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األول الفصل

نيتشه صورة

فرتة خالل تامٍّ شبه بتجاُهٍل ُقوِبل أملاني، فيلسوف (١٨٤٤–١٩٠٠) نيتشه فريدريك
عام بالجنون ومبكرة مفاجئة نهاية انتهت والتي العقل، سليم فيها كان التي حياته
نحٍو عىل ومتعارضة متنوعة آراءٍ ذوو أناس سعى شخصيًة «نيتشه» كان .١٨٨٩
،(١٩٩٢ (أشهايم، ممتازة دراسة وذكرت ألفكارهم. تربيًرا اسمها يف يجدوا أن إىل مذهل
«الالسلطويني، من كالٍّ و١٩٩٠، ١٨٩٠ عامي بني أملانيا داخل تأثريه لتناول صت ُخصِّ
واملاركسيني، واالشرتاكيني، الدينية، الطوائف وأعضاء والنازيني، النسائية، الحركة وأنصار
من املحافظة» السياسة وأنصار البدنية، الرتبية ومؤيدي الطليعيني، والفنانني والنباتيني،
الغالف وكان الحرص. ال املثال سبيل عىل وهذا أعماله. يف إلهاًما وجدوا الذين أولئك بني
مرتديًا نيتشه ر يصوِّ ١٩٠٠ عام إىل يرجع كتاب من ملصًقا تباٍه يف يُظِهر للدراسة األمامي
فوق متموضًعا رائعة، بعضالت عاريًا، ره فيصوِّ الخلفي الغالف أما األشواك. من إكليًال
التسعني السنوات خالل فنية أو ثقافية أملانية شخصية توجد تكاد وال األلب. جبال أحد
هايدجر. إىل ووصوًال بيونج، مروًرا مان، توماس من بدايًة بتأثريه، تعرتف لم املاضية

عنوان يف املستخدم باملصطلح استعنَّا إذا «األنجلوساكسونية»، يف الواردة القصة إنَّ
باإلنجليزية املتحدث الغربيِّ العالم يف تأثريه تقتفي والتي نيتشه، عن يتحدث كتاٍب
من أخرى تلو موجٌة العالم هذا عىل توالت فقد لذلك. مشابهٌة ١٩٧٢)؛ (بريدجووتر،
للنزعة اإللهام مصدَر اعتباره بسبب فيها توارى فرتاٌت مرت قد أنه رغم نيتشه، مذهب
نطاق عىل أعماله تُرجَمت َقْدره. من الحلفاء دول انتقصت ثمَّ ومن األملانية؛ العسكرية
اللغة أشكال من عجيب شكل إىل أو اإلنجليزية، اللغة إىل دقيق غري وبأسلوب واسع
أو املهجورة، ألفاظها غرابة ورغم العرشين. القرن من األوىل السنوات يف اإلنجليزية،



نيتشه

أعمال من للعديد الوحيدة الرتجمة هي هذه كانت جزئية، بصفة األقل عىل ولو ذلك بسبب
عاًما. خمسني لقرابة نيتشه

والواليات إنجلرتا يف لها مستًوى أحط يف نيتشه سمعة فيه كانت الذي الوقت ويف
ترجمة إعادة يف برنستون، جامعة يف املغرتب الفلسفة أستاذ كاوفمان، فالرت رشع املتحدة،
بعد سنوات، لعدة حاسم تأثري له كان بكتاٍب مرشوعه واستهلَّ أعماله، أهم من العديد
.(١٩٧٤ (كاوفمان، نيتشه إىل بها يُنَظر التي الطريقة عىل ١٩٥٠ عام مرة ألول ظهوره
إلهام مصدر منه أكثر تقليديٍّا مفكًرا كان الذي الفيلسوف صورة يف نيتشه كاوفمان قدَّم
محدود قبوًال إال يلَق ولم الدهشة، من الكثري أثار ومما وغريهم. والنباتيني سلطويني لالَّ
عقالنيٍّا وكان بل منطق، صاحب رجًال كان نيتشه أن اتضح أنه ما، حدٍّ إىل النطاق
جميع وعن النازيني، عن التام نيتشه بُعد إثبات إىل باستفاضة كاوفمان سعى وقد أيًضا.
من وأصبح الفنون. يف الرومانسية وعن رائدها، أنه ادَّعت التي العقالنية غري الحركات
وهكذا حوله. أُثريَت التي الجلبة هذه كلِّ سبب معرفة الصورة، هذه عىل بناءً الصعب،
أوجه لتوضيح الفالسفة، بقية ضمن كفيلسوف نيتشه، ملذهب األكاديمي التناول بدأ
الفكر يف الرائدة األسماء من وغريها وهيجل وكانط إسبينوزا وبني بينه واالختالف الشبه
متزايد نحٍو عىل بعِدهم وِمن — األمريكيني الفالسفة اطمئنان وبعد الغربي. الفلسفي
عن لدراساتهم انطالق نقطة اتخذوه كاوفمان، معرفة اتساع إىل — اإلنجليز الفالسفُة
الذات، وطبيعة اليوناني بالفكر نيتشه وعالقة الحقِّ وطبيعة املوضوعية حول نيتشه
كتبهم يف معالجتها عند األحوال من حال بأيِّ رضًرا تُسبِّب ال التي املوضوعات من وغريها

ومقاالتهم.
لم الذي — نيتشه أصبح الثانية، العاملية الحرب بعد وتحديًدا أوروبا، يف األثناء تلك يف
الوجوديني جانب من واالستهداف للدراسة مستمرٍّا موضوًعا — قط هناك سمعته تُشوَّه
بني ما الفرتة يف متزايد، نحٍو عىل ذلك بعد أصبح أن إىل الفينومينولوجي، املذهب ومعتنقي
البنيويني بعد وما النقديني امُلنظِّرين أنظار محطَّ العرشين، القرن وسبعينيات ستينيات
ألول — والتفكيكية البنيوية بعد ما — األخريتان الحركتان اكتسبت وعندما والتفكيكيني.
من أكثر هو ًدا ُمَجدَّ نيتشه كان البالد، أنحاء يف سادتا ثم املتحدة، الواليات يف مكانة مرة
لم أنه التحليليني الفالسفة بعض اكتشف وكذلك، ألفكارهما. رئيسيٍّا مصدًرا به اعُرتِف
يف املتأصلة املتبادلة الحركة وبتلك افرتضوا، قد كانوا مثلما اهتماماتهم عن كثريًا يبتعد
الوقت يف أنفسهم ُمَطْمئنني أفكارهم، ببعض املبدئي إيمانه عىل هنَّئوه األكاديمية، الحياة
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مزدهرة صناعة اآلن ظهرت لقد سلطته. إىل االستناد طريق عن األفكار تلك بشأن نفسه
آخر، مفكر أيِّ من أكثر عنه عام كلَّ كتٌب تظهر مؤكَّد، شبه نحٍو وعىل نيتشه، قوامها

املناقض. والفكر للفكر املختلفة املدارس من العديد لدى اهتمام من يثريه ما بفضل
كان فقد الظاهرة. هذه من تماًما سيستاء كان نيتشه أن ادعاء املجدي غري من
بالجنون أُصيب عندما انتهت التي العاقلة حياته دوًما بها سأقصد (التي حياته خالل
ورغم تماًما، ُمهَمًال ذلك) خالف أقل لم ما عاًما، عرش بأحد وفاته قبل أي ١٨٨٩؛ عام
أن يرى كان ألنه الحزن؛ له سبَّب فقد آخر، يشء أيِّ شأن شأنه يضايقه، لم ذلك أن
سيكلفهم نحٍو عىل يتجاهلونها كانوا الذين معارصيه إىل نقلها يريد مهمة حقائق لديه
كلِّ إىل بازدراء سينظر كان ولكنه الدقة. الشديدة نبوءاته إحدى وهذه وخيمة، عواقب
العالم جانب من ألعماله الناجحة االستباحة وتلك مظلته، تحت ُفِعل أو ُكِتب تقريبًا يشء
منها عانى التي األخرى االعتداءات ببعض فداحتها يف تُضاَهى ال أنها رغم — األكاديمي
التعلُّم عالم من جزءًا يكون أال ثمن بأيِّ أراد ألنه نهائية؛ هزيمًة له ستبدو كانت ربما —

للفعل. وليس للمناقشة موضوًعا يشء كلُّ فيه يُمِيس الذي
أعماله به اتسمت ما ل وتأمُّ قليًال التوقف بنا حريٌّ آرائه، عرض إىل ننتقل أن قبل
تظهر لن املتنوعة. الفكر ومدارس الحركات تلك جذب يف قويٍّا سببًا خصائصجعلتها من
تحديًدا سلوكياته غرابة أن يبدو مبدئي، كتفسري ولكن الحًقا. إالَّ أوضح بصورة اإلجابة
املبكرين كتابيه أعقبت التي كتبه، كانت وقد األوىل. للوهلة االهتماَم تسرتعي التي هي
من العادة يف تتكون ،(١٨٧٣–١٨٧٦) أوانها» غري يف و«تأمالت (١٨٧٢) املأساة» «مولد
املأثورة، األقوال إىل أقرب وتكون واحدة صفحة عن غالبًا طولها يزيد ال قصرية، مقاالت
تكوينها طريقة حيث من عنها جوهريٍّا اختالًفا تختلف — سنرى كما — أنها رغم
التجربة صطبيعة تلخِّ سطرين أو واحد سطر من مقولة تضم حيث العادة: يف وتقديرها
كبريًا، ناقشها التي املوضوعات عدد كان وقد التام. بيقينها قبوًال يستوجب مما اإلنسانية؛
مثل األساس، من لها فيلسوف بتناول سنفاجأ التي املوضوعات من العديد ذلك يف بما
تأمالته تخضع ال غالبًا البندقية. ومدينة الرياضية والتمرينات الغذائي والنظام الطقس
بمعظم مقارنًة أسهل ستكون أعماله من مقتطفات دراسة أن يعني وهذا ُمحدَّد؛ لرتتيب
ذلك عمل نستطيع أننا يعني باستمرار يعلنه الذي لألنظمة بغضه أن كما الفالسفة،
من الرغم وعىل متطرًفا، محتًوى املأثورة شبه أقواله من العديد يضم مسرتيح. بضمري
قدًرا بالتأكيد سيكتشف فإنه نيتشه، يحبه ما مؤكَّد غري نحو عىل يستشف قد املرء أن
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ما إن واحد. آٍن يف وحادة ذكية بمفردات عنه يعربِّ ما كثريًا الذي األمر يكرهه، مما كبريًا
األملان، حضارة خصوًصا الحديثة، الحضارة جوانب من جانب كلُّ هو يبدو فيما يكرهه
فإننا تماًما جديدة بداية نصنع لم إذا أننا رأيه وجوهر للقارئ. صادًما أمًرا هذا ويَُعدُّ
كلِّ حول أساًسا املغلوطة األفكار من وأكثر عام ألفي بقايا وسط نعيش أننا بما هاِلكون،
رأي وهو التعبري. جاز إذا حال، بأية ُمهِلًكا كان يشء انحالل ووسط تقريبًا، املهمة األمور
الثقايف موروثهم عن الكامل االنفصال فكرة يقدِّسون الذين األشخاص أمام املجال يتيح

االنفصال. هذا باستحالة يؤمن كان نيتشه أن غري بأكمله.
بمرور قط ينحرس لم والذي أعماله، تفسري يف التنوع أن يبدو هذا، من الرغم وعىل
ويحتاج قبل، ذي عن تشاؤًما أقل نحو عىل كان وإن مستمر، تزايد يف يزال ال السنوات،
نحو عىل غامًضا شخًصا كان بأنه أعماله عىل امُلطِلع لغري يوحي وهو الرشح. من مزيد إىل
سيبدو أمر لكنه الصحة، من َقْدٍر عىل االتهامني كال ينطوي متناقًضا. وربما استثنائي،
خالل نيتشه أن دائًما ويتذكَّر املرء يدرك لم إذا الواقع يف عليه هو مما وإدانة تأثريًا أكثر
بعدها؛ وما املأساة» «مولد من بدايًة أعماله، أنضج فيها َكتب التي عرش الستة األعوام
املتغرية. آرائه بتوضيح يكرتث كان ما نادًرا وأنه مسبوق، غري بمعدٍَّل آراءه ر يطوِّ كان

يتأمل كان حيث جديد، شكل يف األوىل أعماله رؤية محاولة هو عادًة يفعله كان ما
لم ما الالحقة كتاباته فهم يستطيع لن املرء أن باعتقاده توحي بطريقة املهنية حياته
نموذًجا نفسه من جعل فقد ثَمَّ، ومن ر. تطوَّ كيف لريى السابقة؛ كتاباته عىل يتعرف
التاسع القرن ثقافة حبيس الحديث، اإلنسان بها ينتقل قد التي الكيفية خالله من يوضح
جذري. تغيري إلحداث اقرتاحات وتقديم عليها التمرد إىل لها االنصياع من الفاسدة، عرش
أنه من الرغم عىل — اإلبداعية مراحله آخر أعتاب عىل كان عندما تحديًدا، ١٨٨٦ عام ويف
فيها طارًحا السابقة، كتبه مراجعة يف كبريًا مجهوًدا بذل — بهذا التنبؤ بوسعه يكن لم
كتابًا ألَّف املرح» «الِعلم كتاب حالة ويف الذع، نحٍو عىل انتقادية وأحيانًا جديدة، مقدمات
من ما أنه إلثبات خطته من جزءًا كان هذا أن شك ال النهائية. صورته يف وطويًال جديًدا
ين املفرسِّ من العديد ولكن شيئًا. نهدر أالَّ يجب وأنه عليه، الندم يجب املرء مايض يف يشء
قد أنها لو كما كتاباته جميع ملعاملة ترصيًحا يعطيهم هذا أن افرتضوا عندما أخطئوا

نفسه. الوقت يف أُنتَجت
عن ناتًجا الصادمة والتحريفات املغلوطة التفسريات إىل أدَّى الذي اآلخر العامل كان
أيًضا وربما األقل عىل ١٨٧٢ عام منذ الكتابة، يف وقته يقيضمعظم كان نيتشه أن فكرة
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عىل آرائه من ن دوَّ ولكنه يكفي، بما لإلعجاب مثري املطبوعة كتبه إجمايل إن ذلك. قبل
غري (األعمال املطبوعة غري الكتابات هذه معظم فإن ولألسف كتب، من ألَّف ما بقدر األقل
مبدأ ثمة كان لو األمر هذا يف لألسف مدعاة ليجد منا املرء يكن لم باقيًا. يزل لم املنشورة)
ا عمَّ الظروف جميع تحت بوضوح فصله يجب ينرشه لم ما بأن يفيد عامليٍّا مقبول منهجي
الذين أولئك حتى األساسية. القاعدة هذه يالحظ تقريبًا أحد من ما ولكن بالفعل، نرشه
مأخوذ املصدر منسوب غري اقتباٍس وراء ينجرفون ما كثريًا هذا سيفعلون أنهم يدَّعون
يؤكِّد وما به. يتهمونه ما سيثبت االقتباس هذا كان لو املنشورة، غري الضخمة أعماله من
ببعض يتعلق فيما متطور غري ظلَّ نيتشه فكر أن النحو هذا عىل ُقُدًما امليض خطورة
األحيان، أغلب ويف بينها. األهم األبدي» و«التكرار القوة» «إرادة ولعل املحورية، املفاهيم
ن دوَّ أنه لدرجة الفلسفية، األفكار أثمن إىل ل توصَّ قد بأنه اليقني تمام موقنًا نيتشه كان
املتالحقة األفكار تتبُّع إمكانيَة ين للمفرسِّ يتيح مما حها؛ ينقِّ أن دون األفكار من الكثري
اقتنع البعض إن حتى محددة. ترصيحات تعوقهم أن دون نيتشه إىل ينسبونها التي
التعتيمات من نوع هي املنشورة األعمال وأن املفكرات، يف موجود «الحقيقي» نيتشه بأن
فتمكَّن املنطقي، غري املوقف هذا هايدجر تبنَّى للغاية. املعقدة الواقع يف بل — املعقدة
الوقت يف إياه ومنتِقدة نيتشه من مستوحاة باعتبارها الخاصة لفلسفته الرتويج من بذلك

نفسه.
غري «األعمال من اآلخرين، يه مفرسِّ بقية مثل آخر، إىل حني من أقتبس سوف
ليخرج مضنيًا مجهوًدا نيتشه بذل لقد حدوثه. عند هذا إىل سأشري ولكنني املنشورة»،
عدم اإلطالق عىل طبعه من يكن ولم املنشورة، أعماله من النهائية املنقحة بالصورة إلينا
أسلوب صاحب كان أنه وبما ثانوية. إضافة أنه عىل إليه النظر أو باألسلوب االكرتاث
ملعظم حة املنقَّ املطبوعات من أكثر مشوًِّقا مذاًقا تحمل تدويناته قراءة فإن بفطرته،
البَْون يجد لها، األولية بُمَسوَّداته املنشورة أفكاَره املرء يقاِرن عندما ولكن الفالسفة.
املرء. سيفكر هكذا أو املنزلة، نفس يف وضعها من يحرتس شخص أيَّ يجعل بما شاسًعا
أساسيٍّا عامًال كان سنرى، كما نيتشه، كتبه بما التالعب ألن النقطة؛ هذه عىل أشدِّد إنني

عليه. األكاذيب اختالق يف
ذلك غري حتى أو األحزان، رجل بأنه نيتشه تصوير سبب بدقة يفرسِّ هذا من يشء ال
لوجود الَعمدي ورفضه به يتَّسم الذي الغموض كلِّ من الرغم وعىل العديدة. الصور من
أن أستطيع ما كلُّ املحتَملة. التحريفات ملدى حدوٍد وجود يف املرء يعتقد فقد أعىل، َمثٍَل
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نيتشه

شهرة بلغت لو الشهرة. زمام تكبح حدود توجد ال أنه الواضح من إنه مرتدًدا: هنا أقوله
فيه قادًرا يعد لم الذي الوقت يف نيتشه، شهرة بلغته ما رسعان الذي القدر نفس إنسان
تحتاج حركة أية لدعم منه وعي دون سيُستخدم أنه يبدو حيالها، شيئًا يفعل أن عىل
أشبه املريرة املفارقة قبيل من سيصري أخرى، جوانب يف كما وهنا، إليه. تُنَسب رمز إىل
واجبًا «أحمل هي: تقريبًا نيتشه كتبها التي الكلمات آخر كانت «املصلوب». بنقيضه؛
الفالني. فالن فأنا اسمعوني! غرائزي. كربياء وحتى بل عاداتي، الصميم يف عليه تتمرد
وعىل .(١ التمهيد، اإلنسان»، هو («هذا آخر!» شخص وبني بيني تخلطوا أال األهم ولكن
القلة بني ومن قرائه، بني من نَُدَر الكلمات، هذه كتب أن منذ انقىض الذي القرن مدار

