 www.ahdath.infoاألحداث املغربية

< العدد7510 :
< األربعاء 2021/10/27

نقطة عبور
> عبد العالي دمياني
damalibab@gmail.com

شكاوى صغيرة
عن املاضي الذي يعود
ثمة كلمات نريد قولها
لكنها ال تبنثق أبدا
ثمة دموع فرح ال نرتشف منها
رحيقا مسكرا
ثمة مجهولون ال يمكن سبرهم
وش َعل ال تستنفد وجودنا
ُ
في ٌ
املستحيل ترقد نداءات حب
ال تلتقطينها أنت ،نفسي التعيسةỊ
أماس تجأرين فيها بعشقك
ثمة
ٍ
بمخاوفك أمام سماء ال ترحم
ثمة شكاوى ألقيتها في الطريق
شكاوى كأن ال أحد
يستطيع سماعها أبدا
من شأنها إسعاد قلوب آبدة
أنت تركتها ،هذه الشكاوى
لوشوشات الليل
لم تستعيديها :تركتها
باقات مبعثرة
ال تعرف سلكا ينظمها
كلمة تختمها
الكلمة النظير بمشبكها
الكلمة التي تتنزل
وتبقى
لقد ضاعت كلها
في الظلماء
كلها ،تلكỊ
ثمة أياد تعرفينها ،نفسي
تتشابك متوحدة
في هذيان من روعته
تصدقني شعورك
بأنها ستموت
من فرط اختالجها باألمل
ثمة كائن ،يا نفسي
ينطوي على نفسه
يتطهر في نار شرايينه
ثمة املستحيل
الذي سيغدو واقعا
ماديا ومقدسا
إذا شاء سير القدر
التوقف ألجل هذيان األجساد
ثمة أنت في الختام
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نصوص حرة

وس� ��ط ه� ��ذا ال �ع��ال��م امل �ت �ح��ول وامل� �ت� �ص ��ارع ،أص �ب��ح
امل �ت �ص��وف��ة ،إل ��ى ج��ان��ب رج� ��االت ال�ف�ك��ر واألدب ،نخبة
ل�ه��ا مكانتها وأخ�ب��اره��ا و»أس��اط�ي��ره��ا» ومصنفاتها،
سيبرز اس��م شخص ي�خ��رق ال�ق��اع��دة الذهبية لصورة
ال�ص��وف��ي املمتلئ ث�ق��اف��ة وم �ق��درة ع�ل��ى ت��رب�ي��ة تالمذته
وم��ري��دي��ه ،رج��ل م��ن ه��ام��ش املجتمع ه��و أل ي�ل�ن��ور أب��و
ي � � �ع� � ��زى(1047م1177-م) امل�س�م��ى ل ��دى ع��ام��ة امل�غ��ارب��ة
م��والي ب��وع��زة ،ع��اش نصف حياته ،وال�ت��ي ام�ت��دت إلى
ق��رن وثالثة ّ عقود ،سائحا مجهوال بأسماء مختلفة،
قبل أن يستقر في نصفها الثاني ،معلوما باسم أبي
يعزى وقد تزوج وأصبح أبا وشيخا تحج إلى الخاصة
والعامة من جغرافيات شتى،حتى وإن كان محسوبا
على بالد الشاوية وأزمور.
ش�خ��ص اخ �ت��ار ،ف��ي ك��ل ه ��ذا امل �س��ار ،أال ي�ت�ح��دث
سوى لغته األمازيغية وتسمية أبنائه بأسماء أمازيغية
وع� � ��دم ال� �خ� �ض ��وع ل �ل �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��واض� �ع ��ات وال �ن �ف��اق
االج �ت �م��اع��ي ،ك�م��ا ق��رر أن ي�ب�ق��ى م �ت��وازن��ا ن�ف�س�ي��ا فلم
ي �ك��ذب ،ادع� ً�اء،ح �ف �ظ��ه ل �ل �ق��رآن أو ق��درت��ه ع�ل��ى ال�ح��دي��ث
واإلمامة.
وف��ي ش�ه��ادات كثيرة ُروي��ت ع�ن��ه ،ف��ي تلك الفترة،
ب�ك�ل�م��ات وأح �ك��ام ذاع ت��داول �ه��ا ف��ي م��ؤل �ف��ات ال �ت��راج��م،
اقتربت من قيمة أب��ي يعزى وسلطته الرمزية .وهكذا
ت �ح��دث ع �ن��ه ال �ش �ي��خ م �ح��ي ال��دي��ن ب��ن ع� ��رب� ��ي(1163م-
1241م) ،ف��ي ف �ت��وح��ات��ه امل �ك �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره واح� ��دا من
ال �ش �ي��وخ ال �ك �ب��ار ،وم �م��ا ك�ت�ب��ه ع�ن��ه ف��ي ت��رك�ي��ب رم ��زي:
«وموسى عليه السالم ملا جاء من عند ربه كساه الله
نورا على وجهه ُيعرف به صدق ما ادعاه ،فما رآه أحد
إال َ
عمي م��ن ش��دة ن��وره ،فكان يتبرقع حتى ال يتأذى
الناظر إلى وجهه عند رؤيته .وكان شيخنا أبو يعزى
باملغرب موسوي الورث فأعطاه الله هذه الكرامة فكان
ما يرى أحد وجهه إال َ
عمي فيمسح الرائي إليه وجهه
بثوب مما ه��و عليه فيرد الله عليه ب�ص��ره .وممن رآه
فعمي شيخنا أبو مدين رحمة الله تعالى عليهما حني
رح��ل إل�ي��ه فمسح عينيه بالثوب ال��ذي على أب��ي يعزى
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يقول الباحث المقيم في النمسا حميد لشهب ،في مقدمته لهذا الكتاب الذي أصدره تحت عنوان «ريبة
الكينونة عند هيدجر» عن دار التوحيدي بالرباط« :لم يكن من الصدفة بمكان أن خصص إيميليو بريتو في
كتابه« :هيدجر وترنيمة المقدس» دراسة وافية وشرح عميق لقراءة كوكلر لهيدجر ،ألنه كان يعرف بأنه
من القالئل الذين نفذوا بتبصر عميق لـ «كنه» فلسفته وافتتانه بدراسة الكينونة ،بل هذا النوع من االحترام
الكبير لها ولتجلياتها» .وأضاف لشهب أن مفهوم «الريبة» ال يعني في هذا الكتاب الخوف ،بل الدهشة
الفلسفية لهيدجر أمام محراب الفكر والتفكير الفلسفيين.

