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إن تحيا حياة حقيقية  ،يعني أن ترفض األخرين
علي حسين

اعرتف انه جاء اىل الدنيا ب�س ��بب غلطة ارتكبها ق�س ��ي�س
متزم ��ت ت ��زوج من ام ��راة كئيب ��ة وحزين ��ة  .يف واحدة
م ��ن ر�س ��ائله يكتب  ":كث�ي�را ما افكر بام ��ي  ،وعلى وجه
اخل�صو� ��ص  ،ب�سوداويته ��ا التي اورثتن ��ي �سمها وامليل
اليه ��ا " � ،ستموت ه ��ذه االم مبر�ض القلب بع ��د �أن قر�أت
كت ��اب ابنها االول " عل ��ى ذرى الي�أ�س " وكانت متحم�سة
ل ��ه  ،وقد توق ��ع انه �سيم ��وت مثلها بنوب ��ة قلبية يف �سن
ال�ش ��باب  ،لكنه �س ��يعي�ش حت ��ى الرابع ��ة والثمانني عاما
 ،م ��ات يف ي ��وم  20حزيران عام  ، 1995وكانت ي�س ��خر
من ان تكون احلياة التي يعتربها جتربة مريرة وفا�شلة
متت ��د به كل هذه ال�س ��نني  ،وخالل �س ��نواته الطويلة يف
احلياة حاول االحتفاظ بقطعة ال�س ��واد التي زرعتها فيه
احلي ��اة كم ��ا يق ��ول  ،وتعلم من �ش ��وبنهاور �أن االن�س ��ان
ال يول ��د عدمي ��ا وامنا ي�ص ��بح كذلك  ،حيث تب ��دو احلياة
ه�ش ��ة وعقيم ��ة  .واذا كان معلم ��ه �ش ��وبنهاور ق ��د من ��ح
الت�ش ��ا�ؤم �ص ��ورة مفزع ��ة يكتب وه ��و يف الثمان�ي�ن ،انه
مار� ��س الكتابة لكي يتف ��ادى االنتحار � ":أكت ��ب لأتفادى
نوب ��ة الي�أ� ��س  ،الكتاب ��ة انتحار م�ؤجل " ،وي�ض ��يف ان "
فك ��رة االنتح ��ار ه ��ي وحدها جتع ��ل احلي ��اة حمتملة " ،
يتذك ��ر عندم ��ا كان يف الثانية والع�ش ��رين حي ��ث راودته
فك ��رة االنتح ��ار  ،بع ��د ان ف�ش ��ل يف احل�ص ��ول على عمل
 ":كن ��ت حائزا ال�ش ��هادات العليا الت ��ي تخولني ان اكون
ا�ستاذا للفل�سفة يف جامعة بوخار�ست  .لكن كيف لإن�سان
متعب �أن ي�ستطيع مواجهة طالب �صف الفل�سفة  .وهكذا
ميكنني القول �إن ليايل البي�ض يف �سيبو�س كانت حمور
كل اف ��كاري الالحق ��ة وكل التوجه ��ات الت ��ي �س� ��أعطيها
حياتي "  .ظل العامل بالن�سبة اليه �سجنا كبريا  ،و�ضرب
من �ض ��روب اال�شغال ال�ش ��اقة  ،واعلن يف معظم كتبه ان
اجلن�س الب�شري مي�ضي يف طريق م�سدود ":انني م�ؤمن
بالكارثة النهائية التي �س ��تحل بعد وقت  .ل�ست ادري اي
�شكل �ستتخذ ،لكني على يقني بانه يتعذر جتنبها " .
عا� ��ش الغرب ��ة يف �أعماق ��ه ورف� ��ض ان ينتم ��ي �إىل �أي
�أر� ��ض � ":أ�ش ��عر �أنني منف�ص ��ل عن كل البل ��دان وعن كل
املجموعات� .أنا مت�ش ��رد ميتافيزيقي� .أ�ش ��به قليال �أولئك
الرواقي�ي�ن يف نهاي ��ة االمرباطوري ��ة الروماني ��ة والذين
كانوا ي�ش ��عرون ب�أنهم مواطنو العامل  ،الأمر الذي يعني
�أنهم مواطنو الالمكان " ،
كان ينظ ��ر اىل احلياة عل ��ى مدى عقود عم ��ره الثمانية ،
بو�صفها ت�أجيال لالنتحار ": ،كنت دائما �أ�ؤجل انتحاري،
لقد ا�ستثمرت هذه الفكرة ،ع�شت كمتطفل عليها ولكن يف
نف� ��س الوقت كان الإقبال على الوج ��ود لدي قويا جدا" ،
ليموت يف النهاية موتة طبيعية عام . 1995
ول ��د �أمي ��ل مي�ش ��ال �س ��يوران يف الثامن من ني�س ��ان عام
 1911يف قري ��ة م ��ن قرى رومانيا  ،وع ��رف منذ طفولته
بحب ��ه للعزل ��ة والتن ��زه يف اجلب ��ال املحيط ��ة بقريت ��ه ،
و�ص ��ف �س ��نوات حيات ��ه االوىل بانه ��ا كان ��ت رائعة  ،يف
تلك ال�س ��نوات يتحذ من املقربة القريبة من منزلهم مكانا
للع ��ب  ،يبحث عن الهي ��اكل العظمية التي يغطيها الرتاب
 ،حت ��ى ان ام ��ه قال ��ت ان ابنها ا�ص ��بح مهو�س ��ا باجلثث ،
و�سي�ؤكد انه ظل مهو�س ��ا بظاهرة املوت  ":لي�س الهو�س
بامل ��وت ما يجعلك تكت�ش ��ف ب�أن احلياة غ�ي�ر حقيقية ،بل
حني تكت�ش ��ف ب� ��أن احلي ��اة بال جوه ��ر ،وب�أنها ال �ش ��يء
عل ��ى الإط�ل�اق ،جمرد وهم ،ف� ��أن الهو�س بامل ��وت يتعمق
"  .قال ان قلبه حتطم يف �س ��ن العا�ش ��رة حني هجرت
عائلت ��ه القري ��ة التي ولد فيها  ،فقد اح� ��س ان العامل يريد
له ان يُحرم من فردو�س ��ه  " :ع�ش ��ت حلظ ��ة اقتالع جذور
"  ،يف املدينة اجلديدة والتي ا�صبح فيها والده رئي�سا
للكني�س ��ة � ،سيتمكن من اكمال درا�س ��ته الثانوية  ،بعدها
�س ��يذهب اىل العا�ص ��مة بوخار�س ��ت الكم ��ال درا�س ��ته
اجلامعية حيث يدر�س الفل�سفة  ،يف بوخار�ست �سيتفرغ
للقراءة ومطاردة الن�س ��اء " يف �س ��ني �شبابي االوىل  ،مل
ت�ستهويني �سوى املكتبات وبيوت الهوى "
يف اجلامع ��ة يق ��ر�أ �ش ��وبنهور ونيت�ش ��ه  ،و�س ��يحظى

�ش ��وبنهور باعجابه  ،فع ��ن طريقه يتعرف عل ��ى البوذية
 ،يكت ��ب يف يوميات ��ه  ":لي�س لدي ما يكف ��ي من الكلمات
للدف ��اع عن معلمنا الكبري – يق�ص ��د �ش ��وبنهاور – الذي
قاطع ��ه قطيع الطوباويني ناهيك عن قطيع الفال�س ��فة " .
و�س ��يجد ان نيت�ش ��ه مل يكن فيل�س ��وفا وامنا كاتبا عظيما
� ،صاحب ا�س ��لوب متفرد  ،وبعد �سنوات �سي�صف نيت�شه
بان ��ه كما لو كان �شخ�ص ��ية من �شخ�ص ��يات ت�ش ��يخوف "
ان�سان جدير بال�شفقة " .
�إ�ضافة اىل �شوبنهور ونيت�شه تعرف �سريوان على اعمال
ال�ش ��اعر الفرن�س ��ي لوتريام ��ون الذي تعر� ��ض يف حياته
الق�ص�ي�رة �إىل التجاهل  ،والبع�ض كان ي�صفه باملجنون ،
و�س ��يلعب �أرثر رامبو الدور نف�سه الذي لعبه لوتريامون
يف حياة �سريوان  ،ولعل من الغريب �إن هذين ال�شاعرين
ختما جتربتهما ال�ش ��عرية وهما يف الع�ش ��رين من العمر
 ،تويف رامبو وهو ال�س ��ابعة والثالث�ي�ن من عمره وكان
خ�ل�ال اخلم�س ع�ش ��رة �س ��نة الأخ�ي�رة من حيات ��ه توقف
ع ��ن كتابة ال�ش ��عر  ،فيما توف ��ى لوتريام ��ون يف الرابعة
والع�ش ��رين من عم ��ره  ،وكان �س�ي�روان يتوقع ان حياته
�ستنتهي يف الثالثني من عمره .
يف اجلامعة ي�ص ��اب بحاالت من الأرق التي �ست�ص ��احبه
حت ��ى الي ��وم االخري من حيات ��ه  ،وب�س ��بب الأرق يتوقف
عن درا�س ��ة الفل�س ��فة بعد ان ح�صل على �ش ��هادة الدبلوم
يف ر�س ��الة عن فل�سفة برغ�سون � ":أدركت يف حلظة ي�أ�س
�ش ��ديد ب�أن الفل�س ��فة ال تقدم العون مطلقا  ،و�أنها قطعا ال
تنطوي على �أجوبة "  ،يوظف معاناة الأرق يف م�شروعه
الكتاب ��ي  ":كان الأرق التجرب ��ة الأ�سا�س ��ية يف حيات ��ي.
وهناك �أي�ض ��ا حقيقة �أنك وحيد مع نف�س ��ك .يف منت�ص ��ف
الليل  ،اجلميع نائمون و�أنت ال�ش ��خ�ص الوحيد الذي ما
انف ��ك يقظا .يف هذه احلال � ،أنا ل�س ��ت جزءا من املجتمع
الب�ش ��ري  ،و�إمن ��ا �أنتم ��ي �إىل ع ��امل �آخر .وهذا ي�س ��تلزم
�إرادة خارقة لتجنب ال�سقوط " .
عام  1934يح�ص ��ل على منحة درا�س ��ية يف �أملانيا العداد
�أطروحة يف الفل�س ��فة  ،لكنه مل يفعل �ش ��يئا  ،وقد و�صف
ال�س ��نة التي ق�ضاها يف برلني بانها �س ��نة عقيمة  ،انتهت
بق ��راره ال�س ��فر اىل باري�س التي راقت له  ،يح�ص ��ل على
منحة من املعهد الفرن�س ��ي يف بوخار�ست للدرا�سة حيث
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التح ��ق بجامع ��ة ال�س ��وربون لدرا�س ��ة اللغ ��ة الإنكليزية
 .ع ��ام  1946يق ��رر االقام ��ة ب�ش ��كل نهائ ��ي يف باري� ��س
والكتابة باللغة الفرن�س ��ية  ،لين�شر عام  ،1949اول كتبه
بالفرن�س ��ية بعن ��وان "موج ��ز التفكي ��ك "  ،الذي و�ض ��عه
يف م�ص ��اف الكتاب الكبار  ،و�س ��يقر�أ الب�ي�ر كامو الكتاب
خمطوط ��ا لدى دار غاليمار فيوجه التهنئة ل�س ��يوران مع
ن�ص ��يحة ازعجت ��ه  ":الآن عليك ان تدخ ��ل حركة االفكار
"  ،االمر الذي ازعج �س ��يوران  ،فهو يرف�ض الن�ص ��ائح
والدرو� ��س  ":كان ��ت تل ��ك اهان ��ة بالغة يل  ،كم ��ا لو كنت
فقريا مبتدئا و�صل لتوه من الريف " .
يف باري� ��س يتف ��رغ للكتاب ��ة  ،اثن ��ى ع�ش ��ر �س ��اعة يوميا
يجل� ��س يف مقهى الفل ��ور  ،كان ينجز كت ��اب املهزومني ،
وعل ��ى بعد خطوات منه يجل�س جان بول �س ��ارتر ي�ض ��ع
اللم�س ��ات االخ�ي�رة عل ��ى كتاب ��ه " الوجود والع ��دم  ":ال
ادري اي ��ة �ص ��دفة كانت جتعلن ��ي كل ي ��وم تقريبا اجل�س
اىل جانب �سارتر  ،لكني مل ارغب ابدا يف ان اتبادل معه
اقل حديث "  ،كان �سارتر انذاك يتخل�ص �شيئا ف�شيئا من
�س ��وداويته  ،ليدخل يف جمال الفعل الثقايف وال�سيا�سي
 ،فيما كان �س ��يوران يعلن تخليه عن اي التزام اجتماعي
ليدخل يف متاهات العزلة او كما اطلق على نف�سه و�صف
 ":رجل هام�ش ��ي ومنبوذ  .فرد ال تربطه اية �ص ��لة ببني
جن�سه " .
يف الع ��ام  1931القى مارتن هايدغر حما�ض ��رة بعنوان
" ما امليتافيزيقيا ؟ " وقد ترجمت اىل الفرن�سية  ،وعلى
الرغم من ان �س ��يوران كان ق ��د اطلع على كتابات هايدغر
عندما كان يف رومانيا � ،إال ان هذه املحا�ضرة قامت فيما
بعد بت�شكيل افكاره حول ر�سالة الكاتب يف احلياة .
كان م ��ن بني املو�ض ��وعات التي طرحه ��ا هايدغر يف " ما
امليتافيزيقيا ؟ " مو�ض ��وع " العدم " او الال�ش ��يء  ،وهو
التعب�ي�ر ال ��ذي اراد م ��ن خالل ��ه هايدغ ��ر ان يك�ش ��ف عن
التع�س ��ف الكامل لوجودنا يف الع ��امل  ،اي وجودنا لي�س
ذات ��ي الإرادة ب ��ل ه ��و نتيج ��ة ال ا�س ��ا�س لها م ��ن احداث
وظ ��روف ت�س ��بق وجودنا وتخرج عن �س ��يطرتنا  ،يقول
هايدغ ��ر � ":إن جوهر الال�ش ��يء امل�ؤدي اىل العدم �أ�ص�ل�ا
يكم ��ن يف ه ��ذا  ،اي انه ياتي باحل�ض ��ور اول م ��رة امام
الكائنات بهذه ال�صفة  ..وكلمة احل�ضور تعني كون املرء

