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ي الظالم 
ن تنصت فن  الفلسفة حي 

ي   عبدهللا المطي 

ي الجوف مساء  
ي فن قدمت النسخة األوىل من هذه الورقة بدعوة كريمة من النادي األدب 

ن الخامس من جوالي    ٢٠٢١االثني 

August 24, 2021 

 

ة "العلم نور والجهل ظالم". منذ   ي هذه العبارة الشهي 
يمكننا اختصار منطق واتجاه المعرفة اإلنسانية فن

ي كثي  من األحيان  البداية انحازت المعرفة اإلنسانية للنور، للنهار، للشمس، تاركة الظالم والليل خارج أفقها.  
وفن

. تحولت الثنائية المعرفية السابقة إىل ثنائية معيارية أخ لم تكن  القية ليكون النور رمزا للخي  والظالم رمزا للشر

ي كهف أفالطون يخرج الفيلسوف من الظالم إىل  
الفلسفة بدعا فقد اتخذت هي كذلك طريقها للنور مبكرا. فن

ي النور. حتى 
الكهف لم يكن كافيا وال حقيقيا. الشمس كانت هي الحق منذ البداية. فلسفة األنوار  أن نور النار فن

ي  
ضت    القرون السابع والثامن عشر اختارت النور عنوانا لها بدون مواربةفن ي اعيى

وجعلت الظالم عنوانا لألفكار التى

ي السياق ذاتهعليها 
ي فن
ي الدين    ، سياق. كل هذا يأبى

أن الرحلة يجب أن تكون من الظالم إىل النور. نجد هذا فن

ي ت والعلم والفلسفة 
ي حملت كل هذا وساهمت فن

ي اللغة التى
   طبيعه. وفن

السؤال هنا ماذا عن االتجاهات األخرى؟ ماذا عن الظالم الذي طالما هرب منه اإلنسان؟ ماذا عن  

إمكانية   النور، ارتحال عن ذواتنا؟ هل هناك  المعرفة باعتبارها رحيل باتجاه  إنسان الظالم؟ هل كانت رحلة 

لفلسفة مهمة رقيقة تكشف فيها عن وجهها  لرحلة معاكسة باتجاه الظالم هذه المرة أو أننا لم نغادره بعد؟ ل

ة الواجب. ماذا   ي حضن
ن وسؤال عن الممكن والمستحيل فن ن وبحث عن الغائبي  ر للمنسيي 

ّ
ي وهي أنها تذك

األخالفى
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ي رحلتها للنور.  
ء  نست المعرفة والفلسفة فن ي

ربما ال نحتاج إىل رحلة كاملة باالتجاه المضاد بقدر ما نحتاج لشر

الرحل الشتات داخل  كون من  ييى ن  مؤقتا، حي  ولو  الرحلة  تتوقف  ن  الناس حي  ما شبيه بحركة  ء  ي
ة. شر الكبي  ة 

ي اتجاهات متعددة، وكأنهم يتذكرون أن لألرض أبعادا أخرى. يخشر اإلنسان الظالم ربما  
رواحلهم ليتحركوا فن

اق وانتشار. ار  ن الشتات والضياع فرق مهم. الشتات افيى تباك بسبب غياب ألنه يخشر من الضياع. ولكن ربما بي 

ي الظالم 
ي وعودة لهداية الظالم. الشتات عودة التساع األرض بعد ضيق الطريق. ال يسافر الناس فن النور الخارج 

ي الظالم؟ أم أن الليل يجعل المكان واحدا؟  
 إال إذا استعانوا بالنور. فهل هناك رحيل فن

واهر محددة بهدف اإلنصات لها مقاربة هذه الورقة ستكون مقاربة فينومينولوجية بمعتن دراسة ظ

ي مهمته األساسية كشف األبعاد األساسية وربما الكامنة 
واستخراج دالالتها الكامنة. الفينومينولوجيا منهج وصفن

ي الخارج. ترفض الفينومينولوجيا االنطالق من  
ي فن

ن الوعي والشر ي يدرسها. الظاهرة نقطة لقاء بي 
ي الظواهر التى

فن

كما ترفض االنطالق من الموضوع منفصال عن الذات. لذا تبدأ من نقطة اللقاء    الذات منفصلة عن الموضوع

ر  
ّ
ات الوعي من شك وتذك ز الفينومينولوجيا عىل خي 

ّ
ي الظواهر. عادة ما ترك

ي الخارج. أي فن
ء فن ي

ن الوعي والشر بي 

الو  ات  خي  مغادرة  عىل  ن  منفتحي  الورقة  هذه  ي 
فن ولكننا  الوعي  أعمال  من  ..الخ  وتفكي   قبلها،  وتنبؤ  لما  عي 

ي  
، وتحديدا العالقة مع اآلخر، أو العالقة مع آخرية اآلخر. الظواهر التى ي

وللعالقات األوىل المؤسسة للوعي ذابى

 أنوي الحديث عنها هنا ثالث: األرق، رؤية المقدس، وحكايات الليل/حكايات الظالم.  

