
  االرتحال إلى الفناء

 خطية الزمن واألحداث يكشف الحفر بأعماقھا ري التقليدي من طبقات تاريخية تترسب عبر األزمان،الفراغ الحضايتكون 
لم يعد لھا العناصر التي ذابت مع الزمن ولماضي بما تبقى له من أثر في الحاضر.  لكن ھنالك العديد من ويوفر معرفة ا

بسبب مبدأ البقاء لألقوى وحقيقة أن التاريخ إنما يكتب من قبل األقليات ذات السلطة والقوة. وجود في نسيج الحاضر 
ويجعل من اإلنسان المعاصر كيان  راتبيةفمحاولة إيجاد ھوية حاضرة من خالل الماضي األحفوري إنما يضعنا في فخ الت

مستقبله من مزيج غير قابل للتنقية والتصفية من  طفيلي على الطبقات الملتصقة، يحاول عبثياً أن يستخرج مكونات لبناء
العوامل الفانية التي أدت إلى تكوين ھالة الماضي العظيم. فيجد اإلنسان المعاصر المتشبت بسلطة التاريخ نفسه يدور حول 

  أن توفر له اإلجابات عن تساؤالته الوجودية. أصنام ال يمكنھا 

فھو  الفرنسي جيل دولوز،الفيلسوف  درسة االختالف الفلسفية وأحد أعمدتھا، وذلك تبعاً لمالمعاصر أما فراغ اإلنتاج
يتكون من رمال مركبة ھي مزيج غير متجانس من  .، ال نھائي كالصحراء الخاويةرة عن فراغ واسع أملس وزلقعبا

مليء بالمنحدرات  غ الجزيئات التاريخية والثقافية والحضارية، ال مكان فيھا للتراتبية أو الطبقية الزمنية. ھو فرا
دوراني و عشوائي مھارة وقدرة على التحرك بشكلالتقاطه يتطلب التي تحمل في طياتھا فتاتاً فكرياً  واالزاحات

. لكن يكمن في ھذه الحركة خطر التيه والضياع الضروري لكي يتم اكتشاف مناطق فكرية جديدة وبسرعات متفاوتة
  لإلنتاج واإلبداع ضمن منظومة الحياة والموت والفناء والخلود. 

من  المختلفةالمتحركة  الجزيئاتمناطق االتصال بين  فوسيلة اإلبحار ضمن الفراغ األبدي الصحراوي المعاصر وأيجاد
الترحال ھو حركة بسرعات ودورانات مختلفة ھو الفكر المرتحل الدولوزي. تتحرك التي  لوم وفكر وتكنولوجيافنون وع

أخصب من أي أرض محروثة ومحززة ال  ،مستمرقاحل فكرية مستمرة، جريئة وتائھة، تسمح لنفسھا أن تبحر في فراغ 
فكار الحشائشية الدخيلة كي ال تؤثر على المسار وتقلع األ ،الرسم أن ينمو إال ضمن خطوطھا المسبقةبتسمح للفكر 

التنموي المخطط. فالمبدع بدوي مرتحل يجد إلھامه ضمن فراغ التيه األبدي، يتحرك بسرعة عالية وينزلق على الرمال 
 الفالح الذي ية ال تعرف الحدود وال األشكال. بعكسالناعمة ويلتقط غبارھا بحركته الحرة ليصنع منھا أشكاالً عضو

إال ضمن ما يناسبھا من  التي ال تزدھر خضوع لقدرات وسرعة نمو نباتاتهالتربه وبزرع ويحصد ضمن مقاومة ي
ن المرتحل ينتقل من نقطة إلى أخرى لكن حياته تكمن في الفراغ ما بين البداية والنھاية. فھاتان نقطتا الظروف والعوامل،

بينھما ھو الفراغ الممتد الذي يحمل في طياته إمكانيات النمو  ، بينما الفراغ مامحددان ومعرفتان وسريعتا الزوالن
  واالكتشاف والخلق.