حا�ضرا الال�شيء " .
تت ��واىل اعم ��ال �س ��يوران  ،وتتو�س ��ع معها قاع ��دة قراء
كتب ��ه  ،لكن ال�ش ��هرة تاتي متاخرة  ،حي ��ث عا�ش اكرث من
ثالثني عاما يف باري�س فقريا  ،ومغمورا  ،قبل ان ي�صبح
واحدا من ا�شهر كتابها  ،نظراىل ال�شهرة باعتبارها حالة
م ��ن الالمب ��االة  ":كان البد دائم ��ا �أن �أكون �إم ��ا كئيبا �أو
غا�ض ��با ،حانقا �أو �ش ��اعرا بالقرف ،ولك ��ن لي�س يف حالة
عادي ��ة .ومن الأف�ض ��ل �أن �أكت ��ب و�أنا ن�ص ��ف كئيب .البد
�أن تكون هناك �أ�ش ��ياء لي�س ��ت على ما ي ��رام .لأنني �أعتقد
�أن ��ه عندم ��ا يكون الإن�س ��ان متوازنا ال حاج ��ة لأن يكتب؟
مل ��اذا ي�ص ��رح؟ و�أي�ض ��ا رمب ��ا كم ��ا قال ��وا ثم ��ة �إىل حد ما
وج ��ه مر�ض ��ي ملا �أكتب .وهذا �ص ��حيح ،لق ��د الحظت ب�أن
من ي�س ��تقبلون كتاباتي هم على �أح�س ��ن وجه املختلون،
�أن�صاف املجانني ،العاطفيون " .
يف معظم كتاباته جند ال�س ��خرية من اال�ش ��ياء  ،فاحلياة
حمكوم ��ة بالعب ��ث  ،وم ��ع بع� ��ض االم ��ل امل�س ��تحيل من
ال�ش ��عور بالعبث  .وقد تو�ص ��ل اىل ا�سلوب خا�ص انتقل
ب ��ه من البح ��ث امل�س ��هب اىل العب ��ارة املوج ��زة املكثفة :
"ال�ش ��ذرة وه ��ي ال�ش ��كل الوحيد املالئ ��م ملزاجي ،متثل
كربياء حلظة حمولة مع كل التناق�ض ��ات التي حتتويها.
�إن عمال ذا نف�س طويل ،وخا�ضعا ملتطلبات البناء ومزيفا
بهاج�س التتابع ،هو عمل من الإفراط يف التما�سك بحيث
ال ميكن �أن يكون حقيقيا".
مل ي�ش ��عر �س ��يوران يوم ��ا ما انه فيل�س ��وف رغم ا�ص ��رار
�ص ��ديقه �ص ��امويل بيك ��ت على اط�ل�اق لقب " فيل�س ��وف
العدم " عليه  ،وظل ي�ؤمن ان الكتب التي ت�ستحق الكتابة
تلك التي تكتب دون ان يفكر ا�ص ��حابها يف القراء  ،ومن
دون ان يفك ��رو ا باية ج ��دوى او مردود مايل او معنوي
 ،والفل�سفة بالن�سبة له تكمن يف طريقة عي�شه للحياة .
يف كتابه "مثالب الوالدة" ال�ص ��ادر عام  – 1973ترجمه
اىل العربي ��ة �آدم فتح ��ي – يع ��ود �س ��يوران اىل معلم ��ه
لوتريامون حيث ي�ش�ي�ر اىل مازق االن�س ��ان يف الوجود
وال ��ذي يكمن يف والدته  ":لي�س من برهان على ما بلغته
الب�ش ��رية م ��ن تقهقر �أف�ض ��ل م ��ن ا�س ��تحالة �أن نعرث على
�ش ��عب واح ��د� ،أو قبيلة واح ��دة ،ما زالت ال ��والدة قادرة
عل ��ى �أن تثري فيها احلداد واملناحات" ، .فما بني الوالدة،
وامل ��وت ،نعي� ��ش امل� ��أزق احلقيق ��ي  ،ومن اج ��ل جتاوزه
علين ��ا ان نتم ��رد م ��رة او م ��رات  ،وااله ��م ان نتمرد على
انف�سنا .
يخربنا �س ��يوران عن الغاي ��ة من كتاب ��ة " مثالب الوالدة
"  ،ب�أنه دخل يوم ًا على �أمه وارمتى على الأريكة وهو
ي�ص ��رخ " مل �أعد �أحتمل ه ��ذه احلياة " ،فردت عليه " :لو
كنت علمت ذلك لأجه�ضتك  ،هذه العبارة �ستلهمه فيما بعد
فكرة مثالب ال ��والدة التي اراد من خالله ان يقول لنا انه
ابن ال�صدفة  ":ما دمت ا�ستطيع التمل�ص من النظام عرب
تغليب ال�ص ��دفة فان حياتي كانت زائدة عن النظام � ،إذن
هي ال متت اىل النظام بل اىل احلرية " .
يف " مثالب الوالدة" يقلب �س ��يوران الأ�س ��ئلة امل�صريية
 ،فب ��دل احلدي ��ث عن املوت وع ��ن هاج�س امل ��وت ،يطرح
�سيوران �س�ؤا ًال �أكرث جذرية من �سابقه ،وهو ملاذا الوالدة
�أ�ص�ل ً�ا؟  ،فالكارثة �أو النكبة بالن�س ��بة اىل االن�سان لي�ست
يف امل ��وت ،و�إمنا هي الوالدة  ،وال �ش ��يء غري الوالدة ":
كابو�س الوالدة حني ينقلنا �إىل ما قبل ما�ض ��ينا ،يجعلنا
نفقد الرغبة يف امل�س ��تقبل واحلا�ض ��ر واملا�ض ��ي �أي�ض� � ًا.
مبج ��رد التفك�ي�ر يف �أن ال �أك ��ون ولدت� ،أي �س ��عادة! �أي
حرية! �أي مدى " .
ثم ��ة قراب ��ة خفية ميكن ال�ش ��عور به ��ا عن ��د املقارنة ،بني
هذه ال�ش ��ذرات ،التي تتخذ من مثالب �أو م�ساوئ الوالدة
مو�ض ��وع ًا له ��ا ،وب�ي�ن م ��ا كتب ��ه نيت�ش ��ه يف هك ��ذا تكل ��م
زراد�ش ��ت  ،ف�سيوران مثل نيت�شه ي�ؤمن بان الطريق امام
االن�س ��ان م�س ��دود  ":انني م�ؤمن بالكارث ��ة النهائية التي
�ستحل بعد وقت  .ل�ست ادري اي �شكل �ستتخذ لكني على
يقني بانه يتعذر جتنبها "  .وهو مثل نيت�ش ��ه ال يكتب من
اج ��ل معا�ص ��ريه  ،وامنا م ��ن اجل اجلن� ��س اجلديد الذي
�س ��يولد م ��ن الب�ش ��رية  ":ان م ��ا يثار حويل من �ض ��جيج
يزعجني ويخيب املي  .كنت اعلم ان ذلك �سيكون حتميا
ذات ي ��وم  ،لكن كربيائي كان ي�ص ��ور يل انه �س ��ياتي بعد
الكارثة امل�س ��تقبلية  .كانت ت�ص ��وراتي تتوج ��ه للناجني
ولي�س للمحت�ضرين ".
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ت��اري��خ وي��وت��ي��ب��ي��ا س��ي��وران
عالء الدين محمود
نقا� ��ش يق ��ود �إىل املزيد ،و�أ�س ��ئلة تفت ��ح مزيد ًا من الع�ص ��ف
املجن ��ون الذي يالم�س كنه الأ�ش ��ياء ،ال غرابة للأ�ش ��ياء التي
تده�ش ��نا نح ��ن ،فه ��ي ذات �أ�ص ��ل يف دواخلن ��ا ،ت�ص ��بح معها
الده�ش ��ة ك�أنه ��ا منزوعة املنطق� ،أو م�ص ��طنعة ن ��وع ما ،هذا
ما يفعل ��ه الفيل�س ��وف الروماين �إمي ��ل �س ��يوران ،الذي يثري
الكثري من الق�ض ��ايا ،ال ي�سعى لإيجاد نهاية �أو حلول بقدر ما
�أن الهدف هو هذا الع�ص ��ف نف�س ��ه والعر�ض الذي ي�ش ��مل كل
�شيء ،لي�ض ��عك �أمام عوامل من املفارقات� ،أو ما ي�سمى بطرح
ال�شيء ونقي�ضه ،هذا ما فعله يف م�ؤلفه «غواية الوجود»� ،أو
يف «مثال ��ب الوالدة» ،بل نلمح ون ��رى يف كل م�ؤلفاته تفكري ًا
فل�س ��في ًا جهة الوجود ال ي�س ��عى �إىل نظرية� ،أو فكرة حمددة،
لكنه يجعل الإن�سان يف مواجهة ق�ضايا الوجود ،وخلف اللغة
ال�ش ��عرية تكمن عا�صفة من الأ�س ��ئلة ،وطرح خمتلف لق�ضايا
الفل�سفة ،لذلك تبدو لغمو�ض ��ها وك�أنها ن�صو�ص منغلقة ،لكن
يب ��دو �أن معا�ش ��رة هذه الكلمات ل�س ��يوران �س ��تقود ال حمالة
�إىل فت ��ح تل ��ك املغاليق نحو االنفت ��اح على املع ��اين الراهنة،
ويف حالة انفتاح الن�ص ��و�ص ال�سيورانية� ،سنكت�شف �أننا قد
و�ضعنا يدنا على مفتاح جيد لفهم الق�ضايا املعا�صرة.
يرت ��دي �س ��يوران �إمي ��ل ( ،)1995 - 1911يف ه ��ذا امل�ؤل ��ف
«تاري ��خ ويوتوبي ��ا» ،ال ��ذي قام برتجمت ��ه �آدم فتح ��ي ،ثوب
ال�ش ��اعر والفيل�س ��وف والباح ��ث يف �أعماق التاري ��خ ،لي�أتي
الكت ��اب �أك�ث�ر ن�ض ��ج ًا ،غ�ي�ر �أن الغمو� ��ض الذي يل ��ف كثري ًا
من ن�ص ��و�ص �س ��يوران له ما يربره جهة الن�ش� ��أة والظروف
املحيط ��ة يف زمان ال�ش ��موليات ،ولأن النقاد ق ��د درجوا على
�أخذ اجلملة الأخرية من كل كتاب� ،أو على ت�ص ��يد ما يظنونه
نقاط �ض ��عف يف النظم الفل�س ��فية ،فقد �س ��ارعوا �إىل و�ص ��فه
بفيل�س ��وف الع ��دم ،دون النظ ��ر �إىل ذل ��ك املحيط الذي �ش ��كل
نوع� � ًا معين ًا للكتابة ،ودون االنتباه �إىل ال�س ��ياق الذي جاءت
فيه ن�صو�ص �س ��يوران عقب البنى والأ�شكال التقليدية للفكر
الغرب ��ي ،لقد كان انف�ص ��ام ًا كبري ًا مع ال�س ��رديات واملحكيات
الك�ب�رى ،لينفت ��ح الطري ��ق �أم ��ام فل�س ��فة �أخذت ذل ��ك الطابع
وتعود يف ت�أثريها يف غالبها �إىل ن�صو�ص الفيل�سوف الكبري
فريدري ��ك نيت�ش ��ه ،وه ��ذا الأث ��ر يتج ��ذر عميقا يف ن�ص ��و�ص
�س ��يوران وكثري من الفال�س ��فة املعا�ص ��رين ،هذا ما �سنلمحه
يف «ر�س ��الة �إىل �ص ��ديق بعي ��د» ،وه ��و عنوان الف�ص ��ل الأول
من الكتاب ،غري �أن الأ�س ��اليب التعبريية ت�أخذ منح ًا �آخر عند
�س ��يوران عندما يطلق العنان للتكثيف الفل�س ��في ال�ش ��اعري،
يف كتابات ��ه فه ��و يح ��دث مزاوج ��ة ب�ي�ن الفل�س ��فة وال�ش ��عر،
لتكون النتيجة ن�صو�ص� � ًا خمتلفة ،ممتعة وغام�ضة و�ساخرة
وحزين ��ة ورمب ��ا كذل ��ك مت�ش ��ائمة ،ف�س ��يوران ميار� ��س قدر ًا
كبري ًا من ال�س ��خرية ،من كل �ش ��يء ،وعلى وجه اخل�ص ��و�ص
م ��ن فكرة احلي ��اة ،من �أوجاعها وعبثيته ��ا وبالتايل من فكرة
املوت ،لقد عا�ش بائ�س ًا وللمفارقة مات كبري ًا يف ال�سن ،وك�أن
احلي ��اة تق ��ول له�«:أنا ثمرة كبرية ومرة ،لي� ��س عليك فقط �أن
تتذوقني ،ال بل �أن ت�أكلني بالكامل»! ،ولك�أنها متار�س انتقام ًا
ملعون� � ًا من تل ��ك ال�س ��خرية وذلك ال ��ذم الذي مار�س ��ه حيالها
�س ��يوران ،ولئن ك�شفت لنا هذه الن�صو�ص املوجعة وامل�ؤجلة
يف كتاباته عن �ش ��اعر وفيل�سوف فالذي مل ننتبه �إليه هو ذلك
الروائ ��ي العظيم اخلارق لعادات ال�س ��رد� ،أو فلنقل هو مبدع
جن�س جديد يجمع بني كل ذلك ،متحرر ًا من اثقال الت�صنيف،
ل�ش ��ابه ذلك موقفه يف احلياة ومنها ،ذلك الراف�ض لكل �سلطة،
لينتقل هذا اجلن�س الإبداعي الأدبي كالعدوى نحو ن�صو�ص
فال�س ��فة ومفكري ��ن ت�أث ��روا بهذه الأ�س ��لوبية البديع ��ة ،وذلك
لي�س غريب ًا على �سيوران الذي طاملا �صرح بتف�ضيله �أن يكون
م�ؤل ��ف �أوبريت على �أن يكون �ص ��احب م�ؤلف ��ات يف لغة غري
مفهومة ،يف �إ�ش ��ارة حلبه للمو�سيقى وال�شعر ،ورمبا �أن هذه
الأ�س ��لوبية التي يكتب بها تعني �أن �س ��يوران قد ح�سم �أمره،
لت�أتي هذه الأ�س ��لوبية املوظفة يف ن�صو�ص ��ه الفل�سفية ،وهو
ال يكتفي بذلك بل ي�ص ��ب جام غ�ض ��به على الت�صنيفات ليحكم
بوه ��ن كل النظريات اخلا�ص ��ة بالأجنا�س الأدبي ��ة ،لذلك فهو
يتحرر منها.
يف مقدمة الن�س ��خة العربية للكتاب نقف �أمام كلمات باذخات
اقتف ��ت �آثار املفكر الفيل�س ��وف الأدي ��ب ،الذي عا�ش فرن�س ��ي ًا
وحت ��دث باللغ ��ة الفرن�س ��ية وكتب به ��ا ،ذلك العاب ��ر للهويات

