى عندما ...

واجلوقة الزرقاء متحونا على باب ال�شماء
هل عادت الأ�شماء للن�شيان

هل يف بيتنا للبحر نافذٌة
وهل للبيت مراآٌة نرى فيها الغياب.

املاُء يف املعنى 
ويف الأخطاء متويٌه لتف�شري الغيوم 

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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املاء يف القتلى قبيل املوت
هل نحن �شياٌع �شامٌخ

كي ندرك القامو�ص قبل النوم
نبكي جوقًة
ونظل نبكي

 مننح الأعداَء اأو�شمًة 
لكي يعفو الق�شاُة ويفقه ال�َشجاُن

يطلقنا الإلهيون من اأوهامهم
لننام قبل احلكم يف ليٍل طويل

وانتباهة طائٍر يف الذبح
فاملوتى يقومون على اأ�شجارنا

والليل ين�شى
عندما يف ال�َشبي ..

  نحن ن�شوٌة اأم جوقٌة
ماذا بو�شع اهلل فينا

نا بوهم الدّم. كلما ُخ�شْ

الثوب

يتقطع الثوُب يف غيٍم تائٍه يف اجل�شد املر�شو�ص بقانون الآلهة ج�شٌد يْنحلُّ يف خيطٍ نا�شٍل 
من �شماء اهلل مرتوكًة واليُد الوحيدُة وحَدها يف حجٍر يف جداٍر طريٍّ تلّوُح وحدها اأن تعالوا 

لبقية اجل�شِد ج�شٌد بثوٍب َيُحْوُل يتال�شي ل ي�شرت ولي�ص مِلَزِقه َع�دٌّ ول َيطاُله الو�شُف ما اإن 
ًا اأنه الطليعة فيت�شاعد �َشتاٌت يف لهٍب يتكاثُف  ُيطلُق له الن�شيُد حتى يتقاطر حوله َحَجٌل ظنَّ

ب�شفٍق كاأنه �شالٌم مغدوٌر اإهاٌب ين�شى �شكله ويذهب اىل الدر�ص. تنتظره الأمُّ اإذا تاأخَر وَن�ِشَي 
اأنه �شم�ٌص ثانيٌة ل�شباح العائلة. 

اأيتها ال�شم�ُص هذا ج�شُدِك املفقود هذا ثوبه تائٌه يف َمّرة النا�ص.
اأيتها ال�شم�ص من اأعطاك ثوبًا ذائبًا جل�شٍد يذوي

خذي وهَج الوح�ص وهاتي الغزالة.
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حواريون

ُل جنَة املعنى ونرفُل يف اجلحيم دعنا نوؤجِّ
َنفَنى قلياًل ريثما ي�شتيقظ القتلى 

وينثلُج احلواريون يف تابوتهم
دعنا ُن�راهُن اأن داَر اهلل وا�شعٌة 

لت�شملنا اإذا ُمتنا بعيدًا عن �شالة اخلوف.
هل نحن على كثٍب من الثوار 

بع�ُص النار تكفي لمتحان الليل
دعنا ل نرى يف الأفق غري كني�شٍة ك�شلى 

ُت�شلي خارج املحراب
   دعنا ل نردُّ الباب. 

حّداد

ِدرًا  ي�شُع حديدته على �شندانه القدمي وَيْطَفُق َيْطُرُق باأثقل مطارِقه يف ليٍل بهيٍم، ُم�شْ
ْت  جَّ عته الأقا�شي �شَ ال�شوَت اأعلى من الرعد واأقرَب اىل الرمز. التفتْت نحوه اجُلموُع ت�شرَّ

به الكائنات، وهو ل يكرتُث بالدللت ول َيُكفُّ عن احلديد.
ِدُر ال�شوَت  �شنداٌن ومطارُق يف َحْماأِة العمل، يغفل عن حديدته الباردة. احلديُد البارُد ُي�شْ

الهائَل حتت الَطْرق، غري اأنه ل ُيطاِوُع ول َيقَبُل ال�شكل. 

جنمة الهاوية

جنمٌة على هاوية
والعرباُت تنرث الزجاَج يف اأ�شالئي

اأ�شتعُل من هنا   واأنطفُئ من هناك
لي�ص يل ج�شٌد اأ�شّميه بيتًا

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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ُر الأبجديُة عن و�شفي وَتق�شُ
لغتي تف�شُح الدمَّ

فللجراح �شمٌت ُي�شيُئ
ُج  وَمْن َي�شمُع الُبكاَء  له قلٌب يتهدَّ

ُي�شغي لنجمة الهاوية.

يغاَدَر تواً

لنٌب َر�َشْمنا يف �شقيله النا�شع اأحالَم اأطفاِلنا املاأمولنَي يف اأعقاب عربة العماء ع�شية املوت 
الثالث.

غاَدَر بوعٍد ن�شعى اإليه على ُرَكِبنا املك�شورة والُروؤى املو�شورة باجلنازير. ن�شعى لئال َيقاُل اأننا 
َداِري املغ�شولة بالزعفران املوغلة يف اخل�شارة. َخَذْلنا اأ�شالَفنا َذوي ال�شَ

دقًا واأقلُّها َوَلعًا بالتقاليد. فالأ�شداُف العائدُة من  هذا عزاوؤنا فيما تغادرنا اأكرُث املرايا �شِ
�َشْحِت امَلَحاِر مثل اأحداق الأحالم اجلائعة، ل يتذكرها الآخرون ول ينتبه لها احل�شُد ال حني 

ت�شُقُط يقظُة ال�شم�ص. 
�شاعَتها َيْعُتُم علينا �شقيُل اللنب ويكاُد ينطفئ.

ُر الندُم البا�شُل اأفئدَة الرجال يف وح�شِة البحر ويوقظ غ�شَب الن�شاء  �شاعَتها َيْه�شُ
املفقودات.

ِتها يف ُخْرِج الفار�ِص  �شاعَتها ُت�شِبُح امَلجّرُة ِبرمَّ
ل ويهوي ..  وهو يرتجَّ

ُر اخل�شارُة عن حالنا. فتق�شُ

َزهرُة املناديل

م به الهواء.  ُع مناديَلها يف َحَجِر الطريق، فينُبُت َزهٌر ر�شيٌق يت�شاعُد منه عطٌر يتو�شَّ ُتوزِّ
مناديُلها �شهاداُت الغائِب على حا�شٍر. ُي�شغي اإليها العابُر وُت�ن�ِش�ُد الأ�شجاُر لها، واخلاطئوَن 

قا�سم حداد



الآخر | ربيع 2012

112

يتقدمون لالعرتاف بني يدي اهلل. 
اهلُل ياأخذ املناديَل �شفيعاً   يعفو عن الزهر الأ�شفر

واحلبُّ َحَجٌر عا�شٌق يف الطريق.

جنُة البيت

جنُة البيت   يل باُبها
ويل �ُشرفاٍت ِو�َشاٌع متنحني للمالك الذي ي�شُح القلَب بالزجنبيل. كلما انهْرُت يف الليل 
يح�شُنِني قلُبها. ولها ري�شُة التاج وال�شوجلاُن لها. �شيدٌة يف الُبكاء واأ�شطورٌة يف الأمل. 

نهُرها يغُمُر البيَت، يا بيَتها يف العيون. جنُة النا�ص. اأطفاُلها. منتهى جنِة البيت. عينان يف 
الغيم عائدتان مبا يجعُل الأفَق �شجادًة للنجاة وتعويذًة للعمل. 

عندما يف جنة البيت يبقى اجلحيُم البعيُد ...... بعيدًا.

نار باردة

لِد ب�شخرٍة �شامتة كارتطام احلجر ال�شَ
ما الذي �شيفعل ُعوٌد َرْطٌب 

  بناٍر باردٍة وزيٍت �شحيْح.

طفلة

خطاأ الكبياء و�شالفة البغتة
خملوقات َتفرُّ من وهدِتها يف �َشراٍر ويف و�شايا

تلك طفلٌة هائمٌة يف ال�شرادقات والطرائِد 
بني ن�شٍل كا�شٍر و�َشهٍم خا�شٍر.

وا عن املراثي فكفُّ

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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لي�ص لدينا طفلٌة للموت
اأنها القتيلُة وحدها.

يقظة اخل�سب

مثل اخل�شب اخلفيف يف اليقظة
حمموًل على املناكب

َتْه�َشُل بَك ال�شعوُب نحو الغ�شق كاأنها ترى قندياًل ياب�شًا 
يو�شك اأن يحبو

تكب واخل�شب خفيٌف يف يقظته 
حمموًل على مناكٍب ك�شريٍة يف �شفٍق اأخري.

اأ�سدقاء

�ُز اأَُميَّ
اأنَّ الذي غاَب عني �شديٌق

والذي ماَت عني �شديٌق
والذي باَعِني يف ال�شباح �شديٌق

ِني يف العدوِّ �شديٌق والذي َظنَّ
ِني يف العيون �شديٌق مَّ والذي �شَ

والذي �َشيُفه فوَق حبي �شديٌق
َز يل كفنًا ذاَت ليٍل �شديٌق والذي َجهَّ

ِني يف احل�شوِد �شديٌق والذي َد�شَّ
والذي َغاَلِني ذاَت يوٍم �شديٌق

والذي حارَب الوهَم عني �شديٌق
والذي دا�َص ُجرحي �شديٌق

والذي ل ُيّيُزين يف اجلموع �شديٌق
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والذي قْبَل قلبي �شديٌق
ُزُهم .. اأميِّ

كلُّ جَنٍم �شديُق.  

اأحجار

ي اأحجاَرها يف املُهود ُتَربِّ
ُتَهدِهُدها وتنتخُب الأ�شماَء لها

رَّ عنها وَت�ردُّ ال�شَ
وما اإْن َت��شبُّ عن الطوق 
حتى يكون الوقُت قد اآْن

ليطلَع يف كل َحجٍر غ�شٌن 
ويف الغ�شِن وردٌة ي�شوُع منها الأمل 

ي�شقُل خياَل املاّرِة 
وَيهدي العابرين يف حديقة البيت

ُ بها اأقداٌم عمياء.  اأحجاٌر تتعرثَّ

غرفة اخلوف

كانوا يف غرفة اخلوف
والكوُن يف �شديه 

بال َخْلٍق ول َذريعٍة ول ماأوى
َيْذرُعوَن املكاَن ال�شّيق والقلب الواِجْف

َنح�شُنهم بالري�ص والأجنحة
وجنه�ُص معهم يف بكاٍء حمموم

ُر عن الأجوبة َكَمْن يق�شُ
يتهجى اللغَة يف غرفة اخلوف

ذاهبًا اىل الدر�ص.

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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َوَل�د

مل تكْن القذيفُة ُتدرك الهدف. ول تكرتُث بالولد، ولي�ص بو�شع التف�شري اأن يكفي. وحني يفرُغ 
القادُة من �شالِتهم ويكتمُل املوكُب، يكوُن الولُد جاهزًا للمغادرة. ل ُيوّدُع الأب. ل يتبادُل 

القبالت مع الأم. ويكوُن على مبعدٍة من العويل.
القذيفُة وحَدها ل ُتدرك ما تفعل، 

ول يعوُد مبقدورها الكرتاث بطقو�ص اجلنازة. 

الأرَجُح اأن قذيفًة مثلها تو�شك على ولٍد اآخر.

�سم�ض

ل َتُقْل لل�شباح : انتظْر .
هاِته من جتاعيِد ليٍل طويٍل

جْتها الأحابيُل وهاِت له ال�شافناِت التي َعوَّ
ُقْل لل�شباح الذي فاَت اأ�شالَفنا

ليُلنا باهٌظ
والذي باَع اأحالَمنا كاِمٌن حولنا
اأيهذا ال�شباح ا�شتعْر .. وانفجْر

مثل �شم�ٍص لنا. 

مكاٌن �سيٌق

ي�شحُقوَن اأع�شائي باملناجل وال�شواقيل
ويحر�شوَنها يف املداخل

وكلما �شاألُت ماءًا جاءين �شواٌظ
�شاألُت �شم�شًا جاءين ظالٌم
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يداَي مق�شولتاِن بالعط�ص
وراأ�شي مق�شوفٌة بُحلكة الهواء

لأحفادي اأن ي�شتعيدوا كتابي من الليل
خًة بالأحبار ولهم خبيئة اخَلطَّ ُم�شمَّ

واقٌف 
يقت�شُمِني الوقُت

 . يُق عليَّ ويجتاحِني مكاٌن َي�شِ

العظم الواهن

يكلُِّم اأطفاَله باأننٍي َي�شُدر من عظٍم واهن. في�شمعون ال�شوَت ويتداركونه قبل اأن ي�شقَط يف 
حجر الطريق. يحُمُلوَنه يف ال�شدى �شارعني لل�شم�ص اأن متّد ظلَّها حتى عري�شة البحر.

ُف حتت  اأننٌي يتذكر عودَته الأخريَة من البحر. كان ال�شفُر بعيدًا وال�شاحُل يرى القلوَع تنق�شِ
حوافر الإع�شار قبل الأر�ص.
الأنني عائٌد من البحر وحده 

والأطفال يكبون.   

�َسْقُط النهد

ي �شدَرها بيٍد ترتع�ُص يف ج�شٍد ينتف�ُص يف ع�شفوٍر ُي�ذَبُح مُت�ِشُك بنهِدها متقدمًة نحو  ُتعرِّ
ُع جزمَته على �شدغ رجٍل مك�شوٍر مقطوع الدّم تقول للجندي مت�شرعًة رافعًة  جندٍي َي�شَ

َنهَدها مثل بريق ال�َشَبيِّ :
ُخْذُه    ُخْذ َنهِدي   اْقَطْعُه   لكن ل تقتُل اأبي.

َيقطُع اجلندُي َنهَد ال�شبّيِة
ياأخُذه ... ويقتُل الأب.   

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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ن�ساٌء طويالت

الن�شاُء الطويالُت
منحنياٍت على ناِيهنَّ

ُيوؤلفَن اأغنيًة للتفا�شيل يف اآخر الويل
يغزلَن �شاًل وترنيمًة للرجال املُحاِلني للغيم

الن�شاُء     الن�شاُء احلزيناُت
ُح اأزاوَجهنَّ املداننَي باملُ�شَتهى يفرحَن باخلوف َيف�شَ

َنْحَن للناِي، الن�شاُء الطويالُت َيْ
- يف غفلٍة من رجاِل املدينة - 

متًا َي�ِشفُّ عن الرق�ص  اأ�شراَرهنَّ اخلفياِت �شَ
عن جوقٍة �شوف تغزو املدينة

تلك الن�شاُء الطويالُت يف الليل.

يو�سف

ُن َدَمنا بالأخرى. الإبرُة  هل هذا ن�شيُجَك واأنَت ُتخيُط جراَحنا، مت�شُح دمَعك بيٍد وحت�شُ
دُّ  ُعُف يف اأ�شابعك واأنَت َت�شُ �شائعٌة يف اجلهات. بو�شلُتك تعرُف وال�ِشقُّ يت�شُع واجُلرُح يّرْ

الُبكاَء والفقد.
جراُحنا اأكرَث من ُرَقِعَك واأبعَد من خيوطك

وينتابنا الَهلُع لفرط ن�شيِجَك الأعلى يف القتال.
تذِرُع امل�شافَة بني القلب والقمي�ص

َترى اإىل اأخوِتَك من قاع اجُلْب. 

ميناء

كان علينا اأن ُنقنَع البحَر بال�َشكينة، اأجَل اأن تر�شو ال�ُشفُن يف موٍج عا�شٍف يف ميناٍء مل يزل 
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يف َدَرِج العمل.
كان علينا قبل ذلك اأن نكت�شَف الأر�َص وَن�ُرْوَز الرمَل يف ال�شاحل، نهند�َص احَلَجَر، نبداأ يف 

َن�شب مينائنا، وُنح�شَن البناء.
علينا اأن نفعَل ذلك 

دوَن اأن نغفَل عن مزاج املوج 
ية البحر  وَرجاحة اجُلزر. حرِّ   

هل كان علينا اأن نفعَل ذلك كله
دون اأن ندري. 

طريق

اأقداُمنا عاريٌة ولل�شخور اأ�شناٌن وقناِديُلنا �شاحبُة الزيت.
يٍّ اأكرَث َهرمًا من خطواتنا. نتقّرى مواقَع اأع�شاِئنا بُع�شِ

باٌع  كلما �شاألنا عن املاآِل َنَهَرتنا �شِ
وطفرْت الدماُء من اأطرافنا.

نت�شارع متدافعني يف هاويٍة   ووهٍم �شا�شٍع. 
م اأقداَمنا املرتع�شات  طريٌق مطهمٌة تق�شُ

يف ُعتمٍة وا�شحة.   

ُنحاُة البحر

هاِت ال�شفينَة للبحر
ُل اأخطاَءنا يف املرا�شد نحن ُنحاٌة ناأِوّ

نقراأُ اأَن الطبيعة �شيدُة البحر
هاِت ال�شفينَة

هاِت القلوَع لها
عندما يف الرحيل الطويل نناديَك

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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هاِت الغياَب لنا
وافتْح البحَر

ُق اأخطاَءنا يف القناديل دعنا ُن�شدِّ
يف حر�ص النوم

يف �شغِف احلاملني. 

اخلريطة

اخلريطة قالت لنا. نغادُر جحيمًا ل نحبه، لنذهَب اىل خيمٍة تكنُّ لنا ال�شغينة. مثل �شخ�صٍ 
لديه من الذرائع ما يكفي لو�شع ج�شَده يف عربات الغيب، لئال يخ�شَر ح�شورًا غرَي موجود. 

فكلما ت�شاعَد املدُّ يف الأرجوحة اأو�شَك الهواُء اأن يفرغ.
يف اأروقِة الكابو�ص ُن�شغي ملن يريد.

ن�ساُء البحر

جاءْت ن�شاٌء ُك�نَّ َيحر�شَن احل�شوَد
وي�شطربَن بقدر ما َتخ�شى اخليوُل خديعَة احلوذّي

يحر�شَن اختالجات املدينة
 ُك�نَّ يف خيط اجلنازات الطويلة

َم�ْن راأى يف ُن�شوٍة َجر�شًا
و َم�ْن ُيعطي دلياًل واحدًا يكفي لتاأجيل الُبكاء

فل�شَن من�شياُت�نا
هذي ن�شاٌء يختبَن رجالهنَّ

وتنتهي فيه�نَّ ذكرى ل َتُكفُّ عن العويل
ل�شَن م�شبياُت�نا

ولهنَّ فينا ِن�شُف ما يبقى لنا من خابيات البيت
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يحر�شَن احل�شوَد وي�شتهنَي ُقالمًة من َجنٍة
ولهنَّ حُق ال�شوت يف ال�شحراء

هل نحن ن�شاُء البحر ؟

املعرفة

لي�شت املعرفة َتَرُف الكائن، والغيم ي�شتع�شي على الَرْتِق بالبرة واخليط. تعالوا انظروا 
وُل وينال البُد من لوِنها. تعالوا، اإن كان لديكم لأحالمنا مكانٌة  لقم�شاننا وهي تتهّراأ وحَتُ

ولأرواحنا مكان. 
ثمَة َمْن َي�شَمَعنا يف هذا الغيم.

غ�سب 

ُمتنا كثريًا فوَق هذي الأر�ص
مل ن�شاأْل عن الأ�شباب

مل ينتاُبنا غ�شٌب عليها
تلك جنتنا الفقيدة

�شاقْت الدنيا بنا حني انتحبنا عند مقتلنا
ومل ن�شمْع رثاًء 

مل ُتوؤّبنا �شوى اأ�شالئنا
كنا منوت على هوانا

مثلما ي�شتغرُق الع�شاُق يف اأحالمهم
ُمتنا

ومل ن�شعْر �شوى باحلب
هل ماَت املحُبوَن انتحارًا مثلنا.

 
جارْت علينا 

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(
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َل حلمنا وا�شتجارْت بالعدّو لكي توؤجِّ
لها  كنا ُنَبِجّ

ونح�َشُب َموَتنا عتبًا طفيفًا
كلما ُمتنا رجعنا 

وهي �شادرٌة... فنوقظها
ونبداأ مرًة اأخرى 

نهيئ عر�شنا.    

قم�سان

غيٌم ياأخذهم وغيٌم ياأتي بهم. قم�شاُنهم مهلهلٌة. خيوُطها م�شلوحة خلفهم يف �شدمٍي 
غام�ٍص. يتمل�شون من عناقات الأحباء حلظة الوداع حتى متزقت القم�شان وبقيت امِلزُق يف 

اأكفِّ املودعني. 
الغيُم قاطرٌة للذهاب وتابعٌة لالأياب.

غري اأن اأحداأً مل يكن يف ا�شتقبالهم يف العودة. 
ع بني القب والقيد واملنافحات.  كان اجلميع قد توزَّ

الِبحار الكثرية

�شرنا بحارًا كثريًة، واأقاليَم وخلجانًا ونوار�َص تائهًة يف قو�ص الغيم. والفوؤو�ص ت�شجُّ الأفكاَر 
وتغلق املواَرب من اأبواب املدينة ونفو�ِص النا�ص.

بحاٌر تتنا�شل يف �شغائَن تخرُج من الغابة. 
بحاٌر كثرية بال ماٍء ول �شفٍن ول مرافئ لل�شكوى.
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اأ�سماء

لو كنُت اأعرُف َكلَّ اأ�شمائي. 

بيُت احَلَمام

لتها جنٌة   اإن اأنَت بجَّ
وانحنيَت على غ�شنها

وانتميَت احتميَت بها
جنٌة   َجلَّها اهلل َلْك
كلما جئَت تبكي لها

َهْدَهَدْت قلَبَك امل�شتهام
جنٌة مثل بيت احلمام

اإن اأنَت ربيَتها.

عيناك

َدْع لعينيَك اأن َترى ما ل تراُه
َر ما َي�شتقيُم مع احُللم َدْع لها اأن تف�شَّ

عيناك ماأخوذتان مبا يجعُل النوَم اأحُبولًة
والقمي�َص اجلريَح احتماًل

وما �شوَف يبقى من املوت اأْخُدوَعًة للحياة
َدْع لها

فهي ماأمورٌة 
�شوف يبقى لها اأن َترى ما تراه.

�شتاء 2011، برلني

ل�سِت ُجرحاً وال ِخنجراً. )اأنِت البكاء الطويل يف الليل(



الآخر | ربيع 2012

123



الآخر | ربيع 2012

بالطتان من اخلزف ُكتبت عليهما عبارة الغبطة املت�سلة 
 باخلط الكويف الأ�شود على خلفية بي�شاء. 

من حمام ق�شر دير �سان فران�سي�سكو باحلمراء، القرن 14، متحف احلمراء.



الآخر | ربيع 2012

اأدوني�ص

الرتف، ن�سيداً للماّدة

I دالالت الرتف وجتّلياته

عرف العرُب الرتَف مب�شتوياته ومعانيه كلِّها، وعرفوه يف خمتلف الع�شور، وحيثما 
ُوِجدوا، قبل الإ�شالم، وبعده. 

ولعّل العرَب بني اأكرث ال�شعوب متّيزًا بالرتف يف تعّدد وجوهه وتنوُّع معانيه. وهو هنا 
ل يعني ال�شتهالَك ال�شخم والقدراِت ال�شرائية. كما ل ي�شرِتط الرّثاء الوا�شَع لأنه يختلف عن 

الَبْذخ. 

د املعاين خ�شو�شًا اأنه يتداخل مع دللت  الرتُف مفهوٌم معّقد ومتعدِّ

معّينة  ح�شارية  ب�ِشَمٍة  يتحّدد  ول  واملتِع  احل�ّشية  يف  الغرق  يعني  ل  وهو  الثقافة. 
اأهُله  ُيعنى  حني  متوا�شع  بيت  يف  يح�شر  اأن  الرتف  ح�ّص  اأو  للرتف  يكن  حياة.  بنظام  اأو 
ولياقة  و�شورًة  معنًى  الأ�شياء  اإعطاء  ب�شرورة  الإح�شا�ص  اإىل  املبا�شرة  احلاجة  يتجاوز  مبا 
وانفتاٌح  والقيمة،  باملعنى  �شَغٌف  فالرتف  ال�شتهالكية.  احلاجة  تتطّلبها  ل  ومتّيزًا  وجماًل 
عليهما واحت�شان لهما. اإنه َقريُن الإتقاِن ومنبُع التاأّمل والتاأويل. يتجّلى الرتُف يف تزيني طبق 
ب�شيط، وزخرفة جداٍر وجتميِل اأداٍة اأو قطعِة اأثاث جتمياًل ل يغرّي يف احلاجة والوظيفة، لكنه 
يخلق متعًة اإ�شافية تتجاوز الوظيفَة العملّية، متعًة تتجدد ول ُت�شتنَفد. ويتدُّ هذا اإىل �شائر 
م�شتويات احلياة. ول ُيخَتَزل الرتُف باملتعة اأو باملنفعة. اإنه قبل ذلك افتتاٌح حلقول ف�شيحٍة يف 

املخّيلة، ويف التاأّمل. اإنه اأن�شودُة املاّدة والكماُل الذي ل يكتمل. 
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على الإن�شان لكي يجَد نف�شه يف العامل اأن ي�شفي عليه �شيئًا من �شنعه، يبتكره هو، 
بالفّن. وهو  ُيبَتَدع  الذي  الرتف  اأو هو  الفّن  الإن�شان. وذلك هو  اإل  يبتكره  اأن  �شيئًا ل يقدر 
ابتداٌع ير�شي الّرغبة واملخّيلة. لأنه يجعل ال�شيَء يفي�ص عن ذاته. فاأن ُينَظر اإىل ال�شيء كاأّن 
وجوَده كامٌن يف مّرد ا�شتخدامه، اأو كاأمنا ل وجوَد له خارج هذا ال�شتخدام، اأمٌر ل يليق 
بوجود ما هو طبيعّي، ووجود ما هو اإن�شايّن. الرغبة ت�شّحح هذا الأمر. ت�شفي الرغبُة على 
ال�شيء بعدًا رمزّيًا : ي�شبح �شكاًل فّنّيًا اإىل جانب كوِنه �شيئًا لال�شتعمال. وهذا ما فعله العربّي: 
الأقوا�ص  والأق��راط،  والأ�شاور  الأطواق  الكر�شّي،  –الطاولة،  اليومية  احلياة  اأ�شياُء  الأ�شياء، 
الكتب، اخلّط، الرت�شيع– هذه كلها  اأغلفة  النحا�ص والبونز واخل�شب،  والزخارف، نقو�ص 
كانت عالماٍت على الرتف و�شواهَد له. و�شار للرتف معجٌم خا�ّص من الكلمات : تاأنُّق، رونق، 
ة؛ عاجًا اأو �شدفًا، حجرًا اأو جلدًا. اأّبهة، كانت تتزّين بها الأ�شياء، ن�شيجًا اأو فّخارًا؛ ذهبًا اأو ف�شّ

نعة وال�شكل نوعًا من تكرمي املعنى ومتجيده. واإّل كيف كان  هكذا �شار ترُف ال�شّ
�ُص فيها من علّو على  ممكنًا اأن نفهَم الغلوَّ يف تزيني اأماكن العبادة يف الأديان كلِّها، مع ما ُيفرَتَ

كّل �شنعة ؟ وهذا امل�شتوى من التكرمي كان من اأهّم منابع الفّن.

الرتُف اإذًا لي�ص كّله ماّديًا اأو مرئّيًا. اإّن له وجَهه الأخالقيَّ واملعنوّي. ترٌف معنوّي 
اأن يرتّجَل فار�ٌص عن ح�شانه ليعطي مكاَنه ل�شعيف اأْنَهَكه امل�شري. ترٌف اأن يْقَت�ِشم �شخ�ٌص 

زاَده مع م�شافر بال زاد، اأو يخلَع �شرتته وي�شَعها على كِتف �شعيٍف يرجتف. 

الكرُم مثاًل، بهذا املعنى ترٌف، كذلك حمايُة اخلائِف واإغاثُة امَلْلهوف دوَن اإلزام. 
وخ�شاُل الكرمِي عند العرب تدخُل هي اأي�شًا يف تعريِف الرّتف. 

األوان الرتف املعنوّي العفُو عند املقدرة، كاأْن يقمَع القادُر رغبَته يف النتقام  من 
والعقاب، اأو يهَب اخل�شَم املعتدَي واخلا�شر، اأو اخل�شَم املختلف، حياَته. 

ولو ُعْدنا اإىل خ�شاِل الكرمِي عند العرب َلَوجدنا كثريًا منها يدخل يف باب الَوْفَرة 
املبا�شرة  احلاجِة  جت��اوَز  تقت�شي  معايرَي  اإىل  ت�شرُي  املعنوية  الوفرُة  هذه  والعطاء.  املعنوية 
والغريزِة العارية ومبداأ ‘ال�شّن بال�شّن’ اإىل ما ُي�شتَحبُّ وَيرتُك اإح�شا�شًا مبتعة تفوق الرتواَء 
ر، هي الرتف عيُنه. ولعّل من الأ�شباب العميقة لهذا  ق املادّي، متعٍة ل تزول ول ُتف�شَّ والتحقُّ

الرتف، ن�سيداً للماّدة
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الإح�شا�ِص بالرتف وعَي التمّيِز والرغبَة يف التفّوق على اآخرين يف هذا امليدان. ونحن يف هذا 
ل نبتعد عّما جاء به عامِل الإتنولوجيا مار�شيل مو�ّص يف كالِمه على الأعطية اأو الِهبة، حيث 

يكون الأمَد هو من يتجاوز غرَيه يف العطاء. 

اإىل  حتّولت  �شخ�شياٌت  وهناك  العربّي.  املعنوّي  الرتف  حول  �شخم  تراٌث  هناك 
اأ�شاطري يف الكرم اأو العفِو عند املقدرة اأو الإ�شراِع لإغاثة امللهوف. اأي اأنها بلغت حدًا بعيدًا يف 

متّيزها واأخالقياتها، ما ي�شمح بو�شف هذا التمّيز بالرتف املعنوّي.

اجّتاه  يف  باحلياة  يعلو  ما  وهو  وُيْغنيه.  ال��رتف  معنى  يعّمق  املعنوّي  الوجُه  هذا 
الأخالقّي غرِي الإلزامي وغري ال�شرورّي. وقد كان هذا العلّو باحلياة، يف الوقت نف�شه، علّوًا 
باللغة. حيث يغدو الرتف، بهذا املعنى، فنَّ احلياة والبحث يف كّل �شيء عّما يتجاوزه، عّما 

ي�شيف اإليه ما يتجاوز احلاجة الأولية.

اإذا كان الرتف عند العرب معنوّيًا اأخالقّيًا يف الدرجة الأوىل، فاإنه مل يكن  لكن 
يقت�شر على هذا امل�شتوى الأخالقّي. لنتذكر العطوَر والأفاويَه حتمُلها القوافُل عابرًة احلجاز. 
لنتذكِر الكحَل والأن�شجَة املجلوبة من بالد اليمن اأو من بالد ال�شام. لنذكِر ال�شيوَف املزخرفة 
ُمَعلَّقة  يف  و�شُفها  جاء  كما  ال�شحى«  »َن��وؤوَم  امل��راأة  نن�شى  اأن  دون  ال�شهرية،  ال�شباق  واألعاَب 

امرىء القي�ص.

بة واملتداِخلة  ويف اليمن عرف العرب الآنيَة املزخرفَة بدّقة ومهارة، والأن�شجَة املُق�شّ
ل  تر�شيعًا  عة  املر�شّ واخلناجَر  املطّعمة  املنقو�شة  وال�شيوَف  احللى  عرفوا  نفي�شة؛  بخيوط 
الندرُة  وتطلبه  ال�شنعة  وعلوِّ  الإح�شا�ص باجلمال  بل تطلبه متعُة  العملية  ت�شتدعيه وظيفُتها 

د الذي يرافق تلك الأحا�شي�ص.  والتمّيز وال�شعور بالتفرُّ

يف  غنى،  والأق��ّل  للغنيِّ  ال�شنعانيُة،  العماراُت  ا�شتهرت  اليوم  حتى  القدمي  ومنذ 
زخرفتها وتعّدد اأدوارها. ا�شُتهرت خا�شة بزخارَف وت�شاويَر على جدرانها اخلارجية جتعُلها 

فتنًة للنظر ومدعاًة لبهجة من يدخل اإليها.

دُة ال�شنع مرَهَفُة الذوق  تتاآلف مع هذا الرتف احلياتّي الفنّي املجال�ص واملاآكل معقَّ

اأدوني�ض
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وحَدث  متعة  اإىل  حتويلها  يف  والرغبة  احلياة  جمال  يف  فريدًا  ح�ّشًا  ترتجُم  التوابِل  ُمرَتَفة 
جمايلٍّ واإغنائها باملرَهف من الأحا�شي�ص.

والفينيقية  والبابلية  الفرعونية  احل�شارات  زمَن  القديِة  العهود  اإىل  اأع��وَد  ولن 
فّنيًة  ممار�شًة  جوانبها  بع�ص  يف  احلياة  كانت  يوم  وغرِيها،  البطاملة  وح�شارِة  وال�شلوقية 
رورة، كما اأ�شرت، لكنه ُيطِرب النظَر  للوجود. اإّن في�َص املتعة هنا ل تقت�شيه احلاجُة اأو ال�شّ
وامل�شاعر و�شائر احلوا�ّص، ويوؤ�ّشر اإىل متّيز وخ�شو�شية، جتعل احلياَة فوق ما هي. ول تدخل 
اأو احلياة بو�شفها حدثًا  اإنه باإيجاز فّن احلياة،  رورات العملية وال�شتهالكية.  يف ذلك ال�شّ
وقبل هذا  ولذِة احلا�ّشة.  النف�ص،  وغبطِة  العقل  وَبهجِة  الرتِف  بني  العرُب  اآلَف  فّنّيًا. هكذا 
العقل  ثقافَة  ّم��دوا  كما  واجل�شد  احلوا�ّص  ثقافة  ط��ّوروا  والفرادة.  بالإبداع  رَبطوه  وذاك 
التي هي ثقافٌة وطبيعة، وبني الت�شّنع الذي هو  واملخّيلة. ويف هذا كلِّه مّيزوا بني ال�شناعة 

تكلٌُّف وُمباَلغة يوؤّديان اإىل اخلروج من الطبع.

ويف فل�شطني ودم�شق، يف مدن لبنان وقرى اجلبل، يف بغداد والقاهرة والإ�شكندرية 
لة اخلاّلقة  للمخيِّ اأمينًة  رفيقًة  اليُد اخلاّلقة  كانت  نرى كيف  والأندل�ص،  الأفريقّي  وال�شمال 
وامتدادًا لها. وكانت الذائقة العالية حتت�شن الإبداعاِت العالية، يدويًة ولغوية، كاأنها تاريٌخ 
اآخر ل يقوُم التاريخ اإل به، كما لو اأّن العرب وال�شعوَب ال�شابقَة للتعريب، يف املنطقة العربية 
ًا داخل الزمن : زمنًا يظّل فتّيًا. كانت الق�شيدُة ماأُدبًة للفكر  اليوم، كانوا يخلقون زمنًا خا�شّ

واملخّيلة واجلمال. وكانت املاأدبُة ق�شيدًة للحا�ّشة، نظرًا، وتذّوقًا و�شميمًا. 

على  ال�شاهدة  املتفّردة  املبتَدعة  الأ�شياء  ح�شن  يف  والعي�ص  للرتف  �شوٌر  وثّمة 
اأخبار الرتف وحالته تالم�ص  الآن. فاحلكايات عن  العالية واخليال حا�شرٌة حتى  ال�شنعة 
اخليال. ول اأ�شري هنا اإىل الن�شاء فوق الأرائك يتاأرَجْحن على ُبرك الزئبق؛ فلي�ص هذا من 
اأما  والكرثة،  الكّم  معنى  فيه  والبْذُخ  البْذخ.  عالمات  من  بل  اأفهمها،  كما  الرتف  عالمات 

هافة والأناقة والثقافة والبتكار.  الرتُف ففيه معنى الرَّ

مازج  الذي  واملو�شيقي  املغني  )تويف 857(  زرياب  اأخباَر  مثاًل،  اأ�شتح�شر،  هكذا 
بني فنون متباعدة. اأتقن فنَّ الطهو وتزينِي املائدة واأتقن فنَّ زينِة الن�شاء، اإىل جانب فنون 
ابتكَر  كما  نات.  املعجَّ ومن  املتّبل  الّطري  حلِم  ومن  احل�شاء  من  اأطباقًا  ابتكر  املو�شيقى. 

الرتف، ن�سيداً للماّدة
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ة يف العزف على العود  ت�شريحات ل�شعر الن�شاء وثيابًا تتنوع تبعًا للف�شول. لكنه ا�شتهر خا�شّ
الفّن  والقيثارة. لقد ج�ّشد يف مواهبه ومهاراته  والدّف والطبل  والناي  ال�شنطور  يف مواكبة 

بو�شفه وحدًة بني الفكر واحل�ّص. 

الوْجد هو ما ر�ّشخ  اإىل  بالطرب  الذي يرقى  الفني  العلوُّ  اأن يكون هذا  ول غرابة 
الرتابَط بني حالت الطرب وبني الَوْجد الديني. فكان ذلك التاريُخ الباهر لفرق الغناء الدينّي 
والجّتاه نحو الت�شوف. وهو ما يتوا�شل حتى اليوم ويغتني باجلديد يف عوا�شمه ال�شهرية مثل 

فا�ص يف املغرب وحلب يف �شوريا وبغداد يف العراق. 

 لكن هل يكن الكالم على الرتف عند العرب دون التوّقف اأماَم الكتاب العربّي، 
ل �شيما يف القدمي، يوم كان خمطوطًا ؟ وكان الر�شُم والتلوين نوعًا من تكرمي املادة املكتوبة، 
ف�شاًل عن التمثيل. ت�شتوي يف هذا كتُب العلم وكتب الأدب والأخبار. كانت الر�شوم كتابًا يف 
ح�ّص  يتجلى  هنا  حتفة.  اإىل  حُتيُله  فكانت  ونقو�ُشه  الغالف  وجلُد  الورِق  نوعّيُة  اأما  الكتاب. 
البهّية. فاإذا كان الرتف هو ما يفي�ص عن احلاجة وما ُيطَلب ملتعة  اإحدى �شوره  الرتف يف 
النف�ص ل حِلاَجة البدن، فاإّن كثريًا من الكتب كان في�شًا جمالّيًا وروحّيًا. ومتى اأَكرَث الراغب 
حدوَد  جتاوز  فقد  املمتنع  البعيَد  واْلَتم�ص  الّندرة  وطلَب  فيها  ع  ون��وَّ اقتنائها  من  الكتب  يف 

رورة والرَتف اإىل الهوى.  ال�شّ

الكتب املجلوبِة من  واأخباُر  العرب تكاد ل حُت�شى.  الكتابّي عند  الهوى  وحكاياُت 
تكن  مل  فنية،  كتحفة  واملجّلِد  فاخر  بخط  املن�شوِخ  واملو�شوع،  منها  املرتَجِم  بعيدة،  اأر���ص 
تقت�شر على احلّكام والكّتاب. بل كانت هوًى ُيطَلب، و�شرفًا ُيح�َشب وُيعتّز به. فاأن تكوَن َتِرفًا 
هو اأن تعي�ص اخلارَق املتَقن. ل ينف�شل علوُّ الفّن عن علّو الذائقة. احلياة يف يقظتها العليا، 
يف �شهرها على ذاتها، يف ابتكارها الأ�شياَء لي�شت اإل ترفًا. وكلُّ ترٍف ُجنوح نحو الذروة يف 

الدّقة والرهافة.

وتتحّول  وين�شط احللُم  يتفّتح اجل�شد،  ال�شنع اجلميل، حيث  يفّجر الرتُف طاقَة 
اللغة املرَُتفة والفعل املرتف اإىل ب�شتان لأ�شياء العامل. فالرتف هو خيط ال�شوء الذي ياأخذ 
�شورَة احلياة يف اجّتاه الّت�شاع والعمق. لأّن حافز الرتِف فاعليٌة تهتدي بنار الإبداع. ول يجيُء 
ال�شتمتاع بالأ�شياء ول جتيء م�شاعُر الرتف من مّرد المتالك. فالإن�شان لكي يح�صَّ بتمّيز 

اأدوني�ض
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مكانه ل بّد من اأن ي�شارك يف �شنعه اأو يف اإعطائه �شماته اخلا�شة. ل بّد من اأن ت�شرَي الأ�شياُء 
لغًة لروؤيته وامتدادًا ل�شعوره باحل�شور وعالقته بالعامل.

فًا يف ذاته. جمال ال�شيء يف ذاته ملكيٌة عاّمة اأو ح�شور مطلق.  فال يكون ال�شيء ُمرْتَ
وامل�شنوعاُت ر�شائل ثقافية حتمل العاطفة والنفعال، وحتمل الذاكرة واملخّيلة. ج�شٌر عابٌر 

للتواريخ بني اليد واليد، بني املخّيلة واملخّيالت اخلاّلقة.

الرتُف يح�شر يف م�شتوى اخل�شو�شية وحتى احلميمية. يرتبط بالرغبة ويرتبط 
ابنُة  هي  التملُّك  يف  اخل�شو�شية  هذه  التمّلك.  وخ�شو�شّية  املبتَكر  ال�شتخدام  بخ�شو�شية 
التي  الدللة  خ�شو�شيُة  اأي�شًا  هناك  واحل�شور.  العالقة  وابتكار  التخّيل  يف  اخل�شو�شّية 

ينتجها هذا التمّلك. 

وما يثل هذه العالقَة املخ�شو�شة بالأ�شياء املبَتَدعِة املُتقَنِة ال�شنع املثقلِة بالتعبري 
والدللة، ويف اأعجب �شورها، هو الف�شتان الفاّلحي من فل�شطني اإىل �شراقب )قرب حلب(. 
اأختار املثاَل الأّول، دون اأن اأتكلم على ترِف العائالت الفل�شطينية يف املدن كالقد�ص ونابل�ص 
الفالحُة  الِغنى.  ي�شرتُط  ل  ت��رٍف  على  وكمثاٍل  دللِت��ه  لعمِق  املثاَل  هذا  اأختار  وغريهما. 
الفل�شطينيُة �شيدُة فّن تطريِز الأثواب تطريزًا ل يقت�شر على الُبعد اجلمايّل بل يتعّداه اإىل 
الفل�شطينية  الريف  فتاُة  تبداأ  الفل�شطينية.  الفالحّية  احلياة  رموِز  وابتكاِر  الدليّل  امل�شتوى 
ر،  ٌط وُم�شفَّ تطريَز ثوِب عر�شها وما يرافقه ويرتبط به، منذ مرحلٍة مبّكرة. وهو تطريز ُمنمَّ
ويحمل دللٍت تتباين من منطقة اإىل منطقة. فالغرزُة »التلحمية« )ن�شبة اإىل بيت حلم( مثاًل، 
التمايزات  املناطق. هذه  تبعًا لختالف  تختلف  اللوحات  اأّن  كما  الغّزاوية.  الغرزة  هي غري 
تعرفها اخلبريات ويعرفها اخلباء. ولوحاُت الف�شاطني لي�شت جاهزًة بل تدخُل فيها تعبرياٌت 
ومعان متعددة. وهي بالإجمال ر�شٌم خلارطة الف�شول واألوانها، وترا�شيُم للحقول والأغ�شان 
واأزاهرِيها. وبهذه التطاريز تزّين الن�شاُء الأرائَك واملفاِر�ص التي متنح البيوَت الفقريَة نف�َشها 
ما  له  الفل�شطينية  القرى  الرا�شخ يف معظم  العريق  الفّن  والرّتف. هذا  م�شحًة من اجلمال 

يقابله يف القرى ال�شورية. 

اإذًا  بّد  ل  فيه.  يعي�ص  الذي  للمكان  اآخر  لبا�ٌص  لالإن�شان،  اآخر  امتداٌد  ال�شيُء  هنا 
من اأن يكون يف م�شتوى ج�شده وعينه وقلبه وخميلته : فّنًا خلقًا اآخر. ولطاملا وّحد العربّي بني 
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عبقرية املكان وعبقرية اليد وعبقرية اللغة. كاأّن احلياة دون ترٍف كانت تبدو نق�شًا، ويبدو 
فيها العامَلُ فراغًا. كان الرتف اإذًا الفي�َص الذي يحو النق�ص، ويالأ الفراغ.

هذا الكالم على الرتف املبتَكر اإذ متار�ُشه الفالحات الفل�شطينيات يف حياة الريف 
املفتوحة على الطبيعة، ي�شتدعي كالمًا على ترف اآخر متار�شه الن�شاء يف الأماكن املقفلة. اإنه 
ذلك املتمّثل يف احلياة البيتية املحجوبة يف مدن �شورية، ول �شيما يف دم�شق وحلب. فالبيوُت 
ِر ابتكارات للرتف وانواع  ذات الهند�شة التي تدير للعامل اخلارجّي ظهَرها كانت خمابىَء لتفجُّ
املتع العالية. ابتكارات تتوهج داخل الهند�شة احلريية للبيوت. فاجلدران العالية والنوافُذ 
ال�شيقة على اخلارج تقابلها ال�شرفات املطّلُة على احلديقة الداخلية والأدراُج املنحدرُة يف 
اأ�شجار  النيلوفر، وغري بعيد تتناثر  اجتاه احلديقِة و‘الَبحرة’ اأو البكة. فوق البكة ي�شبح 

الليمون والورد الدم�شقي واأ�شجار اليا�شمني.

هذه الف�شحات الداخلية كانت تتحول يف اأيام معّينة من كل �شهر َمْرَتعًا ل�شتقبالت 
الن�شاء. ومن املتعارف عليه اأن يغيب رجال الأ�شرة يف اأيام ال�شتقبال. كانت تلك منا�شباٍت 
زات  لعر�ص اأنواع الأن�شجة النفي�شة وفنون الزينة والإناقة. �شاحبة البيت ُتخرج املفار�َص واملطرَّ

الباذخة التي جاءت مع ثياب عر�شها، وُتخِرج الآنية الف�شية وال�شمعدانات النادرة. 

لكن تلك ال�شتقبالت كانت بالأخ�ص منا�شبات لتعِر�َص كلُّ زائرة فّنها وبراعتها 
يف العزف على العود اأو الغناء اأو الرق�ص. وحتى فّن ال�شحك واملحاكاة. فقد كانت هناك 
ن�شاء يار�شن فّن الإ�شحاك، تتّم دعوُتهن مقابل اإكراميات. اأما �شاحبُة ال�شتقبال فكانت 
رة  املعطَّ والأ�شربة  واحللويات  الفاخرة  بزينتها  والأطباق  نات  املعجَّ فّن  يف  براَعَتها  تعر�ص 

مباء الزهر.

وكانت الأزهاُر تتناثر يف جَنبات املكان والعطوُر متالأ الأجواء. 

هذا الرتف مل يكن حكرًا على البيوت الغنية، غري اأنه كان يت�شع اأو ي�شيق بح�شب 
عن  ويبحث  يتاأجج  واحلبور  بالرتف  ح�ص  يتمثل  كان  ال�شتقبالت  تلك  يف  البيت.  ق��درات 
ميادينه املخبوءة. كان ذلك نوعًا من حماكاة �شورة الفردو�ص، �شورة فردو�ٍص تعوي�شّي خا�ص 

بالن�شاء : ت�شادٌّ �شارخ مع واقعهن الجتماعي.
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ورمبا توّجب الكالم على فّن احلياة اللبناين الفريد يف اأ�شلوبه واإح�شا�شه بالطبيعة. 
وهو فنٌّ غنيٌّ ومتنّوٌع ييل اإىل النت�شار والنفتاح والتداخل، ويتّد من جمالّيات البيت واأزياء 
اجلبل ال�شابقة للتاأثر بالغرب، اإىل العالقة بالطبيعة؛ ومن املطبخ اللبناين ال�شهري يف تنّوعه 
وجماليته الذوقية والت�شكيلية و�شوًل اإىل جماليات جل�شة املائدة والزجل. لكن اإىل هذا كّله 
دات، باللغة واأ�شكال التعبري والغناء، ول �شيما ال�شعر. واأ�شري هنا  هناك عالقٌة عالية باملجرَّ

خا�شة اإىل التمركز العايل لل�شعراء يف لبنان يف الن�شف الأول من القرن الع�شرين.

لعّل املو�شيقى اأن تكون الوجَه الأغنى للرتف. واملده�ص اأن املو�شيقى �شاحَلِت الرتَف 
مع الدين وجعلت للطرب بعدًا روحيًا. 

ففي امليدان املو�شيقي، وحيثما تداخل الإتقان بح�ص ديني، والأداء ب�شمّو روحّي، 
ارتقى الرتف اإىل حالة الوجد والنخطاف. 

من ح�شر �شهرة مو�شيقية لإحدى الأخويات اأو اجلماعات ال�شوفية املغربية ل بّد 
ف اإىل �شورِة النعيم يف اأخيلة  اأن يكون قد اختب ذلك الرتَف الذي متّثل طربًا ووجدًا، وتعرَّ

املغنني والعازفني ويف ن�شوة احل�شور.

وعندما ن�شتمع اإىل مغربّي يف فا�ص يتحّدث عن بع�ِص املاآكل اأو اأنواع النق�ص اأو عن 
دللت احتفاٍل عائلي، ن�شعر كاأّن زمَن الطقو�ص مل يبتعد وكاأّن عنا�شر احلياة اليومية تختزن 
لغاٍت ومعايَن، من متّلكها متّلك ما توّلده من نعيم ترف ل ي�شاهى واإن مل يكن باذخًا. بل اإن 
ح�ّص ال�شراكة والتبادل والعموم ُبعٌد من اأبعاد هذا الرتف. فاأن تعي�ص ُمرَتفًا اأو متتلَك ال�شبيَل 
اإىل الرتف ل يعني اأنك متفّرد بقدر ما يعني اأنك تريد للحياة نف�شها اأن تتفرَد وتتمّيز. فال 

يتمّيز ال�شيء اإل عن مثيله. 

مع  اخلفّية  امل�شاّدة  من  تاريٌخ  وله  واأ�شواقه.  و�شاحاُته  بيوُته  العريق  الرتِف  لهذا 
وفقَر  املتناهي  غرِي  املعنى  غنى  جهة،  من  بيزنطة،  يف  الديُن  كان  وكما  الدين.  �شاحاِت 
تعيد  العالقَة  اإىل ميادينه، جند  الديني ومتتد  الهام�ص  ال�شورة، كانت احلياة تزدهر على 
نف�َشها مع الإ�شالم، لكن بال مناظرات ومامع م�شكونية. هكذا تتعّدد القباُب وَتكرُث النقو�ُص 
الآث��اُر  ت��زال  ول  وال��زخ��ارف.  اخل��ط  اأ�شكال  مع  الآي��ات  وتتاآخى  امل�شاجد  يف  واملقرَن�شات 
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العمرانية التي حتمل هذا التاآخَي ورمبا التناف�َص احلميم قائمًة حتى اليوم. اإذ جند ق�شَر 
احلمراء يحمل �شعار«ل غالَب اإل اهلل«، لكن و�شَط اأغ�شان اخلطوط واأزاهري النقو�ص؛ وجند 
قباَب امل�شِجد الأموّي يف دم�شق و�شائَر اأروقِته تزداُن بفنون اخلّط، والزخارَف تعانق الآيات. 

هذا الرتف جتاَوَر يف التاريخ العربّي مع الدينّي يف نوع من التاآلف واملُ�شاحلة. وهو 
مل يرتاجْع اأبدًا بل متّدد وغزا البيوَت و�شائَر م�شاحاِت احلياة. ول يزاُل هذا اجلواُر قائمًا حتى 
اليوم : �شوُق احلميدية، مثاًل، يف دم�شق، معر�ٌص للفنون املحّلية جديِدها واملوروث. وجميُعها 
اجلامُع  كذلك  يقوم  ال�شوق  نهاية  يف  لكن  تع.  مُمْ تَرٍف  اإىل  وحتويِلها  احلياة  لتزيني  اأ�شكاٌل 
اإىل فناء. �شوتان بل دعوتان تتجاوران. الرتُف  اأّن كلَّ �شيء  الأم��وّي الذي تذّكر الآي��اُت فيه 
حا�شٌر بح�ّشيٍة عالية و�شوٍت خفي�ص، ومبادىُء الدين حا�شرٌة ب�شوت عال. ول حرَب بينهما. 

»لي�شت احلاجُة هي التي خلَقِت الإن�شاَن بل الرغبة« يقول با�شالر. الأحرى اإذًا اأن 
د، وطينُة ما ل  رورة، وطينِة الكمال. طينُة ما يحدَّ نقول : من طينتني ُخلق الإن�شان : طينِة ال�شّ

د. طينُة ما ينغلق، وطينُة ما يظلُّ منفتحًا. طينُة احلاجة، وطينُة الرغبة. ُيَحدَّ

لل�شروري، الطينُة الأوىل.
للكمايّل، الطينُة الثانية. 

ولي�ص الكامُل كاماًل لأنه اكتمل، بل لأنه ل يكتمل، وذلك هو الرّتف. والإن�شاُن حتديدًا 
هو الكائُن الذي ل يكتمل اأبدًا ول يكتفي. اإنه ترُف الطبيعة �شرورًة، وترف الوجود، كماًل.

ولقد اأدرك العربّي اأّن الفنَّ طبيعٌة ثانية، وحياٌة داخَل احلياة. واحلياُة التي ل تكون 
فّنًا، ل تكون اإل ركاَم اأ�شياء. تهبُط اإىل م�شتوى دون الذائقة، ودون املخّيلة، ودون الفكر. تفقُد 

وجَهها و�شورتها. تفقد اإذًا بهاءها. تفقد اإذًا معناها.

العامل.  تو�ّشع كذلك حدود  واإمنا  العامل،  اأ�شياء  تزّيَن  باأن  الرغبُة  هكذا ل تكتفي 
اأن تو�شل هذا التو�شيع اإىل درجة تختلط فيها حدود الأر�ص مع حدود ال�شماء.  كاأنها تريد 
ورمبا لهذا تو�شف الأماكن العاليُة اجلمال، باأنها جّنة. هكذا يكون الرتُف رغبًة ق�شوى لدى 

الب�شر الذين يريدون دائمًا اأن يتخّطوا حدوَد العادّي اإىل حدود اخلارق.
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الإن�شان  الإبداعية. لإنه �شوء  الإن�شان  املادّي ال�شتهالكّي بقوة  َتعاٍل على  الرتُف 
لّلذة واملتعة، وحمّر�شًاعليهما. وهذه  اأن يحيا خاّلقًا، واأن يكون ما يخلقه مكانًا  الذي يريد 

املتعة يف اأقا�شيها تاأخذه اإىل الت�شامي.

اخللل يف احلياة العربية اليوم ل يتمثل يف تراجع الرتف، واإمنا يتمّثل يف النقطاع 
عن عبقرية القدمي الذي كان يبتدع ترَفه ول ي�شتعرُيه اأو يقّلد ترَف الآخرين. فالرتُف ابتكاٌر 
ينبع من عالقة الإن�شان بالعامل واملحيط، ينبع من القيم والت�شّورات التي تزخر بها ثقافُته. 
فاأدواُت الرتف وتعبرياُته التي يبتكرها الإن�شان هي ر�شائُل ثقافيٌة تختزن العاطفة والنفعال، 
الأذواُق  وترتا�شُل  املتع  ترتا�شل  فوقه  للتواريخ،  عابر  ج�شٌر  اإنها  واملخّيلة.  الذكرى  وحتمل 
والأخيلة. جاذبيُة هذا الرتا�شل هي ما ُيغري با�شتعادة القدمي يف ثوب جديد اأو يف ا�شتعمال 
والفنادق منتقلًة من وظيفتها  البيوَت  القدية  القطُع  تت�شدر  جديد وعالقة جديدة. هكذا 

العملية اإىل وظيفٍة جمالية ومعنوية وّلدتها القدامُة والغربة واأغناها اخليال. 

الرتف، بهذا املعنى، اإ�شاءٌة للحياة ب�شوء اأر�شّي، �شوء الإن�شان الذي يريد اأن يحيا 
خاّلقًا ويبتكَر ديومة املتعة. 

كاأّن الرتَف عند العرب حياُة نعيم يف الدنيا ت�شتبق حياة النعيم يف الآخرة. 

II قامو�ض الرتف

للكالم على قامو�ص الرتف، يف الثقافة العربية، يتوّجب التوقُّف عند ثالث طوائف 
من الكلمات : الأوىل هي ما يقدم مفهوَم الرتف، والثانية هي جماُل الرتف و�شاحُة جتلياته 

والثالثة هي ما ي�شّكل م�سموَن الرتف والكلماِت التي تّدخر معناه وتاريخه.

1 مفهوم الرتف 
حِلَقت مبفهوم الرتف وحالته تطّوراٌت مهّمة. وهي تطّوراٌت ثقافية تركت اآثارها 
يف املفردات التي ت�شّمي الرتف ونقَلْتها من وظيفِة و�شِف الكّم واحلالة البدئية، اإىل وظيفة 
الإ�شارِة اإىل الّنوعية اأو الكيف واحلالِة املعنوية. اإذ اإّن مفهوَم الرتف، يف الّنظر املعا�شر، ل 
ي�شتح�شُر الكمّية بل النوعّية، ل الوفرَة بل الّندرة، ل الكت�شاَح والغَلبة وال�شيوَع بل الفرادة، 
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بالعموم  �شلٌة  للرتف  فلي�ص  واخل�سو�سّي.  املميَّز  املفاجىَء  بل  م  املُعمَّ اأو  املُعَلن  ال�شاطَع  ل 
والتعميم، ول بالقواعد واإن انطلق بدءًا منها، ول بالرثاء الكّمي، بل بالرثاء الذكّي املعنوّي 
الإتقاُن  كان  واإن  االإْتقان،  مرد  يف  ال��رتُف  ولي�ص  ح�شر.  اإذا  ال��رّثاء  بكيفية  اأي  والفّني، 
املتمّيَز  مة ليقّدم  مة املعمَّ �شروريًا. لكن ل بّد لالإتقان من اأن يجاِوَز احلدوَد املر�شومَة املنظَّ

اجلديَد وحتى املُبَدع. 

اإىل مموعٍة  اإ�شافًة  ز  وَتيُّ وابتكار  جتديٍد  املعنى هو حافُز  بهذا  الرتف  حاِفز 
فات ال�شلوكية واخُلُلقّية.اإذ ينبغي التوكيُد يف هذا كّله على اخَلَفر وغياِب ما يوحي  من املوا�شَ
من  غاللة  يف  اإمنا  َغبّي،  الرَّ احل�سيَّ  بل  غبَة  الرَّ ُي�شِمر  فالرتُف  واملفاخرة.  بال�شتعرا�ص 
اخَلَفر واخَلفاء واالإغواء. اإنه ما ي�شتدعي اخليال وي�شتثرُيه ويقود الرغائب يف طريق احللم. 
م. بالتاأكيد، يكن اأن ُيقلَّد وي�شيع. ولكّن التقليَد ل  والرتُف يف هذا كلِّه اإبداٌع �سخ�سيٌّ ل ُيعمَّ
ُينِتج ما ياِثل الإبداَع الأ�شيل واملوقَف املتمّيز. لأّن طريَق الرتف هو طريُق االإبداع املتجّدد، 

اأو االإبداع كاأ�سلوِب حياة، طريُق التمّيز والتفرد وفنُّ االإدها�ض. 

2 جمال الرتف
يتّد مو�شوُع الرّتف على مالت متعّددة يف احلياة، من املظَهر الفردّي واألوان 
التعبري الفردّي واحلركِة والتعاُمِل والتقومِي واملوقف، اإىل امَل�ْشَكن والهند�شة الداخليِة وهند�شة 
الَعمارة، ثم اإىل املاأكل وال�شلوك والتعاُمل الأُ�َشرّي والثقايّف والجتماعّي واحلقوقّي و�شوًل اإىل 

التعامل مع الأ�شياء ومع الطبيعة. 

والرتُف املعنوّي ليِقلُّ عن الرّتف املادّي رّقًة ودقًة واإرهافاً وعمقًا. ولي�ص الرتُف 
يف ما تراه العنُي وتتفّوه به ال�شفتان اأو ت�شمُعه الأذُن وح�شب. فال يغيُب عن الرتف تراُث الَكَرم 
ل مبعنى الَفْي�ض وبْذِخ الولئم واإغداق النَِّعم، بل مبعنى اأناَقة احلركة وفّنية ال�سيافة وكرم 

االهتمام والتفن يف تقدمي ما ُي�ِسّر وُيده�ص وُي�شعر ال�شيف اأنه حموُر عناية وتكرمي. 

الَعطاء الب�سري الذي ي�شتهدف مو�شَع  والكرُم يدُخل �شاحَة الرّتف متى متّثل يف 
احلاجة، ُينِجد ول ُيغرق. ُينِجد بَخَفر، وقد ُينجد يف ال�شّر اأو يف نوٍع من �َسراكٍة و�سيافة وي�شوُن 

الكرامة. الكرم، مبا هو في�ٌص عن النف�ص وامل�شاعر، و�شراكٌة يف النِّعمة، من جتّليات الرتف. 
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راكة، والتَّعايل على  َغبية، والِغواية، وال�سَّ تقوم حوافز الرّتف، يف احِل�ّسية، والرَّ
د  املاألوف، وجتاوز املبا�شر واملاّدي، وَت�ْسفيف الكثيف، واالإبداع، اإبداِع املُْدِه�ض املبتَكر املتفرِّ

نعة واكتناز املعنى، وحتقيق املتميِّز يف ال�شلوك والأخالق. يف الذوق وعلوِّ ال�شّ

وهناك مواِهُب وجتلياٌت خلقية �شلوكّية للرتف متتّد على دائرة وا�شعة يف احلياة 
الت ت�شمح بابتكار ما ُيغني الرتف. لأن جتّدَد االبتكار وما  واملدينة. هناك اأي�شًا ثقافٌة وموؤهِّ

ي�شاحُبه من الذوق واخِلرْبة �شرٌط اأ�شا�شيٌّ يف هذا املجال.

تقوم هذه التجليات على ح�ّض االكت�ساف وغنى الثقافة التي توؤّهل لالبتكار. 

ر حوافَز الرتف وتبنّي اأ�شاليَبه ومتَطّلباِته.  لهذه التجّليات اأ�شماء اأو مفردات ُت�شوِّ
فهي مالزمٌة للرتف.

ومن  الفريد.  املُ�سَتهى  وابتداع  َغبة  الرَّ اإ�شعال  عن  يتوّقف  ل  الذي  احُل��ْل��ُم  اأولها 
اإذ َيرويها فيما ُيّوهها،  د احلاجة،  عِّ اآلُة البتكاِر والتمويه؛ فهو ُي�شَ اخَليال،  هذه التجليات 
�شها، يفّردها، يعيد اإبداَع األوانها، ير�شم لها اأفقًا، فيقّدم ما يوِم�ص وَيِعد، وما ي�شتاأنف  يخ�شّ
ْنَعة،  حتري�َص احللم. يقّدم ما يبقى م�شتهًى ونادرًا، ما ُي�شري اإىل خ�شو�شّيٍة وَخْرٍق يف ال�سَّ

ْغبة وُيعيد ا�شتدعاء االإْلهام. واختياٍر ُيعيُد اإ�شعاَل الرَّ

3 ما االأفعاُل واالأ�سماء التي تدور يف فَلِك هذه الظاهرة التي ا�شُمها الرتف. اأي 
تلك املفردات التي ُت�شهم يف ر�شم عامَلها واإ�شاءة ثناياها دون اأن تكوَن مرادفًة اأو بديلة. فالرتُف 
ًا من الّنظر اإىل الأ�شياء والّتعاُمل معها. وهو تعامٌل يتَّ�ِشم باحلركّية والتَّعايل  يقّدم ن�َشقًا خا�شّ
والّت�ْسفيف، ول يعرف الّثباَت على �شورة اأو اأ�شلوب، ل يتوّقُف عن التَّح�سني والتخّفِف من الثِّقل 

ٍم متوا�شلٍة للكيفية واالأداء على ح�شاب الكّمية، حتى لري�شَم ثقافًة كاملة.  يف حركِة َتقدُّ

يتمّثل الرتُف يف َكْوَكبة من املعاين واخل�شائ�ص ُتبنّي موا�شفاِته اأو �شماِته. ولكّل 
كلمٍة ُت�شّمي هذه املعاين دللُتها واإيحاءاُتها وظالُلها اخلا�شة. هذه الأ�شماء والأفعال ل تقوم 
مقاَم كلمة ترف، ولكنها تر�ُشم اأطياَف املعاين وظالَلها ليتجّلى عامُل الرتف يف اأبعاده املاّدية 

واملعنوية واخليالّية اأو احللمية، ناه�شًا من املادة واحلاجة وُمَتعاليًا عليهما يف اآن. 

الرتف، ن�سيداً للماّدة
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ي�شّجل  القامو�ص  واإن كان  القامو�ص،  ي�شّميه  ترف على ما  تقت�شُر دللة كلمة  ول 
دللت  ذاُت  كلمٌة  املعا�شر،  معناها  يف  ‘ترف’،  زمن معني.  الدللية حّتى  مراحِلها  بع�َص 
ْنعة واخليال، بني العَملّي  غبة والرتواء، بني ال�شَّ َرْجراجة ترتاَوح بني املادّي واملعنوّي، بني الرَّ
والأخالقّي. وُت�ِشّع دللُتها على طائفة وا�شعة من الكلمات، لحتّل اإحداها حمّل غريها. الكلمة 
عليها  ُيلقي  ال�شحرّي،  مبائه  يغ�ِشلها  اخليال،  بها  ينه�ص  اإذ  وال�شفة  احلالة  اأو  ال�شيُء  هي 

�شوءه لينت�شَلها من ماّديتها املح�شة، فتقوم يف ف�شاء ثقايفٍّ فكرّي.

�شاأن  القرون،  عب  تطّورت  فهِمها.  اإ�شاءُة  ت�شُهل  ُملتب�شة  كلمة  بدايًة،  وال��رتف، 
العي�ص وُح�شِن  اإىل �شعة  اأّويل ماّدّي ي�شري  الرتف، انطالقًا من معنى  الغالبية من مفردات 
ه وعلّو النوعّية. ويف تطّور اآخر باتت الكلمة ت�شري  الِغذاء. ثّم تطّور معنى ال�ّسعة اإىل الرتفُّ
د  ت يف تطّورها نحو املعنى احلديث الذي ي�شتح�شر دللت التفرُّ ْرفة والّنعمة. وم�شَ اإىل الطُّ
واالبتكار  واجلمالية  الفنية  والذائقة  الجتماعية  واخِل��ْبة  واالأناقة  والثقافة  واالرت���واء 
وتثمني الكيفية، واإيقاع احلركة اجل�شدية النف�شية. وهذا كلُّه خمتلٌف عن القيمة الكّمية التي 
غبة والذوق الرفيع  يكن حت�شيُلها بالقّوة اأو باجلهد اأو املال. اأّما الرتف فال ُينال اإل بالرَّ
الظواهر  التعامل مع  ربة واخليال وفّن  وبالرتواء والدُّ الدقيقة  النا�شجة  واملعرفة  والتاأّنق 
واملُْمَتلكات، معنويًة كانت اأم مادية، من خالل روؤية خا�شة للعالقة بالعامل والأ�شياء. الرتُف 
ربة. ويكن اأن ن�شّمي  لذلك يقرِتن بالزمن وبالَقدامة والَعراقة كما يقرتن بالتح�شيل والدُّ

الت رئي�شية : الذوق، التفّرد، الثَّقافة، االإبداعّية للرتف اأربع مواهب وموؤهِّ

واإبداع  وثقافة احل�سور  احلياة  فّن  يتمّثل يف  ال��رتف  اإن  القول  باخت�شار يكن 
اجلمال وفّن الَعالقة بالأ�شياء؛ اإنه فنُّ الرتفاع بهذه كّلها نحو غايتها ومثالها. 

د وغري اجلاِهز ول املُكتِمل.  الرتف ومفاعيُله يف غرِي املتج�شِّ اأفعاُل  لذلك تندرج 
واإذا تعّلقت باملتج�ّشد فلكي ترتفع به نحو مثاله. كما تتمّيز هذه الأفعال باحلركة التي ل تكتمل 
َد املتوا�شل، لأنها متى ا�شتقّرت  ول ت�شتقّر، بل ل تكفُّ عن جتاوز نف�ِشها. وهي ت�شرتط التجدُّ
ز،  ر الرتيب املاألوف، وُفِقَد عامل االإدها�ض و�شعوَر التجاوز والتميُّ حتّول فعُل الرتف اإىل املُكرَّ
وكالهما من �شروط الرتف. ي�شتعل حافُز الرتف ويطلب احلاجَة اإىل التفّرد. هذا احلافز، 

ه جتلياته ويعيَد ابتداع اجلميل.  يف ا�شتعاله، يتو�ّشل اخليايّل وي�شتدعيه ليقوَد الدّفَة ويوجِّ
��
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اأفعاٍل و�شفاٍت ت�شمل جوانَب متعّددًة من احلياة، بدءًا  قامو�ض الرتف يف  يتمّثل 
من اليومّي و�شوًل اإىل الذهنّي والفّني. وتتالقى مفردات الرتف يف طوائَف تتجان�ص األفاُظها، 
وكثريًا ما تتقارب حروُفها وتتناغم. هذه املفردات التي ولدت يف البيئة العربية الأوىل، اأي 
بالتجارب  واغتذت  طوياًل  وتاريخًا  جديدة  اأقطارًا  واخرتقت  �شافرت  قد  العرب،  جزيرة 
اللغوية  اأ�شولها وقواعدها ومواّدها  اأنها حافظت على  املتجددة. ومع  الإن�شانية واحل�شارية 

ودللتها، فقد امت�شت التجارب احل�شارية لتغني العمق الدليل للمفردات.

ول بّد يف هذا ال�شياق من مالحظتني :

اأ مواّد اللغة املوروثُة منذ ما قبل الإ�شالم م�شتقرة لفظيًا وا�شتقاقيًا. وما ينح 
مفردات  جند  لذلك  القراآن.  لغة  كوُنها  هو  وال�شتمرارية  احل�شانَة  هذه  ومفرداِتها  اللغَة 

الرتف متطّورًة من اأ�شول تعود اإىل ما قبل الإ�شالم اأو اإىل زمن ظهوره. 

حتى َليندر اأن َتخرتق اللغَة مفرداٌت دخيلة جاءت من الفار�شية اأو الرتكية. 

بالطبيعة. وهذا  امللت�شقة  ي مظاهر احلياة  ت�شمِّ اأ�شولها  املفردات كانت يف  هذه 
يبعدنا عن مفهوم الرتف الذي يتمثل بالتجاوز املتوا�شل للطبيعة اأو للمتحقق، والتعايل على 
حمتفظًة  اللغوية  املادة  ثبتت  كيف  نتبني  العربية  املفردات  هذه  تتّبع  ولدى  اجلمال.  ماّدية 
مبعانيها الأ�شلية القدية؛ لكن اإىل جانب ذلك تطورت الداللة وتدّرجت معانيها من احلياة 
حتى  واملعنوية.  الثقافية  املدنية  االأغ��را���ض  ت�ستوعب  دالالت  اجت��اه  يف  البدائية  البدوية 
له ويعّب عنه.  م مفرداُت الرتف بحّد ذاتها تاأريخًا لتطّور مفهوم الرتف وتطوُّر ما يثِّ َلتقدِّ
ولعّل اأو�شح الأمثلة حت�شر يف كلمات من قبيل ‘ُمْرَهف’ و‘ُمَثقَّف’ و‘اأتقن’ و‘تقنية’ و‘رّتل’ 
الّرقة واحِلّدة، يف  بالِغ  ال�شيف  ابتداًء من �شفة  مرهف تطورت دللتها  كما �شرنى. فمادة 
اجّتاه دللت رّقة امل�شاعر و�ُشُمّو الروؤية. ومثُلها مادة ‘مثقف’ التي تعني اليوم العارَف وا�شَع 
مح  َرت روؤيَته. هذه الكلمة نه�شت اأ�شاًل من َدللة الرُّ َلها ف�شقَلْت طباعه وطوَّ ثَّ املعرفة الذي مَتَ
م. و�شاع وروُدها يف �شعِر الفرو�شّية واأخبار احلروب حتى غدت كلمة ‘املثقف’  امل�شقول املقوَّ
كناية بل ت�شمية ثانية للّرمح. ومثل هذا التطّور حلق مبفردات من قبيل ِتْقن، َبَهر، َرَفل، رّتل، 

بَدع، خلَب، وِرف. 
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هذه الكلمات وجدت يف العامل ال�شحراوي عامل العرب قبل الإ�شالم، للتعبري عن 
احلاجة. لكنها مع املدينة العربية ثم املدنّية العربية، وجَدت غايًة جديدة بل وظيفة جديدة، 
هي التعبري عن الّتعايل على احلاجة وو�شف حالت من الرغبة وجتّدد الرغبة وجتدد احللم. 
الأ�شياء  الأوىل. فباتت تدل على رحلة  يتجاوز دللتها  لتعب عما  الرتف  حتركت مع حافز 
اإىل املدن  العرب  انتقال  اإىل مثالها. واغتنت وتطورت بعد  اأو  اأفقها  اإىل  والأحوال وامل�شاعر 
اأّن  نرى  هكذا  وا�شتعارات.  وتخيُّالت  مبزاوجات  تغتني  اليوم  وهي  العربية.  املدنية  ون�شوء 
م�شرية مفردات الرتف ت�شلك دروب املدنية وتنهل من منابعها وم�شريتها الإبداعية اجلديدة. 

فلكي  امل�شتجدة،  والأغرا�ص  احلديثة  التقنية  وامل�شطَلحاُت  املفردات  ب اأّما 
تدخل اللغة يجري البحث لها عّما يقرتب من معناها، اأو يقبل ا�شتيعاب معناها، يف الر�شيد 
اللغوي الهائل للغة العربية؛ اأو ُينَحُت لها ا�شتقاٌق جديد من الأ�شول العربية، من قبيل �شّيارة، 

مهر، بندقية، ذّرة، تقنية، خلّية، ِم�شبار، منطاد، اإلخ..

واأ�شكاله قد حتّركت يف الجتاه  الرتف  التي تقّدم دللت  فاإّن املفردات  ثّم  ومن 
الذي مّثَلْته احل�شارة. اإذ كّل كلمة، يف القامو�ص، حتمل �شجّل تطّورها وارتقاِء معانيها بدءًا 

من احل�ّشّية املاّدّية اإىل املعنوية الثقافية. 

وتنبغي الإ�شارة اإىل اأّن عددًا كبريًا جدًا من املفردات التي تنتمي اإىل حقل الرتف 
الكلمات  وهذه  �شائعة.  غري  كانت  مهما  حا�شرة  لكنها  احلديث،  ال�شتعمال  عن  غابت  قد 
اأو لغة ال�شحافة ون�شو�ص الجتماع والعلم مل يلحق بها  َتِرد يف لغة الأدب احلديث  التي ل 
التطّور. و�شتبقى نائمة بانتظار اأن يوقظها كاتٌب اأو �شاعٌر اأو خطيب، اأو ت�شتدعيها احلاجة 
اأن يوؤخذ من اخلّزان املوروث للمفردات. واأعني هنا كلمات مثل  اإىل م�شطلح حديث ل بّد 

اأْد، االأْون، االأَثل واملوؤثَّل، وغريها.  هام، َرْهو، الرَّ الرِّ

لذلك فاإن مفردات الرتف يف اللغة احلديثة ت�شهم يف ر�شم الرحلة التي تقوم بها 
فة متطّورة بالغِة الإرهاف.  الكلماُت العربية دون تغيرٍي يف اأ�شولها وقواعدها نحو معاٍن ُمرْتَ

��
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ل يقت�شر الرّتف ومفرداُته على املعي�ص. وبتعبري اأدّق، مل َيُعْد يقت�شر على امَلعي�ص 
املبا�شر. اإذ اإّن حافز الرّتف ي�شمل يف ح�شوره جوانَب احلياة املادية واملعنوية، من الطعام 
اإىل التعبري وال�شراكة واحل�شور يف الطبيعة وال�شلوِك  نعة وامَل�ْشَكن واحلديقة  وامَلْلَب�ص وال�شّ

والتعامل الجتماعّي واملعرفة والإبداع وال�شداقة واحلب وغريه من العواطف. 

ة  خمت�شّ الكالم  يف  له  و�شفاٍت  للرتف  م��رادف��ًة  معايَن  حتمل  م��ف��رداٌت  وهناك 
واملوقع  واالأ���س��ل��وب  وال�سنعة  والتنا�سق  وال�سورة  وامل�سية  وامل�سكِن  احلركة  مبو�شوعاِت 

واملجال واملعنى والنغمة والرائحة والعالقات االإن�سانية والتعبري االأدبي والفّني. 

تتطور هذه املفردات اإذ ينحتها حافُز الرتف اأو ي�شتعريها من حقول خمتلفة كما 
�شرنى.

جتّلياُت الرتف 

َكْبح  يتمّثل يف  اإذ  والإن�شانية،  الطبيعية  الطبيعة،  ت�شفيف  اجّتاه  الرّتف يف  يتطّور 
غبة، يف حني ُيلَتَم�ص اإرواوؤها؛ لكّن حافَز  جموح الأهواء واحلاجات وتلطيِفها بل يف تويه الرَّ
غبة. فهو يعتمُد  الرتِف ل يلعُب لعبَة التمويه وابتكاِر الأقنعة اإّل من اأجِل مزيٍد من اإثارة الرَّ
يعتمد  ذلك  �شبيل  يف  يّوهها؛  التي  الرغبة  ويحّر�ص  وُيغوي  ُيْدِه�ض  مبا  والتلويح  التلميَح 
األعيَب الكناية والإ�شارة، وا�شتح�شار ال�شبيه وت�سعيد الهوية يف اجتاه املثال، وتقدمي املَجاز 
على الواقع. فت�شبح الكلمُة املُْنَتميُة اإىل �سجرِة الرتف ومعاين اجَلْذب واجلاذبية ت�شويرًا ملا 

هو اأعلى منها واأقلُّ ثقاًل، واأقرُب اإىل حقل املتخيَّل واأكرُث �شفافيًة وفّنية. 

هنا، املفردُة املنتميُة اإىل حقل الرتف، لي�شت تكريرًا بحروف خمتلفة، بل هي فعٌل 
الرتف وتالويِن معانيه ومتثُّالته وظالله.  اإبداعيٌّ ثقايّف وهالٌة ِداللية تر�شم خارطًة لعامل 
ويف  للحالة.  اأو  للُم�شّمى  جديد  وحقل  جديدة  و�شروط  جديد  ت�شّور  عن  يعّب  هنا  امل���راِدف 
حالة مو�شوعنا، املرادُف اأو الفعل املنتمي اإىل عائلة الرتف هو نوٌع من َطواٍف حول املعاين 
ولي�ص  للُم�شّمى  الإ�شافية  اأو  الهوية اجلديدة  نوٌع من  هو  اأو  وا�شتق�شاِء وجوهها ومتثُّالتها. 

تكريراً ن�شخيًا.

اإنه هالة املعنى ور�شالُته واإيقاعه. 

الرتف، ن�سيداً للماّدة
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اإيقاع الّرفاه 

تاآلفاٍت �شوتّيًة نَغمية تخلق عائلًة من كلماٍت تتالقى يف احلروف ويف  هكذا جند 
فات، كهذا اجلذر :     اأفق املعنى وتتمايز يف الدقائق واملوا�شَ

 َ ه� َف  رَ    

حروف الراء والفاء والهاء ، مثاًل، ت�شّكل يف العربية جذَر عائلة �شوتية دللية. هي 
َتمات ت�شدر عن تالم�ٍص لطيف لل�شفتني.  عائلٌة من اأ�شوات هام�شة ترفُّ رفيفًا اأو ترتدد يف مَتْ

وما يلتقي بها من احلروف املهمو�شة وال�شفهية يت�شّلل اإليه �شحرها. 

ولنَقلِّْب هذه احلروَف الثالثة يف تنوع ترتيبها :

َف ِرُ َه� َر ه�ُ َف   َر ُف َه�    

ف��اه  ال��رَّ منها  واملُ����رْتَف،  ف  َ ال���رتَّ اإىل  تنتمي  معايَن  ت�شتح�شر  تقّلباتها،  يف  اإنها 
فاِهية، كما ت�شري اإىل املُْرَهف وت�شتح�شر الفاِره.  والرَّ

اأ الرفاهية : رُفَه َرْفهاً ورفاهاً وَرفاهًة ورفاهية، ت�شري يف معناها القدمي كما 
الثالث ع�شر  ‘ل�سان العرب’ لإبن منظور )القرن  اأحدثها  الكال�شيكية ومن  القوامي�ص  تثبته 
ْفه اأي ِورد الإِبل،  امليالدي(، اإىل َرْغد اخل�شب ونعيم العي�ص وليِنه. وقد انطلق املعنى من الرِّ
الّطراوة  معنى  اإىل  و�شوًل  اإطالقًا،  الَوْفرة  اجّتاه  املاء يف  َوْفَرة  معنى  تطّور  ثم  املاء.  لوفرة 
والتنعُّم. لذلك يقال رُفَه عي�ُشه فهو رفيه وراِفه اأي ُمَنعَّم. واالإْرفاه كذلك هو التنعُّم يف امللَب�ص 
واملطَعم. واّت�شع حقُل املعنى لي�شمل ممَل العي�ص. اإذ ُيقال هو يف رفاهٍة من العي�ص، مبعنى، 

يف �شعة من العي�ص. 

اإىل  امل��ادي  امل�شتوى  من  والتنّعم  والطراوة  عة  ال�شِّ دللُت  انزاحت  جديدة  وم��رًة 
املجّرد ليّت�شل املعنى بالّطباع وامل�شاعر وال�شلوك واحلركة واملظهر. فيقال امراأٌة رافهٌة اأي 
اأنيُق احلركة.  َمٌة، لطيفُة ال�شتجابة واحلركة. ورجٌل راِفٌه اأي وادٌع  يف �شعة من العي�ص، منعَّ
ويف انزياٍح تاٍل باتت كلمة رافه ت�شري اإىل عالقة بالأ�شياء، كما ت�شري اإىل الذوق. باتت ت�شري 
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ف. هنا ُيدَرك معنى  اإىل م�شتوى معنويٍّ ثقايّف فّني من الروؤية والتقومي ف�شاًل عن التنّعم والرّتَ
الّرَفه والرفاه والإرفاه بالفكر قدر ما ُيدَرك بالعني. وهذا من خ�شائ�ص الرتف والتنّعم. 

َف(.  ه�ُ  الثاين )َر  ترتيبها  الثالثة يف  لناأخذ هذه احلروف  ثم   : ب االإرهاف 
جندها حت�شر يف مفردات من قبيل الّرَهف واملُرَهف والراِهف والّرهيف واالإرهاف، وجميُعها 
ت�شري اإىل الدّقة والرّقة واحل�شا�شية واللطافة والتخفُّف من كل ما يثقل. فالرَهف من اأركان 
البيئة  داخَل  والثقافات  الأحوال  وحتوُِّل  الزمن  مع  وتطّورت  الكلمة  دللُت  تبلوَرت  الرتف. 

العربية واللغة العربية؛ واكت�شبت طبقاٍت جديدًة من املعاين تنتمي اإىل حقل الرتف. 

جذر رُهف ي�شري كذلك اإىل ال�ّشمع بالغ احل�شا�شية، واإىل موهبة التقاط الأ�شوات 
َرُهف يف الأ�شا�ص من معانى الرقة املادية وتناهي  النغمات. وقد انطلق هذا اجلذر  ومتييز 
ال�شيف  دّقته، وحتديدًا  ال�شيء منتهى  وبلوغ  والفاعلية، وندرة امل�شنوع،  نعة  ال�شّ احِلذق يف 
بالغ الرقة واحلدة. ولنتذّكر اأّن ال�شيف هو الأداة التي كانت حا�شرة ومهّمة يف حياة العربي 
ب املعنى لي�شري اإىل  ق احلّد. ثّم ت�شعَّ القدمي. وكلمة ُمرَهف هي يف القامو�ص �شفٌة لل�شيف املَُرقَّ
ُع يف دللت الكلمة حتى �شارت  كل ما تخّفف من اخل�شونة والبدائية والثقل. وانطلق التو�شُّ

�شفًة للج�شد املرَهف الدقيق واخل�شر ال�شامر. 

واملرهف، اإ�شافًة اإىل ذلك، هو اخلال�ُص امل�شّفى املميَّز عن املادّي املبا�شر واخلام. 
ويف حقل االإره��اف ومعنى االإره��اف واملرَهف يوَلد احل�ّشي من فرط غياب املح�شو�ص اأو من 
�سفافية املح�شو�ص وخفائه. ويكن و�شفه بكمال التنا�شب وكمال ال�سفاء. وهنا يغدو الأ�شلوب 

�شيدًا والإتقان مبداأ. 

ثم اأخذت الكناياُت هذا اجلذَر رُهف يف رحلة طويلة بعيدًا عن اخل�شونة، بل بعيدًا 
ال�شامية  الرقيقة  امل�شاعر  لت�شف  ماّدّية،  وغري  ج�شدية  غري  و�شفات  معان  نحو  املادة  عن 
املرتَف، كما ت�شف الأخالق. وهذا ما يو�شلنا  ن امل�شقوَل بالَغ احل�شا�شية،  وال�شلوك املتمدِّ

اإىل القول اإّن الثقافة هي منَبُت االإرهاف وهي من ثّم ميدان الرتف.

الدللة  املادية املح�شة نحو  الدللة  رُهف بدءًا من  الذي حلق بجذر  التطّور  هذا 
املعنوية، له ما ياثله يف عدد اآخر من مفردات الرتف، مثل ثِقف ثقافًة. رُهف اإرهافاً وثِقَف 

الرتف، ن�سيداً للماّدة
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ثقافة تنطلقان تاريخيًا من �شناعة ال�شالح الأبي�ص، وت�شريان اإىل جودة ال�شنع التي تتوقف 
عليها فاعلية هذا ال�شالح. فال�شيف املرَهف هو ما كان غايًة يف الرقة ومن ثّم احلّدة؛ بينما 
م البيء من العَوج واخللل، عايل الفعالية. بل كانت �شفة املثقف يف  الرمح املَُثقَّف هو املَُقوَّ
ْقل والفعالية  �شعر الفرو�شية كنايًة ُتغني عن ِذْكر الرمح. ثم انزاحت الكلمة لتنقل فعَل ال�شَّ
اًل اإىل الباءة من  من ال�شالح اإىل الإن�شان فتدّل على الذهاب بعيدًا يف التعّلم والتهذيب تو�شُّ
املُثّقف اإىل كناية، اإمنا كناية عن  كل عَوج ونق�ص وخ�شونة وجهل. ومن جديد حتولت كلمة 
تتحّول  اأن  قبل  الن�شج،  عالية من  والتفكري مرحلة  والتهذيب  العلم  بلغ من  الذي  ال�شخ�ص 
الكنايُة اإىل ا�شٍم ملثل هذا ال�شخ�ص. هكذا يتالقى اجلذران : االإره��اُف والثقافة يف عالقة 

جديدة هي ال�شببية. باتت الثقافة مدخاًل اإىل االإرهاف اأو منبتًا لالإرهاف.

ومن هذا القبيل جذُر كلمة ِتْقن ِتْقِنية. �شعدت الكلمة من التِّْقن وهو املاء اخلاثر 
معنى  واالإتقان  التِّقن  لكلمة  و�شار  ج��اَدْت.  الأر���ص  به  �ُشقَيت  اإذا  لكن  احلو�ص.  يف  الَكِدر 
الإجادة  معنى  تطّور  والطبيعة.  الطبع  كذلك  ن  والّتَقَ ْقن  التِّ معاين  ومن  واالإج��ادة.  التجويد 
كلمة  ُنحَتت  اجلذر  هذا  ومن  ال�شنعة.  و�شّر  املهارة  معنى  اإىل  التِّْقن  بو�شاطة  والإخ�شاب 

ِتقنية التي اعُتمدت كرتجمة لكلمة تكنيك اأو ِتْكِنه يونانية الأ�شل. 

َتل واملَُرتَّل، وتعني  ومن ظالل الفعل رُهف فهو ُمرَهف، اأو من لوازمه و�شفاته ، الرَّ
َتوؤدة، عالمة على الثقة والو�شول والدّقة وح�سن تنا�سق ال�شيء. فاملرهُف رَتٌل  احُل�ْشن على 

ٌل. والّرِتَل هو الطّيب من كّل �شيء.  وُمَرتَّ

بني  ي��راوح  معنى  ليغدو  مت�شاعدًا  وتطّور  وم�شتقاُتها  َرَت��ل  كلمة  معنى  ت��دّرج  ثم 
تعني  الكالم  رّتل  احلكم.  ودقة  وال��ذوق  النتخاب  معنى  الكلمة  واكت�شبت  والفّني.  �ض  املقدَّ
اأح�شن تاأليَفه واأباَنه ومتّهل. رّتل القراآن ترتياًل تعني تاأّنق يف تالوته، ورّتل ال�شلواِت ترتياًل 

تغّنى بها. والرتتيلة عند امل�شيحيني هي ال�شالة املَُرَتلة اأي املغّناة. 

املالحة  فهي مبعنى  وَفراهية  وُفروهة  َفراهًة  َه�  ُر  َف  من  الفاره  كلمة  ج اأّما 
واملهارة واحلذق. يقال امراأٌة فاِرهة اإذا كانت ح�شناء مليحة.

والفاِره من كان ن�شطًا حاذقًا. وهذه من �شرورات الرتف. مبا اأّن الرتف هو جتاوز 
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وحركية  د  والتفرُّ واخليال  الرغبة  بقوة  متوا�شل،  تعاٍل  م�شرية  واملادّي، يف  الطبيعي  املُعطى 
احِلذق. الَفراهية والُفروهة فا�شت عن معنى احِلذق لتعني املالحة واحل�شن. وفتاٌة فاِرهة 
ت�شري اإىل احل�شناء الفتية البارعة. والَفراهة دليُل حركة وت�شاعد يف م�شتوى هذه الباعة. 
ب. وكلُّ فاره هو االأنيق الر�سيق ال�شامر البارع. ول ُيجَتَلب هذا  ح�شاٌن فاِره هو ال�شامر املَُدرَّ

بال ِحْذق وبراعة وجهد وتطلُّع. 

تطورات املعنى الذي حتمله كلمة فارهة اأو فاره ل تنف�شل عن التطورات الجتماعية 
ّنف يف املرتبة الأوىل، �شواء كان من  الفراهة ُتطَلق على ما ُي�شَ اإذ مل تكن �شفة  والقيمية. 
يكن احل�شان  البارعة. ومل  تعني اجلارية احل�شناء  كانت  فارهة  امراأٌة  اأو احليوان.  الب�شر 
ف باأنه فاره بل ما ُيعَتَب اأدنى منه. لكن مع تطّور الرتاتب الجتماعي تطّورت ا�شتعمالت  يو�شَ
كلمة فاره. وهي يف الع�شر احلديث ُتطَلق على كّل فاخر متنا�شق ر�شيق. فيقال ح�شاٌن فاره 

ومركبٌة فارهٌة و�شيارة فارهة وح�شناء فارهة.

مع ذلك فاإّن هذا البيت للنابغة الذبياين ي�شت�شرف معاين الفراهة يف تعبريها عن 
من امَلواِهب ل ُتعطى على ح�ّشِد اأعطى لفارهٍة ُحْلٍو َتوابُعها   الرتف :  

اإيقاع ال�سوء

َر  َ ه� بَ    

مّرة جديدة نالحظ غلبَة حروف ُمعيَّنة على مفردات الرّتَف. وهي ُمفَرداٌت تغلب 
فيها الأحرف املهمو�شة. تتالقى الباء والهاء والراء يف ت�شكيالت خمتلفة لت�شّمي حالت من 

الرتف ل يغيب ال�سوُء عنها ول الن�شراح والعذوبة وطيُب العي�ض. 

ناأخذ مثاًل، بها بهاء فهو بهّي وباٍه، معناها تاأّلق وَح�ُشَن. وهي اإىل دللت ال�شوء 
والإ�شراق والتمّيز، ت�شمر معنى العذوبة والُي�ْسر. )ويف بع�ص بلدان املغرب العربي يقال باهي 

مبعنى جّيد اأو ح�شنًا(.

والَبهار والباهر حتمل معنى ال�شوء واحل�شن والإ�شراق والإدها�ص. وهي م�شتعارة 

الرتف، ن�سيداً للماّدة
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فالنُة  وبَهَرت  الكواكب.  �شوَء  �شووؤه  غلب  اأي  القمر،  بَهر   : وخ�شائ�شه  القمر  �شفات  من 
الن�شاء، غلبتهّن ح�شنًا. وكلُّ باِهر هو املعِجب الأّخاذ. ثّم ات�شعت دائرة الدللة لت�شمل الأداء 
ق : جماٌل باهر وجناٌح باهٌر  والتفوق يف ميادين خمتلفة. وباتت تعني ال�ساطَع والغالَب املتفوِّ
وح�شوٌر باهر. وتلتقي بها مفردات املتاأِلق، من االأَلق، واملعنى الأ�شا�ص لكلمة االأَلق هو الزينة 

الباهرة فيقال تاأّلقت املراأة مبعنى تزّينت. وتاأّلق البق واْئَتلق اأي ملع. 

ومن  الَبهاء واجلمال.  املنظر يف  وهو ح�شن  واء،  وال���رِّ وى  ال��رِّ الكلمات  ومن هذه 
تفرعات هذا اجلذر الرتئية واملَراآة واملَراأى. ُيقال امراأٌة لها ُرواء اإذا كانت ح�شنة املَراأى واملَراآة. 

وتقرتب من هذه الدللة كلمات الرائع والروعة واالأروع، وهو من ُيعِجب بح�شنه اأو �شجاعته.

الدائم.  اخلفيف  املطَر  وتعني  هام،  الرِّ ماّدة  الكلمات  من  الطائفة  بهذه  وتلتحق 
واالأَْرَهم هو الأخ�شب، وهو كذلك اللني. واملعنيان من دللت الرتف يف احلياة العربية. اأما 

كلمة رهام فهي من اأ�شل تركي اأو فار�شي.  

والبهيج. بَهج يبَهج تعني ح�ُشَن يح�ُشن. وباَهَجه تعني باراه يف احُل�ْشن والأَلق. ثم 
انزلقت الدللة يف اجتاه الفرح والإ�شراق. باتت كلمة ابتهج تعني �شعر بالفرح.

اإيقاع الّرْهو

َر ْه� ٌو  َر َف َل  َح َب َر  

ْهو هو ال�شري ال�شهل، ول  ْهو. الرَّ من التاآلفات ال�شوتية الداّلة على الرتف مادة الرَّ
�شيما �شري اخليل. والعي�ص الراهي هو الطيب ال�شاكن الراِفه. اأرهى لهم الطعاَم وال�شراَب، 
تعاملوا  القوم،  وَتراهى  ر.  املَُي�شَّ ال�شهل  تعّب عن  فباتت  الكلمة  واّت�شع مال  اأداَم��ه.  مبعنى 

ْغد املرَُتف.  برفق ووداعة ونعومة. وهذا الإيقاع الوادع هو من ثمار العي�ص الرَّ

الذيل.  جّر  مبعنى  يرُفل،  رَف��ل  فعل  عنه  يعّب  ما  والنعمة  الّت�رف  عالمات  ومن 
وامراأة َرِفلة هي التي جتّر ذيلها جّرًا ح�َشنًا وتتبخرَت اإذا م�شت. ويف قامو�ص ل�سان العرب هذا 

ه      ي�شَحنْبَ من ُهّدابه اأذيال«  البيت :         »يرُفلن يف �َشَرق احلريِر وقزِّ
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يت�شمن فعل يرفل يف دللته معنى اإيجابيًا ُملِزمًا. اإذ يقال معي�شة رفلة ويرُفل يف 
النعمة اأو يف ثوب العافية، ول يقال يرُفل يف الفقر مثاًل اأو املر�ص. 

تعني  التي  ‘االأْون’  كلمة  املرَتَفة،  احلركة  اإيقاع  فيها  يتمّثل  التي  الكلمات  ومن 
االأْون واأو�شع، لأنهما بال حدود  اأبعُد من  املرُْتَف واملُْرَهف  الرفاهية والرفق واالرتواء. لكن 
ما داما ياأمتران باأمر اخليال وحتّولت الأحوال ووجوِه الْفِتنان وطموح الرغبة، وي�شريان يف 

طريق التكاُمل وال�شعود. 

وت�شتح�شر كلمتا الرّتف واملُرهف فعل َحرَب يحرب ال�شيَء َحرباً مبعنى زّينه. واحَلرب 
’ ت�شري اإىل م�شار حَركّي هو اأبعد من متحقٍق معنّي قابٍل  واحلبري هو الثوب املو�ّشى. لكن ‘ُحرِبَ

ل حت�شينه. عَر او اخَلّط تعني وا�شَ لالإجناز؛ فهي تعني موا�شلَة التح�شني والإتقان. حرب ال�شِّ

يف  والرتقاء  التح�شني  ل  يوا�شِ الذي  ال�شالح  العامِل  هو  اأْح��ب��ار  وجمُعها  واحَل���رْبُ 
ه، �شّره. حرب، �ُشّر.  العلم. ومن م�شتقات َحرب، احُلبور، وهو ال�سرور والنعمة. حرَبه واأْحرَبَ
ن. واحَلرب الذي يثل حركّية التح�شني وت�شاعَد  واحِلرب هو احُل�ْشن. وحترَب تعني تزيَّن وحت�شَّ
الّتجويد هو من مقت�شيات التمّيز والتفّرد ومن خ�شائ�شهما. وم�شرية التاأّلق والرتف هي 

م�شرية تّيز وفرادة.

واء اإيقاع الرُّ

ِر و ى َراأََد ر َن َق َو ِر َف َر َت َع     

وى هو املاء الغزير املُروي. والرّيان �شد العط�شان. ثّم تطّور املعنى يف اجّتاٍه  الرِّ
مازّي. يقال فالن رّيان من العلم. وجٌه ريان، ن�سري. رّيان تعني كذلك الأخ�شر الناعم من 

اأغ�شان ال�شجر. 

ر واملُرتوي املنّعم. وهي  �شِ ْخ�ص النَّ الرَّ ‘روؤود’ اأي  وتلتقي بهذا املعنى كلمة ‘راأد’ و 
توحي بالتاأيّن والنمّو والُي�شر. فهي عن�شر يف عامل الرتف واإن مل تكن من مقومات حركيته. 
وؤود.  اأْد هي �شفة لل�شاّبة احل�َشنة التي تنام حتى ال�شحى. ُت�شّمى الراأد ت�شبيهًا لها بالغ�شن الرَّ والرَّ
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وهو  وم��اوؤه.  ال�شيء  اأّول  وهو  رن��ق.  من  ال��ّرْوَن��ق،  معاين  الدللة  هذه  من  وقريٌب 
الّطالوة واحُل�شن والإ�شراق، وما ُيْجَتَلب بالعناية والتاأّنق. 

الوارف، هو الظّل املمتّد. و وَرف النبات اخ�شّل واهتّز من الن�شرة. َوْرُف ال�شجر و 
َوَرُفُه، هو اهتزاُزه وبهجُته. َوِرََف الظّل، امتّد. وهو امتداٌد م�شتحّب يف البيئة العربية. حديقٌة 

وارفة، ن�شرت نباتاتها واهتّزت وا�شتّدت خ�شرتها وبهجتها من الرّي والنعمة. 

اأما الرفيف، فهو اخل�شب. لكّن املعنى تطّور يف اجتاه املجازّي وبات و�شفًا للمعنوي 
د : فتى رفيُف الأخالق، ح�شُنها.  غرِي املج�شَّ

رَتع، الّرْتع هو الأكُل وال�شرب َرغدًا يف الريف. وح�شور الريف يف هذه الدللت هو 
ح�شور متعٍة وتنّعم وخ�شب. 

ه�سة واالإبداع اإيقاع الدَّ

َطُرَف ده�ض َبَدَع خلق ذوق رَوع خلب فنت   

يجمع  والفعل  املُ�شَتح�َشن.  اجلديد  باحلديث  اأي  ْرَفة،  بالطُّ اأتى  واأط��رف  َط��ُرف 
وطواِرف  النادر.  الغريب  مبعنى  والّطريف،  املُطَرف،  ا�شُتّق  ومنه  املُده�ص.  اإىل  املفاجىء 
القرائح هي م�شتظَرفات الأفكار واخلواطر. ثّم اّت�شع املعنى لينتقل من املعقول اإىل املح�شو�ص 

امللمو�ص، فاملُْطَرف واملطارف، رداء من احلرير. 

ت�شتدعي هذه الكلمة خ�شائ�ص املده�ض واملبَدع واخلاّلق. فما ُيده�ض هو ما يحرّي 
ع، من َبَدع واأبدَع مبعنى اخرتع فهو ُمْبِدع.  ويفاجىء بجماله اأو جودته وجّدته وغرابته. واملُبِدِ
العايل  التثمني  ت�شمر  والكلمة  مثال.  غري  على  وامل�شنوع  امل�شبوق،  غري  املبتَكر  هو  واملبَدع 
والإعجاب. ومثلها اخلاّلقة واخلاّلق بالتعبري احلديث. اخلاّلق هو من اأوَجد �شيئًا من عَدم. 
وتعبري خاّلق كان يقت�شر على و�شف خالق الكون، ثم انتقلت الكلمة بانزياح مازي لتعني 
ل�شروط  دائمًا  جتديدًا  بو�شفه  والرتُف  مثال.  غري  على  ُمبتِكر  مبِدٍع  وكلَّ  والفنان  الفّنانة 

االإدها�ض والتفّرد ي�شتدعي االإبداع واخللق. 
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مبالغة  �شيغة  وهي  الذّواقة،  �شفة  املجال  هذا  يف  ُت�شَتدعى  التي  ال�شفات  ومن 
م�شتقة من فعل ذاق وتذّوق. وتعني اختب، ومّيز الطعوم وثّمنها من فرط اخلبة. ثّم تطّور 
ذاق وتذّوق، ُتقال للموؤنث  ذّواقة، وهي �شيغة مبالغة من  املعنى يف اجتاه العموم والتجريد. 

واملذّكر، وت�شف من كان �شاحَب جتربة ومعرفة وقدرة على التمييز، رفيَع الذوق.

ح�شن  لي�شمل  املعنى  اّت�شع  ثم  عليه.  مطبوع  اأي  لل�شعر«،  ال��ذوق  ح�شن  »هو  يقال 
الختيار وح�شن التن�شيق واملوؤالفة بني العنا�شر وبني الألوان.

وهذه اخلبات املتناق�شة التي تت�شمنها الكلمة متنح الذّواقة �شفَة اخلبري املُرَهف 
اجتماعية  ال��ذوق دللت  كلمة  اكت�شبت  تاٍل  تطّور  واملكانة. ويف  املن�شاأ  رفيِع  املثّقف  العارف 
وح�شَن  املعاملة  ولطَف  املحِرجة،  اأو  الدقيقة  واملواقف  لالأو�شاع  الإدراك  دقَة  لتعني  ُخُلقية 

الت�شّرف. يقال هو رفيع الذوق ومرهف الذوق. 

الفرح  وهو  املنظر،  ح�شُن  الأ�شل  يف  هو  والأَن��ق  اأَن���ق.  جذر  من  واالإناقة  االأن��ي��ق 
وال�شرور. وتطورت دللت الكلمة لتعني كلَّ ما ُيعِجب ح�شُنه. وتاأّنق يف اأموره، جتّود بها وجاء 
فيها بالَعَجب. وتاأّنق يف الكالم اأو العمل اأجنزه بالإتقان واحلكمة. واالإناقة واالأناقة مبعنى 

د هو الذي ل مثيل له يف متيُّزه وقيمته.  احُل�ْشن املُعِجب. واملَُتَفرِّ

ْوعاء واالأْرَوع، و�شٌف ملن ُيعِجب بح�شن املنظر وال�شجاعة. امراأٌة روعاء ظاهرُة  الرَّ
الّرَوع واحل�شن. ورجٌل اأرَوُع وُرواٌع، حّي النف�ص ذكٌي. واالأروع من ُيعجب ب�شجاعته وبكل �شفٍة 
َوع والرائعة والرائع. فالُرْوع هو يف العربية �شواُد القلب.  ت�شتدعي الإعجاَب والده�شة. ومثلها الرَّ

ويف �شاحة هذا املعنى جند كلمة اخلاّلب، امل�شتقة من اخِلْلب وهو حجاب القلب اأو 
حجاب الكبد. خلََبه ي�شبح معناها احلريف اأ�شاب ِخْلَبه اأي �شَلبه اإياه وفَتَنه فهو فاتن وهي 
فاتنة. وكل ما يفاجىء وُيعِجب اأو يدِه�ص هو خاّلب. ويف هذا ال�شياق جند كلمة ال�ساحر، التي 
يّت�شع معناها املجازي ليغدو و�شفًا ملا ُيده�ص ويفِت ويبلبل اإذ يتجاوز ماألوَف اجلمال. وكلُّ ما 

َلُطَف ماأخُذه وَدقَّ معناه فهو �ِشحٌر : » اإّن من البياِن َل�ِسحراً.«
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اإيقاُع الِغْبطة

 االأريحية ال�ّسرو اللَيان النُّعمى العريق املده�ض النبيل

االأريحية، َخ�شلٌة جتعل الإن�شان يرتاح اإىل الأفعال احلميدة. ومنها كرُم الطبع. 
املعروف.  اإىل  منب�شطًا  اخللق  وا�شَع  كان  من  واالأريحّي  �شيء.  كّل  من  الوا�شع  هو  واالأْرَي���ح 
والرتياح  الفرح  اق��رتان  اليقني. جند هنا  ال�شروِر احل��ادِث عن  وج��دان  ال��رواح��ة  ال���رواح، 

بال�شجايا املعنوية كالكرم والرحابة و�شعة ال�شدر.

