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اأحمــــد الـويزي
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اإلى اإليفيرا غونزالي�س فراغا،

الّذي �ساَهم َمعي في بَلوَرِة هذا الَّن�س،

ني على الّدوام، وظل يَُمدُّ

بالَعْون والُم�ساَعدة،

طوال ِعّدة اأعوام...

َمع اأعمِق الم�ساعر.



www.book
s٤a

ll.n
et



7

1( ا�ضتهــر الكاتــب الأرجنتينــي 

 Ernesto �ضاباتــو  اإرن�ضتــو  الكبيــر 

 عندنــا، بالكتابــة الأدبيــة 
)1(Sabato

اأكثر مما ا�ضتهر بكتاباته الفكرية ذات 

المنحى التاأملي الفل�ضفي، على الرغم 

من اأنه كان قد كتب منذ وقت مبكر، 

التاأمليــة  المقــالت  مــن  مجموعــًة 

والنقديــة، التــي غلــب علــى بع�ضها 

الطابــع ال�ضجالي، فــي الخم�ضينيات 

 ،
)2(

وال�ضتينيــات من القــرن الع�ضرين

مقدمة المترجم
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 ،
)3(

وذلك حتى قبل اأن تكتمل ثالثيته الروائية ذات النت�ضار الوا�ضع

وت�ضــدر محاورتاه الممتعتان مع كل من خورخي لوي�ص بورخي�ص 

، وقبل �ضدور 
)4(C. Catania وكارلو�ــص كاتانيــا ،J. L. Borges

، بوقت كبير. 
)5(

مذّكراته الأخيرة

لقــد كانت تلــك الكتابــات المقاليــة، ذات المنحى الفكري 

والنقــدي، ح�ضيلــَة م�ضلــك طويــل و�ضاق، فــي م�ضــوار الكتابة 

واللتــزام الفكــري، قطعــه اإرن�ضتو �ضاباتو وهو يــراوح بين مواقع 

متباينــة المنطلق، غير اأن منتهاها واحــد ووحيد؛ وهو الأمر الذي 

جعــل م�ضــواره يبقــى علــى الــدوام، م�ضــواراً معرفيــًا متكامــاًل 

د البع�ص الآخر، ويقوي تفريعاته وتنويعاته،  ومتوا�ضجًا، بع�ضه يع�ضّ

بــدل اأن ينق�ضــه ويتناق�ص معه، خا�ضة اأّن فيــه موقع العاِلم، وموقع 

الت�ضكيلــي، والمفّكــر، وال�ضحفــي،  الفنــان  الأديــب، وموقــع 

والمنا�ضــل ال�ضيا�ضــي، والحقوقــي. وبذلــك، ظّل هــذا الم�ضلُك 

المتعــّدد، الذي اجتــازه �ضاباتو في رحلة تكوينــه، واإنتاجه الأدبي 

والفكــري، اأر�ضًا خ�ضبة بامتياز، ما انفّكــت تنفتح على قْدر كبير 

مــن مظاهــر الّتعدد والتنــوع، وهو ال�ضيء الذي جعــل ال�ضير على 

اأديمهــا، قد اقترن عنــد الرجل بمحطات �ضاقــة وملتوية، بقدر ما 

هــي مغرية وممتعــة كذلك، لعبــْت فيها اإرادُة الكاتــب من جهة، 
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وال�ضدفة العار�ضة من جهة اأخرى، اأدواراً �ضتى ل ي�ضتهان بها.

لقــد حظــي اإرن�ضتــو �ضاباتــو، �ضواء خــالل م�ضــاره التكويني 

الأول، اأو علــى امتــداد مرحلة عطائه الطويــل والمتعّدد، بات�ضال 

مبا�ضر باأهم التيارات العلمية والإيديولوجية والفكرية والفنية، التي 

مْت  مّيــزْت القــرن الع�ضرين عن غيره مــن القرون ال�ضالفــة، وَب�ضَ

دمغتــه الفريــدة؛ مثلمــا حظي ب�ضــرف الحتــكاك باأهــّم الوقائع 

التاريخيــة الع�ضيبة، وباأقــوى ال�ضراعات الجتماعيــة وال�ضيا�ضية، 

�ضــواء تلك التي عرفتها القــارة الالتينو - اأمريكيــة ككل، اأو تلك 

التــي تفاعلــت في قلب بــالده، وهو مــا كان له اأثــر حا�ضم، على 

م�ضتــوى اإ�ضباعــه الفكــري والوجداني مــن جهة، وعلــى مواقفه 

وكتابتــه مــن جهة اأخــرى، وهي تلــك الكتابة التي ظلــت عنده، 

مفتوحة على التعدد المده�ص.

2( بــداأ اإرن�ضتــو �ضاباتو متخ�ض�ضًا فــي الفيزيــاء الدقيقة، التي 

ح�ضــل فيهــا على درجــة الدكتــوراه، دون التفريط فــي الفل�ضفة، 

والن�ضــاط الأدبــي والفنــي، والنخــراط ال�ضيا�ضي �ضمــن الي�ضار 

الأرجنتينــي. اإذ مــا اإن اأنهــى �ضاباتــو مرحلة التخ�ض�ــص الجامعي 

ببــالده، مطلــَع ثالثينيــات القــرن الما�ضــي، حتى عزم علــى �ضّد 

الرحال اإلــى مو�ضكو، لتعميــق معرفته بالعلــوم الفيزيائية والمادية 
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الجدليــة كذلك، لكنه �ضرعان ما َعدل عن الفكرة مبا�ضرة، بعد اأن 

و�ضل اإلــى مدينة بروك�ضيل البلجيكية، التــي �ضافر منها اإلى فرن�ضا 

لكت�ضــاف باري�ص، ثــم ليقفل راجعــا اإلى الأرجنتيــن، في انتظار 

الح�ضــول على منحــة درا�ضية للعــودة اإلى عا�ضمة الأنــوار، التي 

اأغرتــه كثيراً، بحكــم كونها ظلت تلعب علــى الم�ضتوى المعرفي 

والأدبــي والفنــي، دوَر القاطرة الطالئعية بامتيــاز، وهو ما كان له 

�ضحره وجاذبيته الفاتنين، على النفو�ص الطموحة.

اأقــام اإرن�ضتــو �ضاباتو في باري�ــص مدة �ضنتين كاملتيــن، بعد اأن 

ح�ضــل على منحــة درا�ضيــة عليا. وهنــاك، ق�ضى مرحلــة تكوين 

جديــدة، اأهم مــا مّيزها هــو كونها ظلــْت طوال مكثــه بباري�ص، 

مو�ضومة بالنخراط ال�ضغوف فــي �ضياق النقا�ص العلمي والفكري 

والفني، الذي و�ضم المرحلة بمي�ضم خا�ص.

لقد تمّيزْت اإقامة �ضاباتو الباري�ضية، بكونها ظلت مفتوحة على 

واجهتيــن معرفيتيــن: واجهــة نهاريــة انخــرط فيها �ضمــن م�ضار 

�ــص الدقيق فــي الفيزياء الكمّيــة والن�ضبيــة، بمعهد كوري  التخ�ضّ

ال�ضهير بباري�ــص Institut Curie، وواجهــة م�ضائية وليلية مفعمة 

ب�ضوؤال الفكر والفل�ضفة والأدب والفن، اأم�ضى يلتقي اأثناءها مع ثلة 

والوجوديــون  ال�ضرياليــون  منهــم  والأدبــاء،  المثقفيــن  مــن 
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والمارك�ضيون، فاحتك بت�ضوراتهــم، وبمنجزهم الفكري والفني 

والأدبي.

واإذا لــم تكــن اإقامــة اإرن�ضتــو �ضاباتــو الباري�ضية �ضــوى اإقامة 

عار�ضــة، لــم تمتد طوياًل في الزمــن، فاإّن اأثرها فيه بقــي كبيراً مع 

ذلــك، اإلى حــّد اأن اأحد النقاد قد �ضّبه اأثر تلــك الإقامة الطارئة في 

، على امتداد حياته 
)7(

، بطق�ِص عبوٍر ظّل حا�ضمًا
)6(

وجدانــه وفكره

كلها، لأن الأ�ضئلة التي ت�ضّبع بها في تلك المرحلة، �ضاهمت بعمق 

ح�ضورهــا واأ�ضالتها في فكره ووجدانه، فــي جعله يعيد النظر في 

العديد من القناعات والن�ضغالت - التي ا�ضتحوذت عليه ككاتب 

بالقــوة - لينحــاز بعد ذلك اإلى الكتابــة كممار�ضة فعلية، وينخرط 

بالفعــل في �ضيــاق �ضيرورتها، ما تبّقى له مــن العمر، متخليًا بذلك 

�ضــه العلمي الدقيــق، لفائدة معرفة اأخرى بــدْت له اأهم  عــن تخ�ضّ

واأولى، وهي: المعرفة التخييلية.

بعــد الإقامــة الباري�ضيــة اإذن، لــم يعــد �ضاباتــو مقتنعــًا بالتوّجه 

العلمــوي للمعرفة العلمية scientisme، وهو ذلك التوّجه الذي ظّل 

- وما زال - يهيمن على موؤ�ض�ضات البحث العلمي، ويقود خطوات 

البحــث والختراع؛ بل اإن الرجل ما اكتفــى بذلك وح�ضب، واإنما 

ارتفــع لديه من�ضــوب ال�ضك والرتياب، ب�ضاأن مــا ُي�ضّمى لدى ذلك 
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التوّجــه العلموي »بالتقــّدم التكنولوجي«، الذي هــو وليد المعرفة 

العلميــة البحتــة، ورديفها. فقد اقتنــع اإرن�ضتو �ضاباتو بــاأن ما ي�ضّمى 

»بالتقــّدم التكنولوجــي«، لي�ــص �ضــوى كذبــة ملفقة، تعمــل بع�ص 

الجهــات المغر�ضة على ترويجها، وعــداً بم�ضتقبل خاّلبي و�ضرابي 

لي�ــص اإّل، بينما يوؤّكــد واقع الحال باأن ذلك »التقــّدم«، ل ولن يزيد 

�ضوى في ت�ضريع وتيرة الكارثة، التي تحدق بالإن�ضانية.

لقــد �ضارت قناعــة اإرن�ضتــو �ضاباتو را�ضخة بكــون ثمار تلك 

العلــوم، التــي ل تخدم في البــدء والمنتهى، �ضــوى م�ضالح طائفة 

متحكمــة فــي م�ضير هــذا العالــم )اأهم مــا يميزها كونهــا معتّدة 

الأنانيــة،  بنوازعهــا  ومدفوعــة  ال�ضيقــة،  ال�ضوفينيــة  بمركزيتهــا 

وميولتهــا البراغماتيــة الج�ضعة(، ل ولن ت�ضاهــم البتة، في تحرير 

الإن�ضــان من مجموع اآلمــه، ول ولن تت�ضــدى لمعاناته الفيزيقية 

والميتافيزيقيــة، واإنما �ضتغدو - في �ضيــاق تطورها المتهور، وفي 

مــا قد ت�ضهم بــه من »تقنية متقّدمــة« - اأداًة رهيبــة، �ضت�ضتفيد من 

دّقتهــا التكنولوجية المتناهيــة، نف�ص تلك الطائفــة المتحكمة في 

رقــاب العالم، لت�ضفية ماليين المواطنين في كافة اأرجاء المعمورة، 

ت�ضفيًة »علميًة« و»نظيفة«! 

بعــد العودة من فرن�ضا اإذن، وال�ضتقرار في الأرجنتين، �ضيتولى 
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 Mundo اإرن�ضتــو �ضاباتــو اإدارة تحريــر اأ�ضبوعية: عالــم اأرجنتيني

Argentino، و�ضينخرط في م�ضاغل بالده، وق�ضايا القارة الالتينو 

- اأمريكيــة، موزعــًا ن�ضاطــه الإنتاجي على اأو�ضــع نطاق ممكن، 

بحيــث اإنه �ضيتعاون في تلــك الفترة المتاألقة مــن �ضيرة حياته، مع 

العديد من المجالت والدوريات الأمريكية والأوروبية، و�ضيكتب 

العديــد من المقــالت الأدبيــة والنقديــة والفكرية، التــي تترجم 

ان�ضغالتــه الذهنيــة الجديدة، وانجذابــه الفني والأدبــي، وولءه 

ال�ضيا�ضــي والإيديولوجي؛ غير اأن جّل هــذه الكتابات المقالية مع 

الأ�ضف، لم تترجم لحّد الآن، اإلى لغتنا العربية.

فــي غمرة هــذا العطاء الفكــري والأدبي والنقــدي المتنوع، 

�ضي�ضــاب الرجل بمر�ص خطير علــى م�ضتوى عينيه، �ضوف يجبره 

علــى التخلــي المكره عــن الكتابــة والتاأليف، اإل اأنــه مع ذلك لن 

يجل�ــص مكتــوف اليدين، يناغي في ح�ضرة وحــزن ذاَته الك�ضيرة، 

واإنمــا �ضيحّول طاقته الإنتاجية في اتجــاه محفل اإبداعي اآخر، هو 

فنُّ الر�ضم وال�ضباغة؛ ومن ثمة، �ضيظل �ضاباتو حا�ضراً بكّل عنفوانه 

واإ�ضعاعــه فــي ال�ضاحــة، و�ضيقيم عــّدة معار�ص داخــل الأرجنتين 

وخارجها، كان اأهمها المعر�ص الذي اأقيم بمركز جورج بومبيدو 

بفرن�ضا، �ضنة 1989.  
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ولأن اإرن�ضتــو �ضاباتو ظّل مثقفًا ع�ضويًا نظيفًا، لم يتوان في يوم 

مــن الأيــام قط، عــن الدفاع عــن الحريــة والديمقراطيــة وكرامة 

الإن�ضــان، مثلمــا لم ي�ضبق لــه اأن توّرط من ذي قبــل، اأبداً، في اأي 

عمــل مــن اأعمــال العنــف ال�ضيا�ضــي، فــاإن حكومــة األفون�ضيــن 

Alfonsin الديمقراطيــة، قد ر�ّضمتــه �ضنة 1984، على راأ�ص اللجنة 

الوطنيــة للبحــث عــن الأ�ضخا�ــص المفقودين )وهــي اللجنة التي 

تعــرف اخت�ضــاراً بالـــ: CONADEP، وقــد تمثلــت مهمتها في 

الك�ضــف عن هويــة وم�ضيــر الأ�ضخا�ص المختفيــن، مَمن تعر�ص 

لعمليــات الختطــاف والت�ضفية الج�ضديــة، وتّم اإخفــاء جثته في 

عر�ــص البحر، اأو بُحفر �ضرية جماعية، مــن ِقَبل الآلة الديكتاتورية 

الع�ضكريــة، التي كانت تتحّكم في رقــاب البالد والعباد، وتحكم 

الكّل بقب�ضة فولذية كاتمة.

بعد جــولت كابو�ضية رهيبة، من هذا النب�ص الموؤلم في ذاكرة 

بــالد ك�ضيرة )�ضوف يحكــي الكاتب عن بع�ص اأطــواره، في متن 

هــذا الكتاب المترجم(، ا�ضتهدفْت تمهيــَد الطريق لتاأ�ضي�ص �ضرح 

عدالــة انتقاليــة، وتثبيت دعائمها وفــق ما ي�ضمــن الم�ضالحة بين 

الدولــة وجميع المواطنيــن، بعد التحقيق في ما�ضــي النتهاكات 

الج�ضيمــة، التي ارتكبت في حق الإن�ضان، ومحاكمة الجناة، ومن 
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ثــم تر�ضيف الطريــق القانونية والأخالقية نحــو م�ضتقبل اآمن، يمّر 

عبــر ا�ضتقراء ديوان الذاكرة الجماعية، بمجموع �ضفحاته الموؤلمة 

والموجعــة؛ �ضــوف يعكف اإرن�ضتو �ضاباتو علــى النب�ص في ذاكرته 

الخا�ضــة، م�ضتقرئًا اأهــم اللحظات والمحطات التــي اجتازها في 

م�ضــار حياتــه )كتــاب: »ما قبــل النهايــة«(، ليردف ذلــك النب�ص 

وال�ضترجاع، بتاأليف خم�ص ر�ضائل مفعمة بحرارة اإن�ضانية غامرة، 

ا�ضتهــدف من خاللهــا اإثارة انتباه القارئ، لهــول الكارثة الكبرى 

التــي تحدق بالإن�ضــان هنا والآن، وهي الر�ضائــل التي ت�ضّكل متن 

كتاب: »الممانعة«، الذي نقدمه اليوم مترجمًا، للقارئ العربي.

3( لــن اأتوقــف فــي معر�ص هــذا التقديم، عنــد م�ضمون هذا 

الكتاب، واإنما اخترت اأن اأوطئ له ببع�ص الحوا�ضي، التي توّخيتها 

كي ُتقّرب القــارئ من ا�ضتراتيجية التاأليــف، ومن مجمل الأجواء 

الفكريــة والفل�ضفيــة، التــي تغّطــي علــى م�ضاحة الكتــاب جملة 

وتف�ضيــاًل، متحا�ضيًا ما اأمكنني ذلك، ال�ضقوَط في مطّب الختزال 

والبت�ضــار، وذلك حتى اأترك الفر�ضة �ضانحــة اأمام اأنظار القارئ، 

ليقــف هو بنف�ضه على م�ضامين هــذا الكتاب الثرة، ويتعّرف عليها 

مبا�ضرة.

يتاألف كتاب »الممانعــة« من �ضتة »ف�ضول« متباينة فيما بينها، 
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من حيث الطول: هي خم�ص ر�ضائل وخاتمة. وتحمل كّل ر�ضالة، 

مــع الخاتمــة طبعــًا، عنوانًا م�ضتقــاًل يحيل على م�ضمونهــا العام، 

ويمّيزهــا عــن غيرها، فــي م�ضــار التعا�ضد الع�ضــوي والوحدوي 

للن�ص. وقد اختــار اإرن�ضتو �ضاباتو اأن ي�ضمي »ف�ضول« موؤلفه بلفظ 

ر�ضائــل، واأن يرتبها ترتيبًا ت�ضل�ضليًا مت�ضاعداً، لأنه يتوّخى من وراء 

ذلك تحقيق هدفين اثنين متالزمين، هما:

- اأوًل، تحا�ضــي اأ�ضلوب التحليــل المقالي الجاف، ما اأمكن؛ 

وهــو الأمر الــذي فتح المجــال اأمامــه وا�ضعًا، كي يكتــب مثلما 

يتحدث، بعفوية وتلقائية، بعيداً عن كل اإكراه اأجنا�ضي اأو منهجي؛ 

ومــن ثمــة، راوح في تاأليفه لهــذا الكتاب، بين التنظيــر والتحليل 

تارة، واأ�ضلوب ال�ضترجاع وال�ضتباق اأخرى، والمرافعة والمنافحة 

تارات اأخرى.

- ثانيــًا، تج�ضيــر �ضُبل الت�ضــال الحميم والمبا�ضــر بينه وبين 

القــارئ، مع ما ي�ضتلزم ذلك من عمليات تهيئة الأجواء الوجدانية، 

ليحــدث )وليتوا�ضل( ذلك التــالزم القريب بينهمــا، على امتداد 

م�ضافة نمو الن�ص ككل، من غير ما رتو�ص، اأو تعالم مفرط.

لذلــك بال�ضبط، اختار اإرن�ضتو �ضاباتو جن�ــص الكتابة الترا�ضلية 

)لي�ــص بالمعنــى الــذي ظّل متــداوًل عندنــا، فــي الأدب والفكر 
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العربييــن الكال�ضيكيين، حيــث الر�ضالة كانت تعني ما يعنيه تقريبًا، 

جن�ــص المقالة Essai  اليوم؛ واإنما ا�ضتعملت الكتابة الترا�ضلية هنا، 

بالمعنــى العام والمتــداول في التخاطب المكتــوب، بين جمهور 

القــراء(؛ لكــون الر�ضالــة توّفــر علــى كاتبهــا، عَنــت الن�ضبــاط 

لإكراهــات الكتابة التحليلية المحايدة، التي ينبغي عليها اأن تن�ضبط 

ل�ضرامــة البنــاء ال�ضتدللي )ما دام ل يرغــب اإرن�ضتو �ضاباتو - عن 

ــد - في البقاء على خط الحيــاد!(. ومن ثمة،  �ضبــق اإ�ضرار وتر�ضّ

يت�ضّنــى لهــذا التفاعل التخاطبــي، تي�ضير �ُضبل النخــراط الفكري 

والوجدانــي، بيــن كل من الكاتــب والقارئ، وت�ضهيــل الت�ضال 

العفوي، الخالي من كّل تكّلف، بينهما.

اإن هــذا الُبعــد ال�ضتراتيجي فــي التاأليف، قد �ضاهــم كثيراً في 

ردف الن�ــص ب�ضحنة حرارية اأ�ضيلة، مــا تنفّك تجعل قارئه معنيًا - 

لذاتــه - بحديث الكاتب ال�ضاجن/ال�ضِجــن، ومق�ضوداً - ل�ضفاته 

الإن�ضانيــة المميزة - بالتاأمل في ذلك الحديث/الَحِدث، لأنه كالم 

نابع من عمق وجداني، م�ضبع بقناعة اإن�ضانية را�ضخة.

اإنهــا ا�ضتراتيجيــة دامجــة اإذن، ل تتــرك القــارئ يتوا�ضل مع 

الن�ــص، مــن خلــف �ضتــار ذهنــي فا�ضــل، ول مــن وراء حجاب 

وجدانــي فــارق، واإنما هي تاأخــذه من يده برفــق، وت�ضير معه في 
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رحلة م�ضكونــة بالأ�ضئلة، مثلما يم�ضك الجــّد بيد حفيده الطرية، 

بحنــان غامر بالدفء )األي�ص اإرن�ضتو �ضاباتو الذي كتب هذا الن�ص، 

وقد بلغ من العمر التا�ضعة والثمانين، جّداً حقيقيًا بالفعل؟!(، حين 

ي�ضيــران جنبــًا اإلى جنــب، في الطرقــات والف�ضــاءات العمومية، 

ليقتربــا اأكثــر فاأكثر من بع�ضهما، ولُيقّربا بذلــك من عمق الم�ضافة 

الجيليــة الفا�ضلــة بينهمــا، وليتحدثــا حديث القلب اإلــى القلب، 

بتلقائية، ومن غير ما كلفة ُتذكر.

هكــذا ُتم�ضك هذه الر�ضائل بيد قارئهــا برفق، لتخرج معه في 

ف�ضحــة ذهنيــة �ضّيقة، على اأر�ص اليباب والخــراب، التي تحيط بنا 

يوميــًا، �ضــواء في بيوتنا، اأو في �ضوارعنــا، اأو مقرات عملنا، اأو في 

موؤ�ض�ضــات الدولة المتحّكمة في م�ضائرنا، اأو في العالقات الدولية 

المتحّكمــة فــي رقــاب العالم، بب�ضــره وحيوانه ومحيطــه البيئي؛ 

متوخيــًا من وراء تلك الف�ضحــة ال�ضاربة في اأر�ص التيه الجديد، اأن 

يعــود القارئ اإلى نف�ضه وو�ضطــه الخا�ص والعام، وقد ت�ضّبع بقناعة 

متفائلــة باإمكانية الإقدام علــى فعل قادر على اإنقــاذ نف�ضه، واإنقاذ 

غيره، من وزر هذا الندحار المطبق.

فحيــن ياأخذ �ضيخ الُكتــاب الأرجنتينيين بيد قارئه، ويخرجان معًا 

فــي رحلة ال�ضــوؤال عن �ضرطنــا الإن�ضانــي الجديد، وقــد ت�ضلطن فيه 
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التلفزيــون علــى حياة النا�ص، اإلــى درجة اإ�ضابتهم بالعمــى اإزاء المهم 

والأ�ضا�ضــي؛ وت�ضّيدت فيــه العالقــات التجارية المبنية علــى الت�ضليع 

العولمــي، وعلى التب�ضيع المفرط لــكل �ضيء، و�ضاقت فيه حياة المرء 

)بقــدر ما رحبــت المــدن، والأ�ضــواق، والمالعــب، والمالهي!(، 

وغــدت فيه حيــاة الإن�ضان اأقل من تافَهة، اإلى حــّد اأنه ر�ضي الآن/هنا 

)بعــد اأن لــم يعــد ي�ضكنــه اإل هاج�ص البقــاء على قيد الحيــاة، كيفما 

اتُّفــق!(، بدور تلك الح�ضرة الكافكاويــة المقرفة، التي نذرْت نف�ضها 

للمزيــد من الإنتاج، وللمزيد من الر�ضــوخ، وللمزيد من الفرجة على 

�ضا�ضــة العالم ال�ضغيرة، وللمزيد من العزلة والوحدة في ُعقر الُنخروب 

ال�ضيــق، وللمزيد مــن الالمبالة الكا�ضفة وغيــر الماأ�ضوف عليها، بما 

يحــدث له، ول ما يحــدث حوله. اإذن، حين يم�ضــك اإرن�ضتو �ضاباتو 

بيد قارئه، كي يخرج معه في هذه الرحلة الطويلة، فاإنه يحدثه حديث 

جــّد خبر الحيــاة مثلما يلــزم، وجّرب ال�ضيــر على جاداتهــا الع�ضيرة 

والملتوية، في اأحلك لحظات العمر الطويل، متاأماًل ومعتبراً.

اإن كتــاب: »الممانعة« هو بمثابــة تقرير مخت�ضر عن اندحارنا 

العــام، �ضــادر عن �ضيخ عا�ص ما يقرب القــرن، وهو يعارك وح�ص 

الحيــاة الكا�ضــر، حتى قّو�ضــت المحن ظهره، لكنهــا مع ذلك لم 

تطفــئ وهج التفاوؤل في دخيــالء نف�ضه، ليخرج اإلينــا وقد اأو�ضك 
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فــر مثقل بالحكم والو�ضايا، يك�ضف عّما  على نهايته الحتمية، ب�ضِ

اكت�ضبــه في م�ضار حياة ن�ضاليــة وفكرية، من ر�ضيد تجاربي ثمين. 

فر اأ�ضفــار م�ضبع بعمــق فل�ضفي  اإن »الممانعــة« بهــذا المعنــى، �ضِ

تاأملــي، يف�ضــح بمعرفــة هادئة، ما حــدث ويحدث لنــا وحولنا، 

ويدفعنــا بمحبة و�ضدق اإن�ضانيين غامريــن، لكي ناأمل في ما ينبغي 

ا�ضت�ضرافه، كاأفق اإن�ضاني مختلف.

لقــد خرج اإلينا اإرن�ضتو �ضاباتو في هــذا الكتاب، بع�ضارة عمر 

حّنكتــه التجربة، وعّتقته الخبــرة والمعرفة بالتاريخ والكتب )لهذا 

فــر »الممانعة«، بيــن الإ�ضارة اإلى  يــراوح هذا الجّد العتيــد في �ضِ

ما�ضيــه الخا�ص تارة، والإحالة علــى مقروئه المتنوع تارة اأخرى، 

دون اأن ين�ضــى »القتبا�ــص« مــن كتاباته الروائيــة كذلك، خا�ضة: 

»اأبطال وقبور«(.

غير اأنه ل ينبغي اأن نفهم في هذا المقام، باأن �ضاباتو يقترح علينا 

برنامجــًا جاهــزاً لمقاومــة هــذا التــرّدي المجانــي، الــذي يحدق 

بالإن�ضــان المعا�ضــر، ول اأنــه يتجراأ كثيــراً، فيقّدم لنــا و�ضفة دقيقة 

للت�ضدي لكل هــذا الندحار، الذي ي�ضملنا بالموات العام، الذي ل 

ي�ضتحقه »الإن�ضــان« فينا، واإنما يدفعنا الرجل كي ُنعِمل الفكر اأوًل، 

في كافة وقائع النحطاط المحيطة بوجودنا اليومي، بدءاً من البيت، 
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فال�ضــارع، ثــم المدينــة والكوكب الأر�ضــي ككل، كــي نتبّنى بعد 

ذلــك، برنامجًا لممانعة هذا ال�ضقــوط والنحطاط ال�ضاملين، اللذين 

ل يــزدادان اإل التفافًا حولنــا، بفعل م�ضاهمتنــا ال�ضلبية في الوجود، 

�ضــواء اإزاء ذواتنــا وبيوتنــا، اأو اإزاء عالقتنــا مع الغيــر، اأو عالقتنا مع 

.
)8(

الميتروبولت ال�ضبحية المتحّكمة في الإن�ضان والطبيعة

يدعونــا الجّد �ضاباتو اإذن، كــي نمانع �ضد هذا النبطاح الكلي، 

و�ضــد الالمبــالة الميتافيزيقيــة التــي ت�ضملنا، و�ضــد جميع مظاهر 

الخنــوع، والمغالطــة، وال�ضتغــالل المفــرط لالإن�ضــان والطبيعــة. 

و�ضــوف لن تكون هذه الممانعة ممانعة حقة، اإل بتدبير اإوالية الرغبة 

والإرادة، تدبيــراً فيــه اقتنــاع بالممكــن الآخــر: وهــي الرغبة التي 

تترجمهــا عمليًا، اإرادة تواقة اإلى ت�ضييد حياة اأف�ضل. اإرادة فاعلة تعيد 

لنا الأمل في ما هو اإن�ضاني فينا، وت�ضالحنا مع ذواتنا، واأغيارنا، ومع 

محيطنــا، ومع كوكبنا الأر�ضــي. اإرادة توؤ�ض�ص ل�ضرط اإن�ضاني بديل، 

وقادر على اإنقاذنا، من خالل بعث الإن�ضاني فينا، من رميم اليباب.

4( وحتــى ل اأنق�ص الوعد، الذي �ضربته على نف�ضي، فاأنهمك 

كتــاب  اإن  بالقــول  الآن  اأكتفــي  للن�ــص،  مخت�ضــر  تقديــم  فــي 

»الممانعة«، هو مرافعة اأخالقية éthique ي�ضتهدف اإرن�ضتو �ضاباتو 

مــن ورائهــا، الدفاع عــن بديل ممكــن يجنبنا المزيد مــن الرداءة 
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والنحــدار، اللذيــن ي�ضتبّدان بحياتنــا المعا�ضرة. اإنــه بديل يذّكر 

الإن�ضان باأخالق الوفــاء للذات، ولح�ضا�ضيتها، ولم�ضروعها الحي 

والفاعــل اإيجابيــًا فــي الحيــاة، ويدعــوه كذلــك للتم�ّضــك بهذه 

الأهــداف النبيلــة، التــي دافع عنها فيلــق ل ي�ضتهان بــه من اأبطال 

ّحى بالغالي والنفي�ص من اأجلها. الإن�ضانية، ممن �ضَ

اإن الكتــاب اإذن، مرافعة اأخالقية تتوخى اإيقاظ الُبعد الإن�ضاني 

فينــا، الــذي لن ينبعث حّيًا ودينامكيًا بدواخلنــا، اإل اإذا ُكّنا نرغب 

حقــًا في حياة اأخرى ممكنة، رغبــًة تخفرها الإرادة الفاعلة، وهي 

تنعك�ــص اإيجابيــًا على المحيــط الخا�ص والعــام، اإّل ونحن نمانع 

يوميًا، دونما هوادة، �ضد كافة اأ�ضكال الالمبالة والخنوع والزيف 

والنفاق وال�ضرقة وال�ضتنزاف وال�ضتبداد وال�ضتقواء، التي نتلقاها 

�ضلبيًا وبغير اكتراث، ونرّوج لها بق�ضد، اأو بغير ق�ضد.

اإن اإرادة الحيــاة الحقة م�ضروطة بــاإرادة الممانعة. ول ممانعة 

اإل بانخــراط الإن�ضــان فينــا انخراطًا فاعاًل وايجابيــًا، حيث ينبغي 

التواجد والنخراط.

فهل نبداأ على الأقل، بمحيطنا؟

اأحمد الويزي
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الهوام�س:

1( ازداد اإرن�ضتــو �ضاباتو �ضهرة يوم: 24 يونيو/حزيران 1911، ببلدة 
روخا�ص Rojas، التي تبعد عن العا�ضمة الأرجنتينية، بوين�ص اإيري�ص، 

بثالثمائة كيلومتر.

2( من بين هذه الكتب المقالية، اأذكر على �ضبيل التمثيل ل الح�ضر: 
واحــد والكــون Unoyel universo، ال�ضادر �ضنــة 1945؛ رجال 

ومعّدات، �ضنة 1951.... اإلخ.

3( تعــّد ثالثية اإرن�ضتو �ضاباتو الروائيــة: »النفق« )1948(، و»اأبطال 
وقبــور« )1961(، و»مــالك العتمــات« )1974(، مــن بيــن اأ�ضهــر 

الروايات، لي�ص فــي اأمريكا الالتينية وحدها، واإنما في العالم قاطبة؛ 

وهــو الأمر الــذي يف�ّضر قيمة تلــك الجوائز، التــي حظيت بها هذه 

الروايات هنا وهناك، مثل جائزة �ضيرفانتي�ص Cervantès الإ�ضبانية، 

وجائزة اإ�ضماعيل قــدري Ismael Kadaré، وجائزة اأح�ضن موؤلَّف 

اأدبي اأجنبي، بفرن�ضا. ولتقريب القارئ العربي من اأهمية هذه الثالثية 

الروائيــة، اأُورُد في هذا ال�ضدد، مقتطفًا مــن ن�ص نقدي طويل، كتبه 

الناقــد فيرنانــدو نافــارو  Fernando Navaro  �ضنة 1986، ون�ضر 

بمجلــة اأوروبــا Europe، وفيــه ي�ضتعر�ــص بع�ــص عنا�ضــر ال�ضبق 

والفــرادة والخ�ضو�ضية، التي مّيزْت م�ضــروَع �ضاباتو الروائي. يقول 



24

نافــارو: »لقــد كان اإرن�ضتــو �ضاباتو اأول من عــرف كيف يمزج بين 

الكتابــة المقالة التحليلية، والكتابة التخييليــة. اإن الرواية بالن�ضبة له، 

كانت مدعــوة لأن تلعب دوراً »افتدائيًا« فــي العالم الغربي، بحكم 

اأنها ظلت قادرة على القيام بنوع من المقاربة التركيبية، بين ما يمتُّ 

ب�ضلة لما هو عقلي، وما لي�ص عقليًا.

فقد لحظ الجمهور، منذ �ضدور رواية: »النفق« )�ضنة 1948(، باأن 

�ضاباتــو قد عمل علــى الرفع من قيمة القــوى النف�ضية الخفية، �ضمن 

تركيبــة النف�ــص الب�ضريــة، وهو ذلك الميــل الذي تاأّكــد، وتطّور في 

روايتــه: »اأبطال وقبور« )�ضنة 1961(، التي قامــْت بر�ضم لوحًة فنية 

هائلــة، ا�ضتح�ضــرْت فيها بكيفيــة مده�ضة، عنا�ضــر التاريخ والحياة 

الأرجنتينييــن، من خالل بنيــة تعددية ملحوظة طالــْت �ُضُبل التعبير، 

وخطيــة الزمــن التعاقبي لتوالــي الأحداث. وفي هــذا المقام، ينبغي 

التذكيــر باأن اأحد ف�ضول هذه الرواية، وهو المو�ضوم بعنوان: »تقرير 

حــول العميــان«، يت�ضمن بع�ــص اأح�ضن مــا ابتدعه اأدبنــا الالتينو- 

اأمريكي، على الإطالق.

تحكــي روايــة »اأبطــال وقبــور« ق�ضة حــب م�ضتحيل، من�ضــّد اإلى 

محبــوب وبــالد معينين، ومن ثم فهي ق�ضة بحث عــن امراأة رمزية، 

تقــع في قلــب الإع�ضار الــذي تت�ضبب فيه القــوى الرتكا�ضية، التي 

ترّج التاريخ.

بعد ذلك، تاأتي رواية »مالك العتمات« )�ضنة 1974(، لُتعّمق النقا�ص 

الفل�ضفي وال�ضيا�ضي المعا�ضر، الذي �ضبق طرحه في الرواية ال�ضالفة، 

ولتمــالأ اأي�ضًا ذلك المداَر غير العقالني، الذي تركه »تقرير العميان« 

�ضاغــراً. ففي هذه الرواية، يغدو الإبــداع باعتباره وريث ال�ضطدام 

العنيــف بيــن المنطق والالمنطــق، كاًل جِليــًا، يتمّيز بنفــاد الإب�ضار 
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وخ�ضفــة العمــى، فــي ذات الآن فرنانــدو نافــارو، مجلــة اأوروبا، 

.1986

4( اأ�ضــدر اإرن�ضتو �ضاباتو محاورتيــن، الأولى حاور فيها بورخي�ص، 
وهــي المو�ضومة بعنوان: »محادثات ببوين�ــص اإيري�ص: حوارات مع 

خورخيــه لوي�ص بورخي�ــص«؛ والثانية كان فيها هــو المحاَور، بينما 

المحاِور هو كارلو�ص كاتانيا، وهي بعنوان: »اأ�ضباحي: حوارات مع 

كارلو�ص كاتانيا«.

5( اأ�ضــدر الكاتــب موؤخــراً، وقبــل �ضــدور كتــاب: »الممانعة«، 
تحديــداً، موؤلفــًا �ضيقــًا ي�ضترجــع فيــه ذكرياتــه، بعنــوان: »ما قبل 

النهاية«.

موندراغــون  ك.  ج.  كتبــه  الــذي  التقديــم  انظــر   )6
J.C.Mondragon، للطبعــة الجديــدة التــي �ضدرت بهــا رواية: 
اأبطــال وقبــور، من�ضــورات ال�ضــوي Seuil نوفمبر/ت�ضريــن الثاني 

1996، باري�ص، فرن�ضا.

المنظــور  rite de passage، �ضمــن  العبــور  ــد بطق�ــصِ  ُيق�ضَ  )7
الأنتروبولوجــي، حفاًل طقو�ضيًا ع�ضائريــًا فارقًا، يف�ضل بين لحظتين 

اأو محطتيــن متمايزتين، في حياة الفــرد. اإنه ذلك الطق�ص الحتفالي 

الذي تتجّند له القبيلة كلها، لدمج الأ�ضخا�ص - الأطفال المراهقين، 

مثاًل - في حظيرة الكبار، بعد اأن تختبرهم اختباراً ع�ضيراً، ينبغي اأن 

التعبيــر  ا�ضتعمــل ج. ك. موندراغــون هــذا  فيــه. وقــد  ينجحــوا 

ال�ضتعــاري، لالإ�ضــارة اإلــى ذلك المتحــان النف�ضــي الع�ضير، الذي 

خ�ضــع له �ضاباتو في تلك الفتــرة، وانتقل على خلفيته من موقف اإلى 

اآخر، وهما الموقفــان المتمايزان في م�ضار حياته: قبل فرن�ضا، وبعد 

فرن�ضا.
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8( وهــذا مــا دفعني �ضخ�ضيــًا، للت�ضّرف في ترجمــة عنوان الكتاب 
»بالممانعــة«، م�ضتعي�ضًا بذلك عن ترجمتــه »بالمقاومة«، مثلما قد 

يتبــادر اإلى ذهن القــارئ لأول وهلة، حين يقراأ العنوان �ضواء في لغته 

 Larésistance/La :الأ�ضليــة، الإ�ضبانية، اأو حتى في اللغة الفرن�ضية

Resistencia؛ ذلــك اأن للفظة »المقاومة« فــي تلقينا العربي، على 
الأقــل، مرجعية دللية تفيد ال�ضدام العنيــف، والمواجهة الم�ضلحة، 

وهو ما يتنافى مع مق�ضدية الكتاب العامة!

٭٭٭
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، مثل هذا 
ّ
يحــدُث اأن تتوالى علي

اليــوم، اأيــاٌم اأ�ضتيقظ فيها مــن النوم، 

وقد �َضكَن بْين جوانحي اأمٌل مجنوٌن؛ 

، مثل 
ّ
مثلمــا يحدث اأن تتعاقــَب علي

اأح�ــصّ فيها،  الآن، لحظــاٌت خا�ضٌة 

بــاأّن اإمكانيَة جعِل الحياة اأكثَر اإن�ضانّيًة 

ممــا هي عليه، اأمٌر قريٌب مّنا، وطوُع 

اأيدينا.

اإلــى  بهــذه الم�ضاعــر، هرعــت 

الكتابة مــع اأول �ضــوء، يب�ّضر بولدة 

الرسالة األولى:

الصغير والكبير

»إّن أروَع سلوى أْن يجَد 

المرُء العالَم كّله، َمْركوزاً في 

روٍح واحدة، وأْن أْلِفَي أنا 

كافَة بني ِجْنسي، ُمجّسدين 

في صديٍق أْطَبع عليه 

ُقبالتي«. 

ف. هولدرلين 
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النهــار - متح�ّض�ضــًا اأو اأكاد، بينمــا اأنــا مغم�ص العينيــن، تقريبًا - 

مثلمــا يهرُع اإلــى الزقاق، طالبًا النجدَة كّل َمْن تهّدد بيَته حريٌق، اأو 

مثلما قد ت�ضدُر عن اإحدى ال�ضفن، التي تو�ضك على الغرق، اإ�ضارُة 

ا�ضتغاثــٍة ُم�ْضَبعــة بُحَمية �ضديدة، فــي اتجاه المينــاء الأقرب منها، 

حيــث ل �ضيَء يكاد ُي�ضَمع بالمرة، ب�ضبــب تلك ال�ضّجة ال�ضاخبة، 

التــي تكتنــف المكان، وحيــث ل �ضيء يكاد ُيــَرى كذلك، و�ضَط 

دائرة الإعالناِت ال�ضوئية الخاّلبة، التي َتلّف الأجواء.

نــا بع�ــصَ الوقــت، لنحلــم بالّرفَعــة التي من  اأَل فلَنْمنــْح اأنف�ضَ

ُبــو اإليها مرة اأخرى، اإْن نحــُن تجّراأنا على النظر اإلى  الممكــن ال�ضُّ

الحيــاة، بكيفية تختلف عن الماألوف. ذلك اأّن على المرء الإقداَم، 

بمعرفة منه، على مواجهة هذه المخاطرة، التي من �ضاأنها اأن ُتعّدل 

فينا، واأن ُتعيــد اإلينا، الُبعَد الإن�ضاني الحقيقي، الذي افتقدناه. واإّنا 

جميعــًا لناظــرون - �ضواء اليــوم، اأو غــداً - اإلى الأ�ضيــاء، بكيفية 

مختلفــة. غيــر اأن ما باإمكانه اأن يحمينا مــن مغبة الوقوع في الّزلل 

والخطــل، هــو القتناع باأن قيَم الوعي وحَدهــا، هي القادرُة على 

اأن ت�ضمــَن لنــا النجاَة من رجة ذلــك الزلزال، الذي ُيهــّدد �ضرَطنا 

 برّمته.
ّ
الإن�ضاني

وبينمــا اأنــا منكٌب علــى الكتابــة، اإذا بي اأتوقــف لبرهة، كي 
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اأتلّم�ــص منحوتًة فّنية خ�ضنة، كان هنود الطوباز Tobas قد اأهدوها 

لــي، في وقت من الأوقات. وما كان من هذه التحفة القّيمة اإّل اأن 

ذّكرتنــي، فــي خ�ضــم وم�ضــة ذهنيــة خاطفــة، بذلــك المعر�ص 

ــه اأحُدهم اأمام ناظــري بالأم�ص، عبر  »الفترا�ضــي«، الذي عر�ضَ

�ضا�ضــة الحا�ضــوب، وهو الأمر الذي بدا لي - وينبغي اأن اأُِقّر بذلك 

- وكاأّنــه عمٌل مــن اأعمال ال�ّضحــر. وال�ضبب الذي حــدا بي اإلى 

اعتبــار الأمور كذلك، هو اأّنا كلما توا�ضلنا مع بع�ضنا بع�ضًا بطريقة 

مجــّرَدة، اإّل وابتعــد كلٌّ مّنــا عن جوهــر الأمــور، واإّل ا�ضتغرقتنا 

َنة،  لمبالٌة ميتافيزيقية عارمة، بينما كياناٌت خ�ضو�ضية غير ُم�ضْخ�ضَ

بــال لحــم ول ا�ضم، تحتكر ال�ضلطــَة. اإّن الإن�ضان لفــي طريقه اإلى 

خ�ضــران اإمكانياِت الحوار مــع الآخر، بكيفيــة تراجيدية واأليمة، 

ف على العالم المحيط  وفــي طريقه كذلك اإلى فقدان فر�ِص الّتعــرُّ

بــه؛ اإذ بين ظهرانــي هذا العالم تحديداً، تن�ضاأ اللقــاءاُت، وتتاأ�ّض�ص 

اإمكانيــاُت عقد اأوا�ضر المحّبة، باعتبارها اأ�ضمى �ضلوكاِت الحياة. 

