
هايدغر قارئًا شعرية هولدرلن
اإلنسان هو أكثر األشياء إدهاشًا وغرابة

]*[Andrzej Warminski 
آندرزج وارمنسكي]]]

تتخذ هذه املقالة للباحث األمرييك من أصل بولوين آندرزج وارمنسيك مساراً مخصوصاً 

يف تفكري هايدغر. عنينا به مسار االقرتاب من الهم الشاعري يف الشخصية الهايدغرية. ولسوف 

يكتيس هذا املسار أهمية استثنائية حتى دخلنا إىل حقل العالقة بني هايدغر وعظيم الشعراء 

األملان فريدريك هولدرلن )1770 - 1843(.

يف هذه املقالة يقرأ وارمنسيك الكيفية التي قرأ فيها هايدغر قصائد هولدرلن واألثر الذي 

تركته يف نظرته ملفهوم اإلنسان يف الوجود.

املحرر 

إن الطريقة األكيدة التي تؤدي إىل إهامل النصوص أو الخطإ يف ما تقوله النصوص كنصوص 

القيود  من  تهرب  »أن  بها  لها  ميكن  التي  الكيفية  يف  أو  لتبثها  أنشئت  التي  املؤسسات  حول 

املؤسساتية« هو أن ال تُقرأ النصوص أصالً. 

قراءة« املثرية، ال توجد واحدة أكرث فعالية  ـ عىل األقل يف يومنا هذا ـ  من بني اسرتاتيجيات »الالَّ

من استسهال تحويل النصوص إىل تأطري تاريخي يزيل حيوية نصوص نقدية ومهمة أصيلة ويحيدها 

من خالل وضعها »يف إطارها التاريخي الصحيح«. إن هذه نقطة مشرتكة بني »حالتني« تلقيان الكثري 

*- أستاذ النظرية األدبية وفلسفة األدب يف جامعة بيل.
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من الحفاوة األكادميية مؤخراً، وأعني حالتا: مارتن هايدغر وبول دومان ـ رغم التباينات الكبرية بني 

هذين  وسرية  املزعومة«  التاريخية  »األطر  حول  »الشائعات«  حلَّت  الحالتني  كلتا  ففي  الرجلني. 

الشخصني الذاتية محلَّ قراءة نصوصهام. وليس هذا وليد الصدفة بالطبع، ذلك أن قراءة نصوصهام 

فام  و»العمل«.  »املؤلف«  بني  والعالقة  التاريخ  عن  ليقوله  منهام  كل  لدى  مام  الكثري  ستكشف 

سيفصحان عنه لن يكون إال نقداً الذعاً ودقيقاً لالفرتاضات املسبقة التي تؤدي إىل »تأطري تاريخي« 

ساذج كالذي ذكرناه. 

إذا قرأنا النصوص فسوف نجد أننا لن نعود قادرين عىل أن نضعها يف إطار »تاريخ الفلسفة« أو 

»تاريخ النظرية« كام كنا نفعل قبل قراءتها، ناهيك عن وضعها يف »التواريخ املزيفة« التي ال ميكننا 

فكر  أي  الحتواء  األكادميية(  املؤسسات  )مثل  املؤسساتية  للمحاوالت  عوارض  إال  نعتربها  أن 

يعبث مبا تنظر إليه املؤسسات كـ »حقائق بديهية« عن الفلسفة واألدب والنظريات وتاريخها]1]. 

باختصار، ما تعنيه قراءة النصوص هو أن يكون عىل القارئ أن يخرب عن تواريخ أخرى، مختلفة 

وجديدة أقل تجانساً وأكرث تبايناً )بكلامت أخرى: أكرث نصية!( تجعل النشاط األكادميي املطمنئ 

الرايض عن نفسه، أعني التقدم بـ»فرضيات أكادميية« واتخاذ مواقف سياسية متفقة ومختلفة معها 

أمراً صعباً، إن مل يكن مستحيالً. إن »السياق« هو دامئاً بطبيعته وقبل كل يشء »نص« )حيث يعني 

باالرتباط  أو  »مع  تعني  والتي   con الالتينية  البادئة  ارتباط  من  مشتقة  باإلنجليزية، وهي   context

مع« مع كلمة text، وتعني النص، أي أن الكلمة اإلنجليزية للسياق تعني »ما يكون مبعية النص«(، 

ولذلك فإن السياق بحاجة إىل أن يُقرأ ال أن يعامل عىل أنه »معطى«. 

من األمثلة الجيدة عىل النصوص التي ترفض التحول إىل »سياقات«، أي أنها ترص عىل أنها 

يجب أن تقرأ ـ تحصل يف مقابلة »در شبيغل« السيئة السمعة مع هايدغر، حيث يقوم من أجرى 

املقابلة باقتباس فقرة من محارضات هايدغر حول نيتشه التي ألقاها سنة 1937-1936: 

بالنسبة إىل موضوع هولدرلن، نطلب منك أن تتلطف باالقتباس من كتاباتك،  »در شبيغل«: 

]1]ـ  معظم ما كتب يف الواليات املتحدة حول ما يسمى بـ«التفكيكية« ال يعدو كونه رد فعل دفاعي للقيام بهذا االحتواء، وما يذكرنا جاك 

ديريدا نفسه به يف هذا الصدد ال شك يحتوي عبارات تعالج هذا األمر حني يقول: »...ال تتبع السياسة فقط التوزيع التقليدي عرب إحداثيات 

تقدم فيه »إعالنات« و»نظريات«  إنتاج نفسها وبراحة أكرب مساراً  القادرة عىل إعادة  القوة السلطوية  تتبع  اليمني. قد  اليسار إىل  تسري من 

يعكس محتواها نفسه انطباعاً ثورياً، ولكن تظل يف حدود احرتام طقوس الرشعنة، واألدبيات املؤسساتية ورمزيتها التي تبطل كل ما يأيت 

من خارج النظام وتحيده. ما ليس مقبوالً هو أن يكون ما يكمن خلف هذه املواقف والنظريات أمراً يزعج هذا »العقد« العميق الجذور، أي 

نظام هذه املعايري االعتيادية، وأن يفعل ذلك حتى عرب شكل العمل الذي يتبعه سواء يف تعاليمه أو كتابته«. أنظر: 

Jacques Derrida," The Time of a Thesis: Punctuations"،in Alan Montefiore،ed. Philosophy in France 

Today )Cambridge Cambridge University Press،1983(,44.
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فقد قلت يف محارضاتك حول نيتشه أن »التضاد املعروف بني الديونيزي واألبولوين، بني العاطفة 

التاريخي وعلينا أن  الواعي، إمنا هو قانون أسلويب مسترت يف مصري األملان  املقدسة والتمثيل 

نكون مستعدين وجاهزين يوماً ما يك نتشكَّل به. إن هذا التضاد ليس صيغة نستعني بها لوصف 

»الثقافة«، فبهذا التضاد وضع كل من هولدرلن ونيتشه عالمة سؤال حول مهمة األملان يك يجدوا 

كينونتهم تاريخياً. هل سنفهم عالمة االستفهام هذه؟ مثة يشء مؤكد واحد: سوف ينتقم التاريخ 

منا إذا مل نفهمها]1]«. 

