22

األربعاء  8نيسان  2015العدد 2561

ثقافة وناس

فلسفة

آالن باديو:
دفاعًا
ّ
عن الحب!

أحد آخر عظماء جيل ثورة الـ 1968
يعود إلى الواجهة مع انتقال كتابه «في مدح
ّ
الحب» إلى لغة الضاد عن «دار التنوير» .يمضي
الفيلسوف الفرنسي في طرح أفكاره بشأن الحب
في زمن الرأسمالية ،ومكانته في الفلسفة
واألدب ،وعالقته بالسياسة والفن
يزن الحاج
ّ
ال ي ـت ــوق ــف ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـف ــرن ـس ـ ّـي
آالن بــاديــو ( )1937عــن مـفــاجــأتـنــا
وإذه ـ ــالـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي ك ـ ــل ع ـ ـمـ ـ ٍـل ج ــدي ــد.
ينطلق الــذهــول مــن غ ــزارة اإلنـتــاج
ً
أول ،إذ تزيد أعماله على  50كتابًا؛
ّ
وم ــن ال ـت ـن ــوع ال ــواس ــع ملــوضــوعــات
اهـ ـتـ ـم ــام ــه ب ـ ــن ال ـف ـل ـس ـف ــة والـ ـنـ ـق ــد
وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ـي ـن ـم ــا والـ ــروايـ ــة
واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح .ب ـ ــادي ـ ــو ه ـ ــو أح ـ ـ ــد آخ ــر
عـظـمــاء جـيــل ث ــورة الـ ـ  ،1968وأحــد
أش ــرس مـنـتـقــدي رطــانــة الـشـعــارات
ّ
ّ
الـ ـف ــرنـ ـس ـ ّـي ــة وتـ ـق ــلـ ـ ّب ــات م ـف ــك ــري ـه ــا،
وأحــد أكثر «املتخشبني» عنادًا في
اإلص ـ ـ ــرار ع ـل ــى أه ـم ـ ّـي ــة ال ـش ـيــوعـ ّـيــة
وامل ـ ـ ـ ّ
ـاوي ـ ـ ــة واملـ ــارك ـ ـسـ ـ ّـيـ ــة حـ ـت ــى لــو
بـ ـق ــي وحـ ـ ـي ـ ــدًا بـ ـع ــد رح ـ ـيـ ــل م ـع ـ ّظــم
مجايليه ،وارتداد معظم من تبقى.
ال يـسـتـطـيــع أشـ ـ ّـد م ـن ـت ـقــديــه إن ـكــار
أهـ ـم ـ ّـيـ ـت ــه فـ ــي الـ ـحـ ـق ــول ال ـف ـل ـس ـفـ ّـيــة
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ت ـن ـب ــع

خ ـط ــورة وأه ـم ـ ّـي ــة أفـ ـك ــاره ف ــي زمــن
ّ
الرأسمالية واالستهالك.
ّ
بالرغم مــن الحضور الـقــوي لباديو
ّ
ّ
الفرنسية منذ
الفلسفية
في الساحة
ّ
الستينيات ،تأخر اسمه في الظهور
ّ
عامليًا حتى نهاية التسعينيات ،حني
ّ
اإلنكليزية لكتابه
صــدرت الترجمة
«ب ـي ــان م ــن أج ــل الـفـلـسـفــة» (،)1989
ث ـ ــم ت ــاحـ ـق ــت ال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــات ب ـس ـ ّـرع ــة
ك ـب ـيــرة ،بـعــدمــا أدرك الـجـمـيــع أنـهــم
أم ــام عـقــل فـكـ ّ
ـري فــريــد ي ـتــوازى لديه
ٍ
ّ
عمق الفلسفة ونظرياتها املتشابكة،
م ــع س ــاس ــة األفـ ـك ــار والـ ـط ــروح ــات.
ّ
الفرنسية من
عــده البعض النسخة
ال ـف ـي ـل ـســوف الّ ـس ـلــوف ـي ـنـ ّـي ســافــوي
ج ـي ـج ــك ،ول ـك ــن ـهــا ال ـن ـس ـخــة األع ـم ــق
واأله ـ ــدأ ،دون ال ـت ـنــازل ع ــن شــراســة
ّ
النقد عندما يتطلب األمــر ذلــك ،كما
رأينا في السجال األخير بني باديو
وجـ ـي ــرار ب ـن ـســوســان ب ـش ــأن م ـع ــاداة
الـ ـس ــام ـ ّـي ــة .أمـ ـ ــا ع ــربـ ـي ــا ،ف ـل ــم ت ـت ـعـ ّـد
حصيلة الـتــرجـمــات  3كـتــب ،آخــرهــا

