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االنثروبولوجـــي احلــــاج جالل آل أمحد يف مكــــة
3-3
عبد اجلبار الرفاعي

كان الدكتور علي
شريعتي شديد
االعجاب برحلة جالل
هذه ،وكان يأمل ان
يرافقه مرة أخرى الى
احلج سنة  ،1969لكن
آل احمد التحق
بالرفيق االعلى قبل
ان تتحقق امنية
صديقه شريعتي،
وعندما ذهب االخير
للحج يف ذلك العام،
كان يقول" :ان اطياف
آل احمد ما لبثت
ترافقني يف كل مكان
كنا نؤدي املناسك
معا ،لكن ال ادري ملاذا
وجدته يف السعي
اكثر حضوراً من اي
مكان آخر.

ان اشعة حـضوره ظلـت ساطعـة .كنت
اس ــمع صـ ـ ــوت اق ـ ـ ــدامه ،ك ـ ـ ــان يهـ ـ ــرول
مـسـرعـا .كـنت احتـسـس زفيـر انفـاسه
كـزفيـر انفـاس عـاشـق كنت اهـرول مع
جمــوع النــاس ،غيــر اني كـنت اعــانقه
حيـثمــا اذهب .مــا انفك يهــرول معي
اراه كـالـصخــرة املتـدحـرجـة مـن جبل
الصفـا هكـذا انـدمج مع الـبشــر ،كنت
اسـمـعه واراه كـ ــاحلالج ،حـيـثـم ــا ك ــان
يـض ــرب رأسه بعـمــود االسـمـنـت ،وهــو
يـصرخ بالـناس :امنا اضـربه لصالبته
وعـصيـانه .ملـاذا رأيته يف الـسعـي اكثـر
مـن اي مــشع ــر اخـ ــر؟ النه تف ــاعل يف
حجه ب ــالــسعـي اش ــد مـن اي مـن ــسك
س ـ ــواه ،هـك ـ ــذا ق ـ ــرأتـه يف رحلــته ال ـ ــى
احلج .اظـن ان عـمــره ي ـشـبه الــسعـي،
كـان كالـعطشـان الذي يلـهث وراء املاء
السمـاعيل الظـامئ يف الصحـراء كان
عـدوه يف الصحـراء مبثابـة السعي."..
كـتـب آل احـم ــد ي ــوم ال ـسـبـت املـ ــوافق
 ،1964/4/18يف ي ـ ـ ــومـ ـي ـ ـ ــاتـه ،وصـف ـ ـ ــا
للـسعي بني الصفـا واملروة ،وهـو يؤدي
هــذا النـسك ،قـائال :ان "ذوبـان الفـرد
يف اجلـمـ ــاعـ ــة اتـ ــراه اق ـصـ ــى غـ ــايـ ــات
الــتجــمع الـغفـيـ ــر ،وهـ ــذه ال ـ ــرحلـ ــة؟
ع ـش ــرة االف ان ـس ــان ،ورمب ــا ع ـش ــرون
ألفــا ميــارســون شـعيــرة واحــدة ،يف آن
واحــد هـل ميكـنك ان تـفكــر بـنفــسك
وسط هذا االنعتاق اجلماعي الهائل،
ف ــتع ــمل ش ـي ـئ ـ ـ ــا مبفـ ـ ــردك؟ ال ـت ـيـ ـ ــار
يجتــاحك ويـأخـذك اخـذا وبـيال ،هل
ح ـ ــدث ان ك ـنــت وس ــط ج ـم ـ ــاع ـ ــة مــن
النـاس مـذعــورة وهي تهـرب مـن شيء
مـا؟ ضع كلمـة "مـنعتقـة" مكـان كلمـة
"مـذعـورة" يف اجلملـة السـابقـة ،وضع
"حـائـرة" بـدل "تهـرب" او ضع مكـانهـا
كلمـة "الئذ" .انت مسـلوب االرادة مئة
باملئة ،وسط هـذا البحر العاصف من
البشر تنسلخ كلمة "الفرد" هناك عن
كل معــانـيهــا ومــدلــوالتهــا ،وال يـبقــى
فـ ــارق بــني االلفــني والعـ ـشـ ــرة االف..
ووج ـ ــدت ـنــي ال اس ـتـ ـطــيع املـ ـ ــواصل ـ ــة،
اجهـشت بـالبكـاء ،وهـربـت وعن لي ان
البـسطامي أخطأ؟ فاحشا ،اذ لم يلق
نفــسه حتـت ارجل هــؤالء الــسعــاة ،او
علـى االقل من ان يلقي انـانيته حتت
اقـدامهم حتـى الطـواف ،ال يثيـر مثل