لقــد بــدا لي بــاأن الأحاديث، التي كّنــا نتجــاذب اأطرافها، ونحُن 

جلو�ــص اإلى مائدة الطعام، حتى ولــو كانت تتخّللها الخ�ضوماُت، 

ورّداُت الفعــل الغا�ضبــة، قــد اأخــذْت تحــّل َمحلَّهــا الم�ضاهــدُة 

التلفزيونيــة، التي ي�ضكنها تاأثيُر الّتنويــِم الِمغناطي�ضي. اإن التلفزيون 

لُيكّبلنــا ب�ضحــره الآ�ضــر، ويجعلنا مجــّرَد تابعين له. وينجــم تاأثيُر 
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التلفزيــون، الذي هو في ذات الآن تاأثير �ضحريُّ وموؤٍذ، ح�ضب ما 

يبــدو لي �ضخ�ضيًا، عن اإ�ضعاٍع �ضوئي مفــرِط الحيوية، ما يلبث اأن 

يجتــذب اأب�ضارنا اجتذابًا نحو ال�ضا�ضــة ال�ضغيرة، وبذلك يذّكرني 

بتلك الجاذبية المماثلة، التي تكون الح�ضراُت، وحتى الحيوانات، 

عر�ضــًة لها. وهي جاذبية �ضوئية قويــة، تبلغ حداً ي�ضعب علينا فيه 

كثيــراً، اأن ن�ضتغنــي عــن الم�ضاهدة، ومن ثمة نخ�ضــر جراء ذلك، 

القدرَة على روؤية جّل ما يحيط بنا، كروؤية الزقاق الموؤّثث باأ�ضجار 

النخيــل الهائلــة مثــاًل، اأو تاِنــك العينْيــِن البريئتْين في وجــه امراأٍة 

ُحب الُمخيمة علــى الأفق البعيد، حيث تتهياأ  عجــوز، اأو تلك ال�ضُّ

ال�ضم�ــصُ للغروب. اإّن اإْزهاَر �ضجــرات الميموزا، في ُمعتَرك ف�ضل 

ال�ضتــاء، لم يعد ي�ضتاأثــُر حتى باهتمام هوؤلء الذين مــا عادوا البتة، 

قادريــن علــى تــرك اأنف�ضهم تتفاعل مــع تلك الفتنة، التــي ُت�ضيعها 

يوميــًا، �ضجراُت الجاكاراندا المغرو�ضة فــي اأرجاء بوين�ص اإيري�ص. 

ول�ضــّد مــا �ضرُت اأفاجــاأ كثيراً، واأنــا األحُظ بــاأّن النا�ص قد غدْت 

ت�ضتطيــب ب�ضكل متزايــد، روؤيــَة المناظر الطبيعيــة معرو�ضة على 

ال�ضينما، اأكثر مما ت�ضتطيبها مثلما هي حقًا، في الواقع.

مــن الأمور الُملّحة علينا - اليــوَم - غايَة الإلحاح، اأْن نتواجد 

ونتالقــى فعليًا، في الأمكنة المخ�ض�ضــة للّتالقي والجتماع، التي 
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�ضــار ي�ضحُبها مّنا واقُع كوننا غدْونا جمهــرًة غفيرة من الُح�ضود، 

التــي ل تعــرف غيــَر م�ضاهــدِة التلفزيــون، وهي تعي�ص فــي عزلٍة 

وانفــراد. والمفارق في هذا الأمر، هو اأننا نعتقد في قرارة اأنف�ضنا، 

باأّنــا كائنــاٌت مت�ضلــة مع العالــم باأ�ضــره، بينما نحــن - حقيقة - 

محرومــون بهــذه الكيفيــة بالــذات، مــن اإمكانية العي�ــص داخل 

الجماعــة، ب�ضكل اأكثــر اإن�ضانية؛ والأنكى والأَمــّر من ذلك اأي�ضًا، 

هو اأّننا نتهياأ طواعية، بتلك الكيفية، للن�ضيان. لقد �ضبق لي اأن قلت 

فــي العديــد من الحــوارات، التي اأُْجِرَيــْت معي: »بــاأَن التلفزيوَن 

اأفيــوُن ال�ضعوب«، محّوراً بكيفية �ضاخرة، عبــارَة مارك�ص الذائعة 

ال�ضيــت. ومــع ذلــك، فاأنا اأوؤمــن اإيمانــًا را�ضخــًا بم�ضمون تلك 

العبــارة: اإن المــرء ما ينفــّك وهو اأمــام التلفزيــون، اأن يدخل في 

�ضبات عميق، م�ضبع بالبالدة والخمول؛ وحتى حين ل يجد ما هو 

مهــم في ال�ضا�ضة، فاإنه يبقى مع ذلك، خاماًل في مكانه، وغير قادر 

علــى النهو�ــص البتة، للقيام ب�ضيء اأجدى لــه، واأنفع. اإن التلفزيون 

ليجّردنــا مــن الرغبة، اإما في ممار�ضة الفــن، اأو في قراءة كتاب من 

الكتــب، اأو فــي ترتيب �ضيء يحتاج اإلــى اأن ُيرّتب بالبيت، ونحن 

ية  ن�ضغــي بالموازاة مع ذلك، اإما اإلى المو�ضيقــى، اأو نرت�ضف ُبْه�ضِ

ال�ّضــاي maté بمتعــة؛ مثلمــا هو َيُحــوُل بيننا وبين الخــروج اإلى 

مقهــى اأو حان، رفقة اأحد الأ�ضدقاء، اأو تجاذب اأطراف الحديث 



32

مع اأحد المقربيــن. اإن التلفزيون لورطٌة �ضاغلة، وهو اإجهاٌد م�ضبٌع 

بالعيــاء والكلل، �ضرعان مــا نتعّود عليه، لأننا ل نجد عنه »بدياًل«، 

ن�ضتطيــع النهماك فيه. اإن الجلو�ص اأمــام �ضا�ضة التلفزيون بانتظام، 

هو تخديــٌر للح�ضا�ضّية، واإْفتاٌر لهّمة العقــل، وحّط من َقْدر الّروح 

الإن�ضانية.

اإن حوا�ص الإن�ضان ي�ضيُبها ال�ضمور، فتطالب دومًا بالمزيد من 

ــّم تمامًا. ومن ثمة، ل نعود  الحتــداد، اأو ال�ضياح، مثلما يقع لل�ضّ

نــرى، اإل مــا ُو�ضع تحت اأ�ضــواء ال�ضا�ضة، ول نعــود قادرين البتة 

علــى الإ�ضغــاء، دون ال�ضتعانــة بالعدد المرتفع مــن الدي�ضيبيالت 

، كمــا اأننــا ل نعود قادرين بالمرة، علــى �َضّم الروائح 
)1(décibels

العطرة. اإن الأزهار ما عادْت لها عندنا روائح تذكر، اأبداً.

 
ّ
مــن بين الأ�ضياء التي تحّز في نف�ضــي، وتفعل فعلها ال�ضلبي في

ب�ضــدة: ال�ضجيــج. فحين يحدث لي اأن اأخــرج مثاًل، رفقة �ضديق 

مــن الأ�ضدقــاء لحت�ضــاء فنجان قهــوة، في محل مــن المحالت 

العموميــة، بعد اأن تو�ضك فترة الظهيرة على النق�ضاء، نجد نف�ضْينا 

مكرهْيــن على قطع م�ضافة طويلــة، بمحاذاة العديد من التجمعات 

ال�ضكنيــة ال�ضاجة، قبل الظفر اأخيراً بحانة، ن�ضتطيع اأن ن�ضرب فيها 

قهوتنــا، باأمــن و�ضالم. لكن ما يزيد الطيَن بّلة، هو اأّنا بعد كل ذلك 
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الوقــت، الذي نكون قد ق�ضيناه، ونحن ن�ضــرب في الأر�ص �ضيراً 

علــى الأقــدام، ل نكون قد عثرنا على مكان هــادئ بالمرة، واإنما 

ن�ضطــر في نهايــة المطاف اإلــى الت�ضليم بالأمر الواقــع، والإذعان 

لأجــواء ال�ضجة التي تكتنف المــكان، ملتم�ضين فقط من �ضاحب 

الحــان، اأن يتكّرم علينا باإطفاء التلفاز، وهو ما يفعله بطيب خاطر، 

لأّنــي اأنا - بالــذات وال�ضفات - هو من التم�ص ذلك؛ واهلل وحده 

يعلــم كيف يت�ضرف بقية اأبنــاء هذه المدينة، بوين�ــص اإيري�ص، التي 

يبلــغ تعداد �ضاكنتهــا ثالثة ع�ضر مليون ن�ضمــة، ليتدبروا اأمرهم في 

اإيجــاد محــّل مالئــم يفــي بالغر�ــص، للتحــادث مــع �ضديق من 

الأ�ضدقــاء. اإن ما اأذكره في هذا ال�ضيــاق، هو من قبيل الأمور التي 

تح�ضــل مع كل فرد من �ضاكنــة هذه المدينة، ويــزداد الأمر اإيالمًا 

للنف�ــص، حين يكون الواحد مّنا، عا�ضقــًا للمو�ضيقى. فهل ُيعقل اأّنا 

�ضنختــار الإ�ضغــاء اإليها، بينمــا الجميع في المحــالت العمومية، 

يتحــدث بلغــط، ويكاد ي�ضيح؟! ففي كل مقهــى، يوجد اإما جهاُز 

تلفزيــون، اأو جهــاُز اإْرعــاد ال�ضــوت tonitruant. لكــن، اإذا ما 

�ضــدع كل واحــد مّنا ب�ضكواه مــن ال�ضجيج، بعــزم وهمة، مثلما 

داأبــت اأنا على فعله، فاإن الأمور �ضوف ت�ضير �ضيئًا ف�ضيئًا، في اتجاه 

م�ضار اآخر، ربما يكون مختلفًا. واإني لأت�ضاءل مع نف�ضي دومًا، اإن 

كان النا�ص حقًا غير مبالين بهذا ال�ضرر، الذي يت�ضّبب فيه كلُّ ذلك 
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ال�ضجيج، اأم اأنهم يعتقدون - في قرارة اأنف�ضهم - باأنهم متميزون، 

حينمــا يرفعون عقيرتهم بال�ضياح. لقد تعّودنا اأن ن�ضمع في العديد 

مــن ال�ضقق، لتلفزيون الجار. فكيف حدث اأن �ضرنا ل نكاد ُنكّن 

لبع�ضنــا بع�ضــًا، غيَر النــزر القليل من الحتــرام والتوقير؟ ثم كيف 

يكــون بُمكنــة الكائن الب�ضــري، اأن يتحمــل وزر كل هذه ال�ضجة 

الالجبــة، التــي يعي�ــص و�ضطهــا؟ اإن التجــارب التي جــرت على 

جة ي�ضرع اأوًل في اإتالف  الحيوانات، قد بّينْت اأّن الإفراط في ال�ضّ

ذاكــرة الحيــوان، ثم �ضرعان ما يجعله مجنونــًا، ليرديه في النهاية، 

قتيــاًل. ول �ضــك اأني اأتقا�ضــم مع هذا الأخيــر، نف�ــصَ الح�ضا�ضية 

المتاأثــرة بال�ضخــب، لأنــي داأبُت قبــل الخروج مــن البيت، على 

و�ضع بع�ص ال�ّضّدادات الوقائية على اأذني.

لقد تعّود الإن�ضــان على اأن يكون �ضلبيًا، في مواجهة هجماِت 

ال�ضــوت ال�ضاخــب ال�ضادرة عــن كّل الأمكنة، اإلــى اأن اآلت هذه 

ال�ضلبيــة في النهاية، اإلى نوع من ال�ضتعباد الذهني، بل اإلى ا�ضتعباد 

حقيقي.

غيــر اأن هنالــك و�ضيلة، مــن �ضاأنهــا اأْن تمّد الب�ضريــة جمعاء، 

ها �ضــّد هذه الهجمات المحدقة بها،  بالم�ضاعــدة للدفاع عْن نف�ضِ

وهــي تلك الو�ضيلة المتمثلة في موقف عدم الإذعان لهذا الهجوم، 
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وعــدم الكتفاء ب�ضلوك الالمبــالة، اأمام اآفِة اختفــاء الغنى الزاخر، 

الــذي �ضــّكل ول يــزال ي�ضّكل، جوهــَر هذا الكون الــذي ننتمي 

جميعــًا اإليــه، �ضواء من حيث الألــوان، اأو الأ�ضــوات، اأو الروائح 

العطــرة. تــرى اأين اختفــْت تلك الأ�ضــواق القديمــة، التي ظلْت 

تعر�ــصُ فواكَهها، وخ�ضاَرها، ولحومها، عر�ضــًا بديعًا اأمام اأنظاِر 

النا�ص، مما يجعلهــا تبدو، وكاأنما هي مهرجاناٌت حقيقية لالألوان 

والروائــح، ومنا�ضبــٌة لحتفال الباعة بالطبيعة فــي عمق الحا�ضرة، 

هوؤلء الباعة الذين كانوا يتناف�ضون في ما بينهم، في الإ�ضادة بجودة 

ب�ضائعهــم، حتــى اإنهــم �ضرعان مــا يفلحون جراء ذلــك، في نقل 

ُحَمياهــم وحما�ضتهــم اإلينــا؟! ول�ضــّد مــا اأتاأثــر الآن، لرجع تلك 

الذكــرى البعيــدة، حين كنُت اأرافُق اأمي اإلــى محّل تربية الدجاج، 

ل�ضــراء بع�ص البي�ص، الذي تكون الدجاجات قد و�ضعته للتو! غير 

اأن الأ�ضيــاء كلها �ضــارْت اليوم معّلبة، بل وطفــق البع�ص في اقتناء 

حاجياته، م�ضتعينًا بالحا�ضوب، هذه النافذة الفترا�ضية التي �ضوف 

تغــدو الكوَة الوحيدة، التي �ضُيطّل النا�ُص من خاللها، على الحياة. 

وبنــاء على ذلك، �ضــوف ت�ضير الحيــاُة غير قابلة لّلْم�ــص، ودافعة 

بالجميع اإلى الالمبالة.

لي�ص هناك من و�ضيلة اأخرى، ُتمّكُننا من بلوغ مرحلة الخلود، 
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غيــر النخــراط الكلي في لّجــة اللحظة الراهنــة، ول طريق هناك 

للو�ضــول اإلى ما هو كوني، �ضوى عبــر ما هو محلي وخا�ص: هنا 

والآن. فمــا العمــل، �ضمن هــذه ال�ضروط؟ اإن علينــا من جهة، اأن 

ل لدينا، ونثّمن  نعيد تقدير هذا النزر ال�ضئيل من الوقت، الذي يف�ضُ

من جهة اأخرى، هــذا المكان ال�ضيق جداً، حيث نعي�ص يوميًا؛ اإن 

ف�ضاءاتنا الخا�ضة - التي ل تربطها بالتاأكيد، اأية �ضلة بتلك المناظر 

ُب،  الخاّلبــة، التــي يمكننــا التفرج عليها فــي التلفزيــون - ُتخ�ضَ

وُتقّد�ــص مثلما يلــزم، باإن�ضانية َمن ياأوي اإليهــا. فحينما نتلفظ على 

�ضبيــل المثــال، بكلمة كر�ضي، اأو نافذة، اأو �ضاعــة منبهة، التي هي 

فــي الأ�ضــل مجرد كلمات، ل ت�ضيــر اإل لبع�ص الأ�ضيــاء الب�ضيطة، 

فاإننا �ضرعــان ما نبعث عبر تلك الألفاظ، ب�ضيء �ضحري وغير قابل 

للتعييــن، هو �ضيء اأ�ضبه بال�ضيفرة، وبالر�ضالة غير القابلة لأن ُتَترجم 

باللغــة، �ضادر عن عمق وجودنــا الخا�ص. اإّننا حين نقول كر�ضي، 

فاإّننــا ن�ضتهدف من وراء ذلك �ضيئــًا اآخر، وهو ما يتحقق ا�ضتيعابه، 

فُنْفَهــم، اأو يفهمنــا على الأقل، هوؤلء الذين تتوجــه اإليهم ر�ضالتنا، 

بكيفيــة �ضرية. ل يوّد تانــك الحذاءان الع�ضكريــان ال�ضخمان، اأن 

ي�ضيــرا اإلى مجرد حذاءيــن ع�ضكريين �ضخمين وح�ضب، ول تلك 

ال�ضمعة اإلى مجرد �ضمعة نحيلة فقط، ول هذا الكر�ضي اإلى مح�ص 
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كر�ضــي مــن الق�ــص وكفى، واإنمــا تتطلــع كل تلك الأ�ضيــاء، التي 

ر�ضمهــا الفنــان، اإلــى اأن ت�ضيــر اإلــى فان�ضــون فان غــوخ بالذات 

وال�ضفــات، واإلى قلقه النف�ضي المــالزم، واإلى مخاوفه، ووحدته، 

حتــى اإن جميع تلك الأ�ضياء، قد غــدْت بالأحرى، ر�ضمًا ل�ضورته 

ال�ضخ�ضية، وتو�ضيفًا فنيًا لعذاباته الأ�ضد غوراً، والأ�ضد اإيالمًا، بعد 

اأن عّبر عنها الرجل م�ضتعينًا باأ�ضياء هذا العالم، الذي يبدو باأنه عالم 

غير مهم في ذاته، وخارٌج عّنا، ومتواجٌد هنا قبلنا، ومن المحتمل 

جــداً اأن يبقى بعدنــا. وكاأن هذه الأ�ضيــاء ُج�ضوٌر راجفــة، �ضريعُة 

الَعطــب، ملقًى بها فوق ُهّوة تنفتــُح بيننا وبين الكون، على اأ�ضا�ص 

اأنهــا ]اأي هذه الأ�ضياء[، اأعماُقنــا الملغزة، التي ما تفتاأ تعك�ص هوة 

الكينونــة. اإنها لتبدو في اأعين َمــن ل ي�ضتطيع فّك �ضيفرتها، مجرد 

اأ�ضيــاء عديمــة الأهمية، تهيمن عليهــا ال�ضبغة الرماديــة، بينما هي 

مترعــٌة بالمقا�ضد ال�ضرية، ومفعمة بالحــرارة والعنفوان، في اأعين 

مــن ي�ضتطيع روؤية ذلك. وال�ضبب فــي كونها قد تظهر كذلك، هو 

اأن الإن�ضــان عــادة مــا يت�ضــرُف، فــي عالقته مــع الأ�ضيــاء، مثلما 

تت�ضــرف الــروح مــع الج�ضد، بحيــث تخ�ضبــه بالرغبــات التي 

ت�ضكنها، وبالم�ضاعر والأحا�ضي�ص التي ما تلبث اأن تجليها تجاعيُد 

الجلد، واألُق النظرة، والنفراج البا�ضم بين مفرق ال�ضفتين.
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تــرى كيف �ضنقوى علــى ربح رهان الممانعــة، اإذا �ضرنا غير 

قادريــن على خلق طق�ــص جمالي، داخل حــدود العوالم ال�ضغيرة 

المحيطــة بنــا، واإذا لم نعد نكتــرث لأي �ضيء اآخر، عــدا �ضوؤوننا 

المهنية التي غدا يطبعها طابع غير اإن�ضاني، وتناف�ضي؟

يتــمُّ التعبيُر عن ح�ضور الإن�ضــان داخل ف�ضائه، من خالل تلك 

الكيفيــة، التــي ُيمــالأ وفقهــا الخواُن مثــاًل، اأو عن طريــق اللم�ضة 

الخا�ضــة، التي ُترّتــب بها اأ�ضطوانات الغناء، اأو كتــاب ما، اأو لعبة 

مــن اللعــب. اإن الت�ضال الذي مــن المفتر�ــص اأن نعقده، مع كل 

�ضنيعــة مــن �ضنائــع الإن�ضان، ليهج�ص فــي دخيــالء اأنف�ضنا بحياة 

اأخــرى، ويترك اأثر العبور خلفه، وهو ما ي�ضتحث فينا الهتمام به، 

والتعــرف عليه. اإننا اإذا ع�ضنا الحياة كمجــرد اأج�ضام اآلية متحركة 

automates، فاإننــا �ضــوف ن�ضــاب بعمى يحرمنا مــن روؤية تلك 

الآثــار، التي يخلفها النا�ص وراءهم، وهم يعبرون الحياة، و�ضنكون 

 Le Petit اأ�ضبــه بذلك الح�ضــى ال�ضغير، التي ظــل ُعقلة الإ�ضبــع

Poucet ينثــره وراءه، كــي يجعله عالمة يتعــرف من خاللها على 

الطريق، لحظة العودة.

ين�ضــئ الإن�ضان ما يعّبــر به عن نف�ضه، كي يمّد ج�ضور الت�ضال 

مــع الآخريــن، ويخرج من �ضجــن عزلته، ووحدتــه. اإل اأن طبيعة 
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حياتــه المو�ضومــة بطابع العبــور، �ضرعان ما تقف لــه بالمر�ضاد، 

فتحــول دون اإ�ضباعــه لهذه الرغبــة. اإن الرغبة فــي التعبير لو�ضعيٌة 

مالزمــة للحياة، لي�ضت لها - في ذاتهــا - قيمة نفعية تذكر، وهي 

�ضاأن متعــاٍل كذلك عن كّل مهمة وظيفية، مهما كانت. وبناء على 

ذلــك، تغدو بع�ص الأ�ضيــاء اليومية الب�ضيطة، مثل زوج من الأحذية 

الم�ضتعملــة، اأو م�ضبــاح ب�ضيــط واأليف، حين نقفــل راجعين اإلى 

البيــت، بعد نهار نكون قد ق�ضيناه في العمل الم�ضني والمتوا�ضل؛ 

عالماٍت ت�ضتثير ده�ضتنا، لأنهــا ت�ضعرنا با�ضتمرار، باأننا بلْغنا ال�ضّط 

الــذي ظّل �ضوقنا الكبير من�ضــداً اإليه، مثلما يقع للبّحار، الذي حين 

تغرق �ضفينتــه، وينهكه العوم، ل يترّكز كل �ضوقه، اإل على اإمكانية 

بلوغ �ضط الأمان، بعد معركة طويلة مع الأنواء.

ل يترك لنا العمل اليومي، غير ق�ضط �ضئيل من الوقت، لمزاولة 

هواياتنــا. ففــي كل يوم تقريبــًا، وقبل الإتيان على طعــام الفطور، 

يكــون علينــا اأن نفّكــر �ضلفًا في تلــك الم�ضكالت، التــي تنتظرنا 

خــارج البيــت، لأن حياتنــا �ضــارْت منــذورة بكاملهــا للعمــل 

والإنتاجيــة، اإلى حّد غدونا معه، عاجزين عــن التريث قلياًل، اأمام 

فنجــان قهــوة ال�ضبــاح، اأو التمّهــل بع�ص ال�ضــيء اأمــام ُبْه�ضيات 

ال�ضــاي، التــي ُيفتَر�ص تناولهــا �ضحبــة الأ�ضدقاء. ومــا اإن نقفل 
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راجعيــن اإلى البيت فــي الم�ضاء، حتى ن�ضّيع تلك اللحظات - التي 

كان ينبغــي علينــا اأن نق�ضيهــا �ضحبــة العائلــة، اأو رفقــة بع�ــص 

الأ�ضدقــاء، اأو في تاأمل الطبيعة ب�ضمت، في تلــك الفترة الم�ضائية 

ال�ضاحرة، التي تنزل فيها الظلمُة، لُتغّلف الكوَن برمته، مذّكرة اإيانا 

 الفنية - في م�ضاهدة التلفزيون! ربما �ضار 
)2(Millet بلوحات مييه

النا�ــص يجدون لذة ق�ضوى، وجماًل ما بعده جمال، وهم يعكفون 

علــى النتقال من برنامــج تلفزيوني اإلى اآخــر، اأو وهم يتم�ضكون 

بقنــاة واحــدة، اأكثر بكثير ممــا �ضاروا يجدون ذلــك، في اقت�ضام 

�ضحــن من الطعام، اأو كاأ�ص من النبيذ، اأو طبق من الح�ضاء مع اأحد 

الأ�ضدقاء، اأثناء اأم�ضية خا�ضة.

اإذا ُكّنا نــدرك الأ�ضياء والكائنات بالِح�ّص، وكانت جلدتنا غير 

مك�ضــوة بِجلــٍد قا�ٍص، فاإن على الح�ضور الب�ضــري الأقرب مّنا، اأْن 

يحــرك م�ضاعرنا، واأن ُيدِخــل الطماأنينة على اأفئدتنــا، واأن يجعلنا 

نفهــم بــاأن الآخر هــو دومًا، َمن ُيخّل�ضنــا؛ وعلينا اأن نعلــم، اأّنا ما 

اأدركنــا مــن العمر ما اأدركناه، اإّل لأن اآخريــن كانوا - على امتداد 

التاريــخ الب�ضــري برمته - قد اأنقذوا حياتنا. اإّننــي لأ�ضتطيع اأنا هذا 

ال�ضيــخ، الذي اأثقــل الدهر كاهله بوطاأة ال�ضنيــن، اأن اأقول - لي�ص 

مــن غيــر األم، البتة - باأن كّل �ضداقة نفتقدها في الحياة، اإّل وتترك 
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فينــا جرحًا، و�ضموراً. اإننا لنعجز دومــًا، عن عقد �ضاِلت �ضداقٍة 

حقيقيــة مع الآخرين، لأّنا ل نقبــل بهوؤلء اإّل �ضمن تلك الحدود، 

التــي يوؤكــدون فيهــا طريقَتنــا الخا�ضــة فــي الوجــود وال�ضعور، 

ويكونــون لنــا فيهــا م�ضاعديــن على اإنجــاز بع�ــص الم�ضروعات 

الخا�ضــة. واإّل، فاإننــا نظــل نرزح تحــت ثقل اأعمالنــا، ومهامنا، 

و�ضوؤوننــا، وطموحاتنا، فرادى ووحيدين، وهو الأمر الذي يحول 

بيننا وبين كل منا�ضبة من �ضاأنها - لو ا�ضتثمرناها حقًا - اأن توفر لنا 

عقد �ضالت جديــدة. اإن ات�ضاع المدينة ليتجــاوز طاقتنا، وهكذا 

ت�ضتحيل على الغير، اإمكانية البلوغ اإلينا. بل ويحدث اأن ل نلتفت 

حتــى بين جنباتنا، لنلحظ هذا الغيــر. لقد �ضار الكائن المجهول، 

الــذي �ضرنــا نتوا�ضل معه عبــر الحا�ضوب، طوَع اأيدينــا اأكثر مما 

�ضــار يحظــى غيره بذلــك، فعاًل. ولمــرات عدة، يحــدث لنا اأن 

نتعامل مــع اأ�ضحاب الدكاكين والمحــالت التجارية، وكاأنما هم 

يــوؤدون - مبدئيًا - بع�َص الوظائف الخا�ضة وح�ضب، بنف�ص القدر 

الذي توؤدي به الحوا�ضيــب والأجهزة المعلوماتية وظائفها. اإننا ل 

ن�ضعــى اإلــى اإ�ضفاء بع�ــص العاطفــة الإن�ضانية على هــذه العالقات 

التبادليــة، التي نتوا�ضل اأثناءها مع هوؤلء، وكاأن درعًا وقائيًا يحمينا 

مــن كّل ات�ضــال اإن�ضاني، قد »ُيغــّرر بنا«، و»ُيحــّول« انتباهنا عن 
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الأ�ضا�ضــي. ولأن الإن�ضــان ل يعتبــر الآخــر اإل معيقًا لــه، وم�ضّيعًا 

لوقتــه، فاإنه يجد نف�ضــه اليوم وحيداً، ب�ضكل فظيــع؛ وربما اأمكن 

القــول باأن النــزوع النطوائي، �ضــار ي�ضرب بجــذوره العميقة، 

و�ضــط هذه ال�ضاكنة المو�ضومــة بالكثافة الهائلة، التــي تتاألف منها 

مدننا.

لقــد �ضاهــدُت بع�ــصَ الأفــالم، التي َعر�ضــْت ل�ضعــور النا�ِص 

بال�ضتــالب والوحدة، حتــى اإّنهم �ضاروا ي�ْضعــوَن، من فرط تاأثير 

تلك الم�ضاعر الأليمــة عليهم، اإلى تبادل م�ضاعر الوّد والمحّبة عن 

طريق الحوا�ضيب، التي تتو�ّضط في ما بينهم. ولْن اأ�ضيف اإلى ذلك 

َمويّة  اأي تعليــق، ب�ضــاأن حال بع�ص النا�ص مع تلــك المخلوقات الدُّ

نيعــِة اليابانّييــن، التــي ُيتفــاَءل بها، والتــي لْم يُعد  mascottes، �ضَ

رنــي ا�ضُمهــا الخا�ــص، بحيــث اإنهــم �ضــاروا ُيالطُفونها،  يْح�ضُ

وُيعاملونهــا بدلل كبير، لأنها في العتقاد العام »ذات ح�ضا�ضية«، 

وينبغــي علــى المتحــدث اإليهــا اأن ُيكّلمهــا بلطــف، وكاأنما هي 

مخلوقــاٌت من لحــم ودم. فما اأذله من �ضنيع! ثــم اإنه لمن الموؤلم 

كثيــراً، اأن يــرى المرء كيف غدِت ُتعّبــر الآلف الموؤلفة من الب�ضر 

اليــوم، عــن عواطفها بهــذه الكيفيــة! األ ثبــًا له من لعــٍب كئيٍب 

ومخيــف فــي الآن، هذا الذي يدفع النا�ص اإلــى العناية بمخلوقات 
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مــن ُدمــًى، بينما يوجد في العالم عدٌد غفيٌر مــن الأطفال المتخّلى 

عنهــم، مَمن يعي�ضون فــي ال�ضوارع؛ مثلما يوجد هنــاك َكمٌّ هائٌل 

اأي�ضًا، من الحيوانات النبيلة التي هي في طريق النقرا�ص.

لكــْن، ما زال اأمامنا الوقــت الكافي، لو�ضع حّد لهذا الّتخلي، 

ولتلــك المجزرة. وعلى هذه القناعــة اأن تدَفعنا اإلى الّتحرك، واإلى 

العمل لتدارك ما فات.

اإّن حياتنــا لِهَبٌة مــن الطبيعة، وهي كذلك حتــى بالن�ضبة لحياة 

نون اأنف�ضهم بحواجز �ضاّدة، اإلى حّد اأنها تبدو  هوؤلء، الذين يح�ضّ

اأكثــر قتامة، من حال الزنزانة النفراديــة الُمطِبقة. اإن خفقَة الحياة 

ل تحتــاج اإل لفجــوة �ضيقة، كي تْند�ّص عبرهــا، وت�ضاهم - بفعل 

ذلــك - في بقائنا؛ واإذا كانــت تياراُت الَمّد الكبــرى ت�ضتطيع اأن 

تنجــَح فــي اختراق الجــدران الأ�ضــّد �ضالبــة و�ُضمــكًا، فاإنه من 

الممكــن جداً، اأْن تعــرف قلوب الب�ضــر، وبنف�ص الَقــْدر، فيو�ضًا 

ت�ضتطيــع اأن تت�ضّلــل اإليها عبر تلــك الفجوة ال�ضيقــة نف�ضها، على 

خلفيــة ما نبنيه من عالقات. من الممكــن اأن يكون ذلك النفتاح 

عالمــًة على مر�ص، اأو تجليًا من تجليــات معجزة خارقة، تحتفُظ 

لنا بها الحياة، فتجعلنا نتعرف بف�ضلها، على كائن ي�ضتطيع الحّب، 

الــذي يعاملنا به، اأن يفتح له منفذاً �ضيقًا، ي�ضل من خالله اإلى نياط 
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قلبنــا، علــى الرغم مــن جميع التح�ضينــات والمتاري�ــص، التي قد 

ن بها، مثلما يفعل المــاء تمامًا، حين ل  نتخنــدق خلفهــا، ونتح�ضّ

يكّل اأبــداً عن الحفر قطرة فقطرة، على الجدران الح�ضينة العالية. 

حينئــذ، يغدو ال�ضخ�ــص الذي كان اإلى وقت قريب، اأ�ضّد اإيغاًل في 

عزلتــه، واأ�ضــّد انطواء على نف�ضــه، كائنًا اأقدَر علــى مبادلة الجميع 

م�ضاعــر الحــّب؛ وال�ضبــب في هــذا الّتحــول كله، هــو اأّن ذلك 

ال�ضخ�ــصَ قــد ظّل، لوقت غيــر ي�ضير، محرومًا مــن نعمة المحّبة. 

واإّن هذا لهو العامل، الذي يجعل كل َمن قا�ضى مرارَة العزلة، ُيكّن 

لحبيبــه في الأغلب الأعم، القدَر الكبير مــن العناية والهتمام. اإّن 

حّبــًا بهذا ال�ّضكل، ل يجري اعتباره - مــن ِقَبل العا�ضق - على اأنه 

ا�ضتحقــاٌق، �ضعى �ضعيــًا حثيثًا لتح�ضيله، واإنمــا كحّب ينتمي على 

الــدوام، لدائرة العناية الخارقــة، التي توليها لنا تلك المعجزة ذات 

ال�ضــاأن العظيــم. واإن هذه المالحظة، التي غالبــًا ما نكون قادرين 

علــى تكوينهــا، هي ما يدفعنــا اإلى العتقــاد - وهــو الأمر الذي 

يتاأّفــُف منه علمــاء النف�ص - باأن مجتمعنا، الــذي مهما كان �ضديد 

المر�ص، ومهمــا طغْت عليه الأحوال غيــر الإن�ضانية، هو مجتمع 

قــادٌر على الم�ضاهمة في ميالد ثقافة دينيــة، مثلما اأعلن عن ذلك، 

، في بداية القرن الع�ضرين.
)3(N. Berdiaev  نيكول بيردياييف
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اإّن الطــّب لواحٌد من المياديــن، التي �ضرنا ن�ضاهد كيف ُيقاوُم 

مــن داخلها اليــوم، ذلك التيــار المعار�ــص لالعتقــاد التراجيدي 

الّرا�ضــخ، فــي كّل ما ينتمي لدائرة المجــّرد. ففي �ضنة 1900، حين 

اأكّب اأحُد المعالجين ال�ضعبيين، على مداواة المر�ضى بالَبَركة، ظّل 

الأطبــاء ي�ضخرون منه، وي�ضتخّفون بــه، لأن العتقاد ال�ضائد ب�ضاأن 

المر�ص وقتها، بقي من�ضبًا على كل ما يدخل �ضمن خانة الأ�ضباب 

الع�ضويــة الملمو�ضــة، على اعتبار اأن العّلــة ل يمكنها اأن تكمن اإّل 

فــي هكذا ع�ضالت، وهكذا عظام. غيــر اأننا اليوم، �ضرنا نتحدث 

عــن »طــب ب�ضيكو�ضوماتــي«، ربمــا كان �ضيوؤخــذ فــي الما�ضي 

القريب، على اأنه �ضرب من �ضروب ال�ضحر وال�ضعوذة. وحتى مع 

ذلــك الفارق المميز بين حالة الأم�ص واليوم، ل تزال فيتي�ضية الآلة 

والعقــل والمادة، مالزمة للهيئة الطبية، بــل وكثيراً ما يقع التفاخر 

بيــن اأع�ضاء هذه الهيئة، بالنت�ضــارات العلمية الكبرى، في الوقت 

الذي ما توارى فيه الجذري وغيره من الأ�ضرار، اإل لتترك مكانها 

لأ�ضرار فتاكة اأخرى، �ضار يخلفها ال�ضرطان من ورائه.

ينه�ص العيب الرئي�ص، الذي عانى منه الطب، على اأ�ّص فل�ضفي 

خاطــئ امتّد لثالثة قــرون، �ضاد خاللهــا ف�ضٌل �ضــاذج بين الروح 

 بــريٌء للج�ضد، قاد الباحثين 
ٌّ

والج�ضــد، وعــّم �ضمنها تمّثٌل ح�ّضي
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اإلــى اأن يعتبــروا باأن اأ�ضــل جميــع الأمرا�ص والعلــل، مركوٌز في 

الج�ضــم تحديداً. لي�ــص الإن�ضان مجرد �ضيء مــادي عديم الروح، 

ول هــو مجرد حيوان، وح�ضــب. اإنه لحيــواٌن مخ�ضو�ٌص بملكة 

العقــل كذلك، ولي�ــص مخ�ضو�ضًا بالروح وحدهــا، وح�ضب. اإنه 

لذلــك الحيوان الأول، الــذي ا�ضتطاع اأْن ُيطــّور و�ضطه الطبيعي، 

بف�ضــل الثقافة. وباعتبــار الإن�ضان كذلك، فاإنه عــادة ما يعي�ص في 

و�ضعيــة مــن التــوازن - غير القــارة - بين حاجيــات الج�ضد من 

جهــة، وتاأثيــر المحيط المــادي والثقافي عليه، مــن جهة اأخرى. 

لذلــك، من الوارد جــداً اأْن تكون بع�ص العلــل، مما �ضار ي�ضتكي 

منــه الإن�ضــان، تجليًا من تجليات هذه القطيعــة، التي ح�ضلْت بين 

عنا�ضــر التــوازن الأ�ضلــي، اأي تلــك القطيعــة الناجمــة، اإما عن 

اندفاعــات الإن�ضان النف�ضية، اأو عن اندفاعاتــه الذهنية، اأو الدينية، 

اأو الجتماعيــة. ولي�ــص هنــاك مجــال للده�ضــة، حين نعتبــر باأن 

الأمرا�ــص المعا�ضرة، كحــال ال�ضرطان مثاًل، هي مــن قبيل العلل 

الناجمــة عن هذه الو�ضعيــة الالتوازنية بالذات، التــي اأ�ض�ضت لها 

التقنيــة، والنمــاذج الجتماعيــة الع�ضرية، �ضمن عالقــة الإن�ضان 

بو�ضطه. اأَوَلي�ــص ال�ضرطان في حّد ذاته، نوعًا من التكاثر المو�ضوم 

بالجنون في عمل الخاليا، الذي يتجاوز الحّد المعقول؟!
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اإن التعديــالت التــي خ�ضع لهــا الو�ضــط البيئــي الطبيعي، قد 

ت�ضّببــْت في انقرا�ــص اأجنا�ص بكاملها؛ واإذا لــم تتمّكن الزواحف 

العمالقــة، من البقاء على قيد الحيــاة، ب�ضبب تلك التحولت التي 

 mésozoïque طالــت هذا الكوكــب، في نهاية الحقبــة الو�ضيطية

مــن تاريخ الأر�ص، فاإن م�ضير بني الب�ضــر قد ل يقوى، هو كذلك 

بالمثــل، على تحّمل هذه التحولت الكارثيــة، التي �ضار يعّج بها 

عالمنا الراهن. وال�ضبب هو اأن هذه التحولت المعا�ضرة، هي من 

قبيل التغييرات الأعمــق، والأ�ضد هوًل وبلبلًة من تلك التحولت، 

التــي ت�ضّببت في انقرا�ص الزواحف الكبــرى، اإلى حّد يجعل اآثار 

هــذه التحــولت الأخيرة، غيــر ذات معنى مقارنة مــع ما يجري 

الآن، فــي ع�ضرنــا. ذلــك اأن الإن�ضان مــا عاد اأمامه مــا يكفي من 

الوقــت، كي يتاأقلم مــع التغيرات القوية، والمفاجئــة على الو�ضط 

العــام، التي اأحدثها مجتمعه، و�ضاهمت فيهــا تقنيته؛ لذلك، لي�ص 

مــن قبيــل ال�ضطــط، اأن نعتبر بــاأن الأمرا�ص الع�ضرية، هــي بمثابة 

الو�ضائل، التي �ضار ي�ضتعين بها هذا الكون المنظم cosmos، لرّج 

غطر�ضة الجن�ص الب�ضري، بعنف وقوة. 

يوّفــر ع�ضرنا لكل َمن يعي�ص حالَة ان�ضداِد الأفق، فيقّرر الإقدام 

علــى خطــوة النتحــار، اأرقامــًا هاتفيــة ]لالت�ضــال مــع بع�ــص 
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الم�ضاعديــن[. اأجل، ل يزال في جعبتنــا دون اأدنى �ضك، بع�ُص ما 

ينبغــي قولــه لذلــك الكائــن الإن�ضاني، الــذي تتوقــف الحياة عن 

الظهــور لــه بمظهر الخيــر الأ�ضمى. بــل غالبًا ما اأقــّدم اأنا نف�ضي، 

بع�ــصَ ال�ضند النف�ضي لأنا�ص، غالبــًا ما ي�ضرفون على الهاوية. اإّن ما 

اأخــذ يكت�ضــي دللًة كبــرى في وقتنــا الحا�ضر، هو كوننــا غدْونا 

نبحــث عــن كيــف تاأتينا كلمــٌة طيبة، مــن الطرف الآخــر للخط 

الهاتفــي وح�ضب، اأو عبــر جهاز الحا�ضوب، بينمــا انعدمْت هذه 

الكلمــة في بيوتاتنــا، ومقرات عملنا، وفي ال�ضــارع العام كذلك، 

وكاأننــا كّنا ول نــزال، مجرد نزلء في عيــادة طّبية محاطة بحاجز 

ُم�ضّبــك، يف�ضل بع�ضنــا عن البع�ص الآخر. ففي مثــل هذه الحالة، 

التــي نعي�ص فيها و�ضعيــة الحرمان الكلي، مــن احتمال وقوع اأي 

ات�ضــال وجداني بيننا، كلما اجتمعنا حول مائدة واحدة، قد يكون 

ل في ُمْكنتنا اأّي �ضيء اآخر يمكن فعله،  مــن الجائز جداً، اأْن ل يف�ضُ

عدا الركون »ل�ضتعمال و�ضائل الت�ضال«.

ولقد �ضار مــن المف�ضل كثيراً كذلك، في اأيامنا هذه، اأْن يقدَم 

المــرُء بطواعية منه، على الموت فوق �ضريره الخا�ص، وهو محاٌط 

بجميع َمْن يعطــف عليه، وبكافة الأ�ضــوات، والوجوه، والأ�ضياء 

الماألوفــة لديــه، عو�َص المــوت في �ضيــارة اإ�ضعاٍف تقطــُع الأزقَة 
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وال�ضوارع ب�ضرعة جنونية، وكاأنما هي واحدة من �ضيارات ال�ضباق 

ال�ضريعــة، لتنقله وهو ُينــازع اللحظات الأخيرة مــن الموت، اإلى 

قاعــة معّقَمة تخلو مــن اأي دفء اإن�ضاني ممكن، بدل تركه يموت 

ب�ضالم في بيته، وبين اأهله وذويه.

وفي هــذا ال�ضياق، تح�ضرني باإكبار واإعجاب �ضديدين، اأ�ضماُء 

بع�ص الأطباء القدامى، الذين كان مجرد قدومهم اإلى البيت، كفيٌل 

بجعــل المري�ص يتماثل لل�ضفــاء. فيا له من لمز �ضاخر، ل يفتاأ يتوّلد 

عن هذه الحقيقة ال�ضاطعة!

قفلــُت عائدا اإلى البيت، في هذه الليلة ال�ضيفية التي اأم�ضى فيها 

القمر ي�ضيء الكوَن كله للحظات معدودة، ثم ما يلبث اأن يختفي، 

واأنا محاٌط من كافة الجهات، بنباتات واأ�ضجار جميلة، منها نبات 

المغنوليــة magnolias، واأ�ضجار النخيــل، واليا�ضمين، و�ضجرات 

الأروكاريــا araucarias ال�ضامقــة؛ وبينما اأنا على هذه الحال، اإذا 

بي اأتوقف لهنيهة، ظللُت اأراقب اأثناءها ذلك الن�ضيج الرفيع، الذي 

�ضنعتــه النباتــات المتعالقــة فيما بينهــا، وهي تت�ضّلــق واجهة هذا 

البيــت، الــذي لم يُعــْد �ضوى خــراب محّبب لــدّي، بنوافذ ذات 

م�ضاريــع متاآكلة ومتفككة، والذي اأنا مــدرك في قرارة نف�ضي مع 

ذلــك، باأني لن اأ�ضتبدله باأي بيــت اآخر في الدنيا، مهما كان نوعه، 
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ب�ضبب هذه ال�ضيخوخة التي ن�ضترك فيما بيننا فيها، بال�ضبط. 

مــن الأمور ذات القيمــة، اأْن ُيعطــَي المرُء الأهميــًة الق�ضوى 

ل�ضــيء مــا في الوجــود، من خــالل العتناء بــه في قــرارة نف�ضه، 

والحــدب عليــه، دون اأن يالحظ الآخــرون في الأغلــب الأعم، 

ذلــك: اإنــه للوفاء عينه، اأو ربما للخيانة ذاتها، لما قد يرى المرء اأّن 

َقَدره منذوٌر له.

اإّن م�ضيرنــا، مثل بقية الأمور الإن�ضانية الأخرى، ل يف�ضح عن 

نف�ضــه �ضمن دائرة المجــّرد، واإّنما يتطّلع كي يتج�ّضد على الدوام، 

مــن خالل تفا�ضيل واقعة من الوقائع، اأو عبر تفا�ضيل مكان معين، 

اأو مــن خالل وجه محبوب، اأو في خ�ضم حادثة ولدة متوا�ضعة، 

علــى م�ضــارف حــدود اإمبراطورية مــن الإمبراطوريــات �ضا�ضعة 

الأطراف.

ل الحــّب، ول اللقاءات الحا�ضمة في الحياة، ول الختالفات 

العميقــة، هي ثمرة ال�ضدفــة، واإنما كل ذلك مــن الأ�ضياء المقّدرة 

بُت فيها بالذهول،  لنــا، بكيفية غام�ضة وملغزة. فلكم من مــرة اأُ�ضِ

وتلّب�ضتني الده�ضة، واأنا األحظ باأننا بكيفية من الكيفيات، ل نلتقي 

و�ضــط مليــارات الخالئق الموجوديــن في العالــم، اإل بمن يملك 

مفتاح م�ضيرنا! ولربمــا اأمكننا القول، في مثل هذه الحالت، باأّنا 
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- نحن المتاآلفين، الذين التقوا بع�ضهم بع�ضًا، و�ضط كل هذا العدد 

الغفير من �ضاكنة العالم - ننتمي لنف�ص الجمعية والزاوية، اأو لنف�ص 

الف�ضــول التي يتاألــف منها كتاب بعينه! اإذ في الوقت الذي نتعّرف 

فيــه علــى المتاآلفين معنا، فاإننا ل نكون على علــم اأبداً، بما اإذا كّنا 

مــن قبل نبحــث عن هــوؤلء، اأم اأّننا مــا جرينا وراءهــم، اإل لأنهم 

تــرّددوا علــى المناحي، التــي يت�ضكل منها مــدار الم�ضير الخا�ص 

بنا.