كـ ـت ــاب «فـ ـ ــي مـ ـ ــدح ال ـ ـحـ ــب» ()2009
الــذي أصــدرتــه دار «التنوير» أخيرًا
(ترجمة غادة الحلواني).
ي ـب ــدأ هـ ــذا ال ـك ـتـ ّـيــب ال ـص ـغ ـيــر (وه ــو
حوار أجراه نيكوال ترونغ مع باديو)
ّ
بعبار ٍة لرامبو «إن الحب ،كما نعلم،
َ
يـ ـج ــب أن ُيـ ـبـ ـت ــك ــر مـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد» ،ثــم

الحب نثق في االختالف.
في
ّ
أما الرجعية ،فترتاب ّدومًا في
االختالف باسم الهوية (أ .ب)
يمضي بــاديــو ليطرح أفـكــاره بشأن
الـحــب فــي زم ــن االس ـت ـهــاك ،ومكانة
الحب في الفلسفة واألدب ،وعالقته
بــال ـس ـيــاســة وال ـ ـفـ ــن .ي ـن ـط ـلــق ب ــادي ــو
من ّ
مقدمته األثيرة التي ّ
يكرر فيها
ّ
رؤيته ملاهية الفلسفة والفيلسوف،
ّ ّ
ح ــن ي ــؤك ــد أن ع ـلــى الـفـيـلـســوف أن

ي ـكــون «عــاملــا بــارعــا وش ــاع ـرًا هــاويــا
وناشطًا سياسيًا ،بل وعليه أن يقبل
ّ
ّ
محصنًا
حقيقة أن حقل الفكر ليس
ّ
أبدًا أمام انقضاضات الحب» ،معددًا
ب ــذل ــك الـ ـش ــروط ال ـف ـل ـس ـفـ ّـيــة األرب ـع ــة
لـلـفـلـسـفــة ك ـمــا ي ــراه ــا ،أي ال ـع ـل ـمـ ّـي،
ّ
ّ
ّ
والعشقي.
السياسي،
الفني،
ّ
ّ
ي ــؤك ــد ب ــادي ــو أن ال ـحــب ال ـي ــوم تحت
ّ
ال ـت ـهــديــد ،وأن مـهـمــة الـفـلـسـفــة هي
ّ
الدفاع عنه .ويشير إلى أن شعارات
ّ
ّ
اإللكترونية التي تروج لفكرة
املواقع
الحب في زمن ما-بعد الحداثة (مثل
م ــوق ــع  )Meeticأي ال ـح ــب ال ـخــالــي
م ــن املـ ـع ــان ــاة ،ال ـش ـب ـيــه ب ــال ــزواج ــات
املـ ّ
ـدبــرة سلفًا ،تشابه دعاية الجيش
ّ
ّ
األم ـيــركــي بـشــأن «الـقـنــابــل الــذكــيــة»،
ح ّـي ــث «املـ ـخ ــاط ــر س ـت ـل ـحــق ب ــاآلخ ــر
ألنــه ال ينتمي إلــى الحداثة  ...الذين
ال يـمـلـكــون بــولـيـصــة تــأمــن ج ـيــدة،
وجيشًا جيدًا ،وقــوة بوليس جيدة،
ورع ــاي ــة نـفـسـيــة جـ ـي ــدة» .وي ـت ــوازى
هــذا الطرح مع طــرح عالم االجتماع

