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ملخص البحث:
حســب هــذا الدراســة أنهــا تقــدم قــراءة جديــدة تنمــاز عــن
التلقــي الســائد لمواقــف النفــري؛ إذ لــم تكتــف بتحليــل
ّ
الســوى الــذي يشــكل عمــاد كتــاب
خطــاب الفــراغ مــن
«المواقــف»؛ بــل عمــدت إلــى مالحقــة مديــات هــذا الخطــاب
الرؤيــوي فــي أعمــال صوفيــة تنتمــي إلــى الالهــوت الوجــودي،
محاولــة القبــض علــى المطلــق كمــا يتصــوره كل مــن النفــري
وســيوران ،لتخلــص إلــى أن مســارات مالحقــة المطلــق
تتــم فــي اتجاهيــن متعاكســين؛ واحــد يعــرج إلــى عالــم
نورانــي برزخــي تتحقــق معــه الســعادة األبديــة ويحظــى فيــه
بالمجــاورة والضيافــة ،وآخــر يولــي وجهــه شــطر الماضــي
باحثــا عــن الســعادة (مــا قبــل الــوالدة) قبــل أن يقــذف
بــه المخــاض إلــى غــور ســحيق مــن العالــم المــادي ليحيــا
المأســاة األبديــة.
إننــا ،ههنــا ،بصــدد كتابــة متفــردة مدارهــا علــى التشــذير
والتقطيــع والتفكيــر خــارج األنســاق المجتمعيــة ،والتمــاس
الخــاص بيــن التحقــق والــا تحقــق ،أو بيــن المطلــق الممكــن
(تجربــة الوقفــة) ،والمطلــق الــا ممكــن (مــا قبــل الــوالدة)؛
وهــو تضايــف يتجــاوز الشــرط التاريخــي ليطــال أســيقة
مفتوحــة تنبــئ عــن الخصوبــة التــي تضمرهــا مواقــف النفــري
التــي تتصــادى مــع تجــارب جديــدة رغــم اختــاف المنطلقــات
العقديــة.
الكلمــات المفتاحيــة :الكتابــة  -التشــذير  -المطلــق  -الفــراغ -
االمتــاء.

Abstract:
This study presents a new reading that is distinct
from the predominant reception of Al-Nafri positions.
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As it was not satisfied with analyzing
the void discourse that forms the
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مهاد وتوطئة:

basis of the book «Al-Mawaqif» Rather,

يفاجــأ القــار ئ لمواقــف النفــر ي بغيــاب

it traces this visionary discourse in

النــص والحاشــية والعتبــات لإلمســاك

mystical works that belong to the

بالمعنــى المتفلــت ،وكل شــذرة يطالعهــا

existential theology, trying to arrest

تزيــد مــن إحساســه بالعجــز فــي تفكيــك

the Absolute as envisioned by both

متواليــات نزاعــة إلــى الهــروب مــن قفــص

Al-Nafri and Seuran, to conclude that

المعنــى دون أن يكــون لهــا قــرار .هــذا

the paths that follow the Absolute

الجمــوح الداللــي هــو تثويــر لســؤال المعنى

take place in opposite directions. One

فــي المواقــف ،واعتــراف بالعجــز الــذي

passes through a luminous world of

يعترينــا كلمــا حاولنــا مباشــرة عمليــة

Isthmus with whom eternal happiness

التلقــي التــي تجعلنــا أشــبه بمــن نقضــت

is achieved and in which he enjoys

غزلهــا مــن بعــد قــوة .لعل هذا التشــويش

neighborliness and hospitality, and

المتعمــد فــي الشــذرة هــو مــا يســتوجب

another turns his face toward the past

الصبــر والمجاهــدة لمعرفــة هويــة قطعــة

in search of (pre-natal) happiness,

لــم تتخلــق بعــد ،وتحديــد مالمــح مولــود ال

before labor throws him into the deep

يــزال فــي طــور التشــكل.

depths of the material world to live the
eternal tragedy.

ومضــات النفــر ي هــذه أشــبه بومضــات
نيتشــه ،وعبــارات فتجنشــتاين ،وقبســات

It is a combination that goes

إيميــل ســيوران اللعــوب؛ حيــث الخفــة،

beyond the historical condition to

والرشــاقة ،والالمعنــى ،والجنــون اآلســر،

reach an open context that predicts

والنــزق الطفولــي ،والعفويــة ،والســذاجة،

the fertility that is contained in the

والتأمــل ،والقلــب الشــفيف الفــارغ الــذي

positions of Al-Nafri that resonate with

تســاكن مــع وجــوده الذاتــي الممتــد

new experiences despite the different

والغفــل عــن الســوى؛ ولكنــه خاصــم

doctrinal

الوجــود الغيــر ي الــذي يســبح فــي فلــك

principles.
shredding,

keywords: Writing,
fullness

void,

absolute,

محــدود وفهــم مقــدود .ال تفتــأ مواقــف
النفــر ي تتجــدد فــي كل مــرة نتغيــا تأويلهــا؛
مواقــف مــن فوقهــا غمــوض ومــن تحتهــا

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

غمــوض ،ولــن نعثــر يومــا علــى قــراءة تدعي
تملــك القــدرة علــى الفهــم واإلفهــام .هكذا
هــو النفــر ي؛ الذ بالصمــت وتبعتــه لغتــه
علــى المنــوال نفســه ،وأبــت إال أن تنطــق
وتبيــن فــي تواطــؤ مكشــوف مــع صاحبهــا،
فانقســم القــراء حولهــا طرائــق قــددا،
وال تــزال متمنعــة حصينــة؛ ألنهــا خلقــت
للتأجيــل ال الحســم ،ولإلرجــاء التأويلــي
المفتــوح ،والغضــارة والخصوبــة القرائيــة،
والبهــوت لحظــة التلقــي .مواقــف النفــر ي
غيــر ســاكنة ،يتالطــم فيهــا بحــر لجــي مــن
المعانــي والفهــوم ،كمــا هــو حــال صاحبهــا
الــذي لــم يكــن لــه مســتقر يمنحه الســكينة؛
فالثبــات يولــد الســكون ،والالســتقرار يولــد
التحــول.
لذلــك؛ ال تنفــك مواقــف النفــر ي تفاجئنا
بامتداداتهــا واتســاع أفقهــا وتصاديهــا
مــع تجــارب أخــر ى تبحــث عــن مطلقهــا؛
وهــو مــا يســلمنا إلــى طــرح هــذه األســئلة
المرجفــة :هــل أدرك كل مــن النفــر ي
وســيوران خالصهمــا؟ وهــل تســتطيع
مواقــف

النفــر ي

اســتيعاب

تجربــة

ســيوران؟ ووهــل أدرك كل مــن النفــر ي
وســيوران خالصهمــا؟ وإذا كان الفــراغ
مــن الســوى عنــد النفــر ي هــو الســبيل
إلــى الظفــر بالضيافــة ومجــاورة المطلــق؛
فهــل أســعف الخــواء العدمــي ســيوران
فــي إنقــاذه مــن «مثالــب الــوالدة»؟
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مواقف النفري وشذرات
سيوران ،الطريق إلى الخالص:
يلتقــي النفــري مــع ســيوران