واملثري لأ�س ��ئلتها ،والنا�ش ��د لهوية �إن�س ��انية واحدة ،لتنبهنا
�إىل تل ��ك اللحظة الفريدة يف ن�ص ��و�ص �س ��يوران ،باعتبارها
حدث ًا خمتلف ًا يف تاريخ الأدب الفرن�س ��ي ،و�صو ًال �إىل اعتبار
«تاري ��خ ويوتوبيا» ،حدثا داخ ��ل حدث� ،إذ �إن ��ه الكتاب الذي
يجن ��ح بعيد ًا ،يحلق لي�ص ��بح راهن ًا الي ��وم� ،إذ �إنه يحمل فكر
ما بعد الوفاة ،بح�س ��ب تعبري نيت�ش ��ه ،لقد ج ��اء ليملأ الفراغ
الناجت ع ��ن املوت البيولوج ��ي للم�ؤلف ،و�ص ��مته الإبداعي،
وهذه هي نف�س ��ها القيمة التي جعلت نيت�شه راهن ًا ومعا�صر ًا
ج ��د ًا ،فهي ن�ص ��و�ص ال تتوفر عند كل فيل�س ��وف ومفكر ،تلك
التي تف�ص ��ح عن نف�س ��ها على الدوام ،لتعلن حياة امل�ؤلف يف
كل م ��رة ،هو حي لكونن ��ا نتعاي�ش مع ن�صو�ص ��ه احلية ،تلك
التي تثري ذات الإ�ش ��كاالت ،ال تدع ��ي �أنها حتمل حلو ًال ،لكنها
حتر� ��ض على التفكري على نحو حيوي ،وك�أن روح امل�ؤلف قد
انتقلت لتجول ك�شبح بني ن�صو�ص كتاباته ،لت�شكل معين ًا يف
ا�ستك�شاف متاهات احلياة.
الكت ��اب ي�ض ��عنا ب�ش ��كل مبا�ش ��ر �أمام ق�ض ��ايا ع�ص ��رنا ،يثري
ذات الأ�س ��ئلة التي حتت�ش ��د بها بط ��ون امل�ؤلفات املعا�ص ��رة،
ورمب ��ا ذلك ما دفع مقدم الن�س ��خة العربية �إىل ذكر �أن «تاريخ
ويوتوبي ��ا» �أك�ب�ر كتب �س ��يوران نظام� � ًا ون�س ��قية يف بنيته
الفكري ��ة والأ�س ��لوبية ،يناق� ��ش الق�ض ��ايا غ�ي�ر املح�س ��ومة،
وهي الق�ض ��ايا الراهنة جد ًا هي ق�ض ��ايا عالقتنا مع التاريخ،
تاريخنا ،يف تبلوره و�س�ي�ره جنب� � ًا �إىل جنب مع اليوتوبيا،
�أي �أحالمن ��ا وكوابي�س ��نا مع ًا ،التي ما ا�س ��تطعنا بعد ر�ؤيتها
ب�ش ��يء من الرتوي والن�ض ��ج يف الفكر والق ��ول والعمل على
حد �س ��واء ،ويحر�ض كاتب املقدمة على �ضرورة �أخذ الكتاب
بق ��وة ،وقراءته بالطريق ��ة املنهجية التي ي�س ��تحق ،فاملقدمة
هنا ت�ش�ي�ر �إىل م�س� ��ألة يف غاي ��ة الأهمية وه ��ي التحرر الذي
يحمله �س ��يوران كونه لي� ��س �أكادميي ًا منغلق ًا ،ب ��ل �إن �أهميته
واختالف ��ه يكمن ��ان يف هذا االنف�ل�ات الواعي على امل�س ��توى
الأ�س ��لوبي� ،إذ �إن �أ�س ��لوبه لي� ��س �أكادميي� � ًا �أو جامعي� � ًا ،فهو
يرف� ��ض اخل�ض ��وع للم�ص ��طلحات والأن�س ��اق الفل�س ��فية
والفكري ��ة والعلمية ال�س ��ائدة ،هنا نلمح ذل ��ك التحرر العظيم
م ��ن تلك الأثق ��ال الأكادميية ،من تلك احلمولة التي قد تق�س ��م
ظهر الن�ص ،فلي�س هنالك �أثقل من التقاليد.
ينق�س ��م الكت ��اب �إىل �س ��تة ن�ص ��و�ص ه ��ي«يف �ص ��نفني م ��ن
املجتمعات ر�س ��الة �إىل �ص ��ديق بعيد»« ،رو�س ��يا �أو فايرو�س
احلري ��ة»« ،يف مدر�س ��ة الطغ ��اة»�« ،أودي�س ��ا ال�ض ��غينة»،
«ميكانيزم ��ات اليوتوبي ��ا» ،و«الع�ص ��ر الذهب ��ي» ،ويف ن�ص
«ر�س ��الة �إىل �ص ��ديق بعي ��د» ،نتع ��رف �إىل مزيد م ��ن املفاهيم
والأ�س ��ئلة امل�ؤرق ��ة للكاتب ،يف ن�ص ��و�ص ر�س ��الة وجهها �إىل
الفيل�س ��وف الروم ��اين كون�س ��تنتني نوي ��كا ،وال ��ذي تعر�ض
لل�سجن �إبان فرتة حكم النظام ال�شيوعي.
يف الن� ��ص املعنون ب«رو�س ��يا وفايرو�س احلري ��ة» ،يقدم لنا

الكتاب التجربة الرو�س ��ية ،م�س ��توحي ًا منه ��ا مفهوم ًا للحرية
ي ��رى فيها �أن احلرية حتت ��اج �إىل فراغ كي تظه ��ر ،ويرى �أن
مطام ��ع رو�س ��يا يف االنتق ��ال �إىل الهيمنة الوا�ض ��حة لي�س ��ت
مبنية عل ��ى فراغ ،فهي قد ظلت خ ��ارج التاريخ طوال قرنني،
ول ��و �أتي ��ح له ��ا �أن تتط ��ور م ��ن دون معوق ��ات لأمك ��ن لها �أن
ت�ص ��بح قوى عظم ��ى ،فهي �س ��عت �أن تثبت ذاتها من ��ذ تبنيها
للأرثوذوك�س ��ية ،و�أن املارك�سية �سعت �إىل �إبعادها عن وعيها
بجذوره ��ا ،وبينما كانت ال�ش ��عوب الغربية تنهك نف�س ��ها يف
�ص ��راعها من �أجل احلرية ،كان ال�ش ��عب الرو�س ��ي يت�أمل دون
�أن يجهد نف�س ��ه ،ويخل�ص �إىل �أن اجلذور الرو�س ��ية �س ��تقود
ال�شعب الرو�سي نحو اخلال�ص ،فقط عليها يف �سبيل احلرية
�أن تفقد حيويتها وتن�س ��لخ من قوميتها يف العمق لكي تت�أقلم
مع احلرية.
يقودن ��ا الكت ��اب يف ن�ص «مدر�س ��ة الطغ ��اة»� ،إىل �ش ��رح تلك
العالق ��ة الغريبة بني ال�ش ��عب وجالده ،فالطاغية ي�ص ��نع من
خ�ل�ال الر�ض ��وخ الذي ميار�س ��ه ال�ش ��عب ودوره يف �ص ��ناعة
الإمرباطوري ��ات والديكتاتوري ��ات ،فال�ش ��عب ميتل ��ك عالمة
عبودية بداخله ،ت�س ��تجيب للهيمنة ولرغبات الطغاة ،وكذلك
ال�س ��يد �أو الطاغية من ناحيت ��ه فهو مولع بالعفونة واجليف،

