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من �إ���ص��دار �أ�شهر جملة فل�سفية يف �أمريكا الالتينية ،ومن
موا�صلة تلمذته العلمية والفل�سفية ب�إعداد ر�سالته للدكتوراه
يف جمال تخ�ص�صه ،رغم ما تخلل فرتة الإع��داد من اعتقال
( )1951كان ال�سجن فيها منا�سبة للقراءة .وهي الأطروحة
التي ال �أحد يف الأرجنتني قبل بن�شرها �إال بعد م�ضي ما يناهز
الع�شر �سنوات ( ،)1960لأنه مل ترافقها بطاقة احلزب� .أكرث
من ه��ذا ،حرمت هي �صاحبها مل��دة من كل توظيف ،ودفعته
�إىل طلب التوظيف امل���ؤق��ت يف ج��ام��ع��ات ب���أم��ري��ك��ا الالتينية
وبالواليات املتحدة الأمريكية .وملا انتهت عقدته عاد �إىل بلده
لكي تتلخ�ص حياته يف� :إعطاء درو���س خا�صة ،كتابة مقاالت
ل��ل��م��و���س��وع��ات ،ال��ق��ي��ام ب�ترج��م��ات زه��ي��دة الأج�����ر ...ومب���ا �أن:
«الأرجنتني ال ت�أكل �أبناءها و�إمنا متنحهم �إىل جريانها» ،فقد
كان ال بد من ال�سفر جمددا .وقد متيزت هذه الفرتة بتقلب
�شديد يف حياته ،مل ي�ضئها �إال تخل�صه من زواج فا�شل بالزواج
من طالبته مارتا التي كانت ت�صغره بحوايل ع�شرين �سنة،
�ضدا على �أهلها ،هي الكاثوليكية وهو غري املُتدين ...
وباجلملة ،ت��وه��ت ال��رج��ل امل��ت��اوه وط��وح��ت ب��ه امل��ط��اوح خالل
ثالثني �سنة ،كان فيها كلما قدم رجال ي�ؤخر �أخ��رى يف بالد
انقالبات ال تكاد تنتهي .فكان �أن �صار �أ�ستاذا جواال بامتياز.
وكان �أن انتهى به املطاف �إىل اال�ستجابة �إىل النداء الأخري:
ن���داء ك��ن��دا ممثال يف جامعة م��اك جيل ( .)1966وفيها قام
بتدري�س العلميات والفل�سفيات �إىل �أن «�أج�بر» على الإحالة
على التقاعد وه��و اب��ن اخلام�سة وال�ستني؛ لأن��ه كما يقول:
ارتكب خطيئة كربى عبارة عن خيانة �أكادميية مل ُتغفر له:
�أ�صدر من امل�ؤلفات ما َب َّز به كل امل�ؤلفات التي �أ�صدرها زمال�ؤه
جمتمعني! وال �شك �أنّ يف ما ذكره هنا �شائبة من جنون عظمة.
ما كانت هي الأوىل ،بل �أعلن يف منا�سبات كثرية �أال �أحد من
زمالئه باجلامعة املذكورة �أف��اد منه فتيال! وقد حتول ـ من
حيث يحت�سب �أو ال يحت�سب ـ من فيل�سوف �إىل داعية ـ وهو
ما يعد خيانة لوظيفة الفيل�سوف النقدية ـ حني �أعلن فرحه
فرحة طفل بفالحه يف حتويل طالب من «جتريبية» �أ�ستاذه
�إىل «واقعيته» هو ،وك�أن الرجل الذي �أم�ضى �سحابة حياته يف
حماربة ال�شعوذة وامل�شيخة والدرو�شة داعية لي�س �إال� .أَ َو لي�س
لنا هنا �أن نتذكر د�ستور الفال�سفة ال��ذي و�ضعه نيت�شه يف
هذه العبارة التي تف�ضل عن قراءة ع�شرات الكتب يف الدعوة
والداعية« :عادة ما تكون القناعات �سجونا»؟
وال�����ش��يء ب��ال�����ش��يء ُي��ذك��ر ،ي�سمي م��اري��و ب���وجن امل��ذه��ب ال��ذي
ارت�����ض��اه لنف�سه ت���ارة «ال��واق��ع��ي��ة العلمية» وط���ورا «الفل�سفة
الدقيقة»� .إمن��ا الفل�سفة عنده هي التدقيق ،و�إمن��ا الفل�سفة
العلمية هي التي ت�ستند �إىل العلوم الدقيقة« :تاريخ الفل�سفة
مقربة للمذاهب التي بادت ب�سبب من �سوء التغذية العلمية».
