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 إرادة القّوة في حالة الّضعف 

 أو في استالل الوجود من رحم العدم 

 
 

 

 

 

 الملخص: 

إّن إرادة القّوة من طرف اإل�سان �� حالة ضعفھ �� تحّسس االستقواء ع�� منطق ا�خيبة �� الوجود. 

هذه ا�خيبة عّ��نا ع��ا بالضعف الذي يداهم اإل�سان �� وجوده. وحقيق بنا �� هذا املوطن أن �ش�� إ�� أّن  

ب ع�� املشهد امل�ا�ّي  محاولة املرء االستقواء ع�� ا�خيبة �� محاولة ثالثّية املواجهة. مقّد 
ّ
م��ا محاولة التغل

ل �ّحا وقفرا، وذلك عن طر�ق تحقيق الذات بتحر�رها من تأث��ات ا�خيبات ال�ي طرأت ع�� املأوى  
ّ
الذي يمث

حظة.  
ّ

 �� آنية ال�

  
ّ

أّما جوهرها فس�� الذات إ�� مجا��ة كّر الزمان من خالل تأصيل الكيان، وهو ما نتبّينھ �� عالمة بث

الزمن    ا�حياة محاها  ال�ي  ا�حياة  فمظاهر  األيقونات.  �عض  واستحضار  الديار  ومحاورة  املوات  الر�وع   ��

 أعادها اإل�سان �� مضماره ا�خطا�ّي اإليحائّي الرامز الذي ال �عدو أن ي�ون حلما جميال. 

ي أّن الذات  أّما خاتم��ا فمقاومة الدثور بفرض عالم حيا�ّي مجازّي، القصد منھ نحت الوجود. وهذا �ع�

ونحت وجودها، �� ذات   تذو�تي��ااإل�سانّية �� سياق معاودة الوجود �غية تأصيل كيا��ا وتحقيق ذاتّي��ا أو 

لت أحالمها �� لوحة الواقع
ّ
صة لنشاطها.   1قد رسمت عاملها ا�حالم وش�

ّ
 الذي أخضعتھ الع�ن الرائية وامل�خ

 اإلدراك التذو��ّي. –ال�و�ّي الدثور  –إحالم الواقع   –تحقيق الذات   –تأصيل الكيان  ال�لمات املفاتيح:
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ٔ
 .30، ص 1998، 1، مؤّسسة حمادة ودار الكندي للنشر، اال

عدي د.  فتحي السِّ
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Abstract: 
The will to power on the part of man in a state of weakness is a feeling of bullying 

on the logic of disappointment in existence. This disappointment is expressed by the 

weakness that overwhelms man in his existence. It is true for us in this homeland to 

point out that the attempt of one to gain strength over disappointment is a three-way 

confrontation. Its premise is an attempt to overcome the spatial landscape that 

represents scarcity and desperation, through self-realization by liberating it from the 

effects of the disappointments that occurred in the shelter in the immediate moment. 

Its essence represents the self’s quest to confront the affliction of time through the 

rooting of the entity, and this is what we see in the sign of breathing life into the dead 

quarters, the dialogue of the homes, and the evoking of some of the times. The 

manifestations of life erased by time are restored by man in his rhetorical and 

suggestive context, which is nothing more than a beautiful dream . 

The conclusion of this confrontation was represented in resisting the revolution by 

imposing a figurative world of life, the aim of which is to sculpt existence. This means 

that the human self, in the context of re-existence in order to root its entity, achieve its 

subjectivity or subject it and sculpt its existence, is a self that has drawn its dreamy 

world and formed its dreams in a painting of reality that the visionary and personifying 

eye has subjected to its activity . 

Keywords: the rooting of the entity - self-realization - dreams of reality - cosmic 

destruction - subjective realization.   
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 العتبة البحثّیة أو الّنص المنطلق:  -1

 تقول ميمونة:

تر  أن  ال�جاعة  قلبك.  لھ  و�قوى  الشّك  ع��  تص��  أن  ونقصانك  "ال�جاعة  وقصورك  بنفسك  �ىى 

ع�� األسافل ��جيال    لتسقط األعا��كفا�ي التعا��    أن ال تطمح إ�� ا�جبال وتر�ىى باألغوار والوهاد.  و�جزك،

 بالدمار ��جيال بالقضاء". 

 فُتجيب ميارى: 

ن�ىئ ا�حب".
ُ
 "سنخلق الر�اح العواصف ونخلق الرعود الزالزل. سُنن�ىئ الّسد ون

 فينتصر غيالن لفكرة ميارى قائال:

م هذه األرض ال�جاعة والبأس والشّدة ح�ى يتوب أهلها من الهزل وا�ج�ن  
ّ
"�عم سُنن�ىئ ونخلق، سنعل

وحّب القحط. وننفخ �� �ّل �ىيء حياة. ولنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد. لننش�ّن ولنخلقّن خلقا  

 ألّن القّوة والوثبة فينا".

 ونة إ�� القول: فتنت�ي ميم

ي ألرى إ�� �عيد �عي�ي. أرى و�ال، دمارا وثبورا. �انت ميارى ُعتّيك وست�ون خسرانا.  
ّ
"هذه يا غيالن ال��اية و��

يلة ليلة ا�خيبة والسقوط هوّ�ا"
ّ
 . 1الل

 : المقّدمة  -2

القّوة اإل�سانّية   إرادة  نتحّدث عن   ح�ن 
ّ

الصورة.    مذ واقع  إزاء  اك 
ّ

مذ ن�ون  حالة الضعف ا�حسوس، 

والب��   وا�خراب  العناء  ع��  الباعث  الواقع  �ع�ي  الوجودّي.  املنظر  جّسدت  ال�ي  الواقعّية  الصورة  نقصد 

ات اإل�سانّية. 
ّ

 واإلقفار والوحشة. و�� مظاهر فاجعة للذ

إليقاع املر�ر �� الوجود وهو ما �عّ�� عنھ  ولعّل �� التقاء املشهد الفاجع بالواقع الواجع ينشأ نوع من ا

ومثل هذا    باإل�شاد الفنائّي أو بمناشدة الفناء كحّس تفّج�� ع�� الوجود الذي تحّول من اإلعمار إ�� الّدمار. 