ي أ
ي النور. األرق يعتن

ي الظالم. أو هو حمل للظالم فن
ي النوم  األرق تجربة فن

ن نعجز عن النوم. أي نرغب فن

ن الظالم والنوم. وقوف بينهما. األرق بهذا   ولذا نلجأ للظالم الذي هو مهد النوم ولكن األرق قطع للعالقة بي 

 مع عجز كامل عن الفعل.  
ّ
ي غياب األرض. األرق طلب ملح

المعتن بحث عن النوم بال مهد، محاولة للنوم فن

ن األرقة تنظر طويال ولكنها ال ترى. وكأن الظالم يقول لنا أن   الظالم يحجب الرؤية ولكنه ال  يمنع النظر. العي 

الرؤية ال تتحقق بعمل منفرد من طرفنا. أو أنه يقول أن األمر ليس راجع لك .. أنت فقط. لذا فالظالم تذكرة  

سيطرة عىل المكان.. اتساع  بمحدودية اإلنسان وبذاته المتلقّية. النور ينسينا كل هذا باعتبار أن النور والرؤية  

لألفق الذي ُيحكم عليه اإلنسان وعيه. األرق بهذا المعتن ارتداد إىل الذات إىل حد فقدانها، ارتداد مؤلم وكأنه  

ي الظالم. يعود بشكل مختلف.  
يكشف لنا نعيم الهرب من الذات.. اللجوء لآلخر. اآلخر يعود هنا مرة أخرى فن

باعتباره آخرا. آخٌر خارج أفق األرق. األرق كشف آلخرية اآلخر فاألرق عزل    ال باعتباره موضوعا للذات ولكن

ي الظالم تتحول الذات إىل موضوع.  
ر األنا. فن

ّ
ي األرق تتبخ

حاد للذات وتصفية لها مما سواها. يقول ليفيناس فن
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ي األرق نحن موضوعات لنظر الل
يل. الليل يراقبنا.  تفقد ذاتيتها وتتحول إىل موضوع كامل. وكما يقول ليفيناس: فن

ة الوجود الغفل. الوجود السابق عىل الذات وعىل   ن لحضن ي األرق تستمع العي 
ن إىل أذن وفن ي الظالم تتحّول العي 

فن

 اآلخرين. األرق بهذا المعتن ارتداد حاد لما قبل النور والظالم. 

ات الشعبية يقال عن اإلنسان كثي  النوم بأنه مّيت القلب والمتوقع   ي التعبي 
من األم أن ال تنام إال نوما  فن

ن   ن كل هؤالء وبي  ن ينام. مالذي يقف بي  ن اليقظة والنوم حي  ي حالة بي 
خفيفا والمتوقع من المضيف أن يبفى فن

ي الذات. األرق شكل خاص من حضور  
النوم؟ مالذي يجعلهم أقرب لألرق؟ إنها المسؤولية وحضور اآلخر فن

ي الظالم يت
ي الليل، فن

ي الليل. فن
ر، التفكي  اآلخرية فن

ّ
ي األرق ال نفك

ة كعالم. فن الشر العالم لتبفى المسؤولية حاضن

. مشهد   ن ينتهي ي األرق مشهد يتكرر بال نهاية. األرق أبدي حتى حي 
ية. فن ة جي  ي حضن

من أفعال النور، بل نكون فن

ي الظالم تتالشر األنا وتحضن المسؤولية فنكون حينها  
ي األرق، فن

ن بال  واحد ال يتوقف عن التكرار. فن مسؤولي 

ن المسؤولية والعجز.   ي األرق لقاء بي 
ن بال حيلة، بال فاعلية. فن  إرادة، مسؤولي 

أن  ي 
أعتن باسمها.  ولو  األوىل  المسؤولية  من  ونتحرر  الفاعلة  العالم ونستعيد ذواتنا  النور نستعيد  ي 

فن

نامج عمل يخفف من وطئتها ويجعل منها حركة وف  ي النور  تتحول المسؤولية هنا لخطة واعية، لي 
اعلية. هنا فن

ي عالم  
رات. باختصار نحن هنا فن يمكن مخاتلة المسؤولية والهرب منها وإعادة تسميتها والبحث عن أعذار ومي 

ي عالم األرق. السؤال الجوهري هنا هو عن استعادة  
ي الظالم وفن

اإلرادة والسيطرة. األرس األول للمسؤولية فقط فن

ي النور. هل  ي 
فن للمسؤولية  األرس  أحمي  حالة  أن  يمكن  ي كيف 

أعتن النور؟  ي 
فن ي 
لمسؤوليتى ا  أسي  أكون  أن  مكن 

ي األخالقية من إرادة الوعي وفاعلية الحياة؟ من االنطالق العمىلي للسيطرة عىل العالم وتوسيع مساحة  
مسؤوليتى

ي النور؟ قد تكون هذه األسئلة هي أسئلة  
وجودي. كيف ال أنس األرق الذي كنت فيه. كيف أحتفظ بالظالم فن

 األخالق األوىل. لعلنا نطّل عىل هذه األسئلة من جديد مع نهاية هذه المقالة.  

