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 ه���ذا الف���ن ال�صه���ل وال�صعب ه���و الذي 
مين���ح الأنواع �صفته���ا البليغة، فال�صعر 
الفوتوغرافي���ا  تفا�صي���ل  يف  كام���ن 
وه���ي تفا�صيل كث���رة جدًا فيه���ا زوائد 
وحواج���ز. زوائدها قليل���ة وحوا�صرها 
كث���رة، خ�صو�ص���ًا لتلك الت���ي لها عالقة 

باجل�ص���د. وم���ا يعني���ه اجل�ص���د معروف 
ويوم���ئ للن���وع انه اجل�ص���د اليروتيكي. 

 / الذك���ورة  ثنائي���ة  نح���و  ه���ذا  وينفت���ح 
املق�ص���ود  اجل�ص���د  دلل���ة  لك���ن  الأنوث���ة... 

بالفوتوغرافي���ا هو اليروتي���ك / لوعة الأنثى 
وح�صوره���ا امل�صتم���ر. اليروتي���ك، ذك���وري / 

اأنثوي ويت���وزع ال�صعر بينهم���ا، ي�صتيقظ خاطفًا، 
مربق���ًا، يومئ للغائب / املختفي، م���ن اجل اأن يطول 

ب���اأن ال�صع���ر ه���و احل�ص���ور، واملوج���ود ه���و الثنائي / 
الذك���وري / الأنث���وي، لأن الواح���د منهم���ا ل يق���وى على 
اق���راح الكينون���ة الهايدجري���ة، للج�صد ح�ص���ور وفل�صفة 
جدي���دة، واإعالن عن �صعرية مت�صامي���ة، هي نتاج الفل�صفة 

املعا�ص���رة الت���ي ق���ال به���ا املفك���ر الفرن�ص���ي الآن بادي���و، 
ال���ذي ذهب باجتاه قلب ما تعارفت علي���ه الثقافة واملعرفة 
من���ذ حلظة"م���دح احلب"ما ه���و املطلوب لأن���ه يقود نحو 
اليروتيكا، انه مدح العاطفة التي تذهب بعيدًا ول تتعطل 
ع���ن تبادله���ا للح�صي���ات وق���د اخرق ه���ذا املفك���ر ثوابت 
هايدجر حول الكائن والكينونة واأخذ العقل املعريف نحو 
الكائن واحلدث، وهو اأمر معقد للغاية واأثار اإرباكا ثقافيًا، 
وا�صتول���د حوارًا �صامتًا ح���ول اإلغاء / اأو تعطيل هايدجر 
من خالل كينونته و�صحب مفهومًا �صراعيًا وحدثيًا، فاعاًل 
ومفعوًل به، ليدخ���ل ف�صاء اجلدل، ليقول لنا باأن احلدث، 
هو البديل للكينونة، يتمظهر عن الثورة / العاطفة احلب، 
لذا كان احلوار مع الآن باديو عن مدح احلب، هو الإعالن 

عن انت�صار احلدث على الكينونة الهايدجرية.
الث����ورة / والعاطفة، معًا ذهبا مب����ا هو م�صتقر يف الثقافة 
واملعرف����ة، لكن هذا ل يعني باأننا نلق����ي امل�صتقر بالتداول 
واجلماع����ات  الأف����راد  ب����ن  علي����ه  املتع����ارف  والت�ص����ال 
الت����ي له����ا ح�ص����ور حتم����ي، وجوه����ري، لأنه����ا � اجلماعة� 
توف����ر م����ا ي�صاعده����ا عل����ى التواج����د واحل�ص����ور، مثلم����ا 
ي�صاعده����ا عل����ى التباي����ن م����ع املاقب����ل. واعني به ه����و اأن 
الخت����الف حلق����ة �صروري����ة ومركزي����ة، ولك����ن ت�ص����رط 
ح�ص����ور العق����ل واملج����اورة الت����ي تاأخ����ذ املختل����ف نح����و 
الخت����الف  وتاأكي����د  باجت����اه  تاأخذن����ا  الت����ي  املح����اورة 

فالثقاف����ات متعددة، وهذا اأمر مع����روف ومعرف به، لكن 
ي�صرط تعدد الثقافات حتقق حوار ح�صاري يتمتع باآفاق 

وا�صعة جدًا. 
فالتع����دد الثقايف، هو تنوع مع����ريف / ديني، وي�صتح�صر 
وجود تباين بن التع����ددات / والتنوعات، لكنه � التنوع � 

ل يخ�صي احلراك وال�صرورة املتحركة با�صتمرار.
ق����ال الآن بادي����و باأنه ناق�����ص ن�ص اندري����ه بروتون خفايا 
17"فاحل����ب كما قال الآن باديو هو ال�صتعارة. ومعروف 
باأنه����ا مفتوح����ة وغر مغلق����ة، فاحلب، ه����و العاطفة التي 
اأ�ص����ار له����ا باديو بو�صفه����ا احل����دث، اأي الكينونة مبفهوم 

هايدجر.
نح����ن نذه����ب نح����و النغ����الق / النفت����اح، ه����ذا الت�ص����اد 
امللح����وظ واملعروف هو ال����ذي ياأخذ املخف����ي يف �صفرات 
الكائ����ن لإعالن �صح����وة وح�صور مدح احل����ب / العاطفة 
الت����ي زاحمه����ا فيل�ص����وف الكينون����ة وعالقته����ا بالزم����ان 
والوج����ود وما فعلته م����ن حتولت خط����رة و�صريعة يف 
الثقافة والفكر / والفل�صفة التي دائمًا ما تومئ باأن الباب 
مغل����ق / م�ص����دود لأنها � الفل�صفة � �صفري����ة �صعبة / معقدة 
ومن اج����ل اأن نتو�ص����ل اىل ال�صف����رات املحمل����ة بالر�صالة 
علينا الإعالن عن طاقة امل�صكوت عنه / املخفي / البيا�ص 
املتمظهر بالرقيات املتاآكلة.... وكل ما ذكرت واأكدت عليه، 
يج����ب الذهاب اىل اأن اليروتيك �صري����ر / فرا�ص وغطاء، 

وح�ص����ور ثنائي����ة الذكورة / الأنوث����ة. مثلما هو تخيالت 
/ ت�ص����ورات ت�صتعي����د حتققات وا�صت����ذكار �صعريات بتلك 
اللحظات اخلاطف����ة، لكنها باقية كامن����ة، ت�صتيقظ �صريعًا 

عند خطفة النثى.
ال�ص����رد كامن يف الفوتوغرافيا و�ص����روري التذكر -وقد 
ن�صرته يف احد اأعداد تاتو-  فالإ�صارة للعالقة القائمة بن 
الكائن والكينونة هي الت����ي متنح الكائن دوره احليوي، 
وجتعل����ه فاعاًل يف جماله اخلا�����ص. وهذا ل يوجد منعزًل 
ع����ن اأ�صيائ����ه وموجودات����ه املع����رب عن����ه، حت����ى يف حلظة 
غياب����ه اأو تغيبه. والتغي����ب ي�صفي عليه نوع����ًا من ال�صرد 
الراجي����دي لأن العالمات ح�صب مفه����وم بارت هي عديد 
من الأ�ص����كال. والقراءة ل تبحث ع����ن ال�صكل، لنه يزاول 
نوع����ًا م����ن الكب����ت ويوؤث����ر ه����ذا اأي�ص����ًا يف نوعي����ة ال�صرد 
وعمق����ه. اختفاء ال�ص����رد يف عم����ق الفوتوغرافيا نوع من 
الحتفاء باجل�صد، ويوفر هذا الكمون فر�صة للمتلقي من 

اجل حتفيز طاقته يف النب�ص واحلفريات.
الزمن قائ����م يف الفوتوغرافيا، خمتلف، مكتف بعالقة ما، 
اأو رم����ز �صري����ع هو الذي يعط����ي لل�صرد فاعليت����ه، فالزمن 
جوهر ال�صرد، وكذلك هو طاقته، ويتداخل الزمن الظاهر 
مع الأخر املختفي واعن����ي به الداخلي امللغز عرب �صفرات 
ال�صورة وهذه دائمًا ما تكون �صامتة وهام�صة و�صعريتها 

هكذا.

اجل�ص����د ه����و ال����ذي 
للجن�����ص  يوم����ئ 
وياأخذ املتلقي نحو 

الكينون����ة، ليفح�ص 
جي����دًا حتقق����ات بع�����ص 

التنوع����ات التي توفرت ب����ن الثنن. اجل�ص����د / الآخر / 
ال����ذي يرت�ص����ي اأن يتح����ول وياأخذ دور غ����ره. ويلتقيان 
بر�صالة اآدمية عالي����ة، توؤكد على اأن ثنائية اجل�صد، اإعالن 
عن احلرية والذهاب نحو ممار�صتها لختبار طاقة الر�صا 
باحل����ب، الذي يعن����ي ابتكار احلي����اة كما ق����ال الآن باديو 
ول����ه � احلب � تاأث����ر انطولوجي كما ق����ال ل كان، واأهم ما 
في����ه لتاأكيد عل����ى الغرية وح�صورها ومث����ل هذه اللحظة 
عن����د حتققها تف�صي نحو الوجود ال����ذي يتمتع به الآخر. 
من هن����ا تكررت مو�صوع����ة الآن بادية املث����رة واملختلفة 
م����ع هايدجر حول احل����دث ودور الكائن في����ه. لأنه� احلب 
� تع����ددي، مبعن����ى ثنائيت����ه. وحتى يعي�����ص الإن�صان حياة 
لئقة، ممتلئة، ل ي�صعر فيها الإن�صان بالغربة توجب عليه 
ممار�ص����ة احلب والتعود على ابت����كاره من جديد. اأي لبد 
وان يتمتع الكائن بقدرة / مهارة على البتكار والو�صول 
اىل حب خمتلف عم����ا كان معروفًا. فاحلياة تفارق منطها 

اإذا وجدت احلب متجددًا ونازعًا ق�صرته التقليدية.
احل����ب يف الفوتوغرافي����ا �صامت، لكن فيا�����ص بال�صعرية 
الت����ي يختلف م����ن يراه����ا مبكامنها. احلب دع����وة للحرية 
وبناء له����ا. وهو اأي�صا �صريح، وغر م�صكوك به والر�صا 
ب����ه ذهاب نحو املوت، انه اأ�ص����رع تبديات العالقة احل�صية 
وعلين����ا اأن ن�صتعي����د مقول����ة الآن بادية ال�صه����رة : احلب 
ابتكار للحياة. الفوتوغرافي����ا لغة ودائمًا ما ترتبط اللغة 
وال�صعر باحلب، متنح اجل�صد يف غيبوبات املدن قدا�صته 
ومهابت����ه. اأي متع����ة مت�صامية تلك الت����ي تاأخذ الثنن يف 
خط����ف زمن يفارق فيه الكائن اإح�صا�صه بالوجود كله؟ هل 
ه����ي غائبة تل����ك اللحظ����ة؟ اأم حا�صرة؟ اعتق����د باأنها غائبة 
وحا�صرة. غائبة لن املغمور يف احلب ل يعي �صيئًا. الآن 
ان����ه يعرف بالذهول وح�صوره"فاحلب فكرة وان العالقة 
ب����ن تلك الفك����رة واجل�ص����د عالقة فري����دة متام����ًا ويعلمها 
دائم����ًا كما يق����ول انطون فيت����ز : العنف اجلام����ح. نخترب 
هذا العن����ف يف احلياة. وحقيقي جدًا اأن احلب كما ميكن 
اأن نالح����ظ لي�ص نهرًا طوياًل هادئ����ًا.... احلب تراجيدي، 
ورف�����ص، وغ�صب كذل����ك. اأن العالقة ب����ن امل�صرح واحلب 
ه����ي كذلك عالق����ة اكت�صاف للمتاه����ة التي تف�ص����ل الأفراد. 
وو�ص����ف كه�صا�صة اجل�صر الذي يرمي����ه احلب بن كيانن 
منعزل����ن. لبد اأن نعود دائمًا اىل ه����ذا ال�صوؤال. اأي فكرة 
تتك�ص����ف روحه وجيئة بن ج�صدي����ن ميار�صان اجلن�ص / 
الآن بادي����و / يف مدح احل����ّب / ت : غادة احللواين / دار 

التنوير / لبنان / 2014/ �ص111// 
تاأخ����ذ الفوتوغرافيا دائمًا نحو فعالي����ة اجل�صد وح�صور 
ال�صاكن وهنا في�صان الده�صة امل�صكوت عنها. انه ح�صور 
مبتك����ر ومعاود حت����ى البد ومثلما قال رامب����و : يجب اأن 

نبتكر احلب من جديد...