(((

فــي طريقــة

الكتابــة والبــوح ،وفــي المغايــرة الشــديدة للواقــع؛
((( محمــد بــن عبــد الجبــار بــن الحســن النفــري ،مــن أعــام
التصــوف اإلســامي ،ولــد ببلــدة نفــر فــي محافظــة القادســية
العراقيــة ،مــن أشــهر كتبــه « :المواقــف والمخاطبــات» ،ارتبــط
اســمه بالعبــارة الشــهيرة« :كلمــا اتســعت الرؤيــة ،ضاقــت
العبــارة» .تنقــل بيــن العــراق ومصــر ،واتســمت فلســفته
بالغمــوض.
 أمــا إميل ميشال ســيورا ،فقــد ولد يوم  8نيســان -أبريل  1911في “رازينــاري” وهــي قريــة فــي مقاطعــة ترانســلفانيا الرومانيــة
مــن أب قســيس أرثوذكســي ،وعــرف منــذ طفولتــه بحبــه للعزلــة
والتنــزه فــي الجبــال المحيطــة بقريتــه ،وأمضــى األعــوام مــا بيــن
 1928و  1932فــي جامعــة بوخارســت؛ حيــث حصــل علــى دبلــوم
حــول الفيلســوف برغســون ،واكتشــف الفيلســوف األلمانــي
ســيمل .ويتحــدث ســيوران عــن حــاالت مــن األرق واليــأس
الزمتــه خــال هــذه المرحلــة فأوحــت إليــه بكتابــه األول الــذي ألفــه
ســنة  1932ونشــره ســنة  1934تحــت عنــوان علــى ذرى اليــأس.
ثــم أعقبتــه عناويــن مثــل كتــاب ُ
الخــدع ،ودمــوع وقديســون ،ومــر
بمرحلــة صعبــة فــي حياتــه لــم تميزهــا ســوى رحلــة إلــى باريــس
لمــدة شــهر قــرر إثرهــا اإلقامــة فــي فرنســا التحــق بالســوربون
لدراســة اللغــة اإلنكليزيــة فاكتشــف الشــعراء اإلنكليــز ثــم قــرر
تعميــق لغتــه األم الرومانيــة لكنــه ســرعان مــا اســتغرب هــذا
االختيــار ،حتــى قــرر ســنة  1946أن يقطــع مــع لغتــه ومــع الماضــي،
مــن أجــل اإلقامــة النهائيــة فــي فرنســا؛ لذلــك بــدأ يطــور لغتــه
الفرنســية .ونشــر كتابــه األول بهــذه اللغــة بعــد ثالثــة أعــوام،
أي ســنة  ،1949ضمــن منشــورات «غاليمــار» التــي ســوف تتولــى
أعمالــه الحقــا ،فــكان أول كتــاب ينشــره بالفرنســية بعنــوان:
موجــز التفكيــك ،وحصــل بــه علــى جائــزة اللغــة الفرنســية
َّ
للكتــاب األجانــب ،كان مــن بيــن أعضــاء لجنــة
المخصصــة
التحكيــم :أندريــه جيــد ،جــول رومــان ســوبرفيال ،بولهــان ،الخ….ثــم
اتخــذ ســيوران قــرارا برفــض كل أنــواع الجوائــز .وتأكــدت قيمتــه
ككاتــب باللغــة الفرنســية وتوالــت مؤلفاته :قياس المــرارة،
بحــث فــي الفكــر الرجعــي التاريخ واليوتوبيــا ،الســقوط فــي
الزمــن .وخــال هــذه المرحلــة؛ أي مــع بدايــة الســتينات،
أشــرف علــى سلســلة دراســات ضمــن منشــورات «بلــون».
لكنهــا لــم تنجــح علــى الرغــم مــن أهميــة عناوينهــا .فخــاب
ظنــه وألغــى السلســلة بعــد صــدور الكتــاب الســابع ،فكانــت
تلــك تجربــة النشــر الوحيــدة التــي خاضهــا .وتابــع إصــدار
مؤلفاتــه :الخلق الســيء  - 1969مســاوئ أن يكون المرء قد ولــد
 -1973التمــزق -1979تماريــن اإلعجــاب  .1986وفــي العــام نفســه؛
صــدر لــه مختصــر كتــاب كان قــد ألفــه باللغــة الرومانيــة
بعنواندموع وقديســون ،ثم صدر“االعترافات واللعنات” ســنة
 1987وكتاب :على ذرى اليأس ســنة  1990مترجمــا عــن الرومانيــة.
ينظــر :إميــل ســيوران ،لــو كان آدم ســعيدا ،تــر :محمــد علــي
اليوســفي ،ط ،2شــارع الشــريف ناصــر بــن جميــل ،الدوحــة،2014 ،
ص.10-9
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لكنــه يختلــف عنــه فــي كونــه متصوفــا يســتمد

ظــل ســابحا فــي أحيــازه الســفلية ومناطقــه

تعاليمــه مــن الوقفــة وعبــر تجربــة الرؤيــة؛ فيمــا

المعتمــة.

يوحدهمــا

يؤمــن ســيوران بالعــدم النيتشــوي الــذي ال يتصــور

التمــزق والحركيــة ومخاصمــة الواقــع وإدانــة

الوجــود إال فــي صورتــه المتشــظية والفاقــدة

الغيــر ،ويفرقهمــا مصــدر اإللهــام واالســتمداد؛

للمعنــى؛ «فالوجــود اإلنســاني مــن وجهــة نظــره ال

فســيوران يمتــح ومضاتــه وتأمالتــه مــن الواقــع

يعــدو أن يكــون ســوى ترقيــع لمــا ال يمكــن ترقيعــه

الــذي يعيــش فيــه ويصطلــي بصراعــه الوجودي.

أبــدا»(((.

أمــا النفــري؛ فينهــل مــن معيــن صــاف ال تكــدره

مــع ســيوران ،يجــد القــارئ نفســه فــي
حضــرة

تأمــل

تطبعــه

ســمة

شــخصية

بــارزة ،ويطعمــه فيــض مــن األفــكار البوذيــة
والصوفيــة والغنوصيــة((( يجعــل القبــض علــى
هويتــه الفلســفية مغامــرة محفوفــة بالمخاطر؛

تجربتــان

شــذريتان

أغيــار العالــم الحســي ،هنــاك حيــث الوقــوف علــى
تخــوم المطلــق وشــهود تجربــة رؤيويــة ترتقــي
بــه عمــا يمــوج مــن صراعــات فــي عالــم ســفلي
مظلــم ،وتقــذف بــه فــي عالــم نورانــي ليــس فيــه
ســوى واقــف وموقــف.

فخالصــه فــي العــدم الزمنــي ،أمــا خــاص النفــري

كل مــن النفــري وســيوران ارتقيــا فــي

ففــي تجربــة الوقفــة .كونيــة التصــوف هــذه

تجربتهمــا؛ فــاألول ارتقــى وأقــام فــي المطلــق،

يشــترك فيهــا مــع النفــري فــي اســترفاده مــن

بينمــا ســيوران ارتقــى وأقــام فــي المحــدود ،ولــم

مختلــف العقائــد والملــل والنحــل التــي خلقــت

يعــش تجربــة الوقفــة بمــا هــي انســاخ كلــي

مــن شــخصيته مزيجــا مركبــا مــن األفــكار

عــن الواقــع وتطهــر مــن الســوى .ظــل ســيوران

الغامضــة .وإذا كان النفــري يســتقي شــذراته

يعيــش فــي الســوى وبالســوى ،ولــم يكــن فراغه

مــن تجربــة الوقفــة المتعاليــة علــى العالــم

كفــراغ النفــري؛ إذ أن هنــاك فرقــا بيــن الفــراغ

المــادي؛ فــإن ســيوران يقــر بــأن مــا يكتبــه ليــس

الــذي هــو امتــاء بالحــب وهيــام بأنــوار التجلــي،

إال إعــادة إنتــاج لمــا يعيشــه فــي الواقــع الــذي

وبيــن الفــراغ الــذي هــو خــواء وعــدم وهــدم لــكل

((( زنــار حميــد ،المعنــى والغضــب ،مدخــل إلــى فلســفة
ســيوران ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون ،منشــورات االختالف،
ط  ،2009 ،1ص.19
((( المرجــع نفســه ،ص  .48وينظــر أيضــا :لــو كان آدم ســعيدا،
ترجمــة محمــد علــي اليوســفي ،أزمنــة للنشــر والتوزيــع ،ط،2
 .2014جــاء فــي مقدمــة المترجــم« :عدميــة ســيوران تســتبعد
أي هــروب خــارج عدمنــا الزمنــي .فكيــف يمكــن معانقــة األبديــة
فــي حضــن الزمــن؟ إنــه غنوصــي ذو صفــاء ووضــوح فكــري ينكــر
الخــاص .متصــوف دنيــوي متخلــص مــن األشــكال الماورائيــة.
فــإذا النشــوة عنــده حضــور كلــي مــن دون موضــوع وجــد :خــواء
ممتلــئ .وهــذا الالشــيء ،عنــده ،هــو كل شــيء .فــا مجــال
الســتعادة الحالــة الفردوســية األولــى .واليائــس مــن خالصــه
يصيــر عالــم جمــال .إن اإلنســان الخيــر هــو إنســان خــاو :إنــه
حكيــم األزمنــة الحديثــة» .ص.7

األعــراف واألفــكار والمعتقــدات الكالســيكية
واألوهــام التــي أنتجهــا العقــل علــى مــر الســنين
حتــى اســتحالت يقينيــات وثوقيــة.
فــي إجابــة لــه عــن ســؤال :كيــف تتحمــل
الحيــاة؟ «أشــار ســيوران إلــى االســتيطيقا،
إلــى ضــرورة الكــذب مــن أجــل الوجــود .ثمــة دور
تعزيــة للفــن (أكتــب ألتفــادى نوبة...الكتابــة
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انتحــار مؤجــل)»(((« .التطهــر» للعــدم وفــق

« الموســيقى منظومــة وداع توحــي بفيزيــاء

ســيوران يمــر عبــر تجربــة الكتابة والفــن والجمال

ليســت نقطــة انطالقهــا مــن الــذرات ،بــل مــن

لمواجهــة خــواء الكــون بخــواء الكلمــة ،وهــو

الدمــوع»(((.

تطهــر يختلــف ،ال شــك ،عــن تطهــر النفــري؛
ســيوران يقيــم فــي الالشــيء ،والنفــري يقيــم
بالالشــيء.

«كلمــا عجــزت الموســيقى نفســها عــن
إنقاذنــا ،التمــع فــي أعيننــا بريــق خنجــر .لــم يبــق
شــيء يســندنا إن لم يكن االفتتان بالجريمة»(((.

تعــد تجربــة النفــرى حكما توجيهيــة وأخالقية
طافحــة بالمعنــى ،أمــا تجربــة ســيوران فهذيــان
وشــطح ولعــب طفولــي وخفــة ظــل ترشــح
بالالمعنــى .التشــذير فــي مقابــل التنســيق

«كــم أود لــو مــت بواســطة الموســيقى،
عقابــا لــي علــى شــكي أحيانــا فــي جبــروت قدراتهــا
الشــريرة»(.((1

والتقطيــع فــي مــوازاة التأليــف منزعــان

يبحــث النفــري عــن خالصــه بالتطهــر مــن

لكليهمــا؛ بيــد أن شــذرات النفــري إشــراقات

الســوى ،وخــاص ســيوران فــي الموســيقى.