هذه املشاعر ،والهياج الروحي).
ثـم يق ــارن جالل بـني جتلـي ــات ال ــروح
حالـة السعي والـطواف ،ومـا ميكن ان
ي ـسـتلهـمه االن ـســان مـن ممــارس ــة كل
واح ـ ـ ــدة مــن ه ـ ـ ــاتــني الـ ـ ـشـع ـي ـ ـ ــرتــني،
فـيـكـتـب" :يف ال ـطـ ــواف حـ ــول الـبـيـت
تــسيــر مع النـاس بــاكتـاف مـتالصقـة
ب ــاجت ــاه م ــا ،تـ ــدور معهـم ح ــول شـيء
معني ،اي ان ثمـة هدفـا فيه ونظـاما.
وانت نقـطـة يف دائـرة عـظـيمـة جتـول
حـ ــول مـ ــركـ ــزهـ ــا ،فـ ــانـت اذن مـت ــصل
مبـنـظ ــوم ــة معـيـن ــة ،ول ـسـت مـنعـتق ــا
متروكـا حلالك ،واالهم من ذلك انك
ال تـواجه احـدا هنـاك .تالصق عـواتق
االخـرين ،وال تـنظـر يف وجـوههم ،فال
تـ ـب ـ ـص ـ ـ ــر االنـعـ ـت ـ ـ ــاق والـهـ ـي ـ ـ ــام إال يف
الـتـ ــدافع والــتالحـم ،او ت ـسـمـعه مم ــا
تـلهـج به االل ـسـنـ ــة لكــنك يف ال ــسعـي
تــذهب وجتيء ،حـائـرا كحيـرة هـاجـر،
لـي ــس ثـم ــة هـ ــدف او جه ــة  ..احل ــاج
عـنـ ــد ال ــسعــي يخـتـ ــزل الـ ــى قـ ــدمـني
وعـيـنــني ذاهل ــة ،س ــاهـمـ ــة ته ــرب مـن
نفـسهــا ،وتـهيـم هنــا وهنــاك .الـعيــون
ي ــومئ ــذ ليـسـت عيــونــا ،انه ــا ضمــائــر
عــاريــة ،او هـي ضـمــائــر جلـسـت علــى
اعتــاب الـعي ــون ،تنـظــر اوامــر الفــرار،
وهـل يتــسنــى النـظــر يف هــذه الـعيــون
آلكث ــر من ث ــاني ــة؟! كنـت اظن –الــى
ال ـي ـ ــوم –انه ال ميـكــن الــتح ـ ــديق يف
الـشمـس فقـط ،لكـننـي اكتـشفت االن
تعـذر ذلك مع بحـر العيــون السـاعيـة
ايـضــا ،ولــذت ب ــالف ــرار بعــد شــوطـني
فقـط مـن الــذهــاب وااليــاب ،يـتجلــى
لك بكل وضـوح ايـة النهـايـة صـنعتهـا
من هــذا الصفــر ،وذلك حيـنمـا تكـون
مــتف ـ ــائال ،وقـ ــد شـ ــرعـت لـتـ ــوك ،وإال
ستـرى نفـسك اقل حتـى مـن الصفـر،
حـي ـ ــال ه ـ ــذه الـالنه ـ ــاي ـ ــة ،كقـ ـش ـ ــة يف
البحـر ،بحـر من الـبشـر ،بل ذرة هبـاء
يف الـفـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء" .وي ـ ـ ـ ــردف آل احـ ـم ـ ـ ـ ــد
موضحـا ما اسـتولـى عليه مـن ذهول،
وت ــوت ــر وانـفع ــال ،يف امل ــسع ــى" ،اق ــول
بـص ــراح ــة :شع ــرت ك ــأنـي اقـت ــرب مـن
اجلـنـ ــون ،لفـنـي ش ــوق ع ــارم ان ارطـم
رأسي بـأول عمــود اسمنـتي  ،وافجـره.
ال اطـيق الـسعـي إال اذا كنـت مكفــوف
البصر".

