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طه باقر.. العالم الذي رمم الذاكرة العراقية ببراعته في فهم اآلثار
العراق،  باقر” يف 1912 يف مدينة احللة،  “طه  ولد 
كانت  وعائلته  هناك،  املتو�سطة  درا�سته  اأكمل 
معروفة ب�سعة علمها، لذا حر�ست على تدري�سه اللغة 
العربية، فدر�س النحو وال�رصف على يد عمه ووالده، 
اجتاز درا�سته الثانوية عام 1933 بتفوق حيث كان 
البعثة،  طالب  كاأحد  واختري  الأوائل،  الأربعة  من 
املعارف  وزارة  نفقة  على  الآثار  علم  درا�سته  وتقرر 
باأمريكا،  �سيكاغو  جامعة  يف  ال�رصقي  املعهد  يف 
البكالوريو�س  �سهادة  على  ح�سل  �سنوات  اأربع  وبعد 
علم  هي:  هناك  در�سها  التي  والعلوم  واملاج�ستري، 
والتاريخ  والتنقيب،  الآثار  ومواد  النرثبولوجي، 
امل�سماري  باخلط  كتبت  التي  واللغات  القدمي، 
والأ�سورية،  البابلية  وفروعها  والأكدية  كال�سومرية 
الفرن�سية  باللغة  علم  لدية  وكان  العربية،  واأي�سا 
عن  والتنقيب  احلفر  اأعمال  مار�س  وقد  والأملانية 

الآثار وهو ل يزال يف اأمريكا.
ترميم  جمال  يف  العاملني  اأبرز  من  باقر”  “طه  يعد 
الذاكرة العراقية و�سلتها بتاريخها احليوي املتحرك 
القدمي  التاريخ  جمال  يف  عمل  فقد  واملنتج،  احلي 
اإعادة  على  ركز  لقد  العراق،  تاريخ  الأخ�س  وعلى 
�سورة اجلماعة العراقية املنتجة واجلدية يف تفاعلها 
كانت  لقد  والجتماعية،  الطبيعية  بيئتها  مع  القدمي 
الدولة العراقية احلديثة والتي عا�س بداياتها وفتوتها 
الإن�سان  هذا  تاريخ  يف  للنظر  مدعاة  باقر”  “طه 
العراقي وكيف اأبدع اأملع ح�سارات العامل القدمي قبل 
وقوعه يف براثن النحطاط العثماين، لقد ربط “باقر” 
التاريخ وعلم الآثار ربطا وظيفيا، فالآثار لديه  بني 
ومعزولة،  جامدة  لأزمان  يوؤرخ  اأ�سم  حجرا  لي�ست 
اإغناء  اإىل  دائما  بحاجة  واقع  عن  متحرك  تعبري  اإنه 
م�سامينه الإن�سانية بالك�سف والتنقيب عن اإمكانات 
اأ�س�س  ومثلما  الإبداعية.  وقدراته  العراقي  الإن�سان 
الفرن�سيون علوم التاريخ والآثار يف م�رص كذلك فعل 
الإنكليز والفرن�سيون اأي�سا يف جمال الآثار العراقية، 
ولقد كانت جهود العاملني بالآثار من الأجانب هامة 
بتاريخها  الهتمام  على  بلداننا  ونبهوا  حفزوا  فقد 
التي  ال�سلبيات  ينفي جملة من  ذلك ل  اأن  اإل  القدمي، 
اإىل  فبالإ�سافة  هوؤلء،  عمل  يف  “باقر”  اإليها  فطن 
من  بع�س  بها  قام  التي  والتهريب  القر�سنة  اأعمال 
التاريخ  اإىل  نظرتهم  فاإن  املجال  هذا  يف  العاملني 
العراقي وقراءته باآثاره كانت ل تالءم املعنى الذي 
يبغيه املوؤ�س�سون العراقيون للتوا�سل مع ح�ساراتهم 
بقوله  “باقر”  �رصح  انطالقته  اأول  ويف  الأوىل، 
تاريخنا  نكت�سف  اأن  علينا  العراقيني  “نحن  ال�سهري 