يتحرك  ة  أحيان كثي  ي 
فن رؤيته.  واستحالة  النظر  عن  المقدس  تواري  األخرى،  للظاهرة  اآلن  ننتقل 

ي األديان التوحيدية مثال ال يمكن 
س عن النظر. فن

ّ
النظر إىل هللا.  التقديس باتجاه اإلخفاء وتحديدا إخفاء المقد

ي أحسن األحوال فإن النظر إىل هللا عملية مؤجلة باعتبارها مكافئة المكافآ
ولكنها حينئذ ستكون النهاية.    ت فن

ي حالة  
ي اآلخرة. وكأنها تجعل القداسة والرؤية فن

ة تنكر إمكانية هذه الرؤية حتى فن بل أن هناك مذاهب دينية كثي 

ي الثقافة اليابا
ي للناس لينظروا له. بدرجة أخرى ليس من  تناقض أزلية. كذلك فن

اطور اليابابن نية ال يظهر اإلمي 

من   المقدس  لماذا ُيحم  هنا  السؤال  بينهما.  اتبية  لليى والده حماية  ن  ي عي 
فن أن يضع عينه  االبن  من  المتوقع 
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لذ ما  لتعار   ي الرؤية؟  ما  المقدس؟  رأينا  لو  التما  ضسنفقده  يمكن  األمر  هذا  والقداسة؟  النظر  ن  ي بي 
فن سه 

ن يتعارف الناس عىل بعضهم عن طريق الهاتف أو المراسلة أو   ي تبدأ بال نظر . أقصد حي 
العالقات اإلنسانية التى

ي عىل المسافة 
ْبفى
ُ
ي العالقة. هذه األبعاد كلها ت

ها. حينها يكون هناك جزء من السحر والخيال والمجهول فن غي 

ن اإلنسان واآلخر  ي عىل المسافة بي 
. تبفى ن ن الطرفي  ي ما قبل الصورة نعجز    بي 

ي أننا فن
ي ذات اإلنسان نفسه. أعتن

فن

عن االستحواذ عىل اآلخر، ألن االستحواذ نتيجة لإلحاطة به. النظر هو أفضل وسائل االنسان لإلحاطة. النظر  

إنسان آخر   ن يصّور اإلنسان  التصوير والتصوير كما نعلم هو تثبيت للشكل وترسيم له. حي  شكل من أشكال 

يحيط به ويستطيع اآلن العودة لذاته وإدماج اآلخر فيها. اآلخر هنا لم يعد آخرا باعتبار أن السحر    بنظره فإنه

ي أن تمتلك صورة من اآلخر قد  
ه. أن تنظر يعتن

ّ
ت محل

ّ
ي حل

والخيال والمفارقة قد اختفت من هذه الصورة التى

ي بها عنه.  
 تستغتن

ي اتجاه مضاد التجاه ال
نظر. فهي اتصال بال استحواذ والنظر ال يستطيع  بهذا المعتن تتحرك القداسة فن

وه بأعينهم.   م هللا للناس وال يظهر لهم لي 
ّ
إال أن يستحوذ ومن هنا فإن القداسة سماعّية وال غرابة هنا أن يتكل

ء بمساحات الحركة وهذا ما ال تحتمله الصورة. الكالم قد يكون   السماع اتصال بال صورة، بال اكتمال. الكالم مىلي

 ا وقد يكون عاما جدا ولكن الصورة شخصية ومحددة والغموض أبرز عيوب  ها.  غامض

ي ينشأ  
ن أكير هنا عىل قضية اللغة والتواصل اللغوي والطبيعة الوجودية للعالقات التى كي  لكن يجب اليى

ي العربية وا
ن يسىع للتصوير. الفكر نظر كما فن لمقصود  داخلها. باعتبار أن االستماع يمكن أن يتحّول إىل نظر حي 

ن  به أن الفكر والمعرفة شكل من أشكال االدراك واإلحاطة واالستحواذ. هل يمكن أن تكون األذن عينا؟ ربما حي 

ن ال تصبح استقباال لآلخر بقدر ما أصبحت تحويال له ألفكار. المحقق    من التواصل. أي حي 
تسىع للفهم أكير

ي الحقيقة ال يستمع بل ين 
ي السجن مستمع جّيد. ولكنه فن

ظر. ما يبحث عنه المحقق هو صورة للملف. صورة  فن

ن اآلخر  ي هذه المّرة. ال يكتمل الملف إال بصورة للخارج وصورة للداخل. ننظر أحيانا لعي 
عن الذات الداخلية فن

ق الناس حيال كالم   ن تعيينا الحيل. لذا افيى ي بعينك" لنصدر حكما نهائيا حي 
ى روحه من الداخل. نقول "عيتن لين

الرؤية والنور، عالم  القداسة فم إليه وفيه. من نظر إليه وفيه أحاله لعالم  نهم من استمع له ومنهم من نظر 

ي جواره ومعّيته بدال من أن يكون جزءا من  
الظالم، ليكون فن ي 

التجّسد والتحقق. ومن استمع له اتصل به فن

ي الظالم. 
 عقله. ومن هنا قداسة الصالة فن
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ور  ي لذا فإن األعم قد ال يعيش بالضن
ن يبض بأذنه وببافى ا حي  ي عالم الظالم. األعم قد يكون بصي 

ة فن

ن العلماء  ن بي  ة. لذا ليس من السهل التميي  ي مفاهيم النور ينتمي لعالم البصي 
ي عالم المعرفة وفن

حواسه. األعم فن

ي 
ن األعم إال فن . قد ال تعرف طه حسي  ن نطالع كتبهم وإنتاجهم العلمي  "األيام"  العميان والعلماء المبضين حي 

ن للحكاية وللحديث الذي ال يقوده هدف محدد. ربما لن نتصل   ي األيام عاد طه حسي 
ي كتبه. فن

ي بافى
وليس فن

ي  
ي الليل فاألعم ال يستغتن

ي ساحات الجدل والنقاش ولكن سنتصل به فن
ي قاعة الدرس وفن

ي األعم فن
باألعم فن

 عن الظالم حتى لو كانت عينيه ال ترى النور.   