يك�ضــف م�ضيرنا عن نف�ضــه، ويتجّلى ظاهراً للعيان، عبر بع�ص 

العالمــات والموؤ�ضــرات ال�ضغيــرة والتافهة، التي ما نفتــاأ ُنقّر فيما 

بعد، بكونها حا�ضمة ومحّددة لحياتنا. وهكذا يجري الأمر دومًا، 

بحيــث غالبًا مــا يحدونا العتقاد، في لحظة مــن اللحظات، باأّننا 

�ضللنــا الطريــق، وزْغنــا عن الجــادة ال�ضائبــة، في حيــن اأننا على 

العك�ص من ذلك، نتجــه �ضوب هدٍف دقيق بالفعل، هدف يكون 

محــّدداً بكيفيــة وا�ضحة بفعل اإرادتنا حينــًا، بينما يظل غير محدد 

فــي منا�ضبــات اأخــرى، وربما هــي المنا�ضبات الأكثــر ح�ضمًا في 

م�ضــار وجودنا، بحيث نظل �ضائرين �ضــوب هدفنا، باإرادة نجهل 

عنهــا كل �ضــيء: هي اإرادة من طبيعة قوية، وغيــر قابلة لأن ُتماَنع، 

مــا تلبــث اأن تقودنــا اإلــى حيــث يكــون علينــا اأن نكت�ضف تلك 
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الكائنــات والأ�ضيــاء، التي ُقّدر لها بكيفية من الكيفيات - وما زال 

الأمــر كذلــك، ول�ضوف يبقى مقّدراً لها - اأْن تلعــب دوراً اأ�ضا�ضيًا 

وجوهريــًا فــي حياتنــا، اإّمــا بتي�ضيــر - اأو عرقلــة - بلوغنــا نحو 

الملّذات والُمتــع الظاهرة، واإما با�ضتثارة قلقنــا، اأو بالتخفيف من 

حدته حّد اإحباطه، واإما باأن تك�ضف لنا على المدى البعيد - وهذا 

هو مــا ُيده�ص - باأنها بمثابة تلك الكائنات، التي ظلت تملك من 

قــوة الب�ضيــرة، ما هو اأبعــد �ضاأواً، واأ�ضــد نفاذاً مــن اإرادتنا الواعية 

بالذات.

تبــدو حياتنا في بع�ــص الأوقات، وكاأنما هــي مح�ص م�ضاهد 

معزولــة، بع�ضهــا قريب ن�ضبيًا مــن البع�ص الآخر، وطــارئ عليه، 

و�ضبيــه بــاأوراق الأ�ضجــار الياب�ضــة، التي قــد تحملها ريــح الزمن 

المتدافعــة - ب�ضبــب خّفتها - لتذروها بعيــداً. اإن ذاكرتي لتتاأّلف 

مــن ُجمــاع �ضــذراِت وجــوٍد ثابتــة وخالــدة: ل يمــّر الزمن بين 

فجواتهــا، ومن الممكن لبع�ص الأ�ضياء والوقائع بعينها، مما ح�ضل 

مثــاًل على مدار �ضنين عديدة، مــن الَفْرق الفا�ضل بينها، اأن ُي�ضاف 

اإلــى البع�ــص الآخر، مما جرى �ضّمه، اأو اإقحامــه، من ِقَبل عنا�ضر 

ذكــرى جاذبة، اأو منّفرة، مــن النوع الغريب. وفي بع�ص الأحيان، 

يتــّم كذلك تمّثل هــذه الأ�ضياء والوقائع في الوعــي، تمثاًل يجعلها 
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تبــدو مّتحــدة، تجمع بينها بع�ــص الروابط العبثيــة، اإّل اأنها روابط 

غيــر قابلة مع ذلك للتفــّكك، كرابط اأغنية مــن الأغنيات مثاًل، اأو 

مزحــة، اأو مو�ضوع يثير كراهية م�ضتركــة. اإن الخيط الناظم الذي 

يوحــد بين تلك الأمور جميعها، والــذي يجعلها تبدو مثل �ضل�ضلة 

مــن ال�ضذرات المطــردة، هو - بالن�ضبة لــي، الآن - ذلك البحث 

المميــز بال�ضراوة، والذي �ضرت اأعتمده فــي ال�ضعي الحثيث اإلى 

اأحــد المطلقــات، كمــا اأنــه اأي�ضًا ذلك النــوع من الّتحّيــر، الذي 

اأ�ضت�ضعــره اإزاء بع�ص الكلمات بعينها، مــن قبيل كلمة: ابن، حّب، 

اهلل، اإثم، طهارة، بحر، وموت.

اإّل اأنــي مــع ذلك، ل اأوؤمن بالَقَدر كحتمية قاهرة، مثل ما نلفيه 

فــي التراجيدية الإغريقيــة، اأو في ذلك التانغو ال�ضهير، حيث يقول 

المغنــي: ل ي�ضتطيــع اأحد مهما كان، اأن يفعَل اأي �ضيء يذكر، �ضد 

الق�ضــاء المقــّدر. لأنه ما الداعي اإلى الكتابــة، اإذا ما جرت الأمور 

 نــوؤّدي بع�َص 
ْ
علــى هذا ال�ضــكل؟ اأظــّن باأّننا ُوجْدنا اأحــراراً، كي

المهــام في الحياة، اإْذ من غير حرية، ل �ضيء ي�ضتحّق َعَنت العي�ص. 

بــل اإّني لأعتقد، زيادة على ذلك، باأن ن�ضيب الحرية المتاح لنا في 

الحيــاة، هو اأكبُر بكثير مّما نحاول الت�ضرف فيه، وعي�ضه. ويكفي 

فــي هــذا ال�ضدد، الطالع على مــا دّونْته �ضحائــُف التاريخ، هذا 



54

المعّلــم العظيــم للب�ضرية، كي يكــوَن المرُء على بّينــٍة من اأمر تلك 

الم�ضــارات العديــدة، والطــرق الكثيــرة ال�ضالكة، التــي ا�ضتطاع 

الإن�ضــان اأْن يْختّطهــا، ويفتحها لنف�ضه، بقوة �ضاعديــه؛ اإن ت�ضّفح 

التاريــخ اأي�ضًا، لكفيل بــاأن يجعلنا على بّينة من اأمر تلك التعديالت 

الهائلــة، التي اأجراها الإن�ضان - بم�ضقــٍة، ومحّبٍة، وحما�ٍص اأعمى 

- على م�ضار الأحداث.

غير اأّننا اإْن لم نترك اأنف�ضنا تتاأثر بما يحيط بها، �ضوف لن نتاآزر 

اأبــداً، ل مــع الإن�ضان، ول مع اأي �ضيء اآخر. اإّننا لْن ُنكّوَن في هذه 

الحالة، غير ما ُيمكــن ت�ضميته - لتو�ضيف حال الإن�ضان المعا�ضر 

 ،
)4(

»unité alvéolaire ضــوى مجتمــع »الوحــدة الّنْخروبيــة� -

وتلك لعمري اأ�ضد العبارات اإثــارة للق�ضعريرة! ومجتمع »الوحدة 

النخروبيــة« هو حال ذلــك الكائن الب�ضري الفــرد، الذي ي�ضرب 

بمزيــد من النخاريب الأخرى حول نف�ضــه، ُيحكم بها الغلَق على 

ذاتــه، �ضواء فــي �ضقته الوظيفيــة، اأو على م�ضتــوى ح�ض�ص العمل 

المحــددة، التي تــوكل اإليــه، اأو �ضمن روزنامته عامــة. وفي هذا 

ال�ضيــاق، ل ينبغــي اأن يغرَب عن بالنا، اأن نذّكر باأن اأعمال الحقل، 

وجهد ال�ضيد، وجني الثمــار، وال�ضناعة اليدوية، و�ضهر الحديد، 

وبقيــة المعادن الأخــرى، واأعمال الحياكــة، والخياطة، والن�ْضج، 
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ومعظــم م�ضاريــع الأعمــال القروية، ظلــْت تجمع اإلــى حين بين 

النا�ــص، وُتوّحد فيما بينهم لبذل جهٍد واحد، يبقى م�ضتركًا بينهم. 

اإن الحد�ــص بحــدوث القطيعــة، �ضمن هذا التــوازن المتناغم بين 

النا�ــص والأ�ضياء، هو ما دفع ُعّمال القــرن الثامن ع�ضر، اإلى الّتمرد 

علــى الآلت، ورّغَبهــم في الإقــدام على الإلقاء بها فــي النار. اأّما 

اليــوم، فيميــل النا�ص اإلــى الّتجمع على �ضــكل ُكثل متكتلــة، ُبغية 

التاأقلــم مع النظــام الوظيفــي، المطلــق والمت�ضاعد، الــذي �ضار 

يفر�ضــه القت�ضاد الراهن �ضاعة بعد اأخرى، بكيفية غدْت �ضعوبتها 

علــى النا�ــص، تزداد اأكثر فاأكثــر. غير اأن حياة هــوؤلء الموّزعة بين 

اإكــراه العي�ــص في المدن الكبــرى، التي �ضارْت تبتلعهــم ابتالعًا، 

وكاأنمــا هي زوبعة رملية فــي �ضحراء، وبين عــادة التفّرج اليومية 

على التلفزيون، التي �ضارت تدفع بالجميع اإلى القبول بكل ما من 

�ضاأنــه اأن يحدث، دون ال�ضعــور بالم�ضوؤولية؛ اإن تلك الحياة لتهّدد 

الحريــة بخطر محدق، وهو خطٌر اأ�ضبٌه ما يكون، بما ظلت تحّذر 

 القائلة: »اإذا مــا تمّكنت الذئاب من 
)5(Jünger منــه عبارُة يونغــر

ن�ضر عدواها بين الجماهير، فاإن يومًا م�ضوؤومًا - ل �ضك - �ضيحّل 

بينهــا، �ضــوف لــن ي�ضير القطيــع فيــه، اإل مجرد ح�ضــد محكوم 

بفو�ضى عارمة«.
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اإن هــذا الخطــر المحدق بنا اليوم، هو ب�ضــكل مفارق �ضرٌب 

مــن الأمل، القادر على اإنقاذنا، اإْن قويْت ذهنية الإن�ضان، على بذل 

جهــد ي�ضيــر، فــي اتجاه الّتغّيــر. واإذا تحقــق ذلك، فاإنــه �ضيكون 

بمقدورنــا اأن ن�ضترجــع حيــازة هذا البيــت، الذي ُعِهــد اإلينا منذ 

القديــم اأن نرعــاه، مثلما تقــول الأ�ضاطيــر الموؤ�ّض�ضــة. اإّن التاريخ 

ليتجــّدد با�ضتمــرار. ومــن ثم، وعلــى الرغم من عمليــات انجالء 

الوهم، وكثرة الحرمــان المتراكم، التي �ضار الإن�ضان يعرفها، فاإن 

علــى ال�ضك اأن ل يت�ضّرب لأنف�ضنا، بخ�ضو�ص قيمة تلك الجهود، 

التــي �ضارت ُتبذل كل يــوم. اإذ اإنها وعلى الرغم من كونها ب�ضيطة 

ومتوا�ضعــة، فاإن جهــوداً قليلة بمثل هذا ال�ضــكل، هي ما كان قد 

ر�ضــم لالإن�ضانية مجرى جديداً �ضمــن م�ضار التاريخ، وهي ما كان 

قــد فتح ل�ضيول الحيــاة بع�ص الم�ضارب الجديــدة، و�ضنح لها باأن 

تتدفق.

اإّن تم�ّضــك الإن�ضــان بالب�ضاطــة، واهتمامه بالو�ضــط المبا�ضر، 

حيث يعي�ص، لتزداد حّدتهما مع تقّدمه في ال�ّضن؛ وبقدر ما نن�ضلخ 

عــن الم�ضاريع، التي ظلْت ت�ضتبّد بنــا، وت�ضغلنا على امتداد العمر، 

بقــدر ما ندنو من تلك الأر�ص، التــي ارتبطت بها �ضنواتنا الأولى؛ 

ول�ضــُت اأعنــي »بالأر�ص« هنا ُجماع الأر�ــص، واإنما تلك القطعة 
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ال�ضغيــرة، والبقعة الأر�ضية التافهــة، التي جرْت فوق ملعبها وقائُع 

ْحرها؛ هذا ال�ّضحر المتمنــع، الذي َيْن�ضد اإلى  طفولتنــا، بلِعبهــا و�ضِ

زمــن الطفولة، وغير القابل لال�ضتعادة. حينئذ، يقع تذّكرنا ل�ضجرة 

محــّددة، ولوجه �ضديق معين، ولكلــب ما، ولطريق ُمغَبر، ولزمن 

قيلولــة �ضيفيــة مترعة باأ�ضــوات الزيز، وبخرير الميــاه في مجرى 

قريــب. حينئذ، نتذّكر اأ�ضيــاء من هذا القبيل، هــي لي�ضت بالأ�ضياء 

العظيمــة والكبيــرة بالطبــع، واإنما هي مجــرد اأ�ضياء جــد �ضغيرة 

ومتوا�ضعــة، من قبيــل تلك التي قد تحظى لــدى الكائن الإن�ضاني 

مــع ذلك، باأهمية ل ُتت�ضــّور، خا�ضة حين ل يجد هــذا الإن�ضان، 

وهــو ي�ضرف على الموت، مــا يحتمي به من هــول ذلك الم�ضير 

المنتظــر، �ضــوى ذكرى الطفولــة - التي حتى واإْن بقيــْت �ضديدَة 

ّد ب�ضفافيــة وتجريد كبيرين مع  النق�ــص، ب�ضكل كبير - فاإنهــا تْن�ضَ

ذلــك، اإلــى تلك ال�ضجــرة، واإلى ذلــك المجرى المائــي، اللذين 

يلت�ضقــان بلحظــة الطفولة، التي انف�ضل عنهــا المرء بفعل فجوات 

الزمن، والم�ضافات ال�ضا�ضعة. 

علــى هذا النحو، نرى بع�ص الم�ضّنيــن الذين ما عادوا ينب�ضون 

ب�ضــيء تقريبًا، واإنما األفــوا اأن يق�ضوا بيا�ــصَ نهاراتهم، �ضاخ�ضين 

باأعينهــم اإلــى البعيــد، بينما ب�ضرهم يرتــّد في الواقــع، اإلى اأعماق 
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اأنف�ضهــم، كي يغو�ص تحديداً، بيــن ركام تلك الطبقة العميقة، من 

تربــة الذاكــرة المتراكبة. ولأن الذاكرة هي ال�ضــيء الوحيد، الذي 

ي�ضتطيــع اأن ي�ضمد في وجه تقلبات الزمن، وفي وجه قدرته الهائلة 

على الهدم والتخريــب، فاإنها بكيفية من الكيفيات، اأحُد المظاهر 

التــي يمكن اأْن يتخذها الخلود، �ضمن �ضل�ضلة التعاقبات الّتحولية، 

التــي ل تتوقف. وحتى حين ي�ضيبنا الّتغيــر والّتبّدل، بحكم امتداد 

الزمــن )فــي وعينا، وعواطفنــا، وتجاربنا الموؤلمــة(، وحتى حين 

تغــدو جلدتنا، وتجاعيدنا، براهيــن قاطعة على حدوث هذا الّتغير 

والّتبــدل، فاإّن هناك �ضيئًا ما في الإن�ضان، �ضيئًا ما في قرارة اأعماقه، 

في المناطق الأ�ضد حلكة من كنهه، يظل �ضديد التم�ّضك بالطفولة، 

والما�ضي، والجن�ص، والأر�ص، والتقاليد، والأحالم، فيبدو بذلك 

قــادراً على الممانعة وال�ضمود، في وجه هذه ال�ضيرورة الماأ�ضاوية، 

وقد �ضان خلود الروح بال�ضالة الخا�ضعة. 

لقــد كان ينبغــي اأْن تعّم المجتمــَع اأزمٌة عامة، كــي تعود هذه 

الحقائــق الب�ضيطة، اإل اأنها مع ذلك اإن�ضانية، للّطفو من جديد على 

ال�ضطــح، بــكل عنفوانها واألقهــا ال�ضبابي. فاإذا لم ن�ضــَع بقوة مّنا، 

وبمحبــة، اإلــى ممانعة هــذا التيار الجــارف، الــذي ل ياألو جهداً 

لجعلنــا مجرد كائنات مولعة بالفرجــة التلفزيونية، ومح�ص اأطفال 
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يتميزون بنمو نف�ضي وعقلي متاأخر، على الرغم من اأّننا قد تجاوزنا 

مرحلــة اللعب في الحدائــق والمتنزهات، فاإّننا قــد نم�ضي حتمًا، 

اإلى حتفنا الحقيقي. األ فليحفظنا الّرب، من مغّبة هذا الم�ضير.

 الآن، �ضوُر بع�ص الرجــال والن�ضاء، وهم ي�ضارعون 
ّ
تــرُد علي

البوؤ�ــص، والمحنة، وُع�ضر الحال، وعثرة الحظ، ك�ضاأن تلك المراأة 

الهنديــة، �ضغيرة ال�ضّن والحامل معــًا، والتي بدْت لي حين التقيُت 

با منها اإلى �ضّن  بهــا في اإقليم ت�ضاكــو Chaco، اأقرَب اإلى �ضــّن ال�ضِّ

الن�ضــج، بحيث اإّني مــا اإْن �ضاهدتها، حتى انهمــر دمعي مدراراً، 

لتاأثــري ال�ضديــد لحالهــا، خا�ضة اأنهــا ما كّفْت عــن تمجيد تلك 

الحياة ال�ضغيــرة، التي كانت تتخّلق بين اأح�ضائها، وعن مباركتها، 

رغــم �ضــدة الماأ�ضــاة والحرمان والبوؤ�ــص، التي ظلــت تحيط بها، 

وتثقل كاهلها.

لكــْم ي�ضتحقُّ مّنا الإن�ضان - رغــم كل �ضيء - التقدير الكبير! 

هــذا الإن�ضان الذي هو من اأ�ضدُّ الكائنات تفاهًة، واإثارة لل�ضخرية، 

والــذي غالبــًا ما ت�ضحقه الــزلزل والحــروب، وت�ضعه الخطوب 

الجليلة في مواجهة اأع�ضر المتحانات، كالحرائق مثاًل، اأو الغرق، 

اأو الأوبئة، اأو وفاة الأبناء والآباء!

اأجــل، ل يــزال ي�ضكــن بداخلي اأمٌل عــارم، هو ذلــك الأمل 
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المت�ضــل - بكيفية مفارقــة! - بو�ضعنا الوجــودي الراهن، الذي 

يّت�ضــم بال�ضحالة والفقــر، والمت�ضل كذلك بتلــك الرغبة، التي ما 

األبــث اأن اأك�ضــف عنها، فــي الكثير من النظرات، التــي تفيد: باأّن 

�ضيئــًا كبيراً �ضــوف ي�ضطرنا اإلى العتنــاء، اعتناء مفعمــًا بالُحَمية، 

بهذه الأر�ص التي ظلت تحملنا فوق �ضطحها.

 ،
ّ
وبينمــا اأنا اأتحدث اإليكم بهــذه الكيفية، اإذا بروؤيــا تلّح علي

موحية لي باأن الكابو�ص الج�ضيم، الذي يتهّدد وجودنا، قد اأو�ضك 

علــى النهاية؛ وكاأنما نحن قد اأدركنا بــاأّن اأي تاأمل تجريدي مهما 

كان، حتــى ولو ظل من�ضّبًا على بع�ص الم�ضاغل الإن�ضانية الع�ضيبة، 

ل يمكنــه اأن يوا�ضــي اأيــًا كان، ول اأن ُيلّطــف من حــّدة الأحزان 

والمخــاوف، التي تداهــم المخلوقــات الب�ضريــة الحقيقية، هذه 

الكائنــات الفقيرة ذات النظرات القلقــة )الم�ضّوبة نحو َمن؟ وفي 

اتجاه ماذا؟(، والتي ل تحيا �ضوى على الأمل.

مــا اإن اأخذ ِثْقل هذا التعــب القديم ي�ضغط على كاهلي، خالل 

هــذه الليلــة النوفمبرية/الت�ضرينيــة، التــي اأكتب فيهــا اإليكم، حتى 

 من النافذة، 
ّ
ذّكرتنــي �ضجرة الأروكاريــا araucaria المطّلة علــي

ب�ضديقــي تورتوريللــي Tortorelli، الذي ظل حبــه موقوفًا على 

الأ�ضجــار. لكــم كان ذلك الأمر مثيــراً ب�ضكل بليــغ، اإذ كان هذا 
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ال�ضديق في بع�ــص الأحايين، يْعَمد اإلى تقبيل الأ�ضجار، التي توقظ 

فــي دخيلته �ضجَن تلك الحقبة، التي عمــل فيها حار�ضًا من حرا�ص 

الغابــة. لقد ظللنا ن�ضعر برفقته ب�ضعادة غامرة، بينما نحن نقطع في 

، تلك المواقــع والجهات الأ�ضد 
)6(Patagonie ناحيــة باتاغونــي

اإثــارة وده�ضة لنــا، كالغابــات المتحّجرة مثاًل، واأجمــات الآ�ص، 

والِغي�ــص التي نبتت فوقها اأ�ضجار معّمــرة، ظلت ترابط هناك على 

امتداد عهود، وحقــب �ضحيقة. لقد كان هذا ال�ضديق العتيد يقول 

لنــا، بينمــا ُيمــّرر راحــة يــده بحنــو كبيــر، علــى جــذع اأ�ضجار 

الأروكاريــا، واأ�ضجار الُمّران ال�ضخمة، التي ل تزال حية: »عليكم 

اأن تتذكــروا ولــو للحظة واحدة، باأن هذه ال�ضجرة كانت ول تزال 

را�ضيــة هنا، منذ ظهــور واندحــار الإمبراطوريــة الرومانية، ومنذ 

الفتــرة التي ظــل يتعارك فيها، اأهل يونان وطــروادة؛ ومنذ اأن اأقبَل 

، على تاأ�ضي�ص 
)7(Romulus et Remus الروميلو�ضيون والريمو�ص

رومــا؛ ومنذ الوقت الــذي خرج فيه ال�ضيد الم�ضيح اإلى الدنيا. لقد 

ظلــت هذه ال�ضجرات هنــا، منذ �ضيطرة روما علــى العالم، مروراً 

بزمــن تف�ّضى ال�ضعف بين اأ�ضا�ضاتها، ثم فترة اندحارها. عديدة هي 

تلــك الإمبراطوريــات التــي عا�ضــت، وماتت، وكثيــرة هي تلك 

الحروب التي ن�ضبت، ثم خمدت، بينما هذه الأ�ضجار يا �ضادة، ل 

تزال جاثمة هنا. لقــد ا�ضتعلت الحروب ال�ضليبية، وحدثت نه�ضة 
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اأوروبــا، ووقعــت فــي تاريــخ الغــرب الأوروبــي �ضتــى الوقائــع 

والأحــداث، وهــذه الأ�ضجار هي هــي، ل تزال واقفــة هنا، على 

الــدوام«. وكان هذا ال�ضديــق قد ذّكرنا اأي�ضًا، بــاأن رياح المحيط 

الهادئ الرطبة، ظلت ت�ضّب هواطلها القادمة كلها من هناك، على 

ال�ضفــح ال�ضيلــي، وبــاأن اأحد الحرائــق اإذا ما اأتى من هــذه الناحية 

الجبليــة، فاإنه قد يظل بال عالج، واإذا ما ماتت هذه الأ�ضجار، فاإن 

ال�ضحــاري قد تكت�ضح الآفاق حتمًا، من غير ما راأفة ول �ضفقة. ثم 

كّنــا نرافــق ذلــك الرجــل، اإلــى اأن ن�ضــرف علــى تخــوم �ضهب 

الباتاغونــي، فيدّلنا من هناك على اأ�ضجار ال�ضرو المفتولة والمائلة، 

التــي »تحمي موؤخرة ال�ضهب«، مثلما كان قد حكى لنا، بال�ضبط. 

ولأن تلــك الأ�ضجار عزلء، فاإنها تخو�ص معركة م�ضيرها الأخيرة 

�ضــد عثرة الحــظ، وقد بدْت لنــا رابطة الجاأ�ــص، وبمالمح قا�ضية 

اأ�ضبه ما تكون بفيلق، من فيالق الموت.

اأنــا اأوؤمــن بالمقاهي، ]كاأمكنة للتالقي بيــن النا�ص، وللتوا�ضل 

فيمــا بينهم بحميميــة ومــودة[، كما اأوؤمــن بالكرامــة الإن�ضانية، 

والحريــة. اإن لي لحنينًا، هو تقريبًا ذلك الحنيُن القلق، الذي ين�ضّد 

، وعلى مقا�ضنا. 
ّ
اإلى زمن �ضرمدي اأبدي، اإّل اأنه زمٌن اإن�ضاني

٭٭٭
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اأْن ُجْبنا مرتفعــاِت الكيبرادا  بعد 

 Quebrada de هيماهيــاكا  دي 

 ال�ضامخَة والَمهيَبة، 
)1(Humahuaca

ل�ضاعــاٍت مديــدة، ُعْدنــا قافلين اإلى 

مدينة �ضالتا Salta العتيقة، التي كانت 

في ما م�ضى حا�ضرًة جّد جميلة، فاإذا 

بها هــي ت�ضحى اليوَم، بمعالَم مغايرٍة 

ومختلفــة، ل ُيمكــن اأْن يتعّرف فيها 

المــرء تقريبًا، على معالم تلك المدينة 

الخاّلَبة، التي كانتها، بفعل ما اْبُتليْت 

بــه مــن عــدوى انت�ضــار اللوحــاِت 

الرسالة الثانية:

القيم القديمة

»كانت ثروُة األرض كّلها 

شاخصًة أمامي، غير أن عينّي 

لم تكونا مصّوبتين سوى 

نحو األشياء، التي ظّلْت في 

منتهى الحقارة، وشديَدة 

الّضآلة... ُترى، أْيَن ُكّنا 

سنكون، نحن هذه الكائناِت 

اإلنسانيَة الفقيرة، لوال األرض 

الوفية؟ ثم ماذا ُكّنا سَنْملُك، 

إِن اْنعدم هذا الجمال 

والُحْسن الوفيران؟!«

ر. والسير
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الإ�ضهاريــة على واجهة مبانيها، ولمتداد المباني ال�ضاربة في عمق 

الحداثــة على اأر�ضها كذلــك، وهو ال�ضيء الذي ق�ضى نهائيًا، على 

ات�ضــاق اأزقتها، وعلى انتظامها، وهي تلك الأزقة التي ظلت تنتمي 

للعهــد الكولونيالــي. ومنذ ذلــك الحين، ما عاد اأحــٌد يرغب في 

اإطالــة المكِث بين اأرجائهــا، وكاأّن هذه المدينــة النبيلة والعتيقة، 

فات  �ضالتــا، لــم تعــْد تظهر للعيــان، بعدمــا اْبُتِلَيــْت بهــذه الكا�ضِ

الع�ضرية، التي ل ُتبقي ول تذر، خا�ضة اأنها ل تكترث ل�ضيء اآخر، 

 ُتهّدمها في يوم اآخر، دونما 
ْ
عــدا ت�ضييد البيوت بكثافة، اليوَم، كي

زخرفة تذكر، ودونما ت�ضكيٍل فّني متقون لحديدها.

فــي الظهيــرة، زرُت الكاتدرائيــة القديمة، التــي �ضيحيي فيها 

 .Fiesta del Milagro اآلُف الموؤمنيــن غداً، عيد معجــزة العذراء

الكثيــُر مــن هوؤلء يحّجون اإلــى هذه الكني�ضة، بعــَد اأْن يكونوا قد 

اأنفقــوا في �ضبيل ذلك، اأيامًا كثيرة يق�ضونها �ضيراً على الأقدام، كي 

ّلوا ما بدا  يقطعــوا علــى اأنف�ضهم بع�ص العهــود الأ�ضد بــراءة، وُي�ضَ

لهــم، ثــم يلتم�ضوا مــن الــّرب اأن ي�ضتجيــب لهم فــي كل ما ظل 

يعوزهم ب�ضكل كبير، �ضواء اأكان طعامًا، اأو �ضّحة، اأم �ضغاًل.

وبينما اأنا جال�ٌص بال�ّضاحة، اإذا بهواج�ضي الدائمة تتنازعني.

لقــد ن�ضــاأِت المجتمعاُت المتقّدمــُة على خلفيــة ازدراء القيم 
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ال�ضاميــة، التي تكــون م�ضتركة بين اأفراد الجماعــة، وعلى احتقار 

الُمثــل التــي لي�ضــت لها مــن قيمة تجارّيــة ُتذكر، علــى الرغم من 

جمالهــا. ومــّرة اأخــرى، �ضــار يتاأّكــُد لي اإلــى اأّي حــّد، غدِت 

التجمعــاُت ال�ّضكنيُة في بالدنا، ب�ضعــًة وقبيحَة المنظر، �ضواء اأتعّلق 

الأمــر بمباني بوين�ص اإيري�ص، اأم بغيرها من المدن العتيقة، التي تقع 

بالداخل.

فما اأ�ضّد درجة الإهمال، الذي األحقناه بتلك المدن!

اإن النف�ــص لي�ضّق عليها كثيراً، اأن ت�ضاهَد �ضوَر تلك الحوا�ضر، 

التــي التقطــت لهــا حديثًا، حيــن ل تــزال محافظة علــى طابعها 

نع. الح�ضاري الُممّيز، باأ�ضجارها، و�ُضرفاتها المتقنة ال�ضُّ

وبينمــا اأنــا منخرط في هــذه التاأمالت، اإذا بب�ضــري يقع على 

طفــٍل �ضغير، هو ربما بين �ضّن الثالثة والرابعة من عمره، ظل يلهو، 

ويمــرح تحت اأنظار والدته، ف�ضعــرُت وكاأّني لمحُت للتو، تحت 

اأديــم هــذا العالــم - الذي اأفقدْتــُه التناف�ضيــُة، والنزعــُة الفردانية، 

طالوَتــه ورونَقه، وحيث العواطُف وقواعُد الحوار، ما عاد لها اأي 

وجــود ُيذكر، اإْن �ضــّح التعبير - بع�َص البقايــا الأثٍرية، التي تنتمي 

اإلى حقبة زمنية مترعة بالدفء الإن�ضاني؛ بقايا اأثٍر هي اأ�ضبه باأطالل 

مدينة، كانت قــد تعر�ضْت لالندثار. ففي طقو�ِص الّلعب المتداولة 
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بيــن الأطفال، األتقط اأحيانًا �ضــدى عاداٍت وطقو�ٍص بعيدة، ورجَع 

قَيــٍم يبدو اأن زماننا عفا عليهــا، مرة واحدة لالأبد؛ غير اأني غالبًا ما 

اأفتــاأ األفيهــا، فــي بع�ــص القــرى ال�ضغيــرة، والمناطــق المعزولة 

والقاحلــة، واأق�ضــد بذلك قيم المــروءة، والإيثــار، والت�ضامن في 

اأوقــات المحنة، والتعبير الب�ضيط عــن الفرح، وال�ضجاعة، وطهارة 

الروح.

لقد ظل الطفل يلهو، ويمرح بين اأرجاء هذه ال�ضاحة المجيدة، 

التي �ضوف تعزف فوقها اإحدى الجوقات المو�ضيقية غداً، اأو رّبما 

�ضتحت�ضــن حفلًة مو�ضيقيًة، ُتعزُف فيها القيثارات، مثلما كان النا�ص 

قديمًا، يفعلون في روخا�ص Rojas ، اأيام الأعياد.

في مــا م�ضى - واإّني لأتاأ�ضف ب�ضدة ل�ضطــراري اأحيانًا، اإلى 

ا�ضتعمــال بع�ــص التعابيــر الم�ضطبغــة ب�ضبغة قديمــة؛ لكن، حين 

 �ضفحــة قرن باأكملــه... وحين ل 
ّ
ي�ْضــرُف امروؤ مثلــي، على طي

يف�ضــل بحوزته، ف�ضاًل عن ذلك كله، �ضوى ركاِم ما�ٍص ُممتدٍّ على 

م�ضافــة قــرن من الزمــن، فاإنه ل يعــرف كيف يت�ضّنى لــه قطعًا، اأْن 

يتحا�ضــى مغبة ال�ضقوط، في مثل هذه المطّبات التعبيرية المتقادمة! 

- وعليــه، اأقول اإذن، اإننا في ما م�ضــى، وبال�ضبط لّما كنُت مجرَد 

طفــٍل �ضغير في روخا�ص Rojas، مــا نْنفّك نتم�ّضك بالقيم، وُنعنى 
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بتخليدهــا، وهي قيم ظلت تجعل من الــولدة والحب والمراهقة 

والمــوت، منا�ضبــاٍت لتاأدية طقو�ــص، تكون زاهيــة بنف�ص القدر، 

الــذي تكون فيه عميقة. لقد ظــل النا�ص ينفقون اأيام عمرهم، لي�ص 

في اللهــاث، الذي يت�ضّبُب فيه هذا ال�ّضباق المحموم �ضد ال�ضاعة، 

مثلما هو �ضائع لدى الجميع اليوم، ولكْن في ترك حّيز من روزنامة 

الوقــت، لما هو ُمقّد�ــص، ولتنظيم احتفاليات كبــرى، ُتمَزج فيها 

المعتقــدات القديمة، التي ظلــْت �ضائدة اإلى ذلك الوقت، بطقو�ص 

اإحيــاء بع�ــص الأيــام، التي تحتفــي ب�ضيرة حيــاة بع�ــص القدي�ضين 

الم�ضيحييــن. وباإيقاع بطيء للغاية، تظل اأياُم الأعياد والحتفالت 

تتوالــى، فتعقبها كذلك اأياُم الحتفال ببع�ص المنا�ضبات المهمة في 

حيــاة النا�ص، يومــًا وراء يوم، حتى اإن الجميــع ليظل ينتظر حلول 

تلــك الأيــام ال�ضتثنائية ب�ضــوق كبير، �ضــواء الأطفــال المتراوحة 

اأعمارهم بين �ضّت و�ضبع �ضنــوات، اأو الآباء وال�ضيوخ والم�ضّنون؛ 

وهي تلــك الأيام التي يتم فيها الحتفال بالكرنفال، وباأعياد ميالد 

 jour وبعيد الملوك ،Noël بع�ــص الأفراد، وميالد ال�ضيد الم�ضيــح

des Rois الــذي يفــوق كل و�ضف، وباليــوم الكبير الذي ُيحَتفى 

فيــه بالقدي�ص ال�ضفيع، وبموكبه الّطواف، وبما ُي�ضنع فيه من رقائق 

تقليديــة، وما ُينّظم اأثنــاءه من حفالت ّتنّكرية راق�ضة bals بل حتى 
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تغّير الف�ضول، وتعاقب الليل والنهار، كانا يبدوان وكاأنهما يخبئان 

بع�ــص الّلْغز، مما ينتمي لهذا الطق�ــص الحتفالي العام، الذي كان 

ي�ضود وقتئذ، والذي داأبت الأجياُل تلو الأجيال على تخليده، كما 

هــو مذكور في المحكيــات المقّد�ضة. وكان الجميــع ي�ضارك في 

اإحيــاء هذه الأعياد والحفالت، من المعوزين اإلى المي�ضورين. واإْن 

كنــُت اأن�ضى، فاإّني لْن اأن�ضى ما ظللُت حّيًا، ذلك الإعجاب منقطع 

باق الخيول فــي روخا�ص، كما لن  النظيــر، الذي كنــُت اأتابع به �ضِ

اأن�ضى كيف كْنُت اأع�ضُق الذهاَب اإلى ال�ضيرك.

لقــد ظلْت تتعاقب علــى النا�ص فتراٌت زاهيــة باذخة، واأخرى 

ماأ�ضاويــة كارثية، بفعل توقف حياتهم علــى الطبيعة، وعلى نوعية 

المحا�ضيل الزراعية، اإل اأن الواحد منهم لم يكن ي�ضعر في قرارته، 

باأنــه ُملــزٌم بالعمل دون توّقف، وبالّتدّخــل - في كل لحظة وحين 

- فــي ما حوله، تح�ّضبًا لما قد يقع، وترقبًا لما قد ياأتي، مثلما يظّن 

نف�ضه اأنه قادٌر على فعل ذلك، اليوم.

ففــي اأيامنا هذه، ما عــادِت الب�ضرّيُة تعــرُف للراحة طعمًا ول 

معنــًى، لأنهــا تعــّودْت ب�ضكل عام، علــى النظر اإلــى الوقت نظرًة 

نفعيــة، و�ضارْت ت�ضتعيُن لتو�ضيف وقتها، بتعابير واألفاظ داّلٍة على 

المــردود الإنتاجــي. لقــد كان النا�ص في ال�ضابــق، يعملون بكيفية 
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يكتنفهــا الكثير مما هو اإن�ضاني، بحيــث كان البع�ص يتحادث مع 

البع�ــص الآخــر، وهو منهمك في اإنجاز مهامــه، حتى واإْن كان ما 

يقوم بــه �ضغاًل مكتبيًا، اأو عماًل يدويًا فــي اأحد محترفات ال�ضناعة 

التقليديــة. لقد كان الإن�ضان في الما�ضي، يت�ضرف في ن�ضيب وافر 

مــن الحريــة، اأكثر مما يت�ضــّرف فيه الآن، بحيث اإنــه �ضار اليوم، 

عاجــزاً كل العجز عــن ال�ضتغناء عن التلفاز. فقــد كان في مقدور 

النا�ص قديمًا، اأن يت�ضّلوا فيما بينهم، واأن ي�ضتفيدوا من نوم القيلولة، 

واأن يلعبــوا فيمــا بينهــم كاأ�ضدقــاء عتــاة، دورة اأو اأكثــر، من لعبة 

الــورق. واإلــى اليوم، ما زلــُت اأحتفظ في ذاكرتــي، بعبارة كانت 

رائجــة ب�ضكل كبير بيــن الرجال وقتئذ، حيــث كان الواحد منهم 

يقــول لالآخــر، حين يدعوه للعــب: »تعال يا رجــل، وَدْعنا نلعب 

فيما بيننــا قلياًل، كي نزجي بع�َص الوقت«، وهو ال�ضاأن الذي �ضار 

غيــر مقبول البتة، بالن�ضبــة لنا اليوم؛ كما اأني كذلك، ما زلُت اأذكر 

يها الرجــال فيما بينهم،  تلــك اللَُّحيظات الَهِنّية، التــي اأم�ضى ُيق�ضّ

وهــم مجتمعــون ل�ضرب ُبه�ضيــات ال�ضاي، والتاأمــل في لحظات 

الغــروب معًا، بعــد اأن يكونوا قد جل�ضوا على تلــك الم�ضطّبات، 

التــي كّنا نجدهــا دومًا اأمام البيــوت. وحين تختفــي ال�ضم�ص في 

الأفــق البعيد، وتعود الطيور اإلى اأوكارها، ُيخّيم �ضمٌت ثخيٌن على 
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المكان والرجال اأي�ضًا، هــوؤلء الرجال الذين يبدون للناظر اإليهم، 

وقــد ا�ضتغرقهم التاأمُل وال�ضمُت، وكاأنما هــم يت�ضاءلون عن معنى 

الحياة والموت.

لقد كانت حياة النا�ص الفردية والجتماعية، متوقفة على بع�ص 

الِقَيــم والُمثل الروحيــة، التي ما لبثت اليــوم اأْن ُهجَرْت، مثل ِعّزة 

الّنف�ــص، وقيمــة الإيثــار، ورباطة الجاأ�ــص في مواجهــة ال�ضدائد، 

والِمحــن. وكان المــرء اأينمــا وّلى وجهــه، اإّل ويح�ّص بــاأّن القّيم 

الكبــرى - كال�ضتقامة، وال�ضرف، ومحّبة العَمل الُمْتَقن، واحترام 

الآخريــن - ل ُت�ضــّكل و�ضعًا �ضــاذاً، ول ا�ضتثنائيــًا، واإنما هي قيم 

ُمعّمَمــة على اأغلــب النا�ص. فِمْن اأْيَن كان هــوؤلء يا ُترى، يغترفون 

نبَلهم، وي�ضتمّدون �ضجاَعتهم واإقداَمهم، وهم يواجهون الحياة؟

تقــول اإحدى التعابير، التي طالما تــرّددْت هي الأخرى، على 

األ�ضنــة الجميع في تلك الفترة، ومــا كنُت اأوليها اأنا ما ت�ضتحّقه من 

العنايــة والهتمام، في حينــه: »�ضيتوّلى اهلل ق�ضــاَء الأمر«؛ بحيث 

ظّلــْت طريقُة العي�ص ال�ضائــدة وقتذاك، وطريقــُة الحياة المطبوعة 

َمــة عدم الكتراث ال�ضديد، وبالهــدوء المّتزن الذي كان َيب�ضُم  ب�ضِ

�ضلــوَك النا�ــص، تتوقفــان بكيفيــة ل لب�ــص فيهــا، على ثقــة هوؤلء 

العميقــة، وغيــر المزعزعة، في الحيــاة. اإّن مــا كان يحظى بعناية 
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القــوم وقناعتهم، �ضواء في ال�ضــراء اأو ال�ضراء، لي�ص �ضيئًا نابعًا منهم 

ُهــْم بالــذات، واإّنما من خارجهم. لقد كانــت الن�ضو�ص المقّد�ضة 

هــي م�ضدُر الِقَيــم، التي يوؤمن بهــا النا�ص. ومن ثــّم اإذن، اعُتِبرِت 

القيم الكبرى عندهم، بمثابة اأوامَر رّبانية.

منــذ ظهوره علــى الأر�ص، ظــّل الإن�ضاُن �ضديــَد العتقاد في 

وجــود قوة عليــا خارقــة؛ ول تكاد توجــد اأية ثقافــة، مهما كان 

نوعهــا، خالية من ذكر الآلهة، والكائنــات الجديرة بالتقدي�ص. اإّن 

نزعــَة الإلحــاِد لي�ضــْت نتاجًا فكريًا قديمــًا اأبداً، واإنمــا هي وليدة 

اأزمنتنــا الحديثــة والمعا�ضرة. اإذ في القديم، مــا كان بمقدور اأحٍد 

 Ves llorar la Biblia :قطعــًا، اأن يتجّراأ �ضادعًا بمثل هــذا القول

. واإذا مــا �ضــاور اأيًّا كان الرتياُب في ما 
)2(

 junto a un calefon

اأنــا قائله، فاإن ما عليه �ضوى اإعادة قــراءة تاآليف هوميرو�ص، ليتاأّكد 

مــن جلية الأمــر بنف�ضه، اأو اأن يتذّكر تلــك الأ�ضاطير القديمة، التي 

يعــود تاريخهــا اإلى فتــرة ما قبــل اكت�ضاف كري�ضتــوف كولومب 

لأمريــكا mythes précolombiens. لقــد كان النا�ــص فــي تلك 

الحقبــة من التاريخ، يوؤمنون اإيمانــًا را�ضخًا، باأنهم من �ضاللة اإلهية، 

بحيــث قــد يكــون كّل من ي�ضت�ضعــر في نف�ضــه النتمــاَء اإلى هذه 

الذريــة، بالطبــع، اإّمــًا ِقّنًا، اأو واحــداً من العبيــد، اإّل اأنه في جميع 
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الأحــوال، لن يعتبــر ذاته باأنه كائــٌن متوّرٌط في �ضرطــه الوجودي 

الع�ضيــب، اأبــداً. واأيًا كانــت ظروف حياته المعي�ضيــة، فاإن ما من 

�ضيء اأو اأحد، يمكنهما اأن يحرماه من ال�ضعور بالنتماء اإلى �ضل�ضلة 

تاريخــه المقد�ــص؛ ومن ثمة تظــل حياته مو�ضوعــة دومًا، تحت 

اأنظار الآلهة.

فهــل في م�ضتطاعنــا اأن نحيا اليوم، مــن دون اأن يكون للحياة 

 ،Albert Camus عندنــا، معنــى قائم ودائم؟ لقد قال األبيــر كامي

بعــد اأن اأدرك اأهمية هذه الخ�ضارة، بــاأن اأكبر مع�ضالِت الختيار، 

التــي يعي�ضها الإن�ضاُن المعا�ضر، هــي مع�ضلة معرفته ما اإذا كان في 

مقــدوره اأن يغــدو قدي�ضــًا، من غير اإلــه. لكــن، »اإذا كان اهلل غير 

 بتفوق 
)3(

 Kirilov موجــود، مثلما اأعلن ذلك من قبــل، كيريلوف

واألمعية، فاإّن كّل �ضيٍء قد ي�ضبح ُمباحًا«. وا�ضتناداً اإلى هذه الجملة 

ذائعــة ال�ضيت، حّمَل �ضارتــر Sartre الإن�ضاَن كامــَل الم�ضوؤولية، 

رغــم اأن الحيــاة لي�ضــت �ضوى مجرد عبــث، مثلمــا اأو�ضح ذلك 

الفيل�ضــوف ذاتــه. ومن ثّم، فــاإن اأكبر الأعمال التــي ُتعّبر عن هذه 

الم�ضوؤوليــة، الملقــاة على كاهــل الإن�ضان، هي �ضلــوك الت�ضامن؛ 

لكــن، عندما يتــم اإدراُك الحياة علــى اأنها مح�ــص �ضديم وخواء، 

وعندمــا ل يعــود هناك في ال�ضمــاء، البتة، اإله جليــُل الَقْدر يجعلنا 
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ن�ضعــر باآ�ضرة الأخوة، فاإن قيمــة الت�ضحية تفقد من حّدة الجذوة، 

التي تظل ملهمة لها.