سعد القصاب

نًا  يقول الفيل�صوف اآلن باديو:"اإن حقل الفكر لي�ص حم�صّ
اأب���دا اأم���ام انق�صا�ص���ات احل���ب"، ويكم���ل عبارته"العامل 
والفن���ان والنا�ص���ط واحلبي���ب، ه���ذه ه���ي الأدوار الت���ي 
تقت�صيه���ا الفل�صف���ة م���ن ممار�صه���ا. لقد �صميته���ا ال�صروط 
الأربع���ة للفل�صفة". بات احلب اإذن اأح���د ال�صروط الأربعة 
ملمار�ص���ة التفل�ص���ف، واإح���دى مهم���ات الفيل�ص���وف. ه���ذا 
ال�ص���رط الذي ي���كاد اأن يكون حدًثا يتحق���ق جراء م�صادفة 
قد ت�صبح م�صًرا، اأو توّلع بلقاء عابر مفعم باأهواء حلظة 
غ���ر متوقع���ة، اأو مغامرة ذاتي���ة غر حم�صوب���ة النتائج، 
ول تخل���و م���ن املخاطرة. لذا �صي�صب���ح التفكر فيه �صوؤال 
يتح���دى الفل�صف���ة بو�صفه���ا اإرادة التعب���ر ع���ن احلقيقة، 
والق���ادرة على اأن توجد واأن ت�صائل ه���ذا ال�صرط، بكونها 

معرفة ريادية واأ�صيلة: هكذا ينعتها الفال�صفة.
لكن املفارق���ة اأن الفل�صفة مل تظهر خ���الل تاريخها اهتماما 
يذك���ر باحلب. بل ميك���ن القول اإن تاريخه���ا مع احلب هو 
تاري���خ نكرانه���ا ل���ه. ثمة مذاه���ب �صكّية مل تعت���ربه �صوى 
وهًم���ا، ومذاه���ب متعالية ومثالية مل تنظ���ر اإليه اإل بكونه 
ا ل طائل منه، فيما اأخرى عقالنية عاينته كغلو  عبًثا جوانيًّ

لرغبة فردية.
فاحل���ب لي�ص اأح���د مو�صوعات العقل الت���ي درج الفال�صفة 
عل���ى الهتمام بها. اإن���ه غام�ص، وه�ّص، ومق���اوم لأ�صكال 
العقلن���ة، ول يثر الهتمام بتكوي���ن اآراء �صلبة عنه. عدا 
اأن���ه لي�ص تفك���ًرا ذكورًيا كما ينبغي كي يك���ون ماأثرة يف 
الفل�صف���ة. هو غالبا مبثابة حكاي���ة حزينة يف اأ�صطورة اأو 
ق�ص���ة �صيقة يف الأدب، تغمره الأ�صواق يف البدء وي�صيبه 

احلرمان يف النهاية.
يخرق الفيل�صوف الفرن�ص���ي اآلن باديو )1938(، تقليدًا 
كه���ذا يف الفل�صف���ة الغربي���ة ويعار�ص���ه. احل���ب لدي���ه مبا 

ي�صابه بناء للحرية، بحث عميق للغر، ولالآخر املختلف.
يوؤك���د بادي���و اإىل اأن احل���ب مي�ص���ي على وق���ع الختالف 
ولي����ص وفق���ا للهوي���ة، اأنه"يقودن���ا اأ�صا�صا اإىل فك���رة اأننا 
ن�صتطي���ع اأن جنرب العامل من منظور الختالف". اختبار 
احلياة م���ن وجهة نظر اثنن ولي�ص واحدا. هناك لقاء مع 
الآخر، املنف�صل، وهو لقاء بن اثنن مميزين عن بع�صهما 
بع�ص���ًا، غر مت�صابهن اأو متماثل���ن، لي�صكل ذلك لقاء بن 
اختالفن. لقاء تبتك���ره ال�صدفة، وي�صّيده الختالف، هذا 

هو احلب: حقيقة عاطفية كبرة يف حدث عادي.
يد�ّص���ن احل���ب مفاجاأته وف���ق ه���ذا احل���دث ذي الطبيعية 
التفاقي���ة، واملربك���ة، تلك"املغامرة املتما�صك���ة"، ليم�صي 
م���ن نقطة بداية �صحرية وكثيفة، من منظور �صخ�صن، اأو 
بتعبره"م�صه���د من اثنن". �صي�صبح احلب حقيقة اثنن، 
اأي تل���ك اخل���ربة، امل�صرك���ة، الن���ادرة التي ي�صّي���د عربها 
نوع معن م���ن احلقيقة. خربة عا�صقن داخ���ل الفكرة. اإن 
م�صه���د اثنن هو من ينت���ج حقيقة جديدة حول الختالف، 
تل���ك الت���ي تخت���رب الع���امل بوع���ي اآخر، غ���ر ذل���ك الوعي 
الوحيد واملنع���زل. اأن تكون غر نف�صك عندما حتب. لذلك 
يبقى"احل���ب احلقيقي حمط اهتمام الإن�صانية كلها دائما، 

بغ�ص النظر عن توا�صعه الظاهري، وعن تواريه".
ثم���ة حاج���ة اإىل رف����ص مفه���وم اأن اللق���اء ي�صتهلك احلب. 
املب���داأ الذي درج���ت علي���ه الرواي���ات وق�صائ���د ال�صعراء، 
احلا�ص���دة با�صتحالة احل���ب، وتراجيدي���ة جتاربه، وعدم 
توا�صل���ه، وانطفائ���ه اأو حت���ى نهايت���ه، ه���ذه الت���ي ميكن 
ت�صميته���ا بالأ�صاط���ر الفنية والتي ميكن قب���ول جماليتها 
وتخيالته���ا، لكن"لي�ص كفل�صف���ة اأ�صيلة عن احلب". اللقاء 
ي�صاع���د احلب على عملية بنائه، حن مينحه الزمن الوقت 
ال���كايف كي يزدهر، ويجعله متما�ص���كا من اأجل اأن يحاول 
النت�ص���ار، وابتكار طرق جدي���دة ل�صتمراريته، متجاوزا 
حواجز الزمن وامل���كان والعامل. اإنه رغبة ت�صعى اأن تدوم 

اأبدا يف احلياة.
يع���زز ح���دث الخت���الف مب���داأ اللق���اء. اإذ ميك���ن لثن���ن 
خمتلف���ن مك�صوف���ن لبع�صهم���ا، تبيان ال���ولء لبع�صهما، 

وحتويل���ه اإىل وجود كثيف، بل وجعل���ه خالقا. اللقاء هو 
ت�صكي���ل مل�صار احلب وحماولة دائب���ة لإنتاجه، وا�صتئنافه 
عرب رحل���ة يقطعها اثنان اأثناء موق���ف من احلياة، والذي 
خالله، لطاملا، تبداأ احلاج���ة بالرغبة لالآخر ثانية، وب�صكل 
جدي���د. هو لي�ص ق�ص���ة، رومان�صية ت���روى.  للحب نظامه 
اخلا�ص القادر عل���ى اأن يحتمل الأمل، ال�صجار، النف�صال، 

العن���ف.  التناق����ص، 
تلك الأفع���ال التي تنتج 
داف���ع  يو�ص���ع  حينم���ا 
الفاقدة  الهوية،"الأنا"، 
لإيثاره���ا، يف مواجه���ة 
و�صراع م���ع الختالف، 
ال���ذي ي�صتدعي، التوحد 
م���ع النف����ص والآخ���ر يف 
اآن مع���ا، ال�ص���راك الذي 
يتغلب عل���ى الأناين، عرب 
ال���ولء والتفك���ر والعمل 
ي�صتدع���ي  م���ا  والتغي���ر، 
بدوره فعل ال�صتمرار عرب 
الزمن يف م���ا وراء العزلة. 
اإذ ل ميكن لالأنانية اأن تكون 

حبًا.
احل���ب ل ي�ص���ك بالختالف، 
ب���ل يث���ق في���ه وينفت���ح عليه 
اأن���ه  ويدمي���ه،  ويت�صمن���ه 
الفري���د،  اإىل  ال���ولء  يعن���ي 
وال�صتثنائ���ي،  املتمي���ز،  اإىل 
واجلام���ح، والغري���ب. يكتب 
باديو، اأي�صا:"اأن حتب هو ما 

لن تفعله مرتن".
نقد

 يعار�ص احلب هوي���ة املماثلة، 
الع���ام،  ال�صي���وع،  التك���رار، 
النفعية، تلك احللقة املفرغة التي 
ينتجه���ا ع�صرن���ا ال�صتهالكي 
يف  احلا�ص���رة،  �صورت���ه  يف 
كقيم���ة  ال�صلع���ة  تع���ايل  ظ���ل 
ال�ص���وق  ق���وى  حي���ث  علي���ا، 
ويف  العاطف���ة.  ق���وة  تواج���ه 
ع���امل ي�صي���ع الفردي���ة والتحرر 
اللذي���ن ينطوي���ان على خماوف 
اللقاء، والتخلي عن امل�صوؤولية، 
واخل�صي���ة م���ن الآخ���ر. وتعميم 
وم�صت���ه  يف  الغ���رام  �ص���ورة 
الفرا�صية، حي���ث يتم الرويج 
الآم���ن وغ���ر الآمن ع���رب من�صات 
التوا�ص���ل الجتماع���ي، م���ن ك���ون احل���ب مبثاب���ة متع���ة، 
رغبة، لذة �صخ�صية ميك���ن ا�صتهالكها وا�صتبدالها باأخرى 
�صبيه���ة ومن دون خ�صائر تذكر. �صراكة مربحة بن فردين 

يطاردون م�صالح ذاتية.
ممار�ص���ات واعتق���ادات بات���ت هوي���ة لعاملن���ا املعا�صر. اأن 

احلب �صي�صبح مهددا حينما تنت�صر عليه �صورة كهذه.
يف كتاب���ه احلواري"م���دح احل���ب"، يع���رف باديو احلب، 

باأنه:"�صراع ناجح يف مواجهة النف�صام".
البداية

�صق���راط:"اإن  يق���ول  لأفالط���ون،  كت���اب اجلمهوري���ة  يف 
ال�صخ�ص الذي ل يتخذ احلب نقطة بداية له لن يعرف اأبدا 

ما هي الفل�صفة".
وي�صي���ف باديو:"ه���ذا �صحي���ح! يج���ب اأن نتب���ع معلمن���ا 
الق���دمي. ل بد اأن يبداأ املرء باحلب. نحن الفال�صفة ل منلك 
تل���ك الو�صائل العديدة، ف���اإذا حرمنا من و�صائ���ل الإغواء، 
ن�صبح حقًا عّزل". لذا، بات على الفل�صفة كما على جمالت 
املعرفة الأخرى، حماولة الدفاع عنه، وابتكاره من جديد، 

كاأي جديد يحدث يف هذا العامل.
فاحل���ب مثل اأي حقيقة عل���ى الأر�ص، تخلو م���ن النهايات 

املحددة.

اآلن باديو.. مْدح الحّب.. تمجيٌد للجسد

آالن باديــو: االختــالف حبًا 
بذريعة الفلسفة

البد من اإلمس��اك بالش��عر املختفي يف الصورة، هو شعر كثري، 

عمي��ق، وبلي��غ وال حضور للص��ورة بعيدًا عن الش��عر. هذا الفن 

الس��هل والصعب هو الذي مينح األنواع صفتها البليغة، فالش��عر 

كامن يف تفاصيل الفوتوغرافيا وهي تفاصيل كثرية جدًا فيها زوائد 

وحواجز. زوائدها قليلة والبد من اإلمس��اك بالش��عر املختفي يف 

الصورة، هو ش��عر كثري، عميق، وبليغ وال حضور للصورة بعيدًا 

عن الشعر.