كتاب أصدره حميد لشهب من أجل اغناء الثقافة والفلسفة العربية

هانس كوكلر يفكك ريبة الكينونة عند هيدجر

> األحداث المغربية

خصص كوكلر ثالثة مباحث رئيسية لكتابه ،مستقلة
عن بعضها ،وبهذا يمكن قراءة كل مبحث باستقالل تام
عن املبحثني اآلخرين ،وهي على التوالي كما يحدد ذلك
بنفسه:
«( )1في األنثروبولوجيا «األنطولوجية» (بتمييزها
عن مجرد «األنثروبولوجيا املميزة») ،
( )2محاولته التغلب على املفهوم املسيحي لله في
اتجاه فهم أصيل أكثر لإللهي،
و( )3ال� �س ��ؤال إل� ��ى أي م� ��دى ي �ت��واف��ق «ال �ت �ف �ك �ي��ر في
الكينونة» ،ال��ذي أراد أن ي�ت��رك إرادة ق��وة التكنولوجيا
وراءه و»ي�ت�ج��اوز» امليتافيزيقيا ،مع التزامه املجتمعي
والسياسي قصير املدى (والذي فشل في النهاية)».
وف��ي تقديمه للكتاب ،كتب أ .د .محمد م��زي��ان ،أحد
املهتمني املغاربة بفكر هيدجر ،ومترجم بعض نصوصه:
« إن هذه الترجمة التي قام بها الباحث املغربي «حميد
ل �ش �ه��ب» ُت �ش� ّ�ك��ل إض ��اف ��ة ب �م��ا ه ��ي ت �ف �ت��ح ع �ل��ى ن�ص��وص
فيلسوف ألفه حقل البحث الفلسفي العربي .فيلسوف
استثنائي في عصر شح القول الفلسفي حتى في معاقله
املعهودة .وإذا كانت قيمة ه��ذا العمل هو استعادة فكر
«هيدجر» إلى الواجهة وذلك من خالل مناقشة «هيدجر»
املفكر وليس «هيدجر النازي» كما دأبت على ذلك موائد