هو   ، ال�َسرّي  والإن�شان  وال�شرف.  امل��روءة  مبعنى  ال�ّسرو،  املعنوي  الأفق  هذا  من 
الرفيع واملختار. ال�شفة ماأخوذة من �سراء كل �شيء، اأي ما ارتفع وعال. 

واللَّيان، هو نعمة العي�ص ورخاوؤه. يقال، هو يف َلياٍن من العي�ص اأي يف نعيم.
»بي�شاُء باَكَرها النعيم، ف�شاغها  بلَياِنِه..«   

النعيم والنِّعمة وهو اخلف�ص والّدعة واملال. واخلف�ض هو الُي�ْشر.  النُّعمى، منها 
وجميعها انطلقت من معنى ال�شري ال�شهل والعي�ص ال�شهل. ثّم تطّورت دللتها فيقال هو يف 

نعمة من العي�ص اأي يف َليان من العي�ص اأو يف نعيم. ومنها فعل اأْنَعَم وهو العطاء والكرم. 

وما يجمع بني هذه املفردات هو دللت النُّعومة والُي�ْسر واللني. وهذه الدللت مل 
ت�شتقّر عند منابعها وبداياتها املادية، بل تطورت يف اجتاه دللت معنوية ُخُلقّية جمالية ثم 
دينّية روحّية. هكذا تطورت بدءًا من هذه العائلة ت�شمية الّنعيم اأي اجلنة، كما تطّورت دللت 
النعمة وتنّوعت بني الدنيوية والدينية يف امل�شيحية والإ�شالم. وحالة النِّعمة هي يف التعبريات 

فاء اخلال�ص ور�شى اخلالق. امل�شيحية حالٌة روحّية تعني ال�شّ

اأّما الِغْبَطة فهي ال�شعور بح�شن احلال، وهي �شعور يرافق النعمة وال�سرور. 

كّل  �َسراة  ماأخوذة من  واملُختار.  الرفيع  رّي، هو  وال�شَّ وال�سرف.  امل��روءة   : رو  ال�سَّ
ارتفع منه وعال. وقريب من هذه الدللة كلمة العريق، وهو من كان له اأ�شٌل  �شيء، اأي ما 
يف الكرم، بخالف حديث النعمة. والعريق ل حاجة به اإىل املظاهر الفاقعة كي يتمّيز. فهو 
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يتمّيز بِخْبته املوروثة باأ�شرار الرتف واأ�شوله. وتقرتب من هذا املعنى كلمة نبيل، من فعل 
نَبل ينُبل نبالًة، كان ذا ُنْبٍل اأي ذا جَنابة وف�شل، فهو نبيل. ومن هذا القبيل كلمات النادر 

واملميَّز واملده�ض. 

خُرف، هو الزينة والذهب. كل  طرب، اهتّز فرحًا لدى �شماع املو�شيقى. زخرف، الزُّ
ق وُزيِّن فقد ُزخِرف. وزخرف الكالم مبعنى نظمه.  ما ُزوِّ

هكذا نرى كيف حتركت دللت املعجم اخلا�ّص بالرتف من املاّدّي الأّويل احل�ّشّي 
ف واملعنوي. نحو املرَتف املُْرَهف امل�شفَّ

الرتف وحركية الداللة

املفردات التي تت�شمن دللت الرتف ل تقدم ما هو ناجز منتٍه وم�شتقّر، بل ت�شري 
اإىل حركة ت�شعيد وتعاٍل على الرغبة اجل�شدّية الأولّية، على الذات، على احلاجة املبا�شرة، 
على االرتواء والتهالك يف طلب املتعة واحل�ّشي. هذه املفردات اأو الأفعال لي�ص لها قانون ول 
حّد ول ا�شتقرار لدللتها. فهي فعل الغواية التي ت�شقط اإن مل تبَق متجّددة. وهي النداء الذي 
ه، احُللم الذي يتجّدد ول يتكّرر.  ل يتوّقف. والغوايُة هي بنُت احللم وهي يف الوقت نف�شه اأمُّ

اإنها الغواية التي تاأخذ �شاحَبها يف رحلٍة يتناوب فيها ال�شوُق والإغراء والتمنُّع والتَّعايل. 

اإن مل  ال�سحر  املنابع يجيء  اأّي  ومن  ؟  �سحَرها  وتلِق  تفاجىْء  اإن مل  الغوايُة  وما 
اخليال بال توّقف ؟ لكن ل�شطياد املَُتَخيَّل ل بّد من اأن ُت�شَتنَفر الأهليات واملهارات،  يرفْده 

وُي�شَتنَفر االإبداع. 

يلتم�ُص  اإذ  الإن�شان  م�شريِة  تتوقف،  ل  م�شرية  عالمات  لذلك  هي  ال��رتف  كلماُت 
ك غرِي املكتمل، الذي ل يتوّقف عن  الباهَر املُ�شتهى، فينقُل املاديَّ امل�شتقرَّ املكتمل اإىل املتحرِّ

النداء واالإغراء واالإغواء.

ل  ما  اإنها  ال��دللت.  متحركة  واأفعاًل  كلماٍت  بكونها  ال��رتف  كلمات  تتمّيز  هكذا 
الّرغبة  والّتعايل على غريزته يف �شبيل مزيٍد من حتري�ص  يتوّقف عن البتعاد عن من�شئه، 

الرتف، ن�سيداً للماّدة
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وي�سّف  الرغبة  وي�ْشَتْولد  اخلياَل  ويثري  يحّر�ص  ما  ُم�ستهى،  يبقى  ما  هي  احللم.  وا�شتثارة 
وينادي. كلمات الرتف ت�شري اإىل ما ل يكّف عن مفارقة اأ�شِله ومنَبته. ما ي�سافر بال توّقف 
اإذا تكّرر وت�شاَبَه وغدا عاّمًا ُمبَتذًل ؟ ما  امل��رَتف  املرَهف  اإذ ما  نحو غايٍة ل يكون لها بلوغ. 
د اإن مل يتجّدد،  املرتُف اإن مل يحّر�ص الده�شَة والإعجاَب والرغبة ؟ اإن مل يتفّرد ؟ وكيف يتفرَّ

ف تّيُزه ؟  اإن مل يتطلِب املزيَد من االإتقان لبتداِع َمزيٍد من االإرهاف، فال يتوقَّ

ليوَلد كلَّ مرة من جديد.  ُيعيد ت�شكيَله  اخلياَل هو ما  لكّن  ناِجز ومكتمل.  العامُل 
ر  اخليال هو منبُع الَفرادة، لأّن اخليال كاحللم ل يكّرر اأفعاله ومنجزاِته. فال اإدها�َض للمكرَّ
د لبلوغ الإدها�ص. وما الذي ي�شتدعي  املاألوف مهما غال اأو عال يف ال�شنعة واملادة. ل بّد من تفرُّ

االإدها�ض ويغري باالبتداع ؟ اإنه الهياُم واْلتما�ص الفرادة ول فرادَة اإل يف املبتَدع. 

املتوا�شل؛  والتجّدد  والكيفية  النوع  الكرثة، بل يف  يتمّثل يف  الرتف ل  اأّن  من هنا 
هو يف الّتعايل الدائم على ثقل املاّدة الأولية والغريزة الأّولية، التعايل بفّن احلياة املرَهفة، 

بالتخّيل املبِدع الذي يحّر�شه حافز الرتف. 

لنتذّكر اأّن فعل بدع يعني خلق؛ لكّن اخللق هنا لي�ص خلَق مادة من عدم، بل خلُق 
تتوّقف عن احلركة وال�شعود والتجّدد واإبداِع �شورة على غري مثال؛ �شورة ت�شتقي  حالٍة ل 

خال�شات ما ثّمرته الع�شور من مهارات وقدرات على االبتكار. 

–اإن كانت للحلم حدود– لذلك  اإل حدود احللم  االإب��داع واالبتكار ل حدود  ويف 
التجديد.  التجديد بعد  ي�شتدعي  اأنه  الفرادة والتفرد، من هنا  الإبداع ل ير�شى بغري  فاإن 

وهذه ر�شالة الرتف العليا.

فالرتف هو اأن تبقى يف اجلديد. لكّن الزمن عدّو اجلديد، و�شرعان ما يحيله اإىل 
ماألوف ثّم اإىل قدمي. لذلك ل جديد غري املتجدد بال توقف. ومن اأين يولد اجلديد اإن مل يكن 
لتتوا�شل الإزاحُة من  ُتقَتَحم احلقوُل الغريبة وتتالقى  التي با�شتعالها  الرغبة احلافزة  من 
حقل اإىل حقل. من الطبيعة اإىل اخليوط ومن اخليوط اإىل الن�شيج، ومن الن�شيج الب�شيط اإىل 
اخلّز والديباج. ومن هذين اإىل فّن الت�سوير. ومن امللب�ص والعمارة اإىل النحت، ومن الكالم 

اإىل ال�سعر، ومن ال�شعر اإىل املو�سيقى، يف حركة جتدد وت�شاعد دائمني. 

اأدوني�ض
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معظم  �شاأن  تنه�ص  وه��ي  ال���رتف  م��ف��ردات  تتبعنا  اإذا  امل�شار  ه��ذا  لنا  يتك�ّشف 
املفردات، من احلياة املادية، والبدائية اأحيانًا، يف اجتاه املعنوي. لكنها ت�شتقي من اخليال 
واللمح  واالإره��اف  والتجّدد  وال�سفافية  العلّو  معاين  تلتم�ص  ذلك  اإجل  من  احللم.  لتناف�ص 

والتعامل الفني االإبداعي االأخالقي مع املادة مو�شع ال�شتهالك. 

ذلك اأّن الرتف، هو جوهريًا، ثقايف يقوم على التحويل املت�شاعد، حتويل احلاجة 
التعايل  اإىل  الكتفاء  ومن  اكتفاء،  فعل  اإىل  ثّم  م،  وحتكُّ ان�شباط  فعل  اإىل  الأولية  الغريزية 

والتاأيّن وال�شراكة، فاإىل قطاف ذوقي وتبادل، وفعل اإبداعّي يقف بني احلاجة واخليال. 

اأو ما ي�شيفه الإن�شان  بالفعل وال�سعور واخليال  اأي  التمّيز بالكيفية،  الرتف هو 
اإىل املادة الأولية واحلالة البدئية �شكاًل ومعنى. من هنا اأّن الرتف هو جوهريًا متّيز فردي 

مهما ات�شع نطاقه وعّم. 

الرتف بو�سفه فّناً
الفّن بو�سفه ترفاً

ت�شبو  اأو  معجم الرتف  تراود  اإنها  القول  التي يكن  بالكلمة  الن�ّص  نختتم هذا 
اإليها معاين مفرداته، نعني كلمة فّن. يكن اأن نقدم تعريفات عديدة لكلمة فّن دون اأن نطمح 

اإىل ح�شر معانيها اأو حتديد العالقة بني الرتف وبينها. 

�شّلم  ر�شمت  منه  وكما راأينا لدى تتبع اجلذر الذي ولدت منه كلمة ‘ثقافة’ وبدءًا 
اي�شًا، درجاٍت دلليًة متعّددة،  –كمادة معجمية– قد �شعدت، هي  فّن  فاإّن كلمة  دللتها، 
املَُحرّي  د  املتعدِّ املعنى  رتبَة  بلغت  اإبداعية، حتى  اآفاقًا  وا�شت�شرفت  حياتّية،  واخرتقت حقوًل 

الذي تقّدمه كلمة فّن يف مفهومها املعا�شر. 

نه ومل يثُبْت على راأي.  َ ال�شيَء َفّناً من معنى زّين. وفنَّ راأَيه تعني لوَّ نَّ انطلق فعل َفَ
ثّم تدّرج تلويُن الراأي يف اجّتاه تلوين امل�شاحات والأ�شياء وتاأليف ال�شور واملرئيات وامل�شاهد 

واإلبا�شها اأخيلَة �شاحِب الراأِي اأو الت�شّور ومعارَفه واختباراِته وروؤاه و�شوًل اإىل مهاراته.

التي مل تكن لها عالقة مبفهوم الفّن واالإبداع يف بداياتها، قد  ’ العربية،  كلمة ‘فنَّ

الرتف، ن�سيداً للماّدة
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غَدت ت�شميًة لهذا املفهوم وممِل تاريِخه وجتلياته يف خمتلف احل�شارات. 

اأّن  ملاذا نورد كلمة فّن �سمن قامو�ض الرتف ؟ هذا �شوؤاٌل قد ُيطَرح علينا، مبا 
مبحث الفن لي�ص مو�شوع هذه املداخلة. 

ونحن نطرح �شوؤاًل مقاباًل : كيف يكن اأن نتنا�شى الو�شائج التي قامت دائمًا بني 
الرتف منقطع ال�شلة  الرتف، كما تقدم هذه املقالة معناه وعامله. وكيف يكون  الفّن وبني 
بحوافز الفّن، ومن�شئه، ما دام الرتف، كما قّدمنا �شورته، يّثل فّن احلياة، وحتويل حلظاتها 

وعنا�شرها اإىل م�شروع تّيز واإىل م�شرية اإبداعية ؟

القول اإّن الرتَف م�شروٌع فّني ل يعني اأنه يتوّجه اإىل املتاحف واملعار�ص، واإن كانت 
�شفَة  عنه  هذه  اأَ�شَقَطت  املتاحف  اإىل  انتهى  متى  لكنه  اإليها.  تنتهي  قد  ومظاهُره  عنا�شُره 
ك  الرتف كحياة واأ�شلوب حياة، واأحالته تاريخاً للرتف. وذلك لأّن الرتَف يتاز باأنه متحرِّ
وال�شراكة  التعبري  ل�شالح  املادية  القيمة  حجب  اجّتاه  يف  ٌر  متطوِّ دوم��ًا،  معا�شٌر  الزمن،  يف 

والقيمة املعنوية. 

الفّن بدوره لي�ص ترفاً خال�شًا، ولكنه غرُي منقطع عن حوافز الرتف، ذلك العامل 
الفرتا�شي، وما يعمُره من ذوق واإرهاف وابتداع وما يوّلده من متعة نف�شية. الفّن والرتف، 
يف روؤية هذا الن�ص، �شقيقان ينهالن من �شوق الإن�شان اإىل ما يتجاوز املتحقق. واإذا كان الفّن 
يتطلع اإىل العلّو على الزمان وجتاوز املحدود ومطاردة املعاين اخلالدة، فاإّن الرتف ابتكار ملا 
يجدد الوقت وما يعطي كلَّ �شكل وحركة متّيزًا ومعنى. لكن ل تداخل، كما اأنه ل ف�شام ول 
اأن يظلَّ �شوؤاًل. لكن يكن  الفن والرتف. بل هو �شوؤال ينبغي  الفا�شلة بني  تر�شيَم للحدود 

القول بال حتفُّظ :

الرتف هو فنُّ احلياة يف املعنى.

اأدوني�ض
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جّرة الغزالن )x 135،2 68،7 �شم.( من ق�شر احلمراء، القرن 14. خزف 
ب مع �شورة لغزالتني على جانبي �شجرة احلياة وكتابات لّينة بعبارة  ُمذهَّ

الُيمن واالإقبال وتوريق وزخارف هند�شية. 
 متحف احلمراء بغرناطة.
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خو�شيه ميغيل بويرتا فل�شيز

االحتفاء بال�سورة معرفًة وجمااًل يف الفل�سفة العربية
الفكر الفني العربي واالأن�سنة االأوروبية

يف ع�شر ازدهار احل�شارة العربية والإ�شالمية بني القرنني التا�شع والرابع ع�شر 
للميالد ت�شكل مفهوم غنّي حول الإن�شان نابع من الذات العربية وانفتاحها على الآخر اليوناين 
غّذى  املديدة.  الفرتة  لتلك  معا�شرة  اأم  كانت  قدية  اأخ��رى،  �شرقية  ثقافات  وعلى  القدمي 
املتو�شط. فقد  الأوروبية يف �شمال  النه�شة  ن�شوء  اآخَر جديدًا خالل  هذا املفهوم يف ما بعد 
يكن القول اإن مفهوم الإن�شان ووعيه بذاته وبقدراته يت�شع تاريخيًا ول يكف عن التوحد حتى 
حلظتنا الراهنة، حني نحيا ظاهرة العوملة بكل ما فيها من مالب�شات اإيجابية و�شلبية. ولكون 
الإن�شان �شانَع �شوٍر دائمًا )لفظية و�شوتية وب�شرية(، دون اأن ُي�شتثنى الإن�شان العربي، فاإنه 
ودينية،  طق�شية،  عدة،  باأغرا�ص  ويخلقهما  واخلارجي  الداخلي  بعامليه  ال�شور  عب  يتعلق 
املفيد  من  نرى  فردًا ومتمعًا،  وغريها،  وتلذذية،  وجمالية،  وتعبريية،  ورمزية،  و�شلطوية، 
للت�شوير ومهامه يف �شياغة  العرب  الفال�شفة  اأعاره  الذي  بالهتمام اخلا�ص  النظر  اإعادة 
اآماًل اأن ن�شاهم يف تبديد بع�ص الغمو�ص ال�شائد يف تقدير املوروث  مفهومهم عن الإن�شان، 
الفني العربي، الذي يثل قمة من قمم تاريخ الفن ل ينفك عن وعيه بطبيعة الت�شوير الفني 

واآفاقه الجتماعية واجلمالية.

1 الفال�سفة العرب يف خطاب بيكو التاأ�سي�سي للنه�سة االأوروبية

يخطر على البال دومًا التنبيه الذي وّجهه اإيل اأحد اأع�شاء جلنة حتكيم ر�شالتي 
للدكتوراه، وهو اأ�شتاذ �شابق يل عامِلٌ وحمبوب، ملا عار�ص اإ�شتعمايل يف بحثي حول تاريخ علم 
اجلمال عند العرب مفهوم »الأْن�َشَنة العربية«، غري املنا�شب يف نظره، واقرتح علي مطالعة 
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»خطاب حول كرامة الإن�شان« للمفكر الإيطايل بيكو ديال مريندول )1463-1494 م(، الذي 
ُيعتب الن�ص املوؤ�ش�ص لنزعة الأن�شنة الأوروبية، الأن�شنة ‘احلقيقية’ يف ظن موؤلفني ُكرُث. اعتقد 
اأ�شتاذي اأن العرب مل يعتمدوا برنامج اأن�شنة على م�شتوى برنامج هذا املفكر النه�شوي، بيكو، 
و�شوحًا وتاأثريًا. معلوم اأن بيكو اأعلن يف خطابه امل�شهور الذي ينعته البع�ص »ببيان الإن�شان 
اأو  العامل،  مركز  بو�شفه  نف�شه  ي�شنع  واأنه  املخلوقات  كل  على  الإن�شان  علو  عن  احلديث«، 
اأو  الوجود  درج��ات  اأعلى  اإىل  الرتقاء  من  يّكنه  ما  وال�شفلي،  )اهلل(  العلي  بني  الرابط 
الهبوط اإىل اأدناها. لكن، حني اطلعت على خطاب بيكو، اأذهلتني �شطوره الفتتاحية املثرية: 
»اأيها الآباء ال�شرفاء : لقد قراأُت يف كتابات العرب ما ح�شل للم�شلم عبد اهلل، الذي �شئل عما 
‘لي�ص ثمة   : واأجاب  الدنيا،  بالإعجاب يف م�شرح هذه  اأجدر  هو 
�شيء اأجدر بالإعجاب من الإن�شان’.ويف هذا الراأي يتفق بحكمة 

مريكيوري ]اأي هرم�ص[ : ‘اإن الإن�شان ملعجزة عظيمة’.«1

اأن »امل�شلم عبد اهلل« املذكور هو عبد اهلل  من املوؤكد 
ابن املقفع )غور، 6/720-9/757( واأن الفكرة التي يوردها بيكو 
كليلة ودمنة،  مقتب�شة من مقدمة ترجمة ابن املقفع عن كتاب 
الطبيب  ق�شة  الأ�شل  الفار�شي  املوؤلف-الرتجمان  يروي  حيث 
برزويه ويعب خاللها عن بع�ص الأفكار الرئي�شة لنزعة الأن�شنة 
التي �شيعود اإليها املفكر الإيطايل بعد �شبعة قرون : »فلّما فكرُت يف 
الدنيا واأمورها واأنَّ الإن�شاَن هو اأ�شرف اخلْلِق فيها واأف�شُله...2.« 
الكتابة  واحرتف  بالعراق  الب�شرة  در�ص يف  قد  املقفع  ابن  كان 
واالأدب  الكبري  االأدب  كتابي  واأّل��ف  زمنه،  �شادة  لبع�ص  خدمة 
العامل  يف  الأر�شطي  املنطق  اأدخل  من  اأول  كان  ولعله  ال�سغري، 
)مموعة  اأر�شطو  باأرغانون  ي�شمى  عما  مرتجمًا  الإ�شالمي 
ابن  �شخ�شية  يف  املن�شور.  العبا�شي  للخليفة  املنطق(  يف  كتبه 
العنا�شر  العربي،  الفكر  م�شار  مطلع  يف  جند،  الفريدة  املقفع 
الهتمام   : وغربًا  �شرقًا  القادمة  الأن�شنة  لتيارات  الأ�شا�شية 
بالكتب والأدب والرتبية، الدعوة اإىل تفعيل العقل بال�شتناد اإىل 
املنطق الأر�شطي، وبالتايل الدفاع عن الفل�شفة و�شرورة ال�شك 

اليونان اأَُخر )من  ثقافات  العلم يف  ولزوم طلب  التفكري،  يف 

االحتفاء بال�سورة معرفًة وجمااًل يف الفل�سفة العربية. الفكر الفني العربي واالأن�سنة االأوروبية

�شفحة من خمطوطة كليلة ودمنة 
ت�شور »ال�شلحفاة والبطتني« باأ�شاليب 

مدر�شة الر�شم العربية، نهاية القرن 13 
اأو بداية القرن 14، مكتبة باري�ص الوطنية.



الآخر | ربيع 2012

157

اأجل ك�شب معارف الآخر حّبذ ابن  والفر�ص، الخ(، مهما اختلفت املعتقدات والأفكار. ومن 
املقفع عملية الرتجمة ومار�شها. واأعربت هذه الأن�شنة العربية الأوىل اأي�شًا عن القيم املعرفية 
والرتبوية والتلذذية للت�شوير الفني، فقد كتب ابن املقفع يف مقدمة كليلة ودمنة عينها اأن 
لي�شارع  الناطقة  غري  البهائم  األ�ِشنة  »على  فحواه  و�شع  اأولها  اأغرا�ص،  اأربعة  الكتاب  لهذا 
َخيالت احليوانات  »اإظهاُر  ثانيها  له«،  قلوبهم  به  فت�شتماُل  ال�شبان  الهزِل من  اأهُل  لقراءتِه 
تلك  يف  اأ�شدَّ  عليِه  هْم  حر�شُ ويكون  املُلوِك  لقلوِب  اأُْن�شًا  ِليكوَن  والأل��واِن  الأ�شباِغ  ب�شنوِف 
انت�شاُخُه  وال�شوقُة فيكرُثَ بذلك  املُلوُك  فيتَِّخٌذُه  ال�شفِة  يكوَن على هذِه  »اأْن  وثالثها  َوِر«،  ال�شُّ
ُر والنا�شُخ اأبدًا، والغر�ص الرابُع وهو  وِّ اِم، ولينتفَع بذلك املُ�شَ ول َيْبُطَل فيخَلَق على مروِر الأيَّ

ت�شلنا  مل  اأّن��ه  ورغم  ة.«3  خا�شّ بالفيل�شوِف  خم�شو�ٌص  الأق�شى 
اإل  ودمنة،  كليلة  عن  املقفع  ابن  لرتجمة  الأ�شلية  الن�شخة  �شور 
اأنه توجد هناك ن�شخ اأخرى له ولكتب اأدبية وعلمية عديدة مزينة 
باإ�شهاب ودقة بالت�شاوير ومبختلف اأنواع اخلط وتخاطيط الرق�ص 
والتواريق. وغاية ا�شتخدام الت�شاوير يف مثل هذه الكتب الأدبية 
اإىل  القلوب  �شد  واأخ��رون،  املقفع  ابن  عنه  عّب  كما  هو،  و�شواها 
بطريقة  فيها  املنطوية  املعارف  وترويج  الن�شو�ص  تلك  فحوى 
ممتعة )كالمًا و�شورًا(، �شعيًا اإىل تنوير احلّكام واجلمهور وبناء 

متمع اأف�شل. 

وبعد ب�شعة �شطور فقط، يذكر بيكو النبي حممد وقوًل 
من�شوبًا اإليه مبعنى اأنه من يحيد عن �شرع اهلل يتحول اإىل بهيمة، 
م�شيدًا، موؤلفنا الإيطايل، ب� »العقل امل�شتقيم« و»التعقل الروحاين« 

الذي يخ�ص بالإن�شان ويتيح له بتخّطي نف�شه البهيمية.

يجدر التنويه هنا بروح بيكو املنفتحة على عقيدة الآخر 
م�شحف  يف  نف�شه  القراآن  لدرا�شة  به  اأدت  التي  ال��روح  امل�شلم، 
منحه اإّياه معلمه الفيل�شوف الأفالطوين املحدث مر�شيليو في�شينو 
العاملي  العقلية  املعرفة  م�شار  بيكو  ير�شم  ثم،   .)1499-1433(
الثالثي4:   التق�شيم  هذا  يف  الكبار  العرب  الفال�شفة  وي�شتدعي 
الالتيني[،  امل�شيحي  الرتاث  اإىل  املنتمني  ]يعني  1 »فال�شفتنا 

خو�سيه ميغيل بويرتا فل�سيز

�شفحة من خمطوطة كليلة ودمنة 
بالفار�شية والعربية، هرات، 1429، متحف 
توب كابي �شراي، ا�شطنبول. مدر�شة هرات 

للر�شم مع اأ�شاليب فنية �شينية.
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الذين و�شلتهم الف�شل�شفة يف اآخر �شاعة«، وهم فال�شفة »املدر�شية«، اأو »ال�شكولنية«، اأمثال 
توما الأكويني واألبريت الكبري )القرن 12 م.(

2 »وبني العرب، ثبات ل ُيناق�ص عند ابن ر�شد ووقار واإمعان النظر عند ابن باجة والفارابي؛ 
وعند ابن �شينا ي�شعر املرء بالإلهي وباأفالطون«؛5 

3 ويف النهاية : »عند اليونانيني، الف�شلفة نقية و�شليمة دومًا«، ويورد هنا اأ�شماء �شيمبلي�شيو�ص 
كانوا بدورهم من م�شادر  الذين  واأمونيو�ص،  وتيوفر�شت  الأفرودي�شي  وال�شكندر  ومت�شيتيو 
الفال�شفة العرب. من امللفت لالنتباه اأن بيكو �شّنف كبار الفال�شفة العرب يف املرحلة الثانية 
اإليه مفكرو الغرب الالتيني،  اأن ين�شم  مل�شار الفكر الفل�شفي بعد انطالقه يف اليونان وقبل 
الذين ا�شتندوا بالفعل اإىل الرتجمات الالتينية ال�شائعة عن بع�ص موؤلفات هوؤلء الفال�شفة 

الُكّتاب بلغة ال�شاد، وناق�شوا فيها يف مدار�ص اأوروبا قبيل انبثاق النه�شة الأوروبية وبعدها.

2 ملكات النف�ض التخييلية والفنية لدى الفال�سفة العرب

يتجلى يف اأعمال الفال�شفة العرب الذين يومئ اإليهم بيكو اهتمام بالغ بعلوم الآخر 
ووعيه  الإن�شان  لهذا  الفنية  الطبيعة  ت�شغل  كما  الأف�شل،  واملجتمع  املثايل  ان�شانهم  لتحديد 
اأو  الإ�شالم’،  فيل�شوف  ‘اأول  اأطرى  لقد  الفكري.  م�شروعهم  من  به  باأ�ص  ل  جزءًا  اجلمايل 
‘فيل�شوف العرب’، الكندي )كوفة، حوايل 796-874 م(، اإطراًء قويًا على اأر�شطو ومن �شارك 
قبله يف تقوية معرفة الإن�شان، على حد قوله، وعقب عليه بهذا املبداأ الإن�شنوي بامتياز : »وينبغي 
لنا اأن ل ن�شتحي من ا�شتح�شان احلق واقتناء احلق من اأين اأتى واإن اأتى من الأجنا�ص القا�شية 
عنا والأم املباينة، فاإنه ل �شيء اأوىل بطالب احلق من احلق«6، م�شيفًا تنديدًا �شديدًا �شد 
من  املتمكن  احل�شد  ولدرانة   )...( احلق  عن  الغربة  اأهل  »من  بالدين  والتجار  النتهازيني 
ذوي  وو�شعهم  احلق  نور  عن  فكرهم  اأب�شار  �شجوفه  ب�شدف  واحلاجب  البهيمية  اأنف�شهم 
الف�شائل الإن�شانية، التي ق�شروا عن نيلها وكانوا منها يف الأطراف ال�شا�شعة، ملو�شع الأعداء 
للرتوؤ�ص  بل  ا�شتحقاق  غري  عن  ن�شبوها  التي  امل��زورة  كرا�شيهم  عن  ذبًا  الواترة،  احلربية 
والتجارة بالدين وهو عدماء الدين )...( لأن من اجّتر بالدين مل يكن له ويحق اأن يتعرى عن 

الدين من عاند قنية علم الأ�شياء بحقائقها و�شماها كفرًا.«7

بذل كاتب هذا الكالم ن�شفه مهودًا كبريًا لتاأقلم علوم الأوائل يف املجتمع العربي 
الريا�شيات والأفالك وكافة �شوؤون   : العلوم  اأجل ذلك دّون يف �شتى  العلم فيه، ومن  واإمناء 
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�شرح  على  فيها(، عالوة  ر�شائل  عدة  كتب  )التي  واملو�شيقى  والأخالق  وال�شيا�شة  الفل�شفة، 
رواد  من  الإ�شالم’ كذلك  فيل�شوف  ‘اأول  وكان  لالأ�شف(.  )مفقود  لأر�شطو  ال�سعر  كتاب  ل� 
يف  جلينو�ص  م�شلك  و�شلك  اليوناين،  الآخ��ر  اأخ��الق  من  امل�شتلهم  العربي  الأخالقي  الأدب 
كتيبه املعنون دفع االأحزان، الذي �شيوؤثر يف »تهذيب الأخالق« مل�شكويه. ويجدر ِذكُر اأنه ُنقلت 
بع�ص تاأليفاته يف علم النف�ص وما بعد الطبيعة والأخالق اإىل اللغة الالتينية، بينها الرتجمة 
التي قام بها خرياردو الكريوين )1114- 1187( عن كتابه يف العقل. وو�شف الفيل�شوف 
من  »واحد  باأنه  الكندي   )1576-1501( كاردانو  جريولمو  الإيطايل  النه�شوي  والريا�شي 
اأعظم العقول الثني ع�شر.« ومل ت�شل لنا من انتاجه الغزير، الذي يحتوي على علم النف�ص 
اإل  املحاكية،  ال�شنائع  التنظري يف  وبالتايل  الأر�شطي،  ال�شعر  ونظرية  واملو�شيقى  والأخالق 

ن�شبة �شئيلة منه.

وحل�شن احلظ متالأ هذا الفراغ اأعمال الفارابي )املتوفى يف 949 م(، ‘الفيل�شوف 
وعلم  والأخالق  ال�شيا�شة  بني  الرتابط  يبلغ  فل�شفي  مل�شروع  تطبيقًا  اأر�شطو(،  الثاين’ )بعد 
النف�ص والن�شاط الفني الإن�شاين فيه اإىل ن�شوجه عب ن�شق معريف يوحد يف اإطار اإ�شالمي-

عربي مفتوح بني اآراء اأر�شطو واأفالطون. اأعاد الفارابي حتديد الإن�شان باأبعاده الجتماعية 
خرياردو  الالتينية  اإىل  ترجمه  الذي  العلوم،  اإح�ساء  )كتاب  والعلمية  الفا�شلة(  )املدينة 
الكريوين، اأوًل، وخوان من ا�شبيلية، ثانيًا، وكالهما يف القرن 12 م.( والفنية. انطالقًا من 
كتاب اجلمهورية لأفالطون، على غرار ما فعله الكندي وبعده ابن ر�شد ولكن بروؤية مغايرة، 
خطط الفارابي مدينة فا�شلة متحى يف ح�شنها الفوارق بني الأنواع الب�شرية واملعتقدات. يف 
تلك املدينة مبقدور كل اإن�شان )ذلك املخلوق الجتماعي بامتياز( اأن ي�شتكمل »�شعادته«، واأن 

»ي�شري اإلهيًا بعد اأن كان هيولنيًا«،8 املبداأ الذي �شيكرره بيكو بتعابري م�شابهة.

يف هذا امل�شمار اأن�شاءت الفل�شفة العربية علم نف�ص عربي مبني على اأ�شول كتاب 
ر�شد.  ابن  الكندي حتى  من  العرب  الفال�شفة  كل  عليه  وعلق  ف�شره  الذي  لأر�شطو،  النف�ض 
تتبعًا  اخلم�ص،  احلوا�ص  من  بداأ  بينها،  فيما  مت�شلة  قوى  من  هنا  الإن�شانية  النف�ص  تتكون 
باحل�ص امل�شرتك والذاكرة واملخيلة، وانتهاء بالعقل. هذا التكوين النف�شي ييز الإن�شان عن 
احليوان ويوؤهله للح�شول على الكمال اخلا�ص به )وحتى الت�شال بالعقل الفعال( وامل�شاركة 
يف بناء املدينة الفا�شلة. يف علم النف�ص العربي يقوم كل من الإدراك احل�شي واحل�ص امل�شرتك 
تنظريهم  و�شيغدو  خدمته،  ويف  العقل  بحكم  فّعال  وفني  وت�شويري  معريف  بدور  واملخيلة 

خو�سيه ميغيل بويرتا فل�سيز
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الأوروبية، حني مت  النه�شة  اإبان عهد  الغرب  ن�شوء علم اجلمال يف  اأ�شا�شيًا يف  القوى  لتلك 
نقل اأعمال الفال�شفة العرب يف النف�ص اإىل اللغة الالتينية )ل �شيما بع�ص موؤلفات الكندي 
والفارابي وابن �شينا وابن باجة وابن ر�شد(.9 و�شترتك تلك املفاهيم ب�شمة عميقة اأي�شًا يف 
عهد التنوير الأوروبي يف القرن الثامن ع�شر امليالدي ملا اكتمل علم اجلمال علمًا قائمًا بحد 
كما  به،  اخلا�ص  اجلمال  وهو  الكمال،  درجة  الإن�شان  يبلغ  العرب  الفال�شفة  روؤية  يف  ذاته. 
ولكل  للمدينة،  ال�شنائع �شرورية  والعملية.  والعلمية  ال�شلوكية  باأفعاله  الفارابي،  اإليه  ذهب 
�شناعة وظيفة تخ�شها فيها. واأ�شرف ال�شنائع الفل�شفة، التي ل بد اأن حُتكم املدينة بحكمها. 
يندرج يف هذا ال�شياق اهتمام الفال�شفة العرب ب� كتاب ال�سعر لأر�شطو قبل اأن يعني به مفكرو 
بيكو  خطاب  يف  املذكورين  العرب  الفال�شفة  اأغلبية  اأّلف  لقد  وفنانوها.  الأوروبية  النه�شة 
ومرتجمني اآخرين، تفا�شرَي مف�شلة لهذا الكتاب النادر. فابتداء من ابن املقفع، الذي يرجح 
اأنه تناول كتاب ال�سعر �شمن �شرحه لكتب اأر�شطو يف املنطق، الذي ُيعد ال�شعر اآخر اأجزائه 
بعد البالغة، وتبعًا ِبعدي ومتى10 )زميل الفارابي(، ورمبا الكندي، ثم الفارابي وابن �شينا 
وابن الهيثم وابن ر�شد، فيما ي�شكل عملية منتظمة ومتوا�شلة لتهيئة نظرية املحاكاة الأر�شطية 
التنظري يف  رقعة  ال�سعر  كتاب  ل�  العرب  �شروح  و�شعت  كيف  هنا  لنبز  العربية.  الثقافة  يف 
الفن �شاّمًا الفنون املحاكية )العاملة بالكلمة اأو ال�شورة اأو الأحلان اأو الرق�ص(، وتو�شيحًا 
املاأ�شاة  مفهومي  بتبديل  العرب  الفال�شفة  بداأ  بها.  تلحق  التي  واللهوية  الرتبوية  للوظائف 
يف  وجوده  لعدم  امل�شرح  عن  تخليًا  ال�شعريني،  والهجاء  باملدح  اليوناين  الأ�شل  من  وامللهاة 
املجتمعات العربية يف طبعه اليوناين والروماين القدمي؛ بيد اأنهم حافظوا على التعاليق حول 
الفنون  مع  بالإ�شرتاك  منت�شرة يف حميطهم  فنون  لأنها  واملو�شيقى  والنحت  الت�شوير  فنون 

العربية الأخرى، اأعني اخلط والرق�ص والزخرفة والب�شاتني، وغريها.11

وبعد تعريفهم ال�شعر باأنه �شناعة قائمة على املحاكاة والتخييل والوزن والقافية، اأي 
على مقومات معنوية وح�شية، يجمعونه، مثلهم مثل اأر�شطو، ب�شنائع اأخرى ب�شرية ومو�شيقية 
توؤدي كلها مهمة تعليمية يف تكوين الإن�شان فرديًا واجتماعيًا. فكما اأ�شار اإليه اأر�شطو، يعتب 
الفال�شفة العرب اأن املحاكاة را�شخة يف طبع الإن�شان واأنه يحاكي منذ ال�شغر الأ�شياء واأحوال 
ي�شبهون  قد  النا�ص  »اأن  عدي  ترجمة  يف  املثال،  �شبيل  على  نقراأ،  متعددة.  بو�شائل  النف�ص 
باألوان واأ�شكال كثرية اأو يحاكون من حيث اأن بع�شهم ي�شبه بال�شناعات ويحاكيها، وبع�شهم 
بالعادات، وقوم اآخر منهم بالأ�شوات...12« ويردف اأن »الت�شبيه واملحاكاة هي مدائح الأ�شياء 
التي هي يف غاية الف�شيلة، اأو كما يحب اأن ي�شبهوا امل�شورون احلذاُق اجلياُد؛ وذلك اأن هوؤلء 
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بالر�شوم جيادًا، كذلك  ياأتون  ي�شبهون  َورهم وخلقهم من حيث  ب�شُ ياأتون  باأجمعهم عندما 
ياأتي هذه الأ�شياء الأخر التي توجد لهم يف  اأي�شًا عندما ي�شبه الغ�شبان والك�شاىل  ال�شاعر 
�شكاًل ومعنى حلقن قيم  القيام مبحاكاة جيدة  اإذًا،  امل�شورين اجلياد،  عاداتهم...«13 على 
اإيجابية يف نفو�ص النا�ص وحت�شني املجتمع. وُيالحظ تقدير الت�شوير ب�شكل خا�ص يف �شروح 
الفارابي ل� كتاب ال�سعر، التي مل تبَق منها �شوى بع�ص الن�شو�ص املتفرقة. يعري الفارابي فيها 
اأهمية خا�شة لقوة اخليال يف العمل الفني ويرفع من قيمة التخييل يف اأعمال املحاكاة )ال�شعرية 
منها والت�شويرية واملو�شيقية(. لهذ ال�شبب، ُيعد الفارابي اأول من اأثرى بوجه ملمو�ص مفهوم 
التخييل، املرادف ملفهوم fantasia اليوناين، الذي بقي توظيفه يف التنظري الفني لدى الإغريق 
حمدودًا. ي�شمل مفهوم التخييل للفارابي على الأطراف الثالثة الالعبة يف ظاهرة الفن، اأي 
العقل تركيب  باإ�شراف  الفنان  اأوًل يعيد خيال  الفنية ذاتها واملتلقي.  �شانع ال�شور، ال�شور 
اإىل �شكل مادي يف العمل  ال�شور احل�شية واملحفوظة يف ذاكرته، ثم ينقل ال�شور اجلديدة 
الفني، واأخريًا ولي�ص اآخرًا، ينطبع ذلك ال�شكل يف نف�ص املتلقي : »ونقول اأي�شًا اإن بني اأهل هذه 
ال�شناعة ]ال�شعر[ و�شناعة التزويق منا�شبة، وكاأنهما خمتلفان يف مادة ال�شناعة ومتفقان 
يف �شورتها ويف اأفعالها واأغرا�شها؛ اأو نقول اإن بني الفاعلني وال�شورتني والغر�شني ت�شابهًا، 
وذلك اأن مو�شع هذه ال�شناعة الأقاويل ومو�شع تلك ال�شناعة الأ�شباغ واإن بني كليهما فرقًا، 

اإل اأن فعليهما جميعًا الت�شبيه وغر�شيهما اإيقاع املحاكيات يف اأوهام النا�ص وحوا�شهم.«14

لكن لل�شعر قدرة مميزة على التاأثري يف النفو�ص لأنها جتمع لذة اأحلان الوزن مع 
معاين الكالم ورونق ا�شتعاراته. ويت�شف ال�شعر كذلك بالت�شبيه غري املبا�شر، اأي كاأننا ن�شاهد 
�شورة متثال زيد منعك�شة على مراآة، بينما تخت�ص حماكاة التزويق بالت�شبيه املبا�شر، املتمثل 
يف م�شاهدة متثال زيد ذاته، اإل اأن التمثيل الت�شويري املمتاز قد يبتعد مرتني عن املو�شوع 
امل�شبه به، ما دام يثل اأحوال نف�ص زيد اأو معاين اأَُخر روحية اأو �شلوكية، اأو ما �شاكل ذلك. 
يف هذا ال�شدد، تناول ابن �شينا )حوايل 930-1037(، اأكب طبيب القرون الو�شطى وذلك 
الفيل�شوف الذي يوحي لبيكو �شعورًا بالإلهي وباأفالطون، م�شاألة حماكاة الأحوال الروحية من 
اإليه موهبة ر�شام كبري، كما  لياأتي مبثال ماين، الذي تن�شب  قبل امل�شور، ولي�ص لديه مانع 
الفن  يف  وال�شياطني  املالئكة  وت�شوير  ال�شيني  الر�شم  اأ�شاليب  بع�ص  اأدخل  ماين  اإن  يقال 
املخطوطات  من  الكثري  يف  م�شاهدته  يكن  الذي  الت�شوير  اأن��واع  من  نوع  وهو  الإ�شالمي، 
العربية والإ�شالمية املنت�شرة يف مكتبات ومتاحف العامل.15 فاإذا كان الت�شوير مثاًل لتجربة 
املحاكاة يف الفل�شفة العربية، اأم�شى اأي�شًا لدى الفال�شفة امل�شلمني منوذجًا حليل الفنان التي 
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ر اإذا �شّور فر�شًا فجعل الرجلني وحقهما اأن يكونا  تتيح له اللجوء اإىل الغلط املنا�شب، »كامل�شوِّ
موؤخرين، اإما يينيني اأو مقدمني«، ولكنه يجب اأن يتجنب الغلط غري املنا�شب، القائم على 
باأنه يق�شر  اأو  اأنثى ويجعل لها قرنًا عظيمًا.  ل  باأيِّ التحريف والكذب املح�ص، »كمن يحاكي 
مبحاكاته للفا�شل والرذل يف فاعله اأو فعله، ويف زمانه باإ�شافته ويف غايته«16، وذلك للحفاظ 

على م�شداقية العمل الفني وامكانية تاأثريه الفعال يف الأنف�ص.

ول �شك يف اأنَّ ابن ر�شد هو، من بني الفال�شفة العرب املوماأ اإليهم يف خطاب بيكو، 
كتاب  ل�  تلخي�شه  يختلف  والت�شويرية.  ال�شعرية  املحاكاه  يف  ال�شدق  مببداأ  مت�شكًا  الأ�شد 
ال�سعر لأر�شطو عن التالخي�ص الأخرى بذمه ال�شديد لل�شعراء العرب، متهمًا اإياهم بالإفراط 
يف الكذب، كما ينفرد باإيراده اآيات قراآنية عدة. و�شبب ذلك اأن ابن ر�شد كان قا�شيًا مالكيًا 
وفيل�شوفًا اأر�شطيًا يف اآن، وقد منح الأولية الفكرية لكل من الوحي القراآين واملنطق الأر�شطي. 
ففي راأيه، قواعد املنطق التي اأر�شاها اأر�شطو هي التي جتعل الإن�شان قادرًا على ك�شب املعرفة 
وتفهم اخللق الإلهي. لذلك يتجلى يف ن�شو�شه يف ال�شعر والبالغة ويف علم النف�ص و�شواها، 
حتفظ كبري �شد اخليال واأعماله. فحينما يقدم اأمثلة عن الفنون الت�شويرية يقت�شر على دعم 
م�شداقية ال�شنائع املحاكية والتزامها باملنطق : »والت�شبيه واملحاكاة هي مدائح الأ�شياء التي 
يف غاية الف�شيلة. فكما اأن امل�شور احلاذق ي�شور ال�شيء بح�شب ما هو عليه يف الوجود حتى 
اإنهم قد ي�شورون الغ�شاب والك�شاىل مع اأنها �شفات نف�شانيه، كذلك يجب اأن يكون ال�شاعر 

يف حماكاته ي�شور كل �شيء بح�شب ما هو عليه حتى يحاكي الأخالق واأحوال النف�ص.«17

من  بالرغم  والت�شوير  بامل�شور  اأب��دًا  الأندل�شي  فيل�شوفنا  يندد  ل  حال،  كل  على 
اأن يطبق اأحكام مذهب ابن مالك الذي  اإ�شبيلية ويف قرطبة وعليه  كونه قا�شي الق�شاة يف 
ال�شور  عن  النهي  ح�شر  ر�شد  ابن  اأن  نرجح  الت�شوير.  عن  النهي  ‘موطاأه’ على  ين�ص يف 
على ا�شتعمالها للعبادة يف امل�شجد، تفاديًا للخلط بني الت�شوير والأ�شنام يف ممار�شة الدين، 
ولكن ل نعرف له ن�شًا بهذا اخل�شو�ص. بل على العك�ص، جند يف موقف ابن ر�شد، الذي كان 
بيكو معجبًا دائمًا بفل�شفته وتابعًا من اأتباع التيار الر�شدي النا�شط يف وقته، توافقًا فريدًا بني 
الآخر الأر�شطي والذات الإ�شالمية، راف�شًا كلَّ اأنواع القمع الفكري يف الدين والفل�شفة معًا. 
لهذا ال�شبب طالب برتبية املراأة كما يربى الرجل واأل يقت�شر تعليمها على الأعمال املنزلية 
واحلياكة وما �شابهها كي تبلغ اأعلى درجات املعرفة وتتبنى م�شوؤوليات احلكم.18 وبينما ظلت 
نظريات ابن ر�شد يف العقل )عقل الفرد كجزء من عقل النوع الب�شري امل�شتمر( قيد النقا�ص 
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يف الغرب، وبقيت، كما ح�شل لإبن �شينا، نظريته يف الإدراك احل�شي وقوى النف�ص، امل�شهورة 
باإت�شاقها املمتاز، فاعلة يف علم اجلمال الغربي، اأ�شفر حتفظه جتاه اأعمال اخليال عن جتاهله 
من قبل النقاد العرب، الذين جّردوا ال�شدق عن غايات ال�شعر وفنون املحاكاة، واأحلوا على 

وظائفها التعجيبية والتلذذية.

3 لذة املحاكيات وال�سور الفنية

اإذًا، مل ين�ص الفال�شفة العرب التلميح اإىل اللذة الالحقة بال�شورة الفنية )اللغوية 
والب�شرية واملو�شيقية(، تعقيبًا على مالحظات اأر�شطو وجالينو�ص يف هذا ال�شاأن، اأو تنظريًا 
راأينا  كليلة ودمنة، كما  اإىل ذلك ابن املقفع بخ�شو�ص �شور  اأ�شار  اأنف�شهم. لقد  تلقاء  من 
ب�  املعروف  والطبيب  الفيل�شوف   ،)932-863( ال��رازي  زكريا  ابن  بكر  اأبو  وكذلك  اأع��اله، 
ذ بالأحلان والوجوه احل�شنة عائد  اأن التلذُّ ‘جالينو�ص العرب’ و‘طبيب امل�شلمني’، الذي كتب 
لريّوح  لزمة  واللذة«  وال�شرور  »اللهو  اأن  معتبًا  واملرئية،  امل�شموعة  املدركات  مالءمة  اإىل 
يف  نّظر  الفارابي  لكن  م��ددة.19  بطاقة  اجل��دي  العمل  ا�شتئناف  قبل  نف�شه  عن  الإن�شان 
اأُخر )خارجة( حت�شل باحل�ص خارجة عن علم  ذلك بتف�شيل اأكرث : »كذلك ههنا معارف 
اأ�شباب الأ�شياء املح�شو�شة قد يت�شوقها الإن�شان )...(. وعلى اللذة التي تلحقه من اإدراكها 
مثل اخلرافات والأحاديث واأخبار النا�ص واأخبار الأم التي اإمنا ي�شتعملها الإن�شان وي�شمعها 
ليتفرح بها فقط. فاإنه لي�ص معنى التفرح �شوى اأن ينال الإن�شان راحة ولذة فقط. )...( وكل 

ما كان اإدراكه ملا يدركه اأتقن كانت لذته اأكمل.«20

جدًا  خليقة  �شفحات  وهي  الكبري،  املو�سيقى  كتاب  من  الأخ��رية  ال�شفحات  ويف 
بالنتباه، يتكلم الفارابي عن لذة الفنون امل�شموعة واملرئية وعن مفهوم »اللعب« املتعلق بتلك 
الفنون. يف راأيه املح�شو�شات، »مثل املب�شرات والتماثيل والتزاويق« )كذلك الأحلان وال�شعر( 
منها ما »اأُِلف ليلحَق احلوا�صَّ منه لذًة فقط )... (، ومنها ما األف لُيفيَد النف�َص مع اللذِة �شيئًا 
اآخر من تخيُّالٍت اأو انفعالٍت، ويكون بها حماكياُت اأموٍر ُاخر.«21 من لذة الفنون املحاكية اإذًا 
»ما ُي�شتعمل يف الأمور التي هي جدٌّ ومنها ما �شاأُنها اأن ُت�شتعمل يف اأ�شناف اللِعب. واأمور اجلّد 
ال�شعادة  الإن�شانية، وذلك هو  املق�شودات  اأكمل  اإىل  الو�شول  النافعة يف  الأ�شياء  هي جميع 
الق�شوى«، ويو�شح اأن ثمة »اأ�شناف اللعب اإمنا بها تكميُل الراحة، والراحة اإمنا ُيق�شد بها 
ا�شرتداُد ما ينبعُث به الإن�شاُن نحو افعال اجلّد )...( فبهذه اجلهة يكن اأن جنعَل لأ�شناِف 
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اللِعِب مدخاًل يف الإن�شانية.«22 اللذات الفنية واللعب و»الأ�شياء الهزلية« هي من باب الراحة 
املتعب  بني  ييزوا  اأن  اجلمهور  على  وينبغي  اجل��دي،  الفعل  على  القوة  ل�شرتداد  الالزمة 
وال�شقاوة وبني الراحة وال�شعادة، واأن يتناولوا من الأحلان والأ�شعار واملحاكيات امللذة، ومن 
اللعب والهزل، »حتى يكون ِمقداُرها، كما يقول ار�شطوطالي�ص، مقداَر امِللح يف املاأكول«23، على 

حد تعبري الفارابي.

اأما ابن �شينا، فانطلق من تعريف اللذة باأنها »اإدراك املالئم« يف احل�شي والتخيُّل اأو 
التذكر. ثم يعتب اأن لذة املحاكاة من لذات التخيُّل ولذلك تت�شم بعالقة قوية باللذة احل�شية، 
ما يجعل الفنون املحاكية مفيدة جدًا للتعليم : »للمحاكاة التي يف الإن�شان فائدة، وذلك يف 
باملحاكاة  والدليل على فرحهم  التعليم )...(  فتقوم مقام  املعاين  بها  التي حتاكي  الإ�شارة 
ون بتاأمل ال�شور املنقو�شة للحيوانات الكريهة واملتقذرة منها، ولو �شاهدوها اأنف�شها  اأنهم ُي�شرُّ
لتنكبوا عنها فيكون املفرح لي�ص نف�ص تلك ال�شورة ول املنقو�ص، بل كونه حماكاًة لغريها اإذا 
كانت اأُْتِقَنْت. ولهذا ال�شبب ما �شار التعليم لذيذًا، ل اإىل الفال�شفة فقط، بل اإىل اجلمهور.«24 
املتفق  للتاأليف  النا�ص  »حب  وهو  الفنية-التعليمية  اللذة  لهذه  ثانيًا  �شببًا  ثمة  اأن  وي��ردف 
والأحلان طبعًا«25، ولذا ييل النا�ص اإىل تلك الفنون املرئية وامل�شموعة، لكل ما فيها من تلذذ 

ح�شي يف اإعادة متثيل الأ�شياء فنيًا وباإتقان ويف تاأليف ال�شور والن�شجام ب�شرًا و�شمعًا.

بعد ابن �شينا، عاد ابن ر�شد مددًا اإىل املبداأ الأر�شطي القائل باأن املرء يح�ص 
�شديدة  املحاكاة  كانت  اإذا  »وبخا�شة  الأ�شياء  يحاكي  ملا  و»الفرح«  و»الإلتذاذ«  »ال�شرور«  ب� 
الإ�شتق�شاء مثل ما يعر�ص يف ت�شاوير كثري من احليوانات التي يعملها املهرة من امل�شورين«26؛ 
وهذا هو �شبب وجود �شنائع الت�شوير : »ل يلتذ الإن�شان بالنظر اإىل �شور الأ�شياء املوجودة 
اأنف�شها ويلتذ مبحاكاتها وت�شويرها بالأ�شباغ والألوان. ولذلك ا�شتعمل النا�ص �شناعة الزواقة 
والت�شوير.«27 غري اأن ابن ر�شد ي�شدد اأكرث ممن �شبقوه على الوظيفة التعليمية للفنون املحاكية 
والتزامها بال�شدق : »واإذا كان التعليم لذيذًا، وكذلك اأن يكون املرء عجيبًا اأو متعجبًا منه 
فاإن التخييل واملحاكاة اأي�شًا ل�شبههما بالتعليم لذيذة، وذلك مثل املحاكاة بالت�شوير والنق�ص 
و�شائر الأفعال التي يق�شد بها حماكاة املثالت الأول. اأعني الأ�شياء املوجودة، ل الأفعال التي 
حتاكي اأ�شياء غري موجودة، فاإن التي حتاكي بها اأمور موجودة لي�شت تكون اللذة بها باأن تكون 
تلك ال�شورة امل�شبهة ح�شنة اأو قبيحة، بل ولأن فيها �شربًا من املقاي�شة وتعريف الأخفى وهو 

الغائب الذي هو امل�شبه بالأظهر )...(.«28
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بهذا احلر�ص على تقييد الفن باملنطق والعقل اأكرث منه بالتخييل والإعجاب يقوم 
اإىل و�شع ق�ش�ص  فيل�شوف قرطبة  قاد  املقفع،  ابن  ملوقف  بالن�شبة  بتحّول �شارخ  ر�شد  ابن 
كليلة ودمنة يف خانة »الأمور املخرتعة الكاذبة« التي اقرتح الإمتناع عنها. لكن النقد العربي 
القرطاجني،  الأندل�شي حازم  وال�شاعر  الأديب  بعده  الر�شدية وجاء  الروؤية  انقلب على هذه 
�شاحب كتاب منهاج البالغة، للرجوع اإىل اآراء الفارابي وابن �شينا يف ال�شعر وفنون املحاكاة، 
موحدًا اإياها والرتاث النقدي العربي )ل �شيما املتمثل يف قدامة(. يف منهاجه جتاهل ابن 
ر�شد، الذي ل ي�شتبعد اأنه كان مطلعًا على تلخي�شه ل� كتاب ال�سعر، ويكرث الربط بني ال�شعر 
»واعتماد   : لل�شدق  خدمتها  من  املتحررة  الفنية  وباملتعة  بها  احتفاًء  الت�شويرية،  والفنون 
ال�شناعة ال�شعرية على تخييل الأ�شياء التي يعب عنها بالأقاويل وباإقامة �شورها يف الذهن 
بح�شن املحاكاة، وكاأن التخييل ل 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�شويرية اآتية من جودة 
التخييل الفني : »ومن اإلتذاذ النفو�ص بالتخيل اأو ال�شور القبيحة امل�شتب�شعة عندما قد تكون 
ال�شبه مبا هي  الق�شوى من  الغاية  بلغت  اإذا  لذيذة  واملنحوتة  واملخطوطة  املنقو�شة  �شورها 
اأمثلة له، فيكون موقعها من النفو�ص م�شتلذًا ل لأنها ح�شنة يف اأنف�شها بل لأنها ح�شنة املحاكاة 
والتنا�شب  املحكم  التاأليف  اأي�شًا  يقت�شي  الفني  به.«30 اجلمال  مقاي�شتها  بها عند  ملا حوكي 
وتنا�شب  بع�ص  اإىل  بع�شها  تاأليف  وح�شن  الأ�شباغ  عتاقة  مبنزلة  املحاكاة  »ومن   : ال�شكلي 

اأو�شاعها من ال�شور التي يثلها ال�شانع.«31

وهو  الرئي�شي،  الت�شويرية  والفنون  ال�شعر  غر�ص  القرطاجني  ح��ازم  ويبهن 
العربية  الثقافة  يف  العريقة  والإنعكا�ص  النور  جمالية  عوامل  بب�شعة  م�شت�شهدًا  التعجيب، 
)مطابقة هنا للمناظر الطبيعية واحلدائق(، من حيث ُتبهر النف�ص بالغريب والعجيب : »واأما 
تخييل ال�شيء نف�شه بالقول املحاكي له فكاأنه ن�شبته اإىل النف�ص وال�شمع ن�شبة اإف�شاح الزجاجة 
عما حوته واإف�شائه �شّر ما اأودعته اإىل العني من متاثيل ال�شمع ذوات الأنوار اأو الأدواح اخل�شر 
ذوات النوار يف �شفحات املاء ما لي�ص لها لروؤية �شور هذه الأ�شياء حقيقة، لأن حال معاينة 
اأ�شكال هذه الأ�شياء يف املياه اأقل تكررًا على الإن�شان من م�شاهدة حقائق تلك ال�شور. فهي 
اأ�شد ا�شتطرافًا.«32 وقد حظيت هذه اجلمالية احل�شية، الب�شرية حتديدًا، بتنظري رائع وفريد 
على اأيدي واحد من اأكب ممثلي نزعة الأن�شنة العربية، اأبو ح�شن ابن الهيثم، الذي مل يتم 
ذكره يف خطاب بيكو، على الرغم من اأن كتابه يف علم املناظر نال رواجًا وا�شعًا يف حميط 

بيكو الثقايف.
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4 ال�سور واجلمالية التجريبية يف اأن�سنة ابن الهيثم 

الآخر  ثقافة   )1040-965 )ح��وايل  الهيثم  لإب��ن  املناظر  كتاب  دخل  لقد  نعم، 
الأوروبي بعد اأن ُنقل اإىل اللغة الالتينية )رمبا على ايدي خرياردو الكريوين املذكور( وقام 
اأن يروج يف مال�ص  الب�شريات، وبداأ  األفه يف  بالتف�شيل �شمن كتاب  Witelo ب�شرحه  ويتلو 
يف  الهيثم  ابن  ا�شم  يورد  امليالدي.  ع�شر  الثالث  القرن  اأواخ��ر  من  اعتبارًا  باأوروبا  العلماء 
حكايات كانرتبري )1385( لل�شاعر والفي�شلوف الإجنليزي ت�شو�شر Chaucer، كعامل كبري يف 
»املرايا واملناظر«، جنبًا اإىل جنب مع ويتلو نف�شه واأر�شطو؛ ثم ا�شتند اإىل نظرياته وجتاربه 
-1378(  Lorenzo Ghiberti جبتي  لورنزو  الإيطايل  املعماري  واملهند�ص  وال�شائغ  النحات 

1455( يف م�شنفه التعليق الثالث، كما ا�شتفاد منه اأي�شًا، عب كتاب ويتلو يف الب�شريات، 
العديد من الفنانني ومن موؤلفي كتب يف الفن خالل النه�شة الأوروبية وبعدها. لذلك، ل بد 
اأن يكون بيكو مطلعًا على هذا العمل الهام، الذي ترك، على اأية حال، ب�شمة عميقة يف تكوين 

علم اجلمال يف الغرب.

ويكن القول اإن ابن الهيثم هو املوؤلف العربي الوحيد الذي دام ذكره يف كتب تاريخ 
اأو يكاد، غربًا و�شرقًا،  اإىل يومنا احلايل. لكن، ل زال يخيم ال�شمت  الغربية  علم اجلمال 
فبالإ�شافة  وبني جماليته.  بينه  القائمة  املتينة  العالقة  وعلى  الأن�شنوي  الفل�شفي  فكره  على 
العاملي،  �شهره  الهيثم  لإبن  منحت  التي  والب�شريات  الريا�شيات  العلمية يف  الن�شو�ص  اإىل 
كتاب  عن  تف�شرييه  مثل  بع�شها،  ُفقدت  هامة،  فل�شفية  اأع��م��اًل  الب�شرة’  ‘مهند�ص  كتب 
النف�ض وكتاب ال�سعر لأر�شطو، وُحفظت بع�شها الأخرى، مثل تاأليف يف االأخالق وحفنة من 

املالحظات الفل�شفية مت�شمنة يف موؤلفاته العلمية. 

اإىل  الإ�شغاء  واإىل  املنهجي  ال�شك  اإىل  املقفع،  ابن  فعل  كما  الهيثم،  ابن  يدعو 
الآخر بروح نقدية : »اإين مل اأزل منذ عهد ال�شبا مرتابًا يف اعتقادات هذه النا�ص املختلفة 
ومت�شك كل فرقة مهم مبا تعتقده من الراأي، فكنُت مت�شككًا يف جميعه، موقنًا باأن احلق واحد 
الآراء  �شروب  يف  لذلك  فخ�شت   )...( اليه  ال�شلوك  جهة  من  هو  اإمنا  فيه  الإختالف  واأن 
للحق  �شيء منها بطائل، ول عرفت منه  اأحظ من  فلم  الديانات،  واأنواع علوم  والعتقادات 
منهجًا، ول اإىل الراأي اليقيني م�شلكًا مددًا. فراأيُت اأنني ل اأ�شل اإىل احلق اإل من اآراء يكون 
عن�شرها الأمور احل�شية و�شورتها الأمور العقلية. فلم اأجد ذلك اإل فيما قرره اأر�شطوطالي�ص 
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من علوم املنطق والطبيعيات والإلهيات، التي هي ذات الفل�شفة وطبيعته.«33

ويف كتابيه �سكوك على البطلميو�ض وحل ال�سك على اأقليد�ض يف االأ�سول، وكذلك 
يف كتاب املناظر وم�شنفات اأخرى، ي�شّر على �شرورة ال�شك، حتى يف كبار علماء املا�شي، 
والإتكاء على املنطق والإختبار العلمي حلل امل�شائل واإحراز املعرفة اليقينة. اّت�شح م�شروعه 
العلمي والأن�شنوي منذ اأن كتب يف �شبابه مقدمة مقالة يف ثمر احلكمة، حيث يعطي اأهمية 
خا�شة للريا�شيات يف تربية الإن�شان يف طريقه اإىل ال�شعادة، التي تتمثل يف نظره يف »اإدراك 
اخلري على احلقيقة«، اأي »اإدراك املاأثور« مع »الراحة من غري اأمل.« و�شي�شع بيكو الريا�شيات 
]البلخي[ )787- باأبي مع�شر  املثايل، م�شت�شهدًا  اإن�شانه  اأ�شا�شية يف تكوين  اأي�شًا يف منزلة 
886( )الذي ترجمت ن�شو�ص له اإىل الالتينية( واملامه الفائق بالأعداد. يرى ابن الهيثم اأن 
الإن�شان يتاز عن احليوان لطلبه املعرفة بذاتها، اأي من دون اأن يح�ص باأمل يدفعه لت�شكينه. 
الإن�شان هو املخلوق الوحيد الذي ل ينقطع عن طلب املعرفة بعد اأن كان جاهاًل وبعد اأن كان 
عارفًا، فاإنه يبحث على الداوم عن املزيد من العلم. ح�شول احلكمة هو �شعادة الإن�شان، التي 

تعني، كما �شيذهب اإليه بيكو فيما بعد، »التقرب باهلل مببلغ طاقة الإن�شان.«34

بيد اأن �شاحب كتاب املناظر يفرق بني الفل�شفة والدين قائاًل اإن احلكيم يبحث عن 
اخلري لذاته ولي�ص من اأجل مكافاأة، كما يتنع عن ال�شّر لذاته ل خوفًا من العقاب، وهذا ما 
يّثل اأعلى م�شتوى الإن�شان يف راأيه، بينما ي�شطر عامة النا�ص، غري املتعلمني، اإىل احلكمة 
فيما  اأي�شًا  ر�شد  ابن  �شيقوله  كما  احلكمة،  من  لنق�شهم  الدينية  القوانني  اإىل  اأي  النبوية، 
بعد. ح�شب ابن الهيثم، على طالب احلكمة اأن ي�شتهل م�شواره العلمي بالهند�شة، واأن يوا�شل 
الأخالق.  وحت�شني  الأغ��الط  وحل  العقل،  لتقوية  »الريا�شي«  على  دائمًا  يعول  واأن  باملنطق 
املو�شيقى جزء من الريا�شيات، نافعة لتهدئة النفو�ص وتربيتها. ويقبل بالفكرة املن�شوبة اإىل 
الإن�شان،  واأخالق  اأمزجة احليوان  الأفالك مع  بتناغم مو�شيقى حركات  القائلة  فيثاغور�ص 
احلزن،  حالة  من  وحتويلها  الأخ��الق  اإ�شالح  اجليد  املو�شيقي  الأداء  مبقدور  ي�شري  واأن��ه 
وابن  ال�شفا  واإخ��وان  الكندي  اإليه  ذهب  مثلما  الأم��را���ص35،  �شفاء  وحتى  الفرح  اإىل  مثاًل، 
باجة و�شواهم. ويف مقالته يف االأخالق، التي تنتمي اإىل التيار الأخالقي العربي الراجع اإىل 
جالينو�ص )على طراز موؤلفات يف هذا ال�شاأن لأطباء-فال�شفة عرب اأمثال الرازي وابن �شينا 
ومفكرين اآخرين(، يرى ابن الهيثم اأن الإن�شان يح�شل على كماله بقدراته الفكرية التمييزية 
ومبمار�شة الف�شائل دون الرذائل، وين�شح امللوك والروؤ�شاء اأن ي�شت�شريوا العلماء ال�شاحلني 
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للتحكم على الرغبات وتفادي الإ�شراف والإفراط يف اأمور ال�شيا�شة واحلكم. ثم ي�شيف بيانًا 
رائعًا لكونية العقل ومبداأ املحبة، اأو الأخوة العاملية، لبناء الأن�شنة :

وينبغي ملحب الكمال اأي�شًا اأن يعود نف�شه حمبة النا�ص اأجمع والتودد اإليهم والتحن 
جتمعهم  متنا�شبون  واحد  قبيل  النا�ص  فاإن  لهم،  والرحمة  منهم  والِزلفة  عليهم 
لُّهم قوة اإلهية هي يف جميعهم ويف كل واحد منهم وهي النف�ص العاقلة.  الإن�شانية وحَتُ
وبهذه النف�ص �شار الإن�شان اإن�شانًا، وهي اأ�شرف جزئي الإن�شان اللذين هما النف�ص 
واجل�شد. والإن�شان باحلقيقة �شيء واحد، وبالأ�شخا�ص كثري. واإذا كانت نفو�شهم 
واحدة، واملودة اإمنا تكون بالنف�ص، فواجٌب اأن يكونوا كلهم متحابني متوادين وذلك 
يف النا�ص طبيعة ولو مل تقدهم النف�ص الغ�شبية، فاإن هذه حتب ل�شاحبها الرتاأ�َص 
فتعّود �شاحبها الكره من اأجل هذه الأ�شياء العداواُت وتتاأكد بينهم البغ�شاء. فاإذا 

�شبط الإن�شاُن نف�شه الغ�شبية وانقاد لنف�شه العاقلة، �شار النا�ص كلهم اأحبابًا.«36

وكم يتما�شى هذا الن�ص مع روؤية بيكو الأن�شنوية ! واإنطالقًا مما �شلف، ل بد اأن 
كتاب  متالأ  التي  و�شواها  الت�شويرية  الفنون  على  وتعاليقه  اجلمالية  الهيثم  ابن  اآراء  نقراأ 
املناظر من زاوية جديدة، اأو�شع. اإنه يطبق م�شطلحات علم النف�ض لأر�شطو على تنظريه يف 
كتاب املناظر، وي�شتخدم مفاهيم هذين الكتابني على و�شف الأخالق الإن�شانية وت�شنيفها. 
)والبعد  الرئي�شني37  واللون  ال�شوء  اإىل  بالإ�شافة  ال�ع�شرين  الب�شرية  املعاين  يحدد  فمثلما 
وال�شكون واخل�شونة  والعدد واحلركة  والإت�شال  والتفرق  والعظم  وال�شكل  والتج�شم  والو�شع 
يحدد  والختالف(  والت�شابه  والقبح  واحل�شن  والظلمة  والظل  والكثافة  وال�شفيف  واملال�شة 
والقبح،  احل�شن  بني  التمييز  يتم  وكيف  ومتمعة،  جزئيًا  ويدر�شها  خلقًا  ال�ع�شرين  اأي�شًا 
الن�شني  »العتدال« مركزيًا يف  لذا، غدا مفهوم  االأخالق.  واأخالقيًا يف  املناظر  جماليًا يف 

لتحديد ظروف ال�شتح�شان وال�شتقباح لدى الب�شر وال�شلوك.

وبغ�ص الطرف عن اأهمية جتاربه وحتاليله النظرية الب�شرية، التي تف�شر ظاهرة 
الإدراك اجلمايل كظاهرة ح�شية ونف�شية متنوعة جدًا، وبالتايل ن�شبية اإىل اأبعد مدى، ورغم 
اإىل  بايجاز  �شنتطرق  الإن�شانية،  الأخ��الق  �شاأن  �شاأنه  مرء،  كل  يف  الثابتة  النف�شية  الأ�ش�ص 
والنحت  والت�شوير  الهند�شي  والتخطيط  النق�ص واخلط  �شيما  بالفنون،  الهيثم  ابن  اهتمام 
تف�شل  ل  متكاملة  روؤية جمالية  �شمن  املناظر  كتاب  بها يف  ياأتي  التي  واحلدائق،  والرق�ص 
و»التنا�شب«  و»الرتتيب«  »بال�شكل«  الفنية  ال�شور  ي�شتح�شن  النف�ص  اآخر.38  ح�شاب  على  فن 
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املتماثلة  احلروف  كانت  اإذا  اإل  حت�شن  لي�شت  الكتابة  وحروف  »النقو�ص   : الأل��وان  واإ�شراق 
منها والأجزاء املتماثلة منها مت�شابهة« )...(، »وكذلك الألوان امل�شرقة الرائقة والنقو�ص اإذا 
كانت مرتبة ترتيبًا منتظمًا مت�شاكاًل كانت اأح�شن من الألوان والنقو�ص التي لي�ص لها ترتيب 
لكونه جامعًا  واملب�شرات  الفنون  اأهمية جمالية خا�شة يف كل  »التنا�شب«  منتظم.«39 ملفهوم 
اأنواع املب�شرات  : »فاإذا ا�شتقرئت ال�شور امل�شتح�شنة من جميع  بني بع�ص املعاين اجلزئية 
وجد التنا�شب يفعل فيها من احل�شن ما لي�ص يفعله كل واحد من املعاين اجلزئية على انفراده 
وما لي�ص يفعله املعاين اجلزئية اأي�شًا التي جتتمع يف ال�شورة باقرتان بع�شها ببع�ص )...(. 
والئتالف  التنا�شب  اإمنا هو من  وكماله،  املعاين اجلزئية، ومتامه  يكون من  اإمنا  فاحل�شن 

الذي يحدث بني املعاين اجلزئية.«40

اإدراك اجلمال، ولذلك ي�شّر على العتدال يف �شدة  ظروف الإب�شار حا�شمة يف 
ال�شوء ويف امل�شافة، الخ، ويف النقاوة وال�شفافية : »وذلك اأن الأواين امل�شفة املحكمة ال�شنعة 
التي فيها نقو�ص ومتاثيل م�شتح�شنة اإذا كانت اأ�شكال تلك الأواين م�شتقبحة، وكان فيها �شراب 
باألوان غري م�شتح�شنة، فاإن الب�شر  اأو �شيء من الأج�شام ال�شيالة املتلونة  قوي مظلم اللون 
يدركها م�شتقبحة ول يح�ص ب�شيء من حما�شنها اإذا كانت يف غاية ال�شفيف. لأنها اإذا كانت 

يف غاية ال�شفيف مل تظهر النقو�ص التي فيها، اأو مل تظهر على ما هي عليه...«41

ال�شطح، مما  الثالثة على  الأبعاد  اأو  املنظور  اإىل متثيل  الهيثم كذلك  ابن  ويلمح 
يعتب من الن�شو�ص الأوىل يف هذا الأمر، وقبل اأن تتطور البحوث العلمية وُتنفذ على اللوحات 
يف النه�شة الأوروبية.42 ففي �شدد الكالم حول الغلط الب�شري كتب ‘مهند�ص الب�شرة’ يقول: 
عر�ص  عن  املب�شر  بعد  خ��روج  اأج��ل  من  اأي�شًا  اخل�شونة  يف  الغلط  يعر�ص  وق��د 
يزوقونه من  ما  هون  ي�شبِّ املزوقني  فاإن  التزاويق.  يكون كثريًا يف  وذلك  الإعتدال. 
لت�شبيه احليوانات  ياأتون  امل�شاهدة، وقد  الأج�شام  باأمثالها من  والتزاويق  ال�شور 
املعاين  و�شائر  املج�شمة  املب�شرات  و�شائر  والآلت  والنبات  املعينة  والأ�شخا�ص 
والأوراق  الزغب  ذوات  والنبات  واجل�شر  ال�شعر  ذوات  احليوانات  فيها  التي 
اخل�شنة ال�شطوح واجلمادات اخل�شنة الظاهرة اخل�شونة فهم ي�شّبهونها بالنقو�ص 
والتخاطيط واختالف الأ�شباغ مبا يظهر من خ�شونة �شطوح تلك احليوانات وذلك 
مل�شًا  م�شطحة  ذلك  مع  يعملونها  التي  ال�شور  وتكون  اجلمادات،  وتلك  النبات 

و�شقيلة اأي�شًا.43
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ولهذا النوع من املالحظات اأهميتها اأي�شًا كدليل على وجود هذا النمط من الر�شم 
‘الواقعي اأو الطبيعي’ يف البيئة العربية الكال�شيكية وتقديرها بذاتها. بيد اأن عاملنا الب�شري، 
التي  والرق�ص واحلدائق،  اأمثلة فنون اخلط  اإيراد  اأكرَثَ يف  وهو كان يحيا يف حميط عربي، 
اأمثلة ت�شاوير وتزوايق ومنحوتات، ف�شاًل عن حما�شن الطبيعة  تتعاي�ص، على كل حال، مع 
الفن  ا�شتفاد منظرو  فبينما  تفا�شلي.  ترتيب هرمي  دون  ومن  واحليوانات،  الإن�شان  و�شكل 
نظرياته  من  ن�شتفيد  اأن  يجب  فنونهم،  لتطوير  الهيثم  ابن  اآراء  من  الأوروبيون  والفنانون 
اجلمالية لتقوية وعينا بقيم الفنون العربية والإ�شالمية بعينها. يكن القول، اإذًا، اإنه يف روؤية 
جماليًا،  اإن�شانًا  واحلكيم،  بل  والعاقل  املحاكي  والإن�شان  ال�شانع،  الإن�شان  بات  الهيثم  ابن 

ُخِلقْت نف�ُشه لالإح�شا�ص باجلمال يف العامَل ولإنتاجه يف �شنائعه واأعماله.

5 اإخوان ال�سفا : مركزية االإن�سان الكونية و�سنائع الزينة واجلمال 

وال�شنائع  العلوم  كافة  حول  ال�سفا  اإخ��وان  ر�سائل  دّونت  الهيثم،  ابن  تاألق  قبيل 
بالعراق يف الن�شف الأول من القرن العا�شر ميالديًا. وما يعنينا هنا من هذه املو�شوعة الثمينة 
وت�شجيعهم.  باأجمعهم  ناع  ال�شُّ تاأييد  كان  تدوينها  دافع  واأن  الإن�شان  مبركزية  تعريفها  هو 
فكر  يف  واأثرت  الطوائف  ملوك  حقبة  يف  الأندل�ص  الإخوانية  الر�شائل  من  مقتطفات  دخلت 
ابن باجة وابن ال�شيد البطليو�شي وفال�شفة اآخرين اأندل�شيني من امل�شلمني واليهود، خ�شو�شًا 
خطاب  يف  جوهري  عن�شر  وهو  �شغري44،  اإن�شان  والعامَل  �شغري  عامَل  باأنه  الإن�شان  و�شفها 
بيكو، كما راأينا، بالإ�شافة اإىل الأولوية التي متنحها الر�شائل لالأعداد والريا�شيات يف منظوم 
فيثاغوري حمدث. معلوم اأي�شًا اأن هذه الر�شائل حتتوي على اكب ت�شنيف للعلوم وال�شنائع 
يف احل�شارة الإ�شالمية الكال�شيكية، عالوة على ف�شول مكر�شة للحرف وال�شنائع والتبجيل 
اإزدهرت فيه كل  ناع ذلك القرن، الذي  اأنها موجهة اإىل �شُ بها كلها، الأمر الذي يوؤكد على 

اأنواع ال�شنائع يف الدولة العبا�شية.

الفي�ص،  ت�شوده نظرية  الر�شائل تندرج ال�شنائع يف م�شروع كوين  يف فكر موؤلفي 
التي ينبع مبوجبها فعل ال�شانع مع الطبيعة، وهو �شنعته، من الإلهام الإلهي بف�شل النف�ص 
الفنية  ال�شور  اأن  املعروف،  املحدث  الأفالطوين  للمنظور  وفقًا  يرتتب،  هنا  من  الكلية.45 
وكل   ...«  : الروحانية  املتعالية  اأ�شولها  اإىل  اجلزئية  النفو�ص  لأنها جتذب  اجلميلة حمبوبة 
ُيرى على ظواهر  الذي  فيها  املرغوب  امل�شتهيات من  وكل  والزينة،  املحا�شن  اأن جميع  ذلك 
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يف  الكلية  النف�ص  �شورتها  قد  ور�شوم  ونقو�ص  اأ�شباغ  هي  اإمنا  الأج�شام،  و�شطوح  الأج��رام 
الهيوىل الأوىل وزيَّنت بها ظواهر الأجرام و�شطوح الأج�شام، كيما اإذا نظرت اليها النفو�ص 
اجلزئية، جنَّت اإليها وت�شوقت نحوها... فبقيت تلك الر�شوم وال�شور املع�شوقة املحبوبة فيها 
اأعني النفو�ص اجلزئية، �شورة روحانية، �شافية، باقية معها مع�شوقاتها ُمتحدة بها، ل تخاف 
اأكانت ال�شنائع  اإن�شانية فائدة وكلها �شريفة، �شواء  اأب��دًا.«46 لكل �شناعة  فراقها ول فواتها 
هي  التي  ال�شرورية،  وغري  واحلياكة(  والنجارة  واخلياطة  والبناء  )الفالحة  ال�شرورية 
»�شريفة باملو�شوع«، كالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب. اأما �شرف املو�شيقى عائد اإىل 
اأنها متزج احلذق يف الأداء والتاأثري يف النفو�ص، و�شرف �شناعة امل�شعوذين وال�شحرة كامن يف 
مهارتهم وحذقهم. ثمة �شنائع اأخرى �شريفة ولكن للمادة التي ت�شنع بها، ك�شناعة العطور 
واحلرير، التي تدخل يف خانة التزيني ال�شرف : »واأما �شناعة الزينة واجلمال فهي ك�شناعة 
الديباج واحلرير و�شناعة العطر وما �شاكلها. وال�شنائع كله احلذق فيها هو حت�شيل ال�شور 

يف الهيوىل وتتميمها وتكميلها، لينال النتفاع بها يف احلياة الدنيا ح�شب.«47

جوار  يف  وال�شوق  املجتمع  يف  مكانها  لها  الت�شوير  مهن  ال�شفا،  اإخ��وان  روؤي��ة  يف 
احلرف الأخرى :»واعلم يا اأخي اأن النا�ص كلهم �شناع وجتار اأغنياء وفقراء، فال�شناع هم 
وغر�شهم  والأ�شكال،  والأ�شباغ  والنقو�ص  ال�شور  م�شنوعاتهم  يف  باأبدانهم  يعملون  الذين 
الت�شوير عندهم  تعريف  الدنيا.«48  العو�ص عن م�شنوعاتهم، ل�شالح معي�شة احلياة  طلب 
مبني على مفاهيم املحاكاة واحلذق والإعجاب : »واأما �شناعة امل�شورين فلي�شت �شيئا �شوى 
حماكاتهم �شور املوجودات امل�شنوعات الطبيعية اأو الب�شرية اأو النف�شانية. حتى انه يبلغ من 
حذقهم فيها اأن ت�شرف اأب�شار الناظرين اليها عن النظر اإىل املوجودات اأنف�شها، بالتعجب 
من ح�شنها ورونق منظرها.«49 يف مكان اآخر، يعقب الإخوان على مفهوم احلذق الت�شويري 
اأعجبت  وبراقة«  واألوان ح�شنة  �شافية  باأ�شباغ  »�شورًا ومتاثيل م�شورة  �شّور  بق�شة م�شّور 
ثاٍن ماّر باملكان،  اإل م�شور  اإليه  اأنه خلف خطاأ مل ينتبه  اإل  امل�شاهدين »حل�شنها ورونقها«، 
واأخذ هذا الآخري قطعة فحم من الطريق وبادر بت�شوير زجنيًا كاأنه ي�شري اإىل امل�شاهدين، 

الذين انقطعوا للتو عن م�شاهدة اللوحة الأوىل وحّولوا نظرتهم اإىل الزجني.50

امل�شور احلاذق يكتفي بالأ�شود لي�شرتعي الأنظار واإعجاب الناظر. قدراته فائقة، 
اأخي باأن احلذق يف كل  باأ�شرهم اإىل اخلالق : »واعلم يا  تقربه، مثله مثل ال�شناع احلذاق 
تعاىل يحب  اإن اهلل  ويقال  ثناوؤه،  الباري، جل  الذي هو  بال�شانع احلكيم  الت�شبه  �شنعة هو 
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ال�شانع الفاره احلاذق، وروي عن النبي )�ص( اأنه قال : اإن اهلل تعاىل يحب ال�شانع املتقن يف 
�شنعته.«51 وهو، طبعًا، وجهة نظر تتنافى مع راأي الكثري من الفقهاء وعلماء الدين. اأما املبداأ 
اأخلد املبادئ  اأحد  اأو الفا�شلة«،  اإخوان ال�شفا، فهو »الن�شبة الأف�شل  اجلمايل بامتياز لدى 
اأجزائه واأ�شا�ص  اجلمالية الإن�شانية : »اإن اأحكم امل�شنوعات واأتقن املركبات ما كان تاأليف 
بنيته على الن�شبة الأف�شل«، حيث اخلط العربي يثل اأجود منوذج لهذا املبداأ اجلمايل : »ومن 
اأمثال ذلك اأي�شًا �شناعة الكتابة التي هي اأ�شرف ال�شنائع، وبها يفتخر الوزراء والُكتاب واأهل 
الأدب يف مال�ص امللوك، مع كرثة اأنواعها وفنون فروعها.«52 وي�شفون الن�شبة الأف�شل يف فن 
يف  اخلط على غرار ما فعلته كتب قواعد اخلط العربي منذ القدم )اأذكر ر�شالة ابن مقلة 
علم اخلط والقلم ور�شائل اأخرى �شبقته وتابعته فيما ي�شمى ‘اخلط املن�شوب’(، اأي بناًء على 
الألف، كقطر  امل�شتقيم، حرف  بدءًا باخلط  اإقليدي�ص،  قواعد هند�شية موجودة يف هند�شة 
دائرة53، الذي يوازي يف فكر الإخوان، من جانب اآخر، العدد واحد واملبداأ الأول للكون، بينما 

ت�شكل احلروف التالية، مثل �شل�شلة الأعداد بعد الواحد، التعدد املنت�شر يف العامل.

الفنون  على  اأي�شًا  الفا�شلة«  والن�شبة  الهند�شة  »قوانني  يطبقون  الإخ��وان  ولكن 
الأل��وان،  خمتلفة  فاإنها  امل�شورين،  اأ�شباغ  ذلك  اأمثال  »ومن   : الأخ��رى  وامل�شموعة  املرئية 
�شائر  من  �شاكلها  وما  وال�شفرة  واخل�شرة  واحلمرة  والبيا�ص  كال�شواد  ال�شعاع،  مت�شادة 
الألوان؛ فمتى و�شعت هذه الأ�شباغ بع�شها من بع�ص على الن�شبة كانت تلك الت�شاوير براقة 
ح�شنة تلمع، ومتى كان و�شعها على غري الن�شبة، كانت مظلمة كدرة غري ح�شنة. وقد بينا يف 
ر�شالة اأخرى كيف ينبغي اأن يكون و�شع تلك الأ�شباغ على الن�شبة بع�شها من بع�ص حتى تكون 
على  تنح�شر  ل  اأنها  اإل  خا�شًة،  الرق�ص  لت�شكيالت  مالءمة  جمالية  قاعدة  وهي  ح�شنة«54، 
تختلف يف  التي  ومفا�شلها«  ال�شور  »اأع�شاء  على  تطبيقها  ينبغي  بل  وح�شب،  الألوان  توزيع 
»الأ�شكال« واملقايي�ص. حتى الأطعمة والروائح تقت�شي و�شعها على الن�شبة الأف�شل املنا�شبة 

لها لإ�شتح�شانها.

اإخ��وان  ويوؤكد  الفا�شلة،  للن�شبة  كاأمنوذج  الإن�شان«  »�شورة  الر�شائل  يف  وت��بز 
اآيات، باملنا�شبة، متنا�شقة متامًا بخطاب  »اإن�شانية«، وهي  اآيات قراآنية  ال�شفا عليها بب�شع 
بيكو الأن�شنوي : »لقد خلقنا الإن�شان يف اأح�شن تقومي« )�شورة التني، اآية 4(، و»الذي خلقك 

]الإن�شان[ ف�شواك فعدلك يف اأي �شورة ما �شاء رّكبك« )�شورة النفطار، اآيات 8-7(.
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باتت �شورة الإن�شان، اإذن، مثاًل للت�شوير الفني كذلك يف الثقافة العربية، وجلعه 
ال�شناع  يعمل  والقيا�ص  املثال  : »وعلى هذا  الكونية  روؤيتهم  الإخوان، بطبيعة احلال، �شمن 
م�شنوعاتهم من الأ�شكال والتماثيل وال�شور، منا�شبات بع�شها لبع�ص يف الرتكيب والتاأليف 
والهندام. كل ذلك اقتداء ب�شنعة الباري، تعالت قدرته، وت�شبه بحكمته.«55 لنذكر اأن اأبا عمر 
الداين القرطبي )حوايل 981-1053( و�شف هو الآخر �شكل حرف الألف باملقارنة مع ج�شد 
الإن�شان املثايل )من راأ�شه اإىل رجليه(56، كما �شيفعله كذلك الأوروبيون فيما بعد يف ت�شميم 
احلروف الالتينية للطباعة57. ومن نافل القول احلديث هنا عن التطور الهائل الذي �شهده 
هذا املبداأ اجلمايل الإن�شانوي يف الأو�شاط الفنية والفكرية خالل النه�شة الأوروبية وبعدها، 
واأنه دخل، على اأية حال، يف الفن الإ�شالمي يف اأوقات متفاوتة، اأولها يف القرن اخلام�ص ع�شر 
امليالدي ذاته بت�شديد بالط العثمانيني با�شطنبول )حممد الفاحت والر�شام الإيطايل جنتيلي 
ظروف  يف  الأوروب��ي  بالآخر  العرب  احتّك  ملا  العربية  النه�شة  اأوائ��ل  منذ  وحديثًا  بلليني(، 

م�شطربة ناجتة عن ال�شتعمار )�شاأنه �شاأن الرواية وامل�شرح وفنون اأخرى(.

6 االنغالق على الذات : نظرة الغزايل وابن خلدون اإىل اجلمال والرتف

وعام  اإ�شالمي  ديني  حترمي  بوجود  حديثًا،  ال�شائع،  العتقاد  من  الرغم  وعلى 
للت�شوير، واأنه اأ�ْشَمل من مرد عدم ت�شوير اهلل بناًء على تعاليه وا�شتحالة متثيله م�شدًا، 
احلقيقة اأنه مل تكن �شائعة فكرة حترمي ال�شور يف ع�شر الإزدهار ول جند ن�شو�شًا موؤيدة 
له اإل يف فرتة متاأخرة، حني هيمنت التيارات الالهوتية على احل�شارة العربية وا�شتد انغالق 
ر  الإ�شالم على ذاته. من البني اأن تاأثري الأحاديث النبوية املناه�شة لل�شور واملنددة بامل�شوِّ
بوهمه املزعوم اأنه قادر على اخللق من ل �شيء، بقي حمدودًا جدًا يف ع�شر الإزدهار، وقد 
ل يتخطى حدود ا�شتعمال ال�شور يف العبادة يف امل�شاجد، كما ظل حمدودًا جدًا اأي�شًا خطاب 
الفقهاء �شد الرتف والرفاهية وتزيني امل�شاجد واملحاريب.58 على كل حال، يالحظ يف الوقت 
من  حلمايته  الإ�شالم  يف  ال�شفوف  �شد  اإىل  الداعية  الالهوتية  الإجتاهات  هيمنة  اأن  عينه 
الت�شويرية  للفنون  املعادية  املواقف  اإىل  اأدت  والكالم،  الدين  اأ�شول  واإحيائه على  الت�شرذم 
والزخرفية والرتف واأمور دنيوية اأخرى، كانت الثقافة العربية حتتفي بها وتتميز بالتفن فيها 
منذ اجلاهلية وخالل القرون الأوىل لالإ�شالم. �شاأقت�شر هنا على مثالني هامني فيما اأق�شده 

منتخبني من نظرية الإمام الغزايل اجلمالية ومن فكر ابن خلدون التاريخي.
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فبغر�ص اإعادة بناء اإ�شالم موحد وقوي على ا�شول الكالم حارب الغزايل الفل�شفة 
وخا�شع  مب�شط  ت�شوف  اإىل  ن��ادى  اأخ��رى  جهة  وم��ن  جهة،  من  الفال�سفة  تهافت  وكتب 
تلك  �شلطة  من  اأفلت  الذي  الأ�شيل،  الوجودي  الت�شوف  من  مناىء  على  الدينية  للموؤ�ش�شة 
يف  احل�شي  العامل  عن  التخلي  دون  ولكن  باملطلق  وذوبانها  الذات  لتحرير  �شاعيًا  املوؤ�ش�شة 
يف�شل  الغزايل  لكن  املطلقة.  باجلمالية  البع�ص  ي�شفها  م�شتجدة  وابداعية  حياتية  حركة 
بني اجلمال الظاهري والباطني، بني الب�شر والب�شرية، وبالتايل بني املادي والروحاين، من 
حيث الروحاين يعلو دومًا على احل�شي واملادة.59 ينطلق من تق�شيم املح�شو�شات وامل�شنوعات 
اإىل ح�شن وقبح، ويقول اإن اإدراك اجلمال حمبوب لذاته، ل لغريه، ولذلك »اخل�شرة واملاء 
اجلاري حمبوب ل لي�شرب املاء وتوؤكل اخل�شرة اأو ينال منها حظ �شوى نف�ص الروؤية«؛ ويثبت 
الغزايل هذا املبداأ اجلمايل باحلديث النبوي : »وقد كان ر�شول اهلل يعجبه اخل�شرة واملاء 
اجلاري والطباع ال�شليمة قا�شية با�شتلذاذ النظر اإىل الأنوار والزهار والأطيار املليحة الألوان 
احل�شنة النق�ص املتنا�شبة ال�شكل حتى اأن الإن�شان لتنفرج عنه الغموم والهموم بالنظر اإليها 
ل لطلب حظ وراء النظر«، م�شيفًا اأنه »ل اأحد ينكر كون اجلمال حمبوبًا بالطبع فاإن ثبت اأن 
اهلل جميل كان ل حمالة حمبوبًا عند من انك�شف له جماله كما قال ر�شول اهلل : اإن اهلل جميل 

ويحب اجلمال.«60

املرئية،  الأ�شياء  و�شائر  والثوب  والفر�ص  وال�شوت  اخلط61  جمال  الغزايل  يعزو 
م�شربًا  البيا�ص  وكون  اللون  وال�شكل وح�شن  »تنا�شب اخللقة  اإىل  اأخرون،  فعل مفكرون  كما 
باحلمرة وامتداد القامة اإىل غري ذلك مما يو�شف من جمال �شخ�ص الإن�شان...«، بيد اأنه 
ال�شاعر  �شعر  امل�شنف وح�شن  راأى ح�شن ت�شنيف  »من   : الباطني  للجمال  الأف�شلية  يعطي 
بل ح�شن نق�ص النقا�ص وبناء البّناء انك�شف له من هذه الأفعال �شفاتها اجلميلة الباطنة«62، 
جلمال  احلائط  على  م�شورًا  يحب  من  بني  »ف�شتان   : الالهوتية  روحه  ُيح�شر  ما  و�شرعان 

�شورته الظاهرة وبني من يحب نبيًا من الأنبياء جلمال �شورته الباطنة !«63

وانتقلت  الإ�شالم،  يف  التالية  القرون  خالل  موؤثرًا  الغزايل  خطاب  ظل  اأن  وبعد 
نظريات الفال�شفة والريا�شيني العرب اإىل النه�شة الأوروبية، قام ابن خلدون بتنظري تاريخ 
الب�شرية مددًا بالتن�شيق مع روؤى الغزايل الدينية واجلمالية. يف مقدمته، تكّون ال�شنائع، 
خ�شو�شًا العمارة، مكونًا من املكونات الأ�شا�شية لفكره التطوري ال�شهري، مبعنى اأن ال�شنائع 
بلغته  التي  النمو  درج��ة  ومتثل  واإمنائها،  احل�شارة  حل�شول  منها  مفّر  ل  التعليم(  )م��ع 
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ويكتفون  الرتف،  ول  العمارة،  ول  املتقدمة،  ال�شنائع  يعرفون  ل  البدو  ما.  ح�شارة  اأو  دولة 
بالب�شيط، ولكن مع حدوث امللك واحل�شر »يتجاوزون �شرورات العي�ص وخ�شونته اإىل نوافله 
اإمنا هي  الأح��وال، واحل�شارة  وات�شاع  الرفه  تبعه  امللك  اإذا ح�شل  ثم  وزينته )...(.  ورقته 
تفن يف الرتف واإحكام ال�شنائع امل�شتعملة يف وجوهه ومذاهبه من املطابخ واملالب�ص واملباين 
والفر�ص والأبنية و�شائر عوائد املنزل واأحواله؛ فلكل واحد منها �شنائع يف ا�شتجادته والتاأنق 
فيه ويتلو بع�شها بع�شًا، وتتكرث باختالف ما تتنوع اإليه النفو�ص من ال�شهوات واملالذ والتنعم 
باأحوال الرتف، وما تتلون به من العوائد. ف�شار طور احل�شارة يف امللك يتبع طور البداوة 
الق�شور،  بناء  هو  املرتفهة  املُلك  حياة  مثال  واأمت  للملك.«64  الرفه  تبعية  ل�شرورة  �شرورة، 
اإل اأن طموحات الإن�شان للبقاء باطلة : »فاإذا ح�شل امللك اأق�شروا عن املتاعب التي كانوا 
من  امللك  ثمرات  اإىل حت�شيل  ورجعوا  والدعة،  وال�شكون  الراحة  واآثروا  طلبه  يتكلفونها يف 
املباين وامل�شاكن واملالب�ص، ويبنون الق�شور، وبجّرون املياه، ويغر�شون الريا�ص، وي�شتمتعون 
باأحوال الدنيا، ويوؤثرون الراحة على املتاعب، ويتاأنقون يف اأحوال املالب�ص واملطاعم والآنية 
والفر�ص ما ا�شتطاعوا، وياألفون ذلك ويورثونه من بعدهم من اأجيالهم. ول يزال ذلك يتزايد 

فيهم اإىل اأن يتاأذن اهلل باأمر.«65

الأندل�ص هو اأمنوذجه يف الرتف واحل�شارة : »وهذا كاحلال يف الأندل�ص ]التكرار 
ور�شخ ملكة ال�شنائع[ لهذا العهد، فاإذا جند فيها ر�شوم ال�شنائع واأحوالها م�شتحكمة را�شخة 
يف جميع ما تدعو اإليه عوائد اأم�شارها، كاملباين والطبخ واأ�شناف الغناء واللهو من الآلت 
والأوتار والرق�ص وتن�شيد الفر�ص يف الق�شور، وح�شن الرتتيب والأو�شاع يف البناء، و�شوغ 
الآنية من املعادن واخلزف وجميع املواعني، واإقامة الولئم والأعرا�ص و�شائر ال�شنائع التي 

تدعو اإليها الرتف وعوائده.«66

وي�شف ابن خلدون الق�شور مبالمح الق�شور الأندل�شية )ق�شور احلمراء حتديدًا( 
التي تردد واأقام املوؤرخ التون�شي مدة فيها : 

ومن �شنائع البناء ما يرجع اإىل التنميق والتزيني، كما ي�شنع من فوق احليطان 
الأ�شكال املج�شمة من اجل�ص يخمر باملاء، ثم يرجع ج�شدًا وفيه بقية البلل؛ في�شكل 
ورمبا عويل  ورواء.  رونق  له  يبقى  اأن  اإىل  التنا�شب تخريًا مبثاقب احلديد  على 
ال�شبج؛  اأو  بال�شدف  اأو  اخلزف  اأو  الآجر  اأو  الرخام  بقطع  اأي�شًا  احليطان  على 
مقدرة  واأو�شاع  ن�شب  على  الكل�ص  يف  وتو�شع  خمتلفة  اأو  متجان�شة  اأجزاء  يف�شل 
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عندهم؛ يبدو به احلائط للعيان كاأنه قطلع الريا�ص املنمنمة. اإىل غري ذلك من 
بناء اجلياب وال�شهاريج ل�شيح املاء، بعد اأن تعد يف البيوت ق�شاع الرخام القوراء 
املحكمة اخلرط بالفوهات يف و�شطها لنبع املاء اجلاري اإىل ال�شهريج، يجلب اإليها 

من خارج يف القنوات املف�شية به اإىل البيوت.67

ولكن، ملا يتحول اإىل الفنون الت�شويرية يجد اأن الأندل�شيني بداأوا النزلق حتمًا اإىل 
وترية الإنحطاط بعد بلوغ قمة الراحة والرتف وفقدان الع�شبية، واأنهم يتاأثرون كثريًا جدًا 
من الن�شارى ل�شعفهم حيالهم وتبنوا عوائد الآخر غري الالئقة بهم وديانتهم : »... كما هو 
يف الأندل�ص لهذا العهد مع اأم اجلاللقة، فاإنك جتدهم يت�شبهون بهم يف مالب�شهم و�شاراتهم 
والكثري من عوائدهم واأحوالهم، حتى يف ر�شم التماثيل يف اجلدران وامل�شانع والبيوت، حتى 

لقد ي�شت�شعر من ذلك الناظر بعني احلكمة اأنه عالمات الأ�شتيالء.«68

يف  للت�شوير  املفرت�ص  ال�شرعي  املنع  اإىل  اإ���ش��ارة  خلدون  اب��ن  مقدمة  يف  نقراأ 
»اتخذ  اإنه  قال  الأموية  الدولة  نقود  �شك  امللك  عبد  اخلليفة  لإ�شالح  �شرده  ففي  الإ�شالم، 
ال�شرع  اأن  واأظهرها، مع  اأقرب مناحيهم  والبالغة  الكالم  العرب كان  لأن  كلمات ل �شورًا، 
اإ�شالم منعزل عن �شائر الأم، بل وحتى  ينهى عن ال�شور...«69 يف فكر ابن خلدون يظهر 
حما�شر بها ويف حالة تال�شي ع�شبيته وملكه، وبالتايل مرغم على تقليد اأم الآخر. هكذا، 
ل ُي�شتغرب اأن يديل ابن خلدون بنظريته اجلمالية يف �شدد الكالم على �شناعة الغناء التي 
ناهيك عن  بامتياز،  الرتف  �شناعة  الغناء هو  ا�شتغناء عنها.  والأكرث  فائدة  الأقل  يعتبها 
اأنه يطلب، م�شت�شهدًا بالإمام مالك، ف�شل الغناء متامًا عن ترتيل القراآن. يف نظره الغناء 
�شناعة نافلة يار�شها فقط املتفننون يف »مذاهب امللذات«، ويكمن جماله والإلتذاذ به، كما 
يف الفنون الأخرى، يف تنا�شب الأ�شوات : »واأما املرئيات وامل�شموعات، فاملالئم فيها تنا�شب 
املرئي  كان  فاإذا  لها.  اأ�شد مالئمة  النف�ص  عند  اأن�شب  فهو  وكيفياتها؛  اأ�شكالها  الأو�شاع يف 
مادته  تقت�شيه  عما  يخرج  ل  بحيث  مادته،  بح�شب  له  التي  وتخاطيطه  اأ�شكاله  متنا�شبًا يف 
اخلا�شة من كمال املنا�شبة والو�شع، وذلك هو معنى اجلمال واحل�شن يف كل مدرك، كان ذلك 
حينئذ منا�شبًا للنف�ص املدركة فتلتذ باإدراك مالئمها.«70 ونرى يف الفكر اجلمايل اخللدوين، 
ل  عابرة،  احل�شية  »امللذات«  اأن  اإىل  مبا�شرًا  تنبيهًا  الغزايل،  كلمات  �شدى  اإىل  بالإ�شافة 

حمالة، واأن الرتف ي�شّر بالكيان الإجتماعي.
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7 اإطاللة على العرفان واالإن�سان الكامل االآخر

تبعًا للغزايل، نبذ ابن خلدون الفل�شفة ورّحب بت�شوف �شكلي، بعيد كل البعد عن 
الت�شوف العرفاين، الذي كان مفهوم الإن�شان كعامَل �شغري قد حتّول فيه اإىل مفهوم الإن�شان 
الكامل، اأو الكلي. ول يتحقق هذا الإن�شان اإل من خالل جتربة املحبة والذوق واخليال، التي 
واخليال  العقل  بني  ابتكره  حوار  عربي يف  ابن  ُيظهر  العقل.  ل يف  القلب،  منهلها يف  يوجد 
اأن معرفة العقل تقت�شر على فهم ترتيب العامل وكماله، بينما يحلق اخليال اإىل اآفاق نائية 
لقدرته على اجلمع بني الأ�شداد وحل املفارقات والك�شف عن اأحجبة الغيب وعن اأ�شرار الذات 
والوجود. يف هذا الت�شوف، يتمثل الإن�شان الكامل يف اأمنوذج اآدم وهو خليفة اجلامع )اهلل( 
الكبري«71،  العامل  اأو »الكلمة اجلامعة« و»خمت�شر �شريف«، لأنه يجمع »معاين  على الأر�ص، 
كما تتجلى يف مراآة قلب العارف اأ�شماء اهلل احل�شنى )اأو نقول املطلق يف جتلياته الالنهائية يف 
العامل(. هذه الروؤية ال�شوفية توؤدي اأي�شًا اإىل اإحماء الإنف�شال بني اجلن�شني، فاإن »الذكورة 
والأنوثة لي�شتا من خ�شائ�ص النوع الإن�شاين«72، على حد قول ابن عربي، فاإنهما �شفتان لكل 
احليوانات، كما اأنه حتيا يف عني الأحد املطلق، اأ�شاًل واأبدًا، الأنوثة ال�شارية يف العامل73؛ لذا، 
فحتى اأهل النظر ي�شمون اهلل »بالعلة«، باملوؤنث دون اأن ينتبهوا اإىل ذلك، ح�شبما اأ�شار اإليه.74

وعلى منوال دانتي وبرتارك، اتخذ ابن عربي اإمراأة رمزية تقوده يف عامل املعرفة 
ا�شمها »نظام«75، كاملة اجلمال والعرفان، كما �شوقه اإىل �شهر الذات باملطلق يحثه على خو�ص 
بيكو ل يار�ص يف خطابه  اأن  الطبيعة.76 ومع  الأم  املفقودة يف  الوحدة  �شفر دائم لإ�شرتجاع 
املتعط�شة لإحت�شان كل  يتطلع بروحه  اأنه  اإل  بالت�شوف،  والرمزية اخلا�شة  ال�شعرية  الكتابة 
الآراء والروؤى اإىل فكرة »الأنوثة اخلالدة« احلية يف التيارات الهرمزية منذ القدم، وقال :»لنحّلق 

منظر من ق�شر الربطال ملحمد الثالث الذي حكم غرناطة بني عامي 1302 و1309. ا�شم ‘الُبطال اأو الُبطل’ 
هو ا�شم ا�ش��باين م�ش�تق من الالتينية مبعنى بوابة اأطلقه الأندل�شيون على اأروقة الق�شور.
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بالأرجل املجنحة كمريكيوريني ]اأو هرمزيني[ من الأر�ص اإىل ح�شن الأم ال�شعيدة جدًا )...(. 
لن�شتمتع بال�شالم املن�شود، �شالم مقد�ص، يف ات�شال ل يزول، واأُخوة كاملة، تلك الأخوة التي 
تتفق فيها كل الأنف�ص مع عقل اأعلى وحتى تن�شهر فيه ب�شورة ل تو�شف. اإنها الأخوة التي قال 

الفيثاغوريون اإنها غاية كل فل�شفة )...(.«77

على �شعيد اآخر، وعلى �شلة بكل ما �شبق، قد قيل مرارًا اإن ال�شوفية طريقة يف 
احلياة والتفكري والكتابة ت�شودها فكرة املحبة املطلقة واجلمالية ال�شاملة، تدفعها اإىل اإلغاء 
احلدود لي�ص بني القبح واجلمال وح�شب، بل بني ال�شر واخلري اأي�شًا. واأيًا يكن من اأمر، العارف 
مدعو لإدراك اجلمال املطلق للعامل وحتى اجلالل امل�شتحيل م�شاهدته بالكامل، كما هو مدعو 
للم�شاركة يف حركة الإبداع الأزلية. ووفقًا لروؤية اإخوان ال�شفا، ولكن برمزية خمتلفة، ي�شف 
ابن عربي تلك احلركة كحركة اإمدادية كونية يجد ال�شاعر والفنان ال�شماء اخلا�شة بهما يف 
الروؤيا واخليال واجلمال  تعبري  يو�شف، �شاحب  النبي  ب�شيادة  اأي  اليو�شفية،  الثالثة  ال�شماء 
والإلهام ال�شعري والفني، وهي، بكلمات ابن عربي، »�شماء الت�شوير التام والنظام«، و�شماء 
»الإمداد لل�شعراء والنظم والإتقان وال�شور الهند�شية يف الأج�شام وت�شويرها يف النف�ص.« من 
هذه ال�شماء اليو�شفية جتيئنا معرفة »معنى الإتقان والإحكام واحُل�شن الذي يت�شمنه بوجوده 

احلكمة واحُل�شن العر�شي املالئم ملزاج خا�ص.«78

اإىل »امل�شورين يف ح�شن ال�شورة« واإىل  اأ�شاًل من الباري وي�شل  الإمداد يفي�ص 
من اأ�شماهم »بالأذكياء املهند�شني« و»اأ�شحاب الإ�شتنباطات« و»املخرتعني ال�شنائع« والذين 
ي�شنعون »الأ�شكال الغريبة« عب »ترتيب الأركان« القائمة حتت دائرة القمر، وهي عنا�شر 
العامل الأربعة، النار والهواء واملاء والأر�ص التي جتري فيها »الإ�شتحالت« الدائمة اخلا�شة 
بالدنيا.79 اأما الإبداع ال�شعري بحد ذاته، فُيعّرف هنا من زاوية مغايرة للفل�شفة، اأي مبفاهيم 
بعيدة عن املحاكاة والت�شبيه، �شمن ما ي�شميه ابن عربي »علوم ال�شعور«، وهي »علوم الرمز 
والإخفاء«80، اأو مثلما ذهب اإليه يف مكان اآخر : »النظم حم�شور وهو مو�شع الرمز وحمّل اللغز 
لالأ�شياء، ولو علم اأّن يف �شدة الو�شوح لغز الأ�شياء ورمزها ل�شلكوه.«81 ال�شاعر يف ال�شوفية، 
مثل النبي يو�شف، يعب، يجاوز الواقع الظاهر خللق عالقات جديدة بني الكلمات والأ�شياء، 
يحرر ال�شعر والكتابة من املنطق ويعّبئهما يف جتربته احلياتية الطاحمة اإىل الفناء بالآخر 
واملطلق. ولرمبا يكمن يف بع�ص ما �شبق، مع جمال ال�شور والعبارات ال�شوفية، �شّر ا�شتدعاء 

الفنانني العرب املعا�شرين املادة والروح ال�شوفية اإىل اأعمالهم املوجهة جلمهور احلا�شر.82
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8 حلظة يف الف�ساء اجلمايل لتلك ال�سور 

الأن�شنة  نزعات  يف  واأبعاده  الفني  والإب��داع  الت�شوير  عن  الروؤى  ت�شعب  يكن  واأيًا 
العربية وا�شتمرارها لدى الآخر الغربي، مما ل ريب فيه هو اأن احل�شارة العربية والإ�شالمية 
يف  اأن  راأينا  لقد  واإحكام.  با�شهاب  والرتفه  الرتف  اأنواع  و�شتى  الت�شويرية  الفنون  مار�شت 
املنظور اجلمايل العربي الكال�شيكي تتوّحد �شنائع اخلط والت�شوير، التمثيلي منه والهند�شي 
اندماج كامل وحتاور حميم بني اخلط وال�شورة منذ قبة  اأي�شًا  للرق�ص. ويالحظ  والتوريق 
مبدينة  مرورًا  بغرناطة،  احلمراء  ق�شور  حتى  بدم�شق  الأموي  وامل�شجد  بالقد�ص  ال�شخرة 
املنمنمة  الكتب  من  يح�شى  ل  عدد  عن  ناهيك  كثرية،  اإ�شالمية  ومباين  بقرطبة  الزهراء 

والأقم�شة واخلزفيات وامل�شنوعات اخل�شبية واملعدنية والزجاجية والعاجية، الخ.83

الكتابة  ت�شميمها  �شميم  يف  جتمع  والإ�شالمية  العربية  الفنية  التحف  من  فكم 
العاجية  قرطبة  �شناديق  يف  املثال،  �شبيل  على  احلال،  هو  كما  الرق�ص،  واأ�شكال  والت�شوير 
اأندل�ص القرنني 10 و11 م.، ويف بع�ص التماثيل البونزية امل�شنوعة بالأندل�ص  وغريها من 
يف القرن 11 م.، كتمثال وعل اأندل�شي )متحف فلورن�شا الوطني( مع عبارة »البكة الكاملة« 
حمفورة يف بدنه باخلط الكويف، وغريف بيزا ال�شهري، ب�شكل ذلك الكائن الأ�شطوري القدمي 
)براأ�ص ن�شر وج�شد ح�شان( الذي دخل الإ�شالم وُزّين بالكتابات الكوفية »بركة كاملة ونعمة 
من  اأو  احُلكام،  اأو�شاط  من  اأخرى  وقطع  ل�شاحبه«،  وعمد  و�شعادة  كاملة  و»عافية  �شاملة« 
حميط العامة، كما »قنديل اجلزيرة« )جنوب الأندل�ص( مع �شريط منقو�ص يحيط به بكلمة 
»بركة« مكررة ومتثال ع�شفور �شغري معلق فوق القطعة.84 اأ�شكال تلك الت�شاوير واملنحوتات، 
اأكرث  ورمزية  والنباتات مردة  الأ�شطورية  والكائنات  واحليوانات  الإن�شان  التي متثل �شور 
منه واقعية ومزرك�شة باأمناط الرق�ص، تف�شي عليها قيم جمالية تقربها من احلداثة. هناك 
فنون  فيها بني  اإليها كمثال ممتاز على احل��وار اجل��اري  نظر  ما  ن��ادرًا  حتفة م�شهورة جدًا 
التي  الأ�شود  نافورة  واأق�شد  والرو�شة،  واملاء  ال�شعر  والرق�ص، عالوة على  والت�شوير  اخلط 
بحمراء  باهلل  الغني  ملحمد  الأ�شود  لق�شر  الأ�شلي  ال�شم  وهو  ال�شعيد«،  »الريا�ص  تتو�شط 
غرناطة )حوايل 1380 م.(. يف قمة ازدهار اأ�شاليب الرتف، ح�شب نظرية ابن خلدون، الذي 
نعت هذه النافورة رمزًا ل�شلطة امللك والإ�شالم يف مركز  خدم ال�شلطان الغني باهلل عامني، �شُ
ونقراأ  اأفواهها  من  الأ�شود  متاثيل  وتنفثه  املركزي  �شنبورها  من  املاء  يفي�ص  حيث  الق�شر، 
الق�شيدة لبن زمرك املنقو�شة على حافتها بخط لني اأندل�شي، التي مطلعها »تبارك من اأعطى 
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الإمام حممدًا معاين زانت باجلمال املغانيا«، متديحًا لل�شلطان كباين تلك املغاين باإلهام اهلل.

