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بالحوارات   مقارنة  قرصه  هو  ه  ن ّ يمي  ما  أبرز  ولعل  ودايوتيما  سقراط  ن  بي  الحوار  هذا  تاري    خ  تحديدا  ُيعرف  ال 

األخرى. لعل هذا الحوار ُدّون مقتطفا من حوار أطول. وتختلف الروايات فمنها ما يذهب إىل أن   السقراطية

ا عىل كل من دايوتيما  الحوار حدث فعال وكتب الحقا ومنها ما يذهب إىل أن هذا الحوار ليس إال حلم تردد كثي 

ي الصباح. وهناك من يقو 
ل أن هذا الحوار كتبه إله األحالم  وسقراط وكانا يحكيانه كما يحكي الناس أحالمهم فن

ي روح أحد من الناس.  
ي النهار ثم يسكن كل ليلة فن

ي السماء فن
ق فن

ّ
 مورفيوس وأن هذا الحلم يحل
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ي طريقك إىل مكان ما ال أعلم  :  دايوتيما
هو ولكنه  أين  شكرا لك يا سقراط... ارهقتك اليوم بنقاش طويل وأنت فن

 وبعيدا جدا ..   يبدو مهما جدا

 

ي تجعل الحياة ذات قيمة.. ولكن  ال  تتجه لتلك  قة إذا كانتالطريق دائما سالكة وشيّ بأس ف ال  :  سقراط 
ي الت 

معانن

ّ أن أرحل اآلن ي وأرحل .. "شكرا" ر  أبعد ؟ يا دايوتيما  هل عىلي
ّ أن أجمع أشيان  .  أشعر بأن عىلي ي

مت س  ن شكرتيتن

ي الشكر نهاية " شكرا "معها نهاية ما. ال بد أن يكون بعد 
كنت   ،بها اآلن. قبل أن تقوىلي شكرا  أشعر رحيل ما. فن

ي طريق واحد
ك ة.. طريق طويل  ةأشعر أننا فن   كن مع "شكرا"للحديث عن الفن واألدب ووجوه األشياء.. ل ةمشي 

ق طرق وكأن شكرا أصبحت "وداعا"..   هذه ء    وصلنا إىل مفي  ي
ق الطرق ليس طريقا إنه نهاية وبداية ..ش  مفي 

ق الطرق نهاية طريق ليست إال بداية أخرى.. بداية جديدة ال بد أن  ي اآلن.. مفي 
ن  ي تشبه حي 

ة الت  من الحي 

 يسبقها وداع. 

 

ي فعلت هذه المرة.  : دايوتيما
ي العزيز ولكنتن

جميل. معك حق يا سقراط.. عادة ال أقول لك شكرا فأنت صديق 

ي 
من بدأت مهمة السؤال األول معك. أنا سألتك.. والسؤال مسؤولية. أشعر   وسبب ذلك عىلي ما يبدو هو أنتن

ّ أن أعفيك من تلك   فتك بأمر ما وكان لزاما عىلي
ّ
ي كل

عال نهاية ما. نهاية االمتنان  ... شكرا .. هي ف المسؤوليةأنن

ي استجابتك  
ك. كنت كريما فن أنا أطلق رساحك اآلن يا سقراط بعد أن احتضن سؤاىلي وجود  وإطالق الرساح. 

ي اطالق لرساح الكرام. 
د عافيته استعدادا لسؤال قادم. الشكر بهذا يا صديق   والكرم يجب أن يرتاح قليال ويسي 

ي السنة الماضية  نعم نعم. هذا يبدو معقوال جسقراط:  
ن سافرت فن ي    لدلفاي دا.. مثال حي 

الساخر  لزيارة صديق 

ي استعنت بالسؤال للخروج من حالة    أشعاره الخالدة.. واالستماع إىل    إرستافونيس
ي الطريق.. وكعادن 

تهت فن

.   التيه ي
ي ال تكاد تفارقتن

ي  الت 
ي طريق 

ي لم تكن طريقا إىل أي مكان ،فن
ي عمله ،الت 

.. وقفت   صادفت نّجارا منهمكا فن

ء من الوقت ألتأمل ماذا يفعل وكيف يتحّول الخشب معه إىل صورة قائمة  ي
أمامه ولم أتحدث.. كان لدي ش 

ي ذهنه.   بذاتها. 
.   كيف تتوالد الصور عن الفكرة األوىل فن ّ ي قبل أن ينظر إىلي سبق  بقدومي    هترحيب  لكنه رّحب ن 