فيها؛ ومل ال  زاوية يحرصه  بأن يضع هايدغر يف  آماالً عريضة  املقابلة يحمل  كان من أجرى 

وقد كانت هذه الفقرة التي تعود إىل سنة 1936-1937، أي يف أوج الحقبة النازية، وتنسب مصرياً 

متميزاً إىل »األملان«. فقد كانت النزعة القومية الكريهة فيها مع توجهها السيايس البغيض واضحة 

ورصيحة مبا فيه الكفاية ـ  خاصة »يف السياق التاريخي« الذي كتبت فيه هذه الفقرةـ  بحيث يتطلب 

األمر بعض التبيان، إن مل نقل االعتذار الواضح والرصيح بعد عقدين من انتهاء تلك الحقبة، أي 

سنة 1966. ومن خالل متابعة املقابلة يتبّدى لنا أن من أجراها يعتقد أنه عىل الطريق الصحيح حني 

نقرأ أشياء مثل: »شبيغل: هل لك أن توضح هذا بعض اليشء؟ فهو يقودنا إىل تعميامت تتعلق 

مبصري محدد وملموس لألملان؟«.

لكن هايدغر عاد ليوضح ويبني أن التفكري ال ميكن له أن يتحول إال من خالل تفكري يرجع إىل 

األصل نفسه ويتجذر يف الدعوة ذاتها، لكنه ال يشري إىل »األملان«. مل يرض هذا الشخص الذي 

أجرى املقابلة، فأخذ الحوار يف هذا االتجاه يهدد بإتاحة املجال أمام هايدغر يك يفلت ويغري مسار 

الحديث، ولذا نجده يلح: »شبيغل: هل عينت مهمة متميزة بشكل خاص لألملان؟«،  لكن إجابة 

هايدغر أوقفت مطارده يف مكانه، فقد قال: »نعم، من حيث الحوار الذي أجريه مع هولدرلن«!

كان  يقرأ:  أن  وامللموس«  للمحدد  »مطاردته  يتابع  وحتى  املقابلة،  أجرى  من  لقد صار عىل 

هو  من  يسكتشف  ذلك حتى  فعل  بإمكانه  يكن  »األملان«، ومل  هم  من  يستكشف  أن  اآلن  عليه 

»هولدرلن«، أو عىل األقل من يظن هايدغر أنه هولدرلن يف حواراته معه. ولعله يكون من املناسب 

ألغراض هذه املقالة أن يصل الشخص الذي أجرى املقابلة إىل طريق مسدود هنا، أي عند االسم 

[1[- "Only a God Can Save Us: Der Spiegel’s Interview with Martin Heidegger," Philosophy Today 

)Winter 1976(: 281.

حدثت هذه املقابلة سنة 1966 ولكنها مل تطبع إال بعد وفاة هايدغر بفرتة قصرية سنة 1976. 

Der Spiegel،31 May 1976.
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يعنيه  ما  يف  بالتفكري  نبدأ  أن  ميكننا  ال  إذ  املقابلة،  مسار  تغيري  إىل  عندئذ  ويضطر  »هولدرلن«، 

هايدغر بالتاريخ، بتاريخنا، وما يعنيه بـ»األملان« إال يف حوار هايدغر مع هولدرلن. 

ملاذا؟ ألن شعر هولدرلن هو ما يحدد من نحن تاريخياً، هو ما أسس لكينونتنا التاريخية، وقد 

قام بذلك من خالل الحوار ـ أو األفضل من ذلك، من خالل ترجمة ـ اإلغريقية و»اإلغريق«. إن 

الرتجمة،  يف  رأيك  ما  يل  »قل  هايدغر:  قال  فقد  حاسمة،  دامئاً،  الحال  هو  وكام  الرتجمة،  هذه 

وسأقول لك من أنت«]1]. 

شديدة  التالية  القراءة  يف  إياه؟  أنه  هايدغر  يظن  من  بالفعل  هو  »هولدرلن«  هل  السؤال:  يبقى 

االختصار للحظة واحدة من حوار هايدغر مع هولدرلن ـ أعني رأي األول يف ترجمة اإلغريقي إىل 

األملاين واألملاين إىل األملاين، أو بكلامت أخرى: ترجمة هولدرلن إىل هولدرلن ـ سوف نحاول 

معرفة إذا ما كان هولدرلن هو بعينه من يرتجمه هايدغر إليه، أم إذا ما كان ال يظل دامئاً شخصاً آخر]2]. 

املقالة

اتبعت محارضات هايدغر حول ترانيم هولدرلن املتأخرة مساراً من وإىل تعليقات هايدغر عىل 

عمل هولدرلن »ِدر إسرت« عرب استطرادات طويلة حول تحديد اإلغريق لجوهر اإلنسان كام وردت 

اكتمل  وبذلك  ـ  القدمية  اليونان  إىل  االستطراد  هذا  يستند  »أنتيغوين«.  يف مرسحية سوفوقليس: 

الكورايل  النشيد  هو  التايل  اإلغريقية.  اللغة  من  ترجمة  وكالعادة عىل  ـ  لهولدرلن  هايدغر  تفسري 

الثاين من أنتيغوين، وخاصة جملة واحدة من بدايته، ترجمها هايدغر بالشكل التايل]3]: 

Vielfältig das Unheimliche،nichts doch 

über den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt

الجملة نفسها ترجمها رالف مانهايم بدوره إىل ما ييل: »مثة الكثري مام هو غريب، ولكن ال 

يكون  وكيف  ملاذا  األحجية:  من  نوعاً  االفتتاحية  هذه  تشكل  غرابته«]4].  اإلنسان يف  يفوق  يشء 

[1[-  Martin Heidegger،Holderlin's Hymne ‘Der Ister’) Frankfuramt Main: Vittorio Klostermann،19 

84(,76.

]]]ـ لقد كتبت هذه املقالة يف األصل ألجل اجتامع يف شيكاغو سنة 1985، ونرشتها هنا دون تغيري رغم الجدل املشتعل مؤخراً حول 

أن  باختصار، مبا  القراءة.  بالنسبة إىل عمل )ورضورة(  األقل  تغري أي يشء، عىل  األكادميية ال  الصحافة  قراءة«  فـ»ال  هايدغر ودومان. 

»الشائعات« حول النصوص هي أمور ال تحصل )وبالتايل فهي ليست تاريخية( فإنها ال تغري أي يشء فيها ويف قراءتها. 

]3]ـ هذه املحارضات حول هولدرلن هي ثالث وآخر سلسلة املحارضات التي ألقاها ما يذكر يف صيف العام ]194.

[4[- Martin Heidegger،An Introduction to Metaphysics،translated by Ralph Manheim،)Garden 

City،New York: Doubleday،1961(,123.
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التالية  األبيات  أن  نعترب  أن  ميكننا  وال  املدهش؟  من  إدهاشاً  وأكرث  الغريب  من  أغرب  اإلنسان 

ويعلِّم  وحيواناتها،  األرض  ويتسيَّد  والبحر،  الرب  إىل  اإلنسان  يخرج  السؤال:  عن  اإلجابة  تشكل 

نفسه اللغة والتفكري، ويعالج األمراض، ولكنه ينتهي به األمر إىل ال يشء ألنه غري قادر عىل الهرب 

تتعلق مبا  فإنها  »الجواب« حول أحجية اإلنسان،  النظر عن  من مصريه املحتوم: املوت. بغض 

يقع ضمن قدرتنا عىل الترصف بشأنه، وما ال ميكننا فعل أي يشء بشأنه، أي بحياة اإلنسان وموته. 

يرتجم هايدغر الكلامت اليونانية دينون وديناتاتون بالكلمة األملانية: unheimlich، التي ميكننا أن 

نرتجمها إىل: مدهش، وهذه بحد ذاتها إجابة لألحجية: رواية لحياة اإلنسان وموته، وخروجه الدائم 

إىل ما هو مختلف، ولكن عودته التي ال مناص منها إىل ما هو دامئاً ثابت ومتشابه. 