وت�شف الق�شيدة الرو�ص املجاور باأنه عجيب ل نظري له، ورخام النافورة ومياهها 
با�شتعارات الف�شة واجلواهر واللوؤلوؤ : »ومنحوتة من لوؤلوؤ �شف نورها وحتلي مبرف�ص اجلمان 
النواحيا...«؛ كما تقول اأن النافورة ت�شد مرى املاء كي ل يت�شرب »كمثل حمب فا�ص بالدمع 
الثنى  الأ�شود  منحوتات  اإىل  بيتني  يف  وت�شري  وا�شيا«،  خاف  اإذ  الدمع  ذاك  وغي�ص  جفنه 
ع�شر املراب�شة يف خدمة ال�شلطان و�شعارًا له ولنت�شار الإ�شالم. ويف زوايا النافورة تتناوب 
التخاطيط الهند�شية والنباتية يف �شكل خط متك�شر، واإياء اإىل حركة املياه.85 ويف الريا�ص 
ال�شعيد ذاته، يف حمور النافورة وجنبها ل زلنا ن�شاهد ما يرجح اأنه �شورة امللك حممد الغني 
باهلل حماط ب�شور ت�شعة رجال مبالب�ص فخمة و�شيوف ويف و�شعية احلوار يف مل�ص، واإىل 
جانبي هذه اللوحة املركزية املزوقة على اجللد يف قبة �شغرية، لوحتان �شارك يف ر�شمهما 
فنانون م�شيحيون اإ�شبان واأوروبيون حتتويان على مناظر غرامية بني �شيدات وفر�شان، بني 
م�شيحيني وم�شلمني، ومناظر ال�شيد ولعب ال�شطرجن، والق�شور، واحلادئق، الخ، يعني �شور 

احلياة البطولية والفرو�شية املروية يف كتب اأدب متمع �شارت هنيهة اأوروبيًا وعربيًا معًا. 
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نافورة االأُ�سود من الرخام يف مركز الريا�ض ال�سعيد )ق�شر الأُ�شود( ملحمد الغني باهلل، ثمانينات القرن 14.
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لعّل ابن خلدون كان يفكر يف هذا كله حني ا�شتاء من تاأثُّر الأندل�شني من عادات 
القا�شي يف  بيدرو  وامللك  باهلل  الغني  كل من حممد  بالفعل  ال�شناع  تبادل  فاإنه  الن�شارى، 
اإ�شبيلية، �شديقه ومن �شاعد الغني باهلل يف اإ�شتعادة العر�ص يف غرناطة ال�شنة 1362. ولكن، 
ح�شورًا  لل�شور  اأن  الواقع  العامل،  عن  منعزًل  يع�ص  مل  الإ�شالم  اأن  عن  النظر  غ�ش�شنا  اإن 
والإ�شالمية  العربية  املدن  يف  انت�شروا  والنحاتني  امل�شورين  واأن  الإ�شالم86  تاريخ  يف  دائمًا 
ونالوا احرتامًا وتقييمًا ل باأ�ص به ولو مل يكن على م�شتوى زمالئهم اخلطاطني، الذين �شاع 
فعالوة  والعلماء.  ال�شعراء  جانب  اإىل  الرتاجم  كتب  واأخبارهم  اأ�شماوؤهم  ودخلت  �شيتهم 
م�شرقًا  الإ�شالمية  الفنية  التحف  يف  امل�شورين،  من  وبع�شهم  ال�شناع،  تواقيع  تعدد  على 
ومغربًا، تورد امل�شادر العربية ذكر اأ�شماء الكثري من امل�شورين تارة مع املطربني وامللحنني 
وال�شحرة ولعبي ال�شطرجن، كما نراه يف مدونات الذهبي وال�شخاوي، وتارة اأخرى يف ن�شو�ص 
خم�ش�شة لهم، كما يف فهر�ست ابن الندمي امل�شهور، الذي كر�ص املوؤلف فيه اجلزء الأول من 
املقال الثامن للجال�ض وامل�سورين، وحتى يف كتاب كامل حول املو�شوع نف�شه بعنوان �سوء 
النربا�ض واأن�ض اجلال�ض يف اخبار املزوقني من النا�ض، مذكور يف خطط املقريزي، غري اأن 
هذين املرجعني ل زال مفقودين لالأ�شف. تفيدنا اأي�شًا امل�شارد اأنه كان يوجد ‘�شارع امل�شور’ 
يف بغداد العبا�شيني و‘�شوق خا�ص باملزوقني’ يف حلب، ف�شاًل عن اإبالغنا بايجاز عن عائالت 

متتهن الت�شوير وعن م�شورين منفردين عاملني هنا وهناك.87

كتب  يف  ثابتًا  حماًل  ي�شغل  ال��ذي  البواب،  ابن  الكبري  اخلطاط  اأن  مثاًل،  نعلم، 
الرتاجم ويف تاريخ اخلط العربي، احرتف التزويق وكان »مزوقًا ي�شور الدور« و»مزوق دهان 
ر الكتب« وكان »يذهب اخلتام«88 بباعة قبل اأن يخت�ص بالكتابة وي�شري  ال�شقوف«، واأنه »�شوَّ
اأحد اأعظم رموز اخلط العربي. ومن بني امل�شورين الذين وقعوا اأعمالهم، لنذكر هنا مثاًل 
واحدًا له دللته، وهو خمطوط مقامات احلريري املعروف جدًا املوجود يف املكتبة الوطنية 
اإن�شانية  بباري�ص، والذي ا�شتهر م�شوره الوا�شطي بف�شل �شوره الرقيقة التي تر�شم مناظر 
واجتماعية متنوعة، ولكنه قّلما ملح الباحثون اإىل اأن الوا�شطي هو م�شور املخطوط وخطاطه 
يف اآن، كما كتب الفنان بنف�شه يف ختام الكتاب : »فرغ من ن�شخها العبد الفقري اإىل رحمة ربه 
وغفرانه وعفوه يحيى بن حممود بن يحيى بن اأبي احل�شن كوريها الوا�شطي بخطه و�شوره 

اآخر نهار يوم ال�شبت �شاد�ص �شهر رم�شان �شنة اأربع وثالثني و�شتمائة...«89

وكانت مهنة التزويق ت�شمل عادًة التهذيب والزخرفة، اللذين مار�شهما الوا�شطي 
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اأي�شًا. ويف هذا النوع من الأدب امل�شور الذي يجمع رقة اللغة والرواية وال�شعر مع جمالية اخلط 
والت�شوير والرق�ص، ن�شاهد عالقة وطيدة بني اأ�شاليب الر�شم واخلط واحلكاية، فاإن الفنان، 
�شواء اأكان �شخ�شًا واحدًا اأو �شخ�شني، يبدع ال�شور وي�شعها يف املو�شع املنا�شب بالتن�شيق 
مع الن�ص، وت�شاف، يف كتب منمنمة عديدة، جملة لحقة بكل �شورة تبز بقلم غليظ اأو بلون 
خمتلف عن حب الن�ص العام. مثال ذلك خمطوطة حديث بيا�ض وريا�ض )ن�شخة وحيدة 
حمفوظة يف مكتبة الفاتيكان برقم : Vat. Ar. Ris. 368( التي حتتوي على 14 �شورة مر�شومة 
باأ�شلوب م�شابه لأ�شلوب مدر�شة الوا�شطي العربية، والتي و�شلتنا مبتورة، راأ�شًا وختامًا، ما 
اإذا  وما  وامل�شور،  واخلطاط  الن�ص  موؤلف  واأ�شماء  كاملًة  الق�شة  فحوى  معرفة  من  ينعنا 
يغلب عليه  اأم��ر  واح��دًا، وهو  الأخ��ريان �شخ�شًا  كانا ه��ذان 
الظن.90 اخلط الأندل�شي امل�شتعمل للن�ص وبع�ص املفردات، 
اإىل  املخطوطة  ن�شب  اإىل  تدعو  املر�شومة  املباين  ف�شاًل عن 
اأندل�ص املوحدين )القرن 13 م.(. يروي الن�ص املتبقي ق�شة 
العود )بيا�ص( ي�شقط يف غرام خادمة  تاجر �شاب وعازف 
)ريا�ص( ل�شيدة �شاكنة يف بيت جميل مبدينة بابل وجنب نهر 
ثرثار. حبكة الق�شة من�شوجة ب�شل�شلة من الق�شائد الغرامية 
ال�شيدة.  و�شائف  وبع�ص  الرئي�شني  البطلني  بني  املتبادلة 
الأ�شعار  لون احلب قبل تقدمي  التغيري يف  الن�ص مع  ترتيب 
التي تلقى يف الق�شة كاأنها اأغاٍن توحي باأن املخطوطة مهياأة 
لقراءتها اأو متثيلها باملو�شيقى قدام جمهور. ومهما يكن، ل 
�شك اأن ال�شور تف�شي على الق�شة بعدًا اإ�شافيًا تغني الن�ص 
ب�شريًا وتعبرييًا وجماليًا. نقراأ فوق ال�شور �شرحًا مقت�شبًا 
تو�شي  العجوز  »�شورة   : مثاًل  الإنتباه،  جلذب  غليظ  بقلم 
بيا�ص وحتّذره«، و»�شورة العجوز تعاتب بيا�شًا«، حيث العجوز 
من  والوجه  اأ�شود  بلبا�ص  ال�شور،  يف  ال��دوام  على  حا�شرة 
الق�شة،  لدورها يف  تطابقًا  باخلبث،  مفعمة  ونظرة  بروفيل 
الرواية.  اأط��راف  كل  بني  الأ�شرار  تنقل  ق��وادة  مبثابة  وهي 
قاعدة بني  الفخمة  ال�شيدة مبالب�شها  نتاأمل  اأخرى  يف �شور 
كوؤو�شًا  ويحملن  منا�شبة  ثيابًا  يرتدين  الالوتي  خادماتها 

االحتفاء بال�سورة معرفًة وجمااًل يف الفل�سفة العربية. الفكر الفني العربي واالأن�سنة االأوروبية

�شفحة من خمطوطة حديث بيا�ض وريا�ض، 
ن�شخة فريدة حمفوظة يف متحف الفاتيكان، 

رقم 368. وُيقراأ فوق الر�شم : »�شورة ال�شيدة 
تكّلم العجوز يف اأمر ريا�ص وريا�ص واقفة على 

ال�شهريج ودمها ي�شيل على وجهها.«
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قاعدات يف مال�ص البيت والب�شتان. يكت�شب ت�شوير العمارة اأهمية خا�شة يف هذه املخطوطة 
التي تن�شجم �شور العمائر فيها مع العبارات الوا�شفة بال�شور ان�شجامًا دقيقًا، مثل يف »�شورة 
ريا�ص قد غ�شي عليها واخلدم ين�شحن وجهها مباء الورد والكافور والعجوز معهن. و�شورة 
الق�شر«، اأو يف »�شورة �شمول تغّني يف العود بني يدي ال�شيدة يف احلديقة و�شورة الو�شائف 
والعجوز معهن ت�شتمع« و»�شورة ريا�ص تغني يف العود امام ال�شيدة يف الب�شتان و�شورة بيا�ص 
والعجوز وجميع الو�شائف«، و�شواها. وبالرغم من اأن الرمزية م�شيطرة على كل اأبعاد هذا 
عقار،  مدام،  �شمول،   : والو�شائف  ريا�ص،  )بيا�ص،  الأ�شخا�ص  باأ�شماء  بداأ  الفني،  العمل 
واملو�شيقى ومنط  الغزلية  بالأ�شعار  ال�شكر باحلب...(، ومرورًا  اإىل خماطر  امل�شرية  عتاب، 

بيد  امل�شتعمل،  التخطيطي  الت�شوير 
مي�شور  يفلح يف جعلنا يف ف�شاء  اأنه 
ب��ل وم��رف��ه، غ��ري مقد�ص،  ورق��ي��ق، 

دنوي، مدين، اإن جاز التعبري.

الذي كان فيه  الوقت  ويف 
وبداأ  العربية  م�شادره  يراجع  بيكو 
الت�شويري  التمثيل  اأ�شاليب  انت�شار 
وكان  واأوروب��ا،  اإيطاليا  يف  اجلديدة 
الفاحت  حممد  العثماين  ال�شلطان 
ينادي بع�ص الر�شامني من البندقية 
اأدخ��ل  امل��ث��ري،  فنه  م��ن  لال�شتفادة 
م�شور اآخر يف اآخر اأيام الأندل�ص اأو 
التمثيلية  الأ�شاليب  تلك  املغرب  يف 
الأوروبية يف تزيني خمطوطة لكتاب 
يف  امل��ت��اع  �سلوان  ال�شقلي  ظفر  ابن 
اأو 16  ع����دوان االأت���ب���اع )ال��ق��رن 15 
مب��دري��د،  ال���ش��ك��وري��ال  مكتبة  م.، 
الرقم 528(91، وهو من كتب الأدب 
التي  والأمراء  امللوك  لرتبية  بامتياز 

خو�سيه ميغيل بويرتا فل�سيز

منمنمة من خمطوطة حديث بيا�ض وريا�ض املذكورة مع 
عبارة : »�شورة بيا�ص على وجهه مغ�شيًا عليه’ على �شاطئ 

النهر و�شورة الفتى قريب العجوز قد وقف عليه يرثيه ويندبه 
وهما باإزاء ب�شتان نهر الرثثار.«
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خلفت اأثرًا هامًا اأي�شًا يف الثقافة الغربية، خا�شة يف ما يعرف با�شم ‘الدرا�شات الإن�شانية 
الكتاب  هذا  يحفظ  الكال�شيكي.92  العربي  ‘الأدب’  مفهوم  مع  املرتادفة  الإن�شانيات’،  اأو 
اإدخال  ناعه  اأو �شُ الأدبي الأ�شلوب العربي التقليدي لت�شميم ال�شفحات، ولكن قرر �شانعه 
اأزياء الأ�شخا�ص واملباين  الأبعاد الثالثة يف �شوره، ومنظر العمق، ور�شم تدريج الظالل يف 
يف  عليه  مغ�شيًا  بيا�ص  »�شورة  يف  املر�شومة  الناعورة  ق�شنا  ف��اإْن  والطبيعة.  وامل�شنوعات 
النهر...«، من حديث بيا�ض وريا�ض مع الناعورة املر�شومة يف �سلوان االأمتاع، نرى الأ�شلوب 
الهند�شي والإ�شتناد اإىل امل�شطح ذي البعدين واأ�شكال الرق�ص مبا فيه متثيل املاء ب�شكل هند�شي 
)بخطوط مك�شرة متوازية( يف املخطوطة الوىل، والأ�شلوب ‘الغربي النه�شوي’ يف املخطوطة 

االحتفاء بال�سورة معرفًة وجمااًل يف الفل�سفة العربية. الفكر الفني العربي واالأن�سنة االأوروبية

�شفحة من خمطوطة كتاب ابن ظفر ال�شقلي، �سلوان املتاع يف 
عدوان االأتباع، القرن 15 اأو 16 ، مكتبة ال�شكوريال مبدريد، 

رقم 528.

�شفحة من خمطوطة �سلوان املتاع ال�شابق الذكر، مع عبارة : 
»�شورة اخلادم ت�شكو اإىل املراأة ال�شاحرة روحها.«
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مع  اأكرث.  واقعية  �شورة  بالعمق  والإح�شا�ص  ناعورتها  من  املاء  ت�شاقط  يعطي  التي  الثانية، 
ذلك، يلتزم م�شور �سلوان املتاع و/اأو خطاطه، مبنهج و�شع اأ�شطر الن�ص باخلط الأندل�شي اأو 
املغربي امل�شتعمل يف حديث بيا�ض والريا�ض، وان�شجامه الدقيق مع ال�شورة واحلفاظ على 
العبارات الالحقة بال�شور ل�شرحها، كما يف »�شورة اخلادم ت�شكو اإىل املراأة ال�شاحرة روحها« 
)العبارة مكتوبة بخط غليظ اأحمر(، التي تتحادث املراأتان فيها اأمام عيوننا كاأننا نتاأملهما 
عب نافذة ر�شمت الأر�شية الظاهرة يف داخلها بحذق وفقًا للمبادئ العلمية الهند�شية التي 
نّظرها وجّربها النه�شويون يف اأوروبا لتمثيل البعد الثالث على ال�شطح، متابعًا ملا قدمه ابن 
الهيثم وعلماء الب�شريات. فكاأمنا ح�شل يف ع�شر ابن املقفع، ويف اأزمنة وح�شارات اأخرى، 
ويف حا�شرنا، ترحتل ال�شور واملفاهيم والروؤى من مكان اإىل اآخر، اإذ اإّن احل�شارة الإن�شانية 
كليلة ودمنة، ويف  واحدة ومتنوعة يف اآن واحد. فبعد قرون من تلك الرتجمة امل�شورة عن 
اآخر من الإ�شالم، ل زال امللوك والأمراء والعامة ي�شتمتعون بجاذبية ال�شور وقوتها  طرف 
اجلمالية والتلذذية والتعليمية اإىل جانب املعاين والأ�شرار املنطوية يف الن�شو�ص، كما اكت�شف 
فنانو احلداثة يف اأوروبا مع اأوين جونز وزمالئه، ثم الطالئع الت�شكيلية مع بول كلي وماتي�ص 
الهند�شية  والتخاطيط  والرق�ص  اخلط  يف  املختزنة  الهائلة  اجلمالية  الطاقة  والخ،  واأي�شر 
اأعماقها  واأغرفوا من  العربي والإ�شالمي، -رفاهية ب�شرية حم�شة-  الفني  واللونية للرتاث 

لإغناء الروؤية والذات.

خو�سيه ميغيل بويرتا فل�سيز

الغبطة املت�شلة. )من باحة الرياحني باحلمراء، حوايل 1370(
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اآباء  اإىل  بيكو  ووجهه   Oratio de Hominis Dignitate بعنوان  الالتينية  باللغة  اأ�شاًل  مكتوب  1 اخلطاب 
الكني�شة اآنذاك بهدف، قد يبدو لنا اليوم �شاذجًا اأو طوباويًا �شرفًا، تنظيم اجتماع كبري ملناق�شة الأطروحات 
الت�شعمئة التي حررها ال�شاب بيكو للتو�شل اإىل اجماع تام على احلقيقة. وبالإ�شافة اإىل الأطروحات ال� 500 
اخلا�شة باملوؤلف، اأخذ بيكو ال� 400 اطروحة الأخرى من الفال�شفة امل�شيحيني واليونانيني القدماء و84 من 
العرب )و�شمنهم علماء م�شر وفار�ص وبابل(. مل يعقد اأبدًا هذا الجتماع ولقي بيكو حتفه م�شمومًا يف مدينة 

فلورن�شا وهو يف 31 �شنة من العمر.
2 ابن املقفع، كليلة ودمنة، بريوت، دار العودة، 1986، �ص 74.

3 ابن املقفع، املرجع ال�شابق، �ص 62. لقد اأ�شار بلند احليدري اإىل هذا الن�ص لبن املقفع يف مقال كتبه 
يف �شدد اآخر بعنوان ‘الإ�شالم وحترمي الت�شوير’، املن�شور �شمن الكتاب اجلماعي االإ�سالم واحلداثة، لندن، 

دار ال�شاقي، 1990، �ص 94-85.
4 بيكو، خطاب حول كرامة االإن�سان، ترجمة اإ�شبانية لبيدرو �شنتيدريان عن الن�ص الالتيني بتحقيق اإ. 

غارين، فلورن�شا، 1942 )مدريد، 1986(، �ص 141.
5 ين�شجم هذا الرتتيب مبا ذهب اإليه حممد اأركون من اأنه ازدهرت الفل�شفة والنزعة الإن�شانية املرتبطة 
بها عند العرب يف املدن العراقية-الإيرانية و يف الأندل�ص بني القرنني العا�شر والثالث ع�شر م. )نزعة االأن�سة 

يف الفكر العربي. جيل م�سكويه والتوحيدي، ترجمة ها�شم �شالح، بريوت-لندن، دار ال�شاقي، �ص 15(.
6 الكندي، كتاب اإىل املعت�سم باهلل يف الفل�سفة االأوىل، حتقيق فوزي اجلب، دم�شق، 1997، �ص 22-21. 

7 املرجع نف�شه.
8 الفارابي، كتاب ال�سيا�سة املدنية، حتقيق وترجمة اإ�شبانية رافايل رامون غرييرو، مدريد، 1992، �ص 7.

 David Summers, The judgment of Sense: Renaissance Naturalism and the Rise of Aethetics, : 9 راجع كتاب
Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

لقد راأينا اأن بيكو يذكر يف خطابه الفيل�شوف الأندل�شي ابن باجة )�شرق�شطة-فا�ص، حوايل 1138-1180(، 
والأفالك  والفيزياء  والريا�شيات  املنطق  يف  واألف  ال�شعر،  وقر�ص  والعملية  النظرية  املو�شيقى  اأجاد  الذي 
والطب والنباتات، وعكف يف اآخر حياته على التفكري الفل�شفي. اجتهد ابن باجة لي�شبح ‘فارابي الأندل�ص’، 
موحدًا بني اأفالطون واأر�شطو، وتبنيًا كذلك بع�ص اآراء ر�شائل اإخوان ال�شفا، التي دخلت الأندل�ص اآنئذ عب 
مدينة �شرق�شطة بالذات. يلفت النظر غياب الن�شو�ص القراآنية والدينية عن موؤلفات ابن باجة. يف اأ�شهر 
اأعماله تدبري املتوحد، يعود اإىل مركزية الإن�شان الذي ينبغي اأن يحو�ص م�شرية فكرية فردية يجرد فيها 
كتاب النف�ض  ل�  اأول تف�شري  ال�شور احل�شية حتى يت�شل عقله بالعقل الفعال ويبلغ ال�شعادة. كتب ابن باجة 
لأر�شطو يف الأندل�ص، وهو تف�شري يت�شمن نظرية خا�شة حول ال�شوء واللون والإدراك احل�شي والب�شري. مل 
ت�شلنا من ن�شو�شه يف املو�شيقى �شوى بع�ص ال�شفحات ينّظر فيها حول »املنا�شبة« بني اوتار العود والأمزجة. 
لقي ابن باجة م�شرعه، مثل بيكو، م�شمومًا، ولكن يف فا�ص. يظهر، من جهة اأخرى، اأن بيكو عنى بر�شالة 
حي بن يقظان، للطبيب والفيل�شوف الأندل�شي ابن طفيل، زميل لبن ر�شد وقارئ لبن باجة، وقام برتجمتها 
اإىل الالتينية عن ترجمة عبية مفقودة. ول ريب يف اأن اهتمام بيكو بكتاب ابن طفيل كامن يف �شرده م�شرية 

ارتقاء ان�شان معزول يف جزيرة من�شية يف �شّلم املعرفة مبجرد قدراته اإىل معرفة واجب الوجود وتاأمله.
10  اإ�شافة اإىل م�شاهمة املرتجمني امل�شيحيني الن�شاطرة يف نقل العلوم اليونانية عن طريق اللغة ال�شريانية 
عامة  الإ�شالمي  الفن  تكوين  يف  العرب  امل�شيحيني  دور  تذكري  علينا  يتعني  التدوين،  عهد  يف  العربية  اإىل 
واأ�شاليب الت�شوير خا�شة؛ اأنظر يف هذا ال�شدد : �شاكر لعيبي، الفن االإ�سالمي وامل�سيحية العربية، بريوت، 

االحتفاء بال�سورة معرفًة وجمااًل يف الفل�سفة العربية. الفكر الفني العربي واالأن�سنة االأوروبية
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ريا�ص الري�ص، 2001.
11  لن نتطرق هنا اإىل ق�شية جتاهل امل�شرح من قبل الفال�شفة العرب ومف�شري كتاب ال�سعر لأر�شطو التي 
�شغلت العديد من امل�شت�شرقني واملثقفني والباحثني العرب و�شواهم. وكما هو معروف، يرى بع�ص امل�شت�شرقني 
هذا التجاهل ناق�شًا فا�شحًا للثقافة العربية، بينما يرى باحثون اآخرون، اأمثال عبد الفتاح كيليطو، اأن العرب 
يتميزون بفنون الأدب وال�شعر ولي�شوا بحاجة وقتذاك اإىل املاأ�شاة واملهزلة اليونانيتني. اأما بورخي�ص، فعب يف 
نهاية ق�شته ‘بحث ابن ر�شد’ عن جهل نف�شه اأ�شاًل عن وجهة نظر ابن ر�شد ب�شبب امل�شافة اللغوية والثقافية 

التي تف�شله عن فيل�شوف قرطبة وهي مبثابة امل�شافة الفا�شلة بني ابن ر�شد واأر�شطو.
12  متى، كتاب ار�سطوطالي�ض يف ال�سعراء، حتقيق عبد الرحمن بدوي �شمن كتاب اأر�سطوطالي�ض. فن 

ال�سعر، بريوت، بدون تاريخ، �ص 86.
13  متى، امل�شدر نف�شه، �ص 117.

14  الفارابي، ر�سالة يف قوانني �سناعة ال�سعراء، حتقيق عبد الرحمن بدوي �شمن كتاب اأر�سطوطالي�ض. 
فن ال�سعر، �ص  158-157.

15  ابن �شينا، فن ال�سعر، حتقيق عبد الرحمن بدوي يف اأر�سطوطالي�ض. فن ال�سعر، �ص 170. قال ابن 
وكذلك من حاول  قبيحة.  ب�شورة  ال�شيطان  وي�شورون  ب�شورة ح�شنة  املَلك  ي�شورون  امل�شورين  »اإن  �شينا 
من امل�شورين اأن ي�شور الأحوال كما ي�شور اأ�شحاب ماين حال الغ�شب والرحمة : فانهم ي�شورون الغ�شب 
العام  العراقي من  املثال ل احل�شر، املخطوط  اأنظر، على �شبيل  ب�شورة قبيحة والرحمة ب�شورة ح�شنة.« 
1280 لكتاب عجائب املخلوقات للقزويني املحفوظ يف مكتبة ميونيخ الوطنية، وخمطوط فال ناميه، اإيران، 
حوايل 1550، يف متحف اللوفر بباري�ص. وللمزيد من ال�شور العجائبية املنت�شرة يف الفن الإ�شالمي، راجع 
 L’Etrange et le Merveilleux en terres d’Islam, : 2001 كتاب املعر�ص الذي اأقيم يف متحف اللوفر بباري�ص العام

Paris, Musée du Louvre, 2001

16  ابن �شينا، فن ال�سعر، �ص 196.
17  ابن ر�شد، تلخي�ض كتاب ال�سعر، حتقيق ت�شارل�ص برتورث واأحمد عبد املجيد هريدي، القاهرة، 1987، 
�ص 90؛ واأي�شًا : »واملو�شع الثاين من غلط ال�شاعر اأن يحرف املحاكاة، وذلك مثل ما يعر�ص للم�شور اأن يزيد 
يف ال�شورة ع�شوًا لي�ص فيها اأو ي�شوره يف غري املكان الذي هو فيه، كمن ي�شور الرجلني يف مقدم احليوان ذي 

الأربع واليدين يف موؤخره. وينبغي اأن يتفقد هذا يف اأ�شعار العرب...« )�ص 129(.
18  معظم املذاهب التقليدية يف الإ�شالم ترف�ص زعامة املراأة وحقها لرئا�شة املجتمع، كما هو حال الإمام 
الغزايل الراف�ص لإمامة املراأة؛ وحتى كانت تنفي تلك املذاهب قدرة املراأة على التفكري. اأما ابن ر�شد، من 
جهة، وال�شوفية اأمثال ابن عربي، من جهة ثانية، ولأ�شباب فكرية خمتلفة، فيقبلون باإمامة املراأة وبقدرتها 
الكاملة على التفكري واحلكم. لدى املت�شوفون حظيت الن�شاء مبنزلة بارزة وبت�شجيع فعال مللكالتهن العرفانية 
والإلهامية. توجد اإذًا يف الرتاث العربي ذخرية فكرية كافية لتاأنيث الأن�شنة. ولكن فيما يخ�ص الفن، ل زال 
اإنتاج الن�شاء يف الثقافة العربية والإ�شالمية قبل احلداثة بحاجة اإىل بحوث مف�شلة لتبيانه ب�شرف الطرف 

عن مايل ال�شعر واخلط، اللذين القى الباحثون بع�ص ال�شوء على دور الن�شاء فيهما.
19  فخر الدين الرازي، ر�سائل فل�سفية، بريوت، 1979 )الطبعة الثالثة(، 1979، �ص 62 و�ص 164-139.

ال�سعر عند  نظريات  الروبي،  الفت كمال  اأر�سطوطالي�ض، �ص 61، ح�شبما ذكرته  فل�سفة  الفارابي،    20
الفال�سفة امل�سلمني )من الكندي حتى ابن ر�سد(، بريوت، 1983، �ص 127.

21  الفارابي، كتاب املو�سيقى الكبري،القاهرة، 1967، �ص 1180.
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22  امل�شدر نف�شه، 1185-1184.
23  امل�شدر نف�شه. يبدو اأن ابن باجة قد رغب يف التنظري يف مو�شوع اللذة اجلمالية، بيد اأنه امتنع عن 
ذلك لالأ�شف : »واأبني احلوا�ص يف ذلك لذة الب�شر ولذة ال�شمع، فاإنا اإذا اأب�شرنا َمراأى ح�شنًا وقع التذاذ مبا 
، مثل حالنا عند  اأب�شرناه دون اأن يتقدم لنا تاأملُّ مبا اأب�شرناه، وكذلك ال�شمع، قد يقع يف ال�شمع اإلتذاذ وتاأملًُّ
�شماع الأغاين املحزنة، وتف�شيل القول هذه ل يليق مبا نحن ب�شبيله« )‘ر�شالة الوداع’، طبعة الأ�شل العربي 

مع ترجمة ا�شبانية لأ�شني بالثيو�ص، جملة االأندل�ض )1943( العدد 8، �ص 23(.
24  ابن �شينا، فن ال�سعر، �ص 171-172. كذلك : »فاإن املحاكاة هي املفرحة. والدليل على ذلك اأنك ل 
تفرح بان�شان ول عابد �شنم يفرح بال�شنم املعتاد واإن بلغ الغاية يف ت�شنيعه وتزيينه ما تفرح ب�شورة منقو�شة 

حماكية. ولأجل ذلك اأن�شئت الأمثال والق�ش�ًص« )املرجع عينه، �ص 179(.
25  ابن �شينا، فن ال�سعر، �ص 171-172. كذلك : "فاإن املحاكاة هي املفرحة. والدليل على ذلك اأنك ل 
تفرح بان�شان ول عابد �شنم يفرح بال�شنم املعتاد واإن بلغ الغاية يف ت�شنيعه وتزيينه ما تفرح ب�شورة منقو�شة 

حماكية. ولأجل ذلك اأن�شئت الأمثال والق�ش�ًص )املرجع عينه، �ص 179(.
26  ابن ر�شد، تلخي�ض كتاب ال�سعر، �ص 63.

27  ابن ر�شد، امل�شدر ذاته، �ص 71.
28  ابن ر�شد، تلخي�ض اخلطابة، حتقيق عبد الرحمن بدوي، الكويت-بريوت، ب. ت.، �ص 96.

29  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج االأدباء، حتقيق اخلوجة، بريوت، 1986 )الطبعة الثالثة(، 
�ص 62. وكذلك : »كالم �شعري اإذ هو املخت�ص با�شتعمال املقدمات الكاذبة من حيث يخيل فيها اأو بها ل من 
حيث هي كاذبة. واإن �شارك جميع ال�شنائع يف ما اخت�شت به، وكان له اأن يخيل يف جميع ذلك، فالتخييل هو 

املعتب يف �شناعته، ل كون الأقاويل �شادقة اأو كاذبة« )منهاج البلغاء، �ص 71(.
30  القرطاجني، منهاج البلغاء، �ص 116.

31  القرطاجني،امل�شدر نف�شه،�ص 129.
32  القرطاجني، امل�شدر نف�شه،�ص 128-129. لفت جابر ع�شفور النظر اإىل مقارنة النقاد العرب ال�شعر 
بالفنون الت�شويرية ملنا�شبات خمتلفة. كان ال�شعر للجاحظ عبارة عن ن�شيج وت�شوير، وكذلك بالن�شبة لبن 
طباطبا الذي قال اإن ال�شاعر احلاذق »كالن�شاج احلاذق« و»كالنقا�ص الرقيق الذي ي�شنع الأ�شباغ يف اأح�شن 
فقد  القاهر اجلرجاين،  عبد  اأما  العيون«؛  يف  ح�شنه  يت�شاعف  حتى  منها  �شبغ  كل  وي�شيع  نق�شه،  تقا�شيم 
اأملح اإىل جاذبية كال الفنني الناجمة عن غرابة �شورها : »فكما تلك الت�شاوير تعجب وتخلب وتروق وتدخل 
النف�ص من م�شاهدتها حالة غريبة مل تكن قبل روؤيتها ويغ�شاها �شرب من الفتنة ل ينكر مكانه ول يخفى 
�شاأنه )...(. فكما اأنك ترى الرجل قد تهدى يف الأ�شباغ التي عمل منها ال�شورة والنق�ص يف ثوبه الذي ن�شج 
اإىل �شرب من التخري والتدبر، يف اأنف�ص الأ�شباغ ويف مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبها اإياها، 
اإىل ما مل يتهد اإليه �شاحبه، فجاء نق�شه من اأجل ذلك اأعجب، و�شورته اأغرب.« والباقالين اهتم بقدرة تلك 
الفنون على متثيل امل�شاعر : »وقد اأجمعوا اأن من اأحذق امل�شورين من �شّور لك الباكي املت�شاحك والباكي 
احلزين وال�شاحك املتباكي وال�شاحك امل�شتب�شر. وكما اأنه يحتاج اإىل لطف يد يف ت�شوير هذه الأمثلة، كذلك 
يحتاج اإىل لطف يف الل�شان والطبع يف ت�شوير ما يف النف�ص للغري«؛ وابن �شنان اخلفاجي اأبرز بدوره جمالية 
الت�شاد اللوين امل�شرتكة يف التاأليف اللظفي »ويف ح�شن النقو�ص«، حيث »كان البيا�ص مع ال�شواد اأح�شن منه 
مع ال�شفرة.« اأنظر جابر ع�شفور، ‘العالقة بني ال�شعر والر�شم’ يف كتابه ال�سورة الفنية يف الرتاث النقدي 

والبالغي عند العرب، بريوت، 1983 )الطبعة الثانية(، �ص 299-288.

االحتفاء بال�سورة معرفًة وجمااًل يف الفل�سفة العربية. الفكر الفني العربي واالأن�سنة االأوروبية



الآخر | ربيع 2012

189

33  اأنظر : ابن ابي ا�شيبعة، عيون االأنباء يف طبقات االأطباء، بريوت، 1965، �ص 552، وهو اأهم م�شدر 
حول حياة ابن الهيثم وموؤلفاته.

العدد 73، اجلزء 2،  العربية،  اللغة  الطالبي، ملة ممع  كتاب ثمرة احلكمة، حتقيق  الهيثم،  ابن    34
دم�شق )1998(، �ص 299.

35  ابن الهيثم، امل�شدر ذاته، �ص 310-309.
36  ابن الهيثم، مقالة يف االأخالق، حتقيق عبد الرحمن بدوي، يف درا�سات ون�سو�ض يف الفل�سفة والعلوم 
الهيثم يف  الن�ص لإبن  اأثبت حممد عابد اجلابري ن�شب هذا  عند العرب، بريوت، 1981، �ص 145-107. 
 ،)1374-1304( برتارك  و�شيطلق  يتلوها.  وما   315 �ص   ،2001 بريوت،  العربي،  االأخالقي  العقل  كتابه 
‘اأبو الأن�شنة’، مبدًا »املحبة للنوع الإن�شاين« امل�شتوحى من مفهوم »الأخوة« اليوناين، التي تتطلب  ب�  امللقب 

لتحقيقها درا�شة علوم الإغريق كي يتم جتاوز »الع�شور املظلمة.«
الألوان امل�شرقة كاأرجوانية والزرعية  اأن كل واحد من  : »وذلك  الهيثم  ابن  اللون، يقول  37  يف خ�شو�ص 
من  امل�شنعات  ت�شتح�شن  وكذلك  اإليها.  بالنظر  الب�شر  ويلتذ  الناظر  تروق  واأ�شباهها  وال�شعوية  والوردية 
الثياب والفرو�ص والآلت وت�شتح�شن الأزهار والأنوار والريا�ص. فاللون على انفراده يفعل احل�شن« )كتاب 

املناظر، املقالة الثانية، �ص 308(.
38  هناك ارتباط لفظي ومعنوي بني فنون النق�ص مع التخطيط واخلط )ابن منظور، ل�شان العرب، مادة 
خطط(. اأنظر يف هذا اخل�شو�ص درا�شة كمال ُباّلطه ‘يف هند�شة اللغة وقواعد الرق�ص’، يف الكتاب اجلماعي 
االإ�سالم واحلداثة، لندن، دار ال�شاقي، 1990. ولهذه الدرا�شة متابعة مكر�شة على مفهمة العامل الب�شري 
 K. Boullata, «La pensée visuelle et la mémoire sémantique arabe», Peuples  : العرب  عند  الأل��وان  واأ�شماء 

méditerrannéens, Paris, C.N.R.S. (1991), nº 54-55, pp. 93-100.

39  ابن الهيثم، كتاب املناظر، املقالة الثالثة، حتقيق عبد احلميد �شبة، الكويت، 1983، �ص 312-310. 
�شوف يحتل حماًل حموريًا اأي�شًا مفهوم »الإعتدال«، اإىل جانب مفهومي »الرتتيب« و»النظام«، يف فكر ابن 
ر�شد باأكمله، من علم الطبيعة اإىل ما بعد الطبيعة، مرورًا بعلم النف�ص والإدارك احل�شي واجلمايل، فال�شنائع 

وال�شلوك وال�شيا�شة، الخ.
40  ابن الهيثم، كتاب املناظر، �ص 315. »وكذلك اخلط لي�ص يكون م�شتح�شنًا اإل اإذا كانت حروفه متا�شبة 

يف اأ�شكالها ومقاديرها واأو�شاعها وترتيبها« )املرجع ذاته، �ص 315(.
41  ابن الهيثم،كتاب املناظر، �ص 495.

 Hans Belting, Florence and Baghdad. Rainassance Art and Arab Science, tr. by Deborah Lucas :42  انظر
Schneider, Harvard University Press, 2011 (1ª ed.: 2008).

هون  43  ابن الهيثم، كتاب املناظر، �ص 434-435. وي�شيف تدقيقًا : »وكذلك ي�شورون اأ�شخا�ص النا�ص وي�شبِّ
تخاطيط وجوههم واأج�شامهم وما فيها من ال�شعر وامل�شام والغ�شون وتكا�شري مالب�شهم مبا يظهر للح�ص من 
يدرك  والب�شر  لبا�شهم.  وتكا�شري  وامل�شام  بال�شعر  اأب�شارهم  من  يظهر  ما  وخ�شونة  النا�ص  اأ�شخا�ص  �شور 
ال�شور امل�شورة �شبيهة ب�شورها التي هي �شبيهة بها اإذا كان مزوقها حذاقًا ب�شناعة التزاويق. فاإذا اأدرك 
الب�شر �شورة م�شورة على حائط اأو على خ�شب اأو على قرطا�ص، وكانت تلك ال�شورة من �شور احليوانات 
ذوات ال�شعر واجل�شر، فاإن الب�شر يدرك ال�شعر مها كاأنه �شعر واجل�شر منها كاأنه ج�شر، وكذلك اإذ اأدرك 
الظاهرة  اجلمادات  �شور  يدرك  وكذلك  خ�شنة،  كاأنها  يدركها  فاإنه  الأوراق  اخل�شنة  النبات  �شور  الب�شر 
اخل�شونة، وكذلك يدرك �شور اأ�شخا�ص النا�ص امل�شورة كاأنها �شور م�شمة، وكاأن ما فيها من �شور ال�شعر 
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املتفرق �شعر وما فيها من الغ�شون كاأنه غ�شون وما يف تكا�شري اللبا�ص على ال�شور امل�شورة كاأنها تكا�شري 
الثياب التي يلب�شها النا�ص مع مال�شة �شطوح تلك ال�شور و�شقالتها« )امل�شدر ذاته(.

حيان  ابي  ن�شو�ص  يف  كذلك  الإن�شان  مركزية  فكرة  ت��الألأ  ال�شفا،  اإخ��وان  جتاه  فل�شفي  فرق  ومع    44
التوحيدي واأع�شاء جماعته الأفالطونية املحدثة يف بغداد، ال�شج�شتاين وم�شكويه واآخرون. ي�شف م�شكويه 
الإن�شان يف الفوز االأ�سغر باأنه »عامل �شغري« و»خمت�شر من اجلامع وموؤلف الكل«، ويقول اإن �شكله هو اف�شل 
الأ�شكال، م�شتدير مثل »العامل الكبري : راأ�شه م�شتدير تام وكامل ويحوي الفهم والتمييز والذاكرة والفكر، 
اأي قوات النف�ص الإن�شانية« )باري�ص، بيت احلكمة، 1983، �ص 118-112(. ويربط يف تهذيب االأخالق بني 
كمال الإن�شان ومعرفته باملوجودات، وهو ما يجعل الإن�شان ي�شتحق نعته بعامل �شغري. املعرفة والرادة تتيحان 
واملادية )تهذيب االأخالق، بريوت، 1966،  والبيئية  الكونية  ال�شروط  لالإن�شان ببع�ص احلرية ولكن �شمن 
�ص 13-14(. اأما التوحيدي )ت حوايل 1010 م.(، ‘اأديب الفال�شفة وفيل�شوف الأدباء’، فريى اأن الإن�شان 
لًة الطبيعة  يخت�ص بثالث ف�شائل : العقل للنظر يف النافع وامل�شر، املنطق و»الأيدي التي ت�شنع ال�شنائع ممثِّ

بقوة النف�ص« )الهواميل وال�سوامل، حتقيق اأحمد اأمني واأحمد �شقر، القاهرة، 1951، �ص 231-230(.
الفن هو حقل التوافق بني نف�ص الإن�شان والطبيعة : »ال�شناعة تقتفي الطبيعة، فاإذا �شنع ال�شانع متثاًل يف 
املادة موافقة منه ال�شورة الطبيعية تامة �شحيحة، فرح ال�شانع و�شر واأعجب وافتخر ل�شدق اثره وخروج ما 
يف قوته اإىل الفعل موافقًا ملا يف نف�شه وملا عند الطبيعة.« يحدث الإدراك اجلمايل، اأحد اأعلى ميزات الإن�شان، 
مقبولة  الأح��وال،  و�شائر  والأل��وان  واملقادير  الهيئات  يف  الأع�شاء  متنا�شبة  ح�شنة  �شورة  راأت  »النف�ص  اإذا 
عندها، موافقة مل اأعطتها الطبيعة، ]فلحظتئذ[ ا�شتاقات اإىل الحتاد بها فنزعتها من املادة وا�شتثبتتها يف 
ذاتها« )الهوامل، �ص 141(. كان التوحيدي، الذي ُتن�شب اليه ر�سالة يف علم الكتابة والذي امتهن اخلط 
والوراقة واأعرب عن م�شاعب هذه املهنة، ييل اإىل الت�شوف، خ�شو�شًا يف كتابه االإ�سارات االإلهية، وكتب اأن 
كل �شناعة يجب اأن »حتقق التوحيد« و»تدل على الواحد« )االإمتاع واملوؤان�سة، اجلزء الثالث، �ص 135(، اأي 
اإىل الأ�شل واملطلق، كما اأعرب عن ا�شطرابات �شمريه جتاه ذلك املطلق ولكن دون اأن يخ�شع لقهر الالهوت 
ومانحًا لالإن�شان حقه للت�شكيك : »اإن الإن�شان اأ�شكل عليه الإن�شان« )انظر : حممد اركون، نزعة االأن�سنة يف 
الفكر العربي، �ص 474، وللموؤلف ن�شفه : معارك من اأجل االأن�سنة يف ال�سياقات االإ�سالمية، ترجمة ها�شم 

�شالح، بريوت-لندن، دار ال�شاقي، 2001، �ص 57(. 
حلركية   .277 �ص  الأول،  اجل��زء   ،1983 ب��ريوت،  الب�شتاين،  بطر�ص  حتقيق  ال�سفا،  اإخ���وان  ر�سائل    45
النظر يف  باأن  :»واعلم  العدد والهند�شة  اإىل درا�شة  اأ�ش�ص ريا�شية ومو�شيقية، ولذلك دعا الإخوان  الفي�ص 
العدد  العقلية، ومعرفة خوا�ص  الهند�شة  والنظر يف  ال�شنائع؛  الهند�شة احل�شية يعني على احلذق يف  علم 
والأ�شكال، يعني على فهم كيفية تاأثريات الأ�شخا�ص الفلكية واأ�شوات املو�شيقى يف نفو�ص امل�شتمعني؛ والنظر 
يف كيفيات تاأثريات احل�ص يف منفعالتها يعني على فهم كيفية النفو�ص املفارقة يف النفو�ص املت�شجدة يف عامل 

الكون والف�شاد« )امل�شدر ذاته، اجلزء الأول، �ص 113(.
46  ر�سائل اإخوان ال�سفا، اجلزء الثالث، �ص 283-282. 

47  ر�سائل اإخوان ال�سفا، اجلزء الأول، �ص 285.
48  امل�شدر نف�شه.

49  امل�شدر نف�شه، �ص 289.
50  انت�شرت حكايات الر�شام خارق العادة يف امل�شادر العربية، كما انت�شرت يف ثقافات اأخرى منذ اليونان 
على الأقل، ومبقا�شد خمتلفة، فنية وجمالية تارة، كما هو احلال هنا، وتارة لإبراز ب�شرية العارف املتغلبة 
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على ب�شر الفنان والعامة، كما نراها عند ابن عربي وغريه. يف حكاية ياأتي بها ابن عربي، ر�شم م�شور ماهر 
يف مدينة قونية �شورة حجلة على طبق، وطار �شقر اإليها ملا تخيل ان �شورة احلجلة حقيقية، ولكن ترك امل�شور 
خطًا طفيفًا جدًا ل ينتبه اإليه اإل العارف الب�شري. ويف حكاية اأخرى، يروي ابن عربي �شباق بني م�شورين، 
�شور احدهما �شورة عجيبة على جدار يف ق�شر ملك، وقام امل�شور الآخر ب�شقل اجلدار املقابل حتى �شارت 
مراآة وانعك�شت ال�شورة الأوىل عليها واأبهرت امللك الذي وجدها اأجمل. وبهذه احلكاية يلمح ابن عربي اإىل 
حاجة العارف ل�شقل نف�شه وحتويلها اإىل مراآة تنطبع فيها �شور العامل كلها، وهي جتليات اأ�شياء العامل، اأو 

الأ�شماء الإلهية )الفتوحات املكية، بريوت، دار الفكر، ب. ت.، اجلزء الثاين، �ص 424 و 279-278(.
51  ر�سائل اإخوان ال�سفا، اجلزء الأول، �ص 290.
52  ر�سائل اإخوان ال�سفا، اجلزء الأول، �ص 219.

الدائرة. واخلط املقو�ص الذي هو  53  »اأ�شل احلروف والكتابات كلها هو اخلط امل�شتقيم الذي هو قطر 
حميطها، فرنيد اأن نبني اأي�شًا اأن اأجود اخلطوط واأ�شح الكتابات واأح�شن املوؤلفات ما كان مقادير حروفها 
بع�شا من بع�ص على الن�شبة الأف�شل )...(. واملثال يف ذلك يف كتابة العربية هو اأن يخط الألف اأوًل باأي قدر 
�شاء ويجعل غلظه منا�شبًا لطوله، وهو الثمن، وا�شفله اأدق من اأعاله؛ ثم يجعل الألف قطر الدائرة، ثم يبني 
اأن يجعل الباء والتاء  �شائر احلروف منا�شبًا لطول الألف وملحيط الدائرة التي الألف م�شاو لقطرها. وهو 

والثاء كل واحد منها طوله م�شاو لطول الألف، وتكون روؤو�شها اإىل فوق الثمن« )امل�شدر نف�شه، �ص 220(.
54  ر�سائل اإخوان ال�سفا، اجلزء الأول، �ص 253-252.

55  امل�شدر نف�شه، �ص 225.
56  اأبو عمرو الداين، املحكم يف نقط امل�ساحف، دم�شق، 1960 )وطبعة 1987(.

بع�ص   ،1529 عام  يف  املن�شور   Champ Fleury ال�شهري  كتابه  يف  نفذ  الذي   Geoffroy Tory هنا  نق�شد    57
املبادئ الت�شميمية لليوناردو دا فين�شي والبت دورر بغية اإبتكار اأبجدية لتينية مثالية، ورمزية، على اأ�شا�ص 

�شكل اجل�شد الإن�شاين.
58  وحتى يف كتب �شري النبي حممد ر�شمت مالحم الر�شول املثالية يف خمطوطات عربية وفار�شية وتركية 

وغريها، على الرغم من اأن التابو ا�شتد يف منا�شبات اأخرى و�شور حمياه بالأبي�ص اأو مت حميه من بعد.
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62  الغزايل، امل�شدر ذاته، �ص 256.
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االحتفاء بال�سورة معرفًة وجمااًل يف الفل�سفة العربية. الفكر الفني العربي واالأن�سنة االأوروبية
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 Claude Margat كلود مارغا

اللوحُة وْم�ُض الق�سيدة 
اإىل ذكرى هرني مي�شو

اأحيانًا، كان ينتظر غو غاي�شي Gu Kaishi، اأحُد اأوائل كبار ُمعلِّمي الر�شم ال�شيني 
هذا  �شَبب  عن  �ُشِئَل  وملّا  لوحته.  يف  ال�شخ�ص  عيني  ير�ُشم  اأن  قبل  �شنوات  ع��ّدَة  التقليدي، 
الأطراف  بني جماِل  تربط  الواقع،  اأّية عالقة، يف  هناك  »لي�شت   : اأجاب  الطويل،  النتظار 

ا�شة التي تنتِقل الروح َعْبها.«   الأربعة اأو ُقبِحها، وهذه النقطِة احل�شَّ

باغتني، خالل عام 1991، اإح�شا�ٌص باأّن نوعًا جديدًا من املر�ص الجتماعي يتجلَّى  
من خالل ال�شلوك العام. وقّلما كنُت اأهتمُّ باأن يكون لهذا اخللل تف�شري اأم ل. كنُت اأرى �شَبب 
هذا اخللل الباعث على ال�شطراب. لكّن متييز هذا ال�شَبب مل يكن ي�شمح يل اأبدًا بالتخلُّ�ص 
من نتائجه؛ لأنَّني مل اأُكن اأمِلك اأي نوٍع من ال�شلطة على ما كان يولِّده. كنُت اأ�شعر كاأنني راِكٌب 

م بها.  يف �شّيارة فقد �شائقها فجاأًة كّل �شيطرٍة عليها، ومل يفعل اأيَّ �شيء ل�شتعادة التحكُّ

ر، بالكتابة، املالمَح الأ�شا�شية التي يّتِخذها هذا  اأُخدِّ اأُوىل، حاولُت اأن  يف مرحلٍة 
الإح�شا�ص املُقِلق، لكْن من دون الو�شول، مع ذلك، اإىل نتيجٍة ُمقِنعة. فالكتابة التي هي بامتياز 
اإعادة ت�شجيل روؤية  َور، وك�شف معناها، لكّن  هني، ت�شمح بتثبيت حركة ال�شُّ ئاد الذِّ اأداة التِّ
�شنا، يف اأثناء ُمبا�شرتها، ِلُفقدان  عابرة يتطّلب ِحَيل بناٍء تبُلغ من الطول، والإمالل حّدًا ُيعرِّ
حْد�ِص الواقع الذي نبحث عن َتقا�ُشِمه. ملّا كانت اأُمنيتي اأن اأنقل ما وقعت عليه عيناَي، وملّا مل 
اأُكن اأرى بدياًل للِخيار الذي وجدُت نف�شي حينئٍذ يف مواجهته، قّررُت اأن اأ�شتجيب للُمبا�َشرة 
التي كانت تثقب ذهني بفعٍل ذي طبيعٍة ُمبا�شرة اأي�شًا. وهكذا ا�شرتيُت عّدة ُعَلٍب من احلب 
ال�شيني، وِرَي�شًا، وعكفُت فورًا على بعث التعبريات العدوانية والغريبة التي كانت تنح�ِشر يف 
اإذ كانت تنبثق من  ع، جاَوزِت النتيجُة رجائَي اإىل حدٍّ بعيد.  دماغي يوميًا. وعلى غري املُتوقَّ
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لكْن هذه  �شحرّي،  بفعٍل  كاأمّنا  والغيظ،  احلقد  وتعبرياُت  بًا،  غ�شَ التك�شرِي  اأَم��اراُت  ذاكرتي 
املّرة، كان ُيتيح يل ِفْعُل الَيِد اأن األهو بها بَدل اأن اأحتّمل اآثارها ال�شلبّية. وبذا تعّلمُت اأّن ثّمة 

اإمكانيًة مِلحاورِة الواقع بطريقٍة خُمتلفة.

لها،  اأ�شت�شلم  كنُت  التي  الفرتا�شّية  والنتقام  الحتداد،  �شروِب  القليِل من  عْب 
ٍي من حديقتي، اأجنزُت جل�شاِت ُرقًى بالغة  يف َم�ْشغٍل متوا�شٍع هّياأُته على عَجٍل يف ُركٍن ق�شِّ

الطول والإنهاك. 

ٌه �شدَّ كائٍن اأو �شيٍء نرى اأّنه ُمزِعج. لكْن مهما بلغ هذا  ْقَيُة فعٌل افرتا�شي موجَّ الرُّ
احلدث من الفرتا�شية، ينتهي، بطبيعة احلال، باإنتاج �شيٍء واقعيٍّ متامًا.

تعّلمُت، مع مالحظتي كيف يتحّقق الدافع الذي كان يحثُّني على ر�ْشم ما مل ت�شتِطع 
ْقَية، لكي تكون فّعالًة، اأن تعود من جديد اإىل ال�شيء الذي يقوم  اأّن على الرُّ َله،  نظرتي حتمُّ
عليها حتى يخرِتق ُلغَزها. وهكذا ينبغي اأن ُيكت�َشف داخل ال�شيء الذي نتمّنى اأن ُنرَقى منه 
حتى ينجح الر�شم يف تكثيف الق�شد الذي ُي�شَحن بِه املو�شوع املذكور حلظَة جْذِبه لالنتباه. 

خاللها،  من  ُنحاول  التي  العملية  اأّن  جمايّل، غري  همٍّ  اأي  خارج  يِتّم  ِفْعٌل  ْقَية  الرُّ
اإذا دام هذا الإح�شا�ُص زمنًا  اإل  رًا، ل تبدو ُمنا�ِشبًة  د اإح�شا�شًا ُم�شوَّ ونحن نر�ُشم، اأن جُن�شِّ
كافيًا. الذاكرة متلك امَلقِدرة على ت�شجيِل طاقٍة كامنٍة كهذه. اليد، مع ذلك، يف ُحزمة احلركة 

املفتوحة بغتًة، هي التي تبعث بدّقٍة ما اكتَفِت النظرُة با�شت�شفافه يف اأثناِء عبور اللَّحظة.

ٍر ُمبِدع. يف الكتابة، ُيتاِبع الت�شوُّر م�شاَره  �شُم، كمثل الكتابة، عن ت�شوُّ ي�شدر الرَّ
 . ي عْب الكِلمات. بينما على العك�ص، م�شاُره، يف فّن الر�شم، مكايِنٌّ اخَلطِّ

عر. فالر�ّشام،  يني، خالل قروٍن، روؤيَته على تكاُمل فّن الر�شم وال�شِّ �ص الفّنان ال�شِّ اأ�شَّ
ِن من تركه يعمل من خالله هو. واإذ ي�شل اإىل هذه  ني، يت�شّبع مبو�شوعه اإىل حدِّ التمكُّ يف ال�شِّ
اأنه ي�شتطيع، مبجّرد قراءة ق�شيدة، اأن يبعث منظرًا  املرحلة الُق�شوى من الرتكيز، نعِرف 
دة، ا�شتثنائية، مرتبطة طبعًا بالكتابة التي تقِرن، يف ال�شني، ال�شورة  كاماًل. هذه واقعة متفرِّ
الأوحد ذاَته.  ال�شمت  ِفعَل منبِع  وُيثريان  ُي�شائالن  عر  وال�شِّ الر�شم  فّن  اأنَّ  بالعالمة. واحلّق 
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وما هذا ال�شمُت اإل �شمُت الذاكرة الثابتة التي تبقى، يف الروؤية الطاوّية، غري ُمنف�شلة عن 
جتّليها العابر. حيث يِجد هذا املفهوم العملّي العجيب �شياغَته يف الف�شل احلادي ع�شر من 

كتاب لو ت�شو. 

وملّا كان فنُّ الر�شم تعبريًا، فهو ُيِحلُّ يف ف�شاء النظرِة جتلّيًا للواقع ل متتلك الكتابة 
القدرَة على �شياغته، اإذ اإّن الر�شم ُيعاِدل حينئٍذ َرْفَع احلجاب الذي ُيخفي حقيقة اللحظة، 

والعثور، بالتايل، على معنى املعنى املُلتِب�ص مع حركة احلياة.

يتتابع بني العامَل والنظرة تبادٌل دقيق و�شريع يك�شف نظرَة العامَل للنظرِة. ننظر 
كما لو اأننا ل نعلم، كما لو اأننا ل نعلم �شيئًا. ننظر نظرة فارغة. 

اخرتاٍق  فاأدنى  ورة.  ال�شُّ ِلعبور  كاٍف  وهذا  ُملَهمة.  اأنها  الفارغة  الذاكرُة  ت�شعر 
ر.  ن الروؤية. وَبغتًة، تطري النظرُة وحتُلم يف الف�شاء. ُت�شافر يف الت�سوُّ للفراغ يوؤمِّ

د  يغلي َمْنَبع النظرة، يف الوقت نف�شه، يف اخلارج كما يف الداِخل. فثّمة اّت�شاٌل ُيولِّ
رًا، بينما تراه هذه الب�شريُة التي تن�شط يف  نوعًا من فعٍل �شَبكّي. حيث ي�شري اجل�َشد ُمب�شِ
ل ال�شورة  اللحم فجاأًة. وهكذا ن�شري يف ل مكان، ويف كّل مكاٍن، يف اآٍن معًا. لكْن اأين تت�شكَّ
ل يِف العني ؟ اأَم َبنْيَ الأ�شابع ؟ اأم يف الف�شاء ؟  التي تتخلَّق حتت اليد حّقًا ؟ يا ُترى، هل تت�شكَّ

ُن اأيُّ مكاٍن اآخر. ورُة هنا، يف كّل مكان، هنا حيث ُيَت�سمَّ اإمّنا تت�شكل ال�شُّ

يف  الغائ�شة  الإدراِك  ل�شروِب  ب  املُ��رتَّ ماد  ال�شَّ يف  بجذورها  تغور  العتيقة  الروؤية 
�َشماكاٍت عديدة من الواقع. 

من  اأحيانًا،  جديد،  من  تنبِثق  اأن  اإىل  الروؤية  بهذه  طبعًا  ت��وؤدي  الظروف  بع�ُص 
اأقدمّية  يف  النظرُة  تتطّور  اللحظة،  هذه  ومن  مم�شو�ص.  غري  بكموٍن  مليئٌة  وهي  الن�شيان 

احلا�شر اخلاِل�شة.

املعنى. هذا  بكثافة  التاأثُّر  �شريعَة  الواقع، غَدْت  ُم�شاءلة  النظرة من  اأكرثت  كّلما 
اّت�شاعًا. ومنذئٍذ ل �شيء مّما هو �شاِكٌن من دون حراك يعود كذلك متامًا. ل  اأكرث  يجعلها 
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ك اإىل هذا احلّد اأو ذاك، احليُّ والوئيد اإىل هذا احلّد اأو ذاك.  يبقى ثّمة اإال املُتحرِّ

املُنا�ِشبة،  الو�شعّية  بتبّني  الأمر  يّت�شل  الفّعال(.  )وبالتايل  ظ  املتيقِّ الإهمال  اإّنه 
�ص طريقة يف متجيد اجلمال. واأنا  والإحاطة باملو�شوع يف الرتتيبات ال�شرورية. َفر�ْشم املتوحِّ
ي روؤيَة كائٍن �شّيء. ا�شتطعت اأن اأرى يف يدي ال�شواَد القامِت،  اإمّنا بداأُت بر�شم القبيح كي اأُرقِّ
واأنا اأَدع لها اأمَر اجتثاِث ُجذوِر قناٍع. اأعَلم الآن اأّن كلَّ وجٍه ُمفرَتُق ُطُرٍق، واأّن َرْقَي فْعِل القبيح 

ُيعيد احلياة اإىل اجلمال. ومن َثمَّ يكون ر�ْشم الُقْبح احتفاًل غري ُمبا�ِشٍر باجلمال.

ْقَية اإىل اعتماد التفريق بني روؤية عابرة  تقود مُمار�شة فّن الر�شم على طريقة الرُّ
وروؤيٍة ثابتة. 

ل اإىل تعظيٍم  ثّمة، حتت كّل �شكٍل من التعبري الفّني، رغبٌة يف التوقُّف الذي يتحوَّ
للحركة.

ِبْكٍر  اإظهار بزوِغ نظرٍة  اأو ممار�شُة فنِّ الر�شم النكباَب على  تعني كتابُة ق�شيدٍة 
ن العمُل الفّني من اأن يفتَح َمْعبًا �شوَب الالنهائي من الواقعي.  بغية اأن يتمكَّ

اأر�شم لكي اأرى ل لكي اأُمثِّل �شيئًا. واإذا ما اأطلقْت اإياءتي اللتقاء ال�شحيح، فينبغي 
اأنتِقل  اأثناء املُّدة الزمنية التي  ر الذي ُيعبِّ عن نف�شه يف  اأن ُتعزى فائدتها اإىل الدافع املُحرِّ
خاللها ُمبا�شرًة اإىل داخل مو�شوعي كاأّنني خارٌج من نف�شي. الر�ْشُم فعٌل ُيثري حتوَُّل الواقعّي.

زًا للتوقُّف. ويف التوقُّف احلامِل تتالَحُق عملية اخلْلق.  تخُلق املّدة التاأملية للنظرة حيِّ

�شني. يقوم فنُّ الر�شم حتمًا بوظيفته  ج جذوَة ا�شتعاِل النظرِة الرَّ نَف�ٌص ثابٌت يوؤجِّ
تثبيته. فكّلما  اأن تقِدر على  اأدركْتُه من دون  النظرُة قد  اأكيد كانِت  اإح�شا�ٌص  د فيه  اإذا جت�شَّ
ع هذا ال�شيُء احلا�شر الآن بال�شمِت، خالل تطوُّره يف غري املرئي، ازداد فنُّ الر�شِم قّوة.  ت�شبَّ

الكتابة وفّن الر�شم طريقتان ِلتن�شيط الواقع. غري اأّن ثّمة طريقًة واحدًة ِلَفْهمه : 
الرتقُّب، وال�شتماُع، والِفْعل. 
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حينما اأكتُب، يكون ج�َشدي مكانًا ذهنيًا، وعندما اأر�شم، ُيخَرج الف�شاء فيه. فاأرى 
ز الِفعَلني. واأرى ما ُيوجباِن من تركيز. ومهما يُكن من اأمٍر، الِفعالن ُي�شائالِن املنبَع  ما ُييِّ
اأُْلفٌة  خارٍج باطنّي. تتطاير  نف�َشه، وينكّبان على الإحاطة باملو�شوع نف�شه. ويِتّم كّل �شيء يف 

غام�شة يف اخلارج، دقيقة ل ُتدَرك، ِظّل ي�شبح يف مراآة الأ�شكال، ال�شائلة.

�شواٌء اأَكتْبُت اأم ر�شمُت، فاأنا اأحاول اأن اأُ�شِهم يف ك�ْشِف ح�شوٍر وح�ْشب. وما هو اإل 
وم�ٌص يبُق فوق هاويٍة ل قرار لها حتى ن�شبح يف جوهر موتنا اخلا�ّص، يف جوهر حُلٍم واقعّي 

ب�شورة ماأ�شاوية. 

هي �ِشَحٌن اأكرث منها وجوهًا، ب�شَبب اأنَّ املعنى يرتّكز يف ال�شحنة. احليوان ل يخرج 
عن القاعدة. بل اإّنه جتلِّيها الأ�شدق، حتى يف اأعمق اأعماق براءته. وباملقابل، ل مهرب ل�شيٍء 
ويف  روؤيته،  على  النظرة  تقِدر  �شيٍء  اأيَّ  اأّم  حجارًة،  اأم  اأ�شجارًا،  اأم  نباتًا  اأَكان  �شواٌء  منها، 
البدائية  النظرة  كانت  للح�سور.  املُظِلم  الق�شَد  املرئّي  على  ُي�شِقط  مّما  �شيء  ل  النهاية، 
�شّباقًة يف امتالك هذه النفوذّية التي ت�شمح باإدراك الالمرئي من خالل املرئي. فالنظرُة التي 
تعّج باملعرفة ل ترى اإل ما تعِرف. فيغدو فيها املرئّي واِقَي الفكر عو�شًا عن اأن يكون عتبَته. 
اإل ما ت�شمع.  اأّن العني ل ترى، يف احلقيقة،  َمم. واحلال  ب ال�شَّ ُي�شبِّ وفْرط املعرفة والروؤية 

فمن دون الإ�شغاء، ي�شري ال�شيء الأكرث قابليًة للروؤية فورًا غرَي قابل للقراءة. 

يتعنّي عليَّ متامًا، قبل ال�شروِع يف الر�شم، اأن اأُثري حويل تركيزًا عاليًا من ال�شمِت. 
رين روؤيٌة. وعلّي جت�شيُدها. ويزداد اإح�شا�ص ال�شغط بالتنا�ُشب مع الهدوء الذي يتطّلبه  فتعت�شِ
التعبري ال�شحيح عن هذا الإح�شا�ص. واإذا ما ُخِلق التوقُّف املُثار، تقوى اآلّية احلركة. وحينئٍذ 
ز، يتفاعل �شيء ّما، ويبني املرئي  يرتّكز الق�شد يف الف�شاء. انطالقًا من هذا الف�شاء املُركَّ

القادم. ومن دون هذا، ل�شيء �شيكون مُمِكنًا. 

اأَر�ُشم الب�شر كما لو كانوا حيوانات، واأر�شم  ط. لهذا ال�شبب  ي وُيب�شِّ ُيعرِّ ْمُت  ال�شّ
التعبرُي  َر فيه اخلوُف والقَلق  اأثَّ اإن�شاٍن  لو كانوا ب�شرًا. حيث يظهر على وجه  احليوانات كما 
بنظرة  ر  َفْلُنفكِّ باخلطر.  ي�شعر  حيواٍن  �شحنة  على  يظهر  الذي  ال�شاحب  ال��بود  من  نف�ُشه 
ُلنا بذاكرٍة ُمغرقٍة  ُت�شّكل عّبارًة ت�شِ اإّن ال�شور الهجينة  الزواحف، و�ِسَحِن الكلب املهزوم... 

يف الِقَدم. وت�شاري�ص هذه الذاكرة ُتخفي كنوزًا حقيقية.

كلود مارغا



الآخر | ربيع 2012

200

اأ�شباهي  اأر�شم  اأي�شًا.  اأكرث  ثاقبة  يجعلها  الر�شم  وفعل  بطبيعتها.  ثاقبة  النظرة 
كما اأراهم، اأي اأقّل مّما يرون اأنف�شهم حني اأ�سمعهم، واأ�شرع يف الإن�شاِت اإىل ما ُتعّب عنه 
للكائن  ال�شمعية  القدرة  َت�ِشُم  كِلمًة  اأ�شتخِدم  النظرة،  النوع من  تعريف هذا  بغية  �شورُتهم. 

احلّي عندما يتعّلق الأمر فعليًا بال�شروع يف الإن�شاِت اإىل ما نرى. 

، انطالقًا من املرئّي، عَمُل الِفْكر، غري اأّن  ل�شكَّ يف اأنَّ ك�ْشف ما ل ُيظِهره املرئيُّ
به.  ترتبط  التي  املُدَركات  كرثِة  عن  مبعزل  الفاعلية  عدمَي  بالتاأكيد  �شيبدو  كهذا  ِفْكٍر  فعَل 
فالأمر اأمر التقاط َجْر�ٍص داخلي، وا�شتحواذه، و�شب حمتواه. مّما ل ُيِكن اأن يِتّم من دون 

ة تركيِز الّلحظاِت كلِّها.  �ِشدَّ

مت  وراَء كلِّ �شحنة، ينفتح �شمٌت. لن يكون لالأقنعة اأّية ُقدرٍة اإيحائية من دون ال�شّ
عر  الذي حتجبه، ال�شمت الذي ياأتي لينُق�َص تعبرياتها كاّفًة. و�شواٌء اأكان الأمر متَّ�شاًل بال�شِّ
�ْشم، فاإّن ال�شمت وحَده هو الذي ي�شمح بالروؤية وال�شمع. ال�شمت ينح اجلماَل  اأو بفّن الرَّ
رات، لغدا الُقْبُح غرَي حُمتَمل. واأنا  ل هذه املوؤثِّ مُت الذي ُيعدِّ َور الأكرث ُقْبحًا. ولول ال�شَّ لل�شُّ

�ْشم، على �شْمِت الكلماِت املفقود.  ا عرثُت، حينما وجدُت �شمَت الرَّ اإمنَّ

وتعميق.  �شمٌت  ُمتطاِبق.  فالو�شع  بالكتابة،  اأم  بالر�شم  ُمتعلِّقًا  الأمر  اأكان  �شواء 
ق الإدراك، يدخل اجل�َشد باأكمله يف اجَلْر�ص،  تعميق الواقع يتطّلب تعميق الإدراك. وعندما يتعمَّ
ويغدو، ب�شورٍة مرئية، ُم�شتقِباًل ملا ُيدِرك. حينئٍذ يتمّكُن الوعي من حتريك كلِّ اإح�شا�ص، وُيثري 

فيه احلَدث، وينفتح على الف�شاء الالنهائّي للعامَل الذي يقرِتن ب�شكونه وحركته.

نافذٌة  كالق�شيدة،  فاللوحة،  احلقيقي.  الر�شم  فّن  مو�شوُع  بامتالئه  ْمُت  ال�شَّ
اإىل  الأق�شى  النتباه  يتطّلب  الذي  امل�شار  على  ُمراَفقان  دومًا  والر�ّشام  ال�شاعر  ة.  �شَ ُمتفحَّ

الل، يبقى العامَل.  ُك م�شرُح الظِّ العالمات. النور ي�شبق املعنى. فحاملا ُيفكَّ

دة، من افرتا�شيٍّ يتحّقق يف املُميت.  اأر�شم ُن�َشخًا من العقلّيات، من الأفكار املُتج�شِّ

يتعّلق  اأكرث مّما  بواقٍع  الأمر  يتعّلق  ‘�شّورُته’.  اأقول:  ع ب�شورة �شخ�ص،  اأت�شبَّ حني 
بها  ع  يت�شنَّ التي  بالطريقة  ال�شورة  بها  تت�شّنع  ماّدٍة  من  ن  متكوِّ النظرة  ُعمَق  لأّن  مِبجاز؛ 
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واأّن  الذاكرة،  مع  دائم  ل  توا�شُ ال�شبكّية يف  اأن  الختالف يف حقيقة  ويكمن  ت�شويري.  فيلم 
un photographe- ٌر على �شكل ُبلعوم الذاكرة متتلك القدرة على حتويل ما ُتثّبُته. والعني ُم�شوِّ

ر الدماغ ل�شتهالك مادِة الكون املرئّية.  oesophage. حُت�شِّ

الذاُت التي ُتوحي ُتف�شي اإىل الذات الفارغة، وحينئٍذ، تر�شم الذاُت الفارغُة الذاَت 
احلقيقّية.

اِت �شرداٍب يف مْنَجم. تعُب  عندما اأر�شُم، يتكّون لديَّ غالبًا اإح�شا�ٌص بت�شلُّق ممرَّ
حيث  ُمظِلمة  اأر���صٍ  تخوِم  على  ترتُكَك  ُثّم  حتِمُلَك  الطاقة  من  تّياراٌت  املمّرات،  هذه  داخل 
نُةٌ من �شهيٍق وهدير. ُجَمُل الإح�شا�شات هذه التي جتري يف الالمرئي،  ث ُلغٌة اأُخرى، متكوِّ ُتتحدَّ

تغدو طبقاِت روؤيتي، التي اأ�شتطيع قراءتها عندما اأ�شري من جديد ذاتًا من هذا العامَل.

الكاريكاتور ِفْعُل اخرتاٍق يِتّم بني مراآَتني غري مرئّيَتني : مراآة النظرة اخلارجية، 
وُيوَجد  النظرة،  يتمّزق حجاٌب يف  املراآَتني،  الداخلية. حينما يتطابق �شطحا  النظرة  ومراآة 
وْحي. ما ُيعلِّمني اإّياه الر�شم الكاريكاتوري عن الآخر، ُيعلِّمني كّل �شيء عن نف�شي. فاأنا اأر�شم 
الآخر ر�شمًا كاريكاتوريًا، يعدو اإىل تعريتي نف�شي ب�شكل كامل، وبالتايل اإىل ُبرهان عر�شّية 

احلياة، املُطَلقة. 

ُيولِّد  نف�َشه،  يخون  ال��ذي  الالاإن�شاين  الالاإن�شاين.  من  �شيء  الإن�شان  يف  يوجد 
ُمكّونات  واحدة من  الكاريكاتورية  املُبالغة  ال�شاّذ.  اأمام  العالج  ِفعل  ال�شِحُك  ويفعل  ال�شاّذ. 
ت ال�شاّذ ويحتِفظ بوقاره. الن�شيج  العالج الأكب. فمع النظرِة الثاقبة يفي�ص و�شوٌح �شّفاف ُيثبِّ
ل  ل على العَتبة التي يلتقي عندها ال�شاّذ بالنور الأ�شلي. لي�ص هذا اخَلّط الوا�شِ الإن�شاين يت�شكَّ
تتما�شك  فيها  ُيفّكر  التي  النظرة  الواقعّي.  بنية  وُيعّدل  الوعي،  مع  ك  متحرِّ هو  بل  �شاكنًا، 
وتنتقل على طول هذا اخلّط يف المتداد الالحمدود للعامَل. وملّا كانت حركة الر�شم ت�شتِمّد 
طاقة اندفاعها من هذا احلّد حيث حتُلم بالف�شاء على هواها، ل يعود باإمكانها اإل اأن ترتك 

الفراغ يعمل؛ لأّن لي�ص ثّمة بعُد ال �سمري املتكلِّم ول االأنا. 

يفرِت�ص الختزال الزمني الذي ُينجِزه كّل ر�شم كاريكاتوري اأن يوؤخذ الفرتا�شي  
الكاريكاتور لي�ص مُمكنًا، بالفعل، اإل لأّن ما هو مر�شوم  اأنَّ  يف احُل�شبان اأخذًا واقعيًا. ذلك 
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ل  كاريكاتوريًا يتلك طبيعة خُمتِلفة عن تلك التي يتزّود بها موؤّقتًا. هذه احلقيقة هي التي ُتخوِّ
الكاريكاتور بالف�شيلة ال�شافَية من حيث، هي يف النهاية، ف�شيلة كّل ن�شاط اإبداعي اأ�شيل. 

فهو  بالف�شاء؛  بة  ُم�شرَّ حركات  ت�شل�ُشل  خالل  من  �شكاًل  املُ�سبَّق  االإح�سا�ض  يّتخذ 
روؤيٌة خام يزوُرها ظلُّ احلقيقي، املُعلَّق دومًا يف النظرة. فوجٌه واحد ل ُيثِّل الوجه اأبدًا. كذلك 
اإّنها حلظة  باّت�شاعه.  وتلتِحق  الوجه  تعُب  الثاقبة  فالروؤية  واحد.  كاريكاتورّي  ر�شم  له  ُيثِّ ل 

جها انطباٌع ِبُحرّيٍة غري حمدودة. �شحرية ُيتوِّ

رُت  امَلر�َشم. ح�شّ اإىل  فُعدُت عاجاًل  بغتًة، نظرٌة خاطفة.  ال�شارع،  حانت مّني يف 
َي�ص. حذاِر! اإّن ترجمًة مبا�ِشرة جدًا لتلك النظرة �شتكون خُماَطرًة. يجب  احِلْب، والوَرق، والرِّ
التي منتِلكها، وحتقيق امل�شتحيل.  نع  تخزين �شيٍء احتياطّي، والتزوُّد بقليل من معرفة ال�شُّ
يي،  حُتْ التي  احلّية؛  احلركة  انطالُق  ي�شتدُّ  حيث  املكان  ه��دوُء  الأم��ر،  كان  ما  اأي��ًا  وينبغي، 

ر يف الوقت نف�سه. وُت�سوِّ

�شواء اأَتعلَّق الأمُر بالر�شم اأم بالكتابة، فنحن نخو�ص النقا�ص يف دائرة من العتمة 
حيث يفعُل �شيء ِفعَله، باحثًا عن �شوء النهار. فُنِح�ّص اأننا ُمنقِلبون، وُمطرودون تقريبًا بفعل 
الِفْكر.  كعَمل  ونِزق  ُمظِلم  عَمل  اإّنه  دعَمها:  له  م  ِلُتقدِّ بطواعيٍة  اليُد  اأتت  وقد  ُلنا،  ُيكبِّ حَدٍث 

عندما اأكتب، يكون منبع النور داخليًا. وعندما اأَر�ُشم، يغدو خارجيًا. 

ي�شِدمني  الأوراق  زواي��ا  يف  عَجل،  على  املر�شومة  اخلطوط  ه��ذه  اأجمع  وبينما 
يزال  ل  ولكّنه  يفهم،  ل  الذي  لذاك  املُعاِند  االأبله،  وال�شتجواب  الكالم،  اج��رتار  و�شوا�ص 
احلقيقية  الهوية  هو  اإمّنا  خا�ّص،  نحٍو  على  اأعرفه،  اأن  اأودُّ  ما  ي.  والتحرِّ بالتدقيق  ُمتم�ّشكًا 

للو�شيِّ املُ�شتجِوب. 

الك�ْشف يِتّم لكّنه يفوتني. فاأنا اأودُّ اأن اأعي�ص، يف ما فوق حلظة الإيحاء )اأّيًا كان 
ع�شُرها عار�شًا، ومهما كان ُبْعُدها ن�شبيًا( حلظَة الك�ْشف، واأَوّد اأن اأرى حينئٍذ ما ل تراه اأّيُة 

عني. لكْن هل هذا مو�شوع روؤية اأم مو�شوع تفكري ؟ 

نظرًا ِلعدم وجود املُفرَدة املُنا�شبة، اأ�شتخِدم م�شطلح الكاريكاتور. لكْن لي�ص هذا 
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ده النظرة.  هو بال�شبط ما اأق�شده. اأق�شد بالأحرى الزمن الذي مُتجِّ

ل اأعرف ملاذا اأُقاِوم ِبعناد اأ�شباح الزَمنّي. فالإيان الذي يحِفزين اإياٌن واقعّي، 
لكّنه باملُقابل من دون واقع. 

ا الروؤية �شجرٌة ينبغي اأن نزوَرها حتى اجلذور.  اإمنَّ

اإمّنا نر�ُشم وجوهًا لأّن  ه، فما فائدُة ر�ْشِمه ؟  لئن كانت روؤية َوجٍه كافيًة ِلفكِّ �شرِّ
ل ذاكرة العامَل وذاكرة الإن�شان.  خالل حُماولة الإم�شاك بتعبريها يتوّلد �شيٌء ُيفعِّ

التقبيح  اإىل تقبيح مو�شوعي. واإذا غدا  اأهِدف، ب�شكل عام،  اللون  اأ�شتخِدم  حني 
ح الُقبح ُبغية تغيري العالقة التي ُتقيم املعيار يف  معيارًا يف كّل مكان، ل يبقى بعُد اإل اأن ُيقبَّ
الف�شاء  ت�شتِغّل  احليلة  اأّن  احلّظ  ُح�شن  ومن  لالنتقال.  فنّيٍة  حيلٍة  اأّول  النظرة. هذه  ف�شاء 
، ينتهي بالختفاء عن النظرة. ولكي يظهر من  يف الجّتاهات كّلها. واملو�شوع الذي ليتغريَّ
جديد، وب�شورٍة ُمغايرة مِلُجّرد نقطة عاّلم، ينبغي متثيله عْب اإ�شاءٍة خُمتلفة. حيث يغدو وجٌه 
ٌخ بالألوان القبيحة ِقناعًا. اإّل اأّنه، مع ذلك، لي�ص وجهًا، ول ِقناعًا. لأّنه ُيزِعج، وي�شري  ُملطَّ
من جديد، وبطريقٍة ّما، مرئّيًا. واملُِهّم بوجٍه خا�ّص، اإمّنا هو ما يجعل النتقال ُيَح�صُّ ُم�شبقًا: 

�شم. احل�شور غري املُمثَّل الذي ي�شتدعيه ِفْعُل الر�شم، ح�شوٌر يغدو اأحيانًا نظرة َفّن الرَّ

َعْب  الوحدة  اإىل  العودُة  تِتمُّ  اإذ  ال�ِسّر اخلِفّي. فالإبداُع فعٌل �ِشحرّي.  د  الفنُّ ُيجِّ
ْحر. والفّن يدّل على اجّتاه الوحدة لكن من دون تثبيت اأ�شكال العودة. فهو �شبيل املعرفة.  ال�شِّ
بب لي�ص يف اإمكانه  �شاهمته يف حتويل الأ�شياء، ولهذا ال�شَّ يت�شّمن ا�شتخدامًا يقبل من خالله مِبُ
اأن يبلغ هدفًا ول اأن ُيثّبته. بل يعمل فقط على الحتفاظ بالعالقة الطبيعية الفا�شلة بني الواقعي 

والواقع. الُقبح من جانب الواقع طبعًا. ونحن اإمّنا نلتحق بالواقعّي مع ُماوزة واقع الُقبح. 

ال�شرورة،  ِلُعجالة  ال�شتخدام  يف  اخلا�شعة  كالإياءة  الواقعية،  الفنية  الإي��اءة 
ُتكِمل انفعاًل. اإّنها قبل كلِّ �شيء اإياءة هوّية. 

حلظة  يف  وعودتها  عامة  حركة  ع  مو�شِ ُيحّدد  عندما  حياَته  الفّني  العمل  يكت�ِشب 
الفّنان  م  ُيقيِّ ينبني عندما  الذي  الفّني  العمل  ُق�شوى من حلظات م�شافتها. وجُتاز �شرورة 
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بدّقة العالقة بني الزمني والالزمني، اأي عندما ينجح يف اأن ُيطاِبق يف ت�شكيل روؤيته بني اأبعاد 
الزمن الثالثة. 

عر مفتاحان يفتحان للنظرة ف�شاَء احلا�شر، غري املرئّي. فّن الّر�شم وال�شِّ

يعني الر�شم اإ�شافة املرئي اإىل املرئي. اأّما الكتابة َفُت�شيف املعنى اإىل املعنى. يف 
عر ُي�شَحب اأقّل ما ُيِكن. هذا اقت�شاد الدّقة. هذا اإيجاز. الر�شم ُي�شاف اأقّل ما ُيِكن، ويف ال�شِّ

والتعلُّم،  املاُلحظة،   : هي  ُمت�شابهة  خطوات  الكتابة،  يف  كما  �ْشم،  الرَّ يف  نخطو 
والتجريب. الروؤية ل تكفي. اإذ ينبغي لحِقًا اأن ي�سرع الفّعاُل يف العمل. والفّعال نتيجة التواطوؤ 

غه العمل الفّني.  الذي ُي�شوِّ

وقوعها.  اقرتاب  توّقع  اأَ ُم�شيبًة  اأَتفادى  اأن  اأبغي  اأكتب،  حينما  اأو  اأر�شم،  حينما 
د باأن ُينِهكني، اأقت�شر على الحتفاظ براأ�ص الزورق ال�شغري  فاأمام انهمار ال�شجيج الذي ُيهدِّ
هذا  من  املُ�شيبة.  من  موؤقتًا  ُينقذانني  الّلذان  الِفعالن  هما  والر�شم  فالكتابة  اأركُبه.  الذي 

ت اأبني ا�شتمرارّيتي.  املوؤقَّ

اأن  العاقل  الفّن للحيوان  العاقل. ي�شمح  الِقناع. احليوان  الإن�شان يف ما وراء  ثّمة 
ر.  يفَلت من احليوان املُفكِّ

احل�شور  حقيقة  الفيزيائي:  الواقع  هو  الذهني،  الواقع  عن  ُم�شتِقّل  واق��ٌع  هناك 
بع�ص  �شمَت  اأر�شم  اأن  اأُحاول  وعندما  الذهني.  الواقِع  ِدعامة  الواقعيُّ  الواقعي.  ج�َشديًا يف 
ِقواُمه خَر�ٌص ُمزدِوج، كاأيّن  اأُ�شائل طبيعة هذه الِدعامة. حينئٍذ يت�شّكل حواٌر غريب  الروؤى، 
مت باأُُذٍن اأعمق واأو�شع األف مّرة من اأُذين. يح�شل، يف  اإذ اأفتح اأُذين، اأ�شتطيع اأن اأ�شمع ال�شَّ

َور التي ينقلها َفنُّ الر�ْشم فقط.  حلظاٍت كهذه، اأن اأرى ال�شُّ

املذابح  ليه�شم  لي�ص خملوقًا  الإن�شان  ِدماغ  لكّن  الواقع،  ُم�شتِقلٌّ عن  الر�شم  ِفْعل 
التي ُيولِّدها عمُله املُنحِرف. اإّنه يف حاجٍة اإىل اأن يتنّف�ص فراغاً اأكيداً. فراغاً واِعداً. اإىل اأن 
ع املُعاناة، نتعّلم اأن نحتال عليها. فقد  يرى من دون ُمعاناة ؟ ُم�شتحيل. فنحن نتعّلم فقط جترُّ
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ا اللطافُة واجلماُل حَتاُيٌل تاّم.  ، يف البداية، تالفيًا، حتاُياًل. اإمنَّ كان الفنُّ

اأن ير�ُشم الفّناُن اأو اأن يكُتب، فهو اإمّنا يعمل دومًا على اإقامة عالقة ُموِحَية. فكّلما 
بَدِت العالقة �شحيحة )وهذه نقطة ا�شتناد ُمنا�شبة، اأي تقليب �شهل للُكِتل غري املح�شو�شة(، 
ة. على الفّنان األ يغ�صَّ نف�َشه  َعًا وِدقَّ احتوى العمل الفّني قّوة اإيحائّية. وتكت�ِشب املُمار�شُة توا�شُ

اأبدًا. فقد يتولَّد النجاُح من الإخفاق. 

ييل العمل الفّني اإىل اأن يِحّل حملَّ ما ُيحّدده ب�شكٍل ُمواِرب. فهو يِحلُّ حمّله، من 
ده ب�شورة غري كاملة.  جانٍب اآخر، باأف�شل مّما ُيحدِّ

وَمن  العامَل  بني  ُمباَدلة  مكان  ُعبور،  مكاَن  �ُشعاعًا،  الفّني  العمل  يكون  اأن  ينبغي 
ُي�ساِهد العامَل داخل العامل، ول ينبغي اأن يكون هدفًا. 

اأبحث يف الّر�شم عن اإدراِك الق�شد يف ما اأرى )من دون انكفاء( اأكرث مّما اأبحث 
عن متثيله. فمن َفْرط التعريف، نفقد اأّي معنًى للحركة.

اإدراُك معنى احل�شور، يعني َفْتَح �شكِله على الطاقة. 

ُت يف ذهني  ل كلُّ عنٍي مدخاًل لها. مُمار�شة الك�ْشف هذه ُتثبِّ اأر�شُم حول نظرٍة ُت�شكِّ
الرهيبة،  املعجزة  من  َقّط  �شيئًا  اأفهم  ل  احَل��رية.  يف  روؤيُتها  توقعني  وهمّية  معركة  قواعد 
املُبَتدعة كّل يوم، وعلى الرغم من هذا، اأُلِحق اكت�شافها. فاأنا كهذه الأبواب ذواِت امل�شراَعني 

التي تفتح تارًة نحو اخلاِرج، وتارة اأُخرى نحو الداخل.

�شم، اأنظر اإىل ما اأر�شم من دون اأن اأراه، ول اأكت�ِشف اإل يف وقٍت  عندما اأ�شَرع يف الرَّ
ْتُه يدي من الف�شاء َفْور مرور الن�شيان عليه.  لِحق ما ا�شتخل�شَ

كان الإن�شاُن البدائّي يحِفز حَذق املاّدة وِفعَلها. وكان يعِرف كيف ي�شنع من الأ�شياء 
ا�شتخدامًا اأّولّيًا ي�شتخِل�ص منه اكتفاًء تاّمًا. كانت املاّدة ت�شتجيب ملُتطّلباته ا�شتجابًة طبيعية 
�شيء  وجود  ي�شت�شعر  كان  ؟  ذلك  وراء  ما  للبحث يف  اأن ي�شي  عليه  كان  فلماذا  وُمبا�ِشرة، 
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ن اأُعجوبَته، ويتنّباأ باأّن لي�ص من �شرورة  افرتا�شي، لكْن بَدل اأن يبحث عن ا�شتغالله، كان ُيثمِّ
توِجب اأن ي�شي للبحث عّما يراه باأُّم عينيه يف البعيد اأو يف مكاٍن اآخر... عْب هذا املوقف، كان 
�ص ُيعبِّ عن نف�شه. واأنا اإمّنا اأكتُب واأر�ُشم كي ل اأفقد هذا احلْد�ص البدائّي. معنًى فطريًا للُمقدَّ

م�شافة النظرة ل تنقطع اأبدًا. اإمّنا ت�شيع بالتحديد يف �شمت الُظلمة حيت تتجّدد 
وت�شتِمّر. 

ق فيها اأيَّ نوٍع  عندما اأعمل، اأُلِحظ نف�شي انطالقًا من نقطٍة ل يتلك كّل ما يتحقَّ
ّح عن  من الواقع. وهذا ي�شمح للطاقة الإبداعية اأن جتري. يتوثَّق العمل الفّني يف التعبري الأ�شَ
العالقة بح�َشب  تتبّدل هذه  والواقع.  النظرَة  ت�شتخِدم  التي  العالقة  ِنتاُج  روؤية  كّل  �شرورته. 

امل�شافة القائمة بني الواحدة والأُخرى. فكّلما تعاظمت امل�شافة، عَلِت الروؤية.

ها. فكّلما ت�شّربنا اأكرث بالواقع، قّل  اإنقا�شَ اأو  زاويُة الو�شعّيِة تكِن�ُص زيادَة امل�شافة 
متيُّزنا عنه. وعندما تنعِدم الزاوية، اأو تقرِتب من النعدام، ت�شري اأّيُة نظرٍة ُم�شتحيلة. 

مِت للنظرة. لكّن النظرة هي الوجود كلُّه. والروؤية هي ِهَبة  الروؤيُة هي ِهَبُة ال�شَّ
يف �شورٍة، من ج�َشٍد اإىل ج�َشد. على ُكّل �شاحب روؤى اأن يِجد خارج ذاته القوة التي ل ت�شمح 

بال�شت�شالم اإطالقًا ل�شغط التوتُّر الوا�شح. ما هذه القّوة اإل امتالُء الفراغ. 

مر  فُيدِّ احلقيقة.  عن  تعبري  باأ�شمى  اللتحاق  عن  فقط  اأبحث  اأر���ش��م،  عندما 
كم اأن ُتثري روؤيًة. ولن تكون ثمة روؤيٌة  الإح�شا�ُص وال�شعور نغمَة الِفْعل. وُيِكن لل�شورة التي تهزُّ
اأبدًا من دون النفعال الذي ت�شتثريه ال�شورة. غري اأّن ال�شورة ل تهّز امل�شاعر اإل اإذا كانت 
مت الداخلي. وُرمّبا اأمكن اأن ندعو هذا معرفًة  مدرو�شة. ولكي تقوم الروؤية، حتتاج اإىل ال�شَّ

فه �شهولة التباُدل، ياأتي به الر�شم.  ق الذي ل ُتخفِّ ُمبا�شرة. والتحقُّ

ثّمة خطوُط القّوِة املرئّيُة التي تبني الواقعي من اخلارج، وخطوط القّوة غري املرئية 
ف�شائه  يف  يتالَغى  ينقطع  ل  تباُدل  يقوم  املرئي  وغري  املرئي  وبني  الداخل.  من  تبنيه  التي 
ق، بالتزاُمن مع الروؤية،  اخلارجّي والداخلّي ليتطابقا يف نظرة الوعي. ويف هذه اللحظة يتحقَّ

حتوٌُّل من الذات اإىل االآخر.
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ُيثِّل ر�شٌم م�شهور لهان�ص بلمري فتاًة ت�شُمر حلم ج�شدها مثلما ُيِكن اأن ت�شمر ثوبًا. 
تنظر داخل ج�شدها الكومة الغريبة من الأع�شاء، والأوعية التي تتكّون منها احلياة. اأحيانًا 
املرئي املَُماِثل لهذا ين�شِمر وُيِري الكومَة الغريبة من املادة الذهنية حيث يّتِخذ �شكاًل. هذا 

ال�شيء هو ما اأُحاِول ر�ْشَمه. 

َوٍر واقعية، لكن يح�شل يل اأي�شًا اأن اأر�شم وجوهًا  اأر�شم، بوجٍه عام، انطالقًا من �شُ
َور �شخ�شية، اأو يف اإعالنات دعائية. اأُلِحظها على عَجل، يف �شُ

ا هو املعنى دائمًا. عاِمل النطالق اإمنَّ

اإحداهما  النظرَتني  ترابط  من  الرغم  وعلى  وا�شعة.  ونظرة  خطّية  نظرة  هناك 
بالأخرى، فهما ل تتطّوران على امل�شتوى الواقعي نف�شه. النظرة اخلطّية تعتِمد اأ�شكال الزمن، 
من. النظرة اخلطّية تربط اأ�شكاًل، وُتعيد ت�شكيَلها،  ك الزَّ بينما النظرة الوا�شعة هي التي حُترِّ
بينما حتتِفظ النظرُة الوا�شعة مببداأِ كلِّ روؤية. وبني النظرَتني، يكون العمل الفّني حواَر الباِطنية.