هذا. يفعل لم من به، سمعت التي القليلة
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الثاني الفصل

والبعث واملوت، امليالد، املأساة:

مبكرة، سنٍّ منذ بغزارة كتب أنه من الرغم عىل ولكن لعرصه، سابًقا تلميذًا نيتشه كان
يف ظهر كما املوسيقى» روح من املأساة «مولد أو املأساة»، «مولد األول كتابه فإن
عمره. من والعرشين السابعة بلغ عندما إال للنور يظهر لم األوىل، للطبعة الكامل العنوان
األكاديمي العالم داخل للكتاب العدائي االستقبال يفاجئه أن املفرتَض من يكن ولم
جامعة يف الكالسيكي اللغة لفقه أستاذًا ليُعنيَّ مبكرة ترقية ى تلقَّ قد نيتشه كان حيث
يفي ال فالكتاب يبدو. ما عىل فاجأه لكنه عمره، من والعرشين الرابعة يف وهو بازل
القدامى. اإلغريق دراسة يف املعتادة املعايري عن فضًال للرصامة، رة متصوَّ معايري بأي
أولريش وهو الدراسة، أيام منذ القدامى أعدائه أحد من لالسم هجاء ظهر ما ورسعان
القبيحة واملقارنات الحقائق وتحريف بالجهل اتهمه الذي فيالموفيتز-موليندورف، فون
القدر عىل بكالم ويفٌّ، صديق وهو رودا، إرفني ردَّ الحديث. والعالم اإلغريقية الثقافة بني
ه واملوجَّ األكاديمية الدوائر يف املألوف النزاع نمط ذلك وتال األقل، عىل الرشاسة من نفسه
قصرية، لفرتة ولكن َمشينة، سمعة نيتشه اكتسب برشائعهم. يكفرون الذين أولئك إىل

اإلطالق. عىل نيتشه به اشتُهر الذي الوحيد اليشء هي السمعة هذه كانت وقد
الكتاب أسلوب يف إمتاًعا يجد فريق فريقني: إىل الحني ذلك منذ القراء انقسم
وكالهما امللل، يعرتيه بازدراء له يستجيب وفريق يستلزمه، الذي واملحتوى العاطفي
ورغبته الغريبة الحماسية أفكاره لتأثري يخضع كتاٍب زوبعُة إنها بسهولة. مه تفهُّ يمكن
صورة يف ُمتنكِّر ولكنه محدودة، مساحة يف املوضوعات من ممكن عدد أكرب تناول يف
أنها ح ويوضِّ للغاية، وجيزة لفرتة اإلغريقية املأساة استمرار وراء للسبب تاريخيٍّ وْصف
بني املتعصِّ امُلعَجبني من نيتشه كان فاجنر. لريتشارد الناضجة األعمال يف مؤخًرا بُعثت
عزفها التي وإيزولد»، «تريستان موسيقى سمع أن منذ الدرامية فاجنر أعمال لبعض



نيتشه

عمره من عرشة السادسة يف كان عندما تقريبًا وغنَّاها البيانو عىل األصدقاء وبعض هو
.(١٩٦٣ «الحب»، أيًضا انظر ولكن ص٦؛ عرش، الحادي الفصل اإلنسان»، هو («هذا
صديقهما ليصبح ،١٨٦٨ عام ليست، ابنة كوزيما، آنذاك وخليلته املوسيقار قابل وقد
تريبشن مدينة يف عاشاها التي السنوات خالل مراًرا ويزورهما ،١٨٦٩ عام يف املقرَّب
«مولد كتاب يف املطروح برمته املوضوع أن يف شك من وما لوسرين. بحرية عىل املطلة
يف جوهرية مساهمة ساهم قد فاجنر وأن الزيارات، تلك خالل مراًرا نُوِقش قد املأساة»
الذهول ولكن الثالث). الفصل :١٩٨١ وسترين، (سيلك املحورية فرضياته بعض تطوير
أحدثه الذي التأثري كم كان وأيٍّا الكتاب. من نسختهما استلما عندما وكوزيما هو اعرتاه
الجديدة األفكار من يكفي ما وجد فقد التاريخي، شبه التأمل يعشق كان الذي فاجنر،

له. وحيًا الكتاب يَعتِرب جعلته التي الكتاب يف
األجزاء تخصيص عىل معه املتعاطفون الكتاب ُقرَّاء تحرسَّ ما فكثريًا وعموًما،
ولم اإلغريقية. للرتاجيديا بعٍث بمنزلة فاجنر فنَّ أن لفكرة للرتويج منه األخرية العرشة
أنه أيًضا شعروا لكنهم فحسب، ذاته حدِّ يف سخيًفا إليهم بالنسبة االدعاء هذا يبُد
هذا وكلُّ عنهما. االنتباه ويرصف املأساة» «مولد من األولني الثلثني وحدة من ينتقص
محاوًال حياته نيتشه قىض وما الكتاب، يف املبذول املجهود وراء من الهدف يضيِّع تقريبًا
نيتشه فيها زاول التي الفرتة بداية هو املأساة» «مولد يكون أن يستوجب ما ألن عمله؛
الطريقة هو الهتماماته، األساسية الوحدة يفهموا أن يريدون من إىل بالنسبة الكتابة،
ولكنه الحارض، الزمن عن بعيدة تبدو التي املوضوعات من بمجموعة بها يبدأ التي
الذين واألعداء املتواترة، وظروفها الثقافة، هو األسايس اهتمامه أن عن تدريجيٍّا يكشف

نرشها. طريق يف يقفون
املفيد من أبًدا. فيه الحركة زخم يتوقف وال رسيع، بإيقاع املأساة» «مولد كتاب يبدأ
واالنحرافات الغامضة األمور متجاهًال املرء، يستطيعها رسعة بأقىص مرة ألول قراءته
تعتمد للغاية). شامل بمعنًى أستخدمه مصطلح (وهو املحورية القضية عن الواضحة
النقدي للتدقيق إخضاعها ولكنَّ الثقة، من كبري قدر عىل بالتأكيد األولية القراءة هذه
به يتَّسم الذي التدفق حسِّ استيعاب املهم من وامللل. الغضب سيثري األوىل املرة منذ
ريتشارد إىل «مقدمة كتابه بعد ما. بدرجة األسايس موضوعه أيًضا يُعتَرب والذي الكتاب،
واإليمان معها» نتعامل التي الخطرية األملانية «املشكلة من كالٍّ فيه تناول الذي فاجنر»
الحياة»، هذه يف الحقيقي امليتافيزيقي والنشاط األسمى املهمة هو «الفنَّ بأن الراسخ
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والبعث واملوت، امليالد، املأساة:

قد كنا إذا الجمال علم كثريًا سنفيد كنا «إننا بادِّعائه تليق ببدايٍة كتابه نيتشه استهلَّ
تطوره يستمد الفنَّ أن املنطقي، التفكري خالل من فقط وليس فوًرا، ندرك أن يف نجحنا
قالئل سطور عرب نيتشه أوضح وهكذا، والديونيسيويس».» «األبولوني ثنائية من املستمرَّ
والثانية: األملانية، الثقافة يف املعارصة األزمة هي األوىل: جبهات؛ ثالث عىل سيتحرك أنه
كلمة إىل (بالنسبة الجمال». «علم ب اهتمام والثالثة: امليتافيزيقا، طبيعة عن جريء ادِّعاء
منهجيٍّا، بحثًا باألملانية تعني التي ،Wissenschaft كلمة نيتشه يستخدم ،Science علم
هذا تذكر من بد ال — Science لكلمة اإلنجليزية اللغة يف املستخدم املعنى بها يقصد وال

األملانية.) باللغة مناقشة أية خالل األمر واقع يف أو أعماله، مدار عىل
يجب ولكن والديونيسيويس، األبولوني بني «التناقض» لتناول ينتقل ما ورسعان
«هاتني أن يتضح ما رسعان رشحه، من يتبنيَّ فحسبما عدوان! أنهما هذا من نفهم أالَّ
منهما كلٌّ عادًة صارخ تناقٍض يف جنب، إىل جنبًا تسريان تماًما املختلفتني النزعتني
أنهما «أخريًا يبدو أن إىل قوة»، أكثر إنتاجات عىل األخرى إحداهما وتحثُّ األخرى، مع
النوع وهذا إغريقية.» مأساة وهذه أبولونيٍّا، هو ما بقدر ديونيسيوسيٍّا فنيٍّا عمًال تنتجان
يمكن يشء بأيِّ مقارنًة هائل نحٍو عىل مثمًرا — ذلك رغم — يصري الذي التناقض من
التاسع القرن يف األملانية الفلسفة سمة هو منفرًدا، الخصمني من أيٍّ خالل من إنتاجه
طوال بشدة عموًما يعاديه نيتشه كان الذي الفيلسوف هيجل، الرئييس بممثلها عرش،
كراهيته كانت الذي بشوبنهاور نيتشه ارتباط إىل جزئيٍّا ذلك يرجع شك وبال حياته،
من أيٍّ إىل نيتشه يحتاج ال عليها والتغلب املعارضة يف بالتعمق ولكن معروفة. لهيجل
الصور بواسطة خطته إعداد يستطيع ألنه بها؛ نفسه هيجل أعاق التي الجدلية األدوات
نحو عىل تُستخدم ما كثريًا األمثلة أن من الرغم عىل يفعله، ما وهذا واألمثلة، املجازية

متحيِّز.
املظهر. «هو» الواقع يف بل املظهر، فنُّ هو األبولوني الفنَّ أن يف الفكرة تتمثَّل
يتَّسم صوره أبلغ يف األبولوني الفنَّ بأن نظره وجهة ليُثِْبت األحالم نيتشه يستحرض
الذي التفرُّد» «مبدأ ب مثًال ويرضب يرصده، ما جيلٍّ نحو عىل ُمبيِّنًا ، استثنائيٍّ بوضوح
العالم ندرك فنحن معرفيٍّا؛ منه نعاني الذي الرئييس الخطأ بأنه شوبنهاور وصفه
تملك كائنات وبصفتنا منفصلني. أشخاًصا تضمُّ منفصلة، كيانات صورة يف ونفهمه
هائل نحو عىل املعيبة الطريقة هذه تجاهل يمكننا فال إدراكيٍّا، وجهاًزا حسية أعضاءً
من العديد عن مسئولة أنها شوبنهاور يرى التي الطريقة وهي العالم؛ إىل النظر عند
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نيتشه

عليها التغلب كان إن الواضح من ليس أنه من الرغم عىل إيالًما، األكثر وتجاربنا خياالتنا
ال. أم ترويًعا أقل حياتنا سيجعل

عىل — شوبنهاور فكر بها يتَّسم التي االلتباسات املأساة» «مولد يف نيتشه استغلَّ
— نفسه شوبنهاور من لها إدراًكا أكثر كان أنه يبنيِّ موضع ثمة ليس أنه من الرغم
إىل بازدراء يشري حسبما ما، حدٍّ إىل واملستقلة به، الخاصة الفنانني» «ميتافيزيقا لينتج
من الثالثة للطبعة كتبها التي الرائعة املقدمة تلك الذات»، نقد يف «محاولة يف منهجه
الفنانني» «ميتافيزيقا بعبارة يقصد كان الذات. مراجعة عام وهو ،١٨٨٦ عام الكتاب
منافية الحًقا اعتربها أهميًة الفن لتمنح يَىص خصِّ مة ُمصمَّ ميتافيزيقا ناحية من أنها
آراءٍ إلنتاج الفنية شبه أو الفنية لألساليب استخداٌم أخرى ناحية من وأنها للمنطق؛
النظر يمكن صحتها. حيث من وليس الجمالية قيمتها حيث من واختبارها ميتافيزيقية،
هذا عن وينتج كانط. منطق حسب متساميًا، جدليٍّا كتابًا بوصفه املأساة» «مولد إىل
لتصبح القضية ينقص الذي فما املعطيات، أو القضية، هي (س) التايل: النمط عموًما
أيِّ لدى نجدها التي املعطيات عن كثريًا نيتشه معطيات تختلف ممكنة؟ (س) ال هذه
ذيل يف تأتي ما عادًة التي الجمالية، لتجربتنا األولوية تعطي إنها إذ آخر؛ فيلسوف
التي بالتجارب يستعني وهو األساس. من تضمنتها إذا هذا الفلسفية، األولويات قائمة
الديونيسيويس والفن امللحمة) رأسهما وعىل والرسم، (النحت األبولوني الفن عن نعرفها
عليها يكون أن يجب التي الكيفية عن ويسأل له، كمعطيات والرتاجيديا) (املوسيقى
باألحالم؛ األبولوني الفن يقارن أنه رأينا لقد التجارب. بهذه نحظى لكي العالم شكل
الطريقة بالنشوة؛ — طبيعته عىل أولية كداللة — يُضاَهى فإنه الديونيسيويس الفن أما
الوضوح، وفقدان التفرُّد، مبدأ عىل التغلب يمكن خاللها من أنه يُعتَقد التي املتدنية

الفردية. الكيانات واندماج
يُمكِّننا حني يف الربَّاق، املظهر د يجسِّ أحدهما أن نفهم أن بعد كليهما إىل نحتاج ملاذا
ندَّخر تجعلنا تركيبتنا ألن يدمرنا؟ أن دون نستطيع ما قدر الواقع مواجهة من الثاني
(كان اليونانيون أدرك مثلما كاالحتفاالت الخاصة، للمناسبات الواقع من جرعاٍت حتًما
الرغم عىل فيه، يكتب نيتشه كان الذي الوقت يف األول بايرويت ملهرجان التخطيط يجري
يف مشكلة فال هذا؛ من تعقيًدا أكثر األمر لكن .(١٨٧٦ عام حتى ينطلق لم أنه من
أعمال يف رئيسيٍّا موضوًعا دائًما هذا (سيظل حقيقتها هي هذه أن ندرك دمنا ما املظاهر،
تتمثل وبالطبع األبولوني، الفن من صورة اليونانية امللحمة تُعتَرب رأينا، كما نيتشه).

18



والبعث واملوت، امليالد، املأساة:

كان وسالسته. أسلوبه بوضوِح يمتِّعنا فنيٌّ عمل وهي «اإللياذة»، يف مظاهرها أبهى
التي اآللهة عالم عن قصًصا بأنفسهم صنعوا بأنهم سعداء عاشوها الذين اليونانيون
اإللهية»، بالعدالة إليمانهم امُلقِنعة الوحيدة «الصورة وهي حسابهم؛ عىل أنفسها تُمتِّع
املعادلة تعمل املستوى هذا وعند .(٣ املأساة»، («مولد الخالد تعليقه نيتشه يقدم حسبما
نقد يف «محاولة يف مستساغ نحو عىل وتكررت األوىل، الطبعة يف مرتني ظهرت التي
بعض الصيغ (وتتنوع فقط» جماليَّة ظاهرة بكونه إال العالم تربير يمكن «ال الذات»:
هومريوس لعرص املنتمني اإلغريق إىل بالنسبة ُصَوره أبسط يف الوجود أن وبما اليشء).
يعيشونها التي املعارك حياة بتحويل بطولية فنية غريزة أظهروا فقد محتَمًال، يكون لن
بفكرة أنفسهم ليواسوا ال اآللهة؛ إىل يحتاجون كانوا السبب لهذا مرسحي. عرض إىل
وإنما آخر، عالم وجود الفرتاض املعتاد الحافز كانت والتي بعد، فيما أفضل حياة وجود
لهم يحق الذين لآللهة، الخالدة والحيوات يعيشوها أن يمكن حياة أيِّ بني ليميِّزوا
عىل هومريوس يصوِّرهم مثلما واالستهتار بالطيش يتسموا أن خالدين كونهم ملجرد
إيمانها، غري إيمانًا يحمل وهو األوملبية اآللهة هذه من يقرتب من كلَّ «إنَّ لنا. صادم نحو
واإلحسان الشفافة، الروحية والعالقة القداسة، حتى بل السامية، األخالق إىل ومتطلًعا
.(٣ املأساة»، («مولد األمل» وخائب الهمة مثبط هجرانها، عىل يُجَرب ما رسعان والرحمة،
طاملا يشء وهو — البطولة مفهوم عىل ذلك بعد معنًى نضفي أن استطعنا إذا
لهذه وهميٍّ إدراٍك خالل من بالتأكيد ذلك فسيكون — حياته طوال نيتشه فيه شكَّك
وهي أال الالحقة، أعماله يف أدمنها عبارٍة لتطبيق األوىل نيتشه محاولة هي وهذه الرؤية.
يعتقد يجعله أو متفائًال، يجعله الذي بالقدر الخربة قليل نيتشه يكن لم القوة». «تشاؤم
الالبطل. قيمتها يف يزيد أن يمكن بطريقة األيام، من يوم يف رائعة ستصبح الحياة أن
(يتمنَّى الحياة» «نوعية بتحسني أنفسنا نشغل أن فقط نستطيع أبطاًال، لسنا أننا وبما
تلك عىل الوحيد املناسب التعليق سيصبح كان ما ليقدم موجوًدا نيتشه كان لو املرء
متشائمني، نصبح فإننا الحياة، نوعية تحسني يمكن ال أنه شعرنا ولو املروعة). العبارة
نضع وربما الحياة، مآيس عىل ننوح «رومانسيني»، نيتشه يصفنا كما أو عاطفيني، بل