)، وهو  Cosmogonieا�جدب وهذا الفراق ُ�شعران الذات اإل�سانّية بالعقم. وهذا ما ُ�عرف بنشأة ال�ون (

 .2رء �عا�ي حالة مأساوّ�ة داميةاألمر الذي جعل امل

ص عالماتھ ومظاهر الّدمار فيھ فيمقط هذا   
ّ

والرأي عندنا، أّن اإل�سان وهو يقف �� ال�ون ��خ

الّدمار. فليس   الوجود من رحم  ق قوامھ استالل 
ّ

بفعل خال يقوم  بذلك  ھ 
ّ
فإن ب مقطا. 

ّ
الُقل ب 

ّ
ا�خل املنظر 

ھ حّس ا
ّ
ات مرّوعا، ذلك أن

ّ
 لّزوال �� عنفوانھ استعدادا لنسف املوجودات.كحّس املوت للذ

 
  .140، 133،134، 128ص ،1992، 1ط ، دار الجنوب للنشر، تونس،الّســدمحمود المسعدي،  -1
سطورةإلياد، ميرسيا  -2

ٔ
قس واال

ّ
 ،، العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقخّياط، ترجمة نهاد المقّدس والّدنيوّي: رمزّية الط

ولى 
ٔ
 . 50ص، 1987سوريا، الطبعة اال
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 : في الخلق األنطولوجّي -3

ا�حتوم،  القدر  حقيقة  أمام  لها  قّوة  حول وال  أْن ال  جّيدا   ��� اإل�سانّية  الذات  أّن  القول،  نافلة  من 

ق من رحم العدم ال
ّ

قّوة و�الرغم من ذلك تؤمن باإلبداع وا�خلق. وهذا ما عّ��نا عنھ باستالل الوجود ا�خال

 الدهرّ�ة الداهمة. 

م هذه  
ّ
وضمن هذا اإلطار يقول غيالن متحّديا الفرض ال�و�ّي املقّدر ع�� اإل�سان: "سُنن�ىئ ونخلق سنعل

األرض ال�جاعة والبأس والشّدة ح�ى يتوب أهلها من الهزل وا�ج�ن وحّب القحط. وننفخ �� �ّل �ىيء حياة.  

 . 1ش�ّن ولنخلقّن خلقا ألّن القّوة والوثبة فينا"ولنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد. لنن 

الذات  أنموذج  غيالن  �س��  ال�ونّية.  ا�خاطر  من  يحم��ا  الذي  الذات  صرح  هو  الّسد  بناء  أّن  نفهم 

إ�شاء وخلق   الذا�ّي. فاإل�سان دون  تنقدح عنده شرارة اإلدراك  الوجود   �� إ�� نحت موطئ قدم  قة 
ّ

ا�خال

 �ستسلم للضعف  هو ��ىي �  وابت�ار وتحّد،
ّ

 الذات املس�ونة بتأصيل كيا��ا هو أال
ّ
� الوجود من�ىّي. فحظ

من   وهذا  الزوال.  مظاهر  من  يحم��ا  صرحا  سّدها  وتب�ي  العدم  تقارع  أن  عل��ا  بل  للعدم،  قيادها  و�سلم 

ع إل��ا إّبان حلول العدم �� �ّل �ىيء.
ّ
 استدعاء القّوة والتطل

بات االف
ّ

�ىئُ فمن ُيمعن النظر �� املرك
ْ
م    –سنخلق    –علّية ال�ي يتصّدرها التنفيس [سُتن

ّ
م...]   –سنعل

ّ
�عل

ُيالحظ س�� اإل�سان إ�� تكرار والدة ال�ون و�عم�� امل�ان و�ذلك يّتجھ املع�ى إ�� الت�ّ�ك أو التقد�س املرتك�ّي.  

ط إرادة الذات. فالنوائب
ّ

ھ قّوة تنش
ّ
نا نؤّول العدم أصل النوائب، ع�� أن

ّ
ل مسار    ومن ثّمة فإن

ّ
عط

ُ
لم �عد �

ما أصبح ال�ائن ينشط بالنوائب. 
ّ
 انوجاد املوجود �� الوجود، إن

 : في ُمقارعة العدم  -4

للذات. املهّددة  الهز�مة  حلول  رغم  القّوة  إرادة  دت 
ّ
من    تول الوجودّي  املسار  �غي��  ن�حظ  نا 

ّ
أن غرو  فال 

عّ�� عنھ بواقع الصورة    -مأساوّ�ة الفناء  
ُ
إ�� �شيد إنتشاء وهو ما      -أي الصورة الواقعة �� الواقع وهو ما �

أردنا �سميتھ صورة الواقع. نقصد الصورة املنتقاة واملش��اة من قبل الذات ال�ي عل��ا ُيب�ى الوجود األفضل  

صورتھ  واألمثل  �� الواقع  خلق  إ��  األصلّية  صورتھ   �� الواقع  عن  املسعدي  بطل  غيالن  عدول  فإّن  إذن   .