انــتخـبـنـ ــا هـ ــذا الـنـمـ ــوذج مـن كـتـ ــاب
جالل ،ليـطلع القارئ علـى اسلوبه يف
حتل ــيل م ـنـ ـ ــاســك احلج ،واس ـتـجالء
فلــسف ــة ه ــذه العـب ــادة ،الـتـي ت ــؤديه ــا
افــواج غفـيــرة مـن املــسلـمـني كل عــام،
بـ ـ ـ ــاخـ ـتـالف اعـ ـ ـ ــراقـه ــم ،ولـغـ ـ ـ ــاتـه ــم،
وبل ــدانهـم ،لكـنهـم يـتــوحــدون يف اداء
املناسك.
ومـع ان آل احـ ـم ـ ـ ـ ــد ل ــم يـ ـت ـ ـ ـ ــوسـع يف
احل ـ ـ ـ ــدي ــث ع ــن االث ـ ـ ـ ــار املـعـ ـن ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة
واالخـالقـ ـيـ ـ ـ ــة لـلـحـج ،غـ ـيـ ـ ـ ــر انـه ب ــث
مجـمـ ــوعـ ــة افـك ـ ــار مهـمـ ــة يف سـيـ ــاق
حــديثــة عن االيــام الـتي امـضــاهــا يف
عرفات ،واملشعر احلرام ،ومنى ،كذلك
اهـتـم ب ـ ــوصف حـ ــالــته ،وحـ ــاالت مـن
صـحـ ـبـه ــم م ــن احلـجـ ـ ـ ــاج ،والـ ـ ـ ــذي ــن
الـتقــاهـم حــال اداء املـنــاسـك ،واطلع
علـى اشواقهـم الروحيـة ،ومواجـيدهم
واب ــتهـ ـ ــاالتهــم ،وال ي ـبـ ـ ــدو آل اح ـمـ ـ ــد
متفائال بـسبب عدم اسـتيعاب الـكثير
مـن احلجــاج لالبعــاد الـعمـيقــة لهــذه
الـتجــربــة الــروحـي ــة ،ذلك ان االمـيــة
واجلـهل وقتئـذ لدى اعـداد كثيـرة من
احلجـاج وعـدم تـوفـرهـم علــى ثقـافـة
ش ــرعـي ــة مـن ــاسـب ــة ،واسـتغـ ــراقهـم يف
االطــار الــشكلـي للـطقــوس ،حـجبـهم
عــن وعــي اهـ ـ ــداف امل ـنـ ـ ــاسـك ،وادراك
مقـ ـ ــاص ـ ـ ــد احلج ،واس ـتـلهـ ـ ــام االثـ ـ ــار
التربوية املهمة للمشاعر املشرفة.

التباس العنوان

ت ـب ـ ــرز ب ـ ــراع ـ ــة آل اح ـم ـ ــد وم ـ ــوه ـبــته
الـبـي ــانـي ــة ،يف قـ ــدرته الفـ ــائقـ ــة عل ــى
ابـتكــار عنــاوين فـريـدة لـكتـبه ،بحـيث
تغـدو هذه العـناويـن بعد ذيـوع الكتب
ال ـتــي حت ـمـله ـ ــا يف مـ ـ ــرحلـ ـ ــة الحق ـ ــة
وكـأنهـا الفئـات فكـريـة وايـديـولـوجيـة
وه ـ ــو مـ ـ ــا نالح ــظه بـجالء يف ك ـتـ ـ ــابه
"غــرب زدكـي" "نــزعــة الـتغــريـب" فـمــا
بـ ـ ــرح هـ ـ ــذا الع ـنـ ـ ــوان ان حتـ ـ ــول الـ ـ ــى
مـصطـلح واسع التـداول ،يف االدبيـات
املـدونـة بـالفـارسيـة ،بعـد صـدور كتـاب
جالل.
وكـع ـ ـ ــادتـه ان ـتـخــب ع ـن ـ ـ ــوان ـ ـ ــا اث ـي ـ ـ ــرا
ليــوميــاتـه التـي دونهــا يف رحلـته الــى
احلج ،فـوسـمهـا بـ "خــسي در مـيقـات"
و"خـ ـ ــس كـ ـمـ ـ ـ ــا يف مـعـ ـ ـ ــاج ــم الـلـغـ ـ ـ ــة
الفـارسية تعـني" (تبناً ،او علفـاً جافاً،