بجهدنا ودماغنا واملنطق الذي نحمله”.
بجزئيه  القدمية”  احل�سارات  “تاريخ  مو�سوعة  تعد 
باقر”،  طه   ” تاريخ  يف  العلمية  املحطات  اأهم  من 
اخت�س  وقد   1951 عام  مبجلدين  الكتاب  �سدر  فقد 
اأقدم  اجلزء الأول منه بتاريخ العراق وح�سارته منذ 

البابلية  الدولة  اأيام  اأواخر  حتى  احلجرية  الع�سور 
الثاين  اجلزء  يتعلق  فيما  ق.م،   536 عام  احلديثة 
بح�سارة وتاريخ وادي النيل وجزيرة العرب وال�سام، 
العاملية  امل�سادر  اأهم  من  مبجلديه  الكتاب  ويعد 
اآخر  كتاب  اأي  يناف�سه  ومل  املو�سوع  كتبت يف  التي 
من  اأكرث  طبعه  اأعيد  وقد  الآن،  حتى  املجال  هذا  يف 
القراء واملخت�سني  يزال مطلوبا من  ع�رص مرات وما 
حتى الآن، ومقررا يف اأغلب اجلامعات العربية وبع�س 
العاملية، كما ي�سكل مرجعا ل غنى عنه للقارئ العام 
التاريخ  واأ�ساتذة  العليا  الدرا�سات  وطلبة  واملخت�س 

والآثار.
القدمية  الأثرية  املواقع  بع�س  باقر”  “طه  اأكت�سف 
الت�سمية  وهي  حرمل”  “تل  موقع  ومنها  بغداد،  يف 
يف  وكان  “�سادوبوم”،  ي�سمى  كان  اإذ  لُه  احلديثة 
“اإ�سنونة”  مملكة  اإىل  تابعا  اإداريا  مركزا  املا�سي 

والتي كان مركزها “تل اأ�سمر” الواقع �رصق بغداد يف 
“تل حممد” الذي  حمافظة دياىل، ويقع قريبا منها 
يقعان  الأثريني  التلني  وكال  “بنايا”،  ي�سمى  كان 
طينية  رقم  على  وعرث  اجلديدة،  بغداد  منطقة  يف 
حرمل”  “تل  اآثار  حفريات  يف  طينيني  لوحني  منها 
قانونية، وحتتوي هذه  واأحكام  و�سجلت فيهما مواد 
املواد القانونية التي عرث عليها على اأحكام خمتلفة 
ال�سخ�سية  ال�رصقات والعتداء والديون والأحوال  يف 
من  ذلك  غري  اإىل  وال�رصاء  والبيع  والأ�سعار  والأجور 
بحث  باقر” يف  “طه  ذكره  القانونية، ومما  ال�سوؤون 
“تل  يف  عنه  “املك�سوف  “اأ�سنونا  قانون  يف  لُه 
عليه يف  املعثور  اأ�سنونا  قانون مملكة  “اأن  حرمل”: 
من  جاءتنا  والتي  املدونة  القوانني  اأقدم  حرمل  تل 
العراق القدمي، وكان قانون حمورابي اإىل زمن قريب 
اأقدم �رصيعة يف تاريخ الب�رص، ثم بدل هذا الراأي بعد 

امللك  اإىل  يعود  �سومري  قانون  اأجزاء من  ا�ستك�ساف 
لبث ع�ستار ومبا اأن القانون امل�ستك�سف يف تل حرمل 
اأقدم زمنًا من حمورابي بنحو من قرنني فيكون بذلك 

