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يف طريقه �إىل االختفاء» .يتحدث مارتني ر .دين هنا عن
خ�سائر عاملنا املعا�صر؛ فالأجنبي الذي يعتربه مارتني ر.
دين العا�صمة الفعل ّية للحداثة ،هو مه ّد ٌد باالختفاء يف
ظل عمليات العوملة .ولكي ُنحافظ عليه يجب �أن ُن�ص ّر
ع��ل��ى ب��ق��اء ال��غ��ري��ب غ��ري��ب��اً ،وي��ج��ب علينا حت�� ّم��ل تبعات
ذلك ،فنن�سى قبل كل �شيء العمل على جعل هذا الغريب
مفهو ًما بالن�سبة لنا.
ق�صة عار�ضة �أزي��اء �شهرية �أرادت
ويذكر مارتني دين ّ
ذات ي���وم ����ش���راء ح��ق��ي��ب��ة م���ن حم��� ّل جت����اري يف زي���وري���خ،
فقالت لها البائعة ب�أ َّن ثمن احلقيبة �سيكون حتماً غالياً
عليها .ا�ستعان الكاتب بهذه احل��ادث��ة لكي ي�شرح كيف
ي�صبح مر�ض جنون االرتياب ُغرفة يلتقي فيها الأبي�ض
والأ���س��ود :فيطبعه ع��دم الطم�أنينة ،وال�����ش ّ��ك ،والأح��ك��ام
الظاملة ،وال ُّنفور.
ُيكننا �أن نكت�شف ب�سهولة ب�أنّ «مارتني ر .دين» مل ينظر
�إىل احل ّد بني الذات والآخر على �أ َّنه ٌ
خط فا�صل .كما �أنّ
ال�ص ّور النمط ّية التي متلأ الكتابات الثقافية عن ال�شعوب
الأخرى ،لي�ست هي نقطة االنطالق بالن�سبة للكاتب ،بل
هي نتيجة للظاهرة :ظاهرة الذات والآخر .فقد ظهرت
جمموعة من الدرا�سات يف ال�سنوات الأخرية اهتمت بهذا
املتخ�ص�صون
املو�ضوع باعتباره يندرج �ضمن ما ُي�س ّميه
ّ
بـدرا�سة الغريب �أو بـعلم الغريب .وترتبط به جمموعة
من املفاهيم املهمة يف علم االجتماع والدرا�سات الثقافية
مثل الهو ّية واالختالف والذات والغريب.
ي��ب��دو يل ب�����أنّ ن�����ص��و���ص م��ارت�ين ال��ق��وي��ة ب�شعريتها يف
متناول القارئ :لأ َّنها عبارة عن دعوة للبحث يف الهو ّيات
املختلفة ل��ل��ذوات وام��ت��ح��ان للتفكري .وك���ان امل���ؤل ُ��ف قد
ا�ستعمل جتربته ومعرفته التاريخ ّية والفل�سفية لكي
ُيلقي ن��ظ��ر ًة نقدية على احل��ا���ض��ر ،ويتج ّنب ك��ل ت�شا�ؤم
ثقايف رخي�ص.
و�أع��ت��ق��د ب�����أنّ ال��ك��ات��ب ق���د جن���ح يف ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى وج���ود
حت�� ّوالت يف الإب��دال املجتمعي يف �ضوء ا�ستغراق ال�شباب
يف هواتفهم الذك ّية .ويقول املراقبون �إن التعامل الكثيف
لل�شباب مع الهواتف الذكية واملواقع االجتماعية يكون
�سبباً يف �ضعف اندماج ال�شباب يف املجتمع واحلياة العامة.