او شـوكــة ،او نتفـة تـافهـة من اخلـشب
او حـ ـ ـشـ ـ ــائ ـ ــش جـ ـ ــافـ ـ ــة مـ ـض ـمـحلـ ـ ــة
وتـ ـســتخ ـ ــدم مج ـ ــازا مبعـن ـ ــى حقـيـ ــر،
ووضـيـع) ويقـ ــابـلهـ ــا ب ـ ــاالجنلـيـ ــزيـ ــة
Small Chip of wood.
امــا اليــاء يف (خـسـي) فهـي للـتنـكيــر،
ت ـنـك ـي ـ ــر االســم واخـ ـ ــراجه مــن كـ ـ ــونه
معــرفــة إل ــى معـنــى ش ــائع يف جـنــس،
كمـا يف "رجل" وبعـد مطـالعــة الكتـاب
وجدنا آل احمـد يشير بكلمة "خسي"
يف عنوان كتابه الـى حالة اضمحالل،
وتالشـي "االن ــا" وذوب ــانه ــا ،ح ــال اداء
املنـاسك ،كمـا صرح بـذلك يف مواضع
متعددة من مـذكراتـه .فوقع اختيـارنا
على كلمة "قشة" العربية ،وهي كلمة
تـتضمن املعنى املـوازي لكلمة "خسي"
الفـارسيــة ،مضـافـا الـى انهـا تـتضـمن
املــداليـل التـي تفـصح عـنهــا يــوميــات
جالل.
وال نـعلــم ل ـ ــو ك ـ ــان املـ ـ ــؤلف ح ـيـ ـ ــا هل
يـوافقـنا عـلى هـذا العنـوان بالـعربـية،
لكـنـن ــا نح ـسـب ان "ق ـشــة يف املـيقــات"
عنـوان غيـر مسـتهلك ،النه يـستخـدم
للمـرة االولى يف تـسميـة كتاب يف ادب
الــرحلـة الــى احلج ،ورمبــا يف عنــاوين
الكتب العـربيـة ،ولعل ذلك يـرضي آل
احمـد  ،وهـو االديب املعـروف بـالنفـور
من العناوين املكرورة املبتذلة.

موقع رحلة آل احمد يف
ادب الرحلة الى احلج
املدون بالفارسية:

ان رحل ـ ـ ــة جالل ال ـ ـ ــى احلج تـ ــظل يف
ذروة االثـار املـدونـة بــاللغـة الفــارسيـة
يف هـ ــذا احلـقل ،وهـي تـتـ ــواف ـ ــر علـ ــى
الكثـير ممـا يتـسم به نص آل احـمد ،
حسب وصف زوجته الـدكتورة سيمني
دان ـ ـشـ ـ ــور ،م ــن انه ن ــص "م ـ ـش ـبـ ـ ــوب"،
دقيق ،نـاقم ،متطـرف ،عنيف ،صريح،
حـميم ،تنـزيهي ،مثيـر ،مكثف بـصورة
بـ ـ ــرق ـي ـ ـ ــات" .ومقـ ـ ــارب لـ ـ ــذلــك وصف
ال ــدكـتـ ــور علـي شـ ــريعـتـي ،بـ ــانه نــص
"حاد ،موجـز ،ساخر ،صـريح ،انساني،
عفـوي ،جـريء ،عميق ،فـاضح ،متني،
جزمي ،احادي ،تقريري".
وهي خـصــائـص رمب ــا تبــدو مـتنــافــرة
لكن جنـد معظـمها يف كـتاب "قـشة يف
املـيق ــات" ولـ ــذلك ف ــان عـب ــاراته الـتـي

صـاغهـا علـى شكل بـرقيـات ،وجمالته
املوجزة املكثفة ،قـد تبدو مفككة عند
نقـله ـ ــا ال ـ ــى الـلغ ـ ــة الع ـ ــرب ـي ـ ــة ،لـكــن
ح ــرصـت الـت ــرجـم ــة عل ــى اشـب ــاعه ــا
بـ ـ ــادوات الـ ـ ــرب ــط ،ل ـيـ ــظهـ ـ ــر ال ـن ــص
منسجما متمامسكا.
ومـن االثار املهمة يف ادب الـرحلة الى
احلج بـاللـغة الـفارسـية كـتاب "مـوعد
مع ابـراهيم" للـدكتـور علي شـريعتي،
وهــو كتــاب يقع يف سـتمـائــة صفحـة،
ويــضم م ــا كتـبه شــريـعتـي يف سفــرته
االولـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــى احلـج ،س ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة ،1970
وسفرته الثـانية واالخيرة ،سنة 1971
القـسم االول يتـضمن مـحاضـراته يف
الــرحلـة االولـى ،وهــو عبـارة عـن اربع
مح ـ ــاض ـ ــرات مـت ـ ــوالـي ـ ــة الق ـ ــاه ـ ــا يف
حـ ـسـيـنـيـ ــة االرشـ ــاد يف طهـ ــران بعـ ــد
عـودته من احلج حتت عـنوان (مـوعد
مع ابراهيم).
امـا الـرحلـة الثـانيـة فهـي تتــألف من
اح ـ ــدى عـ ـش ـ ــرة مح ـ ــاض ـ ــرة الق ـ ــاه ـ ــا
شـ ــريعـتـي يف امل ــديـن ــة املـنـ ــورة ،ومك ــة
املك ــرم ــة ،وامل ـش ــاع ــر امل ـش ــرف ــة ،وهـي
ت ـتــمح ـ ــور ح ـ ــول( :امل ـ ــدي ـن ـ ــة امل ـن ـ ــورة
كمحطـة للهجرة ،واحلضـارة كنتيجة