األشياء  أكرث  بأنه  اإلنسان  لجوهر  تحديده  أي  هايدغر،  »إجابة«  إىل  ننتقل  أن  قبل  لكن 

»إجابة«  عن  اليشء  بعض  تختلف  أنها  إىل  نشري  أن  علينا  مدهش،  هو  ما  كل  بني  إدهاشاً 

للكلامت  تفسريه  خالل  من  الكورايل  النشيد  هذا  افتتاحية  هولدرلن  ترجم  فقد  هولدرلن، 

 :»ungeheuer« بل كـ »unheimlich«اإلغريقية ليس كـ

Ungeheuer ist viel.

 Doch nichts

Ungeheuer als der Mensch.

)كثري ما هو مهول، 

ولكن ال يشء 

مهوالً أكرث من اإلنسان(.

يعي هايدغر بالطبع هذا الفرق وما يبدو كغرابة تفسري حوار هولدرلن مع سوفوقليس من دون 

استخدام ترجمة هولدرلن الخاصة لسوفوقليس، لكنه يقول: »مبا أن هولدرلن نفسه قد ترجم كامل 

مرسحية سوفوقليس أنتغوين فمن املناسب أن نستمع إىل هذا النشيد الكورايل من خالل ترجمة 

هولدرلن نفسه. لكن هذه الرتجمة لن تكون مفهومة إال عىل أساس »الرتجمة الهولدرلينية« بكاملها، 

وهي بدورها لن تكون مفهومة إال من خالل قربها املبارش من الكلامت اإلغريقية األصلية«. 

االقتباس  أن يضع هذا  يريد  يقتبس ترجمة هولدرلن ألنه ال  أن  يريد هايدغر  بعبارة أخرى: ال 

خارج »سياقه«. وال ينبغي لنا أن نفهم »السياق« مبعناه العادي، فكام أشار بارتياع الكثري من علامء 
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السياق«، بل  اللغة األملانية، مل يكن لدى هايدغر أيُّ مشكلة يف االقتباس من هولدرلن »خارج 

االعتباطي ألبيات شعر  االنتزاع  يقوم عىل  بكامله  لهولدرلن  تفسريه  أن مرشوع  إال  بعضهم  ذهب 

هولدرلن وجعلها تعني أشياء مختلفة عام تعنيه »يف سياقها«! 

ال! ما يعنيه هايدغر بقوله: »إال عىل أساس »الرتجمة الهولدرلينية« بكاملها« هو أكرث من ذلك 

فهمنا  أساس  إال عىل  مفهومة  تكون  لن  الكورايل  للنشيد  هولدرلن  ترجمة  أن  هو  يعنيه  ما  بكثري، 

لكامل مرشوع هولدرلن لرتجمة ـ حمل ونقل ـ اإلغريقية واإلغريق؛ أي فقط من بعد أن نفهم تفسري 

هولدرلن لخصوصية اإلغريق التاريخية وخصوصيتنا التاريخية »الهيسربية« التي نتميز بها، وأوجه 

طبيعة  هو  هنا  لهولدرلن  هايدغر  اقتباس  عدم  سبب  إن  أخرى؛  بعبارة  بينهام.  واالختالف  التشابه 

قاله هايدغر يف »مالحظة حول الرتجمة« وضعها مبارشة بعد  الرتجمة نفسها وجوهرها، فبحسبام 

اقتباسه املرتجم من النشيد الكورايل، فإن الرتجمة ليست استبدال كلمة بلغة بكلمة من لغة أخرى 

وكأن الكلمتني ستتالقيان مع بعضهام. عىل أي ترجمة أن تكون تفسرياً، ال ينبغي لها أن تكون خطوة 

نتيجة للتفسري. يتابع هايدغر قائالً: »لكن العكس  تحضريية أمام التفسري بل عليها أن تكون دامئاً 

أيضاً صحيح، فكل تفسري وكل يشء يخدمه هو بدوره ترجمة؛ فالرتجمة ال تسري فقط بني لغتني، بل 

مثة ترجة ضمن اللغة الواحدة نفسها أيضاً، وتفسري ترانيم هولدرلن هي ترجمة داخلية ضمن لغتنا 

األملانية«. ثم يعود هايدغر ليلخص: »كل ترجمة هي تفسري وكل تفسري هو ترجمة، وبقدر ما هو 

رضوري لنا أن نفرس األعامل الفكرية والشعرية املكتوبة بلغتنا فإن هذا يشري إىل أن كل لغة تاريخية 

هي يف ذاتها ولذاتها بحاجة إىل الرتجمة، وليس فقط بالعالقة مع لغة أجنبية. هذا بدوره يشري إىل 

أن كل شعب تاريخي يشعر أنه يف وطنه يف لغته ولكن ليس من لغته بحد ذاتها، وليس من دون 

إسهاماتها )ترصفها يف اإلضافة(. ولهذا فلرمبا نكون نتكلم »األملانية« ولكننا يف الواقع ال نتكلم 

إال »األمريكية«(، وهذا بحسب محارضات هايدغر لسنة 1942 هو أسوأ ما ميكننا فعله، فام أسامه 

يف هذه املحارضات بـ»Amerikanismus« )التأمرك( هو أمر خاو عىل التاريخي بل ال تاريخي، 

وليست »البلشفية« إال صورة منحطة من هذا التأمرك(.

ما  إىل  بل تتد  املخلفة،  اللغات  بني  يحدث  الرتجمة مبا  تنحرص  فال  األمر كذلك،  كان  إذا 

ويف  هايدغر  أن  نرى  حني  إذن  غرابة  فال  نفسها،  الواحدة  اللغة  ضمن   وبالفعل(  )دامئاً  يحدث 

محاولته لتفسري اإلغريق وهولدرلن، ولتفسري الحوار بني هولدرلن واإلغريق، ال يقوم )بل ال يقدر 

عىل( استخدام ترجمة هولدرلن »الخاصة«، بل عليه أن يعيد ترجمة إغريقية سوفوقليس وكذلك 

أملانية هولدرلن. بالنسبة إىل هولدرلن، األملانية ليست شيئاً خاصاً به، ليست »أملانية« بحق، بل 
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ال  تاريخياً  أن »شعباً  ـ كام  اإلغريق  مع  إال يف حوارها  تاريخية حقيقيّة  كيان يف حيثية  لها  ليس 

وجود له إال عىل أساس حوار لغته مع اللغات األجنبية«. 

تحديد  مع  املرتبط  املجهول  املعامل  اإلغريقية،  الكلمة  ترجمة  هايدغر  يعيد  وحني  هكذا، 

كلمة  من  بدالً  )مدهش(   »unheimlich« الخاصة  بكلمته  يشري  فإنه  اإلنسان،  لجوهر  اإلغريق 

»ungeheuer« التي استخدمها هولدرلن، مل يقم باستبدال اعتباطي لكلمة بأخرى، بل قام بتفسري 

أمر  »قول  مجرد  يعني  ال  ذاته«  األمر  »قول  فإن  قبله،  من  هولدرلن  قاله  الذي  ذاته  اليشء  يقول 

مطابق« فكام يقول هايدغر: »املشابه ليس مشابها حقاً إال يف املتباين«. حتى نفكر بالطريقة ذاتها 

التي كان هولدرلن يفكر بها فإنه من الرضوري لنا أن نقول ما مل يقله، أو بكلامت أخرى: أن نقوله 

بشكل مختلف، أن نشري إىل ما قاله »بعبارة أخرى«. لهذا استخدم هايدغر الكلمة التي انتقاها يف 

الرتجمة وليس كلمة هولدرلن، فالـ»مدهش« يقول ما يقوله »املهول« بعينه ولكن فقط ألنه يقولها 

بطريقة مختلفة! 