يف ف�صل «�أج�سام الغريب و�صدى الأج�سام» يثبت مارتني
غي القدرة على �إعطاء
دين ب���أن «تخريج وظيفة الأن��ا ُت ّ
الأول���و ّي���ة وااله��ت��م��ام ب���الآخ���ر» .ه��ك��ذا ي�صبح ال�� ّل��ق��اء مع
الغريب دائ��م��اً توا�ص ً
ال م��ع ال��ع��دو ،و ُق���درة على احتمال
الآخر ب�سهولة» .ففي مراك�ش ،حيث ف�شلت لغة كانيطي،
دخل احلي اليهودي القدمي والتقى هناك بذاته« :ال �أريد
ُمغادرة هذا املكان ،كنت هنا قبل مئات ال�سنني .ولكنني
ن�سيت الأم���ر ،والآن ا�ستح�ضرت ك��ل ���ش��يء م��رة �أخ��رى،

لقد وجدت كثافة احلياة مك�شوفة وحرارتها التي �أح�سها
بنف�سي .كنت يف هذه ال�ساحة ،ملا وقفت هناك� ،أعتقد �أ َّن
هذه ال�ساحة هي �أنا نف�سي».
ويت�ساءل الكاتب عما �إذا ك��ان ه��ذا التوا�صل مع الآخ��ر
«يذبل بالقيا�س ملدى تطور احلر ّية ال�شاملة» .هنا ين�ش�أ
القلق الذي �أثار مارتني ر .دين� ،أي حني ت�أتينا ال�شجاعة
فن�ستثني الآخ���ر ونعامله على �أ ّن���ه ع��دو� ،أو نعمل على
�إخفائه ع�بر االن��دم��اج وال��ذوب��ان .ول��ه��ذا ُتيي الغرابة
وال��ت��غ��ري��ب املُ��ع��ا� َ��ش��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ف���ردي ال��ت��ع��ار���ض
االجتماعي وال ِّنفاق ال�سيا�سي.
حت���دّث «م��ارت�ين ر .دي���ن» ع��ن ه��ذا ال�����ص��راع ان��ط�لاق��اً
من جتربته ال��ذات�� ّي��ة؛ ف�أ�صوله امل��زدوج��ة �أ ّث��رت فيه ويف
ك��ت��اب��ات��ه .حيث يعك�س «دي���ن» الآخ���ر يف ع�لاق��ة ال�صراع
م��ع ال���ذات على م�ستويات ُمتلفة ،فيتذ ّكر الطفولة
اخلا�صة به باعتبارها «�أماكن للحنني» ،ويتذ ّكر نف�سه يف
ّ
زياراته يف املدن الكبرية ،باري�س �أو ًال ،حيث تع ّرف على «
انفتاح العامل» .يف هذه الآثار يدور مركز حياة مارتني:
�أبواه االثنان ،ال ّلذان ا�شتغل عليهما ثقاف ّياً يف م�ؤلفاته،
وك�لاه��م��ا �أع��ط��اه ق��ط��ع��ة م��ن ال�� َغ�ير ّي��ة ،وع�بره��ا �أخ���ذت
م�صطلحات مثل وط��ن وبلد �أم معنى م��زدوج��اً ي�صعب
التقاطه.
هكذا خلق الكاتب ق ّوة دافعة لكتاباته؛ فناق�ش مُعاملة
املجتمع االجتماعية وال�سيا�سية للغريب ،الذي يت�أرجح
ب�ين ال��رف�����ض وال��ت��ط��وي��ع .وي��ب��دو ت���أث��ر ال��ك��ات��ب ب�إليا�س
ك��ان��ي��ط��ي احل��ا���ص��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة ن��وب��ل ل���ل���آداب ،ك��ب�يراً
يف ك��ت��اب��ه .ي��ق��ول م��ارت�ين ر .دي���ن�« :أراد كانيطي املث َقل

مبكراً يف احلياة بلغات خمتلفة وجغرافيات ،االحتفاظ
بالغريب� .إ ّن���ه يرف�ض لنف�سه �أي��ة ترجمة �إىل الأ���ص��ل.
يريد �أن ي�صبح هو نف�سه غريباً .حني يعود من مراك�ش
ي�ستطيع �أن يوا�صل الكتابة».