اأقدم �رصيعة ك�سف عنها البحث حتى الآن”.
الطينية  الرقم  يف  الطويلة  “باقر”  اأعماله  ومن 
امل�سمارية جتمعت لديه جمموعة كبرية من املفردات 
اللغوية الواردة يف تلك الن�سو�س يف اللغة ال�سومرية 
والأكدية مما جنده الآن متداول يف لغتنا العربية ويف 
اأو دخيلة  اأعجمية  اأنها  توؤ�سلها على  التي  معاجمها 
كاملعامالت  احلياة،  �سوؤون  خمتلف  تخ�س  وهي 
واأ�سماء  الزراعة  واأدوات  الآلت  واأ�سماء  التجارية 
والأع�ساب  والنباتات  الأ�سجار  من  مهمة  جمموعة 
على  ا�ستعمالها  يقت�رص  كلمات  وبع�سها  الطبية 
املفردات  تلك  فاإن  ولهذا  العراقية،  العامية  اللهجة 
“باقر”  موؤلفات  اأهم  من  واحدة  تكون  اأن  ا�ستحقت 

يف  ي�سمى  ما  القدمي  اللغوي  تراثنا  “من  املعنون 
املوؤلفات  من  واحدا  يعد  الذي  بالدخيل”  العربية 
اللغوية  الدرا�سات  حقل  يف  والنادرة  الطريفة 

املقارنة.
عام  يف  املطبعي  حميد  واملوؤرخ  الباحث  عنه  يقول 
فهو  العراقي،  للمتحف  اأمينا  باقر  طه  عني   1941
له  و�سع  اإذ  والإهمال،  العبثية  من  اأنقذه  من  اأول 
منهجا علميا يف عر�س الآثار بح�سب ت�سل�سل اأدوارها 
علي  ذلك  يف  ي�ستند  وكان  واحل�سارية،  التاريخية 
ووعيه  القدمية  للغات  ودرا�سته  التنقيب  يف  خربته 
بقراءته  مدعوما  العراق  ح�سارة  لأدوار  اجلديل 
وحله  وبابل  �سومر  األواح  امللوك  لإثبات  املتعمقة 
هذا  منهجه  نتائج  من  وكان  ال�سومرية،  اللغة  األغاز 
اأن اأخذ طلبة ق�سم الآثار منذ تاأ�سي�سه 1951 يطبقون 
طه  لهم  ُه  �َسَنّ ما  علي  العراقي  املتحف  يف  علومهم 

بغداد_ متابعة

الحياةالشائع في قراءة األدب  للشفاء"التعويذة"
الق�س�سية  املجمعة  والتوزيع  للن�رص  اأطل�س  دار  عن  حديثا  �سدر  حديثا 
 : الكتاب  غالف  على  جاء  الهادى.  حممود  للدكتور  "التعويذة"،  بعنوان 
�سمات اأح�سانها قا�سية. حنان كفيها كان قاتاًل. عابر �سبيل كان القرار. 
القلب وهو  اإليها  ا�ستاق  العقل وهو باك.  بال وداع عزمت الرحيل. راقبها 
دام. بعيد عنها كان العامل اأو�سع. فتح العامل م�رصاعية اإل هى كانت تلوح 
من بعيد. كعا�سق بحث عن احلب فى كل الأوطان اإل حبها كان الأمل. ل�ست 
لها فرع  اأنى  اأنها ىل جذر وقدرها  اأم. قدرى  لكنها مل تكن ىل  بها عاق. 
�ستجمعنى معها فى  الإقامة  اأما  زائًرا....  �ساأعود  �ساأعود،  ما  يوًما  �سارد. 

خلود القبور 

عن "ح�سن مدن" :كثريا ما نذهب اإىل العزلة اختياريا، حني تكون مالذا من 
الأمل الذى ي�سببه الآخرون، الفرتاق البطيء مر ومعذب تغدو م�ساحة البيت 
ال�سيقة ف�ساء حرية، نعيما يف مواجهة حجيم اخلارج، الذى يف�سح خواء 
النفو�س وه�سا�ستها، ويف مثل هذه  احلال يقيم �سداقة دافئة مع تفا�سيل 
– عزيزة واأليفة وم�سلية،  الرغم من حيادها الظاهر  – على  واأ�سياء تبدو 
كانه يعود اإىل فطرته، يعيد تنظيم امل�سافة بني ذاته وبني الب�رص والأ�سياء.