ناجح المعموري
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د. علي حرب

* حينم����ا يحب امل����رء ال�صعر، ي�ص����اب مبفارقة 
حتمل �صمات اجلملة املو�صيقية الق�صرة التي 
ت�صبق الغناء اأو تعقبه: �صعراء اليوم كثرون 
وين�ص����رون كم����ا اأ�صالفهم ولك����ن، كما خل�صت، 
»ال�صع����ر، واح�صرتاه، يبتعد عنا«. من يراجع 

هنا: ال�صعر اأم الع�صر؟
** م����ن دون اأدن����ى �ص����ك، الع�ص����ر. يف اأزمن����ة 
ا�ص����م  حت����ت  الريعي����ة،  الراأ�صمالي����ة  هيمن����ة 
»الليربالي����ة«، بتوح�صها الأ�صي����ل، ل ي�صتطيع 
ال�صع����ر، يف رغبته بالتوج����ه اإىل عدد كبر من 
النا�����ص، العي�����ص اإل مرتبط����ًا بالتم����رد احلاد، 
ولكن اأي�صًا بالتمرد ال�صبور للغاية. لنقل، اإنه 
يتحقق بن هوغو ورامبو كما بن لوتريامون 
وباييخو، واأراغون، اأو بري�صت. ومع ذلك، ل 
يعترب زمنن����ا زمن البتكار املتم����رد الذي يبلغ 
مرتبة الهيمن����ة التي ت�صحقنا. يف هذا ال�صدد، 
امل�صاف����ات«:  ب����ن  »واقع����ًا  نح����ن نحي����ا زمن����ًا 
احل�صاب اخلتام����ي للما�صي ال�صيوعي حتقق، 
وامل�صتقبل غر حمدد بعد. مما يعني، اأن هناك 

�صعراء رائعون.

الفل�شفة وال�شعر
بهاج�����ص  م�صاب����ة  نع����رف،  كم����ا  الفل�صف����ة،   *
مقارنت����ن:  يلهم����ك  اخل����الف  ه����ذا  ال�صع����ر. 
بال�صبط الق�صي����دة، بالن�صبة للفل�صفة، »معادل 
العر�ص« والفيل�ص����وف ينظر اإليه »كند ح�صود 
لل�صاع����ر«. م����ن اأين جاءت ه����ذه الريبة الأولية 
للفل�صفة اإزاء ال�صعر؟ هل مت جتاوز هذا النزاع 

اأو مل يزل موجودًا؟
** اأفالط����ون، حت����ت ا�ص����م »ال�صع����ر«، انتق����د 
امللحم����ة وامل�ص����رح. اأطل����ق عل����ى ه����ذا ال�ص����اأن 
»تخلقي«، �ص����واء يف ال�صجل امللحمي للخرافة 
)املحاكاة واملبالغ����ة يف الأفعال البطولية(، اأو 
يف ال�صج����ل امل�صرح����ي للتمثيل )تقلي����د املمثل 
لالأه����واء العنيف����ة(. اأنتظر �صيئًا م����ا يف نف�ص 
ال�صياق، اليوم، يف اخلالف القائم بن الناحية 
احل�صا�ص����ة، املغن����اة، ال�صتعارية، الغنائية يف 
التقلي����د ال�صع����ري، والرغبة يف ق�صي����دة اأكرث 

جفافًا، اأكرث تاأليفًا بح�صر املعنى، اأكرث »نرثية« 
عل����ى وجه الإجمال. يف كلت����ا احلالتن، يتعلق 
الأم����ر بن����وع م����ن الإرادة الن�صكي����ة والفكرية، 
املعار�صة »لت�صو�ص املعاين« لدى رامبو، الذي 
اأف�ص����ى احلال به اأي�ص����ًا اإىل اإدانته يف النهاية 
مل����ا ق����رر الع����ودة، بالعم����ل تاج����رًا، اإىل العامل 
احلقيق����ي القا�ص����ي. اإذن، اأق����ول اإن »اخل����الف 
ال����ذي تكل����م  الفل�صف����ة وال�صع����ر  ب����ن  الق����دمي 
اأفالطون عنه اأ�صب����ح تق�صيمًا للق�صد ال�صعري 
نف�ص����ه، وه����ذا الأمر، يف جوه����ره، تبدى جليًا 
من����ذ ارتبطا ب�ص����ورة �صيئة، كم����ا يت�صح لدى 
رامب����و ومالرمي����ه. باملقاب����ل، الفل�صف����ة، كم����ا 
اأدركه����ا، ترت�صي بال�صع����ر، كل ال�صعر، كظرف 

عظيم لوجودها. 
فك ال�صفرة

* املعن����ى، يف الق�صي����دة، مفتوح دوم����ًا، ثابت 
نوع����ًا ما وف����ار اأحيانًا. ه����ذه احلركية، حركية 
املعنى، هذا النكما�����ص للعقالنية اخلال�صة... 
اأهي ال�صعوبة الكربى التي تتبدى جليًا حينما 

نبحث عن �صيء ما مثل »فكر الق�صيدة«؟
** ل اأعتق����د. نع����رف من����ذ ف����رة طويل����ة، وقد 
تعلمنا م����ن الريا�صيات على وجه التحديد، اأن 
الفكر ل ميك����ن حتويله اأب����دًا اإىل معنى. وهذا 
ما �صع����ت الفل�صفة التاأويلية � دومًا يف توجهها 
الدين����ي � اإىل طرح����ه ملا راأت فك �صف����رة املعنى 
ه����دف الفكر. معيار الفكر ه����و ال�صواب، ومن 
املوؤك����د اأن ال�ص����واب من املمك����ن اأن يتبدى كما 
الالمعن����ى. وهو ما يحققه يف غالب الأحاين: 
ثق����ب يف املعن����ى، وعلى وج����ه اخل�صو�ص يف 

املعنى الدقيق. 
*»الق�صيدة ل تهدف، ل تقرح، ل تفر�ص اأي 
مو�ص����وع، ول اأي مو�صوعي����ة«. م����ا هو منط 
املعرف����ة، وما الذي ميكن قوله عن عامل مي�صي 
بالتايل يف الق�صي����دة؟ يف اأي فعل للمعرفة اأو 

معرفة الفعل هناك �صلة بالق�صيدة؟
** يتاأ�ص�����ص فع����ل فك����ر الق�صي����دة يف معظ����م 
الأحيان على فك �صفرة ما حتتويه املو�صوعية، 
الوج����ود املو�صوعي، من لغزوي����ة، ومفارقة، 

وتعديل، وهذا ما حتققه الأ�صئلة التي نطرحها 
على العامل. وهذا ما تبدى يف اكت�صاف املنابع 
اللغوي����ة القدمي����ة املتجاهل����ة. نتيج����ة لذل����ك، 
يتب����دى اأن املو�صوعي����ة التوافقي����ة للمظاه����ر 
الجتماعي����ة لي�صت اإل �صطحي����ة، مدعومة من 
قب����ل وج����ود يتبدى يف اللغ����ة. تب����ّن الفيزياء 
الريا�صي����ة اأن املو�صوعية الظاه����رة تتقو�ص 
ملا ُت����رد اإىل قوان����ن �صكلية، ل ميك����ن اأن تعرّب 
ع����ن نف�صه����ا اإل يف �صيغ م�صف����رة. يبّن ال�صعر 
اأن وج����ود الأ�صياء غر مدرك اإل اإذا اأزلنا هالة 
املو�صوعية عنه، و»قمنا با�صرداده« ب�صورة 

اأخرى يف البتكار اللغوي.

عالقة ثالثية
* ه����ل م����ن املمك����ن اأن حت����دد العالق����ات 
بالق�صي����دة  للفل�صف����ة  املمكن����ة  الثالث����ة 
كم����ا بّين����ت: املزاحم����ة املعين����ة، امل�صافة 

املربهنة، والإقليمية اجلمالية؟
** العالق����ة الأوىل ه����ي العالق����ة الت����ي 
يتناف�����ص ال�صع����ر والفل�صف����ة فيه����ا على 
احت����كار اكت�صاف معنى العامل. العالقة 
الثالثة هي العالقة التي تطمح الفل�صفة 
فيه����ا، وذلك ب�صورة م����ن ال�صور، اإىل 
 � بت�صكي����ل  ال�صع����ر،  »الإ�صراف"عل����ى 
يف جمالي����ة معينة � القوان����ن العامة 
العالق����ة  للجمي����ل. 

الثانية هي العالقة التي ت�صكل طبيعة الربهان 
ال�صع����ري فيها »منطق����ًا« خمالفًا ب�ص����ورة كلية 
للمنط����ق العقل����ي الذي تنبن����ي علي����ه الفيزياء 
الكال�صيكية. اأنا قريب من هذه العالقة الثانية، 
بي����د اأنني اأدعم كون ال�صع����ر، كفكر خاّلق حي، 
ظ����رف للربهن����ة الفل�صفي����ة العقالني����ة، ولي�ص 

العك�ص.
الق�صي����دة«،  تق����ول  »م����اذا  درا�صت����ك  يف   *
)مطبوعات نو، 2016(، ذكرت خا�صية فل�صفية 
ترجع اإىل »ع�صر ال�صعراء«. من هم ممثلو هذا 
الع�صر الذي ينظر اإليه كنقطة اإ�صباع وموقف 
ع�صري للفل�صفة؟ متى ول����د ومات هذا احلدث 

ال�صعري؟

** يب����داأ ه����ذا »الع�ص����ر« ب����دءًا م����ن ال�صيط����رة 
الثاني����ة، يف جم����ال الفل�صف����ة، للو�صعية، التي 
»حاك����ت« الفل�صف����ة بالعل����م، وروؤي����ة �صيا�صي����ة 
ت�صرف وحت����دد كليًا اخلي����ارات الفل�صفية. من 
املمك����ن الق����ول اأي�ص����ًا اإن الأمر يتعل����ق بلحظة 
نهاية، موت، امليتافيزيق����ا. وهذا يغطي جانبًا 
معت����ربًا م����ن الق����رن التا�ص����ع ع�ص����ر، واأي�ص����ًا 
بدايات الق����رن الع�صرين. م����ن املده�ص اأن بن 
وف����اة هيغل ولنق����ل فينومينولوجي����ا هو�صرل 
وهيدغ����ر، اأ�صبح الإبداع الفل�صفي نادرًا، ويف 
كل احلالت، يعلن ويو�صح نهاية امليتافيزيقا. 
ي�صطل����ع  ال�صع����ر  اأن  اأرى  ال�صي����اق،  ه����ذا  يف 

كانت  للفل�صف����ة، بوظائف  قب����اًل 

الالمعن����ى،  اأو  بال�صمولي����ة، واملعن����ى  تتعل����ق 
الواقع����ي  والوج����ود  احلقيق����ي،  وظ����روف 

وال�صامي...اإلخ،
* نالق����ي يف درا�صت����ك �صع����راء خمتلف����ن مثل 
رامب����و،  مالرمي����ه،  ماندل�صت����ام،  �صي����الن، 
هوبكن����ز، �صتيفن����ز، بي����ك، حكم����ت، بري�ص����ت 
اختي����ار  يتمو�ص����ع  ه����ل  بازولين����ي.  واأي�ص����ًا 
ال�صع����راء املذكورين على تف�صيل �صخ�صي، اأو 

منطق برهاين؟
** اأعتق����د اأن خيارات����ي، بالتاأكي����د، �صخ�صية، 
ولك����ن اأعتق����د اأي�ص����ًا اأنن����ا ن�صتطي����ع ب�ص����ورة 
م����ا »اإثب����ات"اأن جمي����ع م����ن ذكرته����م م����ن كبار 
الت����ي  الأ�صب����اب  اإىل  والإ�ص����ارة  ال�صع����راء، 
اأوجدتهم هن����ا. ت����رى، يف الريا�صيات كما يف 
ال�صع����ر وال�صيا�صة، توفر الو�ص����وح الفل�صفي 
يف عظمته، ويف اأهميته، ويف كل ما ي�صر اإليه 
كنتاج م����دون يف �صجل الظ����روف ال�صيا�صية. 
�صواء تعل����ق الأمر باأرخميد�ص، غاو�ص، غالوا 
اأو اإميي نوثر، اأو �صافو، وهولدرلن، ورامبو 
مارك�����ص،  وتو�صان-لوفرت����ورن  و�صتيفن����ز، 
وروزا لوك�صمب����ورغ اأو م����او... نع����رف اأن ما 
ن�صميه معرف����ة، موجود هنا، حت����ت ا�صم علم، 

دعوة �صرورية للبناء الفل�صفي.