يف مقدمة كتابه يقتب�س الكاتب مارتني ر .دين مقولة
ل��ـ م��ارت�ين ت��ي��ودور ف� .أدورن����و« :ال��غ�ير ّي��ة يف ال��ع��امل هي
حلظة فن ،من يدركها على �أنها �شيء �آخ��ر غري الآخ��ر،
ف���إن��ه مل ي��درك��ه��ا �أب�����داً» .ه��ك��ذا ي���ؤم��ن م��ارت�ين ب���أ ّن��ه من
ال�صحي االعرتاف ب�أن الآخر جز ٌء من ذواتنا ،بدل منحه
ّ
ً
«جم���اال م��ن االرت���ي���اب» ،و�سجنه ب�ين الإق�����ص��اء وال��دف��اع
عنه؛ فمفاهيم مثل ال��ه��وي��ة ،وال��ط��اب��ع ،والأ���س��ل��وب ،هي
مفاهيم يلتقي فيها ما هو ذاتي مبا هو غريب« :الهوية
لي�ست �شيئاً �آخر غري غرفة �صدى ،فيها يرتا�سل ال ّذاتي
اخلا�ص مع الأجنبي الغريب ويلعب االثنان يف واحد».
ّ
ّ
ويحاول امل ؤ�لف على ما يبدو درا�سة عنا�صر احلجاج لهذا
اللعب امل�ضاد واملثري انطالقاً من جتربته اخلا�صة .لقد
� ّأ�س�س مارتني ر .دين انطالقاً من جتربته الذات ّية معنى
للغرابة يف ال��ف��ن وال��ث��ق��اف��ة ال���ذي يجب �إع���ادة اكت�شافه
من جديد .فالثقافة تعمل على امل�شاركة ب�شكل ع��ام يف
النقا�شات ال��دائ��رة ح��ول ال�سيا�سة وح��ول املجتمع .وهي
نقا�شات تعود جذورها �إىل التجربة الذات ّية عند مارتني
ر .دي��ن ال��ذي يتذ ّكر طفولته واحل��دائ��ق التي يعتربها
«�أم��اك��ن احل��ن�ين» ،ويتذكر زي��ارات��ه للمدن ال��ك�برى مثل
باري�س التي اعتربها» انفتاحاً على العامل».
وينتهي مارتني ر .دين �إىل القول ب�أ ّنه «بوا�سطة غري ّية
��ا���ص��ة» .فهما مفهومان
الآخ����ر �أع����رف �أن���ا غ�ير ّي��ت��ي اخل ّ
متداخالن مع بع�ضهما البع�ض ،ويكمل كل واحد منهما
الآخر .والغرابة ال تبد أ� خارج الذات ،بل هي موجودة يف
الإن�سان نف�سه.
-----------------------------Martin R. Dean, Verbeugung vor
Spiegeln: Über das Eigene und das
Fremde, Verlag Jung und Jung, Wien/
Österreich, 1. Auflage, 104 ,2015
Seiten.( Deutsch) .
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انحناء �أمام املرايا :عن الذات والآخر  ..ملارتن دين
ر�ضوان �ضاوي *
ُولد الكاتب  -مارتني ر .دين � -سنة  1955يف -منزيكن -ب�سوي�سرا ،من �أب ذي �أ�صول هند ّية مولود يف -ترينداد -بكوبا ،و�أم �سوي�سرية .التحق بق�سم الدرا�سات اجلرمانية
بعدة رحالت طويلة يف �أمريكا والربتغال وفرن�سا واليونان و�إيطاليا.