ي  ي يده من أدوات    بعدها   . لقاؤه ن 
يبدو أنك لست  "  "تفضل" قال، ثم أردف... ن معي وىلي ليكو رفع رأسه وألق  ما فن
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ي منتصف الطريق. ال بأس عليك.   إرستافونيسشاعركم الكبي   ... قلت نعم. جئت لزيارة  "من هنا
ي تهت فن

  ولكنتن

ي منتصف الطريق فالمنتصف مغادرة للبداية وغياب  إال  ال يستطيع التائه  
  لنهاية.. لوجه اأن يقول أنه ضاع فن

ر وجوها  :  قال
ّ
ي عن الشوارع واألماكن وكأنه يراها معي ألول مرة. وكأنه يتذك

. ورست بجانبه وهو يحدثتن تعال معي

ي هذه المدينة منذ والدته إال  لم تعد سوى ذكرى بعيدة.  
ي عن اسمي ولكنه قال أنه رغم أنه يسكن فن

لم يسألتن

ي 
ي هذا الطريق. لم يعد يساعده عىل التجوال فن

 هذه األجزاء من المدينة إال االحتفاالت العامة أنه نادرا ما يسي  فن

شد عن مكان ال يعرف الوصول إليه.   ي يشارك فيها. أو أن يأتيه أحد مثىلي يسي 
بعد قليل والطقوس الدينية الت 

ي    بدأ يشي  من بعيد إىلانفرجت الطرق و 
ي إرستافونيسبيت صديق 

ي هدايت 
ي النجار كان مستمّرا فن .. ولكن صاحت 

م ىلي من مساعدوكأنه أصبح ي
ّ
. حينها شكرته عىل ما قد ....   ةهتدي بهدايته ىلي ي

ولكنه أرص وكأنه لم يعد يسمعتن

ي أقول له فعال .. انتهت الرحلة.. انتهت مسؤوليتك .. أنا 
حينها لجأت لمزيد من الشكر.. شكرا.. شكرا.. وكأنتن

هماك السابق عىل حضوري. كانت أعفيك من كرمك. أنا مسؤول اآلن عن إعادتك إىل محلك وأخشابك... إىل ان

ي قطعت عليه رحلة لم يخطط لها وانفراجا    "شكرا"
ق. بدا ىلي حزينا لحظتها وكأنتن

ي .. يجب أن نفي 
هنا.. تعتن

ي حياته.  
. مفاجئا فن ي

ي طريق 
ن كان يسي  فن ي وعاد بهدوء ال يشبه حاله حي 

أما أنا فقد شعرت   كأنه استيقظ للتو ودعتن

  .. ي
ن كان  بالوحدة وأنا أكمل طريق  ي كل األماكن حي 

ي التجوال فن
أصبح نظري مركزا عىل األمام بعد أن كان حّرا فن

  .  دليىلي النجار معي

 

ق مع األرواح  : دايوتيما
ّ
لم أكن أعلم عن رحلتك تلك يا سقراط.. أنا ال أسافر مشيا عىل األرض ولكّن روحي تحل

ي أسفار ال تنتهي 
ي بأمر مهم. الشكر فعال يربك  . فن

العالقة ذلك أنه يخلق معه مسافة من االنفصال.    ما قلته ذكرنن

ء من الغربة عنها. أشعر بأن المسافة بيننا زادت.   ي
ي الحميمة أشعر بش 

ى وهي صديقت  ي الكي 
ن أشكر أخت  حي 

م األطفال أن يشكروا اآلخرين  
ّ
ليست مسافة انقطاع بالتأكيد ولكنها مسافة تمايز ووضوح. ربما لهذا السبب نعل

الطفل الذي يشكر يرسم  يشاركونهم هذا العالم.  آخرونالعالم ليس لهم وحدهم وأن هناك   لكي يتضح لهم أن

ن اآلخرين ن ذاته وبي  له بال    ه  . "شكرا" هي دائما "شكرا لك". إنها استحضار لآلخر بشكل مبارس  وتوّج حدودا بي 

أنها اتصال مبارس  باآلخرين.   ا ممواربة. لذا فشكرا فيها صحة للطفل باعتبار  تربك الظروف االجتماعية  ا  كثي 

عالقتهم باآلخرين. هذا االرتباك يحجبهم عن اآلخرين ويمنع اتصالهم المبارس  بهم. الشكر    ا األطفال وتربك معه

ة. ذات ال يحجبها الخوف بكل أشكاله. ال تنس يا  
ّ
المقابل عودة لالتصال مع اآلخر من خالل ذات ممتن ي 

فن
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ل الشكر  سقراط أن التكي ّ والعنف واألنانية  المعتن يكون  يست إال أشكال من أشكال الخوف العميقة.  بهذا 

ي األمان تخلية ووداع.  
ي عالقة الحب غريبا. ألن الحبشكل من أشكال األمان وفن

كما    لهذا السبب يبدو الشكر فن

ن األرواح بعد أن فصلت بينها األجساد.   يقال أحيانا  ن األرواح واألجساد. لقاء بي  ن   اندماج بي  اق    الشكر بي 
ّ
العش

 يثي  القلق عىل ما بينهم من عشق. 

