
املعنون  الفصل  املختلف. وقد حظي  ُيلغي 
املشترك  كتابه  مــن  الــاســامــيــة«  بـ«عناصر 
مــع مــاكــس هــوركــهــايــمــر، »جـــدل الــتــنــويــر«، 
ــبـــة لــــكــــل فــلــســفــة  ــالـــنـــسـ ــيــــرة بـ ــبــ بـــأهـــمـــيـــة كــ
تتضّمن  الــعــقــل  بــنــيــة  إن  نــقــديــة.  بيثقافية 
وأدورنـــو،  هوركهايمر  يــرى  كما  بداخلها، 
أمــام  املنغلق  فالعقل  الــاســامــيــة.  إمــكــانــيــة 
بالضرورة  ينتهي  املتماثل  وغير  املختلف 
إلى ممارسة العنف على املوضوع الغريب. 
فان في كتابهما ما سبق وأّكده 

ّ
سيؤكد املؤل

م هـــو الــعــود  فــالــتــر بــنــيــامــن مـــن أن الـــتـــقـــدُّ
األبدي للكارثة. 

يــقــول ســـؤال »جـــدل الــتــنــويــر«: ملـــاذا يمتلك 
مفهوم التنوير هذه البنية الجدلية، والتي 
 
ً
مباشرة البشرية  م  تقدُّ فكرة  ربط 

ُ
ت عبرها 

م املــســتــمــر  الــــتــــقــــدُّ ــة؟ إن صـــــــورة  ــارثــ ــكــ ــالــ بــ
التنوير،  فكرة  تمّيز  والتي  البشر،  لتاريخ 
»جدل  في  راديكالي  بشكل  فضحها  سيتم 
التاريخية  الفلسفة  مــن  انطاقًا  التنوير«، 
ل 

ّ
السلبية لفالتر بنيامن. إن آوشفيتز تمث

قطيعة نهائية في وعي التنوير األوروبي. 
بنيامن  كتب  من حياته،  األخير  العام  في 
ــي مــفــهــوم الـــتـــاريـــخ«، فـــي لحظة  مــقــالــه »فــ
ــل،  ــ تـــاريـــخـــيـــة حـــاســـمـــة، ســيــفــقــد فــيــهــا األمـ
السوفياتي  االتحاد  توقيع  بعد  خصوصًا 

وأملانيا النازية مليثاق عدم االعتداء )1939(، 
وفي ذلك املقال سيتحدث عن ماك التاريخ 
انطاقًا من لوحة شهيرة لبول كلي تحمل 

اسم أنجيلوس نوفوس.
فـــي األطـــروحـــة الــتــاســعــة مـــن مــقــالــه »حـــول 
مــفــهــوم الــتــاريــخ«، يكتب بــنــيــامــن: »هــنــاك 
صورة لبول كلي إسمها أنجلوس نوفوس 
)املــــاك الــجــديــد(. إنــهــا تــصــّور مــاكــًا يبدو 
كما لــو أنــه يستعد لابتعاد عــن شــيء ما، 
وهو يحّدق به. أعينه مفتوحة عن آخرها، 
فــاغــرًا فـــاه ومــفــردًا جــنــاحــيــه. يــتــوجــب على 
الصورة.  أن يكون على هــذه  التاريخ  مــاك 
لــقــد ولــــى وجــهــه بــاتــجــاه املـــاضـــي. وحــيــث 
تــظــهــر لــنــا ســلــســلــة مـــن األحـــــــداث، ال يلمح 
ــيــــدة، تجمع  هـــو ســــوى كـــارثـــة واحــــــدة وحــ
ــقـــاض وراء  فـــي طــريــقــهــا، وبــــا تـــوقـــف، األنـ
األنـــقـــاض وتــقــذف بــهــا أمـــام أقـــدامـــه. يحبذ 
ــوتـــى ويــجــمــع   لــيــوقــظ املـ