ويف ه��ذا يبقى ال��رج��ل وف��ي��اً لفل�سفة الأن����وار الفرن�سية ـ ال
�سيما منها فل�سفة الفرن�سي دولباخ ـ ويعيب على الفال�سفة
ال��ف��رن�����س��ي�ين امل��ع��ا���ص��ري��ن م���ا ب��ع��د احل��داث��ي�ين ـ �أن���ظ���ار ل��وي
�ألتو�سري ومي�شيل فوكو وجاك دريدا وبرونو ال تور ـ �شيطنتهم
للتنوير الفرن�سي بالعودة �إىل �أعداء التنوير :هيجل ونيت�شه
وهو�سرل وهايدجر ومدر�سة فرانكفورت .والذي عنده �أنه ما
كانت «الواقعية الن�سقية» و»الواقعية العقالنية» التي يدعو

�إليها �سوى «ال��دق��ة» ،وك��ل فل�سفة افتقدت �إىل الدقة ـ كائنا
من كان الفيل�سوف الذي يدعو �إليها� :أكان فيل�سوف علم �ش�أن
كوهن �أو فايرباند �أو حتى بوبر  ...ـ لي�ست على �شيء ،ولي�س
�صاحبها على �شيء� .إمنا الفل�سفة الدقيقة هي تلك التي تقام
مب�ساعدة �سخية من املنطق الريا�ضي ومن الريا�ضيات .وهي
فل�سفة �سياقية ،ن�سقية ،حجاجية .ومن ثمة نقده لكل فل�سفة
حت�����ض��ر ف��ي��ه��ا ن��واق�����ض ه���ذه ال�����ص��ف��ات :يف ح��ل م��ن ال�����س��ي��اق،
�شذرية ،نبوئية  ...وحدها الفل�سفة الو�ضعية املنطقية حتظى
لديه بنوع من التوقري ،حتى و�إن انتقدها بدورها.
واحلال �أن لهذه الفل�سفة الأم ـ الواقعية العلمية ـ فروعا �أن�ش�أ
القول فيها ماريو بوجن :هي �أ�صال فل�سفة يف علم الفيزياء،
ت��ن��ق�����س��م ب�����دءا �إىل ع��ل��م دالل�����ة (���س��ي��م��ن��ط��ي��ق��ا) وع���ل���م وج���ود
(�أنطلوجيا) .ومن فروع هذه ال�شجرة الوارفة تتنزل فل�سفة
يف الأحياء وفل�سفة يف الذهن وفل�سفة يف االجتماع وفل�سفة
يف ال�سيا�سة -الدميقراطية ال�شاملة -وفل�سفة يف االقت�صاد
وفل�سفة يف القانون وفل�سفة يف الأخالق -اخلريية -وفل�سفة
يف الطب وفل�سفة يف التقنية وفل�سفة يف الفل�سفة  ...اللهم
با�ستثناء «فل�سفة يف ال��ف��ن» �أو �إ�ستتيقا امتنع م��اري��و بوجن
عن القول بها ،وذل��ك الع�ترا���ض منه مبدئي :غياب العدة.