ل خلقا جديدا للوجود ووالدة متجّددة لل�ون. وع�� هذا األساس ي�ون قد رسم نموذجھ املثا�ّ�  
ّ
االش��ائّية يمث

 .2�� ا�حياة

الو   �� املاثل  للمرء فرصة �سف االفتقار  يتيح  لھ  ولعّل هذا ما  القاحل فيتسّ�ى  الواقع  ضع املاحل و�� 

ل �� وجود أقفر، سفت عليھ الرمال  
ّ
بذلك �شييد إرادة االقتدار. والوجھ فيما نقول أّن واقع الصورة املتمث

الذات اإل�سانّية ضعفا وافتقارا، بيد أّن نفي الذات لواقع الصورة االفتقارّي   وعصفت بھ الّر�اح، أصاب 

 
 . 134، صمصدر سابق الّســد،محمود المسعدي،  -1
سطورةإلياد، ميرسيا  -2

ٔ
قس واال

ّ
 . 34ص ،سابقمرجع ، المقّدس والّدنيوّي: رمزّية الط



 فتحي الّسعِدي  د. ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٕارادة القّوة في حالة الّضعف

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)279( 

لة �� الواقع الفظيع وعكست    وغوصها �� صورة الواقع
ّ
املتمّناة، ت�ون قد باعدت املشا�لة ا�حقيقّية املتمث

 رؤ���ا لھ وفق إدراكها البص��ي وا�حدوس واملأمول. 

ات الشاعرة بخلقها الوجود خلقا جديدا  
ّ

و�ناء ع�� ما تقّدم فإّن القّوة ا�حادسة املش��اة ال�ي أ�شأ��ا الذ

ت االقتدار  قيمة  خلقت  قد  الصورة  ت�ون  واقع  عن  عدولھ   �� غيالن  أّن  من  مراء  فال  االفتقار.  ع��  مّردا 

لة �� االقتدار ف�ان سّموها  
ّ
وخوضھ غمار صنع صورة الواقع، ي�ون قد أعاد للذات أفضلّي��ا ال�ونّية املتمث

� انتقاال من االفتقار الوجودّي  
ّ

إ�� االقتدار  ع�� افتقارها. أَو ليس استبدال واقع الصورة بصورة الواقع يج�

 األنطولو�ّ�؟ 

ھ يصّور هذا الواقع �� ذاتھ   
ّ
ب�� «اإل�سان ال ُ�شا�ل بصورة الواقع الذي يصّوره مشا�لة حقيقية ألن

ھ ح�ن �عرض لتصو�ره يحرص ع�� أْن يخلق صورتھ خلقا جديدا... ومثل ذلك  
ّ
ويعكس رؤ�تھ لھ. ومن ثّم فإن

 . 1جديدة ال�ي خلقها األدباء ب�ن عناصر الصورة ا�ختلفة»يفرض ع�� الّدارس�ن استكشاف تلك العالقات ا�

الزمن   لل�ون بصرّ�ا و�ص��يا قد تفّجع الضمحالل الفضاء ا�خصيب ومخافتھ  املتأّمل  و�ذا ي�ون املرء 

الرهيب. و�موجب ذلك �ّح منھ العزم ع�� تحو�ل رهبتھ من الواقع الفظيع إ�� رغبة ذاتّية تج�� �� جوهرها  

 ث ع�� حّب ا�حياة وطي��ا. �� رغبة قوامها تحو�ل الواقع حسب أهوائھ وميوالتھ. ا�حلم الباع

 في االقتدار تمّرد علی االفتقار  -5

إ��  -و�ن �انت طيف خيال-إّن واقع الصورة بما هو حركة الزمن ا�خؤون قد حّولھ غيالن بمعّية ميارى 

ل فع
ّ
قا و�حساسا بقدرة الذات ع��  صورة واقع يحكمها اإلدراك الذا�ّي. هذا اإلدراك الذي ُيمث

ّ
ال إرادّيا خال

ا�خلق واالنبعاث. ولهذا �ان الُبّد من رّد االعتبار إل��ا. واستنادا إ�� هذا، فإّن تدّرج الذات من االفتقار إ��  

االقتدار قد حّول ا�خطاب القو�ّ� الدائرة رحاه ب�ن فواعل القّصة: [غيالن، ميمونة، ميارى] من �شيد فناء  

 ء انتشاء. إ�� غنا

إّن اقتدار الذات �� هذا املوضع هو تصي��ها جحفل االبتالء واألتراح محفل انتشاء وأفراح. فال مراء من  

أّن هذا من شأنھ أن ُيضفي ع�� الفضاء امل�ا�ّي جّوا احتفالّيا احتفائّيا. والفضل �� ذلك عائد ال محالة إ��  

قة  
ّ

خال للوجود   �� ال�ي  للذات  ا�خيالّية  ل�حركة  القّوة  وتأّه��ا  الذاتّية  بقدر��ا  ووع��ا  اقة 
ّ

عش ولإلرادة 

 التحليل باملثال ليكتمل السبيل البح�ّي.  نطّعم. وضمن هذا السياق، يمكن أن 2النشيطة ا�خفية
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 . 193ص ،م 1979
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ٔ
 .130ص، 2003تونس، الطبعة اال
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 صوة الواقع املاحل القاحل:

 

ّح الوجود        االستسالم لل�جز           الرضاء بالقصور             
ُ

 الضعف أمام الدمار         اإليمان ��

 

 

 غياب إرادة ا�خلق               غياب الفاعلية                           الكسل وا�خمول               حالة ُضعف             

 

 سقوط األعا�� ع�� األسافل                                 النقص وال�جز الذا�ّي                                        

 

ثور والعدم                                     حالة ضعف وجودّي                                            سمات الدُّ

 

 االستسالم للضعف �� حالة الضعف                                                              

 

 الشاهد القو�ّ� الدال ع�� هذه ال��سيمة املستقاة عقب التحليل والتأو�ل:                     

 

 

 تقول ميمونة:                                                                        

تص��  أن  ونقصانك    "ال�جاعة  وقصورك  بنفسك  تر�ىى  أن  ال�جاعة  قلبك.  لھ  و�قوى  الشّك  ع�� 

و�جزك، أن ال تطمح إ�� ا�جبال وتر�ىى باألغوار والوهاد. كفا�ي التعا�� لتسقط األعا�� ع�� األسافل ��جيال  