مـنــطقـيــة لـلهجــرة ،ورؤي ــة حتلـيلـيــة
لفلــسف ــة مـن ــاسـك احلج ،ودراس ــة يف
الـ ـسـيـ ــرة الـنـبـ ــويـ ــة مـن الـ ــوالدة الـ ــى
البعثة ...وغير ذلك).
كـذلك القـى املهـندس مـهدي بـازركان
محـ ــاضـ ــرة يف عـيـ ــد االضحـ ــى سـنـ ــة
 1959بعنوان "بيت الناس" تكلم فيها
عن االثــار االجـتم ــاعيــة لـلحج ،ودور
املنــاسك يف ت ــوطيــد اواصــر الــوحــدة
بـني املـ ــسلـمـني ،وبـنـ ــاء اس ــس االمـن
والــسالم ،وهـي افكــار اسـتلهـمهــا مـن
االيــات القــرآنـي ــة الكــرميــة ،يف ضــوء
رحلـته ال ــى احلج قـبل ه ــذا الـت ــاريخ
بـثـمـ ــانـي سـنـ ــوات ،اي يف عـ ــام 1951.
هـذه اهـم الكتـابـات احلـديثـة املـدونـة
بالفارسـية يف ادب الرحـلة الى احلج،
وتظل رحلـة آل احمـد متمـيزة ،النـها
الــوحـيــدة الـتـي تـتكــون مـن يــومـيــات
سـجل فــيهـ ــا مـ ــؤلـفهـ ــا مـ ـشـ ــاهـ ــداته،
وانـطبـاعــاته ،وهـواجـسه ،وتـطلعــاته،
وآمــالـه ،وانفع ــاالته وهــو يـتـنقل بـني
البقـاع املقـدســة ،ويتعـاطـى مع رفـاق
الـ ـ ـ ـسـفـ ـ ـ ـ ــر ،ومـع مـخ ـ ـتـلـف ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاس
القـ ــادمـني مـن شـتـ ــى املـ ــواطـن الـ ــى
احلج.

الفن وانفصاله عن البيئة
ا .د .عقيل مهدي يوسف

عرف الفن يف تاريخه حاالت من عدم
االستقرار والتقلب تتولد من استراتيجية فنية
او شكل فني يتحدى نفسه وحدود تعريفه
وسعي الى زعزعتها.

قـــــــراءات

وعن لـوحـة تـا جنـو يصـرح ( جـونـز) "لقـد اردت ان
اوحي بـوجود عالقة جـسدية نـشطة بني املـشاهد
واللـوحــات .ففي لـوحـة تـاجنـو كـان ع لــى املتفـرج
ان يقـترب من ال لـوحة بـدرجة مـا حتى يـستطيع
ـفت ــاح صنــدوق املــوسـي قــى ،وكــان هــذا
ان يــديــر م ـ
اخل ــارجـي
رؤي ــة ال ـشـكل ـ
االق ــت ــراب ال ميكـنه مـن ـ
للصورة".
واما بشـأن كيت مانهـامي فانها ممـثلة يف عروض
اخملــرج فــورمــان مـنــذ عــام  – 1971حـتــى اواخــر
الـثمـانيـنيـات ( كـان اداؤهـا جـسـديـا ك مـا تقـول –
احل ــرك ــة
ـراري ــة ـ
يـتـم ــي ــز ـب ــالقــطع ـال ــدائـم السـت ــم ـ ـ
ـوت ــدفقهــا وبــالــسعـي الــدؤوب الــواعـي "ملعــارضــة
احلركة الطبيعية للجسد).
وكذلك تركـز على حضورها (الشخصي) كمؤدية

