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تجربتي الشخصية في الغرب

قد  مصادفتان  مّرْت  واحد،  بيوٍم  المداخلة،  هذه  كتابة  قبل 
نقاش  األولى:  ما نحن في صدده.  ذواتْي داللتين على  تكونان 
دار في إحدى الفضائّيات العربية بين شخصين عربييْن. أحدهما 
اوروبي  ببلٍد  جامعّي  أستاذ  اآلخر  وسجعًا.  بالغًة  يتنّفط  محلّي 
ُيعنى بالنشرات العلمية وإحصاءاتها. يحكم على األمور بنتائجها 
وهي الحكم الفْصل في نظره، أي ال دخل للعاطفة فيما يستنبط.

إذا أردنا أن نقارن بين الشخصين، وليس المقصود المفاضلة 
هنا، فاألّول رّبما ينتمي إلى سوق عكاظ، وسجع الكهان، والخطب 
وجداول،  مختبرّية،  أنابيق  إلى  ينتمي  الثاني  )الشقشقية(. 

وخطوط بيانية. الشخصان المشار إليهما أعاله فلسطينيان.
المناقش االنفعالي، يتقن اللغة نحوًا وصرفًا، وال تخلو قفالت 
جمله من إيقاٍع ديني، يجعلها أقرب ما تكون إلى التمسرح. ياسر 
المقّدس ال  فهو كالسّر  لذا  رمز،  المناقش،  رأي هذا  عرفات في 
أو  سافلها.  عاليها  فلسطين  انقلبت  لو  حتى  به،  المساس  يجوز 
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الثاني  المناقش  ألوانه.  أو  فصاله  تغيير  يجوز  ال  الوطني  كالَعلَم 
يشّخص  يرى  ما  ضوء  وفي  السينية  األشعِة  نتائَج  يقرأ  كطبيب 

العلل.
عرفات  لياسر  ليس  أْن  ذكرها،  التي  التشخيصات  تلك  من 
فارتجال  فتخّبط،  ارتجال  هي  وإنما  مدروسة،  رؤية سياسيٍة  من 
كانت  ويوافق.  يعود  ثّم  وينسحب  ينسحب،  ثّم  يوافق  فتخّبط. 

أطروحات هذا المناقش، موّثقة باألسانيد والتواريخ.
مع ذلك ال أدري ما الذي عناه األستاذ الجامعي، على وجه 
الدّقة، حين ذكر باّن ياسر عرفات عقلية ارتجالية؟ هل قصد عقليًة 

شفاهّية؟
الثاني  المصطلح  وعند  عنده  التوقف  أريد  ما  بالضبط  هذا 

النقيض له: العقلّية التدوينية.
ولكْن  تدوينية؟  أمة  الغرب  هل  شفاهية؟  أّمة  نحن  هل  أْي 
هذه  كتابة  قبل  مّرْت  التي  الثانية  المصادفَة  لنذكر  ذلك،  قبل 
صحيفة  عن  منقولًة  اإلنترنت  في  مقالًة  قرأُت  وفيها  المداخلة، 
خليجية وفيها يدحض كاتُبها العفيف األخضر بعض إطروحات 
وال  العقل  عن  )يكتب  بأّنه  إّياه  واصفًا  الجابري،  عابد  محّمد 
أّن  األولى:  نقطتان.  المقال،  هذا  في  يهّمنا  ما  به(.  يكتب 
اإلنساَن العربي إذا زار الغرب سينظر إليه )على أّنه شيء مخالف 
األوروبيين  يرى  عندما  يشبهه... سيستغرب  وما  ألفه  ولما  له، 
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يجاهرون بالمعاصي( يذكر كاتب المقال كذلك، )أّن هذا اإلنسان 
العربي لو كان سليم العقل وذا فضول معرفي فسيزور المؤسسات 
يتعرف  كوني  بعقٍل  سيلتقي  وهناك  والصناعية  والثقافية  العلمية 
فيه عقله على نفسه وسيشعر أّن هذا العقل النظري ال يختلف عن 