 . 1بالّدمار ��جيال بالقضاء"
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 صورة الواقع املش��اة 

 الضعف.أو إرادة القّوة �� حالة 

 

 التغّ�ي بال�جاعة والبأس       بت�ار حياة ال �ا�حياة  ا                         خلق الر�اح العواصف            خلق الّرعود  

 

 

 تأصيل الكيان الذا�ّي               ا�خلق األنطولو�ّ�        ا�خلق واالبت�ار واإل�شاء       سّر الفاعلّية  

 

 

ق              إكس�           
ّ

 عالمة وجود وسمة خلود                                  � الوجود ا�خال

 

 

 إرادة القّوة �� حالة الضعف                                                     

 

 

اة عقب التأو�ل �� مستواه األنطولو�ّ�:  الشاهد القو�ّ� الدال ع�� هذه ال��سيمة         
ّ

 املتوخ

 

 

جيب ميارى:                                                                      
ُ
 ت

ن�ىئ ا�حب"
ُ
 "سنخلق الر�اح العواصف ونخلق الرعود الزالزل. سُنن�ىئ الّسد ون

 فينتصر غيالن لفكرة ميارى قائال:

م
ّ
هذه األرض ال�جاعة والبأس والشّدة ح�ى يتوب أهلها من الهزل وا�ج�ن   "�عم سُنن�ىئ ونخلق سنعل

وحّب القحط. وننفخ �� �ّل �ىيء حياة. ولنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد. لننش�ّن ولنخلقّن خلقا  

 .1ألّن القّوة والوثبة فينا"
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 : في التدّبر الوجودّي أو الواقع المشتهی  -6

الدمار    �� �سري  اإلعمار  تصي��  ع��  اقتدارها  إ��  واألحّبة  واملرأة  املأوى  افتقارها  من  الذات  تدّرج  إّن 

واقع   بصورة  الفظيع  الصورة  واقع  استبدال  خصبا وجودّيا هو  ال�ون  خواء  إزاحة  رفيعوتحو�لها  نقصد   .

ات.  الضعف �� جحفلھ العدمّي الفظيع بحثا عن اإلرادة سليلة القّوة �� �حظة  
ّ

�شهد مداهمة الضعف الذ

 وهو ما وسمناه باستالل الوجود من رحم العدم.

 ا�حياة �� الوجود تجاوزا للهنات و�ضفاء  
ّ

وهكذا فإّن غيالن قد محا ا�حاجز الضعفّي املاثل �� العدم و�ث

لقّن خلقا  قيمة ع�� ا�حجارة املوات. فهو القائل: "لنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد. لننش�ّن ولنخ

ل الطبيعة فكرا وأحال الفكر إ�� الطبيعة1ألّن القّوة والوثبة فينا"
ّ
 . 2. ومن ثّمة ي�ون قد ش�

الحظ أّن التأّمل الذا�ّي للوجود وقد أضناه العدم أض�� تدّبرا للوجود وفهما لل�ون واعتبارا ل�حياة. و�ذا  
ُ
ن

ل سّمو القّوة ع
ّ
مث

ُ
نا نالحظ أّن عدول  �ان مبحثنا �� إرادة الذات ال�ي ت

ّ
�� حالة الضعف املفروضة �ونّيا، فإن

ات عن واقع الصورة وُولوجها �� صورة الواقع �ان بدافع االنفعال والعاطفة
ّ

 . 3الذ

ب امل�ان كما نقلتھ لنا ميمونة قائلة: "ال�جاعة أن ال   
ّ
د عن صدمة الذات إزاء خل

ّ
نقصد االنفعال املتول

ار والوهاد. كفا�ي التعا�� لتسقط األعا�� ع�� األسافل ��جيال بالّدمار ��جيال  تطمح إ�� ا�جبال وتر�ىى باألغو 

قا.4بالقضاء"
ّ

خال ل�حياة  غيالن  لدى  الشأن  وهو  قا��ا. 
ّ
ومتعل ل�حياة  املرء  حّب  بالعاطفة  و�ع�ي  يقول:    . 

وا� الهزل  أهلها من  يتوب  والبأس والشّدة حّ�ى  ال�جاعة  م هذه األرض 
ّ
ج�ن وحّب "سُنن�ىئ ونخلق، سنعل

لننش�ّن ولنخلقّن خلقا ألّن   �� �ّل �ىيء حياة. ولنقومّن ال�خور فتقع مواقعها من السّد.  القحط. وننفخ 

 .5القّوة والوثبة فينا"

 : في عالقة اَأللف باِإللف  -7

عھ إ��  
ّ
نالحظ أّن دوس غيالن ع�� واقع الصورة وتوقھ إ�� صورة الواقع أو رفضھ حاالت انكساراتھ وتطل

ذات منظر   دارة  أو  ال�حراء  �� عرض  ح�ى  املقام  �� هذا  واإللف  اإللف.  إ��  تحّن  ألوفا  خلق  اقتداراتھ، 

 . 6ال�ون املأوى واملرتكن�جيب ف��ا ميالد �ون رحيب. فالّتوق إ�� اإلرادة هو هاجسال ينفصل عن حبّ 

 
 .134، صالمصدر نفسه -1
دبيّ الصّ مصطفى ناصف،  -2

ٔ
 .27ص ،م 1958هــ /  1378مصر، ، ، مكـتبة مصر للنشر، القاهرةةورة اال

3- B. R. Mullik, Literary criticism, its principales and history, Chand and Delhi, New York, 1969, p71.  
 . 128ص، مصدر سابق، الّســد، محمود المسعدي -4
 .134ص ،المصدر نفسه -5
ندلسحسناء بوزويتة الطرابلسي،  -6

ٔ
ولى ، تونس – ، دار محّمد علي الحاّمي للنشر، صفاقس حياة الشعر في نهاية اال

ٔ
الطبعة اال

وت 
ٔ
 . 404ص، 2001ا
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مسّيجا    وتجعلھ  ب�ل�لها  اإل�سان  ع��  تنوء  مأساة  هو  ميمونة  رؤ�ة   �� املتجّسد  الصورة  واقع  إّن 