نورانيــة ووالدة جديــدة ،وشــذرات ســيوران عبــث

تجربتــان ال تتماســان؛ األولــى روحيــة الزمــان

ويــأس ومثالــب والدة .النفــري يعيــش منفصــا

والمــكان ،خالصهــا حقيقــي يقــود إلــى الســعادة

عــن الحســي متصــا بالمطلــق ،فيمــا ينفصــل

المطلقــة ،والثانيــة حســية ماديــة ،خالصهــا

ســيوران عــن الواقــع الموســوم بالشــر ليتصــل

مزيــف يســلم إلــى التعاســة المطلقــة .تبقــى

بــه مــن جديــد عبــر الموســيقى:

العزلــة هــي المــاذ الوحيــد لــكل مــن النفــري

«لمــا كنــت بــا دفــاع ضــد الموســيقى ،فقــد
توجــب علــي أن أستســلم إلــى اســتبدادها ،وأن
أكــون حســب مشــيئتها إلهــا أو ثوبــا رثــا»(((.
«لــو

أنــي

استســلمت

إلــى

وســيوران؛ اعتــزال النــاس والبحــث عــن الــذات
الضائعــة فــي ثبــج الوجــود الحســي ،وصناعــة
ذات جديــدة ال تعتــرف ســوى بالوقفــة التــي
تتحقــق بالرياضــة والســفر عنــد النفــري ،وال

إغــواءات

تقــر ســوى بالخــواء الــذي تحققــه الموســيقى؛

الموســيقى ومدائهــا لــي ،وإلــى كل العوالــم

«أفضــل طريقــة لالبتعــاد عــن اآلخريــن تتمثــل

التــي بعثتهــا ودمرتهــا بدواخلــي ،لكنــت منــذ زمــن

فــي أن ندعوهــم إلــى االحتفــال بهزائمنــا .بعــد

بعيــد قــد فقــدت عقلــي مــن الزهــو»(((.

ذلــك؛ نحــن علــى يقيــن مــن أننــا ســنكرههم إلــى
آخــر رمــق مــن حياتنــا»(.((1

((( ســيوران إيميــل ،لــو كان آدم ســعيدً ا ،ص( .7مقدمــة
المتر جــم).

((( المرجع نفسه ،ص.151
((( المرجع نفسه ،ص.152

((( ســيوران إيميــل ،الميــاه كلهــا بلــون الغــرق ،ترجمــة آدم
فتحــي ،منشــورات الجمــل ،كولونيا/ألمانيــا ،ص.150

( ((1المرجع نفسه ص.152

((( المرجع نفسه ،ص.151

( ((1المرجع نفسه ،ص .106
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التمــاس الخــاص عبــر الموســيقى ،فكــرة

ســبب فــي تعاســة اإلنســان وألمــه الدائــم؛ ألنهــا

اســتلهمها ســيوران مــن نيتشــه الــذي يعــد

إبعــاد لإلنســان عــن حياتــه الواقعيــة وتفكيــر

الموســيقى هــي الســبب فــي اســتمرار الحيــاة

خنوعــي للــذات تجــاه الالحقيقــة .لكــن البحــث عــن

وبواســطتها يمكــن التعبيــر عــن العواطــف

التطهيــر عبــر الموســيقى لــم يســعف ســيوران

واالنفعــاالت بشــكل شــفاف وواضــح؛ ألن اللغــة

فــي تمثــل إرادة القــوة والوصــول إلــى مفهــوم

قــد تكــون قاصــرة عــن اســتيعاب المفاهيــم

اإلنســان األعلــى؛ وذلــك الستســامه للبــؤس

وتصويــر األشــياء كمــا هــي .غيــر أن الموســيقى

الوجــودي الناجــم عــن غيــاب تلــك اإلدارة.

لهــا هــذه الميــزة التــي تجعلهــا تصــف األحاســيس
بدقــة وتعبــر عــن الوجــود اإلنســاني فــي كليتــه ،كمــا
تخفــف مــن الشــعور باأللــم أو الحــزن بتجريدهمــا
مــن الــذات ،مــع الســخرية مــن اإلطــار االجتماعــي
بنســق مغايــر تخلقــه الموســيقى التــي تمثــل
الحيــاة الحقيقيــة ،وتصبــح تلــك اللغــة التــي
يمكــن أن نعبــر بهــا عــن األغــراض والمقاصــد،
ونتحــاور بهــا مــع األرق والســهاد إلنتــاج المعرفــة
وتحقيــق فعــل التعلــم الليلــي الــذي يعجــز عــن
القيــا0م بــه أثنــاء الخلــود إلــى النــوم وخــارج النســق
الموســيقي؛ ألن «األرق وعــي مــدوخ قــادر علــى

هــذه الفكــرة المحتقــرة للديــن التــي تبناهــا
ســيوران هــي نســخة أخــرى مــن رؤيــة نيتشــه
للديــن بوصفــه ناتجــا عــن الخــوف الــذي يســتبد
بالعبيــد والمقهوريــن؛ إذ يــرى صاحــب (إنســاني
مفــرط فــي إنســانيته) أن «الديــن لــم يحتــو علــى
حقيقــة أبــدا ،ال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،
ال علــى شــكل ركــن مــن أركانــه ،وال علــى شــكل
حكمــة؛ ألن الديــن إنمــا يولــد مــن الخــوف ومــن
الحاجــة ،وقــد انســل إلــى داخــل الوجــود مــن خــال
ســبل العقــل التائــه»(.((1

تحويــل الفــردوس غرفــة تعذيــب .مــا مــن شــيء

لــم يســتطع ســيوران أن يتخلــص مــن

إال وهــو أفضــل مــن هــذه اليقظــة الدائمــة.

ربقــة العبــد الــذي جعلــه رهيــن مــا قبــل الــوالدة؛

هــذا الغيــاب اآلثــم للنســيان»( .((1هنــا تتدخــل

فــإذا كان العبــد النيتشــوي خاضعــا لســلطة

الموســيقى لتحويــل آالت الفتــك والتعذيــب إلــى

االســتبداد التــي يمثلهــا رجــال الديــن تمثيــا

ساكســوفون يهــدي لســيوران أنغامــا تتلبــس

صنميــا ،فــإن ســيوران يســتلهم فكــرة العبــد

بجســده الــذي أنهكــه الســهاد مخلصــة إيــاه مــن

هــذه ليكــون تحــت رحمــة مــا قبــل الــوالدة التــي

عذاباتــه الليليــة ،ومنتشــلة روحــه مــن صراعهــا

يعمــل علــى تصنيمهــا وتأليههــا ،وليســقط فــي

األبــدي مــع المــوت .وهــي الفكــرة نفســها التــي

بدائيــة التفكيــر الخرافــي الــذي اعتقــد أنــه كســر

آمــن بهــا شــوبنهاور الــذي اعتبــر أن الفــن اســتراحة

أغاللــه بإعالنــه مــوت اإللــه.

مؤقتــة مــن بــؤس الحيــاة واســتغراق فــي تأمــل
الماورائــي فيهــا ،ونــأي عــن فكــرة الديــن التــي هــي
( ((1سيوران إيميل ،المياه كلها بلون الغرق ،ص.12

( ((1نيتشــه فريدريــك ،إنســاني مفــرط فــي إنســانيته ،كتــاب
العقــول الحــرة ،ج ،1ترجمــة محمــد الناجــي ،إفريقيــا الشــرق،2002 ،
ص.75

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

التغلــب علــى الــذات أو نفيهــا هــو قانــون
التجــاوز األنطولوجــي الــذي يفضــي إلــى اإلنســان
األعلــى؛ فــكل األشــياء العظيمــة تلقــى حتفهــا
فــي نفســها بواســطة عمليــة نفــي ذاتــي( .((1لكــن
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واآلن ســأكون شــاغرا إلــى األبــد»(.((1
«بــدون هللا كل شــيء عــدم .وهللا؟ العــدم
األقصــى» ( . ((1

ال إرادة لســيوران لكــي يتغلــب علــى ذاتــه متجــاوزا

ممــا ســبق؛ يجــب التنويــه إلــى أن إجــراء

ذاك الصــراع الداخلــي معهــا ،وال قــدرة لــه علــى

المقارنــة بيــن النفــري وســيوران ،لــم يفرضــه وجــود

تحقيــق إنســانيته فــي شــكلها األعلى الذي تنســلخ

تقاطــع علــى المســتوى الفلســفي أو الرؤيــوي؛

فيــه الــذات عــن لحظــة الحاضــر المرتهنــة للــوالدة

وإنمــا هــو نــزوع جرَّنــا إليــه شــكل الكتابــة الــذي

المأســاوية .وإذا تحقــق لــه هــذا التجــاوز ،فإنــه ال

هــو شــذرات ومتفرقــات كثيفــة الداللــة ،عميقــة

يتعــدى لحظــة انفــات أو انســال مــن رقابــة اآلن،

المعنــى .وإال لمــا كان هنــاك خيــط ســليل رابــط

فســرعان مــا تعــود الــذات إلــى حالــة اإلثبــات بــدل

بينهمــا؛ ألن المنطلقــات التــي تتأســس عليهــا

النفــي؛ ليعــاود ممارســة إنســانيته فــي شــكلها

نظرتهمــا إلــى الوجــود والكــون تختلــف دينيًــا مــا

األســفل .ال طهــارة مطلقــة مــع الموســيقى،

بيــن اإليمــان الراســخ باللــه تعالى واإللحــاد المبين.