اإليها، نختارها، حني تلج عامل  ل تاتي العزلة وحدها، نحن الذين نذهب 
كان  لو  حتى  البوح  بل  ل  التعبري  القول  و�سيلة  هي  الكتابة  فاإن  العزلة 

غا�سبا.

الأدبي  الطابع  اإهمال  تعني  اإمنا  القراءة  هذه  مثل  اإن   : يتحدث  اإيجلتون 
للعمل؛ مبعنى اأنه ق�سيدة اأو م�رصحية اأو رواية ولي�س تقريًرا عن حادثة تاآكل 
ا،  اأي�سً وتقارير  الأديبة قطع بالغية  الأعمال  اإن  الرتبة يف ولية نربا�سكا. 
وتتطلب منًطا من القراءة على درجة بالغة من اليقظة؛ منًطا منتبًها للنربة 
والإيقاع  والن�سيج  والرتاكيب  والنحو  واجلن�س  وال�سال�سة  املزاجية  واحلالة 
وبنية ال�رصد وعالمات التنقيط والإبهام، بل لكل ما ينطوي عليه مو�سوع 
ال�سكل. �سحيح اأن يف و�سع القارئ اأن يقراأ دوًما تقريًرا عن تعرية الرتبة يف 

نربا�سكا بهذا الأ�سلوب الأدبي.
ومن �ساأن هذا اأن يعني بكل ب�ساطة اإيالء بالغ الهتمام با�ستغال بغته. 

الجتاه الغالب املميز لالأدب اجلديد هو ول �سك  اأدب احلياة، واأود قبل كل �سيء اأن 
اأ�سميه “اأدب احلياة” لأن عبارة:” الأدب يف �سبيل احلياة” قد اأثارت لب�سَا وغمو�سَا 
اأدب حتى املاأخوذ من بطون الكتب  اإن كل  يف الأذهان، وجعلت الكثريين يقولون 
وتهذيبها.  احلياة وجتميلها  �سبيل  اإمنا هو يف  والبالغة  واحلكم  ال�سري  القدمية يف 
وهذا �سحيح. ولكن لي�س هذا ما يق�سده الأدب اجلديد ول �سك- ف�سباب الأدب اجلديد 
يريدون من “اأدب احلياة” اأن يكون �سيئَا اآخر غري “اأدب الكتب”. واإذا كنت قد فهمت 
اأو  اأو ع�رص  اأن يقوم الأدب على التجربة احلية لإن�سان  غر�سهم جيداَ فهم يريدون 
�سعب، واأن تكون هذه التجربة �سادقة- ومن هنا جاء اهتمامهم بالواقعية- فال 

تزييف ول تهويل حتى ل تف�سد ال�سورة وحتجب احلقائق.

عن الخطأصدر حديثا أدبكتابة

قراءة في كتاب

ال�سبع”،  ال�سماوات  “حّي  اجلديد  ال�سعرّي  الكتاب 
طويلة  ق�سيدة  ال�رصاي،  ح�سام  العراقي  لل�ساعر 
لرحلة  ا�ستعادات  مقاطعها  تعترب  نيويورك،  عن 
الأمريكّية،  املدينة  تلك  اإىل  �سنوات  قبل  ال�ساعر 
التي  العا�سمة  واأي�سًا مقاربات لحقة مع بغداد 
ولد فيها، حيث تتقلب يف �سفحات الكتاب �سرية 
رماد مركز التجارة العاملي يف مقابل �سرية رماد 
اآخر هو رماد جممع الليث ببغداد، لتكون املقاطع 
بني  الطبائع  مت�ساّدة:  ثنائيات  بني  مت�سل�سلة 
امل�سافر  العربي،  والآخر  العراقي  والغرب،  ال�رصق 
البقاء يف  اأفكار  تتجاذبه  الذي  العائد  يف مقابل 
يف  عليه  مّرت  التي  واخلرائب  اجلديد،  املكان 