بانكسارات جّمة من بي��ا حياة غائمة [سقوط األعا��، الت�جيل بالقضاء، الت�جيل بالّدمار] و�جاعة غائبة  

 قائمة [الرضاء باألغوار والوهاد].   ال نطمح إ�� ا�جبال] ومظاهر خراب [ال�جاعة أن

هو واقع فظيع جعل الذات �عيش جزع ا�حياة    إّن واقع الصورة املأساوّي الذي أصاب من الذات االنكسار

 . وقد اجتمعت لذلك ثالثة معاجم و��:1وقلق الوجود بما باعتبارهما حدثْ�ن ليس لإل�سان عل��ما يدان

 املاثل فـــــــــي العدم و�يمان اإل�سان بال�جز كمــــــا فـــــــــــي قـــــــول ميمونة: أو ال�ح ال�و�ّي   م�جم األسر الوجودّي 

 "ال�جاعة أن ال تطمح إ�� ا�جبال وتر�ىى باألغوار والوهاد. كفا�ي التعا��".  

ال�امن �� خالء الوجود وحلول القفر بدل اإلعمار كما دّل ع�� ذلك رأي    وم�جم الوحشة واالستيحاش

 ع�� األسافل ��جيال بالّدمار". لتسقط األعا��مونة: "مي

ي ألرى    وم�جم الفناء 
ّ
الّرابض �� البالء �اسر األنا و�ستدّل عليھ بقول ميمونة: "هذه يا غيالن ال��اية و��

ليلة ا�خيبة والسقوط   يلة 
ّ
الل ُعتّيك وست�ون خسرانا.  إ�� �عيد �عي�ي. أرى و�ال، دمارا وثبورا. �انت ميارى 

 . 2ا"هو�ّ 

   �� ا�حياة  مأساة  قوامها  وجودّية  صورة  واقع  ل 
ّ
�ش� أّ��ا  ُيالحظ  املعاجم  هذه  توا�ج   �� واملتأّمل 

عنفوا��ا. وهكذا أض�� واقع الصورة املأساوّي وقول ميمونة كتلة كالمّية صّماء ال ينفصل ف��ا املع�ى عن 

ال�ي فرضها واقع ا�حالاملغ�ى القتامة الوجودّية  إّن مثل هذه  إ�� منفى وجعلت من    .  م 
ّ
املت�ل أحالت مقام 

 �ون قفر خواء خالء. 
ّ

 وحدتھ غر�ة. فال مرفأ لروحھ وال مأوى لها إال

الذات بضرب من ضروب االنكسار. ولعّل م�ّ�ر    فمثل هذه السمات املأساوّ�ة من شأ��ا أن تكّبل 

ة بالتنا�� والفناء. و�سبب من هذا  ذلك هو شعور املرء بأّن ا�حياة غامضة وأّن �حظة ا�حّب الوجودّي مهّدد

 . 3سرعان ما �غرق واحات االخضرار �� مجاهل الصمت والعدم والبّ�ن والرحيل

 : وقود اإلدراك التذویتّي -8

ا �ان من سمات اإل�سان إرادة السمّو بذاتھ و�حثھ املستمّر عن األفضلّية الوجودّية وتوقھ إ�� اخ��اق  
ّ
مل

لذي كّبلھ االنكسار جّراء صدمتھ أمام الواقع املاحل لم يرتكن إ�� لعنة الزمان  ا�ُحجب ال�ونّية، فإّن غيالن ا

، إيمانا منھ بقدرة  4ولم ينس امل�ان، بل تمّرد ع�� االستسالم وعمد إ�� �سو�ة الوضع امل�ا�ّي واإلصالح الذا�ّي 

إ��   الصورة  �� تحو�ل واقع  ل 
ّ
املتمث الذا�ّي  ا�خلق. ولعّل هذا ما يجعلنا حيال مفهوم االقتدار  الذات ع�� 

 صورة واقع حلمّية اش��ائّية ميسمها استالل الوجود من رحم العدم. 

 
1- Jolivet (Regis), Le problème de la mort, édition Fontenelle, Paris 1950. Pp 48-50. 

 . 140ص ،مصدر سابق، الّسـدمحمود المسعدي،  -2
 . 74ص ،1987، 1ط مصر،، دار الثقافة للنشر، القاهرة، تّيارات معاصرة في التراث العربيسعد دعبيس،  -3
ولى جانفي  –، مطبعة التسفير الفّني، صفاقس  الكيان والبيان محّمد بن عّياد،    -4

ٔ
 . 124ص، 2013تونس، الطبعة اال
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عائد إ�� ا�خّيلة ال�ي    وتجدر اإلشارة إ�� أّن الفضل �� تحّول الوضع الذا�ّي من االنكسار إ�� االقتدار 

ل �� الواقع الفظيع لتجعلها تنت�ىي بنفسها  
ّ
املتمث ت وقود اإلدراك التذو��ّي. أخرجت الذات من أسرها 

ّ
ظل

انتقتھ   الذي  الوجود  أو  املتخّيل  العالم  فإّن  املعطى،  واملوجودات. ووفق هذا  العالم، عالم األشياء  داخل 

   -ف�ان لها املشت�ى والنعيم  -الذات  
ّ
ص من ر�قة واقع ا�حال ومالذا تلوذ بھ الذات للهروب  مث

ّ
ل عنصر تخل

حظّي واملباشر
ّ

 .1من مأساوّ�ة ال�

والفضاء   املدى  خلّو  فيھ  ورأت  البصر  بفوتوغرافّية  الواقع  ميمونة  صت 
ّ

�خ عيانّية    -فل�ن  رؤ�ة  و�� 

ورة الواقع املراد واملتمّ�ى. و�ان  فإّن غيالن وميارى عمدا إ�� ا�خّيلة �ستلهمان م��ا ص -أصابت م��ا االنكسار