وال خــاص حقيقــي بهــا مادامــت إمكانيــة العــود

ولكننــا نعتــرف أن كلتــا التجربتيــن حداثــة وخــروج

متاحــة وبإلحــاح.

عــن المألــوف وتجديــف ضــد التيــار ،وتــوق نحــو

واســتتباعا لثنائيــة الفــراغ واالمتــاء ،نــرى
أن النفــري شــاغر مــن الســوى ممتلــئ باللــه .أمــا
ســيوران ،فشــاغر مــن هللا ممتلــئ بالســوى،
وهاجســه :كيــف يمكــن تحويــل الخــواء إلــى امتــاء؟
لكــن شــتان بيــن امتــاء ســيوران وامتــاء النفــري؛
أي شــتان بيــن الالمعنــى الــذي يســود الوجــود،
والمعنــى المطلــق الــذي يشــهده الواقــف فــي

ً
شــيئا؛ علــى اختــاف فــي
التحــرر لتصيــر الــذات ال
طريقــة إدراك الحريــة والالشــيء وتمثــل مفهــوم
الخــواء والفــراغ ،وهــي التأمــات الفلســفية التــي
نجــد صداهــا فــي كتابــه( :الســقوط فــي الزمــن).

 الخواء العدمي والتماسالتطهر/الممكن والمستحيل:

لحظــة المجــاورة .همــا تجربتــا هــرورب؛ واحــدة مــن

يقــول ســيوران« :وإذا كان الخــواء يغــدو

اآلن إلــى زمــن العــدم ،واألخــرى مــن اآلن إلــى الزمــن

معرفــة ،فــإن التصــوف يغــدو فاقــدً ا للمطلــق...

الالمتناهــي« .ينبغــي عليــك أن تعمــل ،أن تكســب

اإلخفــاق هــو الصيغــة العصريــة للعــدم .طيلــة

قوتــك ،أن تســتجمع قواك-قــواي؟ لقــد أهدرتهــا،

حياتــي كنــت مفتو ًنــا بالفشــل ومــا يعقبــه مــن

فــي.
لقــد اســتعملتها كلهــا فــي محــو آثــار هللا
ّ

نــدم؛ وهــو مــا عبــرت عنــه فــي كتابــي (علــى ذرى

( ((1نيتشــه فريدريــش ،هكــذا تكلــم زرادشــت ،كتــاب للجميــع
ولغيــر أحــد ،ترجمــه عــن األلمانيــة ،علــي مصبــاح ،منشــورات
الجمــل ،الطبعــة األولــى  ،2007ص.224

( ((1المرجع نفسه ،ص.106
( ((1المرجع نفسه ،ص.102
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اليــأس)»(((1؛ الخــواء عنــد ســيوران معرفــة ،وخــواء

بــدل الحيــاة ،وال يفلــح ســيوران حيــث أتــى

النفــري فــي حــل مــن المعرفــة التــي هــي ضــرب مــن

فــي االنتصــار للحيــاة الوهميــة التــي انتشــلته

الســوى .والتصــوف عنــد األول فاقــد للمطلــق؛

قس ـ ًر ا مــن ثبــج الحيــاة األولــى .وإذا كان ســفر

ومــن ثــم فهــو ال يتجــاوز حــدود الزمــن الفيزيائــي

ســيوران رحلــة مــن الــوالدة إلــى المــوت ،فــإن

والمــكان الهندســي .بينمــا تصــوف النفــري

ركــوب النفــري طريــق المجاهــدة والذكــر هــو

فــراغ وانطــاق نحــو األفــق الالمحــدود وإقامــة

تحليــق مــن المــوت الرمــزي الــذي جعلــه يحيــا

برزخيــة علــى تخــوم الســماء.

التغــرب والشــقاء إلــى الــوالدة الحقيقيــة التــي

لقــد زاد تصــوف ســيوران فــي تعميــق

شــهدت عليهــا الوقفــة.

شــروخ الــذات وتمزيــق الهويــة؛ ألنــه تصــوف

يلتقــي النفــري مــع ســيوران فــي الرغبــة

دنيــوي وعدمــي يخلــو مــن محبــة هللا ويمتلــئ

الجامحــة فــي معانقــة المطلــق؛ لكــن ســيوران

بالعــدم ،ويســقط فــي مغبــة وهــم الخــاص

مدفــوع قســ ًر ا إلــى الالممكــن الــذي هــو إنــذار

الــذي لــم يســعفه فــي تجــاوز أزمــة الــذات

بالالخــاص أو بالالعــودة إلــى المقــام األول.

ومأســاوية الوجــود اإلنســاني .وفــي مقابــل

االنمحــاء فــي الوجــود ،والقنــوط مــن الحيــز

ذلــك؛ وجــد النفــري خالصــه فــي التصــوف

الضيــق والمدلهــم ،تغــرب وشــتات مــا كان لــه

الحقيقــي الــذي تجلــى فــي الوقفــة ،وتحــول

أن يحيــاه لــوال تلــك الــوالدة المشــؤومة التــي

معــه الفــراغ إلــى امتــاء أدى إلــى ترميــم الــذات

حكمــت عليــه باالنتمــاء إلــى وجــود مشــوه وإلــى

ا لمتشــظية .

حيــاة واعيــة وعيًــا متشــظيًا .ســؤال الالوعــي

ثمــة حركتــان فــي مســارين مغايريــن؛ حركــة
فــي اتجــاه عمــودي نحــو المــا بعــد ،أو مــن اآلن
إلــى األيــن ،يجســدها النفــري .وحركــة ســيوران
إلــى المــا قبــل ،أو إلــى المرتــع األول الــذي كانــت
فيــه النفــس فــي جبلتهــا األولــى تنعــم باألمــن

هــو اإلشــكال الــذي يريــد ســيوران اإلجابــة
عنــه؛ أي كيــف يمكــن أن يعيــش بــا وعــي
فــي المجتمــع؟ ومــا الســبيل إلــى إعــادة إنتــاج
الالوعــي القبلــي الــذي كان عليــه قبــل لحظــة
الــوالدة المشــؤومة؟

والطمأنينــة والســعادة ،قبــل أن يقــذف بهــا

هــي أســئلة حارقــة ومربكــة وبــا معنــى؛ ألن

ألــم المخــاض إلــى قعــر ســحيق تثــوي فيــه

اإلجابــة عنهــا معدومــة ال أثــر لهــا فــي مجتمــع

مأســاة الوجــود وتقيــم فيــه الــذات مناحــة ترثــي

مخاتــل ال يالئــم طمــوح ســيوران فــي حــق

فيهــا الطــرد المتعســف مــن رحمــة الرحــم.

العــودة إلــى الوطــن األول بعــد انحــداره إلــى

هــي مثالــب للــوالدة ،ينبجــس منهــا المــوت

وطــن بــا هويــة؛ هــو أشــبه بمــن قذفــت بــه ريــح

( ((1ســيوران إيميــل ،لــوكان آدم ســعيدً ا ،ترجمــة محمــد علــي
اليوســفي ،أزمنــة للنشــر والتوزيــع ،ط  ،2014ص .17

عاصفــة فــي صحــراء مجدبــة ال حيــاة فيهــا إال
مــن بعــض الكائنــات الكســيحة كزبــد الســيل

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

الــذي تنتجــه الغثائيــة.
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بيــن اإلمــكان والتحقــق ،بيــن القلــق والنــدم،

الوعــي المشــروخ حالــة مــن االنهمــام
وندمــا علــى
األبــدي ومــن جلــد الــذات حســرة
ً
حيــاة تتلــذذ بالتعذيــب ،وكلمــا هــم ســيوران
بتكســير قيودهــا لالنطــاق إلــى عالمــه

بيــن ذم الحيــاة والزهــد فيهــا ،وهجــاء الــوالدة
وتعــداد مثالبهــا والصــراع مــع المجتمــع ،وبيــن
ربــح رهــان الوجــود بعــد الوقفة ،وخســران رهان
الكينونــة بعــد الــوالدة.

الالمرئــي ،وجــد نفســه فــي متاهــة الكينونــة ال

بــؤرة الكتابــة عنــد ســيوران هــي الــوالدة التــي

قــدرة لــه علــى مجابهــة أخاديدهــا العميقــة

ظــل عاكفــا علــى ذمهــا واحتقــار لحظتهــا التــي

ومقارعــة خطــوب المســتحيل؛ ليظــل طــوق

تقــود إلــى المأســاة األبديــة ،وهــي الموضوعــة

النجــاة مفقــودً ا ،وليكــون العــزاء حــوارا مــع

التــي اســتبدت بجميــع كتبــه( .((1أمــا النفــري فــدان

الصــوت المبحــوح والــذات الممزقــة؛ إنــه حــوار

بالــوالء للوقفــة التــي جعلتــه يدانــي مقامً ــا كاد

بطعــم الصــراع والقلــق والنــار المســتعرة فــي

يفــارق بــه حكــم البشــرية .الــوالدة تجذيــر لمأســاة

األحشــاء .هــي محاكمــة يســتوي فيهــا القاضــي

ســيوران ،وصدفــة غيــر ســارة ،وكارثــة ،ونكبــة؛

والجــاد ،يظــل الحكــم فيهــا منــذورا ألجــل غيــر

«نحــن ال نركــض نحــو المــوت ،نحــن نفــر مــن كارثــة

مســمى ،وإن كان يــدرك عاقبــة المــآل الــذي

الــوالدة ونتخبــط مثــل ناجيــن يحاولــون نســيانها.