اليمني الثقافي اليهودي واملسيحي -إذا كان األمر كذلك،
فإن ترجمة هذا العمل كانت بمستوى هذا الحدث».
أم ��ا ع��ن ال �ه��دف م��ن ت��رج�م��ة ه ��ذا امل��ؤل��ف ال �ق �ي��م ،ف��إن
ل�ش�ه��ب ي �ق��ول« :ب�ت��رج�م��ة «ه�ي��دج��ر وري �ب��ة ال�ك�ي�ن��ون��ة»،
أتمنى أن أك��ون ساهمت ول��و بشيء صغير ج��دا في
إغ�ن��اء الساحة الثقافية والفلسفية الناطقة باللغة
العربية .وككل ترجماتي السابقة ،س��واء لكوكلر أو
ملفكرين ج��رم��ان�ي�ين آخ��ري��ن ،ف��إن املبتغى ه��و إك�م��ال
وت��وس�ي��ع معرفتنا ب��ال�غ��رب ث�ق��اف��ة وح �ض��ارة ،ألننا
ف��ي ال��واق��ع ال نعرف عنه إال ال�ش��يء القليل ،ونتوهم
بأننا نعرفه بما فيه الكفاية .وه��ذا اإلدع��اء هو الذي
ح��ذا بنا أيضا ألخ��ذ مواقف متشنجة اتجاه الغرب،
ب��ل زرع ف��ي فضاءاتنا الثقافية والفنية واإلعالمية
ب��ذور التفرقة :هناك من انبهركلية بإنجازات الغرب
منذ األن��وار ،ويرى فيه مثاال يقتدى ،وعلى الشعوب
العربية التخلص من ركامات ماضيها واإلنخراط في
تحديث ذاتها باالعتماد على ما حققه الغرب؛ وهناك
ف��ري��ق آخ ��ر ال ي ��رى ف��ي ال �غ��رب إال ج��ان�ب��ه ال �س��وداوي
املظلم ،املهدد لهويتنا وثقافتنا .واملطلوب حاليا هو
التموضع في الفضاء الرمادي بني األبيض واألسود،
بتعميق فهمنا للغرب ورسائله وأهدافه ،ليتسنى لنا
ب��دء ف�ه��م ذوات �ن��ا وموضعتها ف��ي موضعها الصحيح
زمكانيا .وقد مر ربع قرن من القرن الواحد والعشرين.

فال الدعاية للغرب وال رفضه جملة وتفصيال
يخدمان قضايانا املصيرية ،بل توسيع فهمنا
ل�ل�إث �ن�ي�ن م� �ع ��ا ،ل �ي �ت �س �ن��ى ل �ن��ا أخ � ��ذ م��واق��ف
م��وض��وع �ي��ة وب �ن��اء م��ا ي �ج��ب ب �ن��ائ��ه في
غضون القرون القادمة ،ألن «النهضة»،
ال� � �ت � ��ي ي � �ج� ��ب أن ت� �ع� �ن ��ي ف� � ��ي ح��ال �ت �ن��ا
«النهوض» ،أي الوقوف ونفض الغبار
الذي راكمته علينا القرون الفائتة ،تبدأ
ب��ال �ض �ب��ط ب �ه��ذا «ال� �ن� �ه ��وض» .وال غ��رو
ف��ي أن ال�ت��رج�م��ة ه��ي ج ��زء ال ي�ت�ج��زأ في
هذا «النهوض» ،ملا توفره من إمكانيات
مل �ع ��رف ��ة اآلخ � � ��ر وت ��أط� �ي ��ره ب �م��وض��وع �ي��ة
ف ��ي إط � ��اره ال �ح �ق �ي �ق��ي ،ول �ي��س ف ��ي قمطر
تمثالتنا ل��ه ،س��واء أكانت ه��ذه التمثالت
إيجابية أو سلبية».
ب �ن �ش��ره��ا ل �ه ��ذا ال �ع �م��ل ال �ف �ل �س �ف��ي ف��ي
خريف ع��ام  ،2021تساهم دار التوحيدي
ب �ت��وف �ي��ر م ��رج ��ع م ��ن امل� ��راج� ��ع ال �ه ��ام ��ة ف��ي
الفلسفة الغربية املعاصرة لعموم املهتمني
بالفلسفة ف��ي امل�غ��رب وف��ي العالم العربي،
س � ��واء أت �ع �ل��ق األم � ��ر ب��ال �ط �ل �ب��ة ال �ب��اح �ث�ي�ن أو
أساتذة الفلسفة في مختلف أسالك تدريس هذه
املادة أو الجمهور العريض املحب للحكمة.