ودر�س علم الدين والفل�سفة يف جامعة بازل .ويعي�ش حالي ًا يف �سوي�سرا كاتب ًا و�صحفي ًا يف بازل .قام ّ
وملارتني ر .دين العديد من امل�ؤلفات منها(( :احلدائق املتوارية)) ( ،)1982و((الرجل بدون �ضوء)) ( ،)1988و((�آبائي)) (رواية  ،)2005و((حقيبة مليئة بالأمنيات))
(رواية.)2011 ،

ح�����ص��ل م��ارت�ين ر .دي���ن ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن اجل��وائ��ز
م��ن��ه��ا :ج��ائ��زة الأدب «راوري������زار» ���س��ن��ة  1983ع��ن كتابه
«احل��دائ��ق امل��ت��واري��ة» .ويف �سنة  1988ح�صل على جائزة
«�أرج��اور» الأدبية وجائزة دائرة الثقافة الأدبية لرابطة
االحت���اد ال�صناعي الأمل����اين� .أم���ا ج��ائ��زة م�ؤ�س�سة « ُك�� ّت��اب
فرانكفورت» فقد ح�صل عليها �سنة  ،1990كما ح�صل على
جائزة م�ؤ�س�سة «�شيللر» ال�سوي�سرية للأعمال الكاملة
�سنة  1994وعاد ليح�صل عليها عام � 2003أي�ضاً� ،إ�ضاف ًة
�إىل اجل��ائ��زة التقديرية «لأك��ادمي��ي��ة الفنون» يف برلني،
وجائزة «الفن» من مدينة برلني �سنة .1999
ج��اءت فقرات كتاب « انحناء �أم��ام امل��راي��ا :عن ال��ذات
والآخر» مر ّتبة ومُعنونة على ال�شكل التايل :بعد املُقدمة
ال�صغرية التي كتبها امل�ؤ ّلف ،ي�أتي عنوان الف�صل الأول
وه��و« :حدائق وم��دن» ،والف�صل الثاين« :امل��دن الكربى
و�سر احلنني» ،والف�صل الثالث بعنوان «�إزعاج الطبيعة»،
وال��ف�����ص��ل ال��� ّراب���ع ب��ع��ن��وان «�أج�����س��ام ال��غ��رب��اء» ،والف�صل
اخلام�س «�أ�صداء الأج�سام» ،والف�صل ال�ساد�س يف مو�ضوع
«دوخ���ة ال��غ��راب��ة» .ويختم م��ارت�ين ر .دي��ن كتابه بف�صل
عنوانه« :االختفاء التدريجي».
جعل الكاتب ال�سوي�سري م��ارت�ين ر .دي��ن م�س�ألة «�أن
تكون غريباً» مو�ضوعاً للحياة يف ت� ّأمالته و ُم�شاهداته.
وي��ح��ك��ي ال��ك��ات��ب يف ت���أم�لات��ه «ان��ح��ن��اء �أم����ام امل���راي���ا» عن
���س��ف��ره يف ال��ب�لاد ال��غ��ري��ب��ة ،وك��ي��ف �أدرك الآخ���ر وفهمه،
وكيف �أ�صبح بعدها غريباً يف وطنه الأم .فما الذي ُي�ش ِع ُر
املر َء ب�أ ّنه غريب؟ وما تكلفة �أن تكون غريباً؟ كيف ميكننا
�أن نفهم الغريب ب�صفته غريباً؟ وهل يتع َّلق الأم��ر هنا
بتثبيت للهو ّية؟.
يف ه��ذا العمل ،حت��دّث املُ���ؤ ّل��ف عن احل��دود الفا�صلة بني
ال��ذات والآخ��ر ،وق��دّم ظاهرة الآخ��ر وال��ذات من منظور
ث��ق��ايف م��ق��ارن ،وم��ن��ظ��ور اج��ت��م��اع��ي ،وم��ن��ظ��ور ���س�يرذات��ي،
و�سيا�سي .وعالج امل�ؤ ّلف ظاهرة الذات والآخر من زوايا
خمتلفة وم��ت��ع��دّدة �أه�� ّم��ه��ا :ذات�-آخ�����ر ،وف��اع��ل���-ض��ح�� ّي��ة،
وطبيعة�-إن�سان ،ومدن كربى -حدائق.