احل ـ ــال ـ ــة
(ال ـ ــدور) او ـ
عل ـ ــى ـ
ـب ـ ــدال مــن الـ ــت ـ ــركـ ــي ـ ــز ـ
النفــسيــة للـشخـصيـة واجلــو النفـسـي للمـشهـد
عقلهـا ينفصل عن النص وتـتالق من خالل هذه
التقنـيات كما تقول( :احـاول ان احتفظ بنفسي
يف حالـة عدم تـوازن ان احتفظ بـنفسي يف حـالة
جتعلـني اشعـر بـالـدهـشــة دائ مـا ازاء مــا افعل او
ما يحدث حولي).
اي ان املـشــاهــد بـشــاهــد اوال وثــانيــا يــرى ن فـسه
وهو يشاهد (تلقيا فعاالً).
فـالـشكل اذن لـيس وعـاء (للـمضمـون) بل قـا عـدة
لتوليـد اخلطوة التال يـة احملتملة ويف هذا يكمن
ـط ــوة ال ــت ــال ــي ــة الـتـي
ـوض ــوع (اي يف تلـك اخلـ ـ
ـامل ـ ـ
يفــرضهـا الــشكل او ميهـد حلــدوثهــا) ف مـا جـرت
العـادة على تـسميته بـاملضمـون او املوضـوع ليس
ـلب ــدء يف عمـليــة الـت فــاوض بـشــأن
ســوى ذريعــة ل ـ
ـوض ــوع احلقـيقـي
وه ــذه العـمل ــي ــة هـي ـامل ـ ـ
املع ــن ــى ـ
للعمل).
اي ان داللـة الـشكل واملـو ضـوع هي امـر اعتبـاطي
ـتق ــال ــي ــد ـف ــال ـشـكل
ـلع ــرف وال ـ
ـتع ــس فـي يخــضع ل ـ
واملـوضـوع ال يـجسـدان اي معنـى يف (ذاته مـا) بل
هما مجـرد (وسائل) للتوصل الى (اتفاق) بشأن
معنى العمل.

السرتاتيـــــــــــــج والتكتيــــــــــــــــــــك
(املادة الرابعة )

ترجمة /عادل العامل

"ليـسـت هنــاك فلــسف ــة ميكـنهــا ابــدا ان
حتل محل الـشعــر ،إال ان الـشعــر ميكـنه
ان يحل مـحل الفلــسفــة ،شــريـطــة ان ال
ي ـصـف العـ ــالــم فقــط  ،بـ ــال ـطــبع ،وامنـ ــا
يفسره ايضا"..
هذا ما ورد على لسان الشاعر الليتواني
البارز أدوارداس ميزيليتيس (املولود عام
 )1919يف ك ـتـ ـ ـ ــابه "الـ ـ ــشع ـ ـ ــر واالع ـت ـ ـ ــزاز
بـاجلـذور" ويف هــذه احللقـة الـرابعــة من
املق ـت ــطفـ ـ ــات يح ـ ــدث ـن ـ ــا ال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر عــن
الستراتيج والتكتيك.
ل ـكـل عـهـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـص ـ ـي ـ ـبـه مـ ــن امل ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاعـ ــب

واالهـتمامـات وما اسـرع ما يـتم حل هذه
ح ـت ـ ــى ت ــظه ـ ــر اخ ـ ــر ج ـ ــدي ـ ــدة .وهــي يف
الغ ــالـب ،اكـث ــر ج ــدي ــة وحـي ــوي ــة حـت ــى،
وسيكــون جيلـي غيـر قـادر علـى تـصحيح
بعض االمور الشاذة.
فاخلـطط ،التـي انتظـرناهـا بشـوق كبـير
وحلـمـن ــا بهــا كـتلـك االحالم احلقـيقـيــة
بفعل رومـانـسيـتنـا الـسـاذجـة ،لم تـصبح
واقـع ـ ـ ــا .واذا ك ـن ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد بـق ـي ـن ـ ـ ــا اول ـئـك
الـرومانـسيني الـذين اعـتدنـا ان نكـونهم،
ف ــذلـك فقــط بـ ــاملعـن ــى االعــم للـكلـم ــة.
ف ــاحليــاة ،وممــارسـتهــا الـقلقــة ،ال تـعيــر
اعـتبــارا للعــواطف خـاصـة الـرومـانــسيـة
منهـا ،وهـي تتـطلـب فهمــا واقعيــا متـزنـا
للــواقـع .والفهـم ال ــواقع يعـنـي ،ف ــوق كل
شيء دراس ــة عمـليــة ذرائـعيــة علــى نحــو
ملموس لكل ما يحيط بنا ،كاالستطالع
يف زمن احلرب.
ان اي ف ـعــل يـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـتـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـي ــك
والستراتيج معاً .ويف اي حترك ال تنسى
ايا مـنهما فاملشـهد املقعر لالفق ،احلنني
الـ ــى اللـ ــون االزرق لـ ــزهـ ــرة مـن الـ ــزهـ ــور
املثال االعلى لـزمردة صافية كقطرة ماء
–كل هذا يكمن يف عالم الستراتيج.
وان للـتـكـتـيـك صف ـ ــاته املـمـيـ ــزة بـ ـشـكل