ما�سيه قبالة العمران ال�ساهق.
و�سّم الكتاب، ال�سادر حديثا عن دار “الرافدين” 
العراقي  للفّنان  تخطيطات  ع�رصة  ببريوت، 
املغرتب كرمي ر�سن، توّزعت بني املقاطع، جم�ّسداً 
اأ�سكال  هيئة  على  ظهرت  فنّية  ت�سّورات  فيها 
وتكوينات واأداء تعبريي، بعد قراءة وافية للن�ّس 
ودللته، واإثر مرا�سالت امتّدت لفرتة بني الر�ّسام 

وال�ساعر.
وكتب ال�ساعر فا�سل العزاوي على غالف الكتاب 
الذين كتبوا ق�سائد  ال�سعراء  “كثريون هم  الأخري 
عن نيويورك، مثل والت ويتمان وغار�سيا لوركا 
ولنغ�ستون هيوز ومريو�سالف هولوب واأدوني�س، 
بعد  اأي�سا  ال�رصاي  ح�سام  ال�ساعر  فعله  ما  وهو 
اإىل  تنتمي  تكاد  ل  التي  نيويورك  ملدينة  زيارة 

اأمريكا.
النطباعية  فخ  يف  الوقوع  ليتجنب  ولكنه 
ق�سيدة  املدينة  عن  ق�سيدته  جعل  ال�سياحية، 
عن نف�سه قبل كل �سيء، لنتذوق معه طعم مرارة 
ون�ساركه  منه،  جاء  الذي  القدمي  املتداعي  العامل 
ال�سماوات  ‘حي  خمتلف.  اآخر  عامل  اإزاء  ده�سته 
ال�سبع‘ ن�سيد �سعري طويل ومتدفق، بنربة رثائية 
ليل �سد  باإيحاءاتها، �رصخة يف  �سخ�سية، غنية 

تاريخ كامل من الأوهام”.
الأ�سماء  من  عراقّي،  �ساعٌر  ال�رصاي،  وح�سام 
العام 2003، �سدر له:  َن�سطت بعد  التي  ال�سعرّية 
العام  �سعرّية(  )جمموعة  ُيقهقه”  الرتاب  “وحده 
الفارابي ببريوت. ون�رص ق�سائده  دار  2009 عن 
يف �سحف عراقّية وعربّية، وهو اأحد موؤ�ّس�سي بيت 
ال�سعر العراقّي ورئي�س هيئته الإدارية يف دورتها 
جمّلته  حترير  ورئي�س   )2016  -2013( الثانية 

الثقافّية الف�سلّية “بيت”.
ترجمت ق�سائد ال�رصاي اإىل عدة لغات نذكر منها 

الإنكليزية والإيطالية والبولونية. 

اقتباس
 

لي�س للبحر معنى ول رحمة.
 

اأنطون ت�سيخوف

يا واحة القلب ال�ســريد!
يا كوكبي يف ظلمة 

الأيام! يــاكنزي الوحـــيد!
كيف انتهينا فجــاأًة، و 

خبت اأمانيـــنا الو�ساء؟
وخرجت من فردو�ســِك 

املمنوع م�ســـلوب 
الرجاء؟!

كيف انتهينـــا؟!
كيف د�ســِت غرامنا 

الغ�س الوليْد

و دفنته بيديِك، كافرًة 
مبا�سينا ال�ســعيْد

بجميع ما �ســدناه للغد 
من خيالت جميـــــــــله؟!

بال�ســوق حني اأغيب عنك، 
وباللقاءات الطويله ؟!

ماذا �ســيبقى يف احلياة
يل، اإن فقدتك ؟ غري 

�سحراء الأ�سى و 
الذكرـــاْت

وحــدي اأهيم بها ذليل 
القلــب، دامي الكربياء
ل كف تاأ�ســو جرحَي 

القا�سي املميت و 
لعـــــزاء!!

يا طفلتي ، كيف 

ا�ســتطعت،و اأنت طيبة 
حنوْن

اأن تغدري بــي؟؟ 
كيف حر�سك الق�ســاة 

املجرمون؟؟
اأخدعتني باأن ا�سطنعت 

معي البـــراءة و احلنــاْن؟
اأ لهوت بي زمنــــًا و كنت 

اأظن اأنا عا�ســقان ؟!
...