ولذلك ال زال الرجل ينتظر �أن يقوم فنان فيل�سوف ب�إن�شاء
هذه الفل�سفة ،و�إال ف�إن الفال�سفة ـ الذين ما كانوا �أبدا فنانني
ـ ال��ذي��ن �أن�����ش���أوا جماليات ـ م��ن �أف�لاط��ون �إىل هيجل م��رورا
بكانط وغريه ـ لي�سوا على �شيء.
واحلقيقة �أن الكتاب ـ وب�صرف النظر عن م�سحات من جنون
العظمة التي اع�ترت �صاحبه ،وبع�ض ال��وخ��زات امل���ؤمل��ة التي
وخ���ز ب��ه��ا �أغ��ل��ب ال��ف�لا���س��ف��ة ال��ذي��ن ع��ا���ص��ره��م ـ ال ي��خ��ل��و من
ظ��رف ���ش��دي��د ،وك���أن��ن��ا �أم���ام واق��ع��ي��ة ك��ت��اب �أم��ري��ك��ا الالتينية
ال�����س��ح��ري��ة :خ��ذ م��ث�لا م��ا نقله ع��ن ���ص��دي��ق �أرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ه ملا
وج���د �صاحبنا م��اري��و يتظلم م��ن ك��ون��ه غ�ير م��ع�ترف ب��ه يف
الأو���س��اط الفل�سفية ببلده ،ق��ال ل��ه« :ل��ن يتم االع�تراف بك
فيل�سوفا ،لأن كتاباتك مفهومة»! وذ ّك��ر بعتبه على �صديق
له �أ�ستاذ كيمياء ـ ت�شارلز كول�سون ـ ك��ان قد در���س الكيمياء

ملارغريت تات�شر ،رئي�سة الوزراء الربيطانية ال�سابقة ،وعرقل
�إمتامها لر�سالة الدكتوراه ،فقال ماريو معلقا :لو تركها تتم
ر�سالتها لدفنت نف�سها يف خمترب كيمياء �أو �صيدلة ولأراحت
الربيطانيني مما �سامتهم من عذاب تق�شف اجتماعي .وثلث
مبثال طفله ال�صغري �إريك الذي ملا كان رافق والده �إىل ندوة
ف��ك��ري��ة يف ال��ق��د���س ،ك��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ي�����ش�ترون جم��ل��ة اب��ن
ال�سابعة التي ك��ان ي�ضمنها بع�ض خرب�شاته اجلميلة ،فلما
كتب يف جملته ب���أن للفل�سطينيني احل��ق يف الأر����ض وامل��اء ما
عاد �إىل �شرائها منه �إ�سرائيلي واحد .وربع بق�صة الفيل�سوف
لو�شيو �شيارافيليو ال��ذي �شغف بالفل�سفة ـ ومل يكن ل��ه بها
عهد ـ يف غرفة انتظار طبيب �أ�سنان حيث عرث على كتاب نقد
العقل اخلال�ص للفيل�سوف كانط .و�إذ مل يكن �أح��د لي�صدق
هذه احلكاية ،ف�إن امل�ؤلف يعلق�« :صدقتها �أنا لأنني �أعلم �أن
الأرجنتينيني �أر�ض ال�شغوفني الغريبي الأطوار».