التي  العالقة  ط يف داخله  ُين�شِّ اأن  اإذا ما توّقف عن  الفّني كّل فعالّيٍة  العمل  يفقد 
له،  وتوا�شُ انطالقه،  مُبتابعة  للعمل  ي�شمح  الذي  للعالقة  الثابت  اإنه احل�شاُب  بزوَغه.  َبت  �شبَّ

نه العمل الفّني ب�شمت.  وفتح النظرة باجّتاه اجلزء غري امللحوظ من الواقع الذي ُيعيِّ

ر فيه، ولأّن كّل �شيٍء يف الِفكرة،  دة الأ�شكال لأّنني اأر�شم ما اأُفكِّ اأر�شم كائناٍت ُمتعدِّ
حركة وحتوُّل. الواقع لي�ص ما نتخيَّل اأنه هو. لو ا�شتطعنا اأن ناأخذ الواقعي يف احُل�شبان، اأن 
ر فيه انطالقًا من الفراغ، ف�شوف ُن�شِهم يف حتوُّل املرئي. وحتوُّل املرئي اإمّنا ُي�شري  نراه، اأن ُنفكِّ

اإىل نف�شه عْب عالمات العامَل اخلفّية. 

يخ�شع كّل �شيء يف ّكْوِننا لتناوب النفتاح/النغالق. وكّل �شيء يف نظرة الإن�شان 
ثمرُة هذا التناوب غري امل�شتِقّر من جانبنا، بينما هو ثابت من جانب العامَل. والفّنان هو من 

د.  يعي�ص الواقع ِبتعدُّ

اأن  يجب  اإذ  �شَرر.  دون  من  ُتق�َشر  اأن  ول  الإبداعية،  احلمّية  حُتَرف  اأن  ُيِكن  ل 
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تن�شاأ من معادلٍة بني الواقعي واحلّي. واأّيًا تُكن طبيعة العمل الفّني، فهذا العمل ل يتلك قّوًة 
د قابليَته للروؤية. وعندما يجتمع الواقعّي  اإيحائية اإل اإذا جنح يف حتقيق تواُفق، وتنغيٍم يوؤكِّ
د  تولِّ التي  هي  الطاقة  هذه  ُم�شّعة.  طاقًة  ويكفل  اجل�َشد،  داخ��ِل  يف  �شيٌء  ُي�شاء  والنظرة، 
اة التي من خاللها تكت�ِشب الطاقة مظهَرها. ال�شريورة الإبداعية. فحينئٍذ تغدو النظرة امل�شفَّ

نَف�ٍص،  من  نظرتي  اإليه  تفتقر  ما  راأيت  طائر،  ري�شَة  اأر�شم  اأن  يومًا  حاولُت  حني 
وقب�شتي من مرونة حتى تطريا لنجدة يدي جندًة ُمفيدة. فعندما كان الفّنانون ال�شينيُّون 
َيْنوون اأن ُيعيدوا ت�شكيَل املناظر التي اأّثرْت فيهم، كانوا يتمّنون اأن ُيطيلوا حلظًة من لطافٍة، 
»ُخِلقِت  ال�شيني:  الر�شم  من  �شنة  األف  كتابه  يف  �شاجن  فران�شوا  )يكتب  للتقا�ُشم  وتقديها 
اللوحُة الفنية ِلُتعا�ص«(. وُرمّبا �شتجعلنا كرثُة الأعماِل الفنّية الهجينة ذات يوم غري قادرين 

على النفعال لروؤية روائع فنية كهذه. 

مُت هو ن�شيج  كّل �شيء يتوا�شل يف ال�شمت. كّل �شيء ينتِقل عْب ال�شمت. فال�شَّ
احلياة احلقيقي. 

اللثام  واإماطة  النظرة،  اكت�شاف  هو  والر�شم  النظرة.  ابتداع  اإع��ادة  هي  الكتابة 
عنها. اأَولي�َص الكت�شاُف واإعادة البتداع تفكريًا، اأََلْي�شا حُلمًا ؟

ما  باأقّل  يقوم  الال�شيء  الال�شيء.  اإر�شاء  على  يعمل  الذي  ال�شخ�ص  هو  الفّنان 
د ُعْرٍي.  خ�ص الذي يعمل من دون فائدة باجّتاه احلالة الطبيعية مِلُجرَّ مُيِكن. الفّنان هو ال�شَّ
ه، وبتب�شيط  ًا بتب�شيط فنِّ الفائدة الوحيدة التي يتمّتع بها ماثلٌة يف ال�شتخدام الذي ُيقيمه يوميَّ
اخلطُّ  هو  فالفنُّ  والإن�شان.  العامَل  بني  احِل��وار  �شرورة  اأي�شًا  د  توؤكِّ املُبِدعة  املُباَدلة  نف�ِشه. 

اللحنّي لهذا احلوار الذي يعب معرفة االآخر، ويقود اإىل معرفة الذات.

قة. ل. اإّنها َديومُة الروؤيا املُحقَّ ي الزمن مهما ح�شَ الديومة الأكيدة، تنجو من فكَّ
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ابراهيم باجالن

جعفر الكاكي : رحلة البحث عن عامل اأكرث نقاًء

واكبت وعا�شرت امل�شرية الفنية للفنان الت�شكيلي املعروف 
جعفر الكاكي منذ بداياته، ورغم غيابه عنا لفرتة من الزمن ب�شبب 
اغرتابه وا�شطراره للعي�ص يف املهجر، كنت اتابع اأخباره ون�شاطاته 
الفنية واأ�شاأل عن نتاجاته، عن طريق اأ�شدقائه ومعارفه القادمني 

لوحة اىل بيالر، 2001، اأكرليك ومواد خمتلفة على قما�ص، 73 × 93 �شم.
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من  وقريبًا  قدراته  من  واثقًا  كنت  البداية  منذ  لأنني  كرد�شتان،  اإىل 
تطلعاته، متاأكدًا من موهبته واأ�شالته الفنية، لأنه ر�شع ع�شق الفن مع 

حليب الأم وفتح عينيه على الدنيا يف كَنِف اأ�شرة متتهن الفن. 

الت�شوير  رواد  م��ن  واح���د  ال��ك��اك��ي  ت��وف��ي��ق  ال�شيد  وال����ده 
الفوتوغرايف يف خانقني اإىل جانب كونه رجل دين و�شوفيًا معروفًا، وكان 
هذا  اأذكر  اأي�شًا،  فوتوغرافيًا  فنانًا  الدين  قطب  ال�شيد  الأكب  �شقيقه 
لأننا اإذا اأردنا اأن نفهم نتاجات اأي فنان اأو كاتب، فالبد لنا من معرفة 
راأي  هنالك  ولأن  الأوىل،  وج��ذوره  وينابيعه  بداياته  اإىل  والعودة  بيئته 

جنائن ع�ستار، 2006 
حفر على زنك، 67 × 91 �شم.
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مفاده : اأن مقارنة الفنون على اأ�شا�ص اخللفيات الجتماعية والثقافية 
ومن  ونواياه.  الفنان  نظريات  خالل  من  تناولها  من  اأف�شل  امل�شرتكة، 
املوؤكد اأنَّ باإمكاننا و�شف الرتبة املخ�شبة امل�شرتكة بني العوامل الزمنية 
واملحلية، اأوالجتماعية للفنون والآداب حتى ن�شل اإىل نقطة التاأثريات 
هذا  اإبداعات  تقييم  يكن  ل  ولهذا  فيه،  عملها  عملت  التي  امل�شرتكة 
الفنان القدير اإل من خالل تناول بيئته التي ن�شاأ وترعرع فيها. فهو من 
مواليد خانقني عام 1951، هذه املدينة العريقة التي كانت ت�شمى يف عهد 
اليونانيني با�شم ارتيتا اأي ‘املوقع ذات الهواء الطيب’ ول تزال متتاز 
بجمال طبيعتها، فهي جتمع بني خمتلف اأنواع الت�شاري�ص الأر�شية من 

مقطوعة حبٍّ لذيذة، 2006
اأكرليك على قما�ص، 73 × 92 �شم.
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�شهوٍل ووديان، وتلوٍل وجبال. تقع ومدينة خانقني يف �شهل خ�شب وا�شع 
وتنبت  املختلفة،  والثمار  بالأ�شجار  الغنية  الب�شاتني  به  حتيط  الأرجاء 
وكذلك  والبندق،  وال�شّماق  املناطق اجلبلية كاجلوز  اأ�شجار  اأر�شها  يف 
اأ�شجار املناطق احلارة كالنخيل واملوز اإىل جانب اأ�شجار املناطق املعتدلة  
نهر  جريان  جمالها  ويزيد  والزيتون.  الأخرى  واحلم�شيات  كالبتقال 
الوند و�شط املدينة، الذي ينبع من جبال ‘دالهو’ من اجلانب الإيراين، 
ويجري داخل املدينة من اجلنوب اإىل ال�شمال. ويطلق عليه ال�شكان ا�شم 
يجري  ال�شيف  اأيام  ويف  الكا�شحة  للفي�شانات  املجنون’ نظرا  ‘النهر 
رقراقًا �شافيًا حاماًل الأ�شماك امللونة اجلميلة. ويف اخلريف ي�شمحل 
والرحالة  القدماء  اجلغرافيون  اأطلق  كما  م�شيًا،  ال�شكان  يقطعه  حتى 
على خانقني ا�شم ‘بوابة زاكرو�ص’ لأنها توؤدي اإىل اإيران وبلدان ال�شرق 
اإىل  والقادمة  الذاهبة  التجارة  قوافل  عبها  مت��ّر  وكانت  الأخ���رى، 
احلرير  طريق  بها  يّر  كان  كذلك  الأخ��رى.  ال�شرق  وبلدان  خرا�شان 

امراة مع الفيولني، 2007
اأكرليك وزيت على قما�ص، 130 × 30 �شم. 
موؤ�ش�شة في�شماي الفنية، مدريد. 

اجعفر الكاكي : رحلة البحث عن عامل اأكرث نقاًء

�سورة تعريٍف بالوطن، 1996
اأكرليك على خ�شب، 60 × 130 �شم.
هيليو�ض االلهة، 1997
اأكرليك على قما�ص، 60 × 195 �شم.
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القدمي؛ لأنها كانت دومًا طريق التجارة الدولية، ومثلما جتمع اأرا�شيها 
بني اأ�شجار املناطق املعتدلة واحلارة، جتمع اجلوامع واحل�شينيات جنبًا 
اإىل جنب وتكايا الطرق ال�شوفية وفيها كني�شة للم�شيحيني كما كان فيها 
كني�ص لليهود. ولأنها كانت دوما ملتقى القوافل واحل�شارات والثقافات 
والأخوي  ال�شلمي  للتعاي�ص  �شاحلة  اأر�شا  اأ�شبحت  املختلفة،  وال�شعوب 

بني الأديان والطوائف والقوميات واملذاهب املختلفة. 

على مثل هذه الأجواء فتح الفنان جعفر الكاكي عينيه. كان 
ي�شتمع يف ليايل ال�شيف اإىل اأنغام املقامات والأغاين الكردية والرتكمانية 
والعربية التي كانت تنطلق من �شفاف الوند حيث كان النا�ص ينامون 
على اأ�شطح منازلهم، كما فتح عينيه على الُب�ُشط وال�شجاجيد الكردية 
اليدوية التي متتاز بنقو�شها البديعة واألوانها الزاهية اجلميلة حيث تبدع 
ن�شاء املنطقة يف �شبغ خيوطها ون�شج �شورها الفولكلورية الرائعة. تلك 
الألوان والنقو�ص التي بهرت ال�شّياح والرحالة الأوربّيني وحتدثوا عنها 
احلكايات  اإىل  بالإ�شافة  املوؤثرات  اأعماقه  يف  تر�شخت  لقد  باإعجاب. 
والأ�شاطري التي �شمعها من ال�شيوخ والعجائز، و�شاعدته على الإبداع يف 
نتاجاته بال�شافة اإىل رهافة اإح�شا�شه وع�شقه الفطري للفن وموهبته 
التي �شقلتها درا�شته الأكاديية. اإذ ح�شل على لي�شان�ص يف الر�شم من 
والغرافيك  الر�شم  بغداد، وماج�شتري يف  بجامعة  الفنون اجلميلة  كلية 
من جامعة مدريد يف اإ�شبانيا، و�شقل جتربته من خالل عمله ر�شامًا يف 
ق�شم الت�شميم والن�شر يف دار الثقافة بوزارة الثقافة يف بغداد، خالل 
الفرتة الواقعة فني عاَمي 1972 و 1979. وخالل ت�شاعد حمالت القمع 
�شد الفنانني واملثقفني، ا�شطر للهجرة هربًا من بط�ص النظام وقمعه 
اأكمل فيها درا�شته العليا  اإ�شبانيا حيث  يف بالده. بعد ذلك، ا�شتقر يف 
يف الر�شم وفن احلفر والطباعة يف كلية الفنون اجلميلة بجامعة مدريد 
)1985 -1987(. ويف عام 1995 ح�شل على منحة درا�شية للبحث يف  

تقنّيات احلفر والطباعة من موؤ�ش�شة خوان مريو. 

م�شريته  ويتابع  الكاكي  جعفر  الفنان  نتاجات  يتاأمل  َم��ن 

ابراهيم باجالن
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الفنية يالحظ اأنه مّر خالل حياته الفنية مبراحل عديدة واتبع اأ�شاليب 
خمتلفة يف اإبداعاته. اإذ كان يف بداياته متاأثرا باملدر�شة النطباعية يف 
الفن الت�شكيلي. اأما يف لوحاته فقد اختلطت املوؤثرات حتى بدت اأحيانًا 

جتريدية ول�شيما يف اأعماله التي اأجنزها يف املهجر.

اأنه مار�ص ر�شم اللوحات  املعروف عن الفنان جعفر الكاكي 
احلفر.  مار�ص  كما  الكتب  اأغلفة  وت�شميم  ال�شيا�شي  واملل�شق  الزيتية 
واأتذكر اأنه �شارك يف اأوا�شط ال�شبعينيات من القرن املا�شي يف معر�ص 
للمل�شق ال�شيا�شي مع عدد من فناين خانقني ال�شباب حينذاك، حيث 
�ص للت�شامن مع �شعب ت�شيلي واإدانة اانقالب  اأقاموا معر�شًا م�شرتكًا ُكرِّ

ا�ستياق، 2008
اأكرليك على قما�ص، 93 × 130 �شم. 
موؤ�ش�شة في�شماي الفنية، مدريد.

اجعفر الكاكي : رحلة البحث عن عامل اأكرث نقاًء
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‘خانقني’ مبا فيها  اجلرنال بينو�شيه. فالعديد من لوحاته حتمل ا�شم 
ملك  مقتنيات  من  اأ�شبحت  والتي  خلانقني  تكريًا  املعنونة  لوحته 
اإ�شبانيا خوان كارلو�ص، كما انعك�شت طبيعة خانقني ال�شاحرة يف الكثري 

من نتاجاته حتى لو مل حتمل ا�شمها.

تنعِك�ص الفظائع وجرائم الإبادة اجلماعية التي ارتكبت بحق 
�شعبه يف الوانه ونتاجاته. مل ُتن�ِشه اآلم �شعبه يف حمالت النفال وق�شف 
حلبجة بالغاز الكيمياوي وجرائم الإبادة اجلماعية التي األقت بظاللها 
على اأعماله. مما يجعله �شاهَد عدل على ع�شره وزمانه كما يجعله يف 

رحلة دائمة للبحث عن عامل اأنقى.

�سوناتا اىل �ساردانابال، 1996
حفر على زنك، 69 × 98 �شم.

ابراهيم باجالن
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Ánxeles Penas  اأن�ِشل�ص ِبنا�ص

املو�سيقية يف حفرّيات الكاكي

ُوِلد يف  لكّنه  منذ عام 1979،  اإ�شبانيا  كاكي يف  ُيقيم جعفر 
خانقني عام 1951، حيث اأ�شبح خبريًا يف فنِّ تلوين ال�شور ال�شوئية، 
ر. ح�شل على الإجازة يف الفنون اجلميلة  نتيجة ُم�شاعدته لوالِده امل�شوِّ

ن�سمه عابرة من جزيرة ا�سبانّية، 2000
ليتوغراف، طباعه على حجر مرمر
45 × 60 �شم. املكتبة الوطنية العامة، مدريد.
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كّلية  اإجازة جديدٍة من  بغداد، وح�شل يف عام 1984 على  من جامعة 
ت�شاعفت  ومنذ ذلك احلني  ِفرناندو يف مدريد.  �شان  الفنون اجلميلة 
فّن  يف  كُمَعّلم  مكانته  اأّن  كما  عمومًا،  واخل��ارج  اإ�شبانيا  يف  ن�شاطاُته 
احلفر علت، حيث ح�شل يف هذا املجال على جوائز مرموقة، من بينها 
برييتو  خوليو  وجائزة  رامو�ص  ماك�شيمو  جائزة  غاليثّيتان:  جائزتان 

ْيرا. ِن�شِبِ

عر�ص يف ِبتانثو�ْص �شل�شلة من اأعمال احلفر املنّفذة بتقنيات 
اأعمال احلفر  بالأحبار، مبا يف ذلك بع�ص  املعدن واحلفر  احلفر على 
على احلجر. اإّنها اأعماٌل جتريدّيٌة ٌمفَعَمٌة بالغنائية الهفهافة واملوحية، 

تامالت �سوفية، 2007
اأكرليك ومواد خمتلفة على قما�ص

81 × 100 �شم. موؤ�ش�شة في�شماي الفنية، مدريد.
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يبدو  باملو�شيقى.  َجليٍّ  و�شغٍف  ال�شعرية  القراءاِت  كبرٍي  اإىل حدٍّ  ت�ِشُمها 
‘التجريد  مبدعي  كلي،  وبول  كاندين�شكي  مثل  يجمع،  كاكي  جعفر  اأّن 
لغاٌت  بينها  لت  َف�شَ واإن  التي،  الثالثة،  الفنون  ه��ذه  بني  املو�شيقي’ 
�شكليٌة خمتلفة، ترتبط ب�شالٍت عميقة. يف الثالثة –ال�شعر، املو�شيقى 
والر�شم– يظهُر التوُق اإىل ا�شتح�شار عوامِلَ روحيٍة غري م�شبوقٍة واإىل 
َتَب  خُمْ اأو  ُمدرك  هو  ما  بني  جمعًا  هناك  اأّن  كما  ُي�َشّمى.  ل  ما  ت�شميِة 
احلالتني  كال  ويف  لغزّية؛  والأكرث  الأعمق  ال�شمت  واأ�شداء  باحلوا�ّص، 
تهتزُّ العالماُت اخلطّية اأو ال�شمعّية بتعبريّيٍة مل ي�شبق قط اأن قيلت، بحثًا 
بلِد مرياٍث رائٍع  الأح��الِم،  بلِد  الذي ل يذبل، عن  اأرا�شي اجلمال  عن 
كاكي  با�شتطاعة جعفر  يكن  الأدن��ى، مل  ال�شرق  ككّل  القدم،  ُمغرٍق يف 
العجيبِة يف  �شهرزاد  تهتّز حكاياُت  ت�شويره  ففي  يتخّلى عن جذِرِه  اأن 
واملُْنَتِقم  املخيف  اخلليفَة  بجنوٍن  وولَّهت  �شحرت  التي  وليلة،  ليلٍة  األِف 

واختطفته اإىل احلياة واحلّب.

اإ�شاراِت  برق�شِة  املُ�شاِهَد  جعفر  حفِر  لوحاُت  تاأ�شر  هكذا 
حتوالت الفرات، 2005
حفر على زنك، 123 × 162 �شم.

املو�سيقية يف حفرّيات الكاكي
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جنومًا  ت�شتح�شر  التي  وتلويِنها  تنقيطها  حزوِزها،  خطوِطها،  بقِعها، 
عالماٍت  اأو  حبيٍب  وج��ٍه  على  متج�ّشدة  دموعًا  دافقًة،  اأنهارًا  ف��رورًة، 
املوِح�ص.  امل�شاء  يف  تبتعد  وهي  بالعاطفة  م�شبوبِة  ِل�ُشوناتا  مو�شيقّيًة 
ُيعيُدها  غائبة،  كائناٍت  وانعكا�شاِت  بظالِل  نتكّهن  اأن  اأحيانًا  ن�شتطيُع 
ن�شعَر  اأن  ن�شتطيع  اأو  كثيفة؛  ذكرى  اإىل  حّولها  وقد  مائّي  �شراٌب  اإلينا 
باأّننا منجرفون بتياٍر من التوق اأو يف الَدّواِر املغلِق مل�شاعِرنا التي ُتَخّلف 
الدُم  اإّن��ه   : قلوبنا  من  اخلارجة  الرتابّية  اللنفات  من  م�شياًل  وراءه��ا 
اأر�شنا  َدَمغنا بالنار وحّدَد  اأو ما هو نف�شه، جرُح احلبِّ الذي   ، املتخرّثُ
لنا  تقوله  ما  هذا  فيها؛  ُن�ْشَتْهَلك  اأو  َن�ْشَتْهِلك  التي  اجلزيرَة  العاطفيَة، 
الروِح  وغ��دوِّ  ب��رواِح  ن�شعَر  اأن  احل��ّب، حيث يكن  كرنفال  مثل  اأعمال 
ُمتكّررة،  خطوٍط  من  �شبابّيًا  درب��ًا  مبدعًا  الفروِر،  ل�شطياِد  التواقة 
ووقفات يف الطريق حمّدَدٍة ببٍك دائرية �شوداء، نعم هذا هو، رمّبا قاُع 

نبٍع اأو �شراُب واحٍة يخفي وجود احلبيب. 

يف  كما  م�شتقيمة،  بطريقٍة  ال��روِح  رحلُة  تتّم  اأخ��رى  اأحيانًا 
الروح الكبرية، 1998

ليتوغراف، طباعه على حجر مرمر. 
الكادمية امللكية للفنون اجلميلة، مدريد.

اأن�ِسل�ض ِبنا�ض
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اإيتاكا، عب بحِر من العوائَق، بحٍر اأبي�َص على عولي�ص اأن يعُبه كي يعود 
اإىل ذراعي زوجته بينلوبا، اأو اإىل ما هو مثلها اأهمّيًة، اإىل م�شقط راأ�شه، 
الذي هو قدره الأبدّي. يف بعٍد روحّي م�شابٍه هناك اجلزر امل�سحورة، التي 
يكن اأن ُيَذّكَر ت�شويرها بخيالت اأنثوية متطاولة، رمِز الأر�ِص املوعودِة 

املثاليِة، حيث جنُد على �شواطئها املتماِوجة �شْرمًا هادئًا لزمنّيًا. 

هذا كّله، بل اأكرث منه بكثري، هو ما ُتوحي لنا بِه اأعماُل حفِر 
املو�شيقي  َج  امُل���درَّ املعّذبة،  بتهوفن  اأنغام  ُت�شمع  حيث  الكاكي،  جعفر 

كون�سرتو رقم واحد للفيولني، 1997
حفر على زنك، 55 × 42 �شم. متحف 
كابيلدو اإن�شولر، جزر كناريا�ص.
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جعفر  الكمان.  على  ناعم  لكون�شرتو  اأو  موؤملة  �شوناتا  لأغنية  اخلفيف 
�شعريني  بقولني  هذا  كّل  لنا  يو�شح  وهو  ر�شامًا،  يكون  اأن  قبل  �شاعٌر 
من  قليٌل  احل��بِّ  بكلماُت  »َيليُق   : مات�شادو  لأنطونيو  الأول  نني.  مَّ ُم�شَ

املبالغة«، والالأخر لأدوني�ص :
جتتمع حويل اأَّيام ال�ّشنة 

اأجعلها بيوتًا واأ�شّرة واأدخل كّل �شريٍر وبيت
اأجمع بني القمر وال�شم�ص

وتقوم �شاعة احلب.

حديقة املللذات ، 1998 
زيت و مواد خمتلفة على 3 الواح 

خ�شب، 132 × 123 �شم.



الآخر | ربيع 2012

222

José Marín Medina خو�ِشه مارين مدينا

اخرتاع االألغاز

�شرٌّ  احلميمية،  فائقة  لغٌة  الكاكي  جعفر  عند  اخلطوِط  لغة 
مل  –واإن  ر�شومه  يف  ُنالحظ  اأن  املمكن  من  ي��زال  ما  التجريد.  داخ��ل 
واملدينِة  اخلفيِف  البنائيِّ  الهيكِل  املنظِر،  لوِن  حقوِل  دائمًا– اأَثَر  يكن 
العالقِة  منطقَة  لكنَّ  الإيقاعية؛  الراق�شة  امل�شتْبَطنِة، حركِة  امللموحِة، 
ما  املعدن، عادًة  اأعماِل احلفِر على  اأعماله،  والالمرئيِّ يف  املرئيِّ  بني 

خانقني )مدينتي(، 1987
حفر على زنك، 75 × 56 �شم. 
مموعة امللك خوان كارلو�ص.
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نا ويبهُرنا يف  تكوُن م�شو�شًة، ويف النهاية فاإن ال�شيَء الوحيَد الذي ي�شدُّ
لوحاِت احلفِر عنَدُه اإمّنا هي نوعية اخلطِّ الدقيقة التي ل عودة عنها، اأو 

نوعّية بقعِة اللوِن احلّي، املُحالة، التي يحدُث اأّنها غري متوّقعة.

جعفر  عند  ُف  نتعرَّ وبالأحباِر  املعدن  على  احلفِر  اأعماِل  يف 
من  كثرٌي  –ويجهلها  عليها  ُيغَبُط  التي  ال��ن��ادرة،  القدرِة  على  الكاكي 
الفنانني– على بناِء اأحاٍج، واخرتاِع األغاٍز واإيحاءات. اإّن اأّوَل املَُفاَجئني 
والذخائر  واحلبحبِة  واحلزوِز،  الأحباِر  هذه  لنتائِج  الرهيفِة  بالغنائيِة 
ثانيًا،  الورِق،  على  ثمَّ  اأوًل،  املعدين،  اللوِح  على  والنه�شاِت  والأحما�ِص 
م  يجب اأن يكوَن الكاكي. فنتيجة احلفر على املعدِن ل يكن اأبدًا التَحكُّ
اِع التي ي�شغط بها  ِة الطبَّ بها ول توّقعها كّليًا؛ فهي تتعّلق دائمًا ب�شّدِة قوَّ
على امِلكب�ص َلوحًة فَلوحة. رمَز الإبداِع يف لوحِة احلفر اإمّنا هو التعبرُي 
–الف�شاء اخلا�ّص الذي ل يكن ُولوُجُه–  ع لل�شخ�صِ نف�شه  غري املَُتَوقَّ
التعبرُي امل�شغوُل، �شعُب الإر�شاِء، الذي تنبثُق عنه �شهاداٌت من خالل 

ال�شغط ذاته، املطّبق طوياًل.

ب�شكٍل  املعدِن  على  حفٍر  فناُن  ُمَت�شّدد.  حفٍر  فناُن  الكاكي 
اأ�شا�شّي. فناُن ‘ور�شة’ ولي�ص فنان ‘ما بعد الدرا�شة’. لذلك فاإّن اأعماَلُه 
لي�شبَح  َيَتَحّوُل  املطاف  نهاية  لكنه يف  يبدو معروفًا،  �شيٍء  تنطوي على 
ٍة  َعت يف خدمِة روؤيٍة �ِشْعِريَّ خمتلفًا من خالل �شحِر طريقٍة "تقليدية"، ُو�شِ

اأ�شالته اجلذرية. الفّناِن، وعلى  ِة  ‘فريدة’، هي �شهادة على وحدانيَّ

ال�سنفونية ال�سابعة يف الماجور، 1998
حفر على زنك، 50 × 70 �شم.

خو�ِسه مارين مدينا
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ُمنَية عبد اهلل

تعريف االآخر و تعريف الذات كاآخر
م�ساألة الهوّية والفن املعا�سر

اإّنها َلفكرٌة بالغة اللتبا�ص اأن ُيقال اليوم يف اأوروبا، ويف اأمريكا ال�شمالّية، وال�شرق 
ر ال�شرق اأو�شطي« هو فّن احل�شارة الإ�شالمية اليوم متامًا  الأو�شط اإّن ما ُيدعى »الفّن املعا�شِ
هذه  االأم�ض.  يف  الإ�شالمية  احل�شارة  فنَّ  تاريخيًا،  التقليدي،  الإ�شالمي  الفّن  كان  مثلما 
ر« وتتجّلى بطرائق عديدة : فهي ُتدِرج و�شط  الفكرة تُتيح ا�شتخدام تعبري »فّن اإ�شالمي ُمعا�شِ
�شات املتاحف، اأعماًل ُمعا�شرة »من ال�شرق الأو�شط« �شمن مموعات الفن الإ�شالمي  موؤ�شَّ
ع  ُو�شِ قد  نف�َشه  الإ�شالمي  الفّن  تاأريخ مراحل  يِجد  الأكاديي،  العامَل  و�شط  ويف  التاريخي؛ 
والإيرانية،  »العربية،  ر  املعا�شِ الفّن  مبيعات  فاإن  الفّن  �شوق  و�شط  يف  اأما  ال�شّك؛  ع  مو�شِ
ال�شرق  »فّن  تاريخ  ُيكتب  وهكذا  القدمي.  الإ�شالمي  الفّن  مبيعاِت  ت�شحب  اأخذت  والرتكّية« 
القدمي،  الإ�شالمي  الفّن  تاريخ  اإىل  الرجوع  عب  ما  حدٍّ  اإىل  علنّية  ب�شورة  اليوم  الأو�شط« 
وبالنتيجة، تكّونت بالتدريج فكرُة ديومة الفّن الإ�شالمي، حيث امتّدت هذه الديومة فيما 

ر ال�شرق اأو�شطي.«  �ُشمي »الفّن املُعا�شِ

َكعاِمل  ر  واملُعا�شِ التاريخي  »الإ�شالمي«  الفّن  اعتبار  على  الفكرة  ه��ذه  ترتكز 
اأكرث و�شوحًا  اأن جِند  ا�شتمرارّية ثقافية لالإ�شالم. املثال على هذا الإدراك، الذي ل ُيِكن 
�شباط/فباير   24 يف  الأمريكية  املُّتحدة  الوليات  يف  افُتتح  الذي  الفني  املعر�ص  هو  منه، 
عام 2012 يف ُمتَحف الفّن بجامعة بريغهام يانغ يف ولية يوتاه. ففي هذه املنا�شبة، وحتت 
عنوان اجلمال واالإميان : عبور اجل�سور مع فنون الثقافة االإ�سالمّية، يجمع هذا املعِر�ص 
بينهم ح�شني  رين من  ُمعا�شِ لفّنانني  فنية  اأعماًل  القدمي  الإ�شالمي  الفّن  اأعمال  اإىل جانب 
املُ�شبَّق لال�شتمرارّية  الراأي  اأتى به  اأّن هذا التجاُور الذي  زندرودي وبارفيز تانافويل1. غري 
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هذا  الثمانينيات.  بداية  يف  ر«  ُمعا�شِ اإ�شالمي  تعبري»فّن  ظهور  منذ  انت�شر  اإذ  جديدًا،  لي�ص 
من  جزء  وكاأنه  اأو�شطي«  ال�شرق  املُعا�شر  »الفن  ي�شمى  ما  ُيتيح  بع�شهم،  راأي  يف  الإدراك، 
ة  »باآخريَّ مرتبطة  قة  ُم�شبَّ اأحكاٍم  بتجديَد  ي�شمح  ما  وذلك  اليوم  الإ�شالمية  احل�شارة  فّن 

رة.  اإ�شالمية«، بينما ُيتيح، يف راأي بع�شهم الآخر، املُطالبة »بهوية اإ�شالمية« ُمعا�شِ

ويف الن�ّص التايل ما يدعو قبل كل �شيء اإىل اإدراج اإمكانية روؤية ما ُي�شّنف ب�»الفّن 
�شمولية  واأكرث  اأعر�ص  �شياق  �شمن  اأهمّيته،  تعاظمت  طاملا  الذي  اأو�شطي«  ال�شرق  املُعا�شر 
ومن  الآَخريات.  من  العديد  اإنتاج  يف  التجاري  الت�شنيف  َعْب  ت�شاهم  التي  الفّن  عومَلة  من 
اإ�شالمية«  »اآخرّية  ل�  املرئّية  رات  املوؤ�شِّ ملختَلف  متيُّزًا  اأكرث  هو  ما  بو�شف  الأمر  ل  يّت�شِ بعد، 
ُمفرَت�شة. واأخريًا، ومن خالل النقا�شات احلالية حول م�شاألة »هوّية« هذا »الفّن املعا�شر يف 
ب� »هوّية  اإ�شالمّية« هو متامًا كاملُطاَلبة  »اآخرّية  اأّن تعريف  للعيان  الأو�شط«، �شيظهر  ال�شرق 
اإ�شالمية« اأو كتمييزها، اإمّنا هما عودة اإىل تاأ�شيل جوهر ل ي�شمح بروؤيٍة جديدة ملُماَر�شات 

رة. الفنون املُعا�شِ

د اأّن املقاربة النقدية املُعتَمدة يف هذا الن�ص اإزاء مفهوم ما  وهنا، يجدر بنا اأن ُنحدِّ
قة واختزالت، فاإنه يقع موقع  ثه بو�شفه اأحكامًا ُم�شبَّ ر وما ُيحدِّ يدعى الفّن االإ�سالمي املُعا�سِ
»الِطباق« counterpoint –كي نعيد ا�شتخدام م�شطلح خ�شب لإدوارد �شعيد– هذا امل�شطلح 
الغربية  النظرة  نقد  بتاأ�شي�ص  التي جاء حتليلها  الثقافية  الدرا�شات  بع�ص  ا�شتثمر يف  الذي 
اإىل الفّن غري الغربي، والإ�شارة اإىل اأّن العالقة بني املعرفة وال�شلطة وثيقة الرتباط مبفهوم 
وال�شلطة  املعرفة  بني  العالقة  ر  تت�شوَّ فاإنها  التايل  الن�ّص  املُختارة يف  املُقاربة  اأما  الهيمنة. 
الهوّيات ب�شكل  ُلعبة عمليات ك�شف  اإدراك تعقيد  دًة من كّل هيمنة، وذلك بغية  وكاأنها ُمرَّ
اليوم  التمييز املتعّلق  رة. ومثل هذا  عام، وك�شف املق�شود بالتعريف الذاتي للهوّيات املُعا�شِ
�شات وموؤّلفني  رًا، فاإنه ل يرد من قبل موؤ�شَّ بجزء من الفّن املُعا�شر بو�شفه فّنًا اإ�شالميًا ُمعا�شِ
واأتراك،  عرب،  موؤلِّفني  ل�شان  على  كذلك  ياأتي  بل  فح�شب،  �شماليني  واأمريكيني  اأوروبّيني، 
ر  املُعا�سِ االإ�سالمي  الفّن  يدعى  ما  ملفهوم  املُ�شرَتك  البناء  اأما هذا  واأندوني�شّيني.  ومالّيني، 
احلرف  ا�شتخدام  بني  املُنتَظم  )كالربط  املُتطابقة  العاّمة  االآراء  توظيف  على  يعتمد  فاإنه 
العربي يف اأعمال فنّية ُمعا�شرة وُتراث فّن اخلّط يف الفّن الإ�شالمي التاريخي(. ومع ذلك 
فلي�ص يف هذا البناء اإ�سراك، وتقا�ُشم لت�شّوراٍت ُمتماثلة ملُختَلف املفاهيم املُ�شاِركة. وهي ل 

تتطابق مع روؤية ُم�شرتكة عن الإ�شالم من حيث هو »ح�شارة اإ�شالمية.«

تعريف االآخر و تعريف الذات كاآخر : م�ساألة الهوّية والفن املعا�سر
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ر »عوملة الفّن« مولِّدة اأ�سناف »االآخر« يف الفّن املُعا�سِ

ل��وزارة   Quemin كومان  اآلن  الفّن  �شو�شيولوجي   2002 ع��ام  قّدمه  تقريٍر  اإث��ر 
بدا  ر،  املُعا�سِ الفّن  ع��امَل  ويف  ال�سوق  يف  ال��رائ��دة  البالد  دور  بعنوان  الفرن�شية  اخلارجية 
بو�شوح اأّن اخلطاب حول العوملة الفنّية واختالط الأجنا�ص مل ُيغريِّ �شيئًا يف النموذج الذي كان 
يخ�شع له عامَل الفّن الذي بِقَي هو ذاته »ثنائي القطب.«2 فقد اأ�شار كومان اإىل وجود »مركز 
غربي وا�شح« تظهر فيه الُبلدان الأغنى يف العامَل و»هام�ص فّني« ترتبط به بوجه خا�ّص ُبلدان 
»العامَل الثالث.« ولي�ص ثّمة اأي تغيري ِفعلي و�شط �شوق الفّن، ول اعرتاف عامَلي حقيقي مَت�شاٍو 
رة. يف هذه »العوملة الفنّية«، جِتد كلُّ ُمعاَر�شة ت�شويغها بقدر  اإزاء مموع ُمنَتجات الفّن املُعا�شِ
»املركز«  التمييز بني  ا�شتخداُم هذا  ويقبُلها  ُيولِّدها  التي  ال�شمنّية  القطيعة  ع  وُتو�شِّ ما تزيد 
العام  الراأي  املجازية مرتبطة مبفهوم  الأ�شكال  تكون هذه  اأن  املُمِكن  و»الهام�ص.« حيث من 
فه الفيل�شوفة  doxa الذي ل يتعار�ص هنا كما يف معناه التقليدي مع املنطق logos، بل كما ُتعرِّ

»اإ�شاعة نظرية«، وتقول  ُت�شّميه  ِقراٌن  اإ�شاعة ونظرية.  ِقراٌن بني  باأنه   Cauquelin اآن كوكالن 
»الإ�شاعة  لهذه  واأن  ومكان،  بزمان  مرتبطة  »َمعِرفة«  بو�شفه  ُيرى  اأن  ينبغي  اإّنه»خليط«  لنا 
مموعٌة  جِتُد  اأجلها  من  التي  العوملة  بالغة  ن  ُيكوِّ اخلليط  هذا  اجتماعيًا.  دورًا  النظرية« 
ر«، و»الفّن  ر التي ت�شمل : ما ُيعّرف ب�شفة »الفّن الإفريقي املُعا�شِ من تعريفات الفّن املُعا�شِ
فتتطّور  العوملة هذه  اأما بالغة  الخ.  ر«،  املُعا�شِ الإ�شالمي  و»الفّن  اأو�شطي«،  ال�شرق  ر  املُعا�شِ
ز من وظيفة هذه  �شات الدولية الُكبى التي تقوم بت�شريع الفّن، وذلك ما ُيعزِّ من خالل املوؤ�شَّ
املوؤ�ش�شات يف لعب الدور الجتماعي يف القت�شاد ال�شيا�شي للهوّيات التي حتّدد اأمناطها مما 

ي�شمح يف ذاته باإن�شاء الراأي العام.3 

ومن اجلدير بالذكر اأن هذا الراأي العام ُيوَلد بطبيعته يف املدنّية، اأي يف املجتَمع 
دّية تتجلَّى تدريجيًا يف املجتمعات املُعا�شرة. وبذلك قد  ري لأّنه ي�شتوِجب ح�شور تعدُّ احل�شَ
ي�شمح »ِلُلغة ُم�شرَتكة يفهمها اجلميع باأن تربط بني اأفراد اجلماعة، وُتتيح لهم اأن يتكّلموا يف ما 
بينهم وَي�شِدرون عن ثقافة ُم�شرَتكة.« والراأي العام الذي ُيعِلن »عومَلًة فنّية« اإمّنا هو خليٌط من 
ر كونّيًا، و�شيوَجد  املتناق�شات بني اإرادة التجان�ض والتوفيق من جهة : اإذ �شيكون الفّن املعا�شِ
اأي�شًا يف ما ندعوه اليوم »هام�شًا«، مقابل ن�شبية ثقافية قد ت�شتجيب ل�شرورة اأن تعرتف، �شمن 
�ص  د اآن كوكلني، هو »ُملخَّ ر خا�ّص به. فالراأي العام، كما توؤكِّ هذا »الهام�ص«، بنتاٍج فّني ُمعا�شِ

كًا وتناُق�شًا.4 ع، بادئ ذي بدء، بو�شفها تفكُّ اآراء ُم�شرتكة« من ال�شعب نقُدها لأّنها تتو�شَّ

ُمنَية عبد اهلل
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عات topoi، اأو هذه »احُلَزم من املعنى« يف البالغة  اأما هذه الآراء العامة اأو التمو�شُ
القدية، فاإنها ت�شتِمّر يف بالغة عوملة الأفكار اجلاهزة عن »الآَخر«. هذا »الآخر« هو الفّنان 
املواد  بع�َص  توظيفه  ُيَعدُّ  �شوف  حيث   : قة  املُ�شبَّ الأحكام  من  ع��ددًا  وح��َده  ا�شُمه  َيجرُّ  الذي 
ز عن الأ�شالة اأو من عودٍة اإىل  الفنّية، كا�شتخدامه بع�ص التطبيقات النابعة من بحٍث ُمتميِّ
جوهر تقليد ُمعنيَّ كما هي حال تاأويل ال�شتخدام احلايل للحرف العربي املُدَرك، عودًة اإىل 
تقاليد التخطيط يف الفّن الإ�شالمي التاريخي اأو، على العك�ص، تاأويل عَدم ا�شتخدامه، كدليل 
اّتهامي على املُثاقفة والتغريب. وهكذا فاخلطاب الدليل الذي يعِر�ص اأعمال هوؤلء الفّنانني 
اإليهم هوّية »الآخر« فاإنها ُتعاِر�ص يف اأغلب الأحيان  املُعدودين »غري غربّيني«، والذين نعزو 
ر، الخ. وهكذا ،  بني احلداثة والتقليد، بني التكنولوجّيات واأدوات الفّن، بني املا�شي واحلا�شِ
ر« اأم ُمطاِلبًا ب� »هوّية  فاإّن جزءًا من الفّن املعا�شر، �شواٌء عَددناه نابعًا من »فّن اإ�شالمي ُمعا�شِ

د وجود »اإن�شان اإ�شالمي«، و »اآخرّية اإ�شالمية« وا�شعة هي جانبه الثقايف. 5 اإ�شالمّية«،يوؤكِّ

تعيني »اآخرّية اإ�سالمية«
اأي   homo islamicus اأ�شماه  ما  ولدة  عقود،  ثالثة  قبل  رودن�شون،  مك�شيم  ف  عرَّ
»الإن�شان امل�شِلم« الذي يعي�ص يف الع�شر احلديث. وقد جاءت ت�شميته هذه من خالل ما و�شفه 
اأما  بالتناق�ص املُخلِخل الذي طاملا جمع يف وعي الثقافة الأوروبية بني ال�شاّذ والغريب معًا. 
هذا التناُق�ص فاإنه ُي�شّكل، يف الوقت نف�شه، مو�شوع كّل الإغراءات، وكافة الهتمامات. ويكتب 
رودن�شون قائاًل : »يف القرون الو�شطى يغدو ال�شرقي، العدو اللَّدود لالأوروبي، لكْنه م�شاو له. 
اأما يف القرن الثامن ع�شر الذي توّلدت منه اإيديولوجية الثورة الفرن�شية، فقد اأ�شبح ال�شرقي 
اخل�شائ�ص  هذه  مع  الغربي  تعاطف  ولئن  الغريبة.  خ�شائ�شه  داخل  الآخراملقفل  الكائن 
ب�شبب اإثارتها خلياله، اإل اأنه تنازل من عليائه ليمجدها وُيِجّل من قيمتها. و�شمن هذا الإطار 

مّتت ولدة ‘الإن�شان املُ�شِلم’. وحتى اليوم ما يزال هذا املفهوم بعيدًا جدًا عن اأن ُيَزحزح.«6 

ر على االآخرية : احلروف العربية اأّول موؤ�سِّ
رين ‘عرب’،  حني ُي�شاغ حتديد »اآَخرّية اإ�شالمية« انطالقًا من اأعمال فّنانني ُمعا�شِ
و‘اإيرانّيني’، و‘اأتراك’ و‘باك�شتانيني’ وغريهم، فهو اإمّنا ي�شتند، يف جزٍء كبرٍي منه، اإىل »فّن 
دومينيك  اأبداها  التي  املالحظة  بهذه  مثاًل  ن�شت�شِهد  العربّية.  الكتابة  ده  جت�شِّ وما  اخلّط« 
النتاج  يف  نظره  يف  تبلور  الذي  الإ�شالمي  الفّن  بخ�شو�ص   1991 �شنة   Chevalier �شوفالييه 
اأن ُنالِحظ نوعيَة  ر، علينا  الفّني احلايل يف البالد الإ�شالمّية : »لكي نعود اإىل الفّن املُعا�شِ
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من  م�شتوحاًة  لكونها  فهي،  والأتراك.  والإيرانيِّني،  العرب،  للفّنانني  الت�شويرّية  الإجنازات 
فّن اخلّط ومن متثُّالٍت تقليدية اأُخرى يف الإ�شالم، فاإنها تلتحق مبا ابُتكر اأ�شاًل من فّن ر�شم 

اللوحات املُعا�شر يف اأوروبا واأمريكا ، لكن بخ�شائ�شها املُتمّيزة.«7 

خ الفّن ماثيو رامبلي Rampley على  ل ب� »فّن اخلّط« : ُيعلِّق موؤرِّ وهذا مثال اآخر مّت�شِ
م�شمون ما جاء يف الكاتالوج الذي رافق �شنة 1999، معِر�ص بعنوان الت�سّرد واالختالف : 
الثقافة العربية املرئية املعا�سرة يف ال�ستات )قاعة عْر�ص بروناي، لندن( بالطريقة الآتية : 
العربية يبحث هذا الختيار كي  املرئية  للثقافة  اأّي مفهوم  : عن  املطروح هو  املُِلّح  »ال�شوؤال 
له ؟ فثمة غياب ملحوظ لأمثلة فّن اخلّط مع اأّنه مركزي يف عّدة ثقافات عربية.«8 وهكذا  ُيثِّ
ي�شعرنا الكاتب بخيبة اأمل بدءًا من حلظة عجزنا عن اأن نربط ب�شكل مرئي اأعماًل فنية ب� 
»فنِّ اخلّط.« وقد ُعبِّ عن خيبة الأمل هذه يف بع�ص التعليقات املن�شورة يف جريدة لوموند 
ك�سف   : اأقامته �شالة �شات�شي يف لندن عام 2009 بعنوان  الفرن�شية مبنا�شبة املعِر�ص الذي 
ق  النقاب : اجلديد يف الفن يف ال�سرق االأو�سط. اأما هذه اخليبة التي انبثقت من احُلكم امل�شبَّ
رين م�شغولون باإعادة  اأغلبية الفّنانني العرب املُعا�شِ فقد جاءت نتيجة العتقاد ال�شائد باأن 
اإنتاج اأعمال الفّن الإ�شالمي التاريخي. اأما ماثيو رامبلي فيلّخ�ص �شياغته لهذا احلكم املُ�شّبق 
كالآتي : »... يعمل عدد كبري من الفّناّنني العرب املُعا�شرين بهدف االإ�سهار بورٍع ِقَيَم القراآن 

واالإ�سالم ذات الثوابت التي ال تتزعزع.«9

»اآخ��رّي��ة  لفبكة  حتفيز  كعامل  »الإ���ش��الم��ي«  الفّن  عن  الن�شو�ص  تعمل  وهكذا 
دة. ففي راأي بع�شهم، ي�شي  ن هذه »الآخرّية« يتجّلى باأ�شكاٍل ُمتعدِّ اإ�شالمّية.« غري اأّن ما ُيكوِّ
بهم ذلك اإىل اأن ي�شعوا، انطالقًا من خ�شائ�ص اللغة العربية، الطريقة التي ترى بها العنُي 
ال�شكَل املرئي. فيقيموا التناظر بني قراءِة ُلغٍة مكتوبة بقراءِة عمٍل مر�شوم بغ�ص النظر عما 
هي هذه اللغة. وهكذا نقراأ يف مقالة من�شورة �شنة 2003 تن�ص على : »اأن لدرا�شة فّن اخلّط 
العربي اأهمّية اأ�شا�شية يف فهم العامَل املرئي للفّن الإ�شالمي، واإدراك الطريقة التي يختِلف 
بها عن تقاليد اأُخرى. فعلى �شبيل املثال، ُتقَراأ الكتابة العربية من اليمني اإىل الي�شار، وبالتايل 

َور بانتظام يف الجّتاه نف�شه.«10  يبدو منطقيًا تخيُُّل اأن يقراأ النا�ص ال�شُّ

م  ل�شّك يف اأّن اللغة العربية ُمنِتجٌة كبرية لل� »الآخرّية.« اإذ ُيظِهر معر�ص اآخر ُنظِّ
يف لندن يف �شهر كانون الثاين/يناير عام 2007 اإىل اأّي حدٍّ �شارت اللغة العربّية، يف بع�ص 
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احلالت الُق�شوى، تثري تداعيات اخلوف والرتياب بحيث كان عنوان هذا املعِر�ص بارانويا. 
اأُقيم )من 11 كانون الثاين/يناير اإىل 11 �شباط/فباير( يف ُمتَحف فرويد الواقع يف  وقد 
امل�شكن الذي اأقام فيه فرويد طيلة ال�شنوات التي ق�شاها يف لندن، حتى مماِته. وقد �شمل هذا 
املعر�ص عماًل فّنيًا للفّنان اللبناين خالد رم�شان الذي يعي�ص يف الدامنارك. اأما هذا العمل 
فهو عبارة عن معطف واٍق من املطر ذي لوٍن اأحمر، وقد ُعلِّق يف زاوية من الغرفة التي بقيت 
ل  ُمتطابقة مع الغرفة التي كانت ت�شغُلها اآنا فرويد. وُتظهر للعيان كتابة باللغة العربية هي �سجِّ
اأنا عربّي، هذه العبارة التوكيدّية املُ�شتعاَرة من ق�شيدة ملحمود دروي�ص. ويبدو اأن هذا العمل 
ر على  الكتابة العربية تعَمل كموؤ�شِّ اأّن  ُي�شّدد على  اأن  الفّني كان يتمّنى، من جملة ما متّناه، 
ر ر�شم  اآخرّية ُمقِلقة. وهذا الإثبات هو ما تقوم به الفّنانة الإيرانية بوران جين�شي التُي تكرِّ
احلروف العربية لالأبجدية الفار�شّية يف اأعمالها �شارحًة عمَلها على النحو الآتي : »ل يبحث 
عملي عن تعليم اخلّط الفار�شي، بل بالأحرى عن تعويد املُ�شاِهد على روؤية ُلغة اأجنبية. لأّن 

جعل الأ�شياء ماألوفة ُيريح الإن�شان وُيخفي كّل خوف.«11 

فِكرة  وا�ستعماالت  الت�سكيلية  االأ���س��ك��ال  بع�ض  اإدراك   : االآخ��رّي��ة  على  اأُخ���رى  م��وؤ���ّس��رات 
»الرتاث الثقايف«

يف نظر موؤّلفني اآخرين، هنالك بع�ص الأ�شكال الت�شكيلية التي متثل انعكا�ص لطريقة 
حياة »اإ�شالمية« خا�شة. ها هو مثاًل ما ُيِكن اأن نقراأه ب�شدد اأعمال الفّنان الليبي علي عمر 
الرمي�ص الذي يعي�ص يف لندن : »تنعك�ص توّترات وغنائية نهج احلياة العربية العادية يف املناظر 
من فّن اخلّط للفّنان الليبي علي عمرالرمي�ص. اإذ يرى املُ�شاِهد و�شط األوان البّني، والأ�شمر 
املُ�شَفّر، والأمغر، اللوٍن الفريوزيٍّ والأزوردي بحيث ينقل امل�شهد جوهر البواِطن االإ�سالمية.«12

ويبدو اأّن بع�ص الكتابات ُتعيد تاأكيد احلكم امل�شبَّق على ما ُعدَّ �شعبًا بال فّن. فقد 
عّلقت مقالة يف جريدة �سانداي تاميز يف �شهر كانون الثاين/يناير �شنة 2009 على معِر�ص 
ك�سف النقاب )قاعة �شات�شي، لندن( بالطريقة الآتية : »الفّنانون ال�شرق اأو�شطيُّون مل يخلقوا 
ب�شكل تلقائي وعفوي اأفالم الفيديو، ون�شب التجهيزات وغريها من الو�شائل التكنولوجية 

املختلفة : ما قاموا به هو مرد تبّني ما راأوه يف الفّن الغربي.«13 

ب�»هوّية  ُيطالبون  الذين  اأول��ئ��ك  مع  متامًا  نظرتهم  تتطابق  اآخ���رون،  وهنالك 
للمعرفة،  اجلوهرانية  الروؤية  على  ع  ُي�شجِّ زًا  ُمتميِّ تقليدّيًا  تعليٍمًا  يختارون  فاإنهم  اإ�شالمية«، 
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 Carswell كار�شويل  والبوف�شور جون  الآثار  عامِل  يحكي  وهكذا  بالتقاليد.  متم�ّشكة  وملناهج 
اأّنه مع و�شوله اإىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1956، تنّبه على الفور اإىل �شيء يبدو له 
دومًا »�شحيًحا ب�شكل اأ�شا�شي« فقال يف مقابلة له : »اكت�شفُت على الفور تقريبًا �شيئًا اأعتقد اأّنه 
ما يزال �شحيحًا ب�شكل اأ�شا�شي. فمن غري املُفيد تعليمهم )يق�شد الطالب اللبنانيني يف ق�شم 
الفّن( الفّن الغربي لأّن ذلك لي�ص له اأية عالقة على الإطالق مع تقاليدهم. وفّكرت اأّنه كان من 
ال�شروري، يف نظري، اأن اأقوم باأبحاث حول الفّن الإ�شالمي لتعليمهم ب�شورة اأف�شل. ولئن مل 
يكن باإمكاين الّدعاء باأنني ُم�شِلم، كان من ال�شروري، بالقيا�ص اإيّل، اأن اأرى العامَل بطريقة 
اأكرث تقليدية.«14 هذه املّرة، جون كار�شويل ُيعبِّ عن اأفكاره بو�شفه ر�ّشامًا وَيرِجع ب�شكل غري 
ُمبا�شر اإىل مفهوم ‘روح املكان’ Genius loci يف قوله : »عندما كنُت طالبًا، كنُت اأُِحّب الألوان 
البنّية. وحني بداأت بالعمل يف ال�شرق الأو�شط، �شمن هذا املحيط املُفَعم بالألوان، �شار فن 

د اللون اأكرث. وقد كان هذا نوعًا من التطوُّر الطبيعي.«15  الر�شم لدّي فّنًا ُمتوحِّ

ز بني مفهوم »الإرث الثقايف« من جهة، وتعلُّم منهاج معرفة  اأما هذا الرابط املُتحيِّ
اأُخرى، فيتجّلى يف هذا املثال الآخر والأكرث حداثة: هكذا يوؤكد كل من �شيال بلري من جهة 

Blair وجوناثان بلوم Bloom يف عام 2003 اأن »الِبي�ص غري امل�شلمني ي�شريون ُمهيمنني �شيئًا 

ف�شيئًا يف املجال )املق�شود مال تاريخ الفّن الإ�شالمي(، ومنهم عّدة طاّلب ُمتاأمِركون من 
اأحفاُد ُمهاجرين ُم�شلمني و�شرق اأو�شطيني، وهم يبحثون عن جذور اأهلهم، اأو منهم طاّلب 
اأكيدة،  غري  زالت  ما  املُ�شتقبلّية  م�شروعاتهم  اأجنبية  بالد  من  ُم�شِلمون  اأو  اأو�شطيُّون  �شرق 
نظرًا للعوا�شف ال�شيا�شية املُعتادة التي تهبُّ على تلك املنطقة املُ�شطربة. هذا التنوُّع اجلديد 
عات حُمتفى به فعاًل، لكّنه ُيثري –كما ي�شرح كّل من �شيال بلري، وجوناثان  من التجارب والتوقُّ
بلوم– اأ�شئلة ُمعّقدة ب�شدد من يفعل ماذا ومن اأجل َمن. فم�سالح اأولئك الذين يبحثون 
عن فهم اإرثهم اخلا�ّض، وكذلك اآراوؤهم مُيِكن اأن تختِلف اختالفاً كبرياً عن م�سالح اأولئك 

ونه بعيداً يف الزمن ويف اجلغرافيا.«16  الذين يبحثون عن اأن يفهموا وي�سرحوا �سيئاً يعدُّ

اأما ال�شوؤال الذي يطرحه بلري وبلوم يف قولهما »من يفعل ماذا ومن اأجل َمن ؟«، فاإنه 
مل ُيطرح اإل اليوم اأي يف اللحظة ذاتها التي يبداأ خاللها ما يدعوانه »الِبي�ص غري املُ�شِلمني« 
اأّن  املُلحوظ  الإ�شالمي. ومن  الفّن  تاريخ  »اأقلّية« يف درا�شة  وبلوم  بلري  اأمثال  الذين يجعلون 
هذه  مبثل  اإل  املنا�شبة  هذه  مثل  يف  ُيطَرح  ل  التاريخية  املعرفة  بناء  يف  املو�شوعية  �شوؤال 
التي بح�شبها  رة  املُتكرِّ الأخرى  الفكرة  اإخراج هذه  فارقة،  مِبُ ُتعيد،  الأقوال  املُفردات. فهذه 
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يفرِت�ص ا�شتح�شان الفّن الإ�شالمي اإّما اأن يكون هو نف�شه »ُم�شِلمًا«، واإّما اأن يكون لديه تعاٍل 
ق على بيكا�شو.  »عربي« اأو »اإ�شالمي.« هذا احُلكم املُ�شّبق الأخري لي�ص جديدًا، فقد �شبق اأن ُطبِّ
واملثال على ذلك ال�شهادة التالية : »هكذا جنده )اأي بيكا�شو( ُيف�شي اإىل الأرابي�شك. وما كّنا 
ِلتفوتنا مالحظُة مقدار ما كانت نزعة بيكا�شو اإىل اخللط بني الأجنا�ص، واإىل ت�شويه ج�َشد 
النهاية  ُنتاِبع بال�شرورة حتى  اأن  ل�شاغٍل كهذا، ومن دون  الإن�شان والأ�شياء بحيث ت�شتجيب 
التاأويل ‘العربي’ ل�شمه الذي يقوم به بهن�شي كالتايل )بيقا�ِشم - اأبوقا�ِشم - بيكا�شو(، كما 
ُيكننا اأن منتِنع، مع اأبولينري ‘عن اأن نفرِت�ص اأنه يف اأ�شله البعيد كان ُم�شِلمًا’ –متامًا مثل 
خ الفّن ال�شوري  الدعاء عن دايل Dali اأو خوان غري�ص Gris.«17 وهنا علينا اأن ن�شري اإىل اأن موؤرِّ
�شنة 1983 يف  بيكا�شو  ل�شم  العربي  التف�شري  هذا  اأُخرى  مّرة  ن  وي�شمِّ ُيعيد  بهن�شي  عفيف 
كتابه الفّن واال�ست�سراق. اأما هذه الفكرة فكان قد عر�شها اأّوًل يف اأطروحته للدكتوراه التي 
كتب  فعندما   : اآخر  مثال  جديد  من  هو  وها  ال�شتينّيات.18  يف  ال�شوربون  جامعة  يف  ناق�شها 
Klee، مل يتواَن عن التذكري  جان-لوي فور يف مقالته عن تاأثري الفّن الإ�شالمي يف بول كلي 
عدد  هنالك  اأخ��رى  جهة  ومن  بعيد.19  عربي  اأ�شل  من  منحدر  اأنه  نف�شه  تخّيل  الفّنان  ب��اأّن 
يوؤكدوا  معا�شر«،  اإ�شالمي  »فن  بو�شفه  الإ�شالمي  للفن  الإيجابي  تقديرهم  اإثر  الكتاب  من 
اأنهم لي�شوا م�شلمني. ِلن�شت�شِهد مثاًل مبا يقوله الناقد مايكل فولب Volpe، بعد زيارته ملعر�ص 
فّنانني ُمعا�شرين »من ال�شرق الأو�شط« يف لندن عندما يقول : »اأنا ل�شُت م�شِلمًا. وزمالئي 
نبحث  اأن  علينا  ولرمّبا  اأي�شًا.  ُم�شلمني  لي�شوا  فاإنهم  جدًا  ملحوظة  م�شاعرهم  كانت  الذين 
الهائلة يف  اجلداريات  َترون  فعندما   .]...[ ونتفّح�ص حا�شرنا.  ما�شينا  من  اأبعد  فرتة  يف 
النا�ص  لكّل  وا  ُتعبِّ اأن  ويف  راخ،  ال�شُّ يف  الُبكاء،  يف  رغبة  تتمّلككم  الإيطالية،  الكاتدرائيات 
ق فّنًا عربّيًا واإ�شالميًا عظيمًا.«20  اأتذوَّ واأنا  اأّنني عرفُت جتارب مُماثلة  عّما راأيتم. ول �شّك 
اإ�شالمي« فاإنه ي�شمل ما يدعوه »املمّثلون املُعا�شرون له«  ب� »فّن  اأما ما يق�شده مايكل فولب 
و»اإبداعات فّنانني من ال�شرق الأو�شط.«21 غري اأّن هذه الفكرة اجلوهرية قد تكون نتيجة فكرٍة 
اأخرى يكون الفّن الإ�شالمي بح�َشبها غري مفهوم عند غري املُ�شلمني، وهي فكرة طاملا تناَقلْتها 

الكتاباُت عن الفّن الإ�شالمي التاريخي. 

وهكذا فاملُطالبة ب�»هوّية اإ�شالمية« ل ُيِكن اإل اأن تكتفي بتعيني »اآَخرّية اإ�شالمية« 
غري قاِبلة لالختزال وغالبًا ما تقود )كاملُطالبات بالهوية متامًا( اإىل تاأ�شيل اجلوهر وماهيته. 
اإ�شالمية«  »هوّية  كتحديد  متامًا  ر  املُعا�شِ الفّن  من  ج��زءًا  ت�ِشم  اإ�شالمية«  »اآخرّية  فتعيني 
الن جوهرًا وماهية واحدة.  ر، وكلتاُهما ُتف�شِّ خم�شو�شة بهذا اجلزء نف�شه من الفّن املُعا�شِ
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نه، والتي تلغمه،  وكما ي�شرح رودان�شون »تف�شيل جوهر وماهية ما يعني اإهمال الآليات التي ُتكوِّ
ره. هذا يعني عدم الأخذ باحل�شبان اإل ‘فكرته’. هذا هو املذهب املثايل.«22 وُتفجِّ

ر ال�سرق اأو�سطي« »املثالّية« يف مقولة »الفّن املُعا�سِ

يف الفرتة الواقعة بني 5 ت�شرين الثاين/نوفمب من عام 2009 و 18 كانون الثاين/
عنوان  حتت  ببلني  غروبيو�ص  مارتان  ُمتَحف  يف  اأملانيا،  يف  اأُقيم   ،2010 عام  من  يناير 
ت�سوير: خمّططات ت�سويرية عن االإ�سالم واحلداثة معِر�ص جمع اإىل جانب مو�شوعات 
يف  ولدتهم  اأماِكن  اأو  اأ�شماوؤهم  تربط  لفّنانني  ُمعا�شرة  اأعماًل  التاريخي  الإ�شالمي  الفّن 
ال�شرق الأو�شط. فالق�شية التي كانت ت�شّم مموَع كاتالوج ت�سوير هي، مّرة اأُخرى، ق�شية 
ر« ؟ تطرح موؤّرخة الفّن  ر. وال�شوؤال هل هناك »فّن اإ�شالمي ُمعا�شِ »هوّية« هذا الفّن املُعا�شِ
ر يف  املُعا�سِ الفن  بيان  اأي�شًا يف مقالتها  ال�شوؤال  Von Roques هذا  اآدري��ان فون روك  كارين 
البالد العربّية املن�شور �شنة 2003 يف كاتالوج معر�ص بعنوان احلرف املك�سور : الفن املعا�سر 
يف البلدان العربية الذي اأقيم بتاريخ 11 اآذار/مار�ص -21 اأّيار/مايو 2003 يف قاعة الفن 
يف مدينة دارم�شتاد باأملانيا : »هل يجوز تعريف الفن املعا�شر الذي ينتج يف البالد الإ�شالمية 

كفن اإ�شالمي، اأم اأن مثل هذا الو�شف خل�شائ�شه ما عاد له قيمة يف يومنا احلا�شر ؟«23

وهذا اأي�شًا ال�شوؤال الذي طرحه غلني لوري Lowry، مدير متحف الفن احلديث يف 
ر : الفّن احلديث والثقافة االإ�سالمية التي نّظمها  نيويورك يف حما�شرة له بعنوان زيت و�ُسكَّ
معهد الثقافة املُعا�شرة يف متحف اأونتاريو امللكي يف خريف عام 2009. يقول لوري : »يطرح 
غرابار عّدة اأ�شئلة حول مو�شوع متى وكيف مّت ظهور الفن الإ�شالمي، كما ي�شري اإىل �شعوبة 
ا�شتخدام م�شطلح ‘اإ�شالمي’ يف و�شف فن ت�شّمن العوامل الجتماعية، والدينية، والثقافية 
يف الآن نف�شه. واليوم ما زالت هذه الق�شايا قائمة يف النقا�شات املتعلقة بالفن املعا�شر القادم 
اإنتاج فن على يد فنانني من  من مناطق غالبيتها من امل�شلمني. )كما يت�شّمن هذا النقا�ص 
مواليد اأوروبا واأمريكا ويعي�شون فيها(. فما الدواعي لذلك ؟ واإن جاز ال�شوؤال، هل ُيَعّد هذا 

الفن معا�شرًا اأم اإ�شالميًا اأم الثنني معًا ؟«24 

�شميم  يف  فهو  الأو���ش��ط��ي«  ال�شرق  ر  املعا�شِ »ال��ف��ّن  ه��ذا  هوّية  عن  ال�شوؤال  اأم��ا 
النقا�شات الراهنة. وهو يرتكز على معرفة اإْن كان هذا الفّن امتدادًا لتاريخ الفن الإ�شالمي، 
ر  املُعا�شِ الفنَّ  التاريخي،  الإ�شالمي  الفّن  كان  كما  �شي�شري،  الفّن  هذا  كان  اإن  معرفة  اأي 
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»العامَل  ب�  املرتبطة  رة  املُعا�شِ الفنية  الإبداعات  هذه  درا�شة  اأّن  ذلك  الإ�شالمية؛  للح�شارة 
ر.« وذلك  املُعا�شِ ل�»الإ�شالم  تِتّمة ملقاَربة علم الجتماع  النحو،  ُت�شّكل، على هذا  الإ�شالمي« 
لأّن فكرة ا�شتمرار »احل�شارة الإ�شالمية«، يف الفّن كما يف كّل مال تقريبًا، على الأقّل من 
الواعية  اأو غري  الواعية  املحاولة  اأما هذه  راأيًا عاّمًا.  وثقافية، �شارت  وجهة نظر اجتماعية 
الأو�شط« بقدر ما هو  ال�شرق  ر من  ُمعا�شِ ل�»فّن  ا�شتمرارية، ورابط قرابة طبيعيني  لعتماد 
فّن اإ�شالمي تاريخي، فاإنها حماولة تظهر اأي�شًا يف العامَل الثقايف ب�شورٍة عامة حيث تتكاثر 
ر من ال�شرق الأو�شط« اأو من »العامَل العربي.« ويتعّلق الأمر  املطبوعات اخلا�شة ب�»الفّن املُعا�شِ
فيها دومًا بتعريف هوّية هذا الفّن املُعا�شر بالقيا�ص اإىل تاريخ الفّن يف احل�شارة الإ�شالمية. 
ومن املُهّم متييز حقيقة اأن انطالق بع�ص املعاِر�ص و�شهولة منال هذه املطبوعات التي تطرح  
املقاربات الأ�شلوبية، والتقنّية اأو اجلمالية بني منتوجات الفّن الإ�شالمي التاريخي والإبداعات 
تتناول  اأّنها  مبعنى  ذاَته؛  ال�شيء  تفعل  ل  اأُخرى  ومطبوعات  معاِر�ص  اأّن  حني  يف  رة،  املُعا�شِ
ر من ال�شرق الأو�شط.« ومع ذلك، ل عجب من اأّن هوؤلء  مو�شوعًا واحدًا فقط هو »الفّن املُعا�شِ
اأ�شلوبية )فّن اخلّط/ واأولئك يتقا�شمان بالغة ُم�شرتكة متنح هذا الفّن، من خالل مراِجع 
�شياق  ُيدعى  عام  و�شياق  احل�شارات(  )حوار  نقا�ص  ومو�شوعات  الخ.(  اخلطوط  وخرب�شة 

»عوملة الفّن« الذي ين�شب هوّيًة »الآخر« لهذا الفن املعا�شر. 

 Quemin اآلن كومان  يوؤّكد  التمييز كما  اأنواع  وهكذا ت�شمح »عوملة الفّن« هذه بكّل 
بقوله : »اليوم اأي�شًا، يبقى فّنانو البالد ‘القا�شرة’ )ُمفردة تت�شاّد مع نظريتها ‘بالد را�ِشدة’ 
للفن  الغربي  العامل  املُهيِمن يف  التّيار  من  مو�شوَفني  الفنّية،  ك�شائر اجلماعة  ‘قائدة’(،  اأو 
ر.«25 ففي هذه العوملة »الفرتا�شية« بالنظر اإىل الواقع اجلمايل الذي غالبًا ما اختلط  املُعا�شِ
رة، فاإننا جند كّل هذه  وتهّجن )من وجهة نظر تقنّية اأو �شكلية( ملجموع الأعمال الفنية املُعا�شِ
غًة لأّنها ت�شمح، متامًا كبالغة العوملة التي ت�شمح لذاتها، باإدامة روؤية  التمييزات نف�َشها ُم�شوَّ

ازدواجية ُتعاِر�ص احلداثة والتقليد، كما تعار�ص الع�شرنة والتاريخانّية، الخ.

اآٍن  اأمريكي يف  اإنه هندي، و�شيني، واأفريقي، وجنوب  اإذًا هذا هو »هام�ص« الفّن، 
واحد.ويغدو اليوم »�شرق اأو�شطي« اأكرث فاأكرث، ما�شيًا من ال�شرق اإىل الغرب، ومن ال�شمال اإىل 
ب  اجلنوب. وبالتايل تعود العوملة اأكرث اإىل »العوملة الَكونّية للعامل« العامل بَدل اأن تعود اإىل »ال�شَّ
اأُعيد ا�شتخدام التعريف الذي ُيعطيه مي�شيل �شرّي Serres لكِلمة »َكويّن« يف  يف كلِّ اجّتاه« كي 
د الذي ي�شّب يف كّل اجّتاه.«26 وهكذا فاإن عوملة العامل ترتكز على عمليات  قوله : »ذلك املُتفرِّ
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الف�شل الت�شنيفي، والِقَيمي والبالغي بحيث ُتقراأ اأعمال الفنانني »الغربيني« قراءة جمالية، 
فيما ُتقراأ اأعمال الفنانني »غري الغربيني« قراءة اإثنية.

د، يبدو اأن العوملة املوؤ�ّش�شاتية،  ومن هذا املنطلق وبعيدًا عن الظهور كمفهوٍم موحِّ
كوكالن   اآن  رنا  ُتذكِّ كما  ال�شبكة  �شلطة  خ�شائ�ص  اإحدى  اأن  تن�شى  وال�شتدللية،  والنظرية 
لها مكان خا�ّص، ول  ولي�ص  تُعد مركزية،  لطة مل  ال�شُّ : فهذه  القرار  »باإبعاد �شلطة  اإمّنا هي 
تنطِلق من �شخ�ص اأو من مموعة اأ�شخا�ص لتنتقل اإىل الهام�ص.«27 وهي تقول لنا اإّن الأهمية، 
هذه  اأّن  م،  املُعمَّ ل  التوا�شُ من  العامَل  هذا  يف  ويبدو،  ملركز.  ُتعطى  ل  الطبوغرافيا،  هذه  يف 
دة« و»بالد  ز بني »بالٍد ُمر�شِّ رد والتي مُتيِّ »العوملة الفنّية« التي ُتطِلق حتمًا اآلياِت الدمج والطَّ
تابعة«، ل يخت�ّص اإل يف مال توزيع الفّن املُعا�شر وا�شتهالكه )يف �شوق الفّن(، ويف حقله 
ر الذي، كما اأّكدت  �شاتي خاِلقًا بذلك واقعًا ُموازيًا لالأعمال الفنّية؛ اأي واقع الفّن املُعا�شِ املوؤ�شَّ
ة بالأعمال الفنّية.«28 واحلال اأّن اأغلب هذه الأعمال  اآن كوكالن، »ينبني خارج ال�شمات اخلا�شّ
رة ُتظهر للروؤية مو�شوعات »كوكبية« ُمعاجَلة من خالل تعبريات اأكرث حملّية،  الفنّية املُعا�شِ
اأو بالأحرى، مو�شوعات اأكرث حملّية ُمعبَّ عنها بو�شائل تعبري )تقنيات، واأ�شياء( تنتمي اإىل 
»متمع التوا�شل، ال�شامل« حيث �شرعة انتقال املعلومة التقنية، وال�شيا�شية اأو الثقافية »ت�شبُّ 
يف كّل اجتاه« اأو اأي�شًا عّدة تقاطعات مُمكنة لهذين املُخّططني. فعندما �شوف نرى يف اأوروبا، 
ويف اأمريكا ال�شمالية، وكذلك يف ال�شرق الأو�شط اأّن اأ�شئلة التملُّك، واملثاقفة، ل تعود ُتطَرح 
رة، فحينئٍذ فقط �شوف نرى  بطريقة ُمزدوجة اأو ب�شكل ُثنائي و�َشط التطبيقات الفنية املُعا�شِ
ُمتعّددة«29 ي�شمح بتنّوع فّعال  ر بو�شفه »ُرقعة ُمرّبعات متكّونة من تداُخالت  اأّن الفّن املُعا�شِ
ر من كّل ت�شنيف، ومن كّل  حقيقي. حينئٍذ فقط، �شيتمّكن هذا التنّوع من النت�شار والتحرُّ
ر عائدًا وحده اإىل  تو�شيف، ومن كّل ُمطالبة بالهوّية. ولي�ص وجود فكرة فّن اإ�سالمي ُمعا�سِ
ما اختلقه »الَغْرب«، بل هو نتاج تقا�ُشم ت�شوُّرات ح�شرّية عن الهوّيات الوطنية والفنّية حيكت 

يف ال�شمال، ويف اجلنوب، كما يف ال�شرق ويف الغرب. 

عاَمي  خالل  املعِر�ص  هذا  ُي�شتقَبل  :  /http://beautyandbelief.byu.edu/exhibition-highlights�شوف  1 انظر 
2012 - 2013 يف ثالثة متاحف اأمريكية اأُخرى : متحف اأنديانابولي�ص، ومتَحف نوارك، ومتحف بورتالند. 
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ر�شم منقول عن �شعارمن الع�شر اململوكي نق�ص يف احلجر على جدار 
يف طريق باب العتم يف مدينة القد�ص القدية.
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جورج قرم

نحو ثورة تنموية دميقراطية بديلة عن العوملة

لتجاوزات  بو�شع حّد  لل�شماح  وهل هي ممكنة  ثورة عاملية،  لقيام  ثمة حاجة  هل 
ومظامل النظام القت�شادي املعومل، ولإفال�شه يف كثري من امليادين ؟ من اأين �شتنطلق �شرارة 
من  اأكرث،  اأم  واحدة  فو�شى  و�شعية  من  انطالقًا  العامل  يف  �شتنت�شر  هل  ؟  الثورة  هذه  مثل 
حالة رف�ص واحدة اأو اأكرث لالنهيار القت�شادي ؟ اأم اأنها �شتظل مقت�شرة على البلدان التي 
حتى،  اأو  ؟  الوهن  من  عينها  هي  تعاين  والتي  نف�شها  املعوملة  ال�شلطة  مع  القطيعة  �شتحاول 
التي حتاول  املطلوبة،  املّلحة  التغريات  ثغرة واحل�شول على  باإحداث  الإ�شالح  هل �شتحاول 
ال�شلطة املعوملة اجتنابها بكل الو�شائل ؟ دائمًا ما جلبت الثورات موكبًا من املعاناة والدمار 

والتع�شف. ولكن األ تنفجر عندما تظل جميع �شبل الإ�شالحات الكبرية مو�شدة بعناد ؟

نظرًا لقوة ال�شلطة املعوملة، ل �شك اأن التغيري لن يكون �شهاًل، ل �شيما واأن النظام 
اجلامعي ما زال يزّود �شنويًا يف جميع البلدان مموعات من املتخرجني مت اإعدادهم وفقًا 
كينيث  جون  اأو�شح  وكما  النيوليبايل.  العقائدي  القالب  اأي  نف�شه  الإيديولوجي  للقالب 
ية على التغيري، مثلما هي  غالبيث Gailbraith : »قليلة هي الأ�شياء التي تظهر كم هي ع�شّ
الأفكار التي بف�شلها متكنت املجموعات ال�شيا�شية من ا�شتالم ال�شلطة يف يوم من الأيام1.« 
يكن  وال�شيا�شي  القت�شادي  التغيري  واأن  به  التنبوؤ  دائمًا  يتعذر  التاريخ  م�شار  اأن  و�شحيح 
انتظاره طوياًل. غالبًا ما ل يكون م�شدر ال�شرارة التي ت�شعل حريقًا حدثًا �شخمًا، مثل اأزمة 
اأو حتى مرت  عامي 2008-2009، واإمنا �شل�شلة من الأحداث تبدو غري ذي �شاأن يف حينه، 
من دون اأن يلحظها اأحد. ل بد اأي�شًا من اأن تن�شج ال�شروط لإجراء تغيري، يف العمق، لطريقة 

ت�شيري القت�شاد املعومل وبالتايل يف هيكلية البريوقراطية التي تديرها.
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وهناك ثمة �شروط اأ�شا�شية م�شبقة �شرورية لإمكانية اإجراء اإ�شالح بهذا الدرجة 
من العمق، اأو حتى ثورة يف الأفكار ال�شيا�شية والقت�شادية، ل �شيما يف اأ�شاليب احلياة التي 
تغذي اآليات العوملة. ومما ل �شك فيه اأّن التغيري اأمر عاجل و�شروري، حتى لو اأننا ل نعرف اإىل 
الآن كيف �شيتم ذلك، وما هي الأحداث التي �شت�شكل نقاط النقطاع- اأو التطور الإ�شالحي 
التغيري وت�شمح  التي �شتي�ّشر هذا  ال�شروط  اأن نحاول حتديد  الأقل  لنا على  امل�شتمر- يكن 

باجتناب حروب جديدة اأو ثورات دموية.

كفى نزاعات عقائدية

الفل�شفي  التع�شب  عن  الإق��الع  يف  تتمثل  الأول��وي��ات  اأوىل  اأن  فيه  ج��دال  ل  مما 
الذي يبنى على اأ�شا�شه روؤى للعامل م�شحونة بالنفعالت العاطفية وهي تاأ�شر بالتايل الفكر 
الجتماعي القت�شادي �شمن دائرة ال�شراعات العقائدية العقيمة، ما يوؤدي اإىل �شل الفكر 
العملي اإىل حد كبري. على هذا ال�شعيد، فاإن الفكر النيوليبايل الذي اأعقب الفكر املارك�شي 
كنظام اإدراكي وتف�شريي للعامل ومبداأ جوهري منظم لت�شيري املجتمعات، قد ا�شتبدل �شمولية 
فكرية معّينة ب�شمولية فكرية اأخرى. فبدًل من حتريرنا من منطق التع�شب للنموذج الفكري 
املارك�شي الذي األهم يف املا�شي ثورات خمتلفة، فقد قادت الفل�شفة النيوليبالية العامل اإىل 
اخل�شوع لو�شفات اأخرى. هذه الأخرية كانت مبهرة للوهلة الأوىل اإذ ُغلفت بال�شمانة العلمية 
واملحولة عن  املختطفة  الكال�شيكية  وبالليبالية  اقت�شادية  املطبقة على مناذج  للريا�شيات 
وجهتها ال�شحيحة. ولكن النتيجة مل تكن على الأرجح بامل�شتوى الذي يكفل منح »ال�شعادة« 
الجتماعية والفردية واجلماعية، ملجتمع التاآخي والت�شامن الذي طاملا حلمت به جميع الأديان 
واملذاهب الفكرية العلمانية ذات النزعة الإن�شانوية. ومن هنا ن�شاأت املعاناة اجليو�شيا�شية املتعلقة 
مب�شاألة الهوية التي ت�شاعفت وترجمت يف اأماكن خمتلفة من الكرة الأر�شية بحركات رف�ص 
عنيفة، وحتركات ع�شكرية وا�شعة النطاق واحتاللت وانكفاءات دينية على الذات، طوائفية 

ومذهبية و�شوفية املنحى، تهدد ال�شالم يف العامل وتقو�ص ا�شتقرار العديد من املجتمعات.

املارك�شية  م�شدرها  اأكان  �شواء  الفكر،  �شد  املرتكبة  اخلطيئة  كانت  الواقع،  يف 
اإمكانية لكت�شافها  ثمة  وبالتايل،  تاريخية  قوانني  باأن هناك  العتقاد  النيوليبالية، هي  اأم 
وا�شتخال�ص و�شفات منها �شتوؤمن ال�شعادة للب�شرية. وقادت النزعة العلماوية يف القرن التا�شع 
ع�شر اإىل التخلي عن روح التوا�شع العلمي التي كانت �شائدة يف القرنني ال�شابقني والتي ات�شم 
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بها تطور العقليات، ولكن اأي�شًا الوعي بن�شبية مبادئ احلياة الجتماعية عن طريق اكت�شاف 
التي  والنفتاح  الت�شامح  وروح  الكو�شموبوليتية،  اأخلت  لقد  الأخ��رى.  واحل�شارات  الثقافات 
حتلى بها مفكرون مثل مونتني Montaigne ومونت�شكيو Montesquieu ورو�ّشو Rousseau وديدرو 
مثل هيغل  كان فال�شفة  الذي  الن�شقي  الفكر  ل�شالح ذهنية  املكان   ،Kant كانط  اأو   Diderot

Hegel و�شل�شلة املفكرين الذي الهمهم، وعلى راأ�شهم كارل مارك�ص، اأو علماء الجتماع مثل 

لقد  املتع�شبة.  اليقينيات  مرتبة  اإىل  رفعوه  قد   ،Comte كونت  واأوغ�شت   Weber فيب  ماك�ص 
بدت يف فل�شفة التاريخ املتخيلة عند هوؤلء املفكرين الذين اأثّروا على الفكر العاملي اأّن نهاية 
اآلم الب�شرية قريبة املنال ملجرد اعتماد وتطبيق املنظومات النظرية التي اخرتعها وت�شورها 
الإحاطة  على  القدرة  تزعم  ظاهرية  بعقالنيات  يتزّينون  كانوا  اجلذابون.  املتكلمون  هوؤلء 
ب�شورة �شاملة بقوانني تطور الب�شرية. وكانت هذه القوانني بالن�شبة اإليهم �شارمة وثابتة بقدر 

ما هي قوانني الفيزياء اأو انتظام م�شارات النجوم.

بينها  فيما  املتناق�شة  العقائدي  اجلمود  اأمن��اط  من  التخل�ص  اأوان  اآن  واأن��ه  كما 
و�شع  العملية يف حت�شني  الفائدة  افقدها  الإن�شانية منذ قرنني، مما  العلوم  �شادت يف  التي 
الن�شانية. ولذا يتعنّي على القت�شاد ال�شيا�شي العودة اإىل وظيفته الأ�شا�شية، كعلم اأخالقي 

ولي�ص كعلم جتريدي مرد، قائم على مناذج نظرية وهمية ل �شلة لها بالواقع. 

لذلك لن نتمكن من �شق دروب فكرية جديدة ب�شاأن م�شاكل العامل اإذا مل نق�ص على 
اأ�شباح اخلالفات العقائدية القدية التي مزقت اأوروبا، قبل اأن يجري ا�شتريادها اإىل قارات 
النيوليبايل  الوهمي  الغر�ص، ينبغي تفكيك اخلطاب  الثقافات2. ولهذا  اأخرى وغريها من 
املنقطع عن الواقع، وتعريته حتى يحل حمل مفرادته ومفاهيمه مفردات ومفاهيم اأكرث �شلة 
بالق�شايا الو�شعية بحيث ُيفتح الطريق اأمام التفكري يف �شوؤون العامل على نحو مغاير. وحده 
بالق�شايا  الإحاطة  على  قادرة  اقت�شادية  عقالنية  بناء  باإعادة  ي�شمح  قد  التّحول  هذا  مثل 
والأخ��الق  القت�شادية  الأخالقيات  عودة  اأم��ام  الباب  فتح  ثم  ومن  للمجتمعات،  احلقيقية 

املجتمعية التي اأ�شبحت مفقودة اليوم.

�سرورة اإ�سالح تعليم االقت�ساد واإدارة االأعمال

اإن اإعادة بناء م�شمون تعليم القت�شاد متثل يف هذا ال�شدد عن�شرًا رئي�شيًا ملجمل 
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حركية اإ�شالح نظام ال�شلطة املعوملة، ولآليات الإجمالية القت�شادية التي �شمحت له بالوجود. 
اأن القت�شاد، كغريه من العلوم الجتماعية، ل يكن اأن  ولذلك حان الوقت لالإحاطة علمًا 
يختزل يف روؤية للعامل اأكرث خيالية وعقائدية منها واقعية وعليها بالتايل اأن تعيد يف تعاليمه 
واآلياتها  والجتماعية  القت�شادية  باحلياة  املتعلقة  املعارف  لرتاكم  ال�شخم  احلقل  ادخال 
املتغرية على الدوام، يف الزمان كما يف املكان. وب�شفته علم اجتماعي، ل يكن اإعفاء علم 

القت�شاد، �شاأنه �شاأن غريه من التخ�ش�شات، من اعتماد معايري الأخالق والعدالة. 

من دون منهج درا�شي يوفر معارف وقائعية وافية ومطروحة يف �شياقها التاريخي 
الفكري  اأفقهم  تغيري  من  يتمكنوا  لن  الأعمال  واإدارة  القت�شاد  خريجي  فاإن  واجلغرايف، 
والأخالقي املحدودة للغاية، و�شيظل بالتايل اإ�شالح النظام القت�شادي املعومل بعيد املنال. 
ان انت�شار اأ�شول العقائد النيوليبالية قد اأفرغ الدرا�شات القت�شادية من حمتواها، واأدى 
اإىل تهمي�ص املراجع التدري�شية ملجموعة من كبار القت�شاديني. ولقد حان الوقت لو�شع حد 

لهذا التزوير الفكري. 

‘الكتب  و�شعا  اللذان   ،Friedman فريدمان  ميلتون  اأو   Hayek هايك  فريدريك 
و�شعها  التي  واملعنوية  الأخالقية  القواعد  جميع  جانبًا  طرحوا  قد  املقد�شة’ ِللنيوليبالية، 
بع�ص كبار مفّكري ع�شر النه�شة، ومن ثم فال�شفة التنوير. لقد اأغفلوا متامًا الرتاث الغني 
لالأديان املتعلق بهذا ال�شاأن، اأو الدرو�ص الغنية التي يكن ا�شتخال�شها من اخلبات يف مال 
تنمية متمعات اأخرى او يف فرتات تاريخية اخرى. ففي التفكري اجلديد الذي اأ�ش�ص له هذان 
انه يكن تطبيقها  التي ظنوا خطءًا  امل�شماة »حرة«،  ال�شوق  مّت فر�ص نظرية  القت�شاديان 
لالإن�شان.  والأنانية  ال�شيقة  املادية  امل�شالح  الإعتبار مقيدات  الأخذ بعني  اأعمى دون  ب�شكل 
وقد حّلت حمل كل املبادئ الأخالقية التي فتحت ذهن الإن�شان، منذ مونتني Montaigne حتى 
كانط Kant، والداعية اإىل الت�شامح وقبول الختالفات والبحث عن قواعد ال�شلوك الأخالقي 
القت�شادية،  الإجمالية  اإيديولوجية  قلب  يف  هنا  فنحن  بينها.  فيما  كما  املجتمعات،  داخل 
كما مور�شت منذ امل�شاريع ال�شتعمارية لبع�ص الدول الأوروبية لال�شتيالء على العامل، بحجة 

�شمان ال�شعادة للب�شرية.

الإن�شانية، ومنعها  العلوم  النيوليبالية �شيطرتها على  وطاملا �شتوا�شل الطوباوية 
عن فهم الظواهر القت�شادية بتعقيداتها الواقعية وال�شالت القائمة بني الظواهر ال�شيا�شية 
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والجتماعية، والنف�شية والقت�شادية، وباختزالها هذه الظواهر يف معادلت ومناذج ريا�شية، 
�شتوا�شل اإيديولوجية العوملة الدمار التي تلحقه باملجتمعات. اإن اجلهاز الأكاديي العاملي الذي 
النظام  ل�شتمرارية  املغذي  �شيظل  القوية  العوملة  بريوقراطية  وت�شكيل  وتدريب  بتعليم  يقوم 
احلايل املتميز للتباينات والتناق�شات القت�شادية والجتماعية احلادة عب التكوين الأكاديي 
التوحد.  اأ�شكال مر�ص  من  �شكل  كمنغلقني �شمن  اأو  كاآلت  يت�شرفون  قرار عميان،  ب�شناع 
والواقع اأن هوؤلء الأخريين ل يرون فيما تبقى من الأخالق التقليدية �شوى حاجز ينبغي ازالته 

لالنتقال ال�شريع اإىل حتقيق ال�شعادة الإن�شانية من خالل تطوير الأ�شواق املعوملة ‘احلرة’.

اإيقاظ ال�سمائر �سد الف�ساد والهدر االقت�سادي

الف�شاد والهدر القت�شادي اأمران متالزمان. فهما يفقدان النظام القت�شادي اأية 
فكرة عقالنية وكفاءة يف الأداء، ويف الوقت نف�شه ت�شبح النفو�ص خا�شعة اأكرث لتقنيات غ�شل 

الأدمغة. 

لقد اختفت اليوم حتت تاأثري املناق�شات واملجادلت الفارغة والعبثية على ق�شايا 
ثانوية التي فر�شتها الإيديولوجية النيوليبالية تلك النتقادات املتينة والواقعية �شّد الدمار 
من  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  يف  ازدهرت  انتقادات  وهي  ال�شتهالكي  املجتمع  يخلقه  الذي 
النظام  باختاللت  املتعلقة  اجلوهرية  امل�شاألة  هذه  تعد  مل  اإذا  ذل��ك،  مع  املا�شي.  القرن 
ال�شواغل  يف  امل��رك��ز  نقطة  لتحتل  ال��ب��ذخ«،  »ع�شر  ب��اأن��ه  املو�شوف  العاملي،  القت�شادي 
القت�شادية، فاإن التوترات الدولية القت�شادية الطابع لن يكتب لها اإّلّ مزيدًا من النت�شار، 
ل �شيما ب�شاأن امل�شائل املتعلقة باملناخ، ولكن اأي�شًا ب�شاأن احل�شول على املواد اخلام. يف اإطار 
ثقافة اقت�شادية ما زالت تتباهى بع�شر البذخ، على الرغم من جميع املخاطر التي تكتنفها، 
لي�ص من احلكمة يف �شيء العتقاد اأن البلدان امل�شنعة حديثًا، وبع�شها عمالقة �شكانيًا، مثل 
ال�شني والهند اأو البازيل، لن تتخلى عن تطلعها اإىل الن�شمام اإىل م�شتوى معي�شة البلدان 
القدية الت�شنيع. با�شم اأي منطق واأي اأخالق قد تطلب الوليات املتحدة والإحتاد الأوروبي 
من هذه الدول احلد من وترية »اللحاق« بامل�شتوى القت�شادي لتلك الدول ؟ األ زالت هاتان 
املجموعتان من البلدان تقدمان نف�شهما منوذجًا للتنمية ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 
اأ�شلوب حياتهما  اأن يكون م�شموحًا باعتماد  يحتذى به ؟ وهل يكن حذو حذوهما من دون 

وم�شتوى ا�شتهالكهما، بينما �شّكل اجلموح ال�شتهالكي حمرك »البذخ« الذي ينعمون بها ؟
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زال  ما  ال��ذي  التخريب  ووق��ف  النموذج  ه��ذا  اإط��اح��ة  دون  من  اأن��ه  الوا�شح  من 
يت�شبب به، فاإن التوترات الدولية الناجمة عن منجزات التقدم ال�شريع التي اأحرزتها بع�ص 
القت�شادات الكبى لن يكون بالإمكان احلد منها. فاحلل هنا يكمن يف توافق ينبغي التو�شل 
اإليه بني البلدان القدية الت�شنيع وتلك التي تلحق بها باأ�شرع من املتوقع لتعود اإىل مفاهيم 

القت�شاد ال�شيا�شي املنطقية والعقالنية والأخالقية. 

وحيوية  عاجلة  اإ�شالحات  ب�شاأن  اتفاق  على  احل�شول  يكن  وحده  التوافق  بهذا 
ومّلحة لأمناط ال�شتهالك وال�شكن والتخطيط املدين والنقل؛ العمل من اأجل �شيا�شات تكفل 
اإعادة التوزيع املناطقي ل�شكان التجمعات احل�شرية الوا�شعة التي توا�شل متددها يف جميع 
اأنحاء العامل؛ خف�ص املبالغ الفلكية املخ�ش�شة لالإعالن الدعائي؛ اإطالة عمر ال�شلع، وفر�ص 
�شريبة على املنتجات واخلدمات التي تتمّيز بالطابع الفاخر الأكرث �شفورًا؛ و�شع حد لعمليات 
امل�شاربة املالية البحتة املنف�شلة عن املعامالت اجلارية يف القت�شاد احلقيقي؛ توزيع الدخل 
بني املناطق احل�شرية واملناطق الريفية وداخل املناطق ب�شورة اأف�شل، والتقلي�ص اإىل اأدنى 
متا�شك  ا�شتعادة  وباخت�شار  اي  العمل؛  مكان  اإىل  النتقال  ومدة  امل�شافات  من  امل�شتويات 
والحتياجات  القت�شادية  لل�شلوكيات  اجلذرية  التغيريات  يف  الإ�شهام  �شاأنه  من  مناطقي 
البلدان  بني  حاليًا  القائمة  التوتر  حدة  تقلي�ص  يكن  الطريقة  وبهذه  ال�شتهالك.  واأمناط 
ال�شائرة على طريق الت�شنيع ال�شريع وتلك القدية الت�شنيع، هذه احلّدة التي ظهرت ب�شورة 
مف�شوحة يف موؤمتر كوبنهاغن حول املناخ عام 2009. وبالتايل يكن التخفيف من العداء 

لل�شني التي اأو�شكت اأن ت�شبح ثاين قوة اقت�شادية يف العامل.

اإعادة تنظيم التما�سك املناطقي واإعادة االعتبار لل�ساأن ال�سيا�سي

التي  الإ�شالحات  ب�شاأن  تفاهمات جديدة  على  اأجل احل�شول  العمل من  اأن  غري 
ل مفر منها يتطلب اأي�شًا التاأمل بنحو معمق يف التفتت بل يف تقييد املهام التقليدية للدولة 
الإجمالية  تهدده  وهو منوذج  املجتمعات،  لتنظيم  اليوم  الأعلى حتى  النموذج  وهي  القومية 
القت�شادية وعوملة ال�شلطة. اذ ان منذ خم�شة عقود على الأقل، واملجتمعات الب�شرية ت�شهد 
لقد  القت�شادية.  الإجمالية  من  الأخرية  املرحلة  جراء  لها  وجتزئة  ا�شتقرارها  يف  زعزعة 
ا�شرتّقت الدولة القومية يف البلدان القدية الت�شنيع، و�شهدت الدول اجلديدة املنبثقة من 
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ت�شفية النظام ال�شتعماري اأو من الثورات الكبى كالثورة الرو�شية وال�شينية والفيتنامية، 
اأو من النقالبات الع�شكرية ذات املزاعم الثورية، �شهدت م�شائر وم�شارات خمتلفة. واأمكن 
حتديد العديد من حالت احلرب الأهلية الكامنة، اأو الظاهرة، يف العديد من النقاط على 
الذاتي  بال�شتقالل  املطالبة  تت�شاعد الجتاهات  اأ�شبحت  اأوروبا،  الأر�ص. وحتى يف  كوكب 
لالأقاليم، ما يعك�ص رغبة يف اإعادة بناء متمع متما�شك وم�شتقل على رقعة جغرافية حمددة. 
حتى لو مل يكن الغر�ص هنا الإطراب املفرط بنموذج الدولة القومية، اإّل اأن هذا ل ينبغي اأن 
يدفعنا للتخلي عن املبداأ الأول الذي كان وراء تاأ�شي�شه، األ وهو رغبة املجتمع الب�شري اأن يكون 
�شيد م�شريه بوا�شطة اآليات متثيلية لأع�شائه و�شبط اأعمال قادته املنتخبني ل�شمان امتثالهم 

مل�شلحة املجتمع وجميع اأع�شائه.

وقد فتحت الإجمالية القت�شادية الباب اليوم اأمام اإعادة التنظيم املناطقي اأمام 
قيام جّتمعات اإقليمية مثل الحتاد الأوروبي اأو غريها من مناطق التجارة احلرة. اإن عمليات 
اإعادة التنظيم هذه قد اأملتها ب�شكل حديدي قواعد الأ�شواق »احلرة« وحرية انتقال الر�شاميل، 
وبدرجة اأقل انتقال الب�شر والأ�شر بكاملها من منطقة جغرافية اإىل اخرى. ومّت هذا التطور 

على ح�شاب الأداء الديقراطي القائم على م�شاركة حقيقية للمواطنني.

اأّل متلى التغيريات يف التنظيم املناطقي، التي يوؤثر على م�شري  اآن الأوان  لذلك 
كل  اأع�شاء  لإرادة  ا�شتنادًا  واإمنا  وحده،  التجارة  حرية  ملبداأ  ا�شتنادًا  النا�ص،  من  املاليني 
للذهن  احلا�شرة  الإع��الم  و�شائل  تو�شيط  دون  من  �شحيح،  بتمثيل  حتظى  التي  متمع، 
والإرادة. وينبغي هنا اأن يكون الختيار جليًا ل لب�ص فيه. ولئن كانت الدولة القومية مل تعد 
ال�شكل املثايل الذي �شاد طيلة القرن التا�شع ع�شر، وجزء كبري من القرن الع�شرين، فباملقابل 
الإمباطورية  )مثال  ال�شابقة  الإم��باط��وري��ات  تفكك  من  املنبثقة  ال�شغرى  ال��دول  ف��اإن 
النم�شوية املجرية، والإمباطورية العثمانية اأو الإمباطورية ال�شوفياتية، وريثة اإمباطورية 
جنوب  ال�شالفية  ال�شعوب  احتاد  لتحقيق  ن�شاأت  التي  القدية،  يوغ�شالفيا  اأو  القيا�شرة(، 
اأوروبا، لي�شت هي احلل املثايل. اإن الكيانات الدولتية اجلديدة املنبثقة من تلك النحاللت ل 

يكن اأن يكتب لها احلياة اإّل باخل�شوع والتبعية لدولة قوية، ماورة اأو بعيدة. 

ا�شتقرار  يكون  بحيث  وا�شتعادتها،  مناطقية  توازنات  حتديد  اإىل  للتو�شل  ولكن 
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ال�شاأن  وظيفة  ا�شتعادة  يتعنّي  م�شمونًا،  معينة  جغرافية  بقعة  على  تعي�ص  التي  املجتمعات 
لهذين  العتبار  اإع��ادة  دون  فمن  بال�شرورة.  له  امل��الزم  العام  ال�شالح  ومعنى  ال�شيا�شي 
املفهومني املتالزمني يف اأذهان املواطنني، �شوف يبقى التما�شك املناطقي عر�شة لالنحالل 
للقوميات والتجارة واملهاجرين، اخلارجة  العابرة  الر�شاميل  بوا�شطة دفق  واإعادة الرتكيب 
عن اأي مراقبة متار�شها ال�شلطات الوطنية اأو ال�شلطات املحلية يف املناطق التي تت�شكل منها 

الدول الوطنية.

وكلما كانت خمتلف احلركات الفكرية والجتماعية املناه�شة ملا اتخذته العوملة من 
اأ�شكال منحرفة و�شاجبة لنحرافاتها، قادرة على اخرتاق املجالت املذكورة اأعاله، كلما ي�شبح 
ممكنًا اإحراز تقدم يف روؤية كيفية الإ�شراع يف اإجراء التغيريات املطلوبة، وتنفيذ الإ�شالحات 
يف  اإ�شالحات  اإج��راء  يف  وال�شروع  النقديني.  املفكرين  من  عدد  و�شفها  قد  والتي  الالزمة 
الكثري من  ي�شمح باجتناب  املعوملة، قد  ال�شلطة  ال�شغط على قادة  العمق، عن طريق زيادة 
العنف الذي لن يكون له اإّل اأثرًا مفاقمًا لذلك القائم منذ عقود عدة. بل اجتناب حرب عاملية 
ثالثة قد تنفجر كمنفذ للتّوترات التي عا�شها العامل منذ نهاية احلرب الباردة3. ومع ارتفاع 
هذه التوترات، ثمة م�شوؤولية هامة يكن اأن تعزى اإىل روؤية كبار قادة الدول القدية الت�شنيع 
والوليات املتحدة الأمريكية، الذين ترت�شخ لديهم القناعة اإىل حد كبري بتفوقهم الأخالقي 

والع�شكري والقت�شادي على الدول الأخرى، وب�شرورة اأن يتفردوا بقيادة العامل.

يف هذه املعركة، من امللح اأن يو�شع حد لإف�شاد املبادئ الرئي�شية لفل�شفة التنوير، 
واأفكار الآباتي دو �شان بيار Abbé de Saint-Pierre والفيل�شوف عمانوئيل كانط ب�شاأن ال�شالم 
العاملي. ان اختطاف النيوليبالية لالأفكار املنفتحة والإن�شانوية للفال�شفة الإجنليز ولفال�شفة 
التنوير على مدى ال�شنوات الثالثني املا�شية، اأّدت اإىل حتوير جميع املبادئ الرئي�شية للتنوير 
اإن  اإن�شاين.  اأو  اأخالقي  مبداأ  باي  تتقّيد  ل  معوملة  �شلطة  ت�شكيل  ل�شالح  الفرن�شية  والثورة 
مرد  اإىل  فتحّولها  الديقراطية،  املوؤ�ش�شات  بروح  با�شتمرار  تهزاأ  ال�شلطة  هذه  ممار�شة 

ديكور اإعالمي مقيط ي�شتعبد العقول.

ويف اخلتام ل ي�شعنا، اإّل اإطالق نداء كنت قد اختتمت به موؤلفًا �شابقًا : »يا اأن�شار 
الأكاديية،  الإتنيات، والأديان وجميع اخللفيات  اجلمهورية والعدل يف جميع الأم وجميع 
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اأن ت�شتعيد  التي نعي�ص فيها  للبيئة املكانية  احتدوا4!« فبهذه الطريقة وحدها �شيكون ممكنًا 
متا�شكها وهدوءها وبيئتها التاريخية املوروثة التي ل بّد من التفكري فيها من جديد واإعادة 

ت�شكيلها خارج الفو�شى التي تفر�شها ال�شلطة املعوملة واأن�شارها من كل اجلن�شيات.

 John Kenneth Gailbraith, L’ère de l’opulence, Calman-Lévy, Paris, 1961  1
راجع : جورج قرم، تاريخ اأوروبا وبناء اأ�سطورة الغرب، دار الفارابي،2010 حيث اأن هذه امل�شاألة هي   2

يف �شلب التحليالت املتعلقة بتاريخ الأفكار الأوروبية وتداولها يف العامل.
فوتوريبل  ال�سرخ بني ال�سرق و الغرب : روؤية ثنائية ومتفجرة للعامل، ملة  اأنظر : جورج قرم،   3

Futuribles، العدد32، متوز/يوليه-اآب/اأغ�شط�ص2007. 

اأنظر : جورج قرم، امل�ساألة الدينية يف القرن احلادي والع�سرين، دار الفارابي، بريوت، 2006 حيث   4
كنت اأنادي من اأجل »ميثاق علماين دويل« حتت �شعار : »يا اأن�شار اجلمهورية يف جميع البلدان، احتدوا«!
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�سلطات معوملة عابرة للدول 

مع �شقوط الحتاد ال�شوفياتي عام 1990، با�شرت الوليات املتحدة الأمريكية يف 
بلورة نظام معومل مل ي�شتوعبه الكثريون منا حتى الآن، اإذ ت�شتطيع من خالله اأن حتكم العامل، 
فكل نظام اإمباطوري ي�شبو اإىل اإلغاء قوانني الدول القومية لأنها تقف حجر عرثة اأمامه يف 

اجتاه اكت�شاح اأ�شواقها وال�شيطرة على قراراتها.