عليه  يطلق  ما  واملطابق وحول  املشابه  ـ حول  هايدغر  فكر  ثقل  كامل  فإن  واضح،  هو  كام 

فيليب الكو البارث اسم: »منطق الغلو البياين« )hyperbologic(  املشري إىل أنه وباختصار كلام 

كان االختالف أكرب كلام كان التشابه أكرث- ميكن له أن يستخدم ليقدم تربيراً إلعادة الرتجمة هذه، 

الفرق  عىل  يحافظ  هايدغر  »مدهش«  كان  ما  إذا  نتساءل  أن  علينا  أولها:  أسئلة  هناك  تظل  لكن 

الداخيل املناسب لـ»مهول« هولدرلن، أي إذا ما كانت إعادة الرتجمة ترتجم ترجمة الكلمة لذاتها. 

اإلنسان  لطبيعة جور  أي تحديدهم  ـ  اإلغريق املجهول  معامل  الذي يحدث حني نرتجم  ما 

ـ عىل أنه »مدهش« بدالً من »مهول«؟ ومبا أن السؤال حول معامل اإلغريق املجهول هو بعينه 

سؤال الرتجمة  ـ أي الخروج إىل املختلف والعودة إىل املشابه ـ فإن هذا السؤال يطرح سؤاالً 

آخر: ماذا يحدث إذا ترجم املعامل املجهول يف الرتجمة ـ ترجمة الرتجمة يف حقيقة األمر ـ عىل 

أنه »مدهش« بدالً من »مهول«؟ 

لن يكون بالطبع هناك مشكلة لدى هايدغر يف حل األحجية: ما يحدث هو أننا وأخرياً سنبدأ 

يف فهم هولدرلن. بعبارة أخرى: إن إعادة ترجمة النشيد الكورايل الذي قام بها هايدغر هي التفكري 

بطريقة هولدرلنية أكرث من هولدرلن نفسه، كام أن فهم اإلغريق هو »التفكري بطريق إغريقية أكرث 

من اإلغريق أنفسهم«؛ وقد أشار الكثري من املعلقني إىل أن هايدغر يف ترجمته من اإلغريقية اتبع 

مساراً شقه هولدرلن من قبله يف ترجمته، أي مساراً »متشامئاً« يف قراءة النشيد الكورايل؛ فلم ير 
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فيه نشيداً يتغني مبجد اإلنسان بل كتساؤل حول اإلنسان ككائن مهول متجاوز لقدره يف تجاوزاته 

وكإنسان يحمل يف كيانه فكراً ومجاالت ال تتناهى ولكن مقابل خلفية تناهيه الجوهري. 

كيف يكون هايدغر أكرث هولدرلنية من هولدرلن إذا ترجم العبارة كـ»مدهش« بدالً من »مهول«؟ 

يفكر هولدرلن يف »الدهشة« التي يبثها اإلنسان عىل أساس ما يسميه هو: قانون التاريخ، أو بعبارة 

أدق: »قانون التاريخية«؛ ميكننا أن نصف هذا القانون عىل أنه »التشاجر بني ما هو أجنبي وما يعود 

إىل الشخص نفسه«، وهذه هي »الحقيقة التأصيلية للتاريخ«؛ فإذا كان اإلنسان »مدهشاً«، بل أكرث 

األشياء املدهشة إدهاشاً، فإن هذا يعود إىل كون جوهره يتألف من »يصري إىل الكينونة يف الوطن«، 

وإذا كان جوهره يتألف من »الصريورة إىل الكينونة يف الوطن« فإن هذا يعني أنه ويف الوقت ذاته 

»ال يكون يف الوطن«، وهذه الكينونة يف الوطن وعدم الكينونة فيه تتضمن كل واحدة منهام األخرى 

وتتبادالن بينهام تعريف جوهر اإلنسان: إذا كان عىل اإلنسان أن يصري إىل الكينونة يف الوطن، فهو 

إذن ال يكون يف الوطن؛ وإذا مل يكن اإلنسان يف الوطن، عليه أن يصري إىل الكينونة يف الوطن. 

إن الصريورة إىل الكينونة يف الوطن ـ الذي هو ما ينتمي إىل الشخص نفسه ـ هو الهم الوحيد 

لشعر هولدرلن الذي دخل إىل شكل »الرتنيمة«. حيث إن الرتنيمة بالطبع ال تنتمي إىل مخطط أديب 

وشعري محدد، بل تقرر جوهرها عىل أساس مقولة الصريورة إىل ما ينتمي إىل الشخص نفسه. ما 

ينتمي إىل الشخص نفسه هو األصيل لألملاين، وما هو أصيل هو يف وطنه مع األرض األم. هذه 

الصريورة إىل الكينونة يف الوطن يف ذلك الذي ينتمي إىل الشخص نفسه يشتمل يف نفسه عىل أن 

اإلنسان قبل كل يشء ولوقت طويل بل ويف بعض األحيان لجميع األوقات ليس يف الوطن. وهذا 

بدوره يشتمل بدوره عىل أن اإلنسان يخطئ وينكر ويهرب مام هو يف الوطن، ولرمبا أيضاً ينكره. 

وبهذا فإن الصريورة إىل الكينونة يف املنزل هي بطبيعتها مرور عرب ما هو أجنبي.

والتشاجر بني عدم  املتبادل  التضمن  يشري إىل  الذي  ـ  التاريخية« هذا  »قانون  هايدغر  أعطى 

أنطولوجياً؛ أي من حيث مرشوع  الكينونة يف الوطن والصريورة إىل الكينونة يف الوطن ـ تفسرياً 

هايدغر األنطولوجي األسايس يف كتابه »الكينونة والزمن«. هذا التفسري األنطولوجي هو أن كون 

اإلنسان »مدهشاً« يعود يف أصله إىل كونه يف الحقيقة »بال وطن«، وهذه الكينونة بال وطن تجد 

أصلها الخفي يف عالقة اإلنسان بالوجود. باختصار: »يعود جوهر اإلدهاش الذي يحظى به اإلنسان 

يف كونه بال وطن، ولكن هذه الحالة من الالوطن هي ما هي إياه نتيجة هذا: أن اإلنسان إذا كان لديه 

أي وطن أصالً فهو الوجود«. 
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اإلنسان  عالقة  أساس  عىل  ذلك  بعد  ومن  »اإلدهاش«،  أساس  عىل  »اإلدهاش«  قراءة  تتيح 

بني  األنطولوجي  الفارق  أساس  عىل  الكورايل  النشيد  يفرس  يك  هايدغر  أمام  املجال  بالوجود 

الوجود واملوجودات؛ يعني أن اإلنسان يخرج ويسعى ألن يجد وطنه يف املوجودات ويسود عليها 

من خالل عقله الفائق الذي يهديه إىل العلوم والتكنولوجيا لكن تناهيه الجوهري يدعوه ويجذبه 

ويعود به إىل الاّليشء نفسه، أي إىل موته. هذا الاليشء هو الشيئية الوجود، املكان الوحيد الذي 

ميكن لإلنسان أن يكون فيه يف الوطن. 

الكينونة  إىل  وصريورته  الوطن  يف  كينونته  عدم  جوهر  من  اإلنسان  إدهاش  ينبع  باختصار، 

يف الوطن، ولذلك فليس لدى هايدغر أي مشكلة يف تفسري »مهول« هولدرلن عىل أنه هو بعينه 

»املدهش«: »املهول هي يف الوقت ذاته وباملعنى األصح: غري املألوف. أما املألوف فهو القرب، 

الكينونة يف الوطن. املهول هو عدم الكينونة يف الوطن«. إذا كان املدهش يعني عدم الكينونة يف 

الوطن، وإذا كان املهول يعني عدم الكينونة يف الوطن، فعندئذ املهول يعني املدهش، وبهذا يربر 

اتجاه غري  نفكر يف  الرتجمة: »حني نرتجم دينون بكلمة »املدهش«، فنحن  بإعادة  قيامه  هايدغر 

املألوف«. 