يتذكر مارتني ر .دي��ن ال�سيناريوهات املب ّكرة يف �أي��ام
ال��درا���س��ة« .م���ن �أي���ن ج��ئ��ت �إذاً؟» ،ي��ت�����س��اءل املُ��ع��ل��م« .م��ن
مينت�سيكن» ي��ق��ول الطفل ���ص��ادق��اً .في�ضحك اجلميع.
لأنّ منظر ال��ط��ف��ل ي��وح��ي ب���أ ّن��ه «ه��ن��دي» وال ع�لاق��ة له
مبينت�سيكن و�س ّكانها.
ومل يكتف ال��ك��ات��ب ب�����س��رد وحت��ل��ي��ل جت��رب��ت��ه اخل��ا�ّ��ص��ة
مع الثقافات الأجنبية ،بل ارتكز يف عمله على �أه ّم ُر ّواد
الدرا�سات الثقافية ،وجمموعة من الن�صو�ص ال�سابقة
لك ّتاب م�شهورين ،تناولوا يف ن�صو�صهم التبادل الثقايف
مع الأجنبي ،يف ن�صو�ص عديدة .ف�أعمال ك ّل من «توما�س
مان»  Thomas Mannالكاتب الأملاين و»�إليا�س
كانيطي»  Elyass Kanettiالكاتب الأملاين من
�أ���ص��ل ب��ل��غ��اري ،خ�ير م��ث��ال على ُر� ُ��س��ل الثقافات املتن ّوعة
واملتعدّدة .وكالهما حا�صالن على جائزة نوبل للآداب.
وق���ام ال��ك��ات��ب ب��ا���س��ت��ق��اء �أج��وب��ة ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ت��ه م��ن خ�لال
م�ؤلفات ه�ؤالء ال ُك ّتاب ،فتحدّث عن م�ؤلفاتهم و�أعمالهم،
وكيف ق��ام��وا باالنحناء �أم��ام م��راي��ا عك�ست ���ص��ورة �أك�ثر
د ّقة لذواتهم .فالغريب يوجد فينا ،ويوجد حولنا ،ويف
كلتا احلالتني ينبغي �أن يكون �إثراء لذواتنا.
عمل مارتني ر .دين على �إع��ادة �صياغة ن�صو�ص ه�ؤالء
الك ّتاب واالقتبا�س منها ،وا�ستغاللها م��ن �أج��ل حترير
ت��� ّأم�لات��ه ع��ن ت��ق��اط��ع ال�����ش��م��ال م��ع اجل���ن���وب .وم���ن بني
امل��راي��ا ال��ت��ي ي��ح��اول املُ����ؤ ّل���ف م��ع��رف��ة نف�سه ف��ي��ه��ا ،م���ر�آة
الكاتب «ت��وم��ا���س م���ان»؛ فقد ج��اءت وال���دة توما�س مان
من اجلنوب املُ�شم�س ،و�أبوه جاء من ليبيك .Lübick
وق��د ت���أ ّث��ر «ت��وم��ا���س م���ان» ب��ه��ذا ال��ت��ع��ار���ض وع��م��ل دائ��م��اً
على تقدميه وعر�ضه والتفكري فيه بكل �إمكانياته .غري
�أنّ الأم��ر بالن�سبة للكاتب ميكن النظر �إليه من زاوي��ة
معكو�سة� :أ ٌّم من ال�شمال و� ٌأب من اجلنوب.
ورمب���ا لأ َّن الأج��ن��ب��ي ي��ك��ون ب�ين ال��غ��رب��اء �أق���ل غ�ير ّي��ة،
يرحل مارتني دين �إىل باري�س ،ولندن ،والهند ،واليابان،
حيث يلتقي يف كل مكان بالغرباء؛ فكان ال ّلقاء يف باري�س
لقا ًء �سعيداً ،ويف لندن كان التالقح مع الثقافة الأجنب ّية

م�ؤ ّثراًّ � ،أما يف الهند فقد كان ال ّلقاء مع الغرباء مُن ّفراً،
ويف اليابان كان هذا اللقاء قو ّياً و�شديداً.