من تلك املوؤ�ش�شات التي ا�شحت عابرة للدول والقوميات :

��مركز القرار يف الأم املتحدة.
��قيادة الحتاد الأوروبي.
��املوؤ�ش�شات الأمريكية القانونية.
��املحاكم الدولية.
��موؤ�ش�شات ثقافية كفورد وروكفلر.
��Amnesty International ومنظمة  موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان ك�منظمة العفو الدولية 

.Human Rights Watch حقوق الن�شان
��منظمة التجارة العاملية.
���شندوق النقد الدويل.
��روؤ�شاء ال�شركات العاملية ال�شخمة.
��الوكالة الثالثية : اأمريكا-اأوروبا-اآ�شيا.
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1 االأمم املتحدة

دور الأم املتحدة اليوم يختلف جذريًا عما كان عليه عقب احلرب العاملية الثانية 
حني حتولت »ع�شبة الأم« اإىل الأم املتحدة كهيئة مالئمة للف�شل يف النزاعات بني الأم 
مع العرتاف ب�شيادة هذه الدول. لكن، حتى يف ذلك احلني، مل يتم معاملة الدول املن�شوية 
حتت راية الأم املتحدة ب�شكل مت�شاٍو، ولهذا ال�شبب ينطبق عليها ما قاله الكاتب ال�شاخر 
ال�شهري جورج اورويل يف كتابه »مزرعة احليوانات« من اأن الكل مت�شاٍو نظريًا، لكن البع�ص 
يت�شاوى اأكرث من البع�ص الآخر! فالدول الكبى لها حق النق�ص على ح�شاب الدول ال�شغرى 

وال�شعيفة.

املتحدة  الأم  اأ�شبحت   ، ال��دول  بني  احلكم  بدور  تقوم  اأن  من  وب��دًل  اليوم،  اأما 
تفر�ص قرارات وتوافق على تدخالت ع�شكرية �شد اأنظمة دول و�شيادة اأرا�شيها، كما ح�شل 
يف ليبيا، حيث وافقت الأم املتحدة على هجوم م�شلح من قبل قوات �شمال الأطل�شي حتت 
التحتية ومالحقة املدنيني  للناتو بق�شف املن�شاآ ت والبنى  ذريعة »حماية املدنيني« ما �شمح 

والهيمنة على البلد.

مل تتنبه ال�شني ورو�شيا اإىل الدور املتغري لالأم املتحدة اإل بعد اأن فقدتا اإمكان 
�شراء النفط الليبي الذي ا�شتحوذت عليه الوليات املتحدة الأمريكية.

اإذًا ، حتولت هذه املوؤ�ش�شة الدولية اإىل اأداة يف يد الأمباطورية الأمريكية لتنفيذ 
�شيا�شتها وم�شاحلها عب اإقامة دعائم العوملة القت�شادية واكت�شاح الأ�شواق حتت �شتار دعم 
القت�شاد احلر. فمن امل�شلم به اأن الدول العظمى ل ت�شتطيع اأن تبقى مهيمنة اإذا مل ت�شيطر 
على موارد النفط البمائية وممراته. وكما اأكد زبغنيو بريجن�شكي، م�شت�شار الرئي�ص باراك 
اوباما، فاإن املعركة هي مع ال�شني، الدولة الكبى ذات المكانات الهائلة، اأما امل�شرح فهو 

الدول ال�شغرية يف اآ�شيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية.

2 االحتاد االأوروبي

منذ قرن متامًا كانت الدول الأوروبية ت�شتعد لال�شتيالء على تركة »الرجل املري�ص« 
»القارة  و�شوحًا حول  يزداد  الهم�ص  فاأن  اليوم،  اأما  العثمانية.  الأمباطورية  لقبت  ما  على 
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العجوز« تلك القارة الأوروبية التي ربطت م�شريها مع نهاية احلرب العاملية الثانية مب�شري 
الأزم��ة  مع  نفوذها  يتال�شى  فيما  اأمريكا  ب�شعود  فازدهرت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

القت�شادية العاملية التي �شببتها امل�شارف الأمريكية ال�شتثمارية.

وكانت الوليات املتحدة الأمريكية قد دعمت بقوة فكرة الحتاد الأوروبي بهدف 
هذه  تقود  اأمريكا  اأن  اإذ  عمومًا،  بالغرب  واإحلاقها  رو�شيا  عن  ال�شرقية  اأوروب��ا  دول  اإبعاد 
فان  الأوروبية  الدول  اىل  بالن�شبة  اأما  �شيا�شيًا،  وبالتايل  اقت�شاديًا،  عنها  وتقرر  املنظومة 
الحتاد �شروري لها من الناحية القت�شادية ما ا�شطرها للت�شامن �شمن بوتقة اأو�شع من 

الدول القومية كي ت�شكل ثقاًل اقت�شاديًا ي�شتطيع املناف�شة يف ال�شوق العاملية. 

ما ح�شل يف ما بعد اأن امل�شارف الأوروبية الكبى يف اأملانيا وفرن�شا بداأت باقرا�ص 
دول اليورو ال�شعيفة كاليونان مبالغ تعجز هذه الدول عن �شدادها، طمعًا بالفوائد، ما اأدى 

اإىل انهيار اليونان واإيطاليا وُينتظر اأن تتبعهما اإ�شبانيا واملجر.

اأظهرت هذه الأزمة املالية اأن الحتاد الأوروبي وعلى راأ�شه البنك املركزي الأوروبي 
اأن هاتني الدولتني فقدتا �شيادتهما  اأي  هو الذي يقرر م�شري ال�شعبني اليوناين والإيطايل، 
اأوروبا الأقوياء فاأق�شي رئي�ص وزراء  اأوامر قادة  وكذلك ديقراطيتهما ليحل مكانها تنفيذ 
اليونان جورج بباندريو، وُعني امل�شريف لوكا�ص ببادمو�ص، اأي اأن هذا الأخري مل ُينتخب من 
امل�شارف  تهديدات  عند  ن��زوًل  قبوله  على  اليونان  اأُرغمت  بل  النيابي،  املجل�ص  اأو  ال�شعب 

الأوروبية الكبى.

ال�سوؤال املطروح هو من يتحكم مب�سارف اأوروبا؟
قد نظن للوهلة الأوىل اأن الدول الأوروبية اأو على الأقل اأملانيا وفرن�شا هما اللتان 
تقودان العمليات املالية، اإل اأننا ُنفاجاأ باأن امل�شارف المريكية هي املحرك الأكب وخا�شة 
املا�شيني  ال�شهرين  Goldman Sachs. ففي  امل�شرف ال�شتثماري الأمريكي غولدمان �شاك�ص 

ُعني ثالثة م�شرفيني تابعني لغولدمان �شاك�ص على راأ�ص الحتاد الأوروبي :

Mario Draghi وهو م�شريف اإيطايل يهودي خلف جان كلود  اأولهم، ماريو دراغي 
اليورو،  منطقة  يف  املالية  العمليات  يدير  الذي  الأوروب��ي  املركزي  امل�شرف  كرئي�ص  تري�شه 
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الثاين 2011. وكان دراغي يحتل بني 2002 و2005 مركز نائب رئي�ص  يف الأول من ت�شرين 
غولدمان �شاك�ص يف اأوروبا، وهو من الذين اأخفوا حقيقة تراكم الديون اليونانية يف تلك الفرتة. 

ثم اأ�شبح دراغي حاكم بنك اإيطاليا من 2006 حتى تبوئه رئا�شة البنك املركزي الأوروبي.

قررت   2011 الثاين  ت�شرين  ففي   ،Lucas Papademos ببادمو�ص  لوكا�ص  وثانيهم، 
الأمانة العامة الفرن�شية-الأملانية يف الحتاد الأوروبي، والبنك املركزي الأوروبي، و�شندوق 
راف�شني  ا�شتقالته  تقدمي  بباندريو  جورج  اليونان  وزراء  رئي�ص  اىل  الطلب  ال��دويل،  النقد 

اقرتاحه اأن يتم ا�شتفتاء يف اليونان على البنامج التق�شفي القت�شادي املنوي فر�شه عنوة.

اأ�شبح لوكا�ص ببادمو�ص رئي�ص وزراء اليونان، وكان حاكم البنك املركزي اليوناين 
من 1994 وحتى 2002، ثم عمل م�شرفيٌا مع غولدمان �شاك�ص، ومثل زميله دراغي، اأخفى 

الديون اليونانية ومل يدونها مبوؤازرة البنك الأمريكي.

وثالثهم، ماريو مونتي Mario Monti، وهو مثل دراغي م�شريف اإيطايل يهودي، عمل 
مع غولدمان �شاك�ص كم�شت�شار دويل بني 2005 و2011 ثم ُعنّي رئي�ص وزراء اإيطاليا من قبل 

الحتاد الأوروبي.

اإن هوؤلء امل�شرفيني الثالثة يتحكمون حاليًا يف دول الحتاد الأوروبي، �شاهرين 
التكنوقراط  اأن  احلقيقة  لكن  تكنوقراط،  البع�ص  ي�شميهم  قد  واأثينا.  روما  اإفال�ص  �شيف 
»الوكالة  اإىل  بالذات تنتمي  ال�شيا�شية والأيديولوجية. هذه الرتويكا  اأي�شًا قناعاتهم  لديهم 
ديقراطيتها  يف  بالغت  الغربية  املجتمعات  اأن  تعتب  التي  اأمريكا-اأوروبا-اآ�شيا«  الثالثية 
ال��وزارة  رئا�شة  ببادمو�ص  لوكا�ص  تبواأ  اأن  وما  املحافظ.  اليمني  م�شار  اإىل  العودة  وتريد 
 1974 عام  منذ  ممنوعة  يينيًا  متطرفة  يونانية  منظمة  حكومته  يف  اأدخل  حتى  اليونانية 

لأنها دعمت النقالب الع�شكري.

Trilateral Commission 3 الوكالة الثالثية : اأمريكا-اأوروبا-اآ�سيا

اإىل  فقط  ينتمون  ل  دراغ��ي  وماريو  ببادمو�ص  ولوكا�ص  مونتي  ماريو  من  كل  اإن 
الثالثية«. هذه الخرية  »الوكالة  اأع�شاء يف  اأي�شًا  �شاك�ص، بل هم  عقلية م�شرف غولدمان 
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تزعم باأنها منظمة ل حكومية ُتعنى ب�شوؤون الت�شال والتعاون بني القارات الثالث، ال انها 
يف احلقيقة واجهة تختبئ خلفها »جلنة ال�شوؤون اخلارجية الأمريكية«. ت�شكلت هذه اللجنة 
يف ال�شبعينيات من القرن املا�شي ومهمتها التغلغل والتو�شع القت�شادي، وبالتايل ال�شيا�شي 

والثقايف يف اأوروبا واآ�شيا وذلك للرتابط الوثيق بني القت�شاد وال�شيا�شة وثقافة ال�شتهالك.

تعتمد »جلنة �شوؤون اخلارجية الأمريكية« على ندوات واأبحاث لتقومي و�شع الدولة 
اجلميع  اقناع  هدفها  �شخمة  اإعالمية  اآلية  ر  حت�شَ ثم  فيها،  ا�شتثمارات  اإدخ��ال  تريد  التي 
مبنافع �شيا�شاتها، وتت�شرف واجهة »اللجنة« اأي »الوكالة الثالثية« على اأ�شا�ص اأن قراراتها 

اأممية، تلغي قوانني الدول التي ُتدخل فيها ا�شتثماراتها.

يتحكم روؤ�شاء م�شارف وم�شالح وال �شرتيت Wall Street يف م�شار جلنة العالقات 
 ،Standard Oil اويل  ك�شتاندارد  ال�شخمة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  مثل  اخلارجية، 
كذلك تهيمن هذه اللجنة بو�شفها ممثلة مل�شالح وال �شرتيت على مراكز الأبحاث الأمريكية 

الرئي�شية، عب متويلها، ومنها :
��مركز راند Rand لالأبحاث.
��.Brookings Institute مركز بروكينغز
��جلنة الدرا�شات ال�شرتاتيجية الدولية.
��.)John Hopkins( ق�شم الدرا�شات الدولية يف جامعة جون هوبكنز

هدف اللجنة �شيطرة الوليات املتحدة الأمريكية عب م�شارفها و�شركائها ورجال 
اأعمالها على اأكب عدد من الدول. ووجدت اللجنة اأن اأحد اأجنع الو�شائل برمة الراأي العام 
العاملي عب الإعالم، واإمكان خلق بوؤر توتر ونزاعات داخلية اتنية اأو طائفية يف اأي بلد تريد 
الهيمنة عليه، ومكا�شبها �شخمة يف حالتي احلرب وال�شلم : ففي احلالة الأوىل تك�شب من بيع 
ال�شالح، ويف احلالة الثانية توؤمن ال�شتثمارات املالية والتقنية لإعمار البلد، كما حدث ويحدث 
يف ليبيا الآن. ول ي�شذ باراك اوباما، رئي�ص الوليات املتحدة المريكية عن هذا امل�شار، اذ مت 
تدريبه لرئا�شة اجلمهورية من قبل اأع�شاء مهمني يف »الوكالة الثالثية«، ووفاء لهم عني 11 
ع�شوًا منهم يف اإدارته ومنهم : تيم غايترن Tim Geithner وزير املال، �شوزان راي�ص، �شفرية 
اأمريكا يف الأم املتحدة و�شقيقة كوندوليزا راي�ص، وزيرة اخلارجية ال�شابقة، و دني�ص رو�ص، 

وريت�شارد هولبوك يف اخلارجية الأمريكية. 
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4 �سندوق النقد الدويل

مايل  تعاون  على  بالعمل  تعهدت  دولة   187 ت�شم  موؤ�ش�شة  الدويل  النقد  �شندوق 
معومل، اأي اأنه عابر للدول، لت�شهيل التجارة الدولية املرتكزة على »حرية ال�شوق«.

اأمام هذا التدفق املايل ال�شخم، �شرعان ما يقع بع�ص الدول حتت عجز مايل فيطلب 
ُيعّده لإ�شالح  ُيقر�ص املال ولكن �شرط تنفيذ برنامج  النقد الدويل الذي  العون من �شندوق 
البنية املالية، ولل�شندوق احلق يف و�شع قوانني هذا البنامج الذي ُي�شّمى ب�«اإجماع وا�شنطن« 
ومراقبتها، لأنه يحظى بدعم البنك الدويل الذي يرتاأ�شه اأمريكي، والبنك الفدرايل الأمريكي.

ي�شتند البنامج اىل قواعد نيو� ليبالية ت�شغط لفتح الأ�شواق اأمام الب�شائع من 
دون اأي عوائق. وانتقد العديد من الخت�شا�شيني يف القت�شاد هذا البنامج لأنه يوؤدي، ل 
اإىل اإنقاذ البلد املعني، بل اإىل حماية م�شالح املجتمعات الغربية ويف مقدمها الوليات املتحدة 
الأمريكية. وعلق جوزف �شتيغلتز Joseph Stiglitz حني كان نائب رئي�ص البنك الدويل موؤكدًا اأن 
�شندوق النقد الدويل ل يكرتث فعاًل باإنقاذ اقت�شاد دولة ما اأو اإيجاد و�شائل لتنميتها بل همه 
الوحيد هو ا�شتعادة املال مع الفوائد. لذلك، وبعد التجربة املرة مع �شندوق النقد الدويل، 

ترف�ص دولة الرجنتني اأن يراقب ال�شندوق ح�شاباتها املالية.

الدولة  ل�شيطرة  يخ�شع  الدوليني  النقد  و�شندوق  العاملية  التجارة  منظمة  من  كل 
الراأ�شمالية  ل�شروط  تبعًا  املال  الثاين  ويقر�ص  الأ�شواق،  فتح  باجتاه  الأول  ويدفع  العظمى، 
الأمريكية التي تطالب بخ�شخ�شة مرافق الدولة ك�شرط اأول لالإقرا�ص، فيما ترف�ص الوليات 
املتحدة الأمريكية نف�شها تطبيق هذا ال�شرط حني يتعلق الأمر مبرافقها، بل انها متانع ب�شكل 
مطلق حتى مرد القيام ببع�ص املهام الروتينية من قبل اجانب على ار�شها، كما حدث حني 
رف�ص الكونغر�ص الأمريكي ال�شماح ل�شركة تديرها الإمارات العربية املتحدة ب�شيانة املرافئ 
الأمريكية، معتبة اأن ذلك ي�ص اأمنها القومي، كما ان الوليات املتحدة المريكية ل ت�شمح 
بدخول اع�شاء جدد اىل منظمة التجارة العاملية ال بعد موافقة الكونغر�ص المريكي على ذلك.

الدويل  النقد  �شندوق  بني  ما  متكاملة  منظومة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بنت 
والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية، والإم�شاك بامل�شارف الكبى عب وال �شرتيت يف 
اأ�شبحت هي املرجع يف التقومي العاملي، ويف  نيويورك، ودعمتها مبوؤ�ش�شات اأمريكية قانونية 
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التحكيم حني ين�شب اي نزاع مايل يف اأية دولة عب العامل اأجمع. ومثال على ذلك موؤ�ش�شة 
�شتاندرد اأند بور Standard & Poor التي تقّوم الأ�شهم وال�شندات يف دولة ما، واأ�شبحت مرجعًا 
على  الأمريكية  ال�شندات  بع�ص  قّومت  حني  وخداعها  زيفها  تبني  اأنه  رغم  العاملي،  للتقومي 
اأنها من الدرجة املمتازة، وجعلت امل�شارف العاملية ت�شرتيها على هذا الأ�شا�ص فيما هي يف 
النهيار  اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب  اأحد  وهذا   derivatives حقيقية  قيمة  بال  �شندات  احلقيقة 

القت�شادي العاملي عام 2008.

5 املحاكم الدولية

تغيري  اىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  ي�شتند  املتحدة  الوليات  قبل  من  القوميات  اإلغاء  اإن 
القوانني الدولية، اأي تغيري قوانني اللعبة، فاملحكمة اجلنائية الدولية تاأ�ش�شت مبوجب معاهدة 
روما عام 1998 التي وقع عليها المريكيون ليحاكم الآخرون، بينما متنع حماكمة اي امريكي 
من قبلها متحججة باأن الق�شاء المريكي متفوق على جميع النظمة الخرى. واحلقيقة ان 
مل�ص ال�شيوخ مل يوقع على معاهدة روما موؤكدًا ان القانون المريكي ينح الدارة المريكية 
احلق يف اجتياح هولندا اذا اوقفت املحكمة اجلنائية الدولية اأي موظف حكومي امريكي ! اذًا 
اأُن�شئت املحاكم الدولية كو�شيلة لخ�شاع الدول ال�شعيفة، فيما مل تتعر�ص قوات حلف �شمال 
الطل�شي لأي م�شاءلة اأو حماكمة رغم ق�شفها من�شاآت مدنية يف يوغو�شالفيا ويف ليبيا اي�شًا، 
ادراج  يف  النق�ص  حق  ا�شتعمال  ت�شتطيع  المريكية  املتحدة  الوليات  ان  املنحى  هذا  ويوؤكد 
اأي مو�شوع يف املحكمة الدولية، فهي رف�شت مثاًل ان يحاكم »ا�شرائيليون« عن املجازر التي 

ارتكبوها يف لبنان �شيف 2006.

اأما بقية الدول ال�شغرية كلبنان، فاإنها توقع على بروتوكول دويل تلو الآخر رغم اأنه 
قد يتعار�ص مع م�شاحلها اأو يتناق�ص مع قوانينها، وما املحكمة الدولية املتخ�ش�شة قي مقتل 
رئي�ص الوزراء اللبناين ال�شابق رفيق احلريري وغريه من ال�شيا�شيني اللبنانيني اإل مثال على 

جتاوز القانون وال�شيادة اللبنانيني.

وها هي اآن ماكميالن، زوجة انطوين لودج، وهو م�شوؤول اداري يف املحكمة الدولية، 
ت�شعى اىل تويل برنامج بتمويل اوروبي للعمل على النظام العديل يف لبنان ، فهل ي�شمح لها 
اللبناين لي�شبح تابعًا ل�شلطة معوملة خارجة  باأن حتَور النظام العديل  اللبنانيون  امل�شوؤولون 

على الرادة اللبنانية ؟ )راجع جريدة الخبار 10 دي�شمب 2011(.
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الأمر نف�شه ينطبق على توقيع اتفاقية عدم ا�شتعمال القنابل العنقودية يف الأماكن 
الآهلة بال�شكان، اذ رف�شت الوليات املتحدة الأمريكية و«اإ�شرائيل« التوقيع عليها ما يعني اأن 
اإ�شقاط هذه القنابل على ال�شكان من قبل »اإ�شرائيل« اأو اأمريكا ل يعّد جرية، ول ُيعتب عماًل 
غري قانوين مبا اأنهما مل يوقعا على التفاقية! وت�شغط اأمريكا على الأم املتحدة يف الوقت 
 23 البيطانية،  الغارديان  )راجع جريدة  العنقودية  القنابل  با�شتعمال  ت�شمح  كي  احلا�شر 

ت�شرين الثاين 2011(.

6 موؤ�س�سات حقوق االإن�سان

 : ودولنا  متمعاتنا  لتدمري  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ت�شتعملها  اأخرى  و�شيلة 
الت�شديد على حقوق الفرد على اأنه القيمة الأهم ب�شكل مطلق، اأي اأهم من الدولة واأهم من 
املجتمع الذي ينتمي اإليه ذلك الفرد، بل حتر�شه على الع�شيان �شد متمعه با�شم حقوق 
الإن�شان متى كان ذلك منا�شبًا مل�شلحتها، فيما ل ت�شمح البتة القيام بتظاهرات او ا�شرابات 

على ار�شها وتقمعها بقوة ال�شالح كما ح�شل مع متظاهري وول �شرتيت.

اأمريكا دخلت العراق واحتلته بناء على اأحد ادعاءاتها باأنها حتّرر الن�شان العراقي 
كما  الر�ص؛  على هذه  احلياة  اللوف من  فعال  وهي حّررت  ديكتاتورية �شدام ح�شني،  من 
ال�شودان  لتق�شيم  امل�شيحي  ال�شوداين  الإن�شان  �شتار دعم مطالب وحقوق  انها تدخلت حتت 
�شطرين، فيما احلقيقة انها تريد ال�شتيالء على النفط املوجود يف ال�شطر امل�شيحي، وحاربت 

القذايف بحجة حماية املدنيني يف ليبيا، و�شتظل حتميهم حتى اآخر نقطة نفط عندهم.

اأن�شاأت اأمريكا العديد من املوؤ�ش�شات الدولية واملنظمات غري احلكومية التي تعمل 
على تر�شيخ فكرة حقوق الإن�شان لي�ص كغاية بحد ذاتها، بل كو�شيلة لتفكيك املجتمعات التي 

تقاومها، فتنق�شم حالت متعار�شة مت�شادة ت�شل قدرات الدولة ومتنع نهو�شها وتقدمها.

 Human Rights Watch هكذا جند اأن هيئات جديدة ا�شتحدثتها الأم املتحدة مثل
و Amnesty International اأدوات فاعلة يف متمعات العامل الثالث، امنا ل تاأثري لها البتة يف 
دول اأوروبا اأو اأمريكا لأن هذه الأخرية ترف�ص رف�شًا قاطعًا اأن تتدخل اأية هيئة دولية اأو غري 

دولية يف �شوؤونها الداخلية.

�سفّية �سعاده



الآخر | ربيع 2012

256

وتوؤازر بع�ص املوؤ�ش�شات اخلا�شة كفورد وروكفلر م�شالح اأمريكا واإن متت تغطيتها 
حتت �شعارات ال�شالم العاملي، امل�شالح الدولية، والقيم الديقراطية.

منها  ت�شرف  اأمريكي،  دولر  مليار   14 اإىل  ت�شل  فورد  ملوؤ�ش�شة  املالية  فالأ�شول 
ُيوزع منها 137  مليارات   3 اإىل  روكفلر  اأ�شول  ت�شل  بينما  �شنويًا،  دولر  مليون  حواىل 530 
موؤ�ش�شة  وب��داأت  العمالقتني.  املوؤ�ش�شتني  هاتني  مركز  هي  نيويورك  ومدينة  �شنويًا؛  مليون 
روكفلر ن�شاطها عام 1930 بدفع الأموال للمفكرين والعلماء واملثقفني اليهود الأملان لنقلهم 
من اأملانيا اإىل جامعات ومراكز اأبحاث الوليات املتحدة الأمريكية، وتدير هذه املوؤ�ش�شة حاليًا 

�شيدة يهودية، كما تقدم موؤ�ش�شة روكفلر الهبات املالية لدعم املوؤ�ش�شات المريكية الآتية :
��جلنة العالقات اخلارجية الأمريكية.
��موؤ�ش�شة كارنيغي للدرا�شات والأبحاث.
��موؤ�ش�شة بروكينغز Brookings لالأبحاث.
��البنك الدويل.
��طليعة اجلامعات الأمريكية كجامعة هارفارد، ومركز العالقات العامة يف لندن.

وما الت�شديد على اإن�شاء منظمات غري حكومية يف بلدان ال�شرق الأو�شط اإل طريقة 
حديثة للتدخل يف م�شار الدول عب بذل الأموال ملوا�شيع خا�شة يفر�شها التمويل على هذه 
واملمولة من اخلارج دور ح�شان طروادة  وتلعب هذه اجلمعيات غري احلكومية  اجلمعيات. 

رغم عدم وعي العديد من املواطنني هذا المر.

ثقايف  تطبيع  اإىل  بالدولية  امل�شماة  الثقافية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  هذه  ت�شبو 
انطباعًا  تعطي  التي  البوباغندا  ت�شديق  اإىل  العادي  باملواطن  يوؤدي  جدًا  وذكي  حمرتف 
بتفوق احل�شارة الغربية وتعّلمه كره الذات، واأنه �شيئ، خامل وك�شول بالفطرة، اما اإذا قاتل 

للدفاع عن نف�شه فُيتهم باأنه �شد ال�شالم العاملي !

»ال�شالم« فت�شوغه مل�شلحتها،  املتحدة المريكية  الوليات  الطريقة حتتكر  بهذه 
فيما توهم اجلميع باأنه »�شالم عاملي«. وتقوم بالدور نف�شه مع منظومة الديقراطية؛ فحني 
تفر�ص الوليات المريكية »الديقراطية« فر�شًا على دول تريد ال�شيطرة عليها، ينتفي معنى 
الديقراطية لأنها تتعار�ص مع معناها ال�شلي وهو حكم ال�شعب لنف�شه، و�شيادة ال�شعب على 

�سلطات معوملة عابرة للدول
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قراراته، وتتحول ديقراطيتها اىل ا�شتبداد اأ�شد وطاأة من اأي ديكتاتور يحكم البلد.

الوليات  ترتكبها  التي  املظامل  على  تعرج  ل  اأدرجناها  التي  املوؤ�ش�شات  هذه  كل 
املتحدة الأمريكية. ويبقى ال�شوؤال مطروحًا : ماذا لو �شعفت الوليات املتحدة الأمريكية، فهل 
تقبل اأن ُيفر�ص عليها ما فر�شته على غريها، ويتم تفكيكها حتت �شعارات القانون الدويل، 

والعدالة الدولية، وحقوق الإن�شان والقت�شاد احلر ؟

ياأتينا من مفكريها ومثقفيها و�شيا�شييها الذين اعربوا  ال�شوؤال  اجلواب عن هذا 
عن اقتناعهم باأن اأي خ�شوع لقوانني غري قوانني الوليات املتحدة المريكية هو انتحار لها 
تن�شئها  التي  هي  كانت  اإذا  اإل  معوملة  �شلطات  اأي  تقبل  لن  واإنها  قومية ديقراطية،  كدولة 

وترتاأ�شها.

�سفّية �سعاده
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عمر ن�شابة 

عوملة العدالة االنتقائية : لبنان منوذجاً 
املحكمة الدولية اأداة للحرب على ‘االإرهاب’

�شباط 2005،  رفيق احلريري يف بريوت يف 14 يف  الأ�شبق  ال��وزراء  رئي�ص  اغتيل 
ف�شارع مل�ص اأمن الدويل يف الأم املتحدة اىل ت�شنيف اجلرية ارهابية واإىل التدخل يف 
امل�شتوى  هذا  لبنان  �شابقًا يف  وقعت  عديدة  اغتيالت  ت�شرتِع  بينما مل  اجلنائية  التحقيقات 
اأن�شاأ مل�ص الأمن حمكمة مّدعيًا  العايل من الهتمام الدويل. ففي هذه احلال بالتحديد، 

اأنها تهدف اإىل اإنهاء الإفالت من العقاب واىل مكافحة ‘الرهاب’.

الإرهابية  الع��ت��داءات  عن  امل�شوؤولني  حماكمة  على  املحكمة  وظيفة  تقت�شر  »ل 
القا�شي  بلبنان  لبنان يف عامي 2004 و2005«، قال رئي�ص املحكمة اخلا�شة  التي وقعت يف 
ة  اأن للمحكمة الدولية الأوىل املخت�شّ اإذ يبدو  ايلول 2011،  اأنطونيو كا�شيزي يف  )الراحل( 
بالإرهاب وظيفة اإ�شافية تتمثل يف اإعادة تعريفه انطالقًا من القانون اللبناين، ليمّثل �شابقة 
ت�شتند اإليها الآليات الق�شائية الدولية الأخرى، يف اإطار م�شاهمتها يف »احلرب على الإرهاب.«

تفوق ال�سيا�سة الدولية على االطار القانوين

قا�شي الإجراءات التمهيدية يف املحكمة الدولية دانيال فران�شني ا�شتند اإىل اجتهاد 
خا�ص ملواد يف القانون اللبناين تعّرف الإرهاب �شدر عن غرفة ال�شتئناف يف 16 �شباط 2011 
اأربعة اأ�شخا�ص منت�شبني اإىل حزب اهلل بال�شلوع يف جرية اغتيال الرئي�ص  لت�شديق اتهام 
احلريري التي �شّنفها مل�ص الأمن الدويل اإرهابية، قبل التحديد الق�شائي لركنيها املادي 
الذي  الت�شنيف  ذلك  يف  والعديل  القانوين  الإطار  على  الدولية  ال�شيا�شة  تفّوقت  واملعنوي. 
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ُك�شف عنه للمرة الأوىل بعد �شاعات قليلة من وقوع جرية 14 �شباط 2005، يف بيان رئا�شي 
اغتيال  للجرية. فجرائم  الكافية  املعطيات  ا�شتجماع  قبل  الدويل  الأمن  �شدر عن مل�ص 
الأمريكي  الرئي�ص  اغتيال  جرائم  اإن   : اإرهابية  جرائم  دوليًا  ت�شّنف  ل  والزعماء  الروؤ�شاء 
والرئي�شني  ال�شادات  اأنور  امل�شري  والرئي�ص  كينغ  لوثر  مارتن  الق�ص  والزعيم  كينيدي  جون 
اللبنانيني ب�شري اجلمّيل ورينيه معّو�ص ورئي�شي احلكومة ريا�ص ال�شلح ور�شيد كرامي ومفتي 
اجلمهورية ال�شيخ ح�شن خالد والأمني العام حلزب اهلل عبا�ص املو�شوي وغريها، مل ي�شّنف 
مل�ص الأمن الدويل اأيًا منها اإرهابية، بل جرائم قتل ت�شتدعي )طبعًا( املالحقة الق�شائية. 

نتائجها  ب�شبب  اإرهابية  جرية  احلريري  اغتيال  جرية  ت�شنيف  كان  اإذا  اأم��ا 
املندوب  عليه  �شّدد  ما  بح�شب  الدوليني،  والأم��ن  ال�شلم  على  وتاأثريها  املتوقعة  ال�شيا�شية 
ويل  اغتيال  جرية  فاإن   ،2005 �شباط   15 يف  الأمن  مل�ص  يف  الأمريكي  وزميله  الفرن�شي 
عهد الإمباطورية النم�شاوية املجرية فران�شوا فرديناند يوم 28 حزيران 1914، التي مّثلت 
ال�شرارة لندلع احلرب العاملية الأوىل، مل ت�شّنف جرية اإرهابية، حتى بعد اإن�شاء ع�شبة 
الأم ثم منظمة الأم املتحدة. كذلك فاإن جرية اغتيال ملك يوغو�شالفيا الإ�شكندر الأول 
يوم 9 ت�شرين الأول 1934 يف مر�شيليا مل ت�شّنف اإرهابية، رغم اأن القاتل فالدو �شرينوزم�شكي 
كان ينتمي اإىل منظمة �شّنفها البع�ص اإرهابية )املنظمة الثورية املقدونية(. اأما جرية اغتيال 
رئي�ص جمهورية غينيا-بي�شاو، جاو برناردو فيريا يف 2 اآذار 2009، فلم ي�شّنفها مل�ص الأمن 
اإرهابية رغم التوتر ال�شيا�شي الذي اأحدثته. وكان الرئي�ص فيريا قد جنا من انفجار وقع يف 
الق�شر اجلمهوري، غري اأن مرتكبي اجلرية حلقوا به ليقتلوه ذبحًا بال�شواطري. اأدان بيان 
رئا�شي �شدر عن مل�ص الأمن اجلرية، لكنه مل يدع اإىل حتقيق دويل اأو اإىل اإن�شاء حمكمة 

دولية، رغم تدخل اأنغول يف ال�شوؤون الداخلية لغينيا-بي�شاو.

ال تعريف دويل موّحد لالإرهاب

جرائم الإبادة يف رواندا وكمبوديا ويوغو�شالفيا ال�شابقة و�شرياليون التي ا�شتدعت 
قيام حماكم الدولية، مل ت�شّنف اإرهابية، رغم الفظائع التي تخّللتها. بل اإن املحكمة اخلا�شة 
الأ�شيق  الق�شائي  واخت�شا�شها  بالإرهاب  تعنى  التي  الوحيدة  الدولية  املحكمة  هي  بلبنان 
بني املحاكم الدولية الأخرى يقت�شر على جرائم اغتيال زعماء �شيا�شيني خالل مدة زمنية 

حمّددة تبداأ يف الأول من ت�شرين الأول 2004.

عمر ن�سابة
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وزير العدل القطري الأ�شبق الدكتور جنيب النعيمي �شرح خالل املوؤتر القانوين 
العربي لدرا�سة املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان، الذي عقد يف لهاي يف �شباط 2011، اأن 
الدويل لالإرهاب غري ثابت حتى  التعريف  اإن  ُبعدًا �شيا�شيًا، حيث  الإرهاب  لتعريف جرية 
الآن، لأن اإرهاب الدولة مل ي�شر اإليه يف النظام الأ�شا�شي للمحكمة اخلا�شة بلبنان. يف هذا 
وا�شتمرار  اللبنانيني وخطفهم واغت�شابهم  اآلف  اأن ت�شفية  اإىل  الإ�شارة  الإطار، ل بد من 
تغييب اأكرث من 10 اآلف لبناين منذ احلرب مل ي�شتدع حما�شبة دولية. كذلك فاإن ممار�شات 
الرتهيب بحّق مئات اآلف الفل�شطينيني عب الذبح والتهجري وجرف القرى امل�شتمرة منذ 60 
الأزرق،  العلم  فوقها  يرفرف  كان  املتحدة  لالأم  قاعدة  وق�شف  دوليًا.  اإرهابًا  لي�شت  عامًا 
احتمى فيها مدنيون بينهم اأطفال عام 1996، لي�ص جرية اإرهابية، وا�شتهداف قوات حفظ 
يف  والإذلل  التعذيب  اأما  ملرتكبه.  يغتفر  خطاأً  كانا   2006 عام  وقتلهم  اجلنوب  يف  ال�شالم 

�شجني اأبو غريب وغوانتنامو فحّدث ول حرج.

نقا�ص  مو�شوع  عامًا’  ‘خطرًا  متثل  و�شائل  با�شتخدام  الإرهابي’  ‘الن�شاط  وكان 
العا�شمة  الذي عقد يف  القانون اجلنائي،  لتوحيد  الدويل  املوؤمتر  الأوىل خالل  للمرة  دويل 
البولونية فر�شوفيا يف ت�شرين الثاين 1927. وبعد اغتيال ملك يوغو�شالفيا عام 1934، اأعّد 
اتفاقان دوليان ملكافحة الإرهاب : الأول لتعريف الإرهاب الدويل وجتريه، والآخر لإن�شاء 
على  يح�شال  مل  التفاقني  هذين  لكّن  الإرهابية.  اجلرائم  مرتكبي  ملقا�شاة  دولية  حمكمة 

الت�شديق الالزم عليهما من الدول ليدخال حّيز التنفيذ.

اأو  العنف  اأفعال  فعل من  كل  »هو   : بالآتي  الإره��اب  العربية  الدول  تعّرف جامعة 
التهديد به اأيًا كانت بواعثه اأو اأغرا�شه، يقع تنفيذًا مل�شروع اإجرامي فردي اأو جماعي، يهدف 
اإىل اإلقاء الرعب بني النا�ص، اأو ترويعهم باإيذائهم اأو تعري�ص حياتهم اأو حريتهم اأو اأمنهم 
للخطر، اأو اإحلاق ال�شرر بالبيئة اأو باأحد املرافق اأو الأمالك العامة اأو اخلا�شة، اأو احتاللها 
اأو ال�شتيالء عليها، اأو تعري�ص اأحد املوارد الوطنية للخطر.« ولو كان ذلك التعريف معتمدًا، 
وتعري�ص  واخلا�شة،  العامة  الأمالك  وتدمري  يف  الدمناركية  ال�شفارة  اإحراق  جرائم  لُعّدت 
اأ�شدرت  اإرهابية. لكن املحكمة الع�شكرية  حياة النا�ص وحريتهم للخطر يف 5 �شباط 2006 
يومها اأحكامًا بحّق »م�شاركني يف ارتكاب اأعمال ال�شغب يف حملة التباري�ص بالأ�شرفية ومعاملة 
عنا�شر القوى الأمنية بال�شّدة وعدم التفّرق بغري القّوة.« وق�شت هذه الأحكام بال�شجن �شنة 
من  لكل  واأ�شبوعني  ر.  وخالد  د.  يو�شف  من  لكّل  و�شهرين  ي.  ملحمد  غيابيًا  واح��دًا  و�شهرًا 

عوملة العدالة االنتقائية : لبنان منوذجاً. املحكمة الدولية اأداة للحرب على ‘االإرهاب’
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عبد املطلب م. واأين �ص. وعلي ز. وحممد ق. وعلي م. وجمال الدين ع. فتعريف الإرهاب 
»يعنى   : الآتي  النحو  العقوبات على  املادة 314 من قانون  اللبناين جاء يف ن�ّص  القانون  يف 
بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي اإىل اإيجاد حالة ذعر وترتكب بو�شائل كالأدوات 
املتفّجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�شامة اأو املحرقة والعوامل الوبائية اأو امليكروبية التي من 

�شاأنها اأن حتدث خطرًا عامًا.«

من حمكمة الدولية اىل �سلطة ت�سريعية

»اإن تعريف الإرهاب، بح�شب غرفة ال�شتئناف يف املحكمة الدولية اخلا�شة بلبنان، 
يقّدم اأداة ق�شائية قوية للحكومات التي تريد الق�شاء على معار�شيها اأو معاقبتهم.« هذا ما 
خل�ص اإليه اخلبريان الدوليان يف القانون الدويل اللذان يعمالن حاليًا حل�شاب مكتب املدعي 
�شو�شرت  وماتيا�ص  جيليت  ماثيو  ال�شابقة  ليوغو�شالفيا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف  العام 
قا�شي  وّج��ه  اجلنائية(.  للعدالة  الدولية  الن�سرة  يف   2011 اآب   25 يوم  ن�شرت  )درا�شة 
القوانني  تف�شري  عن  �شوؤاًل   15 فران�شني  دانيال  اخلا�شة  املحكمة  التمهيدية يف  الإج��راءات 
املعتمدة يف املحكمة الدولية اخلا�شة بلبنان اإىل غرفة ال�شتئناف يف 21 كانون الثاين 2011، 

اأي بعد ثالثة اأيام على ت�شّلمه الن�شخة الأوىل من قرار التهام يف 17 كانون الثاين 2011.

التي  الأ�شئلة  ال�شتئناف عن  اإجابات غرفة  اإىل  ال�شتناد  فران�شني �شرورة  وراأى 
وجهها لت�شديق قرار التهام اأو عدم ت�شديقه. و�شارع القا�شي اأنطونيو كا�شيزي، يف اليوم 
نف�شه، اإىل مطالبة مكتب املدعي العام ومكتب الدفاع باإيداع اإجاباتهم عن الأ�شئلة، متهيدًا 
لبّت غرفة ال�شتئناف ب�شاأنها. وعقدت جل�شة للغرفة يف 7 �شباط وتبعها قرار تف�شري بع�ص 
القوانني اللبنانية يف 16 �شباط. اأما قرار التهام الذي ي�شتهدف حزب اهلل ف�شّدقه فران�شني 

يف 28 حزيران 2011 بعدما طلب اإدخال تعديالت عليه.

وكانت غرفة ال�شتئناف قد اّدعت اأن املحكمة �شتطّبق القانون اللبناين يف ما يتعّلق 
بجرية الإرهاب، القائمة على الأركان الآتية : فعل مرتكب عن ق�شد لبّث الذعر، وا�شتعمال 
و�شائل »من �شاأنها اأن حتدث خطرًا عامًا« كالأدوات املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�شامة 
اأو املحرقة والعوامل الوبائية اأو امليكروبية. و�شمحت غرفة ال�شتئناف لنف�شها باأن تقدم حتلياًل 
مفاده »اأن املحاكم اللبنانية تعتمد ب�شورة عامة مقاربة �شيقة النطاق يف ما يخ�ّص الركن 
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الثاين )ب(، وذلك بح�شر جرائم الإرهاب يف تلك اجلرائم املرتَكبة بالو�شائل املو�شوفة يف 
قانون العقوبات، والتي ل ت�شمل العتداءات املرتكبة بالر�شا�شات، على �شبيل املثال.« وخل�ص 
ق�شاة الغرفة التي تراأ�شها القا�شي كا�شيزي و�شارك فيها القا�شيان اللبنانيان رالف ريا�شي 
لو�شائل  تعداده  اأن  على  يدل  ذاته  اللبناين  العقوبات  »قانون  اأن  اإىل  الدين،  �شم�ص  وعفيف 
تف�ّشر  اأن  املحكمة  وبالتايل يكن  ل احل�شر،  املثال  �شبيل  اإمنا هو على  الإرهابية  اجلرية 

اأحكام قانون العقوبات ذات ال�شلة تف�شريًا اأو�شع نطاقًا.«

لكن هذا التف�شري يتناق�ص مع ما ادعت املحكمة �شابقًا احرتامه. فاملحكمة كانت 
قد عّدت احلكم ال�شادر يف 17 كانون الثاين 1997 عن املجل�ص العديل يف دعوى مقتل ال�شيخ 
نزار احللبي مرجعًا للقانون الو�شعي الذي تعتمده. وبالتايل ن�شرت على موقعها الإلكرتوين 
ن�ّص احلكم، وهو يت�شّمن الفقرة الآتية : »حيث اإن املادة 314 من قانون العقوبات قد حّددت 
كالأدوات  بو�شائل  واملرتكبة  ذعر،  حالة  اإيجاد  اإىل  ترمي  التي  بالأفعال  الإرهابية  الأعمال 
املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�شامة اأو املحرقة والعوامل الوبائية اأو املكروبية التي من 
�شاأنها اأن حتدث خطرًا عامًا )...( اإل اأن هذه اجلرية مل ترتكب باأي من الو�شائل املعددة 
يف املادة 314 املذكورة. لذلك يق�شي اإعالن عدم م�شوؤولية املتهمني املذكورين بالن�شبة اإىل 
اجلرم املن�شو�ص عنه يف املادة ال�شاد�شة من قانون 1958/1/11 لعدم توافر عنا�شره.« ويف 
اأحد  اإقدام  اإقدامه )اأي  التحقيق ما يفيد  يتوافر يف  ال�شفحة 76 من ن�ص احلكم ورد »مل 
فتكون  العقوبات  قانون  من   314 املادة  عليه  ن�شت  كالذي  اإرهابي  عمل  اأي  على  املتهمني( 

عنا�شر املادة 6 غري متوافرة بحقه.« 

هيئة  اأع�شاء  �شفة  انتحال  عب  ل�شالحياتهم  املحكمة  ق�شاة  جتاوز  اإىل  اإ�شافة 
ت�شريعية وطنية، من �شاأن تف�شري غرفة ال�شتئناف يف املحكمة لالإرهاب يف القانون اللبناين 
اأن يعّر�ص بع�ص قراراتها للن�شف ا�شتنادًا اإىل املبداأ الالتيني الت�شريعي القائل : »ل جرية 
اإّل لها قانون« nullum crimen sine lege ول جرية يعاقب عليها القانون اإل مو�شوفة ب�شكل ل 
لب�ص فيه؛ اإذ اإن تعريف الغرفة لالإرهاب بح�شب القانون الدويل يعاين م�شاكل قانونية بح�شب 
القانون  بح�شب  الإرهاب  تعريف  اأما  �شو�شرت.  وماتيا�ص  جيليت  ماثيو  القانونيني  اخلبريين 

اللبناين، فاذا اعتمد خالفًا للقانون الو�شعي يكون باطاًل. 

هذه  حتديد  دون  من  العام«  »اخلطر  عبارة  املذكورة،  عقوبات   314 املادة  تذكر 
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العبارة. وبالفعل، ُيرتك هذا الأمر للقا�شي من اأجل ح�شن تقدير الوقائع والظروف اخلا�شة 
بكل ق�شية، وبالتايل تقدير الوجود الفعلي لأي خطر عام. من جهة اأخرى، ت�شري املادتان 587 
اإىل 609 من قانون العقوبات اإىل بع�ص اجلرائم واجلنايات التي متّثل خطرًا عامًا، على �شبيل 
املثال : اإ�شرام النار، العتداء على �شالمة الطرقات، وعلى املوا�شالت والأعمال ال�شناعية، 
اجلرائم امل�شرة ب�شحة الإن�شان واحليوان، الأمرا�ص الوبائية. اأما يف ق�شية اغتيال الرئي�ص 
رفيق احلريري، فقد اأدت هيئة �شيا�شية متمثلة برئا�شة مل�ص الأمن الدويل، دور القا�شي 

قبل بدء التحقيق اجلنائي، فقررت اأن اجلرية اإرهابية واأطلقت اآليات »العدالة الدولية.«

قواعد  من   68 امل��ادة  اإىل   2010 الثاين  ت�شرين   10 يف  املحكمة  ق�شاة  اأ���ش��اف 
الإجراءات والإثبات الفقرة الآتية : »يجوز لقا�شي الإجراءات التمهيدية اأن يحيل على غرفة 
ال�شتئناف اأي م�شاألة اأولية تتعلق بتف�شري التفاق والنظام الأ�شا�شي والقواعد يف ما يخ�ص 
القانون الواجب التطبيق، ويرى اأنها �شرورية للنظر يف قرار التهام والف�شل فيه«. وبالتايل 
عن  ال�شادرة  القرارات  النظر يف  تعيد  ال�شتئناف من حمكمة  غرفة  وظيفة  الق�شاة  عّدل 
اإىل هيئة تف�ّشر القوانني املعتمدة بنحو  التمهيدية وغرفة الدرجة الأوىل  قا�شي الإجراءات 
العدالة  نظام  لآليات  الوظيفي  للتوزيع  خمالف  التعديل  هذا  اأن  يف  �شك  ول  ونهائي.  ملزم 
ال�شحيحة؛ لأنه ينح غرفة ال�شتئناف �شالحيات تزيد على ال�شالحيات املمنوحة لها يف 
اأي �شميمة قرار مل�ص الأمن 2007/1757، ما يعّد »خروجًا عن  نظام املحكمة الأ�شا�شي 
احلدود« ultra vires؛ اإذ اإن نظام املحكمة الأ�شا�شي يحّدد اإجراءات ال�شتئناف بالآتي : »تنظر 
دائرة ال�شتئناف يف ال�شتئنافات املقدمة ممن اأدانتهم الدائرة البتدائية اأو من املدعي العام 
على اأ�شا�ص ما يلي : وجود خطاأ يف م�شاألة قانونية يبطل القرار؛ ووجود خطاأ يف الوقائع ي�شبب 
ال�شتنكاف عن اإحقاق احلق. لدائرة ال�شتئناف اأن توؤيد اأو تنق�ص اأو تعدل قرارات الدائرة 
البتدائية.« )املادة 26( فال ذكر لأي وظائف اإ�شافية كوظيفة تف�شري مواد القانون اللبناين 

التي ينبغي اعتمادها مبوجب املادة الثانية من النظام الأ�شا�شي للمحكمة.

اأّكد اخلبريان القانونيان الدوليان جيليت و�شو�شرت اأن ت�شّرفات املحكمة اخلا�شة 
العدالة  اإج���راءات  يقرروا  ب��اأن  للق�شاة  ال�شماح  م�شكلة  على  ال�شوء  ت�شليط  »تعيد  بلبنان 
اجلنائية ويعدلوها.« فبينما قد ي�شاعد ذلك يف ت�شريع الإجراءات، لكن ل �شمانات حماية 
من التجاوزات. وكان القا�شي كا�شيزي قد دافع عن التعديالت الكثرية التي اأدخلها ق�شاة 
حمكمة يوغو�شالفيا ال�شابقة على قواعد الإجراءات والإثبات اخلا�شة بها عام 1996، لكنه 
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�شّدد يومها على اأنه »ل يفرت�ص اأن تتجاوز قاعدة من قواعد الإجراءات، اأو اأي تعديل لها، 
املبادئ املذكورة يف النظام الأ�شا�شي« )كلمة كا�شيزي اأمام اجلمعية العمومية لالأم املتحدة 
يف 19 ت�شرين الثاين 1996(. لكن القا�شي كا�شيزي ناق�ص نف�شه عب منح غرفة ال�شتئناف 
يف املحكمة اخلا�شة بلبنان، التي يرتاأ�شها، �شالحيات خمالفة للمادة 26 من نظام املحكمة 

الأ�شا�شي )�شميمة قرار مل�ص الأمن 2007/1757(.

لحظ جيليت و�شو�شرت اأن التعديل الذي اأدخله ق�شاة املحكمة اخلا�شة بلبنان على 
القاعدة 68 واأتاح لغرفة ال�شتئناف تف�شري مواد القانون اللبناين، تزامن مع اإيداع املدعي 
اأ�شا�ص  على  لالنتقاد  الق�شاة  يعّر�ص  ما  التهامي،  القرار  فران�شني  القا�شي  بلمار  العام 
اأنهم ت�شّرفوا ب�شفة م�شرعني، بينما كانت ثمة ق�شية حمددة يف خلفية قرارهم. واأ�شاف 
الباحثان يف ن�ّص درا�شتهما املعّمقة اأن غرفة ال�شتئناف اأرادت اأن حت�شم الأمر على ح�شاب 
ت�شل�شل الإجراءات الق�شائية. وبينما يكن القول اإن الغرفة كانت مرغمة على تقدمي اإجابات 
عن الأ�شئلة التي وّجهها اإليها القا�شي فران�شني يف 21 كانون الثاين 2011 مبوجب القاعدة 
176، فاإن املخرج الأكرث تنا�شبًا مع معايري العدالة يقت�شي مت�ّشك الق�شاة بال�شالحيات التي 
اأقّل. تلك ال�شالحيات ل تتيح لهم الت�شريع ول  اإياها النظام الأ�شا�شي ل اأكرث ول  ينحهم 

تف�شري القوانني مبا قد يتنا�شب مع توّجهات �شيا�شية حمّددة.
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عبد احلليم ف�شل اهلل

العوملة، امل�ساواة والفقر
 درا�سة يف االجتاهات االأ�سا�سية وتطورها خالل عقدين

اأواًل العوملة : الدالالت املتحولة

تتفق معظم التعريفات على اأن ظاهرة العوملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بثالثة حتولت 
كبرية : التدفق احلر لل�شلع و الر�شاميل والأ�شخا�ص بوترية تزيد عما حدث يف العقود والقرون 
اأعدادًا ل  ي�شم  تفاعلي هائل  داخل مال  والأفكار  املعلومات  تداول  نطاق  ات�شاع  ال�شابقة؛ 
حت�شى من الأفراد والآراء والعقائد والرموز؛ و حتول �شيا�شي اأف�شح يف املجال اأما مرور مد 
العوملة من حتت هياكل النظام العاملي القدمي الذي ت�شدعت اأركانه دون ان يرثه نظام اآخر.

ينطوى  م�شار  هي  القت�شادية  العوملة  اأن  على  الظاهرة  دار�شي  معظم  ويلتقي 
على تغريات مرتابطة، ت�شمل حركة التجارة وال�شتثمارات وتبادل التقنيات وانتقال العمال 
ال�شيا�شات احلكومية  على  املطاف  نهاية  بظالله يف  يرخي  الذي  الأمر  الدول،  بني  ال�شكان 
وعلى املفاهيم ال�شيا�شية التقليدية كال�شيادة القت�شادية ومبداأ عدم التدخل. فالعوملة توؤدي 
اأكب بني القت�شادات واملجتمعات على ال�شعد املختلفة1 حمدثة تبدلت عميقة  اإىل تكامل 
اأنها  Non state actors، كما  الدولتيني  الفاعلني غري  الدولة و املجتمع املدين و عمل  اأداء  يف 
توؤثر على الإطار املوؤ�ش�شاتي والتنظيمي للتنمية والثقافة واملجتمع والعالقات الدولية2 وي�شيف 
اآخرون باأن زيادة حجم جتارة ال�شلع واخلدمات وحركية روؤو�ص الأموال والهجرة، يقلل نطاق 

ال�شتقالل ال�شيا�شي والقت�شادي للدول لي�شود باملقابل مبداأ العتماد املتبادل فيما بينها.3

من  وتعاين  ناحية،  من  اإيديولوجية  ميوًل  تخفي  وغريها  التعريفات  ه��ذه  لكن 
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�شعف القدرة على الإقناع من ناحية ثانية، خ�شو�شًا بعدما �شهده العامل من وقائع واأحداث 
اليوم  اأن يلم�ص ما يحيط بها  العوملة  اأقل من عقد من الزمن. ول بد ملن يناق�ص ق�شايا  يف 
التوقعات  من  بهالة  حماطة  الآن  من  ون�شف  عقد  قبل  كانت  اأن  بعد  وغمو�ص  التبا�ص  من 
واأخذت  اجل�شور،  كثرية حتت  مياه  ذلك احلني مرت  منذ  و  الكبى.  والنتظارات  اخلالبة 
تدريجي  تداع  ال�شرق، وحدوث  اإىل  العوملة  انتقال مركز  بالتبدل مع  الدويل  النظام  مالمح 
للمركزية الغربية. ومن بني �شقوق النظام القدمي ن�شاأت تكتالت اقت�شادية ومنظومات تعاون 
العاملي، على  التي تدور على امل�شرح  ال�شيا�شية  اأكب بالأحداث  وتن�شيق بداأت تويل اهتمامًا 
نحو يتعار�ص اأحيانا مع امل�شالح الأمريكية والأوروبية )لرناقب مثاًل كيف تطور موقف دول 
البيك�ص BRICS اخلم�ص من الأحداث يف العامل العربي(. لكن التطورات التقنية املت�شارعة 
تبقى هي قاطرة العوملة، فبعد اقل من عقدين على بدء ثورة املعلومات والت�شالت واملعرفة، 
تفكيك  والتي متعن يف  الثالثة،4  ال�شناعية  الثورة  ريفكن  ي�شميه جريمي  ما  ن�شهد  ها نحن 
خطوط الإنتاج عب العامل، من خالل مزاوجتها اخلالقة بني املعلوماتية وال�شناعة ممهدة 
اإنتاج  للعامل  �شتتيح  التي  الأبعاد  ثالثية  الطابعة  ولدة  )مثل  تطورات مذهلة  اأمام  الطريق 

�شلعته وهو على بعد اآلف الكيلومرتات(.

الأقل  على  اأو  احلداثة،  قبل  ما  اإىل  �شافرًا  ارت��دادًا  اآخر  جانب  يف  العوملة  وتبدو 
تراجعًا عن بع�ص اأهم قيمها اليجابية، مثل النفتاح والتعدد والت�شامح، والتقارب بني الأم 
والديانات وال�شعوب، فالليبالية اجلديدة تعمل على التدمري املنهجي لكل اأمناط العالقات 
والروابط  العمالية،  كالنقابات  املال:  راأ�ص  اإعاقة حركة  �شانها  اأن من  التي تظن  اجلماعية 

الثقافية، والجتماعية غري املرتبطة بالتبادل.5

ومل تكن العوملة تطورًا تاريخيًا تلقائيًا كما ُيزعم، بقدر ما كانت نتيجة �شيا�شات 
تلبث  التي مل  الراأ�شمالية  انه طفرة من طفرات  ات�شح  تاريخيًا  ُعدَّ اجتاهًا  وما  مق�شودة. 
اأن انح�شرت منكفئة اإىل م�شارها التاريخي ال�شابق. فخالل اأزمة الت�شعينات يف اآ�شيا، كما 
خالل الأزمة املالية الكبى عام 2008، تبددت ع�شرات اآلف مليارات الدولرات من الرثوة 
العاملية، وقدر النمو الفائت باآلف اأخرى من املليارات. وحتى عندما تبداأ الأ�شواق با�شتعادة 
اأزمة مل  نهاية املطاف م�شوؤولية  العمال يف  البطالة مرتفعة ويتحمل  تبقى معدلت  عافيتها 

يكونوا �شببًا يف حدوثها.
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الت�شعينات  كتابه  ا�شتيغليتز يف  يذكرها جوزيف  التي  العوملة  اإخفاق  اأ�شباب  ومن 
ا�شتحقاق بع�ص  ا�شتحوذ عليها دون  العامة على نفقات غري مدية  املوارد  الهادرة، تبديد 
تكر�ص  ال�شتثمارات  من  بكثري  اأق��ل  ن�شب  كانت  فيما  ال��ك��بى،  اخلا�ص  القطاع  �شركات 
الأ�شا�شية احليوية، هذا ف�شاًل عن غياب  والبنى  والتعليم  امللحة كالرتبية  العامة  للحاجات 
اأثبتت  »لقد  يقول:  حيث  احللول،  اإيجاد  عن  اخلفية  اليد  وعجز  املتوازن،  احلكومي  ال��دور 
اأبحاثي واأبحاث غريي اأن اأحد اأ�شباب كون هذه اليد خفية هي اأنها بب�شاطة غري موجودة !«6  

اإذا كان القت�شاد العاملي متجه ل  اأن�شار النفتاح التجاري غري امل�شروط،  يقول 
حمالة نحو مزيد من الندماج فاإن التبكري باإزالة احلواجز اجلمركية هو اأحد اأهم الأ�شياء 
اأن تقوم بها ملنح مواطنيها ح�شة اأكب من الرفاه الآتي مع العوملة.7  التي يكن احلكومات 
لكن هذا بال�شبط ما ظهر بطالنه لي�ص مع انهيار وول �شرتيت عام 2008 بل مع تباطوؤ منو 
اأنها  التي ظنت  الكبرية  ال�شناعية  العوا�شم  الدولية وخ�شو�شًا يف  والتجارة  العاملي  الناجت 
ال�شناعية  القت�شادات  م�شار  واثبت  القت�شاد اجلديد،  ومركز  للعوملة  القوية  الرافعة  هي 

اجلديدة ان هذا الظن مل يكن يف حمله.

ثانياً : كيف توؤثر العوملة على النمو وامل�ساواة والفقر

تفاوؤل البدايات
ي�شاهم  واملايل  التجاري  فالنفتاح  كامنة،  منافع  لها  باأن  العوملة  موؤيدو  يفرت�ص 
 Efficiency الفعالية  املحلي وحت�شني  املال  راأ�ص  تكوين  وخ�شو�شًا من خالل حفز  النمو،  يف 
التدفق  ي�شاعد  كما  احلديثة،  للتقنيات  الكثيف  ال�شتخدام  نتيجة   Productivity والإنتاجية 
الأ�شواق  خماطر  من  يخفف  ال��ذي  الأم��ر  ال�شتثمارية  املحافظ  تنويع  على  لالأموال  احلر 

)ح�شل العك�ص يف الأزمة املالية الأخرية(. 

ثم اإن زيادة قدرة البنوك على ارتياد الأ�شواق املالية املحلية، تخف�ص كلفة القرتا�ص 
وال�شتثمار وتزيد معدلت النمو )Baldwin and Forslid 2000(، وهذا ح�شب املدافعني عن 
اإىل  املتفائلة  النظرة  هذه  وت�شتند  الئتمان.8  اأ�شواق  دخول  على  الفقراء  قدرة  يزيد  العوملة 
التحليل القت�شادي القائل باأّن فتح احلدود، يح�شن توزيع املوارد على م�شتوى العامل، كونه 
يعّمق تخ�ش�ص كل دولة يف املجالت املنا�شبة ملزاياها التفا�شلية املقارنة، كما ي�شمح النفتاح 
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التجاري للدول باحل�شول على مدخالت جديدة اأقل كلفة واأعلى جودة، من �شاأنها نقل خط 
اإمكانية الإنتاجProduction Possibility boundary 9 اإىل الأعلى.

اأي�شًا  ي�شمل  بل  وحدها  املادية  املدخالت  على  ه��وؤلء  ح�شب  الأم��ر  يقت�شر  ول 
املعرفة املت�شمنة يف هذه املدخالت مثل املعلومات واملعارف الهند�شية التي تنتقل من خالل 
املتاجرة بال�شلع اجلديدة مع البلدان املتقدمة، وهو ما يعب عنه م�شطلح ‘النمو الداخلي’ 10 
Endogenous Growth، الذي يفيد باأّن تو�شع الناجت القت�شادي ل يعود اإىل زيادة الراأ�شمال 

املادي امل�شتخدم يف الإنتاج، بل يرتبط اأكرث برتاكم الراأ�شمال املعريف وتطور الأفكار واخلبات 
واملهارات.

والتكامل  لالنفتاح  ب��اأن  القول  تدعم  التي  الإح�شائية  القرائن  بع�ص  وهناك 
التجاريني فوائد على النمو، كما يتبني مثاًل من درا�شة رومر وجفري فرانكل، التي خل�شت 
GDP بن�شبة معينة توؤدي اإىل منو يف الدخل  اإىل ان زيادة ح�شة التجارة من الناجت املحلي 
الفردي مبا يوازي ن�شف هذه الن�شبة على الأقل.11 ويتفق مع هذا ال�شتنتاج ما تو�شل اإليه 
اأن تنويع  البلدان، فوجدا  اللذين در�شا عينة من  قبل ذلك كل من كليناو و ورودريغز-كلري 
املدخالت مع بقاء حجم العمالة والراأ�شمال على حاله ي�شاعف املكا�شب القت�شادية.12 ويف 
النفتاح  �شيا�شات  اأّن  القارات اخلم�ص، ظهر  على  موزعًا  بلدًا   56 �شملت  لواكزيارغ  درا�شة 
القت�شادي عملت اإيجابا ل�شالح النمو من خالل خم�ص قنوات من اأ�شل �شت قنوات تربط 
له  كان  املتدفق عب احلدود  ال�شتثمار  فاإّن  نف�شه  الباحث  وبح�شب  والنموز.13  التجارة  بني 

الف�شل يف حتقيق 60% من النمو يف تلك البلدان. 

مقاربات حذرة
لكن الدرا�شات الأخرى التي اعتمدت �شال�شل زمنية اأطول، اأو حللت اأمناط النمو 
اليجابي  التاأثري  من  قللت  اإذ  تفاوؤًل،  اأقل  نتائج  اإىل  تو�شلت  التجارة  حترير  مع  املرتافق 

لليبالية التجارية على النمو، اأو اأنها ربطت هذه اليجابية بتوفر عدد من ال�شروط.

فقد اثبت كل من مات�شوز و تا�ص اأن النفتاح التجاري يح�شن النمو يف ال�شناعات 
املوجهة للت�شدير لكنه يوؤدي اإىل نزف املوارد يف القطاعات الأخرى14، اأما دولر وكراي اللذان 
در�شا اأو�شاع 24 دولة نامية معوملة حديثًا يف اآ�شيا واأمريكا الالتينية واأفريقيا، فتبني لهما اأن 
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ال�شتينات  �شنويًا يف  ) من%1،4  التجارة  زيادة حجم  مع  مت�شارع  الفرد منت مبعدل  ح�شة 
اإىل 5% يف الت�شعينات(، لكن ذلك اأتى يف اإطار انفتاح جتاري م�شبوط حتت �شقف �شيا�شات 
لقيمة عملتها(. مع  تقومي خمف�ص  ال�شني على  اإ�شرار  قوية وحذرة )مثاًل  كلّية  اقت�شادية 
العلم ان معدل منو الدخل الفردي تراجع يف الدول املتقدمة من 4،7% يف ال�شتينات اإىل %2،2 

فقط يف الت�شعينات.15

وقد وجد غو�شتافون و�شاغ�شرتوم اأّن التاأثري الإجمايل لليبالية التجارية على منو 
الإنتاجية مرتبط بحجم الفوائ�ص املعرفية الناجتة عن توظيف خمرجات البحث والتطوير  
R&D يف الإنتاج16، اأما �شن و رافاليون، فتو�شال اإىل اأّن اثر النفتاح التجاري ل يكون ايجابيًا 

على كل ال�شرائح اإل اإذا ترافق مع �شيا�شات مالئمة خلف�ص الفقر وزيادة امل�شاواة. فاإذا اأخذنا 
مثاًل ثالثة مناطق تتميز بقدر متقارب من النفتاح التجاري جند اأن ن�شبة ال�شكان الواقعني 
اآ�شيا )من 57،7% عام  حتت خط الفقر الأعلى والأدنى �شهدت هبوطًا دراماتيكيًا يف �شرق 
يف  الن�شبة  هذه  على  حمدودة  زيادة  طراأت  املقابل  يف  لكن   )2001 عام   %14،9 اإىل   1990
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا17 ما يعد موؤ�شرًا على الآثار ال�شارة ل�شيا�شات النمو 

الريعي وللتبعية املالية ال�شائدة يف دول هذه املنطقة.

الإنتاجية  اأن  ال�شيني يف املدة 1952-2010 ظهر  ويف درا�شة عن منو القت�شاد 
العامة لالقت�شاد ال�شيني تراجعت قلياًل مع ات�شاع نطاق جتارة ال�شني مع العامل ن�شبة اإىل 
ناجتها الإجمايل.18 وي�شتفاد من التحليل القيا�شي لعينات من الدول اأن ا�شتجابة النمو لزيادة 
النامية  البلدان  اأكرث من  الأقل منوًا  البلدان  ت�شتفيد منه  لي�ص موحدًا، حيث  التجارة  حجم 
فاإّنه يزيد من  النمو  اإيجابا على  التي ينعك�ص فيها النفتاح  الأخرى، لكن حتى يف احلالت 

اله�شا�شة القت�شادية لهذه الدول ويعر�شها خلطر ال�شدمات التجارية.19 

النفتاح  بني  ايجابية  عالقة  وجود  الإح�شاءات  بع�ص  فيه  تبني  التي  الوقت  ويف 
التجارة من جهة  بل حتى عك�شية بني حجم  العالقة �شعيفة  تغدو  الفقر،  التجاري وخف�ص 
وامل�شاواة يف توزيع الدخل من جهة ثانية. فبالعتماد على معطيات البنك الدويل يتبني اأن 
البلدان التي حررت جتارتها يف العقدين الأخريين من القرن الع�شرين وعرفت منوًا مرتفعًا، 
الوقت نف�شه من تدهور يف معايري  الفقر بن�شب متفاوتة لكنها عانت يف  متكنت من خف�ص 
امل�شاواة. ففي ال�شني مثاًل تقل�شت اأعداد الفقراء اإىل الن�شف بني عامي 1990 و 2001 لكن 
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معامل جيني Gini )الذي يقي�ص عدم امل�شاواة يف توزيع املداخيل( ارتفع فيها من 30،57% اإىل 
36،33% يف املناطق احل�شرية، ومن 24،78% اإىل 33،33% يف املناطق الريفية.. وقد احت�شب 
ميالنوفيك معامل جيني على م�شتوى العامل بالتزامن مع انطالقة العوملة ، فوجد اأنه �شجل 

ارتفاعًا من 62،5% عام 1998 اإىل 66% عام 1993.

حت�سن م�سروط
يرى اأن�شار الليبالية التجارية اأنها مفيدة للفقراء لأنها تزيد حجم ال�شترياد من 
الدول الأكرث فقرًا، ب�شبب امتالك هذه الدول مزايا تفا�شلية يف اإنتاج �شلع حتتاج اإىل عمالة 
غري ماهرة. اإل اأن عددًا من القت�شاديني حتدوا هذه املقولة )مثل دان دافي�ص و بات�شي مي�شرا 
وغريهم...( واأظهروا اأن العمال غري املاهرين ل ي�شتفيدون غالبًا حترير ال�شيا�شات التجارية.

ثم اإن ح�شول الفقراء على ن�شيب معتد به مكا�شب العوملة لي�ص اأمرًا تلقائيًا، بل 
يتطلب توفر عدد من ال�شروط، ومنها20:

��اأوًل : اأن يرتافق التحرير القت�شادي مع �شيا�شات حكومية م�شاعدة ومكملة، 
تن�شف حمدودي الدخل وتتعامل مع العوار�ص اجلانبية ال�شلبية الناجتة عن حترير 
التجارة اخلارجية. ففقراء الهند وكولومبيا وزامبيا مثاًل ا�شتفادوا من العوملة بعد 
اأن فتحت اأمامهم اأ�شواق الئتمان والتقنيات املعرفية know-how 21، اأما يف لبنان 
فقد اأدى خف�ص الر�شوم اجلمركية دفعة واحدة على اآلف اأ�شناف ال�شلع امل�شتوردة 
العاملني  من  العديد  ان�شم  التي  الوطنية  بال�شناعات  الإ�شرار  اإىل   ،2001 عام 

فيها اإىل �شفوف العاطلني عن العمل اأو ا�شطروا اإىل الهجرة.

��الت�شدير  عادة يف قطاعات  يحدث  كما  النفتاح  عوائد  تتمركز  ل  اأن   : ثانيًا 
واملجالت التي جتذب ال�شتثمار الأجنبي، فهذا قد يفيد الفقراء العاملني يف هذه 

القطاعات لكنه لن يفيد غريهم من املنخرطني يف اأن�شطة اأخرى.

��ثالثًا : اأن يرتافق التحرير القت�شادي مع احتياطات فعالة يف مواجهة الأزمات 
ففي  باهظة.  اأثمانًا  اأكرث من غريهم  الفقراء  تكبد  والتي  للحدود  العابرة  املالية 
 .1996 عام  يف  الأجنبي  ال�شرف  اأزمة  بعد   %50 مبعدل  الفقر  ارتفع  اندوني�شيا 
وتبني الإح�شاءات اأن النفتاح املايل يقود اإىل تقلبات اأكب يف ال�شتهالك والناجت 
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يف البلدان منخف�شة الدخل ما مل تتبع هذه الدول �شيا�شات ا�شتقرار اقت�شادي.

��اأن ل يكتفي بال�شيا�شات التي ت�شتهدف الفقراء ب�شورة مبا�شرة فهذه  رابعًا: 
قد حت�شن اأو�شاع الأ�شر امل�شتهدفة لكنها قد توؤدي من ناحية ثانية اإىل هبوط ا�شر 

اأخرى من فوق خط الفقر اإىل ما دونه.

ثالثاً: النمو وامل�ساواة: هل من ترابط �سببي؟

اإذا �شلمنا جدًل باأن الليبالية املالية والتجارية تعظم النمو، فهل اأن النمو نف�شه 
يعمل دائمًا ل�شالح الفقراء ويقلل من �شوء توزيع الرثوات واملداخيل ؟

القرن  ط��وال  والجتماع  القت�شاد  لعلماء  ال�شاغل  ال�شغل  هو  ال�شوؤال  هذا  كان 
املا�شي. وجرى ا�شتنفاد احلجج النظرية و املقارنات الإح�شائية بني من يرى عالقة ايجابية 
بني النمو والعدالة الجتماعية وبني من يرى العك�ص. ويف الإثناء برزت مغالطتان خطريتان :

املغالطة الأوىل : هي النظر اإىل التباين الجتماعي على اأنه �شروري للنمو، لأنه 
يعب عن مرحلة تاريخية من مراحل التطور القت�شادي ل بد من التعاي�ص معها كما هي، واإل 
�شار �شعبًا النتقال اإىل املراحل التالية. لكن هذه احلكمة التقليدية نالت ن�شيبًا من النقد يف 
عدد من الأعمال التي ناق�شت تداعيات العوملة يف الن�شف الأول من ت�شعينات القرن املا�شي، 
ون�شري  القت�شادي22،  والنمو  امل�شاواة  عدم  بني  عك�شي   correlation ارتباط  بوجود  واأف��ادت 
هنا على وجه اخل�شو�ص اإىل درا�شة تابليني التي �شملت عينة كبرية من الدول وا�شتخدمت 
�شال�شل زمنية تاريخية متتد على مدى مئة وخم�شني �شنة بني عامي 1830 و 1985، ليخل�ص 

اإىل اأن التفاوت الجتماعي يوؤثر �شلبًا على النمو.23

اأجراها  درا�شة  امل�شتخل�شة من  ال�شهرية  الفر�شية  تت�شمنها  و   : الثانية  املغالطة 
U املقلوبة، بني  �شايون كوزنت�ص على عينة وا�شعة من البلدان، والتي اأظهرت وجود عالقة 
ح�شة الفرد من الناجت املحلي القائم GDP وم�شتوى عدم امل�شاواة يف توزيع املداخيل، اأي اأن 
عدم امل�شاواة يزداد يف مراحل النمو الأوىل ثم يبداأ بالنخفا�ص بعد اأن يتجاوز معدل الدخل 
الفردي امل�شتوى املتو�شط. ويف�شر ذلك باأّن التباين بني الفئات الجتماعية والأفراد يتفاقم 
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يف مراحل التنمية الأوىل ب�شبب التمدين Urbanization والت�شنيع، لكن بعد تخطي عتبة معينة 
تبداأ املوؤ�شرات بالتح�شن مددًا.24

وحتى نهاية الربع الثالث من القرن املا�شي بدت فر�شية كوزنت�ص �شحيحة، لكن 
م�شتويات  م�شتوى من  كل  امل�شاواة عند  تدهور يف  �شجل  تتغري حيث  الأمور  بداأت  بعد ذلك 
اإىل  قيا�شًا  لالأجور  العليا  الع�شرية  ال�شريحة  اأجور  متو�شط  فاإن  املثال  �شبيل  وعلى  الدخل. 
متو�شط اأجور ال�شريحة الدنيا ارتفع يف كل من الوليات املتحدة واليابان وبريطانيا من 3،8 
و 2،5 و 2،6 اأ�شعاف عام 1980 اإىل 4،5 و 2،8 و 3،3 على التوايل عام 1990، بالرغم من 

ت�شنيف هذه البلدان �شمن اأعلى درجات �شلم الدخل و التنمية.

وحتى وقت قريب �شاد اعتقاد وا�شع بني القت�شاديني باأن هناك مبادلة بني العدالة 
الجتماعية والنمو، اأي اأّن حتقيق احد الأمرين ل بد وان يتم على ح�شاب الآخر. وذلك ل�شببني: 
املنتجني على  يقلل من قدرة  ال�شتثمارات ما  اإىل جتزئة  توؤدي  التوزيع  اإعادة  اأن  الأول: هو 
التوظيف يف املجالت الرائدة والبتكارات اجلديدة. والثاين: هو اأن حتويل الأ�شول واملداخيل 
 Moral Hazard من ال�شرائح العليا اإىل ال�شرائح الدنيا يوؤدي اإىل ما يعرف باخلطر الأخالقي
الذي ين�شاأ عن اإح�شا�ص الفئات امل�شتفيدة من اإعادة التوزيع اأن بو�شعها حت�شني مكا�شبها دون 

اأن ت�شطر اإىل زيادة اإنتاجيتها.25

الذي يفرت�ص من  الكال�شيكي  النمو  يتنا�شب مع منوذج  التحليل وغريه  لكن هذا 
جهة ثبات العالقة بني راأ�ص املال والعمالة، ويرى من جهة ثانية اأن النمو ينتج عن زيادة حجم 
نظرية  ان  بيد  اآخر.  �شيء  اأي  ولي�ص عن  الإنتاج  الداخلة يف عملية  املادية  املدخالت  وكمية 
النمو اجلديدة26 مل تعد تربط النمو بحجم الراأ�شمال اأو العمالة، بل بزيادة الإنتاجية العامة 
لالقت�شاد TFP التي ين�شب اإليها الف�شل يف حتقيق ثلثي النمو القت�شادي املحقق حاليًا يف 

العامل.27

للتنمية،  مالئمة  امل�شاواة  عدم  كون  عن  اأع��اله  ال��واردة  التبيرات  �شحة  ان  ثم 
ت�شتدعي توفر �شروط نادرًا ما تتحقق يف اأي من القت�شادات املعا�شرة، كاأن ت�شود املناف�شة 
التامة يف اأ�شواق ال�شلع واخلدمات، اأو اأن تتم عمليات التمويل يف اإطار �شوق ائتمان متكاملة 
اأمام اجلميع. وكمثال على �شعف املناف�شة نورد بع�ص ما  Perfect Capital Market ومفتوحة 
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جاء يف تقرير جتارة متوازنة ال�شادر عن هرني�ص بول و مي�شريور عام 2010 والذي ا�شتنتج 
اأن التجارة الدولية لي�شت حرة كما ُيعتقد، فهناك �شركة واحدة مثاًل ت�شتحوذ على ربع �شوق 
�شركات  و ع�شر  العامل،  البذور يف  �شركات على ن�شف مبيعات  وتهيمن ع�شر  العاملي  الذرة 

اأخرى على 80% من ال�شوق العاملي للمبيدات.

اأن  يكن  التي  ال�شارة  الآث��ار  باحل�شبان  التحليل  هذا  ياأخذ  ل  ذلك  عن  ف�شاًل 
الوفورات  باملقابل  يتجاهل  كما  الكلي،  القت�شاد  ا�شتقرار  على  الجتماعي  التفاوت  يرتكها 
اخلارجية Externalities الناجتة عن احلد من الفقر وحت�شني م�شتوى الإن�شاف يف قطاعات 
ال�شحة والتعليم واخلدمات الأ�شا�شية، والتي تنعك�ص اإيجابا على القت�شاد ككل ولي�ص على 

هذه القطاعات وحدها.

الأداء  يهمل  الأوىل،  التنمية  للنمو يف مراحل  مفيدة  امل�شاواة  باأن عدم  القول  اإّن 
اإعادة  اإجراءات  تت�شمن  للفقراء  �شيا�شات منو من�شف  اتبعت  التي  البلدان  لبع�ص  الالفت 
باأن حتقيق قدر اكب من العدالة يف توزيع  اأخرى هامة  توزيع فعالة.28 وهو يتجاهل حقيقة 
الدخل، ي�شمح للفقراء باأن يزيدوا اإنفاقهم على تكوين راأ�ص املال الب�شري وحت�شني ثروتهم 

املعرفية التي تعد اليوم عاماًل ل غنى عنه للنمو29، يف ظل التحول نحو اقت�شاد املعرفة.

رابعاً : من عقيدة النمو اإىل التنمية املن�سفة

للعديد  النمو’ تقدمي مبرات نظرية  ‘عقيدة  تولت  املا�شي  القرن  ثمانينات  منذ 
من ال�شيا�شات، مثل حرية التجارة العاملية واملناف�شة الدولية على خف�ص ال�شرائب، وتقلي�ص 
موازنات الإنفاق الجتماعي، ومع اأن جتربة ثالثة عقود من التفوق الليبايل بينت على نحو 
ال�شوق’ فاإن مابهة و�شاياها بل  ‘ديانة  اأن ي�شمى  ل يقبل ال�شك عيوب ونواق�ص ما يكن 
مرد مادلتها حمفوف بتهم اجلمود الفكري والرجعية. فهل اأثمرت عقيدة النمو هذه وما 

الذي فعلته حتى الآن؟

لقد اأظهرت جتارب ال�شنوات املا�شية اأن زيادة النمو مت على اأ�شا�ص النتقا�ص من 
فعلى  العمال.30  وخ�شو�شًا  الإنتاج  م�شتويات  رفع  عاتقها  على  يقع  التي  املجموعات  رفاهية 
�شبيل املثال زاد الإنتاج العاملي ثالث مرات ونيف تقريبًا بني عامي 1975 و 2010، ويف الوقت 
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نف�شه ت�شاعف مموع العاطلني متامًا عن العمل حوايل اأربعة مرات، لن�شهد بداية ما يطلق 
 .Jobless Growth ’عليه حقبة ‘النمو بال وظائف

وال�شوؤال ال�شحيح كما يفرت�شه باولو فرم31 هو كيف ومتى يكن النمو اأن يحقق 
امل�شاواة ؟ وهذا يف مقابل ال�شتفهام التقليدي عما اإذا كان النمو ي�شاعد اأ�شاًل على حتقيق 
الإن�شاف. والإجابة التي يكن اأن نخل�ص اإليها يف نهاية هذا الدرا�شة هو اأن حتقيق العدالة 
يفرت�ص وجود �شيا�شات هادفة، ل العتماد على اآليات ال�شوق وحدها، ما ي�شتدعي اأي�شًا خو�ص 
�شراعات اأو م�شاومات جماعية �شاقة تكون نتيجتها تغليب �شيا�شات انفتاح اأكرث اإن�شانية واقل 
اإجحافًا عو�شًا عن التم�شك بالليبالية اجلديدة التي اأعادت العامل اإىل النطالقة اخل�شنة 

والقا�شية للراأ�شمالية يف القرن الثامن ع�شر.

ويف اخلال�سة

زمنية  حقبة  يف  حججها  وا�شتنفدت  اأن�شارها  النيوليبالية  العوملة  خيبت  لقد 
ما  ن�شف  من  اق��ل  ك��ان  ظلها  يف  ال�شناعية  ال��دول  حققته  ال��ذي  فالنمو  ن�شبيا،  ق�شرية 
حققته هذه الدول نف�شها يف الربع الثالث من القرن املا�شي عندما �شادت راأ�شمالية ال�شوق 
الآثار  تتبعت  التي  الأبحاث  ال�شامل. هذه اخليبة جند �شداها يف  الرفاه  ودولة  الجتماعية 
الجتماعية لالنفتاح املايل والتجاري وعر�شت هذه الدرا�شة لبع�ص منها، ففي الن�شف الأول 
ايجابية بني  اإىل وجود عالقة  والقيا�شية  التطبيقية  الأعمال  الت�شعينات خل�شت معظم  من 
النفتاح التجاري وكل من النمو وخف�ص الفقر مع تفاوت يف تقدير اأثرها على امل�شاواة، ويف 
الن�شف الثاين من العقد نف�شه بداأ الت�شكيك باآثار العوملة على الفقر وامل�شاواة دون النمو. 
اما يف العقد الأول من الألفية الثالثة فاإن دور الدولة �شار يف العديد من الدرا�شات العامل 
الرئي�شي يف احلكم على نتائج العوملة يف املجالت الثالثة )النمو، الفقر وامل�شاواة(. وي�شود 
اعتقاد الآن باأن املزج بني قدر من النفتاح التجاري واملايل وم�شتوى من ال�شيا�شات احلكومية 
التدخلية هو الذي يخفف من التبعات ال�شلبية للنيوليبالية ويقلل من خطاياها الجتماعية.
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الذات الناطقة

حوار مع املُحِلّل النف�شي 

م�سطفى �سفوان

اأجراه وقّدم له  

علي جنيب اإبراهيم  

جرى هذا احلوار يف عّدة جل�سات بداأت يف ت�سرين االأول/اأكتوبر 2011، وانتهت يف 
هر حيث  نهاية �سهر ني�سان/اأبريل عام 2012. كنُت اأُحّدد مواعيدها يف بداية فرتة بعد الظُّ
اآتي اإىل منزل م�سطفى �سفوان الكائن يف اأحد �سوارع الدائرة ال�ساد�سة من باري�ض، يبداأ 
االأوديون حيث حتت�سن  ال�سني وينتهي ببولفار �سان-جرمان غري بعيٍد عن  من �سفاف 
اأمام  واقفاً  الأراه  الرابع  الطابق  اإىل  اأ�سعد  واملُفّكرين.  والفّنانني  الكّتاب  لقاءات  املقاهي 
الباب ي�ستقبلني بابت�سامته االأبوية، ويدعوين للجلو�ض، وقبل اأن ياأخذ مكانه ُمقابلي كي 
نوادر احلديث،  تتخلَّله  قاً  ُم�سوِّ ُي�سفي عليها طاَبعاً  ُيهيئ للجل�سة جّواً  ن�سرع يف احلوار، 
�سي من اخلو�ض يف التحليل النف�سي اإىل عفويٍة يف تو�سيع  والنكات الطريفة. فينقِلب توجُّ
عالقات  اإىل  الذات  نات  ُمكوِّ اأدقِّ  من  تنطِلق  ق�سايا  لت�سمل  اآفاقها  وَفْتح  االأ�سئلة،  جمال 
االإن�سان ال�ساملة يف جماالت احلياة كاّفة. مّما اأوجب تق�سيم املُقابلة اإىل اأربعة اأق�سام من 

م فكرة �ساملة عن ِفكر م�سطفى �سفوان، ومنهجه، وروؤيته اإىل العامل. �ساأنها اأن ُتقدِّ

1 من جماِل�ض الُظرفاء اإىل جل�سات التحليل 

وما  النف�سي  التحليل  مع  الطويلة  رحلتك  عن  بال�سوؤال  هذه  ُمقابلتنا  �ساأبداأ 
�سبقها من ن�ساأٍة وتكوين. ذلك اأّن اختيار درا�سة هذا االخت�سا�ض النادر يف اأربعينيات القرن 
الع�سرين يدعو اإىل اال�ستغراب بقدر ما يتطلَّب انفتاحاً اجتماعياً وم�ستوى ثقافياً ُمعّيَنني 
كان ال ُبّد منهما يف املجتمع امل�سري. فما البذور االأوىل لهذه التجربة، وما الظروف التي 



الآخر | ربيع 2012

279

اأحاطت بها، وكيف بداأ م�ساُرها ؟
النقطة الأ�شا�شية اأّن الفرتة التي ترّبيت خاللها يف م�شر، بني الع�شرينيات واأوائل 
َرفاء. متيَّز هذا الع�شر باأُنا�ص  الثالثينيات من القرن املا�شي، تتطابق مع ما ُي�شّمى بع�شر الظُّ
اأحاديث عن  كّلها  اأحاديثهم  كانت  فيه.  واخلبة  ومعرفته،  ب��الأدب،  الوَلع  حّد  اإىل  ُمغَرمني 
روايات، وتناُقل اأخبار، وتعليقات نقدية. لكّن الأهّم، يف كّل هذا، هو ا�شتخدام الكالم مبهارة، 
بل ياأتي اأحيانًا من طريقة ا�شتخدام حروف الكِلمات التي كانت ُترتَجم اإىل ِنكات تنت�شر يف 
لون الأوائل لهذا النوع من احلديث، ومن  م�شر باأكملها ب�شرعة البق. كانت املجاِل�ص اأو املُمثِّ
اجليزة،  يف  مقهى  يف  جتتمع  الأ�شخا�ص  من  مموعة  عن  عبارة  نف�شه،  الوقت  يف  التفكري 
العزيز  عبد  وال�شيخ  اإبراهيم،  حافظ  البارزين  اأع�شائها  من  وكان  �شوقي،  اأحمد  اأ�شها  يرتَّ
الب�شري، وهو جّد طارق الب�شري. كان هوؤلء معروفني بِنكاتهم التي ما اإن تخرج من اأفواههم 
حتى تعّم وادي النيل كّله. و�شاأحكي لّك الُنكتة التي تظّل حا�شرة يف ذهني من هذه النكات. 

»ذات مّرة كانوا متمعني يف جل�شة، فجاء اأحد الأزهريِّني، من ُعمر الِب�شري هو 
الع اإىل اكت�شاف ما  ال�شيخ عبد العزيز، يتمّحك. والظاهر اأّنه رجل ف�شويل دفَعته رغبة الطِّ
وراء ال�شمعة التي تتمّتع بها هذه املجموعة. فجَل�ص هكذا ل ي�شَرب ول يتكلَّم. لكْن ملّا راأى على 
XO، كما ُيكَتب على زجاجة الكونياك، �شاأل قائاًل : ما معنى  الطاولة زجاجة مكتوب عليها 
XO، فقال له ال�شيخ عبد العزيز الب�شري : معناها َزّي ‘اأ لف لم ميم’ يف القراآن الكرمي !« فقد 

ر ب�شهولة !  ْرف ُيرَّ كّفره يف الإجابة. لكنَّ الُكْفر يف مثل هذا الظُّ
�شًا وله جماعته اأي�شًا. اأذكر مّرًة اأّنه يف فرتِة الغداء، بني الثانية ع�شرة  كان اأبي ُمدرِّ
هر، كنُت معه ومع ثالثة من ُزمالئه الذين اأعرفهم ول تزال اأ�شماوؤهم حا�شرة  والثانية بعد الظُّ
يف ذاكرتي، وهم الأ�شتاذ خفاجة، والأ�شتاذ عّمار، والأ�شتاذ عبد ال�شفيع من ال�شودان. كّنا 
من�شي معًا باجّتاه املطعم حتت اأ�شعة ال�شم�ص احلارقة التي ُت�شّمى يف م�شر »اأّيالة« اأي قاِتلة. 
وكان الأ�شتاذ خفاجة قد فتح مظّلة بي�شاء كبرية لّتقاء احلّر ال�شديد، فقال له الأ�شتاذ عبد 
لِّنا يا عبد ال�شفيع !«. فانفجروا جميعًا بال�شِحك.  ال�شفيع، ال�شوداين الأ�شود : »اأيوه ِكَده �شِ
اللعبة  فاأدركُت  وفّكرُت،  �شِحكهم.  �شبب  كانت  التي  احلكاية  عن  فت�شاءلُت  اأده�شني.  مّما 
ّل’  ‘ال�شِ بني  فاجلمع  ال�شالل’!  طريق  يف  و‘ُقْدنا  ّل’،  ال�شِّ ‘اعِطنا  اأي  لِّنا’ :  ‘�شِ يف  اللفظية 
معنى  ما  اأعلم  اأن  دون  من  حياتي  مار�شُته يف  تف�شري  ل  اأوَّ كان  واح��دة  كِلمة  و‘ال�شالل’ يف 

التف�شري اأو اأّي �شيء من هذا القبيل.
اإذًا ِع�شُت وتعّلمت يف هذا اجلّو من ع�شر الظرفاء. وهذه هي الفرتة الوحيدة يف 
تاريخ م�شر التي كانت اجلريدة فيها باأهمية الرغيف اليومي للنا�ص. يعني كان هناك راأي 
عام ُم�شيَّ�ص ُمن�شِغل بق�شية ا�شتقالل الوطن، ورفع ال�شتعمار. وكانت يف م�شر نه�شة حقيقية 
قادتها جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر التي توىّل رئا�شتها اأحمد اأمني اأربعني عامًا، والتي 
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�شيد الأخري للغة العربّية  احت�شنت اأكب اأقالم اللغة العربية. كانت هذه الأقالم مُتثِّل ع�شر النَّ
كاأقالم طه ُح�شني، واأحمد اأمني، وعبا�ص حممود العّقاد، واإبراهيم عبد القادر املازين، واأحمد 
خني كح�شن �شريف. بالإ�شافة اإىل الرتجمات  ح�شن الزّيات، وحمّمد ال�شاوي، واأقالم املوؤرِّ
 Tess الهاّمة كرتجمة خريي اأبو ال�شعود رِحَمه اهلل لرواية توما�ص هاردي ِت�ّص �شليلة دوبرفيّل
of the d’Urbervilles التي كانت يف م�شتوى اخلْلق واأح�شن. كان عندنا ترجمات عديدة من هذا 

النوع اأذكر منها ترجمة حممد ال�شاوي لأناتول فران�ص. وهذا جانب اآخر من جوانب ع�شر 
الظرفاء اأي�شًا الذي اّت�شم بالن�شاط الثقايف. 

املُِهّم بعد ذلك، دخلُت اجلامعة التي عرفُت فيها اأُ�شتاَذين : الأّول هو يو�شف كَرم 
العليا  درا�شاته  ُيكِمل  كي  باري�ص  اإىل  اأتى  وقد  الأكويني،  توما  القّدي�ص  اأتباع  من  كان  الذي 
لي�ص يف ال�شوربون، بل يف املعهد الكاثوليكي. وكان راأيه اأّن كّل ما يخرج عّماقال القّدي�ص توما 
اأّن  َمفاُدها  اللغة  الوجود ترتّتب عليها نظرية يف  اإمّنا هو �شالل. وهذه نظرية يف  الأكويني 
وظيفة اللغة، يف نظرية اأر�شطو، اأن تقول ما هو موجود، وهذا هو الكالم ال�شحيح، ولو قالت 

ما لي�ص موجودًا، فهذا هو الكالم اخلطاأ. لأّن قول ما هو غري موجود كِذب. 
والأ�شتاذ الثاين هو م�شطفى زيوار الذي بداأ ي�شرح لنا �شنة 1940 حتليل الأعرا�ص 
املر�شية النف�شية يف احلياة اليومّية La psychopathologie de la vie quotidienne. وكان ُيحاِول 
دائمًا اأن ياأتي باأمثلة باللغة العربية ُتعادل الأمثلة التي كتبها فرويد باللغة الأملانّية. ومل اأن�َص 
حتى الآن واحدًا من هذه الأمثلة التي �شربها لنا : ق�شْت اإحداُهنَّ �شهر الع�شل يف البو�شنة 
والهر�شك، يف البلقان. وملا رجعْت، حّدثت �شاحباِتها اأّنها ق�شت �شهر ع�شل بديع يف ‘بو�شني’ 
اجلغرايف  ال�شم  لأّن   ! ف�شكتت  اجلغرايف  ال�شم  يف  اجلن�شي  الع��رتاف  فدخل  والهر�شك. 

يوحي ببو�شني واهر�شني. 
مرتبطة  لأّنها  فرويد.  اأمثلة  ُتعادل  اأمثلة  عن  البحث  يف  زيوار  طريقة  هذه  كانت 
�ص لكّل كِلمة اأملانية، ولكّل  باللغة ارتباطًا ع�شويًا. وبغري ذلك، لن يكون هناك حّل اإل اأن ُيخ�شِّ
مَثل، �شفحات يف ال�شرح الذي قد ل يوؤّدي الغر�ص. وبف�شل هذه الطريقة، والأمثلة التي كان 

ر. ياأتي بها، اأ�شبحُت يف حالة َمن يت�شاءل وُيفكِّ

يف حالة َمن يختّط منهَجه وطريقَته ؟
اأتكّلم عن �ُشّكٍة اّتبعتها؛ لأّن ال�شّكة تتكّون  ل، مل يُكن هذا يف تلك الفرتة. فاأنا ل 
ل  و�شٍع  اآن��ذاك يف  كنُت  اأنني  يتهّياأ يل  اإمّن��ا  رجعي.  بتاأثري  وُتخلق  التفكري،  الكالم يف  عند 
ِحك. فاحلاجتان  اأعرف فيه اإن كانت اللغة خُمرَتعة لتقول ما هو موجود، اأم هي موجودة لل�شَّ
غري ُمتطابقَتني. وقد كان عندي اهتمام باللغة منذ زمن بعيد. ويف �شنة 1944، ُقبيل انتهاء 
احلرب، و�شل اإىل م�شر فيل�شوف كبري من تالمذة لودفيك فيتغن�شتاين Wittgenstein ا�شمه 
�شة  ويزدم، وراح ُيحّدثنا عن الفل�شفة التحليلية. ولذلك كانت بعثتي يف هذا الخت�شا�ص موؤ�شَّ
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 ،Nicholson على اختيار الدكتور اأبو الُعال عفيفي رئي�ص الق�شم املعروف باأّنه تلميذ نيكل�شون
ر باإ�شراف نيكل�شون ر�شالة دكتوراه عن  ف االإ�سالمي. وح�شّ وقد ترجم له كتابه عن الت�سوُّ

�ص. حميي الدين بن عربي. وتزّوج بنت نيكل�شون، وكانت معه يف الإ�شكندرية حيث كان ُيدرِّ
الذي  لكّن  الفل�شفة.  لدرا�شة  اإىل كمبدج  اأذهب  الُعال منحًة كي  اأبو  دبَّر يل  اإذًا 
ال�شيخ املراقي، وكان رجاًل فا�شاًل يكّن تقديرًا كبريًا ل�شامي علي  اأّن وزير الأوقاف  ح�شل 
ل على املنحة اأحٌد  الن�ّشار، فاأحبَّ اأن يعطيه املنحة. وهنا هّدد الدكتور عفيفي بالقول : اإن ح�شَ
اآخر غري �شفوان، ف�شوف اأ�شتقيل. وهكذا ح�شلُت على املنحة. وطبعًا �شامي الن�ّشار مل يخ�شر 
املنحة لأّنهم دّبروا له منحة ثانية. لكّن جامعة كمبدج هي التي مل تقبل. لأّنها كانت ُتعطي 
اأولوية ُمطلقة لل�شباب الع�شكر العائدين من احلرب، الذين يرغبون يف ا�شتئناف درا�شتهم. 
لذا مل يُكن مُمِكنًا معرفة ما �ُشتف�شي اإليه الأمور معهم؛ لأّنهم ل ُيريدون حتى اأن يقولوا لَك 
اإن كانوا �شيقبلونك بعد �شنة اأو �شنَتني اأم ل. مل يُكن اأحد يعلم �شيئًا. ولهذا ال�شبب اأتيت اإىل 

باري�ص. 
لكْن حني اأتيت اإىل باري�ص، كنُت برفقة الدكتور زيوار الذي بداأ ُيكلِّمني عن التحليل 

النف�شي. فقلت له ل مانع من درا�شة التحليل.

وهل كنَت تعرف الفرن�سية اإىل جانب االإنكليزية ؟
اأّن مارك  اأعرف الفرن�شية كلغة قراءة. لذا كان ينق�شني التعبري بها. غري  كنُت 
�شلومبريجيه Schlumberger، املُحلِّل امل�شِرف علّي، كان ثنائي اللغة، ُيجيد الإجنليزية ب�شكل 
اأثناء هذا التحليل، �شار يل احلّق يف  تاّم؛ لأّن زوجته بريطانية. املُِهّم اأجريُت حتليلي. ويف 
للتحليل  باري�ص  باعتباري طاِلبًا، كمدر�شة  النف�شي  التحليل  اجتماعات جمعية  اأترّدد على  اأن 

 .Société Psychanalytique de Paris ،النف�شي

هل هي اجلمعّية التي ُيقال اإّنها مل ُتقَبل يف اجلمعية الدولية للتحليل النف�سي 
ب�سبب وجود جاك الكان Lacan فيها ؟

ل، هذه جمعية باري�ص الأّم التي ما تزال موجودة حتى الآن والتي جاء زيوار واأجرى 
فيها التحليل قبل احلرب. كان فيها جاك لكان طبعًا. وكان من تقاليدها حما�شرة �شهرية 
م�شائية. فكنُت اأح�شرها واأ�شمُع لكان كما كنُت اأ�شمعه يف اجتماعاٍت اأُخرى يتحّدث كثريًا عن 
اللغة. فن�شاأ ارتباط بني اهتمامي واهتمامه؛ اإذ وجدُت اأّنه ال�شخ�ص الوحيد الذي يتكّلم عن 
اللغة يف هذا املجال. وملّا اأنهيُت حتليلي، اخرتُته ليكون املُحلِّل املُ�شِرف، اأي حينما اأبداأ عالج 
الآخرين، يكون هذا العمل يف اأّوله حتت اإ�شرافه. لذا ذهبُت اإليه بهذه ال�شفة. وملّا اأخبُت 
د. وهكذا بداأُت العمل  �ص كثريًا ووافق فورًا من دون اأّي تردُّ حُملِّلي �شلومبجيه باختياري، حتمَّ

مع لكان يف هذه الظروف، يف اأواخر �شنة 1949.
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وعندما اأنهيَت الدرا�سة، ُعدَت اإىل م�سر ؟ 
اأّما حني انتهت الدرا�شة فكنُت قد تركت جامعة ال�شوربون بعد اأن اأعدُت فيها حت�شري 
اإجازة جامعّية، كما ح�شلت على دبلوم الدرا�شات الُعليا بالتزاُمن مع ان�شغايل الكامل بالتحليل. 
التحليل  ر�شالة يف  تقدمي  تقت�شي  كانت  التقاليد  لأّن  الدكتوراه.  هّمي حت�شري  َيُعد  لذلك مل 
النف�شي عن حالة مَر�شّية ُمعيَّنة. لذا اأعددُت ر�شالًة عن مري�ص كنُت اأُعاجِله حتت اإ�شراف 
لت اإىل اجلمعية الفرن�شّية  لكان. خالل هذه الفرتة ح�شل النق�شام يف جمعية التحليل، وحتوَّ
اأن قّدمُت  بعد  باري�ص،  Société Française de Psychanalyse. فرتكت جمعية  النف�شي  للتحليل 

ر�شالتي، وُعدُت اإىل م�شر �شنة 1954. وما اإن و�شلت حتى وقعت الكارثة بقيام ثورة ُمباَرك.

ر... ؟! تق�سد ثورة عبد النا�سِ
‘اآه، ماُهمَّ كلُّْن من ماركة واحدة !’ فمبارك امتداد لتلك الفرتة حتى وقٍت قريب... 
اإذًا بعد حكاية ق�شر عابدين وال�شتيالء على احلكم، تغريَّ كّل �شيء. ففي اأّيام فاروق، كان 
بالإمكان اأن يخرج املرء من م�شر ويعود اإليها كما يريد، ي�شرتي الكُتب التي ُيريد وما اإىل 
رًا بالرقابة على كّل �شيء : على اخلروج امل�شروط بتاأ�شرية  ذلك. وعليه، وجدُت نف�شي حُما�شَ
ُم�شرِتكًا  كنُت  فقد  امل�شرفية.  احل�شابات  على  حتى  والرقابة  معها،  اأعمل  التي  اجلهة  من 
اأطلب من  ُثمَّ  اأُريد �شراءه  فاأختار منها ما  الكُتب،  ُير�شلون يل قوائم  Basic Books حيث  يف 
العامَل  ل مع  التوا�شُ الإمكان  ُير�شلوها يل. وبذلك كان يف  ل لهم ثمَنها كي  ُيحوِّ اأن  امل�شرف 

والّطالع على اآخر البحوث واملن�شورات.
لكْن يف العهد اجلديد، مل يُعد هذا مُمِكنًا. ف�شراء الكُتب غري مُمكن، وال�شرتاك 
يف املجاّلت غري مُمكن. ومن ثمَّ راأيُت نف�شي معزوًل؛ لأّن املُحلِّل النف�شي ل يتكّون هكذا وحَده 
اأ�شاتذتي كانوا هنا يف فرن�شا. فتذّمرت جّدًا من الو�شع. وكانت  فرده.  مع الدكتور زيوار مِبُ
الإمكانية الوحيدة للخروج اأن اأعمل يف اجلامعة خم�ص �شنوات. وهكذا ق�شيُت هذه املّدة مع 

الدكتور زيوار يف ترجمة تف�سري االأحالم انتظارًا للرجوع اإىل فرن�شا. 
بالقَرف  �شعوري  اإليه  دفعني  بل  وَح�ْشب،  ة  اخلا�شّ الأح��وال  رجوعي  يف  ُت�شِهم  مل 
والعمل’.  والنظام  ‘الحتاد  هو  جديد  ب�شعاٍر  ب��دوؤوا  اجلُدد  احلّكام  لأّن  نف�شها؛  البالد  من 
الحتاد والنظام والعمل يعني ‘�شنتعاطى معك باجلزمة !’ هذه هي ترجمة ال�شعار. وحكاية 
‘ارفع راأ�شك’، التي كانت ُمتداَولة اآنذاك، كالم فارغ. ُيقال اإّن �شخ�شًا رف�ص اأن يرفع راأ�شه، 
ف�شجنوه �شنَتني عقابًا. ارفع راأ�شك يا اأخي ! وكانت �شابقُة اإعداِم عاِمَلني �شنقًا لأّنهما اأ�شَربا. 
اإذ مل ن�شمع اأبدًا اأّن عقوبة الإ�شراب ُيِكن اأن تكون الإعدام ؟! وكان الإعداُم علنّيًا يف َكفر 
الدّوار ! وما اأزال اأذكر اأنني كنُت اأم�شي مع اأحد اأ�شدقائي لياًل يف القاهرة، ا�شمه خابر فاكر، 
فقلُت له : ا�شمع يا خابر ! حني يبداأ النا�ص يف بَلد يخافون على حياتهم، فال تنتظر منه اأّية 

حاجة. ‘اأنا ما�شي’. �شاأُهاِجر.
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اإمّنا اأنا نف�شي مل اأُكن اأنوي الهجرة اأبدًا. ول اأَُعّد نف�شي ُمهاجرًا لأنني رجعُت اإىل 
بَلد كنُت قد اأَِن�شُته. و�شار بلدي الثاين. لكّن النف�شال بيني وبني م�شر زاد على مّر الأيام 
اأم  كذلك  �شيبقى  كان  اإن  يعِرف  اأحد  ل  الذي  الربيع  ولول هذا  ُمبارك.  من  راأيته  ملا  نظرًا 
ل اإىل خريف، َل�شعرُت اأنني اأحمل م�شرّيتي كعبء كريه. مع اأنني مل اأتنازل عنها، ول  �شيتحوَّ
ُيِكن اأن اأتنازل عنها. فاأنا اأعدُّ نف�شي م�شرّيًا يف املحّل الأّول. ُثّم اإّن �شديقيَّ الوحيَدين ماتا، 
لذلك ل اأطاأ اأر�ص م�شر، لأّنه مل يُكن يل غريهما. هذاِن ال�شديقاِن كانا اأي�شًا من ع�شر 

الُظَرفاء. ل ُبّد اأّنك تعِرف اأحدهما وهو ُلطفي اخلويل.