وا ح�ســــرتا ! ماذا يظل 
لبائــ�س، مثلي، �ســريْد

غدرت به الدنيا، وكانت 
ب�سـرته مبا يريْد!

رشيد ياسين

ثقافة 

يا واحة القلبهيغل.. الوجه الذي لم يعرفه أحد
وال�ساعر  الكاتب  ن�رص  ق�سري،  بوقت  وفاته  قبل 
كتابًا   )1998-1914( باث  اأوكتافيو  املك�سيكي 
حتت عنوان “اللهب املزدوج”. يف �سياق هذا الكتاب، 
الرتاث  يف  “احلب”  فكرة  حول  تاأمالته  جاءت 
والك�سف  احلديثة،  الأزمنة  يف  خ�سو�سًا  الغربي، 
اإىل  )ن�سبة  الهيغلي  الديالكتيك  م�سطلح  اأ�سول  عن 
الفيل�سوف الأملاين فريدريك هيغل، 1831-1770( 
اأ�ساء باث بهذه التاأّمالت النوازع  يف فكرة احلب.  
الفكرية والعاطفية التي بنت اأطروحة اجلدل ال�سهرية 
التي مل تعد ُتقرن اإل با�سم هيغل يف الفكر املعا�رص. 
ال�سوريالية،  احلركة  من  قريبًا  بو�سفه  باث،  و�سع 
 )1966-1896( بريتون  اأندريه  الفرن�سي  ال�ساعر 
يف مكانة عالية يف ما يتعلق بفكرة احلب، من خالل 
عار�س  التي  الفكرة  تلك  الوحيد”،  “احلب  مفهومه 
الي�ساري على جتاهل احلياة اخلا�سة  الإ�رصار  بها 
وعواطفها، وعار�س بها حترميات الكني�سة القدمية، 
وعار�س بها اأولئك الذين اعتنقوا مزاعم “التحّرر”. 
وكانت معركته مع مزاعم التحّرر هي الأ�سد �سعوبة 
لأنها ت�سّمنت نقداً للمجون.  ويعتقد باث اأن دانتي 
وا�سل بذلك تراث الغرب املركزي، ومنه التيار الذي 
يلتم�س بني ع�رٍص واآخر توحيد ال�سعر والفكر، والنقد 
والإلهام، والفعل والنظر. ويف هذا ال�سياق، جند بني 
�سخ�سيات هذا التيار الفيل�سوف الأملاين هيغل الذي 
كان الأول يف �سياغة مفهوم حمّدد وجلي لو�سعية 
من  ال�سائع  يف  “املغرتب”  اأو  “املتوّحد”  الإن�سان 
الرتجمات. واإىل هذا الرتاث يلتفت باث �سارحًا لأول 
“التوّحد”  جديدة.  نظر  وجهة  من  هيغل  تراث  مرة 
هو ال�سعور باأننا غائبون عن ذواتنا احلقيقية، واأن 
اأخرى حتّل حمّلنا وتغت�سب ذواتنا احلقيقية،  قوى 