«ال�س ��يد الذي نح ��ن يف انتظاره مرتاعني ل ��ن يكون حتديد ًا،
�إال مولع ًا بالعفونة ،ولن نظهر جميعا يف ح�ض ��رته �إال مبظهر
اجليف ،فلي�أت لي�ش ��ممنا ،وليتم ��رغ يف عطننا» ،فالظلم الذي
ي�س ��ود الع ��امل مل ينت ��ج �إال ع ��ن قابلية له و�س ��ط الب�ش ��ر ،فهم
يحب ��ون دور ال�ض ��حية ،ول ��و َّ
كف ع ��ن لعب دوره ك�ض ��حية،
لتبخر املجتمع الب�ش ��ري ،ولتبخر التاري ��خ ،فهذه هي طبيعة
الأ�ش ��ياء يف ثنائية عبد و�س ��يد ،ويتبع �س ��يوران ب�أ�س ��لوبية
�ساخرة والذعة� ،شرح هذه العالقة.
يحمل الن�ص الرابع من الكتاب عنوان «�أودي�س ��ا ال�ض ��غينة»،
يعر�ض فيه �س ��يوران تلك الأف ��كار االنتقامية ال�ش ��ريرة التي
ت�س ��يطر على الب�ش ��ر الذين يق�ضون ال�ش ��طر الأكرب من ليلهم
�س ��هارى يتخيلون �أنهم يقطعون �أو�ص ��ال �أعدائهم ،ينتزعون
�أعينهم و�أح�شاءهم ،هو ي�شري هنا �إىل هذه النزعات ال�شريرة
عند الب�ش ��ر ،ويرجع ذلك �إىل الت�س ��امح ،فع ��دم االنتقام يعني
�أن يكبل الب�ش ��ر �أنف�س ��هم يف فكرة العفو ،بالتايل ي�ص ��بحون
مدن�س�ي�ن باحلق ��د املكب ��وت فيه ��م ،وي�ص ��بح الع ��دو م�ص ��در
و�سوا�س ��هم وا�ض ��طرابهم ،خا�ص ��ة يف حالة �أن ق ��رروا الكف
ع ��ن كراهيت ��ه� ،إن احلاج ��ة �إىل اجلرمية مطبوع ��ة يف دمنا،
وقد جنحنا يف جعلها تف�ص ��ح عن نف�س ��ها من خ�ل�ال �أفكارنا،
ون ��رى هن ��ا كيف �أن هذا الن�ص ي�ض ��عنا مبا�ش ��رة م ��ع �أعماق
خبايا �أنف�سنا ،هذه هي لعبة �سيوران املف�ضلة� ،إذ يجعلنا يف
مواجهة �شرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا.
يتوق ��ف الكتاب عن ��د احلاجة لليوتوبي ��ا يف الن�ص اخلام�س
املعن ��ون ب«ميكانيزم ��ات اليوتوبي ��ا» ،ه ��ذه احلاجة ال �ش ��ك
ت�س ��توجبها هذه البغ�ض ��اء والت�ش ��احن والتباغ�ض بني بني
الب�ش ��ر حد امل ��وت ،حقيق ��ة املجتمع ه ��ذه تق ��ود البع�ض �إىل
البح ��ث يف ت�ص ��ور جمتمع �آخر خمتلف مث ��ايل ،فكل جمتمع
عاج ��ز عن اجن ��اب يوتوبيا وتكري�س نف�س ��ه له ��ا هو جمتمع
يتهدده التيب�س واخلراب.
يحمل لنا الكتاب فكرة التوق الإن�ساين للم�ستحيل يف الن�ص
ال�س ��اد�س والأخري من الكتاب ،والذي يحمل عنوان «الع�صر
الذهبي» ،هو هذيان مبرحلة الع�ص ��ر الذهبي ،يحرك الب�ش ��ر
فيه االنبهار بامل�س ��تحيل ،يف ظل متادي الع�صر احلديدي يف
التاريخ ،هذا الهذيان الذي ال بد منه و�إال لتجمد الب�شر متام ًا،
ف�صورة الع�صر الذهبي ال تختلف يف �شيء عن جنة عدن ،هو
نقي�ض املعاناة والعذاب الب�شري.
متع ��ة كب�ي�رة يحتويها الكت ��اب ،الذي حمل �أ�س ��لوبية مفارقة
ت�ض ��ع ب�ي�ن يدي ��ك الن�ص ��و�ص الفل�س ��فية الغام�ض ��ة يف قالب
�ش ��عري نرثي روائي ،هو عمل �أدبي يفكك الأ�ش ��ياء بعر�ضها
ليحتب� ��س املوق ��ف عنه ��ا وال ينفت ��ح �إال م ��ن خ�ل�ال مزيد من
اال�ستك�ش ��اف ،ف�س ��يوران هنا يف «تاريخ ويتوبي ��ا» ،ال يقدم
موقف ًا �شخ�صي ًا يحمل الكثري من االدعاء ،بل يعر�ض الأ�شياء
يف غمو�ضها ويك�شف عن املفارقات املحيطة بها.
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“العبقري المجنون” إميل سيوران ..قراءة في أهم أعماله
محمد علي اليوسفي

1ــ موجز التفكيك
�أول كت ��اب ي�ؤلف ��ه �س ��يوران باللغة الفرن�س ��ية مبا�ش ��رة،
�أ�س ��لوب في ��ه الكثري م ��ن املبالغ ��ة والكتابة الكال�س ��يكية
“الباروكي ��ة “ .مل يبل ��غ فيه ايج ��از احلكمة بعد .نربة
ا�س ��تفزازية .بداي ��ة �إع�ل�ان ع ��ن مو�ض ��وعاته الأث�ي�رة:
ال�ش ��ر ،اخلال�ص ،التاريخ ،االنحطاط ،القدا�سة ،م�صادر
التدم�ي�ر الذاتي .ويعترب النقاد ه ��ذا الكتاب.اخللية الأم
لأعمال ��ه الالحق ��ة .بنربت ��ه الر�ؤيوي ��ة الت ��ي ت ��كاد تكون
نيت�شوية (ن�سبة اىل الفيل�س ��وف نيت�شه ) وامليتافيزيقيا
ال�س ��لبية التي ت�س ��تند اىل �أف�ض ��لية العدم حيث “الكائن
جمرد ادعاء بالال�ش ��يء”وما النتيجة التي يتو�صل اليها
الرائ ��ي اال “ر�ؤي ��ة تخطط فيه ��ا احلكمة بامل ��رارة و…
باملقلب !”.

2ــ قيا�سات املرارة
يختلف هذا الكتاب عن الكتاب ال�سابق بتال�شي الغنائية
املتمردة ل�ص ��الح ال�صالفة ال�س ��اخرة واحلكمة املقطرة،
ف� ��إذا احلكمة والفكاهة ال�س ��وداء واملفارق ��ة نتحالف مع
النزعة االرتيابية من �أجل قلب القيم ال�سائدة.

�أي�ض ��ا بانتمائ ��ه اىل الق ��رن الثامن ع�ش ��ر .و�أه ��م ما فيه
�أن ��ه مو�س ��وم ،مثل �س ��يوران ،ب� �ـ «ختم املنف ��ى» وي�ؤمن
مثل ��ه ب�س ��قوط االن�س ��ان لأن ال�ش ��ر ي�س ��كن �أفعاله ،غري
�أن �س ��يوران ي�أخ ��ذ عل ��ى جوزي ��ف دي مي�س�ت�ر �إميان ��ه
«باخلطيئة الأوىل ».

3ــ �إغواء الوجود
العدمية ت�ؤدي اىل اجلمالية ،ما من حل �آخر غري االقامة
يف وهم الوجود وهو الأمر الذي يعني بالن�سبة للكاتب،
تعوي� ��ض خواء الكون برم ��ز اخلواء ذات ��ه� :أي الكلمة،
اختبار �س ��يوران “حما�سن املنفى” كي يقيم يف “مدينة
الال�ش ��يء” قطع اجلذور لي�صري “غريب امليتافيزيقا “.
مع ت�أمالت ينطوي عليها الكتاب حول ال�ش ��عر والرواية
والكلمة .في�ض ��ع �سيوران �شقته يف حقيقة الكلمة “خلق
الكلم “.

5ــ التاريخ واليوتوبيا
مث ��ل كت ��اب «�إغ ��واء الوج ��ود» ي�ض ��م كت ��اب «التاري ��خ
واليوتوبي ��ا» مق ��االت مطول ��ة غ�ي�ر �أن �س ��يوران يب ��دو
هن ��ا �أق ��رب اىل امل� ��ؤرخ من ��ه اىل الفيل�س ��وف ،فيبح ��ث
عن الدواف ��ع اخلفي ��ة وراء خمتلف الأنظمة ال�سيا�س ��ية
بالطريق ��ة ذاته ��ا التي توخاها يف درا�س ��ته عن جوزيف
دي �سي�س�ت�ر :ان االيديولوجي ��ات تختل ��ق فرادي�س يف
الزم ��ن ،ويك ��ون موق ��ع تل ��ك الفرادي�س �إما يف املا�ض ��ي
(الن�ش� ��أة ) �أو يف امل�س ��تقبل ،وذل ��ك ح�س ��ب الرغب ��ة يف
الدعوة اىل احلنني للما�ضي� ،أو اىل عبادة التقدم.

 4ــ بحث يف الفكر الرجعي
يتناول �س ��يوران يف هذا الكتاب خمتارات من ن�صو�ص
الكات ��ب املت�ص ��وف جوزي ��ف دي مي�س�ت�ر :ذل ��ك “املفكر
املغ ��ايل ” ال ��ذي يف ��ري «بف�ص ��احة ال�شرا�س ��ة » .وه ��و
�ص ��ويف �س ��اخر ،قاريء جيد للعه ��د الق ��دمي لكنه ميتاز
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6ــ ال�سقوط يف الزمن
ه ��ذا الكت ��اب ي�ض ��م جوه ��ر �أف ��كار �س ��يوران ور�ؤيت ��ه
امليتافيزيقي ��ة� .أهم كتب ��ه ومفتاحها ،تاري ��خ الوعي هو
تاريخ حمنته لقد نفي االن�سان من براءته الأوىل و�سقط

يف التاريخ .هذا ال�س ��قوط يقوده اىل رعب ال�صريورة،
�أول درج ��ة من درجات �س ��قوطه وانحطاط ��ه .لكنه مهدد
بال�سقوط من هذا الزمن �أي�ضا ب�سبب ال�شك الذي يحول
الزمن اىل “�أبدية جهنمية ” واىل ال�س� ��أم“ .اجلحيم هو
املكان ال ��ذي نحكم في ��ه بالزمن اىل الأب ��د” واالرتيابية
طرح مبثابة ال�ص ��يغة الدنيوية لل�شيطاين .وحتى جعل
املعرف ��ة مطلق ��ا �آخر ،امنا يعني عب ��ادة الالمعني .ما من
منفذ اال ه ��ذا :حتويل هذا الع ��دم اىل امتالء والتخل�ص
من الثنائية ع�ب�ر التجربة املوحدة للخواء وامل�ؤدية اىل
عتبة البوذية وال�صوفية.
– االن�سان �سجني الوقت .انف�صل عن عاهة وعن ذاته.
�إن ��ه يه ��رب نحو امل�س ��تقبل حمبو�س ��ا ب�س ��بب الت�س ��ارع
املدوخ للزمن .وهو ما مييز احل�ضارة.
– هذا االن�سان املحا�صر وامل�ستعبد من الزمن ي�ستطيع
ال�س ��مو اىل عظمة م�أ�ساوية بف�ضل ال�ش ��ك ،هذه امل�سافة
النقدي ��ة الت ��ي يقيمه ��ا مع ذاته .لك ��ن اذا كان هذا ال�ش ��ك
ث�أره فهو �أي�ض ��ا خ�س ��رانه “تبد�أ احل�ض ��ارة بالأ�سطورة
وتنتهي بال�ش ��ك »� – .أن تكون ان�س ��انا لي�س حال ،وكذلك
�أن تكف عن �أن تكون كذلك »!
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ــ من �أجل ك�س ��ب احلرية ينبغ ��ي «التمرن على �أن تكون
ال�شيئا» وهي الطريق الوحيدة لبلوغ براءة ثانية.
ـ املر�ض يقظة تك�سب االن�سان زيادة يف الكينونة.
 7ــ اخللق ال�سيىء
م�شكلة ال�شر هي جوهر هذا الكتاب .فيه يف�صح �سيوران
ع ��ن مب ��اديء غنو�ص ��ية عرفانية (نزع ��ة فل�س ��فية دينية
تهدف اىل ادراك كنه الأ�سرار الربانية) .
ـ وجود مبد�أ ال�شر يف �أ�صل الن�ش�أة.
– امل�سيحية يف �ضوء مبد�أ ال�شر.
– البوذية ومفهوم اخلواء.
 8ــ م�ساويء �أن يكون املرء قد ولد
جمموعة من احلكم .الأ�ص ��ل :ملاذا الر�ض ��ا بالقليل �أف�ضل
من ال �شيء ؟ وميكن تلخي�ص الكتاب هكذا «�آه ! لو ولدنا
قب ��ل االن�س ��ان !» نو�س ��تاجليا ،حن�ي�ن اىل «زم ��ن ما قبل
الزم ��ن » حتى نتفادى كارث ��ة الوالدة� .إذن فال�ش ��ر خلفنا
ولي�س �أمامنا.
ــ الرتاجيديا احلقيقية لالن�سان هي يف ا�ستحالة العودة
اىل زمن املا�ضي وبلوغ عدم ما قبل الوعي.
9ــ التمزق
بع ��د الت�أمل يف مفه ��وم التاريخ �ض ��من �أعمال م�س ��ابقة،
يتناول �سيوران يف هذا الكتاب ما بعد التاريخ .ويحاول
تخيل �إح ��دى النهايات املحتملة حل�ض ��ارتنا“ ،باملراهنة
عل ��ى الكارث ��ة » .النهاي ��ة املحتوم ��ة لالن�س ��انية “مقدرة
ومكتوب ��ة يف بداياتها” ذلك �أن اجلن�س الب�ش ��ري بعد �أن
غادر براءته الأوىل ،ميعن يف االنحطاط والعماء.
 10ــ متارين االعجاب
هذا الكتاب ي�ضم املقاالت واملقدمات التي كتبها �سيوران

ع ��ن كت ��اب �آخرين .غ�ي�ر �أن هواج�س ��ه ال�شخ�ص ��ية تربز
م ��ن خالل �آرائ ��ه يف الآخرين .وكما يدل عن ��وان الكتاب
فه ��و “بورتريهات اعجاب” .ويتحدث فيه �س ��يوران عن
مفهوم ��ه اخلا� ��ص ل�ل��أدب “الكتاب ��ة رذيلة » لكنه ��ا رذيلة
خال� ��ص ،لأن التعب�ي�ر يطهر وهذه لي�س ��ت كلمته ،فلنقل:
لأن التعب�ي�ر ي� ��ؤدي اىل بع� ��ض الراح ��ة .وم ��ن �آرائه يف
الآخرين نقتطف:
– جوزيف دي مي�س�ت�ر� :أ�شد املفكرين �شغفا وتع�صبا.
وح�ش فاتن !