اصغــر –الــصبــر –املــرون ــة ،االحتــراس،
ل ـك ــن م ــن دون ت ـكـ ـتـ ـيــك لـ ـيـ ـ ــس هـ ـنـ ـ ـ ــاك
سـت ــراتــيج ،ف ــالــتكـتـيـك علـم ت ـطـبــيق او
ممـارسـة الـستــراتيج يف ظـروف تــاريخيـة
حيــة مـلمــوس ــة .انه علـم كل يــوم مفــرد،
يـتحــدى الـنمــوذج الــست ــراتيـجي بــشكل
مــتك ــرر .فـ ــافعـل كل م ــا ت ـسـت ـطـيـع فعـله
اليـوم من دون ان تـضعه علـى الـرف .ومـا
ال تـسـتطـيع فعـله اليـوم حــاول ان تفعله
يف اليـوم التالي ،لكن ال تنس ما كنت قد
اجلته.
ان االن ـ ـس ـ ــان اجل ـ ــدي ـ ــد ،فـ ـ ــوق كل شــيء
مبـتكـر –يف جمـيع مجــاالت احليـاة ،يف
جـمــيع احلـ ــاالت ،يف جـمــيع الـنـ ــواحـي.
ذلك ه ــو ال ـسـبـب يف تـصـنـيـفه كج ــدي ــد،
وعلــى كل حــال ،فــان االشيــاء ال تتــشكل
جـي ـ ــدة عل ـ ــى نحـ ــو مـتـ ـسـ ــاو بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة
لـلجـمــيع ف ــالــبعــض يـتـ ـشـبـث ب ــاحلـي ــاة
تشـبثه بعرف حصان وهـو ينخسه ويعدو
به نحـو الهــدف الكـبيـر .آخـرون ميـشـون
الـيـه بخ ـط ــى ب ـطـيـئ ــة .وسـي ـسـتغ ــرق ــون
بالطبع زمنا اكثر للوصول اليه.
ويكـافح املـبتكــرون للتـغلب علـى الكـسل،
لـنقل جـمهــرة "امل ـش ــاة" معهـم ،لـت ـس ــريع
تقــدمهـم واحيــانــا يـنجحــون ،لـكنـهم يف

احـيان اخر يسقطون عن ظهور جيادهم
النـافـرة وتــدق اعنــاقهم .وهـذا ال يـوقف
الـتقــدم .هكــذا كــان األمــر دائم ـاً وســوف
يظل كذلك.
اننا نحيا على عتبة عصر فضائي نووي
جـديـد .غيـر ان العهـد القـدمي لـم ميض
بع ــد .وال ــواقع انـن ــا نحـي ــا حـيـث تلـتقـي
فتـرتــان من الـزمـن يف حيــز ضيق وهـش
متـداخـل ميكن ان يـتنـاثـر بـسهـولـة الـى
اجـ ــزاء مــنفــصلـ ــة .ويـ ـشــبه ذلـك انـ ــاسـ ــا
م ـس ــاقـني عل ــى طـ ــوف جلـي ــدي حت ـطـم
مـنفــصال عـن ق ــارة ولـم يــصل بع ــد ال ــى
قارة اخـرى .فهل سيكون هنـالك ،يا ترى
ح ـ ــريق ه ـ ــائل حـ ــرارتـه اضعـ ــاف حـ ــرارة
الشمس بـالف او مليون مرة فيذوب هذا
الطـوف ويتالشـى؟! وواضح لـلجميـع ما
يعني هذا للجنس البشري ،كما اظن.
لقــد صـيغـت الـنفــس الـب ـشــريــة ،منــوذج
الـتفـكيــر واالخـالقيــات ،بفـعل محفــزات
ذات مفـ ــاهـيـم قـ ــدمي ـ ــة ،إال انهـ ــا اي ـضـ ــا
مـوضـوع لفعل اجلـديـد .وهـذا هـو االمـر
الـوحيـد الـذي ميـكنه ان يـسـاعـد النـاس
احملـشــوريـن علــى طــوف اجلـليــد العــائم
هــذا للـبق ــاء احيــاءً والــدخــول يف قـطــاع
جديد من متاهة العالم احمليرة.