ومالئمة. مهدئة شعرية صورة يف مناحاتنا
كافيًا «اإللياذة» بكتابته خلَّدهم الذين واألبطال بهومريوس نيتشه احتفاء يُعتَرب
الوهم، عىل قائم ولكنه ذاته، حدِّ يف األبولوني الفن يعيب يشء من ما أنَّه عىل ليربهن
أصبح وعندما قيمة. أدنى يشء إىل لالنحطاط وقابل بالفطرة، متقلب فهو ثمَّ ومن
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أن يرفض الذي — امللحمية البطوالت عرص أدَّى باآللهة؛ بعالقتهم وعيًا أكثر اإلغريق
طرق ة ثمَّ الرتاجيديا. عرص نشوء إىل — مشكالٌت عنها تنتج أن يمكن جوانَب يستكشف
لشوبنهاور بتبعيته متأثر ومعظمها املهم، التحول هذا عن خاللها من نيتشه يعربِّ عدة
«مولد من األول القسم نهاية يف نفسه. الوقت يف العمر وِقرص بالحماسية اتَّسمت التي
لكنه اآللهة، ابتكاره عند كان مثلما فنَّانًا اإلنسان يعِد «لم يقول: نيتشه كتب املأساة»
الرضا هذا يف نفسها عن ُمعربًة تتجىلَّ كلها للطبيعة الفنية فالقوة فنيٍّا؛ عمًال أصبح
مبكرة تزل لم التي املرحلة هذه يف النشوة.» نوبات وسط البدائية للوحدوية األسمى
بأن املزاجية، حالتنا حسب السخط أو اإلثارة تعرتيه شعور، ينتابنا املأساة» «مولد يف
املؤثرة الفنية التجارب من هائل بعدٍد مرَّ لقد مسريته. خالل هذا كلَّ يختلق نيتشه
الوحيدة بالطريقة يفهمها أن يحاول وهو آخر، نوع من تجاِرب بأيِّ مقارنًة والعميقة
النقد، يف الكالسيكي الفكر انهيار منذ األقل عىل عظيم، ناقد بها يفهمها أن يستطيع التي
التجاِرب تلك قوة يطابق أنه الجوهري، سياقه يف يبدو، عمٍل تأليف طريق عن وذلك

وثراءها.
تفكر أن عليك يكون ثم األول، املقام والعبارات الكلمات تحتل املنطلق، هذا من
ولكنه الكتابة، فيها زاول التي الفرتة طواَل نيتشه اتَّبعه أسلوب إنه بها. يقصده فيما
ويتمتع واحد موضوع ذي بحٍث يف املعتادة التعبري طريقة يالئم ال أنه أدرك ما رسعان
أن فبعد ذلك؛ عىل جيد مثال أعاله اقتبستها التي والفقرة األكاديمي. البحث بامتيازات
عىل اإلبداعية قدراتهم بفضل فنانون، بأنهم هومريوس عرص إىل املنتمني اإلغريق يَصف
الحياة)، يطيقوا كي بها يتحلَّوا أن يجب كان قدرات (وهي األهواء متقلبة آلهة اختالق
املقام يف يتم انتقاله لكنَّ فنية، أعمال إىل يتحولون أنفسهم هم أنهم فكرة إىل ينتقل فإنه
أن بعد يربره، أن عليه يكون ثم ، جادٍّ غرض أجل من بالكلمات اللعب مستوى عىل األول
فكره) تطبيق به يمكن إطاًرا قدَّم (الذي شوبنهاور مفهوم وينقذه أوًال. معناه يرشح
نحو عىل ثابتة واحدة وحدوية توجد الفردية املظاهر جميع خلف أنه حول يدور الذي
فنية، أعمال إىل الرجال حوَّلوا ألنهم الرتاجيديا؛ ينتجون الذين باإلغريق فيحتفي أسايس،
الولع من بدًال الواقع يواجهوا لكي أنهم يدركون فهم حياة». «مبتكري البديلة بصيغته أو
الفرد ر تدمِّ ذاتها» حدِّ «يف الحياة أن حقيقة مع يتأقلموا أن عليهم فإن الرباقة، باملظاهر
الديونيسيويس بالفن واالستمتاع استقالليتهم، نبْذَ ألنفسهم يتيحوا وأن دائم، نحو عىل
الهمجيني، للرببر الديونيسيوسية املهرجانات من به يتحصنون الذي املعقل كان الذي
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والبعث واملوت، امليالد، املأساة:

غمرت الذي الجنيس، االنضباط يف املفرط «النقص حول محورها يف تدور كانت والتي
وحوش أكثر األَُرس من أفلت وهنا األرسية. للحياة املنظِّمة املبجلة القواعد كلَّ أمواجه
«مزيًجا اعتربته طاملا الذي والقسوة الحب من ر املنفِّ املزيج ذلك حتى رضاوة، الطبيعة

.(٢ املأساة»، («مولد شيطانيٍّا»»
فإنه ثمَّ ومن خاص، بشكٍل الديونيسيوسية، صورته يف حتى دائًما، الفن يتميز
من الشكل معدومة دوامة عن عبارة هو الذي موضوَعه، — معينة نقطة حتى — يزيِّف
ألنه التزييف؛ هذا يمارس أن يجب ولكنه لأللم. الغلبة كانت وإن باملتعة، املتصل األلم
نيتشه يناقش عندما الكتاب من الحق موضع يف لذلك محتَمل. غري سنجده دونه من
ألن درامية؛ مرسحية تكون أن يجب أنها يدَّعي فإنه وإيزولد»، «تريستان فاجنر مقطوعة
دوره. سيلعب أبولو أن يعني ما وهو أفراًدا، أي شخصياٍت، تضم الدرامية املرسحيات
مقطوعة وبني بيننا نفسها تريستان شخصية تُقِحم املرسحية، من الثالث الفصل ويف
عىل نحن نبقى بينما بحياته، تُودي التي التجربة فتيَل تريستان يُشِعل حيث فاجنر؛
وبناءً البدائي. الواقع مع املبارش التواصل من املستطاع قدر نقرتب أن بعد الحياة، قيد
وهو «الخالص»، نحن نبلغ بينما ُقربانية، ضحايا الرتاجيديون األبطال يُعتَرب عليه،
قصرية فرتة بعد نيتشه سيندم والذي املسيحيني، إىل وكذلك فاجنر إىل ُمحبَّب مصطلح

أخرى. سياقات يف منه الغرض حقق أنه من الرغم عىل استخدامه، عىل
أن نيتشه يحاول كيف أبنيِّ لكي املأساة» «مولد تتخلل التي الفصول تخطَّيت لقد
الثانية أن يعتقد فهو لفاجنر. املوسيقية والدراما اإلغريقية الرتاجيديا بني صلة يعِقد
املرسحيات يف تُعَزف كانت التي املوسيقى لغياب نظًرا األوىل تعنيه ا ممَّ أكثر لنا تعني
حول أوصاٍف خالل من إالَّ تأثرياتها تخمني نستطيع ال يجعلنا مما اإلغريقية؛ الرتاجيدية
تُتَح لم التي «النشوة» من لحالة يخضعون كانوا فقد لها، جماهريها استجابة كيفية
الذين املتفرجني من جمع لدى إالَّ الحالة هذه بلوغ ويستحيل اآلن. إالَّ جديد من لنا
القدم كرة جمهور بها يشعر التي تلك من أجود صورًة الهوية بفقدان إحساسهم يُعتَرب
نوعي فارق يوجد فلن وإالَّ النشوة، تلك إنتاج طريقة عىل نركز أن علينا ولكن حاليٍّا.
ألسباب نيتشه، شعر ما ورسعان الرتاجيدية. املرسحية وجمهور القدم كرة جمهور بني
من يتكون الذي املقابل وجمهوره فاجنر جمهور بني ملحوظ فارق يوجد ال أنه معقدة،
يف أما األليم. املستقبل يف تظهر سوف الفكرة تلك أن بيد املزاج. حادِّي سكارى مجموعة
أعضائه تالحم بفضل املجتمع روح إحياء إعادة عىل ًما مصمِّ كان فقد الحارض، الوقت
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نيتشه وكان نواجهها»، التي الخطرية األملانية «املشكلة هي تلك بالنشوة. مشرتك بشعور
التي املطلقة والحقائق القيم تجاه بحساسية يتمتعون األملان أن يعترب املرحلة هذه يف

أسايس. نحو عىل لألملان املوسيقي املوروث ثراء بفضل أخرى، أمم منها ُحرَمت
املتضمن وديونيسيوسوالجدل أبولو ثنائية حول االفتتاحية نيتشه ترصيحات وسط
نجد الكتاب، من الختامية األقسام يف اآلخر أحدهما فيه يلقح والذي استثنائي، نحو عىل
الرتاجيديا سموِّ عن مستغربًا، يكن لم إن فيه، مبالغ نحو عىل املعروضة نيتشه صورة
املحورية فرضيته دارت (يوريبيديس). وانحطاطها وسوفوكليس) (أسخيلوس اإلغريقية
منعكسة صورًة املرسح عىل الجمهوُر فريى ، السموِّ حاالت يف الغنائي الكورس غلبة حول
يوريبيديس، املشهد إىل يصل عندما ولكن والتجيل. املعاناة من ساحقة قمم إىل مرتفعة له،
باألفراد اهتماًما يبدي فإنه األوائل، أسالفه من أكرب بأعداد لألسف مرسحياته تدوم الذي
نيتشه يميل حسبما «الجدل» أو للعقالنية، املفيدة باآلثار هذا من واألسوأ النفس، وبعلم
استحق الذي سقراط، هو عليه امُلفِسد التأثري صاحب أن يف نيتشه يشك ولم تسميتها. إىل
عىل تأثريه بسبب ولكن أثينا، شباب عىل تأثريه بسبب ليس الشوكران، بُسمِّ املوت فعًال
شاعر يوريبيديس أصبح «لقد املستمرة. الرتاجيدية عظمتها رسَّ يصبح أن يمكن كان ما

.(١٢ املأساة»، («مولد الجمالية» السقراطية
هي جذري نحو عىل للرتاجيديا معادية شخصية سقراط تجعل التي السمة إنَّ
محاورات أن يبنيِّ أن يستطيع املرء أن من الرغم عىل للمنطق، املطلقة بالقدرة إيمانه
لم — نفسه سقراط آلراء تفسريات الظن أغلب يف الباحثون يعتربها التي — أفالطون
النقطة: هذه يتناول له نيتشه تصوير ولكن سلبي. بمنًحى إال التقدم، من كثريًا تحقق

«تعوق» لكي فقط الغريزية الحكمة تظهر تماًما االستثنائية الشخصية هذه يف
عند تُعتَرب الغريزة أن من الرغم وعىل محددة. مواضع عند الواعية املعرفة
ورادًعا؛ نقديٍّا دوًرا الوعي ويؤدي وتأكيدية، إبداعية مَلكة األذكياء األشخاص
ن فيتكوَّ ُمبِدع، إىل الوعي ويتحول نقديٍّا دوًرا تمارس سقراط لدى الغريزة فإن

«ناقص»! مسخ

١٣ املأساة»، «مولد

الشخصيات جميع مع الحال هي كما نيتشه؛ خيال سقراط صورة تفارق لْم
يعتقد لم نيتشه ألن بتناقضصارخ؛ تتَّسم به عالقته وتظل ونقيضه، املعبد يف الرئيسية
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والبعث واملوت، امليالد، املأساة:

منه متأكًدا كان ما هنا. بها يتظاهر التي البساطة بهذه والوعي الغريزة بني العالقة أن
هو:

يتنفس أن يمكنه وال نتيجة ألية يرقصمهلًال الذي الجدل، يف العنرصاإليجابي
الذي املتفائل، العنرص ذلك الوعي؛ خالل ومن الرصيحة الصحوة األجواء يف إال
أصوله عىل غطَّى حتى فشيئًا شيئًا نما قد الرتاجيديا، عالم يوم ذات غزا
هنا الربجوازي. املرسح إىل بانتقاله االنتحار عىل نفسه وأجرب الديونيسيوسية،
فجميع املعرفة، هي «الفضيلة املأثور: سقراط بقول االستشهاد من بدَّ ال
العبارات هذه سعيد.» شخص الفاضل واإلنسان الجهل، عن تنشأ الخطايا

الرتاجيديا. موت طيَّاتها يف تحمل التي هي املتفائلة الثالث

١٤ املأساة»، «مولد

املصادفة قِبيل من فليس بيوريبيديس. مرتبًطا يكن لم لو حتى عبقري، اتهام إنه
ولسنا مذهل، مماثل بتفاؤل الغربية الفلسفة يف العظيم العقالنية فكر يتالىش أن
بصفته ذلك ويتقبل متشائًما، فيلسوًفا شوبنهاور يصادف حتى االنتظار إىل مضطرين
للرتاجيديا معاديًا الغربي الفكر كان لقد الالعقالنية. اإلرادة بأولوية مؤمنًا العقالنيٍّا،
العظيمة الرتاجيدية مرسحياته أُلغيَت وقد واملسيحية، األفالطونية بني التعاون بسبب
بالتعاليم لصلتها أو الهوتية ألسباب — وراسني شكسبري كتبها التي تلك خصوًصا —
بشكسبري االعرتاف عىل قادر نيتشه أن هذا يعني وال للقلق. مثري نحو عىل الالهوتية
موقف يف يضعه مما املوسيقى؛ غياب بسبب وذلك عالية، مكانة ذا تراجيديٍّا كاتبًا بصفته
يف شكسبري عن بإيجاز ذكرها التي الوحيدة والفقرة تام. شبه بتجاهل معه يتعامل حرج
الهوة إىل نظر أن بعد — يدرك رجًال بصفته بارع، نحو عىل هاملت تتناول املأساة» «مولد
.(٧ املأساة»، («مولد يائس وإنما متقاعس غري فهو فعل؛ أيِّ عبثية — الديونيسيوسية
لو الكامل، املأساوي األثر خلق إىل ذلك بها يؤدِّي أن يمكن التي الكيفية يتناول ال ولكنه

األساس. من تحقق
املرسحيات قلَّة سبب يرشح أن يحاول ال نيتشه أن سلبية األكثر فاألمر هذا، ومع
النوع، هذا من مرسحيات كتب فاجنر بأن جدًال يسلِّم أنه فيبدو املوسيقية؛ الرتاجيدية
موسيقار عمد لقد األمر، واقع يف يكتُبْها. لم أنه إيلَّ بالنسبة الواضح من يبدو كان وإن
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عىل األمور ساءت مهما أنه ليثبت للموسيقى املهيمنة القوى استخدام إىل آخر وراء
التي النشوة درجة هو ا حقٍّ نيتشه إعجاب أثار وما إنقاذها. يمكن فإنه املرسح، خشبة
عالية مكانة الرتاجيديا منح أنه وبما آخر. فنٍّ أيِّ بخالف تُنِتجها، أن املوسيقى تستطيع
قد ما أمام نصمد أن يمكن كيف تُبنيِّ التي الفنية الصورة بصفتها تقليدي، نحو عىل

االثنتني. بني دمًجا ق حقَّ فقد محتَمل، غري لنا ظاهره يف يبدو
أيًضا شوبنهاور ألن سلبية؛ أشدَّ تأثري ذا لشوبنهاور والؤه يصبح املرحلة هذه عند
مرتبطة غري أنها بما اإلرادة، تطبيق إىل مباًرشا سبيًال تَْمنَحنا املوسيقى أن آمن قد
دون أجلها من كافح طاملا التي اإلرادة، لطبيعة العام رشحه عىل بناءً ولكن بمفاهيم.
الذي بالفن نستمتع أن يجب ملاذا أو كيف نرى أن الصعب فمن بالرضورة، يبلغها أن
وبني بيننا املسافة زادت كلما أنه املرء يفكر وقد بها. مباًرشا احتكاًكا نحتك يجعلنا

بالشقاء. إحساسنا قلَّ الواقع،
األلم من مزيج هو البدائي أن بادِّعائه اليشء بعض شوبنهاور أفكار نيتشه ينقح
اإلجابة محاولة هو نيتشه يفعله وما لأللم. الغلبة فإن وذكرنا، سبق كما ولكن واملتعة،
التقليدية اإلجابات عن نفسه يْفِصل وهو بالرتاجيديا؟ نستمتع ملاذا التقليدي: السؤال عن
الرتاجيديا تحويَل محاولته أثناء يف ولكن وُمسكِّنة. سطحية إياها معتربًا مقنع، لسبب
يبدو كما نفسه هو ليقع هدفه، يجاوز فإنه للتبديل، قابل غري يبدو ما يُبدِّل عامٍل إىل
نطرح أن ونريد كافية. بحدَّة الحًقا ينتقده يشء وهو والجمال، الحق بني املساواة فخِّ يف
الزمان: من عقًدا يتجاوز ما مرور بعد إالَّ يطرحه لم الذي السؤال املرحلة هذه يف عليه

الحقيقة؟ عن للبحث دائًما يحفزنا الذي ما الباطل؟ من بدًال الحق ملاذا
ولكن املأساة»، «مولد يف األسئلة تلك عن أْجِوبة يقدم لم نيتشه أن الفكرة ليست
حتى بعمق املوضوعات هذه يتناول نجده ولن غامضة. تظل األجوبة تلك أن الفكرة
كيف حياته: يف بحث أهم بالفعل بدأ قد أنه بالذكر فالجدير هذا، ومع األخرية. مرحلته
بها يتناول التي الطريقة ماهيته؟ ندرك أن بمجرد محتَمًال، الوجود يصبح أن يمكن
قال: الذي ديونيسيوس، صديق سيلينوس، عن قصًة مبكًرا اقتباسه هي هنا املوضوع
قد ما قول عىل تجربونني ملاذا والشدائد! املخاطر أبناء يا التعساء، الزائلون البرش «أيُّها
قبضتكم خارج يوجد الذي اليشء هو األشياء أفضل إن تسمعوه؟ أالَّ لكم األفضل يكون
أن هو لكم األشياء أفضل ثاني ولكن يشء. ال تكونوا أن تكونوا، أالَّ تُولدوا، أالَّ كليًة:
«حكيم»، سيلينوس أن من الرغم عىل ولكن .(٣ املأساة»، («مولد وقت» أقرب يف تندثروا
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والبعث واملوت، امليالد، املأساة:

(يقارن شخصيٍّا هو عليه حتى التفوق من املطاف نهاية يف الرتاجيديَّة الحكمة تتمكَّن
تفعل وهي الحكمة). Weisheitو العلم» «املعرفة، Wissenschaft بني باستمرار نيتشه
طريق عن الكتاب، من الحق جزء يف ذ تُنفَّ التي الخفية املناورات بعض حسب هذا،
املتعة «إن إيحاءً: األكثر تعليقه يذكر ثم والديونيسيويس. األبولوني بني مدروس تفاُعل
االستمتاع منه ينبع الذي املصدر نفس من تنبع الرتاجيدية امليثولوجيا لنا توفرها التي
يف حتى متاحة بدائية متعة من فيه بما الديونيسيويس، والفن املوسيقي. التنافر باستيعاب
.(٢٤ املأساة»، («مولد الرتاجيدية» وامليثولوجيا للموسيقى املشرتكة الرحم هو األلم، ظل
االنتقام؛ بفعل التنافر» «انعتاق ب الحًقا شونربج اه سمَّ ما هو هذا أن املرء يشعر قد
هي الحسم واجبة تنافرات إىل املفتقرة املوسيقى بأن إحساسنا من الرغم عىل ألننا
متواصًال، تنافًرا لنا يقدم وكأنه يبدو العالم فإن مستساغة، وغري الطعم عديمة موسيقى
خالل النقطة هذه عىل الرتكيُز امُلْجدي من ليس ولكن التأجيل. من غريبة لحظات مع
املادِة استعصاء يعتِرب حيث الفنان، ميتافيزيقا بالفعل نيتشه لنا يقدم املرحلة. هذه
الوقت، نفس يف تقليًدا يُعتَرب إبداع ولكنه أعظم، إبداعية ألعمال حافًزا تنظيمها املطلوب
شكًال. إكسابه خالل من يتبدل أنه بيد الواقع، نواجه إننا نقول: أن نستطيع ثَمَّ ومن