و�إىل جانب ك ّل هذا التفاعل النف�سي وال�� ّروح��ي ،ن�ش�أت
���ص��ور ق���و ّي���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة الأج��ن��ب�� ّي��ة وب���ورت���ري���ه���ات ل��ل��م��دن
ول��ل��ب��ل��دان� .إن���ه���ا ع��م��ل�� ّي��ة ال�����س��ف��ر �إىل ال��ب��ل��دان ال��غ��ري��ب��ة
ب��ام��ت��ي��از .وق��د ح��� ّول م��ارت�ين دي��ن ه��ذا ال�� ّل��ق��اء �إىل لقاء
ثقايف ،واقتب�س من رحلة «�إليا�س كانيطي» �إىل املغرب
�أه��� ّم ال��ق��واع��د والأ� ُ��س�����س ال��ت��ي ميكنه اال���س��ت��ن��اد عليها يف
رح��ل��ت��ه م��ع ال��ث��ق��اف��ات الأج��ن��ب��ي��ة ،م��ن �أج���ل ف��ه��م حقيقي
وواقعي لها ،بعيداً عن ك ّل ال�صور النمط ّية التي حتفل
ب��ه��ا م��ع��ظ��م ال��ك��ت��اب��ات ال��ث��ق��اف�� ّي��ة ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ال��غ��ري��ب
والأجنبي .يكتب «مارتني ر .دي��ن»« :كنت دائماً هناك.
رحالة مُتعباً .ال �أحد من املغامرين د ّون
كنت على الدوام ّ
مذكراته عن نف�سه �أث��ن��اء عبوره ال�صحراء� ،أو بحث يف
الطقو�س وال��ع��ادات عند ال�شعوب املحلية� .سافرت ،لكي
�أرى كيف يعي�ش الآخرون يف بلدان �أخرى� ،سافرت كثرياً
بدافع الف�ضول ومن �أجل الإفالت من �ضغط الت�صنيفات
ال�سابقة».
كان «�إليا�س كانيطي» قد �أق��ام �سنة  1954ثالثة �أ�سابيع
يف م��راك�����ش وان��ف��ت��ح ع��ل��ى ال��غ��ري��ب وب��ح��ث يف رح��ل��ت��ه �إىل
املغرب عن الغريب ووجده يف مراك�ش من خالل �أ�صوات
ال��رواة واملغنني يف �ساحة جامع الفنا ال�شعبية و�أ�صوات
املكفوفني والأغاين ال�شعبية .يقول مارتني ر .دين« :كان
( كانيطي) يبحث عن الآخ��ر لكي يتبدّل� .س�ألت نف�سي
�أثناء القراءة عما �إذا كان قد �سافر �إىل مراك�ش»الرائعة»
لكي ي�ستمع للرواة ولكي يقرتب من نف�سه كـ»م�شرقي»؟».
ي��ع��ت��م��د اه��ت��م��ام م���ارت�ي�ن ر .دي���ن ب���الآخ���ر ع��ل��ى ال��ق��ن��اع��ة
ب���أ ّن��ه :ال ميكن اال�ستغناء عنه يف حتديد ال���ذات .ولهذا
يراقب مارتني ر .دين بقلق كيف ذ ُبلت ال ُقدرة يف الع�صر
احل��دي��ث ع��ل��ى اح��ت��م��ال ال��غ��ري��ب ال���ذي ي��ع�� ّرف��ه ع��ل��ى �أ ّن���ه
«خمترب للأ�صوات ،نرفع فيه نحن ك ّلنا �أ�صواتنا -ومن
ال�صدى فقط يعرف بع�ضنا بع�ضنا الآخر» .وكان الكاتب
قد افتتح ُم�ؤَ ّلفه بجملة مه ّمة يقول فيها�« :إنّ الغريب