آلــت إليــه الــوالدة .يقــول فــي (مثالــب الــوالدة):

ليــس الخــوف مــن المــوت ســوى إســقاط علــى

«منــذ وجدت-تبــدو لــي هــذه المنــذ مشــحونة

المســتقبل لخــوف قــادم مــن لحظتنــا األولــى.

بداللــة مرعبــة إلــى حــد ال يطــاق»( .((1الزمــن

ً
طبعــا أن نعتبــر الــوالدة نكبــة .ألــم
يصعــب علينــا

ذكــرى ســيئة تقلــب المواجــع وتحــرك فيــه ذاك

يرســخ فينــا أنهــا النعمــة األولــى ،وأن األســوأ

الوحــش الــذي يتخــذ مــن ذات ســيوران مملكتــه

كامــن فــي نهايــة مســيرتنا ال فــي بدايتهــا؟ إال أن

للفتــك وإيقــاع الهزائــم المتتاليــة.

الشــر ،الشــر الحقيقــي ،يكمــن خلفنــا ال أمامنــا»(.((2

وعلــى الخــاف مــن ذلــك؛ يعيــش النفــري

الــوالدة هــي األزمــة الحقيقيــة للــذات فــي

منســجما مــع الــذات ،وهــو مــا ارتقــى
وعيًــا
ً

صراعهــا مــع الوجــود والكينونــة ،وهــي الشــر

بالوقفة/الخــاص إال ليعــود أكثــر تصالحــا مــع

المســتطير القابــع فــي الخلــف .ال يلــوم ســيوران

الــذات بعــد الحــوار مــع هللا الــذي علمــه مــا

( ((1نذكــر ،ههنــا ،كتــاب (موجــز العفــن) ،وهــو أول كتبــه
المكتوبــة باللغــة الفرنســية ،والصــادر فــي باريــس ســنة ،1949
و(مســاوئ أن يكــون المــرء قــد ولــد) المنشــور ســنة ،1973
وكتــاب (علــى ذرى اليــأس) ،و(كتــاب األوهــام)  ،و (دمــوع
وقديســون) ،و(غســق األفــكار) ،و(القياســات المنطقيــة
للمــرارة) ،و(وإغــواء الوجــود) ،و(الســقوط فــي الزمــن) .انظــر:
زنــار حميــد ،المعنــى والغضــب ،مدخــل إلــى فلســفة ســيوران،
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون ،منشــورات االختــاف ،ط،2009 ،1
ص.19

لــم يعلــم .لقــد ســعى النفــري إلــى المطلــق
الممكــن؛

فيمــا

رام

ســيوران

المطلــق

الالممكــن .بيــن التجربتيــن بــرزخ يقيــم الحــدود
( ((1ســيوران إيميــل ،مثالــب الــوالدة ،ترجمــة آدم فتحــي،
منشــورات الجمــل ،بغداد-بيــروت ،ط  ،2015ص.7

( ((2سيوران إيميل ،مثالب الوالدة ،ص.8
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اآلن وال المســتقبل ،بقــدر مــا يعيــب علــى لحظــة
فارقــة مــن عمــر الزمــن تغيــر معهــا التاريــخ،
وأفــرزت شــخصية ناقمــة علــى البدايــات التــي
كانــت مقدماتهــا خاطئــة ،فنتجــت عنهــا نهايــات
خاطئــة.
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تقديــر ،هــي مــا يجعلنــي أفهــم البــوذا؛ لكنهــا
هــي أيضــا مــا يمنعنــي مــن اتباعــه»

.

(((2

هكــذا تبــدو نظــرة ســيوران إلــى الــذات
والعالــم والنــاس .وثمــة انزيــاح واضــح عــن
وقفــة النفــر ي التــي هــي والدة جديــدة وهبــت

يضيــف فــي شــذرة أخــرى« :دائــم الضيــق بمــا

الحيــاة لــه بعدمــا كان مي ًتــا فــي مجتمــع ال

هــو آنــي ،ال شــيء يغرينــي ســوى مــا يســبقني ،مــا

يالئمــه .وعندمــا عــاد مــن ســفره النورانــي

يبتعــد بــي عــن هنــا .تلــك اللحظــات التــي ال حصــر

ومــن إقامتــه المقدســة ،أيقــن أن هــذا

لهــا حيــن لــم أكــن بعــد :مــا لــم يولــد»( .((2ذلكــم هــو

القبــس الربانــي هــو المعــادل الموضوعــي

الســؤال الجوهــري الــذي يشــغل ذهــن ســيوران؛

للعــزاء واألنــس اللذيــن كانــا مفتقديــن قبــل

كيــف التخلــص مــن حالــة الضيــق والضجــر التــي

الوقفــة التــي شــهد فيهــا الرؤيــة؛ «وقــال

تتغشــاه ،فتجعلــه ال يفــرح بـــاآلن والــهنــا ،ويمنــي

لــي :فــي الوقفــة عــزاء ممــا وقفــت عنــه،

النفــس بالعــودة إلــى الخلــف الســترفاد لحظــة

وأنــس ممــا فارقته...وقــال لــي :الواقــف ال

الالكينونــة حينمــا لــم يكــن؟

يروقــه الحســن ،وال يروعــه الــروع ،أنــا حســبه

ويــردف فــي موضــع آخــر« :إذا كانــت
آلهتــي عاجــزة ،فثمــة مــا يدفــع إلــى االعتقــاد
بــأن آلهتكــم ليســت أقــل عج ـ ًز ا .ولــو ســلمنا
بأنهــا كمــا تتخيلــون ،فإنهــا تظــل مفتقــرة
إلــى القــدرة علــى شــفائي مــن رعــب أكثــر
شــيخوخة مــن دائرتــي»(.((2
يســلم ســيوران بعجــز آلهتــه عن انتشــاله
مــن ســقمه ورعبــه الوجــودي ،ويؤمــن أن
خالصــه فــي الــاوالدة ،وهــو أمــر مســتحيل،
مــا دام قــد تــورط فــي هــذا الحــدث الــذي
يشــكل المهــاد ويعصــف بالــذات فــي نكبتهــا

حســب النفــر ي وقفــة،
والوقفــة حــدّ ه»(.((2
ُ
وحســب ســيوران ال والدة ،وعــزاء األول
ُ
مجــاورة الحــق والتواصــل الحقيقــي معــه
وبــه ،وال عــزاء للثانــي ســوى اللــوذ بالصمــت.
يقــول ســيوران« :التواصــل الحقيقــي بيــن
الكائنــات ال يتــم إال عــن طريــق الحضــور
الصامــت ،عــن طريــق الالتواصــل الظاهــر،
عــن طريــق التبــادل الملغــز والخالــي مــن
الــكالم ،الشــبيه بالصــاة الباطنيــة»(.((2
هنــا يتقاطــع النفــر ي مــع ســيوران بعدمــا
اختلفــا فــي تمثــل موضوعــة الــوالدة؛ ذلــك أن

وفــي خيبتهــا التــي هــي الشــيء الوحيــد القــادر

( ((2المرجع نفسه ،ص.12

علــى فعلــه؛ «قدرتــي علــى الخيبــة تتجــاوز كل

( ((2النفــري محمــد بــن عبــد الجبــار ،المواقــف والمخاطبــات،
تصحيــح واهتمــام آرثــر يوحنــا أربــري ،مكتبــة القاهــرة ،المتنبــي،
ص.12-11

( ((2المرجع نفسه ،ص.10

( ((2سيوران ،مثالب الوالدة ،ص.12

( ((2المرجع نفسه ،ص.10-9
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ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

اللــوذ بالصمــت والتبــادل الملغــز المشــوب

المطلــق .وال شــك أن إدراك بديــل النفــر ي

بالرمــز هــو التواصــل الوحيــد ،وهــو تواصــل

تحقــق بعدمــا طــرح نفســه/حجابه؛ «يــا عبــد:

مضمــر ال ظاهــر ،أشــبه بتأمــات الحكيــم

أنــت حــد نفســك ،وأنــت حجــاب نفســك كيــف

المتبصــر ،أو لنقــل أشــبه بصــاة باطنيــة على

كنــت وكيــف تعرفــت إليــك ،وأنــت منظــر ي،

حــد تعبيــر ســيوران .كالهمــا يطلــب ويســأل؛

فــا الســتور المســدلة بينــي وبينــك ،وأنــت

لكــن طلــب الواقــف مجــاب ،وطلــب غيــر
الواقــف ال يلتفــت إليــه؛ «وقــال لــي :اطلب كل
شــيء عنــد الواقــف تجــده ،واطلــب الواقــف
عنــد كل شــيء ال تجــده»(.((2
الحريــة عنــد النفــر ي انفصــال عــن الســوى

جليســي ال الحــدود بينــك وبينــي»

(((2

.