من  واإلياب:  الذهاب  جوهر  أساس  عىل  وإيابه  هولدرلن  ذهاب  هايدغر  يرتجم  باختصار، 

هولدرلن إىل اإلغريق وعودة. ولذلك فال غرابة حني نجد أن هايدغر مل يجد أي مشكلة يف تفسري 

األبيات الغامضة من قصيدة »ِدر إسرت« التي تقول: 

Der [the ster[ scheinet aber fast

Rukwarts zu gehen und

Ich mein،er musse kommen

.Von Osten

Vieles ware

.Zu sagen davon

)ولكنه ]نهر إسرت[ يكاد يبدو

وكأنه يذهب إىل الخلف و
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أعني، أنه ال بد أن يأيت

من الرشق.

ميكننا قول الكثري

عن هذا(

إذا كان نهر اإلسرت ـ وهو االسم اليوناين لنهر الدانوب ـ يبدو وكأنه يرتدد عند مصدره وأصله 

يف أملانيا قبل أن يستمر يف مساره من الغرب إىل الرشق، وبهذا يبدو وكأنه يسري إىل الخلف )أي 

من الرشق إىل الغرب بحيث يحسبه من يراه أنه يأيت من الرشق( فإن هذا ليس فقط بسبب صعوبة 

تنايس األصل واملصدر، بل ألن نهر اإلسرت يلبي قانون التاريخية؛ أي أنه يصري إىل كونه يف الوطن 

من خالل الخروج إىل ذلك الذي هو أجنبي والعودة منه؛ الشجار بني »عدم الكينونة يف الوطن« 

و»الصريورة إىل الكينونة يف الوطن«. وقد لبى دامئاً هذا القانون من منبعه وأصله حني دعى البطل 

اليوناين هرقل كضيف ـ كام أشارت املقطوعة الثانية من القصيدة إىل ذلك- حني جاء هرقل إىل 

باأللعاب  االحتفاالت  ليزرعها يف حلبة  ظليلة  زيتون  ليبحث عن شجرة  الظليل  اإلسرت  نهر  منبع 

األوملبية التي ال ظل فيها. 

كتب هايدغر: »اإلسرت هو النهر الذي يكون األجنبي فيه ضيفاً وحارضاً بالفعل عند مصدره، النهر 

الذي يف تدفقه يتكلم دامئاً الحوار بني ما ينتمي إىل الشخص نفسه وما هو أجنبي عنه«. إذا كان نهر 

اإلسرت عند منبعه يبدو وكأنه يعود إىل الخلف، وكأنه يأيت من الرشق، فإن هذا بسبب كون أجنبيته 

واقعة عند مصدره، هي دامئاً موجودة من قبل وبالفعل عند املصدر الخارج إىل األجنبي والعائد دوماً 

إىل أرض اآلباء. نهر اإلسرت ال يريد الذهاب إىل الرشق ألنه دامئاً وبالفعل ومن مصدره قد ذهب إىل 

الرشق وقد عاد إىل الغرب، محققاً بذلك مصرية التاريخي الحقيقي، وجوهره الحقيقي. 

إن هذه صورة مخترصة وغري كافية حول تفسري هايدغر للذهاب واإلياب عرب الذهاب واإلياب، 

لكنها تكفي لإلشارة إىل »القانون« الذي يحكم تفسريه لهولدرلن، فهذا »القانون« هو قانون التاريخ 

نفسه »الذي بحسبه يكون ما ينتمي للفرد نفسه أبعد األشياء عنه والطريق املؤدي إىل ما ينتمي إىل 

الفرد نفسه أطول الطرق وأشقها« ويجد جذوره يف التفسري األنطولوجي لجوهر اإلنسان التاريخي. 

لهذا السبب فال فائدة ترجى من االعرتاض عىل تفسري هايدغر عىل أساس »لغوي فيلولوجي« غري 

ناضج، فإذا كان هايدغر يفرس هولدرلن »خارج إطاره« من الناحية اللغوية، فإن السبب يف هذا هو 
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أنه يفكر يف قصائد هولدرلن من حيث »سياق« أكرث رصامة وشدة، أعني األنطولوجية األصولية 

ورؤيتها للعالقة بني املعنى الظاهر وغري الظاهر، بني ما قيل وما مل يَُقل، ما تم التفكري به وما مل 

يفكَّر به، وهذا السياق أضيق وأدق من أي سياق تقدر مجرد الفيلولوجيا عن الخروج به )إذ إنها ومن 

حيث هي مجرد فيلولوجيا ال ميكنها أن تفكر يف جوهرها ولذلك عليها دامئاً أن تفرس عىل أساس 

تفسري ال فكري )ميتافيزيقي( للوجود(.

لكن يظل بإمكاننا أن نطرح سؤاالً: الطريقة الزائغة يف صياغة هذا السؤال هي أن نسأل إذ ما كان 

تفسري هايدغر لـ»مهول« هولدرلن عىل أنه غري املألوف، وغري املألوف بدوره عىل أنه املدهش 

يرتك أي يشء وراءه، أي يرتك فرقاً يرتجم نفسه من نفسه مل يحصل من خالل تحويل املهول إىل 

غري املألوف. من الواضح أن هذه اإلشكاليات اللغوية التي تتفرد بها اللغة األملانية ال تظهر حني 

ترتجم الكلمة إىل لغة أخرى، فام تعنيه هو »املهول«، وقد يرتجم عىل أنه الوحيش، ما ينسبب إىل 

الوحش، وحشية اإلنسان وهوله والوحش الذي هو اإلنسان )وما يؤيد كون هولدرلن يعني –ولو 

»مالحظات  يف  »الرتاجيدي«  حول  الشهرية  عباراته  يف  ورد  ما  برتجمته  »الوحش«  ـ  ما  حد  إىل 

الطريقة  أي  ـ  الوحيش  أن  فكرة  عىل  األوىل  بالدرجة  الرتاجيدي  تثيل  »يعتمد  أوديبوس«:  إىل 

اإلنسان  من  بطوناً  األكرث  الجزء  مع  الطبيعية  القوة  تتحد  حيث  ـ  واإلنسان  الله  فيها  يجتمع  التي 

ويصبحان واحداً ال حد له يعج بالغضب، وتفهم عرب التطهري، عرب انشطار ال حد له وفعل ال متناه 

من الصريورة إىل واحد«. 