طبعاً، لطفي اخلويل معروف. ومن الثاين ؟
والثاين هو حممد عودة. اأمثال هذين ال�شديَقني رحلوا. ومع رحيل الأحّباء ت�شعر 

بالغربة. واأنا اأ�شعر اأنني غريب يف م�شر لأنَّ جيلي رَحل، ولي�ص لأّي �شَبٍب اآخر.

هنا �ساأ�ستفِهم عن موقف كّل من اخل��ويل وع��ودة من ث��ورة ال�سباط االأح��رار، 
ف��االأّول، على حّد علمي، عار�ض عبد النا�سر ودخل ال�سجن وبقي ُمعار�ساً حتى يف اأوائل 
اختالف  ف��وق  ال�سداقة  كانت  فهل  لها.  �ساً  ُمتحمِّ الثاين  ك��ان  بينما  ال�سادات،  اأن��ور  عهد 

املواقف ال�سيا�سية ؟ 
عودة  حممد  ال�شديَقان  مّثل  وقد  النا�شر،  عبد  ثورة  من  املواقف  تباينت  طبعًا 
الوطنية،  للحركة  امتدادًا  عودة  حمّمد  فيها  راأى  اإذ  تقييمها.  يف  َمنِطَقني  اخلويل  وُلطفي 
�ص لها، وزاد يف حما�ِشه  مبعنى اأّن ال�شتقالل جاء على اأيدي ال�شّباط الأحرار. ومن هنا حتمَّ
التغيرياُت ذات الجّتاه ال�شرتاكي كالإ�شالح الزراعي الذي نزع الأرا�شي من كبار املاُّلك 
الإقطاعّيني ووّزعها على الفاّلحني. وكذلك قانون مْنع رفع اأُجور ال�شَكن الذي ما يزال �شاري 
�ّص حتى الآن. مّما حّول البالد اإىل ُركام نتيجة انعدام ال�شيانة. فكيف تطلب  املفعول ومل ُيَ
ال�شّقة يف  اأجر  له ع�شر جنيهات  تدفع  واأنت  النافذة  ُزجاج  ل  ُيبدِّ اأن  مثاًل  �شّقة  من �شاحب 
ال�شهر ؟! لقد تبنّي يف تلك الفرتة اأّن هذا القانون مل�شلحة ال�شعب، فاندفع حممد عودة وغريه 

رون الثورة من هذا املُنطَلق. ُينا�شِ
له ُمنطَلق ُلطفي اخلويل الأكرث َمْياًل اإىل ال�شيوعية.  لكْن كان هناك منطق ثاٍن ُيثِّ
ذات  الإ�شالحات  اإّن  ُثم  اأ�شربوا.  لأّنهم  ُعّمال  ب�شنق  الثورة  بداأت  هذه،  النظر  وجهة  فمن 
مل  امل�شروط  ال�شتقالل  م�شاألة  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�شاف  دياغوجية.  كانت  ال�شرتاكي  الطابع 
على  �شيكون  ال�شتقالل  اأّن  عرفنا  لو   : نّحا�ص  البا�شا  قال  حيث  الوفد.  حزب  عليها  ُيوافق 
اأّن فاروق كان مِلكًا على م�شر  هذا ال�شكل، حَل�شلنا عليه منذ زمن طويل. نقطة اخلالف 
وال�شودان، وكانت بريطانيا تعرِت�ص على ذلك. لكّن عبد النا�شر تخّلى عن ال�شودان. لذلك 

نِي. اأثار ا�شتياء الوفديِّ

م�سطفى �سفوان



الآخر | ربيع 2012

284

غري اأّن حمّمد عودة وُلطفي اخلويل كانا مع �شيا�شة عَدم النحياز التي التزم بها 
عبد النا�شر. اإمّنا جتدر الإ�شارة اإىل اأّن اأّول من توىّل عبد النا�شر تاأديبهم هم ال�شيوعيون 
الذين كان عندهم مّلة با�شم احلزب هي الراية. فبدءًا من عام �شنة 1954 زّج ُمعظَمهم 
يف ال�شجون ومنهم فوؤاد مر�شي، واإ�شماعيل عبد اهلل، و�شعد زهران. اأّما لوي�ص عو�ص فكان 

جن.  ُم�شتقاًل دومًا، لكّنه ُعِرف باأّنه ي�شاري. لذا ُقِب�ص عليه واأُدِخل ال�شِّ
نعم اختلفت الآراء واملنطلقات من ثورة عبد النا�شر، غري اأّن هوؤلء الذين ذكرُتهم 
بون كما ُيقال يف الفرن�شية les lettrés؛ اإذ  كانوا من جماعة الظرفاء، ُظرفاء الع�شر اأو املُتاأدِّ
كان ُمعظمهم اأدباء خفيفو الظّل وُظرفاء. ول�شت اأدري اإن كنُت قد حكيُت لّك اآخر كِلمة قالها 

حمّمد عودة قبل اأن يوت ؟! 
ف بريوت �شنة 2006، كان حممد عودة يف امل�شت�شفى  اإ�شرائيل تق�شِ »حني كانت 
اجلل�شات  لنعقد  امل�شت�شفى  اإىل  نذهب  وكّنا  الكالم.  وعلى  احلركة،  على  ق��درة  كّل  فاقدًا 
التي اعتدنا عليها يف بيته حيث يح�شر �ُشعراء وكّتاب وُمريدون –وكان حممد الأبنودي من 
كِتفه،  وربتت على  �شاّبة  �شة  الوعي، جاءت مُمرِّ ا�شتعادته  ُمريديه. ويف حلظة من حلظات 
وقالت له : هل تعلم يااأ�شتاذ عودة اأّنني من املُعجبات بَك ؟! فقال لها : �شيبي يل عنوانك.« 

وماَت بعد حني. 

لكْن حني ُعدَت اإىل فرن�سا بعد ذلك، هل كنَت عازباً اأم ُمتزوِّجاً ؟
جًا. تزّوجُت من م�شرية كانت هي نف�شها موفدة يف بعثة اإىل فرن�شا  ل، كنُت ُمتزوِّ
اأ�شدقائي  اأحد  برفقة  فرن�شا  اإىل  جاءت  وقد   .1948 �شنة  الثاين/نوفمب  ت�شرين  �شهر  يف 
هو �شامي علي. فذهبت ل�شتقبال �شامي علي يف حمطة ليون، وكان مع زميلته قاِدَمني من 
مر�شيليا. ووقعت لهما م�شكلة حني �شعدا القطار يف ليون اإذ �ُشرقت اأَمِتَعتهما. فرحت معهما 
ملُتابعة عملية البحث عن الأمتعة يف املكاتب. وهكذا تعّرفت عليها، وكان ا�شمها، رِحمها اهلل، 
نعمت العرب. وتعّمقت عالقتنا، وامتدت، وتزّوجتها يف �شهر �شباط/فبارير �شنة 1952. اأي 
جًا وعندي بنت ُوِلدت �شنة 1953  اأنني عندما رجعت اإىل م�شر اأوائل �شنة 1954، كنُت متزوِّ
جة. تعمل مع هيئات كبرية يف �شوؤون العاملني  وهي تعي�ص الآن يف مدينة مونبلييه. غري ُمتزوِّ

�شة يف طبيعة العمل، واأ�شباب الن�شقاق يف العمل.  وحّل م�شكالتهم ِبُحكم اأّنها متخ�شِّ

وبعد وفاة زوجتك، مل تتزّوج ثانيًة ؟ 
باري�ص.  ثانية تزّوجت وتعي�ص يف  بنتًا  ج بعد وفاة زوجتي. لكّن عندي  اأت��زوَّ ل، مل 
ر �شهادة الأ�شتاذّية، والبنت يف مرحلة البكالوريا.  عندها ولدان : �شبي وبنت. ال�شبي ُيح�شِّ

وعندي ابن ا�شمه اإ�شماعيل يعمل رئي�شًا لفرقة م�شرحّية هاّمة يف مدينة �شرتا�شبورغ. 
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اإذاً �سارت فرن�سا وطنك الثاين. وعندما ُعدت اإليها ات�سلت باأ�ساتذتك وزمالئك 
يف اجلامعة ويف جمعية التحليل النف�سي. فما االجّتاه الذي �سلكته جتربُتك يف تلك الفرتة؟

للتحليل  الفرن�سية  اجلمعية  جّو  يف  العمل  ل�شتئناف  فرن�شا  اإىل  رجعت  طبعًا. 
يف  والأفكار  للت�شوُّرات  ُمراجعته  يف  كبريًا  �شوطًا  قطع  لكان  اأّن  عِلمُت  قد  وكنُت  النف�سي. 
عندي  يكن  مل  وملّ��ا  �شهاًل.  لي�ص  باأ�شلوب  كثرية  اأ�شياء  وكتب  وجتديدها،  النف�شي  التحليل 
 supervision اأو  اأُجري له التحليل، اقرتح علّي اأن نعمل معًا يف ُمراقبة احلالت نظريًا،  اأحد 
معه،  بال�شرتاك  اأدر�شها  اأن  اأُِحب  كنُت  التي  املقالت  بع�ص  معه  اأقراأ  فبداأت  بالإجنليزية. 
واأ�شاأله مبا�شرة عن م�شمون هذه الفقرة اأو تلك. ثّم جاءت ظروف جعلت اجلمعية الفرن�شية 
للتحليل النف�شي تختارين كي اأقوم باإجراء التحليل مع اأطّباء نف�شيِّني يف مدينة �شرتا�شبورغ. 
وكان علّي الذهاب اإىل تلك املدينة كي اأُجري لهم حتلياًل �شخ�شيًا لأّنهم ُيريدون اأن ي�شريوا 
حُملِّلني. فدخلُت يف دور العمل الرامي اإىل تكوين املُحّللني. وهذا نوع ثاٍن من الن�شاط الذي 

بقيت اأُمار�شه طيلة حياتي.

بالتيارات  ذل��ك  خ��الل  ات�سلت  �سّك،  دون  اأّن��ك،  املهني. غري  ال�سعيد  على  ه��ذا 
الفكرّية، والثقافية ال�سائدة يف فرن�سا كالوجودية، والبنيوية، وال�سيميائية وغريها ؟

يف الواقع، كان ات�شايل بالفل�شفة التحليلية الإجنليزية اأكرث من ات�شايل بالفل�شفة 
ره واأقراأ موؤّلفاته. غري اأّن الفال�شفة  الفرن�شية التي مل اأُغَرم بها با�شتثناء �شارتر الذي كنُت اأٌقدِّ
الذين جاوؤوا بعَده مثل دولوز، وديريدا وحتى فوكو، مل ي�شّدوين كثريًا، ومل اأت�شل بهم اأو اأقراأ 
مثل  فرن�شا،  قّلة يف  الإب�شتومولوجيا وهم  يكتبون يف  الذين  اأولئك  بالأحرى  اأقراأ  كنُت  لهم. 
غا�شتون با�شالر، ويف البديهيات axiomatique واملنطق مثل بالن�شيه. لكّن ات�شايل بالثقافة 

الإجنليزية كان على العموم اأكرث مبا ل ُيقا�ص من ات�شايل بالثقافة الفرن�شية. 

منحى  اّتخذ  الوطن  عن  الُبعد  اأن  التجربة  هذه  من  ن�ستخِل�ض  اأن  مُيِكن  هل 
؟ عليه  املُتعاَرف  ‘املنفى’ باملفهوم 

احلقيقة اأنني ل اأُِح�صُّ باملنفى هنا، بل اأُِح�صُّ به يف م�شر التي اأرى، حني اأذهب اإليها، 
اأّن القواعد التقليدية اختفت متامًا، كاملُعاملة بني ال�شباب واملُ�شّنني، بني الرُجل واملراأة. قواعد 
الأع�شاب،  يتميَّزون بهدوء  الذين كانوا  اأّن امل�شريني،  اأي�شًا  واأرى  تُعد موجودة.  الآداب مل 
خط.  بال�شُّ بينهم عدوانّية وم�شحونة  العالقة  ُيقال، �شارت  ‘بالراحة’ كما  الأمور  وبتناولهم 
والبَلد مل يُعد بَلدًا. هذا عدا عن اخلراب، هذا عدا عن ال�شجيج والقذارة والو�شاخة، و�شَخب 
ّم الآذان. فبني اجلامع واجلامع 200م، وكّلها ت�شع اإذاعات قوّية، هذا عدا  املاآذن الذي ُي�شِ
ل اإىل حّد اجلنون وكاأّن احلياة الإن�شانية فقدت كّل قيمة. هذا  عن عدد ال�شّيارات الذي ي�شِ
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كلُّه يجعلني ل اأرى م�شر التي اأعرفها. ولذلك اأنا ل اأعرف هنا الإح�شا�ص بالنفي، غري اأيّن 
اأعرفه فقط حني اأذهب اإىل م�شر.

بعد اأن اّطلعت، هنا يف فرن�سا، على الثقافة الفرن�سية واالأوروبية، هل ح�سل يف 
ذهنك نوع من الرتكيب بني الثقافة العربية التي كنت حتملها، والثقافة اجلديدة التي 

تفاعلَت معها ؟ 
العربية  بالثقافة  جّيدة  معرفة  اأمِلك  اأُك��ن  مل  لأنني  ه��ذا.  اأق��ول  اأن  اأ�شتطيع  ل 
ِلع على  الإ�شالمية. مل اأُكن اأعِرف كما ينبغي فال�شفتنا الُقدامى كابن ُر�شد، والفارابي، ومل اأطَّ
الرتاث العلمي العربي كابن الهيثم، والبريوين وُعلماء الريا�شيات الذين ابتدعوا ِعلم اجلب 
مثاًل. مل يكن عندي اأي علم بهذا. بل كان كّل تفكريي، ومنذ البداية، من�شويًا يف اإطار التفكري 
رًا يف نقطَتني : النطولوجيا، وفل�شفة اللغة. وللتحليل النف�شي،  الغربي. كان بالأحرى ُمنح�شِ
كما بّينا يف حديثنا، ارتباط وثيق باللغة. لأّن الرنج�شية �شغٌف بالوجود. اإذ يقول لَك الإن�شان: 
اأفكار  اأَنا ؟ فكّل  اأن اأعرف َمن  اأريد  اأكون، يف النهاية، ل�شيء ؟  اأنا ل �شيء ؟ هل  اإيه ! هل 
الهوّية، والأفكار الفل�شفية عن املادة واجلوهر la substance et l’essence تدخل يف هذا املجال. 
 être ز الغربّيون بينهما بكِلمَتي ومن هذه الناحية ياأتي الرتباط بني الكيان والوجود الذي ُييِّ

و existence. وهذا التمييز غري موجود عندنا.
بالإ�شافة  واع.  اأو غري  واٍع  ب�شكل  كّله  ت�شتغرق تفكريي  التي كانت  املادة  هذه هي 

طبعًا اإىل الأمور الِعيادّية، اأق�شد العمل يف التحليل. 
هذا كّله كان �ُشغلي ال�شاغل الذي مل اأخرج منه بنتيجة اإل يف الأّيام الأخرية. لكن 

على كّل حال، كانت ت�شغلني دومًا فكرة العالقة بني l’être واللغة.

تق�سد من كِلمة être الَكون اأم الكائن ؟
ل بني be و existence. فكلمة 'be' تعني اأّي �شيء، مبعنى  امل�شكلة اأننا يف العربية لنف�شِ
اأّنك عندما تقول كِلمة ‘عنقاء’، يجب اأن يكون هناك �شيء ا�شمه ‘العنقاء’؛ لأّنك حني تتكّلم 
عن �شيء، ُتعطيه ‘وجودًا’، ومتنحه كونًا ّما. لكّن الوجوَد ُحْكم ٌكاأن تقول مثاًل : العنقاء هي 
التي لها وجود يف الكالم. فهل لها وجود خارج الكالم اأم ل ؟ فالتمييز بني ‘الوجود يف الكالم’ 
 to عبارة تخلق  ولذلك  وا�شح.  ب�شكل  العربية  اللغة  و ‘الوجود خارج الكالم’ غري موجود يف 

be and not to be, this is the question اإ�شكاًل يف الرتجمة الدقيقة ! 

ة ‘اأبو  حاول توفيق احلكيم يف م�سرحيته املِلك اأوديب اأن يربط بني اأوديب وق�سّ
درا�شات  عن اأوديب بعنوان  كتاباً  اأّلفت  م�سرية– واأنت  الهول’ ت�سمية  الهول’ –و‘اأبو 
عن الأوديب، مدخل اإىل نظرية الذات. فهل كان لهذا البحث خلفّية يف الثقافة امل�سرية اأو 
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يف الثقافة العربية بوجٍه عام ؟
الكُتب  من  كثري  فيها  يُكن  ومل  العربي،  الأدب  روائع  حتتوي  مكتبة  اأبي  عند  كان 
د. كما كان  الفل�شفية. اأذكر من الكتب الأدبية مروج الذهب، والعقد الفريد، والكامل للُمبِّ
كُتب  اأي  قليل،  قبل  ذكرُتها  التي  الكتب  منها  جدًا  كثرية  حديثة  وكُتب  ُمرتَجمة،  كُتب  فيها 
ال�شاوي والعّقاد وخ�شو�شًا كُتب املازين؛ لأّن والدي كان موَلعًا به كثريًا، وخ�شو�شًا بكتابه 
ح�ساد اله�سيم. مل يُكن اأبي يقول يل : اقراأ هذا الكتاب اأو ذاك. لذلك كنُت اأقراأ ما اأختاره 
بنف�شي. والذي ح�شل اأنني مل اأقراأ �شوى املُحَدثني والرتاجم. وما فتحُت اأبدًا كتاَب الكامل 
د. وبالتايل اأ�شتطيع اأن اأقول : مل تكن ثقافتي اإ�شالمية ول حتى عربّية. ل اأ�شتطيع اأن  للُمبِّ
لع على روائع الأدب العربي، ولأّن كّل ما قراأت اقت�شر على  اأقول اإّن ثقافتي عربية لأنني مل اأطَّ

الأقالم احلديثة تاأليفًا وترجمًة. 
اأعرفه  الذي  الوحيد  ال�شيء  لأّن  اإ�شالمّية؛  ثقافتي  اإّن  اأقول  اأن  اأ�شتطيع  ل  كذلك 
هو اأّن الدين مل يدخل باأّي �شكل من األأ�شكال يف تكويني. كان اأبي واأُّمي ُم�شِلَمني. لكْن ل هو 
كان ُي�شلِّي، ول هي كانت ُت�شلِّي. ومل يُكن يف بيتنا اأيُّ اّتباٍع لقواعد الدين. ومل تطاأ رجلي 
اجلامع اإل عندما رجعت من فرن�شا ك�شائح يزور جوامع القاهرة. وما �شبق يل على الإطالق 

اأن و�شعت رجلي يف جامع. لذلك فاأنا ل اأعرف الدين.

هل تُعّد هذا نق�ساً ؟
ل، هذا لي�ص نق�شًا، بل هو ثغرة.

ته حم�سورة باليونان، وحتديداً عند  على كّل حال، لو ُعدنا اإىل اأوديب، هل ق�سّ
�سوفوكلي�ض اأم كانت موجودة قبل ذلك عند �سعوب قدمية ؟

�ش�ص التحليل بعملية  ة اأوديب حكرًا على اليونان. ومن اأجل هذا ربطُت اأُ مل تُكن ق�شّ
ُي�شّمى  ما  لأّن  التحرمي.  هذا  و�شرورة  والولد،  الأّم  وخ�شو�شًا  باملحارم،  الزنا  منع  قانون 
الأّم ل  يتعّلق بالآخرين نظرًا لأّن  اأن يبقى يف تبعّية ُمطلقة لأّمه، ول مبا  بالإن�شان ل ينبغي 
اأهمية لها اإل بو�شفها اأّول �شكل من اأ�شكال ‘الآخرّية’، وما ياأتي يف حياة الإن�شان. فالإن�شان 
يف عالقته مع الآخر يبقى ُمت�شائاًل : ما الذي ُيريده مّني هذا الآخر ؟ ومن هنا تنبع اأهمّية 

وظيفة الأّب.

هذا هو الُبعد الوجودي، فماذا عن الُبعد ال�سيا�سي ؟
بالن�شبة للبعد ال�شيا�شي، على املرء اأن يكون ُمتحّفظًا جدًا اإزاءه. لأّن الدولة كيان 
نا !  ل عن الُعنف، ول عن تبير الُعنف حتى يف الدين. اإذ ُيقال لَك : هذه اإرادة ربِّ غري ُمنف�شِ

وترى ثّمة من يتحّدثون اأي�شًا عن ‘اإرادة ال�شعب’ التي حتتاج اإىل نقا�ص. 
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اأجل ! اإرادُة ال�سعب هي ال�سعار البارز مِلا ُي�سّمى ب� »الربيع العربي« اأق�سد �سعار 
»ال�سعب ُيريد اإ�سقاط النظام« الذي �سار الزمًة تتكّرر على األ�سنة املُتظاهرين كّل يوم يف 

عّدة بالد عربية. 
طبعًا. لكْن ما تكون ‘اإرادة ال�شعب’ هذه ؟! املُِهّم اأّن كّل نظام �شيا�شي يحتاج اإىل 
املُتعلِّق  العام  للقانون  الو�شعّية، خالفًا  القوانني  ذاتها،  القوانني  وهذه  قوانينه.  لتبير  دين 
بالتحرمي، تنطوي على �شيٍء فا�ِشد؛ لأّن ارتباط القانون بالقّوة وا�شح، وخ�شو�شًا يف ُلغتنا. 
اإذ ُيقال : ُيفيد الفعل ‘حَكم’، يف اللغة العربية، احُلْكم بالق�شاء، واحُلكم بالقّوة. الرتباط 
بني القوة واحُلكم بالق�شاء خُمتِلطان يف فكرة القانون. ويف القانون نف�شه اإبهام لن ُيرَفع غدًا، 

ولن ت�شتطيع اأّية ثورة اأن ترفعه. هذه ناحية اأُوىل.
الناحية الثانية اأّن القانون �شيء ل يعِرف اإل ق�شّيَتني هما : ‘اأذنبَت’ اأو ‘مل ُتذِنب’. 
ني.  النقي�شَ بني  الو�شط  املرفوع’ اأو  ‘الثالث  عليها حتى  ينطبق  ل  هناك حالت  اأّن  يف حني 
دق بعينه. وهنا �شاأحكي ُنكتة من ِنكات اليهود املعروفة:  فالإن�شان نف�شه ياأتي باأكاذيب هي ال�شِّ
»قال اأحُدهم ل�شديقه : ملاذا تقول يل اإّنك ذاهب اإىل كراكويف كي جتعلني اأعتقد اأّنك ذاهب 
اإىل براندبرغ، واأنت يف احلقيقة ذاهب اإىل كراكويف.« فهو يحتّج على �شديقه بالقول : ملاذا 

حُتاِول اأن ُت�شلِّلني. ولكّنه يف الواقع ي�شتكي منه لأّنه يقول له احلقيقة.
واحلقيقة.  دق  ال�شِّ بني  جمياًل  متييزًا  العربية  اللغة  يف  عندنا  اأن  اأِج��د  لذلك 
‘كّذابة’  كِلمة  تقول  اأن  ّح  ي�شِ اإذ  بالكِلمة.  خا�ّص  دق  ال�شِّ بينما  باجُلملة،  ة  خا�شّ فاحلقيقة 
دق،  ال�شِّ يقولون  مون  املٌنجِّ �شدقوا.«  ولو  مون  املُنجِّ »كَذب   : القول  كما يف  بعينه  احلّق  وهي 
ْدَقهم هذا كِذب. والإن�شان يف حقيقته، وخ�شو�شًا كما نتعامل معه، نحن، يف التحليل  ولِكّن �شِ
النف�شي، يوجد يف املنطقة الو�شطى هذه حيث ل يخلو ال�شدق من الكِذب، ول يخلو الكِذب 
‘املا�شَدق’ التي  منطقة  هي  بالكِذب  ال�شدق  فيها  يختِلط  التي  املنطقة  هذه  دق.  ال�شِّ من 
يتجاهلها القانون جتاُهاًل تاّمًا. ومن هنا فالقانون فا�ِشد ِل�شبَبني : ال�شبب الأّول نتيجة الإبهام 
الذي �شرحُته مبعنى احلكم وارتباطه بالقّوة. وال�شبب الثاين ِلتجاُهِله هذه املنطقة التي هي، 
يف الواقع، الطبقة الرمادية التي تعي�ص فيها اأغلبية النا�ص. ونحن جميعًا نعي�ص فيها بالفعل.

ْدق والاّلكِذب ؟ هل مُيِكن اأن ُن�سمّيها منطقة الال�سِ
مون  د فحوى القول : »كَذَب املُنجِّ اأو منطقة فيها ال�شدق والكِذب معًا، منطقة جُت�شِّ
ولو �شدقوا.« اأي اأّن الإن�شان يقول كالمًا �شاِدقًا ُيطاِبق حاجًة ّما، ُيطاِبق املُ�شتقَبل مثاًل. لكّنه 

عندما يخرج من فمه، ي�شري كِذبًا.
اأمل كبري مبجيء  اأّن لي�ص لدى الإن�شان  نتيجة الكالم يف ما يخ�ّص ال�شيا�شة هي 

ع فيه اأبواب احلرية واملُ�شاواة بني اجلميع. هذا كّله وْهم.  نظام �شيا�شي تتو�شَّ

الذات الناطقة



الآخر | ربيع 2012

289

 La ذات��ه. فعندما ترجم الب��رِوي��ار  االإن�سان  ه��اّم��اً عن طبيعة  ���س��وؤااًل  ُيثري  ه��ذا 
Bruyère كتاب الطبائع لتيوفرا�ست Théophraste اليوناين، اأّلف كتاباً عن اأخالق النا�ض يف 

كاأّنها  االإن�سان تبدو  اأن طبيعة  الكتاَبني ُيالِحظ  اأي�ساً. ومن يقراأ  �سّماه الطبائع  ع�سره 
ثابتة. فاحلقد موجود منذ االأزل، وكذلك اخليانة، واالّت�ساع، والغدر، والطمع... الخ. هل 

ينبغي اأن نفهم من ذلك حّقاً اأّنها ثابتة ال تتطّور ؟
. كما اأّنها ل ُتزال. اإمّنا تاأتي ظروف ُتِعنُي على ا�شتفحالها  طبعًا هذه حاجات ل تتغريَّ
رة بني النا�ص،  كما هي حال احلكم يف م�شر مثاًل الذي راأينا كيف اأّدى احتدام العالقات املُتوتِّ
اإىل عَدم �شفاء الروابط بينهم، واإىل ازدياد عدوانّيتهم. الطبائع اإذًا ِهَي ِهَي، وغاية ما يف 
الأمر اأّن هناك ُنُظمًا يف احلياة ُت�شاعد على ا�شتفحالها، وُنُظمًا اأُخرى ُت�شاعد على انح�شار 

نفوذها.

لو بقينا يف التجربة النف�سية واأوردنا قول فرويد اإّن يف اأعماق كّل ذكر �سيئاً من 
التي حّدد يف �سوئها  تاأّملنا نتيجة حتليله  ذَك��ر. ولو  اأُنثى �سيئاً من  اأعماق كّل  اأُنثى، ويف 
الذات االإن�سانية، اأّن االختالف  َلبدا، على �سعيد تعريف  األكرتا’،  اأوديب’ و‘ُعقدة  ‘ُعقدة 
بني اأوديب وكّل من اأُخته واأُّمه اختالف يف اجلن�ض. وال�سوؤال الذي بودِّي اأن اأ�ساألك اإياه هو 
االآتي : هل و�سلَت يف التحليل، حتى على �سعيد حترمي الزواج باملحارم، اإىل اإمكانية اأن 
َتُعّد ُعقدة اأوديب ُمتالزمة مع تكوين الذات، وهل لها اأ�سا�ض مو�سوعي يف هذا التكوين ؟ 

هناك ُنقطتان يف هذا املو�شوع : نقطة الرُجل واملراأة امل�شتقّلة عن كل متمع؛ لأّنها 
موجودة يف كّل املجتمعات، واللغة امل�شتقّلة عن كّل ُلغة؛ لأّنها موجودة يف كّل اللغات. والكالم 
عن املراأة والرجل ل ينتهي. لكّن النقطة العامة تتعلَّق باللحظة الأوىل ِلولدة الإن�شان حيث 
يجب حتديد جن�شه بالقول هو ذكر اأو اأُنثى. وعالمة هذا التحديد هي وجود الق�شيب اأو عَدم 
لي�ص  اأو مبا  الق�شيب، )ذَك��ر(  بوجود  اأي  املولود مبا هو  ف  ُيعرَّ الأ�شا�ص،  وج��وده. على هذا 
ل الع�شو اجلن�شي اإىل داّل ُي�شتخَدم يف التمييز  هو، اأي بغياب الق�شيب )اأُنثى(. وهكذا يتحوَّ
والتفرقة بني ما هو كذلك، وما لي�ص هو كذلك. وبالتايل لي�ص للمراأة تعريف يجعلنا ُندَرك 
التمييز بني الذكر والأنثى تعريفًا بني الإيجاب  فيها �شيئًا؛ لأّن تعريفها منفي. ونظرًا لكون 
ف النفي ل بّد لَك من اأن جِتد  والنفي )وهذا موجود يف كّل ُلغات العامَل(، جِتد اأّنك كي ُتعرِّ
اأّنه تعريف كاأن تقول  املوجب، لكْن من اأين �شتاأتي به ؟ يف هذه احلال تاأخذ كل ت�شاّد على 
مثاًل الذكر هو ال�شاِخن، واملراأة هي البارد، والرُجل هو النا�ِشط، واملراأة هي ال�شاِلب. وبذا 
ُت�شتخَدم كل الأ�شداد لتعريف الذكر والأنثى مع اأّنهما لي�شا اأ�شدادًا. هذه هي النقطة الأوىل.

اأّما النقطة الثانية فهي تلك التي تتوّقف عليها العالقة بني الطفل واأّمه. فالإن�شان 
يف وقوعه حتت يِد الأّم التي هي، كما ُقلنا، ال�شكل الأّول من اأ�شكال ‘الآخرية’، وهي التي ُتدِخل 
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الِع�شق يف حياته من خالل حمّبتها له، وعنايتها به، واحت�شانه، وتقبيله وما اإىل ذلك. واملُِهم يف 
كن الأ�شا�شي للتحليل النف�شي. هذا الأمر اأّل تتحّول هذه العملية اإىل تبعّية. يف هذه النقطة الرُّ

غري اأّننا ل ن�شتطيع اأن جنِزم ِبدخول الُعقدة يف تكوين الذات. وهذه فكرة ت�شتِحّق 
اأن تكوُّن اجلنني يكون يف املراحل  �شون  اإذ يرى املُتخ�شِّ ُيداَفع عنها باملعنى البيولوجي.  اأن 
الأوىل واحدًا ل يتحّدد فيه اجلن�ص. ويف مراحل تالية من تطوُّره، ُتفَرز اأنزيات ُمعّينة ُتغلِّب 
من  ّح،  ي�شِ اإذًا  ُم�شرَتكة.  اأر�شّية  على  بناًء  الأنوثة  اأو  الذكورة  تتعنيَّ  وهكذا  اجلن�َشني.  اأحد 
الناحية البيولوجّية، الدفاع عن فكرة وجود �شيء من الذكورة يف الأنوثة، و�شيء من الأنوثة يف 

الذكورة. ول عالقة للتحليل النف�شي بهذه الناحية. 
لالأنثى.  اأو  للذكر  الرغبة اجلن�شية  َه  توجُّ النف�شي،  التحليل  ُنالِحظ، يف  اأّننا  غري 
فبَدل اأن تبحث الرغبة عن اجلن�ص املُخاِلف، تتِجه اإىل اجلن�ص نف�شه. وهذه هي امِلْثلّية. اإذًا 
ّح اأن تاأخذ  ُيِكن اأن يبحث التحليل النف�شي يف م�شاألة الرغبة ل يف م�شاألة التكوين. اإذ ي�شِ

الرغبة �شكاًل ُمتغايرًا اأو �شكاًل ُمتماثاًل. 

ب حيث  حُمِ ِخطاٍب  من  �شَذرات  كتابه  امل�ساألة يف  ه��ذه  ب��ارت عن  روالن  ث  حت��دَّ
ي�سُعب حتديد جن�ض املُخاَطب يف العبارة الفرن�سية je t’aime التي ُتوِجب ت�سكياًل ُمزدوجاً 

’، اأو ُترَتك الكاف من دون ت�سكيل ! َكِ ِلكاف املُخاَطب يف الرتجمة العربية ‘اأُِحبُّ
الذي  املُخاَطب  ولذلك ي�شُعب حتديد جن�ص  ِمْثليًا،  كان  نف�شه  ! فهو  هذا طبيعي 

يتوّجه اإليه. 

تعقيباً على اختيار مو�سوع الرغبة املُخاِلف، يفرِت�ض فرويد اأّن البنت تغار من 
ر الَقول ‘كلُّ فتاٍة باأبيها ُمعجَبة’، والولد يغار من اأبيه ويتعلَّق  ها وتتعلَّق باأبيها. مّما ُيف�سِّ اأُمِّ
باأُّمه. حتى لقد �ساد االعتقاد، ُرمّبا نتيجة ذلك، باأّن البنت تبحث يف الرُجل الذي �ستتزوَّجه 
عن �سورة اأبيها، وال�ساب يبحث كذلك يف زوجة املُ�ستقبل عن �سورة اأُّم��ه. فما مدى �سّحة 

ذلك؟
ُة الإن�شان اأّنه ُيوَلد  الطفل يحتاج اإىل رعاية الأّم التي تتوّقف عليها حياته. وخا�شّ
عاجزًا عْجزًا تاّمًا؛ اإذ ل ي�شتطيع اأن ياأكل، وي�شرب، ويتحّرك، ويعي�ص من دون الأُّم. هذا اأمر 
اأو الوقوع حتت رعايتها حاجة ل يفلت  اإن�شان، والعي�ص معها  اإذًا �شرورة لكّل  معروف. الأّم 
يبداأ من هذه  فالدخول يف احلياة اجلن�شية  وبالتايل  ا�شتثناء.  فيها  ولي�ص  اإن�شان،  اأيُّ  منها 

املرحلة. 
اأّما غرية البنت من اأُّمها والولد من اأبيه فهي �شروط ل تتحّقق دائمًا. وقد تكّلمنا 
اآنفًا عن اأنَّ هناك مالت مفتوحة لختيار الرغبة. فاإّما اأن تَتجه اإىل املُخاِلف واإّما اأن تتجه 
الذكر حيث  عند  بوادر جن�شية  فيه  تظهر  الطفولة  اأوق��ات  من  وقٌت  ياأتي  اإمّنا  املُماِثل.  اإىل 
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والولد  ق�شيب.  لديها  لي�ص  اأّن  مبالحظة  البنت  فتبداأ  الثالثة.  �شّن  منذ  الق�شيب  ب  ينت�شِ
والبنت ُيالِحظان، بدورهما، اأّن الأّم نف�شها لي�ص لها ق�شيب، وهي التي مُتثِّل، يف نظرهما، 
الآخر الذي ل ُيدانيه النق�ص. لكْن يتبنّي اأّن فيها نق�شًا. وعليه، فما ياأتي يف املحّل الأّول يف 

‘الأوديب’ اإمّنا هو موقف الطفل من هذا النق�ص امللمو�ص عند الأّم ؟
ومن جانب اآخر، �شيكت�ِشف الولد نف�ُشه اأّن الق�شيب الذي لديه ل ُي�شاوي �شيئًا اأمام 
قّوة الأُّم، بينما البنُت التي ل ق�شيب لديها، جِتد اأّنها يف موقٍف ل حُت�َشد عليه. ومن هنا تنبع 
�شرورة اأن يكون هناك طرف ثالث غري الثالث املرفوع )ُمذِنب اأو غري ُمذِنب(. لأّننا يف حاجٍة 
د لل�شبّي والبنت م�شارًا يف احلياة خارج  ما�ّشة اإىل قانون ُيدِخل الثالث وهو ‘الأب’ الذي ُيحدِّ
اإطار التبعية لالأُّم حيث ُيقال لل�شبّي : لك ُم�شتقبل مثل اأبيك، وُيقال للبنت : لِك ُم�شتقَبل مثل 

ك. اأُمِّ
لكّن الكالم الذي ُيكَتب عن ُعقدة اأُوديب وُعقدة األكرتا ياأخذ، مع تعقيدات احلياة، 
األف �شكل و�شكل. واإذا ما بقي الطرف الثالث املرفوع مرفوعًا، ف�شوف ُتف�شي الأمور اإىل كثرٍي 

من الأمرا�ص والُعَقد النف�شية كالُع�شاب، والنف�شام، وغريهما. 

2 رّواد التحليل النف�سي يف العامَل العربي

ما الزمن الذي بداأت به العالقة بني املجتمع العربي والتحليل النف�سي بو�سفه 
جم���ااًل ج��دي��داً مل ي��ُك��ن م��ع��روف��اً م��ن ق��ب��ل. فكيف جت��ّل��ت حم���اوالت اإدخ��ال��ه يف املنظومة 

التعليمية ويف ن�َسق الثقافة العربية احلديثة ؟ 
ل بالعالقة بني التحليل النف�شي والعامَل العربي يف م�شتوى ِذكر اجلهود  يف ما يتَّ�شِ
التي ُبِذلت من اأجل اإدخال التحليل النف�شي يف الثقافة العربية، فاأعتقد اأّن هناَك جهودًا بداأت 
اأعرف عنها  ل  بوجودها،  ِعلمي  ما عدا  اأيّن، يف  الع�شرين. غري  القرن  الع�شرينيات من  يف 

�شيئًا. ويف ُو�شعنا اأن ناأخذ عنها فكرًة من الدكتور ح�شني عبد القادر. 
لكنَّ الذي ح�شل بعد ذلك اأّن بع�ص الزمالء اأُر�ِشلوا يف بعثات قبل احلرب منهم 
اإىل  اأُوِف��د  اإذ  القادر.  عبد  د. ح�شني  فقط من  اأم�ص  ما عرفته  رمزي. هذا  ا�شحق  الدكتور 
لفرويد  وقد ترجم ن�شو�شًا هاّمة  �شنة 1946.  اإىل م�شر  الأمريكية وعاد  املّتحدة  الوليات 
اأذكر منها ترجمَتني : ما وراء مبداأ اللّذة، وم�سكلة مُمار�سة غري االأطّباء للتحليل النف�سي. 
كان كذلك اإىل جانب الدكتور رمزي، يف فرتة قبل احلرب العاملية الثانية اأي يف الثالثينات، 
الدكتور م�شطفى زيوار الذي كان ُيجري يف فرن�شا ما ُي�شّمى ب�»التحليل التعليمي« مع طبيب 
م�شهور ا�شمه لفورغ. وملّا اندلعت احلرب، عاد اإىل م�شر �شنة 1940 وعِمل يف التدري�ص، وهو 
�شامي  النف�شي، منهم  التحليل  الذين عِملوا لِحقًا يف  تكوين عدد كبري من  وراء  كان  الذي 
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علي، واأحمد فائق، وال�شديق ح�شني عبد القادر، وغريهم. فهوؤلء كانوا اإّما اأ�شاتذة يف ق�شم 
التحليل يف جامعة عني �شم�ص يعملون حتت اإ�شراف الدكتور زيوار، واإّما طلبة يف الق�شم الذي 

�شه زيوار �شنة 1952. وما تزال اآثار ذلك مُمتّدة حتى الآن �شمن ق�شم التحليل النف�شي.  اأ�شَّ
�ص يف الإ�شكندرية بحما�شٍة عارمة. وهو الذي  حني بداأت احلرب، كان زيوار ُيدرِّ
بداأ ُيعطينا فكرة عن التحليل النف�شي من خالل درا�شة بع�ص ن�شو�ص فرويد. لكْن بعد نهاية 
احلرب �شنة 1945 عاد اإىل فرن�شا. وكنت معه على املركب نف�شه. و�شلنا اإىل باري�ص يف الثالث 
من كانون الثاين/يناير 1946. ومن َثمَّ ا�شتاأنف درا�شاته يف التحليل حيث كان عليه حت�شري 
�شانت  عيادة  وتراأَّ�ص  عاد  اأّن��ه  املُِهّم  ذهني.  يف  حا�شرًا  يُعد  مل  مو�شوع  يف  دكتوراه  ر�شالة 
التحليل  تاركًا جمعية  اإىل م�شر  ورجع  قبل احلرب.  اإمتام  دون  تركه  قد  كان  ما  واأكمل  اآن 
التحليل  ق�شم  ِلرياأ�ص  بل  اجلامعة،  يف  النف�شي  التحليل  تدري�ص  ل�شتئناف  لي�ص  فرن�شا،  يف 
النف�شي يف جامعة عني �شم�ص التي كانت قد ُفِتحت يف ذلك الوقت. وهو الذي اأدخل فيها هذا 
الق�شم الذي حتّدثُت عن اآثاره التعليمية. واإىل جانب اجلزء التعليمي، كان عنده ن�شاط ثاٍن 
يف الرتجمة. لذا كتب عقدًا ُمهّمًا جّدًا مع اأكب دار ن�شر يف م�شر اآنذاك، وهي دار املعارف 
التي كانت قد اأُن�شئت يف بدايات النه�شة العربية على اأيدي املارونّيني العرب الذين هاجروا 
اإىل م�شر واأدخلها اإليها ال�شحافة وغريها. اإذًا وّقع معها عقدًا، و�شرع يف ترجمة كُتٍب لقت 
واللَذين ذكرتهما قبل  ا�شحق رمزي  الدكتور  اللذان ترجمهما  الكتابان  جناحًا كبريًا، منها 
املوجز  وترجمة  اجلن�سّية،  احلياة  يف  مقاالت  ثالث  كتاب  علي  �شامي  ترجمة  ومنها  قليل، 
تف�سري  وترجمتي  القّفا�ص،  ال�شالم  الزميل عبد  اأجنزها  التي  لفرويد  النف�سي  التحليل  يف 

االأحالم لفرويد اأي�شًا.

هل اُعيد ن�سر ترجمتكم لتف�سري االأحالم ؟
طبعًا. اأُعيد ن�شره عّدة مّرات كانت اآخرها يف املنّظمة العربية للرتجمة التي طلب 
للطبعة اجلديدة،  ُمقّدمة  كتابة  مع  الرتجمة  ن�شر  على  املوافقة  لبيب  الطاهر  مني مديرها 

فوافقت على اإعادة الن�شر لكّني مل اأُوافق على كتابة املقّدمة ب�شبب �شيق الوقت. 
اإذًا عِمل زيوار، يف خطوة ثانية بعد التدري�ص، على تن�شيط حركة الرتجمة يف م�شر. 
اأّما اخلطوة الثالثة فكانت تاأ�شي�ص جمعية التحليل النف�شي التي وقعت كغريها من اجلمعيات 
العاملية، يف ما عدا بع�ص الالكانيِّني، حتت تاأثري االحّتاد الدويل للتحليل النف�سي الذي مل 
�ص جمعية  يُكن بالإمكان اأّن يِتّم العرتاف بها اإل اإذا ان�شوت حتته. اإذا كانت فكرُته اأن يوؤ�شِّ
على  رًا  ُمقت�شِ التحليل  يكون  وبالتايل  الدويل.  الحتاد  اإىل  تنتمي  النف�شي  للتحليل  م�شرية 
 .Lacan اأع�شاء هذه اجلمعية. متامًا كما يف كّل الُبلدان، وخ�شو�شًا يف مرحلة ما قبل لكان
فاإذا ُكنَت يف فرن�شا فاأنت ع�شو يف اجلمعية النف�شية باري�ص املُنتمَية اإىل الحّتاد الدويل، واإذا 
كنَت يف بريطانيا، فاأنت ع�شو يف اجلمعية النف�شية للندن املُنتمَية بدورها وهكذا. وخارج هذا 
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النظام، ل اأنَت حُملِّل نف�شي، ول يحقُّ لَك اأن مُتار�ص التحليل اأ�شاًل.

اأي كان ال ُبّد من اعرتاف هيئة دولية باملُحلِّل النف�سي !
ّنه  اأ ُيفرَت�ص  والتي  بَلده  يف  اإليها  ينتمي  التي  اجلمعية  خالل  من  لكْن  متامًا، 

فيها. تكّون 

وهذا ما كان زيوار ُيريد ِفعلَه ؟ 
ق هذا النظام مع اأّن الظروف مل تُكن ت�شمح بذلك اأّوًل،  طبعًا حاول زيوار اأن ُيطبِّ
ولأّن الفكرة كانت اأ�شا�شًا خاطئة. لأّن املرء كي يكون اآنذاك حُملِّاًل نف�شيًا يقراأ كتابًا لفرويد 
الذي كانوا ُيجرون لقاءات  املُحّللني  اأوائل  به ويتناق�شون معه. هذا ما ح�شل مع  يلتقون  ُثّم 
ومنهم  رانك، وفريينتزي،  ُعِرف منهم  بدءًا من عام 1906،  النف�شي،  التحليل  جماعّية يف 
من هو غري معروف. فقد كان هوؤلء يذهبون اإىل فرويد، وُيناق�شونه يف اآرائه، واأحيانًا كان 
هم يرغب يف اأن ُيحلِّل، فُيحلِّل هكذا وهم ي�شون يف الطريق. هذا يعني اأّنك، كي تكون  بع�شَ
 l’inconscient ’حُملِّاًل نف�شيًا، يجب اأن تتكّون لديك خبة ُتقنعَك بوجود �شيء ا�شمه ‘الالوعي
دًا من خالل ظهوره، اأي حني يكون هناك عَر�ص. ويف حال عَدم وجود عَر�ص،  وباأّنك حّللَته جيِّ
يكون هناك زّلت ِل�شان، واأفعال تائهة اأو ناق�شة كالن�شيان )ن�شيان الكِلمات مثاًل( اأو اخللط 
يف الفعل كاأن تفتح باب بيِتك مبفتاح لي�ص لك، اأو باب بيت غريك مبفتاحك. وثمة، اإىل جانب 
�ص لها  ذلك، ما ُيدعى مبر�شّية احلياة اليومّية pathologie de la vie quotidienne التي خ�شّ

فرويد كتابًا كاماًل. 
اإذًا لكي تكون حُملِّاًل نف�شيًا عليك اأن تكون ُمقتِنعًا بوجود الالوعي بناًء على جتربة 
هذه  بعد  اأّن  بحثك. مبعنى  على  بالعتماد  و�شائل حتليلك  ر  ُتطوِّ ذلك،  بعد  بنف�ِشك.  مل�شَتها 
ة، وعلى اإنتاجك. ول يعتِمد على اخل�شوع ل�شكليات  القناعة، كّل �شيء يعتِمد على جهودك اخلا�شّ
ل اأو  م جلمعية من خالل حتليل نف�شي تقوم به، وا�شتنادًا اإليه يحكمون عليك باأّنك موؤهَّ التقدُّ
ل كي تنت�شب اإىل اجلمعية، وعليك اأن جُتري حتلياًل ي�شتِمّر �شنوات طويلة، وتنتظر  غري موؤهَّ
اأن  فاإنَّ فكرة  وبالتايل  التحليل.  نهاية جتارب  املق�شود من  اأحد عن  يتحّدث  التي مل  نهايته 
ن فيها، فكرٌة خاطئة اأراد زيوار تطبيقها. ُثمَّ اإّن  يكون املُحلِّل ع�شوًا يف جمعية حتليل نف�شي تكوَّ
تطبيقها يف م�شر خطاأ ثاٍن؛ فحتى لو كان تطبيقها نافعًا يف بَلٍد اآخر، فما كانت ِلتنفع يف م�شر. 

لأّنك تبداأ فيها من عَدم. ويف هذه احلال تبداأ بقبول املوجود ل ِبفر�ص �شروط على املوجود. 
النف�شي،  بالتحليل  ا�شمه حمّمد فتحي �شديد الهتمام  كان يف م�شر مثاًل قا�ٍص 
قلت  �شخ�شيًا  واأنا  نف�شيًا،  حُملِّاًل  ي�شتِغل  اأن  فاأحبَّ  كثريًا،  ُيِحّبه  وكان  فرويد  قراأ  اأن  �شَبق 
لزيوار : دْعه يفعل. لكّن القا�شي ا�شطدم بزيوار، وملّا كان نفوذه يف مال الق�شاء اأكب بكثري 
من نفوذ زيوار، اأف�شد له م�شروعه الذي ما كان لي�شتِمّر اأ�شاًل. بالإ�شافة اإىل اأّن �شبه ماأ�شاة 
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ح�شلت بينه وبني ا�شحق رمزي جعلت التعاون بينهما م�شتحياًل. اإذ ترك زيوار ل�شحاق رمزي 
مري�شًا ُذهانيًا منونًا اعتدى عليه. فغ�شب رمزي من خطاأ زيوار يف التحليل وكانت النتيجة 
اأن رمزي ا�شتقّل مركبًا وخرج من م�شر عائدًا اإىل اأمريكا �شنة 1946، اأي بعد �شنة من و�شول 
هرة الدولية، واأنهى حياته  زيوار اإىل م�شر. وحِظَي مبكانة رفيعة يف اإحدى العيادات ذات ال�شُّ

هناك. 
ن املُحلِّلون عن طريق تدري�ص زيوار  اإذًا مل تتكّون جمعية للتحليل النف�شي. بل تكوَّ

وتالمذته يف جامعة عني �شم�ص كما قلُت اآنفًا.

هل كان التحليل النف�سي، وخ�سو�ساً الق�سم الذي اأدخلَه الدكتور زيوار يف جامعة 
اًل له  عني �سم�ض، �سمن �سياق امل�سروع التنويري لطه ح�سني اأم على هام�سه، اأم جاء ُمكمِّ

اأم مُيثِّل خطوًة م�ستقّلة ؟
كان هذا نتيجة عمل اأ�شداه الدكتور زيوار مدفوعًا اإليه مبحّبته للتحليل النف�شي، 

وبرغبته يف ن�شر التحليل النف�شي. 

معنى هذا اأّن التحليل النف�سي مل يكن ُمرتبطاً مب�سروع اآخر ؟
قت منه اأجزاء  ل، كان ُمرتبطًا مب�شروع اآخر هو م�شروع الن�شر والرتجمة الذي حتقَّ
اإىل  بالفعل  اأّدى  مّما  اجلامعي.  التعليم  طريق  عن  الن�شر  مب�شروع  ارتبط  كما  جدًا،  كبرية 

ظهور عدد كبري من املُحلِّلني.

لكْن هل كان هذا بالتوازي مع م�سروع طه ح�سني الذي اأدخل اإىل م�سر منهجاً 
معروفاً، وطريقة يف التعامل مع الثقافة العربية االإ�سالمية ؟

 ل اأعتقد اأن الدكتور زيوار تناول امل�شاألة من هذه الناحية. لكْن ُيِكن اأن تقول : 
كان هناك جوٌّ عام �شائرًا يف هذا الجّتاه. لحظ مثاًل اأّن الدكتور زيوار تابع تعليمه العايل 
ن خالل تلك املرحلة، ل ُيِكن اأن يفلت من النظام  يف م�شر خالل الثالثينات، وَمن كان يتكوَّ
الأدب اجلاهلي لطه  اأي  والن�شر،  والرتجمة  التاأليف  تاأثري طه ح�شني، وجلنة  الثقايف، ومن 
من  يفلت  اأن  املُمِكن  من  يُكن  مل  مّما  وغريها  م�شر،  يف  الثقافة  مل�شتقبل  ودعواته  ح�شني، 
تاأثريها اأّي �شخ�ص. فمن غري اأن يكون العمل يف التحليل مبنيًا على حتقيق هذا البنامج، 
رون بالطريقة  �شّكل م�شروع طه ح�شني اأحد العوامل التي جعلت اأمثال هوؤلء النا�ص قطعًا ُيفكِّ

التي فّكروا بها.

لكنَّ طه ح�سني اأوفد اأحد املُعيدين لدرا�سة التحليل النف�سي يف فرن�سا. وملّا جاء 
اإىل هنا، طلبوا منه اأن يدر�ض الِطّب كي يتمّكن من درا�سة التحليل النف�سي. وحني عاد اإىل 
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م�سر، قال له طه ح�سني : اأر�سلناك لدرا�سة التحليل النف�سي ال لدرا�سة الِطّب، ومع ذلك 
�سوف اأُعيُِّنك يف كلّية االآداب. هذا ما حكاه يل الدكتور ح�سني عبد القادر. فم�ا راأيكم يف ذلك؟
الذي  املعيد  اأن  واأعتقد  تها.  اأعتقد ب�شحَّ ة، ولكّني  الق�شّ ِلع على هذه  اأنا غري مطَّ
ة هو زيوار الذي تخّرج يف اجلامعة امل�شرية �شنة 1930 حني كان ُيدّر�ص  ح�شلت له هذه الق�شَّ
اأهم  وبريييه  العلوم،  تاريخ  �ص يف  املُتخ�شِّ كواريه  مثل  واإنكليز  فرن�شّيون  كبار  اأ�شاتذة  فيها 
�ص يف الفل�شفة اليونانية. بعد ذلك، اأر�شله والده لدرا�شة الطّب، ولكّنه در�ص التحليل  ُمتخ�شِّ
النف�شي مع لفورغ. وب�شبب احلرب، عاد اإىل م�شر، ُثّم رجع اإىل باري�ص بعد احلرب مِلُتابعة 
الر�شالة  الوقت نف�شه، يكتب  التحليل حيث كان رئي�ص ق�شم يف �شانت-اآّن، وكذلك كان، يف 

ال�شريرية ليح�شل على ع�شوّيته يف جمعية التحليل النف�شي. 

وهل اأتت عالقتك بالتحليل النف�سي عن طريق زيوار اأي�ساً ؟
 عالقتي بالتحليل النف�شي مو�شوع اآخر متامًا. فاإّما اأن نتحّدث عنه واإّما اأن ندخل 

مبا�شرة يف احلديث عن العالقة بني التحليل النف�شي واملجتمع العربي.

ل العالقة بني التحليل النف�سي واملجتمع  اإذاً ندخل ُمبا�سرة يف بحث بداية ت�سكُّ
بالنف�ض  العربية  الذهنية  يف  ُمرتِبط  ال��الوع��ي  الأّن  وذل��ك  م�سر.  من  انطالقاً  العربي 

االأّمارة بال�سوء، واالأبل�سة وال�سيطان، وكّل ما هو ُمنحّط يف �سخ�سية االإن�سان.
طبعًا. ولذلك مع جهود الدكتور زيوار وبف�شلها، ح�شل تطوُّر التحليل النف�شي يف 
وبيعًا.  رواجًا  الأكرث  كانت  املجال  املرُتجمة يف هذا  الكُتب  اأّن  الأول  املعنى   : م�شر مبعنَيني 
يطلب  كان  الذي  فَمن  ُم�شتِمر.  ازدي��اد  يف  كانت  النف�شي  التحليل  طلبات  اأّن  الثاين  واملعنى 
ون، واأطّباء،  التحليل ؟ وَمن الذي كان يقراأ كتب التحليل ؟ كان النا�ص ُمثّقفني : اأ�شاتذة جامعيِّ
�شون. اأي الو�شط الذي  لون م�شرحيُّون، وُمذيعون، و�شحفيُّون، وُمدرِّ ور�ّشامون، وفّنانون، ومُمثِّ

ن فكرة وجود الِعْلم. هو الِفكر الغربي املُت�شمِّ

الثقايف  الن�سيج  يف  يدُخالن  ب��َدءا  الرتجمة  وم�سروع  النف�سي  التحليل  اأّن  اأي 
للمجتَمع امل�سري ؟

لي�ص هناك اأدنى �شّك يف ذلك. ذلك اأّن التحليل النف�شي ل ينفع اإل مع النا�ص الذين 
يطلبونه ك�شرائح املُثّقفني التي ذكرتها. و�شوف جِتد يف مدينة كالقاهرة تعداد �ُشكاّنها وقتئٍذ 
مليون اأو اأكرث بقليل، واليوم تعدادهم �شتة ع�شر مليونًا، اأّن الذين يطلبون التحليل يحتاجون 
اإىل ع�شرات املُحلِّلني ملُواجهة ُم�شكالتهم. اإذًا كان الإقبال موجودًا. لكّن املُ�شكلة اأن ن�شبة هذه 
الطبقة ل تتعّدى 5 % من ال�شعب امل�شري الذي يعي�ص يف الأرياف، و�شمن اإطار تقاليد دينّية 
ُمعاجلته.  النف�شي وطُرق  ن فكرته عن املر�ص  ُيكوِّ العامَل،  وعقائدية جتعله، كاأي متَمع يف 
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وكانت عنده طُرق ُمعّينة للعالج كال�شحر وال�شعوذة. فهذه اأي�شًا طُرق عالج كال� ‘زار’ مثاًل 
ر يف ُمراجعة  ْقية ِلطرد ال�شيطان من اجل�َشد. لذلك ل اأحد من ال�شعب ُيفكِّ عند الن�شاء والرُّ
اإليك  ياأتي  لن  امل�شتوى الجتماعي، متامًا كما يف فرن�شا حيث  فال�شبب هو  النف�شي.  املُحلِّل 
اأن يطلب  البحر  �شَمك يف  بال �شّياد  اأب��دًا يف  لن يخطر  التحليل. كذلك  ِليطلب  راعي غَنم 

التحليل النف�شي. 

ر لنا حّد اأدنى من الثقافة حتى نتقبَّل فكرة التحليل النف�سي !؟ اإذاً يجب اأن يتوفَّ
هذه  الياء.  اإىل  الأِل��ف  من  الدين  يحتِكرها  ل  ثقافة  خْلق  �شرورة  مع  لكن  طبعًا 
امل�شكلة يف م�شر ويف باقي البالد العربية لي�شت الإ�شالم؛ لأّنها موجودة قبل الإ�شالم منذ 
ة، وبالتايل  اآلف ال�شنني وتاريخها طويل. حيث كانت ُتَعدُّ الكتابة تقنّية ل يتلكها اإل اخلا�شّ
فال�شعب مقطوع ال�شَلة كليًا مع الكَتبة املُثّقفني. وما تزال هذه القطيعة موجودة والدليل على 
ُلغة  اأّن لها قواعد ونحوًا كاأية  �ص يف املدار�ص مع  اأن ُتدرَّ اأّن اللغة العامّية ل ُيِكن  هذا مثاًل 
اأُخرى. وقواعدها خمتِلفة عن قواعد الف�شيحة اإذ ل يوجد فيها التنوين. وحيث اإّن العاّمية 
ُلغة  بني  كّون حاجزًا طبقيًا  مّما  املدار�ص.  �ص يف  ُتدرَّ ول  الإط��الق،  ُلغًة على  ُمعدودًة  لي�شت 
يحتِكر  الدين  لأنَّ  والتفكري،  اللغة  هذه  بني  َلة  �شِ اأّية  جِند  ل  وبالتايل  العاّمة.  وُلغة  الكتابة 
عقّليتها منذ اآلف ال�شنني كما ُقلت. وبالتايل الإ�شالم مل يفعل اإل ال�شتمرار يف احلكم املبني 

على الف�شل بني العاّمة وكّل ما هو تفكري. 
التحليل  يطلبون  كانوا  الذين  هم  عقالنيًا  غربيًا  تكوينًا  تكّونوا  الذي  اأّن  النتيجة 
النف�شي. اأّما هنا يف فرن�شا فالنظرة معكو�شة، لأّن ن�شبة النا�ص الذين لديهم فكرة عن وجود 
الِعلم لي�شت 5 % اأو 10 % بل تبلغ 90 %. وهذه ن�شبة معكو�شة بالقيا�ص اإىل واقع املجتمعات 
ي�شمعون  اإّنهم  �شاأقول  ولكْن  الِعلم،  اأ�شاطني  يقروؤون  العّمال  كّل  اإّن  اأٌقول  لن  طبعًا  العربية. 
باأ�شياء مثل حقوق الإن�شان، وت�شاوي الأ�شوات عند النتخاب، والد�شتور، وف�شل ال�شلطات، 

ك الِفْكر ولو �شَمعًا. واأ�شل الإن�شان ِقْرد وغريها. هذه املفهيم التي ي�شمعونها حُترِّ
اأّما عندنا فهناك قطيعة تاّمة مع هذا كّله. ولذلك جِند اأن التحليل يف متمعاتنا 
هو عمل يف مال ل ينمو، بل يتناق�ص. وغدا النا�ص ُفقراء بدءًا من بداية فرتة عبد النا�شر 
اأي يف اأوائل اخلم�شينيات، اإىل القرن الواحد والع�شرين حيث ت�شاعف عدد ال�شّكان خم�ص 
مّرات. فقد كان 16 مليونًا والآن يزيد على ثمانني مليون. فو�شل الفقر اإىل درجة اأّن النا�ص ل 
يجدون ُلقمة العي�ص، ول ي�شرتون اجلرائد. وحتى لو كان عند املرء بع�ص املال، ل ي�شتطيع اأن 
يتزّوج ويبني بيتًا، فهل �شي�شعى اإىل التحليل ؟ م�شتحيل. لذا قّلت ن�شبة الذين يطلبون التحليل، 

فمن اأ�شل ال� 10 % مل يُعد ياأتي اإل 5 % منها. 

هذا على م�ستوى م�سر. لكْن ماذا �سنِجد على م�ستوى البالد العربية االأخرى، 
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فاأنا ال اأعتقد اأّن التحليل النف�سي ُوِجد اأو مُيِكن اأن يوجد يف ال�سعودية مثاًل ؟
قطعًا ل يوجد. ففي ال�شعودية حْجر على التفكري، فال�شلطة تتدّخل ملنع اأ�شياء كثرية 
منها التحليل النف�شي. وفكرة اأن تذهب امراأة لتحكي اأمام رُجل اأو العك�ص غري مُمِكنة، ول 

اأظّن اأّن للمراأة احلّق مبزاولة مهنة التحليل. فهل يف ال�شعودية ن�شاء طبيبات مثاًل ؟

اأو بعلم  بعلم النف�ض  حتى يف �سورية ما يزال التحليل، على حّد علمي، ُملَحقاً 
اإّن النا�ض ما زالوا ُيراجعون  ُثّم  النف�ض الرتبوي، على الرغم من وجود بع�ض املُحّللني. 
فهل  �سابههما.  وما  َرع  وال�سّ اله�سترييا  مثل  ح��االت  مِلُعاجلة  الع�سبية  االأمرا�ض  طبيب 
ن�ستطيع اأن نقول يف �سوء ذلك اإّن التحليل النف�سي منا يف بع�ض املجتَمعات العربية منذ 

البداية يف اجّتاه نظري ال يف اجّتاٍه عملي تطبيقي ؟
اإىل  يرجع  العربية  البالد  النف�شي يف  التحليل  انت�شار  اأّن عَدم  تو�شيحه  اأُِح��ّب  ما 
تطبيق  اإىل  يرجع  مّما  اأكرث  املُّثقفني وغريهم  بني  الطبقي  للف�شل  اأداة  اإىل  الثقافة  حتويل 
الآن  يتقّدم  النف�شي  فالتحليل  ديقراطية.  حكاية  لي�شت  واحلكاية  عَدمه.  اأو  الديقراطية 

ب�شرعة كبرية يف ال�شني. 

ر هذا الف�سل الطبقي بني املُثّقفني وغريهم عالقة الذات باالآخر  لكْن اأال ُيف�سِّ
يف املجتمعات العربية االإ�سالمية ؟

يف م�شر مثاًل، متّر العالقة بالآخر كما مترُّ العالقة بالدولة التي ل توجد بو�شفها 
باأحوال  املعنّية   l’État-providence الراعية  الدولة  فكرة  بح�شب  وحتميه  املجتمع  تخدم  قّوة 
منذ  تقوم،  التي  البولي�شية  القّوة  مفهوم  اإل  اأبدًا  مفهوم  للدولة عندنا من  يكن  ومل  النا�ص. 
ة بهذا التوزيع، مع ما يت�شّمنه من  بداية التاريخ، بتوزيع الأرا�شي وتطبيق القوانني اخلا�شّ
حّق ا�شتخدام القّوة. فالدولة هي الهيئة الوحيدة التي متِلك ال�شتخدام امل�شروع حلّق القّوة. 
اأّما مفهوم الدولة الراعية فمرتبط بن�شوء الدولة ال�شتعمارية؛ لأّن الديقراطية 
مل تظهر اأبدًا اإل يف البالد ال�شتعمارية. وقد ظهرت للمّرة الأوىل عند الإغريق؛ لأّن اليونان 
ال�شغرى،  اآ�شيا  ي�شتعمرون  وكانوا  ط.  املتو�شِّ الأبي�ص  البحر  كانت حتتِكر جتارة اخلزف يف 
واإيطاليا وغريهما. فالقّوة ال�شناعية التي خلقتها الثورة ال�شناعية يف اأوروبا، وعلى الرغم 
من اإجحافها بحق الطبقة العمالّية الفقرية، وعلى الرغم من اأّن تاريخ هذه الطبقة يف نهاية 
القرن التا�شع ع�شر )يف بريطانيا وفرن�شا خا�شة( تاريخ خُميف، بنت ُمتمعًا مدنيًا. اإذ اأّدى 
ازدياد الإنتاج اإىل فتح مال الت�شدير وال�شتعمار، فعّم الرخاء عندهم. وارتبطت الدولة 
ع. وهكذا راحت الدولة ُتعنى ب�شوؤون  بهذا الرخاء الذي يعني مادمنا نك�َشب كثريًا فعلينا اأن نوزِّ
النا�ص، وهذا ما مّكنها من العي�ص وال�شتمرار. غري اأّن الدولة عندنا يف م�شر هي القّوة؛ لأّنها 

بح�شب التعريف، ال�شلطة التي ل ُيتاح ا�شتخدام الُعنف اإل لها بغية تطبيق القانون.
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د بامَل�ُشود تظهر ق�شّيتان : الأوىل اأّن كّل  واإذًا فعن طريق هذه العالقة، عالقِة ال�شيِّ
فرد، يف م�شر مثاًل، يبغي يف عالقته مع الآخر تنفيذ ما يف ذهنه؛ لأّن املثل الأعلى عنده هو 
الفرعون. وبالتايل ل وجود يف العقلّيات لفكرة القاعدة التي نحرتمها نحن الثنني ونتعامل 
على اأ�شا�شها. واإذا كان هناك من قواعد فهي تلك التي ل تاأتي العالقة بني النا�ص من مفهوم 
والأب،  والبن  والرُجل،  امل��راأة  بني  كالعالقة  الآن(  )مّتحي  اأُخ��رى  قواعد  من  بل  املواطنة، 
وال�شاب واملُ�ِشّن، والغني والفقري...الخ. ويف ما عدا هذه القواعد املوجودة بالتوارث، لي�ص ثّمة 
قواعد اجتماعية اأُخرى ينبني عليها عمل ُم�شرَتك. والأمثلة على ذلك ُم�شِحكة حتى اإننا ل 

نعِرف معنى الوقوف عند اإ�شارة املرور. 
ف�شّفر  احلمراء،  الإ�شارة  �شائُقها  تخّطى  تك�شي  �شّيارة  يف  راكبًا  كنت  يوم  ذات 
ئه. ثّم  ال�شرطي. فنزل ال�شائق من �شّيارته وراح يتعارك مع ال�شرطي وي�شرخ يف وجهه، وُيهزِّ
عاد اإىل �شّيارته من دون اأن تبدو عليه اأية ذّرة خوف ! بل على العك�ص، فهو اإمّنا يحتّج على هذا 
ال�شرطي احلمار. اأّما اأنا فت�شايقُت منه، وقلت له : لكّنك مل تِقف على الإ�شارة احلمراء. فقال 
: نعم، راأيت الإ�شارة احلمراء، ولكْن ل اأحد كان يعب ال�شارع اأمامي. وقد نظرُت اإىل الإ�شارة 
ر ب�شكلك واأنت تقود  احلمراء، فهل �شكلي واأنا اأنظر اإليها �شكل حمار ؟ فقلت له : ما ُدمت ُتفكِّ
ر ب�شكله وهو يقود ال�شّيارة. اأّما قاعدة املرور التي  ال�شّيارة، فلنتوّقف عن الكالم. تاأّمل ! ُيفكِّ
ق املعقول. واملعقول  ُتلِزُمه باأن يتوّقف عند الإ�شارة احلمراء فال وجود لها يف دماغه ! اإّنه ُيطبِّ

هو ما راآه يف دماغه، وت�شّرف على اأ�شا�ص ما راآه. 
وعليه، فالفرعون هو املثل الأعلى عند امل�شريني، واإذا كان يف كّل فرن�شي نابليون، 

كما ُيقال، ففي كّل م�شري فرعون. هذه نقطة اأكيدة.
الق�شية الثانية املرتبطة بالق�شّية الأوىل اأّن انتفاء العالقة بني النا�ص على اأ�شا�ص 
قواعد ُمتعارف عليها يف التعاون يوؤّدي اإىل هذه العالقة : ‘هل �شتاأكلني اأم �شاآكلك ؟’ النا�ص 
ل يتعاونون اإطالقًا. �شاأ�شرب لَك مثاًل على انعدام التعاون بحكاية رواها يل اأحد الأ�شدقاء 
عندما كنت يف لو�ص اأجنلو�ص : كان وَلد يعمل يف حمّل بيع فول عند بّياع يهودي ا�شمه بنيامني، 
ملاذا  ُبنّي،  »يا   : امل�شري  لل�شبي  اليهودي  البّياع  فقال  م�شري.  فول  بّياع  جانبه  اإىل  وكان 
عند  ِا�شتَغل  رحت  لو  بيه،  يا   : ال�شبي  فاأجاب  ؟  مثلك  امل�شلم  امل�شري  البّياع  عند  تعمل  ل 
هذا البّياع امل�شري، حيطلَّع ديني حتى يعطيني ُمرّتبي اآخر ال�شهر.« العالقة مع الآخر غري 

موجودة، يف النهاية، اإل يف ظّل الدولة التي حتتِكر ا�شتخدام الُعنف. ول �شيء غري هذا.

يف هذه احلال، يت�ساءل املرء عن مكان التحليل النف�سي يف الدين، اأو لَنُقل عن 
ة  مكان الالوعي يف املنظور الديني. اإذ ورد يف الُقراآن مثال بارز هو �سورة يو�سف حيث ق�سّ
ة ت�سلح �سردياً لتكون مو�سوعاً للتحليل النف�سي.  امراأة العزيز التي نعرفها. فهذه الق�سّ

فكيف مُيكن اأن نفهم املوقف الديني من ق�سايا التحليل النف�سي ؟
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العالقة بني التحليل النف�شي واحلياة اجلمعّية تنبني، بوجٍه عام، على ق�شية واحدة 
هي وجود اختالف بني املجتمعات الإن�شانية �شواء من الوجهة ال�شيا�شية اأم من الوجهة الزمنية 
)القدمي واحلديث( اأم من وجهة القّوة )املجتمعات القوّية واملجتمعات ال�شعيفة( اأم من وجهة 
نُظم احلكم. ومهما كانت الختالفات، فلكّل متمع طريقته يف تكوين موؤ�ّش�شاته. فثمة دومًا، 
يف بع�ص املجتمعات، اأنا�ص ل يعرفون �شيئًا ا�شمه الق�شاء. فاإذا كان هناك اإ�شكال، يذهبون 
ل بحّل امل�شاكل بني النا�ص. فلماذا �شتكون هناك موؤ�ّش�شة حِتّل حمّله ؟ اإىل الرُجل الكبري املُخوَّ

ة يف و�شع قواعد احلالل واحلرام،  و�شائله اخلا�شّ لكّل متمع  اإّن  اأقول  اأن  اأريد 
األ وهو حترمي الزنا،  اإمّنا هناك �شيء م�شرتك بني املجتمعات كّلها  ُيعَمل.  ُيعَمل وما ل  وما 
يعني  بالزواج  مرتبطًا  الأ�شرة  وج��ود  يكون  لكي  وذل��ك  والب��ن،  الأّم  بني  الزنا  وخ�شو�شًا 
بع�ص  وجود  مع  املجتمعات  كّل  يف  مون  حُمرَّ الرِحم  ذوي  اأو  الدّم  َلة  َف�شِ وبالتايل  بالتباُدل. 
ال�شتثناءات التي عرفها الفراعنة مثاًل. لكْن مهما كانت قّوة ال�شتثناءات املبنّية على القّوة 
ال�شيا�شية، مل يح�شل اأي ا�شتثناء يف التاريخ ُيبيح الزواج من الأّم. هذه قاعدة القواعد يف 

املجتمعات كاّفة.
وهناك نقطة ثانية ثبتت �شّحتها كما يبهن اإيانويل توّد Todd يف كتابه ال�شادر 
العتقاد  �شاد  اإذ   .L’origine des systèmes familiaux العائلية  االأنظمة  اأ�سل  بعنوان  حديثًا 
قديًا باأّن الأ�شرة ظاهرة ُمعقدة جدًا، وُمرّكبة، وُمتعّددة كما جند يف فكرة اأجنلز عن امل�شاعية 
ر �شكاًل انطلق من املُعّقد اإىل الأب�شط فالب�شيط جدًا حتى و�شل اإىل  البدائية. ثّم اأخذ التطوَّ
لكن  والأطفال.  والأُم،  الأب،   : الثالثية  الأ�شرة  ال�شناعي احلديث وهي  املجتمع  الأ�شرة يف 
تبنّي الآن اأّن الأ�شرة الثالثية موجودة منذ اأقدم الع�شور، ويف كّل املجتمعات، واأّنه اإذا كان 
هناك تطّور، فذلك لأّن الأ�شرة تعّقدت، وهذا يعني اأن التطوُّر انطلق من الب�شيط اإىل املُعّقد. 
يكون  اأن  دون  من  الأ�شرة  يف  دوم��ًا  موجودًا  كان  الأب  نظام  اأّن  هذا  على  يرتّتب 
الثالثة  الأ�شرة  عهد  ففي  ي��ِده.  يف  الأ�شرة  قّوة  تكون  اأن  ال�شروري  من  لي�ص  اإذ  بطريركّيًا. 
والأ�شرة الرابعة اأي منذ ثالثة اآلف �شنة قبل امليالد، كان الت�شاوي ُمطلقًا بني املراأة والرجل 
ُي�شيطر  اليونان حيث  nucléaire. متامًا على عك�ص  الثالثية  على كّل الأ�شعدة �شمن الأ�شرة 
الرجل �شيطرة ُمطَلقة على الأ�شرة مبا فيها الأّم التي ُتَعّد يف نظر الأب، كالأولد، من الأتباع، 
ال�شيا�شية. لذلك تعّجب هريودوت من حياة امل�شريني يف كتاب  اأبدًا يف احلياة  ُت�شارك  ول 
و�شف فيه رحالته مل�شر. واأكرث ما اأثار ده�شته و�شع الأ�شرة وعالقة الرجل باملراأة كما �شوف 

نرى لحقًا. 
عنده  تُكن  القدية مل  امل�شرية  الأ�شرة  الفرعوين يف  الأب  اأّن  اأقوله  اأن  اأُري��د  ما 
ال�شلطة الأبوية التي كان يتمّتع بها الأب يف الأ�شرة الإغريقية. بل كان دوره ي�شتجيب بالأحرى 
لرغبات الطفل الدفينة ك�شرورة اأن يكون له م�شتقبل مثاًل. ولكي يبني م�شتقبله، ل ُبّد من اأن 
ينف�شل عن الرتباط املبدئي بالأّم. فوظيفة الأب تاأتي غري منف�شلة عن نظام الأ�شرة ولكّنها 
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والدور  الأب  و�شلطة  الأ�شرة  )اأي  كّلها  العملية  وهذه  الأ�شرة.  الأب يف  ب�شلطة  غري مرتبطة 
الرتبوي لالأب املختِلف عن ال�شلطة �شمن الأ�شرة( مرتبطة بظاهرة موجودة منذ الِقَدم يف 
جميع اأنحاء العامَل. وللتحليل النف�شي عالقة بهذه ال�شروط التي ُيِكن اأن نقول اإّنها �شاملة 

. اأكرث مّما له عالقة مبا يح�شل يف متمع ُمعنيَّ

لكّن الدين امل�سيحي،كالدين االإ�سالمي، و�سع منظومة حلياة االأ�سرة وحّدد لها 
ة معروفة قد ال تنطبق عليها ال�سروط ال�ساملة، األي�ض كذلك ؟  �سروطاً خا�سّ

هنا تاأتي مرونة التطبيق التي جتعل التحليل يعاِلج نقاطًا ُمتعلِّقة بظاهرة عاملية يف 
ما وراء الختالفات الجتماعية الظاهرة. لكْن حني ننتِقل اإىل الدين، فمن املُفرَت�ص بالتحليل 
النف�شي اأّل َي�ّص الدين. لأّن املُحلِّل ل ُيحلِّل الإيان، بل ُيحلِّل اأعرا�شًا واأعماًل اأو ما ُي�شّمى ب� 

‘الُع�شاب’. 

اأال ُيحلِّل ال�سعور بالذنب اأي�ساً ؟ 
ل عند  حتى عندما ُيحلِّل ال�شعور بالذنب. فاإذا كان هذا ال�شعور بالذنب غري ُمنف�شِ
نا، واإذا ما �شعر املُحلِّل اأّنه اأمام �شخ�ص ح�ّشا�ص يف م�شاألة  ه م�شوؤولية اأمام ربِّ �شخ�ص عّما يعدُّ
و�شتاأتيه  عنه  لو خرج  �شُيَجّن  واأّنه  بالذنب  ل�شعوره  اأ�شا�شًا  يعّده  الذي  باهلل  باإيانه  امل�شا�ص 

نوبات حادة، فعليه اأن يبتِعد، ول ُيحلِّل مثل هذه احلالت.

تتعلَّق باخلطيئة  دينية  ل��دواٍع  الزنا  وابتعد عن  البلوغ،  �سّن  �ساب  بلغ  اإذا  مثاًل 
ف انفعاالته اجلن�سية بطرائق اأخرى كاال�ستمناء مثاًل. ف�سيقع فري�سة  والعقاب، وراح ُي�سرِّ

ُعقدة الذنب. فاأين هذه العقدة من التحليل النف�سي ؟ 
عنده  لي�ص  نف�شه  الوقت  ويف  ال�شتمناء  اإىل  يلجاأ  �شابًا  ُيعاِلج  اأن  ي�شتطيع  اأحد  ل 
مقدرة على الزواج. واأق�شى ما ي�شتطيع املُحلِّل فعَله هو اأن ُيكلِّمه بلغته التي يفهمها كاأن يقول 
له : ما دمت موؤمنًا برحمة رّبنا، فعليك من الآن حتى تتمّكن من الزواج اأن ترجو رحمته لأّنه 

ل �شّك �شُي�شاحمك لعلمه بظروفك.

لكّن العقدة �ستنمو وتتحّول اإىل ُع�ساب ُم�ستفِحل !؟ 
ج يلجاأ اإىل ال�شتمناء   هذه حالة اأخرى. فهناك فرق بني هذا ال�شاب ورُجل متزوِّ
اًل يده على اجِلماع. في�شعر باأّن هذا ل ُيعِجبه يف ذاته. وقد يِجد حالًّ بالعودة اإىل طفولته،  ُمف�شِّ

والإمعان يف كيفية العالقة التي كانت بينه وبني اأُّمه. 

اإذاً املُريح يف التحليل النف�سي اأّنه ال يتدّخل يف ق�سايا االإميان ؟
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بالعك�ص. يف بع�ص احلالت يكون الإيان �شرطًا لالحتفاظ ال�شخ�شي بكيانه يف 
املجتمع. 

ولذلك يِقّل جمهور التحليل النف�سي اإذ يِحّل الدين حمّله يف ُمقابلة النف�ض االأّمارة 
بال�سوء بالنف�ض اللّوامة اأو الزكّية. يف هذه احلال ياأتي العامل الديني لُيواِزن ال�سخ�سية.

وال�شلوك  التحليل.  يف  حتى  التاأثري  هذا  الديني  للنفوذ  يكون  الظروف  بع�ص  يف 
ز هذا النفوذ حني يِجد اأّنه يحتاج اإليه  ف املُحلِّل مبا ُيعزِّ ال�شحيح، يف هذه احلال، اأن يت�شرَّ

يف التعاُمل مع �شريحة مّمن يطلبون التحليل. 

هل ن�ستنتج، يف نهاية هذا الق�سم من حديثنا، اأّن التحليل النف�سي قد يكون اأكرث 
تالوؤماً مع املجتمع ال�سناعي ؟

النف�شي هو  التحليل  اإّن املجال الجتماعي الذي ي�شمح بانت�شار  اأن تقول  ت�شتطيع 
مال الفكرة العلمّية التي مل تُعد مق�شورة على الغرب واأمريكا. بل جِتدها يف بلدان اأُخرى 

كالهند وال�شني حيث التحليل النف�شي قوّي جدًا. 

اأّما عن العالقة بني ال�سيا�سي والديني يف املجتمع العربي فكيف ت�سرحها، وكيف 
الأّنه ال يرتك  �ساً  ُمتوحِّ الديني  املجتمع  واإذا كان  الف�سل.  اأو عَدم  بينهما،  الف�سل  ينبغي 
التي جِتدها للحرّية يف  ال�سبل  االإ�سكال، وما  اإيجاد حّل هذا  اإمكانية  للحرّية، فما  مكاناً 
د التالُحم الع�سوّي بني الدينّي وال�سيا�سّي، وذلك يف �سوء كتابَك الكالم اأو  جمتمع ُيج�سِّ

املوت ؟ 
اأنني  كما  ُمت�شاِمنان،  لأّنهما  والدينّي  ال�شيا�شّي  بني  تعاُر�ٍص  من  اأرى  ل  اأنا  اأّوًل، 
وبيوت  القانون،  باأحجار  ال�شجون  »ُتبنى   Blake بليك  وليم  مع  عاٍل  ب�شوٍت  د  اأُردِّ اأن  اأُريد  ل 
تثبيت  خدمة  يف  دومًا  الدين  كان  اإذ  ُمت�شامنان.  اجلانَبني  لكّن  الدين.«  بقراميد  الدعارة 
اأركان الدولة، والدولة تعمل بدورها لتثبيت الدين يف العقول. فمن اأين ياأتي هذا التحالف ؟ 

هو  القانون  وامل�شروعّية.  القانون  بني  دائمًا  اختالفًا  هناك  اأّن  نعرف  اأن  علينا 
عملية حقوق و�شعّية تتعّلق يف املحّل الأّول بال�شتمتاع بامِللكّية. لكّنه دومًا ُعر�شة لل�شوؤال عن 
وُيدِخلنا يف مال  ال�شيا�شة،  ُيخِرجنا من مال  القانون عن م�شروعّيته  �شوؤال  م�شروعّيته. 

الأخالق.

د ال morale اأم ال� éthique ؟ ما املق�سود باالأخالق، هل تق�سِ
الأخالقية  القوانني  هو   morale فال�  املفهوَمني.  بني  ج��دًا  دقيق  اختالف  هناك 
غات  املوجودة التي نعِرفها جميعًا، اأي الأخالق ال�شائدة التي ُي�شائل الإن�شان نف�شه عن ُم�شوِّ
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ي ؟  وجودها كاأن يقول امل�شيحي : وملاذا عليَّ اأن اأُِحّب عدوِّ
اأّما ال� éthique فهي العالقة بني الإن�شان والأخالق ال�شائدة، واأنا هنا اأحتّدث عن 

هذه العالقة، اأي عن ال�شلوك الأخالقي للفرد.

تتحّدث عن م�سروعية القانون يف ظّل عالقة االأفراد باالأخالق ال�سائدة ؟
تاأتي من  اأن  ُبّد  ول  اأنا.  ول  اأنَت  ل  اأكيد  ؟  امل�شروعّية  الذي ينح هذه  فَمن  نعم. 
األ وهي ال�شلطة الإلهّية. فال�شلطة الإلهّية هي الوحيدة  اأعلى مّنا نحن الثنني،  �ُشلطة ثالثة 
ٍف  التي ُنعطيها حّق اأّل ُتناَق�ص، وبالتايل حّق اإعطاء امل�شروعّية. ومن هنا اأ�شري اإىل كِلمة ملوؤلِّ
اأملاين م�شهور من القرن ال�شابع ع�شر، ا�شمه لي�شنبغ، يقول فيها : »ثّمة كالم يف املِعدة«، اأي 
فة  كالم مهول امل�شدر لأّنه غري خارج من الفّم. وللكالم يف املعدة، يف اللغة الفرن�شية، �شِ
ُمتعالية transcendante توؤّدي اإىل خلق العتقاد باأّن احلاجات التي قيلت على الأر�ص نزلْت من 

ال�شماء. واإذًا فما لزوم الكالم يف املِعدة، الكالم املُتعايل ؟
نطاق  خ��ارج  تو�شع  اأن  يِجب  املُناق�شة  تقبل  ل  التي  القوانني  اأنَّ  من  نابع  لزومه 
ثنائية الأنا/والأنَت. اإذ ينبغي اأن يوجد طرف ثالث هو، هنا، املُتعايل. ول ُبّد من التعايل ُبغية 
اإل  نّتِفق فيها على مبداأ لي�ص هو، يف النهاية،  جعل العالقة بني الأنا/والأنَت عالقة مُمِكنة 
‘العتقاد’. ويف النتيجة، تكون الدولة ُمت�شامنة مع الدين. وهذا ما ح�شل منذ بدء التاريخ، 
ل عن البيت  ل عن املعبد، واملعبد ل ينف�شِ يف ن�شاأة الدولة نف�شها، فالبيت الأبي�ص ل ينف�شِ

الأبي�ص.

لكْن يف �سوء هذا ال�سرح، اأين جند مكان احلرّية يف املجتمع العربي ؟
�شبغة  ذا  عام،  ب�شكل  الأو�شط  ال�شرق  يف  الإ�شالمي،  املوقف  يجعل  ما  اأّن  احلّق 
ة هو اأّن منطقة ال�شرق الأو�شط هي املهد الذي ظهرت فيه الكتابة. هذه حقيقة. لكّن  خا�شّ
الدولة واملعبد احتكرا الكتابة. اإذ كان الُكّتاب جميعًا ُق�ُش�شًا، اأي رجال دين. بينما امللك نف�شه 
مل يُكن يعرف القراءة والكتابة. بل كان، اإذا اأراد اأن ُيخاِطب اأو ُيقاِبل مِلكًا اآخر، ُيلي ما ُيريد 
فات ُقد�شّيتهما  على الكاتب. ويف الوقت نف�شه جعل املعبد والدولة من هذه الكتابة �شفة من �شِ
هّوة كبرية بني  فن�شاأت  لل�شعب.  بتعليمها  ُي�شمح  ل  الكتابة حاجًة  وبذلك غدت  تعاليهما.  اأو 

العتقاد والثقافة. 
مًا من مقّوماتها  والذي ح�شل يف ن�شاأة الدولة عندنا اأنَّ عملية الكتابة اأ�شبحت ُمقوِّ
ًا بها. وبالتايل حدَث الف�شل بني العتقاد الذي تقوم عليه الدولة، العتقاد الذي ينَحه  خا�شّ
لها الدين، وكّل تفكري خُماِلف اأو ُموافق من طَرف ال�شعب؛ لأّن ال�شعب ل يتعّلم الكتابة. وحتى 
عندما بداأ التعليم عندنا يدخل املداِر�ص، حتى يف املدينة الإ�شالمية، كان عبارة عن مكان 
ُمتَّ�ِشع ُيلَحق به دارم�شتان، اأي مدر�شة لتعليم القراآن. مبعنى اأّن تعليم اللغة ذاته ظّل مق�شورًا 
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على  ُتدِخل  مل  العربية  البالد  يف  النُظم  اأّن  غري  الف�شيحة.  العربية  على  اأي  القراآن،  على 
الإطالق تعليم اللغة الدارجة، وذلك كي يبقى العتقاد باأّن هناك ُلغَتني : ُلغة ُقد�شّية، وُلغة 
ر، من اململكة العربية ال�شعودّية اإىل  ُمبتَذلة هي ُلغة العاّمة. واأنا اأحتّدى اأّي نظام عربي ُمعا�شِ
اللغة العربية التي يتكّلم بها  اإْن كانت تقبل بتدري�ص  م�شر، و�شورّية، و�شائر البالد العربّية 

النا�ص والتي لها، كاأّية لغة يف العامَل، نحوها وقواعدها يف النفي وال�شتفهام وما اإىل ذلك.
واأّية  النا�ص  عموم  بني  ات�شال  اأّي  هناك  فلي�ص  التمييز.  هذا  يبقى  كي  كّله  ذلك 
حاجة تخ�صُّ التفكري. لأنَّ النا�ص ظّلوا على العتقاد بالدين. والنقطة العجيبة اأّن الإ�شالم 
حني اأتى مل يُكن يوَجد اأّي نظام �شوى النُظم التي كانت حوَله كبالد فار�ص، وبيزنطة. وهي 
نا. ومع قدوم الإ�شالم، ازدادت هذه  نُظم حكم ُمطَلق حيث ل يكون احلاِكم م�شوؤوًل اإل اأمام ربِّ
له  امل�شاألة تفاُقمًا؛ لأّنه ورث نُظم حُكم ُمطَلق، نُظم ا�شتبداد وُطغيان، وزاد الطني بّلة بتدخُّ
الثالثة والرابعة، حرّية غري  يف احلياة املدنّية. فقد كان للمراأة، يف م�شر، يف عهد الأ�شرة 
ة بها. فالرجل واملراأة  معقولة اإىل حّد اأّن العائلة، مبا هي كيان، مل يكن لها م�شروعية خا�شّ
وهذا  ُمطلقة.  وبحرّية  ُيريد  كما  بها  ف  ويت�شرَّ باأمالكه  يحتفظ  منهما  كالًّ  لِكنَّ  يتزّوجان. 
من قبيل امل�شاواة بني الرجل واملراأة، على العك�ص متامًا مّما كان يف اليونان التي متّثلت فيها 
اأق�شى درجات �شيطرة الرجل على املراأة. ولذلك عندما ذهب هريودوت اإىل م�شر، مل يفَهم 
فيها اأّي �شيء على الإطالق، اإذ قال يف كتابه الذي اأ�شرت اإليه يف ما �شبق من حديثنا : لي�ص 
لهوؤلء امل�شرّيني �شبيه يف العامَل كّله. فكّل �شيء عندهم باملقلوب. فبَدل اأن يكون الرجل يف 
ال�شارع، واملراأة يف البيت، الرُجل عندهم يبقى يف البيت، واملراأة مت�شي يف ال�شارع. وو�شل اإىل 
حّد القول : حتى اإّن املراأة تبول وهي واقفة، والرُجل يبول وهو قاِعد. واإن دّل هذا على �شيء، 
التي كانت متقّدمة جدًا على  فاإمّنا يدّل على مدى عَدم فهمه للحياة الجتماعية يف م�شر 

�شعيد احلياة املدنّية.
اأّما نحن فاأخذنا األعَن ما يف ال�شرق )وهو �شيا�شة ال�شتبداد(، واأ�شفنا اإليها اأ�شواأ 

ما ُيِكن ت�شوُّره من قواعد احلياة املدنّية، ويف ُمقّدمتها م�شاألة العالقة بني الرُجل واملراأة.
اأّن �شعوبنا، كما ظهرت، وخ�شو�شًا يف  اإليها  الثانية التي جتدر الإ�شارة  والنقطة 
و�شع  و�شع خمتِلف متامًا عن  فللدين عندها  اأوروبا  �شعوب  بينما  �شعوب جغرافّية.  م�شر، 
واأخذت  اأ�شقطها  وملّا  اأ�شقطها.  الذي  وهو  الرومانية  الدولة  �شّد  ظهر  دين  لأّن��ه  الإ�شالم. 
الكني�شة احلكم يف اأوروبا، مل ت�شتِقّل به اأبدًا. اإذا كان هناك دائمًا اأُمراء ُيريدون اأن يكونوا 
�شّد  الكني�شة   : ال�شلطة من جهات خمتِلفة  على  نزاعًا  با�شتمرار  اأوروبا  �شِهدت  لذا  ملوكًا. 
ع  امللوك، وامللوك �شّد الأُمراء، والأمراء يتنازعون يف ما بينهم. وبعد ذلك، جاءت عملّية التو�شُّ
الراأ�شمالّيني  البورجوازيني  طبقة  وبداأت  ع�شر،  والثاين  ع�شر  احلادي  القرنني  يف  التجاري 

باأموالهم، وظهرت ال�شناعة يف املُدن، ف�شار هناك متثيل. 
امل�شيحي  الدين  ظهور  نتيجة  الغرب،  يف  ال�شيا�شية  احلياة  تاريخ  عرف  فقد  اإذًا 
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ك�شيء �شّد الدولة، عملية ال�شراع املُ�شتِمر على ال�شلطة. يف حني اأّن النظام كّله كان عندنا 
نظام احتكار لل�شلطة، نظام ا�شتبداد وُطغيان.

ُمدركني  غري  لأّنهم  كالمي؛  ُيحاربون  حاليًا  م�شر  يف  املثّقفون  ه��ذا،  اأج��ل  من 
للهّوة الفا�شلة بينهم وبني عاّمة ال�شعب. لذلك فما يح�شل هو الكالم اجلميل الذي قاله يل 
اأدوني�ص: »الثورة �شيء جميل، ولكّن املجتمع يبقى كما هو.« لأّن مهما ح�شل يف هذه الثورة 
التي ن�شهدها، فالذين يقومون بها ُمثّقفون يعملون وراء الكومبيوتر. غري اأّنك اإذا دخلت يف 
، واأّن الإ�شالم هو احلّل. ولهذا ال�شبب،  ُعمق البَلد، ف�شوف ُتالحظ اأّن العقيدة هي هي ل تتغريَّ
ر الكالم الذي يعي�ص عليه ال�شعب منذ  هنالك اخلوف امل�شتمّر من الأحزاب الدينية التي ُتكرِّ
اآلف ال�شنني. فانت�شارها م�شمون. ُثّم اإّن املُثّقفني يف م�شر الذين ل تزيد ن�شبتهم على 10 % 
من مموع ال�شّكان، اأي مليون من اأ�شل ثمانني مليون على اأح�شن تقدير، ل ُيح�ّشون بالفا�شل 
بينهم وبني الأغلبية ال�شاحقة التي تتكّون منها جذور املجتمع. وبالتايل فهم ل ُيفّكرون بفعل 
ة، واإن كان ُيقال وهذه ظاهرة اإيجابية كما ُقلت اإّن الكالم بالعامّية هو  �شيء يعُب هذه الهوَّ
كانت هذه هي  ُرمّبا  والتلفزيون، وغريهما.  الإذاع��ة،  الإع��الم، يف  اأجهزة  ال�شائد حاليًا يف 
الظاهرة الوحيدة الإيجابية. ذلك لأّن النا�ص يفهمون ما ي�شمعون عن م�شروعية اجلي�ص مثاًل. 

مّما مل يكن يح�شل قبل ذلك.

3 من فرويد اإىل الكان

ماذا عن مدر�سة فرويد يف التحليل النف�سي، عن االأ�س�ض اجلوهرّية التي تقوم 
عليها والتي انطلق منها جاك الكان، وعّما فعله الكان بالقيا�ض اإىل هذه املدر�سة ؟

اللغة عن  التحليل مدى ا�شتقالل  لقد تبنّي يل بتجربتي ال�شخ�شية ل املنقولة يف 
املُتكلِّم. وهذه النتيجة ل تاأتي اإل نتيجة اخلبة الطويلة يف هذا املجال. فقبل يومني التقيُت 
باأف�شل ُمرتِجمي فرويد يف فرن�شا وهو ُيِحّب وُيرتِجم ال�شعر الأملاين الذي يتطّلب كثريًا من 
ب. ومن الق�شايا التي حتّدثنا فيها عن اكت�شافه يف حتليله لأ�شباب اندفاعه يف  التاأيّن وال�شّ
ُحّب للغة الأملانية واحت�شانها، والرتجمة عنها. ذلك اأّن ا�شم جّدته التي كانت م�شدر العطف 
الأّول يف حياته : جريمني Germaine الذي يعني ‘الأملانية’ مع اأّن اجلّدة فرن�شّية ل اأملانّية. فهو 
مل ُيفّكر اأبدًا باأّنه عن طريق ال�شم ‘جريمني’ �شُي�شِبح ما �شار اإليه. بل وجد نف�َشه، من خالل 
تفكري  الكِلمات يف  تاأثري  اأّن  يدري. ق�شدي هنا  اأن  ال�شم دون  تاأثري  اأّنه كان حتت  حتليله، 

الإن�شان واختياراته وبالتايل يف م�شريه، تتعّدى ما ُيدِركه عن طريق الوعي. 
اإليها من حيث الن�شاأة  اأ�شرُت  اإذًا بعد التحليل الذي قمُت به، وبعد جتربتي التي 
ومن حيث العمل مع الدكتور زيوار، كان من الطبيعي اأن ُيوَلد عندي اهتمام مبا يقوله فرويد 
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قراأت  ذلك  اأجل  من  حياتنا.  يف  اللغة  دور  تعميق  جانب  من  بل  النف�ص،  علم  بو�شفه  لي�ص 
اأّن هناك يف  تف�سري االأح��الم. لذا جِتد حني تقراأ هذه الرتجمة  كتَبه كّلها، وترجمُت منها 
كّل �شفحة َتبعاٍت لفظّيًة كانت خارجة عن مال الوعي لكْن كان لها تاأثريها يف احلياة غري 
املفهوم ظاهريًا. قراأُت اأعمال فرويد من زاوية تعميقها لأثر اللغة يف حياتنا، ومل اأقراأها من 
زاوية اأّنها �شيكولوجّية اأعماق، ودوافع. ذلك اأّن �شيكولوجية الذات ُمنق�ِشمة اإىل ق�شمني : ق�شم 
ُيريده املرء مثلما يح�شل يف خُمرِتع  ن اجُلَمل وُيعطيها معنًى ل  ُيكوِّ يخت�ّص بالوعي، وق�شم 
ر يف معناها، بل ُيفاَجاأ بالكِلمة واملعنى. فالكِلمة هي التي ت�شنع املعنى،  الِنكات الذي ل ُيفكِّ
ولي�شت هي املو�شوعة خلدمته. فهذه وجهة نظر ثانية. وكان اهتمامي بوجهة النظر هذه ل 
بوجهة النظر النف�شّية. وبال�شتناد اإىل ذلك، رّكزُت على النقطة املُِهّمة وهي اأّن الذات ُتق�َشم 

اإىل ق�شمني : ق�ِشم ُمرتِبط بالكِلم، وق�ِشم غري ُمرتِبط بالكِلم دون اأن يفقد ارتباطه باللغة.
بعد ذلك التحقت باجلمعية. وكان لكان وحَده من بني املُحلِّلني جميعًا الذي يتكّلم 
عن اللغة، وعن التحليل لي�ص بو�شفه �شيكولوجية وح�شب، بل بالنطالق من انف�شال الذات 
اإىل الق�شمني اللَذين ذكرُتهما. حتى هذه الفكرة التي تقول بانف�شال الذات بداأت تظهر عند 
 le ‘je’ de ’و‘ذات املنطوق le ‘je’ de l’énonciation ’اللغويني الذين ُييِّزون ‘الذات الناطقة
l’énoncé و‘اأنا’ املنطوقة. اأَ�شِرب هنا مثاًل من �شاأنه تو�شيح هذا الفرق الدقيق : لو �شاأَلك 

م يل معلومات عنها. ف�شوؤاله هو  اأحدهم : هل عندَك معلومات عن هذه الق�شّية ؟ اأرجوك قدِّ
: ملاذا يطلب مني معلومات عن هذه الق�شّية ؟ لكّنَك هنا ل  املنطوق الذي يجعُلَك تت�شاءل 
تت�شاءل عن معنى املنطوق الوا�شح اأ�شا�شًا، بل تت�شاءل عن الرغبة الكامنة وراء الطَلب. وهذه 
م لَك ال�شخ�َص كلَّه؛ اإذ يبقى  الرغبة هي الذات الناطقة. وبناًء على ذلك اأقول : املنطوق ل ُيقِدّ
�شيٌء خمبوء دومًا عند الذات الناطقة. لذا ُمقابل القول : هذا ِعْلمه عند اهلل، يقول التحليل 

النف�شي : هذا ِعْلمه عند الذات الناطقة ! 
فيها  ع  يو�شَ التي  وال��ذات  الكالم،  منها  يخرج  التي  ال��ذات  بني  فرق  اإذًا  هناك 
الذات وعالقتها  بنظرّية  النف�شي  التحليل  ربط  اإىل  دعا  اأوائل من  وكان لكان من  الكالم. 

باللغة والكالم.

 اإذا اأخذنا يف احُل�سبان التنومي املغناطي�سي والتداعي احُلّر، جاز اأن نت�ساءل اأّواًل 
ردي الذي يّتخذه الكالم، األي�ض كذلك ؟ عن الفرق بينهما، وعن عالقتهما بال�سكل ال�سَّ

العالقة بني التنومي املغناطي�شي والتداعي احُلّر عالقة تاريخية قائمة على ال�شرد 
طبعًا؛ لأّن فرويد يف بداية ا�شتغاله يف الطّب كان، كاأّي �شاب يف مطلع حياته، ي�شتعني ب�شخ�ص 
اأكب منه لُي�شاعده. هذا ال�شخ�ص الذي ا�شتعان به والذي يكُبه بخم�ص �شنوات اأ�شهر طبيب 
له  له املر�شى. وذات مّرة حكى  وُير�ِشل  ُيراعيه  Breuer. كان  ا�شمه جوزيف بروير  يف فيينا 
ة مري�شة ا�شمها اآّن، اأُو Anne O. كانت مع اأبيها املُو�ِشك على املوت. اأّما اأعرا�ص  بروير ق�شّ
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كثريًا يف حياتها.  اأّثرت  �شبه غيبوبة حتكي خالَلها ذكريات  تليها  ت�شنُّجات  فكانت  مر�شها 
تها بانفعال �شديد، ثّم تبداأ با�شتعادة الوعي، والرجوع اإىل حالتها الطبيعية.  كانت حتكي ق�شّ
ِمن َثمَّ فّكر فرويد بتنويها مغناطي�شيًا، وطلب منها اأن حتكي ذكرياتها وهي حتت 
تاأثري الُنوام اأو التنومي بالإيحاء. فحكت ذكرياتها بانفعال �شديد ُثّم عادت اإىل طبيعتها. وقد 
بحث اأمر هذه الطريقة يف العالج مع بروير. وملّا جاء اإىل باري�ص التقى ِبجان-مارتان �شاركو 
لوا هذا العَر�ص اأو  م املر�شى اله�شتريّيني طاِلبًا منهم بالإيحاء اأن ُيثِّ Charcot الذي كان ُينوِّ

ذاك، وذلك للمقارنة بني الأعرا�ص بالإيحاء، والأعرا�ص التي تاأتي بالطبيعة. فخرج فرويد 
مبقال مفاُده اأّن العَر�ص اله�شتريي ل ياأتي ُمطاِبقًا لالرتباطات الع�شوية بني اأطراف اجل�شم 
بينما  اِعد.  ال�شَّ ُت�َشّل مع  بل  ُت�شلَّ وحَدها،  ل  الطبيعة،  بُحكم  اليد،  اأّن  بذلك  يعني  املختِلفة. 
ُت�َشلُّ اليُد  ‘�ُشلَّ يَدَك’، وهكذا  العَر�ص بالإيحاء املغناطي�شي موجود يف اللغة، اأي يف القول : 

وحَدها.
ُيثِمر مع اجلميع.  اأّن الإيحاء مل يُكن  وملّا عاد اإىل فيينا طّبق هذه الطريقة. غري 
باع  فجاءته فكرة توجيه ال�شوؤال نف�شه للمري�ص مع تنويه اأو من دون تنويه مغناطي�شيًا، كاتِّ
ْع يَدك على جبهِتَك و�شتاأتي الفكرة. ثّم انتهى اإىل الطلب من املري�ص اأن  احِلَيل بالقول : �شَ

.association d’idées ى بالتداعي احُلر يحكي ما يخطر يف باله، وهذا ما ُي�شمَّ

لَة بتحليل االإبداع االأدبي.  ال�سوؤال املُِلّح ينبع من كون هذا التحليل �سديد ال�سِ
وُيقال اإّن رواية الغراديفا للكاتب ال�سويدي ِجن�سن ما كانت ِلَت�ستِهر لوال اأن فرويد حّللها 
ن حُلٍم واٍع. فهل لهذه النظرية نتائج خ�سبة  ن تكوُّ �سنة 1907 ِلُيبنيِّ اأّن العمل االأدبي يتكوَّ

ينهل منها النقد االأدبي ؟
على  بل،  النف�شي  التحليل  نتائج  من  �شيئًا  ينتظر  ل  الأدب  اإّن  تقول  اأن  ت�شتطيع 

العك�ص، التحليل النف�شي ي�شتوحي الأدب. 