بداية يشء/سوى ال «فالجمال يقول: ريلكه كتب دوينو»، «مرثيات مستهل يف
ستيفن (ترجمة يدمرنا» أن يأنف ألنه نتحمله/ونمجده؛ بالكاد نزل لم الذي الرعب
الرئيسية الفكرة هي هذه إن بموضوعية: املرء يقول أن يمكن بسيط). بترصف ميتشيل،
:١٩٩٢ (يونج، مقززة حتى نحسها وقد مزعجة، تقدير أقل عىل فهي املأساة». «مولد يف
جاعلًة والجميل، السامي بني الراسخ الفارَق حاسم نحو عىل تطمس وهي .(٥٤-٥٥
إبداعاته. يف للدهشة إثارة األقل الجانب هو هذا يكون قد ولكن للثاني. ا مهمٍّ عنًرصا األول
بطولة بكلِّ وأبداه املهنية، حياته طوال نيتشه عليه حافظ الذي اإلرصار يعكس أنه واألهم
األمر وهو الحياة، يف تلقائيٍّ نحو عىل سلبيٍّا دوًرا األلم يعطي بأالَّ الخاصة، حياته يف
نفسه، الوقت يف آخر. يشء بأي مقارنًة املعارص املشهد خالل أرهقه أنه شعر ربما الذي
أن لدرجة الرعب من كبري بقدر يتسم مكانًا بصفته العالم عن رؤيٌة عليه سيطرت
يف فإنه لهذا، مستحيلة. ببساطة هي األخالقية الناحية من معنًى إلكسابه محاولٍة أيَّة
آخر، شخص أيُّ فعل مما أكثر بشدٍة الكتاب انتقد أن بعد الذات»، نقد يف «محاولة
جميع تواجه روٍح عن بالفعل «يكشف أنه يجد يزل لم «مستحيًال»، وجده قد أنه ُمعِلنًا
املأساة»، («مولد الوجود» وراء واملعنى «األخالقي» التفسري معارضِة أجل من املخاطر
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أكثر باعتبارها «املسيحية يصف قالئل، أسطر عدة وبعد .(٥ الذات»، نقد يف «محاولة
من الرغم عىل األخالقي.» للموضوع مبالغًة يوًما البرشية بها سمعت التي االستفاضات
(معاناة املعاناة تجاه حساًسا دائًما نيتشه كان فبالفعل هنا، واضح املتأخر اإلدراك أن
التي الفائدة حيث من لها «تفسريًا» ليجد بمعاناته) بعيد حدٍّ إىل مباٍل غري كان اآلخرين،
مدار عىل استمرت التي املهاترات وبقية خطايانا، عىل لنا جزاءً واعتبارها لنا، تحققها

محتَمل. غري نحو عىل القرون
وآخرون نيتشه بها اتَّهَم التي الرهيبة األشياء أكثر املأساة» «مولد كتاب يكون قد
األنثروبولوجيا علماء إللهام خصب مصدر أنه أثبت الكتاب هذا ولكنَّ املسيحيَة، غريُه
عىل تركيزه بفضل العام، الخيال عىل قوي تأثري له كان كما الكالسيكيني. والباحثني
فكرته تتضح إن فما قراءاته؛ يف مثمر كتاب أنه كما والديونيسيوسية. األبولونية الثنائية
لنيتشه. آخر عمل أيِّ يف تُوَجد ال التي املتميزة الرؤى من العديد نجد حتى العامة
وتبحث اليوم الرائجة القراءة تلك املتعمقة؛ القراءة من معني نوع عن تُغني ال ولكنها
تبدو التي الكتب ووحدها التفكيكيني. أدوات وبقية الذات، وتدمري دْع والصَّ االلتباس عن
جدال. بال ذلك ستفعل املأساة» «مولد كتاب إليها يفتقر التي الفكر وحدة تحقق أنها
بأهم اإلحساس بعملية ربطه عىل نيتشه يصمم الذي الحماس يف فقط الوحدة تلك تظهر
موضوعية أقل يُعتَرب شابٌّ كتاب فإنه أخرى، وبعبارة العليا. ُمثله وتجسدها اهتماماته،
متفاءل تعبري أشد أنه الالفت وربما مؤلفه. من بقربه يتعلق فيما الالحقة بكتبه مقارنًة

متشائمة. كونيَّة رؤية عن يوًما ُكِتب
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واالنسحاب الوهم من التحرر

بل نيتشه، حياة يف األسعد هي كانت املأساة» «مولد بكتابة ُكلِّلت التي السنوات إنَّ
آل غادر عندما والنبْذ. والوحدة املرض يصيبه أن قبل األخرية كانت األمر واقع ويف
نيتشه (عالقات) عالقة انتهت ،١٨٧٢ عام بايرويت إىل وانتقلوا تريبشن مدينة فاجنر
جودة يف يشكك نيتشه بدأ فاجنر، غياب ويف وإثمارها. دفئها يف األَْدَوُم الشخصية
ظلَّ ولكنه حياته. نهاية حتى فيها يتفكر ظلَّ التي تلك وغايتها؛ املوسيقية مرسحياته
أمسِّ يف كانت قضية لصالح دعاية لشن مجنًدا الناس، لدى الطابع فاجنري هذا مع
بدأ ما رسعان التي األملانية، الثقافة وضع من نيتشه قلق وبسبب ذلك. إىل الحاجة
األوراق من سلسلة كتابة عىل عكف املأساة»، «مولد يف تقديرها يف كثريًا باَلغ أنه يشعر
لم فإنه عرشة، ثالث لتأليف خطط أنه ورغم أوانها». غري يف الت «تأمُّ أسماها لهذا للزمن؛
كاملقاالت ونَيًِّفا، صفحًة خمسني فببلوغها اثنتان. تَْكِفيه كانت وربما أربع. سوى يكتب
أثناء يف إنه إذ مواهبه؛ يناسب قالٍب اكتشاف عن عاجًزا نيتشه تُبنيِّ فإنها الطويلة،
للمرة يلجأ املأساة»، «مولد من حماًسا أقل بأسلوب وبسطها حجة لعرض محاولته

والحشو. البعثرة إىل حياته يف الوحيدة
نفسه ه يوجِّ فبينما أوانها»، غري يف «تأمالت يف تلك من أهم مشكلة توجد ولكن
— شرتاوس ديفيد العجوز عىل هجوٍم مع املعارصة، الثقافة ازدهار مدى تقييم نحو
نيتشه إىل بالنسبة األخطر الكتاب والجديد»؛ القديم و«اإليمان املسيح»، «حياة مؤلِّف
— فإنه وفاجنر، شوبنهاور بعبقرية االحتفاء نحو ثم التاريخ، علم ممارسة ونحو —
لم — الحياة» إىل بالنسبة وعيوبه التاريخ بفوائد يتعلق «فيما الثاني، التأمل باستثناء
يف للنقد اختاره الذي شرتاوس فكتاب اهتماماته. مع كافيًا توافًقا تتوافق موضوعات يجد
مقاومتها، يمكن ال الذكي لالزدراء مادة فهو للغاية، القراءة سهل كتابًا يَُعد األول التأمل



نيتشه

هذا، ومع يفعله. أنه واضًحا يبدو ما وهذا نيتشه، به يعبأ ملاذا يتعجب املرء أن لدرجة
كتاب يتناولها التي تقريبًا نفسها املوضوعات يتناول فهو كامًال؛ يُقَرأ أن يستحق فإنه
إىل جنبًا يُقَرأ أن هي لقراءته األجدى والطريقة والالسلطوية»، «الثقافة أرنولد ماثيو
كما مدهشة. بدرجة مصطلحاته يف معه يشرتك الذي واملؤثر السطحي الُكتيِّب مع جنب
«غري مصطلح وهو نيتشه، صاغها التي إلهاًما األكثر املصطلحات أحد عىل يحتوي أنه
يكون أالَّ عىل ويحرص يعرفه، أن يجب ما يعرف الذي الشخص أي بالثقافة»؛ املتأثر

عليه. تأثري يعرفه ِلما
مع التأقلم عىل قدرتنا ملدى حقيقي تأمل فهو عظيًما، عمًال الثاني التأمل يعترب
الذاتي االستقالل من نفسه الوقت يف تمكننا مع تحديًدا، التاريخية املعرفة املعرفة؛ عبء
للمفهوم واملناقض للثقافة اإلغريقي املفهوم العتناق لنا محرِّضة بمناشدٍة وينتهي التام.
دون ومتطورة، جديدة طبيعة بوصفها الثقافة «حول يدور األول أن باعتبار الروماني،
واملظهر والفكر للحياة توافًقا بوصفها الثقافة وأعراف، رياء دون باطن، أو ظاهر
املشاعر هذه لكنَّ عظيم، أمر هذا .(١٠ الثاني، التأمل أوانها»، غري يف («تأمالت واإلرادة»
نحٍو عىل عنها يجيب النصِّ متن يف يشء من ما أنه لدرجة الخطابية بالسمة تتسم

ُمرٍض.
إىل أساسية بصفٍة ذلك ويرجع ُمرِبك، بأنه معلًِّما»، «شوبنهاور الثالث؛ التأمل يتسم
تتضاءل، املنقوص املتشائم لشوبنهاور نيتشه تبعية كانت كثريًا. بشوبنهاور عنايته عدم
كان شوبنهاور ولكن الجامعيني، للفالسفة ازدراؤه هو األغلب يف عليه يمدحه كان وما
الثالث التأمل عن أما ومحذوفات». «زيادات تأمالته مجموعة يف أفضل نحو عىل فعلها قد
فكرة لدينا تكن لم لو حتى مؤملة. قراءة فهو بايرويت»، يف فاجنر «ريتشارد واألخري؛
خطرية أسئلًة مالحظاته دفاتر يف يطرح — كتابته وقت نفس يف — كان نيتشه أن عن
التي الوحيدة املناسبة هي هذه كانت لقد ما. مشكلة وجود سنستشعر كنا فاجنر، عن
استمرارها، وقت رائعة كانت عقلية حالة استعادة محاوًال صادق، غري نيتشه فيها بدا
فاجنر لحماس الوحيد التفسري لكنَّ املايض. نحو رهيبة برسعة تندفع كانت ولكنها
عن ا جدٍّ منشغًال كان أنه هو هكذا؟» جيًدا عرفتني كيف «صديقي، قال: حني تجاهها،
أحد (أو التايل الحاسم للحدث مالئمة مقدمة الخاصة، بطريقتها تُعتَرب، وهي قراءتها.
وانفصاله ،١٨٧٦ عام األول بايرويت مهرجان حضوره نيتشه: حياة يف القالئل) األحداث

فاجنر. عن
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لفاجنر؛ بعدائه االرتياح من بكثري نيتشه أعمال تناولوا الذين ين امُلفرسِّ معظم ب رحَّ
يحقق لم بالطبع ولكنه فاجنر. عن املزيد معرفة من يعفيهم هذا أن يعتقدون ألنهم ربما
مقارنًة نيتشه كتابات يف كثريًا وجوده يستمر الذي الشخص هو فاجنر أن بما هذا،
معقٍد، مستًوى عند ولكن جوته. أو املسيح أو سقراط ذلك يف بمن آخر، شخص بأيِّ
أصبح ثم بفاجنر، معجبًا كان عندما نفسه مع صادًقا يكن لم نيتشه أن يشعرون قد
ويف طويلة. ملدة فاجنر يَِعه لم الذي للغاية، املؤلم االنفصال هذا بإحداث نفسه مع صادًقا
مستحيل. أمر النتيجة هذه إىل أدت التي أهميتها، برتتيب العوامل، تحديد فإن الواقع،
جاءت بايرويت مهرجان شكل عليه سيكون عما الساذجة نيتشه توقعات أن شك ال
مالبسات يعلم كان ولكنه فاجنر، توقعات كانت وكذلك ر؛ مدمِّ نحو عىل آلماله مخيِّبة
ولكن يتحقق؛ لم لألسف هذا أنَّ من الرغم عىل الحسابات، تصفية يجب كان املوقف.
يحتفل مهرجانًا يكون أن يجب كان ما وتحويل ، للثريِّ د التودُّ إىل تهدف كانت املحاولة
متجاهيل من األثرياء عالم فيه تجىلَّ يشء إىل التكاليف بأقل املشرتكة بِقيَمه املجتمع فيه

بالحدث. صلة لهم ليست ممن وغريهم الراقية الطبقة إىل املنتمني جانب إىل الثقافة،
القريبة الريفية املنطقة إىل فرَّ حبة، الصُّ هذه تجاه نيتشه به شعر الذي الفزع بعد
بفاجنر عالقته بإمعان ل تأمَّ الحق، وقت ويف هناك، املتزايدة. رأسه أوجاع من ليتعاىف
شخص، أليِّ تابًعا يكون أن يرفض يجعله مزاج يف بالتأكيد صار لقد والفنان. اإلنسان
حاسم غريُ الدليل كوزيما؛ غرام يف واقًعا كان ربما رئيسيٍّا. عامًال كان هذا أنَّ بد وال
عالنيًة نيتشه عليه ركَّز ما فهو إقناًعا، األقل التفسري أما معقولة. الفكرة يجعل ولكنه
القشة هو يبدو فيما «بارسيفال» قصيدة استقبال وكان املسيحية. اعتنق قد فاجنر بأن
ُمسوَّدة عالنيًة فاجنر قرأ عندما ١٨٦٩ عام حاًرضا كان ولكنه البعري. ظهر قصمت التي
القصيدة هذه تكون أن يمكن ال ثمَّ ومن املوضوع، عن يتحدث فاجنر وسمع القصيدة،
نيتشه طموحات االعتبار من نُسقط أن يُمكن وال السبب. أنها ادَّعى التي القنبلَة هي
احرتاف بال يعزف أن يستطيع رجل فهو إحراًجا. إحباطاته أكثر وهي كموسيقار،
مواصلة — الحق وقت حتى — ويستطيع فاجنر، أمام به الخاصة البيانو مقطوعات
الخاطئة النغمات بعض مع الطائفية الكنيسة ترانيم مثل تبدو كورالية مقطوعات تأليف
غري أنه الواضح من كان ولكن للصداقة»، «ترنيمة أو للحياة» «ترنيمة ى تُسمَّ ولكنها

الشأن. هذا يف الخاصة مواهبه تقييم عىل قادر
فنانًا عامة بصفة كان فقد فحسب. موسيقاًرا باعتباره باإلحباط نيتشه يشعر ولم
مع بها يتعامل التي املتعجرفة الطريقَة كبرية بصورة يفرس وهذا «فاشًال». مبدًعا
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يُعتَرب وهو أعماله. مدار عىل كثريًا، بهم يُعَجب الذين أولئك حتى العظماء، الفنانني
يف تُضاَهى ال بفراسة يتمتعون الذين الُكتَّاب؛ من الفئة هذه يف تميًزا األكثر العضو
فنِّ يف يبحثون والذين والتحريف؛ بالعجرفة يتسمون حاالتهم أسوأ ويف حاالتهم، أفضل
وربما الخاصة. رؤيتهم يبلوروا لكي بأنفسهم؛ الفن إنتاج عن عجزهم بسبب اآلخرين
فاملرء الشاكلة. هذه عىل حال) أية عىل منهم صغرية فئة (أو العظماء النقاد جميع يكون
ترك يمكن إذ يتناولونها؛ التي لألعمال دقيقة تفسريات عن بحثًا إليهم يلجأ ال بالتأكيد
صورهم تربز الذين العظماء، الفنانني رؤية املبهج من ولكن وحسب. امُلجيدين للنقاد هذا
عىل «متحيِّزة» نظر وجهة عنهم يقدِّم متَّقد خياٍل ضوء يف «كالسيكيني»، بوصفهم عادًة
مثل ألعمال املستمر األثَر آخر، يشء أي من أفضل تفرس، وربما فيه. ومبالغ غريب نحو

املأساة». «مولد
الوحيدة للمرة نيتشه، أن هي االنفصال هذا إىل النظر يف فائدة األكثر الطريقة ربما
وما املأساة» «مولد من بدايًة الواضح ومن ولحمه. بشحمه رموزه أحد قابل حياته، يف
الحركات تمثل بل األفراد، تمثِّل ال نصوصه يف تقريبًا األعالم أسماء جميع أن بعدها
فاسدة وأحيانًا ملهمة، تكون ما كثريًا نيتشه يف السمة هذه الحياة. وأساليب وامليول
إليه، بالنسبة كان فاجنر أن إىل فاجنر بحالة املتعلق االلتباس سبب ويرجع ومضللة.
قادًرا يكن ولم امَلِرح»)، «العلم (كتاب متألقة» «عالقة به تربطه شخًصا األول، املقام يف
درجة فإن ثَمَّ ومن يُمثله، أصبح وما فاجنر عليه كان ما بني كتاباته يف يفصل أن عىل
لم ولو األرشار. أبطاله بقية تجاه يبديها التي تلك تَُفوق تجاهه يبديها التي التناقض
إليه بالنسبة فاجنر ألن أعماله؛ يف ا مهمٍّ دوًرا حتًما هذا مع ألعطاه قط، فاجنر يقاِبل
عرش التاسع القرن نهاية ثقافة يف سائدة كانت صفاٍت بني مريحة، بطريقة يجمع، كان
خسارة ولكنَّ يريد. كان مثلما ُمحدَّد لهدف ذلك يكن لم وإن بمرارة، يناقضها كان التي
أكثر نيتشه كلَّفت رضورية، كانت أنها من الرغم عىل ومعلًما، صديًقا باعتباره فاجنر