الرتجمة(  املفرطة )يف  الوحشية  أو  الهول  هذا  السؤال حول  زيغاً يف طرح  األقل  الطريقة  أما 

فسوف تكون من حيث »قانون التاريخ« الذي خرج به هايدغر، فحني يفكر هايدغر بالطريقة ذاتها 

قاله هذا األخري بشكل مختلف، أن يقول ما قيل يف  بها هولدرلن ويتذكر أن يقول ما  التي يفكر 

تايزه عن نفسه، وباختصار: يتذكر أن لدى هولدرلن »لغته الخاصة« فقط من حيث الحوار مع لغة 

اإلغريق األجنبية، فهل يتذكر عندها أيضاً أن يفكر بالطريقة ذاتها يف اإلغريق واللغة اإلغريقية يف 

تايز هذه اللغة عن نفسها، باختصار: يتذكر أن لدى اإلغريق أيضاً »لغتهم الخاصة« فقط يف حوارها 

مع لغة أجنبية؟  بعبارة أخرى، نحن نسأل عن رسالة هولدرلن األوىل الشهرية إىل بوهلندورف )4 

كانون األول 1801( وتفسريها لظروف كتابة الشعر بالنسبة إىل اإلغريق وإلينا نحن الهسربيني من 

حيث العالقات الدامئة التباين بني ما ينتمي إىل الشخص نفسه وما هو أجبني عنه سواء بالنسبة إىل 

اإلغريق أم بالنسبة إلينا نحن. ظل هايدغر يشري إىل هذه الرسالة واملخطط الشعري الذي تحتويه 

خالل كامل املائتي صفحة التي تألفت منها محارضاته )مثل نسخته املخترصة من »قانون التاريخ: 
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» ما ينتمي للفرد نفسه أبعد األشياء عنه والطريق املؤدي إىل ما ينتمي إىل الفرد نفسه أطول الطرق 

وأشقها«(؛ لكنه باإلضافة إىل ذلك يعطي تفسرياً أدق وأوضح من أي موضع آخر من عمله.

التايل: اليشء القومي والطبيعي، الذي ينتمي إىل اإلغريق،  باختصار: املخطط يسري بالشكل 

اليشء الذي »يولدون فيه«، هو ما يشري هولدرلن إليه بـ»النار من السامء« و»الحنان املقدس«؛ أما 

التمثيل«  بأنه »وضوح  اليشء األجنبي والذي يحتاج إىل أن يستويل عليه اإلغريق فهو ما يوصف 

و»الصحو الجونوي]1]«. بالنسبة إلينا نحن الهسربينّي فاألمر معكوس، فإن طبيعتنا، ما نولد به، وهذا 

الذي ينتمي إلينا هو هذا »الوضوح يف التمثيل« و»الصحو الجونوي«، أما ما هو أجنبي عنا ونحتاج 

إىل أن نستويل عليه فهو »النار من السامء« و»الحنان املقدس«. فام ينتمي إىل اإلغريق هو األجنبي 

بالنسبة إلينا، وما هو أجنبي بالنسبة إىل اإلغريق طبيعي بالنسبة إلينا؛ فثمة تقاطع منعكس يف عالقات 

الذايت واألجنبي بيننا وبني اإلغريق، ومن السهل علينا اكتشاف السبب: ما نولد فيه وما هو طبيعي 

وقومي ومناسب لنا هو تاماً ما استوىل عليه اإلغريق الذين تختلف طبائعهم عنا: أعني ثقافتهم؛ 

فإن طبيعتنا هي الثقافة اإلغريقية. لتشعبات هذا االنعكاس نتائج بعيدة التأثري منها أنها تعني أننا نحن 

الفنانني الهسربينّي ال ميكننا أن نكتفي ببساطة بتقليد الفن اإلغريقي وبأن نتعامل معه وكأنه »طبيعة« 

نقلدها، ألن هذا الفن إمنا هو استجابة لطبيعة تختلف عن طبيعتنا. باختصار، ما يعنيه هذا هو ـ وكام 

عرب عن ذلك بيرت زنودي]2]ـ  رفض بالجملة للكالسيكية الفنكلامنية]3]، لكن هذا ال يعني تخلّياً  كاِماًل 

وبالجملة عن اإلغريق؛ ألنه وكام يقول هولدرلن فعىل اإلنسان أن يتعلم ما ينتمي إليه بقدر ما عليه 

أن يتعلم ما هو أجنبي عنه، والسبب يف ذلك هو ألن هذا اليشء هو ما ينتمي إلينا، ألنه هو الطبيعي 

والقومي الذي نولد فيه، هذا ما يجعل من الصعب علينا أن نستخدمه بحرية؛ ولهذا السبب فلن نتفوق 

أبداً عىل اإلغريق يف »وضوح التمثيل« و»الصحو الجونوي«، ألن هاتني الصفتني تولدان معنا ولكنهام 

أجنبيتان عنهام )ولهذا فهام أسهل لإلغريق وميكنهم استخدامهام بحرية أكرب(. 

]1]ـ جونوي: إشارة إىل جونو، زوجة جوبيرت كبري اآللهة اليونانية. ]املرتجم[. 

[[[- Peter Szondi," Uberwindung des Klassizismus" in Holderlin-Studien )Frankfurt am Main: 

Suhrkamp،1967(. 

أنظر إىل قراءتنا لزنودي يف:

"Holderlin in France"،in Readings in Interpretation: Holderlin،Hegel،Heidigger )Minneapolis: The 

University of Minnesota Press،1987[.

ofM innesotaP ress,1 987(.

]3]ـ يف إشارة إىل يوهان يواخيم فينكلامن، عامل اآلثار األملاين ومؤرخ الفن الذي قتل سنة 1768 والذي شكلت أعامله يف تاريخ الفن 

اليوناين والروماين القديم األسس التي قامت عليها الكالسيكية األوروبية املحدثة وأثرت يف الكثري من عاملقة األدب والفلسفة األملانية 

من بعده. ]املرتجم[. 
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عىل جميع األحوال، مثة الكثري الذي ميكننا قوله حول هذا املوضوع، ولكننا هاهنا نهتم بشكل 

أن  مع  التاريخي.  ومخططها  الرسالة  هذه  يفرس  حني  بهايدغر  يُفعل  وما  هايدغر  يفعله  مبا  أكرب 

هايدغر يتبع الرسالة دون تغيري وال تحريف يف تفسري لها، إال أنه يقوم بنقلة طفيفة حني يطبق مرشوع 

الرسالة )ما ينتمي إىل اليشء وما هو أجنبي عنه( ليفرس قصيدة »اإلسرت« والتحديد اإلغريقي لجوهر 

اإلنسان؛ وبينام يحافظ مرشوع هولدرلن عىل ثنائية باطنية بني ما ينتمي إىل اليشء وما هو أجنبي 

عنه، وسواء أكان هذا بالنسبة إىل اإلغريق أم بالنسبة إلينا؛ فإن هايدغر يساوي بني »هسربيا« )التي يشري 

إليها يف هذه املحارضات ببساطة كـ»أملانيا« أو »األملان«( مع ما ينتمي إىل اليشء، واإلغريق مع 

ما هو أجنبي عنه، ومن خالل فعله هذا يغري مصطلحات مرشوع هولدرلن الثنايئ األقطاب املتفرق 

بني »نحن« )الهسربينّي، األملان( وبني اإلغريق، أو بني ما ينتمي إىل اليشء وما هو أجنبي عنه، وبهذا 

فهو يقلص نسخة هولدرلن من هذه العالقة إىل مجرد واحدة من بنودها. لكن ليس هذا فقط هو ما 

يفعله، بل األهم مام يفعله مبخطط هولدرلن هو ما يفعله بـ»إغريق« هولدرلن. فرغم أن هايدغر ظل 

قادراً عىل املحافظة عىل بعض الثنائية ـ أو التاميز الباطني ـ فينا نحن الهسربينّي ـ أو األملان ـ بقدر 

ما نحن نكون أنفسنا فقط من خالل الحوار مع األجنبي، اإلغريق ـ واملساواة بني اإلغريق وبني ما 

هو أجنبي، إال أنه مل يتمكن من الحفاظ عىل تايز اإلغريق عن أنفسهم، عىل »حوارهم« الخاص بني 

ما ينتمي إليهم وما هو أجنبي عنهم. فهايدغر حني يشري إىل اإلغريق ببساطة عىل أنهم »األجانب«، 

فهو يهدم عنهم ما ينتمي إليهم وما هو أجنبي عنهم؛ وهذا واضح خالل تفسريه يف مساواته بني ما هو 

أجنبي واإلغريق واإلغريق مع الرشق والجنوب، النار من السامء. باختصار: ما يفعله هايدغر حني 

يدعو اإلغريق أجانب عنا هو ببساطة عكس ملصطلحات هولدرلن ويسمي ما يعتربه هولدرلن عىل أنه 

ما ينتمي إلينا ـ أعني وضوح التمثيل والصحو الجونوي )أو بعبارة أخرى: الحضارة اليونانية( ـ أجنبياً 

عنا، ومن خالل فعله ذلك يحول ما هو شديد األجنبية عنا  ـ أي الطبيعة اإلغريقية، ما هو طبيعي لهم 

وينتمي إليهم، أي نار السامء والعطف املقدسـ  ما ينتمي إليها، أي اليوناين. 