ً
ــو يــتــريــث قــلــيــا لـ

قطع الحطام. لكن عاصفة تهب من الجنة، 
لتلتصق بجناحيه، حتى أنه يعجز، بسبب 
قوتها، عــن أن يطويهما مــن جــديــد. تدفعه 
الــعــاصــفــة بــا تــوقــف نــحــو املستقبل الــذي 
يوليه ظهره، بينما ترتفع كومة من الحطام  
أمامه صوب السماء. هذه العاصفة هي ما 

نسّميه التقدم«. 
الــتــقــدم، ينتقد بنيامن  وفـــي نــقــده ملــفــهــوم 
التيار التاريخاني الذي أّسس لعلم التاريخ. 
ينتقد رغبة هذا التيار في تأسيس نظرية 
بقوانن  يرتبط  لإلنسانية،  شامل  لتاريخ 
العلوم  ملنهجية  محاكاة  فــي  عــامــة،  وسنن 
وبعبارة  عشر.  الثامن  القرن  في  الطبيعية 
ــّور الـــخـــطـــي لــلــزمــن  ــتــــصــ أخــــــــرى، يــنــتــقــد الــ
ومــركــزيــة فــكــرة الــتــقــدم فــي الــتــاريــخ. ويــرى 
أن الــفــكــر الــتــاريــخــانــي فـــي إعـــائـــه ملــفــهــوم 
التقدم، ال يلقي بااًل لكل تلك املظالم، بل إنه 
يبررها باعتبارها ثمنًا للتقدم أو ضرورة 

ال مناص منها. 
ــه بـــنـــيـــامـــن إلــــــى الــــوجــــه املــظــلــم  ــبـ ــتـ ــد انـ ــقـ لـ
لــه، كتبه خال  التقّدم منذ أول نص  لفكرة 
الثانية والعشرين،  فــي ســن  دراســتــه وهــو 
التقدم  لفكرة  سنة 1914، معبرًا عن رفضه 
املــســتــمــر داخــــــل الــــحــــداثــــة. يــكــتــب فــــي هـــذا 
: »إن 

ً
النص املوسوم بـ«حياة الطاب« قائا

ثقته بانهائية  للتاريخ، في  هناك تصورًا 
الزمن، ال يفّرق إال بن إيقاع البشر والحقب، 
والــذيــن يتحركون فــي ســرعــة أو بــطء على 
مسار التقدم«. إن األمر يتعلق لدى بنيامن 
الــتــاريــخــي، وألفــكــار  بنقد راديــكــالــي للعقل 
والــتــقــدم،  والسببية  االســتــمــرايــة  قبيل  مــن 

رشيد بوطيب

ليست الفلسفة صناعة للمفاهيم 
ــــوة إلــــى الــحــذر  بـــقـــدر مـــا هـــي دعـ
والــحــيــطــة مــنــهــا. هــكــذا يمكن أن 
فَهم فلسفة املفّكر األملاني تيودور أدورنو 

ُ
ت

كــتــاب  صــاحــب  طــــّور  لــقــد   .)1969  -  1903(
»نظرية إسطيتيقية« تصّورًا عن العقانية 
يسمح باملختلف، وفي لغته بغير املتماثل 

.)Das Nichtidentische(
أيار  االفتتاحية في مايو/  منذ محاضرته 
أّكد  الفلسفة«،  بـ«راهنية  واملوسومة   1931
ي عن الوهم املثالي 

ّ
التخل أدورنــو ضــرورة 

الذي يقول بقدرة الفكر على اإلحاطة بكلية 
الــواقــعــي. عشر ســنــوات بعد ذلـــك، سيكتب 
ــي هــو الاحقيقي«  