ب الكال  ن ال ينطقون اسم  يقيى . التسمية تحديد. لذا نجد أن اليهود المحافظي  ن يسّمي م من النظر حي 

ي اإلسالم هناك تسعة وتسعون اسما هلل. تعدد األسماء هنا مقاومة لتحديد  
هللا تقديسا له من التحديد. وفن

ي ذات الكلمة فالعالمة صورة. والعلم
م فن
َ
ك العلم والَعل ي والدالالت.   اسم العلم. ال غرابة أن يشيى

تصوير للمعابن

حكايات الظالم بال أسماء وبال أعالم. أسماء الظالم حكايات تتالشر مع ظهور النور. أسماء تحيل عىل ما وراء  

إذا نطق به اآلخر.   الخارج. حتى وإن سّمينا أنفسنا إال أن االسم ال يكون اسما إال  الوجود. التسمية فعل من 

ة ويلجئون لأللقاب  االسم نداء واستدعاء محدد ال   . يقلق الناس من األسماء المبارسر ن نكون فيه إال مستقبلي 

، أو يا أبا فالن. األوصاف واأللقاب والكتن تخفف من   ي
. بدال من أن ينادي يا عبدهللا، ينادي يا صديفى تن

ُ
والك

االسم. األوصاف    التحديد الذي تفرضه أسماء العلم فهي تخلق بعدا إضافيا معها، بعدا خارجيا، يفتح ما يغلقه

ي والدالالت وتحيل عىل أنماط مختلفة من  
المعابن ي األسماء فهي تبث 

واأللقاب والكتن تفتح مساحة للغة فن

ه   ي األبّوة من داللة. نستحضن
ه أبا بكل ما فن ي فالن فإننا نستحضن ي فالنة أو أب   ننادي أحدا بأب 

ن الوجود. مثال حي 

ها هذه المّرة، ذات تتح قق باعتبارها مسؤولة. لذا لن يكون من الغريب أن يستحضن كذات مسؤولة عن غي 

ي 
الناس الكتن عند اللوم والعتاب واستنهاض همة الشخص. بهذا المعتن تتصل القداسة بكل ما هو لغوي فن

 اللغة، كل ما هو تواصىلي ومفتوح ومرتبك وقلق ومنتظر ومتأخر، بكل ما هو متجاوز وآخر.  

ي كل الثقافات تقريبا هناك لون خاص أما الظاهرة الثالثة فكما تعلم
ون أن للظالم حكاياته الخاصة. فن

بحكايات الليل. هذه الحكايات تجمع غالبا الجدات واألحفاد. كائنات الظالم. وتغيب عنها كائنات النور والنهار.  

ن بصناعة العالم. األطفال والجدات عىل أطراف الوجود. األط ن المنشغلي  فال حديثو  كائنات العمل من البالغي 

النهار   عالم  ليس  عالم مختلف.  الليل  الظالم وآخر  ولحكايات  باستمرار.  منه  بن  يقيى والجدات  بالظالم  عهد 

الذي   العالم  هو  هنا  الظالم  اآلمن.  والخوف  والمفارقة  والغرابة  السحر  عالم  بل  والصناعة  واإلنجاز  والعمل 
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الظالم تخّف األصوات   ي حكايات 
ي  يستقبل كل هذه اآلفاق. فن

ي تسمع. فن
التى وتحتال إىل همس فاألرواح هي 

ي الظالم  
ن بأنها ال ترى لوحدها. فن ن إىل ذاتها. الظالم هنا تذكرة للعي   العي 

ّ
ي الظالم ترتد

ن أذنا. فن الظالم تصبح العي 

ي  
ن ولكنها ال ترى. الرؤية اتصال باآلخر والظالم استعادة للجوار باآلخر بعد استحواذ النور عليه. فن تنظر العي 

ي الظالم خوف من ال أحد. من الجديد  ح
ن بالخوف ليكتمل الظالم. فن كايات الليل بقايا من نور لذا فهي تستعي 

الليل   ي حكايات 
الوقت. الخوف حالة من ارتباك اإلنسان وارتداده لذاته. هنا تأبى والغريب. خوف يسكن مع 

ي حكايات الليل خوف مختلف ألنه خوف الوصّية. يحكي  
لنا أحد األصدقاء حكايته مع جدته  المخيفة. الخوف فن

ي كانت تحكي لهم حكايات الليل بما فيها من آالم وأحزان وكأنها تستمطر دموعهم كل ليلة. بكاء األطفال هنا  
التى

. اإلنسان يبكي ألسباب مختلفة فقد يبكي قهرا وقد يبكي فرحا وقد يبكي رحمة. حكايات الليل تنادي  بكاء الخي 

ي العميق فهو بكاء الرحمة، البكاء  
الذي يطّهر قلوب األطفال للغد. البكاء هنا شكل من أشكال االتصال األخالفى

يهم   ال  هذا  ولكن كل  متخّيل.  أنه كائن  يعرف  أنه  بل  الطفل  يعرفه  ال  تجاه كائن  بالمسؤولية  وشعور  ارتباط 

ن الحقيقة والخيال حيث تعّم الرح ء سواء كان  فحكايات الليل انتقال لعالم مختلف ال فرق فيه بي  ي
مة كل شر

 يبكي اإلنسان  
ن ي حضن من االستسالم. حي 

موجودا أو وراء الوجود. النوم بعد البكاء يحدث هكذا بال واسطة فن

البكاء اغتسال للمسؤولية من عبء   الظالم فإن  ي 
الذات فن يخّف ويرق. إذا كان األرق هيمنة للمسؤولية عىل 

 الحضور الدائم.  