الـبــولـنـ ّ
ـدي زيغمونت بــاومــان ،الــذي
ّ
يشير إلى أن شعار «ال التزام نحوك»
الـ ــذي ت ـل ـ ّـوح ب ــه ال ــرأس ـم ــال ـ ّـيــة بــوجــه
العامل ،يتوازى مع شعار «ال التزام
م ــن جــان ـبــي» ،ال ــذي يـقــولــه الحبيب
لشريكه في زمن االستهالك.
ّ
ي ـشـ ّـدد بــاديــو عـلــى أن أهـمـ ّـيــة الحب
الـفـلـسـفـ ّـيــة تـنـطـلــق م ــن كــونــه فــرصــة
لتجربة العالم من منظور االختالف
ّ
ً
ب ــدال مــن الـفـكــرة الـســائــدة الـيــوم بــأن
كــل شـخــص ال ي ـطــارد إال مصلحته.
ّ
ويتذكر هنا تأكيد جــاك الكــان على
ّ
أن الـجـنــس ال يــوحــد بـ ّـل يـفـصــل ،إذ
ّ
ّ
الجنسية هي لذة الشخص
إن اللذة
ّ
ّ
جنسي»
وح ــده :ليس ثمة «ات ـصــال
ب ــل ال ـحــب ه ــو م ــا يــأتــي لـيـحــل محل
ال ــاات ـص ــال« ،ف ـفــي الـجـنــس أن ــت في
ع ــاق ــةٍ م ــع نـفـســك م ــن خ ــال تـ ّ
ـوســط
ّ
ّ
اآلخـ ــر ،أم ــا فــي ال ـحــب ،فــإنــك تــوســط
اآلخ ــر لقيمته بــذات ـهــا» .ال ـحــب عند
باديو هو إعادة ابتكار الحياة ،ومع
مرور األيام والعقبات واالختبارات،
س ـي ـك ــون ع ـل ــى الـ ـع ــاش ــق مـ ــن جــديــد
أداء «مشهد من اثنني» ،وهنا يكمن
التشابه املذهل بني السياسة والحب.
يشير باديو أخيرًا في التقاطة ّ
ذكية
ّ
إلــى أن األدب ال يضم إال القليل من
األعمال التي تؤكد استمرارية الحب
ّ
عبر الزمن ،إذ إن معظم األعمال املهمة
وال ـع ـظ ـي ـم ــة ت ـ ـ ــدور ح ـ ــول اس ـت ـحــالــة
ّ
وتراجيديته ،ونهايته ،بعكس
الحب،
ّ
املسرح ،الذي يشدد دومًا على الحب
ّ
ّ
ّ
واالجتماعي
الطبقي
للتمرد
ك ــأداة
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ـ ّـي :الـ ـ ـح ـ ــب فـ ـ ــي املـ ـس ــرح
«تراجيديا ورفض وغضب».
ويـ ـخـ ـتـ ـت ــم ب ـ ــادي ـ ــو ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ب ـن ـســف
ال ـص ــورة الـنـمـطـ ّـيــة لـفــرنـســا :أي بلد
ّ
ّ
والحريات والثورة؛ ويؤكد
التنوير
ّ
أن ثمة تاريخني متضافرين لفرنسا،
يـ ـ ـت ـ ــوازى ف ـي ـه ـم ــا الـ ـتـ ـم ــرد ال ـ ـثـ ـ ّ
ـوري
الـعـظـيــم م ــع الــرج ـع ـيــة الــوســواس ـيــة
ّ
املتشككة .وهنا يعود إلى فكرته عن
ّ
الحب كترياق في زمن العنصرية ،إذ
«إن ـنــا فــي الـحــب نـثــق فــي االخـتــاف
ّ
الرجعية،
عوضًا عــن الشك فيه .أمــا
ف ـتــرتــاب دومـ ــا ف ــي االخ ـت ــاف بــاســم
ّ
الهوية».
ّ
بالرغم مــن أن هــذا الكتاب الصغير
بموضوع واحــد
قــد يبدو
ً
منحصرًا ّ
ّ
هو الحب ،إال أنه يمثل مقدمة جيدة
ل ـف ـهــم أفـ ـك ــار آالن ب ــادي ــو الـفـلـسـفـيــة
والسياسية .مع هــذا الكتاب ،وكتب
وم ـ ـقـ ــاالت ب ــادي ــو ال ـس ــاب ـق ــة امل ـتــاحــة
ّ
بالعربية سيعود التفاؤل إلى أنصار
ً
ّ
ّ
«اللغة الخشبية» ،بــأن ثمة أمــا ما،
ولو شحيحًا ،في إعادة طرح األفكار
امل ـغ ــاي ــرة ال ـت ــي أخــرس ـت ـهــا الـ ـث ــورات
والثورات املضادة في آن واحد.