ّ
شــذرتــه املــعــروفــة »الــكــل

ردًا على فلسفة هيغل ومقولته املعروفة في 
هو  »الحقيقي  الــــروح«:  »فينومينولوجيا 
الكلي«. فهيغل يصف في »فينومينولوجيا 
ــروح« مـــراحـــل تـــطـــّور الــعــقــل، ُصـــعـــدًا إلــى  ــ الــ
العقل املطلق أو الهوية املطلقة، إلى الكلي. 
ـــح أدورنـــــــو كــيــف أخـــضـــع هــيــغــل في 

ّ
يـــوض

 » نهاية املــطــاف »غــيــَر املــتــمــاثــل«، »الــخــاصَّ
والكلي.  للعام  املتماثل،  للعقل  و«الــغــريــَب« 
إن العقل في طريقه املضّرج بالدم إلى الكلي 

منصور الجميل

فــي كتابيه »مفهوم الــدولــة اإلســامــيــة: أزمــة 
و»نشأة   ،)2014( الحداثة«  وحتمية  األســس 
الفكر السياسي اإلسامي وتطّوره« )2015(، 
امحمد  املغربي  واألكاديمي  الباحث  اشتغل 
املثالي  للتصّور  جديدة  قــراءة  على  جبرون 
ــــذي  ــــول مـــفـــهـــوم الــــدولــــة فــــي اإلســــــــام، والـ حـ
استند إلــى فــكــرة »كــمــال« الــخــافــة الــراشــدة، 
ــــودة إلـــيـــهـــا مــع  ــعـ ــ وهـــــي فـــكـــرة تـــســـتـــوجـــب الـ

مستجّدات العالم املعاصر.
فــــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »فـــــي هـــــدي الــــقــــرآن فــي 
ــم: أطــــــروحــــــة بــــنــــاء فــقــه  ــ ــكـ ــ ــــحـ الــــســــيــــاســــة والـ
الــصــادر  الــقــيــم«،  املــعــامــات السياسية عــلــى 
حديثًا عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة 
ـــف تــنــظــيــراتــه في 

ّ
ــؤل الـــســـيـــاســـات«، يـــطـــّور املـ

تجديد الفكر السياسي اإلسامي وتحديثه، 
ليكون مرجعية أخاقية لبناء الدولة املدنية 

الحديثة في املجال العربي اإلسامي.
ــفــاتــه مقاربة 

ّ
يــقــّدم جــبــرون فــي عـــدد مــن مــؤل

تخالف السائد في اعتبار »دولة العصبية« 
التي بــدأت مع العهد األمــوي واستمرت إلى 
 الــشــرعــيــة وتـــّمـــت مبايعة 

َ
ــوم، مــنــقــوصــة ــيـ الـ

الخلفاء فيها باإلجبار، مشيرًا إلى أن الدولة 
اإلسامية في تلك املرحلة اكتسبت نظرّيتها 
 
ً
حاكمة استمرت  التي  التاريخية  السياسية 

وضابطة حتى مشارف العصر الحديث.
للخافة  »الــكــمــالــيــة«  الـــتـــصـــّورات  أن  ويــــرى 
قبل األموّين، أّدى - في جميع العصور- إلى 
عهم إلى »دولة 

ّ
إرباك خطوات املسلمن، وتطل

أدورنو مربّيًا
تنبّهنا فلسفة المفّكر األلماني تيودور أدورنو إلى أن التنوير الذي أراد لنفسه أن يكون 
محرّرًا للبشر من إكراهات الطبيعة قاد في النهاية إلى قمعها؛ فاإلنسان، حسب ما 

ذهب إليه، ال يمكنه تهميش الطبيعة ألن عقله يمثّل لحظة من لحظاتها، وبالتالي 
فإن التنوير بات يتصرّف إزاء األشياء تصرّف الديكتاتور إزاء البشر