له. تحمُّ عىل قادًرا كان ا ممَّ
كان له؛ متاحة كانت طاملا التي الوحيدة بالطريقة مشكالته مع نيتشه تعامل
الرسيعة قدراته املقاييس بجميع يعكس جديًدا كتابًا فينتج استثنائي، نحٍو عىل يكتب
«إنسان فكتابه يؤلِّفه. ما معظم مع فصاعًدا اآلن من سيتَّبعها التي وبالطريقة النمو،
إىل انقسم الحرَّة»، للعقول «كتاب الفرعي العنوان له وضع الذي إنسانيته»، يف مفرط
عناوينه منها العديد يحمل ًما، ُمرقَّ جزءًا و٦٣٨ للغاية، عامة عناوين تحمل كتب، تسعة
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املجلد يَُعد ولذلك للغاية، ني مهمَّ َمني متمِّ جزأين الحًقا ينرش أن ينوي (كان الخاصة
األسلوب، بهذا تُصاغ التي الكتب جميع مع الحال هو كما كتبه). بني األضخم هو بأكمله
سمح موضوعها، حسب مًعا مصنَّفة األجزاء أن من الرغم فعىل مجهدة. قراءتها فإن
أفكار محلها تحلُّ معينة أفكار املرء عىل تنهال ثَمَّ ومن الحرية، من بكثري لنفسه نيتشه
والحل للمرء. االرتياع يسبب ما وهو تُذَكر؛ ال النتيجة أن لدرجة املعدل بنفس أخرى
عنًرصا هذا ويَُعد الحًقا. إليها والعودة ا، خاصٍّ أثًرا ترتك التي األجزاء تمييز هو الوحيد
وانتشارها خطورتها. من الرغم عىل نيتشه، يتَّبعها التي الكتابة اسرتاتيجية يف حاسًما
«مولد يف القصة شبه من نفوره عن تعبري هو كتاباته يف مفاجئ نحو وعىل شديد بإفراط
أنه ببساطة والسبب البالغية، بهرجته من الرغم عىل تذكره يَسُهل كتاب وهو املأساة»،

وصل. حلقة يحمل
يف مفرط «إنسان كتاب بها يتَّسم التي الدائمة الحداثة من الرغم عىل ولكن
الذي باملستوى يعمل ال نيتشه بأن الشعور إىل املرءَ يدفع يميزه يشء فثمة إنسانيته»،
سطحية أن من الرغم فعىل تحذير. عن عبارة لفولتري صه خصَّ الذي واإلهداء عليه. اعتاد
الذي املتواصل املجهود بعد يريده أنه نيتشه شعر الذي األمَر تكون ربما املرحة فولتري
عىل متعارضني ِمزاجني يف التفكري الصعب فمن الرومانيس، التشاؤم أغوار لَسْرب بُِذل
كتاب ذاتها حدِّ يف هي للتفاؤل، فولتري نقد تمثِّل التي «كانديد»، ورواية جوهري. نحو
إعجابه غرار عىل بفولتري، نيتشه إعجاَب أثار وما تجاهله. يمكن ال نحو عىل متفائل
وهي األسلوب، رصامة هو عرش، السابع القرن إىل املنتمني الفرنسيني األمثال بصائغي
كلُّ وأنيقة. جذابة صغرية ُحَزم يف تغليفها يمكن التجربة بأن توحي أبولُّونية سمة
عمل من الكثري يتوىل أن يضطر القارئ ألن قراءتها؛ يصعب الجيدة األمثال كتابات
يقول نيتشه كتب وقد فقرة. إىل القارئ يحولها جملة، يقدم فالكاتب عنه. نيابًة الكاتب
للتعبري كامل كتاب إىل آخُر شخص يحتاج قد ا عمَّ واحدة صفحة يف يعربِّ أن أراد إنه
األمثال نوع ولكن عنه. التعبري يف النجاَح الحالة هذه يف حتى يستطيع لن وما — عنه
تبديَل تأثريها سيصبح كان التي تلك هي كتابتها إىل يتطلع كان التي األمثال وأشباه
الروشفوكو، صاغها التي لتلك عكيسٌّ تأثري لها سيصبح كان أخرى: بعبارة القارئ. وعي
يُغلِّف ما نقيض وسماته، حاالته أفضل يف ينتج، نيتشه كان ما دائًما املثال. سبيل عىل
ليس بالخزي، نشعر تجعلنا بحيث هة موجَّ وإهاناته ومضايقاته فرضباته التجربة؛
أفضل نملك أننا يف بالتفكري أنفسنا عن رضانا تجاه أيًضا ولكن أنفسنا، تجاه فقط

31



نيتشه

التعب؛ عىل تبعث وال مرِهقة، ليست وهي نكونه. قد ما إدراك من تمكِّننا التي الصفات
متبعو اتَّسم وقد كينونتنا. روتني من الهروب باحتماالِت أفضل إحساٍس إىل تقودنا ألنها
اإلنسانية الحالة عىل بكياسة والتعليق املالحظة بقوة الفرنيس الفكر يف األخالقي املذهب
قد بأنه ع توقُّ أيِّ دون ولكن القارئ، لدى بالخزي «إحساًسا» يُولِّدون وهم الرسمدية.

مطلًقا. يتغري
األشياء بها يقولون التي بالكيفية يتعلق كان لهم ل املطوَّ نيتشه تودُّد فإن لذلك،
انحالل بعدم التمسك شديد فهو غريب؛ بيشء يوحي هذا ولكن يقولونه. ما وليس
هذا كلِّ توجيَه ذلك بغري سيستطيع كان كيف النهاية. إىل البداية من واملضمون الشكل
دراميٍّا العمل هذا اعتبار حقيقة أدت حيث املأساة»، «مولد يف األدبي النوع نحو الرتكيز
يمكن الذي الوحيد واألمر كليًة؟ مختلف تأثري إحداث إىل ملحمية قصيدًة كونه من بدًال
إليه النظر يجب اآلن يشء كل الرومانسية؛ عن التام نيتشه ابتعاد هو ذلك تفسري به
«إنسان يف للغاية. موحيًا فيه يكون أن نفسه الوقت يف ويجب الساطع، النهار ضوء يف
املرء أن والنتيجة الثانية، عن األوىل بالحالة انشغاًال أكثر نيتشه نجد إنسانيته»، يف مفرط
الطبيعة أي — املشهد مستكِشًفا نفسه، يقيِّد أنه الالحق، عمله ضوء يف حتًما يشعر،
الرغبة دون — والعزلة الفنانني ونفسية والشغف اجتماعية كحياة تجلياتها يف اإلنسانية
«رؤاه»: إحدى عشوائي نحو عىل تناولنا إذا وهكذا، املميزة. ِسمتَه تُعتَرب التي التغيري يف

غامًضا حنينًا فينا يرتك فإنه االنفعال، ينتهي حني العميق»، لأللم «التعطش
نوًعا وجد قد املرء أن شك ال مخاِدعة. نظرة يختفي، وهو علينا، ويلقي إليه
فتبدو املعتدلة األحاسيس أما االنفعال. ذلك بمقارع يَُرضب أن يف اللذة من
لذة عىل شديًدا كدًرا دائًما لون سيفضِّ الناس أن ويبدو به، باملقارنة باهتة

واهنة.
٦٠٦ األول، الجزء إنسانيته»، يف مفرط «إنسان

تكون قد أخرى، مواضع ويف الصدمة. ال بالتقدير، إحساًسا ويثري عميق، قول هذا
نفسه يجرب ما شخًصا أن نالحظ أن بمجرد اإلصغاء»، عىل النفس ««إجبار مؤملة: الدقة
ال أنه عىل قاطع دليل لدينا يصبح فإننا معنا، والتحدث التواصل عند إلينا اإلصغاء عىل

.(٢٤٧ الثاني، الجزء إنسانيته»، يف مفرط («إنسان يحبُّنا» يعد لم أو باملرة يحبنا
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عند فاجنر عنه قال كتابًا بوصفه إنسانيته»، يف مفرط «إنسان كتاب تأليف إنَّ
قد قراءته، عدم عىل األيام من يوم يف سيشكره نيتشه إن منه عة املوقَّ نسخته استالم
أنه فأوًال: باكتشافها. سعيًدا كان وأنه بد ال التي نفسه جوانب بعض عن لنيتشه كشف
كان خربته نطاق أن من الرغم وعىل شيئًا. تُغفل ال التي النادرة الساللة تلك إىل ينتمي
ومعارفه ثقافته يدرس أن استطاع فإنه كثرية، جوانب يف استثنائيٍّ نحو عىل محدوًدا
اإلنسان»، هو «هذا ويف جريء. بأسلوب عنها عامة تفسريات يُعِطي وأن مالئم نحو عىل
الدراما بني متقلِّب نحو عىل امِلزاج فيها يرتاوح التي الغريبة الذاتية سريته يعترب الذي
العضو ذلك وهو الفت، نحو عىل جميًال أنًفا له أنَّ عىل نفسه نيتشه يهنِّئ والسخرية،
مفرط «إنسان يف حدته عىل األول الصادم الدليل ويوجد تجاهله. إىل الفالسفة مال الذي
استطاع عاشها التي والحرمان البؤس ظروف يف حتى أنه له كشف ثانيًا: إنسانيته». يف
يشعر املأساة»، «مولد يف الحال هو ومثلما بنفسه. نفسه أنتج متألق بمستًوى يعمل أن
قادًرا كان واألهم: ثالثًا، فيها. اإلعجاب يثري ما معظم سبب هو الكتابة زخم أن املرء
لقد الحقد؛ من درجة أقل يُظِهر أن دون مفزعة آالًما سبَّبت موضوعات يف التعمق عىل
من أنه بعد؛ عنه يدافع لم ما فيه ح وضَّ عمًال إنسانيته» يف مفرط «إنسان كتاب كان
املعنوية الروح وإظهار إيجابية، أهداف إىل تحدث التي العصيبة الظروف تحويل املمكن
الالحقة. أعماله بعض يف مرِهقة نزعة وهي يفعله، ما هذا أن لنا يعلن أن دون املرتفعة
األفكار حول «تأمالت الفرعي العنوان يحمل الذي «الفجر»، الالحق، كتابه يواصل
عن خطريًا انحراًفا ينحرف ولكنه إنسانيته»، يف مفرط «إنسان أسلوب األخالقية»،
الذي ،١٨٧٨ عام بني فيما الالحقة. بأعماله مقارنًة صغريًا كتيِّبًا ويُعتَرب مضمونه،
فيه كتب الذي ،١٨٨٠ وعام عاملي، تجاهل وسط إنسانيته»، يف مفرط «إنسان فيه نُِرش
العقد خالل به سيعيش الذي النمط وبدأ األثر، بالغ ًا تغريُّ حياته نمط تغريَّ «الفجر»،
باستثناء الجميع عن وانعزل اتجاهه، تغيري سبب يف أصدقائه معظم احتار القادم.
جامعة يف أستاذيته عن تخىلَّ سنوات، ببضع األوان فوات بعد ،١٨٧٩ عام ويف األوفياء.
بالصداع أُصيب أيًضا، العام ذلك ويف يلقيه. ما تجاه حماس أيَّ طالبُه فقد أن بعد بازل،
النوبات بسبب صحته وتدهورت العمل. عن أقعده مما يوًما، ١١٨ ملدة الحاد النصفي
خدمته سنوات خالل ،١٨٧٠ عام بهما أُصيب اللذين والدفرتيا الزُّحار من املجتمعة
الزُّْهري مرض أن األرجح وعىل الربوسية؛ الفرنسية الحرب يف مساِعًدا ممرًضا باعتباره
التاسع القرن من السبعينيات نهاية يف ما وقت يف الداعرات إحدى من إليه انتقل قد
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نيتشه

الحني ذلك منذ والشلل. الجنون إىل النهاية يف قاده ما وهو إيطاليا، يف إقامته خالل عرش
أقىص له ر وتوفِّ مرضه، آالم عنه ف تخفِّ أماكن عن باحثًا متنقًال، حياته عاش فصاعًدا،
الشتاء، يف إيطاليا شمال مدن هي لة املفضَّ أماكنه وكانت يكتب. لكي العزلة درجات
لديه سنوية عادة تصبح لم هذه أن من الرغم عىل الصيف، يف السويرسية األلب وجبال

.١٨٨٢ عام حتى
أنها من الرغم عىل «الفجر»، كتاب قراءة كيفية حول النصائح بعض نيتشه يقدم
قراءًة النهاية إىل البداية من يُقَرأ حتى الكتاب هذا أكتب «لم الكتاب؛ نهاية يف تأتي
خصوًصا منه، صغرية أجزاءً يقرأ أن القارئ عىل ولكن مسموع، بصوت ليُقَرأ وال رسيعة،
(«الفجر»، مألوًفا» شيئًا يرى فال حوله ينظر ثم أعماقه، يف ويغوص سفره، أو تنزهه يف
قراءته عدم إىل املرء يدفع قد فإنه الِجد محمل عىل أخذناه لو ولكن جيد، كله هذا .(٤٥٤
كنا إذا نيتشه، بنصيحة األخذ ثم باعتدال، قراءته الجيد فمن لذلك نهايته. حتى مطلًقا
التهكم. بها يقصد كان ربما إنه بل فعًال، جيدة نصيحة ليست ولكنها ذلك. يف نرغب
مسعى إىل فيه يعود الذي هو دراسة، األقل نيتشه كتب أحد يُعتَرب الذي الكتاب، فهذا
«مولد كتاب تشكيل مدى نغفل بذلك ولكننا مسعاه، فيه يبدأ أنه يبدو قد بل حياته،

حياته. ملسار املأساة»
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الرابع الفصل

وِنْقامهتا األخالق

املعاناة بني العالقة رسم عىل منصبٍّا حياته مدار عىل األسايس نيتشه اهتمام كان
املعاناة مع تأقلمها طريقة حسب ويفرزها الثقافات يصنِّف وهو الثقافات. أو والثقافة،
بالرتاجيديا، ا مهتمٍّ كان السبب ولهذا نفسه. املعيار عىل بناءً األخالق ويقيِّم الوجود، كلية
دائًما كان ولهذا عرصيٍّا. خياًرا ليست أنها يشعر بدأ عندما االهتمام هذا فقد لكنه
املطاف نهاية يف واحتاج الفن، يف منه أكثر الحياة يف بالبطل، بالٍغ نحو عىل البال مشغول
بأنها نرتجمها (لن Übermensch أسمى إنسانًا باعتباره روحيٍّا نفسه تطهري إعادة إىل
للتكلُّف). اتقاءً األعىل» «اإلنسان وال والالمعقولية، للسخافة تفاديًا الخارق» «اإلنسان
وجود تفرتض التي األديان جميع وعىل السامية، امليتافيزيقا عىل هجومه أساس هو هذا
كان ألنه إليه؛ بالنسبة أساسية «وجودية» أهمية ذا هذا كان وبالطبع، املوت. بعد حياة

حياته. يف يعاني
ال بالعظمة نيتشه باهتمام يرتبط املعاناة إىل اإلنسان بنظرة االنشغال هذا إنَّ
األلم من هائل قدٍر ل تحمُّ عىل وقدرة استعداد دون عظمة توجد ال ألنه بالجودة؛
االستفادة عىل تنطوي العظمة أن املرء يتخيَّل قد أمثل. نحو عىل واستثماره واستيعابه
أعماله جميع نيتشه ويكرِّس منه. التخلُّص محاولة عىل تنطوي الجودة وأن األلم، من
لم التي — األوىل تحليالته قدَّم «الفجر»، ففي العويص. الفارق هذا الستكشاف الالحقة

تستحرضه. الذي النفوذ ولنوع األخالق، آلليات — مطلًقا تجريبيَّة تكن



نيتشه

والتي «الفجر»، من فقرة باستفاضة نقتبس أن املفيد من لعل الفهم، لسوء تفاديًا
نيتشه: إىل َهت ُوجِّ ما كثريًا التي االنتقادات من العديد تُضِعف

تكون أن إنكار أوًال: األخالق» «إنكار يعني فقد األخالق. إلنكار طريقتان ثمة
أفعالهم، وراء ا حقٍّ تقف التي هي الناس يستخدمها التي األخالقية البواعث
املعقدة أو الفظة الخدع من وأنها كالم مجرد األخالق أن يعني ما وهو
بفضيلتهم املشهورين الرجال أولئك خصوًصا وربما اإلنسان، يمارسها التي
األحكام تكون أن إنكار ثانيًا: يعني وقد للنفس). خداًعا تكون ما كثريًا (وهي
البواعث هي األحكام هذه بأن نسلِّم الحالة هذه ويف حقائق. عىل قائمة األخالقية
هي األخالقية، األحكام كلِّ أساس هي التي األخطاء، وبأن لألفعال، الحقيقية
ال لكنني رأيي؛ هو األخري الرأي هذا األخالقية. الناس أعمال وراء تقف التي
يرى كما أي — األول الرأي يف االرتياب يكون الحاالت من كثري يف أنه أنفي
كبرية فائدة وله محلِّه يف شيئًا — بطريقته يفكرون ممن وغريه الروشفوكو
فرضياتها، أنكر أنني بمعنى الخيمياء، أُنِكر كما األخالق أُنِكر إذن أنا عموًما.
عليها وارتكزوا الفرضيات بهذه آمنوا خيميائيون ُوِجد قد أنه أنكر ال لكني
بأنهم يشعرون الناس من العديد ألن ليس الالأخالقية: أنكر كما أعمالهم، يف
كما كذلك. بكونهم لإلحساس يدعوهم سبب يوجد ال ألنه بل أخالقيني؛ غري
من الكثري تفادي — أخرق لست بأنني سلَّمنا إذا — البديهي من أنه أنكر ال
األخالقية األعمال من بالكثري القيام يجب وأنه ومحاربتها؛ الالأخالقية األعمال
ذاك ونتفادى هذا نشجع أن يجب أننا أعتقد ولكنني — عليها والتشجيع
يف طريقتنا نغري أن علينا اآلن. حتى بهما قيامنا وراء كانت التي غري ألسباٍب
إىل ا، جدٍّ متأخرة مرحلة يف ربما املطاف، نهاية يف ل لنتوصَّ — األمور إىل النظر

الشعور. يف طريقتنا تغيري
١٠٣ «الفجر»،

نفسه كلَّف ما نادًرا يشء هو «بديهي» بأنه نيتشه لنا يصفه ما أنَّ املؤسف من
بالفعل أنكر أنه وشائع دارج نحو عىل املعروف من ألنه الطريقة؛ بتلك تكراره عناء
ذلك، من الرغم عىل الحظ، إلخ. … ومحاربتها» الالأخالقية األعمال من الكثري «تفادي
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ونِْقماتها األخالق