ن أطلب من    ن يكون طلبنا األول خارج التوقعات. مثال حي  هذا صحيح فالشكر يصبح أكير لزوما ووضوحا حي 

 ّ ء من المال يكون شكرها لزاما عىلي ي
ي ش 
ي أن تقرضتن

ن تفعل ألن المال مالها وليس ىلي حق واجب عليها   أخت  حي 

. ملكية المال ال ي
ي هذه الحالة لزاما.  أن تقرضتن

ي وهذا ما يجعل شكرا فن
ي عتن

خاص تكشف بوضوح انفصال أخت 

ي حديث 
ا فن ي أنك جعلت منه نبئا شهي 

لكن هناك حب من نوع آخر كنا قد تحدثنا عنه سابقا ياسقراط وبلغتن

دلفاي   ي 
فن مع صديقك  الشهي   الخصال   إرستافونيس"المائدة"  إىل حب  الجسد  من حب   

ف ّ يي  وهو حب 

ي هذا الحب شت   من "شكرا" عىل خالف حب االندماج  والمعا
ي والقيم وصوال إىل حب مثال الخي  الكامل. فن

نن

 عن االستحواذ عىل  
ّ

ن الناس كلهم ويتخىل ك بي  ي والمثل العليا يتوجه للمشي 
والتملك. الحب الذي يتوجه للمعانن

ي هذا الحب مساحة واسعة للوداع واللقاء. حيث كل وداع عىل
ن لقاء عىل مستوى   ما يخّصهم. فن مستوى معي 

 آخر. 

 

 : سقراط 
ّ
ي دائما ال أمل حديثك يا دايوتيما. تذكرت هنا معل

أشكر الناس حت  يقوموا بما  أال ما سابقا كان يوصيتن

ن يقال الشكر هكذا بدون لحظة توقف  تذل الشكر ويصبح مجانيا.  يبُ   أال يستحق الشكر. كان حريصا عىل   حي 

ء    الحرص عىل عدم ابتذال الشكر يبدو  وتأمل وانصات فإنه يبدو فاقدا لمعناه.   ي
عقالنيا ومفهوما ولكن هناك ش 

ي    آخر أبعد .. كان
ء سابق   قالكونصديق  ي

  يشكر الناس قبل أن يسألهم. قبل أن يساعدوه. كان يشكرهم عىل ش 

د استماعهم له. عىل انصاتهم األول.. أو عىل وجودهم الذي يجعل من السؤال  . ربما عىل مجر ستجابتهم عىل ا

 
 
م األوىل.. للخي  الذي يراه البعض وال يراه البعض اآلخر.  ممكنا. الشكر بهذا المعتن انصات للن  ع 

ي الشكر يكشف لنا الكثي  عن شخصياتهم.  
بح أذكر معلما ىلي ال أستطيع ذكر اسمه االن فقد أصسلوك الناس فن

ي  
ا جدا وله طالب كير واشتغل فن ن الناس مما جعل له أصدقاء كير وأعداء كير كذلك.   ترتيبشهي  الزواجات بي 

يوم ونحن   خاء. ذات  للدعة واالسي  ونزوع  فيه من كسل  ما  البديهة رغم  فطنا جدا وحارصن  معلمي هذا  كان 

ي صيف أثينا الحار لحق به الظ
ء من عادات الشعوب القديمة فن ي

ي و مأ  نتدارس ش 
مي   طلب متن

ّ
شيئا من الماء   معل
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ء من الماء البارد  ي
ت له ش  ب أعاد ىلي فأحرصن

ي قد انتهت فلم   اإلناء. بعد أن رس 
ولم يقل شيئا. لم أشعر أن مهمت 

ض شكره الذي   " عفوا"يكن هناك "شكرا" تجعلنا ننتقل لما بعد طلب الماء واحضاره. داعبته قائال:   ي أفي 
وكأنتن

فيه لم ينطق به. لكنه قال د الواجب ال كرم  ة "ال شكر عىل واجب".  ي الصغي 
ون أن ينظر ىلي مكتشفا لعبت 