يزيد اتضاح كون هذه النقلة تحو تايز اإلغريق الداخيل مع أنفسهم إذا ما عرفنا طبيعة اإلغريق، 

أي ذاك الذي ينتمي إليهم، أي »النار من السامء« أو »الحنان املقدس« عىل أنه الرشق، أو كام تعرفها 

أنها مرص  إمبدوقليس( عىل  من مرسحية  الثالثة  والنسخة  هايبريون  )مثل  هولدرلن  بعض نصوص 

واملرصيون. ما يعنيه هذا هو أن طبيعة اإلغريق، أو ما ينتمي إليهم، هو يف الواقع حضارة شخص آخر: 

النار الرشقية املتنزلة من السامء والحنان املقدس )كام أن طبيعتها الهسربية، أي ذالك الذي ينتمي 

إلينا: الوضوح اإلغريقي يف التمثيل والصحو الجونوي هو يف الواقع حضارة أحد آخر(. 
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من الرشعي لنا أن نقرأ مخطط هولدرلن بهذه الطريقة، لكن ما يحدث بعد ذلك هو أن هايدغر، 

اليونان،  )الرشق،  مراحل  ثالث  ذا  تاريخياً  مخططاً  يحول  )لنا(  كاألجانب  لإلغريق  تعريفه  ويف 

هسربيا( إىل مخطط ذي مرحلتني تتألفان من اليونان وهسربيا. بعبارة أخرى؛ يحول هايدغر مرشوع 

»نحن« )الهسربينّي( و»هم« )اإلغريق( و»ما ينتمي إليهم« )الرشق( إىل مجرد نحن )الهسربينّي أو 

األملان( مقابل هم )اليونانينّي(. 

»ما  هولدرلن  إىل  بالنسبة  كانوا ميثلون  )بينام  لنا  أجنبي  هو  ما  إىل مجرد  اإلغريق  تحويل  إن 

ينتمي إلينا( يعني تقويض أسس الطبيعية والثقافة اليونانية، ويرتتب عىل ذلك إلغاء التاميز الشاسع 

املوجود يف طبيعية اإلغريق: أي الرشق، مرص إلخ. ميكننا أن نستقرئ إلغاء الرشق هذا يف تفسري 

هايدغر لهولدرلن واإلغريق حيث يقلص هايدغر باستمرار ما يشري إليه هولدرلن عىل أنه مرشوع 

ثاليث األبعاد: الرشق، اليونان، هسربيا، إىل مرشوع ذي بعدين فقط. يف قصيدة »اإلسرت« مثالًـ يعرب 

هولدرلن عن األبعاد الثالثة من خالل أسامء أنهار ثالثة، أحدها رشقي )نهر السند( والثاين إغريقي 

)نهر ألفيوس( والثاث هسربي )نهر اإلسرت(: 

Wir singen aber vom Indus her

Fernangekommen und

Vom Alpheus،lange haben

Das Schickliche wir gesucht,

Nicht ohne Schwingen mag

Zum Nächsten einer greifen

Geradezu

Und kommen auf die andere Seite.

Hier aber wollen wir bauen

)ولكن، بالنسبة إلينا، فنحن نغني من السند

الواصل من البعيد، وكذلك

من األلفيوس، ولزمن طويل
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بحثنا عام يناسب،

عىس الواحد، وليس بدون أجنحة،

أن يصل إىل ما هو أقرب

مبارشة

ويصل إىل الجانب اآلخر.

ولكننا هنا نود أن نبني(

لكننا إذا جئنا هنا، إىل الغرب، إىل هسربيا، إىل اإلسرت: 

.Man nennet aber diesen den Ister

.Schön wohnt er

)لكن هذا يطلق عليه اسم اإلسرت

وهو يسكن، جميالً(

فإذن القدوم إىل هنا يتم من الرشق، عن طريق اليونان، وما يعنيه هذا هو أنه ال ميكننا أن نفكر 

اإلغريقي  وضيفه  اإلسرت  خالل  من  أو  و»اإلغريق«،  »نحن«  أساس  عىل  فقط  ومنبعنا  أصلنا  يف 

هرقل، فاألصل ليس إغريقياً ـ أملانياً ببساطة، بل »إغريقياً ـ رشقياً« )وباألحرى: إغريقياً ـ رشقياً(، ما 

سيعطينا طريقة مختلفة تام االختالف لقراءة األبيات حول عودة اإلسرت إىل الخلف: 

Der scheinet aber fast

Rukwarts zu gehen und

Ich mein،er musse kommen

Von Osten.

Vieles ware

Zu sagen davon.

)ولكنه ]نهر إسرت[ يكاد يبدو
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وكأنه يذهب إىل الخلف و

أعني، أنه ال بد أن يأيت من الرشق.

ميكننا قول الكثري عن هذا(

 أي أن اإلسرت يبدو وكأنه يكاد يذهب إىل الخلف، ليس من خالل الرتدد عن مصدره نفسه 

بحيث يبدو وكأنه يذهب من الرشق إىل الغرب، ولكن وكأن مساره الطبيعي يسري من الغرب إىل 

الرشق، وكأن أصله التاريخي هو يف أملانيا والغرب وليس يف الرشق، الذي كان تاريخياً أصلنا 

نحن اآليت من السند عرب اآللفيوس، والذي ال بد له أن يأيت منه: 

und

Ich mein،er müsse kommen

Von Osten

)وأعني

أنه ال بد أن يأيت

من الرشق(

ما يقوله هولدرلن باختصار هو أنه وبدالً من الذهاب إىل الوراء ـ من الغرب إىل الرشق ـ فحتى 

واإلياب  الذهاب  بني  التضاد  )وسيدعم  الرشق  من  يأيت  أن  عليه  فإن  حقاً  تاريخياً  اإلسرت  يكون 

هذه القراءة(، ال ميكن لهذه القراءة إال أن ترتك أثرها عىل »قانون التاريخ« الذي خرج به هايدغرـ  

البياين القائم عىل »عدم الكينونة يف  »ما ينتمي إىل اليشء هو أبعد األشياء عنه« ـ ومنطق الغلو 

الوطن« و»الصريورة إىل الكينونة يف الوطن«، فبحسب هولدرلن أبعد األشياء عنا وأكرثها أجنبية 

األشياء عنا ألننا  أبعد  الرشق؛ وهو  ـ وإمنا هو  إلينا  ينتمي  ما  ـ ألن هذا  اليونان واإلغريق  ليست 

مقطوعون عنه بطبيعتنا اإلغريقية، امليتافيزيقا واألنطولوجيا واإلبستمولوجيا واألستطيقا األغريقية 

التي تقوم عليها حضارتنا، فحني ال نكون يف الوطن، حني نكون منفيني، فليس هذا بالعالقة مع 

اليونان واإلغريق، بل »بالعالقة مع« الرشق. وألن العالقة بني الطبيعة والحضارة، بني ما ينتمي إىل 

اليشء وما هو أجنبي عنه )بكلامت أخرى: وضوح التعبري والصحو الجونوي من ناحية مقابل النار 

الساموية والحنان املقدس( هي بالنسبة إىل الرشق تاماً كام هي بالنسبة إلينا )وإال فكيف كان من 
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املمكن أن تكون النار الرشقية طبيعية لإلغريق بحيث تنتمي إليهم؟(. إن عدم كينونتنا يف الوطن أو 

منفيني بالعالقة مع الرشق تعني أال نكون يف الوطن، أو أن نكون منفيني، بالعالقة مع أنفسنا، فلم 

تعد املسألة إغريقية ـ هسربية أو يونانية ـ أملانية، بل هسربية ـ مرشقية أو أملانية ـ رشقية. 