ندرة كثريًا تدهشنا «الفجر» كتاب يف متكرر ملمح وهو — الدقة الشديد الكتاب هذا يف
اعتقادي، وحسب يحددها. لم ولكنه األعمال، من «الكثري» يقول: أنه — إليه اإلشارة
يف يرغب لم وربما الوقت، ذلك يف جذري لتطوُّر آرائه خضوع إىل جزئيٍّا هذا يرجع
سيؤدي مًدى أيِّ إىل حول املرحلة هذه يف أيًضا د مرتدِّ ولكنه معينة. بحاالت نفسه إلزام
فوًرا يواصل التي الفرضيات بني ومن النتائج. تغيري إىل األخالقية «الفرضيات» سحب
وتحقيق اإلنسانية عىل «الحفاظ ب يُعنَى بأنه األخالق هدَف تحدِّد التي تلك مهاجمتها

قائًال: عنها يسأل والتي تقدمها»،

إطالة الواجب من كان إذا ما يقنٍي عن ذلك من يستنتج أن للمرء يمكن هل
من — ذلك أمكن ما — اإلنسان إخراج أم أطول، ألمٍد البرشي الجنس وجود
سيكون العملية، األخالق وأقصد الوسيلة، اختالف أن شك ال الحيوانية؟ حالة
لإلنسانية الكربى» «السعادة هو الهدف بأن سلَّمنا إذا أو … الحالتني يف كبريًا
درجات أعىل يف فكَّرنا فهل ماذا»، نحو و«عىل ماذا» «عىل سؤال عن كإجابة
التي املتوسطة، السعادة يف أو األفراد؟ بعض إليها يصل قد التي السعادة
نهاية يف الناس جميع إليها يصل قد والتي تحديدها، بالرضورة يمكن ال

الهدف؟ ذلك ليبلغوا األخالق سيختارون وملاذا املطاف؟
١٠٦ «الفجر»،

ما حول أمره من حرية يف البائس املفرسِّ تارًكا الهائج، بإيقاعه نيتشه ويواصل
يؤدِّي أن املمكن من كان قيِّم عمل وهو ال، أم بالتفصيل األمر يرشح أن عليه كان إن
وتكراًرا مراًرا حازت التي الكتب من أضخم ليس ولكن للغاية، ضخم كتاٍب إنتاج إىل
بال وهو العميل»، العقل «نقد كانط كتاب مثل قيمة، بال أعمال عن الجوائز من العديَد
الخالص»، العقل «نقد بعد جاء والذي الفلسفة، تاريخ يف فجاعًة األمل خيبات أكثر شك
«الفجر»، لكتاب األسايس فالهجوم هنا. مستحيل هذا حال، أية عىل أمجاده. أعظم أحد
تشغل ومتنوعة كثرية موضوعات حول الت تأمُّ دائًما، الحال هو كما أيًضا حمل الذي
األخالق وقعت التي األزمة توضيح إىل يهدف كان منها؛ كبريًا حيًِّزا املعارصة املوسيقى
األمور يف متشابكًة اليوَم املشاعُر أضحت ««املنفعة»، باقتضاب: يصفها فحسبما فيها.
تُدَحض فيما منفعتها، واقع من األخالقيات تَثبُت أحدهم نظر يف أنه حدِّ إىل األخالقية

.(٢٣٠ («الفجر»، ذاتها» املنفعة بسبب آخر لدى
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نيتشه

إشارة من فما وتواضعها. فرضياته محدودية هو «الفجر» كتاب بشأن امللحوظ إن
معظم إن األخالقية. أوثاننا جميع ليحطم الجبل فوق من قريبًا سينزل زرادشت أن إىل
ليست أنها الواضح من ولكن للجدل، قابلة غري إيلَّ بالنسبة تبدو عليها يؤكِّد التي األمور
الفالسفة، بينهم ومن األشخاص، من العديد نجد زلنا ما وهكذا الجميع. إىل بالنسبة كذلك
خارجه، يشء أيِّ عىل يعتمد وال بنفسه، نفَسه يدعم نظام األخالق أن مثًال، يدَّعون،
يقول حسبما األخالق، إن أي واضح؛ األخالق أساس وأن املنطق، عىل مبنية األخالق وأن
املوضوعات هذه مناقشة املهم من املنفعة. نفس تدحضها أو منفعتها تثبتها نيتشه،
جميع ألن نيتشه؛ تطور إىل النظر عند السياق خارج أمًرا سيكون هذا ولكن باستفاضة،
بالكامل تفرتض باإلنجليزية، املتحدِّث العالم يف األقل عىل األخالق، عن الحالية املناقشات
األخالق قوانني أن كيف ترى ألن مستعدة علمي، حدِّ عىل مناقشة، من وما نيتشه. إنكار
العالم. طبيعة حول متضاربة آراء عن تنشأ نصادفها التي ما حدٍّ إىل واملتباينة املتنوعة
كيشء «َحْدسهم» عن يتحدثون الفالسفة نسمع أن املثال، سبيل عىل للعجب، املثري ملن إنه
«… أن يخربني «َحْديس آخر. مع َحْدس يتعارض لم ما رقابة، دون به الوثوق يمكن
الخالد الصوت د يجسِّ الشخص هذا أن لو كما فلسفية، مناقشة لبدء شائعة طريقة هي

للبرشية!
نابع فهو نفسه املرء حْدس من نابًعا يكن لم إذا الذي أيًضا، املنطلق هذا ومن
األخالقية املواقف من العديد دائًما ُقوبَلت حْدَسهم، «نشاركهم» الذين حْدس من إذن
أسباب من ذلك وغري للديمقراطية»، و«مناهضة «نخبوية» باعتبارها بالتجاهل لنيتشه
وسأقتبس نيتشه، لفكر مفرسِّ أيُّ معه يتأقلم أن ويجب حيوي، موضوع إنه أخرى.
عن التنويرية الكتب أكثر أعتربه ما كتب الذي ستاتني، هنري من أيًضا، باستفاضة هنا،

نيتشه:

لكي مسوِّغات ليست أنها كما السماء، من األخالقية معتقداتنا تسقط لم
يف بما اإلنسانية، تاريخ بقية يف فكِّر األخالقية. استقامتنا تأسيس إىل نمرق
الطاغي املشهد هذا نربِّر كيف الحارض. الوقت يف العالم تاريخ معظم ذلك
الحكم ما التاريخ، تجاه نتبنَّاه الذي املوقف ما واملعاناة؟ والغباء القسوة من
املسيحية حاولت لقد كبري؟ خطأ كله األمر هل نصدره؟ أن يمكن الذي
والزمان املكان يف هادفة دينية خطة وْضِع طريِق عن التاريخ معاناة عالج
بحيث اإلنسانية شديدة كانت الليربالية ولكن الحًقا، املكافأة وتقديم الحاَرضيِْن
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ونِْقماتها األخالق

ولكن امُلرَّة. الحقيقة فقط توجد تفسري، يوجد ال التفسري. هذا تقبُّل تستطع لم
تصوغها ولذلك القديم. التفسري من قسوًة أشد نواجهها التي امُلرَّة الحقيقة
تلك جميع لها طبًقا تندمج أخالقية قصة جديدة، قصة يف اليسارية الليربالية
والظلم. القمع ضحايا باعتبارها واضًحا دوًرا وتتخذ التاريخ آلية يف الحيوات
التي النهاية هي الحديثة اليسارية فالليربالية الرأي؛ هذا يف ضمنية غائية ثمة
مثل كاتبة بإمكان أصبح فقط ومؤخًرا التاريخ. لبقية ومعنًى شكًال تُعِطي
نيتشه العدمية: وراء «ما كتابها يف بشدة نيتشه تنتقد التي — شوت أوفيليا
التقديرات بأن كبرية وبثقة بُحرِّية، تكتب أن — تسلطه بسبب أقنعة» دون
تماًما منه، مفروغ كأمر األكاديمي الجمهور يستقبلها سوف تفرتضها التي
إطار يف وفقط متدين. جمهور أجل من يكتب الذي املسيحي الواعظ مثل
الخطبة؛ هذه بأداء الرضا بلوغ يمكن العقائدي املجتمع لهذا الوقائي التطويق
يُطمِنئ عندما اإللقاء. هذا بفضل تحقق قد قيمة ذي يشء أيَّ بأن اإلحساس أي
متنفًسا يصبح اإللقاء، هذا بواسطة عقيدته تجاه نفَسه األخالقي املجتمع هذا
التاريخ إىل ينظر لكي املرء يشغله قد الذي املوضع باعتباره التاريخ، ملعنى
توجد ال ربما أذنيه. ويسد عينيه يغلق أو ييأس أن دون عليه حكمه ويصدر
نستطيع ولكننا للموتى، الخسائر لتعويض طريقة أية وال للتاريخ، خطة أية
نتفوق الطريقة وبهذه التاريخ عرب الحكم لسداد مرئيٍّ غري خطٍّا نرسم أن
نستخدم التاريخ، تصف التي املخيفة كان» «هكذا عبارة من وبدًال عليه.

يكون.» أن «يجب» كان «هكذا لعبارة املهيبة العظمة
كان أمس أول غًدا. يختفي أن ويمكن باألمس نشأ يشء ليرباليتنا لكن
عىل به بالنا نشغل الذي الضئيل األمل ما السود. يستعبدون املؤسسون اآلباء
املايضوربما جميع إضاءة من ويمكِّننا وجوده، وهشاشة احتماليته من الرغم
قد املتديِّن مجتمعنا أن من الرغم عىل إنه نقول أن نريد ألننا أيًضا؟ املستقبل
يقطع االستقامة خط سيظل املعتقدات. هذه رشعية عىل هذا يؤثر فلن يندثر،

التاريخ.
٧٨-٧٩ :١٩٩٠ ستاتني،
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الليربالية ينتقد ال أنه الشديد، لإلعجاب املثرية فقرته بعد ليوضح، ستاتني يجتهد
ومن التاريخي، موقفنا احتمالية حول نيتشه فكرة يدعم فقط ولكنه ، نسبيٍّ أساس عىل
ولكن الالحقة، آرائه يف اإلرهاب طقوِس تنفيذ يكفي ال أنه بالتأكيد هذا يعني قيمنا. ثَمَّ
بنربة الحياة، مع للتأقلم وحَده محاولته حيث من قيمي تدبري من كجزء رؤيتها يجب أنه

باستمرار. وحادة متكررة
هذا ولعل ج، املتفرِّ بعني الرتاجيديا إىل ينظر املأساة» «مولد كتاب أن من الرغم عىل
يبدو فإنه اإلنساني، التاريخ مع وليس الدرامي الشكل مع يتعامل أنه إىل جزئيٍّا يرجع
«ال الدوام. عىل باقية حقيقة الوجود فظاعة تُعتَرب نيتشه إىل بالنسبة أنه كاٍف بوضوٍح
نيتشه أن نتذكر أن يجب ولكننا فقط»، جمالية ظاهرة بكونها إال الحياة تربير يمكن
بينما «حياَة» فال الظاهرة. هذه من جزءٌ أنفسنا نحن إننا نفسه، الكتاب يف أيًضا، يقول
بأقىس فوًرا خطأه لعرف ،١٨٧١ عام هذا يف فكر قد كان ولو لنتفرج. جالسون نحن

الطرق.
إنها ُمعلنَة؟ رسمية بصورة املجتمع يعتنقها التي املواقف ع تنوُّ األخالق تعني هل
اآلخرين نويلِّ عندما باألمان األقل عىل نشعر حتى األساسية، صورته يف رخاءنا، تحقق
الكثري أن يُنِكر ال إنه بقوله نيتشه يعنيه ما فهذا هذا، ننكر أن يمكن ال ظهورنا.
هذه أليست لكن قوله. آخر إىل … ومحاربتها تفاديها يجب الالأخالقية األعمال من
من الكثري لها ج روَّ التي والفكرة نيتشه. قول حسب بالتأكيد، حصافة؟ مسألة مجرد
واألخالق أهمية)، (أقل ناحية من موجودة الحصافة بأن أفالطون، من بدايًة — الفالسفة
— النوع متسامية عقوبات لها تُخصص والتي أهمية)، (أكثر أخرى ناحية من موجودة
مفيدة، غاية يخدم األخالق من مستًوى فثمة وهكذا، أخالقية. تفاهات باعتبارها تصدمه
نفوذ، صاحب كنت لو أنك من الرغم عىل — استمراره عىل ليحافظ مجتمع أيُّ ويحتاجه
ما سيحدث وضٌع هذا ولكن الجرائم. من الكثري من التنصل بالطبع تستطيع فسوف
املدى؟ هذا إىل وصلنا أننا بما وهدًفا معنًى للحياة نعطي ال فلماذا مستمرة. الحياة دامت
بعض أن من الرغم عىل أيًضا، األمر هذا لتغطية «األخالق» مصطلح يُستَخدم ما كثريًا
أسايسٍّ نحو عىل تختلف إنها يقولون التي العليا» «امُلثُل عن الحديث لون يفضِّ األشخاص
يدين عندما ولكنه االصطالحية، األمور هذه يف نيتشه يبحث ال آخر. إىل شخص من
معنى اعتباره يف يضع فإنه فاسد، بأنه نفسه يصف وعندما منها، أنواًعا أو األخالق

منها. والهدف الحياة
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أحيد أن سأحاول اإلمكان، قدَر لتبسيطها محاولٍة ويف التعقيد. يف األمور تبدأ هنا
مقاٍل عىل أيًضا كثريًا أعتمد وأن نيتشه، عرض يف الزمني الرتتيب اتباع عن اليشء بعض
ولكن .(١٩٨٨ وهيجنز، (سولومن لألخالق» نيتشه «نقد عن برجمان، فريتجوف كتبه
نفس اعتناق درجة إىل ون املفرسِّ يتفق األحيان بعض يف أنه الطمأنينة عىل يبعث ما
بوصفها واألخالق رفاهيًة بوصفها األخالق بني الفارق فإن حديثي، معرض ويف اآلراء.

كثرية. أخرى أموٍر جانب إىل فعليٍّا، سيتالىش أعىل َمثًال
الِقيَم. وجود ما) حدٍّ (إىل يُنِكر ال نيتشه أن هو االعتبار يف وضعه يجب أمر أول
املقام يف يقصده ما هو القيم إنكار ولكن عنه. هذا نتصور أن وعجيب شائع لخطأ إنه
أحيانًا نظر لو آخر. يشء أيِّ من أكثَر وروَدها يكره التي «الَعَدمية»، عن بحديثه األول
به، االحتفاء يجب كأمٍر وصوَلها يُعِلن أنه يعني ال فهذا العدمية، نبيَّ باعتباره نفسه إىل
يف يصوره، وما املقدس. لبيت بالدمار تنبَّأ الذي النبي كان إرميا أن معنى بنفس ولكن
اإلنسان به يمر الذي نفسه الوقت يف واملتسارع التدريجي االنحدار هو اآلخر، تلو كتاب
ولكنه بها يتشدق أو عليه، قويٍّا أثًرا ذلك بعد فيها الِقيَُم ترتك ال حالٍة إىل وصوًال الغربي
يبُد لم التي الكارثة، هذه وقعت كيف الحدوث. وشيك يراه ما وهذا بها. يؤمن عاد ما

عالجها؟ يمكن وكيف الحظها، قد معارصيه من أحًدا أن
هو والثاني: منبعها، هو األول: األخالق؛ من جانبني إىل النظر اإلجابة تقتيض
يف املسيحي-العربي، الفكر من حاليٍّا بها تُماَرس التي بالصورة األخالق تنبع مضمونها.
رشق صغرية ِلَقبيلٍة الرَّب إمالءات يف موجودة جذورها أن يعني ا ممَّ منها؛ األكرب الجزء
بطريقتني؛ فوًرا بها يسمو وهذا قبل. من كانت كما تزل لم مضامينها وأن أوسطية،
من وقٍت يف مخالفتها عقاب وكان فيها، جدال ال فروٍض مسألُة هو تنفيذها أن أوًال:
استمرار ليضمن خصيَىص ًما ُمصمَّ كان املضمون أن بما وثانيًا: فوريٍّا. إلهيٍّا جزاءً األوقات
الحياتية، ظروفنا عن عدة نواٍح من تماًما مختلفة الحياتية ظروفها كانت التي القبيلة،
وكانت فيها. نعيش التي الظروف عن وانفصاًال تجريًدا أكثَر يكون أن يجب كان إذن
يجب كان أيًضا أخرى ناحية ومن ناحية، من غامضًة أصبحت قد األخالق أن النتيجة
بعقالنية، عليها األخالُق تُطبَّق أن يصلح كائنات إىل تحويلنا طريق عن صلتها فرُض

عدة. نواٍح من حقيقي غري هذا أن نعرف أننا من الرغم عىل حتى
بادِّعائه املسيح وكذب الجديد، والعهد القديم العهد بالتعارضبني أكثَر األمر د يتعقَّ
اإلصحاح متَّى، (إنجيل َل» ِألَُكمِّ بَْل ألَنُْقَض ِجئُْت َما النَّاُموَس! ألَنُْقَض ِجئُْت أَنِّي تَُظنُّوا «ال
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تتعارض لإلعجاب املثرية مبادئه من العديد أن بما عرشة). السابعة اآلية الخامس،
جزءًا بقي القديم العهد كان وإن «. َّ الرشَّ تَُقاِوُموا «ال مثل: الناموس، مع ا تامٍّ تعارًضا
وعىل أخالقية. ُهويَّة أزمَة تواجه املسيحية كانت ما فدائًما املقدسة، النصوص رشيعة من
مهمٍّ غريُ فإنه للغرب، األخالقي االلتباس يف ا مهمٍّ عامًال املوضوع هذا كون من الرغم
بصفة األخالقية العقوبات طبيعة عىل األسايس اهتمامه انصبَّ الذي نيتشه إىل بالنسبة

عامة.
بمساندة تقريبًا املاضية عام الثالثمائة خالل مختلفة، ألسباب الفالسفة، اهتمَّ
جديدة أسس عىل العثور نفسه الوقت يف يحاولون بينما ورثوها، التي األخالقية املبادئ
أن املؤسف فمن عليه، وبناءً أسس. إىل حاجتها إلنكار املحدود الدافع ذلك يف بما لها،
إىل أصًال يهدف كان بينما إليوت جورج مهاجمة إىل قادته قد لإلنجليز نيتشه كراهية
األصنام»، «أفول يف الهجوم هذا ويتجىلَّ . محوريٍّ غريَ دوًرا فيه هي تلعب فكٍر مهاجمة
الذكاء الشديدة أعماله من كثري يف يفعل مثلما — ص يلخِّ ولكنه نيتشه، كتب أواخر أحد