ال�شعر وال�شيوعية
* تدر�ص رابطة تتبدى لك �صرورية بن ال�صعر 
وال�صيوعية مع تذكر اأن يف القرن الأخر وجد 
»�صع����راء كبار، يف معظم لغ����ات الأر�ص، كانوا 
�صيوعي����ن«. م����ا ه����و الأ�صا�����ص ال�صيوع����ي يف 
الن�ص����اط ال�صعري؟ ما هي الرباهن ال�صيوعية 
يف الق�صي����دة التي تعت����رب �صرورية من وجهة 

نظرك؟
جلمي����ع  مق����درة  الأمومي����ة  اللغ����ة  اأن  مب����ا   *
املوجودين يف »موقع"هذه اللغة، فاإن ال�صعر، 
ال����ذي ل ميكن النظر اإلي����ه اإل باعتب����اره ك�صفًا 
مذه����اًل مل����ا ميك����ن للغ����ة الأمومي����ة القي����ام به، 
يتوج����ه مبا�ص����رة اإىل اجلميع. كي����ف ميكن اأن 
يقب����ل ال�صع����ر ب����اأن جمه����وره ع�صب����ة ب�صيطة 
م����ن »املجرب����ن«؟ اإمبريقي����ًا، هذا م����ن املمكن 
حدوثه. اليوم، مث����اًل، ال�صعر يتوجه دومًا اإىل 
جمهور حمدود ومثقف. بيد اأن هذا الأمر، اإذا 
جتراأت على القول، لي�ص خطاأ ال�صعر. ي�صتمر 
يف التجري����ب، يف الإب����داع، كاأنه مب����دع لأجل 
اجلميع، وباملثل، كما متنى لوتريامون، مبدع 
من قب����ل اجلميع. فقط، الظ����روف التاريخية/ 
يف  احل�ص����ور  تخفي����ف  تنت����ج  ال�صيا�صي����ة 
الق�صائ����د املعا�صرة. ولهذا، حينما تقرح هذه 
الظ����روف، على �صعيد كبر، وجه����ًا م�صاواتيًا 
وعاملي����ًا، يقره ال�صعر من ف����وره. كان اأراغون، 
وناظ����م حكم����ت، واإل����وار، و�صي����زار باييخو، 
وبري�ص����ت واآخري����ن غره����م، �صيوعي����ن، مما 
�ص����كل برهانًا لمعًا عن القراب����ة احلميمية بن 
الرغبة ال�صيا�صية لل�صيوعية والرغبة ال�صعرية 

للعنوان العاملي.
* مت����ى وكي����ف قام ال�صع����ر بغ����زو حياتك؟ هل 
لديك عالقة منتظمة، ب����ل ويومية، مع ال�صعر؟ 

َمْن ال�صعراء الذين ي�صكنونك؟

** اأدين بال�صع����ر اإىل املدر�صة واأمي. اأحببت، 
مبكرًا للغاية، دعوتي للتعلم عن ظهر قلب، يف 
الف�ص����ل الدرا�صي، خراف����ات الكبر لفونتن، 
والق�صائد الرثائية لرونار، وال�صوناتات التي 

ل ت�صوبها �صائبة لدو بليه، 
امل�صنوق����ن«  و»نزه����ة  و»بحرة"لمارت����ن، 
و»بي����ت  لهوغ����و،  النائ����م«  و»ب����وز  لفيي����ون، 
القدمي����ة  الأ�صي����اء  وحت����ى  لفين����ي،  الراع����ي« 
هريدي����ا،  دو  )جلوزيه-ماري����ا(  التاريخي����ة 
اأو»املق����ربة البحري����ة« لفال����ري، الت����ي علق����ت 
عليه����ا كثرًا. واأي�صًا، يف الهام�ص، اأو موؤخرًا، 
نرف����ال، ومالرمي����ه، ورامب����و... كان����ت اأم����ي 
معلم����ة للفرن�صي����ة، اأر�صدتن����ي نح����و الق�صائد 
غ����ر املعروفة على نطاق وا�ص����ع، ورمبا كانت 
»الريربتوار"العري�����ص يف  اأك����رث كثاف����ة، يف 
ال�صعر الفرن�صي. وبعد ذلك، هناك كبار �صعراء 
القرن الأخر، حيث بداأت ب�صان جون بر�ص، 
وحتدي����دًا ق�صيدت����ه »منفي«، الت����ي تلوتها يف 
�صن ال�صابع����ة ع�صرة على الفتيات املنده�صات. 
ث����م، ياأت����ي عم����ر الر�ص����اد وتفت����ح العق����ل، كان 
موعدي م����ع �صعراء كل الع�ص����ور، كل اللغات، 
كل����ه ي�صكنن����ي،  ال�صع����ر  عل����ى ح����د مقدرت����ي. 
املراجع لي�ص����ت اإل ظرفية، اأو مدونة من خالل 
�صوؤالها الفل�صفي. ولذا، يف كتابي »الكبر"عن 
الفل�صفة، »مثولية احلقائق«، الذي انتهيت منه 
موؤخ����رًا، كل اجل����زء ال����ذي اأنتقد في����ه خمتلف 
كل  اأن  )اأعتق����د  للتناه����ي  املفرو�ص����ة  ال�ص����ور 
طغي����ان وجور، قم����ع فينا الالنهائ����ي، واأعاقنا 
يف دواليب التناهي( وجدت يف �صعر الأن�صار 
القادري����ن. ب����كل دق����ة، ه����و ذا �ص����وؤال فيكت����ور 
هوغو، ورينيه �صار، وب����اول �صيالن، واإميلي 
ديكن�ص����ون، و�صموي����ل بيكي����ت، وماندل�صتام، 
وبي�ص����وا، وبري�صت... نعم، عك�صت ت�صخي�ص 
اأفالط����ون: ال�صعر، م����ع الريا�صيات، هو الدعم 
املعت����رب لبناء لغ����ة فل�صفية ت�صتطي����ع الإم�صاك 

باحلقائق التي ي�صتاأهلها زمننا املري�ص.

الفيل�شوف اجلمايل
اآلن بادي����و، فيل�ص����وف فرن�ص����ي كب����ر ال�صاأن 
داخل امل�صهد الثقايف الفرن�صي املعا�صر. در�ص 
خالل ثالث����ن عام����ًا بجامعة باري�����ص الثامنة، 
ومبدر�ص����ة املعلم����ن العلي����ا قب����ل اأن يحال اإىل 
التقاع����د. وهو ع�صو الكلي����ة الدولية للفل�صفة، 
اإذ اأن����ه موؤ�ص�صها ومديرها. موؤل����ف العديد من 
الكتب املهمة واملعق����دة، التي غطت العديد من 
املناحي، منها الأنطولوجية، ال�صيا�صية وامليتا 
� �صيا�صي����ة، مث����ل »نظري����ة الذات"و«الوج����ود 
واحل����دث« اأو »بحث ق�صر ع����ن الأنطولوجيا 
العاب����رة«. ه����ذه املواق����ف الراديكالي����ة، والتي 
جتل����ت يف كتب����ه كاف����ة حت����ى »مم ج����اء ا�ص����م 
�صارك����وزي؟« و»الفر�صي����ة ال�صيوعية«، �صّببت 

كثرًا من النقا�صات والآراء النقدية.
لآلن بادي����و عدد من الرواي����ات وامل�صرحيات، 
كما اأن جزءًا مهم����ًا من اإنتاجه الفل�صفي تناول 
العديد من امل�صائ����ل اجلمالية والفنية، كما يف 
اأبحاثه النقدي����ة: »راب�صودي����ا اىل امل�صرح"اأو 

»بيكيت، الرغبة اجللود«.
عن موقع اإ�ضاءات

اآلن بادي���و ه���و فيل�ص���وف ي�ص���اري، ل���ه 
ح�ص���وره و�ص���ط امل�صه���د الثق���ايف يف 

فرن�ص���ا وخارجه���ا. وه���و مل يقت�ص���ر 
يف التزام���ه ال�صيا�صي على الن�صال 
والنخ���راط  الفل�صف���ي  بالتنظ���ر 
يف املع���ارك الفكري���ة وال�صج���الت 

الأيديولوجي���ة، واإمن���ا اأ�ص�ص، قبل 
ثوري���ة  �صيا�صي���ة  منظم���ة  عق���ود، 

و�صفها البع�ص باأنها اإرهابية.
وباديو، مل يتخلَّ عن ي�صاريته، كما فعل 

الكثرون. فالنهيارات واملتغرات، كما 
متثل���ت يف �صقوط املع�صك���ر ال�صراكي 
وحت���ول ال�صن نحو اقت�ص���اد ال�صوق، 
مل تزع���زع قناعات���ه، ب���ل زادت���ه ت�صبث���ًا 

بعقيدت���ه املارك�صي���ة بن�صخته���ا املاوي���ة، 
اإىل  بو�صفه���ا خ�صب���ة اخلال����ص وال�صبي���ل 

حتقيق الفردو����ص ال�صراكي املوع���ود. ولهذا 
ل ي���رك بادي���و منا�صب���ة دون �ص���ّن الهج���وم عل���ى 

الليربالية، بوجهيها القت�صادي وال�صيا�صي؛ الراأ�صمايل 
والدميقراط���ي. وه���و اإىل ذل���ك، ل يعف���ي م���ن نق���ده العني���ف 

الي�ص���ار التقليدي، بوجهيه ال�صراك���ي وال�صيوعي، اإذ ينعت اأهله 
ب�»اخل�صا�صة« املتاأ�صلة يف تكوينهم.