عمادهما �� هذا هو فوتوغرافّية البص��ة ال�ي أتاحت للذات فرصة االقتدار ع�� ا�خلق. وهو اقتدار رّوض  

ُيلّ�ي أحالمها ويستجيب ملطل��ا الوجدا�ّي   إمالءات ال�ون وجعل الوجود �� أح�امھ يأ�ي صاغرا إ�� الذات 

 شت�ى. املبت�� و�خيارها الوجودّي امل 

م، 
ّ
بات الفعلّية [سنخلق، سنن�ىئ، سُنعل

ّ
إّن الذات من خالل استعمالها للمناو�ل ال��كيبّية وأساسها املرك

م هذه األرض ال�جاعة والبأس والشّدة حّ�ى 
ّ
لُننش�ّن...] كما هو بارز للعيان �� قولها: "سُنن�ىئ ونخلق سنعل

�ّل �ىيء حياة. ولنقّومّن ال�خور فتقع مواقعها من  يتوب أهلها من الهزل وا�ج�ن وحّب القحط. وننفخ ��  

فينا" والوثبة  القّوة  ألّن  خلقا  ولنخلقّن  لننش�ّن  أحدثت  2السّد.  قد  والتعب��.    علقة .  ال��كيب  ب�ن  ت��يرّ�ة 

األرض   إخصاب  قوامها  الوجود الستحالة  الواقع وقفر  القو�ّ� ع�� فظاعة  ا�خطاب  و�مقت�ىى ذلك سما 

وعودة ا�حياة إ�� امل�ان وسر�ان األمل �� اإل�سان. وهو ما ي��جم علّو الذات �� محفلها االقتدارّي ع�� الزمن  

 �� جحفلھ االنكسارّي.  

 : لوجود في إحالم ا  -9

إّن �شّبث الذات برغب��ا الوجودّية قد أسهم �� توالد اإل�شائّية االش��ائّية وعمادها صورة الواقع ال�ي �� 

ّدت مواده من حلم تمّنتھ الذات �غية زرع األمل �� الر�وع املوات. ف�ان من تداعيات املقام واقع  
ُ
عالم حالم ق

ل مواجهة  
ّ
ذاتّية �� وجھ الزمن ال�ا�ح و�زاء خواء امل�ان الوا�ح. ��  متمّ�ى يفيض أمال وحياة. وهو ما يمث

 مواجهة يتوق من خاللها صاح��ا إ�� فرض اقتداره الذا�ّي ع�� انكسارات فرضها الواقع ال�و�ّي عليھ.

عها إ�� صورة الواقع املنتقى واملشت�ى قد  
ّ
ومن هذا املنظور، ت�ون الذات اإل�سانّية من خالل تطل

حظة أمل و�ن �ان هذا األمل من الوهم ي��ل. وضمن هذا اإلطار، إ�� أّن التفاتة غيالن إ�� أحلمت وجودها ب�

�ان بدافع ا�خوف من   النماء ا�جّسد �� صورة الواقع املتمّ�ى ورفضھ الفناء املاثل �� واقع الصورة املوجود

 ا�خراب البا�� الباعث ع�� زوال ا�حياة.  

 
سيسها -1

ٔ
  ُيحّقُق مغاير وُولوج عالم تتمّناه، يدخل في حّيز رفض العالم غير المرغوب فيه  َواِقًعا  إّن هروب الذات من الواقع الفظيع وتا

فضليّ 
ٔ
نظر ة. ــة ومكانتها الكونيّ تهــــا الوجوديّـــ للذات ا

ُ
 .134صسابق، ، مرجــع الكيان والبيانمحّمد بن عّياد، ا

 . 134ص، مصدر سابق، الّسـدمحمود المسعدي،  -2
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ب هو الذي حّفز املرء  وهكذا فإّن ا�خوف من مظهر الرعب و 
ّ
ب الُقل

ّ
ل

ُ
رعب الذات من املشهد امل�ا�ّي ا�خ

ن الذات من خالل طاق��ا الكالمّية من خلق الزمن اإل�سا�ّي الرائق.  1ع�� القيام بجهد حيوّي 
ّ

. وهو ما مك

ل الواقع �� صورة حلمّية أو هو يصّور و 
ّ
جودّية  وع�� هذا األساس، أض�� نبع الكالم �� فضائھ ا�خيا�ّ� �ش�

 اإل�سان االش��ائّية بمنظار انتقاء األفضلّية ال�ونّية. 

لقد ظّل إحالم الواقع باألمل املسّور بإرادة الذات النّ�اعة إ�� استالل الوجود من رحم املأساة والعدم، 

ل زمنّية الفرد داخل املنظومة ال�ونّية
ّ
ف املسعدي �� روايت2تمثيال لفظّيا للوجود الذي �ش�

ّ
ھ الّسد  . وقد وظ

ــة وسمت صــورة الــواقــع املش��ــى بتــوازي التقابــل (
ّ
فظــّي مقابلـــــة لغو�ـ

ّ
)  Parllélisme antithétiqueالتمثيــل الل

[االستسالم   ميمونة]  �جز  مقابل  غيالن  [إرادة  آنفا  املذ�ور  الشاهد   �� تبّيّنا  فقد  الصورة.  لواقع  املقابل 

عز�مة   مقابل  ال�و�ّي  املتماثالت  للدمار  تقارن   �� «للنفوس  أّن  نالحظ  وجودّية].   لعراقيل  تحّدي  ف��ا 

 ». 3باالنفعال إ�� مقت�ىى الكالم و�يالعواملتشا��ات واملتضاّدات وما جرى مجراها تحر�ك  فتشافعها

ا  بضر��ا صفحا عن واقع الصورة و�شّب�� وما يمكن ُمالحظتھ هو أّن تدّرج الذات من االنكسار إ�� االقتدار