 كل شيء كابوس /البحث عننيرفانا بوذا
الســتور

المســدلة-بتعبير

النفــر ي-

وبديــل عــن العالــم الســفلي ،فيمــا الحريــة

هــي الحجــاب بيــن ســيوران والحقيقــة،

عنــد ســيوران أشــبه بمــن يولــد مي ًتــا ،وهــو

هــي الــوالدة المذمومــة .ولــو تخلــص

البديــل الــذي ينتظــره؛ «ليتنــي أكــون ح ـ ًر ا ،ح ـ ًر ا

ســيوران مــن أوجاعهــا ومثالبهــا ،لظفــر

إلــى حــد الجنــون ،حــ ًر ا مثــل وليــد ميت...البــد

ببديلــه المنتظــر .كالهمــا فــي اتصــال

مــن رؤيــة بديــل ،مادامــت رؤيــة القيامــة لــم

وانفصــال؛ النفــر ي متصــل باللــه ومنفصــل

تعــد ترضــي أحــدا»(.((2

عــن الســوى ،وســيوران متصــل بالــذات

الرؤيــة النفريــة تحققــت واندثــر معهــا
الحجــاب الفاصــل بيــن هللا وبيــن الــروح،
والســوى وكل األشــياء المعاينــة فــي عالــم
المــادة مــا هــي إال مســاكن للشــياطين.
لكــن رؤيــة ســيوران لــم تتحقــق النعــدام
البديــل؛ األمــر الــذي ينضــح عنــه االستســام
لــدور المنتظــر األبــدي .يعيــش ســيوران
منتظــرا غــودو الــذي لــن يأتــي ،ويظــل مرتهنــا
لوســواس األنــا الــذي يحجبــه عــن رؤيــة بديله.
ويحيــا النفــر ي لمعــادوة الرؤيــة واالنفصــال
عــن حــدود الــذات ،بعدمــا شــهدها وأقــام فــي

المقهــورة ومنفصــل عمــا هــو خارجهــا .إنــه
أســير الفلســفة الهنديــة التــي تدعــو إلــى
تجــاوز األنــا؛ لكــن كل مــا يفكــر فيــه ليــس
ســوى األنــا ومحــن األنــا التــي ال تســتطيع
بلــوغ درجــة الكمــال أو النيرفانــا؛ حيــث
التحــرر التــام مــن العالــم المــادي والوصــول
إلــى حالــة االنطفــاء واإلحســاس بالنشــوة
القصــوى .ال يجــدي أن يقــوم صاحــب
المثالــب باليوغــا الهندوســية للوصــول إلــى
(الموكشــا) واالنعتــاق مــن دورة الحيــاة
والمــوت ،واالتحــاد بالكلــي (البراهمــا).
ً
وتحكمــا
تربيــة للنفــس،
وإذا كانــت اليوغــا
ً

( ((2النفري ،المواقف والمخاطبات ،ص.13
( ((2سيوران ،مثالب الوالدة ،ص.15

( ((2النفري ،المواقف والمخاطبات ،ص.148
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بالجســد ،وترويضــا للشــهوات ،فهــي تقترن

التأمــل الحــق .((3()...وقــد كانــت هــذه التعاليــم

بــ(أهيمســا)؛ أي الالعنــف والكــف عــن توجيه

بمثابــة فلســفة أخالقيــة يرتــد فيهــا كل شــيء

األذى إلــى اآلخريــن .فمطلــب تحريــر النفــس

فــي الحيــاة إلــى الخلــق الرفيــع(((3؛ فــكان قلبــه

لتتحــد بــ(البراهمــا) هــو غايــة اليوغــا( .((2لكــن

بــا إحســاس باأللــم ،اســتحق معــه وصــف

ســيوران ناقــم علــى الحيــاة ومــا فيهــا مــن

المســتنير الداعــي إلــى التســامح والصفــح

كائنــات؛ بــل ناقــم علــى جســده الــذي لفظــت

والعفــو .حــاول ســيوران تجــاوز ألــم الــوالدة

بــه الــوالدة إلــى حيــز الوجــود الــذي يــزداد

واإلحســاس بالضيــاع فــي مجتمــع بــا مالمــح

ً
ضيقــا علــى شســاعة أحيــازه ،وقــد كان ح ـ ًر ا

وال هويــة؛ لكنــه لــم يكــن بمقــدوره التطهــر مــن

زمــن مــا قبــل النكبــة أو الكارثــة.

نقمتــه علــى البدايــة التــي كانــت أصــل األلــم،

فكــرة اليوغــا هــذه جســدها النفــر ي
بطريقتــه الخاصــة؛ عــن طريــق تحريــر
الحــواس ،والصبــر الــذي ال يهــرم ،والفهــم
الــذي ال يعقــم ،والتطهــر للوقفــة .فــكان
أن وصــل إلــى تطويــع النفــس بالرياضــة
والســفر؛ وهــو مــا لــم يتحقــق مبتغــاه مــع
ً
مــدركا
ســيوران الــذي بقــي حبيــس ذاتــه،
يقي ًنــا أن المــارد لــن يخــرج مــن قمقمــه ،وأن
الســقيم لــن يشــفى مــن أســقامه وآالمــه؛
ألنــه ال يعيــش حالــة مــن االنفــكاك عمــا
يشــغل النفــس مــن شــؤون الدنيــا ،كمــا أنــه
ال ســبيل إلــى التخلــص مــن األلــم ،كتخلــص
بــوذا الــذي أصــدر صرخــة حــق حتــى وصــل
إلــى حالــة الســكون والســام الكامــل التــي
اندغــم فيهــا المقــدس بالمدنــس ،وذاب
فيهــا الشــر فــي الخيــر ،وانصهــر مــن خاللهــا
الباطــل فــي الحــق الــذي هــو (العمــل الحــق،
الســلوك الحــق ،الــكالم الحــق ،الجهــد الحــق،

( ((2الســحمراني أســعد ،ترجمــان األديــان ،دار النفائــس ،ط،1
2009؛ وخاصــة الفصــل الثالــث المتعلــق بالهندوســية ،ص.78

وأخالقيــات بــوذا لــم تكــن -ســوى مســكنات
لوخــز ال يفتــأ يعــاود الظهــور بــا هــوادة.
اكتشــف ســيوران ألمــه ،واكتشــف معــه
الســبب (الــوالدة) ال الشــيخوخة أو المــوت
أو المــرض ،وأدرك أنــه ال طريــق إلــى الخــاص
ســوى معــاودة الشــعور باأللــم؛ وهنــا كانــت
المفارقــة مــع خــاص بــوذا مــن جهــة كونــه
ً
وبحثــا عــن الحكمــة ،وخــاص
بصيــرة وتأمــ ًلا
النفــري مــن حيــث هــو وقفــة ورؤيــة وانســاخ
عــن الــذات بالفــراغ .البصيــرة ،والحكمــة،
والهــدوء ،والمعرفــة ،واالســتنارة الكاملــة؛
( ((3الســبيل إلــى القضــاء علــى أســباب المعانــاة هــو الطريــق
األوســط ذو الشــعاب الثمانــي ،وتشــكل هــذه التعاليــم أولــى
عظــات بــوذا بعــد اســتنارته ،والتــي ألقاهــا فــي حديقــة الغــزالن
فــي بنــارس .فــإذا وصلنــا إلــى الحقيقــة النبيلــة الرابعــة التــي
تفضــي إلــى وقــف المعانــاة نجــده يقــول« :إنهــا الطريــق
ذو الشــعاب الثمانــي؛ أعنــي :ســامة الــرأي ،وســامة النيــة،
وســامة القــول ،وســامة الفهــم ،وســامة الجهــد ،وســامة
العيــش ،وســامة مــا نعنــى بــه ،وســامة التركيــز» .انظــر :جــون
مولــر ،الفكــر الشــرقي القديــم ،ترجمــة كامــل يوســف حســين،
مراجعــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام ،سلســلة عالــم المعرفــة،
يوليــو  ،1995ص .184-183
( ((3عــادة مــا يتــم تلخيــص تعاليــم بــوذا فــي الحقائــق األربــع
النبيلــة :هنــاك معانــاة -هنــاك مصــدر لتلــك المعانــاة -يمكــن
وقــف تلــك المعانــاة -هنــاك طريــق لتلــك المعانــاة .ينظــر:
موســوعة ســتانفورد للفلســفة ،ســيدريتس مــارك ،ترجمــة
أميــن حمــزاوي ،مراجعــة ســيرين الحــاج حســين ،ص .6

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا
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النيرفانــا هــي مــا تحقــق مــع بــوذا والنفــري

المطلقــة عنــد النفــر ي الــذي وجدهــا فــي

وأعــدم مــع ســيوران.