في كتابه الصادر 
حديثًا عن »المركز 

العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات«، 

يواصل الباحث 
المغربي محاوالته 

النظرية لتجديد 
الفكر السياسي 

اإلسالمي

امحمد جبرون مراجعة لتاريخ من التنظير السياسي في اإلسالم

من أجل  وقف 
العود األبدي للكارثة

وقف أدورنو ضد 
الفلسفات التي كانت 

تعمل على إلغاء المختلف

تنتهي العقالنية إلى 
ممارسة العنف على كل 

موضوع غريب

التي  الــســرديــات  أدورنـــو  ــيــودور  ت داَن 
أنتجتها الحداثة األوروبية حول الثقافات 
»الجدل  كتابه  نهاية  في  المختلفة. 
محاولته  على  نقف  )الصورة(،  السلبي« 
يتحّدث  حين  وذلك  اآلخر،  فكرة  لبلورة 
ضد  اآلخر  »صمود  عن  األلماني  المفّكر 
القبول  إلى  يدعو  بذلك  وهو  الهوية«، 
ُتبطن  دعوة  وهي  التفكير،  في  باآلخر 
الهوية  إكــراهــات  من  للتحرّر  محاولة 
فعُل  ليصبح  الغربية،  الفلسفة  داخــل 
التفكير بمثابة فعل ضيافة وخروج من 

الذات.

التفكير كفعل ضيافة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

ال ُيخفي الروائي األميركي بول أوستر يهوديته كثقافة مرجعية، وفي 
لثقافة  الرئيسية  املــكــونــات  مــن  ــدة  واحـ الــيــهــوديــة  تــكــون  روايــاتــه  معظم 
شخصياته أيضًا، حيث ترى كيف يستخدم معظم الرموز التوراتية في 
علن عن يهوديتها، ال لتناقش 

ُ
إشاراته األدبية، كما ترى أن شخصياته ت

ل فــي الــوضــع الــبــشــري. وفي 
ُّ
مــوضــوع اإليــمــان أو الــعــبــادات، بــل للتدخ

اضطهادهم  إلــى  أفضت  يهوديتهم  أن  يستخلص  الــقــارئ  فــإن  الغالب، 
مــن قــبــل قــوى عــديــدة فــي الــتــاريــخ، وســـوف نــرى تــكــرار اإلشــــارات إلــى 
بحيث  تاريخية؛  مرحلة  مــن  أكثر  فــي  لــه  تــعــّرضــوا  الــذي  الهولوكوست 
بات املكان الوحيد الذي يضمن بقاءهم أحرارًا آمنني من العزلة والطرد، 
يذكرها  التي  فلسطني  هــو  عــن شخصياته،  الــروائــي  يعلن  مــا  بحسب 

 كأرض نهائية لليهودي.
ً
صراحة

في روايته »1234«، نجده يصّرح بأن فيرغسون ودانا عرفا أن عالقتهما 
لم تكن إال شأنًا عابرًا، وأن أميركا مكانه، وليس مكانها، وأنها تترّيث حتى 
مزرعة  في  لتعيش  »إســرائــيــل«  وجهها شطر  يّمم 

ُ
ست وعندها  ج،  التخرُّ

جماعية بني البحر والجليل ومرتفعات الجوالن. ذلك أن ـ الكالم اآلن لبول 
أوستر ـ »كل ما أراَدته، )املقصود دانا( ال جامعة، ال كتب، ال أفكار كبيرة، 
فقط أن تزرع نفسها في مكان ما مع النفوس األخرى، وتفعل ما تشاء 
البلد بالطبع هو  فعله، كي تنتمي إلــى )بلد لن يطردها خــارجــه(«. وهــذا 
فلسطني، بالنسبة إلينا، نحن العرب، و«إسرائيل« بالنسبة إليه كيهودي. 