الهو�ة    تخّصةتجّسد �� مناشدة    –�ع�ي العالم الواهم الذي أنتجتھ قّوة ا�خيال التذو��ّي    –بصورة الواقع  

فَر. 
ْ
تْ�ن ضاعتا �� خضّم واقع الصورة باعتبارها �وًنا أق

ّ
 الذاتّية ونحت األفضلّية الوجودّية الل

لتا رّدا للقيمة ا�حياتّية الضائعة. وهكذا  ومن ثّمة فإّن صورة الواقع املنتقاة ووجودّية الفرد املش��اة م 
ّ
ث

يتبّ�ن جلّيا أّن ا�خيال الذي منح املرء عاملا حاملا قوامھ ا�حياة �� �خا��ا والوجودّية �� عطا��ا والطبيعة ��  

مت قيود االنكسار. 
ّ
 نما��ا قد أتاح لإل�سان سمة االقتدار ال�ي بمقتضاها تحط

لت مرآة الذات ا�حاملة  فال مراء من استنتاج أّن الطاقة ا�خ
ّ
قة ��ذا املن�� من املنا�� قد مث

ّ
يالّية ا�خال

ل عدمّية الوجود والتواجد الوجودّي إ�� وضعها  
ّ
بالوجود. وأّن تحّول الذات من وضعها االنكسارّي الذي يمث

لفناء  االقتدارّي الذي يجّسد أفضلّية االنوجاد وكذلك صعودها بالواقع الذي يكتنف وجودها من جحفلّية ا

إ�� محفلّية الّنماء، هو تمثيل لصرخة الوجدان املثالّية املتسامّية �� أعماق اإل�سان لينتصر ع�� القيود  

. ولعّل إحالم غيالن وميارى للواقع ُ�عّد �� وجھ  4املكّبلة لكينونتھ. فيتسّ�ى لھ بذلك توحيد عناصر الكيان

ان �� الكينونة، فتـنبثق تبعا لذلك حياة �عدم العدم  من وجوهھ من التعار�ف ال�ي ��ا يمتّد انخراط اإل�س 

 . 5لتوجد

 
1- Ruth L.Munroe, Schools of Psychoanalytic thought, An exposition, Critique and Attempt at Integration, 
Holt, New York, 1955, p581. 

، ترجمة وتقديم سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار  الوجود والّزمان والّسرد، فلسفة پول ريكور ديفيد وورد،  -2
 . 64ص، 1999، 1طلبنان،  ،المغرب / بيروت ،البيضاء

دباءحازم القرطاجني،  -3
ٔ
، تقديم وتحقيق محّمد الحبيب بن الخوجة، منشورات دار الغرب اإلسالمي، منهاج البلغاء وسراج اال

 . 45-44ص، 1986، 2طلبنان،  ،بيروت
 . 35ص، 1995، 2طسوريا، ، ر، دمشق، دار الغــربال للنشـــفلسفــة إالنسان الثائـرنــدرة اليـــازجـــي،    -4
 . 120ص، 2005، 1طتونس،  ،، منشورات دار صامد، صفاقساتيقا الموت والسعادةعبد العزيز العّيادي،  -5
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� عدما  
ّ

ومن هذا املنطلق، فإّن �سو�ر الذات بواقع هو مش��اها ورفضها الفظاعة امل��ّبصة بال�ون، ُيج�

يملؤه الوجود و�نسف وجودا يفزعھ العدم إذا ما فهمنا أّن اإل�سان مس�ون ��اجس وجود لھ مصدر الفيض  

فإذا ما �ساءلنا، لَم مواجهة الذات الواقع؟ وملاذا سع��ا الدائم إ�� �غي�� املوجود والوجود؟ �انت    الدائم.

أن يفيض عّما هو موجود اإلجابة الوجود ��  أو خاصّية  ال�ون  يكن تحو�ل غيالن واقع  1أّن م��ة  لم  أَو   .

ات من انكسارها الذي أصا��ا إ��  الصورة إ�� صورة واقع مشت�ى فيضا عّما هو موجود؟ أال �عّد تدّرج الذ

� هذا وذاك إرادة قّوة ��  �أال يمكن أن �عت  اقتدارها الذي ناشدتھ عدوال عن املوجود وطموحا إ�� املنشود؟

 حالة الضعف؟ أال �ع�ي هذا استالل الوجود من رحم العدم؟

ال�ي خّولت لھ املالذ من  -ملبت��ومّما ينب�� اإلشارة إليھ، أّن يق�ن املرء بأّن صورة واقعھ املشت�ى وعاملھ ا

قة ال�ي    -واقع الصورة ا�حاطة بالبالء واملنوطة بالفناء  
ّ

�� التقنية ا�خيالّية أو �� الطاقة ا�خيالّية ا�خال

ھ تبعا لذلك استأنف الرحيل ذهنّيا بحثا عن مع�ى آخر ل�حياة يراه أ�سب وأجدر وأخلق  
ّ
تنسيھ فاجعتھ، فإن

ي الذي تحّركھ إرادة املرء، يلّ�ي للذات مطل��ا األس�ى �� الوجود. بإ�سانّيتھ وأدحض للموت
ّ

. ولعّل هذا التم�ى

ب اقتدارها ع�� انكسارها. واستنادا إ�� ما ذكرنا ي��اءى لنا جلّيا أّن نفور غيالن من ا�حياة ��  
ّ
و�ع�ي بھ �غل

الذا سعادة  عن  بحث  هو  ومب�جها  محفلها   �� ا�حياة  استدعاءه  ��ا 
ّ
وقل ��ا 

ّ
ال�ونّية.  خل املنظومة  داخل  ت 

 سعادة �ستقط��ا مصادر ثالثة و��:

ق الذات با�حياة  
ّ
تخييل ما �ش��يھ الذات أن ي�ون وقوامھ العقل املدّبر املقبل ع�� حّب ا�حياة. ويعّد �عل

ا كّنا  .  2بحثا عن ا�حاسن الوجودّية. وهو ما يفتح اآلفاق ع�� املصدر الثا�ي للسعادة و�ع�ي بھ حّب الذات
ّ
ومل

نتحّدث عن حّب الذات �� مسارها الوجودّي وضمن مس����ا الوجدانّية، فإّن ذلك يمّهد ملصدر السعادة  

 الثالث ونقصد بھ غر�زة حّب البقاء. 