الوقفــة والمجــاورة .فــإذا غابــت الحقيقــة

يعــد االســترفاد الواضــح مــن الفلســفة
الهنديــة والمعتقــدات البوذيــة التــي يضمنهــا
ســيوران شــذراته متحــا فيــه تصــرف وتحويــر،
يعيــد مــن خاللــه صياغــة تعاليمهــا بمــا يتوافــق
مــع نفســيته المشــروخة(« :كل شــيء ألــم) ،هــذه
الصيغــة البوذيــة يمكــن أن تصبــح-إذا تــم تحديثهــا-
(كل شــيء كابــوس)»(.((3ال يتوافــق ســيوران،
شــأنه شــأن النفــري ،مــع العالــم األســفل؛ ألنــه
جــاء إليــه يســابقه اإلحســاس بالعــار والنــدم علــى
لحظــة انســال بدافــع الفضــول ،لــم يكــن يــدري
معهــا أنــه يســاق إلــى عذابــه األبــدي .لكــن النفــري
وجــد الحــق بالفــراغ ،وكانــت روح تعاليــم بــوذا
تســري فــي قلبــه النقــي الصامــت فــي واقــع ناطــق
بألــوان الصــراع .إن مذهــب الفــراغ عنــد النفــري
يــوازي مذهــب الالشــيء عنــد بــوذا .أمــا ســيوران؛
فــكل شــيء عنــده غيــر حقيقــي ،وال يــرى ســببًا
حقيقيًــا يدفعــه للبرهنــة علــى ذلــك

(.((3

فــي دنيــا النــاس ،فــإن النفــر ي يلتمســها فــي
الســماء؛ إذ ال مقصــود غيــر هللا تعالــى ،وال
منجــى منــه إال إليــه .العثــور علــى الحقيقــة
اإللهيــة فــي الوقفــة أعــاد صياغــة الــذات
العرفانيــة عنــد النفــر ي ،وخلصهــا مــن وهــم
الحقيقــة الــذي ران علــى العقــول والقلــوب
حتــى أحالهــا حجابــا يحجــب رؤيــة الحقيقــة
عاريــة .الحقيقــة عنــد النفــر ي مدارهــا علــى
الغيــاب والحضــور بيــن زمــن مــا قبــل الوقفــة
وزمــن الشــهود المتحقــق بالوقفــة؛ «وقــال
لــي :الشــاهد الذاكــر إن لــم يكــن حقيقــة مــا
شــهده ،حجبــه مــا ذكــر»( .((3فيمــا الحقيقــة
عنــد ســيوران تنطلــق مــن تفســير أحــادي
عدمــي ينتصــر لالحقيقــة بــدون مواربــة،
وفــي استســام وخضــوع لمبــدأ التســليم
واإلذعــان علــى حســاب منطــق البحــث
والتقصــي وإعمــال البرهــان العقلــي .ولكنــه
ســرعان مــا يــدرك أنــه مــن القهــر تنبجــس

ال حقيقــة األشــياء تعنــي أنهــا مزيفــة

القــوة وينفجــر عنفوانهــا باالبتعــاد عــن

ووهميــة وغيــر خالصــة؛ ســواء كانــت فــي

العالــم ،ونكــران وجــوده ،والزهــد فــي النــاس

عالــم المــادة أو عالــم الــروح .إن تصــورا

واألشــياء بوصفــه ســلوكا ينطــوي علــى

كهــذا ،يمعــن فــي تعميــق الصــدع النفســي

حقيقــة ولــو مؤقتــة؛ «يــا للقــوة االنفجاريــة

ويحيــل الحقيقــة شــيئا هالميًــا ال يمكــن

ألدنــى إحســاس بالقهــر .كل رغبــة مهزومــة

اإلمســاك بــه .هــذا المنــزع العدمــي يســاوي

تجعلــك قويــا .نحــن نؤثــر فــي العالــم بقــدر

بيــن غيــاب حقيقــة الوجــود المــادي وتالشــي

ابتعادنــا عنــه وإنكارنــا لــه .إن الزهــد فــي الدنيــا

حقيقــة هللا ،فــي مخالفــة لمفهــوم الحقيقــة

يمنــح ســلطانا ال حــد لــه»

( ((3سيوران ،مثالب الوالدة ،ص .20

( ((3النفري ،المواقف والمخاطبات ،ص.3

( ((3سيوران ،المرجع نفسه ،ص .42

( ((3سيوران ،مثالب الوالدة ،ص.43

.
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شــذراته التــي تتشــرب فلســفة شــوبنهاور
التشــاؤمية .يقــول( :تراودنــي فكــرة االنتحــار
دائمــا -توجــد
منــذ أيــام ،أنــا أفكــر فــي االنتحــار
ً

إذا كان النفــر ي قــد كــرس كتابــه للوقفــة

لــذة فــي مقاومــة غوايــة االنتحــار -فكــرة

بمــا هــي عمــاد المواقــف والمخاطبــات ،فإن

ً
إنعاشــا -هدية عيد
االنتحــار هــي أكثــر األفــكار

مــا يقابــل ذلــك عنــد ســيوران هــو الــوالدة؛

ميــادي :تعاودنــي فكــرة االنتحــار القديمــة

علــى اختــاف بيــن مــدح الوقفــة وهجــاء

مــن جديد-كاروليــن فــون غونديــرود ،ال أحــد

الــوالدة .ذلــك أن (مثالــب الــوالدة) هــو تبئيــر

فكــر فيهــا مثلــي ،لقــد أشــبعني انتحارهــا -مــا

ألزمــة البدايــات التــي تهيمــن علــى فلســفته

دون االنتحــار كل تدميــر هــو بســيط -منــذ

وتصوفــه ،وهــو حنيــن لزمــن مــا قبــل

أيــام أقــرأ قصــص هاينــرش فــون كاليســت؛

الزمــن .ولمــا كانــت الــوالدة بــؤرة فلســفة

انتحــاره هــو مــا يمــأ تلــك القصــص بعــدا

ســيوران ومحــور تصوفــه الوجــودي ،كان

آخــر -انتابتنــي نوبــة اكتئــاب حــادة تقــود

مــن البدهــي أن نجــد ســريان هــذا المفهــوم

لالنتحــار -مــا أن نرفــض التعايــش مــع فكــرة

ليطــال كل شــذرة مــن الشــذرات المبثوثــة

الالجــدوى حتــى نســقط فــي غوايــة االنتحــار-

فــي الكتــاب .ولعــل ذلــك يعكــس اســتبداد

فــي بدايــة العشــرينات كنــت قــاب قوســين

الــوالدة اآلثمــة بمجمــل تصوراتــه حــول

أو أدنــى مــن االنتحــار -علــي أن أكتــب مقالــة

الوجــود والكــون وتشــظيها لتالمــس كل

عــن تولســتوي فــي الفتــرة التــي كانــت فكــرة

كلمــة يهمــس بهــا فــي مجمــوع تواليفــه

يومــا قري ًبــا مــن
االنتحــار ال تغــادره -لــم أكــن
ً

المتغنيــة باليــأس مــن الحيــاة ومــن كل

االنتحــار بســبب الخــوف مــن آالمــي أكثــر مــن

ذرة فيهــا .اســتبداد مســاوئ الــوالدة أشــبه

اآلن -الطبيــب الــذي توجهــت إليــه مــن أجــل

باســتبداد الوقفــة بتصــوف النفــر ي؛ إذ نعثــر

أمعائــي ســألني إذا مــا كانــت لــدي أفــكار

فــي كتــاب (المواقــف) علــى اتســاع رقعــة

انتحاريــة .أجبتــه قائـ ًلا :طــوال حياتــي لــم تكــن

المســاحة التــي تســتأثر بهــا الوقفــة ،ممــا

لــي أفــكار غيرهــا -فكــرة االنتحــار تعــود -علــى

ال تخطئــه العيــن؛ ســواء مــا تعلــق تصريحــا

حــد علمــي لــم يركــزوا كثيــ ًر ا علــى أهميــة

بموقــف الوقفــة ،أو مــا جــاء تلميحً ــا فــي

االنتحــار لــدى دوستويفســكي .االنتحــار

بقيــة المواقــف .كمــا نجــد مثــال الــوالدة

أكثــر مــا يدهشــني لديــه ،بعــد روح الدعابــة

التــي تتقاطــع مــع فكــرة االنتحــار بوصفهــا

ً
طبعــا -هنــاك إشــاعة منتشــرة أن بــاول

هاجســا يهيمــن علــى نفســيته المحطمــة
ً

ســيالن انتحــر فــي مستشــفى باريســي -أن

التــي اســتنفدت قدرتهــا علــى المواســاة،

تكتــب عــن االنتحــار هــو أفضــل مــن أن تفكــر

ويتســلل هذا الهاجس األســود إلى معظم

أنــك ســتقوم بــه .ال يوجــد موضــوع أكثــر

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا
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إراحــة منــه -ســتكون عطلتــي مخصصــة

احتجــب فــي تجاويفهــا ،ولــم يســتطع تفكيــك

تمامــا لمقالــي حــول االنتحــار ،لقــد تحــول

النســق الوجــودي الــذي ظلــت عناصــره

هاجســي إلــى واجــب علــي القيــام بــه.((3()...