إعادة استخراجه الستخدامه رسبة بھدف المعرفة والخلق واالنتاج المعاصر ليس الغوص في الطبقات التاريخية المت
ً كقاعدة للبن لكن اإلنتاج الجديد ھو الذي يمكنه  فھو ال يمكن أن يكون أكثر من ذلك. اء، فالتراث إن كان جميالً ومتينا

ية العنيفة التي اإلبحار في الصحراء الخاوية سطحياً لكي يتمكن من إظھار ما يكمن في داخله من خالل الحركة الدوران
  غرافيا الثقافية. تعيد تشكيل الطبو

كلھا قتل واالغتيال والوفاة ماد والالموت. فالموت واالستشھبمعنى الفناء ليس بد من اعتناق الفناء.  الترحال ال ولكي يتم
أحاديثنا لكي ه أخبارنا وتتداولمختلف  مرادفات إنسانية لمفھوم واحد وھو انتھاء الحياة. وكل مرادف يحمل معنى ثقافي

. لكن الموت يحمل معه أفكاراً راديكالية من الخير والشر والطمع والتضحية والقضية تفسيراً للحدث االعتباطي يتعط
نبيالً إذا  ة والحب والكراھية كلھا تدعي الحياة لكنھا ال تتردد في القتل في سبيل تحقيقھا. فالموت ال يمكن أن يكونوالوطني
  في سبيل الفناء.عظيمة إذا اصبحت في سبيل الحياة، لكن يمكن للحياة أن تصبح  ادعى أنه

موت الكاتب  ھو الفناء القصودالنبيلة والقضايا العالمية.  الفناء ال يعرف المتضادات من الخير والشر وال يدرك األھدافف 
جاك دريدا، وھو الكتابة كتعليق الموت عند المفكرة والروائية ھيلين سيكسو. فحسب دريدا، عندما يطلق عند الفيلسوف 

كينونة خاصة  المبدع عمالً يتوجب على الكاتب أن يموت بالنسبة للعمل لكي يتحرر المنتج من سلطة المبدع ويحصل على
المرتحلة األخرى ليصنع عالقات تطورية  اآلثار الفكريةتسمح له بأن يجوب صحراء الترحال لكي يلتقي األعمال و ،به

وإبداعية تتعدى طاقات المنتج األصلي. فال يمكن أن يتطور العمل اإلبداعي إذا ما بقيت كل األعمال مسيرة ومسيسة من 
عندما يأخذنا في  ،الحياة بشكل مؤقت فاألبداع تعليق للموت ألنه يعطي المبدع والمتلقي، قبل صانعھا. أما بالنسبة لسيكسو

وتعيدنا إلى واقع الموت المحيط بنا من كل الجھات  ،جولة ترحالية في فراغ اإلنتاج تغمرنا فيه متعة االتصال والحياة



ستيقظ لواقع يملؤه الموت اإلنسان قبل أن ي عوم بمتعتهفاإلبداع كالحلم الذي يعندما نحط من حركتنا الدورانية االنزالقية. 
ھو مفتاح الخلود لكن ھذا الحلم الذي ينتج األعمال والفن ة التراثية. يل القضايا والمتضادات األخالقية والمذھبفي سبي

  . بفنائه لد لكن بمعزل عن صانعھا، وھي تخلقالفكري، فاألعمال تخ

سطح المعرفية والثقافية الممتدة، وھو الدوران الحر في فضاء ال نھائي ال يعرف فاألبداع ھو النتقل المستمر بين األ
 ،الھروب من الموت من خالل الترحالوالمسائل الدوغمائية، وھو البحث عن الفناء في العمل الحدود وال القضايا وال 

خلق من فيجد كيانه من جديد وي أبعد،رتحال إلى فضاءات من اال اإلنسان مكنيتلكي  اإلبداعي لعمللسلطة اواالستسالم 
اء المعلق ما بين الحياة والموت يلمس كالھما في لحظات معينه ويبقى في السديم بداع رقصة في الفضإلفا خالل الفناء. 
  . اإلنسان العربي اآلن في ظل الصراعات الدامية المحيطة بقىالمعلق كما ي

تطور والتخلف والحياة والموت والمبادئ والخيانات والعنف والحب والتتذبذب ما بين األمل واليأس  المعاصرةفالبيئة 
 ابكتسكمبدأ للحياة، وبا اءنالف ي. لكن بإتقان مھارة االنزالق واعتناقإلى الصمم الفكري والشلل اإلنتاجبتردد قد يودي 

والحياة في سبيل القضايا وينتقل يتعدى مفاھيم الموت  يمكن أن يتم صنع تاريخ جديد ،القدرة على الدوران والتقاط الغبار
جديدة، أم ألم األلم مخاضاً لحياة  يصبححر النابع من واقع أليم. يبقى الخيار أن إلى فراغ ال نھائي من الخلق واألنتاج ال

  ريخ. صبح طبقة من طبقات جيولوجيا التا، وتفي التربة ألرواح ليدفنھااعضال ينھش ب

 

  بسمة عبدهللا عريقات 

  2014الثاني كانون 

  

  

  

  

 