العقل النظري في بلده إاّل في درجة التطّور......(.
هي  المقال،  هذا  في  بها  التنويه  تستحّق  التي  الثانية  النقطة 
يقول  أخرى.  مرة  عقالنيًا  وال  مرة  عقالنيا  يكون  قد  اإلنسان  أن 
صاحب المقال: الغزالي الذي كتب مقاصَد الفالسفة عقالني، 
قال  الذي  والغزالي  عقالني.  ال  التهافت  كتب  الذي  والغزالي 
ما يلي هاذيًا: )ويجوز للجبل أن ينقلب حصانًا بإذن اهلل تعالى( 
القسطاط )وقد أعود إلى بيتي وأجد أن كتابًا من كتبي قد تحول 
ببغداد  للظهر  وتوضأت  )المنقذ(  وبال(  وراث  فأكل  حصان  إلى 

وصليت العصر بمكة )اإلحياء(.
أو  الغرب،  في  العيش  إلى  المرء  يحتاج  ال  حال،  أّية  على 
االطالع على األدب الغربي، حتى يعرف أّن الغزالي كان يهرف 
حين جاز عنده أن ينقلب الجبل حصانًا، أو )يعود إلى بيته فيجد 

أحد كتبه وقد تحّول إلى حصان فأكل وراث وبال(.
ال ندري، أو في األقل كاتب هذه المقالة ال يدري، تحت أّية 
ظروف نفسية أو صحية كتب الغزالي هذا األدب الالمعقول حّقًا، 
وما سياقه العام. ال تعدل هذه الالمعقولية إاّل المعقولية َمْن يأخذ 
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عّينًة كهذه فيتهم عقلّيَة أّمٍة بكاملها بالتخلف والغيبية.
ذكرها  )المعاصي( التي  بكلمة  لنتمّعْن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أوربا  يزور  حينما  العربي  الزائر  )إّن  المقالة:  بداية  في  الكاتب 
أية  عن  بالمعاصي(  يجاهرون  األوربيين  يرى  عندما  سيستغرب 
معاٍص يتحدث الكاتب؟ المعصية ـ قبل كّل شيء ـ كلمٌة دينّيٌة 
تحريمية من وجهِة نظٍر شرقية، أّما من وجهِة نظٍر غربية فلم يُعْد 
لها وال للكلمات الدينية األخرى أّي زخٍم في التعامالت اليومية. 
كادت.  أو  العلميُة  اللغُة  محّلها  وحّلْت  عهود  منذ  سحُرها  بطل 
أكثر من ذلك كيف تكون معاصي وهي إّما مجازة بالقانون نّصًا، 
أو أّن تحريَمها غيُر منصوٍص عليه. على هذا فما اعتبره الكاتب 
بالشيء  الشيء  فردية(.  )حرية  الغربي  القانون  يعتبره  معاصي، 
ُيذكر، يشيع اآلن أن مرّد التصرفات وحتى الشاذة منها إنما يعود 
إلى الصفات الجينية في اإلنسان، وليس إلى رغباته أو ميوله. هذا 
الناس  للعلم من هيمنة على عقول  برهاٌن آخر على ما  بحّد ذاته 

بأوربا.
وسط  العراقيين  العسكريين  أحد  صورة  عن  مقالًة  مّرًة  كتبُت 
جثِث قتلى. كان واضعًا بسطاله العسكري على صدر جثة مدّماة، 
وهو في نفس الوقت يكرع قنينة شراب كإشارٍة على ما يشعر به 

من أمان.
فوجئُت بعد مّدة، برسالة من أستاذ جامعي كان أستاذًا لي، 
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سنين  منذ  نلتِق  لم  إعجابنا.  موضع  كانت  أوربية  ثقافة  ومثقفًا 
حياتي  تعّرض  قناعته  حسب  ألنها  المقالة  على  المني  طويلة. 
للخطر، مضيفًا استغرابه من شجاعتي، رّبما ألّنه لم يعهْد بي إاّل 