موغلــة فــي التركيــب والتعقيــد .أمــا الفــراغ؛

إن تتبــع حضــور إيقــاع المــوت والتفكيــر فــي

فــكان خــواء قاتـ ًلا تلفــع بعدميتــه ،ولــم يمنحه

موضوعــة االنتحــار عنــد ســيوران ،يســتدعي

تلــك الطاقــة الدافعــة التــي تحــرره مــن أزمــة

منــا إفرادهــا بدراســة مســتقلة .وحســبنا

الــوالدة ،وتضعــه فــي زمــن المــا بعــد .وبقــدر

هــذه اإللماحــات للتدليــل علــى الفــراغ

طموحــه إلــى التحــرر مــن ســلطة الرحــم ،وجــد

الروحــي الــذي يجــوف الحيــاة مــن معناهــا،

نفســه رهيــن الــذات فــي اســتعادتها المؤلمة

ويدفــع اإلنســان إلــى الالجــدوى .ولعــل

لمثالــب الــوالدة .وكانــت الفردانيــة وهــدم

فــي هــذه المشــاعر الســلبية إفصاحً ــا عــن

األنســاق الجماعيــة جــزءا مــن المشــروع

عــدم القــدرة علــى مجــاراة الواقع ،والشــعور

الســيوراني الــذي اعتمــد علــى فلســفة

بالتفــرد عــن المجتمــع ،والشــذوذ عــن

القــوة ،وتمجيــد اإلنســان األعلــى بوصفــه

نســقه ونظامــه؛ فيترجــم ذلــك فــي خلــق

صانعــا للتاريــخ وموجهــا لحركيتــه .ولعــل فــي

عالقــة مــن التوتــر واالنزيــاح عــن كل مــا

ذلــك نقــدً ا واضحً ــا للفلســفة الموضوعيــة

ليــس أنــا ،ويتعاظــم التفكيــر فــي الخــاص

التــي أرســاها هيجــل ،وتمجيــدا لفلســفة

مــن عالــم ضيــق يعجــز عــن اســتيعاب

كيــرككارد

التــي تعتــرف بالفرديــة وترفــض

حجــم أحالمهــم ومطلقهــم الوجــودي .وفــي

أن يــذوب الجــزء فــي الــكل .االســترفاد

خضــم هــذا االرتيــاب ،يكــون هاجــس االنتحــار

مــن النزعــة الوجوديــة هــو إيمــان بفاعليــة

ً
نشــاطا فــي الــذات الفارغــة مــن كل
أكثــر

األفــراد داخــل ذواتهــم الحصينــة .وبهــذا؛

شــيء ،للتعويــض عــن اإلحســاس بعدائيــة

تكــون الحقيقــة الذاتيــة مخالفــة للحقيقــة

اآلخــر الــذي يلفظــه إلــى هوامــش النفــس

الموضوعيــة؛ ألن األولــى مدارهــا علــى

الرابضــة فــي ســكونها األبــدي حيــث التمــرغ

الجــدل الداخلــي بيــن االنفعــاالت والمشــاعر،

فــي الفنــاء االختيــار ي.

والثانيــة متعلقــة بالعقــل والمنطــق .لذلــك؛

حاصل وتتويج:
لــم يفلــح ســيوران ،حيــث أتى ،فــي الوصول
إلــى مطلقــه؛ ألنــه بحــث عنــه خــارج الشــرط
الروحانــي والتمســه داخــل الــذات التــي
( ((3نجــد هــذه األفــكار الســوداوية مبثوثــة فــي كتابــه «مثالــب
الــوالدة» فــي صفحــات متفرقــة تهيمــن علــى مســاحة الكتــاب.

(((3

نجــد ســيوران مدث ـ ًر ا بالقلــق ومحاطــا بأفــكار
االنتحــار ،باحثــا عــن يوتوبيــا مضــادة لصناعــة
اإلنســان وفــق مــا تســتوجبه الفردانيــة مــن
أنــا وحديــة ،يهــدم بهــا قيــم المجمــوع ويرشــح
مــن خاللهــا قيــم الفــرد.
( ((3ســورن كيــرككارد ( ،)1855-183فيلســوف دانماركــي ،شــاعر،
والهوتــي ،وناقــد اجتماعــي ،مؤســس الوجوديــة المســيحية.
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ولمــا كان ذلــك كذلــك؛ كان ســيوران

تصديــع الــذات والحكــم عليهــا بالمــوت

متعاليًــا علــى الواقــع الموضوعــي وعلــى

الرمــز ي ،بينمــا أســهمت الثانيــة فــي رتــق

وجــوده غيــر الحقيقــي ،متماه ًيــا مــع الواقــع

النفــس العليلــة رتقــا روحيــا بعدمــا رفعتهــا

الفردانــي ذي الوجــود األصيــل .لكنــه أخفــق

إلــى مــدارج الســالكين نحــو مقــام المجــاورة

فــي إيجــاد مــا كان يصبــو إليــه ،رغــم اغترابــه

الربانيــة.

الميتافيزيقــي وطوباويتــه الحالمــة .وليــس
التفكيــر المتكــرر فــي االنتحــار ســوى تعبيــر
عــن الخــواء الروحــي الــذي اســتبد بالــذات
الفرديــة المجتثــة مــن عوالمهــا الخارجيــة؛
ً
رديفــا لــا معنــى
ليكــون الفــراغ عنــده
والعدميــة ،وليــس تطهيــ ًر ا للنفــس حتــى
تســتقبل الحــق وتتحــول إلــى كيــان ممتلــئ
باإليمــان الروحــي.

تلكــم مجــاورة محضنهــا القلــب ومأتاهــا
الوجــد الــذي ينفــذ فــي أقطــار الباطــن الخفي
متعاليًــا علــى العقــل القاصــرة دوائــره
عــن إدراك الرؤيــة الحقــة .إنهــا ضــرب مــن
المناجــاة المباشــرة التــي تســقط فيهــا
الوســائط ،وتعيــد بنــاء عالقــة الواقــف
بالموقــف بشــكل يجعــل التجربــة هــي
المحــك الحقيقــي الــذي يصيّــر الوقفــة

إن تشــذير الصــراع الداخلــي فــي منــأى عن

فــي حــل عــن الوســائط أو الســوى بتعبيــر

الشــرط الروحــي ،هــو ال شــك تأبيــد للمأســاة،

النفــر ي ،وهــو مــا يجعلــه يتملــك الكــون

ونفــي للحقيقــة التــي تقــود إليهــا المجاهــدة

الــذي غــدا فــي البدايــة حرجــا ضيقــا؛ ولكنــه

والمخاطــرة ،وضيــاع فــي وجوديــن؛ وجــود

ســرعان مــا اســتحال فراغــا ســابحً ا فــي

داخلــي تقبــع فيــه الــذات المنشــطرة وقــد

الشســاعة الالمتناهيــة .جــاء فــي موقــف

أغلقــت علــى نفســها فــي دوامــة القلــق

(الوقفــة)« :وقــال لــي :إن بقــي عليــك جــاذب

وجــدل األنــا مــع األنــا ،ووجــود خارجــي شــكل

مــن الســوى لــم تقــف»( .((3والســوى مــا هــو

عــداء مســتم ًر ا للــذات الراغبــة فــي التحــرر

إال غشــاوة تحجــب الرؤيــة عــن الوصــول

مــن أساســها الموضوعــي .وفــي ظــل تنــازع

إلــى هللا والســباحة فــي ملكــوت المطلــق

وظائــف الهيمنــة بيــن الــذات باعتبارهــا أصال،

متحلــا مــن الغيريــة والوهــم الــذي ران علــى

والموضــوع بوصفــه فرعــا ،ضــاع ســيوران

العقــول ،فجعلهــا غيــر قــادرة علــى إدراك

فــي متاهــة الوجــود ولــم يظفــر بالحقيقــة فــي

زيــف األشــياء خــارج نطــاق الفــراغ .إنــه تــوق

كال الوجوديــن .وعليــه؛ تكــون تجربــة العبــور

إلــى الخــاص مــن ربقــة الســوى المخاتــل؛

عنــد ســيوران مــن الفــراغ إلــى الفــراغ ،وتكــون

إذ تتعــدد وجوهــه للتحايــل علــى الواقفحتــى

تجربــة العبــور عنــد النفــر ي مــن الفــراغ إلــى

ال يــدرك المطلــق ،وهــو مــا يجعــل العالقــة

االمتــاء .ولقــد عملــت التجربــة األولــى علــى

( )38المواقف والمخاطبات ،ص.9

ا ءاوخلاو يناحورلا طرشلا نيب قلطملا سامتلا

بين الســوى والمطلق مبنية ،أساســا ،على
النــزاع الدائــم بيــن الرغبــة فــي االتصــال التــي
يســتثيرها التحــرر مــن الحجــب واألوهــام،
والســعي إلــى االنفصــال الــذي يحفــزه مــا
ســوى هللا؛ «فبقــدر تمنــع الســوى وتعــدد
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فتحــي ،منشــورات الجمــل ،بغداد-بيــروت ،ط .2015
 بلقاســم خالــد ،الصوفيــة والفــراغ :الكتابــةعنــد النفــري ،المركــز الثقافــي العربــي ،الــدار
البيضــاء ،الطبعــة األولــى .2012

وجوهــه وتفــاوت درجــات هــذه الوجــوه،

 -زنــاز حميــد ،المعنــى والغضــب ،مدخــل إلــى

بقــدر مســعى الســالك إلــى الفــكاك منــه

فلســفة ســيوران ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون،

واالنفصــال عنــه .فتحــول هــذا االنفصــال

منشــورات االختــاف ،ط.2009 ،1

إلــى هاجــس وجــودي هــو مــا يتيــح الخــروج
مــن العمــوم إلــى الخصــوص؛ ألن الوقفــة
تجربــة تتجــاوز ممكــن العامــة»( .((3هــذه هــي
المفارقــة التــي جعلــت مطلــق النفــر ي يغاير
مطلــق ســيوران الموغــل فــي العدميــة
والخــواء الروحــي.
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