ي  
ي النور، فن

ي النوم ال  يتمدد اإلنسان فن
النهار ولذا ال ينام. النوم شكل من العودة للظالم والعيش فيه. فن

ي الحلم ال نمسك زمام األمور كما 
ي ذات الوقت نحلم. فن

نفعل شيئا إال أن نستعيد الحياة فينا، طاقة للعيش وفن

ي الحلم ننصت جيدا. تبدأ ح
ي عالم آخر، فن

ا فن
ّ
ن كما لو كن ي النور وال نتحّول إىل متفرجي 

كايات الليل بالتحرر من  فن

ي هنا غي  محدد،  
ي سالف العض واألوان. الماضن

الحاضن واالنتقال لزمن آخر. لذا تبدأ الحكايات بكان يا ما كان فن

ن الواقع والخيال. الظالم هو الرحم الذي يسمح  ن الشعر والتاري    خ. بي  بال تاري    خ، حرية كاملة. اللغة هنا لغة بي 

ة  بجوار الخوف واألمان والجنو  ن والحكمة. تبدأ كثي  من القصائد الشعبية باإلحالة عىل الليل إما بمناداته مبارسر

ى، كما قال أحد األصدقاء، ال بمعتن افتتاح المشاري    ع  ي الليل تحدث األحداث الكي 
أو بحكاية قصة "البارحة". فن

ي ربما صنعت كل عالم
التى ى  الكي  ي 

الوجود اإلنسابن انجاز الصفقات ولكنها أحداث  ي    أو 
الصباح. ما يحدث فن

ي الظالم، ال بد أن يروى لذا يبدأ به الشاعر وتبدأ الجدة صباحها بحلمها البارحة. عالما الذي ال يزال  
الليل، فن

ي حكايات الليل وصايا 
ي الليل ال يمكن السكوت عليه ألنه ال يمكن تصويره والنظر إليه. فن

رفيقا لها. ما يجري فن
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ة. النوم   ي  تشبه الوصايا األخي 
ي تروى فن

ي األحالم التى
ا. وفن ربما نومة صغرى وال بد أن يكون ما قبله حديثا أخي 

ي الظالم  
ي عالم النور. ما يجري فن

ن بها فن ي نستعي 
ء من هداية الظالم التى ي

الصباح وصايا وتباشي  أخرى. أنها شر

ن  الليل ِوفاق بي  ة. حكمة  المبارسر حك بشكل مبارسر فهي مستعصية عىل 
ُ
الجنون والعقل    حكمة ال يمكن أن ت

حك إال كحلم أو قصيدة. إذا كانت الثقافة الحديثة تجعل من الصباح حيويا جدا  
ُ
ن الواقع والخيال لذا ال ت وبي 

ن الظالم والنور، حيث ال يغادر  ومفعما بالحركة فإن الثقافة القديمة كانت تبدأ الصباح بسكون يشبه الفجر، بي 

 البارحة. كان الصباح خشوعا يشبه خشوع ما بعد الصالة.  الظالم رسيعا ونتذكر مع بقاياه ما جرى 

المهم االنتقال   أنه من  ي حاولنا أن ننصت من خاللها للظالم يبدو 
التى بعد هذا االستعراض للظواهر 

ي هي منافذ اإلنسان إىل العالم ومنافذ العالم إىل اإلنسان. نجد أن الحواس تختلف فكل  
بالوصف للحواس التى

إذا كان    منها يتصل بطريقة العالم.  الوجودية مع  العالقة  العالم وبالتاىلي يعكس شكال مختلفا من  خاصة مع 

ي محيط العالقة البيولوجية مع العالم ولم تتحرك خارجها إال قليال  
ي الغالب فن

اللمس والذوق والشّم تُركت فن

ي مساحة العالقة الجمالية مع األشياء ومع اآلخرين إال أن حاسة النظر وا
لسمع أخذت المساحة خصوصا فن

م للعالم الصورة فيما قدم السمُع الكلمة. تاري    خ اإلنسان 
ّ
ي بناء المعرفة والثقافة اإلنسانية. النظر قد

األوسع فن

ي عالم الصورة. كل ما يسىع له العلم هو أن  
ن الصورة والكلمة. العلوم الطبيعية تتحرك فن الواعي ربما هو حركة بي 

ا أن    يحصل عىل صورة دقيقة لألشياء.  ي مقاومة للغة ومحاولة لردها لألرقام. يقال كثي  التجريت  فالعالم  لهذا 

األرقام تتحدث عن نفسها. وهذا تحديدا ألنها صورة. الصور هي من تتحدث عن نفسها أما الكلمات فهي توّسل  