– بيكيت :جعل من حب الكلمات “�سنده الوحيد”.
– هرني مي�شو :املهوو�س القادر على �أن يكون نزيها.
املت�صوف املكبوت.
– مري�س ��يا �إلي ��اد :بعيد وغريب ع ��ن كل الديانات التي
يدر�سها ،ومع ذلك فهو قادر على العطاء واخل�صب.
– �س ��ان ج ��ون بري� ��س :يتح ��دى الع ��دم “م ��ن �أولئ ��ك
ال�ش ��عراء الو�س ��طاء يف النزاع القائم بينن ��ا وبني العامل
» .وهنا كتاب �آخرون ن�ستطيع تقريبه منهم:
– كايوا :املخفق يف عامل الت�صوف.

5
– بورخي�س “احل�ض ��ري املرتحل ” �أو “احل�ضري بال
وطن “.
11ــ اعرتافات ولعنات
متابع ��ة للحكم املقطعية التي ت�أتي على �ش ��كل �ش ��ذرات،
وتتن ��اول التيمات املعت ��ادة :اخلواء ،اخليب ��ة ،انحطاط
الكائن الخ ..و�صوال اىل ال�شيخوخة ،وحما�سبة الذات.
من ��ذ العن ��وان :اعرتاف ��ات ،مبعن ��ى التم ��رد والقب ��ول.
وم�ضات ،حلظات فالتة .حكم ق�صرية «�أ�صبنا كنا بعدوى
الأمل » .عودة اىل ت�أمل املو�س ��يقى .نوع من عودة الفكر
اىل حلظات �ص ��فاء و�سكينة .ت�س ��ليم“ :لي�س للحياة �أي
مربر وجود ،وهذا هو املربر الوحيد ،على �أية حال “.
12ــ دموع وقدي�سور
ترج ��م هذا الكت ��اب من الرومانية من كتابة ال�ش ��باب ،مع
ت�ش ��ذيبها من احلمي ��ة الأوىل .نوبات تفكريه “ال�ش ��غف
باملطل ��ق يف روح مرتابة “ .الدم ��وع تعك�س �آالم احلنني
للمطل ��ق ،واملنف ��ى املاورائ ��ي .والقدي� ��س �أو املت�ص ��وف
ينو�س “بني هوى الوجد ورعب اخلواء”.
13ــ على ذرى الي�أ�س
ه ��و �أول كت ��اب و�ض ��عه بالروماني ��ة وكان يف الثاني ��ة
والع�شرين من العمر .وهو كتاب منبثق من عنف داخلي
“لو مل �أكتبه النتحرت » .غنائية و�شكوى من الوجود.
مديح النار .ال�ش ��باب� .إح ��االت اىل الطاقة احليوية عند
نيت�ش ��ه“ .ا�ست�س�ل�ام املت�ص ��وف ينبج� ��س م ��ن اخل ��واء
ولي�س من النار الباطنية ” وي�ؤاخذ احلكيم لأنه يتجاهل
“م�أ�س ��وية الهوى” فما من فكر خ�ل�اق حقا يتخلى عن
ذاتيته ،ومن هنا �ص ��فة “املفكر الع�ض ��وي” التي ينت�سب
اليها �س ��يوران� ،أي املفكر الذي يحول حاالته اىل معرفة
وي�ستخل�ص نظرياته من حلمه ودمه من جتربته الذاتية.
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إميل سيوران يسجل لقاءاته مع صامويل بيكيت
ترجمة :سارة أزهر الجوهر

لفهم هذا الرجل المتقوقع على نفسه ،يجب أن
نركز على عبارة "تفكيك الذات" ،الشعار الضمني
لكل لحظاته ،وكل ما يندرج تحتها من عزلة
وتحفظ وعناد لهذا الكائن االنطوائي الذي يسعى
بال هوادة في مثابرة النهائية.
في البوذيةُ ،يقال عن الحذق الذي يسعى الى
التنوير إنه يجب أن يكون عنيدً ا مثل "فأر ينخر في
مشابها،
تابوت" ،فكل كاتب حقيقي يبذل جهدً ا
ً
فهو المدمر الذي ُيضيف إلى الوجود ،و ُيثري
بتقويضه.

"�إن م ��ا منلك ��ه من وق � ٍ�ت عل ��ى الأر�ض لي� ��س مديدًا مبا
يكفي ال�س ��تنزافه على �أي �شيء �س ��وى ذواتنا"؛ مالحظة
ال�ش ��اعر ه ��ذه تنطب ��ق عل ��ى م ��ن يرف� ��ض الالجوه ��ري
والعر�ض ��ي والآخ ��ر ،وعلي ��ه ف� ��أن بيكي ��ت �أو فن ��ه الأدبي
املتفرد ي�ش ��دد على �أن يكون امل ��رء ذاته .زد على ذلك ،لي�س
هناك �أنفة ظاهرية �أو �س ��مة �أ�سا�سية ت�سم وعيه الفريد من
نوع ��ه ،فل ��و مل تك ��ن كلمة "الكيا�س ��ة" قد ُوج ��دت من قبل،
لكان ��ت اخترُ ع ��ت لأجله .بال ��كاد ميكن ا�س ��تيعابه على �أنه
مرع � ٌ�ب ب ��كل ت�أكيد ،ال ي�س ��تخف ب�أحد وال ي ��درك الوظيفة
ال�ص ��حية لل�ضغينة وف�ض ��ائلها املفيدة وميزتها التنفيذية.
مل �أ�س ��معه يتحدث ب�س ��وءٍ ابدًا عن �ص ��ديق �أو عدو ،وهو
�شكل من �أ�ش ��كال ال�سمو الذي �أ�شفق ب�س ��ببه عليه ،والذي
عانى من ��ه دون وعي .ل ��و �أنني حُ رمتُ ف�ض ��يلة االحتقار،
وتعقيدات كنت �س�أواجه؟! مل يكن
ف�أية م�ص ��اعب ومتاعب
ٍ
مواز ،لهذا مل يخطر على
يعي�ش يف زمننا هذا بل يف ٍ
زمن ٍ
بايل ابدًا �أن ا�س� ��أله ر�أيه يف بع�ض االحداث ،فهو احد تلك
الكائنات التي تدفعك اىل ادراك �أن التاريخ جمرد بُعدٍ كان
ميكن للمرء ان يعي�ش من دونه.
ل ��و �أنه كان ي�ش ��به �أبطاله – بعبارة �أخ ��رى ،لو مل يكن قد
نال مقبولية الآخرين -لبقي ذات ال�ش ��خ�ص دون �أن تتغري
خ�ص ��اله .يعطي انطباع ��ا عن �أنه ال يرغ ��ب �أبدا يف فر�ض
نف�س ��ه و�أنه ي�س ��تهجن فكرة النجاح كما فكرة الف�ش ��ل" .يا
لل�ص ��عوبة الت ��ي تكم ��ن يف معرفة ما يج ��ول يف باله و�أي
�لوب يتبع!" هذا ما اقوله لنف�سي يف كل مرة �أفكر فيه،
�أ�س � ٍ
�سر داخله،
ولو حتقق امل�ستحيل ومل يخف هذا الرجل �أي ٍ
ال�ستمريت يف اعتباره ح�ص ًنا ي�ستحيل اخرتاقه.
لق ��د �أتي ��ت م ��ن رك � ٍ�ن يف اوروب ��ا حيث ف ��ورات اال�س ��اءة
والكالم الف�ضفا�ض وال�ش ��تائم واملجاهرة الآنية بامل�شاكل
حرج تعت�ب�ر من �ض ��رورات ذاك املكان،
واخلالي ��ة من اي ٍ
فتعرف كل �شيءٍ عن اجلميع حيث ت�صبح احلياة م�شرتك ًة
معرو�ض �أم ��ام امللأ،
�راف
ومتمو�ض ��ع ًة عل ��ى كر�س ��ي اع�ت ٍ
ٍ
وحيث ال ميكن تخيل معنى ال�س ��رية ،اما الف�ص ��احة فتقيم
كاف لتف�س�ي�ر افتتاين
عل ��ى ح ��دود الهذيان ،ه ��ذا وح ��ده ٍ
كتوم ب�شكل خارق للطبيعة.
برجل ٍ
لي�س بال�ض ��رورة �أن ال تت�ض ��من الكيا�س ��ة الغ�ض ��ب ،فعلى
م�أدبة ع�ش ��اء م ��ع الأ�ص ��دقاء ،بعد �أن ت�ض ��ايق من �أ�س ��ئلة
�س ��اذجة �س ��خيفة ع ��ن نف�س ��ه وعمله ،جل� ��أ �إىل �ص ��مت تام
وانته ��ى به الأم ��ر فعليًا ب� ��إدارة ظهره لن ��ا تقريبًا .مل نكن
ق ��د فرغنا من الع�ش ��اء بعد عندم ��ا نه�ض وغادرنا �ص ��ام ًتا
متجهمًا كمن يو�ش ��ك على اخل�ضوع ال�ستجواب �أو لعملية
جراحية.
قبل ح ��وايل خم�س �س ��نوات التقينا ببع�ض ��نا البع�ض يف
�شارع غوينمر ،وعندما �س�ألني �إن كنت �أعمل �أجبته ب�أنني
فقدت ا�ش ��تهائي للعمل ،و�أنني ال �أرى حاجة لإظهار نف�سي
عذاب بالن�س ��بة يل ...لقد بدا
�أو "للإنت ��اج" ،و�أن الكتاب ��ة ٌ
ً
منده�ش ��ا من كالمي� ،إال �أين دُه�شت �أكرث عندما حتدث عن
"البهجة" امل�ص ��احبة للكتابة حتديدًا .هل ا�س ��تخدم هذه
الكلمة بالفعل؟ نعم� ،أن ��ا مت�أكد من ذلك .يف نف�س اللحظة،
تذكرت �أنه يف لقائنا الأول قبل ع�ش ��ر �س ��نوات ،يف مطعم