اليونان أصبحنا  بل ألننا وعرب  اليونان،  منفيون من  ليس ألننا  الوطن  لسنا يف  باختصار، نحن 

منفيني من أنفسنا: الرشق، مرص إلخ، فاألمر ليس هو أننا لسنا يف الوطن، بل أننا لسنا يف الوطن 

بالعالقة إىل عدم كينونتنا يف الوطن، أو بعبارة أفضل: األمر ليس هو أننا منفيون )من اليونان مثالً(، 

نفي اإلغريق( كام قال بالنشو يف كتابته عن  نفسه )أي منفيون عن  النفي  إننا منفيون من  بل هو 

كافكا. 

ما مثة عودة عن هذا النفي )من النفي(، وال حتى عودة إىل عبارات )أو »قواعد«( تاريخية مثل 

»هسربيا هي الرشق«، أو »نحن املرشقيني )أو املرصيني(« إلخ. ألن هذه ستطابق بني ما ال ميكن أن 

يتطابق ـ مام سيجعل جميع أنواع الهوية الذاتية مستحيالً ـ من أي حيثية أنطولوجية، بعض النظر عن 

أصوليتها. بعبارة أخرى: مثة فصل جوهري بني الهسربيني والرشق، واليونان هي هذا الفصل، وتعريف 

أنفسنا عىل أننا مرشقيون سيعنيـ  ثانيةـ  أن نقلص ما هو شديد األجنبية عنا إىل ذلك الذي ينتمي إلينا، 

أي املرشقي إىل اليوناين. سيكون هذا وكأننا نقول: »نحن موت« ونعني بهذا موت جميع اإلغريق ـ 

أي ذاك الذي هو طبيعي لنا وما ينتمي إلينا ـ أي يف موت ميكننا أن نتعرف فيه عىل أنفسنا. إن القول 

بأن »هسربيا هي املرشق« أو »نحن املرشقيني« تعني موت املرشقـ  ذاك الذي هو شديد األجنبية لنا 

ـ وهو موت ال ميكننا أن نتعرف عىل أنفسنا فيه ألنه ليس موتنا )أي موت اإلغريق(، أي أن ال نكون 

موت ألنفسنا، بل موت »آخر«: أن تكون ميتاً بالنسبة إىل شخص آخر، موت بدون موت. 

هذه إحدى الطرائق التي ميكننا أن نقرأ فيها تحديد هولدرلن لجوهر اإلنسان عىل أنه املهول 

والوحيش: هول التاريخي ووحشيته، والتاريخ كالوحش. 

مالحظة أخرية

من الطرائق األبسط يف التعبري عن هذا هو اقتباس مقطعني من مقالة كتبها بول دومان تحت 

عنوان »أحجية هولدرلن« تعود إىل السنة 1970، وتظل ـ بالنسبة إىل من هو قادر عىل »القراءة« ـ 

بيان لسبب اجتذاب مرشوع هولدرلن  إحدى أفضل املقاالت عن هولدرلن. االقتباس األول هو 

لنقاد أصحاب توجهات طوباوية أو أخراوية: »يؤدي تحويل توجهات هولدرلن الهيلنية إىل مرشوع 

الذي هو جزء  التاريخ  النقاد: خالل حقبة من  له بعض  للواقع يطمنئ  تفسري  تاريخي حريف إىل 
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من حضارتنا كان اإلنسان قادراً عىل أن يفكر يف األلوهية عىل أنها حضور حقيقي ال تفصلنا عنها 

مسافاُت تعاٍل وبُْعٍد. إذا كان هذا ممكناً بالنسبة إىل وعي إنساين ال يختلف جوهرياً عن وعينا، فإنه 

يرتتب عىل ذلك أن غياب األلوهية التي نختربها اليوم كحقيقة يومية مؤملة، قد تكون مجرد مرحلة 

مظلمة عابرة بني مرحلتني من الوحدة، واحدة كانت يف املايض والثانية ستأيت يوماً ما«]1]. 

مع أن هذا االقتباس ال ينطبق مبارشة عىل تفسري هايدغر، وليس بدون بعض الرتجمة حتى يتناسب 

مع ذلك التفسري ملصطلحات مثل »الوعي« و»االختالف الجوهري«، فإنه قريب مبا فيه الكفاية من 

قانونه حول التاريخ، عدم الكينونة يف الوطن والصريورة إىل الكينونة يف الوطن إلخ، وإجابة دومان ـ 

أي هولدرلن ـ ال تقبل أي حلول وسط: »تبدأ الحكمة الحقيقية يف معرفتها بقلة فعاليتها هي نفسها، 

فحني يتحدث هولدرلن عن إمكانية وجود لحظات مستقبلية من البهاء التاريخي التي ميكننا مقارنتها 

مع ما كانت عليه اليونان يف املايض، فإنها ترتافق مع معرفته املسبقة بأن الناس سيعون إنجازات تلك 

املراحل فقط حني تتوقف عن الوجود وتصبح بدورها جزءاً من املايض. ال يشء أبعَد من هذا عن 

املشاريع التي ترى التاريخ إما كفشل أو خالص أخروي«. 

إذا شئنا وضع هذا يف إطار قرائتنا ملخطط هولدرلن: إذا كان لنا نحن الهسربينّي أن نكون طبيعة 

يونان أخرى  ـ إغريق آخرين وآلهة إغريقية أخرى ـ فال ميكننا فعل ذلك إال من خالل موتنا، كام أن 

الرشق )أو املرصيني( هم كذلك اآلن، ليس بالرضورة موت ألنفسنا بل بالنسبة إىل آخر. ستكون 

الحصيلة أن »اليونان« و»اإلغريق« هو يشء نخرتعه حتى ال نواجه هذا املوت اآلخر: موت يذكرنا 

بأنه مل يكن مثة إغريق قط أصالً، وبالتايل فلم يكن هناك رشق وال هسربيا )أو أملانيا(، بل مجرد 

حركة وحشية مهولة من االمتالء واالستنفاد تقوم فيها حركة التاريخ املهولة الوحشية]2].

[1[- Paul de Man،"The Riddle of Holderlin"،The New York Review of Books 15،no. 9 )19 November 

1970(:  47- 52.

]]]ـ  لعل هذا يكون االتجاه الذي يفكر فيه هايدغر يف »رسالته إىل النزعة اإلنسانية« حني يقول: »مل نكد نفكر بعد يف عالقتنا الغامضة 

بالرشق، والتي عربت عنها كلامت قصائد هولدرلن«. من القراءات »الرشقية« أو »املرصية« لهايدغر –حيث تستخدم هذه املصطلحات 

مبعناها الهولدرلني- قراءة جاك ديريدا لهايدغر وتراكل يف ندوة ربيع 1985 يف مقالة: 

Geschlecht[: Heidegger’s Hand" in "Deconstruction and Philosophy ed. John Sallis )Chicago: 

University of Chicago P ress,1 987(.