كامل: عقد مدار عىل الشأن هذا يف يقوله كان ما — والحدة

يظلوا أن اآلن عليهم ينبغي أنه ويعتقدون املسيح، إله من تخلَّصوا لقد
عىل نلومهم أن نريد وال إنجليزي، ثبات إنه املسيحية. باألخالق متمسكني
تحرٍُّر كلِّ مقابل املرء عىل إنجلرتا، ففي اإلليوتي. املنوال عىل األنثوية األخالق
مفِزع. أخالقي ٍب تعصُّ بتبنِّي نفسه إىل االعتبار يُِعيد أن الالهوت من صغري

لذلك. ثمنًا هناك تُدَفع التي ارة الكفَّ إنها
الديانة عن نتخىلَّ عندما تماًما. تختلف فاألمور اآلخرين، نحن عندنا، أما
غري املسيحية. األخالق يف الحقِّ عن أيًضا نتخىلَّ أن علينا يكون املسيحية
هذه طرح يعيد يظلَّ أن املرء عىل اإلطالق؛ عىل بديهيٍّا ليس األمر هذا أن
نظام املسيحية إن اإلنجليزية. املسطحة الرءوس أنف رغم النور، إىل املسألة
بذلك ونقصد منها، أساسية فكرة انتزعنا وإن للعالم، ومتكاملة كليَّة ورؤية
يشء بعدها يدينا بني يكون ولن ، الكلَّ حطَّمنا قد نكون فإننا باهلل، اإليمان
هو ما يعرف أن يمكنه وال يعرف، ال اإلنسان أن املسيحية تفرتض رضوري.
بذلك. العلم وحده له الذي باهلل يؤمن هو إنما رش؛ هو وما إليه بالنسبة خري
كلِّ وفوق نْقد، كلِّ فوق تقع وهي متعاٍل، ومنبعها فرٌض، املسيحية األخالق

42



ونِْقماتها األخالق

فهي الحقيقة؛ هو هللا كان إذا الحقيقة، عىل إالَّ تحتوي وال النقد، يف حقٍّ
باهلل. اإليمان مع وتنهار تستقيم

وما خري هو ما «بالفطرة» يعرفون أنهم فعًال يعتقدون اإلنجليز كان إذا
املسيحية إىل بحاجة يعودوا لم أنهم ذلك عىل بناءً يعتقدون كانوا وإذا رش، هو
القيمي الحكم لسيادة نتيجة يمثِّل ذاته حدِّ يف هذا فإن األخالق، لِقيام كضمان
منبع يجعل بما وعمقها، السيادة هذه قوة عن واضًحا وتعبريًا املسيحي،
يشعرون ال الناس يجعل وبما النسيان، طيَّات بني يتوارى اإلنجليزية األخالق
بالنسبة فاألخالق الوجود. يف ها حقِّ بمربرات الوثيق ارتباطها برضورة البتة

بعُد. مشكلة أية تمثِّل ال زالت ما اإلنجليزي إىل

٥ للعرص»، موافق غري رجل تسكعات األصنام، «أفول

فمن هذا ومع ُمفِحًما. كلَّه الجزء هذا فستجد «اإلنجليز»، ب «الغرب» استبدلت إذا
عىل بوضوح ثاِبتِني معه، يتفقون الذين الوحيدون تقريبًا هم املسيحيني أن الواضح
نيتشه حجة يف للُعْجب إثارة األكثر والسند ما). ناحية (من «نظاًما» باعتباره إيمانهم
(يف شهري مقال يف ظهر به، واضح جهل عن ُكِتب ألنه نظًرا لإلعجاب إثارة واألكثر هنا،
العرصية» األخالقية «الفلسفة بعنوان أنسكومب إم إي جي قدَّمته الفلسفية) األوساط

قائلة: تكتب تقليدي، روماني كاثوليكي وبنمط .(١٩٦٨ ودوركني، (طومسون

األخالقي والواجب األخالقي االلتزام بذلك وأقصد — والواجب االلتزام مفاهيم
ال أخالقيٍّا؛ عمله «يجب» وما األخالقية، الناحية من خطأ أو صواب هو وما —
مما مشتقة أو باقية، ألنها النفسية؛ الناحية من ذلك أمكن لو هجرها من بد
تعترب ولهذا عامة، بصفة موجوًدا يعد لم لألخالق أقدم مفهوٍم من باٍق، هو

دونه. من مجِحفة
١٨٦ :١٩٦٨ ودوركني، طومسون

أدركت مثلما النفسية»، الناحية من «ممكن أنه يثبت لم مقرتحها أن الواضح من
نيتشه ادِّعاءات إىل به نُِظر الذي السبب ولنفس الكلمات، تلك كتبت عندما شك بال
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التي املصطلحات هذه نستبدل بماذا فكرة أدنى نملك ال أننا وهو «مستحيلة»، بوصفها
هجرها». من بد «ال

النيتشية بالنربة وتكراًرا مراًرا سيندهش أنسكومب، مقال قراءة املرء مواصلة ومع
فمثًال: الغافلة. امُلريدة لهذه

… رضوري هو بما التمسك يعني «قانونًا» بوصفها األخالق إىل النظر إن
تكون أن الحال بطبيعة املمكن من ليس … اإللهي القانون جانب من ومطلوب
واملسيحيني والرواقيني اليهود مثل ًعا، ُمرشِّ باهلل تؤمن لم ما الفكرة هذه لديك
الجنائي القانون إلغاء من الرغم عىل «املجرم» فكرة باستبقاء أشبه األمر …

ونسيانهما. الجنايات ومحاكم
١٩٢-١٩٣ :١٩٦٨ ودوركني، طومسون

بهما يشعر اللذين واالحتقار الحرية من الرغم عىل — ولكن تماًما، صحيح هذا
غالبًا حياتنا، ونواصل األمر عىل لنتحايل بالضبط نفعله ما هذا — وأنسكومب نيتشه

مسترتة. تكون وبالكاد األمر، عليها ينطوي التي املفاهيمية بالفوىض مهمومني غري
هذا يمثله ما تجاه جوهري نحو عىل مختلًفا موقًفا الحال، بطبيعة نيتشه، يتبنَّى
ألَّفه الذي والرش»، الخري وراء «ما يف التاريخ. مدار عىل اإلنسان حول الطويل، املدى عىل

أعم: سياق يف األمر يضع ،١٨٨٥ عام

بكلِّ بل — وبطئه تردُّده بكلِّ البرشي، التطور يف الغريب القصور يَُعود
لالنصياع القطيع غريزة أن إىل — باستمرار ذاته عىل ودورانه تقهقره
السيطرة. وفرض األوامر إصدار فنِّ حساب وعىل يكون ما أحسن عىل تتوارث
اآلمرين فإن ذروتها، أْوج مرة ذات بلغت الغريزة هذه أن افرتضنا وإذا
تأنيب من سيعانون إنهم قل أو النهاية، يف تماًما سيندثرون واملستقلني
أي يأمروا؛ أن لهم يُمِكن كي الذات عىل التحايل إىل وسيحتاجون الضمري
يف اليوم قائمة الحالة وهذه فحسب. ينصاعون أيًضا، هم أنهم، لو كما
سبيًال يعرفون ال فهم األخالقي. اآلمرين رياء يها: وأسمِّ بالفعل، أوروبا
ألوامر ذين كمنفِّ يترصفون وهم إالَّ الضمري تأنيب من أنفسهم حماية إىل
أو هللا)، وحتى والقوانني، والحق، والدستور، األسالف، (أوامر أعىل أو أقدم
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عىل ويبدون، قطيعية، شعاراٍت القطيع تفكري نمط من بدورهم يستعريون
من العام». الخري «أدوات أو لشعبهم»، ام خدَّ «أفضل بوصفهم املثال، سبيل
البرشي النمط بأنه أوروبا يف اليوم القطيع إنسان يتظاهر أخرى، جهة
للقطيع، ومفيًدا ومسامًلا أليًفا جعلته التي صفاته د ويمجِّ به، املسموح الوحيد
والرفق، والطيبة، الَجْمعي، الحس وهي: الحقيقية؛ البرشية الفضائل بوصفها
التي الحاالت تلك يف أما والرتاحم. والتسامح، والتواضع، واالعتدال، واالجتهاد،
تلو محاولة فثمة ممتنًعا، القطيع وأكباش القادة عن االستغناء فيها يبدو
هو، ذاك األمر؛ أصحاب محلَّ يحلُّون أذكياء قطيعيني أفراٍد لجمع األخرى
أيُّ ذلك، من الرغم عىل لكن، النيابيَّة. الدساتري كلِّ أصل املثال، سبيل عىل
ال يكاد ضغط من انعتاق أيُّ بل هؤالء، القطيع أوروبيي عىل ستهبط نعمة
هو هذا عىل األخري الكبري والدليل املطلق! اآلِمر ظهور مع لهم سيكون يُطاق
تاريخ يكون يكاد نابليون تأثري تاريخ إن نابليون؛ ظهور أحدثه الذي التأثري
قيمة. ولحظاته أفراده أكثر يف بأرسه القرن هذا بلغها التي القصوى السعادة

١٩٩ والرش»، الخري وراء «ما

مختلفة. أفعاٍل ردوَد امُلميَّز بأسلوبه نيتشه من املقتبَسة الفقرة هذه تستثري قد
وبني الفصيح، البالغي الجديل بأسلوبه ومصاغة اإلقناع، شديدة كونها بني تنتقل فهي
ينتويه كان أنه بدَّ ال الذي بالقدر — ذلك من الرغم عىل — الصادمة املفردات استعمال
لكلمة االستعمال فهذا يقوله. مما النفور عىل الُقرَّاء معظَم تُجِرب كانت ولو حتى لها،
«اإلنسان عليها يتفق التي الِخصال قائمة حال هو كما ُمزِعج، وشبيهاتها «القطيع»
ونحن وغريها. والتواضع، واالجتهاد، الَجْمعي، الِحس أيًضا: عليها نوافق ألننا القطيعي»؛
آخر، يشء أيَّ نصبح أن يمكن أننا بتاتًا مقتنعني ولسنا قطيعيون، ألننا عليها؛ نوافق
االنصياع موضوع أن بما القلق، يصيبنا هذا ومع أمكننا. لو ذلك سنريد كنا ما إذا أو
املسألة فإن صواب، أنه نؤمن ملا باالنصياع قانعون أننا من الرغم وعىل أُثري. قد برمته
آِمر؟ لهم بيننا كانوا من أو اآلِمر؛ ألغينا أننا من الرغم عىل اإليمان، بهذا نقنع ملاذا هي:
تعني ال اإلله إرادة من األساس يف تنبع األخالقية قناعاتنا أن حقيقة فإن وبالطبع،
أداة وهي املنبع»، «مغالطة فتلك موجوًدا. اإلله يكن لم لو خاطئة، القناعات هذه أن
سيكون أخرى، جهة من ولكن بها. الثقة وزعزعة املعتقدات بتشويه وموصومة معروفة
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بحاجة فسنكون األصيل، الرشعي اإليمان عن تخلينا لو أننا عىل نوافق أال الحماقة من
أننا ونعتقد «اإلنجليز» مثل نكون أن ا جدٍّ السهل من إنه إذ محلَّه؛ ليحلَّ جديد يشء إىل
ال أننا بما حققناه، لو رائًعا هذا وسيكون رش. هو وما خري هو ما «بالفطرة» نعرف

أخرى. حقيقية فطرية معرفة أية نملك
إال األخالق، مضمون حول املحددة نيتشه آراء يف أتوغل أن أريد ال املرحلة، هذه يف

ككلٍّ. النظام حول بادِّعاءاته ارتباطها بقدر
«الِعلم التايل كتابه يف بالغة بمهارة يواصله «الفجر» كتاب يف نيتشه به يبدأ ما
يف لتوغله أكرب بوضوٍح الطريق نيتشه د يمهِّ التحديد، وجه عىل الكتاب، هذا يف املِرح».
«الِعلم يُعتَرب زرادشت». تحدَّث «هكذا يف كاملة معالجة لها يُفِرد التي القيم، مسألة
التي الالنهائية التلميحات يتخطَّى كونه يف يثق كان إنه إذ إمتاًعا؛ كتبه أكثر املِرح»
العْبء — هذا من الرغم عىل — عاتقه عىل يحمل أن دون السابقني، كتابيه يف وردت
استمرار من الرغم وعىل زرادشت». تحدَّث «هكذا كتاب تأليفه خالل تكبَّده الذي التنبُّئي
نشعر فإننا الوضعية»، «الفرتة اسم عليها يُطَلق التي لفرتته الفاعلية الشديد االنتقاد
املسيحية بعد ما إنساُن سقَط الذي املأزِق عمَق إن يقصده. ما استيعاب عىل أكرب بقدرة
أشهر ١٢٥ رقم الجزء يف يحمل الذي امَلِرح»، «الِعلم يف بروًزا األكثر السمة هو له فريسًة

مات. قد اإلله بأن نيتشه ترصيحات
يعتربونه السوق يف يسمعونه َمْن فجميع «املخبول». عنواَن الجزءُ هذا يحمل
اإلله؟ املرء يقتل أن يمكن كيف يتحدث. ا عمَّ فكرة أدنى لديهم ليست ألنهم مجنونًا؛
تبعات — اآلخرين عكس عىل — يرى أنه بما الجسيمة، نيتشه معاناة عن تعبري هذا
الكيفية يف التفكري ملجرد الهلع ويصيبه الطويل، املدى عىل ذلك تأثري ويرى اإلله، موت
محور هو اآلن بعد اإلله يكون أال معنى استوعبوا ما إذا الناس بها سيترصف التي
إن هو املهم نيتشه. قضية جوهر هو وهذا ال، أم موجوًدا اإلله كان إن يهم ال عاملهم.
ما الناس يالحظ أن دون باإلله اإليمان تآكل القرون، بمرور ال. أم بوجوده نؤمن كنا
األمر عن نيتشه يعرب مثلما — ألنه القيم؛ تعقيًدا األكثر التبعات تمسُّ وسوف يحدث.
يجب مكان. أيِّ يف يجدها ال اإلله يف العظمة يجد ال «َمْن منشورة: غري ملحوظة يف
إذن العظمة، استحداث عبء كواهلنا عىل حملنا وإذا يستحدثها.» أو ينكرها أن إما عليه
للحياة ليس العظمة ودون العبء. هذا وطأة تحت سينهار جميعنا، وربما فمعظمنا،
ينسب الذي املنطق الحًقا نستعرض وسوف املنال. بعيدة العظمة كانت لو حتى معنًى،
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أنَّ هو فاملهم اآلن، أما نفسها. املسيحية يف أساًسا املتنازعة امليول إىل اإلله موت نيتشه به
معناها يدركون عندما وأنهم معناها، يدركون ال الناس معظم وأن وقعت، قد نتيجتها

اآلن. بعد فيها العيش تستحق الحياة يجدوا لن
اهتمَّ التي األمور معظم تجاه موقفه غرار عىل املسيحية، تجاه نيتشه موقف كان
التي لألخالق ازدراءه السابقة الصفحات مدار عىل وصفنا وقد الصميم. يف منقسًما بها،
يكره كان أنه من الرغم عىل ولكن السنني. بمرور االزدراء هذا نما وقد املسيحية، ترعاها
تُعتَرب التي الفضائل ومجموعة املسيحية، العقيدة من جزءًا تُعتَرب التي اإلنسان ضآلة
إىل إالَّ فضلها ينسب ال التي باإلنجازات تماًما واعيًا األمر حقيقة يف كان ذلك، من جزءًا
لالحتفال القوطية شارتر كاتدرائية غرار عىل كنيسة أبًدا تُبنَى فلن املسيحية. الثقافة
الصغري» بي مقام «قداس مثل كبري موسيقي عمٌل يوجد ولن ة، امُلتحرضِّ اإلنسانية بالقيم
ستتسم غالبًا املسيحية ظهور بعد ما فرتة أن يبدو ثَمَّ، ومن بها. اإليمان إلثبات لباخ
األخالق تكون فربما محلَّهم. حلُّوا الذين الصغار املسيحيني من ضآلة أشد رجال بوجود

استبدالها؟ تخيُّل املعقول من سيكون هل ولكن شاقة،
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الكتاب يبدأ والذكاء. للعبقرية صاعًدا مساًرا امَلِرح» «الِعلم يف األوىل األربعة الكتب تُشكِّل
سابقته كمصري مصريه كان والذي الجديد، العام قرارات نوعية من ثوري بقراٍر الرابع
تحدَّث «هكذا إىل نيتشه قادت التي اإلقرار موجِة بدايَة يمثِّل هذا مع ولكنه دائًما،

زرادشت»:

يف الجمال أنها عىل األشياء يف الرضورة أرى أن فأكثر أكثر أتعلَّم أن أريد
اآلن: منذ حبِّي ليكْن األشياء. لون يجمِّ ممن واحًدا أكون وهكذا ذاته، حدِّ
التُّهم أُلِقي لن الُقبح. ضد حربًا أخوض أن أريد ال !Amor Fati القدر» «حبَّ
وبوجه النظر. رصف الوحيد: إنكاري ليكن املتَِّهِمني. حتى أتَّهم ولن إطالًقا،

تامٍّ. إقرار سوى إطالًقا أكون أالَّ اليوم، من ابتداءً أريد، عام:

٢٧٦ امَلِرح»، «الِعلم

وربما املرء، لبَّ يأِرس أن يمكن نحو عىل باملشاعر املشحونة الفقرة هذه تستمر
التشخييصالعريق الخبري — نيتشه أن وفكرة قرب. عن إليها النظُر امُلجِحف من سيكون
فعل لو القيِّمة كتاباته من الكثري سنخرس كنا وأننا برصه، يغضَّ أن أبًدا يمكنه ال —
تها، ِعالَّ عىل ويؤيدونها األمور يقرُّون ممن قط يُصِبح لم بأنه التهمة ة حدَّ تُلطِّف ذلك؛
يهاجمان منها اثنان بالهجومية، تتسم الخمسة كتبه أواخر من ثالثة أن حقيقة وتلطف

نفسه. عن كان الوحيد اإلقراري والكتاب املسيح، يهاجم والثالث فاجنر



نيتشه

الجزء يف نصل، ثم املشحونة. الحالة هذه يف ِمزاجه يظل األقل، عىل الوقت، ذلك حتى
األشخاص طبيعة عن الرصيحة التلميحات بعَض مرة ألول فيها يقدِّم نقطة إىل ،٢٩٠
بعدها: وما املسيحية من األخرية املرحلة يف الضئيلني البرش محلَّ يحلُّوا أن يأمل الذين