)يضع الناشر واملترجم تصويبات لهذا في الهوامش(.
كثيرة  الفلسطينيني شبهات  مأساة  يتجاهل  الــذي  أوستر  موقف  يثير 
القول إن األدب ال  املعتاد  القضايا اإلنسانية.  الروائّيني من  حول موقف 
يفاوض على الحقيقة اإلنسانية، غير أن الروائي يكسر هذه القاعدة هنا، 
، حيث ُيبدي في الرواية المباالة مقصودة ملأساة 

ً
إذا كانت تلك قاعدة فعال

د فقط على مأساة املجموعة الدينية 
ّ
شعب كالشعب الفلسطيني، كي يؤك

أو اإلثنية التي ينتمي إليها. 
 قصة تتضّمن الكثير 

ّ
وكما يشير هو نفسه في »كتاب الذاكرة«، فإن كل

من املعاني الرمزية، فإذا قال لك شخص في الواقع املعيش: »أنا ذاهب إلى 
(، فإن تفاعلك مع 

ً
أورشليم« )املالَحظ أنه لن يقول أنا ذاهب إلى القدس مثال

كالمه يختلف عن تفاعلك مع الجملة ذاتها لو قيلت في رواية، أي إذا قال 
ر في الدالالت، أي بالداللة الدينية للمدينة 

ّ
ذلك شخص في رواية، فهنا تفك

»أو دورها كمكان ميتافيزيقي«. وهذا صحيح ومؤشر إلى أن استخدام 
ة بمصير الفلسطيني.

ّ
الرمز لديه يشير إلى يقني ثقافي ال يحفل البت

يــعــرف أوســتــر الــتــاريــخ املعاصر جــّيــدًا، ويعلم كــل شــيء عــّمــا حــدث في 
الــنــصــف األول مــن الــقــرن الــعــشــريــن فــي فلسطني، ويــعــلــم أيــضــًا أنـــه في 
كــل مــّرة يجد اليهودي أمــانــًا لــه فــي فلسطني، أو فــي »إســرائــيــل« الحقًا، 
رد أو اقتلع فلسطينيًا من أرضه. وهنا فإن 

َ
بحسب الروائي، يكون قد ط

املسألة تتجاوز حرية الروائي في أن يرى الحقيقة كما يريد، إذ إن املوقف 
األخالقي واإلنساني ال َيحتمل أن نرى بعني واحدة.

الروائي والحقيقة

فكر

فعاليات

وللتصور املتفائل عن التاريخ. نلتقي مثل 
الــثــيــوديــســا لايبنيتز،  فـــي  الــتــصــّور  هـــذا 
ــــخـــــاص املــســيــحــيــة،  املـــحـــكـــومـــة بـــفـــكـــرة الـ
والــتــي تــرى أننا نعيش فــي أفضل العوالم 
النهائية.  العدالة  إلــى  يقودنا  التاريخ  وأن 
ونلتقي التصّور نفسه طبعًا عند هيغل في 
للوعي  تقدمًا  باعتباره  التاريخ«،  »فلسفة 

بالحرية.
ســيــقــوم هــوركــهــايــمــر وأدورنـــــــــو، والـــلـــذان 
يــتــقــاســمــان الـــتـــصـــّور الــســلــبــي نــفــســه عــن 
في  عناصر  باستثمار  التاريخي،  التطّور 
فــي سياق  بنيامن  لفالتر  الــتــاريــخ  فلسفة 
نقدهما للعقل. إن تطّور البشرية، واملتمثل 
التفكير،  عــبــر  الطبيعة  عــن  انفصالها  فــي 
وتــنــظــيــمــهــا لــلــعــالــم فـــي نــســق مــفــاهــيــمــي، 
إن هـــذه الــســيــطــرة عــلــى الــطــبــيــعــة، ستمس 
ــة لــلــبــشــر أنـــفـــســـهـــم. إذ  ــيـ ــلـ الــطــبــيــعــة الـــداخـ
يــتــوجــب، فــي نــهــايــة املــطــاف، إخــضــاع هــذه 
الطبيعة الداخلية أيضًا للمفهوم، وفي هذا 
السياق، يعيش اإلنسان في خوف مستمر 
ــرة أخـــــــرى فــــي الــطــبــيــعــة  ــ مــــن أن يـــســـقـــط مــ
ويفقد حريته املزعومة. وفي هذا التصّور، 