غلوزر دي اليال ،كان قد اعرتف مبلله العظيم و�إح�سا�س ��ه
ب�أنه مل َ
يتبق ما ميكن قوله بالكلمات.
الكلم ��ات؛ ومن ذا الذي �أحبه ��ا بقدره؟ �إن الكلماتَ رفيقات
دربه و�س ��نده الوحيد ،فه ��ذا الرجل ال يعتم ��د على �أي من
اليقينيات� ،إال �أنك ت�شعر بثبات ر�أيه فيما يخ�ص الكلمات.
ال �ش ��ك �أن نوب ��ات �إحباط ��ه تتزام ��ن م ��ع اللحظ ��ات الت ��ي
يتوق ��ف فيها ع ��ن الإمي ��ان بالكلم ��ات ،حني يت�ص ��ور �أنها
تخونه وته ��رب منه ،وحني تهجره يظ ��ل عاج ًزا قابعًا يف
الالم ��كان .ندم ��ت على ع ��دم مالحظت ��ي و�إدراجي جلميع
الأماكن التي ي�ش�ي�ر فيها �إىل الكلمات ،حيث مييل نحوها
وي�ش ��بهها بـ "قطرات �ص ��مت ت�سقط يف ال�صمت"  ،كما يف
"الالم�س ��مى"؛ وهكذا حتولت رموز اله�شا�شة �إىل �أ�س�س
غري قابلة للتدمري.
ترادف كلمة  Sansالفرن�سية كلمة  Lessnessاالجنليزية،
والتي تعني "بدون" او "حالة القلة" ،وهي كلمة �ص ��اغها
بيكيت كما �صاغ املرادف االملاين “.”Losigkeit
لق ��د �س ��حرتني كلم ��ة “، ”lessnessالت ��ي ال ميك ��ن فه ��م
الغمو� ��ض ال ��ذي يكتنفه ��ا كما ح ��ال كلمة بوهم ��ه “Un-
 ”grundمبعن ��ى "ال �أ�س ��ا�س ل ��ه" ،حت ��ى اخربت ��ه ذات
م�س ��اء �أنني لن انام �إال بعد �أن اجد كلمة فرن�س ��ية ترادفها
يف املعنى ...بد�أنا م ًع ��ا نتفح�ص كل الكلمات املمكنة التي
ت ��رادف “ ”Sansو “� ،”moindreإال �أن �أ ًي ��ا منه ��ا مل
يق�ت�رب م ��ن معنى ه ��ذا ال� �ـ “ ”lessnessاو ال� �ـ "بدون"
مزيج من التجري ��د والالمتناهي ،خوا ٌء
الذي ال ين�ض ��ب؛ ٌ
ي ��رادف الت�ألي ��ه� .إفرتقن ��ا خائب�ي�ن ،وعندم ��ا و�ص ��لت اىل
املن ��زل مل �أنف ��ك ع ��ن التفكري بتلك ال� �ـ “ ”Sansالبائ�س ��ة.
عندما ا�ش ��رفت على اال�ست�س�ل�ام ،خطر يف بايل ان افت�ش
يف جعب ��ة اللغ ��ة الالتيني ��ة ،ويف الي ��وم الت ��ايل را�س ��لته
خم�ب ً�را �إياه �أن كلم ��ة “ ”sinéitéتب ��دو يف ر�أيي الكلمة
املنا�س ��بة الت ��ي كنا نبح ��ث عنه ��ا ،ف�أجابني �أن ��ه فكر بهذه
الكلم ��ة � ً
أي�ض ��ا ،ورمب ��ا يف ذات اللحظة التي فك ��رت فيها.
مع ذل ��ك ،كان البد من االع�ت�راف ب�أن ما تو�ص ��لنا �إليه من
كلمات مل ي�صبو لريادف “ ،”lessnessفاتفقنا على الكف
ع ��ن البح ��ث و�أن ��ه ال يوج ��د منع ��وتٌ يف اللغة الفرن�س ��ية
ق ��ادر عل ��ى التعبري ع ��ن الغياب يف ح ��د ذات ��ه ويف حالته
النقي ��ة ،و�أنه يتعني علينا �أن ن�ست�س ��لم للفقر امليتافيزيقي
حلرف اجلر.
عندم ��ا جتل�س مع ك ّتاب لي�س لديهم ما يقولونه ويفتقرون
�إىل ع ��امل خا�ص بهم ،ما الذي ت�س ��تطيع احلديث عنه غري
االدب؟ �إال �أن هذا مل يح�صل معه �إال ناد ًرا ،وميكنني القول
�إنه مل يح�ص ��ل �أبدًا .فاملو�ض ��وعات اليومية كال�ص ��عوبات
املادية وامل�شاكل ب�أنواعها تثري اهتمامه �أكرث عند احلكي،
وما ال يطيقه يف �أي حال من االحوال هو �أ�سئلة مثل "هل
تعتق ��د �أن �ص ��يت الأعمال الفالنية �س ��يدوم؟ هل ي�س ��تحق
ف�ل�ان املكانة الت ��ي احتلها؟ اذا ما قارننا ب�ي�ن فالن وفلتان
فكف ��ة من �س ��تكون �أثقل؟ وم ��ن الأعظم بينهم ��ا؟" دائما ما
يثبطه هذا النوع م ��ن التقييمات ويثري حنقه .قال يل بعد
�أم�س ��يةٍ مزعج ��ةٍ حيث كان احلدي ��ث حول مائدة الع�ش ��اء
�أ�ش ��به بن�س ��خة ب�ش ��عة م ��ن لوحة احل�س ��اب االخ�ي�ر "�أين
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املعن ��ى يف كل ه ��ذا؟" .ه ��و نف�س ��ه يتجن ��ب التعليق حول
كتبه وم�سرحياته ،فما يهمه ح ًقا ال يكمن يف العوائق التي
جتاوزها ،بل يف العوائق التي �س ��يتجاوزها؛ فهو يع ّرف
نف�س ��ه كل ًي ��ا مبا يفعل ��ه� .إن �س� ��ألته عن �إحدى م�س ��رحياته
فل ��ن يناق�ش املحت ��وى وال املعن ��ى ،بل �س ��يناق�ش الت�أويل
الذي يت�ص ��ور �أدق تفا�صيله دقيقة بعد �أخرى ،وثانية تلو
االخرى .لن �أن�سى احليوية التي �شرح بها املتطلبات التي
كان ين�ش ��دها يف �أي ممثل ��ة تقدمت لت�أدية متثيلية "ل�س ��تُ
�أنا" ،حيث يهيمن �ص ��وت الهث ال غري على الف�ض ��اء ،وكم
�أ�شرقت عيناه عندما وجد ذلك ال�صوت الناعم لكنه �صادح
وكلي الوجود ،كان الأمر بالن�س ��بة له كمن ي�ش ��هد التحول
النهائي �أو انهيار بيثيا العظيم.
لطامل ��ا كنت م ��ن ه ��واة املقابر ،كذل ��ك كان بيكيت (فق�ص ��ة
بيكيت الق�ص�ي�رة "احلب الأول" تبد�أ بو�صف مقربة ،تلك
التي تقع يف هامبورغ) .حتدثت اليه يف ال�ش ��تاء املا�ض ��ي
يف �آفين ��و لوبزرفت ��وار ،ح ��ول زيارتي ملقربة بري ال�ش ��يز
م�ؤخ� � ًرا �آن ��ذاك ،وعن ما اح�س�س ��ت به من ا�س ��تياء لأين مل
�أجد برو�س ��ت يف الئحة "االعيان" املدفونني هناك( ،يجب
ان اق ��ول ب�ش ��كل عابر �أن امل ��رة الأوىل التي �ص ��ادفت فيها
ا�س ��م بيكيت كانت منذ ح ��وايل ثالثني عامًا ،عندما وجدت
كتاب ��ه ال�ص ��غري ع ��ن برو�س ��ت يف املكتب ��ة الأمريكية) ،ال
�أع ��رف كي ��ف انتهى بن ��ا االمر اىل ذكر ا�س ��م �س ��ويفت� ،إال
�أنن ��ي عندما �أفكر باملو�ض ��وع ال �أرى اي �ش ��يء غريب يف
هذا االنتقال باملوا�ض ��يع ،خا�صة اذا اخذت بنظر االعتبار
الطاب ��ع اجلنائ ��زي حل�س فكاهت ��ه� .أخربين بيكي ��ت ب�أنه
يعيد قراءة كتاب "رحالت غوليفر" و�أن لديه ول ٌع بـ"دولة
هويهنهنم�س" وخ�صو�صا اجلزء الذي يتحدث عن م�شاعر
الرعب واال�شمئزاز التي راودت غوليفر عندما اقرتب من
�أنث ��ى الياهو .قال يل ،وتلك كانت مفاج�أة كبرية ،بل خيبة
�أمل كبرية ،ب�أن جوي�س مل يحب �سويفت .عالوة على ذلك،
�أ�ض ��اف �أن جوي�س يفتق ��ر �إىل نزعة الهجاء ،على عك�س ما
ق ��د يعتقد امل ��رء" .مل يرث �أب� �دًا؛ كان متجردًا ،را�ض� �يًا بكل
�ش ��يء ،فبالن�س ��بة له ،مل يكن هناك فرق بني �س ��قوط قنبلة
و�سقوط ورقة �شجرة"..
لق ��د كان حُ كما رائعا يذكرين يف حدته وكثافته برد �أرماند
روبن على �س� ��ؤال طرحت ��ه عليه ذات مرة مف ��اده "بعد كل
م ��ا ترجم ��ت م ��ن ق�ص ��ائد ،مِ َل مل ترتجم ق�ص ��ائد ت�ش ��وانغ
ت�س ��ي الذي �س ��تجد يف جعبته �ش ��عرا اكرث من الآخرين؟"
ف�أجابن ��ي "لقد فكرت يف هذا مليا ،لكن كيف ترتجم �أعماال
ال ميكن مقارنتها �إال بالريف االجدب ل�شمال ا�سكتلندا؟"
م ��ذ عرفت بيكي ��ت ،كم من مرة ت�س ��اءلت (كمن ي�س ��تجوب
نف�س ��ه بهو� ��س وحماق ��ة) ع ��ن عالقت ��ه ب�شخ�ص ��ياته ،م ��ا
امل�ش�ت�ركات الت ��ي تربطهم؟ م ��ن ميكنه ان يفهم ه ��ذا القدر
من التفاوت اجلوهري؟ � ٌ
أحق �أن وجود هذه ال�شخ�ص ��يات
غارق مع وجوده يف ذلك "ال�ض ��وء الرمادي" املو�ص ��وف
يف "مال ��ون مي ��وت"؟ تبدو يل اك�ث�ر �ص ��فحاته كنوع من
املونول ��وج ال ��ذي يل ��ي نهاي ��ة حقب ��ة كونية ...اح�س ��ا�س
الدخول اىل عامل ما بعد املوت لتجد طبيعة جغرافية حللم
�شيطان ما تنبعث من كل �شيء ،حتى من كلمات لعنته.

كائن ��ات ال تع ��رف �إذا م ��ا كانت حي ��ة ام ال ،خا�ض ��عة لثقل
�اق هائ ��ل ،اره ��اق لي� ��س م ��ن هذا الع ��امل (وتل ��ك لغة
اره � ٍ
رجل
تناق� ��ض ذائق ��ة بيكي ��ت اللفظية) حممول ��ة يف خيال ٍ
نظن ��ه ً
زمن غري بعي ��دٍ يرتدي قن ��اع القوة
ه�ش ��ا ،بد�أ من ��ذ ٍ
مراعا ًة منه للياقة .لقد �ش ��اهدت ر�ؤيا مفاجئة و�ضحت يل
كل ال�ص�ل�ات التي تربط هذه الكائنات مب�ؤلفها و�ش ��ريكها
يف اجلرمي ��ة ،وم ��ا ر�أيته ،او االجدر قوال ما �ش ��عرتُ به ال
ميكن ترجمته اىل تراكيب لفظية مفهومة ،ومع هذا ،فمنذ
�وت
ذلك احلني جمرد ذكر احد ابطاله يذكرين بنغمات �ص � ٍ
معني ...رغم هذا �أ�س ��رع بالقول �إن البوح ب�شيءٍ ما ميكن
ان يكون ً
ه�ش ��ا وقاب�ًل�ااً للنق�ض كما النظري ��ات .منذ لقائنا
االول� ،أدرك ��تُ �أنه قد بلغ احلد الأق�ص ��ى و�أنه رمبا قد بد�أ
رحلته هناك عند ذلك احلد ،يف امل�ستحيل واال�ستثنائي ،او
رمب ��ا من الطريق املغلق .واملثري للإعجاب �أنه مل يتزحزح
من مكانه قيد �أمنلة ،فقد بد�أ م�س�ي�رته جمابهًا جدا ًرا �أ�صم
�إال �أنه ثابر ب�شجاعة كما عادته ،فاتخذ احلد الأق�صى نقطة
انطالق ،والنهاية بو�ص ��فها بداية! وهذا ما يف�سر ال�شعور
ب� ��أن عامله ،ال ��ذي لطاملا ترنح على حافة املوت ،قد ي�س ��تمر
اىل ما النهاية� ،أما عاملنا ف�سيتال�شى قريبًا.
ل�ست منجذبا ب�شكل خا�ص �إىل فل�سفة فيتجن�شتاين ،ولكن
علي.
لدي �شغف بالرجل نف�سه ،فكل ما قر�أته عنه ترك �أثره ّ
لقد وجدت �أنه وبيكيت يت�ش ��اركان �أكرث من ميزة� ،شبحان
غام�ض ��ان وظاهرتان ي�س ��عد املرء ان ي�صفهما بالعجيبتني
واملبهمت�ي�ن ،فهم ��ا ي�ض ��عان نف� ��س امل�س ��افة بينهم ��ا وبني
املوجودات واال�ش ��ياء ،يتمتعان بنف�س العناد والت�ص ��لب،
نف�س االغراء اىل الركون يف ال�ص ��مت والتن�ص ��ل النهائي
من الكلمات ،ونف�س رغبة الت�ص ��ادم م ��ع احلدود ،وهو ما
ال ميكن توقعه منهما ،ففي ع�صور اخرى ،كانت ال�صحراء
املقف ��رة لتغ ��ري كليهما عل ��ى العي�ش فيها .نع ��رف االن �أن
فيتجن�ش ��تاين تخيل نف�س ��ه يعي�ش يف دي � ٍ�ر يف مرحلة من
مراح ��ل حيات ��ه� .أما بالن�س ��بة لبيكيت ل ��و كان يعي�ش قبل
ع ��دة قرون ،فكم ي�س ��هل تخيله جال�سً ��ا يف حج ��رة خاوية
ري
ال تعكر �ص ��فو مزاجه �أي زخرفة ،وال حتى �ص ��ليب �صغ ٌ
عل ��ى اجلدار� .أتراين �أ�س ��تطرد؟ فقط تذك ��روا تلك النظرة
القا�صية الغام�ضة الـ "ال�-إن�سانية" التي تعلو مالحمه يف
�صور معينة.
ٍ
من البديهي �أن بداياتنا مهمة� ،إال �أننا ن�شرع يف اخلطوات
احلا�س ��مة جتاه �أنف�سنا فقط عندما ن�ضيّع ا�صولنا ،عندما
ال يك ��ون لدين ��ا �س�ي�رة ذاتي ��ة نقدمها ع ��ن �أنف�س ��نا ،متاما
مث ��ل الإل ��ه .كون بيكي ��ت ايرلند ًي ��ا مهم وغري مه ��م بنف�س
الوق ��ت ،لكن اخلط� ��أ ت ّبن ��ي وجهة النظ ��ر الفرن�س ��ية ب�أنه
"�أجنلو�سك�س ��وين تقلي ��دي" ،فه ��ذا يزعج ��ه كث�ي ً�را .هل
يع ��ود ال�س ��بب اىل ذكريات ��ه ال�س ��يئة عن اقامت ��ه يف لندن
قب ��ل احلرب؟ �أعتقد �أن ال�س ��بب هو اعتب ��اره الربيطانيني
مبتذلني ،وهذا الر�أي مل يف�ص ��ح عن ��ه بيكيت ،وها �أنا االن
اعلنه نيابة عنه وعن حتفظه ،ان مل يكن امتعا�ض ��ه .ميكن
ان اتبن ��ى ه ��ذا الر�أي ،خ�صو�ص ��ا الن بريطاني ��ا يف ر�أيي
(وه ��ذا ميك ��ن ان يك ��ون وه ًم ��ا بلقان ًي ��ا) �أكرث �أم ��ة واهنة
ومهددة ،وبالتايل ف�إن �شعبها الأكرث تهذيبًا وحت�ض ًرا.
بيكيت الذي ي�ش ��عر بالراحة يف فرن�س ��ا ك�أنها وطنه ،لي�س
قدر من الربود ،وهي خ�صل ٌة فرن�سية
لديه يف احلقيقة اي ٍ
مت�أ�ص ��لة ،او على الأقل ميكن ت�سميتها خ�ص ��ل ًة باري�سية.
�ألي� ��س مبه ًرا كي ��ف حول كتابات ت�ش ��امفورت اىل �ش ��عر؟
لي�س كل الكتابات بالطبع بل ب�ض ��ع �أقوال م�أثورة� .إن هذا
امل�شروع ،وهو مذهل بحد ذاته وبالكاد ميكن ت�صوره (اذا
ما فكرنا بانعدام الدافع الغنائي الذي مييز الهيكل النرثي
بوح ،فلطامل ��ا تخون العقول الدفينة
للأخالقي�ي�ن) ،مبثابة ٍ
عمق طبيعتها ،وعقل بيكيت م�ش� �بّع بال�ش ��عر حتى ا�صبح
ف�صله عنه م�ستحيلاً .
�أجده عنيدًا ك�أي متع�ص ��ب ،فحتى ل ��و انهار العامل كله ،مل
يكن ليتخلى عما ي�ؤلفه من عمل ،ومل يكن ليغري مو�ضوعه
ً
اي�ض ��ا .ال يت�أث ��ر ابدًا فيما يخ�ص اال�ش ��ياء اجلوهرية ،اما
اال�ش ��ياء االخ ��رى ،غ�ي�ر اجلوهري ��ة ،فيقف امامه ��ا اعزلاً
و�ض ��عي ًفا مثلنا� ،أ�ض ��عف حتى من �شخ�ص ��ياته .قبل جمع
هذه املالحظات كنت انوي ان اعيد قراءة ما كتبه مي�س�ت�ر
�إكهرت ونيت�ش ��ه ،من وجهة نظرهما اخلا�ص ��ة ،عن مفهوم
أن�س
"الرج ��ل النبي ��ل" .مل �أنفذ م�ش ��روعي� ،إال �أنني مل � َ
للحظة واحدة فهمي ملاهية م�شروع "الرجل النبيل" �أثناء
عملي على هذه املالحظات.
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إميل سيوران ..حياكة الجليد
مقداد مسعود