ن الخارجية.    والشكر دائما للعطاء الفائض الذي ال تفرضه القواني 

 

مفاجآت الواجب    عالُم :  دايوتيما وبال  بال كرم  ُمنجز  عالم  عالم  للحساب.   .  بمعادالت  ينتمي    ومتقن  الشكر 

الوجود تولد ثم ترحل. تبق  باعتبارها غائبة.   ي 
ي  لفصول فن

الواجبفن الذوات.   هذا   عالم  الذات    إغواء لبعض 

المتمددة    ا ال تعرف لها حدود  مثال   األنانية 
ّ
المتمددة تمد الذات  الشكر.  معها استحقاقها   ولذا يصعب عليها 

ن. لذا فالشكر شعور بالواجب عىل الذات وحق اآلخر. للحقوق وبالتاىلي فهي ال ترى إال واجبات عىل اآلخري

ي 
ي إضافة وال كرمحقوقها معها ال تطلب من أحد  تتمدد الذات الممتدة الت 

. كل ما تحتاجه قد تم إقراره سلفا فن

ي يدين بها العالم لها. الذات المتمددة شعور بمديونية العالم بينما الشكر شعور بمديونية 
منظومة الحقوق الت 

ي ذات الوقت االتصال الذات 
ن الذات واآلخر وفن . لهذا السبب تحديدا يكون الشكر إحساس وإدراك لالنفصال بي 

ي عىل الوجود. هدية جديدة كل مّرة. ال  
الذي نشأ بينهما. االتصال الذي حدث هو اتصال كريم، اتصال إضافن

ي عالم االنفصال واالتصال هذا. االنفص
ال هذا هو سبب شعورك بنهاية ما  مكان للهدايا والكرم والشكر إال فن

ي حديثنا األول. لذا فالحب والعشق ال شكر فيه ألنه محاولة لالتصال ومقاومة االنفصال  
ن قلت لك شكرا فن حي 

ي  
الواحد فن الفرد  ي جسدين. تعرف ما يحك هنا عن زيوس وأنه قد قسم 

الواحدة فن األول الذي حدث للروح 

واحد منهما حياته كلها  ي كل 
ليقضن باالتجاه   بحثا   جسدين  ما يسي   الحب هو  ليس  أنه  يبدو  لكن  اآلخر.  عن 

ونسيان   االتصال  باتجاه  حركة  الحب  إذا كان  عنف.  من  عنه  ينتج  وما  الكره كذلك  ولكنه  للشكر  المضادة 

األول كذلك.   لالتصال  االنفصال ونسيان  باتجاه  عنيفة  الكره حركة  فإن  األول  عالم  لالنفصال  ي 
فن باختصار 

ي عالم اإلنعام تبدأ العالقات ب  "مرحبا  الواجب تبدأ 
ن الناس ب  "إفعل وال تفعل" بينما فن وتنتهي ب    "االتصال بي 

ي كل أمٍر "نسيان للتحية".  
ي كل سؤاٍل "مرحبا" كامنة وفن

 شكرا". فن

 

ي يا دايوتيما فهم يظهرون ما يحاولون  :  سقراط  ون عجت  . أقصد إخفاؤهدائما ما كان الكارهون والعاشقون يثي 

ي الكره  
انجذاب عميق للمكروه يتضح مع كل تعبي  من تعابي  الكراهية. من يكره ال ينش وبالتاىلي فالكره   أن فن
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ي ذات المكان األول.  
ي الروح. الكارهون لم يغادروا المكان بعد. ال يزالون فن

ي الذاكرة وفن
اتصال وارتباط عميق فن

ي ذلك الحدث األول الذي ولدت فيه الكراهية. الكراهي
ة بهذا المعتن انحباس وعجز عن الرحيل وهذا ربما ما فن

ر  يجعل منها ألما حارقا للحياة. العاشقون كذلك يكشفون  
ّ
ن أجسادهم.    عن توت الرحيل مع كل التصاق أعمق بي 

ي العش
ادراك عميق لحركة الزمن وحتمية الرحيل لذا ال يجتمع العشق مع الصي  واألناة واالنتظار. العاشق    قفن

ق الطريق أو كأنه قد لبس لباس الرحيل وأصبح يرى طريق الفراق  الذي ال ي ي مفي 
ريد الرحيل يترصف وكأنه فن

ي الشكر  
أمامه. لذا فالعشق سباق مع الزمن وهذا ما يفعله المسافرون. لهذا السبب تحديدا يمكن أن نرى فن