إسامية حديثة«، وفــي هــذا االتــجــاه كرست 
ــيــــارات إســـامـــيـــة مـــعـــاصـــرة كــثــيــرة عملها  تــ

الستعادة نموذج الخلفاء الراشدين.
األّمــة اإلسامية كانت  ــف على أن 

ّ
املــؤل يؤّكد 

ــداع نــمــوذجــهــا الـــحـــداثـــوي في  ــ مــرشــحــة إلبــ
نسق مشروع )الدولة - األمــة( بعد استنفاد 
ــيــــة« صـــاحـــيـــتـــه  ــبــ ــعــــصــ نــــــمــــــوذج »دولــــــــــــة الــ
التاريخية، لكن االحتال االستعماري أفسد 
هها. في كتابه الجديد، ُيقّدم  على األمة توجَّ
السياسية  للتيارات  رصينة  علمية  مناظرة 
ــيـــة ودعــــــــــاة الـــحـــاكـــمـــيـــة  ــفـ ــلـ ــة الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
 
ً
املــســتــنــدة إلــــى الــجــزئــيــات الــنــصــيــة، جــاعــلــة
األعم  فاألغلب  تاريخية،  فــوق  كائنات  منها 
مــــن املـــنـــاقـــشـــات الــســيــاســيــة بــــن املــســلــمــن، 
معتدلن أو متشّددين، تدور داخل البراديغم 
جه إلى املقاصد الُكلية؛ 

ّ
 ما تت

ً
السلفي، وقليا

وهو أيضًا محاولة اجتهادية إلعادة تشكيل 
الـــعـــقـــل الـــســـيـــاســـي اإلســـــامـــــي عـــلـــى أســـس 

متصالحة مع الحداثة.
ــى أن الــعــقــل الــفــقــهــي الـــذي  ــــف إلــ

ّ
يــلــفــت املــــؤل

املعاصرة  الــتــدّيــن  مسائل  لحل  بــه  ُيستعان 
ناقٌص ونسبي، وأن ثمة أمرين يحوالن دون 
ق أخاقية السياسة من منظور إسامي 

ُّ
تحق

في السياق املعاصر: األول، عدم التمييز بن 
أحكام  في  ية 

ّ
املتجل الفقهية  وصورها  القيم 

مرجعية  غياُب  والثاني  الشرعية،  السياسة 
تأطير  قـــادرة على  قيمية واضــحــة ومبتكرة 
سليمًا،  أخاقيًا  تأطيرًا  السياسية  الحداثة 
الــتــي يشهدها  املعاماتية  الــثــورة  ومــواكــبــة 

الحقل السياسي.

النهاية  وفـــي  الــخــارجــيــة  الطبيعة  تــتــحــول 
إذ من  عــدو لإلنسان،  إلــى  الطبيعة نفسها 
أجل املحافظة على نفسه، سيعمد اإلنسان 
بمساعدة العقل، إلى قمع طبيعته الداخلية 