ه��و ذا ال���رج���ل ،وه����ذه �أع��م��ال��ه .رج���ل ج���ال يف ال��ع��امل �أك�ث�ره
حم��ا���ض��را بخم�س ل��غ��ات .ورج���ل ع��ا���ص��ر �أه���م ث���ورة علمية يف
القرن الع�شرين ،بل ويف تاريخ العلم ،وناق�ش �أه��م �صناعها
وفال�سفتها .ورجل �أ�سهم �إ�سهاما جليال يف ع�شرات امل�ؤمترات
ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة .ورج���ل ع��اي�����ش ال��ت��غ�يرات ال��درام��ي��ة ال��ت��ي وقعت
للعديد م��ن ال��ع��ل��م��اء وال��ف�لا���س��ف��ة :م��ن العقالنية ال�صرفة
�إىل تبني بع�ض م��ذاه��ب ال��ه��ن��ود ال��ق��ائ��ل��ة« :ال��ف��ك��ر ه��و املنبع
الأق�صى لل�شر كله»! ورجل �أن�ش�أ يف كل فرع من فروع الفل�سفة
ن��ظ��ري��ة .ورج����ل �أط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى ع�����ش��رات م���ن �أ���س��م��اء فال�سفة
�أمريكا الالتينية الذين لواله ما كنا لنعلم عنهم �شيئا ،نحن
املفتونني ب��غ�يره��م ،ب��ل وب���أق��ل منهم .و�أخ��ي�را ،رج��ل منذ �أن
قر�أ ما كتب عن �سقراط ت�أثر به و�أعاد �إدخال منهجه ـ منهج
ال�����س���ؤال التوليدي التهكمي ـ �إىل ف�صول العلم والفل�سفة،
ط��ارح��ا ال�����س���ؤال على طلبته �أك�ثر منه مقدما للجواب .وما
زال يفعل حتى �أم�سى حاله مع ال�س�ؤال كحال ال�شاعر دعبل
اخلزاعي مع خ�شبته والذي ما فتئ يردد»« :يل خم�سون �سنة
�أحمل خ�شبتي على كتفي �أدور على من ي�صلبني عليها فما
�أجد من يفعل ذلك»!
------------------------------------
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بني عاملني  :مذكرات فيل�سوف عامل
حممد ال�شيخ *
من �أمتع ما ُيكن للمرء �أن يقر�أه يف الفل�سفة مذكرات الفال�سفة ويومياتهم و�سريهم الذاتية ور�سائلهم .فهي معني ال ين�ضب ل�شرح ما غم�ض من م�ؤلفاتهم ،وتتمة ما
نق�ص من كتاباتهم .وما كان الفيل�سوف الأرجنتيني ماريو بوجن ـ الذي تنيف كتاباته عن املائة ،والذي ال يكاد يعرفه الكثري يف العامل العربي ،اللهم �إال الفيل�سوف
امل�صري مراد وهبة الذي كان قد دعاه �إىل �أن يحا�ضر بجامعة القاهرة حيث لقي فيها عنتا كبريا من لدن الإ�سالميني ـ ما كان هذا الفيل�سوف ببدع من الفال�سفة.
�إذ طلع علينا هذه ال�سنة مبذكراته املو�سومة «بني عاملني :مذكرات فيل�سوف عامل» ( .)2016وهي مذكرات �ستكون لها �ضجة وال �شك يف الأو�ساط الفل�سفية
الغربية ،لأنّها حبلى باملفاج�آت والأحكام والنوادر والإف�ضاءات حول �أبرز العلماء والفال�سفة املُعا�صرين.
وكيف ال يكون الأم��ر على هذا النحو وهو ي�صف بع�ض كبار
الفال�سفة املُ��ع��ا���ص��ري��ن ال��ذي��ن علموا �صغارهم �سحر الهدم
والتفكيك وما بعد احلداثة بامل�شعوذين؟ �أمل ي�صف هايدجر
ب�أ ّنه فيل�سوف م�شعوذ؟ و�أمل يفعل كذلك مع فرويد ومع فوكو
ومع غريهم كثريين؟.