وهل بمقدور الإن�ضان اأن يجد ما ي�ضّجعه على التم�ّضك ب�ضلوك 

الت�ضامــن، اإذا ما اأم�ضى كلُّ �ضيء ن�ضبيًا؟ ثــم هل �ضيكون بمقدورنا 

اأن نحيا مجرَد الحياة حتى، حينما تنعدم قيمة الت�ضحية؟ اإن اإنجاب 

الأطفــال، وتربيتهــم، همــا بالن�ضبة لالآبــاء ت�ضحية، تمامــًا ك�ضاأن 

العتنــاء الــذي ينبغــي تخ�ضي�ضــه للم�ضنيــن والمر�ضــى، ]والذي 

يفتر�ــص في الإن�ضان[ التنازَل عــن نزعته الفردانية، ابتغاَء الم�ضاهمة 

في الخير العــام، واإ�ضاعة روح المحبة بين النا�ص. اإّن َمن يقدم على 

الت�ضحية، هو َمــن يفني العمر كله في خدمة الآخرين، ومن يموت 

فــي �ضبيــل اإنقــاذ ذوي الُقربى؛ وعليــه، هل تبقى ثمة مــن ت�ضحية 

ُتْذَكــر، حينما تفقــُد الحياُة بالن�ضبة لالإن�ضــان كلَّ معنى، اأو حين ل 

يتحقق ذلك المعنى، اإل في اإرادة الرخاء والنجاح الفرديين، فقط؟

ب  خــالل فترة ال�ضبيحة، بينمــا كنُت ذاهبًا لزيــارة ذلك النُّ�ضْ

، ذلك 
)4(Güemes التــذكاري الُمهَدى لــروح الجندي غيمي�ــص

البطــل الرومان�ضــي البا�ضل، اإذا بــي اأتوقف في منت�ضــف الطريق، 

 manége de لمتابعــة اأطــوار لعبــة الخيــول الخ�ضبيــة الــّدوارة

chevaux، ال�ضبيهــة بتلــك اللعــب التــي كانت معروفــة بقريتي، 
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قديمــًا. ثــم اإذا بم�ضاعــر جّيا�ضــة ت�ضتبّد بي، وتقب�ــص على خناقي 

بقــوة، بينمــا اأنا على تلك الحال من الم�ضاهــدة، وقد �ضرحُت في 

مرعــى الذكريات ال�ضائغة، التي ن�ضاأُت عليها في القرية، وتوّحْدُت 

مــع مذاق الأفراح الب�ضيطة، التي كانت تعّم حياتنا البدوية، التي ما 

عــاد اأمــام اأطفال اليوم، مــع الأ�ضف ال�ضديد، �ضــوى فر�ضة �ضئيلة 

للّتعّرف عليها.

مــن القَيم الكبرى الُمفتقدة الأخرى في اأيامنا هذه، هناك قيمة 

الخجل. اإن البع�ص قد لحظ دون �ضك، باأن النا�ص لم َتُعْد تخجل 

مــن اأي �ضــيء اأبــداً، واأّن من المحتمــل جداً اأن ُي�ضــادَف بع�ضهم 

�ضخ�ضــًا ما مّتهمًا بالتعاطي لر�ضــاوى م�ضينة، غير اأنه يظّل مع ذلك 

ُيعا�ضــر ال�ضرفــاء والم�ضتقيمين، ومــا ينفّك ي�ضحك مــلء �ضدقيه، 

وكاأن �ضيئــًا لم يقع. ففي الما�ضــي، ما كان من الممكن لعائلة هذا 

ال�ضخ�ــص، اأن تتجّراأ على الظهور علنًا، ول على الحتكاك بالنا�ص 

مطلقــًا، واأحــرى به هــو بالذات؛ غيــر اأن ل�ضيء من هــذا، �ضار 

يدخل في العتبار اأبداً، اإذ من الممكن اأن تتّم دعوة هذا ال�ضخ�ص 

الآن، لُي�ضارك اإما في هذا البرنامج التلفزيوني اأو ذاك، فُيَتعامل معه 

طيلــة مــدة البرنامــج، بكل اأ�ضــكال التوقيــر والحتــرام الواجب 

التعامل بها، مع الإن�ضان النزيه وال�ضريف!
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�ضمن منظور الإن�ضــان المعا�ضر، كانت النا�ص في الما�ضي ل 

تنعــم اإّل بقدر قليل مــن الحرية، ومن ثمة بقيْت اإمكانيُة اختياراتها 

ة للغايــة. غير اأّن �ضعوَر النا�ــص بالم�ضوؤولية ظّل  محــدودًة، وُمقّل�ضَ

بح�ضــب وجهة نظري، حا�ضراً بقــوة وكثافة كبيرتين، على الرغم 

مــن كل ذلــك؛ اإْذ لــم يكْن يخطــر ببال هــوؤلء القوم اأبــداً، اأنهم 

قادرون حتــى، على اإهمال الواجبات الُمتحّتــم عليهم القيام بها، 

واأن ل يكونوا اأوفيــاء، ول مخل�ضين لقطعة الأر�ص ال�ضغيرة، التي 

بدا اأن الحياة قد وهبتها لهم.

ومــن اأجدر ما ينبغــي اأن يحظى بالمالحظة، هــو تلك القيمة 

التــي ظل النا�ص يولونهــا ل�ضرف كلمتهــم. اإن الكلمات ما كانت 

ت�ضتعمــل لديهم قط، �ضالحًا لتبرير الأفعــال. في حين �ضارت كل 

التاأويالت �ضالحة لذلك اليــوم، وغدت الكلمات ت�ضتخدم لتبرئة 

اأفعالنا، اأكثر مما غدت ت�ضتجيب لتلك الأفعال.

اأنــا ل اأرغب في اإزعاجكم بهذه الحكايات، التي ُنق�ضْت على 

�ضفحــة ذاكرتي. ثم بالإ�ضافة اإلى ذلك، مــن المحتمل جداً اأْن ل 

يفهــم ال�ضبــاب، مَمن ل يزال غــّراً، طرَي العود، قيمــَة الأ�ضاطير، 

واأهميــَة تلــك التجــارب الخا�ضــة بال�ّضَيــر القديمة، التــي لي�ضت 

مق�ضــورة على زمن بعينه، والُمحّمَلة بالمعاني، والتي ما تنفّك ُتنير 
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لنــا الحا�ضــر. اإن على كل ت�ضــّور للعالم، مثلما قــال مير�ضيا اإلياد 

 - وقــد اأ�ضــاب فــي ذلــك - اأْن ُيعا�ــص مــن 
)5(Mircea Eliade

الداخــل، حتى يت�ضّنى لــه اأن يكون مفهومًا؛ ومن ثم، حين يح�ضل 

اقت�ضــام النا�ــص لذلك الت�ضــور، فاإن اآ�ضــرة الت�ضــال تتقوى فيما 

بينهم، ويتعّمق لديهم ال�ضعور بالنتماء للجماعة.

كان النا�ص قديمًا، يتعارفون فيما بينهم، ولم يكونوا في حاجة 

اإلــى اأن يّدعوا، ول اأْن يزعموا مــا لي�ص فيهم، لأن تراجيديَة الحياِة 

الخا�ضــة بكّل واحد منهــم، ترت�ضم على مراأى مــن الجميع. هذا 

الأمــر، بمقدوري اأن اأثبته، لأن واقعة كــون النا�ص يعرفونني مثاًل، 

�ضرعــان ما تمّدني ب�ضلــوان كبير يخّفف عنــي ماأ�ضاوية حياتي من 

جهــة، وتجعلنــي اأ�ضعــر اإزاءهــم مــن جهــة اأخــرى، بالمدينيــة 

والم�ضوؤوليــة با�ضتمــرار. بينمــا يفقد الإن�ضاُن، مقابــل ذلك - في 

الحيــاة المعا�ضــرة ال�ضائعة بالمــدن الكبرى، حيــث اآلُف النا�ص 

يتوزعــون ب�ضرعــة على الأزقة، دون اأن ينادي اأحــٌد اأحداً بال�ضم، 

ودون اأن يعــرف المرء عن الآخر �ضيئــًا ُيذكر، ول حتى �ضوب اأية 

وجهة ي�ضيــر - ذلَك الرابط القمين ب�ضّده اإلى هوؤلء، الذين يجري 

وجودهم اأمام ناظرْيه؛ ومن ثمة، يحدث ما يحدث من الالمبالة، 

ومن عدم الكتراث. اإن الإن�ضان المعا�ضر ما عاد يعي�ص في ح�ضرة 
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�ضاكنــة قريته، وجيرانه، ورّبــه، واإنما يعي�ص في تيه وخوف، و�ضط 

الآلف الموؤلفــة مــن الب�ضــر المحيطيــن بــه، الذين اإّمــا ل يعرُف 

قَيمهم، اأو يقت�ضُم معهم بالكاد، اللحظَة التاريخية.

ــُب الوفــرُة الثقافيــة القيــَم، ومــع ذلــك ت�ضحقهــا  فحيــن ُتن�ضِّ

»العولمة«، بُجماع قوتها الجبارة، فار�ضًة عليها �ضكاًل ثقافيًا اأحاديًا 

متغطر�ضــًا، فاإن الكائن الإن�ضاني، الذي يغدو ُمبْلَباًل وحائراً، ل يعود 

يعلــم اأبــداً، ما الِقَيم الخا�ضة به، ول َمــن يكون هو بالذات، كما ل 

 :
)6(

يعود يعلم بماذا، ول بَمن، عليه اأن يوؤمن. اإنني مثلما قال غاندي

»ل اأريــد اأْن اأ�ْضُجَن نف�ضي بين اأربعة جــدران، ول اأْن اأْغِلَق نوافذي 

بالم�ضارع وال�ضتائر الواقية. اأنا اأحبُّ اأن َتُهّب على بيتي، ومن كافة 

الجهــات، ريــُح وروُح جميــع الثقافــات، هبوبًا يتمتــع باأكبر قدر 

ممكــن مــن الحرية. غير اأنــي اأرف�ص مع ذلــك، اأْن يتهّجم علّي اأيٌّ 

كان، واأْن يغلبنــي في ُعقر داري. ثم اإنني بالإ�ضافة اإلى ذلك، اأحبُّ 

اأْن اأرى ال�ضباب المتعّلق بالأدب، يخو�ص في تعّلم اللَغة النجليزية، 

اأو اأّي لغــة اأخــرى، باإتقــان. غير اأّنــي ل اأريد لأي هنــدي من هذه 

الأمــة، اأن ين�ضى لغَتــه الأم، اأو ُيْهملها، اأو ينتابــه الخجل اإزاءها، اأو 

يعتبرهــا غير �ضالحة للتعبير عن اأفــكاره، وعن تاأمالته الأبعد غوراً. 

اإّن ديانتي لتحظر علّي، اأن اأجعل من بيتي �ضجنًا«.
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يوجــد في بوين�ــص اإيري�ص، الكثيُر من الرجــال والن�ضاء، الذين 

يخجلــون مــن تقاليــد بلدهــم. اإن العالــم المدفــوع بالرغبــة في 

»ا�ضتن�ضــاخ« الكائن الإن�ضاني، ق�ضــد الّتَحّكم فيه، وال�ضيطرة عليه 

بكيفيــة اأف�ضــل، ل�ضائــر �ضيــراً حثيثــًا في طريــق جعــل ال�ضعوب 

والثقافــات تفقــد اأ�ضالتها، وغنى اختالفها الزاخــر، وهو اأمٌر بالغ 

الماأ�ضاويــة. فَمــن ل يحــّب منطقَتــه الجغرافية، وبلدتــه، وقريَته، 

وقطعَتــه الأر�ضية ال�ضغيــرة، وبيَته، مهما كان ذلــك البيُت ب�ضيطًا 

وفقيــراً، ي�ضعُب عليه كثيــراً، اأْن يتعامل باحترام مع الآخرين؛ اإذ ما 

اإْن تفقد كلُّ الأ�ضياء قدا�ضَتها، اإّل ويلّف الوجوَد غماٌم مطبق، بفعل 

ذلــك التوّجه العبثــي الُمّر، الذي ي�ضمل الجميع. واإن هذا لمن بين 

الأ�ضبــاب، التي تجعلنا ن�ضعر اليوم، بالخوف من الموت، اإلى حّد 

اأننــا جعلنا منه طابوهــًا من الطابوهات. فما عــادت النا�ص تقريبًا، 

ُتقيــم اأّي تجّمع �ضاهر بجانــب الموتى، و�ضارت تنظر اإلى البكاء، 

خــالل مرا�ضم الدفن، نظــرًة معيبة، بل نادراً ما �ضارْت ُترى، وهي 

تبكــي موتاها. فاإذا لم نحتْط في هــذا ال�ضاأن، �ضوف لن يكون في 

ُمكَنتنــا عّما قريب، اأْن نقا�ضم بع�ضنا بع�ضــًا، تفا�ضيل هذه اللحظة 

الُملغــزة اأبــداً، التي تفارق فيهــا الروُح الج�ضد، ويغــدو فيها هذا 

الأخيــر، بموتانــه، اأ�ضبه بمنزل خــاٍل َهَجَره اأ�ضحاُبــه مرة واحدة 
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لالأبد، اأي هجره اأولئك الذين ظلوا ياأهلونه، ويتقا�ضمون فيه ق�ضوة 

العي�ــص، واأوا�ضــر المحبة. وال�ضبب في ذلك هــو اأّن ل الحيطان، 

ول ال�ضقيفــة، ول الأر�ضيــة، هــي مــا ي�ضفي على البيــوت روَح 

الحيــاة، واإنما ما يطبعه بطابع الحياة، هو هــوؤلء الأحياء بالذات، 

الذيــن يعي�ضــون بيــن ظهرانيه، بُجمــاع اأحاديثهــم، و�ضحكهم، 

وعالقات حبهم، واأحقادهــم. ومن ثمة، تغدو كّل تلك العنا�ضر، 

هــي مــا ُيخ�ضب البيوت ب�ضــيء غير مــادي، اإل اأنه �ضــيٌء حيوّي 

عميٌق، مثلما تخ�ضُب البت�ضامة بال�ضبط، محيا الإن�ضان.

اإّن الّتنكر للموت، وعدَم زيارة المقابر، ورف�َص لبا�ص الحداد، 

كّل ذلــك ُي�ضبــه نوعًا من الإقــرار المتم�ّضك بالحيــاة، وهو الأمر 

الــذي ح�ضل بالفعل كذلك، في حدود معينــة بالطبع، خا�ضة قبل 

اأن ت�ضيــر هذه المواقــف الراف�ضة واحدًة مــن الأحابيل المخادعة 

العديــدة، التــي ا�ضطنعهــا مجتمعنا الراهــن، من اأجــل اأن يجعل 

الإن�ضان ل يكاد يدرك، اأو ي�ضت�ضعر اأبداً، و�ضعيات الوجود الواقعة 

على الطرف النقي�ص من الحياة، خا�ضة تلك التي ينخ�ضف �ضمنها 

بريــُق عالمنا الُخّلب، باعتبارها و�ضعيــات الوجود الوحيدة، التي 

مــن الممكن اأن ترّج بقوة، م�ضتنقَع هذه ال�ضلبية والخمول، حيث 
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 John Donne يغو�ــص الإن�ضان المعا�ضر. لقد ظل دجون دون
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يقــول، بــاأن ما من اأحــد ي�ضتطيــع اأن ينام فــي العربــة، التي تقود 

ال�ضجيــن - راأ�ضــًا - اإلى المن�ضة، التي يقــف عليها حبل الم�ضنقة؛ 

غيــر اأننــا جميعًا مع ذلك، ننــام من المهد اإلى الّلحــد، اأو اإننا على 

الأقل ل�ضنا يقظى، مثلما ينبغي.

لن نفقه اأيَّ �ضيء يذكر عن جوهر الحياة، دون الوعي الموجع 

المرتهــن بذلك اللغز النهائي، ]الذي ن�ضميه: الموت[؛ وهو الأمر 

الــذي كانت بع�ص الثقافــات القديمة قد اأدركته، ومن ثمة ناظرْت 

بين اآلهة الخ�ضب والموت. لقد ظلْت الأر�ص/الأم في المعتقدات 

القديمــة، ت�ضهر على عمليات الِبذار وزراعة الأر�ص، بقْدر �ضهرها 

على الموتى كذلك، مادام اأن هوؤلء الأخيرين ما ينفّكون يعودون، 

مثلهــم مثل حّبــات الــزرع، التي تودع التــراب، اإلــى الحياة من 

جديد، على هيئة اأخــرى. وكانت الن�ضاء اإلى جانب ذلك، خا�ضة 

فــي بع�ــص التقاليد ال�ضينيــة القديمة، عــادة ما ُتكّفــّن في مالب�ص 

العر�ص.

اإّن هــذا العتقاد فــي خ�ضوبة الحياة بعد المــوت، هو اعتقاٌد 

كونــي، يعّبر عن نف�ضه من خالل بع�ص الطرق والأ�ضاليب الرمزية، 

التــي تكــون - من دون اأن نكون واعين بذلــك، حتى - ماثلًة في 

�ضعائــر الموت، وطقو�ص العتناء بالموتى، مثل تلك ال�ضموع التي 
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توقد في ذكرى فقيد اأو فقيدة ما، وتلك الأكاليل التي ن�ضعها على 

قبور الموتــى، احتفاء بن�ضرهم، ن�ضر العبــور اإلى المثوى الأخير، 

م اأكاليل الغار لالأبطال، الذيــن فازوا في الألعاب  تمامــًا مثلما ُتقــدَّ

الريا�ضيــة. ففي المناطــق المحيطة بنا، تنت�ضــر بع�ص الحتفالت 

الجميلــة بالموتــى، مثــل الحتفــال ال�ضنــوي بالديفونتــا كورييا 

Difunta Correa، تلك المراأة ال�ضابة، التي خرجْت برفقِة وليدها 

الر�ضيع، بحثًا عــن زوجها الذي اأ�ضرته اأياٍد م�ضوؤومة، واقتادته اإلى 

جهــة بعيــدة. وبينما كانت تلك المــراأة ت�ضير فــي طريقها، و�ضط 

بيــداء قاحلة، اإذا بِحمام الموت يختطف منها نب�َص الحياة، ليلفَيها 

بع�ــصُ الفالحين فــي ما بعد، فيحكوا للنا�ــص جازمين، كيف اأّنهم 

وجــدوا ذلــك ال�ضبي المرافــق لأمه، وقد ظل يقتــات من نهدها، 

الــذي بقي فيا�ضًا معطاء - الأمر الذي قد يبدو في نظرنا اليوم، من 

قبيــل التخاريف التــي ل يت�ضورها عقــٌل - اإّل اأن ذلك التمّثل، ل 

يخلــو من �ضاعرية مع ذلك، وهو �ضــارٌب في الرمزية الم�ضتغورة، 

خا�ضة مــن وجهة نظر هوؤلء الأهالي، الذيــن ظلوا ل�ضنين مديدة، 

يحجــون اإلى �ضريح هذه المراأة، الواقع و�ضط البيداء القاحلة، ُبغَية 

التما�ِص �ضفاعتها وبركتها. األ ما اأ�ضّد ذلك التاأثر، الذي كّنا ن�ضترك 

 Santiago del فيــه مع بع�ضنا بع�ضًا، بمقاطعة �ضانتياغو ديل اإ�ضترو

Estero، ونحــن نتقا�ضم ذلك الطعــاَم الت�ضامني، الذي كّنا ن�ضميه 
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ماأدبــة المالئكــة La comida del Angelito، الذي عادة ما كان 

يتلــو مرا�ضــم دفن �ضبي مــن ال�ضبيان! اإن ثمة رجــَع طنين مقّد�ضًا، 

وعميَق الغــور، يت�ضادى بين األم َمن فقد اأحد اأطفاله، وبين �ضوت 

َمــن ياأكل من ماأدبة المالئكة، وهــو ين�ضج ويبكي، اإلى حّد يجعلنا 

نعتبــر كل ذلك، نوعًا مــن ال�ضالة التي ترمز اإلــى عظمة الأمل في 

الحيــاة. ومن ثمــة، نقول بــاأّن تلــك النهاية، التي ت�ضــف م�ضهد 

الوليمــة ال�ضبيه بما اأتينا على ذكره، والتــي و�ضعها دو�ضتويف�ضكي 

 les frères لروايتــه ال�ضهيرة: الإخوة كارامازوف ،Dostoïevski

Karamazov، لي�ضت اأبداً نهاية اعتباطية، ول خالية من اأية دللة. 

الحــرارة لهبٌة وغير محتملة في هــذه اللحظات، بينما تحيط 

بالقمــر، الذي يبــدو بالكاد بــدراً، هالٌة �ضفــراء. ل ناأمة هواء في 

الجــو، ول ورقة من اأوراق الأ�ضجــار، تتحرك على الأغ�ضان. كل 

مــا في الطبيعــة ُيعلن عن قــدوم العا�ضفــة. اأما في البعيــد، فتظهر 

�ضل�ضلــة الجبــال م�ضــاءة، وكاأنما هي ديكــوٌر في اأحــد الم�ضاهد 

الم�ضرحيــة الليلية؛ ومع ذلك، تبــدو الب�ضاتين وكاأنها م�ضبعة بعطر 

اليا�ضمين والماغنيوليا magnolia، المكّثف.

لقــد فقــَد الديُن تاأثيــَره في نفو�ــص النا�ص، وبــدا اأن الأ�ضاطير 

والأديــان �ضارت، منذ ِحَقب ل ي�ضتهان بها، متجاوزًة مرة واحدة 
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لالأبد، واأن نزعة الإلحــاد قد تعّممت، بين الذهنيات المتقّدمة في 

المجتمــع. بيــد اأن الإن�ضان ما لبــث في ال�ضنين الأخيــرة، اأن نّقل 

ب�ضــره من جديد �ضوب الأديان، بحثًا عن �ضخ�ص ما، من �ضاأنه اأن 

يخّل�ضه.

قــد يقول قائٌل اإْن هي اإّل اأ�ضاطيــر الأولين، اآمن بها الأقدمون، 

بالأم�ص. ومع ذلك، دعوني اأقول باأن الإن�ضان ما ا�ضتطاع اأن ي�ضبر 

اأغــوار الكون كلــه، دون اأن يك�ضر العالقــة المتناغمة، التي ظلت 

تربطه بالآلهــة، اإّل حينما تالحم الجانب الفكرّي وال�ّضعري، ولم 

ب  يعــودا ُي�ضّكالن غير كياٍن ُكّليٍّ واحد، يتجّلى فيه الذهن الُمخ�ضِ

- بال�ّضحــر - لكالم النا�ص المتداول في بع�ص الطقو�ص، ولتمثلهم 

للم�ضائر الب�ضريــة، ولأذكارهم، و�ضلواتهــم الموجهة لالآلهة. اأما 

اليوم، فاإننــا ل نملك ولو محكيًا واحداً، ولو ق�ضة واحدة، تجمع 

د تلك  فــي مــا بيننا - باعتبارنا �ضعوبًا، وب�ضــراً - وت�ضمح لنا بتر�ضّ

الآثــار، التي نحن م�ضوؤولون عنها، على درب التاريخ. اإن �ضيرورة 

التحويــل، ]التــي عكفْت على جعل كل ما هو دينــي، ل ُينظر اإليه 

 le ،]اإل علــى اأ�ضا�ص اأنه �ضــيء دنيوي، وخال من اأيــة قدا�ضة تذكر

الأ�ضاطيــَر  �ضحقــْت  قــد   ،processus de la sécularisation

القديمة، ومحقــت المعتقدات الإن�ضانية العتيقــة، �ضواء تلك التي 
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لط  ظلــت ترتبــط بالأحياء، اأو بطقو�ــص الت�ضال بالموتــى، اأو ب�ضُ

التعميد، اأو بطقو�ص ال�ضتغفار.

تــرى، كيــف ُيعقل اأن ت�ضيــر الحقائق الكبــرى، الكا�ضفة عن 

قلــب الإن�ضــان، �ضواء في متــن اأ�ضطورة ما، اأو �ضمــن موؤلف فني 

معيــن، مجــرَد ترهــات واأباطيل كاذبــة؟ واإذا كانــت المغامرات 

ال�ضخيفــة، والبطــولت المثيرة لل�ضحك، التي اأقــدم عليها فار�ص 

دي لمان�ضا الّرث، ل تزال تحرك فينا المزيد من م�ضاعر الإ�ضفاق، 

فالأن هنالك �ضيئًا ما اأكثَر اإثارًة لل�ضخرية، من مجرد ذلك ال�ضراع، 

الــذي خا�ضه فار�ضنا البئي�ص مع طواحين الهواء، وهو ال�ضيء الذي 

ظــل يومئ لتلــك الحقيقــة الميوؤو�ص منهــا، التي ترتبــط بال�ضرط 

الإن�ضانــي العام. وق�ْص على ذلــك حالة الأحالم، التي من الممكن 

اأن نقــول ب�ضاأنهــا كل مــا فــي و�ضعنا قولــه، عدا اأنهــا �ضرب من 

الكــذب، والبهتان. لقد �ضار كّل مــا ل ي�ضتطيع الخ�ضوع لتف�ضير 

المنطــق، غالبًا ما ُينظر اإليه نظرَة تبخي�ٍص، بفعل ذلك التقدير الزائد 

عــن اللزوم، الذي �ضار يحظى به، كلُّ مــا هو عقالني. لكْن، هل 

في مقدورنا بالفعل، اأْن نف�ضر القيم الإن�ضانية الكبرى، التي ت�ضّكل 

جوهــر الو�ضع الإن�ضاني - كقيمة الجمال، والحقيقة، والت�ضامن، 

وال�ضجاعــة، مثاًل - تف�ضيراً منطقيًا وعقالنيًا �ضرفًا؟ اإن الأ�ضطورة، 
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مثلها مثل الفن تمامًا، هي نمط تعبيري كفيل بجعل اإحدى حقائق 

الوجــود، قادرة على اأن تاأخذ �ضكاًل تعبيريــًا معينًا. وعادة ما تبقى 

هــذه الحقيقة، فــي جوهرهــا، ع�ضية علــى كل محاولــة تتوخى 

اإخ�ضاعهــا لعمليات التحليــل العقالني؛ ومن ثمــة، تتحدى دومًا 

حقيقُتها الواقعُة على النقي�ص من ح�ضابات العقل، كافَة المقولت 

المنطقيــة، �ضواء منها المنطــق الأر�ضطي، اأو الجدلي. لقد ا�ضتطاع 

الإن�ضــان، بف�ضل تجليات ذهنه عميقة الغــور، اأن يغو�ص اإلى اأبعد 

حدٍّ ممكن من �ضطِح �ضرِطه الوجودي، وبذلك �ضمح لهذا العالم، 

الــذي يعي�ص بيــن كنفه، بــاأن يكت�ضب ذلــك المعنــى، الذي ظل 

يفتقــده. ولهذه الغاية بال�ضبط، ا�ضطر الفال�ضفة والفنانون، في كل 

مرة كانوا يبحثون فيها عن كيفية التعبير عن المطلق، اإلى ال�ضتعانة 

اإمــا بال�ضكل التعبيري الأ�ضطوري، اأو ال�ضــكل التعبيري ال�ضعري. 

 مثاًل، عن اأطروحة موؤّداها اأن ُكّتاَب 
)8(Jaspers لقد دافع يا�ضبيــرز

التراجيديــة الكبار، ظلوا ُيخ�ضبون اأعمالهــم الدرامية في الع�ضور 

ال�ضحيقــة، بنوع مــن المعرفة التراجيدية، التــي كانت تفعل فعلها 

ال�ضحــري في الجمهــور، ومن ثمة ُتحّول طبائَعــه؛ وبذلك، �ضار 

هوؤلء الم�ضرحيون الكبار، بالن�ضبة ل�ضعوبهم، بمثابة اأنبياء الإيثو�ص 

. وحتــى �ضارتــر نف�ضه، حين حــاول اأن يك�ضف لنا عن 
)9(

 Ethos
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الماأ�ضاة، التي حّلْت بالفرن�ضيين تحت الحتالل النازي، فاإنه التجاأ 

اإلى كتابة م�ضرحية: الذباب، التي لم تكن في العمق، �ضوى اقتبا�ص 

 القديمــة، واأق�ضد 
)10(Eschyle لإحــدى م�ضرحيــات اإ�ضخيلو�ــص

 Les بال�ضبــط تلــك الم�ضرحية المو�ضومــة بعنــوان: الأومينيديون

Euménidés، حيــث ظل اأوري�ضــت Oreste، بطلها التراجيدي، 

ي�ضارع بب�ضالة من اأجل الحرية، والنعتاق.

اإن اللحظة الأ�ضد اإ�ضعافًا لثقافة من الثقافات، هي تلك اللحظة 

التي ي�ضرع فيهــا �ضعٌب ما، في نعت الأ�ضطورة بالكذب، وي�ضمها 

بالبهتــان. واإن هــذا لعيُن ما حدث في اليونــان القديمة، بال�ضبط. 

، اأنه عاين بعدمــا انهارت �ضروح 
)11(Lucrèce يحكــي لوكري�ــص

المحكيــات الأ�ضطوريــة، التي كانــت �ضائدة من قبــُل، كيف اأن: 

»قلوبــًا كثيرة غدت، في قعر كل بيــت، مثقلة بالهموم والأحزان؛ 

واأن نف�ضيات عديدة �ضارت ُمنّكدة بالح�ضرات، التي ل نهاية لها، 

وكيــف اأنهــا لم تعــد ت�ضتطيــع اأن تتخّل�ص من نكدهــا، بل وتجد 

نف�ضهــا مجبرة علــى ال�ضتر�ضال في ُنواح طويــل، ل هو م�ضبوط، 

ول قابــل للمراقبة، والح�ضر«. اإّن المجتمعات لتنهار، مثلما تنهار 

اأ�ضا�ضات بيت من البيوت، ما اإن تفقد اأ�ضاطيُرها الزخَم الوجودي، 

والقيمة.
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ُت�ضاب �ضمن عملية الإفقار هذه، ُمقّدراُت الروح الأبعُد غوراً 

- وهي مقّدرات جّد اأ�ضا�ضية، في حياة الإن�ضان - ب�ضمور وهزال 

كبيريــن، كمقدرة العاطفة مثاًل، والقــدرة على التخييل، والغريزة، 

ومقــدرة الحد�ــص، التــي ت�ضمح لالإن�ضــان بتطوير ذكائــه الفّعال، 

وموارده العملية والوظيفية، اإلى اأق�ضى حّد ممكن.

من غيــر المجدي بالمرة، النزوع اإلى عر�ــص الق�ضايا الع�ضية 

علــى الإحاطة، بال�ضتناد اإلى بع�ص التعاريف والحدود اللغوية. اإن 

لجدوائيــة الخطابات - �ضواء منها ما هــو فل�ضفي، اأو ثيولوجي، 

اأو ريا�ضــي، وهي الالجدوائية التي ت�ضبــح وا�ضحة للغاية، خا�ضة 

حينمــا يتعلق الأمر باإيجاد جــواب ما، من �ضاأنه الرّد على مثل تلك 

الأ�ضئلة الأنطولوجية الكبرى - ت�ضي باأن الو�ضع الإن�ضاني النهائي 

والأخيــر، هو و�ضع متعاٍل، وبالتالي ملغــز، وغير قابل لأن ُيكون 

مو�ضوع اإحاطة.

عندمــا عّبرُت عن هذا الراأي �ضنة 1945، في روايتي المعنونة: 

رجــال وقبــور Hombres y engrenajes، تعر�ــص العديــد مــن 

المثقفيــن لكتابي ذاك، بهجوم �ضديد و�ضاخر. لكن الإن�ضان اليوم، 

اأمام هذا العطب، اأو هذه النك�ضة، التي ُمني بهما العقل، واأ�ضيبْت 

بهمــا ال�ضيا�ضــة، والعلم؛ غدا يتاأرجح وحده فــي الفراغ، من دون 
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القدرة على اإيجاد مكان ينتمي اإليه، ل في ال�ضماء ول في الأر�ص، 

فتراه مخنوقًا بفعل تلــك الموجة الإعالمية الجارفة، التي لي�ص في 

مقــدوره اأن يتمّثلها، والتي ل يجد لــه من معين عليها، ليمّده وهو 

تحت رحمتها، ببع�ص المدد.

»فهــل من الممكن اأن نبقى �ضامديــن، وم�ضتمرين على �ضطح 

الحيــاة، رغــم المخترعــات، والتقــدم التكنولوجــي، والثقافــة، 

والديــن، وعنا�ضر المعرفة الكونية كلهــا؟«. لي�ص في و�ْضعنا �ضوى 

الإجابــة بالإيجــاب، عن �ضوؤال ريلكــه Rilke الآنف الذكر، حتى 

واإْن كّنــا نحزن، ونتح�ضــر على تلك الم�ضروعات، التي لم تتحقق 

بعد، لأن الحكمة تقت�ضي اأن يبقى المرء مخل�ضًا، ل�ضرطه الإن�ضاني 

، ل  العــام. فما الذي اأحّله الإن�ضاُن محّل اهلل، اإذن؟ اإنه ما تحّرر قطُّ

مــن طق�ــص التقدي�ص، ول من �ضعيرة رفع القرابيــن اإلى المْذبح. اإذ 

فــي الوقت الــذي لم تعد ل محــال تقديم الأ�ضاحــي، ول اأماكن 

الت�ضحية بالنف�ص، هي ذات المذابح الراهنة، فاإن الإن�ضان المعا�ضر 

ل يــزال ُيبقي مــع ذلك، على المذبح الذي �ضــار يبدو الآن، على 

هيئــات كثيرة منها: رغد العي�ــص، ومداهنة النف�ــص، وتعظيم اآلهة 

ال�ضا�ضة الكبار.

اإّن ال�ضعور بالُيْتم الُمعّمم بكثرة بين النا�ص، في ع�ضرنا الحالي، 
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هو �ضعور ناجٌم عن انهيار القيم الم�ضتركة، والمقد�ضة. فاإذا كانت 

القيم ن�ضبية، ول يتم النخراط فيها اإل كما ينخرط النا�ص، نظاميًا، 

فــي ناٍد ريا�ضي معين، ]فاإنه يجدر بنــا اأن نت�ضاءل[: كيف �ضيت�ضنى 

لنــا حينئذ، اأْن نْنفلت بقوة، من ال�ضقاء والفقر؟! واإّن هذا لُهو ذلك 

ال�ضبــب، الذي يف�ّضر بال�ضبــط، وجوَد كّل ذلك الكــّم الهائل من 

الب�ضــر اليائ�ضيــن، والقانطيــن، والذيــن يــكادون ي�ضرفــون علــى 

النتحــار؛ كما ُيف�ّضر كذلــك، لماذا �ضارت العزلــة مخيفة جداً، 

و�ضاغطــة بقوة. ففــي بع�ص المدن ال�ضخمــة، والآهلة بال�ضكان، 

مثــل بوين�ــص اإيري�ــص، يعي�ص مالييــُن النا�ص في حالــة من الخوِف 

والقلــق الدائمين. وتمتلئ ال�ضاحــاُت الكبرى، باأ�ضخا�ص يعي�ضون 

عزلتهــم بمفردهــم؛ وما يُحّز فــي النف�ص كذلك، هــو منظر ذلك 

ال�ضبــاب الُمحَبط، الذي غالبًا ما يجتمــع اأفراده لتعاطي الكحول، 

اأو المخــدرات، ب�ضــكل م�ضتــرك فيما بينهم، مقتنعيــن باأن الحياة 

تخلــو من اأي معنى، اأو هدف، اإلى حــّد اأنهم ينتهون اإلى القتناع 

فــي قرارة اأنف�ضهم، وب�ضكل فظيــع، بغياب اأي مطلق في الوجود. 

واإنــي لأذكر كيف ظلــْت مختلفًة للغاية، عزلــُة القرية! لقد كانت 

عزلــَة ذلــك ال�ضهل المترامي اإلى ما لنهايــة، وهو الأمر الذي ظل 

 نحو التدّين، وان�ضغالهم 
ّ
ُيحــّرك في دخيلة النا�ص، نزوَعهم الطبيعي
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التلقائــي باأمــور الميتافيزيقا. فلي�ص من قبيل ال�ضدفــة اأبداً، اأن تن�ضاأ 

الديانــات الثــالث الكبــرى في عزلــة ال�ضحــراء، اأي �ضمن ذلك 

الف�ضــاء المترامي حــّد الب�ضر، والذي ُيلّخ�ــص - بكونه كذلك - 

ا�ضتعــارَة العدم، حيــث ُيدَغم ل محــدوُد الطبيعة، فــي المحدود 

والمتناهي الإن�ضانيين. اإّن الفكر المعا�ضر ليعتبر نف�ضه، باأنه تجاوز 

تجــاوزاً عري�ضــًا، تلــك ال�ضعــوب القديمة التــي اأن�ضــاأِت الأدياَن 

ال�ضالفــة الذكر، في حين اأن الحقيقــة قد ظلْت تعني، بالن�ضبة لهذه 

ال�ضعــوب، نوعًا من الكت�ضاف، و�ضيئًا ظل ي�ضتدعي الده�ضة. ففي 

عالمنــا المعا�ضــر، تعاطــى الإن�ضــاُن بال�ضتعانة ببع�ــص الأن�ضاق 

الذهنيــة والمنطقية، اإلى البحث عــن الجواب ]الذي ي�ضبر فيه عن 

خبايــا تلك الق�ضايا[ الكبرى الملغزة، وهو الأمر الذي جعله يعتقد 

فــي قرارتــه، باعتداد كبيــر بالنف�ص، باأنه اأكبُر مــن قامة كل هوؤلء، 

الذين ظلوا يعتمدون في حياتهم، وفي فهمهم لالأمور، على العناية 

والت�ضــرف الإلهييــن. غيــر اأن هذا العقــل الب�ضــري المتعجرف، 

�ضرعــان مــا لقنته �ضروُف الحيــاة العديَد من الدرو�ــص، اإلى الحّد 

الــذي �ضار معه الإن�ضــاُن المعا�ضر، م�ضتعداً لفتح العين على بع�ص 

المعتقــدات، التــي باتــت ل�ضنــوات طويلة، فــي ِعــداد المرذول 

والمرفو�ص.
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اإن �ضعــي الإن�ضان اليــوم وراء الدين، هو �ضعــٌي قائم ب�ضكل ل 

 Jünger ريــب فيه. ذلك »اأن �ضاعة الأ�ضطــورة - مثلما قال يونغر

- �ضوف لــن تخلف موعدها اأبداً، لتحّل في الوقت المنا�ضب؛ بل 

اإنهــا قــد �ضرعت منــذ الآن، في الّتحّرك. بل اإنهــا زيادة على ذلك 

اأي�ضــًا، ما ظلْت اإل مرابطة هنا، منــذ الأزل، وقد تطفو - مثل َكنز 

ف الأديم عنه - فوق ال�ضطح، في اللحظة المالئمة«. ُك�ضِ

لقــد �ضرع ال�ضباب، بكيفية مختلفة، فــي ا�ضتك�ضاف الأديان؛ 

لكــْن، علينــا اأن ل ننخــدع بهــذا الأمــر، لأن ا�ضتك�ضــاف هوؤلء 

للديــن، ل يكون فــي الأغلب الأعم، اإل بكيفية �ضطحية �ضرعان ما 

تجعــل تلك الأديان قابلة للّتكيَّف مع هكــذا نمٍط حياتي، ولذلك 

ت�ضبــح بمثابــة ركــن �ضغير ووثيــر، يلتجــئ اإليه هــوؤلء في بع�ص 

اللحظات، دون ال�ضعور بــاأن عليهم بع�ص القت�ضاءات المفرو�ضة 

عليهــم دينيًا، ودون اإدراكهــم لأ�ضرار العقيــدة، التي تنطوي على 

حقيقة الإيمان.

اأنــا ل اأذكر هذا بدافع الحنيــن، اإلى زمن خرافي ولّى وانق�ضى 

اأبــداً، اإلى زمٍن يدفُع كّل َمن عا�ص فيه، اإلى رفع عقيرته بالمفاخرة، 

والتباهــي. واإنمــا ينبغي الإقــرار وح�ضب، باأّن اأغلــب القيم ظلت 

محترمــة وقتذاك، لأن النا�ص لم تكــن تحد�ص في ملماتها، بطريقة 
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عي�ــص اأخرى، غير تلك الطريقــة الم�ضبعة بالقيم والمثل. اإّن معرفة 

الثقافــات الأخرى، تفتــح في وجه الإن�ضان اآفاقــًا جديدة، وتمنح 

الحيــاَة ُبعداً اآخر، ومنفذاً اآخــر للخال�ص. غير اأن الب�ضرية ما فتئت 

اأن َهَوْت بين اأح�ضان عولمة طام�ضة، هي تلك العولمة التي عو�ص 

اأْن تكــّد في البحث، عن كيفية اأخرى للتقريب بين كافة الثقافات، 

�ضــارْت تفر�ص عليهــا نموذجًا واحــداً ووحيداً، ي�ضجــن الثقافة 

الإن�ضانيــة في نظام �ضمولي واحد. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل 

�ضــيء، فــاإّن الإيمان الذي يمــالأ قلبي، ما ينفــّك يدفعني دفعًا، كي 

اأتفــاءل بــاأن الإن�ضان قــادٌر ُمجّدداً، علــى ا�ضتعادة القيــم ال�ضامية 

الكبرى، قبل �ضقطتــه الكبرى، وعلى تمثلها في حياته، وذلك من 

خــالل اختيــاره لهــا، بالحرية التــي ُيواجههــا، بتدبير مــن العناية 

ال�ضماوية، في اأيامنا هذه.

تحت �ضم�ص الكيبرادا دي هيماهياكا،

]تلك ال�ضل�ضلــة الجبلية ال�ضامتة، التي كانت[ �ضاهدًة على ما 
م�ضى من معارك ومذابح،

يُيو ْغراْندي، مثلما يتمّوج زئبٌق بّراق. يتمّوج الرِّ

ال�ضامخة[، من جيو�ص الإنكا، الجبال  اأمام هذه  ]لكم م�ضى 

www.book
s٤a

ll.n
et



95

ومن قوافل الأ�ضرى،

ومن �ضفوف المتمردين،

ومن فيالق الفر�ضان الوطنيين.

َمن كان يجري مع التيار،

ومن كان ي�ضير �ضّده!!!

]كّل هوؤلء واأولئك ق�ضوا[،

لتُحــّل بعدهم ليالي ال�ضمت المطبق، حيث ل يكاُد ُي�ضَمع من 

يُيو ْغراْندي، جديد، اإّل و�ضو�ضة الرِّ

وقد تفّوَقْت ببطء،

ولكن باأمان،

علــى كافة تلــك المعارك، التــي خا�ضها النا�ــص، فيما بينهم، 

ب�ضراوة، 

والتي ل�ضّد ما َبدْت وتبدو عابرة!

ها نحن ن�ضل اإلى �ضاحة مدينة �ضالتا Salta، فنختلط بالُحّجاج، 

حــال اإلى هذه الأر�ص، بعدمــا ظلوا ي�ضيرون على  الذيــن �ضّدوا الرِّ
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الأقــدام، اأيامًا وليالي متتابعــة، مخفورين باإيقاع اأنا�ضيدهم الدينية. 

وحيــن تتفّح�ــص في وجــوه القوم، وُتْمِعــُن النظَر فــي �ُضحناِتهم، 

ت�ضتوقفَك �ضّدُة ا�ضتنفادهم، وبوؤ�ضهم، وتجّعد ب�ضرتهم، اإّل اأنك ل 

ت�ضتطيــع اأن تنكــر اأبــداً، كيــف هــم واثقون مــن اأنف�ضهــم، ومن 

عقيدتهــم، وكيف ل يزالون ين�ضدون، بم�ضاحبة اآلتهم المو�ضيقية 

الريفيــة. اإن �ضالمة الطوية مــا تلبث اأن ُتوَلــد، بالجوار منهم. ول 

تكمــن المعجزة اإّل فيهم، هم بالــذات. اإن المعجزَة هي اأن هوؤلء 

الرجــال، ل ي�ضاومون في قيمهم الخا�ضة، ول يتنازلون عنها البتة، 

علــى الرغم من اأن كل ما يك�ضبونــه في الحياة، ل ي�ضّد اإل بالكاد، 

�َضِرِهم. اإن المعجزَة هي اأّن المحّبــة ل تزال �ضامدة وباقية،  رمــَق اأُ

علــى وجــه الأر�ص، وهــي اأن الأنهار ل تزال تجــري بالمياه، في 

حين اأننا اأبْدنا الكثيَر من اأ�ضجار الأر�ص!
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الهوام�س:

ْعٌب  1( الكيبرادا دي هيماهياكا Quebrada de Humahuaca �ضِ
عميق واقع بيــن مرتفعاٍت جبلية، تقع في الجهة ال�ضمالية الغربية من 

الأرجنتين، ولها �ضهرة �ضياحية وا�ضعة النطاق )المترجم(.

2( تلــك كلمــات اأغنيــة من التانغــو لإينريكــي �ضانتو�ــص دي�ضيبولو 
حرفيــًا،  تترجــم  اأن  ويمكنهــا   ،Enrique Santos Discépolo
كالآتــي: »اإّنك لَتــرى الإنجيل ينــوح باكيًا، بالقرب مــن مْرَجل«؛ 

ال�ضــيء الذي يعني اأن ثمة نوعًا من اللعب، المراد به الت�ضحية بالقيم 

الثقافية )هذا هام�ص من اإنجاز مترجم الن�ص اإلى اللغة الفرن�ضية(.