والخارجية. 
يــكــون  أن  لــنــفــســه  أراد  ــــذي  الــتــنــويــر، والـ إن 
ــن إكـــــراهـــــات الــطــبــيــعــة،  ــرًا لــلــبــشــر مــ ــريـ تـــحـ
ــــى قـــمـــعـــهـــا. فـــاإلنـــســـان  ــــب إلــ ــيـــقـــود ال ريــ سـ
ــات الــطــبــيــعــة  ــراهــ ال يــمــكــنــه الـــتـــحـــّرر مـــن إكــ
ــة مـــــن لـــحـــظـــاتـــهـــا.  ــثـــل لـــحـــظـ ــمـ ــه يـ ــلـ ــقـ ألن عـ
فــهــذا الــتــنــويــر الــــذي طــلــب تحقيق الــحــريــة 
اإلنــســانــيــة، يــتــصــرف، كــمــا نــقــرأ فــي »جــدل 
التنوير«: »إزاء األشياء، تصرف الديكتاتور 
الــعــقــل كوسيلة  الــبــشــر«.  وبــمــســاعــدة  إزاء 
املواضيع ألنساق  إخضاع  للتنوير، سيتم 
مـــن خصوصيتها  وتــجــريــدهــا  مــفــهــومــيــة، 
ــدل الــتــنــويــر يـــؤكـــد زواج  ــا. إن جــ ــعـــددهـ وتـ
الحرية والهيمنة في العقل الغربي، إنه، كما 
كتب أدورنو في شذراته حول فاغنر، يمثل 
»وحدة الهيمنة على الطبيعة واندحار هذه 

الطبيعة في اآلن نفسه«. 
بــجــدل تحّرر  إذن  العقل محكوم  إن جــوهــر 

ــــق لـــــه. إن  ــرافـ ــ ــذات وتـــدمـــيـــر الــطــبــيــعــة املـ الــــــ
الــجــدل يــشــيــر إلـــى الــتــدمــيــر الـــذاتـــي للعقل، 
بما أن العقل في النهاية هو جــزء من هذه 
الطبيعة. هذا التدمير الذاتي سيجد تحققه 
األمثل في الفاشية. ففكرة التنوير ال يمكن 
فصلها عن سياسة إقصاء األقليات. فالذات 
املتماثلة مع نفسها، تقمع كل ما يقف على 
ــذه الـــهـــويـــة، أي كـــل مـــا هو  الــنــقــيــض مـــن هــ
خاص وغريب وغير متماثل. إن فكرة غير 
ــة مــركــزيــة فـــي فلسفة  املــتــمــاثــل تــمــتــلــك داللــ
أدورنو، إذ في ذلك الفصل الذي يقيمه العقل 
بن الذات واملوضوع، تتكلس الهوية ذاتها، 
ــتــــاف.  ــن تـــجـــربـــة االخــ ــزة عــ ــاجــ وتـــصـــبـــح عــ
االنفتاح  الــذات عاجزة عن  وإذا ما أضحت 
على تجربة الغريب، واكتفت بإعادة إنتاج 
كــذات متماثلة، ومــا يمثله ذلــك من  نفسها 
العقل، فإن ذلك  إضفاء للطابع املطلق على 

سيقود ال ريب إلى الاعقانية.

إطاللة
تصويب

حمزة كوتي

 متجمٌد وحياتي 
ٌ

الحجر زوال
ــن هـــــــــــواء؛ ال تــقــف  رحــــــــى مــــ
إلـــى نــقــطــٍة أو حــطــام. تسقط 
الــشــمــُس فـــي الـــكـــوب والــقــمــر 
ــٍر مــن  ــحــ  الــــــَعــــــْوَم فــــي بــ

ُّ
ــل ــمــ يــ

ــكـــي أعــطــي  األبـــــحـــــر. أتــــيــــُت لـ
ــا إلـــــى بـــيـــٍت مــنــكــوس  ســــالًمــ
األسماك؛  صائد  إلــى  ومعنى 
ٌم 

َ
وَمْعل عنكبوٍت   

ُ
لكنني خيط

ــــني مــن  ــاربــ ــ ــهــ ــ ــ فــــــي طـــــريـــــق ال
الخوف.