الجبن.
اللغة  حين أنهيُت الرسالة شعرت بغربة حقيقية بيننا. حتى 
الواحدة التي تجمعنا، باتت تفرقنا اآلن. رسالة مشحونة بالتلغيز 
ومعنية بالتعمية، فال يقول مثاًل: أال تخاف من السلطة ببغداد، 

وإنما يلّف ويدور ثّم يذكر النشامى بداًل عن ذلك.
لم أكْن شجاعًا قّط حين وصفت ذلك العسكري بأنه متوحش. 
نسيُت  البوليسية،  األجواء  عن  بعيدًا  العيش  نتيجة  رّبما  ولكن 
فاستبدلتهما  المحلية.  بمواضعاتهما  والجبن  الشجاعة  مفهومْي 
البيئة  عّلمتني  أخرى،  بكلماٍت  والخطأ.  الصواب  بمفهومي: 
لذا ال وجود  أو خطئها.  بمقدار صوابها  األفكار  أِزَن  أن  الجديدة 
للشجاعة في حالة كهذه. ولكن بعد سنين في الغربة امتحنُت من 
جديد مفهومي الصواب والخطأ. أدركت أّن المصطلحين نسبّيان 
ثانيًا. بناء  أّواًل، وأْن ليس هناك من صواب 100 وال خطأ 100 
أقوله  ابتدأْت في حياتي مرحلة جديدة. أي: هل ما  على ذلك 
مقنع أم ال؟ إذن هل وصفي لتلك الشخصية العسكرية ووصمي 

إياها بالتوّحش وصٌف مقنٌع أم ال؟
هذا كّل ما في األمر. لم أنطلْق من موقٍف سياسي، السّيما أّن 
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نفرتي من ذلك المشهد تنطبق على كل عسكري بتلك الوضعية 
وفي كل زمان ومكان. أال يمكن اعتبار هذا العسكري وقيِمِه من 

مخّلفات سيادة العضلة والمخلب والناب؟
٭ ٭ ٭

من  فيه  مما  المتداول،  قاموسنا  في  أوسع  مساحة  )للحيوان 
العّباسيون  حاول  مجتمعة(.  والحرفية  والبحرية  النباتية  األلفاظ 
مع  تآلفهم  من  زادوا  الوحشية.  وعاداته  اللغوي  الحيوان  ترويض 
النباتات والفلسفة والفقه واألسفار. حاولوا أكثر من ذلك. غّلبوا 
ودمنة  كليلة  فظهر  الخام.  نفسه على طبيعته  الَحَيوان  العقل في 
تسودها  مملكة  الحيوان.  في  اإلنساني  للتصّرف  وعاء  كأذكى 
كيف  لكن  والتجربة.  الدهاء  إاّل  فيها  ينتصر  وال  والعظة  الفطنة 
معها  أصبح  لدرجة  العصري؟  قاموسنا  إلى  الَحَيوان  عاد  ولماذا 
اإلنسان امتدادًا للَحَيوانات المفترسة. يقال بالعراق: )ال تتحرش 
)أشرب  أو  آكلك(  )واهلل  فيقول:  يهددك  أو  سيأكلك(،  ألنه  به 
ذلك  من  وأدهى  افتراسيًا،  حقدًا  هنا،  األكل  يتضمن  دمك(. 

غيابًا للقانون، وتعطياًل كلّيًا للعقل، أي غلبة العضلة.
لشرايين  امتداد  هي  إذ  تحّضر  الشجرة  بالمقابل صناعة   ...
في  جّمة  معارف  تتطلب  فهي  وتجّذر  استقرار  وألنها  اإلنسان. 
الجيرة  في  القوانين  سّن  تحّتم  ـ  وماء  رطوبة  ـ  والتربة  الفصول 