خيــال  بنــات  مــن  روائيــة،  �ضخ�ضيــة   Kirilov كيريلــوف   )3
دو�ضتويف�ضكي، في رواية: المم�ضو�ضون )المترجم(.

4( مارتان ميغويــل دي غيمي�ص Güemes )1785/1821(، جندي 
اأرجنتينــي وطنــي، لعــب دوراً بطوليًا فــي معركة التحريــر الوطني 

بالأرجنتين )المترجم(. 

5( مير�ضيــا اإليــاد Mircea Eliade، مفّكر وباحــث كبير في تاريخ 
الأديــان، وعلم الأ�ضاطير. ولد في بوخاري�ضــت �ضنة 1907، وتوفي 

فــي �ضيكاغو �ضنــة 1986، تــاركًا اأبحاثــًا كثيرة ثرة، اأفــادت الفكر 
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الإن�ضانــي، لهتمامهــا المو�ضوعــي الكبير، في الحفريــات الفكرية 

لالإن�ضان )المترجم(. 

�ضيا�ضــي  زعيــم   ،)1869/1948(  Gandhi غانــدي  المهاتمــا   )6
وروحــي للهند الحديثة والمعا�ضــرة، �ضاحب نظرية الالعنف، التي 

قــاوم بها الحتــالل البريطاني، ونالــت على اإثرها الهنــد ا�ضتقاللها 

)المترجم(.

7( دجــون دون John Donne )1572/1631(، �ضاعــر اإنجليــزي 
�ضهير، نال ا�ضتحقاقــه بطبيعة الُم�ْضَحة الميتافيزيقية، التي طغت على 

اأعماله ال�ضعرية )المترجم(.

األمانــي  نف�ــص  وطبيــب  فيل�ضــوف   Jaspers يا�ضبيــرز  كارل   )8
)1969/1883(، وممثل للنزعة الوجودية الم�ضيحية )المترجم(. 

9( تعنــي لفظة اإيثو�ــص Ethos )الإغريقية( حرفيــًا: ال�ضلوك. بمعنى 
الن�ضبــاط الواعــي والعقالنــي لل�ضلوك الفــردي، داخــل الجماعة 

)المترجم(.

الإغريــق  التراجيديــا  كّتــاب  مــن   Eschyle اإي�ضخيلو�ــص   )10
الم�ضهورين، من اأهم اأعماله: بروميثيو�ص المغلول )المترجم(.

11( لوكري�ــص Lucrèce فيل�ضوف و�ضاعر لتينــي، عا�ص في القرن 
 De rerum الأول قبــل الميــالد. من اأهم ما ا�ضتهر به، عــن الطبيعة

natura، وهــي ق�ضيدة طويلة ت�ضف العالــم، من وجهة نظر مبادئ 
اأبيقور  picure )المترجم(.
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كنُت متاأّكداً هذا ال�ضباح، من اأن 

الريــاح التــي ظّلــْت تهبُّ مــن جهة 

اإلينــا  �ضتحمــل  ال�ضرقــي،  الجنــوب 

الأمطار، اإّل اأنــي �ضرعان ما لبثت اأن 

اأدركــُت فــي النهاية، باأنــي اأخطاأُت 

َفْت �ضفحُة ال�ضماء ب�ضكل  التقدير. �ضَ

�ضريع، بعــد اأْن كانت من قبل، ملّبدًة 

بغيوم رمادية كثيفة؛ بحيث ما كادت 

فتــرة الظهيــرة تنتهــي، حتى لــم يعْد 

يحجــُب زرقة ال�ضمــاء المعتادة، ولو 

الرسالة الثالثة:

بين الخير والشر

»تتمّثل إنسانية اإلنسان في 

اكتراث هذا، بآخر غيره«. 

إ. ليفيناس
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�ضحابٌة ر�ضا�ضيُة واحدة. وهكذا قادني �ضوُء تقديري هذا، الب�ضيُط 

والَهّيــن، ب�ضكل مخاتل وغيــر مح�ضو�ص، اإلى الت�ضــاوؤل عن تلك 

الأخطــاء الكبرى، التــي يرتكبها المرُء على امتــداِد �ضريط حياته. 

وبينمــا اأنــا علــى هذه الحــال، اإذا بذهنــي يتوقف فــي نهاية ذلك 

الطــواف التاأملــي الطويــل، الــذي عبــرُت فيــه محطــاِت اأحالٍم 

وذكريات بعيــدة، لي�ضتقّر على �ضورة اأمي، وهــي �ضاخ�ضة اأمامي 

، لأجدها 
)1(La Plata اأثناء تلك الظهيــرة، التي ُزرتها فيها بالبالتا

جال�ضــة ل يظهــر منها غير الظهــر، اأمام الخــوان الكبير الموجود 

بقاعــة الأكل، وحيدًة �ضــاردَة الذهن، مما يعنــي اأنها ظلت هكذا 

ُمن�ضــّدة اإلى �ضريط ذكرياتها، و�ضط العتمة الخفيفة، التي كان يغرق 

فيهــا المكان، بعد غلق النوافذ، بال اأني�ص يوؤن�ضها اإطالقًا، عدا تلك 

التْكَتكــة المطــردة، التي ظلت �ضاعــُة الحائط القديمــة ت�ضدُرها. 

كانــت اأمي من دون �ضك، ت�ضترجع ذكريات ذلك الزمن الجميل، 

الت�ضبينديــل  طاولــة  حــول  جميعــًا،  فيــه  نتحّلــق  ُكّنــا  الــذي 

Chippendale الكبيــرة، ذات الطــراز الإنجليزي، حيث يجل�ص 

والــدي في طرف منها، فتتواجه معه اأمي في الطرف الآخر، بينما 

يتو�ّضُطنا ما لّذ وطاب من الأطعمة، وتحليات ذلك الزمن المجيد. 

لقــد كانت اأمي اأثناء تلك اللحظات الم�ضبعة بلوعة الحنين، تتذّكر 

 ،Pepe مــن دون �ضك كل هــذا، وت�ضتعيد كذلك ذكرى اأخي بيبي
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وهــو يق�ّص علــى م�ضامعنا محكياتــه المعتادة، التي لــم تكن غير 

اأكاذيــَب بريئٍة مختلقة اختالقًا، من طينة ذلك الفولكلور الماألوف 

بين العائالت.

ومــا اإن راأتني اأمــي، حتى همى الدْمُع من مقلتْيها، ليغطي على 

كلتا عينيها، بينما اْنَبرى فُمها يكّرر على م�ضمعي، كداأبها المعتاد، 

بــاأّن الحيــاة لي�ضت �ضوى مجرد حلــم. بينما بقيُت اأنــا انظر اإليها 

ب�ضمــت، وهي علــى تلك الحال من ال�ضرحــان الذهني، لأنني لم 

اأكــن اأبتغــي الت�ضّبب في تغيير مجرى اأفكارهــا، خا�ضة اأنها كانت 

ماأِخــَوذة بطق�ص تلــك الروؤيا، التي اختزلت لديهــا ت�ضعين �ضنة من 

 بعــد ذلك، وهي 
َّ
ْت علي الم�ضاهــد الخارقــة. ثم ما لبثــت اأْن ق�ضّ

ف كاأ�َضه ُجرَعة ثم اأخرى،  تتوقف بين الفينة والأخــرى، كالُمرت�ضِ

بع�َص ما عا�ضته في قريتنا روخا�ص Rojas، وفي غيرها من الأماكن 

المتفرقــة الأخــرى، مثلما حكْت لي كذلك عــن اأ�ضرتها الألبانية، 

، اأن 
َّ
اإلــى اأْن اأذن الوقــت بمفارقتهــا. ُترى، هــل كان ينبغــي علي

اأغادرهــا؟ فا�ضت الدموع مرة اأخــرى، من عينيها. غير اأنها ظلت 

رابطــَة الجاأ�ــص، �ضديــدَة العــزم، لأنهــا كانــت تنحدر مــن عائلة 

محاربين اأ�ضداء، حتى ولو اأنها ظلت تنكر ذلك، با�ضتمرار.

راأيتها مــن جديد، تقف على عتبة الباب، كــي ُت�ضّيعني، وهي 
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ُتحــّرك يدهــا ببطء، حركــًة فريدة ل تــكاد ُتن�ضــى. وقتها، كانت 

اأ�ضجــار الزقــاق على مــا يبدو، قد �ضرعــت منذ وقت، فــي اإنزال 

كلــكل لغزها الم�ضائي ال�ضامت، على جنبات المكان كله. اأدرُت 

راأ�ضي اإلى الخلف مرة اأخرى، فاإذا هي تعيد حركَة يدها المودعة، 

ب�ضكل خجول. ثم �ضرعان ما بقَيْت ورائي، وحيدة.

ظلْت اأعمالي زمنئــذ، ت�ضتغرقني ا�ضتغراقًا تامًا، اإلى حّد اأني ما 

ا�ضتطعــُت اأْن اأدرك باأنــي كنُت يومهــا، اأرى اأمي بكامــل عافيتها 

للمــرة الأخيرة، وهي تقف لُت�ضّيعني عند بــاب البيت؛ كما اأني ما 

قّدرُت اأي�ضًا، باأن اآلم ذلك الوداع �ضوف تظل تالحقني، وتتعّقبني 

اإلــى اأبد الآبدين، مثلما تفعل بــي الآن، في هذه الليلة المتقدمة من 

العمر، التي ذكرتها فيها، وقد ا�ضتبّد بي طق�ص البكاء.

بيــن ما نرغُب في اأْن نحياه، وبين القلــق غير ال�ّضامي الم�ضتبّد 

باأغلــب اأوقاتنا واأيامنا، هناك �ضدٌع في الروح مفتوٌح على الدوام، 

ل ينفــك يحــوُل بين الإن�ضان، وبيــن ُحظوة ا�ضتمتاعــه بال�ضعادة، 

ومــن ثمة يغدو و�ضــع ذلك الإن�ضان في الوجــود، كو�ضع المنفي 

الُمبعــد ق�ضراً، عن م�ضقط راأ�ضه. وال�ضبب الذي جعلني في ما بعد، 

اأ�ضعــر بما �ضعــرُت به، هو اأني كنُت في تلك الأثناء - بينما جثمت 

اأمــي بال حراك فــوق العتبة، ل تجد في نف�ضهــا على الإطالق، اأيَة 
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جــراأة لالإبقــاء على ابنها بالقرب منها، بــل ومن دون اأن تكون في 

نيتهــا اأية رغبة للقيام بذلك اأ�ضــاًل - خائ�ضًا في غمار الجري وراء 

اأوهامــي المحمومــة، منــذ وقت غير ي�ضيــر، وقد اعتقــدُت باأني 

اأ�ضتجيــب بتلك الكيفية، لنداءات الميول الأ�ضد غوراً في اأعماقي، 

ّمــْت اأذنــاه، ل اأكثــرت لنــداء اأمــي الخا�ضــع  فظللــُت كَمــن �ضُ

وال�ضامت. وحتى اإْن لم ُي�ضاهم النخراط في المعرفة العلمية، ول 

فــي الحركة ال�ضريالية، ول انخراطــي الملتزم في �ضفوف الحركة 

الثوريــة، فــي اإرواء قلقي المطلــق، فاإني ما كَفْفُت عــن الزعم مع 

ذلــك، باأنــي تعاطيُت لكل ما ظــّل ي�ضتهويني، ويخلــب لّبي. لقد 

ظلت حمايتــي، على مدرج هذا الدرب غيــر النقي، والمتناق�ص، 

مثــل حــال الم�ضــارات الإن�ضانيــة كلهــا، م�ضمونــًة بفعــل ذلك 

الإح�ضا�ص الحاد�ص بالحياة، وذلك العزم الثابت وغير المح�ضور، 

. لقد ظل الوجود يبدو  اإزاء مــا ظللُت اأعتقد في قرارتي، باأنه حــقٌّ

، اأي 
)2(La Nausée لي، بال�ضورة التي بدا بها لبطل رواية: الغثيان

اأ�ضبــه بمتاهة عمالقة، ُهالميــة وَدبَقة، ولي�ص لها اأّي معنى؛ فظللُت 

اأ�ضعــر في اأعماقي، على غرار تلك ال�ضخ�ضية الروائية تمامًا، برغبٍة 

م�ضتعــرة ذات طابــع �ضــاف، وبنيــة فولذيــة �ضقيلــة، وا�ضحــٍة 

ومقاومــة. وبقدر ما ظلْت تقتحمني ديام�ُص العالم الليلي، وتنق�صُّ 

ــكًا بالكــون الأفالطوني،  ، بقدر مــا بقيــُت ُمَتم�ضِّ
َّ
هاجمــًة علــي
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وال�ضبــب في ذلك هو اأنه كلما كانت ال�ضّجة الداخلية عالية، نِميل 

ن خلــف اأي نظام من الأنظمة، مهما كان  اأكثــر فاأكثر، اإلى الّتح�ضّ

نوعــه. ومن ثمة، َتحوُل اأعماُلنا بهذه الكيفية، وكلُّ ما ننكّب على 

اإنجــازه من بحوث، وما نتفرغ له من م�ضروعات، بيننا وبين روؤية 

تلــك الوجــوه - وجــوه الكائنات، التــي كان علينا تحديــداً، اأن 

ها في ما  ن�ضاحبهــا، ونحميها - والتي �ضرعان ما تفر�ص علينا نف�ضَ

بعد، فتغدو وكاأنما هي ُر�ُضٌل حّقة، بَعَثْت بها اإلينا ح�ضيلُة ما ق�ضينا 

العمَر كّله، في الجري وراءه.

�ضها لالأ�ضخا�ص  األ مــا اأ�ضيَق َحّيز الأوقات، التــي �ضرنا نخ�ضّ

الم�ضّنيــن! والآن، وبعدما غدْوُت اأنــا كذلك �ضيخًا هرمًا، ل تكاد 

تلــك الحركُة البطيئــُة الموّدَعة من يد اأمي، تفــارُق ذهني بالمّرة، 

و�ضرعــان ما ُتعاوُدني ذكراهــا مراٍت ومرات، اأثنــاء هذه الفترات 

المثقلــة بكلــكل الوحدة والعزلة، التي ما تنفــك ترتبط حتمًا ب�ضّن 

ال�ضيخوخــة؛ اإّنــي لأراهــا كلمــا فّكْرُت بحــزن، في تلــك البلبلة 

الناجمــة عن �ضروف الدهــر، وفي ذلك ال�ضدود الذي يجعل اأهل 

هــذا الزمان، يعر�ضــون عن كبار ال�ّضــن، اآباء واأجــداداً، وكّل َمن 

نديــن لــه بالحياة. اإن »تقــّدم« مجتمعاتنــا يدفعنا دفعًا اإلــى اإق�ضاء 

جميــع الكائنات، التي ل تنتج. فلكم اأُْبِعد هوؤلء، وعزلوا ُعنوًة في 
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هــا اأفكاُرهم  معتقل وحدتهــم القاتلة، وُتِركــوا لقمًة �ضائغة، تنه�ضُ

امتــة! األ مــا اأفظع هــذا الو�ضع، يــا اإلهي! ولكــْم افتقدنا من  ال�ضّ

احتــراٍم كثيٍر، ومــن اإقرار بالف�ضل كبير! فــاأي تخريب واإتالف لم 

يعّمْمــه الزمُن بعُد، على م�ضار حياتنا، واأي هاويات لم ينثرها بعُد، 

واأي اأوهــام لــم َيْخُب بريُقها بعــد، بفعل بــْرِد الأعا�ضير، وتوالي 

الهــدم، وموت العديد من الم�ضاريع، ومن الكائنات التي كنا، ول 

نزال، نحّبها؟!

كلمــا �ضعرُت بالألم، جّربُت ال�ضعود اإلى الأعالي، في محاولة 

منــي للبحث عن مالذ، عــادة ما اأجده في قمــة الجبال ال�ضامخة، 

ن والمنعــة؛ ولأن الجبل بات  لأن هــذه الجبال هي موقــع التح�ضّ

موطنــًا نقيًا و�ضافيًا، فقد داأبُت على ال�ضعود اإليه، كلما �ضعرُت باأن 

القــذارة قد بلغــت بين العباد، مبلغًا ل يعود لــي معه اأي طاقة على 

ــْت فيها  الّتحّمــل؛ ]بــل اإنــي لألــوذ بــه لــوذاً[، في كل مــرة ق�ضّ

م�ضجعــي، فكرُة اأن الزمن لي�ص �ضوى مجرد كينونة عابرة، لكوني 

مقتنــٌع باأن الخلود، هو �ضيد ذلك العلــو الأ�ضم، الم�ضيطر والمقيم 

الأبدي، حيــث ل زواَل ينازعه، ول عبور. غير اأن اإ�ضاعات النا�ص 

ظلــت على الــدوام تالحقني، بعــد اأن تكون قد ت�ضّللــْت من بين 

فرجــات ذلــك الح�ضن المنيــع، فاأ�ضعى حينئــذ اأنا بالــذات، اإلى 
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التعالــي والت�ضامــي من خالل مرقى النف�ص، ذلــك اأن العالم ل يقع 

خــارج ذواتنــا وح�ضب، واإنما هو كامن كذلــك في اأعمق مو�ضع 

مــن قلوبنا. اإّل اأّن هذه القمة الجبلية الفترا�ضية العفيفة، التي عادة 

ما نلوذ بها داخلنا، �ضرعان ما ينك�ضف اأمرها اإلينا، �ضواء في عاجل 

الأيــام اأو اآجلهــا، فتظهــر وكاأنهــا مجــرد ن�ضخة ]للقمــة الجبلية 

الحقيقيــة[، ومجــرد هــروب من الواقــع، لأن العالــم الذي نحن 

م�ضوؤولــون عنــه، ل وجود له بالفعــل، اإل هنا/تحت: وهو وحده 

العالــم، الذي بقدر ما يفر�ــص علينا اأق�ضــى الآلم، وُيكّبدنا اأفدح 

الهزائــم، بقدر ما يبقى مع ذلك، العالم الأوحد الذي يمنحنا ذلك 

المتــالء الوجــودي الحــق، وتلك الدمــاء، وذلك قب�ــص الناري، 

وذلــك الحب، وتلــك النتظاريــة الطويلة للمــوت، وهو جماع 

الأمــور التــي تحــّرك �ضواكننا، وتفعمنــا بالحيوية. اإن هــذا العالم 

الأر�ضــي هو ما يهدينا، في لحظــات الغ�ضق ب�ضتانًا، ولم�ضَة َيِد َمن 

َنْهوى.

وبينمــا اأنــا اآخذ فــي الكتابــة، اإذا ب�ضــورة اأمي، التــي تركتها 

لوحدتهــا خالل �ضنوات حياتها الأخيرة، ت�ضتبّد بذهني من جديد. 

لقــد قلــت منذ وقــت ل ي�ضتهان به، بــاأن حياة الإن�ضــان ما كانت 

�ضــوى �ضل�ضلة طويلــة من الخطــط والم�ضاريع المتواليــة، وهو ما 
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يمنحهــا بــكل تاأكيد، طابَع ال�ّضمــو الممّيز لها، غيــر اأنه يعيقنا مع 

ذلــك، بكيفية موؤلمة وحزينة، ويحول بيننا وبين اإ�ضالح اأخطائنا، 

والرجــوع القهقرى اإلى ما وَمن اأهملناه، ذات حين. فال �ضيء مما 

ولّــى وانق�ضى، باإمكانه اأن يعاود الحدوث من جديد، ومن ثم فاإن 

ل الأ�ضيــاء تبقــى مثلما كانــت، ول الإن�ضان - كبيــره و�ضغيره - 

يبقــى على حاله بالمرة، تمامــًا مثلما كان ذات يــوم. فما اأفظَعنا، 

ومــا اأ�ضقانا، حين َنفِقُد مرة واحدة واإلى الأبد، نظرَة ذلك الطفل، 

الذي ُكّناه!

انظــري! ها قْد جَعَلْتنــي الكلماُت البريَئة، اأتمّتــُع اأخيراً بنعمِة 

�َضباٍب َجديد، 

ابق، هــا ِهي ذي الدموُع َتْمالأُ  ومثلمــا كاَن يحدُث لي في ال�ضَّ

َعْيني.

اأنا ما زلُت اأذكُر اأيامًا بعيدة خلْت،

ــْت �ضاهدًة على مولــدي، ُتبِهُج من جديد  والأر�ــص التي اأْم�ضَ

روحي المفعمة بالوحدة؛

وما زلت اأذكُر البيَت الذي َتَرْعرعُت فيه،

محاطًا بفي�ص ُدعائك، وبركاتك،
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ذلــك البيت الذي �ضــّب الطفُل، مطّوقًا بالُحــب، بين اأركانه، 

و�ضرعان ما غدا كبيراً.

اآه! ل�ضّد ما خطر ببالي، مرات، اأني قد اأكون لك العزاء،

حينمــا راأيُتنــي اأذهب اإلى البعيــد، �ضاربًا بع�ضــا الترحال بين 

اأرجاء هذا العالم الف�ضيح، وقد ا�ضَتْفرغُت كل الجهَد في الأ�ضغال. 

لقــد تجراأت كثيراً، وحلمت كثيــراً، فاأ�ضيب الفوؤاُد جراء كل 

ذلك بالكلوم، ل�ضدة ما قاومت؛

غيــر اأنكم ا�ضتطعتــم - يا اأحبتــي - اأْن تتداركونــي بالعالج! 

ول�ضــوف اأتعلــم مثلك، يا اأمي، كيف اأعي�ــص، وكيف اأحيا، ردحًا 

من الزمن الطويل؛

اإّن ال�ضيخوخة لحظٌة وديعة، وباّرة، 

�ضاآتــي عبرها اإليــك: لذا، فلتمنحي مرة اأخــرى، ابَنك ال�ضغير 

هذا، بركاِتك، 

حتــى يت�ضّنى للرجل، الــذي �ضاره، اأْن يحّقــق بتلك الكيفية، 

وعوَد ال�ضبي.

هولدرلين
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فــي خ�ضم موجة الياأ�ص والقنوط، التــي تكتنف روؤيتي للعالم، 

كنــُت عادة ما اأريــُد اإيقاف زمــن الطفولة. اأجل، كنــُت اأ�ضعر في 

قــرارة نف�ضي، كلما راأيُت الأطفــاَل متحّلقين حول بع�ضهم بع�ضًا، 

فــي زاويــة مــا من الزقــاق، وقــد انهمكوا فــي حديث مــن تلك 

الأحاديث ال�ضرية الكتيمة، التي لم تكن تحظى باأية اأهمية من لدن 

الكبــار، ب�ضــرورة تجميد اندفاعة �ضيــر الزمن، اإلــى الأمام. ]لقد 

كنــُت اأ�ضعــُر حينــذاك، ب�ضــرورة ملّحة[ فــي تاأبيد و�ضــع هوؤلء 

الأطفــال هنالك، جنب الطوار، وقد تحلقوا حول عالمهم ال�ّضار؛ 

وب�ضــرورة عدم ال�ضمــاح لكافة القــاذورات، ال�ضــادرة عن عالم 

الكبــار، بــاأن تمتّد اإلى هــوؤلء الأطفــال، كي تْكِلمهــم، وتك�ضر 

دواخلهــم. اإن هــذه الفكــرة هي بالطبع غيــر مقبولة، لأنهــا اأ�ضبه 

بجريمــة قتــل الحياة، غيــر اأني غالبًا مــا ت�ضاءلُت مــع نف�ضي، عن 

درجــة التلويث التي تطــال روَح الأطفال، وعن درجة اإف�ضاد براءة 

تلــك الروح، بفعل مــا ي�ضاهم به نظاُم التربيــة. �ضحيح اأن الطبيعة 

الإن�ضانيــة مــا تفتــاأ اأن تعــّدل - دون توقــف - مــن خ�ضائ�ــص 

ال�ضخ�ضيــة، وم�ضاعرهــا، وطبيعتهــا، اإل اأن الثقافة تبقى مع ذلك، 

هــي الم�ضوؤول الوحيــد عن ت�ضكيل تلــك الروؤية، التــي يكت�ضبها 

الأطفاُل فيما بعد، عن العالم.
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من الُمِلّح والعاجل، اأْن يقع التفكيُر في تربيٍة وتعليٍم مختلفين، 

ُيلّقناننــا باأّنا نعي�ص على اأر�ٍص ينبغي العتناُء بها غايَة العتناء، وباأّن 

حيــاَة النا�ص متوقفــٌة على المــاء، والهواء، والأ�ضجــار، والطيور، 

َرر ُنلحقه بهذا  وعلــى كافة الكائنات الحّية الأخرى، وبــاأّن كلَّ �ضَ

الكــون العظيــم، من �ضاأنه اأْن ي�ضع م�ضتقبــل حياتنا في خطر، ومن 

الممكــن اأن يلحــق بها دمــاراً كبيراً. قــد ي�ضير التعليــم �ضيئًا اآخر 

بالطبــع، لو اأّنــا - عو�ص اأن نفر�ص على الأطفــال، كّمًا هائاًل من 

المعلومــات، التــي لم ي�ضتطــع اأحد قط، اأن يحتفــظ بها كاملة في 

ذهنه - ربطنا التعليم ب�ضراع الأجنا�ص من اأجل بقائها، وبال�ضرورة 

الملحة للحفاظ على نقاء البحار والمحيطات، و�ضالمتها.

ينبغــي اإ�ضعاُر الأطفال بالخطر، الــذي يتهّدد الكوكب، وعدم 

التكّتم عليهم ب�ضاأن تلك الفظاعات الكبرى، التي كانت الحروب 

قــد ت�ضببــْت فيهــا، فتكّبدتها ال�ضعــوب. اإنه لمن المهــم جداً، اأن 

يح�ص الأطفال باأنهم جزء ل يتجزاأ من التاريخ، الذي �ضاهم الكبار 

بهم الكبيرين - في و�ضعه، غير اأنهم ارتكبوا فيه  - بُجهدهــم وَن�ضَ

كذلــك، بع�ص الأخطاء القاتلــة. اإن البحث عن حياة اأكثر اإن�ضانية، 

رح، الذي يبنى عليه نظــاُم كّل تربية وتعليم.  ينبغــي اأن يكــون ال�ضّ

واإن هــذا لهو ال�ضبب، الــذي يجعلنا نرى اأّن ترك الأطفال يق�ضون 
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�ضاعــات كاملة اأمــام التلفزيون، وهم يبتلعــون - باأذهان متبلدة - 

جميَع اأ�ضنــاف العنف الممكنة، اأو تركهــم منهمكين في األعابهم 

الإلكترونيــة، التــي تمّجــد الهــدم والتخريــب، هــو مــن الأمور 

الج�ضيمــة جداً. اإن بمقدور الطفل اأن يتعلــم كيف ي�ضّب اهتمامه 

علــى الأمر الجيــد والح�ضن، ل اأن َي�ْضُقط �ضيــداً رخي�ضًا في ذلك 

ال�ضــرك، الــذي ين�ضبه لــه الجو الجتماعــي العام، وكــذا و�ضائل 

الت�ضــال. لقــد �ضار من غيــر الممكن لنا اليــوم، اأن نوا�ضل قراءة 

الق�ض�ــص لفائدة اأطفالنا، من �ضنف تلك التي تحكي عن الدجاجة 

ُم  الق�ضيــرة، ذات اللون الأ�ضقر، وعن كتاكيتهــا ال�ضغار، بينما َن�ضِ

تلك الحيوانات العــذاَب الأليم، ونذيقها من الألم اأ�ضكاًل فظيعة. 

اإننــا ل ن�ضتطيــع اأن نخــدَع اأطفالنــا، بخ�ضو�ــص المظاهــر غيــر 

العقالنيــة، التــي تتحكــم فــي ال�ضتهالك، وفــي اأو�ضــاع الظلم 

الجتماعــي، وفي اأو�ضاع البوؤ�ص التي لم يعد من الممكن تجنبها، 

ّيــدة في المدن، وال�ضائــدة كذلك على  وفــي اأعمــال العنف المت�ضَ

م�ضتوى عالقــة الثقافات المختلفة، ببع�ضها بع�ضــًا. فلو اأننا �ضرنا 

بع�ــص ال�ضــيء وا�ضحين في تربيتنــا وتعليمنا، لفهــم الأطفال باأننا 

اقترفنا في هذا العالم، خطيئَة الإ�ضراف الكبرى.

حاء  كان غاندي قــد مّجَد التربيَة الروحية: تربيــَة القلب، واإ�ضْ
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الــروح؛ لــذا من الجديــر جداً بنا اليــوم، اأْن نفهمه: ذلــك اأن اأول 

ب�ضمة تتركهــا المدر�ضة والتلفزيون، منطبعًة على روح الطفل، هي 

ب�ضمــة التناف�ــص، والنت�ضــار على الرفقــاء، وهي النزعــة الفردانية 

الأ�ضــد اإيغــاًل في النف�ص، التــي َتْرتكز على اأن تكــون للطفل رغبة 

دائمــة في احتالل المرتبة الأولى في الدرا�ضة، ورغبة في النت�ضار. 

اإننــي اأعتقد باأن التربيــة، التي ن�ضحن بها اأذهــان اأطفالنا، هي تربية 

موّلــدة ل�ضرٍّ تقّدمه على هيئِة خير: اإن حجر الزاوية في تربيتنا، يقوم 

�ــص التعاليم الدينية  علــى النزعة الفردانية، وعلــى التناف�ص. فاأْن ُتدرَّ

الم�ضيحيــة وتعاليم التناف�ص فــي ذات الآن، واأْن ُيَح�ّص على النزعة 

الفردانية، وعلى النفع العام، واأْن ُتمالأ اآذاُن الأطفال بخطب الوعظ 

الطويلــة، في مو�ضوع الت�ضامن والتاآزر، الذي يتناق�ص كل التناق�ص 

مــع ال�ضعي المحموم نحــو تحقيق النجاح الفــردي، الذي ما نفتاأ 

نهيــئ الأطفال عليــه؛ اإّن كل ذلك لُيحِدث في اأنف�ــص هوؤلء، ُلْب�ضًا 

من النوع الكبير جداً. نحن في اأم�ّص الحاجة اإلى مدار�ص، يتّم فيها 

ت�ضجيع التوازن بين المبادرة الفردية من جهة، وعمل الأفراد داخل 

مجموعات من جهة اأخرى، وذلك باإدانة النزعة الفردانية الهوجاء، 

التي يبدو باأنها بمثابة ذلك الإنذار، الذي يحذرنا من ن�ضوء مجتمع 

هوب�ــص  عنــه  تحــدث  الــذي   ،Léviathan المتوح�ــص  الغــاب 

، حيث »الإن�ضان هو ذئب لأخيه الإن�ضان«.
)3(Hobbes
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ينبغــي علينــا اأن نتعلم من جديد، ما معنى اللذة. فل�ضّد ما تْهنا، 

وانحرفنــا عن المعنــى الحقيقي لتلك الكلمة، حتــى �ضرنا نتوهم 

 le ٌع، وعمليــُة اقتناء! اإن التــرف الحّق بــاأّن اللذة، ما هــي اإّل تب�ضّ

véritable luxe هــو الت�ضــال مع الآخر، واإنفــاٌق للحظة �ضامتة 

اأمــام عنا�ضر الخلق والإبداع، وهو تلــك ال�ضعادة التي يمتعنا بها، 

ْنع، وح�ضب. اإن  عمــٌل فني مــا، اأو عمٌل من الأعمال المتقنــة ال�ضّ

اللــذات الجديرة بهذا النعــت، هي تلك التي تمــالأ ف�ضحة الروح 

بالمتنان، وتهيئنا كي نحب الآخرين. لقد عّلمتني حكمُة الحياة، 

واقترابــي مــن النهايــة الحتميــة، كيــف اأتعــّرف علــى الم�ضرات 

العظمــى، التي تقدمها لنا الحياة، حتــى ولو بقي ذلك غير ممكن 

ب�ضــكل كبير، ما دامت الإن�ضانية ل تزال ترزح، تحت وطاأة الآلم 

الفظيعة، وتعاني من المجاعة.

اإن نظــام التربيــة لي�ــص م�ضتقاًل عن ال�ضلطة، ومــن ثم فاإن هذه 

الأخيرة تعّد بمثابة الإطــار المرجعي، الذي يوّجه اأهداف التربية، 

ويحــدد لهــا المرامــي والغايــات، فــي �ضعيها اإلــى تكويــن اأنا�ٍص 

متوافقيــن مع اقت�ضــاءات النظــام، ومتطلباته. واإّن هــذه ل�ضيرورٌة 

حتميــة، ل مفّر لنــا منها، واإل اأ�ضهمت التربيــة في تكوين عاطلين 

حقيقييــن، ورجال ون�ضاء رائعين، غير اأنهــم »مق�ضيون« من عالم 
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الوظيفــة، وال�ضغل. لكن، اإذا لم يقع التوازن بين هذا التوجه العام، 

وبين تربية تقوم على اأ�ضا�ص تقديم الوقائع مثلما هي بالفعل، وذلك 

رات، التــي يتهّددهــا التخريب  عــن طريــق تحفيــز نمــو المقــدًّ

والإتــالف، فاإن الخا�ضر الأول والأخير �ضيكون هو الإن�ضان. وفي 

هذه الحالة، لن ينجو �ضوى بع�ص المحظوظين، الذين �ضي�ضتطيعون 

في نف�ص الآن، ملء البطون مثلما ينبغي، وتوفير الماأوى، وم�ضادر 

دْخــل كافية، بالإ�ضافة اإلى اكت�ضاب ذهنية مثقفة، والفوز بالحظوة 

والقيمة. ]في هذه الحالة اإذن[، لن يكون من ال�ضهل اإيجاد الطريق 

التربوي، الذي ي�ضمح للنا�ص ببلوغ الوظائف المهمة، وتوفير �ضبل 

حيــاة ت�ضنــح بتوفير اإمكانيــات الخلق والإبــداع، اأو مزاولة بع�ص 

الأن�ضطة الكافية على الأقل، لتغذية العقل والروح.

اإن التاريــخ مــا يلبث اأن يجدد نف�ضه، با�ضتمــرار. اأما الإن�ضان، 

وبعــد اأْن اأ�ضابه بريــُق اللحظة الراهنة بالعمــى، فاإنه ل يكاد يتوقع 

تقريبــًا، اأي �ضيء مما قد يقع. واإذا ما نجح في توقع وجه من اأوجه 

الم�ضتقبــل، المختلف عــن الحا�ضر، فاإن ذلــك ل يعدو اأن يكون 

اأبــداً، اإل وفق �ضــورة يتفاقم فيها و�ضع الحا�ضــر، اأو على �ضورة 

ُدر  مظهــر فجائي، ُيعاك�ــص الحا�ضر تمــام المعاك�ضة، عندمــا َت�ضْ

التغّيــراُت عن وقائــع، ل يمكن التعّرف عليها في حينه، اأو ي�ضعب 
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علــى المرء علــى الأقل، تقييمها تقييمًا دقيقــًا. واإنني لأ�ضعر اليوم، 

اإزاء دنو ذلك الأجل ال�ضامي ]= الموت[، باأن اأزمنة جديدة تزخر 

بما هو روحي، تنتظر الإن�ضانية �ضريطة اأن ن�ضتوعب باأن كل واحد 

مّنــا، يملك من القوة اأكثر مما يعتقد اأنه يملكه، للت�ضرف �ضد هذا 

ال�ضــّر المحــدق بالعالم. لــذا، علينــا اأن نتخذ القــرار المنا�ضب، 

]للت�ضرف باإن�ضانيٍة في هذا العالم[.

بُبــطٍء �َضديٍد، َبداأ نهــاٌر جديٌد يطلُع على بوين�ــص اإيري�ص، نهاٌر 

اأ�ضبــُه مــا يكون بتلك النهارات، التي طلعــْت مْن قبل، منذ اأن كان 

الإن�ضاُن هو الإن�ضان.

من خــالل نافذتــه، اأب�ضــَر مارتان �ضبيــًا يجــري، وهو ي�ضع 

 يجــري، ليزرع 
ّ
ُحــَف ال�ضبــاِح تحَت اإبطه. ربمــا كان ال�ضبي �ضُ

الــدفَء في ج�ضده، اأو لأنَّ المــرَء في مثل هذا النوع من الأ�ضغال، 

عليــه اأْن يتحــّرَك ربما، باأق�ضــى �ضرعٍة ممكنة. ثــم اإذا بكلب تائه 

�ضبيــه بِبونيتــو Bonito، ينّقــُب في �ضنــدوق القمامة. ومن خالل 

نافذتــه دائمًا، اأب�ضر مارتان امــراأًة ل تزال �ضابة، هي اأ�ضبه ما تكون 

بهورتين�ضيا Hortensia، كانت تتجه �ضوب مقّر عملها.

ترى ماذا قال برينو Bruno، يومذاك؟ قد تكون الحرب ربما، 

فعــاًل مــن الأفعــال العابثــة، اأو اأنها قــد ل تنجم اإل عــن خطاأ من 
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الأخطــاء؛ ومع ذلك، فــاإّن الُكّبة التي نحن جــزء من خيطها، هي 

�ضيء ينتمي للمطلق.

 ،D'Arcàngelo اإّن هنــاك علــى �ضبيــل المثــال داغكانجيلــو

وهورتين�ضيا.

 .
)4(

وقد يكون كلُب واحد كافيًا

اإّن الإن�ضاَن - خا�ضة روَحه - ليتاأرجح بين النجذاب للخير، 

ذلــك الحنين الخالــد ال�ّضاكن بيــن جوانحنا، والــذي ين�ضّد نحو 

ّر الذي يغوينا، وي�ضتبّد بنا في اأغلب  المحبة، وبيــن النجذاب لل�ضَّ

الأحاييــن، حتــى من دون اأن ندرك مدى المعانــاة، التي قد ُتنزلها 

ت�ضرفاُتنــا بالآخرين. لقد قادتني �ضلطُة ال�ّضّر الُم�ضَتبّدة بالعالم، اإلى 

اأْن اأكّر�ص نف�ضي على امتداد �ضنوات باأكملها، للدفاع عن نمط من 

، ]�ضاأو�ضحه 
)5(manichéisme التفكيــر الُم�ْضرب بنزعــة مانويــة

كالتالــي: لقد ظلْلُت اأقول باأنــه[ اإذا كان اهلل موجوداً، وكان خيراً 

غيــَر محدود كلَّــه، وكان متمّكنًا من قدرته الُكليــة، فاإنه ل محالة 

ُمكّبــٌل في مكان ما من الأمكنة الخفية، لأن ما من اأحد يراه؛ بينما 

ال�ضــّر هو في المقابــل لذلك، هذه البداهة التــي ل تحتاج اإلى َمْن 

ُيبرهن عنها. ويكفي في هذا ال�ضياق، اأن نذّكر ببع�ص الأمثلة، التي 

تبــرز بداهة ال�ضــّر الوا�ضحة للعيــان، كاأعمال هتلر ]فــي اأوروبا[ 
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مثــاًل، واأعمال التعذيب التــي مور�ضت بوح�ضية علــى النا�ص، في 

اأمريــكا الالتينيــة. اإننــي كلمــا فكرُت في هــذه الأمــور الم�ضينة، 

اأجدنــي ل اأكّف عن ترديد اأن الحيوانات اأف�ضل مّنا حاًل، واأح�ضن 

يَبة والخير، ومــا اأبلغ تاأثير  بكثيــر. ومع ذلك، مــا اأعظم قــْدَر الطِّ

ح�ضورهمــا، و�ضــط كل هــذه الأعمــال الوح�ضيــة والعنيفة ]التي 

عرفتها، ول تزال تعرفها الب�ضرية[!

اإن الّطيبــَة وال�ضّر اأمران ل يمكن الإم�ضاُك بهما، لأنهما كيانان 

متعاي�ضــان فــي َنْف�ــص كلِّ واحــٍد مّنــا. ولذلك، فاإنهمــا ي�ضكالن 

بالتاأكيــد، واحداً من اأ�ضرار النف�ص الب�ضرية العظمى. اإن هذه الثنائية 

الماأ�ضاويــة للنف�ــص الب�ضرية، ما تفتاأ �ضوَرُتهــا تنعك�ص على �ضفحة 

وجــِه كلٍّ مّنــا، تلك ال�ضفحة التي َتْعُبر فوقهــا ببطء، ولكن ب�ضكل 

حتمي، بع�ــصُ الم�ضاعر والأ�ضواق، وبع�ــص العواطف والأحقاد، 

وبع�ــصُ ما يت�ضّرب اإلــى القلوب، من اإيماٍن، ووهــٍم، وخيبِة اأمل، 

وذكرياِت الموتى، �ضــواٌء اأولئك الذين ح�ضرنا لهم، لحظَة مفارقة 

الــروح لأج�ضادهم، اأو اأولئك الذين لم نح�ضر لموتهم اأبداً، واإنما 

ورَد علينــا َنْعُيهــم؛ ]كما تنعك�ص �ضــورة تلك الثنائيــة الماأ�ضاوية 

المتعاي�ضــة فينا، على �ضفحة وجهنا اأي�ضًا[، كلمــا َعبرْتنا ذكرياُت 

ف�ضــوِل الخريف، التي اأحزَنْتنــا واأنهَكْتنا، وتجــارُب الحّب التي 
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�ضحرتنــا، وذكرياُت هوؤلء الأ�ضبــاح الذين يعودوننا اإما في الحلم، 

اأو فــي حلم اليقظة، اأو تراهم يهجمــون علينا بغتة، تاركين اآثاَرهم 

فينــا؛ وكلمــا �ضّدنا منظــُر العيون التــي تذرف، من فــرط المعاناة 

والآلم، دمعــًا مدراراً، اأو منظُرها وهي ُتغَم�ص، كي تف�ضح للحلم 

مجــاًل، اأو ُتغَم�ــص بفعــل الح�ضمة والخفــر، اأو بدافــع التَّحاُيل؛ 

وكلما �ضّدنــا منظُر ال�ّضفاه المزمومة، اإما بدافــع التعّنت والت�ضّلب 

فــي الراأي، اأو ب�ضبــب اإظهار اأماراِت الق�ضــوة؛ ومنظُر الحواجب 

المقّطبــة، اإمــا �ضعوراً بالقلــق، اأو نتيجَة الإح�ضا�ــص بالمفاجاأة؛ اأو 

منظُرهــا وهــي ترتفــع اإلى الأعلــى، اإمــا للتعبير عن الف�ضــول، اأو 

التلميــح بال�ضــك؛ ]كمــا تنعك�ص �ضورة تلــك الثنائيــة الماأ�ضاوية 

المتعاي�ضــة فينــا، على �ضفحــة وجهنا[ كلمــا �ضّدنا اأخيــراً، منظُر 

الأوداج المنتفخــة، اإما ب�ضبــب ال�ّضعار والهيــاج، اأو بدافع �ضبقي 

مح�ــص. فــي كل ذلك، ترت�ضم معالــُم الخريطة ال�ضامتــة، التي ما 

ــرة الوجه الناعمة الّلِدنة. اإن  تنفــّك الروُح َتحُفرها حفراً، فوق َب�ضَ

تلــك الخريطة ال�ضامتة للنف�ص الب�ضريــة، �ضرعان ما تغدو هكذا - 

بح�ضــب طبيعــة الم�ضير المقّدر لها - ظاهــرًة للعيان، بف�ضل تلك 

المــادة التي هي فــي ذات الآن �ضجُنها، واإمكانيُتهــا الوحيدُة التي 

تحيا بها.
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كان الفــّن هــو الميناء، الــذي ر�ضْت عليــه �ضفينتــي المحّمَلُة 

بالرغبــات ب�ضفة نهائية، بعدما ظّل الموُج يتقاذفها، و�ضط البحار. 

ومــا حدث هــذا، اإل حين اأخذ مني الحــزُن والت�ضــاوؤُم ماأخذاً ل 

ُي�ضتهــان بــه، ومكثا يفتكان بروحــي اإلى حّد اأنهمــا ظاّل، كحال 

النــدوب بال�ضبــط، يقترنان بتركيبــة وجودي مرة واحــدة، واإلى 

 اأْن اأعترَف بــاأّن معار�ضتي لطابع الَعَر�ضية 
َّ
الأبــد. لكْن، ينبغي علي

والــّزوال، ومــا انتابني اإزاء ذلــك من غمو�ٍص، ومــن نظرٍة مفعمة 

بال�ّضوداوية، هي العنا�ضُر التي بّواأت الأدَب تحديداً، تلك المكانة 

الخا�ضة التي ظّل يحتلها، في حياتي.

ــه ملزمًا، اأثنــاء الكتابة،  يجــُد كاتــُب المقــالت الفكرية نف�ضَ

بالحفــاظ علــى التما�ضــك، وعلى �ضرامــة الخط المت�ضاعــد اأثناء 

ل المعنــى، وهــو ال�ضبــب الــذي عادة مــا يجعــل الكينونَة  ــكُّ َت�ضَ

الإن�ضانّية تنفلت من بين فرجات اأ�ضابعه. بينما في الكتابة الروائية، 

تبقى ال�ضخ�ضية محافظًة على غمو�ضها، وعلى ُلْغزها، مثلما تكون 

فــي الحياة الحقة، وما الواقع الذي يظهر في موؤلف من الموؤلفات 

التخييلية، اإل مجرد واقع تمثيلي. فاأي رو�ضيا هي رو�ضيا الحقيقية؟ 

 Aliocha اأهي تلــك التي تمثلهــا �ضخ�ضيــة األيو�ضيا كارامــازوف

التوجــع،  علــى  والمــداوم  والــَورع،   ،
ّ
التقــي  ،Karamazov
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والمت�ضامــح، اأم هي رو�ضيا المتمثلة فــي �ضخ�ضية �ضفيدريغايلوف 

Svidrigailov، التــي هي �ضخ�ضيُة الوغِد الّنِذل؟! لي�ضت رو�ضيا ل 

هذه ول تلك، اأم اأنها بتعبير اأدق، هي هذه ال�ضخ�ضية وتلك، معًا. 