(م ــس ـ ــرح
ـس ـ ــرحه بـ ـ
ـورم ـ ــان ،ـي ـ ـس ـمــي ـم ـ ـ
ـوك ـ ــان ـف ـ ـ ـ
الهـسـتيـريـة والـو جـود يـة) املـميـزة لعــروضه وهي
عروض تعارض فكرة العمق.
(احل ــد االدنـ ــى يف
ـ
ـع ــروض تـنــتهـي ـال ــى ـم ــذهـب
ـته ـ ــا الي سعـي
مق ــاومـ ـ
الفـن)!! (او ـت ـشــبهـه) يف ـ
الختـراق سـطح الـعمـل ،واح بــاطهــا أي محـاولـة
اح ــداثه ــا ،او
ـائه ــا او ـن ــسق ـت ــوالـي ـ
لـت ف ـس ــي ــر ب ــن ـ ـ
امناطها الشكلية ،او صورها وهي يف هذا تفصح
لل ــرغ ــب ــة يف (الــتعــمق)
ـذري ـ ــة ـ
ـارض ــة ـج ـ ـ
مع ـ ـ
عــن ـ
ـلع ــمل نـفهــم مــن خـالله
ـرك ـ ــز) ل ـ
(م ـ ـ ـ
واكـ ــت ـ ــش ـ ــاف ـ
العـنــاصــر املـنــوعــة الـتـي ي ـشـتـمل علـيهــا ،ويــرى
(فـورمـان) ان فكــرة (العمق) هـذه تـخص خـرافـة
كبرى.
امل ــراوغـ ــة،
ض ــروب ـ
ـص ــى ـ
ـورم ــان اقـ ـ
ـبه ــا ـف ـ ـ
ويح ـسـ ـ
ـ
وتـتــصل بــالـطـبع بـفكــرة املــركــز ومـن ثـم علـيـنــا
(بـالالمـركـز يـة) و (االزاحــة) ولنـسمـح (للفكـرة)
بــان تـطفــو مـن االعمــاق وتـسـت قــر علــى الـسـطح
واملشاهد هو الذي يعي فعل املشاهدة.
الجن ــر ،الفـن " شـكال ً ف ـصـيحـ ـاً"
ـ
وتعـت ــب ــر ـس ــوزان
يـتخطــى العنـاصــر املن فـردة الـتي تكـونه يـتحقق
ـادي ــة الـتـي
ـاص ــره ـامل ـ ـ
ـص ــاح مـن ع ــن ـ ـ
مـن خالل االف ـ
وج ــود ويتــرتـب علــى هــذا( :ان العـمل
تع لـن عن ـ

الفـني يف اعـمق معــا نـيه يـظهــر الــى الــوجــود يف
ـيه ــا عـن العـنـ ــاص ــر
اللح ــظ ــة ا لـتـي (يـنفــصل) ف ـ
وج ــوده ويـط ــرح
ـيه ــا يف ـ
ـادي ــة الـتـي ي عـت ــم ــد ع ل ـ
ـامل ـ ـ
نفسه كـ "وهم" او "شيء مصنوع" ).
ـؤس ــس ك ــي ـ ــان العــمل
وحت ـسـب ـال ــو هـم ،ـال ــذي ـي ـ ـ
ـ
الفني ،لـيس م جـرد حـصيلـة تنـظيـم معني لعـدد
مم ـتـع  ،بـل انـه
ـال ــي ـ
ـم ــن ـامل ـ ـ ـ ــواد يف ـن ـ ـ ـسـق ـج ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ
"الـنتيجـة" التـي يسفـر عنـها هـذا التـرتيـب ،وهو
شيء "يبدعه" الفنان باملعنى احلريف للكلمة وال
يعثر عليه يف الواقع.
اس ـ ـ ـ ــاسـه عـلـ ـ ـ ـ ــى
اذن ال ــع ـ ـمـل ال ــف ـ ــن ــي ي ــق ـ ـ ـ ــوم يف ـ
(الـتجــريــد) الــذي يحـتل مــركــز القـلب فـيه ،اي
علـى انـفصـاله عـن "ال بـيئـة" املـاديـة احملـيطـة به
بل وعـن الكيـان "املـادي" الـذي الميـكن ان يحقق
وجوده إال من خالله.
الجن ــر ،ان كل عــمل فـنــي حقــيقـي
ـ
وه ــك ــذا ـت ــرى
يبدو هكـذا منفصال عن بـيئته احلياتـية ويعطي
ـاع ــا ـب ــاخـتـالفه عـن الـ ــواقع –
وهل ــة ان ـط ــب ـ ـ
الول ـ
انـطبـا عـا بــان ثمــة وهم ـاً يغلف الـشيء املـادي او
ـص ــوتـي ال ــذي
ـول ــة او ال ــت ــدفق الـ ـ
املق ـ ـ
احل ــدث او ـ
ـ
يتكون منه العمل).
اذن " :التجريد" هـو شرط اساسـي لوجود الفن.