ً
يف ت��ق��دمي��ه مل��ذك��رات��هُ ،ي��ع��ل��ن ب���وجن �أن���ه خ��ال��ف وع����دا ك���ان قد
قطعه على نف�سه يف ما م�ضى ب�أال يكتب �أبداً مذكراته ،وذلك
بحكم علمه �أن ذاك���رة الإن�����س��ان ال «حت��ف��ظ» ف��ق��ط م��ا م�ضى
و�إمن��ا «تخيله» تخييال� .أَ َو مل ي�شرع النقاد املعا�صرون ـ �إثر
الناقد الأدبي الكبري والروائي الفرن�سي �سريج دوبروف�سكي
ـ يف الكف عن احلديث عن مفهوم «ال�سرية الذاتية» ،منذ عام
 ،1977لكي ي�ستعي�ضوا عنه مبفهوم «التخييل الذاتي»؟ لكن
بوجن ـ وحل�سن حظ قرائه ـ راجع موقفه ملا قر�أ بع�ض ال�سري
«ال��غ��ري��ب��ة» ال��ت��ي و�ضعت ل��ه ،وال��ت��ي ّ
مت فيها «ت�����ش��وي��ه» بع�ض
وقائع حياته ،حتى �شمل ذلك ا�سم �أم��ه قبل زواجها .ف�ضالً
عن ه��ذا ،يذكر �أنّ بع�ضا من �أق��ارب��ه و�أ�صدقائه �أحل��وا عليه
بتدوين �سريته ،وذلك بحكم اعتقادهم �أنّ الرجل الفيل�سوف
والعامل لديه �شيء مهم يقوله للقراء.
ومثل ما يحدث لطالب ُمدٍ �أ ّول وهلة ع�شية النظر يف ورقة
االمتحان ،فت�سول له نف�سه �أ ّنه ما عاد يذكر �شيئاً مما حفظه،
ف�إذا ما هو �أم�سك بالورقة �آبت �إليه ذاكرته ،كذلك حدث ملاريو
ب��وجن؛ �إذ على العك�س من كل توقعاته ،ما �أن �أم�سك بالقلم
حتى انثالت عليه ذكرياته �أر���س��اال  ...وق��د ا�ستنتج من ذلك
�أ ّنه لرمبا كان قد ا�ستمتع ـ وال يزال ي�ستمتع وهو ابن ال�سابعة
والت�سعني ـ باحلياة �أمي��ا ا�ستمتاع ،على الرغم من كل املحن
التي تخللتها.
وك��ي��ف ي��ك��ون الأم�����ر ع��ل��ى خ�ل�اف ه����ذا ،وق���د ع��ا���ص��ر ال��رج��ل
وعا�شر �أه��م فال�سفة زمنه وناظرهم ،وزار �أعظم اجلامعات
الغربية وحا�ضر فيها ،و�أ َّل��ف الع�شرات من املقاالت والكتب،
وح�����ص��ل ع��ل��ى ع�شرين دك��ت��وراه ف��خ��ري��ة ،وت��رج��م��ت كتبه �إىل
ع�شرات الأل�سن  ...ويف احلني نف�سه عاي�ش االنقالبات الأكرث
م�أ�ساوية يف وطنه ـ وما �أكرثها! ـ واعتقل املرار العدة ،و�شهد
ك��ب��ار العلماء والفال�سفة وال��ف��ن��ان�ين ي��ط��ردون م��ن بلدانهم
�شر طردة ،ويلج�ؤون هاربني كاملهربني واملجرمني  ...وعانى
احلرمان والب�ؤ�س وا�ستجداء املن�صب وطلب الوظيفة؟.
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تنق�سم م��ذك��رات ب���وجن �إىل  16ف��� ً
��ص�لا و�ضميمة ع��ب��ارة عن
انطباعات زوج��ت��ه عنه وع��ن حياتهما معا ـ «�ضميمة مارتا:
ريا يف ما
حياتي مع ماريو» ـ وه��ذه ب��ادرة ودودة مل �أر لها نظ ً
ق��ر�أت��ه من �سري الفال�سفة الذاتية ومذكراتهم ال�شخ�صية!