�أرى �س ��يوران وريثا �ش ��عريا لفل�س ��فة نيت�ش ��ة  ..يغر�س
ري�ش ��ته يف حم�ب�رة نيت�ش ��ة ،لري�س ��م قلب ��ه ه ��و القل ��ب
نيت�ش ��ة فهو يفكر بتوقيت نب�ض ��ات قلب ��ه هو�..أعني ثمة
خمتلف بني نيت�ش ��ة و�س ��يوران ،خمتلف بكثافة فا�صلة..
و�إذا كان نيت�ش ��ة يه ��ز�أ ب�س ��قراط ..ف� ��أن �س ��يوران ي ��رى
�س ��ذاجة نيت�ش ��ة كلها يف مقولت ��ه( مابعد اخلري وال�ش ��ر)
وال�س ��ذاجة النيت�ش ��وية ،مل تر ان (الإن�س ��ان مل يتهي�أ بعد
ملرحل ��ة مابعد املانوية ملا تتطلبه من وعي و�إدراك يكادان
يخرج ��ان الإن�س ��ان م ��ن التاري ��خ ذاته�� �/ص /10تاريخ
ويوتوبيا)..واليخل ��و �س ��يوران من كونفو�شي�س ��ية ،يف
قوله(..ه ��ذا العامل الي�س ��تحق �أن نعرفه�� �/ص )55يقول
كونفو�شيو�س(حمدا لله انني ل�ستُ خالق هذا العامل..ان
منظر هذا العامل وحده يقززين)..واذا كان ني�شة ي�صرخ
يف �أول �س ��طر(هكذا تكل ��م زراد�ش ��ت) (..كت ��اب للجمي ��ع
ولغري �أحد ) ف�أن �س ��يوران يعلن ان الكتب التي ت�س ��تحق
الت�أليف،ت�ش�ت�رط م�ؤلف�ي�ن اليفكرون بق ّراء..و�س ��بب هذا
الأ�ش�ت�راط..هو حترير امل�ؤلف من �أح�ل�ام القراء..حتى
اليخ�سر نف�س ��ه وحريته يف احللم والكتابة خارج انظمة
ال�سلوك اجلمعي..
(*)
كتاب ��ة �س ��يوران ه ��ي حماول ��ة يف الالكتابة..وهنا يقفز
اىل ذهن ��ي النف ��ري يف قول ��ه�(..أ ّال تكتب و�أن ��ت تكتب)..
وكالهما يطالب بكتابة جاحمة �ضد الن�سق امل�ؤيد من قبل
اجلمهور..
(*)
م ��ن يق ��ر�أ �س ��يوران …الينال كر�س ��يا هزازا والو�س ��ادة
ناعمة جتلب النوم املحلوم ب�أقوا�س قزح..كل مايح�ص ��ل
القارىء عليه حزمة ت�س ��ا�ؤالت �س ��يحاول التوا�صل معها
اما ب�أجابات مبتورة او �أجوبة مت�س ��اءلة بدورها تقودنا
للبح ��ث ع ��ن الهوي ��ة �أو للتحاور م ��ع الغرب كح�ض ��ارةال
ك�أ�س ��تعمار(..ملاذا نن�س ��حب ونغ ��ادر اللعب ��ة ،م ��ادام يف
و�سعنا �أن نخيب ظن املزيد من الكائنات) .
(*)
�س ��يوران ي�ش ��عرن �س ��روده الفل�سفية وميو�س ��قها وهكذا
دون ق�ص ��د من �سوداويته..ي�ض ��خ فيها الكثري الكثري من
ا�ش ��راقات البهجة�..س ��يوران يلتقط اجلوهر وي�ص ��وغه
�ش ��ذرات ويغر�س ال�ش ��ذرات م�ص ��وغات ذهبية ،هل ر�أى
يف �أجنا�س ��ية ال�ش ��ذرات حريته الل�س ��انية؟ �أم حريته يف
االختيار احلري�ص على االقت�ص ��اد اال�س ��لوبي..وهو يف
كتاباته يب�ش ��ر بالفراغ وميهد الطريق للعدم(..ثمة راهب
وج ��زار يتحارب ��ان داخ ��ل كل رغبة)140/اليرتع� ��ش من
امل ��وت ..لكنه ميق ��ت االنتحار�..س ��يوران…هل ميّز بني
(الأنتحار املراهق من الأنتحار احلقيقي ) فاملنتحر االول
ي�س ��تنجد يف ح�ي�ن �أنتحارالثاين تقرير ح�س ��ب ريجي�س
دوبرية..
(*)
�سيوران …الذي يرف�ض اجلمهور�..صار له جمهورا يف
كل مكان ..من خالل خم�سة ع�شر كتابا ن�شرها..و�إذا كان
ميقت الظهور كفتاة االعالن �..أو كم�ش ��اهري ال�سينما ف�أنه
كان معرفيا د�ؤوبا يف ح�ضوره االنتاجي للفل�سفة..
(*)
هك ��ذا كان �س ��يوران كم ��ا �أراد ه ��و يف البدء �س ��عيدا جدا
لأن ��ه مقروء من قلة القل ��ة وبطبعات حم ��دودة مل�ؤلفاته..
و�إذا كان �سارتر قد رف�ض نوبل لأ�سباب �سيا�سية ،و�صنع
ابراهي ��م رف� ��ض جائ ��زة الدول ��ة التقديري ��ة يف م�ص ��ر..
ورف�ض ��ها يف كلمة القاها..ف�أن �س ��يوران �أ�صيب ب�أحباط
نف�س ��ي كبري يف  1988حني �أعلن انه �س ��ينال جائزة بول
م ��وران ،ف�أعلن هو بدوره عن رف�ض ��ه لهذه اجلائزة ..لأن
اي جائ ��زة حتط من منزل ��ة الكاتب وتعم ��ل على تدجينه
وتطويق ��ه باملعجب�ي�ن واملعجب ��ات ،وهذه اف�ض ��ل طريقة
لتدمري امل�شروع املعريف للكاتب اي كاتب..
ه ��ذا كان ر�أي �س ��يوران دائم ��ا�..أي زهد لدى �س ��يوران؟
و�أي حر� ��ص عل ��ى الكتاب ��ة؟ ك ��م يخ ��اف �س ��يوران عل ��ى

�س ��يوران من �س ��يوران؟ �أي در�س يف املعرفة مينحنا هذا
املجنون النا�صع ال�صاهل يف ظلمات برية القرن احلادي
والع�شرين؟..
*�سيوران من خالل �شذراته
*�أن تكون �إن�سانا حديثا هو �أن تبحث عن ع ّقار ملِا �أف�سده
الدهر
*ال�ش ��اعر ماك ��ر ي�س ��تطيع �أن يتل ��وى م ��ن ال�ب�رد �إىل حد
املتعة.
*المفر لكل مفكر يف بداية حياته املهنية،من االختيار بني
اجلدل والنواح.
*احلزن �شهية الت�شبعها �أيّ م�صيبة
*ه ��ل و�ص ��لت حيات ��ك اىل نتيج ��ة؟ �إذن ل ��ن تع ��رف �أبدا
الكربياء
*ال�ش ��يء يثري زهون ��ا مثل عق ��دة املوت :العق ��دة ولي�س
املوت
*الي�س ��تطيع �أح ��د �أن يحر� ��س عزلت ��ه �إذا مل يع ��رف كيف
يكون بغي�ضا
(*)
تاب ��ع لرتجم ��ات كتب �س ��يوران..ان هذا املفكرفا�ش ��ل يف
االتكي ��ت وال ميلك تقني ��ات اخلجل امل�ص� � ّنع برجوازيا..
ه ��ل قل ��ت ان ��ه الي�س ��تحي؟! يف زمن ا�ص ��بح ورق ��ة التني
ذكرى خمجلة للأغلبية،و�أ�ص ��بحت هذه االغلبية تتبارى
يف تقني ��ات الع ��ري ومت�أ�س ���س ل ��ه فقها افرتا�ض ��يا؟! يف
ه ��ذا اجلو املفرغ م ��ن الهواء يكون (الغب ��ي وحده جمهّز
للتنف�س) ب�شهادة �سيوران..وب�شهادته النا�صعة يعلن…
(�أنك ��ب ال�ش ��رق على الزه ��ور والزهد وهانحن نعار�ض ��ه
باالالت واجلهد وبتلك الك�آبة املهرولة – �آخر انتفا�ض ��ات
الغرب) .
واليكتفي �س ��يوران بذلك (نحن نعرف الآن �أن احل�ضارة
قابل ��ة للموت و�أننا نهرول نحو االختناق ،نحو معجزات
الأ�سوء،نحو العهد الذهبي للرعب)..دائما �أغبط �سيوران
على هذه ال�ش ��ذرة الفاتكة،ه ��ذه ال�ش ��ذرة العذراء(وحده
الأرغ ��ن يب�ّي�ننّ لن ��ا كي ��ف ت�س ��تطيع االبدي ��ة �أن تتطور)..
ال�أقول كم ن�س ��بة ال�ش ��عر هنا..بل ات�ساءل اي �شاعر كبري
يف ه ��ذا الفيل�س ��وف املجن ��ون؟ فهو ي ��رى ان املو�س ��يقى
والفل�س ��فة تو�أمان..ثم ي�ض ��يف(لوال �أمربياليتها كمفهوم