اإّن الروائــي هــو كل �ضخ�ضيــة من �ضخ�ضياته على حــدة، وهو في 

ذات الوقــت، ُجماُع المتناق�ضات التــي تمثلها تلك التعددية. فهو 

موؤمــن، وفي نف�ص الآن كافر، كريٌم وفي ذات الحين لئيم، متزّمٌت 

، اأو اأنــه لكذلك على مدى بع�ص الفتــرات المختلفة، من 
ّ
و�َضبقــي

وجــوده. ثم ما دام اأن الفرد هــو اأكثر اكتماًل، فاإّن كينونته ل تبدو 

بفعــل ذلــك، اإل اأكثــر تناق�ضًا. وق�ــصْ على ذلك، حــال ال�ضعوب 

ذاتها.

لي�ــص مــن قبيل ال�ضدفــة، اأن يقــَع التقاطــُع بين تطــور جن�ص 

الروايــة، والتطــور الحا�ضــل في الأزمنــة المعا�ضــرة. اإذ اأين كان 

، اأْن يجدَن 
)6(Les Furies ضيت�ضنــى لإلهات الفــوري الهائجــات�

مــالذاً، لول وقوع ذلك التقاطع؟! فكلمــا مار�ضت ثقافٌة ما القمَع 

عليهــن، اأ�ضابهن الغ�ضب، وغــدا ُهياجهن اأ�ضدَّ ق�ضــوة، مما كان 

عليه. كثيراً ما يتم الكالم في الآونة الحديثة، عن الإن�ضان الجديد، 

بهــذه الكيفية المطلقة والمميزة. غير اأننا لن نتمّكن اأبداً، من خلق 

هــذا الإن�ضــان، ما لم ن�ضاهم في جمع كل مــا يخت�ّص به، واإح�ضاء 
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كافة ما يتعّلق به، من �ضفات وعنا�ضر �ضغرى. فهو كينونة متفّتتة، 

بفعــل �ضيطرة هذه الح�ضارة العقالنيــة، والمرّكبة من مواد لدائنية، 

ومــن حوا�ضيب. ففي الثقافات الكبرى، كمــا في الأعمال الفنية، 

َنة في العمــل الفني، بَغ�صِّ  عــادة ما تكــون القوى الغام�ضــة ُمت�ضمَّ

النظر عن موقف الّتقّزز اأو الح�ضمة، اللذين قد يثيرانهما فينا.

تعنــي كلمُة »�ضخ�ــص« في ما تعنيه: القنــاع، ولكل واحد منا 

اأقنعــٌة كثيــرة. لكــن، هل ثمة مــن بين كّل تلــك الأقنعــة، القناع 

 الــذي يمكنــه اأن ُيعّبــر عــن ذلــك التعّقــد والغمو�ص، 
ّ
الحقيقــي

المميزين لل�ضرط الإن�ضاني المتناق�ص؟

اأتذّكر في هذا المقام كالمًا، كانت �ضخ�ضية برينو الروائية، قد 

اأوردتــه، ]حين انبرْت قائلة[: من الأمــور المروعة على الدوم، اأْن 

ترى اإن�ضانًا مقتنعًا في قرارة نف�ضه، باأنه بكيفية كلية ونهائية وحيٌد، 

لأّن فــي ذلــك الإن�ضان ُبعــداً تراجيديًا، وربما فيــه اأي�ضًا حتى ُبعد 

ُمقد�ــص، كمــا اأن فيــه - فــي ذات الآن - بعداً فظيعــًا ومخجاًل، 

كذلك. اإننا ن�ضُع على الدوام، مثلما �ضبق لبرينو اأن قال، قناعًا لي�ص 

هــو نف�ُص القناع اأبــداً، لأنه يتغّير بتغّير تلــك الأمكنة، التي تقودنا 

اإليهــا اأقداُرنــا في الحيــاة: اإن هناك قناَع الأ�ضتــاذ، وقناَع العا�ضق، 

والمثقف، والبطل، والأخ العطوف... لكْن، اأيُّ الأقنعة ن�ضع، اأو 
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علــى العك�ــص اأيها ننــزع يا ترى، كلمــا اآمّنا بــاأن ل اأحد هنالك، 

ليالحــظ علينا، اأو ليراقبنا، اأو لي�ضتــرق ال�ضمع اإلينا، اأو ليلتم�ص منا 

�ضيئــًا، اأو ليت�ضــرع اإلينــا، اأو لياأمرنــا بــاأن نفعــل هــذا اأو ذاك، اأو 

ليهاجمنــا؟ ربمــا تــوؤوُل قد�ضّية هــذه اللحظة، اإلى كــون الإن�ضان 

حينــذاك، يبقى وحيداً في مواجهة الــّرّب، اأو اأنه يكون على الأقل 

كذلك، في مواجهة وعيه العنيد.

اأَل مــا اأ�ضــّد ما تخفيه الأقنعة، من دمــوع! ولكم �ضيغدو القيام 

بحركــة في اتجــاه الآخرين، اأمراً �ضهاًل وي�ضيراً، لــو اأّننا ُنْقِدم على 

ذلــك، ونحن نعترف في قرارة اأنف�ضنا، بحاجة بع�ضنا البع�ص لتلك 

الخطوة، عو�ص ت�ضّنع القوة، واإظهار التما�ضك! ولكم من ال�ضرور 

يمكننــا تجنبهــا، اإذا ما توقفنا عن تقديم اأنف�ضنا كما لو كّنا مكتفين 

ب�ضخ�ضنــا بالذات، وتجراأنا على العتــراف باأننا في حاجة حيوية 

اإلى الآخر، كــي ن�ضتمر في الحياة، تمامًا مثلما يكون العط�ضى في 

ال�ضحراء، وهو بالفعل ما عليه حالنا!

يح�ضرنــي الآن، مقطٌع �ضردّي مــن تاأليف ]الكاتب الفرن�ضي[ 

�ضانــت اإكزوبيري Saint-Exupéry، وهــو المقطع الذي يحكي 

فيــه، كيف بقي الرجــُل برفقة ميكانيكّيه الخا�ــص، دون قطرِة ماٍء 

واحــدة ُتخّفف عنهما ِحــّدة العط�ص، الذي األــّم بهما طوال ثالثة 
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اأيــام متتالية، بعــد هبوطهما ال�ضطراري بالطائــرة، في ال�ضحراء. 

لقــد و�ضف الكاتُب كيف اأن العط�ص بلغ بهما مبلغًا عظيمًا، حتى 

اإنهمــا ا�ضطــرا اإلى لْعــِق قطرات النــدى، التي كانــت تنت�ضر فوق 

حديد الطائرة، مع الفجر. وبينما اأخذ الهذيان يدب اإلى ذهنيهما، 

�ضارعــًا في العبث بهمــا، اإْذ بَبَدوي علــى ذروة الجمل، يب�ضرهما 

مــن فوق ثلة رمليــة بعيدة، ويتقّدم اإليهما. لقــد كان ذلك الرجل، 

الــذي ينتمي اإلى بدو ال�ضحــراء الّرحل - مثلما كتب اإكزوبيري - 

اأ�ضبــه باإله ي�ضير فوق المــاء المتموج، حين تقــّدم �ضوبهما يم�ضي 

على الرمل:

َغط  »لقــد اْكَتفى الأْعرابــيُّ فقط، بالنظر اإلينا. وبعــد ذلك، �ضَ

 كلِّ واحــٍد مّنا، فا�ْضَتجْبنا لــه طاِئَعْين. ثم تمّدْدنا 
ْ
بيَدْيــه على َكتفي

علــى الرمــل. هنــا، ما عاد للِعــْرق وجــوٌد، ول ِلّلَغة وجــوٌد، ول 

للّتْق�ضيمــات الفئويــة كذلــك، وجــوٌد... هنا، ل وجــوَد اإل لهذا 

البدويِّ الفقير، الذي و�ضع على كتفْينا، َيدْين مالئكيتْين«.

وبعدمــا و�ضف الكاتُب الماَء، بكيفية ل تكاد ُتن�ضى اأبداً، تابع 

م�ضيفًا:

حــراِء الليبّية الذي اأنقَذ حياَتْينا، فاإّنك  »اأّمــا اأنَت، يا بدويَّ ال�ضّ

لْن تبرح - مع ذلك - ذاكرتي، اإلى اأبد الآبدين. اأنا ما عْدُت اأذكُر 
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تفا�ضيــَل وجِهك، بالمّرة. لكْن يكفيني اأنك تختزل عندي، جن�َص 

بنــي اآدم كلَّه، اإلى حــّد اأني �ضرُت اأراك فــي ذات الوقت، بوجوه 

النا�ــص كافة. اأنَت لــْم تتفّر�ص في وجهْينا مطلقًا، ومع ذلك �ضرعان 

مــا تعّرْفــَت على الإن�ضان فينا. اإّنَك لأٌخ حبيــب. وها اإّنني اأتعّرف 

اأنا بدوري، عليك في كل النا�ص.

اإّنــك لتتجّلــى لي، يا كبيــَر الَقْدر، يا َمن له قــدرة اإرواء عط�ص 

وؤوم. اإن كافة  الب�ضــر، في �ضورة ال�ّضاِبح فــي ماء الّنبالة والعطف الرَّ

، حتى ما عاد لي ولو 
ّ
اأ�ضدقائــي واأعدائــي ليم�ضون - فيك - اإلــي

عدو واحد، في هذا العالم«.

فــاِت الجوهرية  تمّيــزِت الأزمنــُة المعا�ضــرُة باحتقارهــا لل�ضِّ

الأ�ضا�ضيــة لالإن�ضان، ولقيــم الالوعي. فقد اأخــرج فال�ضفُة الأنوار 

الالوعــَي من البــاب، بركلة، اإل اأنــه ما لبث اأن عــاد مت�ضلاًل، من 

النافــذة. والحــال، اأّننا نعلم منــذ العهد اليونانــي، اإْن لم يكن قبل 

ذلــك بكثيــر، باأنــه ل ينبغــي ازدراء اإلهات الليــل، اأو بالأحرى ل 

ينبغــي اإق�ضاوؤها واإبعادها، لأن ردود فعلهــا تكون انتقامية حينئذ، 

وبطريقة اأ�ضد فتكًا، وبقلب تنعدم فيه الرحمة.

يتاأرجــح الإن�ضان بين الطهارة والإثــم، وبين الج�ضد والروح، 

وبيــن الخير وال�ضر. واأفظع الأ�ضيــاء، واأحمق ما اْرُتِكب على وجه 
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الإطالق، منذ عهد �ضقراط، هو محاولة حظر هذا الجانب المعتم 

مــن الإن�ضــان. اإن هذه القــوى ]المعتمة والالواعيــة[ هي قوى ل 

ُتغلــب، ول ُتقهر البتة. اإذ كلما حاولنــا تدميرها، لبدْت في الظل، 

ثــم �ضرعان مــا تتمرُد علينا في الأخيــر، وتهاجمنا ب�ضرا�ضة ونزوع 

لل�ضر متزايدْين.

لــذا، ينبغــي ]اأوًل[ الت�ضليم بتلك القوى، ثــم العمل في نف�ص 

الوقــت، علــى الكفاح مــن اأجل الخيــر كفاحًا ل هــوادة فيه. اإن 

الأديان الكبرى ل تكتفي بمدح الخير وح�ضب، واإنما تاأمر النا�ص 

بالقيــام به، وذلك هو ما ُيبرهن على وجود ال�ضر، ب�ضفة دائمة. اإن 

الحيــاة توازٌن مهــول، بين ]موقف[ المــالك و]موقف[ الوح�ص. 

ومــن ثــم، فاإننا ل ن�ضتطيــع - وما ينبغي لنــا اأن نفعل، اأبــداً - اأن 

نتحــدث عن الإن�ضان باعتباره على الــدوام، مالك. لكن، اإذا كان 

ذلــك الأمر مرفو�ضًا، فاإنه ل يعنــي اأّن علينا الّتحدث عن الإن�ضان، 

وكاأنــه وح�ٌص وح�ضب، لأن الإن�ضــان بقدر ما هو قادر على القيام 

باأ�ضــد الفظاعــات هوًل، هو قــادر اأي�ضــًا على ال�ضطــالع باأكبر 

الأعمال بطولية، واأ�ضدها نباًل.

اإّننــي لأنحنــي احترامــًا وتقديــراً، لأولئــك ]الأبطــال[ الذين 

ا�ضت�ضلمــوا للموت، دون اأن ين�ضغلوا بالــّرد، انتقامًا لأنف�ضهم. لهذا 
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اأردُت اإبــراز هــذه الطيبوبة العاليــة، التي يت�ضف بهــا الإن�ضان، من 

 Hortensia خــالل �ضخ�ضيــات ب�ضيطة ك�ضخ�ضيــة هورتين�ضيا بــاز

Paz، اأو الرقيــب �ضــوزا le sergent Soza. اإن الكائــن الإن�ضاني، 

مثلمــا �ضبق لي اأن اأثبــتُّ ذلك، ل ي�ضتطيع البقــاء على قيد الحياة، 

مــن دون الإيمان بدور الأبطال، ومن دون العتقاد في القدي�ضين، 

وال�ضهــداء، لأن الحــب مثله دومًا، مثل اأي فعل مــن اأفعال الخلق 

الحقيقية، هو انت�ضار على ال�ضّر. 

٭٭٭
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الهوام�س:

1( لبالتــا La Plata مدينــة ب�ضواحــي بوين�ــص اإيري�ــص، ُبنيْت �ضنة 
1886، تقــع علــى ُبعد �ضتين كيلومتــراً من العا�ضمــة، وبال�ضبط في 

الجهة الجنوبية ال�ضرقية منها )المترجم(.

2( الغثيان La Nausée رواية لجان بول �ضارتر، ن�ضرها �ضنة 1938، 
وح�ضل بها على �ضهرة اأدبية كبيرة )المترجم(. 

3( توما�ــص هوب�ــص Hobbes فيل�ضوف اإنجليزي عا�ص ما بين القرن 
ال�ضاد�ــص ع�ضر وال�ضابــع ع�ضر الميــالدي )1679/1588(. كان ول 

يــزال لموؤلفــه ال�ضهيــر: »ليتفيتان« تاأثيــر وا�ضع النطــاق، في الفكر 

التنظيري ال�ضيا�ضي الحديث والمعا�ضر )المترجم(.

4( هــذه الفقــرة ال�ضرديــة، وجميــع الفقــرات الأخــرى المجهولة 
الإحالــة، التــي �ضنجدها فيما بعد اأمامنا، هي فقــرات �ضردية مقتب�ضة 

من روايات اإرن�ضتو �ضاباتو. اأما برينو، الذي �ضي�ضير اإليه الكاتب فيما 

بعد، وبعده بكثير هورتين�ضيا، والرقيب �ضوزا، كل هوؤلء �ضخ�ضيات 

تنتمي لنف�ص الروايات )اإ�ضارة �ضادرة عن مترجم الن�ص الفرن�ضي(.

5( المذهــب المانــوي manichéisme هو ذلــك المذهب الذي 
تاأ�ض�ــص على خلفية التعاليم الدينيــة، التي قال بها ماني Manés وقد 
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اأ�ضــار ماني اإلى اأن هناك مبداأين رئي�ضيين في الحياة، يعود اإليهما ماآل 

فعلنــا و�ضلوكنا، هما: مبداأ الخير، ومبداأ ال�ضّر. ومن ثمة، يتم التمييز 

بيــن جميع الأ�ضياء والأفعال في الحياة، تمييزاً ثنائيًا قائمًا على خلفية 

اإلــخ  والخبيــث،،،  الطيــب  والقبيــح،  ال�ضالــح  وال�ضــر،  الخيــر 

)المترجم(. 

6( تعــّد اإلهــات الفــوري الهائجــات Les Furies، فــي الأ�ضطورة 
الالتينيــة، رمزاً للبط�ص الإلهي ال�ضاحق، الذي ل يبقي ول يذر. ومن 

الممكــن اأن نقرن بيــن هذه الإلهــات، ومخلوقات قا�ضيــة اأخرى، 

وردْت في الأ�ضطورة اليونانية: الإرينيي�ضيات، وكذلك الأمينودات،  

Euménides اأو المت�ضامحــات les Bienveillantes. ويقع عادة 
و�ضف اأولئك بكلبات هادي�ص )Hadès اإله الجحيم(. ومن مهماتها 

معاقبة قاتل اأحد الأبويــن، وال�ضاهد بالزور، والحانث باليمين. وقد 

كان عددهــا فــي الأ�ضل غيــر م�ضبــوط، اإل اأن الأ�ضطــورة اليونانية 

احتفظــت بثــالث اإلهــات، منهــا تيزيفــون Tisiphone، وميجير 

 .Alecto ثم األيكتو ،Mégère

وتذكر الأ�ضطورة اأن هذه الإلهات تظهر، كلما وقعت هناك جريمة، 

في كنف عائلة ما، خا�ضة حينما يقتل البن اأحد الأبوين. ل ي�ضتطيع 

القاتل بالمــرة، اأن يفلت من قب�ضتهن. اإنهن يتابعن مهمة النتقام من 

الجنــاة، والع�ضــاة، والحانثيــن، حتــى ولو كان هوؤلء فــي الجحيم 

)المترجم(. 
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اأريُد اأْن اأحّدثكْم عن بوين�ص اإيري�ص، 

حتــى ولْو لْم اأعْد اأ�ضكــُن بين ظهرانْيها، 

ومــا عــدُت اأطيقهــا. اإّل اأنهــا مع ذلك 

مدينتــي، ومــن ثّم فاإنــي ملــزٌم بتحّمل 

وْزِرها. فهــي تمّثُل عندي - بكيفية من 

الوجــودي  النمــوذَج   - الكيفيــات 

الــذي   ،paradigme de l'existence

ينتهجه النا�ــصُ في العوا�ضم الكبرى، 

حيــث مالييــُن ال�ّضكان يحيــون، اأو 

بالأحــرى يت�ضبثــون بموا�ضلــة البقاء 

الرسالة الرابعة:

قيم الجماعة

»كلُّ واحٍد مّنـا مذنٌب أمام 

الجميع، وجاٍن على الكّل، 

ومداٌن بكل شيء«.

ف.دوستويفسكي
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فقــط، على قيِد الحياة. وفــي البداية، اأوّد اأن اأقــوَم بمراجعة لتلك 

المعطيــات المرتبطة بحال العالم، وهي المعطيات المعروفة لدى 

الجميــع، اآماًل اأن نتمّكن واأنا اأكرر ذلك الكالم - مثلما يتابع الماُء 

قاِطه قطرًة فاأخرى، اإلى اأْن ينتهــي باإبالِء الحجر ال�ضلد،  تكــرار �ضِ

اأو مثلمــا ي�ضطر البع�ص اإلى تكــرار القرع باإلحاح �ضديد، على َدّفِة 

بوابــٍة ُمحكمــة الغلق، ]اإلى اأن تنفتح[ - اآمــاًل اأن نتمّكن اإذن، في 

يــوم من الأيام، من روؤية الأمور التي تعّودنا على روؤيتها، مثلما هي 

فــي العادة، تاأتينا مخالفًة لمجراها المعتاد. ]ومن يدري؟[، فلربما 

تكــون الظاهرة قد �ضرعت �ضلفًا، فــي الّتغّير من تلقاء نف�ضها، ذلك 

اأن ال�ضــوَء مــا انفــّك يمــرق، مــن بيــن فجــوات هــذه الح�ضارة 

العجوز!

اإّننــا لن�ضهد اليوم، على الندحار الّتام والكّلي، للثقافة الغربية. 

فقــد اأخــذ العالُم يتفّتُت، و�ضار ُيهّدد بال�ضقــوط؛ هذا العالم الذي 

هــو، زيادًة في الَقَدر ال�ّضاخر، ح�ضيلــُة اإرادِة الإن�ضان، ومحاولِته 

البروميثيو�ضية في اإظهار ال�ضيادة والتفوق.

اإّن الحــروب - التي ت�ضيــف اإلى تركيبتهــا الوح�ضيِة الدائمة، 

عنا�ضــَر الَمْكنَنــة الال اإن�ضانيــة، وزبانيَة الديكتاتوريــاِت المطلقة، 

وو�ضعيــَة ا�ضتــالب الإن�ضــان، وواقــع التخريب الكارثــي للبيئة، 
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والُع�ضــاَب الَجْمعي، واله�ضتيريا العامــة - قد َفّتَحْت اأْعُيَننا اأخيراً، 

علــى ذلــك الوح�ص الــذي اأن�ضاأنــاه، وحدْبنــا علــى رعايته بزهو 

وخيالء.

يت، الذي كان ينبغي عليه اأن  اإّن الِعلــم، هــذا الوليَد الذائَع ال�ضّ

ُي�ضاهــم بهمة، في َحّل كافة الم�ضــكالت الفيزيقية والميتافيزيقية، 

التــي تحّير الإن�ضانيــة وت�ضغُل باَلها، قــد �َضاهم كثيــراً - بُفْطرياته 

الّذريــة، و�ُضُحبــه الجهنميــة - فــي تي�ضيــر بنــاء الإمبراطوريــات 

العظمى، وتقويِة �ُضلط التدمير، والّتخريب، والإبادة.

فمــْن �ضاعة لأخــرى، تتجّمع ال�ضلطــُة اأكثر فاأكثــر ]في مركز 

 كّله. ومثل حيوان 
ّ
ــع لتْمتّد َعبر الكوكب الأر�ضــي واحــد[، وتّت�ضِ

 ُم�ْضتبــد، ُتْحِكــُم ع�ضــرون اأو ثالثــون �ضركــة، قب�ضتهــا 
ّ
وح�ضــي

الم�ضيطــرة على العالم برمتــه. اإن قاراٍت باأكملها ل تزال تغرق في 

البوؤ�ــص ال�ضامــل، في حين �ضــارْت التكنولوجيا تحتــّل ال�ضدارة. 

وفي الوقت الذي غدا فيه البع�ُص، يحظى بُمعّدلِت حياٍة مده�ضة، 

ل يــزال مالييــُن النا�ص محرومين من ال�ضغل، والمــاأوى، والرعايِة 

 la الطبيــة، والتعليم. اإّن ثقافَة التح�ضيد الجماهيري الُمَنّمطة للنا�ص

culture de masse، قــد عاثْت في الُمــُدَن ف�ضاداً، حتى �ضار من 

الع�ضير علــى المرء، اإيجاُد ق�ضٍط اأدنى مــن الأ�ضالة والخ�ضو�ضية، 
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لــدى كل واحد من �ضاكنة المدن؛ ولم تتوقف �ضيرورة هذه الثقافة 

الحا�ضــدة للجماهير عنــد حدود المدينة وح�ضــب، واإّنما اأخذْت 

تمتــّد لتطال النواحي المجاورة، والقــرى الق�ضية كذلك؛ وهو ما 

ن�ضميــه عولمة. األ ما اأب�ضعها مــن فظاعة! اأفال ُندرك اإذْن، باأّن فْقَد 

الإن�ضــان لخ�ضو�ضيته، �ضرعان ما يهيئه لعمليــة اإعادة الإنتاج، عن 

طريــق ال�ضتن�ضاخ؟ اإّن النا�ص ما عادْت - البتة - تتجّراأ على اتخاذ 

القــرارات، التي من �ضاأنهــا اأن تجعَل الحياَة اأكثــَر اإن�ضانية، مخافَة 

فقِد اأعمالهــا والتعّر�ص للت�ضريح، فتلتحَق بــاآلف المنخرطين في 

رحلــة البحــث الم�ضعــورة عن �ضغــٍل، ينقذ وجودهــم، ويجّنبهم 

عثــرات البوؤ�ص. اإّن الالم�ضاواة الجذرية، اإزاء ال�ضتفادة من مجمل 

الثــروات التي ينتجها مجتمــع ال�ضتهالك، قــد ت�ضّببْت في �ضحق 

الطبقــة الو�ضطى، وبالتالي غــدْت معاناُة مالييــن النا�ص المهددين 

بالبوؤ�ــص، معرو�ضــًة با�ضتمرار اأمــاَم اأنظار الجميــع، بكيفية عنيفة 

للغايــة، حتــى اإننــا لن�ضطــر بطواعية مّنــا، اإلى التغا�ضــي عن هذه 

الحقيقــة. وعّما قريب، �ضوف لن نجد - البتة - في قرارة اأنف�ضنا، 

ولــو �ضيئًا ب�ضيطًا ُيقّوي رغبتنا في التعاطــي للدرا�ضة اأو المو�ضيقى، 

لأن الأ�ضئلــة التي �ضــوف تفر�ضها الحياة على ِقَيمنــا العليا، وعلى 

معنى الم�ضوؤولية الإن�ضانية لدينا، �ضتكون اأ�ضئلة مفرطة ال�ضغط.
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اإّن الأزمــَة الّراهنــة لي�ضــت اأزمَة نظــاٍم راأ�ضمالــي، مثلما يتهياأ 

للكثيرين. اإنها بالأحرى عمليُة اإخ�ضاع واحٍد من ت�ضورات العالم 

�ــصِ علــى خلفيــة تاأليــه التقنية، وعلــى ا�ضتغالل  والحيــاة، المتاأ�ضَّ

الإن�ضــان، للبحــث والتمحي�ص. اإذ للح�ضول علــى الثروة، كانت 

جميــع الو�ضائل فــي ما م�ضى، مبــّررًة وم�ضروعة. ومــا كان ذلك 

البحــث عن الثــروة م�ضكونًا البتــة، برغبة فــي اأن ي�ضتفيد منه كّل 

النا�ص، ول جميُع البلدان، وال�ضعوب؛ واإنما تمَّ ذلك دونما مراعاة 

للتاريــخ، ودونمــا احتــرام لالأر�ــص. ل، ]لــم يتــم ذلــك لفائدة 

الجميــع[، واإنما كانــت عمليات البحث عن الثــروة، ت�ضبه - مع 

الأ�ضــف - تلــك الفو�ضى العارمة، التي تعقــب حدوث زلزاٍل من 

الــزلزل، حيث ترى كل فــرد ينجو ب�ضيء ما، لنف�ضه وح�ضب. اإنه 

لمــن العيــب اأن تكون المجتمعــات الراهنة، قــد حّققْت تطورها 

بهــدف الغزو وحده، حيــث ظل عندها امتالك القــوة، يعني حقَّ 

ب�ضــط اليد على الثروات، وحيث امتّد ذلك ال�ضتغالل ليطال كافة 

مناطق العالم الممكنة.

ُيقــّر القت�ضاد ال�ضائد اليوم، بــاأّن ارتفاع عدد �ضاكنة العالم، ل 

يمكــن للمجتمعات الحالية اأْن تتحّمله. اإّن هذه الجملة لتزرع في 

بدني ق�ضعريرًة م�ضتحكمة: وكاأنما ذلك القت�ضاد كاٍف فقط، كي 
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تبــّرر قوى ال�ضّر عملياتهــا الحربية. لقد حظيــِت الحروب دومًا، 

بتاأييــد وا�ضع من ِقَبل ال�ضعوب، التي ت�ضتفيد منها. ومن ثمة، ينبغي 

علــى كل اإن�ضان اأْن يلزم نف�ضه بالحر�ص - كجندي مترّب�ص بالعدو 

- حتــى ل يقــع تكرار هذا، فيما بعــد. اإّن عبــارة: »اأَل َفْلَتْنُج كلُّ 

نف�ــصٍ بنف�ضهــا«، لي�ضْت اأمراً غير اأخالقي وح�ضــب، واإنما لم يعد 

لها اليوم، اأي معنى.

والمــوارد،  التاأّمــل،  وعمليــات  المعتقــدات،  كافــَة  اإّن 

عْت في خدمة الغزو. ومن ثمة، اأتْت  والمخترعات، كانت قد ُو�ضِ

الــدوُل الم�ضتعِمــرُة، والإمبراطوريــات العظمــى الغازيــة، بكافة 

اأنواعهــا واأ�ضكالهــا، اأثناء مجريــات ال�ضراع الدامــي، على َمحق 

التقاليــد والعــادات الأ�ضلية، وتدني�ص ِقَيم عّمــَرْت اآلف ال�ضنين، 

معتِبرًة اأّن الطبيعَة ورغبات الإن�ضان، فيما بعد، مجرَد اأ�ضياء.

واإّن التغييــر مــع ذلك، ل يعلــن عن نف�ضــه - وبكيفية ملغزة، 

اأي�ضــًا - اإل بيــن ثنايا الرغبــة. اإنني لأح�ص بذلــك، اأثناء احتكاكي 

 فــي الأزقة، كما اأننــي اأ�ضعر به لدى 
َّ
بالنا�ــص، الذيــن يتحدثون اإلي

�ضبيبــة العالم قاطبة. غير اأن الرغبة فــي حمايِة الحياة، ل تكمن اإل 

في المراأة وحدها، وذلك ب�ضكل مطلق للغاية.

اإن اندحــار َقْدر المحاكــم، وانحطاط قيمتهــا، واإيماَن النا�ص 
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بعــدم اإمكانيــة قيام حكــم عادل، كل ذلــك يعطي النطبــاَع باأن 

الديمقراطيــة نظــاٌم عاجــٌز عــن الك�ضف علــى المذنبيــن، وعلى 

معاقبتهم؛ وباأنها لي�ضت �ضوى مجرد مجال مالئم لإ�ضاعة الر�ضوة، 

وح�ضــب. والحقُّ اأن الإن�ضان ل يكون بمقدوره، في ظّل اأي نظام 

اآخــر كيفمــا كان نوعــه، اأن ي�ضــدع بالتنديد �ضد هــذه الأعمال 

الرت�ضائيــة، ما عدا �ضمن هذا النظــام الديمقراطي، بالذات. لي�ص 

لأّن الر�ضــوة منعدمة في الأنظمة الأخــرى غير الديمقراطية، واإنما 

لأنهــا على العك�ص مــن ذلك، هناك، �ضرعان ما تغدو اأكثَر احتداداً 

واإذلًل، مما هي عليه الحال في المجتمعات الديمقراطية، خا�ضة 

، من قوٍل 
)1(Lord Acton حيــن ُن�ضّدق مــا اأُِثَر عن اللورد اأكتــون

م�ضهــور قال فيــه: »اإن ال�ضلطة عادة مــا ُتر�ضي، وُتف�ضــد، غير اأن 

ال�ضلطة الكليانية بالذات، تر�ضي وتف�ضد بكيفية مطلقة«.

ينبغــي لنا اأن ُنطالــب الحكومات ببذل ُق�ضارى ما في و�ضعها، 

كــي ترّكز ال�ضلطــُة توّجهاِتها �ضوب قيمــة التكافل، وكي ُتحّر�َص 

علــى حرية الفعل، وتحّفز عليها، وا�ضعًة نف�ضها في خدمة ال�ضالح 

العــام، الذي لي�ص هو بالمطلق، ح�ضيلٌة لأنــواٍت فردية، واإنما هو 

الم�ضلحــة العليا لالأمة. كما ينبغي علينــا اأْن نوؤ�ّض�ص، بكل ما اأوتينا 

مــن قــوة وطاقــة، نمــَط حيــاٍة وتفكيــٍر م�ضتــركًا، يحتــرم كافــة 
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الختالفــات، حتــى الأ�ضــد جذريــة منهــا. فالديمقراطيــة مثلما 

- بكيفية 
)2(Maria Zambrano اأو�ضحــْت ذلك ماريــا زامبرانــو

بالغــة الروعــة - لي�ضــت هــي نظــاَم ذلــك المجتمع، الــذي من 

المحتمــل اأن يكــون فيه المــرء �ضخ�ضًا كامــَل الكينونة وح�ضب، 

واإنمــا هي ذلك النظام المجتمعي، الذي مــن ال�ضروري جداً، اأْن 

يكــون فيــه المــرء كذلك. وعلــى الرغــم مــن اأن الديمقراطية قد 

اأ�ضحــت اليــوم، اأكثر عر�ضة للعطب والزلــل، فاإنها تتميز عن بقية 

الأنظمــة الأخرى، لأن اأي نظام �ضيا�ضي اآخــر لم يتجراأ، على منح 

الإن�ضان المزيَد من العدالة الجتماعية والحرية، اأكثر مما فعل هذا 

النظام الديمقراطي الموؤقت، الذي نعي�ص اليوم في ظله. اإن الحكم 

الديمقراطــي ل ينبغي اأن ي�ضمــح بالتعددية فح�ضب، واإنما عليه اأن 

ُي�ضّجع عليها، واأن ُيطالب بممار�ضتها، لأن ذلك الحكم في حاجة 

اإلــى الح�ضور الحيوي لكافة المواطنين، حتى يت�ضّنى له اأن يكون، 

واأن يوجد. وكلما انعــدم ذلك الح�ضور الحيوي، �ضقط المجتمع 

في كونــه مجرد كيان لح�ضد الجماهير �ضمــن نمط واحد، فيوّلَد 

لدى هــوؤلء - ب�ضبب ذلك، بال�ضبط - �ضلــوَك الالمبالة، والميَل 

نحــو المتثال، والخنوع. ومن هنــا ين�ضاأ ذلك التحّجر والجمود، 

اللذان ت�ضكو منهما العديُد من الديمقراطيات.
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ل يمكُننــا اأْن ُنماثــل بكل ب�ضاطة، بيــن الديمقراطية والحرية. 

ذلــك اأن الذين ل يكّفون عــن البحث عن الحرية كثيرون، كما اأن 

ّكون فيها، هم كذلك وبالمثل كثيرون. واإذا ما قارّنا بين  الذيــن َي�ضُ

حالهــا اليــوم، وبيــن ما كانــت عليه في العقــود المن�ضرمــة، فاإننا 

�ضنالحــظ باأن الحرية، قد �ضارْت تعرف مع الأ�ضف ال�ضديد، حالة 

مــن التراجع ذريعة. فقد ُحِكم علــى ماليين النا�ص في العالم، وفي 

البلــدان الأكثر ثراء ذاتها، بال�ضتغــال ما بين ع�ضر �ضاعاٍت، واثنتي 

ع�ضــرَة �ضاعــًة في اليــوم، والعي�ِص بكيفية مكّد�ضــة يزدحم بع�ضهم 

فيهــا، مــع البع�ص الآخر ب�ضكل بئي�ص، حتــى اإن حياتهم ما عادْت 

اأبــداً، اأف�ضل حاًل مــن و�ضعية الِقننة، الذين كانــوا يعي�ضون �ضمن 

نطــاِق النظام الفيودالــي، ُمقّيدين بالأغالل اإلــى الَقْين. ومن ثمة، 

ينبغــي علــى هذه المالحظــة الب�ضيطــة، اأن تقود كّل َمــْن ا�ضتطاع 

العي�ــص، وهو ينعــم باأكبر ق�ضط من الحرية، اإلــى اإظهار المزيد من 

الن�ضبــاط والم�ضوؤولية، لأن الحريــة مثلما قال األبير كامي، لي�ضت 

امتيازاً، بقدر ما هي - بالتحديد - م�ضوؤوليٌة وان�ضباط.

تفر�ــص علينــا مهمتنــا ال�ضبيهة بمهمــة اإن�ضاٍن ُحــّر في معتقل 

المحتجزيــن، اأن نعمــَل مــا فــي و�ضعنا لفائــدة هــوؤلء المعتقلين 

التع�ضــاء، وبكافة الو�ضائل المتاحة لنــا. »اإّن الحرية الحقة لن ُتتاح 



138

لنــا قطعــًا، ببلــوغ هــذا اأو ذاك اإلى �ُضــّدة ال�ضلطة، واإّنمــا بمقدار 

ال�ضلطــة التــي �ضــوف نملكها - نحــن جميعًا - في هــذا اليوم اأو 

ذاك، من خــالل الت�ضّدي ل�ضطط الحاكمين، فــي ا�ضتعمالهم لها. 

اإن الحريــة مــن دون �ضــك، �ضــوف تولــد يــوَم �ضنكون قــد بّلغنا 

الجماهيــَر، قناعًة موؤداها اأّن باإمكانهم اأن يراقبوا ممار�ضة ال�ضلطة، 

واأن يفر�ضــوا علــى ممار�ضيهــا، احتراَمهم«. هكذا قــال غاندي، 

ذلــك الرجُل الذي قــاوم اإلى اأن وافته المنية، مــن اأجل اأن تح�ضل 

بــالده، ذات التاريخ الح�ضاري العريق، علــى ن�ضيبها من الحرية. 

لقــد كان ذلك الرجل مقتنعًا باأن الإن�ضــان، لن ينال حريته في هذا 

العالــم اأبداً، اإل حيــن ي�ضتطيع اأن يقهر حريَته الداخلية، واأن يتغلب 

عليها.

 كبيــر، م�ضوؤوليُته ُملقــاٌة اليوَم، على 
ٌّ

اإّن هــذا لواجــٌب ن�ضالــي

كاهــل هوؤلء الرجال والن�ضاء الذيــن ي�ضتغلون، اإما في هيئة الإذاعة 

والتلفزيــون، اأو يكتبون في الجرائــد وال�ضحف ال�ضيارة؛ اإنه لفعٌل 

 حقيقي، لــو اأّن م�ضاعر الرحمة وال�ضفقــة، التي نح�ّص بها 
ٌّ

بطولــي

اإزاء معاناة واآلم الآخرين، تتحّول اإلى م�ضاعَر - حقًا - اأ�ضيلة.

اإننــي غالبــًا ما األحــظ اأن جميَع الأ�ضياء قد �ضــارْت مطروحة 

للنقا�ــص، واأن اآخر وافــٍد َقّطر به ال�ّضْقف، غــدا بمقدوره اأن يبدي 
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راأيــه بنف�ــص القْدر، الــذي يملكه كلُّ َمــْن له تجربــٌة م�ضهوٌد لها، 

ب�ضــكل وا�ضع. بل من الممكن اأن ي�ضير راأي ذلك الوافد الجديد، 

معتمــداً كمرجع حتى ولــْو لم يكن مبرهنًا عليــه. فلي�ص ما ُي�ضمى 

بالــراأي العام، �ضوى ح�ضيلة مــا َيْعُبر راأ�َص هــوؤلء واأولئك، الذين 

يتواجــدون بال�ضدفــة، فــي اللحظــة والمــكان المنا�ضبين، حيث 

ُتجَرى عمليــة ال�ضتق�ضاء الم�ضّغرة للراأي، وهــو ذلك ال�ضتق�ضاء 

الــذي مهما كان تافهــًا، فاإنه �ضيظهر مع ذلك، بالبنط العري�ص على 

�ضفحــات الجرائــد الأولــى، اأو �ضيت�ضــّدر الموقــع الأول، فــي 

الن�ضــرات الإخباريــة التلفزيونية. اإن الأ�ضئلة التــي ُتطرح عادة في 

ا�ضتق�ضــاءات الراأي، هي في الغالب اأ�ضئلة بليدة، حتى اإنها لَت�ْضتاط 

علــى �ضقراط، ذلــك الفيل�ضوف الذي كانت الأ�ضئلــة لديه، مفيدة 

جداً لتوليد الفكر مــن العقول. ففي ا�ضتق�ضاءات الراأي الإعالمية، 

كل �ضيء مباح، وجميع وجهات النظر �ضالحة، وتتطلب اأْن يدافع 

عنهــا، �ضواء اأكانت وجهة النظر هذه، لفــالن الفالني اأو لنابليون، 

للم�ضيــح اأو لعالن المتمّيز بالألمعية، وِحــّدة الذكاء. ل تفكير في 

الم�ضتقبل هنا، واإنما كل �ضيء متروك لل�ضدفة.

ومــن بيــن التبعات الناجمــة عن هــذا الو�ضع، تلــك الأهمية 

المفرطة التــي يحتّلها الترفيه، ]في و�ضائــل الإعالم[. لقد �ضارْت 
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برامــُج »الت�ضليــة« تحظــى بن�ضبِة متابعــٍة ُمهّمة، بحيــث ل قيا�ص 

ُيحَتكــم له، فوق عيار ن�ضبة المتابعة، حتــى ولو تعّلق الأمر بمعيار 

القيــم الجوهرية الُمَمّررة؛ ومن ثمة، ت�ضبح معرفة الجهة الممّولة، 

التــي تقف خلف هــذا البرنامج اأو ذاك، م�ضاألــًة عديمَة الجدوى، 

كمــا ي�ضبــح من غير المفيد في �ضيء كذلــك، اأن يدرَك َمن يدرك، 

بــاأن تلــك البرامج الم�ضلية هي اإما منحطــٌة، اأو اأنها ُتَتّفه كلَّ �ضيء، 

وتجعلــه مبتذًل، ما دامت تحظــى بن�ضبِة متابعة عليا. ربما قد يقال 

باأّننــا افتقدنا كل قدرة على ال�ضمــو والرفعة، ف�ضرنا نكتفي بمجرد 

ّد اإلى  كوميديــا من النوع الــرديء. اإن هذا الو�ضع البئي�ــص، الُمْن�ضَ

برامــج الت�ضليــة المجانية، كيفمــا اتُِّفق، هو و�ضــع ي�ضطبغ باألوان 

النحطاط الفاقعة.

اإن اأولئــك الذيــن ي�ضتركون فــي هذا الموقــف، ُيعّبرون بتلك 

، ي�ضتفاد منه باأن كل 
ّ
الكيفيــة عن موقف، هو حقًا موقف ارتيابــي

ان�ضغــال بالم�ضتقبل هو اأمٌر غيُر ُمجٍد، لأن اأ�ضحابه ل يوؤمنون باأي 

فْتــٍح، من �ضاأنــه اأن ي�ضاهم في تح�ضين طبيعة الحيــاة. واإذا ما كان 

ثمــة من �ضيء رهيــب حقًا، فاإنه كيفية العي�ص هــذه، تحديداً، التي 

داأب عليهــا النا�ــصُ في حياتهم، ]غير مكترثيــن لأي �ضيء يذكر[، 

وكاأنمــا َفَقد العالُم كّل اأفق، من �ضاأنه اأن يف�ضي به اإلى م�ضتقبل اآخر 
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ممكــن، ومــن ثم ما عــاد في حوزتهــم، �ضوى التكّتــم على هذه 

التراجيدية، ]ببرامج الترفيه والت�ضلية[.

لقد اختارْت ح�ضارتنا نمطًا محدداً من الرفاهية، كنموذج لما 

»ينبغــي اأن تكــون عليه« الحيــاة، ل خال�ص خــارج دائرته. وقد 

تحّقق لها هذا الهدف، بفعل الخوف والعجز اللذين �ضكنا دواخل 

النا�ص، اليوم، من ال�ضطرار اإلى مواجهة لحظات الحياة الع�ضيرة، 

بما فيها تلــك الو�ضعيات الق�ضوى، ومن �ضــرورة مواجهة بع�ص 

الحواجــز والعقبات. كما تحقــق لح�ضارتنا ذلك الهــدف اأي�ضًا، 

بف�ضل رهبة هوؤلء النا�ص، من الوقوع في مطّب الف�ضل. اإننا لنت�ضّتر 

عــن اأدنى خ�ضارة ممكنة، بالنخراط في البحث عن الرفاهية، لأن 

الخوف الأكبر الذي ي�ضكن بين �ضلوعنا، هو الخوف من التعر�ص 

لالإق�ضاء، والإبعــاد من هذا النمط المعي�ضي، كخوف اأي فريق من 

كــرة القدم، من التعر�ــص لتجربة الإق�ضاء مــن اإق�ضائيات البطولة. 

هــذا مــا ي�ضبه بال�ضبــط، تلــك ال�ضعوبة التــي ي�ضعر بهــا الإن�ضان 

المعا�ضر، اإزاء مواجهة اأعا�ضير الحياة، واأمام ما يقت�ضيه الأمر، من 

عمليات النهو�ص التي تعقب كل �ضقطة.

»بالمئات، ظلوا يخرجون من المترو، ويتعثرون، وينزلون من 

الحافــالت العمومية المكتظة، ويهبطون اإلى جحيم محطة ريتيرو 
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Retiro، حيــث يتكد�ضــون من جديــد، في القطــارات... »�ضنة 

جديــدة، حياة جديدة«، ظل مار�ضيلو يردد في دخيالء نف�ضه بورع 

�ضاخر، بينمــا كان يتاأمل اأحوال هوؤلء التع�ضاء، الذين انخرطوا في 

رحالتهــم، بحثًا عن اأمــل من قبيل تلك الآمال، التــي توّفرها لهم 

َخب«. اِفرات، وال�ضّ يْدر، وال�ضّ الحلويات، وخمرة ال�ضِّ

لُت يوم اأم�ص، بر�ضالة من طفل كتب يقول لي فيها: »اإني  تو�ضّ

خائــف من هــذا العالم«. وفي نف�ــص المظروف، بعــث لي ذلك 

الطفــل ب�ضورتــه الفوتوغرافيــة، التــي ا�ضتطعُت اأْن اأحــزر فيها - 

بالتركيز على نظراته، وهيئة كتفيه المقو�ضين - �ضيئًا خا�ضًا، يوحي 

بنــوع من التفــاوت الكبير بيــن و�ضعه المادي، وبيــن هذا الواقع 

المرعــب، الــذي يجعله يرتع�ص من �ضدة الخــوف. لقد كان ثمة، 

دومــًا، اأغنياُء وفقراء، ومراق�ُص راقيــٌة وزنازيُن الحب�ص النفرادي، 

وَمــن يموت من �ضدة الجوع، وَمن تتوّفر له موائد، تحتفي بجميع 

الأطبــاق ال�ضهيــة. غير اأن القرن الع�ضرين ما فتــئ ين�ضر بين النا�ص، 

، بكيفية �ضارت معها عملية نقل القيم 
)3(nihilisme نزعــة العدمية

الإن�ضانية النبيلة اإلى الأجيال الجديدة، عمليًة م�ضتحيلة.