ف��� ً
��ض�لا ع���ن �أل���ب���وم ���ص��ور وب��ب��ل��ي��وغ��راف��ي��ا وك�����ش��اف ب��الأ���س��م��اء
واملو�ضوعات .وقد �أل��ف بوجن يف ترتيب الف�صول بني اعتبار
ال��زم��ان واع��ت��ب��ار امل��و���ض��وع��ات امل��ع��اجل��ة :ال��ط��ف��ول��ة ،امل��راه��ق��ة،
جامعة �إت �آليا ،التلمذة العلمية ،التلمذة الفل�سفية ،الوظائف
الأوىل ،م�����س��ار �أ���س��ت��اذ ،ك��ن��دا وال��واق��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ،الفل�سفة
الدقيقة ،امل��ادي��ة الن�سقية ،الفل�سفة البيولوجية ،الواحدية
النف�سية ،الفل�سفة االجتماعية� ،أفكار عجيبة و�أماكن غريبة
و�أحداث مذهلة ،الفل�سفة العلمية ،اخلال�صة.
ول���د ال��رج��ل ي���وم � 19سبتمرب م��ن ع���ام  1919م��ن �أم ـ م��اري��ا
م��ي��زة ـ م��ه��اج��رة �أمل��ان��ي��ة مم��ر���ض��ة يف ث��اين م��دي��ن��ة �أرجنتينية
(روزاري���و) ،و�أب ـ �أوغ�سطو بوجن ـ طبيب و�سيم �أنيق مُثقف.
ك��ان الأب ي��ن��ح��در م��ن �أ���س��رة رف��ي��ع��ة ،وك��ان��ت الأم ت��ن��ح��در من
�أ�سرة و�ضيعة .وكان الوالدان م ًعا ح�سني املنظر ـ منظرانيني
ـ حمبني لل�سفر ،متحدثني الأملانية بطالقة ،عا�شقني جلوته
و�شيلر ،مُتعط�شني للقراءة ،مولعني بالطبيعة ،مو�سو�سني
باملر�ض ،مهتمني بال�صحة ،معجبني ب�أملانيا كارهني لنزعتها
ال��ع�����س��ك��ري��ة .وال زال االب���ن م��اري��و ي��ت��ذك��ر ج�ي�ران الطفولة،
وحدائقها ،وعطلها ،وريا�ضاتها ،و�أطعمتها .كانت ال��وال��دة
مو�سو�سة ال ُتقبل �أح��داً ،وتعترب القبل «ول��ع القردة» ،مبا يف
ذلك ابنها الذي مل يحظ منها بقبلة .وح�سناً فعلت ،لأ ّنها لو
فعلت الكت�شفت تدخينه ـ يف �سن جد مبكرة ـ لل�سجائر امل�صرية
الرخي�صة! وما قام الوالدان بتدليله �أبدًا ،و�إمنا كانا يغ�ضبان
�إذا م��ا ه��و ت��راخ��ى ع��ن درو���س��ه ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��دم ل��ه يف البيت
ال يف املدر�سة .ومل��ا بلغ �سن املراهقة ك��ره املدر�سة التي �أدخ��ل
�إليها ب�سبب نظامها الع�سكري ال��ذي ك��ان يُعامل التالميذ
وك���أن��ه��م ج��ان��ح��ون ،وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال�تره��ي��ب ب���دل االح��ت�رام.
وك��ان �أن ثار التلميذ على عوائد التدري�س و�سجن الثانوية،
ه��و ال��ذي ن�ش�أ على احل��ري��ة ،ب���أن �أن�ش�أ جملة �ضد الأ���س��ات��ذة،
و�صور �أ�ستاذ اخل��ط يف �صورة ق��رد ،ف�صودرت املجلة وك��اد �أن
يطرد �صاحبها .وما ي��زال ماريو اليوم ـ وقد ق��ارب املائة من
ع��م��ره ـ ير�سم ���ص��ورة ط��ري��ة لأ���س��ات��ذت��ه ول��زم�لائ��ه يف ال�صف

 ...ويحكي كيف �أن��ه ك��ان �صديقا لأ�صدقاء وال��دي��ه ـ وبينهم
عامل االقت�صاد وال�شاعر والطبيب وال�صحفي ـ �أكرث مما كان
�صدي ًقا لأب��ن��اء جيله ،بحيث �أف���اد م��ن مناق�شاتهم املتنوعة.