ل اإليها من هذا اال�ستيحاء ؟ وما النتائج التي مُيِكن اأن ي�سِ
ومنع  اأودي��ب  الت�شوُّرات عن منوذج  بع�ص  وتكوين  احلقائق  بع�ص  على  يَده  ي�شع 
الزنا باملحارم، والتعلُّق بالأُم. فهذه الأفكار تدور حولها تراجيديا اأُوديب وهاملت. اأق�شد اأن 
اأقول اإّن التحليل النف�شي ي�شتعني بالأدب لياأخذ منه ما يلزمه من ت�شوُّرات ُتفيده يف العمل 

مع النا�ص. 

على هذا االأ�سا�ض، قد ُيقّدم د�ستويف�سكي ماّدة هامة للتحليل النف�سي ؟
ه اأعمق الكّتاب نفاَذ ب�شريٍة بعد �شك�شبري، وخ�شو�شًا يف رواية  طبعًا، ففرويد يعدُّ

االإخوة كارامازوف. 
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من هنا يتبنّي �شبب اهتمامي بالتحليل واإبدائي الرغبة يف العمل �شمن ماله كما 
فهمُته. وكان طبيعيًا يف ظروٍف كهذه حُتيط بتكويني كّله اأن اأختار لكان ُم�شِرفًا على عملي. اإذ 
كانت له طريقة خا�شة يف العمل هي اأّنك حني تذهب اإىل اأ�شتاذ حُملِّل ِلُتجري معه ‘ُمراقبة’ 
contrôle )بالجنليزية supervision(، يفهم اأّنك تاأتي ِلتتعلَّم التحليل وفق نظرته هو. غري اأّن 

ب عليَّ اأن اأفعل يف  لكان مل يُكن يّتبع هذه الطريقة اأبدًا، اأي اأّنه مل يُقل يل بتاتًا ما كان يتوجَّ
هذا التحليل اأو ذاك، ومل ينقل يل بع�ص ما عنده نهائيًا. فكيف تعّلمُت التحليل اإذًا ؟

كانت تتكّون لدّي، حني اأذهب لأحكي له ما ح�شل يف اجلل�شات التي اأقوم بها، مواّد 
ر يل تف�شرياٍت ُمعّينة، وحني اأ�شاأله اإْن كانت هذه التف�شريات �شحيحة اأم غري �شحيحة،  ُتوفِّ
له ترّتَب دومًا على ما كنُت اأقوله، وعلى اأ�شئلتي. اأ�شرب لك  ل، لكّن تدخُّ من امُلمِكن اأن يتدخَّ
مثاًل عن اأّول �شخ�ص اأجريُت له حتلياًل، وكان عاماًل يف م�شنع. املُِهّم اأّنه يف اإحدى اجلل�شات 
راأى نف�شه يف حالة اأّن �شخ�شًا اآخر ياأخذ ق�شيَبه بالفّم، وهو ل يعِرف من يكون هذا ال�شخ�ص. 
املري�ص  نقل  )اأي   transfert ’التحويل‘ نظرية  ُت�شّمى  النف�شي  التحليل  يف  نظرية  على  فبناء 
اأنا( هو هذا ال�شخ�ص الذي ل  مل�شاعره اإىل املُحلِّل( ذاته. �شاألُت لكان اإن كان املُحلِّل )اأي 
يعِرفه. ف�شِحك وقال : لكّنك ل�شَت وحَدك معه يف احُلجرة، فهو موجود مع نف�شه اأي�شًا. اأي اأّن 
ق  املري�ص �شاأل نف�شه : هل تقبل ؟ فاأجاب : نعم. ومن ثّم ت�شمح لنا اإ�شارة لكان باإدراك تعمُّ
الذي  من  نعِرف حتديد  لو مل  الرنج�شية حتى  ال�شورة  مع  يدخل  الذي  اجلن�شي  ال�شتثمار 

وراءها.

 : احُل��ج��رة  اأو يف  التحليل  ك��ان��وا يف جل�سة  اأ�سخا�ض  اأّن ثالثة  ذل��ك  م��ن  اأف��ه��م 
املري�ض، واملُحلِّل، ونرج�سية املري�ض ؟

بال�شبط. وقد تعّلمُت من لكان اأ�شياء كثرية على هذا ال�شكل. وُيكنك القول اإّنني 
ل اأعرف كّل ما اأ�شافه اإىل نظرية فرويد؛ لأنني مل اأتابع درو�شه حتى النهاية، بل اقت�شرُت 
منها على اجلانب اللغوي. ما اأ�شتطيع قوله، مُبنا�شبة ِذْكِرنا الرنج�شية، اأّنه ربط الرنج�شية 
ب�شورة املراآة. لأّن فرويد كان ُمذبَذبًا يف تعريف ‘الأنا’. فالأنا بح�َشِبه هو اجلزء من الذات 
ِع�ْشقيًا  املُ�شتثَمر  اجل��زء  نف�شه  الوقت  يف  وه��و،  الواقع(،  )وظيفة  الواقع  مع  يتعامل  ال��ذي 
‘الأنا’ يف  اأوفيد. فما حقيقة  ا�شتثمارًا ل�شّك فيه، وهو الرنج�شّية باملعنى الذي حتّدث عنه 
اأن  مُمِكنًا  لي�ص  اإذ  �شوء هذا التعريف ؟ هل هو ‘الأنا الرنج�شي’ اأم ‘الأنا وظيفة الواقع’ ؟ 

يكون الثنني معًا. 
لة عن نظرية ‘الأنا’ بو�شفه  اأّما لكان فح�َشم امل�شاألة جاعاًل الرنج�شية غري ُمنف�شِ

ُمبتَلعًا يف �شورة املراآة.

مبعنى اأّن الرنج�سية خيال االأنا ؟
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اإمّنا يعِرفها يف املراآة. فالطفل، من عُمر  اأّول ما يعِرف نف�شه  الإن�شان  اأّن  مبعنى 
ثمانية اأ�شهر اأو �شنة، يعِرف نف�شه يف املراآة وُيهلِّل كثريًا. وهذه ظاهرة ل تراها عند اأيِّ حيوان 
موقعه.  باإبهام  دومًا  يف العامَل. فال يوجد حيوان يقول : اأنا هنا. يعني هذا اأّن ‘الأنا’ مربوط 

املراآة.  يف  هناك،  فثّمة ‘الأنا’ الواقعي، و‘الأنا’ املوجود 

هل انعكا�ض ال�سورة يف املراآة وْهم ؟
اأنا   : تقول  ل  امل��راآة  ترى �شورتَك يف  فعندما  بل هو عقيدة.  وهمًا،  لي�ص  ل، هذا 

توّهمُت، بل هذه �شورتي اأنا. 
نعم، اإّنها �سورة، ولكّنها لي�ست هي ‘االأنا الواقعي’ ؟ 

هي �شورة طبعًا، ولكّنها ُم�شتثَمرة ا�شتثمارًا ع�شقيًا نرج�شيًا. فرنِج�ص عندما راأى 
�شورته يف الينبوع وقع يف ع�شقها، ومل ي�شتطع اأن يقوم منه. من هنا انطَلق لكان يف تعريف 
‘الأنا’ لي�ص من خالل وظيفة الواقع، واإدراك الواقع، بل من حيث هو عملية ُم�شتثَمرة ع�شقيًا 

نظرًا لرتباطه بال�شورة التي ُيقّدمها له النعكا�ص اأو املراآة.
لو  الليبيدو، كما  اأّن فرويد عدَّ الرنج�شيَة مرحلًة من مراحل منّو  الثانية  الناحية 
َور التي ينحها الإن�شان  اأّن الليبيدو وظيفة بيولوجية تنمو على مراحل. اأّما عند لكان فال�شُّ
لنف�شه مرتبطة ِبتعاُمل الذات مع الآخر حيث تت�شاءل : كيف ُيريدين الآخر اأن اأكون ؟ وملّا كان 

اأّول اآَخر يتعامل معه هو الأُّم، ي�شري ال�شوؤال : كيف ُتريدين هي اأن اأكون ؟
امللك. واخلروج من  للطفل هي جاللة  الأّمهات جميعًا  ُتعطيها  التي  املكانة  طبعًا 
هذه املكانة لي�ص عملية �شهلة. فهذا املركز الذي اأعطتَك اإياه الأّم يجعل تبعّيتك ُم�شاَعفة : 

تبعّيتك لالأّم، وتبعّيتك ِلَت�شوُّرها عنك اإذ اإّنَك، يف راأيها، فوق اجلميع. 

ر من ‘التبعيََّتني’ كي يبني �سخ�سّيته ؟  يف هذه احلال، على االإن�سان اأن يتحرَّ
بالتاأكيد. لكّن املُِهم، بح�شب لكان، اأّن الرنج�شية لي�شت مرحلة بيولوجية، بل هي 
حلظة جدلية مع الآخر تبداأ بالأّم، وبعد ذلك يحتاج الإن�شان اإىل ما ُيبِعده بالتدريج عن نظرة 

الأم الأوىل هذه. وهنا �شاأحكي لك ُنكتة : 
اأربع �شنوات للمّرة الأوىل اإىل املدر�شة، فراأى عددًا كبريًا من  »ذهب طفل عمره 
الأطفال يجِل�شون على مقاعد يف �شفوف ُمتتالية، وكانت اأمام هذه ال�شفوف املُعلِّمة تكتب، 
بينما الأطفال ينتظرون دون اأن يعرفوا ما الذي �شيح�شل بعد ذلك. فاقرتب منها الطفل، 
د اأن  وقال لها : ما ا�شُمِك ؟ فقالت له : ارِجع اإىل مكانك. فرجع وهو ل يعِرف اإن كانت تق�شِ
يعود اإىل مكانه اأم اأن ا�شمها ‘ال�شّيدة ارجع اإىل مكانك’.« فكل ما يعِرف اأّن كِلمة ‘مكاَنك’ 
ره له ُاّمه. لأّنه مكاٌن مع الآخرين، ولي�ص مكانًا  ر له مكانًا، ولكّنه لي�ص كاملكان الذي توفِّ توفِّ

زًا.  خم�شو�شًا ُمتميِّ
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وعليه فاإّن اخلروج من هذه الطفولة الأوىل ي�شتلِزم اأّل ُتفِرط الأّم يف ا�شتمتاعها 
به، واأّل يرتك الأب ابَنه لأّمه ويتخّلى عن دوره يف اإفهامه العامَل من حوله، اأّي يف جعله ُيدِرك 

اأّن امل�شتقبل ينتظره كي ل يكون حاُله حاَل القائل : اإلهي ! اإلهي ! مِلَ تركتني ؟ 
ه به الأّم وجتعل  ل خروج الطفل من املحّل الأّول الذي تخ�شُّ اإذًا ثّمة ظروف ُت�شهِّ
بالتدريج  اخل��روج  على  ُت�شاعده  ظ��روف  وثّمة  نرج�شّيته،  من  يخرج  اأن  عليه  ال�شعب  من 
اأملحُت، مل يرِبط الرنج�شية بالبيولوجيا، بل ربطها  اأّنه، كما  ز لكان  من نرج�شّيته. وما ُييِّ

بالعالقة مع الآخرين. 
لكّن هناك نقطة ل ُبّد من الإ�شارة اإليها هي �شعور فرويد باأّن اآراءه هي احلقيقة 
التي �شوف يرف�شها املجتمع، واأّنه �شوف ُيحاَرب. ولكي يتطّور التحليل النف�شي، يجب دعُمه، 
اأ�ّش�ص  لذا  حركة.  نوا  ُيكوِّ كي  يت�شامنون  وموؤّيدين  اأن�شار  وجود  من  ُبدَّ  ل  احلال،  هذه  ويف 
ع تفكري وتتطّلب اإعادة نظر.  ‘احلركة’. فوجهة النظر هذه ينبغي اأن تكون مو�شِ ما دعاه ب� 
فلي�ص فرويد هو اأّول من جاء باأفكار ُتزعج راحة الِعباد. داروين قال اإّن اأ�شل الإن�شان قرد، 
تاأ�شي�ص حركة.  ر يف  ُيفكِّ ومع ذلك، مل  النف�شي،  التحليل  فرويد يف  نظرية  اأخطر من  وهذا 
نفو�ص  اأدَخال يف  اأّنها حقائق  العلمية على  الأفكار  اإىل  والنظر  تاأ�شي�ص حركة،  اإىل  فالجّتاه 
املُحلِّلني عقيدة اّتخذت �شكَل دين. وقد عّزز فرويد ذلك بتاأ�شي�ص االحتاد الدويل للتحليل 
من اجلمعية التي كانت يف فيينا حيث يعمل، وجمعية ثانية يف برلني، وجمعية ثالثة يف اجنلرتا 
اأ�ّش�شها جونز. كما �شّكل هيئة عاّمة ُت�شِرف على كّل ما كان يح�شل يف هذه اجلمعّيات، وفَر�ص 
وجوب حتليل من ُيريد النت�شاب اإىل اجلمعية، فدخلنا يف ق�شية ما الذي يجب اأن ُيحلَّل ؟ وما 
معايري التحليل ؟ ومتى يبداأ ؟ ومتى ينتهي ؟ فاّتخذت العملية �شكل متاهة ذات طابع ي�شبه 

الطابع الديني. 
العلوم  املُ�شتِغلني يف  يتفاهموا مع  اأن  اليوم  املُحلِّلون حتى  ي�شتطيع  ال�شبب ل  لهذا 
التحليل  بني  ل  توا�شُ هناك  فلي�ص  وغريهما.  والأل�شنية  كالظاهراتية،  الأخ��رى  الإن�شانية 

ل.  النف�شي وهذه العلوم. و قد زاد لكان من انعدام التوا�شُ

مع اأّنه اأفاد من نظرية اللغة عند دو�سو�سور، وغريه ؟
واأفاد اي�شًا من اآخرين مثل كلود ليفي-�شرتو�ص اإذ تراه ُيفي�ص يف احلديث عنه يف 
كّل منا�شبة مع العلم باأن �شرتو�ص مل يذكر اأبدًا ا�شم لكان ! كانت عالقته مبوؤّلفات �شرتو�ص 
ُي�شّميهم لكان  اأولئك الذين كان  اأحد  اآخرين. فقد قال  من جانب واحد. وكذلك كانت مع 
اإّن   :  Les Temps Modernes مّلة  يف  �شارتر  جان-بول  عند  �شّر  اأمنَي  يعَمل  وكان  تالمذته، 
كي  �شاعات  اأرب��ع  يق�شي  اأن  ُيِكن  وكيف  لالكان.  واح��دة  �شفحة  حياته  يقراأ يف  �شارتر مل 
ع اأحدًا على قراءته، ُلغة  ُينهي له �شفحة !؟ هذا غري مُمِكن؛ لأّن لكان كان يكتب بلغة ل ُت�شجِّ
ُمتقّعرة، اإملاحية زيادة على اللزوم، جتعل من ال�شعب على اأّي قارئ اأن يتقّبلها، واأنا �شخ�شيًا 
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ل اأُِحبُّها. ولو مل تُكن عندي اأ�شباب ُتقِنعني باأّن عنده �شيئًا يقوله، ولو مل اأُكن اأ�شتِغل معه، مَلا 
ده  كنُت �شبُت اأ�شاًل على قراءته. ُثم اإّنني كنُت، حني يلتِب�ص علّي الفهم، اأ�شاأله عّما يق�شِ

بهذه اجُلملة اأو تلك. 
رون مثل دولوز، وفوكو، وديريدا، وقبلهم ليفي-�شرتو�ص، ورولن بارت  مل يُكن ُمفكِّ
ل مع اأمثال هوؤلء، بل  ِليق�شوا وقتهم يف قراءة موؤلَّفاته. ولذلك مل ينجح يف خلق عوامل التوا�شُ
ل. وزاد الطني بّلة اأن الحتاد الدويل للتحليل طرده ب�شبب طُرقه  زاد من اأ�شباب عدم التوا�شُ
د، ف�شارت عنده رغبة  يف التحليل من خالل ما ُي�شّمى ب�� ‘اجلل�شاٍت الق�شرية’، واأ�شلوبه املُعقَّ
اأ�ّش�ص مدر�شته  لذا  وُمعا�شريه.  ُزمالئه  الرغم من خذلن  باإثبات مركزه على  ينتِقم  اأن  يف 
عيَّني جدًا.  واأراد لها اأن تّت�ِشع مثلما كان ُيريد فرويد اأن يّت�ِشع الحّتاد الدويل. فقد كانا تو�شُّ
عية غري املبنّية على ت�شوير التحليل لي�ص بو�شفه ِعلمًا، بل بو�شفه حركة  وهذه ال�شيا�شة التو�شُّ
وق�شية، اأعطت جلمعّيات التحليل �شكل اأحزاب اإيديولوجية مع اأّنها لي�شت اإيديولوجيا. لكّنهما 
انخرطا يف جمعيات ت�شّورهم وكاأّنهم ُزعماء واأن�شار الإيديولوجية ولي�شوا عاِمِلني يف تطوير 

املفاهيم. هذا هو ماأخذي على فرويد وعلى لكان معًا.

كان  ه��ل  النف�سي،  للتحليل  الفرن�سية  املدر�سة  يف  الك��ان  َم��وق��ع  اإىل  بالقيا�ض 
حُملِّلون اآخرون ُيناف�سونه، وُيحاولون اأن يحّلوا حمّله مثاًل ؟

كان جانب املُناف�شة ماثاًل يف اجلمعية التي اأخرجْته اأو التي خرج منها. فقد كان 
هناك االحّتاد الدويل، وكان من املفرو�ص اأن تنت�ِشب كّل جمعية اإىل الحّتاد الدويل. وكانت 
جمعية باري�ص للتحليل النف�شي التي اأ�ّش�َشْتها حوايل �شنة 1952 اأو 1926 مدام بونابرت بنت 
ح�شلت  وملّا  ال��دويل،  الحت��اد  يف  ع�شوًا   ،Lafargue لف��ارغ  مع  بالتعاون  بونابرت  فرن�شي�ص 
خالفات بني لكان واأع�شاء اجلمعية، ُطِرد من الحتاد الدويل. فبقي يف جمعية باري�ص التي 

كان التناف�ص يح�شل داخلها. لكْن على �شعيد البتكار، مل يُكن فيها ُمبتِكٌر غريه. 

ما امل�سطلحات التي ي�ستعني بها بع�ض نّقاد االأدب والتي مُيِكن اأن تكون مفاتيح 
نظريته يف التحليل كالِفعل املُخِفق مثاًل l’acte manqué ؟

ُم�شتقاة  اأفكار  والكبت،  والدافع،  والتحويل،  واملُقاومة،  املُخِفق،  كالفعل  مفاهيم 
كان  اأّنه  راأينا  من فرويد. وما فعله لكان اأّنه حّدد معناها بدّقة اأكرث كمفهوم ‘الأنا’ الذي 
ربطًا )مل  وربطه  امل��راآة،  مع  العالقة  اأّوًل يف  معناه  وجاء لكان فح�شر  فرويد،  ُمبَهمًا عند 
يُكن موجودًا عند فرويد( بال�شوؤال عن رغبة الآخر. وهذا نوع من التجديد. ِق�ْص على ذلك ما 
يتعّلق بالت�شّورات الأخرى كفكرة ‘الكْبت’ مثاًل الذي كان فرويد يعّده عاطفة مكبوتة، بينما 
يرى لكان اأّن املكبوت هو الدّوال الُلغوّية. وهذه فكرة موجودة عند فرويد اأي�شًا لأّنه يقول : 
اإّن املكبوتات هي الدواّل حني تخرج يف الكِلم.  »امَلْوِعيُّ هو ما دخل يف الكِلم.« ولكان يقول 
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اللغة  اأدخل مفاهيم جديدة من علم  د،  ُيجدِّ لكي  لكّنه،  لفكرة فرويد.  وهنا مو�شع جتديده 
كمفهوم »الداّل«. ا�شتنادًا اإىل ذلك، يكننا القول اإّن جتديد لكان اأعظم من خْلقه، واحلال 

اأّن التجديد يحتاج اأي�شًا اإىل اخلْلق، واإىل الت�شوُّر.

‘الكانية’  الفرن�سية  اللغة  ب���اأّن  النقدية،  االأب��ح��اث  بع�ض  يف  ي��ّدع��ي،  م��ن  هناك 
بطبيعتها، فما معنى ذلك، وكيف �سنقتنع باأّن من املُمِكن اأن ُتختَزل ُلغة باأ�سلوب اأحد ُكّتابها؟ 

د كالم فارغ.  ل اأفهم لهذا الكالم اأّي معنى، وهو يف نظري ُمرَّ

اأو من  اأن انطلق،  امل�سار الذي �سلَكه بعد  اأّم��ا منهجك اخلا�ض يف التحليل فما 
املفرو�ض اأّنه انطلق، من نظرية الكان ؟

كما ُقلُت لَك، مل ُيحاول لكان، يف عالقته ال�شخ�شية معي، اأن ُيعّلمني �شيئًا. لكّن 
كنت  التي  الطريق  ري يف  ال�شَّ �شاعدين على  اأّنه  زاوية  منه من  اأف��دُت  اأنني  هذا ل ينع من 
اأ�شلكها. واإذًا هذه الطريق الناجتة عن حتليلي اخلا�ّص وُرمّبا تاأّثرت فيها، عن دراية اأو من 
فيها  �ُشغلي  ن  وحت�شَّ لكان،  مع  ترّبت  التي  هي  �شلومبجيه،  حتليل  بطريقة  اأعلم،  اأن  دون 

وتعّمق بَقدر ما �شرُت يف تلك الطريق التي �شّجعني لكان على املُتابعة فيها.

وما الفرق بني طريقة �سلومربجيه وطريقة الكان ؟
ت�شتطيع اأن تقول اإّن �شلومبريجيه كان لكانيًا من دون اأن يعَلم. فتكويني، اأو الطريقة 
اأّن العمل  اأعتقد  اأزال  اأثناء عملي مع لكان، ول  اأ�شتغل بها، هي تلك التي تكّونت  التي كنُت 
التحليلي كما و�شفه لكان اأ�شّح منه يف الأو�شاف الأخرى التي مل ُيَتح يل اأن اأُحلِّلها والتي هي 
اأكرث تالوؤمًا مع الواقع. اإذ يدخل يف هذه الأو�شاف عن�شر املثالية. لكّن الذي يح�شل اأننا، كي 
نبقى �شمن حدود ما نرى، جِند املُحلِّل يتخلَّ�ص من بع�ص التخييالت التي تخِدم نرج�شّيته. 

اإذًا ثّمة و�شفان للتحليل النف�شي. وو�شفي اأقرب اإىل الو�شف الالكاين. ولكن نقطة 
الختالف الأ�شا�شية بيني وبينه، النقطة التي ظهرت يل اأخريًا جدًا بعد موت لكان )فموته 
جعلني اأُراِجع املا�شي كّله، واأُعيد التفكري فيه(، هي حتويله جمعية التحليل اإىل حركة بَدل اأن 
د والت�شاُفر لكْن ب�شرط األ متنح نف�َشك القّوة التي تعني  تبقى ِعْلمًا. فالعلم ل ينع التعا�شُ
ن غرَيك وُت�شِرف عليه. والفكرة الأ�شا�شية هي اإمكانية بقاء املوؤ�ّش�شة غري  اأّنك اأنت الذي �شُتكوِّ

ُمرتِبطة بالقّوة وبا�شتخدام القّوة. هذا هو ال�شوؤال الكبري الذي ي�شغلني الآن.

النف�سي والطموح  ال�سوؤال عن العالقة بني التحليل  اأن ُيطَرح  امل�سروع  اإذاً من 
ه نحو االآخر الذي يبداأ باالأّم، فاالآخر قد يكون  ال�سيا�سي. الأّن يف تركيب ال�سخ�سية، التوجُّ

�سحّية الرنج�سية املُت�سّخمة اإذا اتخذت ُبعداً �سيا�سياً ؟
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من دون اأدنى �شّك.

اأّن االإن�سان حيوان �سيا�سي بقدر ما هو حيواٌن اجتماعّي، فما  اإذا �سّح ا�ستنتاج 
مدى �سطوع هذه احلقيقة يف جتارب التحليل النف�سي ؟

ول  املا�شي.  يف  قيلت  التي  التعبريات  بع�ص  تاأييد  اإىل  النف�شي  التحليل  يقودنا 
اأعرف َمن قال : »كلُّ �شلطٍة َمف�شدة، وال�شلطة املُطَلقة َمف�شدٌة ُمطَلقة.« اأظّن اأّنه اللورد اآكتون 
البيطاين. فهذا كالم ل ِجدال فيه. لكْن لي�ص معناه اأّن كّل رجال ال�شيا�شة ُمت�شاوون. مبعنى 
الدولة.  الذي يجعل حكمه يف خدمة  الدولة  القدمي هو رُجل  النوع   : اأّن هناك نوعني منهم 
ع الإمباطورية واإمناء القت�شاد  وبالتايل تكون له نظريات عن امل�شتقبل الذي ي�شتلِزم تو�شُّ
لتح�شني احلالة املادية للنا�ص. اأي اأّنه يتِلك نظرة عّما ُي�شّمى ‘الواجب يف املرحلة احلا�شرة’ 
تربط  اأن  لي�ص من م�شلحة فرن�شا  اأّن  الأوق��ات،  راأى، يف وقت من  الذي  مثاًل  دو غول  مثل 
نف�شها مب�شكلة ل حّل لها هي م�شكلة اجلزائر. فقال : نرتك اجلزائر للجزائريني الذين لن 
ُيحّققوا �شيئًا ُمِهمًا لأنف�شهم. وتبنّي اأّن كالمه كّله كان �شحيحًا. فينبغي اأن يكون عند رُجل 
ف حتى لو كان �شّد الراأي العام، فهو نف�ُشه الذي  الدولة �شداد النظرة واجلراأة على الت�شرُّ

ُيوّجه الراأي العام. 
له رجال ال�شيا�شة املجانني الذي يبغون تغيري الطبيعة  والنوع الثاين هو الذي ُيثِّ
فهوؤلء يحكمون خلدمة  و�شواهما.  و�شتالني  كلينني،  كّلهم،  ال�شيوعية  الإن�شانية مثل جماعة 
ليكون  احلكم  ي�شّخرون  وهم  احلا�شرة،  اأيامنا  يف  يكرث  عددهم  اأّن  وامل�شكلة  نظر.  وجهة 
اأن  اإعادة انتخابهم. فكّل ما يهّم رُجل الدولة احلاكم يف البالد الديقراطية هو  يف خدمة 
ُيعاد انتخابه. ويف البالد غري الديقراطية اأن يبقى يف احُلكم اإىل الأبد حتى يوت. فهوؤلء 

رون يف اأنف�شهم فقط. ُيفكِّ
الدولة  رجال  وعّينة  اليوم  تكرُث  التي  ال�شيا�شة  رجال  عّينة  بني  وا�شح  الختالف 
القدماء التي �شادت قديًا. فالعّينة الأوىل جتعل رُجل ال�شيا�شة، وخ�شو �شًا يف ظّل هيمنة 
ر اإل ب�شورته، ول يهتّم اإل بها وهو يت�شاءل عن نوعّية �شورته بالقول:  اأجهزة الإعالم، ل ُيفكِّ
من  الرغم  فعلى  القدية  العّينة  يف  اأّم��ا  ؟  جّيدة  �شورة  اأم  �شّيئة  �شورة  يرتك  اأن  عليه  هل 
م الأناوي  ر هذا الت�شخُّ ُي�شخِّ ‘اأناويته’ املُت�شّخمة يف عمِله ال�شيا�شي،  اأن رُجل الدولة ُيدِخل 

خلدمة ق�شّية.

كما  الدولة يف ظّلها خلدمة وجهة نظر  ال�سيوعية وعمل رجال  ذكر  مبنا�سبة 
ُقلت، اأ�ساألك عن عالقتها بالتحليل النف�سي وخ�سو�ساً اأننا نقراً كثرياً من الكُتب والبحوث 

التي تعقد املُقارنة بينهما ؟ 
الذي  األتو�شر  اأّيام  بوجٍه خا�ص  انت�شرت  وقد  الآن.  توّقفت  البحوث  اأّن هذه  اأظّن 
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وحتى  املجال.  هذا  يف  الكالم  قّل  ال�شيوعية  �شقوط  بعد  لكْن  املو�شوع.  هذا  يف  كثريًا  كتب 
املُخيفة  ات  التغريُّ مع  املرُتاِفق  الُع�شابي  املر�ص  َوُر  �شُ �شِهدْته  ًا  تغريُّ واجه  النف�شي  التحليل 
التي ح�شلت �شواء يف بنية الأ�شرة اأم يف طُرق الإجناب اأم على �شعيد ال�شلوك ال�شتهالكي 
لالإن�شان، وُقدرة الِعلم على خلق حاجات جديدة جتعل الب�شر َيْجرون وراءها با�شتمرار. ففي 
اليوم  اأكرثها  بينما  وو�شاو�ص، وخماِوف،  ه�شترييا،  الُع�شاب  َور  �شُ اأغلب  كانت  فرويد  اأيام 
َور اإىل خلق مناهج  الكتئاب، والنتحار، وتعاطي املُخّدرات. فهل �شيوؤّدي اختالف هذه ال�شُّ

ثانية، واإىل اإعادة ت�شّورات تتما�شى مع الوجوه اجلديدة للُع�شاب. ل اأحد يعلم ! 
ن�شتطيع اأن نقول اإذًا اإّن البحث يف العالقة بني املارك�شية والتحليل النف�شي انتهى 
ُم�شكالته  وله  جديدة،  حت��ّولت  ي�شهد  النف�شي  التحليل  ولأّن  انتهت؛  املارك�شية  لأّن  عملّيًا؛ 

اخلا�شة يف مواجهة الظروف املُ�شتِجّدة.

التبّني حيث  التي تتجّلى يف ظاهرَتني : ظاهرة  وخ�سو�ساً م�سكلة الرنج�سّية 
يوؤتى باأطفال من اأفريقيا اأو من ُبلدان اأُخرى، وُيرّبون يف جمتمع غربي. وظاهرة اأطفال 

االأنابيب. فكيف مُيِكن اأن يتعامل التحليل النف�سي مع هاَتني الظاهرَتني ؟
لي�شت هناك اإح�شائيات ت�شمح بروؤية وا�شحة لهذه امل�شكلة. لكّن التحليل ُيواجه 
ظاهرة اأخرى من هذا القبيل وهي الأطفال الذين يرتّبون يف عائلة ِمثلية )مع رُجَلني اأو مع 
‘العائلة’ نف�شه  امراأَتني(، اأو يرتّبون مع امراة وحيدة، اأو مع رجل وحيد. اإذ يجعلنا مفهوم 
يف ت�شاوؤل يهِدف اإىل معرفة اإن كان هذا التحوُّل اجلديد ُي�شِهم يف تفاُقم الأمرا�ص النف�شية، 
واإّن كانت ن�شبة املر�ص تزيد اأم ل، واإىل اأّي حّد. ول ُبّد ملعرفة ذلك من زمٍن طويل ي�شتغِرق 
اأجياًل من درا�شات واإح�شاءات لي�شت متوّفرة الآن. ول �شّك اأننا �شنكون يف الفرتة القادمة 
من القرن احلادي والع�شرين اأكرث ا�شتعدادًا بكثري لدرا�شة هذه الظواهر وحتليلها. فحينئٍذ 

�شيكون اأبناء الأُ�َشر اجلديدة قد كُبوا، و�شنكون قد عرفنا املاآل الذي انتهوا اإليه.

كيف تت�سّور م�ستقبل التحليل النف�سي يف العامَل العربي، وخ�سو�ساً اأّن م�ساألة 
رات دينية ؟ الذات وعالقتها باالآخر، يف املجتمعات العربية، مبنية اأ�سا�ساً على ت�سوُّ

عندما اأتكّلم عن املجتمع العربي اأتناوله من جانَبني. اجلانب الأّول اأّن ق�شمًا كبريًا 
من هذا املجتمع وثيق العالقة بالغرب اإذ تعّلم فيه على امل�شتوى اجلامعي. ويف هذا الق�شم 
عدد كبري يتم�ّشك بالرتاث العربي الإ�شالمي، وبالتقاليد الإ�شالمية. وُيِكن اأن اأ�شّمي هذه 
فمعظمهم  م�شر.  يف  امل�شلمني  كالإخوان  حُماِفظًا  جزءًا  تت�شّمن  التي  باملُ�شتنرية  ال�شريحة 
العقائد  رًا من  ُمتحرِّ ثانيًا  تت�شّمن جزءًا  واأطّباء. كما  كيميائيون، وفيزيائّيون، ومهند�شون، 
ر وينادي بكّل ال�شعارات احلديثة كحقوق الإن�شان، وامل�شاواة بني الرجل واملراأة.  الدينية، ُينا�شِ
لكّن هذا الق�شم مُبجمله ُم�شتنري وُيِكن اأن يكون جمهور التحليل النف�شي منه، وحني يعمل 
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التحليل يف البالد العربية �شتكون طبقة املتنّورين هي التي تنتظره، ول �شّيما اإذا ترافق عمله 
مع اّت�شاع نطاق الرتجمات والبحوث والن�شر، ومع تزاُيد عدد املُحلِّلني، واّت�شاع ُرقعة طاِلبي 
التحليل اأي�شًا. اأريد اأن اأقول اإّن هذه الطبقة امل�شتنرية هي التي �شوف ت�شمن ُم�شتقبل التحليل 

النف�شي يف املجتمع العربي.
اأّما اجلانب الثاين غري امل�شتنري، وغري املُتعلِّم الذي ُي�شّكل، لالأ�شف، ثمانني باملائة 
من املجتمع العربي، فال ُم�شتقبل فيه للتحليل النف�شي، وهو اأ�شاًل ل ُيريده، ول يتعامل معه. 

اأو معار�ض الكُتب،  وما تف�سريك للعناوين التي ُتالقي رواجاً كبرياً يف ال�سوق 
وكّلها تدور حول املقارنة بني بع�ض ظواهر التحليل النف�سي وروؤية االإ�سالم وبوجٍه خا�ّض 
تف�سري االأحالم اإذ نقراأ كثرياً من العناوين مثل تف�شري الأحالم بني ابن �شريين وفرويد، اأو 
بني الإ�شالم وفرويد اأو بني يونغ والإ�شالم وتف�شري الأحالم يف القراآن الكرمي يف �شوء علم 
�سوا يف ال�سريعة يف  اأّن ُمعَظم كّتاب مقاالت كهذه من الذين تخ�سّ النف�ص وغريها. ذلك 

اجلامعات الغربية ؟
انتقلنا هنا اإىل �شريحة ثالثة اإىل جانب املُ�شتنريين واإىل جانب عموم ال�شعب، وهي 
اإّن رّبنا  الليبي بالقول  ‘القاعدة’ الذين يّدعون كما يّدعي  �شريحة ال�شلفّيني. هوؤلء جماعة 

�شّخر الأوروبيني من اأجلنا اأّن كّل ما اأتى به الغرب يعِرفونه، وقد �شبق اأن قالوه. 

والتحليل  العلمي  النف�سي  التحليل  بني  الفا�سل  اخل��ّط  األي�ض  احل��ال،  يف هذه 
القائم على ال�سعوذة خّطاً رفيعاً جداً ؟ 

اأ�شاًل حتليل ال�شعوذة حتليل نف�شي. ول ُيِكن اأن يوجد متمع يف العامَل لي�ص فيه 
حتليل نف�شي؛ لأّن لي�ص هناك متمع خاٍل من الأمرا�ص النف�شية. اإذًا لكّل متمع طريقته يف 
التحليل. كما اأّن املجتمعات تختلف يف نظرتها للمري�ص النف�شي اأو ملا ُي�شّمى باملري�ص النف�شي. 
ْرد  فلو اختار �شاّب اأو فتاة، يف متمعنا العربي، حياة جن�شية ِمثلّية، ف�شيكون م�شريهما الطَّ
اإمّنا، يف  الأمر.  اأبدًا يف هذا  يت�شاهلوا  لن  الذين  النا�ص  و�شينبذهم  وف�شيحة،  العائلة،  من 
بع�ص املجتمعات البدائية، الختيار اجلن�شي امِلْثلي معروف، وُيالقى ِبَقدٍر كبري من الت�شاُمح. 
فلو اختار �شبيٌّ اأن يبقى مع الن�شاء ومل ُيِرد خُمالطة الرجال، ُيرَتك له اخليار وتنتهي امل�شكلة. 
نا، وجِتد  وهناك متمعات ل تقبل املجنون وح�ْشب، بل تعتِقد اأّن فيه �شفاٍت من ربِّ
مًا. وهناك باملقابل طرائق عالج يف بع�ص املجتمعات، اإذ  له وظيفة كاأن يعمل �شاحرًا اأو ُمنجِّ
ُتعاَلج املراأة اله�شتريية ب� ‘الزار’. مّما يعني اأّن لي�ص هناك من داٍع لإقحام التحليل النف�شي 

ة يف ُمعاجلة الأمرا�ص النف�شية.  يف كّل مال؛ لأّن لكّل متمع تدابريه اخلا�شّ

ل بالعالقة مع االآخر وت�ستدعي الت�ساوؤل  هناك اأمرا�ض اأو ظواهر مَر�سية تت�سِ
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وُبغ�ض  العن�سري،  كالتمييز  عالجها  اإمكانية  وع��ن  ح��ّق��اً،  اأم��را���س��اً  نُعّدها  اأن  ج��واز  عن 
االأجانب مثلما جِند يف املجتمعات االأوروبية ؟

مع الأ�شف لي�شت هذه اأمرا�شًا ُيِكن عالُجها، بل هي من الأهوال اأو امل�شائب اأو 
ال�ِشمات املوؤملة التي ُتراِفق كّل تكوين، وُت�شاِحب فكرة الهوية نف�شها. فالأنا ل ُيعّرف اإل من 
نة  خالل الختالف مع الآخر الذي ُيرتَجم غالبًا بالُكْره. وهذه م�شائل ُتَعّد من الأجزاء املُكوِّ
التي تدخل يف تركيب التفكري من حيث اإمكانية و�شفه مبعنى التفكري ال�شوّي اأو مبعنى التفكري 
ط اأو املُنت�ِشر اأو ال�شائد. ومن مزايا التحليل النف�شي اأّن من يتخلَّ�ص من املر�ص النف�شي  املتو�شِّ

يتخلَّ�ص، يف الوقت نف�شه، من جزء كبري من هذه اجلهالة. 

حّتى اإننا اأحياناً جِند بذور ُكْره االآَخر ُتعربِّ عن نف�سها من خالل غرية االأطفال 
الطفل  الِبْكر من  الطفل  اأو  االأّول،  الثاتي من  الولد  الواحدة كغرية  العائلة  داخل  حتى 

الوليد ؟
ُعّد ‘الأنا’ مبداأَ  ترتبط هذه املظاهر، يف الواقع، بطبيعة الأنا نف�شه. واأنا �شخ�شيًا اأَ

اجلنون يف اأعماق نْف�ص كّل اإن�شان.

د الذات 4 الثورات العربية وترُّ

واإذا ما عّرجنا قلياًل على ما درجت ت�سميُته ب� ‘الربيع العربي’، فهل مُيكننا اأن 
لم،  د والثورة �سيئاً من الُع�ساب املُباَلغ فيه اأو املرُتاِكم نتيجة الظُّ نرى يف االنتفا�ض والتمرُّ
غيان، والقمع اأم اأّن ‘االأنا املكبوت’ قّرر حتطيم كّل القيود يف اندفاعٍة عارمة اأم اأّن من  والطُّ

ُبل يف قلب املعمعة الدائرة االآن ؟  ر ال�سُّ ال�سْعب تب�سُّ
غيان  والطُّ البغي  دام  ما   : الت�شاوؤل  ُيثري  �شيء  م�شر  يف  ُث��ّم  تون�ص  يف  ح�شل  ما 

موجودين يف ال�شرق منذ ماليني ال�شنني، فما معنى اأن يتحّرك النا�ص الآن ؟ 
اآلف ال�شنني، ولكّنه كان،  اأمران : فقد قام التمّرد من  الذي ح�شل يف احلقيقة 
يُكن  اأنه مل  ُم�شرتكة. �شحيح  بتقاليد  ُم�شرَتك،  بدين  ُم�شرتكة،  بتقوى  م�شنودًا  الأق��ّل،  على 
يوجد وطن اأو دولة، ولكن كانت هناك ‘اأّمة’. فمع مرور الوقت، وتغريُّ الظروف الجتماعية، 
كت�شامن  نف�شها  العائلية  التقاليد  اأّن  ذلك  عن  فنتج  امل��ُدن.  اإىل  الريف  زحف  عملية  تكفي 
الدولة  اأمام ج�شع  لنف�شه  كّل فرد مرتوكًا  واأ�شبح  انتهت،  بينهم  ما  العم يف  واأبناء  الإخوة، 
وُطغيانها. فطفح الكيل. وقد جاء هذا يف ع�شر لي�ص مُمِكنا اأن ُيكَتم معه اأيُّ �ِشّر. اإذا اأتى 
الأمر  يتّم  املوت، فقد  اإلكرتوين، و�شربوه حتى  ال�شرطة مثاًل واعتقلوا فتًى يف مقهى  رجال 
املقهى  املوجودين يف  اأحد  قام  اإذا  لكْن  يوم.  كّل  التي حت�شل  املُ�شابهة  كغريه من احلوادث 
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بف�شل  يجدون  ف�شوف  اجلّثة،  وت�شريح  اإجراء حتقيق،  الفتى  اأهل  وطَلب  احلادثة،  بت�شوير 
الت�شوير اأّنه مات مقتوًل بال�شرب. ونتيجة ذلك يهتاج النا�ص، ويتمّردون. 

تخّطى  ال��ذي  احل��ّد  هذا  اإىل  لي�ص  لكن  موجودًا  كان  الطغيان  اإن  اأق��ول  اأن  اأري��د 
اأيًا كان. وهذا ما  ال�ِشّر  اأب��دًا كتم  لي�ص يف جوٍّ ل ُيِكن فيه  كل احل��دود، وكان موجودًا لكن 
م  جعل النا�ص اأقدر على الثورة؛ واأكرث معرفة بالواقع. ُي�شاف اإىل ذلك تطوُّر الإعالم املُتقدِّ
ل الجتماعي  جّدًا، وهنا ينبغي األ نن�شى تلفزيون اجلزيرة وتاأثريه الهائل، و�شفحات التوا�شُ
قوا عمَلهم ب�شهولة كبرية.  )كالفي�شبوك وغريها( التي وّفرت للنا�ص من كّل الفئات اأن ُين�شِّ
فقبل ذلك كان ن�شاط العّمال حم�شورًا يف مركز النقابة، وكانوا يتظاهرون يف املدينة اأو يف 
�شاحة امل�شنع. اأّما الآن فكّل اإن�شان يف بيته يتوا�شل مع الآخرين وي�شع خّطة املظاهرة، ويدعو 
اإليها معهم. فت�شاُفر العوامل املذكورة من جتديد و�شائل الت�شال، وانهيار التقاليد، وُفح�ص 

الطغيان اأّدى اإىل نتيجة ما كان من املمِكن الو�شول اإليها اإطالقًا يف املا�شي. 

من زاوية العالقة مع االآخر اأي�ساً، ال�سباب الثائرون مُيثِّلون ‘ذاتاً َجمعّية’تنتِف�ض 
�سدَّ ‘اآخر طاٍغ’، ولكّن هذه الذات اجلمعية ت�ستعني يف انتفا�سها �سد االآخر الطاغي باآَخر 
اأحياناً. مّما ُيعّقد عالقة الذات باالآخر كما يف حالة ليبيا حيث  خمتِلف، قد يكون ع��دّواً 
ُيريد الثّوار تاأ�سي�ض ليبيا جديدة ُحّرة، وال ميلكون و�سائل الق�ساء على القّذايف، فطلبوا 

ُم�ساعدة فرن�سا وحلف �سمال االأطل�سي. فما تعليقك على هذا ؟
للق�شاء على  الغرب  ُم�شاعدة  الليبّيون  يطلب  اأن  بني  الفرق كبريًا  يكون  اأن  ُبّد  ل 

القّذايف، واأن يتدّخل الغرب يف ليبيا للق�شاء عليه. 

اأّنه فيل�سوف هو برنار-  الظاهر اأّنهم طلبوا املُ�ساعدة عن طريق و�سيط يّدعي 
يف  املدنيني  حلماية  ل  التدخُّ ب�سرورة  ���س��ارك��وزي  الرئي�ض  اأق��ن��ع  ال��ذي  وه��و  ليفي  ه��رني 

بنغازي ؟ 
فالذين  بنغازي،  بداأت من  قد  الثورية  دامت احلركة  ما  لكْن   ! باطل  ادعاٌء  هذا 
ُيِكن  ول  الد�شتورية.  بالأمور  الهتمام  دون  من  يحكموا  اأن  ُيريدون  احلركة  هذه  تزّعموا 
فم�شوا  الأّول،  هّمهم  هذا  ف�شار  القّذايف،  ا�شمه  الذي  الرجل  هذا  باإزاحة  اإل  يحكموا  اأن 
يف �شعيهم، واأقنعوا ال�شعب باأّنه اإذا مل يح�شل على ًم�شاعدة الأجنبي ف�شوف ُيق�شى عليه، 
ف�شار ال�شعب وراءهم. وهكذا فال�شعب اخلائف على نف�شه، والباحث عن اأن ُيداِفع عن حياته، 
وُزعماء الثورة الباحثني عن م�شاحلهم يف تويلِّ احُلكم، اّتفقا على طلب املُ�شاعدة من الغرب 

بالقول : تعالوا اأنِقذونا ! 
الوا�شح الآن اأّن الثّوار الليبّيني مل ينجحوا يف تكوين قّوة حِتل حمّل القّوة التي كانت 
ل لليبيني ما ح�شل  موجودة. ويبدو اأّن هناك ِعراكًا داخليًا بينهم. واأنا ل اأ�شتبِعد اأن يح�شُ
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للعراقيني من خيبة اأمل بعد الحتالل الأمريكي لبالدهم. فعبد اجلليل، وجبيل، وال�شواحلي 
وغريهم لن يلبثوا اأن يتنازعوا على ال�شلطة ب�شبب غياب هذه القوة البديلة. وحتى لو كانت 
هناك �ُشلطة، فلن تكون اإل �ُشلطة ُمتقّلبة وفا�شدة. ولن يكون الليبُيون اأ�شيادًا يف حتديد اأ�شعار 

النفط الذي ينتجونه.
والآن، وبعد الق�شاء على القّذايف عاد ال�شراع القَبلي اإىل ليبيا بكّل وح�شّيته. و�شار 
البَلد ُمنق�ِشمًا فعاًل. وال�شوؤال احلقيقي الآن هو الآتي : هل �شتتوّحد ليبيا يف امل�شتقبل اأم ل؟ 
التي و�شفُتها، مرتبطة بعقلية  ال�شعب  اأّن عقلية  العربي، هي  العامَل  لأّن امل�شيبة عندنا، يف 
احلاِكم القائمة اأ�شاًل على النفراد باحُلكم. وثوار ليبيا تعاونوا مع الغرب وحلف الناتو على 
خْلع القّذايف الذي كان ُمنفِردًا باحلكم. والآن كل واحد ُيريد النفراد باحلكم. فاأين احلّل ؟

وما تقييمك ملا يحدث يف �سورية حيث تدور حرب حقيقية بني املُعار�سة املُ�سّلحة 
والنظام ؟ 

ل الأجنبي هناك. لأّن العقلية  اأما ما يحدث يف �شورية، فاأنا ل اأ�شّك يف وجود التدخُّ
اأّن هذه العقلية، ما دامت موؤمنة بالنفراد  ل، مبعنى  عندنا ُتعطي فر�شة كبرية لهذا التدخُّ
اأّنه ي�شمح بالتقاط الُفَر�ص. فما الغاية من  باحلكم، فهي ترف�ص التفاُو�ص على الرغم من 

اندلع احلرب اإذا مل تكن احلرب غاية يف ذاتها ؟ 
ر ع�شكري اأملاين ن�شيت ا�شمه يقول ما معناه : احلرب هي امتداد ملنظور  هناك ُمفكِّ
�شيا�شي بو�شائل اأُخرى، ولي�ص هناك حرب من اأجل احلرب. اإذًا ل ُبّد من التفاو�ص. واإذا ما 
قامت ُمعار�شة يف بَلد عربي، يف �شورية اأو يف غريها، ورف�شت التفاُو�ص، ف�شوف تاأخذ �شكاًل 
ْيد يف املاء الَعِكر كعادته. لذا  ل اأجنبي لتغليب اأحد اجلانَبني على الآخر، وال�شَّ ي�شمح بتدخُّ
كان من املُمِكن، يف نظري، التفاُو�ص مع ب�ّشار الأ�شد؛ لأّن مقولة ‘ما ليوؤّخذ كلُّه، ُيهَمل كلُّه’ 

لوجود لها يف الواقع. 

واإذا ما ح�سلت انتكا�سة و�ُسِرقت الثورة من اأ�سحابها احلقيقّيني، كما ح�سل يف 
العراق، وتون�ض، وم�سر. اأال يوؤّدي ذلك، من الوجهة النف�سية، اإىل نك�سة جماعية قد تفوق 

نك�سة هزمية اخلام�ض من حزيران عام 1967 ؟ 
مّما ل�شّك فيه اأّن �شرقة الثورة من اأ�شحابها وحْرفها عن م�شارها ُي�شبِّب �شدمة 
ف اإىل حدٍّ بعيد  نف�شية جماعية كبرية. وهذا ما يح�شل يف م�شر الآن. اإمّنا احلكم عليه متوقِّ
على ما �شيتّم اليوم اجلمعة 20 ني�شان/اأبريل 2012. لأّن هناك دعوة من ال�شباب التقّدميني 
الذين تبنّي  املُ�شِلمون  واأّولهم الإخوان  ُي�شاركون فيها،  اإّن اجلميع  اإىل تظاهرة مليونية يقال 
لهم، وللبَلد كّلها، اأن املجل�ص الع�شكري ل ُيِكن اأن يتخّلى عن احلكم. مبعنى اأّن هذا املجِل�ص 

له كِلمة كنُت اأقراأها يف كّل مكان يف م�شر : »يٌد تخِدم البَلد، ويٌد حتِمل ال�شالح.«
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هذا اجلي�ص الذي كان يتلك 40 % من اقت�شاد البَلد، وي�شتخدم الع�شاكر مانًا، 
كانت له، يف الواقع، يٌد ت�شرق البَلد، ويٌد اأُخرى حتمل ال�شالح يف وجه العباد. لذا عِمل على 
�شياغة د�شتور يرتك له كّل ال�شلطة وال�شالحّيات دون حُما�شبة. وهو ل ُيِكن يف اأية حال من 
الأحوال اأن يتخّلى عن هذه المتيازات. اإذًا هناك احتمال اأن ُتالقي هذه الدعوة اإقباًل وا�شع 

النطاق ُيعيد الثورة من جديد. 
عب هو  عب. فالرُّ لكْن هناك �شيء تغريَّ يف م�شر على كل حال. اأّوًل �شقط حاجز الرُّ
اأخبث مر�ص ُيِكن اأن ُت�شاب به نفو�ُص �شعٍب ّما. و�شقوط هذا احلاجز جانب اإيجابي ُمِهّم. 

ل عن  باأّنه ُمنف�شِ املُثّقفة بداأ ي�شعر  اأّن هناك فريقًا من اجلماعة  وال�شيء الثاين 
ال�شعب، فراح يت�شاءل : ملاذا نحن غري موجودين يف املدر�شة، وماذا علينا اأن نفعل كي نوَجد 

يف املدر�شة ؟
حديثنا(  من  �شبق  ما  يف  اإليها  اأ�شرت  )التي  العامّية  اللغة  اأّن  الثالث  وال�شيء 
فر�شت نف�َشها يف الواقع. فالذين يكتبون على �شفحات الفي�شبوك، يكتبون كّل �شيء بالعاّمية، 
ب ِفكَرهم من النا�ص الُب�شطاء.  والإذاعات، والقنوات الف�شائية تبّث اأي�شًا بالعاّمية التي ُتقرِّ
ال�شعب  من  اإن�شان  اأّي  �شاألت  ولو  اهلل.  حكم  هي  واح��دة  فل�شفة  اإل  امل�شرية  للعقلية  فلي�ص 
ّب حكم الإن�شان اأم حكم اهلل ؟ ف�شوف ُيجيُبك : حكم اهلل، دون اأن  امل�شري الب�شيط : هل حُتِ
يدري اأّن الذي �شيحكم با�شم اهلل اإمّنا هو اإن�شان. هذه الفل�شفة التي ي�شتحيل اأن تدخل العقلية 

لها اإىل النا�ص.  امل�شرية هي التي يجب اأن نو�شِ
ح كتابًا ُتِلحُّ ترجمُته اإىل اللغة العربية  وبهذه املُنا�شبة اأقول : لو ُطِلب مّني اأن اأُر�شِّ
به  تاأثر  الذي   Bentham بنثام  théorie des fictions جلرييي  االأخِيلة  نظرية  كتاب  َلر�ّشحُت 
بورديو يف كتابه عن الدولة. ُيبنّي الكتاب اأّن املجتمع هو مموعة ن�شو�ص : ما ِفكرة العدالة، 
واحلّق، واملحكمة اإل خلٌق ُلغوّي ولي�شت هي باأ�شياء مادية. هذا اخلْلق املُتخيَّل هو الذي يجعل 
املجتمع يعي�ص. اإذ ُيقال : قّررت الدولة كذا، وكذا... فَمن هي الدولة ؟ اإّنها �شخ�ص، والأخيلة 
�ص مفهوم امل�شروعية.  اأنها توؤ�شِّ هي التي متنحه امل�شروعية. وتتلّخ�ص اأهمية كتاب بنثام يف 
من  اأّن  مبعنى  امل�شروعية.  لهذه  التخييلية  الطبيعة  تفَهم  اأن  ُيِكن  ل  امل�شرية  والعقلية 
ال�شتغال على طبيعة  تاأتي �شرورة  هنا  ومن  ن�ّص.  القراآن  اأّن  امل�شري  ُيدِرك  اأن  امل�شتحيل 

احلكم وم�شروعيته وقواعده املُ�شتمّدة من خيال الإن�شان وت�شّوراته. 

�سها  باإمكاننا االآن اأن ننتقل اإىل الفقرة االأخرية من هذا احلديث. و�سوف ُنخ�سِّ
�سيكون  الأودي��ب )1994(. لذلك  درا�شات يف  بعنوان  هاّماً  اأّلفَت عنه كتاباً  ال��ذي  الأودي��ب 
عندي بع�ض االأ�سئلة حول هذا املو�سوع. و�سوؤايل االأّول هو االآتي : ُيقال اإّن اأُ�سطورة اأوديب 
 Persée مل تكن جديدة بل ُوِجدت عند االإغريق اأ�سطورة ُم�سابهة لها هي اأ�سطورة بري�سيه
�ض لنقمة اأخواتها  )ابن االإله زّيو�ض ودانائيه بنت امللك اأرغو�ض( الذي قتل ميدوزا، فتعرَّ
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رة  االإيرينيات. فماذا تقول لنا عن عقدة اأوديب يف املجال االأ�سطوري، وعن كيفية عْقد االآ�سِ
بني هذا املجال، وجمال التحليل النف�سي ؟

اأوديب �شِهدت جتديدًا كبريًا يف املفهومات؛ لأّن  اأّن النظرة اإىل  اأن ُنالحظ  علينا 
اأكرث مل�شاألة عالقة الولد بالأم التي لي�شت هي مّرد عالقة مع  ثمة، قبل كّل �شيء، توكيدًا 
�شورة اإن�شانية، مع اأُنثى. لكّنها عالقة مع اأُنثى تتكّلم، وتوّجه اإليه َمطاِلب باأن ياأكل، وينّظف 
التي  له،  املراأة  ُحّب  ونتيجة  الكالم.  وراء هذا  ي�شعر بوجود رغبات  نف�شه، وغري ذلك. وهو 
مُت�ِشك به يينًا و�شماًل، وُتنّظفه، ومت�شح كفَله، وما اإىل ذلك، تنتقل اإليه احلياة اجلن�شية. 
اإىل م�شاعر  ُتدِخل احلياة اجلن�شية  لأّنها  الأُّم  ُنطاِلب بتجرمي  اأن  اأّي حال  وهنا ل ُيِكن يف 
باأّنها  الق�شية  اإىل هذه  النظر  لي�شت يف  املهّمة  النقطة  لأّن  ولدها. فهذا �شيء غري معقول. 
لالأّم  الطفل  خ�شوع  اإىل   érotisation اجلن�شية  للحياة  الأم  نقل  يتحّول  األ  املُِهّم  بل  جرية. 
لتفعل به ما ت�شاء، وت�شتمِتع به كما ت�شاء، ول ت�شمح له بالوجود بو�شفه، كما ُيقال يف اللغات 
تابعًا  ُمطَلقًا،  و�شيئًا   ،objet مو�شوعًا  �شيبقى  احلال،  هذه  يف  فهو،  ذاتًا.  اأو   sujet الأوروبية، 
ُمطَلقًا. فما الذي �شُينِقذ هذا املوقف ؟ الذي ُينِقذ هذا املوقف هو �شعور الطفل من كالم الأّم 

باإمكانية �شبط رغبته اأو بعدم اإمكانية �شبطها. 
اإمكانية هذا ال�سبط على ال�سعيد اللغوي اأم على ال�سعيد النف�سي ؟

على ال�شعيَدين معًا. فاأحيانًا جِتد اأُّمًا تت�شّرف وكاأن ل اأحد يوَجد اإل هي وابنها. اأو 
جِتد الأب يرتك الولد لأّمه ظاّنًا اأّنه حّقق لها ما تتمّناه، فت�شعر الأّم اأّن الولد ِملُكها، وتت�شرف 
ب�شكل يوحي باأّن كّل ما ي�شدر عنها يِنّم عن رغبتها يف اإرجاع الطفل اإىل بطنها. ق�شدي هنا 

اأن اأقول اإّن هناك درجات لهذا ال�شعور بالمتالك.

هل يعني هذا �سرورة �سبط االأمومة ؟
ل؛ لأّن حال الأمومة هذا لي�ص له قانون اإل القانون الذي ُيليه عليها هواها. مّما 
يعني عَدم وجود اأّي قانون. اأو اأّن هناك قانونًا ثانيًا هو منع الزواج باملحارم. والزواج باملحارم 
م الزواج من الأخت، اأو من بنات العّمات واخلالت هنا،  خمتِلف من متمع اإىل اآخر حيث ُيحرَّ
مًا على اأبناء ال�شعب، وم�شموحًا  وي�شمح به هناك. اأو كاأن يكون الزواج من الأخت مثاًل حُمرَّ
به للملوك فقط. وبالتايل هناك قواعد لتعريف املحارم. لكّن ثّمة قاعدة ُيِكن اأن تقول اإّنها 

عاّمة، وموجودة عند كّل ال�شعوب هي حترمي العالقة اجلن�شية بني الطفل والأُم. 
وجود هذا التحرمي يجعل الطفل من ناحية مطرودًا من العالقة اجلن�شية مع الأّم. 
الطرف  رغبتها. هذا  اإر�شاء  الأّم عنده عن  تبحث  ثالث  نف�شه طرف  الوقت  يوجد يف  لكن 
الثالث هو الأب. ويف هذه العملية الثالثية : الأّم، والطفل، والأب، يدخل قانون يحكم العالقة، 
الأّم،   : اأطراف ل ثالثة  اأربعة  اأوديب  اأ�شطورة  يتمثَّل يف ا�شم هذا الأب. وبالتايل ت�شري يف 

والطفل، والأب، والقانون الذي يحكم العالقة بني الأطراف الثالثة.

م�سطفى �سفوان



الآخر | ربيع 2012

320

هل مُيِكن اأن نُعّد نزعة قتل االأب التي ُتثِّل عقدة اأوديب، اإخالاًل بالقانون الذي 
يحكم العالقة بني هذه االأطراف الثالثة ؟

�شاأقول هنا �شيئًا : قْتُل الأب عملية ثانية، جرية. والذي يح�شل اأّن هناك متييزًا 
بني كِلمَتني يف الأملانية والإجنليزية والفرن�شية، وقد جِند هذا التمييز يف اللغة العربية : التمييز 
بني désir )رغبة(، و souhait )اأُمنية(. فالطفل، حني ُيطَرد من احلياة اجلن�شّية، تتوّلد عنده 
ق. لأّنها لو حتّققت، َلوجد  اأُمنية يف اإلغاء الطرف الثالث. ولكّن هذه الأمنية ل ُيِكن اأن تتحقَّ
اأّن الطرف الأّول الذي هو الأّم يبتِلعه، وُيعيده حتمًا اإليه، اأي اإىل التبعّية. وبالتايل يكون قول 
النا�ص : »اكت�شفنا بناء على عقدة اأوديب عائالت الأبناُء فيها يقتلون الآباء« كالمًا فارغًا. اإذ 
اإّن يف هذا الكالم خلطًا بني اجلرية التي هي القتل الفعلي، واخلطيئة التي هي يف م�شتوى 

الأمنيات.

يف  الرمزية  كتابه  يف  يقول   Diel دييل  بول  ا�سمه  فرن�سياً  باحثاً  هناك  اإّن  حتى 
الأ�شطورة الإغريقية le symbolisme dans la mythologie grecque : اأوديب قتل والده اجل�سدي 

ال والده الروحي، فما معنى ذلك ؟
ما اأريد قوله هو اأّن اجلرية يف الأ�شطورة ُتعبِّ عن الأُمنيات، ول ُتعبِّ عن الفعل.

ر بال�سعور  ة بري�سيه، وخ�سو�ساً اأننا، حني ُنفكِّر يف اخلطيئة، ُنفكِّ وماذا عن ق�سّ
دائماً  الطفل  بالذنب  ال�سعور  ُي��الِح��ق  فهل  ب��اأودي��ب.  وانتهاء  بري�سيه  من  ب��دءاً  ْنب  بالذَّ

بو�سفه احللقة االأ�سعف يف العالقة الثالثية : اأم، طفل، اأب ؟
القانون  لأّن  القانون؛  يفر�شه  الذي  الأّول  التعبري  اأّنها  هي  اخلطيئة  يف  امل�شكلة 
بول�ص  القّدي�ص  يقوله  وهذا كالم  و�شفها خطيئة.  لة عن  ُمنف�شِ تن�شاأ غري  والرغبة  م.  ُيحرِّ
يف خطابه اإىل الروم : »هل اخلطيئة هي القانون ؟« ويف هذه النقطة نلم�ص تفكريه العميق 
جدًا. فلو قراأت اخلطاب، �شتِجد اأّن اخلطيئة هي القانون لأّن ن�شاأتها تفرِت�ص وجود القانون. 
بدوره،  فكلٌّ  اخلطيئة،  يتناقالن  والبن  الأب  اإن  نقول  اأن  ن�شتطيع  اللحظة،  هذه  من  وبدءًا 
ينقلها اإىل الآخر على مرِّ الأجيال. ومن هنا، ُيِكن اأن نفهم الثالوث يف الالهوت امل�شيحي: 
دهما يف اجلوهر. فنقطة تالُزم  consubstantialité الذي يوحِّ الأب، والبن، والتالُزم بينهما 
اجلوهر هي اخلطيئة التي ُتتناَقل من جيٍل اإىل جيل. فمعنى عملّية التحرمي اأن يرتك الطفل 
متعة اأُّمه لواحٍد اآخر غريه، الذي ا�شمه اأبوه. ولو قراأنا م�شرحية هاملت ل�شك�شبري، َلوجدنا اأّن 
هاملت م�شغول فيها طيلة الوقت باحلياة اجلن�شّية لأُّمه. اإذ يقول يف داخله : كيف ترف�ص اأُّمه 
ر والَده ت�شوُّرًا �شبه جنوين(، وجتري وراء رُجٍل حقري كعّمه.  رجاًل عظيمًا كاأبيه )وكان يت�شوَّ
فالن�شغال باحلياة اجلن�شّية لأّمه يتغّلب عليه طيلة الوقت. لذلك فالطفل اإذا ُدِعَي كي يرتك 
عملية اإر�شاء متعة اأُّمه لأبيه، �شحيح اأّن يف ذلك حتريًا، ولكّن معنى ذلك اأي�شًا اأّنه، لو قِبل 
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بهذا، ُيفَتح له الباب. فهو نف�ُشه �شُيحّقق يف يوٍم من الأّيام ما حّققه اأبوه قبله. وبالتايل فمن 
ال�شحيح اأّن هذا القانون قانون حترمي، لكّن الأخذ به يفتح اأبواب امل�شتقبل.

االإيقونات  كاماًل يف  االأب غياباً  امل�سيحي، غياب  الدين  اأال ُنالِحظ، وقد ذكرنا 
الكن�سّية حيث نرى العذراء ويف ح�سنها امل�سيح. فهل يعني هذا اأّن االأب ممحّو من العالقة 

الثالثية ؟
والب��ن  الأم  راأ���ص  ف��وق  موجود  الأب  اأّن  اأحيانًا  ُنالحظ  اإذ  اأب���دًا.  ممحّوًا  لي�ص 

كالبانتوقراط Pantocrator اأو ال�شابط الكّل، وُحّكامنا كّلهم بانتوقراط. 

دون بكاتبه اأو نا�ِسخه scribe ؟ لَة حميمة بالالوعي. فماذا تق�سِ ولهذا الكالم �سِ
على  جوابًا  ج��اءت  الأح���الم.  بتف�شري  ة  خا�شّ عملية  لت�شرح   scribe كِلمة  ج��اءت 
َور تف�شري ُيعطيها و�شف  َور، ولهذه ال�شُّ ر احلُلم ؟ يتكّون احلُلم عادًة من �شُ �شوؤال: كيف ُيف�شَّ
الكتابة. غري اأّنها كتابة حمجوبة امل�شمون. اإذ ُيَعّد احلُلم كتابًة لالأفكار الال�شعورّية وحمجوبة 
امل�شمون. وبالتايل فهي حتتاج اإىل تف�شري. �شاِحب احلُلم ي�شتدعي ال�شورة التي جتعُله يقول 

الأفكار الواردة يف ذهنه مبنا�شبة هذه ال�شورة.

ر له هذه االأفكار التي حتّولت اإىل كالم، األي�َض املُحلِّل ؟ َومن الذي ُيف�سِّ
اأو هو نف�شه.

كيف، ونحن نعلَم اأّن للمنامات والروؤى رموزاً داّلة يجب اأن يعرفها احلامِل ؟
نعم. ولكْن هذا اأمر اآخر. اأّما ما يبز يف التحليل فهو ا�شتخدام الكِلمات، وخ�شو�شًا 
الكِلمات املنطوَية على ازدواج املعنى. �شحيح اأّن هناك �شورة تاأتي يف احلُلم، ولكّن اللغة هي 
 ،pendant ر ال�شورة. وهنا �شاأ�شرب مثاًل عن امراأة راأت يف حُلمها طبيبنَي م�شنوَقني التي ُتف�شِّ
اأحدهما اإىل جانب الآخر. ِلكِلمة pendant عالقة بالفعل الفرن�شي �شنق pendre. واملراأة راأتهما 
يف احلُلم م�شنوَقني. لكّن الفكرة التي كانت وراء اأنهما م�شنوقان، ُت�شري اإىل التعبري الفرن�شي 
l’un est le pendant de l’autre ومعناها اأّن اأحدهما نظري الثاين. فكالهما رديء لأّنهما رف�شا 

اإعطاءها الدواء الذي طلبْته. اإذًا الزدواج هنا يجعل الكِلمة ُتفيد معنى ال�شنق والنظري معًا. 
ْنق، واللغة جاءت مبعنى النظري.  ال�شورة جاءت مبعنى ال�شَّ

حتليله  يف  فرويد  ز  ُيركِّ ال�شبب  ولهذا  النكات.  يف  ذلك  ُن�شاِدف  ما  كثريًا  ونحن 
لآلّيات احلُلم على النكات. واأّول ُنكتة يذكرها يف كتابه تف�شري الأحالم اأّن نابليون الثالث الذي 
ب بالن�شر l’aigle قام مُب�شادرة اأمالك اأُ�شرة اأورليان. فلّما خرج النا�ص يتحّدثون عن  كان ُيلقَّ
ُم�شادرة الأمالك، قالوا : C’est le premier vol de l’aigle. وتفيد العبارة معنَيني نابَعني من 
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كِلمة vol التي تدلُّ على الطرَيان وال�شِرقة. فال�شورة ُترينا اأّول طرَيان للن�شر، واللغة ُت�شري اإىل 
اأّول عملية �شِرقة يرتكبها نابليون الثالث. مّما ي�شرح لنا اأّن عملية ال�شتدعاء عملية اأ�شا�شية 

ل ُيِكن لالإن�شان اأن يفهم �شيئًا من دونها. 

نفهم من هذا اأّن يف تف�سري االأحالم والتحليل النف�سي ُبعداً ُلغوياً باِلغ االأهمّية ؟
ل اإىل الآِخر. طبعًا من الأوَّ

ُلغة  ن�سع  م�ستوى  اأّي  ففي  واح���داً،  م�ستوًى  ال  م�ستوياٍت  اللغة  كانت  اإذا  لكْن 
التحليل النف�سي وخ�سو�ساً مع ال�سعور باأّنها ُلغة تكاد تكون ُمتعالية ؟

التي  الدارجة  اللغة  م�شتوى  يف  تبقى  النف�شي  التحليل  فُلغة  متامًا.  العك�ص  على 
اأو  النا�ص،  بها  يتكّلم  التي  اللغة  اإّنها  العامَل.  لغات  اآخر مع اختالف  اإىل  تختِلف من متمع 
ول  ن،  يتكوَّ اأن  ِعلم  اأي  ي�شتطيع  ل  اللغة  دون هذه  فمن   .le langage ordinaire العادية  اللغة 
الذي  امليكانيكا  علم  ر  تت�شوَّ اأن  ُيِكن  ل  اأّنك  يعني  ُمفرداتها.  من  اإل  ت�شّوراته  ي�شتقي  اأن 
اخرتعه غاليلو من دون كِلمات ‘ال�شرعة، وامل�شافة، والوقت’. لأّن القانون مبني على العالقة 
حتتوي  التي  ال�شعبّية  اأو  الدارجة  اللغة  على  مبني  نف�شه  الِعلم  وبالتايل  الكِلمات.  هذه  بني 
با�شتمرار ال�شتباه اأو ازدواج املعنى كما اأ�شرُت قبل قليل. لكّن العلم ُيحاول األ يكون للكِلمة 

التي ي�شتخِدمها اإل معنى واحد يجعل منها ُم�شطَلحًا ُيرمز له بحرٍف واحد.
وبالتايل فالتحليل النف�شي ي�شتِغل يف م�شتوى بالغة اللغة الدارجة. واإذا كان مال 
 équivoque فمجال التحليل هو املعنى املُبَهم اأو املُزدِوج univoque الِعلم املعنى الوا�شح واملُحّدد

املُت�شّمن يف بالغة اللغة الداِرجة اأو العادية.

باالآخر.  العالقة  اأعني  ت�ساوؤل،  ع  مو�سِ ُمعّينة  عالقة  �ستو�سع  احل��ال،  هذه  يف 
مبعنى اأن التحليل النف�سي ال يعِرف التمييز الطبقي حتى مع وجود فوارق يف اللغة التي 
واح��داً،  لي�ض  املر�سى  قّطاع  كان  واإذا  ُمتفاوتة.  اجتماعية  اأو�ساط  اإىل  املُنتمون  يتكّلمها 
�سيلني  الفرن�سي فردينان  الكاتب  و�ساأَ�سرب هنا مثال  اأي�ساً.  لي�ست واحدة  فم�ستوياتهم 
موت   ،mort à crédit  : العربية  اللغة  اإىل  اأُترِجم روايَتني من رواياته  اأن  اأن  الذي حاولت 
بالتق�شيط، و casse-pipe، احلرب ! لكّني مل اأُفِلح يف اأن اأِجد يف العربية ُمعاِدل ُلغته ال�سعبية، 
بل ال�سوقّية التي يكتب بها، اللغة املليئة بالُندرة واالبتكار. فتوّقفت عن الرتجمة. فكيف 

يتدارك التحليل هذا التفاوت يف غياب العامل اللغوي املُ�سرَتك ؟
بل هناك �شيء ُم�شرتك. و�شاأنطلق يف الإجابة من القول اإّن يف كالمَك ُنقطتني : 
م�شتويات  اأّما  الجتماعية.  الطبقات  مب�شتويات  تتعّلق  وُنقطة  اللغة،  مب�شتويات  تتعّلق  ُنقطة 
اللغة فُيمِكن اأن اأُجيب عليها بالإ�شارة اإىل ما ُقلناه الآن، وهو اأّن هناك ُلغة ت�شّورات اأُحادية 
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دة املعاين.  املعنى، وُلغة ُمتعّددة املعاين اأو ُلغة ُمبَهمة. ونحن الآن يف م�شتوى بالغة اللغة ُمتعدِّ
وهذا م�شتوى موجود عند �شيلني وعند الأقطاب كّلها.

واأما م�شتويات الطبقات فتبقى �شمن العالقات الإن�شانية، و�شمن ما ُيدخل القّوة 
يف هذه العالقات. وهذا �شوؤال اآخر. 

اأّما ما ُيدِخل ُبْعَد القّوة يف هذه العالقات فُيوِجب الرجوع اإىل فكرة حترمي الزنا 
بالأّم التي هي اأّول خملوق ياأخذ حملَّ هذا الآخر. معنى هذا التحرمي اأّن هناك متعة لن ينالها 
مة. وت�شتطيع اأن تقول اإّن القانون مبني على رف�ص  الإن�شان اأبَد الُعمر، هي هذه املتعة املُحرَّ
املتعة. من هنا تاأتي فكرة اأن اأرف�ص هذا الرف�ص واأ�شتمتع بكّل اأنواع املتعة. وت�شتطيع اأن تقول 

اأي�شًا : نحن ملوك من دون مماِلك. وهذا هو اأوديب. 

يكون  للمجتمع،  االأخالقية  الِقَيم  املتعة مبنظومة  رف�ض  قانون  ربط  �سحَّ  اإذا 
حترمي الزنا باملحاِرم نوعاً من تقييد الدوافع. فهل لهذا التقييد عالقة بدافع احلياة، 

ودافع املوت عند فرويد ؟
بل  املوت،  ودافع  بدافع احلياة  يتعّلق  اأّنه ل  راأينا  الأمر،  النظر يف هذا  اأمعّنا  اإذا 
ر للحياة، وات�شاله مبجال الطبيعة  بتعريف الرغبة الإن�شاينة نف�شها. مبعنى اأّن احليوان ُم�شخَّ
ز  مر�شوم. احليوان يعِرف نوع ما ياأكل : اللحم اأم النبات. يعي�ص ويتعامل مع بيئته، وهو ُمهَّ
ياأكل  اأجل، هو  لي�ص كذلك.  الإن�شان  اأّن  ُيريد منها. يف حني  يلزم للح�شول على ما  بكّل ما 
وي�شرب ويعي�ص، ولكّنه قد يرف�ص احلياة. فلو جاءك اأحٌد يطلب منك مبلغًا هائاًل من املال 

قائاًل : اإّما اأن تدفع املبلغ واإّما اأن اأقتلك. عندئٍذ �شرتِف�ص احلياة با�شم الِقَيم. 
القيمة  هي  لي�شت  نف�شها  احلياة  اأّن  اإىل  املطاف،  نهاية  يف  الفكرة،  هذه  تعود 
الوحيدة، ول الأوىل ول الأخرية من وجهة نظر خمتلفة عن احليوان. وعلى هذا الأ�شا�ص ينبع 
ازدواج فكرة احلياة واملوت من حقيقِة اأّن عند الإن�شان رغبة ل ت�شتاأثر بها احلياة. وهناك 

ِقَيم اأ�شمى من احلياة ذاتها وقد ُي�شّحى باحلياة من اأجلها. والإن�شان ل يعي�ص باأّي ثمن.

لي�ض باخُلبز وحَده يحيا االإن�سان !
ول بامِلْلح وحَده !

لَة بالِقَيم واالأعراف االجتماعية، اأّن ُلغة التحليل  ُيالَحظ، من جانب اآخر ذي �سِ
النف�سي ُمبا�سرة و�سريحة. فاإىل اأي مدى تخد�ض النا�ض وُتعيق جلوءهم اإىل التحليل. اإذ 
من ال�سعب، يف نظري، اأن نرى يف كثرٍي من املجتمعات العربية حُملِّلة نف�سية ت�سمع ُرجاًل 
يحكي اأحالَمه وُعقَده، اأو حُملِّاًل ي�سمع امراأة حتكي اأحالَمها وُعقَدها. هذا باالإ�سافة اإىل 
االأنثى  عند  وخ�سو�ساً  التنا�ُسلية،  االأع�ساء  ق�سايا  اأحياناً  ُتعاِلج  االأكادميّية  البحوث  اأّن 
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من حيث هي اأُنثى مُييِّزها، قبل كّل �سيء، ع�سوها اجلن�سي. فما راأيكم يف وقع مثل هذه 
االأبحاث يف جمتمعنا العربي ؟ 

ة بالتحليل نف�شه  هناك م�شاألتان هاّمتان على هذا ال�شعيد : امل�شاألة الأوىل خا�شّ
لأّنك حني ت�شمع �شخ�شًا حُتلِّل له، يتعّلق الأمر باملعنى املحجوب اأو املكبوت. واحلقيقية موجودة 
يف هذا املعنى املحجوب. لذا فحني ت�شتغل مع اأحد �شواء اأكان رُجاًل اأم امراأة، فاأنت ل تقول اإل 
ر ؟  احلقيقة التي تخرج من فِم هذا ال�شخ�ص. ولهذا ال�شبب، عندما ت�شاألني : من الذي ُيف�شِّ
ر املعنى املحجوب، وُيعطي احلقيقة. لأّن كالم ال�شخ�ص  اأقول لَك : لي�ص املُحلِّل هو الذي ُيف�شِّ
مو�شوع التحليل �شُيعبِّ عن حقيقة اأفكاره وم�شاعره ب�شهولة لو عرفنا طبيعة عالقاته بالدواّل 
الأُخرى اأو بالكِلمات الأخرى. اإذًا تبقى الق�شية ِهَي هي. وما دام الأمر ُمتعلِّقًا باحلقيقة، فال 
اختالف يف اأن يكون املُحلِّل رُجاًل اأو امراأة، ول اأهمية جلن�ص املُحلِّل واملُحلَّل. احلقيقة ل تعرف 

اجلن�ص. وهي ل تظهر عارية اأبدًا. بل تاأتي حتمًا عن طريق الكالم املحجوب. 
ر. ويف هذه  اأما امل�شاألة الثانية فتتعّلق باملُحلِّل حني يبداأ العمل يف الِعلم، اأي حني ُينظِّ
احلال، ل عالقة لعمله على الإطالق باحلقيقة. فهذا علم حُتاول فيه اأن تبني اأو تخلق مفهومًا 
كمفهوم ‘الكْبت’ اأو ‘الذات’ اأو ‘الآخر’ اأو غريها مّما ورد يف حديثنا، وجِتد له معنى وا�شحًا 
قدر الإمكان كما يف اأّي علم. وترى اإمكانية وجود معقولية بني املفهومات التي تخلقها، ت�شمح 
يوم من  للتكذيب من خالل وقائع �شتح�شل يف  �شة دومًا  ُمعرَّ وتبقى  باإدخالها يف منظومة، 

الأّيام اأو مل حت�شل بعد. اإذًا ثمة فرق وا�شح بني نظريات التحليل والتحليل نف�شه. 
كلٍّ  بجوهر  ة  خا�شّ مفهومات  با�شتخدام  والرجل  املراأة  بني  التفريق  ق�شّية  تبقى 
منهما. هذا ل قيمة حقيقية له. لأّن الرجوع اإىل اللغة الدارجة �شُيبنّي اأّنها ل تعرف اإل َمن 
ول  ذاتها  للمراأة يف  وجود  ل  اأنه  يعني  الق�شيب. مما  عنَدهم  لي�ص  وَمن  الق�شيب،  عندهم 

للرجل يف ذاته. اأي لي�ص هناك ‘امراأة جوهرّية’ و‘رُجل جوهري’. 
يكون  ‘ِح�شان’  كِلمة  نقول  فحني  والكِلمة.  الت�شّور  عن  ث  يتحدَّ القدمي  التفكري 
هناك ت�شوُّر عن احل�شان. فما احل�شان ؟ احل�شان، كما يقول اأر�شطو، هو �شورة احل�شان 
يوّحدها  والذي  الأح�شنة،  كّل  بني  املُ�شرتكة  ة  اخلا�شّ هو  الذي  احل�شان  جوهر  اأو   essence

ا�شمه  ل�شيء  اإذًا ل وجود  بينهم وموجود يف كلٍّ منهم.  ‘ما �شَدق’ ُم�شرَتك  ال�  جاعاًل منها 
‘جوهر الرجل’ اأو ‘جوهر املراأة’. وكّل ما منلكه هو اأّن اللغة هنا ُتعطينا الكِلمة ل اجلوهر. واإل 

ف�شوف نق�شي العمر كّله يف الت�شاوؤل : ما املراأة ؟ وما الرجل ؟ وما الإن�شان ؟ 
الفل�شفية،  بالنظريات  عالقته  وجهة  من  اأخذناه  اإذا  النف�شي،  فالتحليل  لذلك 
ُيعاِر�ص متامًا فل�شفة اجلوهر الأر�شطّية بفل�شفة ثانية ت�شمح بالقول اإّنه موجود اأو غري موجود.

هل معنى هذا اأّن املراأة كالرجل ؟
الفل�شفة  يف  ورد  ما  نحو  على  ذاتها’  يف  ‘الأنوثة  ا�شمه  ل�شيء  لوج��ود  ولكن  ل، 
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اإليها  ُي�شري  اأعلى من العدالة التي  اليونانية كاخلري يف ذاته، والعدالة يف ذاتها. فال عدالة 
كل فرد يف �شراعه مع فرٍد اآخر. وهو عندما �شُيواجه ُحكمًا يف ق�شّية، �شيقول لَك : هل هذا 
عدل ؟ اأي اأّن لكّل اإن�شان مفهومه عن العدالة والظلم. ومن َثّم ياأتي مفهوم الإديولوجيا ؛ لأّن 

احلقائق يف حدِّ ذاتها غري موجودة. وكل ما نقوله اإيديولوجيا. 

حتّدثَت عن املحجوب اأو املخبوء واحلقيقة التي تاأتي عن طريقه، فما عالقته 
بالال�سعور الفردي عند فرويد، والالوعي اجلمعي الذي قال به يونغ ؟

هي  الدقيقة  والرتجمة   inconscient لكِلمة  ركيكة  ترجمة  وال��الوع��ي  الال�شعور 
يرتِبط بالذات الناطقة واملنطوق كما بّينُت قبل قليل. فال�شخ�ص نف�شه ل  ‘املحجوب’ الذي 
ف اأو ذاك. ال�شخ�ص ل ُيدِرك ذاَته الناطقة التي تتخّفى  يعِرف ما الذي ُيلي عليه هذا الت�شرُّ
دة  على الأنا نف�شه. والرتباط بني الذات الناطقة واملُخّباأ فيها يجعل من الالوعي ق�شية ُمتفرِّ

متامًا. 
ُثّم اإّن املحجوب يرف�ص اخلروج يف الكالم، ولكّنه يقبل التعبري عنه بن�شف الكالم 
فًا،  فًا واإّما مزيِّ اإّما ُمزيَّ ‘الأنا’ الذي يكون  الذي هو يف الُنكتة مثاًل. فالنكتة تخرج من دون 
والنكتة ل تاأتي اإل يف غيابه. وعليه فاملحجوب اأو الالوعي مُمتِنع عن الت�شريح، ولكّنه غري 

مُمتِنع عن التعبري.
والدللت.  الرموز  اأّولية من  نه مناذج  ُتكوِّ ُم�شرتك  بوجود لوعي  فيقول  يونغ  اأّما 
ولهذا  والتعايل.  العلّو،  والرغبة يف  ال�شمّو،  اإىل  النا�ص جميعًا  نفو�ص  يرمز يف  مثاًل  فاجلبل 

د الذي قال به فرويد. ال�شبب، الال�شعور غري ُمرتبط بالتفرُّ

ماذا �ستقول، يف كِلمة اأخرية تخِتتم هذا احلديث، عن جمّلة الآخر وفكرتها، وما 
مُيِكن اأن توؤّديه من وظيفة ثقافية يف العامَل العربي ؟

في العامَل لعربي اكت�شافًا  هذه املجّلة، ف�شاًل عن وظيفتها الثقافية، تنقل اإىل ُمثقَّ
ما  مُبجاراة  ت�شمح  اأمناطًا  متمعنا،  يف  بعُد  تدخل  مل  التفكري  من  اأمناطًا  الأق��ّل،  على  اأو، 
يحدث يف مال الإنتاج الفكري يف الغرب. اإّنها مهّمة اأوىل ُت�شِهم فيها املجّلة ب�شكل قوّي جدًا؛ 
نظرًا لأّنها تفتح اأبوابها لكّل املُثّقفني العرب، ونظرًا للمكانة الرفيعة املُ�شّلم بها لأدوني�ص. واإىل 
جانب هذا، نظرًا لعالقتنا نحن املُثّقفني العرب ببقّية املجتمع اأو مُبعتقداتنا، ُيِكنها اأن ُتتيح 
الوقوف  ر فكرنا من  بتحرُّ ت�شمح  ُمناق�شًة جريئة  املُعتقدات  ُتناِق�ص  املجّلة كي  الُفر�شة لهذه 

عند العقائد. 
لحظ اأّن هذا كان دور املُثّقفني دائم�ًا. فاملُثّقف�ون هم الذين اأدخلوا اأفكار داروين 
نهاية  يف  املثّقفون  بها  قام  اأُخ��رى  وترجمات  �شمّيل،  �شبلي  ترجمات  خالل  من  م�شر  اإىل 
القرن التا�شع ع�شر وبداية القرن الع�شرين. فهم الذين ترجموا مارك�ص، والتيارات الفكرية 

م�سطفى �سفوان
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والفل�شفية. واأّيًا ما كان م�شري هذه الأفكار، فما كانت لتوَجد اأ�شاًل لول عمل املُثّقفني يف جلنة 
الرتجمة والن�سر والتاأليف. ففي وقت من األأوقات، كان اأناتول فران�ص، وحتى د�شتويف�شكي 
االآخر لها  اأّن مّلة  دين، ونحن مل ن�شمع بهما اإل بف�شل الرتجمة. واأعتقد  ُيعّدان من املُجدِّ
الن�شيب الأكب يف دوٍر كهذا من خالل عنوانها الذي ُيناق�ص املُعتقدات التي يعني عَدم نقا�شها 

اأّن ‘الآَخر’ غري موجود.

كيف تتعامل مع موؤّلفاتك الكثرية : هل ُتعيد النظر يف بع�سها، اأّم اأّن هناك دوماً 
م�سروعات جديدة ت�ستِغل عليها، وما اآخر هذه امل�سروعات ؟

كانت موؤّلفاتي تاأتي دومًا ا�شتجابة لظروف ُمعّينة توِجب اأن اأرّد على طلب جمعية 
اأو �شحيفة. ومّرت فرتة كنُت اأعطي خاللها درو�شًا اأُعِلن عنها بتحديد تطوير ُمعاجلة مو�شوع 
ُمعنّي. مبعنى اأنني كنُت اأخُلق العْر�ص لتاأمني الطلب. لذلك مل اأَُعد اأبدًا اإىل ما اأّلفُته، ول اأُِحّب 

العودة اإليه.
طبعًا.  كتاب  اإىل  �شتتحّول  حُما�شرات  �شل�شلة  باإلقاء  اأق��وم  احلا�شر،  الوقت  يف 
اأحدًا اآخر �شوف يتكّفل بذلك من َبعدي. مو�شوع هذه  اأّن  اأُحّولها بنف�شي، فال �شّك  واإذا مل 
املُحا�شرات هو عالقتي بالتحليل النف�شي، بالأ�شخا�ص، والأ�شدقاء، واجلمعيات : مو�شوعها 

باخت�شار هو مو�شوع حديثنا يف هذه املُقابلة.

ا�سمح يل، يف نهاية هذا احلديث ال�سيِّق املُمِتع، اأن اأ�سكرك با�سمي وبا�سم اأ�سرة 
جمّلة الآَخر �سكراً جزياًل. واأدعو اهلل اأن يحفظك وُيطيل ُعمرك.

ال�شكر لك ولأ�شرة مّلة الآخر. وعلى ِذْكر طول الُعمر، �شاأحكي لَك ما جرى معي 
موؤّخرًا. فقد انتهت مّدة �شالحية هوّيتي ال�شخ�شية. وملّا ذهبت اإىل دائرة الأحوال ال�شخ�شية 
يف البلدية كي اأُجّددها واأ�شتِلم الهوية اجلديدة، اأعطتني اإّياها موّظفة �شاّبة. وحني اأخذُتها 
دت ع�شر �شنوات، نظرُت اإىل املوّظفة، وقلت لها : واهلل �شاأحاول اأن اأعي�ص  ووجدُت اأّنها ُجدِّ

قْدر ا�شتطاعتي. فاأجابتني قائلة : ل، نحن بانتظارك.

الذات الناطقة
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ات واالآَخر الذَّ

�سريف خزندار وفران�سواز غروند

حواراً  �سوَتني،  ذا  اً  ن�سّ االآخر  جمّلته  يف  اأن�سر  اأن  اأدوني�ض  علّي  عر�ض  عندما 
بيني وبني زوجتي فران�سواز غروند Françoise Gründ حول مو�سوع االآخر، مل اأترّدد حلظة 
واحدة واأجبُت فوراً ب� ‘نعم’، ُمناق�ساً نف�سي تاماً؛ الأنني كنت قد قلُت قبل ب�سع �ساعات 
اأو ندوة.  اأو ُمداخلة الأّي موؤتر  اأيَّ طلِب كتابٍة  �ساأرف�ض  لفران�سواز : من االآن و�ساعداً 
لّكن مو�سوع الن�ض املُقرَتح، وم�سروع عمل ُم�سرَتك معها مل يرُتكا يل يف النهاية جمااًل 
طريقتنا،  على  حياَتنا  خالله  وجدنا  قرٍن  ن�سف  فران�سواز  مع  اأم�سيُت  فقد  للتفكري. 
بالفعل حاول  ُم�سرَتكاً.1  اً  ن�سّ قّط  نكتب  لكننا مل  تقريباً.  �سيء  كّل  معاً  اأجنزنا  ومنذئٍذ 
الكتاب  لكّن  نتحاور،  وفران�سواز  يجعلني  اأن   1982 عام   Georgel جورجيل  جاك  �سديقنا 
الذي اأجنزه2 ثمرُة ُجهِده وحَده، وخال�سة اأجراها مع كلٍّ مّنا على ِحدة. اأحياناً، بل نادراً، 
وّقعنا معاً مقاالٍت اأو ُمقّدمات، و ب�سراحة كان اأحُدنا يكتب الن�ّض، واأحدنا اأو كالنا ُيعطي 

االإذن بالطباعة. 

والتزامنا، وهوانا،  �سّكل حمور بحثنا، وعمِلنا،  االآن يف مو�سوٍع  نتحاور  اأن  اأّما 
وحياتنا، فَيا َلُه من م�سروٍع ُم�سِكر ! 

نعم يا اأدوني�ض، �سوف نقوم بذلك ! 

بولعنا،  بعملنا،  اأبداً  م�سبقاً  وفران�سواز  اأُفكِّر  مل   : الفكرة  واأتت  ال�سكرة  راحت 
ر  ر ب�سكٍل واٍع، ومل ُنخّطط، اأو ُنقرِّ وبالتزامنا. وقد ال حظنا ذلك بهذه املنا�سبة، اإذ مل ُنقرِّ
�ض حياتنا لالنفتاح على االآخر، للعمل على اأاّل يبقى االآَخُر اأخَر، اأال يكون  اأننا �سوف ُنكرِّ
غريباً يف اأّي جمتمٍع كان، حتى يف بلده. وتابعنا على امتداد خم�سني عاماً بالتفاُهم ذاته، 
ليَل  يبحثان  اللذين  الزوَجني  نُكن  مل  يه.  ُن�سمِّ اأن  دون  املن�سود  الهدَف  عينه،  واحلما�ض 
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الن كّل نظرٍة، وكّل حركة تِندُّ عن اأحدهما اأو عن االآخر  نهار يف اأعماقهما، ُيغربالن وُينخِّ
ملعرفة اإن كان لها معنى ظاهر اأو خفي يتوّقعه كلٌّ مّنا اأو يفهمه. مل نكن ُمولَعني باملُحلِّلني 
لون على القول والكِلمة، وغالباً ما تلقينا الِعتاب واملوؤاخذة  النف�سيِّني واأتباعهم مّمن يتطفَّ
نتيجة ذلك. لقد انخرطنا يف احلياة العملية، كما ُيقال، وُخ�سنا غمارها بال هوادة. ودون 
كالم اأو نقا�ض ي�ستغِرق �ساعاٍت )يا َل�سياع الوقت !( م�سينا يف احلياة قُدماً يدفعنا الباعث 

نف�ُسه، والقناعاُت امل�سرتكة نف�ُسها اأي�ساً. 

نتمّكن من خالله من حماولة  قد يكون حوار بيني وبني فران�سواز م�سطَنعاً 
اللياقة  ُتراعي  وفرية  ح�سنة  باأفكار  تلميعه  وُنحاول  للتنظري،  قاباًل  يُكن  مل  ما  تنظري 
ال�سيا�سية. غري اأّن هذا مل يكن اأبداً اأ�سلوبنا، وال طريقتنا يف العمل. لذا لن نقوم بذلك، 
و�َسُيديل كلٌّ مّنا مبا يوحيه له مفهوم الآخر. هكذا نكون قد اأخل�سنا لروح ما طلبه اأدوني�ض 

ال حلرفّيته. 

عْتها معه فران�سواز غروند التي ُت�ساطره  كتب هذه املقّدمة �سريف خزندار، ووقَّ
فيها املعنى واملبنى.

الرينيار، اأيلول/�سبتمرب 2011

ات واالآَخر الذَّ
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اأنا االآَخر

�سريف خزندار

اإمّنا هو احلديث عن  الآخر  الآَخ��ر دوم��ًا. احلديث عن  و�شاأبقى  الآَخ��ر. كنُت  اأنا 
نف�شي. البحث عن الآخر اإمّنا هو البحث عن نف�شي.

نظر  ويف  فرن�شيًا،  العرب  نظر  يف  ك��ان  ال��ذي  الآَخ��ر  طفولتي.  منذ  الآخ��ر  كنُت 
الفرن�شيني عربيًا. كنُت فخورًا بانتمائي املزدوج الذي مل اأُخِفه اأبدًا. كنُت اأ�شعر اإزاء رفاقي 
ال�شورّيني باأين اأمِلك �شيئًا اإ�شافيًا، واإزاء الفرن�شيني اأولد الأجانب املُقيمني الذين عددُتهم 
اإّن اللغَتني  ُثّم  ُيقا�ص.  اأتفّوق عليهم مبا ل  اإذ  حتى واأنا يف ال�شاد�شة من عُمري مثاَر �شفقة، 
تعِك�شه  بالتفوُّق  �شعورًا  وهَبتاين  مُمار�شة،  دون  اأرتادهما  الّلَتني  والديانَتني  اأُتِقنهما،  الّلَتني 

نظرٌة وابت�شامٌة �شاخرتان عن غري ق�شد.
اأجل ! اأقولها دون خجل. كنُت اأ�شعر بالتفوُّق لأنّني، ِخالفًا لالآخرين، ع�شُت يف كَنف 
ثقافَتني، بينما مل يكونوا يعرفون اإل واحدة، وكان يل هذا النتماء املزدوج بف�شل اأبي الذي، 
على الرغم من كونه �شيخًا ُم�شِلمًا، تزّوج من فرن�شية كاثوليكية مل ترتّد عن دينها لتعتِنق دين 
لرفاقي،  يكون مبقدوري، خالفًا  اأن  متعة  ة،  متعًة خا�شّ وّفر يل  وحَده  النتماء  زوجها. هذا 
اأن اأذهب اإىل ُقّدا�ص منت�شف الليل، واإىل اجلامع الكبري ل�شالة اجلمعة. كنُت اأعي�ص هذا 
�شهادَتني  اإىل  يتقّدم  باأّنه  اأي�شًا  يفتِخر  الآخرين،  نظر  يف  له  اأُمثِّ الذي  الآخر،  كان  امتيازًا. 
َتني : الأوىل يف ق�شم الفل�شفة باللغة الفرن�شية، والثانية يف الريا�شيات باللغة العربية.  ثانويَّ

وبعد ح�شويل عليهما، انطلقُت اإىل الوليات املتحدة للح�شول على ثالثة اأمريكية.
اًل ل رجعة  ل و�شعي كاآَخر حتمُّ اأحتمَّ اأن  ِتْبعًا ل�شوؤاٍل �شاأذكره لكم،  حينئٍذ قّررت، 
�شه اإّبان احلرب  فيه، وكنُت وقَتها ُمنخِرطًا يف برنامج تباُدل لطالب املكتب الأمريكي الذي اأ�شَّ
ع ا�شمه �شتيفن غالتي Gallati كي يلتقي �شبابًا من كّل الُبلدان  العاملية الثانية ُم�شِعف ُمتطوِّ
وبعبارة  الأبد.  اإىل  تختفي  احلروب  لعّل  الآخر  هم  بع�شِ على  هم  بع�شُ ف  يتعرَّ كيف  يتعّلمون 
اأُخرى، اأ�ّش�ص نوعًا من منّظمة اليون�شكو لكْن على نطاٍق فرديٍّ وخا�ّص. كّنا ننزل يف �شيافة 
درا�شتنا.  لنا  ُتتيحه  ما  مبقدار  ال�شخ�شّيات  من  عدد  لقاء  يف  وُن�شارك  اأمريكية،  عائالت 
وخالل اأحد اللقاءات، �شاألتني �شّيدة : »ماذا تفطر كّل �شباح ؟«، فاأجبتها : »قهوة باحلليب 
مع ُخبز بالزبدة واملُرّبى« وخيَّم ال�شمت على جمهوٍر خاب اأمُله لأّنه كان ينتظر بطبيعة احلال 
ف فطورًا �شباحيًا باللون  ، َك�شوري، اأن اأ�شِ جوابًا اآخر اأكرث... ُندرة. حينئٍذ فِهمُت اأّنه كان عليَّ
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ف الفطور املوروث عن التاأثُّر بالغرب الذي كان قد وجد �شبياًل اإىل  ال�شوري املحلي، ل اأن اأ�شِ
ل م�شوؤولية  املجتمع. اإذًا كنُت يف نظر هوؤلء الأمريكّيني ‘الآَخر’ بالتحديد. وكان علّي اأن اأحتمَّ
هذه ‘الآخرّية’. ومنذ ذلك اليوم، رحُت اأتعّرف على جذوري ال�شورّية واأتعّلمها. لكْن ملّا كنُت 
ف على جذوري الفرن�شية، وعن طريق العدوى ِهمُت بكّل  ُمزدوجًا، تعنّي علّي اأن اأتعّلم التعرُّ

ما يتعّلق باجلذور والتقاليد.
اإىل  بالقيا�ص  فنحن،  له.  لنهاية  منه  ميوؤو�ٌص  م�شروٌع  بنف�شك  نف�َشك  تعِرف  اأن 
ف على ذاتنا اأكرث مّما  ٍد دائم. بئر بال قرار. ولي�ص يف و�شعنا اأن نتعرَّ ذواتنا، ُمفاجاأة يف جُتدُّ
يف و�شعنا الّدعاء مبعرفة الآَخر. لفائدة من التعلُّل باحلكايات، فعبارات من مثل ‘اأعِرفَك 
ر’، والعبارات الأخرى املُتداَولة املُبتَذلة فارغة من اأّي معنى، وعلينا  متامًا’، ‘اأعرف مباذا ُتفكِّ
ن ُن�شِقطها من ُمعجمنا. لكْن، ماذا نعرف يف الواقع ؟ ما الذي نظنُّ اأننا نعرفه ؟ ل�شيء. ل 
نعِرف اأّي �شيء اأو ما اأَقّل ما نعِرف. نعِرف اأ�شياء حتتِمل الأخذ والرّد دومًا، وحتى بعد طول 
د اأيّن اأنا ‘الآَخر’ حّقًا، ل اأعرف عنه �شيئًا بتاتًا.  تفكري، ل نعرف يف احلقيقة �شيئًا. واإذ اأوؤكِّ
لكْن ِلَنْبَق على هذا الفرتا�ص اأو على هذه املقولة : اأنا الآَخر. هل اأهتّم بالآَخر لأنني الآَخر 
ين اأهتمُّ بالآَخر، ل اأت�شامح مع الذين ل ُيولون الآَخر اهتمامًا، واأرف�ص هوؤلء الآخرين  ؟ اأَ ِلأَ
الذين ل ُيِحبُّون الآَخر. هل ثّمة من تناُق�ٍص �شاِرخ ؟ ل، ل اأعتقد. بل اأعتقد اأّن املقِدرة على 

ُكْرِه الآَخر اإمّنا هي �شكٌل من اأ�شكال ُحبِّ الآَخر.
ما اإن و�شلُت، واأنا يف الثانية والع�شرين من عُمري، اإىل فرن�شا حتى اكت�شفُت اأّن 
لي�ص يف الإمكان ملْ�ص الآَخر اأو بالأحرى، يجب األ نلَم�ص الآَخر. فمن املحظور اأن اأ�شع يدي 
ه اإىل �شدري مّرَتني اأو ثالثًا، اأو  اأُم�ِشكه بقامته، واأ�شمُّ اأو اأن  يف يِده، وذراعي حتت ذراعه، 
كّلها  ال�شرقية  الطريقة  على  والتفاُهم  وال�شداقة  التعارف  وحركات  �شعره،  على  اأم�شح  اأن 
يف  حتى  وباملُقابل،  الآَخ��ر.  وبني  بيني  م�شافٍة  على  اأُحاِفظ  اأن  علّي  كان  وبالتايل  حمظورة. 
على  ف  اأتعرَّ كيف  الفَتيات  بف�شل  تعّلمُت  اإمّنا  واأنا  �شهاًل،  احُلّب  كان  البعيد،  الع�شر  ذلك 
ثقافية،  اليوم  يها  ُن�شِمّ قد  التي  اجلن�شية  الفوارق  ا�شتح�شنُت(  )وبالتايل  واكت�شفُت  الآخر، 
د اأين وكيف،  ُقل، التزامًا ب�شيء من اللياقة، اإين اكت�شفُت التنوُّع الثقايف دون اأن اأُحدِّ اأجل، َوْلأَ
ودون اأن اأُ�شيف اأّن تلك الو�شيطات رحْلَن منذ ذلك الع�شر اإىل العامَل الآَخر )لكّنُهنَّ بَقنْيَ 

اأبدًا يف وجداين واأنا َمِديٌن لُهنَّ بالمتنان واجلميل مِلا فتحن يل من اأبواب املعرفة(.
كنُت الآَخر العربي ال�شوري، وكثريًا ما قلُت اإنني الفرن�شي اأي�شًا، ابن فرن�شية من 
ليموج، وحفيد لأخرى من البيمون، و�شليل ثائٍر م�شهور وجرنال له متثال، لكّني بقيُت العربيَّ 
ح، كنُت فخورًا بذلك. ومن ناحية اأُخرى، كنُت هنا يف ق�شم الأبحاث يف  ال�شوري. ومن دون تبجُّ
ف اجلمهور الفرن�شي بال�شعر العربي بناًء  هيئة الإذاعة والتلفزيون الفرن�شيني ORTF كي اأُعرِّ
نَي اآخَرين هما عمر اأمريلي، والتون�شي فوزي  على طلِب بيري �شيفر Schaeffer فا�شتعنُت بعربيِّ
ال�شايب لإنتاج �شريط وثائقي اأّول اأجنَزه جان لوك مانيورون Magneron حول »ال�شعر العربي« 

اأنا االآَخر
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اأردُت اأن اأُبرهن فيه اأّن ال�شعر العربي كان ُين�َشر، زمَن ولدته، عن طريق الإن�شاد. لذا اخرتُت 
ق�شيدًة جاهليًة لعنرتة بن �شّداد وطلبُت من فوزي الذي كان يف تلك الفرتة عاِزَف ناي )قبل 
اأن ي�شري عاِزف عود( اأن ُيلّحنها ويتقيَّد باإيقاع بحر الق�شيدة ال�شعري، بينما غّناها عمر 
ب�شوته اجلميل العميق. هذا ال�شريط التجريبي الق�شري مل ُيَذع َقّط. وعندي، على ما اأظّن، 
لأّنهم  وعمر؛  وفوزي،  لوك،  برفقة جان  اأبدًا  ُم�شاهدتها  اأ�شتطيع  لن  التي  الوحيدة  الن�شخة 

رحلوا الواحد تْلَو الآَخر. 
البع�ص  بفّن  البع�ص  تعريَف  فرن�شا  اأر���ص  على  ك  التحرُّ لهذا  الأّول  الهدف  كان 
مًا على اأّل اأَِحيد عن هذا الدرب اأبدًا، عن هذه املهّمة التي ا�شطلعُت بها. اأن  الآخر. كنت ُم�شمِّ
ف الفرن�شيني  ف البع�ص على فّن الآخرين مثلما اأُعّلمهم اأن يتعّرفوا على اأنف�شهم. اأن اأُعرِّ اأُعرِّ
على ال�شعر العربي كما اأحِمل العرب على التفكري يف الطريقة التي يوؤّدون بها ال�شعر اإن�شادًا 
وغناًء. ولطاملا تاأّكدُت، على امتداد حياتي، ويف اأّي ماٍل كان، من اأّن �شّكان البالد الأ�شلّيني 
كانوا يف حاجٍة، كالأجانب �شواء ب�شواء، اإىل معرفة ثقافتهم التي يجهلونها يف الواقع ُمقتِنعني 

باأّنهم يعرفونها بالبداهة. الآَخر يردُّ لنا قيمتنا. 
وملا كانت الأمور كذلك، ا�شتخدمُت الآَخر وبالغُت يف ا�شتخدامه. 