سيــــرة الشيــــخ
فرد الله عليه بصره›› (ص.)74
وفي «املعزى» أن الشيخ عبد القادر الجياللي كان
إذا فاضت عليه أن��وار الجبال يقول :أن��ا ك��ذا وك��ذا ،من
أنواع الشطحات فربما قيل له :هل تعلم لك في الوجود
نظيرا ،أو كالما هذا معناه ،فيقول :عبد حبشي باملغرب
قل من
اسمه آل النور ،وكنيته أبو يعزى ،له مقام عظيم ّ
يبلغه من األوائ��ل واألواخ��ر .وج��اء في «كتاب ال��روض»
أن أبا يعزى كان يعظم أمر الشيخ عبد القادر الجياللي
ويبعث إل�ي��ه ب��ال�س�لام .وف��ي «امل�ن��ح ال�ب��ادي��ة» ع��ن يحيى
السراج« :انه كان يقول :ماء زمزم وماشرب له ،وياسني
وم ��ا ق ��رئ ل ��ه ،وأب ��و ي �ع��زي وم ��ا زي ��ر ل ��ه» .وت �ح��دث عنه
تلميذه ال�ش�ي��خ أب��و م��دي��ن شعيب ق��ائ�لا« :رأي ��ت أخ�ب��ار
الصالحني من زمان أويس القرني إلى زماننا هذا ،فما
رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى» .وأورد اليوسي في
محاضراته ق��وال للشيخ زروق« :ث�لاث��ة حكموا املغرب
بعد موتهم :أبو يعزى ،وأب��و العباس السبتي ،وموالي
عبد السالم بن مشيش».
ُوجد أبو يعزى في فترة حافلة باملتصوفة والعلماء
وال�ف�ق�ه��اء ب��امل�غ��رب وك��ل ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،م��ن ال�ع��ارف�ين
وأص�ح��اب التآليف ،واستطاع أن ينال االح�ت��رام بينهم
وه��و األم��ي ال��ذي ال يكتب وال يقرأ وال يتكلم العربية،
ّ
فحج الكثير منهم إلى ُمالقاته ثم كتبوا عنه ،ومن أشهر
التآليف حوله ،ستة منذ عصر أب��ي يعزى وإل��ى القرن
السادس عشر امليالدي ،وقد سعت إلى رسم صورة له
وفق نمط التأليف القائم في أدب التراجم واملناقب آنذاك،
والذي لم يكن كافيا لبناء املالمح األساسية ألبي يعزي
داخل املجتمع ،وإنما هي ُنتف عن لونه وطوله ولباسه
وأكله،باإلضافة إلى ِف ْقرتني عن تواريخ سياحته ،وفقرة
عن شيوخه أو شيخه الرئيس ،حفظتها حكاية معه ،ثم
حواليسبع عشرة حكايةعن كراماته ُرويت بالسند عن
من عاشها أو سمعها ،في ُبعدها الحكائي والرمزي.
وباستثناء حكايتني خ��ارج املجال الجغرافي الرئيس،
فإن باقي الحكايات جرت وقائعها بعدما استقر بجبل
ت��اغ�ي��ا ،قريبا م��ن غ��اب��ة كثيفة األش�ج��ار بها حيوانات

وخصوصا األسود ،منطقة جبلية وغابوية بعيدة عن
أسباب الحضارة واملدنية التي كانت في فاس وسبتة
ومراكش.
تتمحور حكايات ال�ك��رام��ات ح��ول الطعام والجوع
واملحن وترويض الحيوان في عالقة الشيخ بما يمثله
م��ع ع��ام��ة ال �ن��اس وخ��اص�ت�ه��م م�م��ن ك��ان��وا ي �ش� ُّ�دون إليه
ال� ِّ�رح��ال؛ ويمكن النظر إل��ى ه��ذه القضايا التي نسجت
ص ��ورة أب��ي ي �ع��زى ب�ش�ك��ل آخ ��ر :أوال ،ال��زخ��م امل��وج��ود
في ثقافة العصر الشعبية بموروثاتها املتنوعة والتي
كانت العامة ف��ي حاجة إليها .ثانيا ،يتمحور مفهوم
ال�ت��روي��ض م��رك��زي��ا ف��ي ك��ل ش��يء ،ت��روي��ض ال ��ذات على
مجابهة املحنّ ،
وإبان الصراعات واملجاعات واألمراض
واألوب �ئ��ة ،ث��م ت��روي��ض النفس وتربيتها ألنها الصورة
األخ � ��رى ،ف��ال�ط�ب�ي�ع��ة ق��د ت �س �ت��أس��د ب��ال �ج �ف��اف وال�ف�ق��ر
وال�ح�ي��وان��ات املفترسة ،واملجتمع ق��د يستأسد بالبذخ
والسلطة املتجبرة واالنحراف.
وإذا ك��ان ّبينا أن ي�ك��ون ألب��ي ي�ع��زى ،ف��ي عصره،
م� ��ري� ��دون وزوار ي �ق �ص��دون��ه ب �ك �ث��اف��ة وان� ��ده� ��اش م��ن
ال�خ��اص��ة وال �ع��ام��ة ،وع�ب��ره��م ي�ت��م إن �ت��اج خ �ط��اب ح��ول��ه،
ف��إن ال��ذي يستحق ال�ت��وق��ف ع�ن��ده ه��و اس�ت�م��رار ع��ادة
الحج إليه سنويا وعلى مدى أزيد من ثمانية قرون بعد
وفاته ،فهل يتعلق األمر بثقافة إنسانية تحتفظ ببعض
العادات التي توثق للصالت ،أم بشخصية تحقق ذلك
التمثل الروحي والتاريخي بكل تناقضاته؟ وأن الشرط
الذي كان فيه ،ما زالت شعلته حية لم تنطفئ!.
ك��ان أب��و يعزى سائحا وحيدا مل��دة تدنو من ثالث
وخمسني سنة ،ث��م خديما وم��راف�ق��ا وه��و مجهول بال
مستقر..
اس��م وب�لا معرفة عرفانية أو لغة عربية أو
َ
وهي مرحلة الكمون في باطن الهوامش املعلقة بأسرار
على حافة الكشف .ثم تأتي مرحلة الخروج إلى العالم
الظاهر ،حينما استقر وأعلن عن وجوده بما أذيع عنه
من كرامات ومداواة ،لتأتي مرحلة الحج إليه من طرف
ص�ل�ح��اء وع�ل�م��اء م��ن ف��اس وس�ب�ت��ة وغ�ي��ره�م��ا ،ث��م من
طرف عامة املجتمع الذين سيحددون شكل الزيارة في