وتبنى وه��و يافع ا�شرتاكية وال��دي��ه ،وب��د�أ الن�شاط ال�سيا�سي
مبكرا ،حتى �إن��ه تعرف على ال�سيا�سة وه��و اب��ن ال�سابعة من
ع��م��ره .و���ض��د احل��ك��وم��ة ال��ف��ا���ش��ي��ة مل��ان��وي��ل فري�شكو ()1936
ولفرانكو الإ���س��ب��اين ،ق��د راف��ق �أ���ص��دق��اء وال��ده يف اجتماعهم
ببيته ل�ل�إدان��ة ،ف��ك��ان �أن اعتقل ال��وال��د وم��ا ول���د .ومل��ا �أطلق
�سراح الولد بداية �أبى �إال �أن يبقى معتقال مع والده .وكان �أن
انف�ض الأ�صدقاء جبناً ،فا�ستبدلهم الوالد والولد ب�أ�صدقاء
ج���دد :فيفالدي وب���اخ وه��اي��دن وم���وزار وبيتهوفن و�شوبرت
وب��رام��ز  .ويف �سن امل��راه��ق��ة ه��ذه ق��ام مب��ا �سماه «اكت�شافاته
امل���ذه���ل���ة» :ال�����ذات واحل����ب ال��روم��ان�����س��ي والأدب وامل��و���س��ي��ق��ى
الكال�سيكية واملارك�سية .وكان �أن التحق باحلركة ال�شيوعية
ع��ام  ،1935لكنه مل يكن ع�ضوا يف �أي��ة جلنة  ...و�سرعان ما
خاب �أمله فيها ويف مثقفيها لنزوعها الت�سلطي ول�ضعفهم.
وكان قد �س�أل الوالد ِ َ
ل َْ
ل يلتحق باحلزب ،فما كان منه �إال
�أن �أج���اب« :ك��ي �أح��ف��ظ ح��ري��ة ف��ك��ري»  ...ث��م ح��دث �أن ُ�شغف
بالفل�سفة ملا طالع كتاب الفيل�سوف الربيطاين برتراند را�سل
«م�شاكل الفل�سفة» الذي �أقنعه ب�أن التحليل النف�سي ـ �شغفه
املبكر ـ جمرد ا�ستيهام .وكان ذلك فاحتة عهد قراءات فل�سفية
مكثفة علق ببع�ضها (�سبينوزا وفال�سفة التنوير الفرن�سيني)
واعترب بع�ضها م�ضيعة للوقت (هيجل ونيت�شه) .و�سرعان ما
انفتح على العلوم وعرب �إىل الفيزياء بتو�سط من الكيمياء،
و�شب فيه الهدف الذي ظل يرافقه طيلة عمره املديد :اجلمع
بني الفل�سفة والعلم ـ وهما �شغفاه الفكريان .وقد ح�صل على
الثانوية العامة عام  ،1937وكان باكورة �أعماله كتيب «مارك�س
�ضد فرويد» �أمارة على حتوله .وكان اكت�شافه للفيزياء و�شغفه
بها عامال حا�سما يف تبنيه «الواقعية العلمية» ويف تطليقه كل
«الفل�سفات املثالية» التي ال نفع من ورائها .وقد در�س فيزياء
الكوانطا وتخ�ص�ص فيها .وتخرج مدر�ساً حرا لها يف جامعات
�شعبية ب�سيطة �أن�ش�أها .وحدث �أن تويف الوالد عام  ،1943وكتب
على الأم املنا�ضلة �ضد الديكتاتورية �أن تدخل ال�سجن .ومبا
�أن الرجل كان وال ي��زال يقول عن نف�سه ب�أنه «خلق متفائال
بالوالدة» ،ف�إن هذه امل�صائب مل تفت من ع�ضده ،ومل متنعه