ي أن نصمت نحن. لذا 
ليس هناك    بالفراغات واالرتباكات. وبلغة سارتر توّسل بالعدم. أن تتحدث األرقام يعتن

ي ال  
ياء إىل المساحات التى ن ن تتجه مع الفي  ي الرياضيات حي 

ي عالم الحساب. يبدأ الحديث فن
الكثي  من الحديث فن

ياء الكم مرحبة بالكلمات ألنها تدرس عالم بال صور حتى اآلن.   ن ياء النسبية وفي  ن  صورة لها. لذا نجد في 

ي من اللغة وتن
ي هي غاية الفلسفة العقالنية كانت وال تزال تعابن

حو باتجاه البحث الصوري. الحقيقة التى

ي التعبي  القديم. التطابق 
ي األعيان كما فن

ي األذهان مع ما فن
ن الفكر والواقع أو تطابق ما فن ي التطابق بي 

الفلسفة تعتن

تصوير. كان وال يزال لدى الفالسفة حلم قديم بالتواصل بدون لغة. أي أن تنتقل األفكار بدون كالم. أعتقد أن  

ي الفلسفة العقالنية تحديدا. فالحقيقة  
ي أن تصبح األفكار صورا. لذا نجد لغة النظر هي اللغة السائدة فن

هذا يعتن

ابطة تسّم "نظرية". الصورة واضحة ومحكمة والنظر لديه القدرة عىل تثبيت   رى والحق أبلج. واألفكار الميى
ُ
ت

ي  
هة. الصور ال تظهر إال فن ي عالم  العالم وإيقاف حركته ولو لي 

النور ولذا كان عالم الفلسفة هو عالم النور بينما بفى
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. ال بد أن   اىلي
ن ، خارج المشهد. بالتاىلي نحن هنا أما مشهد من ُبعد واحد. مشهد اخيى ي

الظالم خارج األفق الفلسفن

ن ال تنظر إال لألمام والجوانب ولكنها ال ترى ما ورائها وما ف  ن نقطة عمياء. العي  ر هنا أن لكل عي 
ّ
وقها. لذا  نتذك

نا   ي المرآة صورة. صورة متحققة ومكتملة ولكنه منفصل عن تلك الصورة كما يخي 
ابتكر اإلنسان المرآة. لكنه فن

ن ال ترى  ي منجز. ال ننش كذلك أن العي 
ي بالمستقبل أما الصورة فهي ماضن

ي فيه الماضن
الكان. الذات حاضن يلتفى

ى ذاتها  ن أخرى ليى نا سارتر.    ذاتها لذا حاولت أن تبحث عن عي  من خاللها ولكن مشهد المرآة يتكرر كما يخي 

ن تجعل   ن الوعيي  . هناك فجوة بي  ن اآلخر ال يمكنها أن تكون إال مرآة ألن وعي اآلخر ال يمكن أن يكون وعيا ىلي عي 

  . ي
ي ويحد من وجودي. الصورة بال زمن وبال ذات لذا كل صورة تنتمي للماضن

ن االخر جحيما يموضعتن من عي 

ن تصبح  النظر يحي ي الظالم، حي 
ن يكون فن ن ال يمتلك صورة، أي حي  ن ال يرى شيئا، حي  ل إىل عالم مغلق إال حي 

ن أذنا.   العي 

سمعه  عىل  اإلنسان  سيطرة   . ي
وتلفى استقبال  حاّسة  هنا  ي 

أعتن سلبية.  حاّسة  المقابل  ي 
فن االستماع 

ستطيع إغالق أذنه حتى وإن  محدودة. إذا كان اإلنسان يستطيع أن يغلق عينه ليوقف حاسة النظر فإنه ال ي

فعل ذلك بيديه إال أنه ال يتوقف عن االستماع. لذا الحل الوحيد هو أن نهرب. أن نغادر المكان وكأنه ال جوار  

بال استماع. االستماع استجابة لآلخر. استجابة بال حيلة. لذا نشعر بالراحة مع من يستمعون لنا. ألنهم يسمحون  

ي حالة من االنفتاح عىل المجهول. المتحدث يستطيع  لنا بأن نكون كما نحب. المس
تمع بال سلطة حقيقية فهو فن

ي صورته إال  
ء واالستماع اتاحة لكل هذا. إذا كان من الصعب عىل اإلنسان أن يكون مختلفا فن ي

أن يقول أي شر

ي اخيى 
ي كلماته. لذا كان االعتذار كالما. حتى اإلشارات التى

عها اإلنسان لالعتذار  أنه من األسهل أن يحمل اختالفه فن

 تنتمي لعالم الكالم ال إىل عالم الصور.  

ء.   بطي والصوت  الصوت  يعتمد عىل  الضوء  ف االستماع  فإن 299 792  458إذا كانت رسعة  م/ث 

الصوت   االنتظار  م/ث  340.29رسعة  االستماع عىل   يراهن  بينما  ة  والمبارسر النظر عىل الشعة  يراهن  لذا   .