■ ■ ■
يــحــدثــنــي املــحــكــوم بـــاإلعـــدام 
عــــن خـــســـارتـــه فــــي الـــعـــيـــش؛ 
ثيابها  عـــن  امـــــرأة  ــمــنــي 

ّ
وتــكــل

الـــــتـــــي ســــقــــطــــت فــــــي الــــطــــني؛ 
ويــأتــي الــجــنــديُّ ويــطــلــق عليَّ 
أمـــوت.  ال  ولكنني  الــرصــاص 
ــوٍم يبكي  أتـــى الــجــنــديُّ ذات يـ
ه أضاع البندقية وما 

َّ
ويقول إن

 
ً
 يطارده. ينام قليال

ٌ
زال طيف

ه يمشي في 
َّ
من الليل ويرى أن

ا واملــرأة 
ً
ــه خائف مِّ

ُ
أ طريقه إلــى 

نسيت أن تغسل في الصباح 
ثيابها امللطخة بالطني.

■ ■ ■
طلبُت قلًبا من الَجمال؛ طلبُت 
ولــم يجْب عن سؤلي أحــٌد؛ ال 
 مــا قلُت 

ُّ
أنـــا وال غــيــري؛ وكـــل

ــن نـــفـــســـي غـــيـــر صــحــيــح؛  ــ عـ
أشــــرح  أن  وكــــيــــف أســـتـــطـــيـــع 
أغـــــادرهـــــا  أن  دون  ــفـــســـي  نـ
وأقـــتـــرب مــنــهــا لــحــظــة مــيــالد 
الحطام في ذروة  ــي؛ لحظة  مِّ

ُ
أ

. أرضــــــي الـــتـــي كــانــت  ــبِّ ــ ــحـ ــ الـ
ــحـــت زهـــــــرة ســـامـــة  ــبـ ــــي أصـ لـ
وسمائي حــني أذكــرهــا؛ أذكــر 
زوايا من قصٍر خلف الشجر.
)شاعر من األهواز(

عنوان الدولة خارج براديغم السلفية المعاش   الواقع  في  وتمظهراتها  اإلنساني  الفكر  في  الدينية  دية  التعدُّ
الثانية بعد زوال اليوم الجمعة في »دار الثقافة ابن رشيق« في  ندوة تقام بدايًة من 
والباحثين  مسك  بيل  البريطاني  األكاديمي  من  كل  خاللها  ويتحّدث  العاصمة،  تونس 

التونسيّين شيماء عيسى، و محمد الناصر صديقي، و راشد بن أحمد.

والسياسة،  الحقيقة  الفن،  فيلم  المقبل،  الثالثاء  عّمان،  في  الفنون«  »دارة  تعرض 
والذي يضّم كلمة المسرحي البريطاني هارولد بنتر )الصورة( عام 2005 بمناسبة حصوله 
على »نوبل لآلداب«، والتي نُشرت الحقًا في كتاب سنة 2006. خالل هذه الكلمة، قّدم 

بينتر صورًة عن عالمه اإلبداعي، كما انتقد السياسة األميركية.

تحت عنوان عن الصورة والمؤّسسات: عروض من أرشيف الفيلم المصري القصير، 
تقيم »سينما زاوية« في القاهرة، سلسلة من العروض تتواصل طيلة الشهر، وتضيء 
يُقام  يوم غد،  السابعة من مساء  القصيرة في مصر. عند  السينما  عددًا من تجارب 
أربعة من أفالمه، هي: »صيد  )الصورة( بعد عرض  علي الغزولي  المخرج  لقاء مع 

العصاري«، و»الريس جابر«، و»حكيم سانت كاترين« و»حديث الصمت«.

ك في المشرق العرب، يقيم »معهد  بعنوان توثُّب األطراف: الدين والدولة والتفكُّ
بين 15 و17 من  بيروت مؤتمرًا  الدولية« في  العاّمة والشؤون  للسياسة  عصام فارس 
الشهر الجاري، يتناول نتائج المشروع الذي أطلقه المعهد مع »مركز الدراسات الدينية 

في جامعة أوروبا الوسطى«، بمشاركة باحثين من بلدان مختلفة.
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رحى من هواء

من محاضرة ألدورنو في روما، 1969

علي الرميص، 
أكريليك وحبر 
على ورق، 
»ق، حكايات 
السمائي«، 
1983

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