وهكذا �غدو العقل الذي بواسطتھ تدّبر غيالن الوجود �� نمائھ بدل الوجود �� فنائھ ويعّد حّب الذات 

ال�ونّية للذات اإل�سانّية وأيضا غر�زة حّب البقاء، أقوى وازع ل�حياة يخّول للمرء    ال�ي �� ترجمان األفضلّية 

�� وجهها   ل�حياة  اقتدارها تجسيدا  إ��  انكسارها  الذات من  تدّرج  �عّد   
ً
إجماال ا�حياة ظاللھ.  يلقي ع��  أن 

ا�جدب وأساسھ  املوجود،  املعطى  وجهها   �� وليس  والنماء.  العطاء  ذلك  وقوام  و��ذا    املشت�ى،  والفناء. 

ينب�� أن ي�ون عليھ الوجود � �ّل ما 
ّ

ُيج� إّن وازع ا�حياة هذا الذي ذكرنا  ي يمكننا القول، 
ّ

. ونحن  3التم�ى

ل 
ّ
نتقّفى تدّرج الذات من افتقارها إ�� اقتدارها، �ش�� إ�� أّن خلق اإل�سان ل�حياة وسط املوت ال�و�ّي يمث

 ا�حياة �� الر�وع املوات. شعور اإل�سان با�جليل الذي �شعره باقتدا
ّ

 ره ع�� الفعل وع�� ا�خلق وع�� بث

 
 . 98ص، 1991، 1طلبنان،  ،، منشورات المركز الثقافي العربي، بيروتلعبة المعنى: فصول في نقد إالنسانعلي حرب،   -1
ّن  -2

ٔ
و تشتهيه. ومن ثّمة   ال يذهبّن بنا الظّن ا

ٔ
نانية، إّنما نعني به خلق العالم الذي تبتغيه الذات ا

ٔ
حّب الذات ضمن هذا اإلطار هو اال

على منح ذاته  اعتباره قادرا يضحى حّب الذات هو المثال الرفيع الذي يجعل بريق العقل يتوّهج ُبشرى بميالد الوعي في اإلنسان 
فضليّ 

ٔ
ساس فإّن حّب الذات يترجم حّب المرء القتداراته ونسفه النكساراته.ة المنتقاة في الوجود. وعلى هذاال

ٔ
 ا اال

3- Robert Mauzi, L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée française au XVIII siècle, Armand 
Colin, Paris, 1969, Pp 110-111.  
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  �� القدرة واالقتدار والرغبة  لنا  ھ ما لم يكن 
ّ
أن التأو��ّ�، يتوّ�ح عندنا  التحلي�ّ�  و�ناء ع�� هذا املسار 

فت لالنتباه ضمن  1نحت األفضلّية الوجودّية للذات، فإّن ما عدا ذلك �عّد خلوا من القيمة
ّ

هذا املقام،  . والال

أّن املرء �� مثولھ أمام ا�خراب الوجودّي وتفّجعھ إزاء الفظاعة الوجودّية، لم �ستكن لنائبات الزمان ولم  

ل مقارعة لالغ��اب  
ّ
ي��زم أمام النوازل الدهرّ�ة القاهرة. فقد حّول واقع الصورة إ�� صورة واقع. وهو ما يمث

 ا�حياة �� الر�وع    عّل هذا من شأنھ أن يو�� لنا بأّن س��الذا�ّي وامل�ا�ّي والوجودّي والوجدا�ّي. ول
ّ

غيالن لبث

ب ع�� �ّل ما �عوق حرّ�ة اإل�سان عن تحقيق إم�انّيا��ا �� 
ّ
املوات هو تجّل إلرادة ا�حياة وطموح إ�� التغل

 . 2الوجود

 : علی سبیل الخاتمة  -10

يدها صورة واقع متمّ�ى و�حالمها  إّن مواجهة الذات االنكسار الذي أصا��ا ورفضها واقع الصورة و�شي

ر، بل بفضل هذا ا�حلم الذا�ّي الوجدا�ّي  
ّ
الوجود نماء وخصبا وعطاء من شأنھ أن يخّفض الشعور بالتوت

ات �� تمّردها ع�� فظاعة الواقع وخلقها الواقع  3وهذا اإلحالم الوجودّي يزداد الشعور بقيمة الذات
ّ

. إّن الذ

��اية.  بمنظار حلمها واش��ا��ا �� تج
ّ

 �� الال
ّ

 سيد صورة اإل�سان الذي ال ير�ىى أن �عيش إال

ولعّل هذا ما يكسبھ نحتا ل�حياة �� أفضلّي��ا واستنباطا من ممكنات الوجود فيتسّ�ى لھ بذلك تحقيق 

هذا  4الذات خالل  من  نا 
ّ
فإن عديدة،  ومناح  عّدة  سبال  يّتخذ  الكيان  وتأصيل  الذا�ّي  التحقيق  �ان  ول�ن   .

عل�ّي القائم ع�� مسار تأو��ّ� منوط برؤ�ة أن��و�ولوجّية، نالحظ أّن نحت الكيان �ان عن طر�ق  البحث ال

اإلرادة. هذا املطلب الذي ُيطلب �حظة الضعف فُيدرك. و�موجب ذلك، ي�ون استالل الوجود الرفيع من  

 رحم العدم الفظيع.
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