ة  . االنتظار خي  .  والصي  ي النهار. االنتظار عالقة من اإلنصات بدون رؤية. الرؤية لقاء مبارسر
ليلية حتى ولو كان فن

ي به ولو عن بعد. ولكن الصوت يحمل داخله مساحة من االنفصال األبدي. االنتظار  
ء نلتفى ي

ن ننظر للشر حي 

ب نشاط وحركة وقلق يقوم عىل يق
ّ
ق ي الظالم ألنه استقبال واستسالم خالص. اليى

ة فن ن رقيق بالقدوم ولكن خي  ي 

الزمن   يمّر  حيث  ظالمية  عالقة  الزمن.  مع  خاصة  عالقة  االنتظار   . ن معي  بال  وصي   دليل  بال  ثقة  االنتظار 
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ي االنتظار. االنتظار بهذا المعتن شكل من أشكال األرق فهو دوران  
الجدار ولكنه يدور فن ي ساعة 

الموضوعي فن

 االنتظار يقظة وعودة جديدة لعالم النور.   للزمن وأبدية بال تاري    خ. لذا فإن اللقاء بعد 

ن الصوت والكالم ليست   ن النور والصورة تكاد تكون متطابقة إال أن العالقة بي  وإذا كانت العالقة بي 

، ينجح، يفشل، ال بسبب حاسة السماع ولكن ألن كل كلمة مولود جديد.  
ي كل لحظة: يتعيرّ

كذلك. الكالم يولد فن

ن طرفيه. االستماع . صحيح أنه ال سماع بال هواء ولكن    ال يحتاج االستماع إىل نور. ال يحتاج إىل وسيط بي  مبارسر

ي تحيط بالنظر ال توازي  ها ثنائية من نوع هواء  
هذه العبارة تطابق عبارة ال حياة بال هواء. ثنائية النور والظالم التى

وال هواء تحيط باالستماع. والظالم أحرى باالستماع من النور. الظالم ُيخىل المكان من جديد. لذا نغلق أعيينا  

ي عىل تماسك الوجود  إذا  
ي الظالم ألن الصدق هنا هو ما يبفى

ن فن ع أن نكون صادقي 
ّ
أردنا أن نسمع جيدا. المتوق

ي الظالم.  
ي اللغة فن

ي الظالم. ترتخن
ي غياب النور. الصدق شكل من أشكال التطابق وبالتاىلي فهو ما يبفى من النور فن

فن

ي  تغادر التقرير باتجاه الخيال باتجاه الكشف والتعرية. تكش
ي الظالم. ال معتن لألرسار فن

ف األرسار عن ذاتها فن

  . ن  الظالم ألن الش اختفاء من العي 

ي ثنائية المجال العام 
ثنائية النور والظالم والسمع والنظر يمكن أن تساعدنا كذلك عىل إعادة التفكي  فن

ي الذي  المجال   ، االجتماعي المجال  هو  العام  المجال  أن  العادة  جرت  الخاص.  اإلنسان والمجال  فيه  ي 
لتفى

ي العالقات االجتماعية واالقتصادية المتنوعة. المدينة الحديثة هي مدينة النور. المدينة  
ي النور، فن

باآلخرين، فن

ي األماكن  
ي ال ليل لها. مدينة بال نجوم. انحش الظالم هناك خارج المدينة. بعيدا هناك فن

ي ال تظلم. المدينة التى
التى

ي ال يسكنها اإلنسان. م
دينة النور هي مدينة االستهالك، مدينة العمل واإلنجاز. حتى المجال الخاص أصبح  التى

ا اليوم عالم مستيقظ.  
ّ
ي يد كل من

ي لم تعد تفارق اإلنسان. فن
المتنقلة التى مجاال مضيئا بالتكنولوجيا والعوالم 

ي فراش النوم. لذا ليس من المستغرب أن يواجه اإلن
سان اليوم مشكلة حادة النهار واليقظة أصبحت معنا حتى فن

ي عالم النور. من العادات القديمة أن  
ي الظالم الذي لم يعد له مكان فن

مع النوم. نشي اإلنسان أنه ال ينام إال فن

ي األكل دون أن يقلق 
ئ المضيف النور عىل ضيفه بعد تقديم الطعام. المقصد هنا أن يأخذ الضيف حريته فن يطفن

ي 
ء آخر. القلق يكون ممكنا فن ي

ن المضيف بالظالم عىل  من أي شر  النور أما الظالم فهو سيى وتغطية. هنا يستعي 

الكامل لضيفه وهو   الوجود  المضيف هنا يعطي  الوجود مرة أخرى.  النور يتم استعادة  ن يغيب  الضيافة. حي 

اءة األوىل مع األشياء. لكن المضيف هنا ال يتخ ىل  يأكل. أن يأكل بدون عيون، بدون أحكام وصور، حالة من الي 

. جوار   ي الظالم حضور غائب أو غياب حاضن
كه وحيدا فهو ينصت له دون حضور. الوجود فن عن الضيف. ال ييى
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يخىلي المكان لآلخر. الظالم هنا يسيى دون أن يعزل. النظر يشعل ضاع المكان بينما يحرر الظالم المكان من 

ن المضيف، هذه   ن المضيف بالظالم ليحمي ضيفه من عي  ن الراعية يجب أن تتوارى لتحل  الملكية. يستعي  العي 

ن يرى اإلنسان   ي نظره. حي 
مكانها رعاية االنصات. بل أن الظالم حماية للضيف من عينه هو. من حضور اآلخر فن

االنفصال   من هذه  حماية  الضيافة  ي 
فن الظالم  اآلخرون.  يراها  ذاته كما  يرى  هنا  إال صورة.  يرى  ال  فإنه  ذاته 