وجممل راأيه، كما تعر�صه الكاتبة اإفلن بياييه، يف جريدة لوموند 
ديبلوماتيك )عدد يناير 2011(، اأنه ل �صبيل للو�صول اإىل امل�صاواة 
احلّقة، حي���ث كل واحد يعامل الآخر بو�صفه كائنًا م�صاويًا له متام 
امل�صاواة، اإل بتجاوز املرء لطبيعته احليوانية، وخروجه من كهف 

اأناه الذي يولَّد اجل�صع وي�صنع التفاوت.
ولك���ن، كيف يخرج املرء من قوقعة اأن���اه، م�صدر الداء، لكي يلتقي 

نظراءه يف الإن�صانية ويبني معهم جمتمع امل�صاواة التامة؟
يع���ود بادي���و اإىل نظريت���ه يف احل���دث، كم���ا ي�صرح ذل���ك يف كتابه 
»الكينون���ة واحلدث« الذي هو من اأهم اأعمال���ه الفل�صفية. واحلدث 
ه���و واقع���ة ا�صتثنائية، خارق���ة، علمية، اأو جمتمعي���ة، اأو عاطفية، 
تنفتح معها اإمكانيات للنظر والعمل كانت »م�صتبعدة من التفكر«، 
اأي مل تك���ن مرئي���ة اأو حمتمل���ة اأو حم�صوب���ة.. اإن���ه اأ�صب���ه ب�صدمة 
تتي���ح ملن يتلقى اأثره���ا، اأن ين�صلخ عن حيوانيت���ه بقدر ما تنك�صف 
ل���ه حقيقة امل�صاواة الأ�صلية بن الب�ص���ر. بهذا املعنى يحيل احلدث 

اإىل معاين الك�صف والتعايل.
وق���د اأح�صنت اإفلن بياييه يف نقدها لبادي���و، باإظهار تهافت اآرائه. 
لق���د بين���ت اأوًل، اأنه يتفق م���ع اأهل اليمن يف تعريف���ه لالإن�صان من 
خالل »طبيعته احليوانية«، لأن هذا التعريف هو من ثوابتهم التي 
يعتم���دون عليها لتربير مذهبهم الراأ�صم���ايل ومعتقدهم الليربايل. 
وبّين���ت من جه���ة ثانية، اأن باديو مل ينج���ح يف تقدمي اأفكار ح�صية 
ملمو�صة، تتج�ّصد يف برنامج اأو خطة عملية تتيح ترجمة ما �صماه 
»معانق���ة احلقيق���ة« الكلية اجلامع���ة، على اأر�ص الواق���ع ال�صيا�صي 
واملجتمع���ي. لقد بقي ي���دور يف الفلك املث���ايل الأفالطوين، بل هو 
يتع���دى مثالية اأفالط���ون، لأن هذا الأخ���ر راأى اأن املدينة الفا�صلة 
العادلة، ي�صنعها الفال�صفة الذين يقودون بقية الطبقات. اأما املثال 
الث���وري فل���ن يتحقق، يف راأي بادي���و، ما مل ي�صب���ح جميع النا�ص 
فال�صف���ة، قادري���ن عل���ى التجرد م���ن طبائعه���م احليواني���ة، ولكنه 
اأدرك اأن ه���ذا اله���دف �صع���ب املنال. ولذا يق���ول؛ ل باأ�ص اأن ننتظر 
األف���ًا اأو األف���ن م���ن ال�صنن، فذل���ك اأف�صل من اأن ننخ���رط يف اللعبة 

الدميقراطية، لكي نعيد اإنتاج النظام الراأ�صمايل!
هك���ذا نحن اإزاء م�صروع ثوري مث���ايل، بل غيبي، الأمر الذي جعل 
ن���ّد باديو، الفيل�ص���وف املارك�صي الآخر �صالف���وج جيجك، يقول اإن 
من���وذج باديو هو من قبي���ل »الك�صف الديني«. ول���ذا تخل�ص اإفلن 
بيايي���ه، معتم���دة عل���ى راأي جيج���ك، اإىل اأن بادي���و ح���اول نق����ص 
الأطروح���ة الليربالي���ة، ولكنه مل يفعل �ص���وى »اإنقاذه���ا«، مقو�صًا 

بذلك م�صروعه الي�صاري من اأ�صا�صه.
ويف راأي���ي، اأن باديو مل يخرج على مارك�صيته، ذلك اأن املارك�صين 

رغ���م تاأكيدهم على اأنه���م اأ�صحاب فكر 
م���ادي، ج���ديل، تاريخي، ق���د فكروا 
يف حل���ول طوباوي���ة تتع���اىل عل���ى 
التاري���خ، ب���ل ه���ي اأك���رث طوباوي���ة 
م���ن امل�صاري���ع الديني���ة. لأن الأنبياء 
وعدوا بتحقي���ق الفردو�ص يف العامل 
الآخ���ر، اأم���ا املارك�صي���ون فق���د حلم���وا 
بتحقيق الفردو�ص ال�صراكي على هذه 
الأر����ص، وهي مهم���ة م�صتحيلة ترجمت 
مزيدًا من ال�صتب���داد والتفاوت والظلم.. 
وهذا ه���و ماآل كل م�ص���روع طوباوي؛ اإما 
اأن ي���وؤدي اإىل نف���ي الواقع امل���راد تغيره 
لكي ي���زداد �ص���وءًا، واإما اأن ُيق���اَوم بالعنف 
والإرهاب لكي يبث الرع���ب ويزرع اخلراب، 
واإم���ا اأن ينع���زل �صاحبه يف انتظ���ار ح�صول 
املعج���زة كمن يتوق���ع ظهور امله���دي املُنتَظ���ر، اأو 
بالن���ور ال���ذي يقذفه الل���ه يف ال�صدر عل���ى طريقة 
الغ���زايل! ثم���ة اإمكاني���ة رابع���ة ل يج���ُدر اإغفالها، 
ه���ي ممار�صة الزيف، كما جند مثاله لدى �صالفوج 
جيج���ك، الذي ل يتوقف عن نق���د الليربالية، فيما هو منغم�ص 
كل النغما�ص يف الع���امل الليربايل اجلديد، ي�صتفيد من ثوراته 

وي�صتثمر اإمكاناته.
ل اأُري���د اأن اأظلم باديو بالنظر اإلي���ه نظرة وحيدة اجلانب، فللرجل 
اأعم���ال فل�صفي���ة ل تخلو من اجل���ّدة والأ�صالة، كم���ا يتمّثل ذلك يف 
كتاب���ه »الكينون���ة واحل���دث«، وفيه يبل���ور مفهومًا جدي���دًا للحدث 
عل���ى نحو مبتكر. ومفاد راأيه اأن احلدث ه���و ما يوّلد الأثر ويخلق 
احلقائ���ق، وعل���ى نح���ٍو قد يغ���ّر عالقة امل���رء بوج���وده، باأبعادها 

الأربعة؛ املعرفية، وال�صيا�صية، والع�صقية، والفنية.
هذا م���ا ي�صميه باديو »اإج���راءات احلقيقة« الت���ي �صّكلت، يف راأيه، 
ال�ص���روط الأربع���ة لولدة الفل�صف���ة لدى اليونان القدم���اء: ال�صرط 
العلم���ي، ومتثل���ه الريا�صي���ات بن���وع خا����ص، بو�صفه���ا �ص���ورة 
احلقيق���ة واأمُن���وذج املعرف���ة؛ ال�ص���رط ال�صيا�ص���ي، وق���د جتلى يف 
اخ���راع الدميقراطي���ة والتعامل م���ع املدينة بو�صفه���ا �صلطة حرة 
مفتوح���ة؛ ال�صرط الع�صق���ي ويتجلى يف اللق���اء املفاجئ واملده�ص 
بن اجلن�صن اأو بن الثنن؛ ال�صرط الفني ويتمثل يف الإبداعات 

الأدبية والت�صكيلية...
ولذا، فالتفكر هو قراءة يف احلدث، تتيح للواحد اأن ُين�صئ عالقة 
خمتلف���ة م���ع احلقيق���ة، بقدر م���ا ميار�ص وج���وده بطريق���ة جديدة 
وغر ماألوف���ة. وهكذا مع احلدث اخلارق تنبج�ص اإمكانات جديدة 
للوج���ود واحلي���اة، للنظ���ر والعم���ل، حُت���دث انقطاع���ًا يف جمرى 
الأ�صياء اأو انعطافًا يف م�صار الأفعال، اأو حتوًل يف م�صائر الذوات 

والهويات.
اأخل����ص من ذل���ك اإىل اأن باديو ق���د اأح�صن �صنع���ًا يف بلورة مفهوم 
جدي���د للح���دث، عرب اخراعه ملفه���وم »اإجراءات احلقيق���ة«. ولكنه 
عل���ى �صعي���د ال�صيا�صة، مل يكن �صاحب دراي���ة اأو معرفة عملية، بل 
كان اأبع���د م���ا يكون ع���ن املنطق الإجرائ���ي للحدث ال���ذي ميكن اأن 
تتغ���ّر مع���ه عالقات القوة وخريط���ة ال�صلطة. مل يح�ص���ن قراءة ما 
يح���دث، بل ا�صتغل بنفي الوقائع لكي يغرق يف مثاليته اأو ميار�ص 
الإرهاب الفك���ري، كما يعرف بع�ص الذي���ن انخرطوا يف منظمته 

الثورية.
ثمة اأمر ثاٍن اأختلف فيه مع باديو، وهو اأن الفال�صفة، كبقية النا�ص، 
م���ن حيث عالقتهم باأهوائه���م وميولهم، بل هم اأكرث من �صواهم من 

حيث ع�صقهم لذواتهم وتعلقهم باأ�صمائهم ون�صو�صهم ومكانتهم..
كما اأن التجاوز ل يعني التحليق يف �صماء املتعاليات، ول الن�صالخ 
عن الطبيعة؛ فالفرد يف النهاية هو اأناه، اأي خ�صو�صيته وفرادته. 
وم���ا يتع���دى الأف���راد اأو اجلماع���ات، اإمن���ا ه���و احلّي���ز العموم���ي 
والو�صط التداويل اأو الو�صي���ط املفهومي واملجال التوا�صلي، اأي 

ما يتيح التو�صط والتبادل بن الب�صر.
 كاتب ومفكر لبناين

ر  آالن باديــو.. فيلســوف يفكِّ
بعقل »تنبئي«

آالن باديو: الشعر يسكنني..

يجد الفيلسوف الفرنيس 

املعروف آالن باديو، عالقة 

وطيدة بني الفلسفة والشعر. 

لكنه يستشعر أن الشعر ليك 

يقوم بدوره عليه أن يكون يف 

املواجهة. ففي أزمنة هيمنة 

الرأساملية الريعية، كام يقول، 

ليس أمام الشعر إال التمرد 

يك يصل إىل الناس. الفيلسوف 

آالن باديو الذي يجوب العامل، 

يتوقف � يف هذا الحوار � ليك 

يقول ويؤكد، وهذا أمر نادر، حبه 

للشعر، كام هواه لألفكار.

حوار: نيقوال دوتون
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محسن السراج

محسن المحمدي

 الرغب����ة  تع����ود اىل  نظ����ام الطبيع����ة  واحلب  
يع����ود اىل نظام الحداث لناأخ����ذ مثال  ق�صمة 
الرق����ام   العدد اأربع����ه تق�صيم اثنن  النتيجة  
اأثن����ان  ه����ذا العدد  طبيعي  اأم����ا ق�صمة   العدد 
�صبع����ه  عل����ى  ثالث����ه  فالنتيج����ة  ه����ي  عالمة 
�ص����وؤال    النتيج����ة لي�ص����ت رقم����ا طبيعيا  هنا  
لتوجد رابطة   وقد قال لكان  :  احلب ياأتي  
ل�ص����د النق�����ص ،  نق�����ص  الت�ص����ال اجلن�صي ، 
احل����ب  لي�����ص  اإت�ص����ال جن�صيّا ب����ل    ت�صاميّا  
ح����ن  تفتق����د  الرغب����ة اجلن�صي����ة ثم����ة ع����امل  
الوج����ود  اجلن�ص����ي  اأو الرغب����ات    بحيث اأن  
رابط����ة  رغبتن  يك����ون اأحيانّا لي�����ص رغبة ،  
احل����ب ياأتي بامل�صادف����ة  ،  ا�صتحالة الرابطة 
اجلن�صية  واإمكانية  التاليف  العا�صق  احلب 
يجعل  وجود  الفرد كاماّل  وهو لي�ص  كائنن  
يرغب اأحدهما الخر ، بل   اإثنان �صكل  احلب  
حادث����ة  توؤلف موقف����ّا  وجوديّا ،  ينتج احلب 
اجلن�����ص    احل����ب  حقيقة  اجلن�ص ولي�ص كما 
يقول  الخالق����ي الفرن�صي املت�صائم  اجلن�ص  
حقيقة احلب ، اأنت  توجد اأوّل ترتبط  باملوقع 
امل����راأه  وثانيّا  ترتبط باملوقع  رجل  والثالث  
ترتب����ط  بالع����امل   مو�ص����ع اإن�ص����اين  يت�صمن  
امل����راه والرج����ل يت�ص����اركان  بالإ�صاف����ة  اىل  
م�صطل����ح  اأن����ت     ، م�صطلح����ات متعدده   مع 
تفا�صي����ل لنهائية جتع����ل  املداخل لالإن�صانية     
وه����ذه  يف احلقيقة  تنكر الال رابطه ،و�صف  
مف�صل  يو�صح  ال�صالت  وهذا يبن  اإمكانية  
الإت�ص����ال  ، هذا  العن�ص����ر غر حمدد لميكن  
و�صفه  ولميكن  ح�صابه  اإنه  نووي  ل�صيء 
ميك����ن و�صف ه����ذا  التعا�ص����ق اأو احلب  ، اذا  
�ص����يء ما  يرتب����ط  بك  هذا ه����و  العامل وانت  
النواة  ال�صافية  تعود  للمراأه  او الرجل  لكن 
ل�ص����يء مع����زول ، توجد يف الرابط����ة اأ�صغر 
نقط����ة ، نوويتك  تعن����ي اأن موقفك  اجلن�صي    
متقاط����ع  مع  الثن����ن  لكن  اأنت  نف�صك  تبقى  