تسميتها بحج الفقير ،وهو الشكل األول باملغرب لهذه
الظاهرة قبل أن تتعمم في جغرافيات أخرى مع آخرين،
ولعلها تعويض من الذكاء الشعبي للفقراء العاجزين
ع��ن أداء ش�ع�ي��رة ال�ح��ج ب�م�ك��ة ،أو الح�ق��ا بسبب بعض
األح� ��داث واألوب �ئ ��ة ال �ت��ي أف �ت��ى ف�ي�ه��ا ال�ف�ق�ه��اء وال�ع�ل�م��اء
املغاربة واألندلسيني بإسقاط الحج لفترة.
أمام سيرة الشيخ يلنور أبي يعزى ،يجد كل باحث
ن�ف�س��ه وس��ط م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ع�ن��اص��ر ال �ت��ي تستوقفه
للفهم ،منها القيمة الثقافية ال�ت��ي سجلها املتصوفة
والعلماء من معاصريه ومن الالحقني وما حوته كتب
امل�ت�ص��وف��ة وامل �ن��اق��ب وال �ت��ي رك ��زت ع�ل��ى أم��ري��ن اث�ن�ين:
سياحته وك��رام��ات��ه ،فيما بقيت الكثير م��ن التفاصيل
األساسية ،لم يستطع أحد مألها رغم أنه كان ُمحاطا
انوجد
بعلماء ومريدين لهم ُدرب��ة الكتابة ،في مرحلة
َ
ّ
وف��ر أخ�ب��اره للغير ممن التقطوها
من دون سيرته أو ّ
وبثوها في مؤلفات املناقب والتراجم ،لكنه لم يجد من
ُي ِّ
دون تلك الخانات الفارغة.
إن املرحلة ال�ت��ي ع��اش فيها أب��و ي�ع��زى ،باستثناء
التراجم الصغيرة ورصد األح��داث السياسية املرتبطة
وفر معلومات إضافية الستيعاب
بالدولة الحاكمة ،لم ُت ِّ
الكثير من األسئلة ،وظل التاريخ االجتماعي والثقافي
مهمال لم ينتبه إليه أحد ،وذلك ألن حياة أبي يعزى هي
قطعة من التاريخ االجتماعي والشعبي املنسي .وربما
ّ
«تخيل» هذا الرجل القادم من
في مغامرة القول يمكن
الحدود الخفية لبالد تامسنا وص��وت بورغواطة الذي
دام أربعة قرون ثم ذاب في األرض دما صريحا وخياال
جريحا وحلما مسفوحا  ،فحمله الرجال كما النساء
ّ
سرا وسلوكا ومقدرة ،كما وقع في مراحل كثيرة من
صفحات التاريخ اإلنساني ،وكان أبو يعزى واحدا من
هؤالء الذي عاد صالحا طاف طوافه ألزيد من خمسة
عقود في بالد تامسنا قبل أن يشد الرحال نحو واحد
ً
من أكبر املالجئ التي ّ
احتماء من
فر إليها التامسنيون
االجثتات الذي طالهم املرابطني ثم املوحدين.
ُ
(يتبع)
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