ربمــا �ضيكون ال�ضبــاب، على كل حال، هم َمــن �ضي�ضاهم في 

اإنقاذنا. وال�ضبب في ذلك، هو اأنه كيف �ضيت�ضّنى لنا اأن نربي هوؤلء 
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على القيــم المثالية الكبرى، التي ُتعطي للحيــاة معنى حقيقيًا، في 

حيــن اأنهم يظلون ي�ضاهــدون باأم اأعينهم، كيــف يتال�ضى مليارات 

الرجــال والن�ضاء، دون �ضند ول ماأوى، اأو كيف ُتغِرق الفي�ضانات، 

التي كان من الممكن تجنبها، �ضاكنًة باأكملها؟

فهــل يا ترى، ُيتَخّيل للبع�ص اأْن �ضيكون بالم�ضتطاع ال�ضتمرار 

فــي تقديم المزيد من الكــوارث العظمى، التي يغــرق فيها اأ�ضقياء 

العالــم، على �ضا�ضات التلفزيــون، جنبًا اإلى جنب مــع ذلك النََّزق 

البْرمجــي المتباهى به، والفا�ضد، مرفقًا ب�ضَقط البرامج الأ�ضّد مقتًا، 

لتكــون الح�ضيلة عندنا - �ضمن هذه ال�ضروط - اأطفاًل �ضي�ضيرون 

فــي الم�ضتقبل، كائناٍت اإن�ضانيًة جديــرًة بهذه ال�ضفة؟ اإن غياب رّد 

الفعــل الإن�ضاني، يوّلد عنفًا ل يمكن لنا اأن نقاومه بال�ضالح، واإنما 

العاطفــُة الأخويــة البحتــة، التــي تربط بيــن النا�ص، هــي الكفيلة 

بالت�ضدي له.

هم  يْفني مالييُن النا�ص، متى ما ا�ضتطاعوا اإلى ذلك �ضبياًل، اأنف�ضَ

في ال�ّضْغــل، معّمقين م�ضاعَر المرارة وانجالء الأوهام لديهم، فقط 

كــي يبقــوا بالكاد، �ضامدين على قيد الحيــاة، في و�ضعية موؤقتة ل 

يطبعهــا اأي تطّلع يذكر �ضوب الم�ضتقبل، في حين اأنه ما ُوجد ثمة 

قط، اإْن �ضّح القول، اأّي �ضخ�ص ممن مار�ص الحكم، لم ُيغّير �ضّقَته 
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المتوا�ضعة ب�ضكن باذخ، يتمّيز ببوابة كبيرة ت�ضمح بعبور ال�ضيارات 

الفارهــة، في مجــرد اأ�ضهر معدودة. ترى، كيــف ل يخجل اأمثال 

هوؤلء، من اأنف�ضهم؟!

اإننــا اإْن بقينا مكتوفي الأيدي، فاإننــا �ضنكون متواطئين مع هذا 

النظــاٍم، الذي �ضّرع لموت النا�ص في �ضمت. اإن هوؤلء لفي حاجة 

ما�ضــة، لأن ين�ضــاف �ضوُتنا لتلــك المطالب الم�ضروعــة، التي ما 

انفكــوا يرفعونهــا. اإننــي اأكــره ذلك الخنــوَع، الــذي ي�ضدع به 

بوقاحــة، كّل هوؤلء الممتثليــن والّرا�ضخين، حين ل يكونون - ل 

ّحي بنف�ضه. ول�ضّد ما ترّوَعُت نف�ضي،  ُهــْم، ول عائالتهم - َمن ُي�ضَ

حين ت�ضّورُت اأنه من المحتمل اأن ت�ضبح الر�ضوُة، ومعها النفالُت 

مــن العقــاب - كمــا كانت تلك الجائحــات، التــي انت�ضرت بين 

النا�ــص، في القرون الما�ضية - مجرد اأمرين مفرو�ضين على جميع 

المجتمعــات، ومن ثمــة يغــدوان وكاأنهما جزء من هــذا الواقع، 

الــذي علينــا اأن نتعّود عليــه، فقط. فكيف يا تــرى، انتهت حياتنا 

الجتماعية، اإلى كل هذا النحطاط ال�ضامل، في القيم؟ لقد تعّلمنا 

فــي فترة ال�ضبــاب، اأن نت�ضرف كاأفــراد اجتماعييــن، بال�ّضْير على 

هــدى النموذج الذي �ضار عليــه اأ�ضالفنا، الذين ظلوا من�ضبطين في 

اأدائهــم للواجــب - وهي الكلمة، التي عفا عليهــا الدهر، اليوم - 
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اآملين فــي الح�ضول على مكافاأة جديرة بعملهم، وما كانوا ليقبلوا 

بالرت�ضــاء، اأبداً. لقد كان هوؤلء نا�ضــًا جديرين بالحترام: فُهْم لم 

يكونــوا لي�ضمحوا لأنف�ضهم بَمّد اليد اإلــى �ضيء لم يكن لهم، اأبداً، 

ول اأن يقبلوا بالر�ضى، اأو ما �ضابه ذلك، مطلقًا.

وفــي هــذا المقام، اأذكر كيــف خ�ضر والــدي طاحونته، لعدم 

الوفاء بدين، كان قد ح�ضل عليه فقط، بناء على تعاقد �ضفوي مبني 

علــى الثقة. لقد كانت خ�ضارة والــدي موؤلمة جداً، بالطبع، اإل اأنه 

لــو لــم يوف بوعــده، ولو لم يقدْم علــى ما اأقدم عليــه، لما اأ�ضبح 

جديــراً بالثقة، وهو الأمر الذي منحــه القوة على تحّمل خ�ضارته، 

ومّكنه من العي�ص في وئام و�ضالم، بينه وبين نف�ضه. وامتداداً لذات 

المو�ضــوع، اأ�ضّجــل بفخر واعتــزاز، ما كان يطبــع العمل النقابي 

قديمــًا، من اإخال�ص كبير للقيــم. وفي هذا الإطار، عادة ما اأ�ضتعيد 

بطهرانيــة بريئــة تقريبًا، حكايَة ذلك الرجل الــذي اأ�ضيب في اأحد 

الأزقــة، بحالــة اإغمــاء. وحين عاد اإلــى وعيه، و�ُضئــل عن ال�ضبب 

ه من طعام، خا�ضًة اأن النقود  الــذي منعه من �ضراء ما ُيقّوي بــه نف�ضَ

كانت موجودة بجيبه، لحظة اأغمي عليه، بادر اإلى القول باأن تلك 

لي�ضت نقوده، واإنما هي مال النقابة! لي�ص معنى هذا اأني اأدافع عن 

الما�ضــي، لأنه كان خاليًا من كل اآفات الرت�ضاء، ولكن لأن معنى 
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ال�ضــرف ظل �ضيئــًا �ضائداً، ومعّممًا في تلــك الحقبة، وهو ما بات 

َير حياتهــم. اأما الغتراف من  النا�ــص يدافعون عنــه ب�ضلوكهم، و�ضِ

�ضناديــق الأمــة بطريقة غير م�ضروعة، تلــك ال�ضناديق التي تختزن 

اأمــواًل، ينبغــي اأن ُت�ضرف في كل ما يت�ضــل بالنفع العام، فقد كان 

ول يــزال على الــدوام، واحداً من اأخطر الجرائــم، التي يمكن اأن 

يقدم عليها المرء.

ل يمكــن للمرء بالمــرة، اأن ينحني انحنــاءة تقدير واعتراف، 

لهــوؤلء الذين يختل�ضون الأمــوال المخ�ض�ضة للتعليــم، وي�ضرقون 

�ضناديق التعا�ضديات، ويمالأون جيوبهم بح�ضيلة الأموال المتبّرع 

بهــا، لفائدة الفقراء. ول ينبغي لنــا اأن نكون كذلك، متواطئين في 

اأعمــال الر�ضــوة، ول ا�ضتدعاء بع�ص َمن �ضاهم فــي الرفع من وتيرة 

الماآ�ضي، التي يرزح نظراوؤه تحت طائلتها، ليح�ضر اإلى التلفزيون، 

وُيتعامــل معه اأمام اأنظار الأطفال، وكاأّنه �ضريف. اإن ذلك بال�ضبط، 

لمن اأكبــر الأعمال الأخالقية المنحطة، التــي ل ت�ضاهم �ضوى في 

جرح م�ضاعر النا�ص. اإذ كيف �ضيكون بو�ضعنا، اأن ن�ضاهم في الرفع 

مــن حال التربية، اإلى ما هو اأح�ضن، اإذا كّنا �ضمن و�ضعية اللتبا�ص 

الراهنــة، ل نعلم على الإطالق، مــا اإذا كانت �ضهرُة البع�ص ناجمة 

عــن كونه بطــاًل بحق وحقيقــة، اأو لكونه مجرد مجــرم؟! �ضيقال 
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باأنــي ل�ضــك اأبالغ، لكن األ ُيعــّد نهب المالييــن المخ�ض�ضة لمن 

يعي�ــص في البوؤ�ــص يوميًا، عماًل من اأعمال النهــب وال�ضرقة؟! لكم 

هي عديدة، تلك الف�ضائح التي كّنا �ضهوداً عليها، لكن ما من �ضيء 

تغير اإطالقًا، وما ُزّج باأّي من هوؤلء الل�ضو�ص الم�ضتغلين لموقعهم 

داخــل جهــاز ال�ضلطة، اإلــى ال�ضجــن. اإن النا�ص لتعلــُم بيقين، اأن 

الجهــات الر�ضمية تكذب عليهــا؛ ومن ثم، ما عاد يبدو هنالك في 

الأفــق، بعد اأن ات�ضعت دائــرة هذه الموجة المتاأثــرة في �ضلوكها، 

 المحتقرة للقيم والأعراف الأخالقية 
)4(cynisme بالنزعة الكلبيــة

العامــة، ما بمقدوره اأن يوقف امتداد هــذه الموجة الجارفة؛ وهو 

ال�ضــيء الــذي ما فتــئ ُيَوّلد لــدى كل واحد من اأفــراد المجتمع، 

�ضعوراً بالإحباط والعجز، اللذين يقودانه بدورهما اإلى تبني �ضلوك 

العنف. فاإلى اأي حد �ضنظل ن�ضير، على هذه الكيفية؟

لن يكون بمقدورنــا اأن نحيا حياة جماعية م�ضتركة فيما بيننا، 

بكيفيــة اأكبر، اإْن ظلْت عالقاُتنا الجتماعيــة، قائمة على التناف�ص. 

مــن الموؤكــد اأن هــذا المبداأ الأخيــر، غالبًا مــا ي�ضاهم فــي اإنتاج 

مردوديــة اأف�ضل لدى البع�ص، غير اأننــا ل ينبغي اأن ننخدع بذلك، 

لأن المناف�ضــة لي�ضت في النهاية، �ضــوى �ضكل من اأ�ضكال ال�ضراع 

غيــر الم�ضلح؛ ولأنهــا كذلك، فاإنها ُتبَنى - مثلهــا مثل اأي �ضراع 
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م�ضلــح - على النزعة الفردانية، التي مــا تفتاأ تف�ضلنا عن الآخرين، 

الذيــن ندخل معهم في �ضراع كا�ضر. فلو اأّننا امتلكنا ح�ّضًا جماعيًا 

اأف�ضــل، لتخذ التاريخ وكذلك معنى الحياة عندنا، �ضكلين اآخرين 

مختلفيــن؛ ذلــك التاريخ، وتلــك الحياة، اللذان قــد ن�ضتلذ بهما، 

ربما.

عندمــا اأنتقد النزعَة التناف�ضية، فاإننــي ل اأفعل ذلك با�ضم واحد 

مــن المبادئ الأخالقية وح�ضب، واإنما اأفعل ذلــك اأي�ضًا، بينما اأنا 

اأفكر في تلك المتعة الكبرى التي قد ن�ضعر بها، لو اأننا ا�ضتركنا في 

ن�ضج م�ضير واحد، وهو الأمر الذي من �ضاأنه اأن يجنبنا عقَم النزعة 

الِمْهَنوية، والبحث عن مجرد النجاح الفردي، تانك الآفتين اللتين 

َتْنكّبان اليوم، على حرمان الإن�ضان المعا�ضر من الحياة الحقة.

تبّيَن لي بعد اأن م�ضت اأ�ضابيُع قليلة، على تاريخ تو�ضلي بر�ضالة 

ذلــك الطفل، وبعد اأن جل�ضت اإلى مكتبي للرّد عليها ذات ظهيرة، 

باأنني كنُت في فتــرة �ضبابي، اأتعاطى الكتابة كلما �ضعرُت بالحزن، 

واأح�ض�ضــت - فــي دواخلي - اإما بم�ضاعر اليتــم، اأو بعدم التالوؤم 

 اأن اأعي�ــص فيه. واإّنني لأت�ضاءل اإن 
ّ
مــع هذا العالم، الذي ُكِتب علي

لــم يكــن ن�ضــوء الكتابة، عادة ما يتــم بهذه الكيفيــة، واإن لم تكن 

ولدة الفــن ذاته، عادة ما تنجم عن ذلــك اللتبا�ص، الذي يدثرنا، 
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وعــن ذلك القلــق الوجودي العام، وعدم الر�ضــا، اللذين ي�ضكنان 

اأح�ضاءنــا. مثلمــا اأت�ضــاءل كذلك، اإن لــم تكن ردة الفعــل الأدبية 

والفنيــة تلك، �ضربًا مــن تجديد الم�ضالحة بيــن الكون من جهة، 

وهذه المخلوقات �ضهلة العطب، والقلقة، ونافدة ال�ضبر، التي هي 

مــن جهة اأخرى، الإن�ضــان. اإن الحيوانات لي�ضــت في حاجة اإلى 

فــّن، واإنما كل مــا تحتاج اإليه هو العي�ص علــى ال�ضرورة الطبيعية، 

لأن وجودها يجري في تناغم مع احتياجاتها ال�ضرورية الموروثة. 

، اأو بع�ُص الّدَوْيدات،  يكفــي مثاًل، اأن يتوفر للع�ضفور بع�ُص الَحبِّ

واأن يحظــى ب�ضجرة في المحيط، الذي يتواجد فيه، يّتخذ من اأحد 

اأغ�ضانهــا مقراً لبنــاء ع�ّضه، واأن تتــاح له ف�ضــاءات ف�ضيحة ليحلق 

فيهــا، كي تجَد - في الأخير - باأّن حياته ت�ضير، من لحظة الولدة 

اإلــى لحظــة الممــات، على اإيقــاٍع ن�ضيــط ور�ضيــق، ل يتك�ّضر ل 

بالقنــوط الميتافيزيقي، ول بالجنون. في حيــن اأن الإن�ضان - بعد 

اأن ا�ضتقــام واقفــًا علــى قائمتيــه الخلفيتيــن، واتخــذ مــن الحجر 

الم�ضنــون اأدواٍت قاطعــًة - لم ُيلِق بقواعد ِرفَعتــه وح�ضب، واإنما 

كذلــك بقواعد خوفه؛ وال�ضبب في ذلك اأنــه اأن�ضاأ بيديه، وكذلك 

بال�ضتعانــة بما �ضنعه من اأدوات، �ضــرَح ذلك البناء الذي بقدر ما 

هــو �ضلــب للغاية، هــو كذلك في غايــة الغرابة، والــذي ن�ضميه: 

ثقافــة؛ ومن ثمة، بــواأ تمّزقه الكبير عر�َص الوجــود كّله: لقد كّف 
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الإن�ضــان بذلــك ال�ضنيع، عــن اأن يكون مجرد حيــوان، اإل اأنه لم 

ينجح بتاتًا، في اأن ي�ضير - كما حد�ص في قرارة نف�ضه - اإلهًا. لقد 

، الذي يتحــّرك ويعي�ص، بين 
ّ
غــدا ذلك الكائــن الموزع وال�ّضقــي

اأر�ــص الحيوان و�ضماء الآلهة، والذي فقد فردو�َص براءته الأر�ضي، 

وما فاز - مع ذلك - بَجّنة الخال�ص. 

 ،
ّ
اأَمــا اأ�ْضديــُت الن�ضَح عّدَة مــرات، للذين ظلــوا يختلفون اإلي

وهــم في اأوج الخوف والإحباط، حاثــًا اإياهم على ممار�ضة الفن، 

وتــرك ذواتهم َتْحملها تلك القــوى الخفية الكامنة فينا، وتوجهها 

وجهــَة العمل الفنــي؟! اإن كلَّ طفٍل هــو بالقوة فنــان، لأنه يغني، 

ويرق�ــص، وير�ضم، ويق�ــص الحكايات، ويبني ق�ضــوراً من الرمل، 

والحجــارة. اإن الفنانين العظام لكائناٌت فريدة من نوعها، نجحْت 

فــي اأن تحتفــظ باأعمــاق روحهــا، علــى تلــك البــراءة الطاهــرة 

والمقد�ضــة، التــي يت�ضف بهــا عالم الأطفــال، وعالــم الكائنات 

المو�ضومــة عــادة بالبدائية، التــي ت�ضتثير - ب�ضبــب و�ْضمها ذاك - 

ال�ضحــَك لدى الأغبيــاء. اإن كل اإن�ضان يملك اإلــى حّد ما، القدرَة 

علــى الخلــق والإبــداع، لي�ــص بال�ضــرورة كممار�ضــة راقيــة، اأو 

ح�ضريــة. لكم هو رائع جداً، ذلك المثل الذي تقدّمه لنا ال�ضعوُب 

القديمــة، في هــذا ال�ضــدد، حيــث كان يلتقي الجميــع ليرق�ص، 
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ويغنــي، رغم الأحــزان و�ضيق ذات اليــد! اإن الفن موهبــة لُدِنية، 

ُتعالج الروح من اآثار الف�ضل، والخيبات، والإحباطات. اإنه يمنحنا 

تلك القوة الالزمة لتحقيق اليوتوبيا، التي تهيئنا لها الأقدار.

يــرّوج الفــنُّ المتعلق بكل مرحلة، روؤيًة مــا للعالم، وهي تلك 

الروؤية، وخا�ضة ذلك الت�ضــّور المتمثل للواقع، الذي يتبّناه النا�ص، 

فــي لحظة تاريخيــة معينة. في هذه الألفيــة الجديدة، وعلى الرغم 

مــن وجود �ضوق عمالقــة لترويج فنون العولمــة، فاإننا ما نلبث اأن 

نجــد هنا وهنــاك، بع�َص العالمات الدالة علــى وجود نظرات فنية 

جديــدة، خا�ضة في الفــن ال�ضابع، تتفتق تفّتــق البراعم، بعد ف�ضِل 

�ضتــاٍء طويــل. في هذه الأفالم ذات الميزانيــة المحدودة، التي تفد 

علينــا مــن بع�ص البلدان ال�ضغيــرة، التي لم تمتــد اإليها بعُد عدوى 

العولمــة، عادة مــا يتم التعبير بتلقائية، عــن عملية بحث جادة عن 

عالــم اإن�ضاني، بقدر مــا هو مفتقد، بقدر ما نحن لم نزهد بعد فيه. 

اإنها ف�ضيلــُة تلك الأفالم، التي تملوؤنــا بالرتياح، وتزرع ال�ضلوى 

والعــزاء بدواخلنا، وهــي ُتبّين لنا باأن بع�ص اأنمــاط العي�ص، الأكثر 

اإن�ضانيــة من نمط حياتنا الحالي، ل تزال موجودة على قيد الحياة. 

ولهــذا، ل ينبغــي لنــا اأن ننعــت الإن�ضــاَن بكونه مجرد اآلــة لن�ضر 

الخراب، واليباب وح�ضب، واإنما هو كذلك كينونة مترعة بالرغبة 
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في الحياة؛ كما اأنه لي�ص مجرد عزلة، واإنما هو اتحاد في الم�ضير، 

وفي المحبة اأي�ضًا.

»بنظــرِة معبوٍد �ضغير عاجــز، كان يتاأّمل التكّتــَل الم�ضطرَب 

والهائــل، الرقيــَق والقا�ضــي، الكريَه والمحبوب، الــذي كان ِمْثل 

وح�ــصِ اللفياتان Léviathan المرعــب، يرت�ضُم على الجانب، في 

ت�ضاد مع ال�ضحاب الثقيل، الآتي من جهة الغرب.

كانــت ال�ضم�ص ت�ضافر نحو الغــروب؛ ومن ثانية لأخرى، ظل 

ال�ضحــاب ُيغّير من ُم�ْضحتــه. وظلت بقايا ال�ضحــب الهائلة، ذات 

اللــون الرمــادي الُم�ْضرب ببع�ص الحمرة، تتمــزق من تلقاء ذاتها، 

على خلفيــة �ضحاب بعيد جداً، يجمع بيــن مجموعة من الألوان، 

مــن بينها الرمادي، والليلكي، والأ�ضود. »يــا لخ�ضارة ذلك اللون 

الوردي«، رّدد هو في قرارة نف�ضه، وكاأنما كان يتواجد بين اأرجاء 

قاعــة للعر�ص. غير اأن اللون الوردي ما لبــث اأن انت�ضر، مبّدداً كل 

مــا كان حولــه، وقد ا�ضتمــر ذلك وقتًا غير ي�ضير، اإلــى اأن بلغ تلك 

اللحظــة، التي بداأ فيها بالنطفاء، عابراً لحظة تبّدله من الّلَبني، اإلى 

لــون �ضارب في البنف�ضجي، ليتبّدى رماديًا، ثم اأخيراً اأ�ضود، اللون 

المعلــن عن الموت، التي هي دومًا، لحظــُة اأّبَهة واحتفاء، �ضرعان 

ما تنتهي بمنح الكائنات كل ما ظلت ت�ضتحقه من عزة، و�ضرف.
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ثم اإذا بال�ضم�ص تختفي.

هــا هو ذا يوم اآخر، مــن اأيام بوين�ص اإيري�ــص، ينق�ضي؛ يوم من 

روزنامــة ذلك الزمن غير القابل لال�ضتعــادة، والمفتقد مرة واحدة 

واإلــى الأبــد، والذي يدفع به دفعًا من الوراء، دون راأفة ول رحمة، 

كــي يجعله يقترب اأكثر، من حتفه الأخيــر. لكم غدا دفُعه �ضريعًا، 

وهــو يدفع بــه اإلى النهايــة! من قبل، كانــت ال�ضنون تمــر باإيقاع 

بطــيء، وظل الوقت يبــدو لناظريه، وهو ينظر اإليه من جهة الأمام، 

وكاأنمــا هــو درب، مــا تنفك معالمــه تتال�ضى في الأفــق. غير اأن 

ال�ضنوات في الوقت الحا�ضر، �ضرعان ما غدت تِكّر باأق�ضى �ضرعة 

ممكنــة، في اتجــاه النهاية، وكان هو ي�ضمــع نف�ضه في كل لحظة، 

اإمــا يرّدد: »م�ضت الآن ع�ضــرون �ضنة، على المــرة الأخيرة، التي 

كنــت قد راأيتها فيها«، اأو يرّدد �ضيئًا ركيكًا وماأ�ضاويًا اآخر، من هذا 

القبيــل. حينذاك، يدرك بغتة، كم�ضرف على هوة �ضحيقة، باأن كل 

مــا ف�ضل لديه، لي�ضــّد الرحال �ضوب العدم، لي�ــص �ضوى نزر قليل 

مــن الوقــت؛ اأي اأنه لــم يبق لــه بالتحديد، غير بع�ــص الخطوات 

ال�ضقية القليلة، التي عليه اأن يقطعها. ترى، لأية غاية، �ضيخطوها؟

ومــا اإن بلغ هــذا المبلغ المحتــد في الوعي، وبدا لــه باأن كل 

الأ�ضيــاء عديمــة المعنى ب�ضكل مطلــق، حتى عثــر بال�ضدفة، على 



154

كلــب �ضائب من �ضنف تلك الكالب المتعط�ضة للم�ضة يد ب�ضرية، 

والتــي لهــا م�ضير اأ�ضاأل من ج�ضدها، ومن قلبهــا، اإل اأنه ظل رغم 

كل ذلــك، كلبــًا قــادراً على ال�ضمــود بب�ضالة بالغة، فــي وجه كل 

القــوى المهددة، وقــادراً على الدفاع عن حياتــه الو�ضيعة. التقط 

الكلــَب، ودهلّل، ثــم �ضنــع لــه - كيفما اتُِّفــق - ُحجــرًة �ضغيرة، 

وَتعّهــده بالطعام، و�ضار هــو بذلك معَنى الحيــواِن الم�ضكين في 

الوجــود، وهو مــا منح حياته هو بالذات اأي�ضــًا، بتاأثير ع�ضي على 

كل فهــم، وُمَتَحــدٍّ لكل فل�ضفة، معًنى جديــداً؛ وهكذا �ضارا معًا، 

هــو والكلب، اأ�ضبــَه بمخلوقين يائ�ضين، �ضقطا فــي وهدة الوحدة 

الفظيعة، ما فتئا ينامان جنبا اإلى جنب، كي ُيدفئا بع�ضهما بع�ضًا«.

٭٭٭
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الهوام�س:

1( اللــورد اأكتــون Lord Acton )1902/1834(، بارون بريطاني 
من اأ�ضول اإيطالية األمانية. هو موؤرخ ورجل �ضيا�ضة، لعب دوراً مهمًا 

فــي القرن التا�ضع ع�ضر، في اإطار النقا�ضات التي تخ�ص دور الكني�ضة 

الكاثوليكية في الحركة الليبرالية )المترجم(.

2( ماريــا زامبرانــو M. Zambrano فيل�ضوفة اإ�ضبانية 1991/1904 
)هام�ص الترجمة الفرن�ضية(.

 nihil لفظــة م�ضتقــة مــن كلمــة نيهيــل le nihilisme 3( العدميــة
 nihilisme الالتينية، التي تعني: ل �ضيء، عدم. وقد ا�ضتعملت لفظة

تورجنيــف  اإيفــان  الرو�ضــي  الكاتــب  طــرف  مــن  مــرة،  لأول 

)1883/1818( في اإ�ضارة اإلى انتقاد اجتماعي لأنتيليجن�ضيا متطرفة، 

فقــدت الأوهــام. والعدمية فل�ضفيًا، هي نزعة �ضــك مطلقة، ل توؤمن 

بــاأي قيمــة، ول بــاأي معتقــد. اإنهــا ل تولــي اأهميــة اإل »للعــدم«، 

و»الحطام«، و»الموت« )المترجم(. 

4( المذهــب الكلبــي cynisme موقــف ا�ضتفــزازي، فيــه نوع من 
التحــدي للقيــم والمعتقدات الجتماعيــة. والكلبية نزعــة تفل�ضفية 

قديمة، تتحدى الم�ضبقات الأخالقية، والأعراف الجتماعية، با�ضم 

العودة اإلى الطبيعة )المترجم(.

٭٭٭
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اإّن الّتَعجَل لمْن اأ�ضواأ الأمور.

العجلــُة ل ُتثمــر، ول ُتزهــر. اإن 

اأهــم مــا ينُجــم عنهــا هــو الخوف، 

بحيث اإن الإن�ضــاَن ما اإْن ينخرَط في 

اإيقاعهــا، حتى يكت�ضــَب �ضلوَك الآلة 

 ،automate الميكانيكيــة المتحركة

ومــن ثمة ل يغــدو م�ضوؤوًل عــْن اأّي 

�ضيء اأبــداً، ول حّراً في اأفعاله وحياته 

مطلقــًا، ول قادراً علــى الّتعّرف على 

الآخرين، بتاتًا.

الرسالة الخامسة:

الممـــانعـــــة

»إنهم أولئك المطرودون، 

والمنفيون، والُمحَتقرون، 

الذين ُحرِموا من وطنهم، 

ومن قطعة أرضهم، أولئك 

الذين ُقذف بهم، بطريقة 

وحشية، في حفرة بغور 

عميق. ها هو ذا المدى، 

الذي بلغه فرسان هذا 

الزمن، المتّوجون بأكاليل 

النصر«.

 إ. يونغر 
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اإّن روحــي لتهتــّز، وترتجــُف، كلما راأيــُت الب�ضــَر من�ضاقين، 

يجرُفهــم �ضباقهــم المحمــوم، دون معرفــة حقــة بالوجهــة، التي 

ي�ضيرون فــي اتجاهها، واإنما تراهم مرتَعبيــن ومَرّوعين وح�ضب، 

وقــد عدموا حتى الّتعّرف على هوية الّلواء، الذي اقتيدوا لالن�ضواء 

تحته، في معركة لي�ضوا هم َمن اختارها.

لقــد تغّيرت الأجــواء كثيراً، فــي بوين�ص اإيري�ــص. ففي الأزقة 

والدروب، عادة ما ُي�ضادفــك منظر الرجال والن�ضاء، وهم َيُحّثون 

الَخطــَو، متقّدميــن ب�ضرعــة اإلى الأمــام، من دون النظــر حتى اإلى 

بع�ضهــم بع�ضــًا، واإنما تراهــم خا�ضعين وح�ضــب، ل�ضغط الوقت 

الــذي �ضار يهــّدد اإن�ضانيتهم. فما عاد لهوؤلء مــكاٌن يجل�ضون فيه 

للحظة من اللحظات، كــي يتجاذبوا اأطراف الحديث فيما بينهم، 

حــول كاأ�ص من القهوة؛ وهــي لعمري، تلك العــادة القديمة التي 

ظلــت تميــز �ضاكنــة هــذه المدينة، قبــل اأن يمتــد اإليهــا التوّح�ص 

 جّبار، عديم العقل؛ 
ّ
والعنــف، ويحّولنها اإلى مجرد ج�ضٍد وح�ضي

لّمــا كان ل يــزال لــدى الأمهــات، مت�ضــٌع مــن الوقــت لمرافقة 

اأطفالهن، كي ي�ضتمتعــوا باللعب بين اأرجاء ال�ضاحات الكبرى، اأو 

لزيــارة اأجدادهــم. فهل بمقدور المــرء اأن ينب�ضط لهــذه ال�ضرعة، 

وين�ضــرح؟ يبــدو بــاأن المردوديــة الإنتاجيــة هــي واحــٌد من بين 

www.book
s٤a

ll.n
et



159

الأهــداف، التي ظــل يرمي اإلى تحقيقها، هــذا ال�ضباق المحموم. 

لْت بهــذه الكيفية  لكــن، هــل ُتعــّد المنتجــات، حتــى واإْن تح�ضّ

المتعّجلة، ُغْنمًا حقيقيًا؟

ل ي�ضتطيــع الإن�ضان اأبداً، اأن ُيحافظ علــى خا�ضيته الإن�ضانية، 

�ضمــن دائرة هذه ال�ضرعة المفرطة؛ واإذا ما حدث له اأن ا�ضتمّر في 

العي�ص كالآلة الميكانيكيــة المتحّركة، فاإنه �ضوف يغدو ل محالة، 

اأثــراً بعد عين. ذلك اأنه بقدر ما اأّن الإنجاَب خا�ضيٌة مالزمة لحياة 

الإن�ضــان، وبقــدر مــا اأن دورة الف�ضــول خا�ضيٌة مالزمــٌة لتحّول 

النبــات، فاإّن طماأنينة النف�ص، وبع�ــصَ الُبطء، هما كذلك وبالمثل، 

خا�ضيتان مالزمتان لطبيعة الحياة الإن�ضانية، بال�ضبط.

اإننــا نخطو، غير اأّننا ل نتقــّدم. اإّننا لنتحّرك وح�ضب، من دون 

توقــف طبعــًا، بيــن اأرجــاء عربة، مثلمــا لو كّنــا على متــن عّباَرة 

�ضخمــة، اأو على �ضطح مدينة كوكبيــة ville satillite، من ف�ضيلة 

تلــك المــدن الكوكبية، التي ُوِعدنــا بها. فما عاد ثمــة من �ضيء، 

ي�ضتغــل بالتوافق مع الإيقاع الحقيقي لالإن�ضــان. فَمن ما زال ي�ضير 

مّنا، بُتــوؤدة ومهل؟ اإن ال�ضبب في �ضيوع هذا الو�ضع، كون العجلة 

ما عــادت �ضيئًا خارجًا عن ذواتنا، واإنما �ضــارْت تتمّثلها اأذهاننا، 

حتــى ما عادْت تتوقف عن بث ال�ضور المتغّيــرة ال�ضريعة، وكاأنما 
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هــي تنقر على جهاز الريموت كونتــرول؛ بل ربما امتّدت عدوى 

غ الغيــرة من اللحم،  ال�ضرعــة، لت�ضيــب قلوبنا كذلك، هــذه الُم�ضَ

التي انخرطــت تلقائيًا في عملية اإنفاق �ضحناتها، من خالل موالة 

النب�ــص بوتيرة مرتفعــة، كي تــوؤول كل الأمور اإلى نهايــة �ضريعة، 

وت�ضيــر الحيــاة جميعها فيما بعــد، مجرد ن�ضــي من�ضي وح�ضب. 

فنحــن ما عدنا نعرف اإطالقــًا، كيف نقيم ال�ضلوات بخ�ضوع، لأّنا 

خ�ضرنا في طريق تقدمنا ال�ضريع، خا�ضية ال�ضمت وال�ضراخ، معًا.

فــي زحمــة العجلة، ي�ضيــر كلُّ �ضيء �ضديــَد الفظاعــة بالن�ضبة 

للنا�ــص، حتى اإن الكالم ما عاد عملــة، ُتَتبادل فيما بينهم اأبداً. وقد 

بلــغ بنا الأمر مبلغًا مهوًل، بحيث �ضرنا ل نعّبر �ضوى بلغة الأرقام، 

عو�ــص لغة الكالم، ول نتبــادل �ضوى المعلومــات العامة، عو�ص 

الخبــر عن الأحــوال. اإن اختفاء الحوار في حياتنــا، عامل رئي�ضي 

في عملية خنق كل محاولة للتفاهم، من �ضاأنها اأن تن�ضاأ بين النا�ص، 

وت�ضمــَح لهــم بالنت�ضــار علــى المخــاوف، التــي ت�ضكــن بيــن 

جوانحهــم، وبلــوغ اأكبر قــدر ممكن مــن الحرية. غيــر اأن اأ�ضّد 

الأمــور خطورة، في هــذا المجتمع الموبوء، لي�ــص هو ال�ضتغالل 

والفقر وحدهما، واإنما هو البوؤ�ص الروحي المرافق لهما. ذلك اأن 

اأغلبيــة النا�ــص لــم تعد ترغب فــي ال�ضتــزادة من الحريــة بمقدار 
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اإ�ضافــي، لأن الحرية غدْت تخيفها. ومن ثمة، غدا الخوف اأعظم 

عالمــة على انحطاطنــا. اإن الأمر لكذلك بالفعل، اإلى حدِّ اأنه �ضار 

َف  بو�ضع المرء، الكتفاء بالك�ضط قلياًل على ق�ضرة المجتمع، ليْك�ضِ

عــن ذلك الهلع الثاوي بين اأعماق �ضاكنــة المدن الكبرى، التي ما 

عــادت تحيــا، اإل من اأجــل اأداء الواجب المهنــي، فح�ضب. وقد 

�ضــار هذا الواجب مكرهًا للغايــة، اإلى درجة اأن تقّل�ص معه وجود 

هــوؤلء النا�ص، و�ضار يتمثــل في مجرد كينونة لآليــات ميكانيكية 

متحركــة، ل ُيفتر�ــص فيهــا اأي تدبيــر اأو تفكيــر، قبــل النهو�ــص 

بمهامها العملية.

�ضــار الجــزء الأكبر مــن الب�ضرية اليــوم، يعمل لفائــدة �ضلطة 

ب اأكثر، كما اأن  مجــردة. وهناك من فئة الم�ضتخدمين، َمــن يْك�ضِ

هنــاك َمــن ل يك�ضــب غيــر النــزر القليــل، اإذا مــا قــورن و�ضعه 

بالآخرين. لكْن، اأين يكون اختفى ذلك الإن�ضان الحر، الذي كان 

قــادراً علــى الح�ضم، واتخاذ قرار نف�ضه بنف�ضــه؟ اإنه لذلك ال�ضوؤال 

جد الجوهري، الذي ينبغي علينا اأن ن�ضتمّر في طرحه على ذواتنا، 

ّمــع فــي قــرارة اأنف�ضنــا، وفي دخيلــة اأرواحنــا، نداَء  اإلــى اأن نَت�ضَ

الم�ضوؤولية الذي يوؤول اأمره اإلينا، في النهاية.

اأعتقــد باأنــه ينبغي علينا اأن نقاوم: لقــد كان ذلك على الدوام، 
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هــو �ضعاري. اإل اأني غالبــًا ما �ضرت اأت�ضاءل اليوم، عن طبيعة تلك 

الكيفيــة العمليــة، التي ُيمكــن اأن ُيترجم اإليها هــذا ال�ضعار. فحين 

كانــت الحياة في ال�ضابق اأقّل �ضعوبة، ما كان لهذا ال�ضعار اأن يعني 

عنــدي، اإل النهو�ــص ببع�ــص الأعمــال البطولية، مــن قبيل رف�ص 

النح�ضــار بين عربــات هذا القطــار الم�ضعور، الــذي يقودنا اإلى 

محطات الجنون، وال�ضقاء. لكْن، هل بمقدور المرء اأن يطلب من 

النا�ص، الذين وقعوا و�ضط الإع�ضار، اأن يتمردوا؟! وهل بمقدوري 

اأنــا، اأن اأطلب من رجال ون�ضاء بلدي، رف�ص النح�ضار في دينامية 

هــذا النظــام الراأ�ضمالــي المتوح�ص، في حين اأنهــم م�ضطرون اإلى 

اإعالــة اأبنائهم، والإنفاق على ذويهم؟! ثم كيف �ضيكون بم�ضتطاع 

هــوؤلء، اإْن كانوا ي�ضطلعون بكل تلك الماأموريات، اأن يقطعوا مع 

نمط الحياة، الذي ظلوا يحيونه؟!

لقــد تغيــرِت الأو�ضاُع بكيفيــة جذرية، اإلى حّد اأنــه �ضار ينبغي 

علينــا اأن نعيــَد، بتيّقٍظ وانتباه، تحديَد ما نعنيــه بلفظ »المقاومة«. اأنا 

لي�ــص فــي و�ضعي، اأن اأعطي جوابًا جاهزاً بهذا ال�ضدد، اإذ لو كان مثل 

ذلك الجواب بحوزتي، لفعلت ما يفعله المنادون بم�ضاريع الخال�ص 

الرّبانــي، ولقمــُت بمــا يقوم به المتدينــون الم�ضابــون بالتخريف - 

هــوؤلء الذيــن يعتقدون وحدهــم ربما، اعتقــاداً خال�ضًا، فــي م�ضاألة 
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تقديــم ال�ضهادة على ع�ضرهم - ومــن ثمة، اأمكنني الخروج لل�ضدع 

ب�ضهادتي، في زاوية من زقاق المدينة، مندفعا اإلى تحقيق ذلك، بتلك 

الندفاعــة ال�ضريعة والمتعجلة، التي يحّفُزنا عليها ما تبقى على وقوع 

الكارثــة، من اأمتار قليلة. لكــن ل، ذلك اأن ما اأ�ضعر بالرغبة في تبليغه 

اإليكم، عبر هذه الر�ضالة، هو �ضيء اأقل من هائل، واأكثر توا�ضعًا، وهو 

�ضبيــه بالعتقاد في معجزة ما. �ضيء منا�ضــب لهذا الليل البهيم، الذي 

�ضرنــا نْعَمه فــي ظلمته، �ضيء ربما يكون اأ�ضبــه ب�ضوء خافت، ي�ضدر 

عن �ضمعة، نغذي بف�ضله بع�َص الأمل. 

لقد قادت مع�ضالُت الحياة الع�ضرية، بما فيها م�ضكلة العطالة، 

والكثافــة المتزايدة لل�ضــكان، الإن�ضان اإلى الن�ضغــال بالقت�ضاد، 

حتى �ضــار ان�ضغالــه ذاك و�ضوا�ضيــًا. �ضاقت الحيــاة بما رُحبت، 

واقت�ضر الختيار فيها - مثلما يحدث في اأزمنة الحرب - اإل على 

بديل واحد، ل �ضيء �ضواه: اإما اأن ينخرط الإن�ضان في الجندية، اأو 

اأن يجــد نف�ضه فــي اأحد الم�ضت�ضفيات، معطوبــًا. ففي الأرجنتين، 

مثلمــا فــي العديد من الــدول الأخــرى، �ضــار لعبــارة »اأْن يحيا 

الإن�ضــان« مدلول �ضيٌق، هو اإما اأن يكون عامــاًل، ي�ضتغل بتوقيت 

كامــل، اأو اأن يكــون مق�ضيــًا ومهم�ضًا. ومن ثمة، �ضــارت العزلة 

الباركــة بِجراِنهــا على ُمُدننا، وخيمة؛ اإن عزلــة الفرد الرهيبة، هي 
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واحدة من بيــن الماآ�ضي، التي توّلدْت عن �ضمة العجلة، وعن عيار 

الكفاءة efficacité، اللذين يمّيزان ع�ضرنا.

اإن اأول نتيجة ماأ�ضاويــة ينبغي التجّند لمعالجتها، دون تقاع�ص 

اأو اإبطــاء، اآفــُة تبخي�ص الذات، وهي - لعمــري - اأخطر اآفة يعاني 

منهــا الإن�ضان المعا�ضر؛ ومن ثم فهي ت�ضّكل الخطوة الأولى، التي 

ت�ضاهــم في قيادة الإن�ضان - حتمًا - اإلى الخ�ضوع، واإلى اأن يغدو 

مجــرد عن�ضر نمطي، في ح�ضــد حا�ضد. فما عــاد الإن�ضان اليوم، 

يــرى ذاته علــى اأنه اآثم اأبــداً، واإنما �ضــار يعتبر نف�ضــه بالأحرى، 

متوّرطــًا فــي وجــوده se prend pour un engrenage، وهــو 

اأخطــر الأمور، واأ�ضدها فظاعة على الإطالق. ولي�ص لهذا التدني�ص 

غيــر عالج واحــد: اإنه تلك النظرة، التي حيــن يلقيها كل مّنا على 

الآخريــن، ل ينبغي عليه اأن يلقيها، لتقييم اأهلية نجاحه ال�ضخ�ضي، 

ول لتحليــل هذا ال�ضلوك اأو ذاك مــن مجموع �ضلوكاته، واإنما من 

اأجــل اأن يتعّرف علــى ما هو اإن�ضاني فيــه، واأن يقت�ضمه مع الآخر، 

فــي احت�ضــاٍن كفيل باأن يمّدنــا بم�ضاعر الفــرح، الناجمة عن هذا 

الكت�ضــاف، الــذي يفيدنــا باأننا ُنكّون جــزءاً ل يتجــزاأ من خليقة 

كبرى، ت�ضملنا اأجمعين.

لــدّي اليقيُن باأّننا �ضنتمّكن، لو ا�ضتعْدنــا الثقَة في الإن�ضان، من 
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النت�ضــار على الخوف الذي ي�ضّلنا، ويجعلنــا جبناء. لقد غامرُت 

اأنــا بنف�ضي، خالل �ضنوات بعينها، اإلى حّد الموت. فهل كان ذلك 

يــا ترى، مــن دون خوف؟ ل، اإنما كنت اأخــاف، اإلى حّد بدوُت 

معــه متهّوراً، ومع ذلك لم اأ�ضتطع التراجــع. فلو لم اأفعل ما فعلته، 

مــن اأجل رفاقــي، لأجل هوؤلء الفقــراء الذين التزمــُت لفائدتهم، 

لكنــُت ربمــا تخّلْيُت عــن اختياراتــي. اإننا ل نقــدم على ركوب 

المخاطــرة، حين نكون وحيدين، وبعيدين عن النا�ص، واإنما نفعل 

ذلــك فقط، حيــن نغو�ص في واقــع الآخرين، ول نجــد فينا طاقة 

للرجــوع اإلــى الخلــف. حينمــا ا�ضتغلــت فــي هيئــة الكوناديب 

الأ�ضخا�ــص  عــن  للبحــث  الوطنيــة  )اللجنــة   CONADEP

المفقوديــن(، كنُت اأرى في النوم بع�ص اأعمــال التعذيب، التي لو 

اأّنــي تعّر�ضــُت لها بالفعل، لكنُت قد ف�ضلــُت عليها الموت؛ وهي 

ح�ضيلة تلــك الأعمال الوح�ضيــة الرهيبة، التي تعر�ــص لها اأنا�ٌص، 

ظللــت اأمح�ضهم بمحبة كبــرى. فلكم كنت مــراراً، اأ�ضتعد للنوم 

باأع�ضــاب هادئة، وبما يلزم من رباطة الجاأ�ص، غير اأني ما األبث اأن 

اأ�ضتيقظ مرّوعًا ومفزوعــًا، لحظات بعد ذلك، فيتحير ذهني ب�ضاأن 

م�ضاألــة ال�ضتمرار في عملي بالهيئة؛ لكــن ل تم�ضي غير لحظات 

ق�ضيــرة، حتــى تراني عاجزاً عن رف�ــص ال�ضتماع لهــوؤلء النا�ص، 

الذين ظلوا يلتم�ضون مقابلتي، لالإن�ضات اإليهم. لقد كان ذلك اأمراً 
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م�ضتحياًل؛ اإذ حتى لو اأني حاولت الرف�ص، لف�ضلت ب�ضكل تلقائي، 

لعــدم قدرتي على تخييب اأمل هــوؤلء الآباء، الذيــن ُقِتل اأبناوؤهم، 

بوح�ضية فظيعة.