غر مركب  غر حمدد  
1+1=1  والتكامل    �صوب الواحد

الختالف����ات اجلن�صية لميكن  ان تكون  كلية  
، يوج����د  موقف����ّا  جن�صيّا  ولميك����ن  اإختزاله   
ف����ورّا  اىل   ذك����وره او انوث����ه  الختالف بن 
الرجل وامل����راه  ، املوقف النث����وي واملوقف  
الذكوري  اجلن�ص����ي ميكن تعميمه اىل واحد 

لتالي����ف الكليه ، ان����ت  هذا  م�صرك بن املراه 
والرجل  اأنت  يف الف�ص����اء العام والن�صانية  
املوقف النثوي رمبا   املراه  هي  لي�صت  قيمه 
عام����ه  وهذا رمبا يجعلها  لنهائيه ، الت�صور 
التقليدي  للم����راه  و�صعهااخلا�ص  بال مكان 
عام  ككائن  خا�ص  رمبا  هذا م�صدر  غمو�ص  
النثوي����ة     لق����د  عوملت  كحيز  خا�ص  وهذا 
يجع����ل  النثوي����ة  جم����رد اإخت����زال  النثوية 
نف�صه����ا ، املوق����ع  النثوي    يحتوي  العن�صر  
اأن����ت  وه����و جن�صي  ولكن  ب����دون  اأي حتديد  
ثاني����ّا  املوق����ع النث����وي  يختلف ع����ن املوقع 
الذكوري لك����ن  ليتمدد  يف الف�صاء  ب�صورة 
اأن����ت  لنهائي����ة  ، احل����ب  يفّع����ل  امل�صطل����ح 
باإجتاه����ن  خمتلفن    ، احلب غر حم�صوب 
وظيفة املو�صوع املرغوب  ، الثنان  ينتجان  
الوحدة  ،عملية  ا�صتك�صاف العامل  من وجهة 
نظر  الثنن ، تفعيل  امل�صرك بينهما باجتاه 
الع����امل  من وجه����ة نظر الثن����ن  يف العامل  ، 
اأثن����ن  ان����ت  م�صطل����ح  م�ص����رك  ملوقف����ن  
بطريقتن  خمتلفتن   ، الطريقة الوىل   اأنت  
الالرابط����ة  ب����ن موقفن  ، ان����ت  النووية او 
املتناه����ي يف دائ����رة  ال����ال ارتب����اط ، التعبر 
واملحدودي����ة   للال ارتب����اط  و املراه والرجل  
يف التف�ص����ر او التاأوي����ل   اأو �ص����وء التفاه����م   
فيم����ا  يتعل����ق  بالرغبات واجلن�����ص ،    ميكن 
ق����راءة  �صوء التفاهم هذا بح�صا�صية اخرى  ، 
اإب����داأ  من نف�صك  كمو�ص����وع م�صرك  واإحمل   
املوقف����ن  الثنن ، �صيء م����ا  يغلف املوقفن 
الثن����ن ، علي����ك ان تقمع نف�ص����ك بنف�صك لنك 
�صب����ب  دائ����م ل�صوء التفاهم   ،علي����ك اأن  تنتج  
وه����ذا  هام جدا  يف احلب  حالة  داخلية   يف  
موقف����ن  اثن����ن  ، ان����ت  يف  موقف����ن ولي�ص 
موقف����ا ّ ذكوريّا  اأو موقفّا اأنثويّا  ، لدينا  اأنت  
وناأخ����ذ  بنظ����ر العتب����ار  املوقف����ن  الثن����ن  
بدون����ك  ، اأن����ت     تركي����ب من  رج����ل وامراه  
يف الع����امل  ، احل����ب  يوائ����م  ب����ن  حدي����ن  ، 
يقل����ل  �صوء التفاهم  ح����ول املو�صوع  يعتني  
باملغام����رة اجلن�صي����ة  ومن طرف اخ����ر  لدينا  
احلب الفالط����وين   ، املغامرة اجلن�صية هي  
مفّعل  مو�صعي لبنية احلب  ، لدينا  المتداد  
الالنهائ����ي  يف الع����امل  ب����دون �ص����وء تفاه����م  
وبدون مغامرة جن�صية  واحلب الفالطوين 

ت�صام����ي وت�صعي����د يفر�ص  خيالي����ّا  ان  الال 
ارتباط  او الغمو�ص اجلن�صي  ميكن اإعتباره  
اأ�ص����ارة �صافية  ، احلب لي�ص بال اهميةاو بال 
ت�صامي  ، احلب  مركب لوظيفة ثنائية لالنت   
الالاأرتب����اط  يتجن����ب   اأن  احل����ب لميكن����ه   ،
التفاه����م   �ص����وء  من����وذج  وه����ذا   اجلن�ص����ي 
للمو�صوع، ه����ذا املو�صوع  عربق����وة الرغبة 
يفر�����ص   خياّل ، احلب  يّركب  الثنن جتاه 
اخل����ارج ولي�ص  جتاه املو�صوع يف الداخل ، 
حركة  احلب الداخلية تتعر�ص ل�صوء التفاهم 
اأخرّا فيما  يتعلق  باجلن�ص ، احلب  ليّركب  
الثن����ن داخليّا امنا فقط من اخلارج ، احلب 
حركة بديلة  لإمتداد  الثنن  خارجيّا  ويعود 
اىل املو�ص����وع الن����ووي ، احل����ب كاأذى لن����ه  
دائم����ّا  امتداد  وتركي����ب ،  ،جتريبيّا المتداد  
اخلارج����ي لالثن����ن  يك����ون جتارب����ّا عملي����ة 
م�صركة  غ����ر  معدودة للمحب����ن يت�صاركان 
ويتقا�صمان  يف  م�صائلة وبحث العامل  ماعدا  
يف حالة املغامرة اجلن�صية ، الثنان يوجدان  
يف م����ا  يغلفهم����ا   اأن����ت  ت�صب����ح  ا�صتثنائي����ة  
ب����دون رج����ل �صاف او ام����راه �صافي����ه  وهما  
ج����زء م����ن العامل ،اإيق����اع احلب  امت����داده  يف 
العامل  ويع����ود ويق����اد  اىل اللبيدو اجلن�صي    
ه����ذه ه����ي حركة احل����ب ، العالقة ب����ن هاتن 
احلركت����ن   المتداد  والركي����ب  تتناق�صان 
وه����ي عالق����ة  معق����ده  يف عملي����ة  احلب  بن  
الن�ص����اط اجلماع����ي  واحلميمية وهذه قاعدة 

ا�صا�صية يف ديالكتيك  احلب  ،
هذه  العالقة غر  وا�صحه  و�صعبة الفهم    ، 
يف ت�صور املحبن ليوجد  �صراط م�صتقيم يف 
احل����ب ،ولي�ص  دائمّا ثم����ة وقوف على قدمن 
،ميكنن����ا احلدي����ث  عن ع����دم   ا�صتقامة احلب  
، يف احلقيق����ة  مهم����ا يك����ن الثن����ان م�صتقلن  
ومرغوب����ن  وحمدودي����ن   العالق����ة  بينهم����ا  
تظ����ل  ع�صية على الفه����م   ، الثنان وعالقتهم 
بال�صري����ر  واجلن�ص  تبق����ى  ذات بعد  داخلي  
و�صيئ����ّا  حمددّا  اأنت كمو�صوع و�صيء حمدد  
وخارجي  اي الخر  وعلى ات�صال بالعامل    ، 
امل�صاف����ة  مفتوحة  بينكما    و احلب  تا�صي�ص 
بن �صيء غر حمدد  وجد  نق�صّا يف الرابطة 
اجلن�صي����ة و�صيء  غر حمدد  وج����د امكانية 
الالتراب����ط  ذل����ك  اأح����رام   م����ع   التوا�ص����ل  

اجلن�ص����ي ، احل����ب تا�صي�����ص  الختالف بينك 
وب����ن الخر ، احلب جترب����ة  الثنن حت�صب 
مبرجعية �صافيةاىل نف�صها كاأثنن  لتركب 
م����ع واح����د  و الواح����د الذي  ه����و انت او هي 
غ����ر حمدد له����ذا  اذا  كان  احلب الفردي  كما  
الكون �صنع  اإجنازه  واأ�ص�ص  الثنن  ميكنه  
اأن  يخل����ق مكانّا مالئمّا  للواحد  امل�صافة  بن 
الثن����ن واملح����دود  اأو هذه احلرك����ة  املعقدة  
الركي����ب   او  والنقب����اظ    المت����داد   ب����ن  
تخل����ق   وح����دة الثنن  اي عملي����ة احلب   ل 
الواحداملطل����ق ول الديالكتي����ك ب����ل    الثنن  
يف عملي����ة  مالئم����ة  ه����ذا     احلب ب����دون الله  
، ب����دون   الل����ه ي�صكل  الثن����ان  جتربة ممكنة 
، الثن����ان ل����ن يوج����دا  قب����ل  ه����ذه التجرب����ة  
جتربة  ف�صل الل����ه يف �صمانها  ب�صبب وجود  
النف�ص����ال  ،ه����ذا  ماافهم����ه من  ط����ريف  عرب 

ال�صاعر الربتغايل

الحب   هو الملح  
 احل����ب   مزي����ج  م����ن ال����كالم  والن�ص����اط  ول 
يوج����د  تناق�����ص  حينم����ا تق����ول  اأحب����ك   هي 
كلم����ة  ولكنه����ا  فع����ل    ، عالق����ة خا�صة  يوجد 
فيه����ا  �صوء التفاه����م  واملناق�صات احلاده   او  
م����ا يتعل����ق  بال�صري����ر او التناق�ص����ات و�صوء 

التفاهم يقود اىل املناق�صة 
احلب حركتان ،كل حب فريد  من نوعه  يعرب  
عن����ه  بال�ص����ره الذاتي����ه او  الرواي����ة ،حركة 
احل����ب الوىل   امت����داد  واحلرك����ة  الثاني����ة 

باإجتاه  مركز املعادلة   الركيب   
املحب����ان يتحركان اىل  مو�ص����ع  يتوجب  ان 
يت�صم����ن  ذلك  املغام����ره اجلن�صية  وهي جزء  
م����ن احلب ولكن  لميكن  اإختزال  احلب  اىل 
ه����ذا اجل����زء ، المت����داد احلميم����ي للحب يف 
الع����امل يح����دد  جزءّا  من احل����ب  ، لميكن  ان 
تك����ون  يف ه����ذا اجل����زء  احلميم����ي   الثنان  
هم����ا  حركة ، الع����دو العظيم للح����ب  التكرار  
ولك����ن  يجب ان نكرر ، تك����رار احلركة نف�صها    
المت����داد  والركيب   وق����د  يت�صاءل  البع�ص   
عن العالق����ة بن احلب وال�صيا�صة    ، العالقة 
اجلن�صي����ة وال����كالم ع����ن �صيا�ص����ة احل����ب   ، 
الختالف اجلن�صي  بن  املراة والرجل  ي�صاأل  
املفك����ر �صالفو �صي�صاك  قائاّل : يجب ان نطيح 
بالت�صام����ي   لتكون العالقة  مع الواحد  لي�ص 
بال�ص����رورة  اأن يك����ون اأم����راة  ، ل امراه ول 
رجل  كائن مزيج ،رجل  يحب امراة  بحيوية 
،امل����راة تقول �صاأكون كل����ي لجلك  لكن  عليك  
اأن  تثب����ت يل اأنك  قادر على اخلال�ص  مبعزل 
عن����ي ، اثب����ات احل����ب  ه����و املواجه����ة وجه����ّا 
لوج����ه  ، امل����راة تريد  اإهتمامّا كلي����ّا  بها  وان 
يخ����رج معها اىل احلقل    وليخاف من احلب 
ب����ل  ليف�ص����ل عمله عليها   وي����رد  الن بادو :  
انني اأحتدث  ع����ن احلب ب�صورة مالئمة  بال 
اإ�صتعارة  فيما يخ�ص  ال�صداقة  اأو ال�صيا�صة 
او احل����ب اجلماعي اأو  ح����ب الله  ول ال�صكل 
ال�صعيف  للحب  مثل ال�صداقه بدون جن�ص     
الختالف اجلن�صي يكون معرو�صّا فقط  يف 
احل����ب  ، الخت����الف ب����ن  املوقف����ن  الثن����ن  
ه����و عالقة خمتلف����ة  مع احلب عين����ه  ، احلب 
اإنتاج الخت����الف اجلن�صي ، املوقف النثوي  
واملوق����ف الذك����وري  يف عالق����ة  م����ع عملي����ة 
احلب  ، احل����ب  موقف متقدم  ملوقفن  اثنن  
خمتلفن ، املوقف ال�صيا�صي له عالقة  باملوقف  
او الختالف اجلن�صي  ومع  عالقة بتطورات  
احل����ب  ، اذا تك����ون يف جمتم����ع  في����ه  هيمنة 