األشياء، مع الغذاء هنا. إذا كانت الضيافة أمومة فإن إطفاء النور محاولة للعودة واستعادة لالتصال األول مع  

ن التغذية المحضة.  ي ظالم بطن أمه حي 
ن األول هناك فن  لحالة الجني 

 

ي عالم الذات؟ قد تكون اإلجابة 
سؤالنا األخي  والجوهري هنا هو كيف يمكن الحفاظ عىل اآلخرية فن

ي مالحظة بقايا الظالم
ي دواخلنا. ما تبفى فينا من استسالم لألرق وانصات للقداسة وخيال حكايات   كامنة فن

فن

المساء. الظالم بهذا المعتن ليس النعيم الذي يقابل جحيم النور. ستكون هذه القسمة سطحية وال عالقة لها  

أنه انكشاف   بالواقع. اإلنصات للظالم ليس إنصاتا نفعية يبحث عن لذة ما أو حتى ارتياحا وصفاء ما بقدر ما 

الحركة   عالم  ي 
فن النور،  ي 

فن مالمحه  تتالشر  الذي  الوجود   . ي
اإلنسابن الوجود  من  أساشي  جانب  عىل  وانفتاح 

من   األكي   النصيب  يفقد  الذي  ي 
والتلفى االنفتاح  ي 

فن هنا هي  الفارقة  العالمة  تكون  قد  العالم.  والسيطرة عىل 

ي تريد أن
تهيمن عىل العالم. هذه الذات السوبرمان هي الذات    فرصته بسبب سطوة الذات الفاعلة المنطلقة التى

ي ذات الوقت هي الذات المنفصلة بشكل  
ي عالم االستهالك والتسويق والدعاية واإلعالن. ولكنها فن

النموذجية فن

الذي لم يعد   انعكاس عىل هذا اإلنسان  النور والظالم لم يعد لها  ن  ي تراوح بي 
التى الطبيعة  الطبيعة.  حاد عن 

ي  
ي اإلنصات لآلخرية مرة  للظالم فن

ي الظالم وربما اإلنصات للظالم يعتن
حياته إال مساحة محدودة. اإلنصات فن

ن النوم. إنه  ي أعماقنا. ذلك الصوت الذي يحول بيننا وبي 
أخرى. اآلخرية هنا تطّل باعتبارها صوت المسؤولية فن

ي أحضانه. 
األرق هنا تذكرة بذاتنا األخالقية    اآلخر الذي نحمله معنا ويحملنا معه، المهد الذي ننام حقيقة فن

ي الظالم كذلك إنصات للقداسة. القداسة هنا بمعتن 
ي الظالم. اإلنصات فن

ن يتالشر العالم فن ي تبفى حتى حي 
التى

الذات   لحدود  إدراك  المعتن  بهذا  القداسة  والسيطرة،  الفهم  قدرتها عىل  يفارق  وما  الذات  يتجاوز حدود  ما 

غرض السيطرة عليه وتحويله إىل ذات ولكن بالخشوع أمامه واالنصات له. الخشوع  وانفتاحها عىل ما سواها ال ب

إنه  الضاع.  وخارج حسابات  والهزيمة  الفوز  أفاق  خارج  فهو  انتصار ألحد  وال  ألحد  هزيمة  ليس  الظالم  ي 
فن

ي ا
ي أن نحمل معنا حكايات الليل فن

ي الظالم وللظالم يعتن
لنهار. أن  الخشوع الكريم والضعف القوي. االنصات فن
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ي تحد من عالقات اإلنسان 
، من اللحظة اآلنية التى ي النور. حكايات الليل تحرر من الحاضن

ء من الظالم فن ي
ي شر
بفى
ُ
ن

ي عىل  
ي وبال مستقبل يصبح بال أفق وبال عالقات. بال اتصال. لذا يقسو اإلنسان اآلبن

بما حوله. الحاضن بال ماضن

ي 
اللحظة    الطبيعة وال يدرك أن يدمرها. اإلنسان اآلبن ي حالة اتصال آلية بالوجود. التحرر من 

ذو بعد واحد فن

ن هذا العالم   ي حكايات المساء يرافقه شغف بالعالم الغريب، العالم المختلف، العالم الجديد. الفرق بي 
اآلنية فن

ي النهار هو أن عالم الظالم يبفى مفارقا باستمرار وال يتحّول إ
ي الظالم والعالم الذي يتم تسويقه فن

ي  فن
ىل عالم فن

ي عىل آخريته باستمرار.  إذا كان النور تمدد وانتشار للذات وهيمنة لها عىل المكان فإن الظالم 
اليد. أي أنه ُيبفى

ي الظالم يرتد اإلنسان  
ي هذه المّرة. فن ارتداد للذات ال بمعتن االنغالق عىل ذاتها بل بمعتن استقبال العالم الخارج 

يرتد  لآلخر. كما  استقباال  الخاصة    لذاته  ة  الصغي  لمساحته  يرتد  المضيف  لضيوفه.  استقباال  لبيته  المضيف 

ن كان النور نسيان وغياب. ليس هناك ضيافة  ي حي 
ليستقبل العالم. الظالم بهذا المعتن ذكرى. ذكرى لآلخرية فن

ي الظالم. 
 تعادل ضيافة فن

 

 

 

 