لي�شت العالقة مع الآخر ب�شيطة اأبدًا و ل ُمكت�َشبة على الإطالق. بل هي مزيج من 
ْرٌب من هوى عاقل منون، ومعقول وغري معقول. فما م�شرينا من دون  بغ�شاء وهوى. �شَ
الَخر ؟ من دون نظرة الآَخر ؟ هل ُيِكن اأن نوَجد من دون الآَخر ؟ لهذا ال�شبب، الآَخر ل 
فه الق�ش�ص  ُيطاق. فهو اأبدًا حا�شٌر كاملالك احلار�ص، اأو كال�شيطان ال�شّرير ال�شغري كما ت�شِ
ق. نحن با�شتمرار حتت اأنظاره. يقودنا،  امل�شّورة. ُيراِقبَك، وين�شحَك، وُيعلِّق، وينتِقد، وُي�شفِّ
دنا، ومهما تعّللنا بعدم اللتفات اإليه، نعلم حّق العلم اأننا غرُي قادرين على التخلُّ�ص  ويرت�شّ
منه. اإذًا اأ لي�ص من الأب�شط اأن ن�شري نحن الآَخر ؟ هذا ما اخرتُته، و�شبق اأن قلُته : اأنا الآَخر.
املثل  هذا  م�شامعي  على  رّددوا  م��ّرٍة  من  كم  النار’.  ‘اإل  تعي�ص  ل  راّن  مدينة  يف 
)اإ�شارًة اإىل حريق 1720 الذي التهم جزءًا كبريًا من املدينة(، قا�شدين اإفهامي اأّن حّظي 
�شئيل من النجاح يف املهاّم التي اأُوِكلت اإيّل. طبعًا، اأهل ‘ال�شنعة’ كّلهم ا�شتنكروا تعييني على 
�شات الثقافية الفرن�شية، اأن القاِدم من مكاٍن اآخر، ومل اأُكن ع�شوًا يف  راأ�ص اإحدى اأكب املوؤ�شَّ
نقابة اأو حزب، ومل اأتاآمر يف اأروقة الوزارة، واأُ�شارك يف املظاهرات، واأُوّقع عرائ�ص... كنُت 
الآَخر،  تكون  اأن  يعِرفون معنى  البوتون  وقلبها. كان  اأبوابها  راّن  الآَخر، وفتحت يل مدينة 
ث  معنى اأن ترتاد مدار�ص ُعلِّقْت على ُجدرانها عبارات : »ُيَنع الُب�شاق على الأر�ص، والتحدُّ
باللغة البوتونية.« ويف معبَد الثقافة اأدخلُت اللغة البوتونية، لغة »الإوّز واخلنازير«، وغر�شُت 

. جذوري يف مدينة راّنْ
اأن تكون الآَخر يعني اأن تكون الثائر البهلوان املُتاآمر اأينما كان، ومهما فعل. اأن تكون 
، عزمُت على  مات. يف مدينة راّنْ الآَخر ُيتيح لَك اأن تنق�ص النظام ال�شائد، اأن تنتِهك املُحرَّ

�سريف خزندار
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اأن اأ�شت�شيف الآَخر والآخرين. وهذا ما فعلُت اإذ دعوُت اأ�شحاب الرتاث املو�شيقي، والأغاين، 
واأنواع الرق�ص، والطقو�ص، هوؤلء الذين مل يكن لهم احلّق اآنئٍذ باأن ُي�شّموا اأنف�َشهم فّنانني، 
واختالفهم،  بهوؤلِء احلاملني هوّيتهم،  ثقافة. جئُت  كِلمة  تنطِبق عليهم  اأن  وما كان مُمِكنًا 
كانوا  الذين  باأولئك  رّحبوا  وجميعهم  بالبوتون،  يلتقوا  كي  وم�شتقبلها،  الب�شرية  وما�شي 
ي�شعرون وي�شت�شِعرون، يف فرن�شا واأوروبا، اأّن الأوان قد حاَن لقلب �شفحة ال�شتعمار، واكت�شاف 
�شُته مبثابة فعل اإيان، واإعالن  ثقافة الآخرين. وقد كان مهرجان الفنون التقليدية الذي اأ�شَّ

ر الآخر حياَته للتعريف بالآخرين. انتماء. نعم ! ف�شوف ُي�شخِّ
�ص الآَخر ال�شخ�ّص الذي يح�َشب اأّنه اآَخر. وهاهو ينظر  مع الزمن، يحدث اأن يتقمَّ
اإىل َمن ُي�شبهه )اإىل الآخرين مثله( نظرة جديدة، وي�شرع يف فهم ما يجعل الآَخر مقبوًل اأو 
‘يحكم’ على  النقدية املزدوجة لكونها نظرة الفرد الذي  مرفو�شًا. قد ُت�شِبح هذه النظرة 
اإزاء  ِعرقّية  روؤًى  تطوير  اإىل  ُن�شاق  وُرمّبا  را�شخة.  مببادئ  ُتطيح  وقد  هّدامًة،  ذاته،  الفرد 
ذواتنا ، اإىل رف�ص اأنف�شنا لعدم ان�شجامنا مع املحيط ال�شائد قبل اأن ن�شرِتّد روعنا ونعود اإىل 
عقلنا كي نف�شل بني ال�شلوك الفردي، وال�شلوك اجلماعي. وحني نتعّلم اأّن لدى الآخر خرَي 
ق املرحلة الأوىل التي ل غنى عنها لقبول الآَخر يف اختالفه. فعلينا األ  الأمور و�شّرها، ُنحقِّ
نن�شى اأبدًا هذه املرحلة التي ُتفِهمنا اأّن من غري املُمِكن اإمالء عمومّيات يف هذا الجتاه اأو يف 
ذاك الذي ُيعاِك�شه. فاأولئك الذين يِجدون اأّن الآخر يتحّلى باملزايا كاّفة، ُيثلون يف خطورتهم 

وعرقّيتهم اأولئك الذين ُيل�شقون بالآَخر كّل العيوب. اإذًا ل ُبّد من العقل والعتدال.
ف.  فكيف يكون العتدال بينما نحن نعي�ص يف متمع الغلّو ؟ الغلّو يف الَتقهُقر والتطرُّ
نَف�ص  املقهورة،  تنهيدة اخلليقة  »الدين   : دومًا  واجنلز �شائبة  مارك�ص  تبقى مالحظة  وهنا 
عامَل ل قلب له، كما اأّنه روح الظروف الجتماعية التي تنبذ الروح. اإّنه اأفيون ال�شعوب.« اإل اأّن 
راخًا، و�شالحًا، وحتّول اإىل ا�شتيالء خطري على ال�شلطة. ونحن، من الآن  التنهيدة غدت �شُ
و�شاعدًا، بعيدون عن »اإمكانية حدث روحي على نطاق كوكبنا« توّقعها اآندريه مالرو للقرن 

َب يتخّطاها.  الواحد والع�شرين. الروحانيُة تركت التع�شُّ
�شينغِلق  لكّنه  واحلرّية،  واليوتوبيات  الأح��الم  ازده��ار  قرن  الع�شرون  القرن  كان 
على ذاته عائدًا اإىل ُمرّبعه الأّول. انتهت الآمال العري�شة بعامَل اأف�شل، مبجتمع اأف�شل، عامل 
كونّية، وعامَل بال  اأُخّوٌة  ال�شتعمار  نهاية  تتوّلد من  لالإن�شان، حيث  الإن�شان ذئبًا  فيه  ليعود 
حدود، عامَل ي�شعر فيه الآَخر اأن العامَل هو بيته الدائم. انتهت احلرّيات املُكت�َشبة التي راحت 
ب. وَل�شوف ن�شت�شِهد، يف امل�شتقبل، بخم�شينات القرن املا�شي و�شتيناته، وكاأّنها  �شحّية التع�شُّ
اأُ�شطورة، وَل�شوف يوجد اأحٌد ليقول : كانت مدينة ‘ماهاغوين’ التي ُيَنع فيها امَلْنع، يوتوبيا مل 

َتُدم اإل عّدَة �شنوات لتتحّول من َبعُد اإىل �شّدوم غري امل�شيافة.
عندئٍذ اأَدرَك الآَخر اأّن احلُلم قد انتهى، واأّنه �شيبقى الآَخر على الدوام.

لرينيار 31 كانون الأّول/دي�شمب 2011
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فران�سواز غروند

يف يوٍم من اأيام اأيلول/�شبتمب، طلب اأدوني�ص من �شريف قائاًل : تكّلم عن ‘الآخر’. 
قال ذلك ل�شريف الذي اأحال ال�شوؤاَل اإيّل...

العامَل  نا�شًا من  اأُ اأربعني عامًا، �شاحْبنا  اأكرث من  اأننا، على امتداد  اأدوني�ص  يعلم 
باأ�شره... األلعمل اأم للبحث ؟ 

لكّنه ل يرغب يف احل�شول على تقرير. 
وهاهي هاوية �شحيقة َتْفَغر اأمام الآخر ! تلك الكِلمة الثقيلة اإىل درجة اأنها تقع يف 

اجلانب الآخر من �شماء اليقينيات.
َمن الآَخر ؟
اأيَن الآَخر ؟

من اأين ياأتي ؟
ل�ص منه  به، اأن يتخَّ واإىل اأين يذهب ؟ هل ي�شتطيع كائٌن اأن يتالفى الآَخر، اأن يتجنَّ

اإذا ما �شاغب و�شّو�ص ؟
ومِلَ يكون الآَخُر عن�شر �شَغٍب وت�شوي�ص ؟

�ص الآَخر ؟ هل من املُمِكن اأن نتقمَّ
الآخر، الالحمدود، يغدو اإلهًا، يغدو اخلليقة جمعاء، يغدو احلقيقة.

»اأنا احلّق !« هذا ما �شرخ به احلالج، املت�شوِّف الذي عا�ص يف القرن احلادي ع�شر.

قبل توقيفه، وتعذيبه، كان يظّن نف�شه اأّنه احلّق. وقد �شار الآَخر املُطَلق. كان اهلل.
كان يوؤّكد حدثًا ُيريد بب�شاطة اأن ُيعِلنه على املالأ. مل يُكن ي�شعى لدمج الآخر، لأّنه 

�شبق اأن كان هو الآخر... والآخرين الكائنني كلَّهم. مل يُعد ثّمة ما يقوم به. 
بعد ذلك بقليل، يف القرن الثالث ع�شر، �شي�شلك ابن عربي طريقًا ُم�شابهة. هذا 
الأكب’،  ‘ال�شيخ  لَقب  عليه  ُيطِلقون  الدم�شقيُّون  زال  ما  الذي  الكبري  الروحاين  املت�شّوف 
يقوم  ه  ِبُحبِّ الذي  فاهلل  واملخلوق.  اخلاِلق  بني  مُتّيز  ل  التي  الوجود«  »وح��دة  عقيدَة  �شيبني 
باخللق، يجعل املخلوَق يف و�شع األ يكون اإل جتلّيًا للحّب. اإذ يبقى هذا احُلّب، واإمكانية معرفة 
ف اإليها، يف نظره، ُمالِزمًا للكائن الب�شري. لذا يرى الإن�شاُن اأّنه خملوٌق لكي  الذات اأو التعرُّ

ّبًا، وحبيبًا.3  يكون حُمِ
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اأنا عبد الهوى وعبد احلبيب
نار الهوى حترق قلبي

ومن اأُِحبُّ يف ذهني
ا�شتوىل الهوى على ِزمام قلبي

هكذا اأينما حّولُت وجهي
فاأنا والهوى وجهًا لوجه. 4

يف اجتاٍه ُمواٍز لكن بكلمات اأكرث ت�شابهًا، ياأتي جالل الدين الرومي، املولود يف بلخ 
دية الكائن. غري اأّنه ي�شل  )اأفغان�شتان حاليًا( يف القرن الثالث ع�شر، ِلُيِقّر، هو الآخر، بتعدُّ

اإىل نتيجٍة تتَِّجه �شوب جبّية مطلقة اأكرث.
»عندما ُي�شبح الرجل واملراأة واحدًا، فاأنت هذا الواحد. عندما تتال�شى الواحدات 
فاأنت هذه الوحدة. اأنت �شّكلت هذا ‘الأنا’، وهذا ‘النحن’ كي ت�شتطيع اللعب مع نف�شك ُلعبة 

العبادة، كي ُت�شبح كّل ‘اأنا’ وكل ‘اأنت’، روحًا واحدًا ويف النهاية تغو�شان يف ‘احلبيب’.«5 
كذلك كان نيت�شه اإىل حّد ّما يظّن نف�َشه اهلل قبل اأن يبحث عن اأن ‘ُي�شّفي ح�شاَبه 

معه’. فثمة اآلهة كثرية كانت تتزاحم يف راأ�ص الفيل�شوف الأملاين. 6
ثّمة حال �شديدة الختالف، حال ُمت�شوِّف، خاِلق عقيدة: اإّنه ي�شوع امل�شيح الذي 

ف نف�َشه بالآخر )واِرث اهلل، واهلل ذاته(. كان ياأّمل اأن يتمّثله كّل �شخ�ص.  كان ي�شِ
كلوا، هذا هو ج�شدي.  »خذوا   : كانوا حوله  ملن  قال  واخلمر،  قّدم اخلبز  عندما 

خذوا ا�شربوا، هذا هو دمي، دم العهد اجلديد الأبدي.«7
اإزالة احلدود مع الآخرين، مع  اأّنه كان ُيحاول  ‘اآخَر’ بو�شوح، بيد  حّدد نف�َشه ك� 
كّل مبداأ ‘اآخرّية’. ل �شيء وا�شح ! يبقى كالمه ُمبَهمًا منذ اأكرث من األَفي �شنة. ُي�شبه هوؤلء 
ال�شطح  اأح��وال  �شمن  الآخر  هوية  يف  هوّيتهم  تذوب  اأن  يق�شدون  الذين  الهائمني  الُع�ّشاق 

الغَزيل : ‘اأنا اأنَت.... واأنَت اأنا’.
كالم اإلهي فيه تدني�ص يقود اإىل اأكب خلط، واإىل قطيعة نهائية. 

اإذ ُيحاول اأن يتماهى يف الآخر، بجانبه اأو اأمامه، يقتل، يقرِتف ُجرمًا... اأو ت�شحية، 
والأمر �شّيان ! 

اإذا اختفى الآخر، اأين يّتِخذ الأّول موقَعه ؟ 
هاهي م�شاألة املراآة املُقِلقة.

َمن الذي يِقف وراء الفولذ ال�شقيل اأو الزجاج العاِك�ص ؟
كانت هذه امل�شاألة �شبَب موت نرِج�ض.

وازدواج  وت�شريحه،  ‘الأنا’،  م�شاعفة   : ب��امل��راآة  امل�شرح  ُن��ق��اِرن  اأن  ُو�شِعنا  ويف 
جل�شات  اأو  الأرواح  ا�شتحواذ  وطقو�ص  الحتمالت،  وانبثاق  الآخرين،  ومعركة  ال�شخ�شية، 
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الن�شوة ال�شامانية تقّدم امتدادات ُم�شابهة. فَمن ت�شكنه روح، ُي�شبح اآَخر اأو يزدوج وجدانه، 
حاله متامًا كحال الذي ي�شطح يف رحلة َغْيب، يف عوامِل الكون املختِلفة، للقاء القّوة اخلارقة 

التي �شوف ُت�شاعده يف حّل ُم�شكالته.
والآَخر.  نف�َشها  ن  ُتكوِّ وقتًا،  تق�شي  كاّفة،  اخلليقة  اإناث  �شاأن  احلامل  املراأة  �شاأُن 
اأين تبداأ حدود اجلنني ؟ لن يغِفر الذكور لالإناث اأبدًا التفوُّق الأنثوي الوراثي. وَل�شوف ُيحاِول 
الذكور، بالقوة واحليلة، وُبغية الثاأر من القَدر واملخلوقات الأقل قّوة عقلية، اأن ي�شتولوا على 
احلكم. بينما تبقى ُم�شكلة الكائنات اخُلنثى )احللزون، وبع�ص الأ�شداف، والديدان، والعَلق( 
التي تفرز من اأج�شادها ما يحتوي املُذّكر واملوؤّنث، اأي خاليا ُمذّكرة وخاليا موؤّنثة، ا�شتطالت 

ُت�شبهها. 
واأفروديت( ُيّثل حاًل جن�شية ُمزدوجة. ويف  الب�شر، اخُلُنث )واِرث هرم�ص  لدى 
دًا ُي�شّكل كمالّيته اجل�َشدية،  اأحوال كثرية، ُيحاول ت�شحيح الطبيعة خُمتارًا جن�شًا واحدًا حُمدَّ

وذلك كي ُي�شبح اإن�شانًا اجتماعيًا. ذلك اأّن حد�َشه لالآخر ُي�شبه غّمًا مَر�شيًا. 
ق بني العقائد والأديان. هكذا  د وعي الآخر اخلّط الفا�شل الذي ُيفرِّ اأحيانًا ُيج�شِّ
د  ُحدِّ لالآخرية،  خا�شًا  مبداأ  يت�شّمن  فهو  وعليه  الإلهّي،  ر�شوَل  الب�شري  الكائَن  ها  بع�شُ َيُعّد 

ع�شوائيًا عب التاريخ: مبداأ اخلري. وهذه من دون �شّك حال اأديان الكتاب. 
لكْن على الرغم من هذا تلوح بع�ص ال�شواّذ. اإذ يرتفع، �شمن الكثلكة مثاًل، �شوٌت 
خُمتِلف : �شوت الكاثار يف القرن الثاين ع�شر، يف اأوك�شيتانيا. ففي نظر هوؤلء امل�شيحيني املُن�شّقني، 
الإن�شان يحمل ال�شّر يف ذاته، وعند ولدته ت�شبح احلياة معركة لهوادة فيها �شدَّ الآَخر، ال�شّر 
الذي فر�شه القدر. اأّما عقيدة الكاثار )الأطهار الذين ي�شعون لبلوغ الكمال( ف�شتقودهم اإىل 
وهم اأهل ِبَدع وهراطقة. وقد اأبادتهم يف القرن  حتفهم لأّن املُوالني للبابا يف القرون الو�شطى َعدُّ

الثالث ع�شر جيو�ص مِلك فرن�شا ورئي�ص اأ�شاقفة مدينة األبي يف ح�شن ‘مون�شيغور’.
اعتبارات  ُتن�شينا  ل  التاريخ،  يف  ن�شبيًا  الدقيقة  بالآخر،  ة  اخلا�شّ احل��الت  هذه 

ر با�شتمرار : اأي الآخر يف الع�شرية، يف العائلة اأو يف بيت الزوجية.  املُعا�ص املتطوِّ
كَنف  يف  الواحد  تقريبًا،  قرن  ن�شف  خالل  معًا  وعملنا  خزندار،  و�شريف  ع�شُت 
يف  الأم  م�شرح  يف  بيننا  الأّول  اللقاء  )جرى  لحّتادنا  الأوىل  الذريعة  امل�شرح  كان  الآخ��ر. 
باري�ص، عام 1962(. كان من امُلمِكن اأن يحثُّنا على اندماٍج كامل. فالبحث عن الت�شبُّه مبن 
والأطفال  احليوانات،  عملية  حد�شية:  عملية  مع  الواقع  يف  يتطابق  بقربنا  اأو  اأمامنا  يقف 
غار، والنا�ص الُب�شطاء اأو الولهانني. ويتطابق الهدف –اأي دمج �شورة املُعلِّم، ُثم املُعلِّم  ال�شِّ
باأكمله– مع اإرادة الكمال، مع تقنية تربوية، لتبلغ يف النهاية جتردًا عن املظهر الأّول. ومثل 
ر �شريف كتابًة يل، واأن وّقعُت ُمقّدمًة اأو �شفحًة  ه مل يُرقنا اأبدًا. لقد ح�شل اأن حرَّ هذا التوجُّ
ع البتة ن�شًا �شوّية با�شتثناء جوليا دومنا. هذا العمل امل�شرحي اأُحادي ال�شوت  له، لكّننا مل نوقِّ

هو الذي اأتاح لنا اأن ُنخرجه معًا، لتوؤّديه مرياي معلوف. 
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زوجان  يتقا�شمها  كان  والتي  م�شرحية،  اإىل  لت لحقًا  ُحوِّ التي  ال�شلطة  ة  ق�شّ اأّما 
ازدهار  اإّب��ان  يف  وذلك  دومنا،  جوليا  ال�شورية  والأم��رية  �شفريو�ص  �شبتيم  المباطور  هما 
فعندما  ُمنحِرف.  لكّنه  بّراق  انعكا�ٍص  اإىل  نظرنا  يف  حتّولت  فقد  الرومانية،  المباطورية 
اأجنزنا هذا العمل اجلماعي مل يكن اأحُدنا ينظر اإىل الآَخر، بل اإىل النعكا�ص املُنحِرف الذي 

ه البَطالن املُتخيَّالن على الرغم من ُبعِدهما التاريخي.  ج�شَّ
كّنا ُن�شاهم جنبًا اإىل جنب، بكل تاأكيد، ومنذ اأكرث من �شبعة واأربعني عامًا، يف البحث 

عن هوية، لكْن من دون اأن ن�شوغ بحَثنا بو�شوح، وهذا ما ُيثِّل ُجهدًا بذلناه على م�ش�ص.
�شّكل  اإذ  الإدراك:  طريق  عن  ياأتي  البحث،  رحالت  خالل  الآخ��ر،  اكت�شاف  كان 
الب�شر، وال�شمع، وال�شّم، واللم�ص، واأحيانًا الذوق، اأداًة ل غنى عنها لبناء الذات. فعمليات 
اأو الرف�ص، ذلك كّله ُيتّمم القواعد  تباُدل اللغة، ومباَدرات الدعوة للزيارة، يف حال القبول 
اأو  باأحجار  حم��دودًا  ذاته  ‘الأنا’ يِجد  فاإّن  الواقع  ويف  �شخ�شيتنا.  حدود  لر�شم  ال�شرورية 

بعالماٍت مِرنة ل تطلب اإل تغيري مكانها. 
اإمّنا ُي�شبح الآخر ) وهو �شريف خزندار يف نظري، واأنا يف نظر �شريف، لكن، يف 
الوقت عينه، املُغّني الطاجيكي، وراق�ص البنغال، و�شاحر نيجرييا...( الع�شا، التي ت�شتخَدم 
ر الآخر على األ يكون اإل ُمّرد اأداٍة ثانوية لتكوين الذات ؟  عّكازًا لت�شلُّق اجلبل. فهل يقت�شِ
وبكلمة واحدة، األ يبعث هذا على اخلجل ! غري اأّن الع�شا قد تغدو احلاّج نف�شه اأي�شًا. فهل 

ي�شتخدمني الآخر لغايات ال�شتقرار والبناء ال�شخ�شي ؟
يف النظرة املوّجهة اإىل الذات، يتدّخل الزمن بو�شفه عاِمل اكت�شاف. ُترى ! ما راأي 
د باإطار ال�شورة املُلتَقطة منذ خم�ص �شنوات، ع�شر �شنوات، اأربعني  هذا ‘الأنا الآخر’ املُحدَّ
ف على نف�شه. يا له من حتوُّل ! م�شتحيل اأن  �شنة ؟ اإّن َمن يتاأّمل اأثر املا�شي يرتّدد يف التعرُّ
يبتعد هذا الر�شم ذو الُبعَدين عن احلا�شر ب�شكل غري ملحوظ، �شاحكًا ب�شخرية من ال�شكوك 

التي ُت�شاورنا عن ذاتنا.
ُنقيم  تنوَُّعه. نحن  ُيظِهر  اأن  بب�شاطة،  يوَجد  لكي  اأو  الآخر  ُيغري  الآخر، كي  على 
Segalen هذا ال�شاعر  اأفكارنا نحو فيكتور �شيغاِلن  يف منطقة بروتانيا، وغالبًا ما تذهب بنا 
ن الأفيون، والذي تخيَّل  ُيدخِّ البعيدة، هذا الطبيب الذي  اأ�شكرته املدارات  البوتوين الذي 
عري. كّل ما هو اآخر خُمتِلف »يحِمله على الُبكاء فَرحًا.« ي�شتخِدم  املُختِلف وجعل منه فّنه ال�شِّ
يقوم  واخلارج.  اخلارجي  على  ُي�شّدد  الذي  امل�شطلح  ذاك  الغرابة،  كِلمة  نف�شها  بال�شعادة 
اإىل العيون،  اإدراك الختالف. فاأحيانًا يقفز الختالف  ال�شعور بالغرابة على وعينا لكيفية 
والأنف، والأُذن. واأحيانًا يبلغ من الُلطف ما يجعله تقريبًا ع�شّيًا على الإدراك. فاأْن تقرتب 
القابل لالغرتاب،  الذي ت�شعب معرفته، جانبه غري  ت�شت�شِعر جانبه  اأن  وحُتاول  الآَخر  من 

ُي�شّكل، يف نظر �شيغاِلن، اخلطوة التي يجب القيام بها للقاء املُختِلف. 
»لي�ص املُختِلف معطى لكّل �شخ�ص اإل بو�شفه عالقة، ولي�ص بو�شفه �شلطة مطلقة 
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اأو متلُّكًا اأو حّدًا. اإذ يولد املختلف من جديد عندما يتنّوع الب�شر ب�شكل حم�شو�ص يف ُحرّياتهم 
املختلفة. وحينئٍذ ل يتطّلب املُختِلف اأن ُت�شِقط ذاَتك. اإمّنا الآخر كائٌن يفَّ لأنني كائٌن ذاتي.«8
»اإذًا لي�شت الغرابة تكيُّفًا، لي�شت اإدراكًا تاّمًا خلارٍج عن الذات، ن�شّمه يف ذاتنا، بل 

هي اإدراك �شامل ومبا�شر لعَدِم فهٍم اأبدي.«9

الرحلة نحو...
اللقاءات.  التوّجه نحو  اإىل  ال�شامل واملُبا�شر« يدفع �شيغاِلن  البحث عن »الإدراك 
ب�شروب  التاريخ،  عْب  الرّحالة  �شعر  وقبله،  حياته.  من  اأ�شا�شيًا  جزءًا  فر  ال�شَّ يغدو  وهكذا 
الن�شوة والأوجاع التي نتجت عن اللقاء مع الآخر. اإذ خلقت متعة املواجهة عندهم ا�شطرابًا 
ُمطَلقة.  ُمغامرة، �شرورًة  اإىل  يتحّول  مِلَا  ال�شفهية  الرواية  اأو من  الكتابة،  بلغ حّدًا جعل من 
كولومبو�ص،  وكري�شتوف  ف�شبوت�شي،  واأمرييجو  ب��اول��و،  وم��ارك��و  بطوطة،  واب��ن  فعولي�ص، 
كة،  املُتحرِّ ُمغامرَتهم  ريهم  مِلُعا�شِ يروون  بيزارو،  وفران�شي�شكو  كورتيز،  وهرنان  وماجالن، 

يكتبون اأو يكّلفون اآخرين بكتابة اأ�شفارهم العديدة التي ُيعيدون خلقها اأحيانًا.
يف حلظٍة ُمعّينة، يكون لقاُء الآَخِر اأو ُمابهته اأقرب اإىل احلركة منه اإىل احلالة. 
فر اأبعادًا �شديدة التنوُّع : من النظرة نحو الآخر حتى الرحلة حول العامَل  لذا قد يكت�ِشب ال�شَّ

بحثًا عنه، للعثور عليه اأو للقائه من جديد. 
على ِغرار �شيغاِلن، ينُح كلُّ امرٍئ نف�َشه ُفر�شَة احلُلِم بالرحلة قبل النطالق. اأّما 
نداء الطريق اإىل عامَل اخليال الذي يرتكز على عملية اإخراج للرحلة، فُيثري نوعًا من اخلوف. 
كيف �شيكون وجه الآَخر –فرد، جماعة، حيوان، �شجرة، �شخرًة، �شّفة، مطر اأو رياح، �شرخة 
اأو مو�شيقى– داخل التجربة التي �شتقذف به اأمام الآَخر ؟ حينئٍذ، يقول ال�شاعر يف نف�شه اإّن 

وار، ويتوّله غمُّ الواقع.«  ًا ُي�شاوره، اأقوى من ال�شكوك الأخرى كّلها، ويعرتيه الدُّ »�شكَّ
م البنامج على التلفزيون اأحَد الأ�شخا�ص املذهولني الذي كان  عندما ي�شاأل ُمقدِّ
قد رِبح تّوًا يف اليان�شيب الوطني ماذا �شيفعل مبا رِبحه، ُيجيبه يف اأغلب الأحيان بالقول : 

َفر’. ال�شَّ ‘اأُريد 
اأّن  امللكية. ذلك  د من  املُجرَّ بغرابة يف و�شع  نف�شه  الرابح  ي�شع  اللحظة،  تلك  يف 
فه، وتبديله لعاداته بغية الرحيل �شوب روؤًى )هي اأكرث  ُمغادرته املوؤّقتة لكل ما هو حتت ت�شرُّ
نادرة،  اأحوال  يف  ب�شٍر  و�شوب  كالق�شور،  وفنادق  فارهة،  ومراكب  ومناظر،  لقاءات(،  من 
واحلّق ُيقال، تعني خروَجه من �شرنقة العادات، والنظر اإىل العذرية املُتاأّلقة املُخّباأة يف اأعماق 

ف على ذاتنا ب�شورٍة اأف�شل ؟  ك كي نتعرَّ ذاته. فهل علينا اإذًا اأن نتفكَّ
على  الطائلة  ال��رثوات  فراِبحو  ُمطمئنة.  غري  الوهم،  الرحلة  احلقيقية،  الرحلة 
�شا�شات التلفزة قد يقت�شرون على اختيار جتربة ا�شتجمام وفخامة خاَرقني للعادة. وعندئٍذ 
ُتعاِدل الرحلة موقفًا م�شرحيًا: اأن ترتدي لوقٍت ق�شري ن�شبيًا مظاهر الأمري الَبِطر اأو �شاحب 
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ُتتِعبه، واأْن ُتقلِّد حركات النجوم وت�شتعري مظاهر الأقوياء  املاليني الذي يتظاهر باأّن ثروته 
هابطة امل�شتوى. 

ي�شتطيع جتنُّب  لن  الآَخر،  اأو عفوية، باجتاه  اإرادية  الذي ي�شي، يف حركة  ذاك 
املواجهة بني املُخّيلة والواقع. اإذ ل تعدو العملية، �شواء اأتعّلقت مبراآٍة اأم مب�شرٍح اأم ب�شَفر، اأن 

تكون اأكرث من ُلعبٍة ُمزدوجة. 
اإّنه م�شكون ب�شبح، فر�شة »هروب  Leiris الذي يقول لنف�شه  ينتِهز مي�شيل لريي�ص 
مار�شيل  قادها  التي  داكار-جيبوتي  مهّمة  امل�شاركة يف  ُفر�شُة  له  وّفرته  رامبو«  على طريقة 

غريول Griaule بني عاَمي 1931 و 1933.
احلقبة  هذه  ا�شتك�شاف  طريقة  يف  التفكري  مع  املتوازي  امليداين  العلمي  العمُل 
الذين  الأفارقة  بخ�شو�ص  اأ�شئلة  نف�شه  على  طرح  الذي  لريي�ص  اأعماق  زعزع  ال�شتعمارية، 
اأع�شاء الفريق  التقى بهم، من حّمالني، و�شائقني، خُمبين، وُمرتجمني. هوؤلء الذين كان 
الفرن�شي ُيعاملونهم با�شتخفاف بل باحتقار، غرّيوا بالتدريج روؤية الكاتب اإىل العامَل، فراوده 

�شعوٌر بالذنب راح ي�شتّد يف الوقت الذي يدمهم فيه. 
يف و�شط الرحلة، كتب اإىل جورج باتاي يقول : 

»ل اأفهم ما ُيِكن اأن يعنيه اهتياج اأيًا كان خاِرَج لّذِة هذا الهتياج ذاته. �شافرُت 
وبي قرف �شديد، و ما اأزال اأقرف لأننا ل ُن�شاِفر حقًا اإل وحَدنا. غري اأّن كّل �شيء يبدو يل 
اأنت تعرف مقدار  اأن يعي�شها حاليًا يف فرن�شا...  اأف�شل من احلياة التي ُيرَغم كلٌّ مّنا على 
الفظاظة الذي يف و�شعي اأن األوم به اأف�شل اأ�شدقائي على عَدم كونهم غري ما ُهم عليه. لي�ص 

د الرغبة يف التغيري.«10 وا �شيكونون اأف�شل، بل ملُجرَّ لأنني اأُفّكر، يف اأعماقي، باأّنهم اإذا تغريَّ

القرين 
جتد فكرة القرين تبجيلها حقًا يف �شورة ال�شبيه doppelganger، املُخرَتعة يف اأملانيا 
القرن الثامن ع�شر. اإذ ل نلحظ هوية ال�شَبه هذه، املُعّقدة، املثرية لال�شطراب، عند ال�شعوب 
الأمريكيني،  الكوكنكانز  كالهنود  خمتلفة  جماعات  عند  نلحظها  بل  وح�شب،  اجلرمانية 
�شعائرهم،  اإحياء  خالل  يحتفلون،  الذين  كاليمنتان  اإىل  بورنيو  من  الداياك  وال�شّيادين 
ال�شبه،  ينفّك  ل  الأر���ص.  فوق  تطري  مثالية  كائنات  عبارة عن  التي هي  باأقرانهم  راق�شني 
ل الختالف كثريًا. ويبقى �شَبُهنا  ل مثاله اأو تلميذه حُماوًل األ ُيبدِّ عند هذه ال�شعوب، عن تاأمُّ
ا  بالآخر، ومزُجنا هوّيتنا مع ما ينبغي اأن ُيحاِفظ على متيُّزه ال�شديد، مفهومًا اأو عقيدة ُرمبَّ

تزرع ال�شكَّ يف نفو�ص اأولئك الذين ينظرون من بعيد اإىل هذا الت�شوُّر عن الأخالق. 
تكون  ما  غالبًا  التي  اخليالت  تلك  الأ�شباح،  باأّن  اليقني  على  ال�شبيه  فكرة  تبعث 
ال�شل�شلة  يختارونها. هذه  اأوقات  وتتجّلى يف  ذواتهم،  الب�شر يف  العديد من  يحملها  ُمرعبة، 
املُقِلقة من طقو�ص املوتى امل�شّطربني توؤّدي اإىل عقيدة القرين الب�شري ال�شّرير الذي ا�شتغّلته 
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ال�شا�شة والأدب لإثارة الهَلع.
ينبثق اأحيانًا اإدراك ُمقِلق لالزدواجية والنف�شام، قريب من احلْد�ص بوجود �شبيه. 
يولِّد هذا الإدراك، من دون اأن ي�شل اإىل درجة احلالة املَر�شية اخلطرية، ا�شطرابات ُمعّقدة 
اأما ال�شاعر والأديب  ُتعِوزنا عنده الكِلمات يف ُمعظم الأحيان كي ُنعبِّ عنه.  ملتوية اإىل حدٍّ 

ر نف�َشه بنف�شه.  يقه اإذ ي�شف حالٍت ُيخِرجها كي ُيحرِّ فينجح اأحيانًا يف النفالت من �شِ
ل اأن اأكون وحيدًا، لكّني  »جل�ص اأحُدهم على الطرف الآخر من مقعدي. كنُت اأف�شِّ
ر. حينئٍذ  الّلِبق. راح الآخر ُي�شفِّ اأنه�ص فورًا كي ل اأظهر مبظهر غري  اأن  اأَ�شاأ  مل 
ره )مع  ره اأو ُيحاول اأن ُي�شفِّ اأْطبَق علّي اأّوُل غمٍّ يف تلك ال�شبيحة. لقد كان ما ُي�شفِّ
 .Regules ريغول�ص  لإليا�ص  الكريول  تابريا  حلن  اأبدًا(  مو�شيقية  تُكن  مل  اأُذين  اأّن 
األفارو مليك لفينوز الذي  نقلني هذا اللحن اإىل �شحن داٍر اختفى، واإىل ذكرى 
مات منذ زمٍن بعيد. ُثّم جاءت الكِلمات. كِلمات املقطع الأول من الأُغنية. مل يُكن 
ال�شوت �شوَت األفارو، لكّنه حاول اأن ُيقلِّد �شوَته. عرفت ال�شوت بهَلع. فاقرتبت 

منه و�شاألُته :
�شّيدي، هل اأنت من الأورغواي اأم من الأرجنتني ؟

 اأنا اأرجنتيني. غري اأين اأعي�ص يف جنيف منذ عام 1914. 
كان هذا جوابه. ثّم �شاد �شمٌت طويل، فاأردفت بالقول :

ت�شكن يف البناية رقم 17 يف �شارع مالنيو، ُمقابل الكني�شة الرو�شية ؟
 اأجابني بنعم.

اأنا  اإذًا ا�شُمك يف هذه احلال هو خورخي لوي�ص بورخي�ص.  اإجابًة قطعية:  فاأَجبُته 
اأي�شًا ا�شمي خورخي لوي�ص بورخي�ص. نحن يف عام 1969، يف مدينة كمبيدج.

 ل، اأجابني ب�شوتي، ولكْن ب�شوٍت اآٍت من بعيد. وبعد ُهنيهة اأ�شرَّ قائاًل :
اأنا يف جنيف، على مقعد، على ُبْعد خطوات من نهر الرون. الغريب اأننا ُمت�شابهان، 

لكّنك اأكب �شّنًا مّني، فقد وخط ال�ّشيب راأ�َشك.«11

الوْجُد واال�ستحواذ 
يقَبع الآَخر يف اجل�شم اأو يف الروح، يف الن�شرانية وما تفّرع عنها، على �شكل قرين، 
وحاٍم، وحار�ٍص مالك. وغالبًا ما ُيزِعج الفرد؛ لأّنه ينكبُّ على �شل�شلة من ال�شطرابات كت�شنُّج 
ِحك املجنون الذي ل ُيقاَوم، اأو نوبات الُبكاء الُفجائية، اأو الهَذيان،  الع�شالت اأو نوبات ال�شّ
اإخراج  يجيب  وبالتايل  اجُلزئي.  وال�شَلل  زات،  والتكزُّ العدائية  فات  الت�شرُّ اأو  النُّعا�ص،  اأو 
ف، �شابط �شعائر غ�شل  م، طاِرد الأرواح، املُوظِّ الآَخر. وهكذا ن�شاأت ِمَهٌن عْب الع�شور : املُعزِّ
النفو�ص. ويف خمرج الأ�شقاع كّلها �شاد يقني اأّن من الواجب اإعادة التنظيم والعمل على بقاء 
الواحد واحدًا بو�شوح واإىل الأبد، وذلك خلري املجتمع. اإذًا اأيُّ عمٍل جّبار ينتظر املُطّهرين 
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عندما ُيوؤوي الآَخرين ولي�ص الآَخر وحَده ! 
ُتظِهر حالة الزار يف م�شر اأّن ‘اأولد العّم حتت الأر�ص’ وا�شمهم ‘اجِلّن’ يتقا�شمون 
ج�شم املري�ص املُعّذب وعقَله، الذي يرتّدد على جل�شٍة اأُ�شبوعية يف حيِّ الإمام )مدينة الأموات( 

يف القاهرة.
املُزرك�شة  ال�شاماينا،  خيمة  حتت  ك��ان   ،1984 ع��ام  من  اآذار/م��ار���ص  �شهر  يف 
ُيراِقب  وهو  ُيرثِثر  الأر�ص،  يجل�ص حتى على  �شعبي،  ال�شارع، جمهور  املن�شوبة يف  بالألوان، 
ب�شّتة  كبرية  )قيثارة  )الطنبورة،  اآلتهم  ُيعرّيون  الذين  واملو�شيقيني  املُغّني  عينه  بطرف 
ُهل )اآلة اإيقاع من جلد م�شدود على جّرة فّخارية(، واملهزر )�شّناجات معدنية  اأوتار(، والدُّ
والُدْم  املاعز(،  حوافر  من  م�شنوع  )ُحزام  واملنغورة  الإيقاع(،  )دائرة  ف  والدَّ لالأ�شابع(، 
بني  ب�شرعة  تتنّقل  فاقع.  اأخ�شر  ثوٍب  يف  ال�شيخة  تظهر  واأخ��ريًا  كبري(،  اأفريقي  )طبل  ُدْم 
اجلماعات حاملًة كاأ�شًا فيه جمرات يت�شاعد منها ُدهاُن ُلباِن جاوة، ُتَتْمِتم بركاٍت غام�شة 
ه �َشحاباِت ُدخاٍن ُملتّفًة حاّدة نحو روؤو�ص الرجال وبطون  يحتّل فيها اهلل مركزًا اأ�شا�شيًا، وتوجِّ
اإ�شالمي  بدعاٍء  عقريتها  وترفع  �شريعة،  �شربات  ع  وُتوقِّ دّفًا  تتناول  حلظات،  وبعد  الن�شاء. 
تقليدي خاِل�ص راجية حماية اهلل. ويتوّجه العازفون نحو زاوية من ال�شاميانا، وي�شرعون يف 
فجاأًة،  اأمامُهنَّ  اجلاِل�شون  الرجال  ق  ُي�شفِّ بينما  الن�شاء  اأج�شاد  تتمايل  اجلمع،  يف  العزف. 
واد، وتبداأ الّرق�ص. يت�شارع الرق�ص حتى  ، فتنه�ص امراأة ُمتَّ�شحة بال�شَّ لدى �شماع حلن ُمعنيَّ
راخ. يظهر اجلّني، ابن العّم حتت الأر�ص  ي�شري دورانًا حول حموٍر غري مرئي. ويتعاىل ال�شُّ
تقوم  طاولة  على  ال�شيخة،  فت�شع  اللحن.  بو�شاطة  عليه  يتعّرفوا  اأن  اجلميع  ي�شتطيع  الذي 
ٍة تفتحها باأ�شنانها، فينبج�ص الزَبد. تنزع  مقام الهيكل، قارورًة ِعْطر رخي�ص، وزجاجَة ُجعَّ
فتنتابها  اأعطافها  وتزيد يف هّز  ُركبَتيها،  وتركع على  راأ�شها،  بال�شواد غطاء  املُّت�شحة  املراأة 
تكاد عيناها تخرجان من حمجَريهما.  بينما  بي�شاء،  �شفتيها رغوة  رجفاٌت عنيفة، وتغطي 
ر اثنتان من ُم�شاعداتها على راأ�ص  تقب�ص ال�شيخة على املري�شة ُمثّبتًة قفا عنقها، يف حني مُترِّ
�شارب  اجلّني  لأّن  ويبتِهج  اجلمع  ُيهلِّل  اأبي�ص.  قطن  من  عري�شة  قما�شة  وظهرها  املري�شة 

اجلّعة قد خرج لتّوه من ج�شم امل�شكونة. ولن ُيعّذبها اجلّني لب�شعة اأّيام على الأقّل.
يتواىل املر�شى امل�شكونون على وقع الأنغام املو�شيقية امل�شتمّرة. ويبدو اأّن ال�شكينة 
قد عادت اإىل اجلمع رجاًل ون�شاًء، بعد العا�شفة التي طرحتهم على الأر�ص ُمنَهكني. بينما 
نو احل�شي�ص، والذين يدفعون اإىل  ون اجللد، واجلّن ُمدخِّ اجلن القاِر�شون، واجلّن الذين يحكُّ
اأع�شاء الرجال، يخرجون من الأج�شاد املُرتخَية  البكاء، والآخرون الذين ينعون انت�شاب 
فتاة على  ل  ت�شِ الليل،  الأر���ص. ويف منت�شف  اإىل عاملهم حتت  ويعودون  الآخ��ر،  تلو  واح��دًا 
حّمالة طبّية �شاحبَة اللون، كاأّن ل حراك فيها، وتظهر عائلتها التي ي�شع كّل فرد فيها يده 
على ج�َشدها وهو بالغ التاأثُّر. يلتفُّ العازفون من حولها ويوؤدون اأنغامًا متنّوعة تبدو عدية 
التاأثري. وتبقى الفتاة كامليتة. ي�شرع عازُف املهزر يف الرق�ص، بينما يبحث اجلميع عن نَغم 
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اجلّني الذي ي�شكن الفتاة. وبعد فرتة طويلة، تبم راأ�شها يينًا وي�شارًا ُثّم حُتاول النهو�ص 
على ِمرفَقيها. متّد الن�شاء من حولها اأذرعُهّن مل�شاعدتها. فال تتمّكن من اجللو�ص اإل ب�شّق 
ًة  عة، تقِفز على رجليها وتنخِرط يف الرق�ص ُمتعرثِّ النف�ص. لكّنها، بحركة ُفجائية غري ُمتوقَّ
يف البداية، ثّم �شريعًة فاأ�شرع. بعد قليل، تتحّول هذه املُراِهقة امل�شلولة منذ اأ�شبوع اإىل وح�ٍص 
�شاٍر يعوي ويت�شّلق �شخورًا �شخمة ل يراها احل�شور. فهل �شارت يا ُترى ذئبًا اأم ابَن اآوى اأم 
�شُبعًا ؟ �شعرها الأ�شود الطويل يكِن�ص الُغبار لي�شرب ظهرها كال�شوط، تبدو خ�شالته كاأّنها 
لت�شندها  اأيٍد  لبة. فتمتدُّ  اإىل هالة �شُ ُمتحّولًة  املُتجّمد،  املري�شة  بوجه  انت�شبت وهي حُتيط 
خالل حلظاٍت طويلة. تبدو كاأّنها غري م�ش�كونة. قما�شة ال�شيخة البي�شاء ما تزال ُتغّطيها وهي 
اأُفٍق افرتا�شي. تهرع ن�شاء عديدات من احل�شور  جال�شة على احلّمالة وعيناها زائغتان يف 
�ص ج�َشدها. لذا ين�شرف املو�شيقيون  لُيقّدمن لها التهاين بخال�شها. لقد غادر اجلّني املتوحِّ
من حولها، وينطِلقون يف عزف حلٍن جديد. عندئٍذ ت�شقط اأر�شًا من جديد. فيهرع املُحيطون 

بها نحوها. ويبدو اأّنها حتّولت، كّرًة اأُخرى، اإىل حجٍر اأ�شّم. اإذًا ل جدوى من َطْرد اجلّني. 
اإح��دى  قطعت  والأن��غ��ام.  البتهالت  وتوالت  املو�شيقيني.  مع  ال�شيخة  ت�شاورِت 
ُم�شاعدات ال�شيخة عُنق ُزجاجة �شوداء واأراقت الدم على ثوب املري�شة. كانت ُاّم الفتاة تبكي 
ب�شمت. م�شى اأكرث من �شاعة بينما كانت تدخل حالت مك�شونني اآخرين، حالت �شبه �شّرية 
الت�شنُّجات.  ُتزلزلها  التي  ابنتها  اإىل بطن  اأم املري�شة  اأ�شارت  اإليها.  التفت  اأحد  اأّن ل  يبدو 
ا�شرت�شل املو�شيقيون يف زف اللحن ال�شحيح، حلن اجلّني الذي �شيتجّلى. دّبت احلركة يف 
د  ال�شيخة ترت�شّ الفرائ�ص. كانت  ُمرتِعدة  وتقوقعت على ذاتها  املري�شة، جرجرت ج�َشدها 
اأدنى حركٍة َتِنّد عنها واثقًة من ت�شخي�شها. فقد كانت تعَلم اأّن جنيَّني ي�شكنان الفتاة يف اآٍن 
واحد. هذه احلالت النادرة جدًا �شعبُة املُعاجلة. فاجلّني الثاين الذي من املُحتَمل اأن يكون 
حّيًة ح�شب احلركات، كان يلوي ج�شد الفتاة الغ�ّص لدقائق طويلة قبل اأن يظهر بني احل�شور 

ويقلب رُجاًل عجوزًا كان ي�شرب كاأ�شًا من ال�شاي.
وقفت الفتاة بينما كانت مت�شحها ع�شرة اأياٍد رفيقة، وخرجت من ال�شاماينا، بعد 
اأن عرفت اخلال�ص ل ب�شًة ثوبًا نظيفًا، وهي ت�شتند على ن�شاء عائلتها اللواتي اأجزْلَن عطاء 

العازفني. 
ما اأبلغ الأثر الذي تركته ليلة القاهرة هذه يف نف�شي ! لقد ذّكرتني باأ�شماء الن�شاء 
اأكرث من الرجال يف  ُكّن م�شكوناٍت وحكى عنهّن الأدب والتاريخ. فالن�شاء  اللواتي  الكثريات 
لودون  وم�شكونة  املالئكة،  جان  والراهبة  دافيال،  وترييز  دلف،  معبد  عذراء   : املجال  هذا 

الهائجة، وجيما جلجاين، ومارت روبان.
ا�شتطعُت، خالل اأبحاثي التي اأجريُتها ملهرجان الفنون التقليدية اأو لدار ثقافات 
العامَل، اأّن اأح�شر طقو�ص اإخراج اجِلّن والنت�شاء. وكنُت اأمتالك نف�شي بكّل ما اأُوتيت من قّوة 
كي ل اأجنرف مع التيار اإىل ال�شاطئ الآخر، كما اأح�ش�شُت بازدواجية الأفراد. فالٌح ب�شيط 
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لوا الأر�ص حتت قَدميه. يف هاييتي  من نيجرييا يتحّول اإىل زعيم حرب، وياأتي اأهل القرية لُيقبِّ
ترق�ص امراأة عجوز على طريقة بهلوان حُمرِتف وتقطع راأ�ص حمامة باأ�شنانها.

الهند، يف  الدرافيديني يف جنوب  الأ�شليني  ّكان  ال�شُّ ال�شامانية عند  الن�شوات  اأّما 
منطقة الكريال فكان لها اأعمق التاأثري يف نف�شي. اإذ يتحّول بع�ص العارفني، وهم دائمًا رجال، 
اإىل اإلهات اأُنثوية، اإلهات اأُّمهات �شاربات الدم )لكن يف الوقت نف�شه اإىل حار�شات للمراأة 
زة ت�شتغِرق عّدة �شاعات. تزيني ُمعّقد باألوان �شاخبة  احلامل والطفل(، بعد حت�شريات ُمرمَّ
ُتغّطي ج�شم القائم بال�شعائر ووجهه، بعد �شيامه يوَمني عن الطعام، وامتناعه عن كّل عالقة 
جن�شية. بعد تزيينه ُي�شاعده خاِدمو م�شجد الغابة على ارتداء ِزّي ُمعّقد باأبعاد خارقة: تّنورة 
فيها  تتداخل  الدم.  بلون  قاٍن  اأحمر  قما�ص  من  ة  ُمرتا�شّ عديدة  بطبقات  ف�شفا�شة  م�شّلكة 
األياف النخيل واأوراق ُمّرحة من �شجر املوز، بينما يتناول العقاقري املُهيِّجة للنف�ص )كحول 
تع�شب  ثّم  اأُذن��ه(.  يف  تهِم�ص  �شحرية  عبارات  ت�شحبها  ومو�شيقى  النبات،  وعطور  النخل، 
د ع�شالته اإىل اأق�شى حّد.  راأ�شه ُقّبعة عظيمة ب�شكل البج قد يبلغ علوُّها ثالثة اأمتار. تتمدَّ
ل اإىل  وُقبيل نهاية التحوُّل اجل�شدي ُيّد له ُمعاونوه قطعة مراآة. وتكفيه التفاتة اإليها كي يتحوَّ
�شة، ويدخل يف الرق�ص حتت لبا�ص الرق�ص الذي يِزن اأكرث من اأربعني كيلو غرامًا. ُدمية متوحِّ

اإ�شراء نحو  ُمفارق، ي�شرع يف  التي ُت�شبح جوّية على نحٍو  امل�شائية  خالل رق�شته 
عوامِل الكون املختلفة باحثًا عن عامل قد يِجد فيه الآلهة التي ُيقلِّدها )جاهدًا لتج�شيدها(. 
حينئٍذ �شُيحاول اإغراءها ب�شبب تاأثري املراآة. قد حتدث ال�شدمة ب�شرعة، وقد ل حتدث اإل بعد 
اإله خُمنَّث  ع خطيبة  وقٍت طويل. عندها ت�شكنه الألوهة. وُي�شبح فاّلح غابة الكريل املُتوا�شِ
يعرف،  اأن  ُيريد  كان  ما  الإله  ُيعلِّمه  املُلتِب�ص،  ال�شاماين  اجِلماع  خالل  لكْن  اأر�شًا.  يطرحه 

ال�شيَء الذي جاء يبحث عنه من البعيد الأق�شى. 
املُنَهك،  اجل�َشد  الليل،  خالل  الغابة  معبد  اإىل  يهرعون  الذين  القرويني  نظر  يف 
امل�شتند اإىل جذع �شجرة، ي�شّم يف اإهابه حقًا الإله الذي �شيوحي اإليه باأ�شراره. حينذئٍذ تبداأ 
الناي،  ك�شوت  ب�شوٍت حنون  الآن  يتكّلم  الهادئة.  نوبَته  ال�شامان  �شطح  يبداأ  ‘ال�شت�شارة’. 
عوا�شفها  من  حتذيرات  تتواىل  املُقِبلة.  املو�شمية  الأمطار  لهطول  تواريخ  فائقة.  بحالوة 
رة يف بع�ص الأماكن، ون�شائح للتحذير من وباء املالريا، وتو�شيات بلغة �شرّية يرتجمها  املُدمِّ

ُخّدام املعبد يف احلال. 
ا�شتطعُت يف اأثناء هذه املرحلة اأن اأحلظ الهوّيَتني اللََّتني كانتا ت�شكنان يف الوقت 
نف�شه هذا الفرَد الذي كان بقربي، ‘خارَج ذاته’، م�شتغِرقًا ُكليًا يف اأفكاره. وبينما كنُت اأقرتب 
منه لأطرح عليه �شوؤاًل بدوري، ملحُت من حتت امل�شاحيق ال�شميكة املُن�شاحة، احلمراء املُختِلطة 
بالعَرق، نظرَة وداعٍة ل حدود لها. هذا الرجل املُنت�شي وْجدًا حتت قوقعته املُرعبة يذوُب ُحبًا.

اأّما ال�شتحواذ فيتجّلى ب�شكل خمتِلف متامًا. فعالمات ال�شتحواذ –عالمة اجلّن 
ل ُت�شبه النُّعا�ص. ُثّم تتحول  )الطالح اأو ال�شاِلح(– تتجّلى من خالل فرتة ابتدائية من التاأمُّ
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اإىل نوبة هيجان �شعيف غالبًا ما يرتافق مع مقامات هذيان ُلغوي. حيث يتحّدث َمن ت�شكنهم 
الأرواح ‘ِبُلغات’، ويلهجون بلهجات ل يفهمهما املُحيطون بهم، لكّنها تظهر اأحيانًا كاأّنها ُلغات 
ل الطابع ال�شوتي جزء  قدية، اأو ُلغات دارجة يتحّدث بها ب�شر يف اأقا�شي العامَل. ذلك اأّن تبدُّ
ب و�شفريه. امل�شكون  من اأعرا�ص ال�شتحواذ. اإذ ي�شري ال�شوت خمنوقًا لِهثًا فيه ُغّنة الق�شَ
الوا�شل يتج�ّشاأ ويب�شق وي�شرخ ويعوي وينبح. ت�شري حركاته رْف�شًا وقفزًا. ويف ظروف نادرة 

يّر يف مرحلة ا�شرتفاع فيعلو عن الأر�ص وي�شعب تثبيته عليها. 
يف حالت كهذه، ومهما تُكن طبيعة الآخر الذي يتجّلى، ُي�شيطر ال�شتحواذ �شاحقًا، 

لبع�ص الوقت، الطبيعَة الأخرى للكائن الذي تنِزل به النوبة. 
الأهمية املُن�شّبة على الختالف غري القابل لالختزال بني الواحد والآخر املر�شود 
يف جتلّيات الوعي املُتغريِّ كالتي يف حالة الجنذاب اأو ال�شتحواذ اأو الَوْجد، ُتالقي اأ�شداء عند 

الفال�شفة، لكْن عند الُكّتاب اأي�شًا. 
اإىل  املّيالة، يف طقو�شها،  املارتينيك  اأر�ص  املولود يف   Glissant غلي�ّشان  اإدوار  اأّما 

ل مع الآلهة، في�شتخِدم يف هذه احلالة مثاًل ُمفَردة الَعتامة.12 التوا�شُ
»اأُطاِلب للجميع بحّق العتامة ! 

قة لأ�شغر تف�شيل غري  لي�شت الكلّية ما قيل اإّنه الكوين، بل هي الكمّية املُنتهية املُحقَّ
انية؛ لأّنها ُتعنى بالتف�شيل.« ُمتناٍه من الواقع، وبالتايل فهي لي�شت ُكليَّ

قد ُتف�شي كلمة ‘الالُمتناهي’ اإىل املجهول، اإىل ما ل ُيِكن اأن يكون ُم�شافًا، اإىل ما 
مّت ح�شُره، اإىل هذه العتامة التي ذكرها الكاتب. 

ع عَقبًة ُم�شتع�شيًة اأمام فكرة الكّل والن�شبي. والق�شد  وقد ُي�شّكل املُعِتم وغري املتوقَّ
�شها.   د والعتامة هو من طبيعة الق�شد الذي ُيفّكك العالقة ويوؤ�شِّ الذي يربط التفرُّ

دها يعني نقل النظرية اإىل ما تعي�شه املجتمعات الب�شرية.  »جتريد العالقة من تفرُّ
اإّنه العودة اإىل عتامة ال�شتثناءات كّلها، اإىل حتّولت �شروب النحراف كافة.«13 

اآخُر احلُلم 
ر ُنَتفًا من الليل املُن�شِرم، وتتذّكر خ�شو�شًا احل�شور الثقيل  اأن ت�شتيِقظ واأنت تتذكَّ
لهذا املخلوق الذي يفرِت�ص اأحيانًا اأر�َص مرفاأ مهول، ويكت�ِشف اأّنه يعي�ص مع �شاٍق ا�شطناعية 
ُمنتهية بطرف من حديد، ويندِه�ص من جتاُذب احلديث مع مهولني، بلغة يجهلها... هذا 

املخلوق هو اأنا واأنا الغريبة !  
ُيِطّل احلُلم، كا�ِشف الآَخر، على اأغواٍر �شحيقة. ولكون احلُلم منبَع معاِرف اأو على 
يعتقد  بينما  منه.  يخافون  بع�شهم  لها.  ل نظري  بقيمة  يحتِفظ  فهو  اإلهامات،  منبَع  الأرجح 
الطَرف  ك  حُترِّ كيف  حتُلم،  كيف  ال�شعوب  بع�ص  تتعّلم  هكذا  َرر.  ال��دُّ من  اأثمن  اأّنه  كثريون 
اخلفّي من وجهها الليلي. فاأبناء �شعب الويكولز يف بع�ص ُقرى املك�شيك، الذين مل تنتقل اإليهم 
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وهكذا  اأحالمهم.  ويحكون  ا�شتيقاظهم،  ُبعيد  �شباح  كّل  معًا  يجِل�شون  بعد،  ن  التمدُّ عدوى 
ل عن الظّل يلحق باأكمله دليَل الليل.  فالنهاُر غري املُنف�شِ

جعل يونغ Jung، ُرمّبا اأف�شل من الآخرين، من »الالوعي«، عاماًل اأ�شا�شيًا يف بحثه 
مفهوما  وي�شهد  ال�شلوك.  ُت�شيب  التي  الأمرا�ص  عن  وكذلك  الكائن،  عمل  اآلية  كيفية  عن 
الزدواجية اجلن�شية )الأنيم والأنيمة( animus et anima، اللذين يجَهد يف تو�شيحهما، عند 

دية الروحانية، وكذلك على تعّددية ج�شمانية الإن�شان.  اجلن�َشني كليهما، على تعدُّ

القريب والبعيد
كنُت، خالل الثمانينات من القرن املا�شي، يف �شيبرييا لإجراء اأبحاث مو�شيقية، 

ولبمة دار ثقافات العامَل. كان ُيرافقني يف بع�ص تنّقالتي ُمرتجمي الرو�شي فولوديا.
كّنا ُنقيم، بعد اأن اأن ن�شتمع اإىل ‘الياقوت’ و‘الت�شوت�ص’ و‘الببوريات’، عّدة اأيام يف 
قرية تقع يف اجلنوب ال�شرقي لأولن اأودي كان يقطنها املُنحِدرون من اأُ�شٍر م�شيحية قدية 

اأرغمها القي�شر على النزوح اإىل �شيبرييا يف القرن الثامن ع�شر. 
اأّما الن�شاء رو�شّياُت الأ�شل فُهنَّ حاِر�شات التقاليد �شاأنُهنَّ �شاأن الن�شاء يف اأ�شقاع 
نَي اأحلانًا باأ�شوات ُم�عّددة بالغة التعقيد لكّن بنيتها املتكّونة من  عديدة من العامَل، وُكنَّ ُيغنِّ
�شوَتني ُمرتافقني ب�شوٍت طّنان، تبقى تقليدية اإجماًل يف املناطق الناطقة بالرو�شية. ا�شتمعنا 
و�شّجلنا خالل يوم كامل. وكان ُمرتِجمي فولوديا عند امل�شاء، على الع�شاء ُمنفِرج الأ�شارير 

حّد اأّنه طلب ُزجاجة نبيذ جيورجي. وعندما �شاألته عن �شبب ان�شراحه، اأجابني بالقول : 
ما  اأّن كل  اأعرتف   .! اليوم  الأغاين  �شماعي هذه  �شعادة غمرتني عند  »يالها من 
باللغة  الن�شوة  هاتيك  اأغ��اين  اأعجبتني  كم  ت��واُزين.  اأفقدين  املا�شية  الأّي��ام  خالل  �شمعناه 

الرو�شية، واأرجعتني اإىل نف�شي ُرمّبا لأّنها اأقرب اإىل ما اأعرف.«" 
الأنا  بني  ح��ّدًا  املعروف  ُي�شّكل  قد  وهكذا   »! نعرف  ما  على  اإل  ف  نتعرَّ »ل   : ُيقال 

ال�شاِمن واكت�شاف الآَخر املُِخّل بالتواُزن ؟
ثّمة اإىل جانب كّل اإن�شان، اإن�شاٌن اآخر اأقّل �شرعيًة منه. بع�ص الإن�شانيات يغدو اأكرث 
اأو ذاك من  �شرعية من بع�شها الآخر. فلون اجللد، و�شكل اجل�شم، والولدة يف هذا املكان 
كوكبنا، هذا كّله ُيف�شي عب قرون اإىل مواقف عدائية جنم عنها الِرّق والعبودية وال�شتعمار. 
الذي  البعيد  الآَخ��ر  هذا  ال��دوام  على  �شابقًا  املُ�شتعَمر  يظلُّ  ال�شتعماري،  الغرب  نظر  ففي 
القريب.  الآَخر  من  قبوًل  اأقّل  �شيبقى  البعيد  الآَخر  هذا  ِبَخوف.  اإل  اإليه  ُينَظر  اأن  ُيِكن  ل 
الختالُف ُيعا�ص ُعنفًا. ففي �شهر اأيلول/�شبتمب من عام 2011، افُتِتح يف باري�ص، يف ُمتَحف 
كي برانلي معر�ص يك�ِشف عن الكثري من حرج الإن�شان الأوروبي املُعا�شر جُتاه اإن�شان ما وراء 

�ض. املُحيطات : ا�ستعرا�سات، واكت�ساف املتوحِّ
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االأُ�سطورة
�شَعر الكائن الب�شري يف الأزمنة البدائية، كاإن�شان اليوم، بحاجة اإىل عالقة باأ�شله. 
اإذ ُت�شّكل معرفته املكاَن الذي اأتى منه �شورًا يحميه من �شياع القَلق. اإمّنا اخلوف من كّل ما 
ُيحيط به )العتمة، والعا�شفة، وتوايل الليل والنهار، واحلر والقّر، واملر�ص، واكت�شاف املوت( 
)اأكاذيب  كالمًا  ُي�شِدر  حتى  وُيثاأثئ  طريقه،  �ص  يتلمَّ يجعالِنه  اليقني  اإىل  احلاجة  وكذلك 
mythos(. َي�شرع يف �شرٍد �شوف ينبني بالتدريج حُماِوًل اأن ي�شرح )اأن يتخيَّل اأو ُيبِدع( اأحداَث 

ما قبل التاريخ. 
ي�شي  نف�شه،  يف  ُوِج��د  اأن  �شبق  ما  كل  عليها  ُي�شِقط  التي  لة  املُتخيَّ البنية  بهذه 
ر جدًا. فال�شخ�شيات الأ�شطورية التي  ُمتاأخِّ اأو يقع فيه. �شياأتي الدين يف وقت  اإىل املُقّد�ص 
يخرتعها جزٌء منه، بل ‘هي’ هو. و�شوف ُيثِبُت، بف�شل ال�شرد والأ�شطورة، ومن خالل فعله يف 

ترجمة اأعماق ذاته، النماذج املثلى لالأفعال الب�شرية الداّلة. 
م ت�شوُّرًا للمكان الآخر )عامل الأثري، واجلّنة،  ُتقدِّ اأّن الأ�شطورة  على الرغم من 
وانعدام اجلاذبية، وعامَل املاء، والعامَل ال�شفلي، وجهّنم، عامَل النار، الخ.(، تّتِخذ دومًا من 
واقع العامَل الإن�شاين مرِجعًا؛ لأّن الذي خلقها اإمّنا هو اإن�شاٌن من حلٍم ودم ذو حاجات تافهة. 
الإن�شان الذي يعي�ص جتربة خارقة للعادة، ُمنبِثقة عن هذا الآخر ال�شّري الذي يقطن داخله 
طبيعي  حدث  من  دائمًا  الأ�شطورة  �شّر  ينطِلق  اإلياد،  مري�شيا  راأي  ويف  ُلغز.  عن  �شيك�شف 
ودنيوّي متامًا. فعبقرية ُمبِدع الأ�شاطري، ال�شبيهة بعبقرية ال�شاعر، تقوم على حتويل ُمعطى 

ب�شيط ويومي اإىل حدث يقلب الوعي وي�شتمرُّ يف التكرار. 
اإبداع الأ�شطورة، يف راأي عامِل الإنا�شة ليفي �شرتو�ص، جزء من »الفكر املتوّح�ص.« 
التنظيم  مهّمة  نف�شه  العامل، ينح  اإىل  ُمتما�شكة  روؤية  بناء  اإىل  الهادف  الفكر هذا،  و�شكل 
والرتتيب. اإذ تكمن قيمة البناء الأ�شطوري، يف متمع ل نظام فيه، كما هي حال فرٍد �شاع 
حني لحظ يف ذاته وجود ماهّيات خمتلفة، يف هياكله التحتّية اأكرث مّما تكُمن يف ال�شخ�شيات 

كها.  التي ُيحرِّ
»اإذا كان لالأ�شاطري معنى، فال ي�شتقيم هذا املعنى باملُفردات املعزولة التي تدخل 

ره.«14 يف تاأليفة، بل يف طريقة تاآُلف عنا�شِ
وهكذا ليهّم كلود ليفي-�شرتو�ص كثريًا اأن يكون لالأ�شطورة معنى. لأّن ما ي�شتخِل�شه 

هو تعّددية ‘الأداة’ التي تخرِتعه. 
وهكذا فاحليوان، يف اأ�شاطري عديدة، فرد من الأُ�شرة الب�شرية. حتى اإّنه قد يكون 
ل ُدبُّ املناطق ال�شرقية من �شيبرييا، ون�شُر روما، وفْهُد البنغال،  اأحيانًا اأبًا لالإن�شان. اإذ ُي�شكِّ
وكذا مئات الت�شميات التي يّتِخذها الفاحتون اأو ال�شخ�شيات ال�شيا�شية )‘اأ�شد ال�شحراء’، 

و‘الكوندور’ و‘ذئب ال�شهوب’، الخ( رموزًا ت�شي بقرابة اأُ�شطورية. 
ومع ذلك، اجلميع يعَلم اأّن الأ�شطورة، املنعوتة اأحيانًا بالأبدية، تبدو قابلة للفناء، 
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الِعلم  يفر�شه  الذي  د  التفرُّ تقلي�ص  و�شدَّ  ال��ذات،  اإلغاء  �شّد  الوحيد  املالذ  تبقى  اأّنها  غري 
احلديث يف واقع الأمر.

االآخر... مري�ض 
ف على نف�شي، مل  ْت اإيّل �شديقة اأ�شابها مر�ٌص ُع�شال بالقول : »مل اأُعد اأتعرَّ اأ�شرَّ

اأُعد يف ِجلدي، اأ�شعر اأنني �شخ�ٌص اآخر.«
العائد  التواُزن  اأو اخلطري حالٍت من اختالل  ب تدهور ال�شحة الطفيف  ُي�شبِّ قد 
اإىل ال�شعف والأمل والقَلق وتناُول الأدوية. فثّمة ماهية مهولة ُمِلّحة تت�شّلل اإىل ج�شم املري�ص 
وذهنه، وتتعّدد رّدات الفعل. ُيِكن اأن ي�شت�شلم املري�ص لال�شتحواذ اأو ُيحاول طْرد الدخيل. 
احل�شور  يلحظ  اأن  ويرف�ص  بالأفكار  مدفوعًا  يت�شّرف  عديدة  اأح��وال  ويف  ذلك،  قبل  لكْن 
الغريب الذي ي�شتحوذ على كيانه. اأّما املوقف الذي يعرتف بولوج هذا الآخر العدائي فُي�شّكل 

ر. خطوة باجتاه نوٍع من التحرُّ
الطلب  يف  العامَل،  مناطق  �شتى  من  غريهم  وحتى  الأف��ارق��ة،  املُّبئني  كّل  ي�شرع 
الأرواح،  لإخ��راج  متنّوعة  تقنيات  وبفعل  َثّم،  من  املر�ص.  ولوج  �شكل  ُيحّدد  اأن  املري�ص  من 
يبلغون حدَّ جت�شيد وجود  مثاًل(  الفيلبني  بع�ص احلالت )يف جزر  �شُيحاولون طردها. ويف 
الآَخر ال�شّرير، ِبح�شاٍة ي�شتخرجونها من اجل�شم اأو بَدٍم اأ�شود يب�شقونه بعد عملّيات م�صِّ 
ِم املري�ص. روؤية هذا الآخر يف اأغلب الأحيان، ويف الوقت نف�شه، اكت�شافه وقد خرج من  الدَّ
ُتَعّد عالمات  لأّنها  املفيدة  الِعلل  بع�ص  اأّن  املري�ص. غري  ت��واُزن  اإع��ادة  بداية  ُتعاِدل  ال��ذات، 
ُير�شلها القَدر اأو الآلهة. وو�شع ال�شامان ي�شهد على هذا التميُّز الذي يبدو ع�شوائيًا لكّنه يعني 

حتديدًا اإراديًا لقّوة خفّية. 
ٍع ب�شري. وملّا  يف و�شعنا اأن ُنقارن الداء يف اجل�شم بوجود فرد ُمقاِبَل اآَخر يف جتمُّ
كان الآَخر يف احلياة الجتماعية الغربية ُمذنبًا دومًا، فعليه اأن ُيعَرف من خالل اأذاه. وياأتي 

الِعقاب نتيجة ذلك.15
فاجلهاز  تكفريية.  طقو�ٍص  اأعباء  يتكّبد  ال�شلطة  ت��واُزن��ات  جتتاحه  ال��ذي  اجل�شم 
ع اإىل حّد اإثارة الده�شة  الت�شريعي يقت�ّص من الفرد باإخ�شاعه لعذاب اجل�شد، بتوظيف متنوِّ
غايُته اأن يخلع عليه من جديد �شفة الكائن الجتماعي التي كان قد فقدها. وكذا �شاأن الدواء اأو 
املمار�شة العالجية يف توّخيهما العودة اإىل ج�شم وعقٍل �شليَمني يتطابقان مع املجتمع بوجٍه خا�ص.

االإبداع الفني
هل يكون ما يخرج من ج�شٍم اأو من كائن، يف حلظة خروجه هو ‘الآَخر’ ؟ 

هل يخو�ص َمن يكُتب اأو يتكّلم اأو ي�شرد اأو يخطب، غمار مابهة طوعية اأو عَر�شية 
اًل ؟ واأين  بني الواقع واخليال ؟ وهل ُي�شّمى الآخر الذي يحملونه يف ذواتهم ‘واقعيًا’ اأم ُمتخيَّ

االآَخر
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يقع حمور وجودهم ؟ 
اأين يّتِخُذ املُبِدُع مكانَه بني اخليال والواقع، بني ال�شرد واحلُلم، بني الأنا والآخر ؟ 
وهل تك�ِشف كتابة ال�شاعر ج�َشدًا اآخر ؟ وهل ي�شهد اأثر اللون الذي ُيلقي به الفنان على موِطن 

باملُ�شادفة ؟ 
رهم، ينقلهم  م اأهل ع�شره اأو ُي�شغِّ كان جوناتان �شويفت، باإبداعه جوليفر، ُي�شخِّ

اإىل �شياقات عجيبة غريبة جاعاًل منهم عمالقًة اأو اأقزامًا. 
ة.   َمن ُيجيدون الكتابة اأو الكالم ل ي�شتخِدمون دومًا العَد�شَة املُكبِّ

تلك احلقيقة  املجهول  ي�شري هذا  اأن  ُيِكن  فها  املجهول.  ُيجازفون يف  املُبِدعون 
الرا�شخ  الإي��ان  وهذا  النبهار،  خالل  من  املُبِدع  ي�شت�ّشُفها  التي  املتخفّية،  لكن  بة  املرُت�شِّ

بان�شهار عابر ؟ 
»يحتاج الفّنان اإىل اأن يكون على حّق عندما يعجن اإبداعه، ويحتاج العامِل اإىل ال�شّك 
حتى عندما ُيبهن، وعلى هذا النحو يوّظفان املجهول انطالقًا من العامَل القابل للمعرفة.«16

َنْبُذ االآخر 
جزء من �شاكني املعمورة ينبذ الآَخر.

كان الإن�شان يف بدايات ما ُيعَرف، يف اأزمنة ما قبل التاريخ ال�شحيقة، يرف�ص اأن 
ن له لذًة  يتقا�َشم حلم �شيده، في�شدُّ مدخل املغارة التي ُتوؤْويه، كما كان يتملَّك املراأة التي توؤمِّ
وذرّية. اأما الآخر، املعروف اأو املجهول، فكان ُيثِّل، على كلِّ حال، التهديد الذي يجب اإزالته. 
واحلرائق،  املناخ،  وتقلُّبات  كالعوا�شف،  تدمريًا  اأك��رث  خماطر  دفعْته  لحقة،  مراحل  ويف 
والأوبئة، وقّلة الطرائد، اإىل البحث عن الحّتاد مع الآخر. واإذا ما اكت�شف مزايا هذا الحتاد، 

ف�شوف يلتِزم احلَذر. 
لقد جنم عن اجلهل، والحتقار، والبغ�شاء، والكراهية وتالُزم ذلك كّله مع رف�ص 
تقا�ُشم الغذاء، وبالتايل مع احلاجة اإىل حماية الذات، ق�شٌم كبري من جرائم القْتل واحلروب.

مل ُتغريِّ من خوف الإن�شان اآلف ال�شنني التي مّرت على وجوده على �شطح الأر�ص. 
اأو يف �شوء  البقّية راكدًة يف املجاعات  ال�شبع، تظّل  الب�شرية حتى  ياأكل ُع�شر  واليوم، وبينما 
غري  )وتوزيعها  الطاقة  �شروب  ف��َدور  ه��ان.  ال��رِّ مو�شوع  وحَدها  التغذية  تُعد  مل  التغذية. 

ر حروبًا عدائية ل نهاية لها.  املُتكافئ( ُيفجِّ
وتاأتي ذرائع لتدعم املوقف العدائي للدول.

ورائحتها،  وُلغتها،  وعرقها،  �شكلها،  ب�شبب  اأدن��ى  مرتبة  يف  ال�شعوب  بع�ص  تبدو 
غة بالآلف، ول تتوقف منذ بداية انت�شار  وعاداتها، وعقيدتها. وُتَعد عمليات ‘الإبادة’ املُ�شوَّ
ب�شرية  اإب��ادة  عن  بها  ُمعرَتف  �شيا�شية  �شخ�شيات  ُتداِفع  اإذ  الأر���ص.  �شطح  على  الإن�شان 

جماعات، ُمقّنعة تارًة، ووا�شحة تارًة اأُخرى، وذلك با�شم اإيديولوجيات �شتى. 
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�شة يف تواُزٍن غري ُم�شتِقّر، كمثل  قد ُتثبت اإحدى النتائج املُمكنة لهذه اجُلَمل املُكدَّ
د  ُلَعب الأطفال، اأّن الآخر الذي يعي�ص يف كّل واحٍد مّنا ُيثِّل م�شدر غنى. هذا الآخر املُتعدِّ
د ُيِبز قيمة الختالفات التي لح�شر لها، والتي هي م�شدر معارف ينبغي التحّلي  غري املُحدَّ

�شها. بال�شب الالزم لتفحُّ

لرينيار، 12 كانون الأّول/دي�شمب 2011

 
1 با�شتثناء ن�ّص جوليا دومينا، املُتعلِّق بعمل اإبداعي ل مبحاولة فكرية.

.Sur la piste des cultures du monde. 2
 Ibn 'Arabi, Le traité de l’amour, ('al Futuhât al-Makkiya, Illuminations de la Mecque'), Albin Michel, 3

Paris, 1986.

4 املرجع نف�شه.
Djalâl ud-Dîn Rûmî, Le livre du dedans, Albin Michel, Paris 1997. 5

Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles, Flammarion, Paris, 2005. 6
7 اإجنيل مّتى. 

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

االآَخر



الآخر | ربيع 2012

349

امل�ساركون
وُمرتِجم.  ناقد   : اإبراهيم  علي جنيب 
العربي  النرث  يف  الدكتوراه  على  حا�شل 
���ص  درَّ ال�����ش��ورب��ون.  احل��دي��ث يف جامعة 
النقد الروائي يف جامعة الالذقية، واللغة 
�ص  والأدب العربيني يف جامعة راّن. وُيدرِّ
يف  العليا  الأ���ش��ات��ذة  م��در���ش��ة  يف  الآن 
الرواية  جماليات  موؤلَّفاته  من  باري�ص. 
واالأح��الم  املاء  )1994(، ومن ترجماته 
لغا�شتون با�شالر )2007(، و�سذرات من 

ب لرولن بارت )2012(. خطاب حُمِ
هيثم االأمني : باحث واأ�شتاذ جامعي يف 
بق�شايا  ويعني  والل�شانيات  الإ�شارة  علم 
ال��رتج��م��ة. ���ش��در ل��ه م���وؤخ���رًا ق�����س��ائ��د 

فرن�سية )2011(.
روما  مواليد  من   : اأغ��ام��نب  ج��ورج��ي��و 
اإيطايل اخت�ص بفكر  )1942( فيل�شوف 
علم  ي��دّر���ص  وهايدغر.  بنجامني  وال��رت 
حلقة  وي��دي��ر  ف��ريون��ا،  بجامعة  اجل��م��ال 
يف  للفل�شفة  الدولية  الكلية  يف  درا�شية 
اجلامعات  ك��بى  يف  عّلم  كما  باري�ص، 
اإىل  موؤلفاته  معظم  ُترِجمت  الأمريكية. 
لغات عديدة. ويف عام 2006 ح�شل على 
ملجموعة  الأوروب��ي��ة  فّيون  �شارل  جائزة 

موؤلفاته ال�شادرة بالفرن�شية.

ابراهيم باجالن : من مواليد ) 1944( 
ق�����ش��اء خ��ان��ق��ني يف اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان 
باللغة  يكتب  و�شحفي.  كاتب  ال��ع��راق. 

العربية وله موؤلفات باللغة الكردية. 
اأن�ِسل�ض ِبنا�ض : اإ�شبانية املولد. در�شت 
�شانتياغو  جامعة  يف  والفل�شفة  الأدب 
العليا  درا�شاتها  وتابعت  اإ�شبانيا،  يف 
�شان  ج��ام��ع��ة  يف  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ف��ن��ون  يف 
دواوين  لها  �شدرت  مدريد.  يف  فرناندو 
الفن  تاريخ  ودرا�شات عديدة يف  �شعرية 

الإ�شباين املعا�شر. 

يف  وفقيه  فيل�شوف   : ب��ي��رتز  ليوبولد 
الّلغة، ن�شر خمتلف املقالت يف الدوريات 
من  العديد  يف  و�شاهم  الخت�شا�شية 
اأ�شتاذًا جامعيًا،  يعمل  الكتب اجلماعية. 
وهو مدير ق�شم اللغات الأوروبية احلديثة 
يف جامعة بريتوريا، جنوب اأفريقيا. ت�شمل 

 .Une Prose du Monde (1984) موؤلفاته
ق  ق��ا���س��م ح�����داد : م��ن م��وال��ي��د امل��ح��رِّ
ديوانه  �شدور  بني  البحرين.   )1948(

كتبه  واآخ���ر   )1970( ال��ب�����س��ارة  الأول 
تابع   )2012( االأم��ل  مكابدات  النرثية 
البحرين.  يف  رائ����دة  ثقافية  م�����ش��رية 
�شارك يف تاأ�شي�ص اأ�شرة الأدباء والكتاب 
هناك )1969( و�شغل عددًا من املراكز 
رئا�شة  توىل  كما  اإدارت��ه��ا.  يف  القيادية 
‘جهة  موقع  واأطلق  كلمات  حترير ملة 
العوي�ص  جائزة  نال   .)1996( ال�شعر’ 
م��وؤل��ف��ات��ه  و���ش��م��ل��ت   .)2002( لل�شعر 
خم���ف���وراً  مي�����س��ي   )1980( ال��ق��ي��ام��ة 
بالوعول )1990(، نقد االأمل )1995( 
�سيفاً  ل�سَت   ،)2000( امل�سافة  ع��الج 
ال���وردة  ب��ن  ط��رف��ة  اأح���د )2007(  على 
)2011(. يقيم حاليًا يف اأملانيا يف منحة 
 Heinrich Böll Stiftung اأدبية من موؤ�ش�شة

مبدينة كولن متفرغًا للكتابة. 
�شورية  مواليد  من   : خ��زن��دار  �سريف 
يف  الأع���م���ال  اإدارة  در����ص   .)1940(
اجلامعة الأمريكية يف بريوت وتخ�ش�ص 
يف جماليات الفنون يف جامعة ال�شربون. 
واملغرب  امل�شرق  يف  امل�شرحيات  اأخ��رج 
احل��وار  يف  عمل  واأمل��ان��ي��ا.  فرن�شا  ويف 
يقارب  ما  منذ  العامل  يف  الثقافات  بني 
اخل��م�����ش��ني ع��ام��ًا م��ن خ���الل ع��م��ل��ه يف 
يف  ال�شعبية  الفنون  مهرجان  تاأ�شي�ص 
دار  تاأ�شي�ص  يف  ث��م  وم��ن  راّن،  مدينة 
ثقافات العامل يف باري�ص. �شملت موؤلفاته 
فران�شواز غروند  بال�شرتاك مع زوجته 
اأطل�ض املتخّيل )1996(، وجوليا دوما 
يف  م��وازي��ن  اأدارم���ه���رج���ان   .)1998(
الرباط، ومهرجان املو�شيقى الروحية يف 
اليون�شكو-ال�شارقة  جائزة  فا�ص.وحاز 

للثقافة العربية )2011( يف باري�ص.
ب�شكرة،  مواليد  م��ن   : دل��ب��اين  اأح��م��د 
جنوب اجلزائر. يعمل اأ�شتاذًا للفل�شفة. 
�سذراٌت   : املتاهة  ماأدبة  موؤلفاته  ت�شمل 
التي  وال�سمفونية   ،)2006( وتاأمالت 
االنتكا�ض  اأركيولوجيا  يف  تكتمل:  مل 
مقاُم   ،)2007( االأ���س��ول��ّي��ات  وانفجار 
املنت  على  حفرية  ه��وام�����ض  ال��ت��ح��ّول: 
اخل��روج:  �ِسفُر   ،)2009( االأدون��ي�����س��ي 
��ب��ات االإي���دي���ول���وج���ي يف  اخ������رتاُق ال�����سُّ

الثقافة العربية )2010(.
وقا�ّص،  فيل�شوف،   : �سرجان  فيليب 
و�شاعر فرن�شي. يعي�ص يف باري�ص ويعّلم 
الأوروب��ي��ة  املدر�شة  يف  اجل��م��ال  فل�شفة 
مدينة  يف  ال�����ش��ورة  ل��درا���ش��ة  ال��ُع��ل��ي��ا 
ناق�ص  الفل�شفية  موؤلفاته  يف  اأن��غ��ولم. 

العالقات بني نيت�شه، ودريدا، ودولوز.
�شهادة  على  ح���ازت   : ���س��ع��اده  �سفية 
تاريخ  يف  هارفارد  جامعة  يف  الدكتوراه 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط احل��دي��ث، وب��ا���ش��رت 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة-  ال��ت��ع��ل��ي��م يف اجل���ام���ع���ة 
اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  يف  ث��م  الأم��ريك��ي��ة، 
ب����ريوت. لها  واجل��ام��ع��ة الأم��ريك��ي��ة يف 
ومنها  املنطقة  تاريخ  موؤلفات عديدة يف 
 ،)1993( لبنان  يف  االجتماعية  البنية 
البحث عن املواطنة يف لبنان ما بعد  و 

الطائف )2007( )باللغة النكليزية(.
حممد علي �سم�ض الدين : من مواليد 
 .)1942( لبنان  ج��ن��وب  ي��اح��ون،  بيت 
واإج�����ازة يف  اإج����ازة يف احل��ق��وق  يحمل 
ال��ت��اري��خ.  يف  ودك���ت���وراه  ال��ع��رب��ي  الأدب 
بني  ما  �شعرية  مموعة   13 له  �شدرت 
1975 و2009 �شملت ق�سائد مهّربة اإىل 
حبيبتي اآ�سيا واأناديك يا ملكي وحبيبي 
عالية  وممالك  البنف�سجية  وال�سوكة 
والياأ�ض من الوردة. له 4 كتب يف النرث. 
نال جائزة موؤ�ش�شة العوي�ص الثقافية عن 

ممل منجزه ال�شعري )2010(.
م�����س��ط��ف��ى ����س���ف���وان : م���ن م��وال��ي��د 
الفل�شفة يف  الإ�شكندرية )1921(. در�ص 
 )1943( فرن�شا  اإىل  �شافر  ث��ّم  م�شر، 
ُيَعد  النف�شي.  التحليل  يف  �ص  وتخ�شَّ
اليوم زعيم التيار الالكاين يف اأوروبا وقد 
حتليل  جمعيات  ع��ّدة  تاأ�شي�ص  يف  اأ�شهم 
للمركز  الفخري  الرئي�ص  وه��و  نف�شي. 
والتحليلية.  النف�شية  لالأبحاث  العربي 
 ،)1976( امل��راأة  جن�سانّية  موؤّلفاته:  من 
درا����س���ات   ،)1982( وك��ات��ب��ه  ال���اّلوع���ي 
امل��وت  اأو  ال��ك��الم  االأودي����ب )1994(،  يف 
ن��دوات جاك الكان )2001(،   ،)1999(
 )2001( النف�سّي  التحليل  يف  البنيوية 
وملاذا العامَل العربي لي�ض ُحّراً )2008(.

واحل�شارة  اللغة  اأ�شتاذ   : طّحان  ب�ّسام 
ال��ع��رب��ي��ة يف م��ع��ه��د ه���رني ال���راب���ع يف 
التطبيقية  املدر�شة  يف  وباحث  باري�ص، 

للدرا�شات الُعليا.
تون�ص،  مواليد  م��ن   : اهلل  ع��ب��د  ُم��ن��ي��ة 
مونرتيال.  يف  كيبيك  جامعة  يف  اأ�شتاذة 
نالت  ال��دك��ت��وراه،  على  ح�شولها  بعد 
 Andrew W. �شة  موؤ�شَّ من  للبحث  منحة 
الأو�شط  ال�شرق  ف��ّن  ودّر���ش��ت   .Mellon

املعا�شر يف معهد كورتولد للفّن يف لندن. 
تلّقي  كيفية  حتليل  على  اأبحاثها  تقوم 
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للفن  اأو�شطي  وال�شرق  الغربي  ال��ع��امل 
فّنانون  اأبدعها  التي  واملُعا�شر  احلديث 
بعنوان  اأطروحتها  يف  واإيرانيني.  عرب 
بحث   : للما�سي  امل�ستمّر  م  التقدُّ بناء 
��ر  يف م��ف��ه��وم ال��ف��ّن االإ���س��الم��ي املُ��ع��ا���سِ
ال��درا���ش��ات  )م��در���ش��ة   )2009-1970(
باري�ص(،  الجتماعية،  العلوم  يف  الُعليا 
موّجهة  مقولة  واإب��ه��ام  تعقيد  فبّينت 
الأع��م��ال  م��ن  كبري  ت��ن��ّوع  لإع����ادة جمع 
الفنّية بح�شب الهوّية الثقافية املُفرَت�شة 
ملُبدعيها. ويف اإطار بحث لحق للدكتوراه 
يف جامعة تورنتو، طّورت نهجًا يف كتابة 
التاريخ بغية الإحاطة بالثوابت التاريخية 
الفاعلة يف خطاب تاريخ الفّن عن ‘فنون 
الإ�شالم’ يف ماأ�ش�شة مقولة ‘فّن اإ�شالمي 

ر’. ُمعا�شِ
م�شياف،  مواليد  من   : عطفة  رفعت 
اأدي���ب  وه���و   .)1947( ح��م��اة  ق�����ش��اء 
ومرتجم عمل ل�شنني عديدة مدير املركز 
ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي ال�����ش��وري يف م��دري��د. 
املوؤلفات  من  العديد  ترجمة  يف  و�شاهم 
الإ�شبانية، �شملت اأعمال لوركا، ونريودا، 

ودل بالييه وغريهم.
ال�شجرة  م��وال��ي��د  م��ن   : ال��ع��ل��ي  ن��اج��ي 
بفل�شطني )1937(. هاجر )1948( مع 
خميم  يف  ون�شاأ  لبنان  جنوب  اإىل  اأهله 
عني احللوة. منذ اأن ن�شر غ�شان كنفاين 
البريوتية  احلرية  ملة  يف  ر�شومه  اأول 
)1961( حتى اغتياله )1987( ر�شم ما 
يزيد على اأربعني األف �شورة كاريكاتورية 
بوا�شطة   وخ�����ش��و���ش��ًا  ان��ت�����ش��اره��ا  ع���ّم 
وال�سيا�سة،  الطليعة،  الكويتية  اجلرائد 
والقب�ض، ويف جريدة ال�سفري اللبنانية. 

فران�سواز غروند : من مواليد باري�ص 
ال��دك��ت��وراه  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت   .)1938(
من  امل�����ش��رح��ي��ة  امل�����ش��اه��د  تخطيط  يف 
فنية  كمديرة  وعملت  ال�شربون.  جامعة 
راّن،  يف  ال�شعبية  الفنون  مهرجان  يف 
اإدارة  توليها  خالل  »املتخّيل«  ومهرجان 
�شملت  باري�ص.  يف  العامل  ثقافات  دار 
االأر���ض )2001(،  الرق�ض يف  موؤلفاتها 
واجل�سد واملقّد�ض )2003(. �شافرت يف 
بقاع الأر�ص كافة حيث �شّجلت املو�شيقى 
ال�شعبية وكتبت عنها.ُعر�شت ر�شوماتها 
ال��ف��ن��ي��ة يف ك���راك���ا����ص، وب��وداب�����ش��ت، 

و�شبوليتو، واأ�شيلة.
عبد احلليم ف�سل اهلل : اأ�شتاذ جامعي 
رئي�ص  يعمل  القت�شاد  يف  واأخ�شائي 

والتوثيق  للدرا�شات  ال�شت�شاري  املركز 
ال��ن��ت��ائ��ج  م��وؤل��ف��ات��ه  �شملت  ل��ب��ن��ان.  يف 
االقت�سادية للحرب : نقا�ض يف االأرقام 
 : ت��وز  ع���دوان  وتعوي�سات   ،)2007(
بني م�سيئة الواهب واال�ستقواء بالهبة 

.) 2008(
ج������ودت ف���خ���رال���دي���ن : م���ن م��وال��ي��د 
ال�شلطانية، جنوب لبنان )1953(. يعمل 
اأ�شتاذ الأدب والنقد يف اجلامعة اللبنانية 
يف بريوت. �شدرت له مموعات �شعرية 
 ،)1979( ح��ّب��كِ  ع��ن  ��ر  اأق�����سّ  : �شملت 
ل���ل���روؤي���ة   ،)1980( ري���ف���ي���ة  اأوه����������ام 
واأ���س��وات  وم��ي��اٌه  اأي����اٌم  وق���ت )1985(، 
ل���ل���غ���ري���ق)1996(،  م���ن���ارٌة   ،)1991(
�سماوات )2002(، لي�ض بعد )2006(، 
ف�سوٌل من �سريتي مع الغيم )2010(.

من   : فل�سيز  بويرتا  ميغيل  خو�سيه 
در�ص  غرناطة.  جنوب  دورك���ال  مواليد 
ت��اري��خ ال��ف��ن وح�����ش��ل ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه 
جامعة  م��ن   )1995( العربية  اللغة  يف 
كاأ�شتاذ  بعد  م��ن  فيها  وعمل  غرناطة، 
الفن  وت��اري��خ  ال��ع��رب  علم اجل��م��ال عند 
موؤلفاته:   �شملت  الأندل�شي.  الإ�شالمي 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ط��وب��اوي��ة ل��ق�����س��ور احل��م��راء 
عند  اجل��م��ايل  الفكر  ت��اأري��خ   ،)1990(
العرب. االأندل�ض واجلمالية الكال�سيكية 
ال��ق��ل��م.  م���غ���ام���رة   ،)1997( ال��ع��رب��ي��ة 
تاريخ اخلط العربي وفنانيه واأ�ساليبه، 
)2007(، قراءة احلمراء. الدليل امل�سور 
احلمراء،  ق�سور  يف  املنقو�سة  للكتابات 
االإ����س���الم،  يف  امل����اء  و�سعرية   ،)2010(
)2011(. يدير م�شروع مو�سوعة الثقافة 
ُن�شر  التي  لريول  خورخي  مع  االأندل�سية 
بالعربية  مبا�شرة  يكتب  اأج��زاء.   7 منها 
و�شملت ترجماته اإىل الإ�شبانية بريوت 75 
وال�سوفية  ال�شمان  لغادة  املربع  والقمر 

وال�سوريالية لأدوني�ص. 

م����وال����ي����د  م�������ن   : ق������������رم  ج���������������ورج 
وخبري  م����وؤرخ  ال����ش���ك���ن���دري���ة)1940( 
كم�شت�شار  ع��م��ل  ل��ب��ن��اين  اإق��ت�����ش��ادي 
اإق���ت�������ش���ادي وم�����ايل م�����ش��ت��ق��ل ل��ك��ب��ار 
املتو�شط.  البحر  حو�ص  يف  املوؤ�ش�شات 
حيث  للمالية  وزي��رًا  عنّي   1998 عام  يف 
اع��ت��م��د ب��رن��ام��ًا ل��الإ���ش��الح امل���ايل يف 
ل��ب��ن��ان. ل��ه ال��ع��دي��د م��ن امل��وؤل��ف��ات التي 
ت��ع��ّدد  �شملت  خمتلفة  ب��ل��غ��ات  ���ش��درت 
 ،)1971( احل���ك���م  واأن���ظ���م���ة  االأدي��������ان 
قناة  تاأميم  العربي من  امل�سرق  اإنفجار 

 ،)1987( لبنان  اجتياح  اإىل  ال�سوي�ض 
االأو�سط  ال�سرق  يف  والهوّيات  النزعات 
ال���ع���الق���ات   ،)1992(  1991  -1919
االقت�سادية واملالية االأوروبية-العربية: 
ال��ف��ر���س��ة   ،)1994(  1987-1960
لبنان  يف  امل���ايل  االإ���س��الح  يف  ال�سائعة 
ال��ق��رن  يف  ال��دي��ن��ي��ة  امل�����س��األ��ة   ،)2001(
اأوروب����ا   ،)2006( وال��ع�����س��ري��ن  ال��واح��د 

واأ�سطورة الغرب )2009(. 
 )1950( مواليد  من   : الكاكي  جعفر 
بعد  ال���ع���راق.  ك��رد���ش��ت��ان  خ��ان��ق��ني يف 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  ك��ل��ي��ة  م���ن  ت��خ��رج��ه 
العليا يف  درا�شاته  اأكمل  بغداد،  بجامعة 
كلية  يف  والطباعة  احلفر  وف��ن  الر�شم 
اأقيمت  مدريد.  بجامعة  الفنون اجلميلة 
العديد من املعار�ص لأعماله يف اإ�شبانيا 
وخارجها. توجد اأعماله �شمن مقتنيات 
�شخ�شية والعديد من املوؤ�ش�شات الفنية. 
كلود مارغا : ناقد اأدبي، و�شاعر، وفنان 
مار  �شور  رو�شفور  مواليد  من  فرن�شي 
)1945(. ح�شل على اإجازة يف الفل�شفة 
ُمهّمة  ذه���ب يف  ب��وات��ي��ي��ه.  ج��ام��ع��ة  م��ن 
اخلط  ف��ن  تعّلم  وه��ن��اك  ال�����ش��ني،  اإىل 
�شارك  امل��ن��اظ��ر.  ر�شم  وف��ن  ال�شيني، 
داخ��ل  الفنّية  املعار�ص  م��ن  العديد  يف 
فرن�شا وخارجها. له العديد من املوؤلفات 

الإبداعية والنقدية.
خو�سيه مارين مدينا : اإ�شباين املولد 
غ��رن��اط��ة.  ج��ام��ع��ة  يف  الفل�شفة  در����ص 
ع��م��ل ك��ن��اق��د ف��ن��ي وم��ف��ّو���ص م��ع��ار���ص. 
اخلا�شة  الكتب  من  العديد  له  �شدرت 
كما  الإ�شبان  املعا�شرين  الفنانني  بكبار 
على  ال�شوء  اإلقاء  يف  كتاباته  �شاهمت 

النحت الإ�شباين املعا�شر. 
ن�����س��اب��ة : ب��اح��ث وكاتب  ع��م��ر ري��ا���ض 
متخ�ش�ص بالعدالة اجلنائية. حاز على 
اجلنائية  العدالة  يف  الدكتوراه  �شهادة 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة ع��ام 
2004. ويعمل م�شوؤول وحدة الأبحاث يف 
مل�ص  وع�شو  اللبنانبة  االأخبار  جريدة 
التحرير فيها. وهو حما�شر يف اجلامعة 
وم�شت�شار  بريوت  الأمريكية يف  اللبنانية 
ل�شوؤون  ال�شابق  اللبناين  الداخلية  وزير 
مقالت  ن�شر  وال�شجون.  الن�شان  حقوق 
عن  العربي  وال��وط��ن  لبنان  يف  ع��دي��دة 
الأمني  القطاع  واإ�شالح  العدالة  نظام 
واإ�شالح ال�شجون، له 7 كتب �شدرت عن 

دار ال�شاقي ووزارتي الداخلية والعدل.

امل�ساركون
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باع ال�شروط ومراعاة القواعد التالية يف الن�شو�ص املر�شلة للمجلة : ُيرجى اتِّ

�ص الن�شو�ص ملجلة االآخر، واأل تكون من�شورة �شابقًا، اأو معّدة للن�شر يف دورية اأخرى. 1 ينبغي اأن ُتخ�شَّ
2 ُير�شل الن�ص م�شفوفًا اإليكرتونيًا يف برنامج وورد، وُيرفق مع الر�شالة اإىل العنوان اخلا�ص باملرا�شالت.  
اإل يف حالت  كلمة،  يتعدى 6000  واأل  كلمة،  للمقال حواىل 3000  الو�َشطي  يكون احلجم  اأن  ل  3 ُيف�شّ

ا�شتثنائية ُيّتفق عليها ُم�شبقًا. 
4 ُيرجى ا�شتخدام قيا�ص واحد ومنط مفرد من اخلط يف املقال. 

5 ُيرجى الدّقة يف توثيق م�شمون احلوا�شي والهوام�ص.
ع املراجع واملالحظات املرّقمة يف اآخر املقال، ولي�ص يف اأ�شفل كل �شفحة منه، وذلك وفق الرتتيب  6 ُتو�شَ
الآتي : ا�شم وُكنية املوؤلِّف، عنوان املرجع )باخلّط العري�ض(، دار الن�شر، مكان و�شنة الن�شر، الطبعة، 

رقم ال�شفحة.
ع عبارة : املرجع نف�شه، يتبعه رقم ال�شفحة.  ر املرجع مبا�شرًة، تو�شَ 7 اإذا تكرَّ

ع كنية املوؤلف فقط، يتبعها العنوان باخلط العري�ض، ورقم ال�شفحة. ر املرجع لحقًا، تو�شَ 8 اإذا تكرَّ
9 املرجو عدم ا�شتخدام احلرف املائل وا�شتبداله باخلط العري�ض حيث يقت�شي الأمر.

10 ُي�شتخدم القو�ص املنفرد ال�شغري ‘...’ لالإحاطة بعنوان مقال مثاَل، بينما ُي�شتخَدم هاللن �شغريان 
»...« لل�شواهد املبا�شرة.

�شمن  مبا�شرة  مقتب�شة  غري  كلمات  اإ�شافة  عند  فقط   ]...[ امل�شتطيالن  القو�شان  11 ُي�شتخدم 
ال�شت�شهاد، اأو يف حال اإ�شافة مالحظة �شمن ن�ص ال�شت�شهاد. وُت�شاف ثالث نقاط ... فقط لالإ�شارة 

اإىل غياب كلمات من ال�شت�شهاد.
12 ُيرَفق الن�ص املر�شل مع ال�شرية الثقافية للموؤلف/اأو الفنان )بني 30 و60 كلمة( ت�شمل مكان الولدة، 
والإقامة والعمل، عناوين املوؤلفات وتاريخ �شدور كل منها. وبالن�شبة للفنان الت�شكيلي ُتدَرج لئحة املعار�ص 

الفنية، ومكان اإقامتها، وتاريخها. 
.Tiff, 300 dpi, 20 cm : 13 ُيلحق الن�ص ب�شورة �شخ�شية للموؤلِّف اأو الفنان، باملوا�شفات التالية

.Tiff, 400 dpi, CMYK, 28 cm : 14 يف حال ا�شطحاب �شور خا�شة باملقال، يرجى اأن تكون باملوا�شفات التالية
15 يف حال ا�شطحاب �شور فنّية، يتحّمل املوؤلف م�شوؤولية احل�شول على حق ن�شرها قبل تاريخ ظهورها 
يف املجلة، وتر�شل �شروحاتها مع الن�ص. ويف حال كانت ال�شور لأعمال فنية، يت�شّمن ال�شرح : ا�شم الفنان، 
عنوان العمل )باخلط العري�ض(، �شنة الإنتاج، املادة امل�شتخدمة يف حتقيقه، احلجم، ذكر ا�شم مالك 

العمل اأو املانح حق ن�شر ال�شورة.

دليل لُكّتاب املجلَّة