ميكن  هن����اك  تاأثرات  مهم����ه  تتعلق باحلب  
و ال�صيا�ص����ة  ميك����ن  ان تغ����ر  الفعل  املهيمن 
عل����ى  الو�صع اجلن�ص����ي  ، املفاهيم  التقليدية 
للن�صوي����ة  حت����ول  تعريف احل����ب  نف�صه ،  و 
�ص����ع املراة لي�ص متعلقّا   باملراة  بل له  عالقة  
باجلانب����ن  الت�صال اجلن�صي والال ات�صال ، 
بدون املراة ل يتكامل الرجل  ، التناق�ص  يف 
الق����رن ال�صابع ع�صر بن احلب احلر  والدور 
الجتماعي   عرب عالقة  مع  املواقف اجلن�صية 
املختلف����ة  وه����ذا منب����ع امل�صرحي����ات الهزلية 
الكوميدي����ة من����ذ اليون����ان حتى يومن����ا هذا ، 
العالق����ة بن  احلقل ال�صيا�صي واحلب لي�صت 
مبا�ص����رة  لك����ن يوج����د  حتويل  حال����ة احلب 
يف ال�صيا�ص����ة   ، ه����ذا  يف�ص����ر   ح�صور�صوؤال  
احل����ب يف احلرك����ة الن�صوي����ة ، عملية احلب  
لدينا  متثيل  للحب  كن�صوة �صافية وليوجد 
مثل ه����ذا  مع ذلك  بدون ح����ب الوجود  لي�ص 
ممتع����ّا  ، روؤيت����ي للحب  ايجابي����ة كليّا ، عمل 
يف احلقيقة  واخللق الفني  ممتع  يف احلياة  
لي�����ص  عمال ّ يف العل����م  او عمال  �صاقا     لي�ص 
ا�صتمراري����ة  �صافية  م����ن اللذه البدية   وهو 
ج����اد  ومهم  وميكن ان يك����ون عنيفّا   هل هو 
ف�صاء من الكف����اح لثنن؟ ،تركيب  احلب من 
وجهة نظ����ر اثنن  واي�صا  ه����و عر�ص جديد  

ل�صيء ما  مثل امل�صرح 
يوج����د يف احلب عن����ف  ورومان�صية  و�صالم   
وبع�����ص الحي����ان  �صج����ار  ، احل����ب  م�ص����رح 
الع����امل  يوؤدي����ه اثن����ان   و ف�ص����ل احل����ب دائما 
يح����دث  عندما  واحدة  م����ن احلركتن للحب  
تت����وازى  ب�ص����يء م����ا  مث����ال   ليوج����د  دور 
م�صرك  لالمتداد  ، اللذة اجلن�صية  امل�صركة 
لي�ص����ت نف�صها كي تخلق حال����ة  الثنن  لذلك  
يحدث املزيد واملزيد من النقا�ص        والكثر 
بتعوي����ق   تق����رن   امل�صاع����ب  م����ن  الكث����ر 
المت����داد  هكذا تخلق نهاي����ة العملية  وهناك  
اإمكاني����ة  فيم����ا  يتعل����ق  بال����دور الع����ام يف  
احلي����اه واخل�صو�صية الالمنتظم����ة  ، تاثر  
الالارتباط  لي�ص فقط  �صوء التفاهم  املقرن  
بالرغبة واي�صا عل����ى م�صتوى م�صطلح  انت  
بع�ص  الحيان  يف المتداد وبع�ص  الحيان  
يف الركي����ب  وان����ا  م����ع الروؤي����ا  القدمي����ه  
املت�صائم����ه  اأن احل����ب  يف بدايته  يكون �صيقّا  
وي�صبح  حزينا  ويحطم  عرب التكرار ، لي�ص 
يف كل الح����وال  ه����ذه الق�صي����ة  ول�ص����ت  مع 

تاأريخ النحطاط  ، �صيء ما   اأكرث  تعقيدّا
كركجارد  �صرح  العالقة بن  احلب والزواج  
،احل����ب اول  و�ص����رورة ال����زواج  احلب اول 
وا�صتحالة ال����زواج قال : اإن عمراملرء  يجعل 

ذلك الزواج م�صتحيال 
الزواج واحد م����ن اإجناز المتداد هو الرغبة  
بينم����ا احل����ب  متثي����ل   ، يف متثي����ل احل����ب 
�ص����اف وعملي����ة  مالئمة  وه����و  عالقة  �صلدة  
لإت�صال لي�ص  جن�صيّا بن  موقفن  اثنن  مع  
م�صاعدة اأحداث  ميل  لركيب  اثنن   مغامرة  
�صافي����ة ويوجد  �صيء ما  تدمري  يف احلب  
الع�ص����ق   خلق  حقيق����ة  داخل  العامل  كتمثيل 
�صاف  لكن  يوجد  �صرب ان�صاين للتمثيل  تّد 
خ����ل الدولة  او الكني�ص����ة  يف  حركة امتداد ، 
يف احل����ب   توج����د  رغبة  للتمثي����ل  رغبة  ان  
يوثق  من قبل  الخرين  لنه  من ال�صعب ان 
يوث����ق احلب  داخليا  بنف�ص����ه ، لدينا  الزواج  
كمو�صوعي����ة  ح����ب وامت����داد  كحرك����ة ثانية 
لق����راره  م����ن قب����ل الخري����ن  ولدين����ا احلب  
وه����و متثيل �صاف  وتركيب واحداث  مكثفة  

ومغامرة يف احلياة  كحركة اوىل.

م����ا ال�صب����ب احلقيق����ي وراء كل ذل����ك العن����ف ال����ذي يتخذ �ص����كل القتل 
اجلماعي وبطريقة درامية ومتفننة يف قتل النا�ص والتنكيل بهم؟

للج����واب على هذا ال�ص����وؤال اأ�صدر الفيل�ص����وف الفرن�صي املعا�صر اآلن 
بادي����و كتاب����ا بعنوان: »�صرن����ا ياأتي مما هو اأبع����د، التفكر يف مذبحة 
نوفم����رب )ت�صري����ن الثاين("وه����و يف الأ�ص����ل حما�ص����رة مذاع����ة على 
اليوتي����وب، وق����د قام برجمته����ا اإىل العربية الدكت����ور حممد ها�صمي 
واأ�صدرت����ه موؤ�ص�ص����ة »موؤمن����ون بال ح����دود« �صن����ة 2017، وهو مذيل 

بحوار مع اآلن باديو بخ�صو�ص املو�صوع.
م����ا الأطروحة الت����ي يدافع عنه����ا اآلن باديو؟ وكيف يق����ارب مو�صوع 

العنف امل�صت�صري يف كل بقاع العامل؟
بداية يقدم لنا الفيل�صوف ت�صوره لبنية العامل املعا�صر كالآتي:

ل ن����زاع حول النت�ص����ار الهائ����ل للراأ�صمالية املعوملة، فه����ي عادت اإىل 
طاقته����ا الأوىل وحيويتها التي توقفت ج����راء الكبح ال�صيوعي. وهذه 
الراأ�صمالي����ة اأ�صبح����ت كبنية �صخمة ت�صتغل مبنط����ق كا�صح وتتجاوز 
منط����ق الدول لتدار مبنط����ق الع�صابات، فالعامل ب����ات يعج بال�صركات 
العاب����رة للقارات التي اأ�صبح����ت كوحو�ص �صاحق����ة ور�صاميل بع�صها 
يتف����وق على الدول، وغدت يف كثر من الأحيان عائقا نحو ال�صتثمار 
وجن����وح الراأ�صمال، مما جع����ل البنية الراأ�صمالية تعم����ل على اإ�صعاف 
واإه����الك ال����دول واإف�صالها ل����رك �صري����ان الجتياح واللته����ام ي�صتغل 
دومن����ا قيود. بل والأكرث م����ن ذلك فهي اأ�صبحت ت�صع����ى نحو التدمر 
املنهج����ي ل����كل التدابر ذات الأبعاد الجتماعي����ة وكل الإجراءات التي 

ت�صب يف اخلر العمومي.
يوؤكد اآلن باديو على اأن: »منطق راأ�ص املال اأ�صبح منفلتا« ف�»الليربالية 
قد حتررت"خالل الثالثن �صنة الأخرة، ونحن نتفرج ونقف مكتويف 
الأي����ادي. فحتى ال�صيوعية التي كانت تعد بدي����ال اأ�صبحت من الهوان 
واملر�����ص اإىل درج����ة اخلج����ل م����ن ذك����ر ا�صمها، ب����ل هي حمرم����ة على 

امل�صتوى العام.
اإن الراأ�صمالي����ة مبخال����ب �صركاتها اأ�صبحت قادرة عل����ى متزيق الدول 
و�ص����ل كل مقاومة حمتملة وجعل كل �ص����يء �صلعة وبيع و�صراء فحتى 
»داع�����ص« كانت جمرد قوة جتاري����ة بالن�صبة لها، فه����ي تبيع يف النفط 

والقطن.