لقامت املو�سيقى مقام الفل�س ��فة�/ص..)146وهو يطوف
على دراجته الهوائية يف �أخ�ضرار الندى الفرن�سي متنى
ان يكون مو�سيقيا لأ�سباب لغوية(..من الأف�ضل ان يكون
املرء م�ؤلف �أوبريت على ان يكون �ص ��احب �ستة كتب يف
لغة اليفهما احد�/ص. )14
وهل هناك عطر يتفوق على باري�س احل�ضارة واحلب؟..
�أمل يتفرن� ��س الرو�س ��ي نابا كوف وكذلك يون�س ��كو والآن
معل ��وف الروائ ��ي اللبن ��اين ال ��ذي كل روايات ��ه مكتوب ��ة
بالفرن�س ��ية..وقبله تفرن� ��س �أمي ��ل �سيوران..وح�س ��ب
�سيوران(..مبعا�ش ��رة الفرن�س ��يني نتعل ��م كي ��ف نك ��ون
تع�ساء،بلطف. )85/
(*)
مبعا�ش ��رة اللغة الفرن�س ��ية وال�س ��كن يف نب� ��ض حريرها
االهي ��ف ا�ص ��بحت ن�ص ��و�ص �س ��يوران( حدث ��ا داخ ��ل
احلدث)..علين ��ا ان الن�س� ��أل ملاذا �س ��يوران يكتب بالف�أ�س
او ال�س ��اطور !!..علين ��ا ان نتعق ��ب �آث ��ار ذلك ال ��ذي حوّ ل
�س ��يوران اىل �ش ��ظية لن تربد ابدا ال..مل اعن ان �سيوران
قات ��ل م ��ن خ�ل�ال الكلم ��ات وان اداة اجلرمي ��ة عن ��ده �أما
الف�أ� ��س�..أو ال�س ��اطور�..أردت الق ��ول ان �س ��يوران يكتب
بج�س ��ده كله..لكنه ��ا لي�س ��ت كتاب ��ة جن�س ��ية�..أن يحاول
تعوي�ض الروح ب�أغت�صاب كوين المثيل له..

manarat

WWW. almadasupplements.com
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

(*)
دخل اىل الفل�س ��فة من رحاب االدب ف�أكت�شف �شك�سبري من
خالل ماكبث..و�أ�ص ��بح ما كبث مراياه كلها..ثم اكت�ش ��ف
ان ماكبث م�س ��روق من �س ��يوران !! لكن رغم هذه ال�سرقة
فهو كان يجال�س �شك�س ��بري حتى يف املقاهي!! *�إذن حتى
نفهم �سيوران ونكون يف متا�س مع ان�شدادته وان�سدادته
ي�ش�ت�رط التما�س علينا ان تكون ن�سبة دمنا حتتوي على
م�س م ��ن اجلنون ممزوج ��ا بالهيموغلوبني،فه ��و يعرفنا
م ��ن انهمامن ��ا املعريف(..اليهتم بي �إ ّال م ��ن كان به بع�ض
م ��ن م� ��س.. )..وهن ��اك من يت�س ��اءل يف هذا ال�ص ��دد :هل
كل كتاب ��ات �س ��يوران فعالي ��ة دائم ��ة يف انتاجي ��ة اخلط�أ
ي�صحبها االعتذار عن اخلط�أ ذاته ؟ !!

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين
سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق
االخراج الفني
علي كاطع
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لالعالم
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س��يوران ..فيلس��وف الغضب
لم تكد تشرق شمس الثامن من أبريل (نيسان) من عام  1911إال وصوت غراب مشؤوم كان نعيقه

أوضح من زقزقة العصافير ،لتلد األم المتمردة الشاكة بالدين والوجود ثمرة حب وزواج من كاهن

أرثوذكسي محافظ ..كانت الثمرة الفيلسوف الروماني إميل سيوران ،وذلك في قرية رازيناري ،إحدى
قرى ترانسيلفانيا الرومانية ،والتي كانت حينها تحت هيمنة نمساوية مجرية ،كان الصراع بين

النموذجين ،األم واألب ،العصفورة والغراب ،واضحا في فلسفته إلى أن توفي في  12يونيو (حزيران)

 1995بباريس .رضع سيوران من أعتى الفلسفات تشاؤما .وأسس للمعنى والغضب كما يشرح حميد
زنار في كتيب وضعه عنه بعنوان« :المعنى والغضب ..مدخل إلى فلسفة سيوران».

فهد الشقيران
م ��ن �أ�ش ��هر كتب ��ه« :مقاي�س ��ات امل ��رارة» ال ��ذي ترجم �إىل
العربي ��ة بعن ��وان م�أخوذ عن �ش ��ذرة له ه ��ي« :املياه كلها
بل ��ون الغ ��رق» ،كم ��ا �أل ��ف كتابه ذائ ��ع ال�ص ��يت« :تاريخ
ويتوبيا» .ت�أثر بالكتابة ال�شذرية النيت�شوية ،كما جنحت
فل�س ��فته �إىل الغ�ضب وامل�س ��اءلة واالحتجاج والت�سا�ؤل،
مل يك ��ن ميتل ��ك �أي �أجوب ��ة بقدر ما هو ح ��ارث يف �أر�ض
الوج ��ود على طريق ��ة الفالحني ،وال�ص ��عاليك احلائرين،
و�إذا غ�ض ��ب ارتع ��د وكت ��ب �ش ��ذرات ه ��ي على م�س ��توى
م ��ن الق ��راءة امل�أ�س ��اوية احلائ ��رة يف النظ ��رة للوجود.
ا�س ��تعمل النظ ��رة ال�ش ��رقية للخال�ص واال�ست�س�ل�ام لهذا
الع ��امل مع االحتجاج عليه ،والإ�ض ��راب �ض ��د العي�ش فيه
�أو اال�س ��تمتاع ب ��ه ،وهو به ��ذا �إمنا يعيد نظرة �ش ��بنهور
لكن ب�ص ��يغة �ش ��عرية �أكرث منها �ص ��يغة فل�س ��فية ،ذلك �أن
�ش ��بنهور �أقوى ت�ش ��ييدا لل�ص ��رح الفل�س ��في خا�صة ،من
�شذرات �سيوران التي هي مزيج من ال�شعر والفل�سفة.
مل يكن �س ��يوران جادا يف تناوله للمو�ض ��وع الفل�س ��في،
ذلك �أنه يعد الوجود كله مثريا لل�س ��خرية وال�ش ��فقة ،فهو
القائ ��ل�« :إذا �أمك ��ن للإمي ��ان �أو ال�سيا�س ��ة �أو احليوانية
الني ��ل م ��ن الي�أ� ��س ،ال �ش ��يء ين ��ال م ��ن الك�آب ��ة ،ال ميكن
�أن تتوق ��ف �إال م ��ع �آخ ��ر قط ��رة م ��ن دمن ��ا» .ويف كتابه:
«تاري ��خ ويتوبيا» يكتب �ض ��من ف�ص ��ل« :يف �ص ��نفني من
املجتمعات ..ر�س ��الة �إىل �ص ��ديق بعيد»�« :أنا �إذن متعلق
ب�أرباع �أفكار ،وب�أ�ض ��غاث �أحالم ،وق ��د وقعت على الفكر
خط� ��أ� ،أو ب�س ��بب ه�س ��ترييا ال عالقة له ��ا �ألبتة باحلر�ص
على الدقة� ،أبدو لنف�سي دخيال على املتمدنني ،مثل �ساكن
كه ��وف �ش ��غوف بكل م ��ا ه ��و الغ ،منغم�س يف �ص ��لوات
هدامة ،فري�س ��ة هل ��ع ال ينبثق عن ر�ؤية للع ��امل ،بقدر ما
يعود �إىل ت�ش ��نج اللحم ،وظلمات الدم ،لقد بت يف �ص ��مم
ت ��ام عن ن ��داءات الأنوار ،وعن الع ��دوى الالتينية ،حتى
�أنني �أ�شعر ب�أ�سيا تتململ يف �شراييني».
مل تك ��ن ر�ؤي ��ة �س ��يوران الفل�س ��فية �إال «�أ�س ��يانية» تب ��ث
امل�أ�ساوية يف العامل بو�ص ��فها �أ�صال ،و�أن �أن�شطة النا�س
اليومية لي�ست �إال هربا من غلطة وجودهم ،و�أن الوجود
مثل ع ��دم الوجود كله خل ��ل .من هنا تكون «�أ�س ��يانيات»
الفال�س ��فة الكب ��ار �أمثال �ش ��بنهور �أو حت ��ى هيدغر الذي
مه ��د لفوكو ب�إع�ل�ان «موت الإن�س ��ان» كان �أك�ث�ر عقالنية
وتنظريا يف م�ش ��روع «�أ�سيانيته» كما مل يكن م�ضربا عن
الوجود ،بل عا�ش احلياة بتفا�ص ��يلها ،وو�ض ��ع لعالقاته

العاطفية م�س ��ارا نخبويا بعيدا عن خيارات اجلموع� ،أو
«الهم» كما يعرب هيدغر �أي�ضا.
�س ��يوران يعد نف�سه «فيل�سوف عواء» وال يعتني بالقارئ
بو�ص ��فه �ش ��ريكا ل ��ه يف معن ��ى الن� ��ص ،بل يب ��دد معانيه

كال�ش ��رر ،ويوزع بندقية قوله مرجتفا مث ��ل رام مبتدئ،
و�إذا قر�أن ��اه وجدنا ن�ص ��ه الآتي« :الكت ��ب الوحيدة التي
ت�س ��تحق �أن تكت ��ب ،هي تلك الت ��ي ي�ؤلفها �أ�ص ��حابها من
دون �أن يفك ��روا يف الق ��راء ،وم ��ن دون �أن يفك ��روا ب�أي

ج ��دوى ،وب�أي مردود» .يعد قوله وفل�س ��فته هي عي�ش ��ه،
ومل يكن يحب تقليب الكلمات ،بل �أنى تهي�أ احلرف �أطلقه
من دون ترتيب �أو ت�شذيب ،وهذا ما يلحظه القارئ �أكرث
يف« :املي ��اه كله ��ا بل ��ون الغرق» ،ذل ��ك �أن الأ�س ��لوب كان
حمت�ش ��دا �ض ��من تكثيف العبارة� ،أكرث مم ��ا هو عليه يف
«تاريخ ويتوبيا».
مل يك ��ن ال�س ��طح العمي ��ق مغريا ل�س ��يوران الذي ي�ص ��ب
جام غ�ض ��به على مناهج هيغل ورو�س ��و ،بل يعد الرديء
اجلي ��د ،والتفاه ��ة العام ��ة ه ��ي امل�ل�اذ وامللج� ��أ ،يكت ��ب:
«ال�ش ��عوب التي ال حتتفل بالتفاهات والطي�ش ،والأمور
التقريبية ،ال�ش ��عوب الت ��ي ال تعي�ش مبالغته ��ا الكالمية،
هي كارثة بالن�س ��بة �إىل نف�س ��ها ،وبالن�سبة �إىل ال�شعوب
الأخ ��رى� ،إنه ��ا حتط بثقلها على ال �ش ��يء ،وتتعامل بجد
م ��ع ما هو ثان ��وي ،وبرتاجيدية مع م ��ا ال �أهمية له ،و�أن
تن�ش ��غل �إ�ض ��افة �إىل ذلك بحما�س فيا�ض للوفاء ،وبقرف
كري ��ه م ��ن اخليانة ،فه ��ذا يجعلن ��ا نفتقد منه ��ا كل رجاء،
با�س ��تثناء الرجاء يف انهياره ��ا التام ..لو احتل نابليون
�أملانيا بجي�ش من مر�سيليا لتغري وجه العامل» .
يرب ��ط الت ��وازن ال�سيا�س ��ي بت�س ��يد الأ�ش ��خا�ص عدميي
الكف ��اءة ،حي ��ث ر�أى �أن ��ه «ال ميك ��ن �أن يوج ��د ت ��وازن
�سيا�س ��ي ،من دون �أ�ش ��خا�ص عدميي الكف ��اءة من النوع
اجليد .من الذي يت�س ��بب يف الكوارث؟ �إنهم امل�سكونون
ب ��داء احلركة العنين ��ون ،امل�ص ��ابون ب ��الأرق ،الفنانون
الفا�ش ��لون الذي ��ن حملوا التيجان �أو ال�س ��يوف والأزياء
الع�س ��كرية ،و�أكرث منهم جميع ��ا املتفائلون� ،أولئك الذين
يقرتفون الأمل على ح�ساب الآخرين».
بقي �سيوران من طينة ال�شعراء والفال�سفة الكبار� ،أولئك
الذين نحبهم يف قلوبنا ،لكن عقولنا ت�أبى الإ�ض ��راب عن
احلي ��اة �أو االحتج ��اج امل�س ��تدمي �أو الك�آب ��ة التامة ،غري
�أن وجود �ش ��يء من الأ�س ��ى على ما يحي ��ط بهذا املحيط
م ��ن كوارث �إمنا ه ��و من �ص ��ميم رقابة الفيل�س ��وف على
ت�ص ��رفات الب�ش ��ر ،ذل ��ك �أنه مراقب مب�ش ��ارطه ل�س ��وءات
الأحداث والت�صرفات ،ومل�س ��تجدات العاهات ،و�إال لكان
العامل جمرد طاولة طعام �ض ��خمة ت�ص ��عد فيها �أ�ص ��وات
التج�ش�ؤ.
و�أختم هذه ال�شخ�ص ��ية مبقولة ل ��ه« :يف عامل ال ك�آبة فيه
ل ��ن يكون �أمام العن ��ادل غري التج�ش� ��ؤ» ( .العنادل :جمع
عندليب ،وهو طائر �ص ��غري اجلثة� ،سريع احلركة ،كثري
الأحلان ،ي�سكن الب�ساتني ،ويظهر يف �أيام الربيع).
عن الشرق االوسط