األ  هو  التوّحد  تعوي�سية.  حياًة  نعي�س  فتجعلنا 
يكون املرء ذاته، اأن يكون خارج ذاته، اأن يكون بال 
وجه، اأن يكون اآَخَر جمهوًل، اأن يكون غيابًا.  النوع 
يف  يقع  ل  مكانه  اأن  اإل  دائمًا،  نف�سه  هو  الإن�ساين 
والزمن  الزمن،  يف  يقع  اإنه  اأبداً.  النف�س  هذه  نطاق 
انف�ساٌل دائم عن النف�س. �سحيح اأننا ن�ستطيع اإنكار 
الزمن كما تفعل عدة فل�سفات، اإل اأننا ل ن�ستطيع اأن 
نتجّنب احت�سانه لنا. والزمن هو ال�ستئ�سال الدائم، 
وهو ل ي�سرتيح؛ اإنه يعيد توليد ذاته. ال�ستئ�سال ل 
ياأتي  لزمني.  اآخر  �سيء  ي�سفيه  بل  الزمن،  ي�سفيه 
ال�سفاء، كما يرى باث، من حلظاٍت معّينة يفتح فيها 
الزمن �سّقًا فح�سب، ي�سمح لنا بروؤية اجلانب الآخر، 
فيها  تبزغ  التي  والتجارب  اللحظات  بذلك  ويعني 
النف�س واملو�سوع معًا مثلما هو بزوغ الأنا والأنت 
والآن والأبد وهنا وهناك معًا. هذه التجارب ل تقبل 
الختزال اإىل مفاهيم، ول ن�ستطيع التعبري عنها اإل 
هذه  اأحد  هو  واحلب  وال�سعر.  املفارقات  بو�ساطة 
وميتزج  بالعاطفي،  احل�ّسي  ميتزج  حيث  التجارب 

فيها  نكون  كاملة  جتربة  اإنها  بالروح.  الثنان 
املحبوب.  املو�سوع  نحو  مندفعني  ذواتنا  خارج 
الذي ل  اإىل املكان  اأ�سلنا،  اإىل  العودة  وهي جتربة 

يظهر يف املكان؛ اإنه اأر�سنا الأ�سلية.
ومن اأجل جالء فكرته هذه، ل يلجاأ باث اإىل �ساعر اأو 
اإىل �سويف، بل اإىل فيل�سوف من طراز هيغل، فيك�سف 
عن وجه من وجوه هذا الفيل�سوف قّلما تناوله اأحد. 
يف  والتنافيات،  التعار�سات  �سّيد  هيغل،  يقول 
يفلت  تعار�س، ومن هنا  “يلغي احلبُّ كل  له:  جتٍلّ 
احلب من جمال العقل. اإنه يجعل املو�سوعية عدمًا 
يف  التاأّمل.  وراء  ما  اإىل  مي�سي  هنا  ومن  وخواًء، 
احلب تكت�سف احلياة ذاتها يف ذاتها خاليًة من اأي 
نق�س..”. ل يقول هيغل اإن احلب يطرد ال�ستئ�سال 
مثل  ب�سيء  �سبابه  يف  اآمن  رمبا  ولكنه  الأبد،  اإىل 
خ�سو�سًا  بب�ساطة،  كلها  فل�سفته  كانت  ورمبا  هذا، 
عمالقة  ترجمة  للديالكتيك،  اأعطته  الذي  الدور  يف 
املفاهيمية.  العقل  بلغة  للحب  ال�سابة  الروؤية  لهذه 
ففي هذا الن�س نف�سه، يرى هيغل بعمق ل ي�ساهى 
:”ل  اأ�سا�س احلب  التي تقع يف  املفارقة املاأ�ساوية 
ي�ستطيع العا�سقون النف�سال عن بع�سهم بع�سًا اإل 
اأو حني  الفانني  التي يكونون فيها من  الدرجة  يف 
يتاأّملون اإمكانية الفناء”. حقيقة الأمر هي اأن الفناء 
هو القوة اجلاذبة للحب، هو احلافز الذي يقتلعنا من 
الأر�س واملكان الذي نقيم فيه. ويخاطر باث فيقول 
اإن “احلب هو احلياة حني تكون يف كامل امتالئها 

ويف تطابقها مع نف�سها”، اأي عك�س النف�سال. 
وهنا يحّول باث روؤية هيغل املفاهيمية اإىل مقابل 
هيغل،  اإىل  ا�ستناداً  احلب،  في�سبح  وح�ّسي،  �سعري 
يف  اأنه  “اإل  ي�سيف:  ولكنه  احلياة،  وحدة  اكت�ساف 
بني  اأو  الطرفني  بني  انك�ساٌر  يحدث  الوحدة  حلظة 

النقي�سني املّتحدين، ويعود الزمن اإىل الظهور”.

بغداد_ متابعة