اإن ه����ذه الراأ�صمالية املعوملة �صنعت لن����ا بح�صب الفيل�صوف تق�صيمات 
طبقية عاملية جديدة وهي:

اأوًل: طبق����ة »اأوليغار�صية« قليلة العدد وت�صيط����ر على الن�صبة الكربى 
ل����رثوات العامل وهي املحركة لبنية الكت�صاح وهي ج�صعة ومتوح�صة 

وت�صتعمل كل الو�صائل للحفاظ على م�صاحلها.
وثاني����ًا: طبقة متو�صط����ة ينعتها بالذات الغربية وه����ي تتقا�صم الفتات 
م����ن ثروات الع����امل اأي ن�صبة 14 يف املائة وه����ي املتمركزة يف اأوروبا 
وبع�����ص البلدان النامية وهي معتدة بنف�صها ويف الوقت نف�صه تعي�ص 
خوف����ا من �صياع ما لديها، اإذ تقتطع منه الأوليغار�صية كل مرة، ناهيك 
على ت�صبثها باآيديولوجيات تربيرية ل�صمان لقمة عي�صها القليل ولكن 
الأم����ن. اإىل حد اأن الدميقراطية بح�صب الآن باديو مل تعد �صوى اإدارة 

خوف هذه الطبقة.
وثالث����ًا: جند احل�ص����ود الهائلة من الب�صر والت����ي ل مكان لها يف العامل 
الراأ�صمايل اجلديد، لأنها ل هي من فئة الإجراء ول من فئة امل�صتهلكن، 
فه����ي خارج ال�ص����وق العاملية، هذه احل�صود تنق�ص����م بدورها اإىل ذاتن 
هما: ذات راغبة يف الغرب وتتوق اإليه وت�صتهي التملك وامل�صاركة يف 
كل م����ا يعر�ص من مغريات و�ص����ور يف كل الأمكنة للرخاء الراأ�صمايل، 
وذات عدمي����ة انتقامي����ة ومدم����رة، عج����زت عن احل�صول عل����ى ما لدى 

الغرب فانقلب احلب كرها وحقدا وح�صدا.
اإذن بح�ص����ب الفيل�ص����وف الآن بادي����و، لي�ص الإ�صالم ه����و �صبب العنف 
والتفج����رات واملذابح الت����ي نراها يف العامل، بل ه����ي �صلوكات تعرب 
عن الرغبة يف النتقام من ال�صيطرة الراأ�صمالية العاملة على الإق�صاء 
وو�صع املالين من الب�صر خارج النعيم ال�صتهالكي. اأما الإطار املقد�ص 

والنزعة املا�صوية فهو غطاء اآيديولوجي يوظف لتربير القتل.
فما املخرج من ه����ذه القب�صة املحكمة للراأ�صمالية املعوملة؟ يقرح الآن 
بادي����و حال واملتمثل يف �صرورة ت�صكيل بروليتاريا مرحلة جتمع كل 
العامل����ن واملثقفن بالك����ون وتعمل بنف�ص منط����ق الراأ�صمالية احلايل 
وهو العب����ور يف كل القارات، جمتهدة يف خلق مقاومة وبدائل ت�صب 
يف اخلر العام لي�صتفيد كل الب�صر من ثروات املعمورة، وهو ما يوفر 

على الب�صرية الكثر من الأمل والعذاب.
عن احلوار املتمدن

الفيلسوف الفرنسي آالن باديو يدعو 
إلى تشكيل »بروليتاريا مترحلة«

خلق���ت  المعولم���ة  الرأس���مالية  أن  يعتق���د 
تقسيمات طبقية عالمية جديدة

الحب عند آالن باديو



نصير فليح
  ه���ذه احلقائ���ق الت���ي ت�صبب���ت يف الجتاه���ات 
التاأويلي���ة والتفكيكية وما بع���د احلداثية. ولكن 
يج���ب ان ن�صت���درك ان دور الفل�صف���ة هن���ا ح�صب 
بادي���و ه���و لي�ص"انتاج"او"توليد"احلقائق، بل 
انه���ا تلع���ب دوره���ا باعتبارها"راعية"للحقائ���ق 
وح�ص���ب. ام���ا املج���الت الت���ي ميك���ن ان تك���ون 
مول���دة للحقائق، يف فل�صفة باديو، وهي جمالت 
الف���ن، العل���م، احل���ب، وال�صيا�ص���ة. ف���كل جم���ال 
م���ن ه���ذه املج���الت الربع���ة ميكن���ه ان يحتوي 
عل���ى م���ا ي�صميه"جمري���ات حقيقة"او"عملي���ات 
حقيق���ة"truth procedures، عندها ياأتي 
دور الفل�صف���ة الت���ي تكم���ن مهمته���ا يف التع���رف 
والتقاط ه���ذه املجريات او العملي���ات، وو�صعها 
ب�صي���غ عام���ة ميك���ن ان يق���ال عنه���ا انه���ا حقائق 
كلي���ة universal truths. وه���ذه املجالت 
التاري���خ  يف  الرئي�صي���ة  املج���الت  ه���ي  الرب���ع 
الب�ص���ري الت���ي ميك���ن ان تكون م�ص���ادر حلقائق 
م���ن طبيع���ة خمتلف���ة. ذاك ان معن���ى احلقيقة يف 
الفن خمتلف عنها يف العلم، واحلقيقة العاطفية، 
اي حقيق���ة احلب او الغرام، ه���ي حقيقة من نوع 
خمتلف عن تلك التي يف عامل ال�صيا�صة. ول يجب 
عل���ى الفل�صف���ة مطلقا، كما يرى بادي���و، ان تخلط 
دوره���ا بدور املجالت املنتج���ة للحقائق، فهذا ما 
يكون م�ص���در للت�صو����ص والخت���الط والخطاء 

التي ل نهاية لها.

ان�شاق ميتافيزيقية
اذا ما متعن���ا يف"رد العتبار"مل�ص���روط للفل�صفة 
ه���ذا ودوره���ا يف حتدي���د احلقائ���ق، ميكنن���ا ان 
ن�صتذك���ر من تاري���خ الفكر الفل�صف���ي العالقة بن 
 .Hume )هي���وم(  وريبّي���ة  )كان���ت(  فل�صف���ة 
الت���ي  الك���ربى  امليتافيزيقي���ة  الن�ص���اق  فبع���د 
ن�ص���اأت وتنامت يف الق���رن ال�صابع ع�ص���ر على يد 

دي���كارت اول، ثم �صبين���وزا ومالربان�ص وليبنز 
من بع���ده، وج���ه الفي�صلوف ال�صكتلن���دي هيوم 
�صربة موجعة للنوازع العقلية امل�صر�صلة بعيدا 
ع���ن ا�صراط���ات التجرب���ة. وه���و اذ ب���ن اهمية 
التجرب���ة كمعي���ار لثب���ات احلقائق، فان���ه و�صع 
الف�ص���اء الفل�صف���ي برمته يف ريبي���ة  او �صكوكية 
با�صتهداف���ه  وذل���ك  �صامل���ة،   )Skepticism(
ال�صا����ص الهم لكل عملية ا�صت���دلل او ا�صتنتاج 
عقل���ي، اي مبداأ ال�صببي���ة  Causality نف�صه. 
حي���ث راأى ان ما نعتقده �صببا ونتيجة، هو لي�ص 
�صوى تعاقب���ات ح�صية تر�صخ���ت بحكم القران 
يف وعين���ا )عل���ى �صبيل املثال، انن���ا نرى الدخان 
ياأتي بع���د النار، فنذهب اىل ال�صتنتاج بان النار 
�صب���ب الدخ���ان، بينما لي����ص ثم���ة ما"يثبت"هذه 
العالق���ة ال�صببي���ة، �صوى اننا تعودن���ا على روؤية 
الدخ���ان ياأت���ي زمني���ا بعد الن���ار(. ولك���ن فل�صفة 
)امانويل كانت( التي جاءت بعده اعادت العتبار 
للعقل مرة اخرى، ولكن على ا�ص�ص جديدة، لي�ص 
عل���ى ال�صا�ص امليتافيزيقي الق���دمي ببناء ان�صاق 
ت�صوري���ة �صاملة عن الك���ون والعامل دون انحداد 
بالتجرب���ة، بل على ار�صية جدي���دة، اعرف فيها 
مبحدودية امكانيات العقل، ولكن مبوثوقيته يف 
جمالت���ه املحددة اي�صا، وذلك عن طريق ما عرف 
باملق���ولت categories والفكار القبلية التي 
هي مث���ل اطر فارغة ي�ص���ع العقل فيه���ا ما يتوفر 
علي���ه م���ن م���واد جتهزه���ا له���ا معطي���ات الدراك 
احل�ص���ي perception القادم���ة ع���ن طري���ق 
احلوا�ص، حيث ميز اي�صا بن انواع من الن�صاط 
العقل���ي يج���ب عدم دجمه���ا ببع�صها، مث���ل العقل 
املح����ص، او النطاق الخالقي لح���كام الخالق، 
او النط���اق اجلم���ايل مللك���ة احلكم اجلم���ايل عند 

الن�صان.
�صب���ه كب���ر كم���ا ن���رى ب���ن ما فعل���ه )كان���ت( يف 

زمنه وم���ا فعله ويفعله بادي���و يف القرن احلادي 
والع�صري���ن. فه���و اذا يهاج���م الجتاه���ات الت���ي 
�صامل���ة،  ن�صبي���ة  يف  احلقيق���ة  مفه���وم  اغرق���ت 
وهم�ص���ت الفل�صف���ة اىل ح���د بعي���د يف م���ا يتعلق 
بدوره���ا يف الك�صف عن احلقائق، فانه يعيد هذه 
املفاهيم مرة اخرى اىل امل�صهد، ولكن على ا�ص�ص 
جديدة، هذه املرة مرتبطة بتطورات الريا�صيات، 
 Sets وحتدي���دا تط���ورات نظري���ة املجموع���ات
Theory يف الريا�صيات التي متت يف القرن 
الع�صري���ن، مثلم���ا ع���رب )كان���ت( يف فل�صفت���ه عن 
التط���ورات التي �صهدها ع�صره يف فل�صفة نيوتن 

يف زمنه.

بعيداً عن الفالطونية
وكما يقول )بنيامن روبن�صون( يف الف�صل املتعلق 
 From Agamben ب���الن باديو يف كت���اب
 To Žižek: Contemporary
Critical Theorists )وترجم���ة العنوان: 
نقدي���ون  منظ���رون  جج���ك:  اىل  اغام���ن  م���ن 
معا�ص���رون(، عن هذا التحول اجلذري يف تقدمه 

فل�صفة الن باديو:
اعل���ن نيت�صه عك�ص���ه مل�صعى افالطون  “من���ذ ان 
 ،pure ل�صتيع���اب الكينونة يف ما ه���و خال�ص
بالطريق���ة الالعالئقي���ة الت���ي توجد به���ا الرقام، 
يب���دو ان الفل�صف���ة اندفعت بحما�ص عل���ى امل�صار 

اجلديد. 
وب��ع��د احل����روب ال�����ص��ام��ل��ة يف ال��ق��رن الخ���ر، 
لي�ص  ان  ب��دا  واملجاعات،  اجلماعية  والب���ادات 
ال��ف��ال���ص��ف��ة وح���ده���م م���ن وج��ه��ون��ا ب��ع��ي��دا عن 
الفالطونية، لكن الحداث نف�صها اي�صا – النابعة 
من تدهور كلي للعقل �صوب اجلنون امل�صعور – 
باجتاه  يتحرك  م�صار  على  لت�صعنا  ت��اآم��رت  قد 
تاأخذ بنظر العتبار �صيغ خمتلفة من  ح�صا�صية 

الكينون�������ة 
انهيار غ�����ر ال�������ص���ي���غ���ة ال���ري���ا����ص���ي���ة. 

 ،metanarratives ال��ك��ربى  ال�����ص��ردي��ات 
ان���دلع جبهات احل���رب ال��ب��اردة، ب���روز ازم��ات 
لنهاية  موؤكدة  تبدو  باتت  كلها  العاملية،  البيئة 
ريا�صيا.  املكت�صفة  للحقيقة  الفالطوين  النظام 
حتت  املندرج  العرف  من  قريب  باديو  اأن  وكما 
عار�ص،  هو  ما  ل�صالح  عك�ص-افالطون،  م�صمى 
افالطون  تبنى  فانه  وتاريخي،  جمايل  م��ادي، 
الذي  الفيل�صوف  التحديد،  وجه  على  باعتباره، 
و�صع احلقيقة والكالنية  universalityعلى 
اجندته. وبينما تت�صارك فل�صفة باديو يف الغاية 
ما بعد التنويرية بو�صع نف�صها بن حقائق غر 
فانها   ،non-philosophers املتفل�صفن 
هذه  ان  عن  مرحلتها،  طابع  خالف  على  تدافع، 
ا�صتيعابها كحقائق، يف �صيغها  ينبغي  احلقائق 
لكل من  متاحة  تكون  وان  الكلية والالحمدودة، 

يريد الزام نف�صه باحلقيقة".
وه���ذا املقتط���ف الخر ي�ص���ر اىل عالق���ة باديو 
بافالط���ون، ومناه�صت���ه للن���زوع العدم���ي الذي 
غط���ى م�صاحة وا�صعة م���ن الفل�صف���ة القاربة بعد 
نيت�ص���ه، واي�صا اىل دور"ال���ذات"subject يف 
تاأ�صي����ص احلقيق���ة، وه���و م���ا �صتكون ل���ه وقفات 

اخرى يف مقالت مقبلة.

االن باديو  يعيد للفلســفة دورها 
في الكشف عن الحقائق