لــم اأكــن اأقوى علــى فعل �ضيء من ذلــك القبيل، �ضــواٌء رف�َص 

ا�ضتقبــال هــوؤلء، اأو الإن�ضاَت اإليهــم، لأنني كنــُت ملتزمًا معهم. 

بهــذه الكيفيــة بال�ضبــط، ن�ضتطيــع اأن نمانع؛ فكلمــا واجهنا اآلم 

الآخريــن، ن�ضيــر �ضجعانًا؛ وحينئــذ فقط، تاأخذ الحيــاة خا�ضيتها 

المطلقــة. اإن النا�ــص فــي الأغلــب الأعــم، ل تتحــرك فــي اتجاه 

الآخريــن، لاللتفاف حولهم، حتى ولو كانت تواجه ما يجري في 

العالم، وما يتهددنا جميعًا؛ فنخ�ضر بهذه الكيفية، اإمكانية توظيف 

اأنف�ضنــا فــي اللحظة المنا�ضبة، وو�ضعها في المحــك، فُن�ضّيع علينا 

اإمكانيــة ال�ضت�ضالم للموت، ونحن قريــرو العين؛ ومن ثمة، نبقى 

خا�ضعين لأوامر مجتمع ل يحترم كرامة الإن�ضان، بالمطلق. يدافع 

الكثيــرون عن اأطروحة عدم ال�ضماح للــذات، بالكتراث ل�ضوؤون 

الآخريــن، لأن الأفــكار المثاليــة المطلقة، التي قــد يرفعها هوؤلء 

ك�ضعار لهم، توؤول دومًا اإلى النحطاط، مثلها في ذلك مثل الحب 

الأفالطونــي، الذي كلما تج�ّضد في �ضخ�ص بعينه، تلوث، وتلّطخ. 

فــي هــذه الأطروحة - مــن دون �ضــك - بع�ص الحقيقــة، اإل اأن 
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جــراح النا�ص مــا تنفك تنادي علينــا، كي نهّب للقيــام ب�ضيء ما، 

لفائدتها. 

اإّن التدّخل لدى الآخر، ي�ضتتبع اإبداعًا، واإعادة تجديد في نهج 

�ضيــرة الحياة، مقارنًة مع ما داأب النا�ص على العي�ص عليه؛ والحال، 

اأن الإبــداع ل ي�ضــدر اإل عن الحريــة، وهو ل�ضيق اأ�ضــّد ما يكون 

اللت�ضــاق، بح�ّص الم�ضوؤوليــة. ثم اإنه بالإ�ضافة اإلــى ذلك، بمثابة 

الُمقّدرة الكفيلة بالنت�ضار على الخوف. اإن اإن�ضان ما بعد الحداثة 

l' homme de la postmodernité، كائــٌن مغلــوٌل اإلــى اأ�ضاليب 

الرفاهيــة، التي توّفرهــا التقنية، وبالتالي فاإنــه ل يتجراأ في الأغلب 

الأعم، على الإقــدام التلقائي على تجارب عميقة، من قبيل تجربة 

الحــّب، اأو الت�ضامن؛ غير اأن الإن�ضان بكيفية مفارقة، لن يت�ضّنى له 

العثــور علــى الخال�ص، اإل حيــن يجازف بحياته مــن اأجل قريبه، 

ومــن اأجل اإن�ضــان اآخر، �ضــواء اأكان جاره، اأم الأطفــال المتخّلى 

عنهــم فــي ال�ضوارع الماأهولــة بالبرد، دون عنايــة ول عالج، مما 

يتطلبــه �ضنهم؛ هــوؤلء الأطفال الذيــن �ضيحملون معهــم من دون 

�ضك، اآثــار هذه التجربة الماأ�ضاوية المريــرة، طيلة حياتهم. اإن في 

العالم اليوم، مائتين وخم�ضين مليوَن طفٍل متخلى عنه.

اإن هــوؤلء الأطفال هــم اأطفالنا، ومن ثم فــاإن اأمرهم ينبغي اأن 
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يدفعنا اإلى جعل م�ضيرهم، الق�ضيَة الأولى في م�ضروعات ن�ضالتنا، 

والق�ضيَة الأكثر �ضرعية في مجموع نداءاتنا المطلبية.

مــن �ضميم انخراطنا التلقائــي لفائدة الأيتــام، يمكن اأن تنبثق 

طريقــة جديــدة في التعاطي للحيــاة، حيث من الممكــن اأن يغدو 

�ضمنهــا النكفــاُء على الــذات، م�ضاألة م�ضينــة ومخجلة، وحيث 

�ضيكــون بمقدور المرء، اأن يكت�ضــف، واأن يخلق وجوداً مختلفًا. 

اإن التاريــخ ح�ضيلة كبرى لأعمال النحــراف والجنون - بما في 

ذلك من حــروب، واأعمال ا�ضطهاد، وتعذيب، وع�ضف غا�ضم - 

اإل اأن اآلف الرجــال والن�ضــاء مــا �ضحــوا باأنف�ضهــم، ول يزالون 

ي�ضّحــون، اإل ب�ضبــب تلك الأعمال الجنونيــة، وذلك من اأجل اأن 

يحمــي كل هوؤلء واأولئك، َمن يعي�ص من النا�ص ال�ضائقَة ال�ضديدة، 

والعــوز الكبير. اإن هــوؤلء الرجال والن�ضاء، هم من ج�ّضد ول يزال 

يج�ّضد، في �ضخ�ضه و�ضلوكه، فعَل المقاومة.

والآن، علينــا اأن نعرف - مثلما قال كامي - اإْن كانت ت�ضحية 

هــوؤلء ت�ضحيًة عقيمًة، اأو هي على العك�ص خ�ضبة؛ وهو - لعمري 

- ال�ضــوؤال الــذي ينبغــي علــى كل ذي قلــب ناب�ص بالحيــاة، اأن 

يطرحه على نف�ضه، مع اأخذ اللحظات الحا�ضمة في تاريخ الب�ضرية، 

بعين العتبار الالزم. وبمجرد ما اإن ُيقّدم الجواُب، وُيّتَخذ القرار، 
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حتــى يحّدد كل واحد منا المكان، الــذي ُدِعي اإليه، للخو�ص في 

ل من كل ذلك، مقــدار ل ي�ضتهان به،  الممانعــة؛ ول�ضــوف يتح�ضّ

مــن مجالت الحريــة المنتزعة انتزاعًا، والتــي بمقدورها اأن تفتح 

لالإن�ضان اأبعاداً، كانت غير ماأمونة، اإلى ذلك الحين.

كذلــك هو الج�ضر، اأي المعبر الذي ينبغي علينا اأن نجتازه. ل 

يمكــن لنا اأن نبقــى متم�ّضكين بالما�ضــي، وم�ضتلذين كثيراً بمنظر 

الهاويــة. اإن عملية اإعادة خلق الإن�ضان مــن جديد، وكذلك اإعادة 

خلــق عالمه، ما عادت مجــرد اختيار واحد من بيــن الختيارات 

الأخرى، واإنما �ضارت على هذا الدرب غير النافذ، الذي ينت�ضب 

اأمامنــا اليــوم، عمليــة تدّخــل ملّحة و�ضريعــة، لمعالجة مــا ينبغي 

معالجتــه، ومــن ثمــة ل يمكنها البتــة - مثلها مثــل ميقات ولدة 

ال�ضبي في اأوانه - اأن توؤجل اإلى موعد لحق.

يجد النا�ص في اأنف�ضهم، وهم يواجهون الآفات الكبرى، القوَة 

التــي ت�ضمح لهــم بتجاوز مقدراتهم الذاتيــة العادية، وهو ما برهن 

عليــه مثــاًل، جميُع هوؤلء الرجــال والن�ضاء، الذيــن قاوموا بمجرد 

�ضمودهــم و�ضجاعتهم، اأعتى الطغاة في قارتنا الالتينو - اأمريكية، 

وانت�ضــروا عليهــا. اإّن الكائن الإن�ضاني ليعــرُف كيف يفتح، و�ضط 

الحواجــز والعقبات، �ضباًل جديدة لتدفق الحياة، لأن مجرد �ضْدع 
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ب�ضيــط، هو �ضدٌع كاٍف لتتوّلد منه الحيــاة، من جديد. وفي اإطار 

هــذه المهمة، يغدو من باب اأولــى واأحرى، رف�ُص كّل ما من �ضاأنه 

اأْن يخنــق الوثبة الحيويــة، التي ن�ضتطيع اأْن نفّجرهــا من دواخلنا؛ 

كمــا اأنــه من بــاب اأولى اأي�ضــًا، الدفاع عــن ذلك التقليــد، الذي 

يلهمنــا، ويك�ضف لنا عن الجانب المقّد�ص في الإن�ضان، مثل ذلك 

الدفــاع الذي اأقدمت عليه ال�ضعــوب، التي كانت ترزح تحت نير 

الحتــالل، بب�ضالــة كبرى؛ ومن باب اأولى كذلــك، عدم ال�ضماح 

لأي كان، بحرماننــا مــن ف�ضل لحيظــات الحرية الق�ضيــرة، التي 

يمكــن اأن ننعم بهــا، اإما ونحــن نقت�ضم الطعام مع َمــن نحب، اأو 

نح�ص بها في عملية التاآزر مع تلك المخلوقات، التي تحتاج اإلينا، 

اأو اأثنــاء نزهــة في غابة، اأو عــن طريق الإقرار بف�ضــل عناق؛ ومن 

بــاب اأولى اأخيراً، اإظهار القدرة على الإقدام، وكاأنه ينبغي علينا اأن 

نقفــز مــن بيت من البيــوت، الذي تلتهمــه النيران. هــذه بالطبع، 

لي�ضــت اأفعال عقالنية، ولكن من غيــر المهم اأن تكون كذلك، اأو 

ل تكون، لأن الم�ضاعر هي ما �ضوف ينقذنا.

ل يقــوى العالم كله، على فعل اأي �ضيء مهما كان - للت�ضدي 

بالمنع - لذلك الإن�ضان الذي يغني، و�ضط الماأ�ضاة والبوؤ�ص.

٭٭٭
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كّل �ضاعٍة مْن وقت الإن�ضان، هي 

 من الوجود، ل ي�ضَنح لنف�ضه 
ٌّ

حّيٌز حي

لــدى المرء، ]كي يت�ضرف في ُغْنم ما 

واحــدة  لمــرة  اإل  عنــه[؛  يترتــب 

وح�ضــب؛ ومن ثم، فهــو فر�ضة غير 

قابلــة للّتعوي�ص، على وجه الإطالق. 

وفــي هــذا بالــذات، يكمــن �ضغُط 

الحياة، كما تكمُن عظمتها، واإمكانيُة 

غْمــِر اندثاريــة الزمن المنفلــت مّنا، 

ببع�ص اللحظات المطلقة، بحيث اإّننا 

خاتمة:

القرار والموت

إن الموت - ذلك الحدث 

المنفلت، وغير القابل ألن 

ُيمسك به، والذي يتحّقق 

بينما نحن خاضعون له - 

هو فعٌل يجري خارج دائرة 

الواقع، بين ربوع مملكة 

أخرى.

م. زامبرانو
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كلمــا التفتنا ننظر اإلى الخلف، اإّل يظهــر لنا ذلك الطريق الطويل، 

الــذي قطعنــاه في ال�ضابــق، وكاأنما هــو �ضل�ضلٌة متواليــٌة من الأيام 

المقّد�ضــة، وقد �ضّجلْت ح�ضوَرها ال�ضتثنائــي المميز، في مراحل 

ولحظات مختلفة من وجودنا.

اإن اإيقــاف مجــرى الحيــاة فائــق الو�ضــف، لي�ص مجــرَد اأمٍر 

م�ضتحيل فقــط، واإنما هو قد ينقلب علينــا انقالبًا عك�ضيًا، كذلك 

 اأ�ضدِّ 
ْ
- اإِن نحــن ا�ْضتطعنــا تحقيَقــه - لن�ضقــط بتلقائية، بين فّكــي

الكاآبــات المعروفة قتامًة؛ وقد تتوالــى علينا الأيام رتيبة، لي�ص فيها 

اأدنى �ضمٍو روحي، بل قد ت�ضبح فائ�ضة اأكثر عن اللزوم، وقد ي�ضل 

بنــا الأمــر بب�ضاطة، حّد التبخي�ص من قيمتهــا، لأننا قد ل نرى فيها 

اأي �ضــيء ذا بال، من �ضاأنه الحــدوث. اإّن حياة الإن�ضان قد تتقّل�ص 

فــي مجرد تلــك ال�ضعــادة، التي يكــون بمقــدوره تحقيَقها، وقد 

ي�ضبــح اأبهى اأ�ضكال الوجــود على الإطالق، �ضبيهــًا برحلة طويلة 

الأمد، على متن �ضفينة باذخة.

اأعتقــد باأن اأهم ما في الحياة، هو الإخال�ص لما يعتقد الإن�ضان 

اأنــه قــدُره الخا�ص، والذي ل يك�ضف له عــن نف�ضه، اإل في خ�ضم 

تلــك اللحظات الحا�ضمة مــن الوجود، اأي عند تلــك النقطة التي 

تتقاطع فيها الطرق، ونعي�ص اأثناءها لحظة وجودية ع�ضيبة، اإّل اأنها 
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مع ذلك تلك اللحظة، التي ما تنفك تقّدم لنا الختيارات الأ�ضا�ضّية 

فــي الحيــاة. اإنها لمن اأهــم لحظــات حياتنا على الإطــالق، لأّن 

الختيار لم يكن - قبلها - متاحًا لنا، وما كّنا قادرين ل على روؤية 

مــا يقــع اأمــام اأنظارنــا، ول على مــا كان يحدث خلفنــا، وكاأنما 

�ضبــاٌب كثيــف ظــّل - في تلــك الآونــة الحرجــة - ُيغ�ّضي على 

اأب�ضارنــا، اأو كاأنما ُفر�ــص علينا اأن نختار ورقَة اللعب الحا�ضمَة في 

الجولة كلها، بينما عيوننا ُمغلقة.

اإن هــذا هو على وجــه التقريب، ما يحدث لنــا اليوم، بعد اأن 

اأدرَك مالييــُن النا�ص باأنه من الُملّح اتخاُذ القرار الحا�ضم، حتى ولو 

لــم يكن قد تبّين لهم فــي الأفق، ذلك الب�ضي�ص ال�ضئيل من ال�ضوء، 

الــذي من �ضاأنــه اأن يهديهم اإلى ال�ضبيل ال�ضــوي. لذا، علينا بعد اأن 

نتوّحــَد في الإخال�ص والوفاء لالآخرين، وبعد اأن نتوّحد في الرغبة 

المطلقــة، التي تن�ضــّد اإلى عالم اأكثر اإن�ضانيــة، اأْن نقاوم. و�ضيكون 

هذا وحده كافيًا، كي ننتظر ما قد تخبئه لنا الحياة.

، قد خاطرُت بنف�ضي كثيراً، من اأجل الحرية،  كنــُت واأنا �ضابٌّ

فع�ضــُت نتيجة لذلك، بع�ص اللحظــات الم�ضحونة بالخوف، اإلى 

 فعله اأبداً، ول 
ّ
حــّد اأّني ما عدُت اأثناءها، اأدري ما الــذي كان علي

كنت م�ضتوعبًا لما قد ينجم عن هذا اأو ذاك، من جملة الختيارات 
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الحا�ضمــة، التي ل يمكننا البتة، اأْن ُنقّيم اإزاءها الأحداث والوقائع، 

باتــزان عقلي كامل. اإنني لأ�ضتعيد �ضورتي من جديد، عهدئذ، فال 

اأراني اإل ككائن ظّل يجري، تارة اإلى الأمام، واأخرى اإلى الخلف، 

علــى امتــداد درٍب �ضائع، دون اأن يعثر اأثنــاء ذلك الجري العبثي، 

علــى اأي دليل يوؤكد له باأنه كان بالفعل، ي�ضلك النهَج ال�ضوّي. لقد 

كنــُت اأم�ضــي مــن غير هــدى وح�ضــب، اإلــى اأن اأذنــِت اللحظُة 

 فيها قراُر 
َّ
الحا�ضمــة بالظهــور، وهي تلك اللحظة التي َفَر�ــص علي

الروح نف�ضه، فاعت�ضمت به اعت�ضامًا، دون اأن اأعباأ بطبيعة العواقب 

المترتبة على ذلك.

اإن القيم هي ما ير�ضدنا، وُي�ضهم في اتخاذنا للقرارات الكبرى. 

اإل اأن العديــد مــن النا�ص مع الأ�ضف، اإمــا ب�ضبب �ضروط العمل غير 

الإن�ضانيــة، اأو ب�ضبــب التربية، اأو نتيجة لعامــل الخوف، غالبًا ما ل 

يتجــروؤون على الح�ضم فــي الختيارات، التي تتــالءم مع ميولهم، 

وتتوافــق مع ذلك النداء الداخلــي، الذي قد ُي�ضغي الإن�ضاُن اإليه من 

خــالل ال�ضمت، الذي يغّلف حنايا روحه. كما اأن عدداً عديداً من 

النا�ــص كذلــك، ل يتجروؤون علــى الوقوع مرات تلــو اأخرى، في 

الخطــاأ. ومع ذلك، ينبغي اأن يعلم الجميع بــاأن الوفاَء لنداء الروح، 

ذلك النداء الُملِغز، هــو بمثابة ذرع الميزان، حيث يجري الوجود 
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كله، خا�ضة حينما يحظى المرء بمتعة العي�ص بحّرية.

ثمــة فــي حيــاة الأمــم، كما فــي حيــاة الب�ضــر، بع�ــصُ اللحظات 

الحا�ضمــة. واإّننــا لنعي�ــص بالتحديــد، الآن، اإحــدى تلــك اللحظــات 

الحا�ضمة، بكل ما قد ينجم عنها من مخاطر ممكنة. غير اأن لكل ماأ�ضاة 

وجههــا الإيجابي الم�ضيء، خا�ضة اإذا ا�ضتطاع الإن�ضاُن اأن يتحّمل عثرة 

الحظ، باعتداد كبير بالنف�ص، ودون اأن يخون ِقَيمه الكبرى.

تجتــاز الثقافــات، مثلمــا تجتاز حيــاُة الب�ضر، بع�ــصَ الحقب 

الخ�ضبة التي تتوالــى فيها فتراٌت من الألم، واأخرى مفعمٌة بالفرح 

والحبــور، تحت �ضماء واحدة؛ وتّتبــع ال�ضعوُب وقائَع الحياة، من 

خــالل نظرٍة �ضادرة عن الأجيــال ال�ضابقة، وُتْدِخُل التغييراِت التي 

ت�ضمو بها، اإما على تاأويل، اأو على معنى معين.

غيــر اأننا ل نعي�ص نف�َص الحالة؛ اإن لحظتنا الراهنة على العك�ص 

مــن ذلك، هــي لحظة مخيفــة وحا�ضمة معــًا، مثلمــا كانت عليه 

الأحوال عامة، لحظَة النتقال من عهد الإمبراطورية الرومانية اإلى 

عهــد النظام الفيودالــي، ومن الع�ضــر الو�ضيط اإلــى مرحلة �ضيوع 

النظــام الراأ�ضمالــي. وقد اأذهب حــّد المجازفة، قائــاًل اإن لحظتنا 

الراهنــة، هي من اأ�ضد اللحظــات �ضعوبًة، ما دامْت حياُة الكوكب 

الأر�ضي نف�ضه، مهددًة بالخطر.
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اإّن ثقافتنــا لُتقّدم بع�ــصَ الدلئل، التي ل تخطئها عيٌن، عن ُدُنو 

نهايتها. اإنها ت�ضطر با�ضتمرار، اإلى اإعادة اختالق بع�ص الأحداث، 

وبع�ــص الأنماط، وبع�ص المتغيرات الجديدة، لأن ما من �ضيء مما 

تنتجــه دائٌم، ول خ�ضيــٌب، اأو مفيٌد اأبداً؛ حتى لنــكاد نقول باأنها 

ت�ضبــه في حالها، حال ذلك المري�ص الهرم، الذي ما ينفّك الأطباُء 

ي�ضفون لــه كّل يوم، بع�َص الأدوية الجديدة، فتجــد اأ�ضرُته اليائ�ضة 

هــا مكرهة علــى تغييــر الأدويــة والعالجات،  مــن و�ضعــه، نف�ضَ

با�ضتمــرار. اإّن هــذا بال�ضبط، هو ما يحدث لنــا. اإننا لنخلط بين ما 

ينــدرج �ضمــن الراهــن Actualité، وبيــن مــا يرتبــط بالِجــّدة 

nouveauté. غيــر اأن الأهــم من كل ذلك، هــو اأن ل ي�ضود لدى 

المــرء العتقاد، باأن هــذا الو�ضع �ضوف ي�ضتمر علــى هذا النحو، 

وباأن هذا النمط من الحياة �ضوف يخلد.

اإن قــدرَة ح�ضارتنــا علــى الإقنــاع بيقين مــا، هي قــدرٌة �ضبُه 

منعدمــة، تقت�ضــر فقــط على تمجيــد اإيجابيــات بع�ــص منتجاتها 

الماديــة، التي تعر�ــص بمئات الماليين من النمــاذج في الأ�ضواق، 

دون مراعــاة تذكــر للنفايــات المتراكمة جــراء ذلك، مــن �ضاعة 

لأخرى، والتي ل يمكن لالأر�ص ا�ضتيعابها، اأبداً. اإن للعولمة، التي 

ت�ضببــت لي في كّل هذا الكــّم الهائل من المرارات، وجهها الآخر 
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النقي�ــص: مــا عــاد مــن الممكــن الآن، اأبــداً، ل لل�ضعــوب ول 

الأ�ضخا�ــص، اأْن تتخــذ القــراراِت بمفردها. اإن هــذه اللحظة هي 

لحظــة حا�ضمة، لي�ص لهذا البلــد اأو ذاك، واإنما للكوكب الأر�ضي 

برمتــه. وبالتالي، يغدو م�ضير الإن�ضانية جمعــاء، ملقًى على كاهل 

هذا الجيل الذي ننتمي اإليه، وهنا تكمن م�ضوؤوليتنا التاريخية.

لقــد قّدَمــت اأزمنُة الغــرب الحديثة للب�ضر، وهــي الأزمنة التي 

تعي�ــص اليوم لحظة الأفول، ثقافًة ظلت تعتبــر بالن�ضبة اإليهم، مالذاً 

�ُضو عليهــا. فَتْحَت  ووجهــًة اأر�ضية ل�ضــّد ما ت�ضّوقــْت �ضفنهم، للرُّ

�ضمــاء تلك الأر�ــص، اجتــازِت الخالئُق بغبطة، بع�ــصَ اللحظات 

الم�ضرقــة مــن وجودها، كمــا �ضمــدْت بب�ضالة، في وجــه اأهوال 

الحــروب، وفظاعات الماآ�ضي الع�ضيبة. اأمــا اليوم، فينبغي علينا اأن 

نقبــل، واإْن بعد لأي، بموات هذه الثقافة، وحلول ف�ضلها ال�ضتوي 

ْن كّر�ضوا لها  الحتمــي؛ علمًا باأنها ن�ضاأْت برغبِة مالييــن النا�ص، ممَّ

حياتهم، و�ضنواِت عمرهم، وبحوثهم، ومجموَع �ضاعات عملهم؛ 

مثلمــا �ُضّيدْت كذلك، بدماء اأولئك الذيــن �ضقطوا �ضرعى، اإما في 

�ضبيل ق�ضية عادلة، اأو اأنهم ق�ضوا �ضًدى، على امتداد خم�ضة قرون، 

لأمر اإما �ضالح اأو غير �ضالح.

لقــد بداأت الحداثــُة اإبان ع�ضر النه�ضة، ذلــك الع�ضر الذي ل 
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�ضبيــه لــه، ول ع�ضَر اآخر قادٌر على م�ضاهاته، ل فــي ما اأُْنِجَز اأثناءه 

مــن اأعمــال اإبداعيــة، ول فــي مــا تحّقــق فيــه مــن اختراعات، 

واكت�ضافــات. لقــد اأم�ضــى ذلك الع�ضــر مرحلًة - مثــل الطفولة، 

بال�ضبــط - جــرت اأطوارهــا تحــت اأنظــار الأ�ضــالف. وكانت 

ا�ضتقالليته الحقيقية هي النزعة العقالنية.

لقــد ُطِوَيــْت دروب الثقافــة الإن�ضانيــة، حّد الوقــوف على �ضفير 

الهاوية. وما فتئ هذا الإن�ضان الأوروبي، الذي دخل التاريخ المعا�ضر، 

وهو �ضديــد الثقة والعتداد بنف�ضــه، وبقدراته الإبداعيــة الخا�ضة، اأن 

خرج من ذلك التاريخ الآن، وقد تفّتَت اإيماُنه ِمَزقًا ِمَزقًا.

نحــن نقع اليوم، من غير اأدنى �ضك، على مفترق الطرق الأ�ضّد 

اأهمية في التاريخ كله، اإذ ما عاد بم�ضتطاعنا الم�ضي اأبعد مما فعلنا 

لحــّد الآن، على طول هذا الطريق، الــذي خ�ضنا فيه من قبل. لقد 

 بالحياة منذ مــدة ل ي�ضتهان بهــا، رونَقه؛ 
ّ
فقــَد الح�ــصُّ الإن�ضانــي

وتفّجــرْت داخله بع�ــصُ التناق�ضــات الهدامة: لقــد التهَمْت نزعُة 

الت�ضكيك scepticisme روَحه. اإن الإيمان بالإن�ضان، وبالقدرات 

الم�ضتقلة الداعمة لذلك الإيمان، تزعزعت. وانهارت اأبراج الُمُثل 

ال�ضامخــة. وتك�ّضرْت اآمال عري�ضــة، كانت ت�ضكن قلب الإن�ضان. 

فهــل كان مقّدراً على هذا الكائن، اأن ُيخاطر ب�ضيادته، وا�ضتقالله؟ 
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وهــل �ضبق لتفا�ضيل هذه ال�ضاعة، التي اأفــل فيها نجُمه، اأن ُخّطْت 

في الّلْوح المحفوظ؟

 اأْن اأقر باأنــي ظللُت اأوؤمــن، واأوؤكد منذ اأَمــٍد طويل، باأّنا 
ّ
علــي

اأ�ضرفنــا على النهاية. ويحدث لي اأحيانــًا، اأْن اأجّدد فورة الأفكار، 

التــي توؤمن بقرب وقوع الكارثة، وتذهب حــّد الت�ضاوؤم بم�ضتقبل 

الإن�ضانيــة علــى الأر�ص، اإما ب�ضبــب تاأثير وقائع بعينهــا، مما يقع 

بالفعــل، اأو بتاأثيــر بع�ــص ما ظــّل يختلج في روحي. وفــي اأحيان 

 الأمُل في قدرة الحياة، على اإيجاد 
ّ
اأخرى، يحــدث اأن يلتب�ص علي

مــوارد اأخرى لال�ضتمــرار في الخلق، حين نــدرك ككل مرة، باأن 

الحياة ت�ضملنا، وتتجاوز كلَّ ما يمكننا اأن نكّونه عنها من اعتقاد.

اأعــرف باأن هــذه الر�ضالة �ضوف تثيــُر حفيظــَة البع�ص ب�ضكل 

كبير، وقد كنت �ضاألقي بها - اأنا نف�ضي - جانبًا، لّما ظللُت اأخلط 

منــذ �ضنــوات خلت، بين فعــل ال�ضت�ضالم والقبول. فــاأن ي�ضت�ضلَم 

المــرُء هــو اأن يجبــَن، ومن ثم فــاإن ال�ضت�ضــالم هــو بمثابة ذلك 

ال�ضعور، الذي ُيبّرر عمليَة الّترك، والتخلي عّما ي�ضتحق اأن ُيخا�َص 

ال�ضراُع من اأجله؛ اإنه بكيفية من الكيفيات، انحطاٌط ودناءة. بينما 

القبــوُل بالأمر طواعية هو الحترام لإرادة الآخر، �ضواء تعلق الأمر 

بــاإرادة الب�ضــر، اأو باإرادة الَقَدر ذاته. ل ين�ضــاأ القبول عن الخوف، 
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كحال ال�ضت�ضالم، واإنما هو بالأحرى، مك�ضٌب اإيجابي.

، َمن 
)1(Berdiaef ل�ضــت اأعلــم اإْن كان هناك، قبل بيردياييــف

تنبــاأ بــاأّن ع�ضــراً و�ضيطًا جديداً �ضيحــّل علينــا، ]اأم اأن الرجل كان 

وحــده، َمــن تنباأ بذلــك[. على كل، قــد يكون ذلــك ممكنًا، بل 

وحتــى مفيداً. اإن بع�ص العنا�ضر القديمــة، التي تك�ضف عن بع�ص 

ال�ضبــه القائم بيــن زماننا والع�ضر الو�ضيط، لت�ضيــر على ما يبدو اإلى 

تلــك العودة، كحالة التفكك التي كانت عليه ال�ضلطة ال�ضيا�ضية في 

رومــا، حيث اأ�ضيبــْت اأعمال الّتعّهــد والّرعاية المّتبَعــة عادًة، في 

اختيــار ورثــة القي�ضــر بالّتدنــي، اإلــى اأن بلغــْت حــّداً كبيــراً من 

الالم�ضوؤوليــة، وهو ما �ضــّكل مظهراً انحطاطيــًا ج�ضيمًا؛ وكحال 

نزعــة الت�ضّيع الناجمة عن المخاطــر الخارجية، التي ظلت محدقة 

برومــا. لقــد �ضــار غيــاب الأمن فــي الحا�ضــر، مثلمــا كان في 

الما�ضــي، اأمراً م�ضتحكمــًا و�ضائداً، كما غــدا العنف يطال جميع 

الروؤو�ــص، التــي ل يحتمي اأ�ضحابهــا بجدران عاليــة. وثمة اأي�ضًا 

ذلــك التق�ضيــم الفا�ضــح بيــن الأغنيــاء والفقــراء، وتلــك الوتيرة 

المت�ضاعــدة للتدّيــن. في ما م�ضى، كانت طــرق الموا�ضالت هي 

التــي تعّر�ضْت للقطع، اأمــا اليوم ف�ضتكون الكابــالت câbles من 

دون �ضــك، هــي ما �ضيتعّر�ــص للم�ضير ذاتــه، اإل في حالــة ما اإذا 
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اعتــرى تلك الكابالت »تحــّوٌل في العقيدة«؛ وفــي هذه الحالة، 

�ضوف يكون التلفزيون قد و�ضع نف�ضه، في خدمة النا�ص.

نحن نت�ضور الع�ضر الو�ضيط، وكاأنه ليٌل مدلهّم دام�ُص الأركان، 

وكاأنه حقبة تاريخّية قا�ضية، وعنيفة، فيها انطفاأْت اإ�ضراقة الح�ضارة 

الرومانية برمتها. لكن بردياييف يقول:

»لي�ــص الّليُل اأقّل روعًة من النهار، ول هــو ينتمي بن�ضبة اأ�ضاأل 

اإلــى اهلل؛ اإن لمعان النجــوم ي�ضيئه، وله من الكوا�ضف الموحية، ما 

ل يعرفــه النهــار. اإن الليــل ليّت�ضــُل بقرابــة وثقــى مع األغــاز اأ�ضل 

الوجــود، اأكثر مما يت�ضل بذلك النهار. ثم اإن الهاويَة ل تفتح فَمها 

اأبداً، اأكثر فاأكثر، اإل مع حلول الليل«.

�ضيعنــي حلول الليل بالن�ضبة لثقافتنــا، خ�ضارَتنا لبع�ص الأ�ضياء، 

التي هي ال�ضوء المنير لنا.

فَمــن ذا الــذي �ضيكون قادراً علــى َهْدينا، اليــوم؟ واأين هم يا 

تــرى، هوؤلء الأبطــال الذين ا�ضتطاعوا اأن يغيــروا مجرى التاريخ، 

اعتمــاداً علــى اإيمانهــم و�ضجاعتهــم فقــط، من قبيل جــان دارك 

، وال�ضاب دافيد le jeune David ؟
)2(Jeanne d>Arc

ومثلمــا يقع في قرارة نف�ــص كّل مخلوق، لحظَة ُمفارقِة الروح 
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للج�ضد، حين يتغير بداخلــه �ضيٌء ما، فينقاد ب�ضال�ضة اإلى الإذعان، 

والقبــول بنهايته، �ضيكون من المهــم لثقافتنا اليوم، اأن تذعن، واأن 

تقبل بنهايتها. ثمة في كل تحّول من التحولت الكبرى، مثل ذاك 

الناجــم عــن حادثــة مــوت مثــاًل، طــْوُر عبــوٍر ولحظٌة يتــم فيها 

النف�ضــال عن اأ�ضكال الما�ضي، والقبــول باأحكام التاريخ، بنف�ص 

الدرجــة التــي يتّم فيهــا القبول بزمــن ال�ضيخوخة. لــذا، فلن�ضاعد 

الزمــن في ا�ضتغالــه، كي ُت�ضَقط الأقنعة، وتظهــَر الحقيقُة مك�ضوفًة 

للعيان. واإذا ما كّنا مدينين للنا�ص ب�ضيء ما، فاإن ما ندين به لهم هو 

اإمكانيــة جعل الحقيقة تكبر، وَتِبين علــى نف�ضها مرة واحدة، وقد 

�ضارت كاملة غير منقو�ضة، دونما ت�ضويه دعائي، وانتهازي.

اإنــي لأحــزر بحما�ضــة عاليــة، اإمكانيــَة تحّقــق هــذه العودة 

المتجــّددة، اإلــى تبنــي طريقــة اأخرى فــي العي�ص جديــدة. اإّن ما 

بمقــدوره �َضْعــف النا�ص على اتخــاذ القــرارات الحا�ضمة لتحقيق 

ذلــك، هو حدوث اندفاعِة وعــٍي قاِعّية، ت�ضهم في خلقها اأحداٌث 

متفرقــة، �ضرعان ما تتداخل فيمــا بينها: مثل بع�ص ال�ضور بالذات، 

وبع�ــص الكتــب المده�ضــة، واختــالط النا�ــص بع�ضهــم ببع�ــص، 

وال�ضعور بالنتماء اإلى وطن من الأوطان، رغم العي�ص في المهجر، 

ومثــل حــدوث �ضيء مختلــف من الأ�ضيــاء، مما له قيمــة خا�ضة، 
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والــذي �ضرعان ما يده�ضنا، فنتمثلــه في اأعماق اأنف�ضنا، وكاأنما هو 

�ضــرب مــن اليوتوبيا، التــي تحّل بنــا. اإن التغيير يحــدث، حينما 

ين�ضّب نظرنا عليه، وحينما ل نترك اأنف�ضنا بعد ذلك، تفتقده اأبداً.

مــن غير الممكــن اأن نن�ضى، وجوَد َمن ظلــوا في تلك الأزمنة 

القديمة، التي تعّر�ضْت ُمُثلها من ذي قبل للف�ضاد، ل يوؤمنون ب�ضيء 

اأبــداً، ووجــوَد َمن ظّل يعمل، وُيحافظ علــى جذوة الأمل حّية في 

قــرارة نف�ضه، وكاأنما هو �ضيــاٌد مترب�ص بالطريدة، وهو وجوٌد مّيز 

اأعــداداً غفيرٌة من النا�ــص. اإّن القطائع في التاريخ، ل تكون خال�ضة 

ووا�ضحــة، اإذ ظــل المواطنــون الرومانيون، يحتكــون بجيرانهم 

البرابــرة، اإلى حدود الأيام الأخيرة من عمر الإمبراطورية، اإلى حّد 

اأنــه كان ينبغي اأن ينتج عن ذلــك الحتكاك بالطبع، الم�ضاهمة في 

خلــق نوع من التقــارب والمودة، بين هــوؤلء واأولئك. وبالكيفية 

نف�ضها، هنــاك مواطنون جدٌد بيننا، قدموا اإلينا من ثقافات اأخرى، 

اأنماُط عي�ضها مختلفٌة عن اأنماط عي�ضنا. وهناك اليوم مثل البارحة، 

نا�ٌص كثيرون ل ينتمون لح�ضارتنا ما بعد الحداثية، منهم عدٌد كبير 

مق�ضي ب�ضكل ماأ�ضــاوي، بينما عدد اآخر منهم، وهو كبير كذلك، 

يعطــي النطباع باأنــه مندمج فــي موؤ�ض�ضاتنا الجتماعيــة، غير اأن 

روحه منطبعة بب�ضمة ِقَيم اأخرى.
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اإن هذا المنظور perspective هو نوع من التراجع اإلى الخلف 

recul، غيــر اأنــه مع ذلــك تراجع �ضــروري، كي ين�ضــاأ عن ذلك 

الو�ضع منظــوٌر اآخر؛ اإذ بهذه الكيفية، تتــّم عملية ا�ضتئ�ضال الق�ّص 

والأعواد الذاوية من الحقول، كي تتمّكن اأر�ضها من ا�ضتقبال بذار 

جديد، بعد اأن تكون عارية.

فلو اأننا ن�ضتطيع التم�ضك بهذا المنظور الجديد، وح�ضب!

ولــو اأّننا - عو�ص اأن ن�ضيف لع�ضيدة الياأ�ص والخوف، مقداراً 

اإ�ضافيــًا جديــداً - نعثر في قرارتنا، على ع�ضــق الِجّدة التي تف�ضح 

عــن تلك الثقة، التي من الممكن اأن ي�ضعر بها الإن�ضان اإزاء الحياة، 

والتــي هــي نقي�ُص الالمبــالة! فلنتوقــف اإذن، عــن الّتمْتُر�ص وراء 

حيازاتنــا، التــي تدعو لل�ضفقة، ولنرغــْب - بحما�ضة �ضديدة - في 

عالم اإن�ضاني؛ عندها فقط، �ضنم�ضي على الطريق ال�ضوي.

بو�ضــوح ب�ضبه و�ضوح �ضوء الفجر، الذي يعلن عن مجيئه من 

، ]وغير  خالل عتمــة الليل، يدنو مني الموت. اإنه لح�ضوٌر متَخفٍّ

ظاهر للعيان، اإّل اأنه مع ذلك ح�ضوٌر �ضفيٌف[.

تعّر�ضــُت عــدة مــرات، لخطر المــوت. ومع ذلك، فــاإن ما 

�ضعــرُت بــه في ال�ضابق، لي�ضت له اأية عالقة بما اأ�ضعر به، اليوم. لقد 
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كان مــن الممكن اأن يدهمنــي الموُت اأثناء واحــدة من المعارك، 

التي كنــت اأخو�ضها �ضابقًا، اأو على خلفيــة هكذا موقف ن�ضالي؛ 

وكان المــوت �ضيعني لي مثاًل، ف�ضاًل لأحد الم�ضروعات الخا�ضة. 

لقــد كنــت �ضاألقــى م�ضير المــوت بال�ضدفــة، من حيث لــم اأكن 

اأنتظــره، ومن ثمــة لن اأكــون - مثلما اأنــا الآن - مو�ضوعًا تحت 

اإ�ضارتــه البتة، اإذ مــا انفككُت اأنجّر بطواعية مّنــي، يومًا بعد اآخر، 

�ضوب حفرة القبر.

اإن مجــيء الموت اليوم، لن يكون حدثــًا ماأ�ضاويًا، مثلما كان 

�ضيبــدو عليه الحال في ما م�ضى، لأنه لن ينتزع مّني الحياة انتزاعًا: 

ذلك اأنني ما لبثت اأنتظره، منذ مدة بعيدة.

فــي اأيــام بعينها، كان الحــزُن يَتمّلكني نتيجــة العتقاد بقرب 

اأجلــي. حينذاك، كنت اأهب اإلى المر�ضــم، فاأغلق فيه على نف�ضي، 

واأنهمــك فــي ال�ضباغــة والر�ضم بحميــة، وكلي ثقة فــي اأن ِحماَم 

، ما دامت اللوحة لــم تنته بعد، وكاأنما كنت 
ّ
المــوت لــن يمتد اإلي

اأ�ضتطيــع اأن اأغالطه بذلك الفعل. وكاأنما بمقدور الموت اأن يتفهم 

بواعث امتناعي عن ال�ضتجابة له، وكاأنما كان بمقدوري اأن األعب 

معــه دور بينلــوب Pénélope بنجــاح، لأقطع عليــه كل محاولة 

للّتقّدم نحوي.
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ــُم النا�ُص في ال�ضارع، �ضوب الجهة التي  اأما الآن، وحينما ُييمِّ

اأتواجد فيها، كي يحيطوني ببع�ص الهتمام والُقَبل، اأو حينما األبي 

دعــوة من الدعوات، فاأح�ضــر فعاليات حفل ا�ضتقبــال، يكون قد 

ُنِظــم مثــاًل، بمنا�ضبــة افتتــاح لمعر�ــص الكتــاب، حيــث تق�ضي 

الجماهير �ضاعاٍت طويلة في انتظاري، ثم ما تلبث اأن تحيطني بعد 

ذلــك، بم�ضاعر المودة والتقدير الفيا�ضة؛ فــاإن اإح�ضا�ضًا مهي�ضًا ل 

ع النا�ص، قبــل اللتحاق   وُي�ضعرني باأنــي اأَودِّ
َّ
ُيقهــر، يهجــم علــي

بالمثوى الأخير، فُترّوع - حينئذ - روحي.

لقد �ضرُت ل اأكترث اإّل نادراً، لتف�ضير الأ�ضياء تف�ضيراً منطقيًا، 

وكاأنــي مــا عــدُت اأجد في نف�ضــي، متعًة تت�ضــع لذلك، اأبــداً. اإن 

»الإيمــان - مثلمــا قــال كيركيغــارد Kierkegaard - يبداأ حيث 

ينتهــي المنطق«. اإنني فــي اللحظات التي اأْنطلُق مبحراً اأثناءها، في 

اأعالــي البحــار، دون اأن اأطرح على نف�ضي اأي �ضوؤال مهما كان، ل 

اأكون مكترثــًا ل بالمطر ول بالأنواء. اأما حينما اأعت�ضم في اأوقات 

 vieilles sciences العتيقــة  الباطنيــة  العلــوم  ببع�ــص  اأخــرى، 

ésotériques، فاإننــي األفــي بين �ضفحات تلــك الكتب القديمة، 

نف�ــص الحــرارة التي يلّفني بها هوؤلء المحيطــون بي، وال�ضاهرون 

. حينذاك، ينتابني الخجل، كلما فكرت في اأولئك الم�ضنين، 
ّ
علــي
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الذيــن يعي�ضــون وحدتهــم القاتلة، وهــم يجترون كّل مــا فقدوه، 

بحزن وح�ضرة.

كنــُت في ما قبل، اأعّد المــوَت امتحانًا لق�ضوة الوجود، معتبراً 

باأنــه ي�ْضَخــر مــن �ضراعاتــي البروميثيو�ضيــة اليوميــة، وُيقّل�ص من 

حظوظ اإنماء م�ضروعاتي. لقــد كان الموت في اعتقادي، فظاعة. 

وظــل يحلــو لــي اأن اأقول حينهــا، باأنه لــن يتمّكن مّنــي، اإل حين 

تتدّخــل ال�ضلطة العموميــة، بزبانيتها الرهيبة، فتفتــك بي. لذلك، 

عّبــرُت عن قــراري النهائي في عدم ال�ضت�ضــالم اأبداً، وفي خو�ص 

غمار ال�ضراع حتى النهاية.

لكنني اليوم، وبعدمــا اقترب اأجلي، و�ضار اأدنى مني من حبل 

الوريد، وبعد اأن اأ�ضاع بين حنايا نف�ضي كلها، فهمًا خا�ضًا للوجود 

لــم اأكــن قد اأدركتــه من قبل اأبــداً، فاإنني مــا اأنفــك اأرى تاريخي 

المعا�ــص كله، في هذه الليلة ال�ضيفية ]التــي اأكتب فيها خاتمة هذا 

 
ْ
الكتــاب[، معرو�ضــًا اأمام ناظــري وكاأنما هو ُمَمــّدٌد فوق راحتي

يــدّي، كمــا ل اأنفــك اأرى بــاأن تلــك اللحظات، التــي اعتقدت 

ب�ضياعهــا ذات يــوم، هــي مــن بيــن اأكثــر اللحظات اإ�ضــاءة، من 

مجموع الأوقات التي اعتقدُت باأنها رائعة.

�ضحيح اأني ن�ضيت تفا�ضيل ل ي�ضتهان بها من حياتي، غير اأني 
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فــي مقابل ذلك، ما زلت اأحتفظ بذكــرى بع�ص اللقاءات، وبع�ص 

اللحظات التــي �ضملها الخطر، وباأ�ضماء بع�ص َمن انت�ضلني من بين 

مخالب المرارات، وخيبات الأمل، وهي - لعمري - ذكريات ل 

تــزال بيــن يــدي، تنب�ص بالحيــاة. اإّننــي ل اأحتفظ بتلــك الأ�ضماء 

والذكريــات وحدها، وح�ضب، واإنما باأ�ضمائكم وبذكرياتكم اأنتم 

اأي�ضــًا، يا مع�ضر َمن اآمن بي، وقــراأ ُكتبي، و�ضيعينني من دون �ضك، 

كي األقى الموت، واأنا قرير العين.

٭٭٭
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