. الشكر بهذا المعتن عُ  ي
ي أن تكشف   رّي أمام الذات وأمامرصاحة وانكشاف وتحرر من التخقنّ

اآلخر. أن تشكر يعتن

ي احتياجها. الشكر هنا إعالن عن العجز الذي كان. العجز الذي غادرنا بفضل تلك اليد  
عن ذاتك المحتاجة فن

ي امتدت لنا وأعانتنا.  
 الت 

 

ي :  دايوتيما
ي يا سقراط بعد أن شكرتك فأنت تغادر بعجزي األول معك. أن تأخذ معك ذان 

ن تغادرنن نعم. حي 

الستعانة بهم.  المحتاجة. لذا فنحن نمد مع كل شكر شيئا من ذواتنا. وتحديدا ذواتنا المتلهفة للقاء اآلخرين وا

ي 
ء متن ي

 لش 
ً
ي "شكرا" يا سقراط هي كذلك وداعا

ي سمعتها فن
ي لذا يبدو أن "وداعا" الت  ء من احتياح  ي

األول    . ش 

ي اآلخر. 
االحتياج الذي لم يذهب سؤاله هباءا منثورا.    الذي أصبح اآلن سعادة. االحتياج الذي لم يخب ظنه فن

ي كل سؤال
ي كل سؤال عطاء. فن

منحة لآلخر أن يفعل ويشارك. لذا فأنت كريم   دعوة و   ولذا يا سقراط فإن فن

ما   العطاء وهذا  ون عن عجزهم عن  يعي  منك  بها. من يغضبون  الناس  مواجهة  ي ال تكف عن 
الت  بأسئلتك 

ي أسئل
تك يا سقراط أنها تكشف أحيانا أنه ال أحد يستطيع أن يعطي ألنه ال أحد  يحزنهم ويغضبهم. الخطي  فن

.  عىل أسئلتهم   يستطيع أن يجيب وهذا مخيف جدا. يريد الناس أن يعتقدوا دائما أنه هناك من يمكن أن يجيب

ي الوجود تستطيع أن تمنحنا شيئا منها وقد تكشف عن  
ي يمنحها السؤال قد تكشف عن نعمة فن

الفرصة الت 

اغ مرّوع ال قاع له. ربما هذا كذلك ما يفرّس هرب الناس من السؤال ومن احتياج اآلخرين العتقادهم أنهم ال  فر 

ن ذواتهم بعد أن حاولوا أن يتملّصوا منها بشت   يملكون ما يقدمون. أي أن السؤال يعيد المواجهة بينهم وبي 

السائل للمسؤول ألنه كشف له عجزه عن    الطرق. السؤال عندهم لن ينتهي بشكر بل باعتذار. أي أن يعتذر 

 ما تعطيه  
ّ
ن يأتيك من يتسّول ثم ال تجد الوفاء بمسؤولية السؤال. االعتذار يجعل من المسؤول سائال كذلك. حي 

. لذا   م وأصبح سؤاال أكي 
ّ
فإنه يحيلك إىل متسّول معه. السؤال الذي ينتهي باعتذار سؤال لم يرحل ولكنه تضخ
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ن يتضخم السؤال يت ا إىل أزمة ال حل لها  حي  حول إىل سؤال متوجه إىل هللا. )سيقول أحد الفالسفة الحقا مشي 

 "هللا وحده يمكن أن ينقذنا"(.  

 

ي الوجود. لذا فالشكر  :  سقراط 
 قلقا عميقا فن

ّ
ي حول قلق السؤال. أو أن السؤال يبث

لن اختلف معك يا معلمت 

خاء والفكاك  القلق ولو مؤقتا. القلق هو عصب الحي  ارتخاءنوع من   اة لذا فالشكر نوع من أنواع السكينة واالسي 

ي طريق آخر. الشكر حالة من الشتات الجديد.  
. الشكر بهذا المعتن التفات جديد ألنه حركة فن من حتمية المسي 

ي تزعج الناس ليست إال محاولة أخرى ألن أقول لهم  
ي الت 

العالم بعد شكرا ليس هو العالم قبلها. لعل أسئلت 

ي فيهم انفصال جديد.    شكرا.  شكرا عىل ما سبق ولكننا اآلن بحاجة إىل طريق جديد. لعل سؤاىلي يريد أن يحت 

ي 
ح بداية جديدة إال أنه فن انفصال ينفض عنهم غبار االتصال الذي خمل وأصبح بال حياة. إذا كان السؤال يجي 

  .  رحمه األول شتات وتوقف عن المسي 

 

 

 

 

 

 