طبعنا، عىل الفني» اإلبداع من طابًعا «نضفي أن الرضوري» الوحيد «اليشء
قوة من طبعُه يمنحه ما كلَّ يعانق َمن يمارسه فن ونادر! عظيم فن هذا
عنرص كلُّ معه يبدو فنيٍّ عمٍل مرشوع يف ذلك بعد ويدمجه ضعف، ومن
هنا النظر. استهواء فضيلة للضعف حتى ويكون وذهنية، فنية قطعة مثل
ويف — الفطرية الطبيعة من جزء ينقص حني يف املكتَسبة، الطبيعة كمُّ يزيد
املوضع هذا يف اليومي. والجهد الصبورة املمارسة خالل من ذلك يتم الحالتني
كثري رفيع. جمال إىل ل تحوَّ اآلخر املوضع ويف اقتالعه، نستطع لم قبًحا َسَرتْنا
تأثريات أجل من واستُغلت استُبقيت التشكيل عىل والعصيَّة امُلبَهمة األشياء من
نهاية ويف لها. نهاية ال التي والفضاءات األبعاد إبراز هي وظيفتها املنظور،
كان الذي هو بعينه وحيٍد ذوٍق إكراه أن يتضح العمل، يكتمل حني املطاف،
أم سليًما الذوق هذا أكان وسواء ويهيِّئها، والكبرية الصغرية األشياء يف سائًدا
ذوق! هناك يكون أن يكفي وإنما نظنه، كنا الذي بالقدر يهم ال سليم غري

٢٩٠ امَلِرح»، «الِعلم

حديثنا. بها لنواصل تكفي ولكنها كلَّه، الجزء ليست القطعة هذه
ولكنها املأساة»، «مولد يف نقاش محلَّ حياة» «مبتكري نصبح قد أننا فكرة كانت
امَلِرح» «الِعلم يف نيتشه عنه يدافع ما خادعة. االستمرارية فكرة تجعل مختلف سياٍق يف
واضًحا يكون ما نادًرا الذي الذريِّ املذهب إىل يؤدي ال إطاٍر يف املفرطة، الفردية هو
هذه تكون وقد تنقسم، ال منفصلة كيانات أو جزئيات من يتألف الواقع أن مفاده والذي
، حدٍّ أبعد إىل دقيقة العادة يف تَُعد مادية، الجزئيات هذه تكون وعندما روحية. أو مادية
بالنسبة أيًضا. التساؤل يف نبدأ حتى برؤيته، نُعَجب إن ما ولكن العدد. يف متناهية ال
يُشار الذي للحدائق، الطبيعية املناظر هندسة فن أو الفن، مع التشبيهي القياس إىل
ال فاإلنسان مباًرشا، تناوًال تناوله يمكن ال تشبيهي قياٌس وضوٍح بكلِّ فإنه هنا، إليه
عىل هنا يساعدنا لن الذي األبدي، التكرار الحًقا أناقش (سوف واحدة. مرة إال يعيش
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ولكنَّ اآلبدين.) أبد إىل تتكرر وستظل، كانت، نرتكبها التي األخطاء إن حيث حال؛ أية
نادرة، استثناءاٍت عدا فيما ى، مسمٍّ غري أجٍل إىل أعماله مع يتعامل أن يستطيع الفنان
تحليًال نُْجِري أن هو نيتشه يقرتحه وما استطاعته. قْدَر األمر أجاد أنه يشعر أن إىل
التقييم معايريَ املرحلة هذه حتى نعلم ال أننا من الرغم عىل ونقيِّمها، لشخصيتنا، دقيًقا
عليها نضفي ثم — ضعف كنقطة يُحَسب الذي وما قوة كموطن يُحَسب الذي ما —
باألحرى يقدِّم فني» «عمل يف تكويننا عنارص دْمَج إنَّ األسلوب. ى تُسمَّ التي الوحدة تلك
باستثناء إنسان أليِّ تحدث أن يمكن التي الخارجية للظروف عرضًة أقل بأننا إيحاءً

الناِسك. الزاِهد
د يمهِّ فهو نيتشه. تلميح يف الفت يشء ثمة األولية، الشكوك هذه من الرغم عىل
هيمنًة واألكثر األقوى الطبائع «ستكون حيث الكالسيكية، من جديد لشكٍل الطريق
خاصٍّ قانوٍن مظلة تحت واملثالية القيود هذه وسط السامية بالسعادة تتمتع التي هي
قيود تكره والتي أنفسها عىل لها سلطة ال التي الضعيفة «الشخصيات عكس عىل بها»،
األسلوب فكرة عْرض يف يبالغ نيتشه أن من الرغم وعىل الرومانسيني). (أي األسلوب»
إنه إذ الفرد. عن بمعزل يُوَجد الذي األسلوب مفهوم إىل يدعو أنه الواضح فمن الفردي،
عن مميًزا دام ما الخاص أسلوبه شخص لكلِّ فسيكون خارجية، معايري توجد لم لو
يف يعمل محددة أُطٍر يف نفكر ليجعلنا األسلوب ملفهوم املجرد االستخدام ويكفي اآلخرين.
مثال أوضح ولعل اإلطار. هذا يقدمه الذي الدعم بفضل الفردية ويحققون األفراد، ظلِّها
إىل وصوًال هايدن من بدايًة يظهر مثلما املوسيقى، يف الكالسيكي األسلوب هو هذا عىل
صارمة، األسلوب ذلك قيود كانت ُمحدَّدة. غري ما نقطٍة عند منتهيًا وبيتهوفن، موتسارت
النجاح يحقق أن يمكن الثالثة نني امُللحِّ هؤالء من أحًدا أنَّ يتخيَّل أن للمرء يمكن ال ولكن
ويمكننا بالفعل. لهم توافرت قد كثريًة عناَرص ألن وجودهم؛ إثبات يف نجحوا لقد دونها.
بني الرصاع هذا ظلِّ يف املوسيقى يف الكالسيكي األسلوب هذا إنجازات أبرَز نرصد أن
يعمل نراه أن يمكننا والذي — الوقت ذلك يف شخص أليِّ متاًحا كان الذي األسلوب
بنجاحه يَِدين الذي مثًال، هامل، يد عىل عبقرية أعماٍل إنتاِج دون تماًما ُمْرٍض نحو عىل
لدى بدقة امُلحدَّدة الفردية السمات مجموعة وبني — له متاًحا كان الذي لألسلوب كلِّه

العظماء. األسلوب هذا أساتذة
ذلك معايري حسب هذا كان يستمر، للثقافة نيتشه لتحليل الكامل امَلساق لكن
العمل يمكن مشرتك أسلوب يوجد يعد لم اليشء. بعض مختلف فالوضع اآلن أما الوقت،
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هذه مثل يف الواضح من الخاص. أسلوبنا نجد أن علينا لذلك ق؛ الخالَّ الرصاع ظلِّ يف به
«سواء يقول: أنه وحقيقة درجة. أقىص إىل مسهبة األسلوب فكرة مجرد أن الظروف
يكون أن يكفي إنما نظنه، كنا الذي بالقدر يهم ال سليم غري أم سليًما الذوق هذا أكان
شكلية ولكنها جمالية، فقط ليست هنا يستخدمها التي املعايري بأن توحي ذوق!» هناك
نتساءل، هذا يجعلنا وقد بتشكيلها. مقارنًة الثانية امَلْرتبة العنارص طبيعة تحتل أيًضا.
هذا أن نيتشه ظنَّ وبالتأكيد األساس، يف ا مهمٍّ العنارص منه تتكون ما كان إذا مجدًدا،
يكون أن إىل املرء يتوصل أن وحيد؛ يشء «يلزم يقول: كتب الجزء نهاية ففي مهمٌّ.
عندئٍذ الشعر، من أو الفن من كذا بالنوع أم كذا بالنوع أكان سواء نفسه، عن راضيًا
أحسن يف يكون أن يمكن النفس عن الرضا بلوغ ولكن محتَمل.» بمظهر اإلنسان يبدو
بل محتَمل؛ مظهر دون وظلوا الرضا بلغوا ُكثر أشخاص وثمة رضوريٍّا. رشًطا الحاالت

تحديًدا. السبب ولهذا
نيتشه. عىل الضغط إمكانية مدى حول التساؤل بالفعل تثري هذه مثل فقراٍت إن
يف ما بطريقٍة ينجح فإنه ومبالغاته، التعبري تطرفات نحو ميوله كلِّ من الرغم فعىل
نصفه أننا املقابل الخطر ولكن املالئمة. غري املواضع عىل الضوء يسلِّط بأالَّ اللباقة انتهاج
قد تحديًدا، الحالة هذه يف بجديَّة. يقوله ما إىل ننظر ال أننا يعني ما »؛ «تحفيزيٌّ بأنه
طور يف زالت ما أفكاًرا تحوي ألنها اللباقة؛ عدم من بقدر املخاطرة املناسب من يصبح
أنه لدرجة هنا وجوده من روعة أكثر ستكون لكنها لعمله، محورية وستكون التشكيل

اإلنسانية. فوق أبعاده من بدًال اإلنسانية بأبعاده رؤيته األفضل من سيصبح
صاحب لإلنسان يعطي نيتشه كان إن ما حول مفتوحة املسألة نرتك بينما وهكذا،
نتفق أن يمكننا شخصيته، بعنارص املتعلق املوضوع يف مطلًقا تفويًضا املميَّز األسلوب
عىل قدرته هو مميٍَّز بأسلوب يتسم ً امرأ إن نقول أن إىل تدفعنا التي األسباب أحد أنَّ
معظم إىل بالنسبة ستكون متفاوتة تجارب ودْمج بنجاٍح، الصعبة األمور مع التعامل
وبارزة وممتعة مؤثرة لحظة ثمة أكرب. خطة من جزءًا وجعلها مهينة أو محرجة الناس
صادمة ناٍر إطالِق حادثة بعد — فيه الذي اللُّعبة» «قواعد رينوار جان فيلم نهاية يف
الضيوف إىل امُلضيف يتحدث — ريفي بيٍت يف العطلة قضائه خالل طيَّار فيها يُقتَل
الضيوف أحد أن لدرجة فائقة بعناية مختارة وبكلمات رفيع بذوق املذهولني املجتمعني
يتمتع «إنه للتوبيخ: يتعرض ولكنه جديد!» تعريف بالحادثة. وصفها «لقد لآلخر: يقول
الخطاب حافظ لقد تماًما. صحيح وهذا األيام!» هذه نادر يشء وهذا راٍق، بأسلوب
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وجعل عابر، متحرض مظهر أنه بوضوح يبدو ما وأبقى واللياقة، اللباقة عىل الراقي
وثمة املجتزئ. أو االنتقادي امِلزاج من بدًال رثائي بِمزاج تهم أرسَّ إىل هون يتوجَّ الضيوف
التأقلم عىل والقدرة التعبري، ُحْسن أنه يبدو بما يتعلق القدرة هذه مثل يف قوة موطن
أو االنحالل، إىل تؤدِّي أن يمكن تجارب — معقد شخص أيِّ إىل بالنسبة — يُعتَرب ما مع

تقدير. أقلِّ عىل النفس، كراهية إىل
يطرح فقرات بضع فبعد األمر. عليه ينطوي عما الكشف يف برصاحته نيتشه يتسم

سؤاًال:

تكون ال حني ومرغوبة وجذابة جميلة األشياء نجعل أن لنا يتسنَّى كيف
عن االبتعاد … اإلطالق عىل كذلك ليست ذاتها حدِّ يف أنها يل يبدو كذلك؟
نتعلمه أن علينا سيكون ما كلُّ هذا … تفاصيلها من كثري يختفي حتى األشياء
أخرى؛ أمور يف منهم حكمًة أكثر نكون أن علينا أنه إىل إضافًة الفنانني، من
نحن، ا أمَّ الحياة. وتبدأ الفن يتوقف حيث عادًة تتوقف الشديدة قوتهم ألن

يشء. كلِّ قبل اليومية حياتنا أمور أتفه يف حياتنا، شعراء نكون أن فنريد

٢٩٩ امَلِرح»، «الِعلم

التام فهمك بشأن نفسك يف الشك كثري تكْن ال وذوًقا: لباقة أقل أخرى، بعبارة
تقدير. أحسن عىل وجميلة األقل، عىل مقبولة تجعلها أن فاألهم حقيقي؛ هذا لألمور.

أن بما يقرتحه؛ أنه يبدو ا ممَّ غريزية أكثر أمٌر هو نيتشه فيه يفكر ما أن أظن
نفسه يجد مأزق إنه ذه. وننفِّ نعرفه أن بالفعل منا يريد بما يتفوَّه أن النهاية يف عليه
يقول أن يجب أم التلميحات، بإبداء نفسه يُرِيض أن يجب هل وتكراًرا؛ مراًرا فيه واقًعا
ذلك نكون أن يريدنا إنه الزوال؟ رسيعة صورٍة يف نعرفه أن لنا رضوري أنه يرى ما
يعلم ولكنه الذكاء، شديدو ألننا تلميحات إىل إالَّ يحتاجون ال الذين األشخاص من النوع
من كثري بإحداث نتهمه ثم الكوارث؛ مصافِّ إىل يرقى ال يشء أيِّ عن آذاننا سنُِصمُّ أننا
صيغ استخدام يحاول يزال ال كان امَلِرح» «الِعلم كتاب مرحلة خالل تافه. أمٍر عىل الجلبة
الذي الضجر بعُد أوجعه قد يكن ولم بينها. الروابط لعْقد إيانا تارًكا وتحفيزية، رمزية
متأكًدا، ليس وهو فهمه. سيُساء ما دائًما أنه يدرك عندما زرادشت منه سيعاني ما كثريًا
من أو وحسب، جهالء كانوا لو الذوق الناس يعلِّم أن فقط يستطيع املرء كون من أيًضا،
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يُعتَرب فاسد. ذوق ولكنه بالفعل لديهم الذوق تشكَّل الذين أولئك تثقيف إعادة إمكانية
نيتشه كتبها التي الكتب آخر فهو متفائل؛ رجل كتاب األساس، يف امَلِرح»، «الِعلم كتاب

حارض. ووعي حيٍّ بضمري
جي وصفه ما عكس عىل نيتشه، لدى نسبيٍّا الهادئ الجانب هو هذا حال، أية عىل
شخصية يف ملجهوٍد إشارة أية ظهرت لو ألنه »؛ امُلكدِّ «بالفاضل مربَّر نحو عىل سترين بي
فهذا إذن — نفسه مع وتلقائيته وهدوءه وحنانه جاذبيته يستخدم أنه بدا لو — أحٍد
وبالنظر بها، ب املرحَّ التقاليد قيود من الشنيع تحرُّرنا عند لكن األسلوب. يف خطري فشل
منها كثري يُعتَرب والتي لنا، متاحة «تبدو» التي املعيشة أساليب من الهائل العدد إىل
دون داخلنا» يف املوجودة «الفوىض تنظيم نستطيع أن املحتَمل من فليس بالفعل، كذلك
تنظيم عن نيتشه فكرة د يجسِّ ما كثريًا الذي جوته، حتى املرئية. الجهد إشاراِت بعض
بالطبع، كان، لقد ذلك. سبيل يف تكبَّده الذي املجهود إخفاء عىل قادًرا يكن لم الذات،
ترتك قد التي والدوافع االهتمامات تنوع التنوع؛ عىل املفروضة الوحدة من مقيِّدة حالة

عاجزين. معظمنا
الوحيد «اليشء هو مميًزا أسلوبًا املرء شخصية إكساب بأن نيتشه ادِّعاء كان لقد
شخصياته باَل تشغل الذي فاجنر، من السخرية إىل تهدف كانت ربما (عبارة الرضوري»
أحد للشفقة، بنقده يتعلق فيما متوقع غري سلوًكا طياته يف يحمل ة)؛ ُملحَّ حاجٌة الرئيسية
الشديدة النثرية نصوصه أحد يف بانتظام. عليها أبقى والتي ة، امُللحَّ موضوعاته أشهر
ينظر فإنه البالغ، لطوله نظًرا كامًال هنا اقتباسه علينا يتعذر لألسف والذي العبقرية،
يف كان إن يسأل وهو بالشفقة». يشعرون الذين وأولئك املعاناة «إرادة إىل االعتبار بعني
الحساسة املناقشة يف ويبنيِّ العالقة، هذه يف يندمجا أن عليه املشَفق أو املشِفق صالح
ر لتحجُّ الطبيعية، األحوال من حال بأيِّ بصلة، يمتُّ ال للشفقة بغضه أنَّ ذلك تعقب التي
إىل يشري فإنه عليه، املشَفق الشخص يهمُّ ما وبقدر اإلحساس. تبلُّد أو القسوة أو القلب
يهرولون ثمَّ وِمن محنة يف أنه يالحظون َمْن وأن حساس، أمٌر الروحية حاالته تنظيم أن
يحتاج قد يعاني َمْن أنَّ أبًدا بالهم عىل يخطر ال وأنه القَدر»، دْور «يتبنَّون مساعدته إىل
وهم بالنجدة، يأمرهم «القلب») (أو الشفقة» «دين ف «كال، بفرحته، املمتزجة معاناته، إىل
.(٣٣٨ امَلِرح»، («الِعلم وقت!» أرسع يف تساعد عندما هي مساعدة أفضل أن يعتقدون
ر يتضوَّ شخص إىل والرشاب الطعام تقديم عن يتحدث ال نيتشه أن الواضح من
عىل مسلَّط هجومه بل جراحية، لعملية الخضوع وشك عىل شخص تخدير أو جوًعا،
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حسبما — النبيل وتجاهله اآلخرين، حياة لتنظيم الشاغل اإلنسان شغل باعتبارها الشفقة
تفسري إساءة شيوعها) من الرغم (عىل لوقاحة فإنها ثَمَّ، ومن الخاصة. لشئونه — نفهم
التالية املناقشة ح توضِّ مثلما األساسية، اآلخرين احتياجات تجاهل عىل يحث بأنه مقصده
وحميدة رشيفة طريقة مائة فثمة جيًدا، ذلك «أعلم املشِفق: عىل الشفقة آثار عن مبارشًة
أخالق دعاة رأي ويميض «أخالقية»! جدُّ طرٌق وهي طريقي، عن بعيًدا وإثنائي لتضلييل
املرء يضل أن أخالقيٍّا؛ سيكون غريه، يشء وال األمر، هذا أن ادِّعاء حدِّ إىل اليوم الشفقة
يواصل وهو .(٣٣٨ امَلِرح»، («الِعلم اآلخرين» نجدة إىل ويسارع النحو هذا عىل طريقه
وما الخاص، طريقه يف اإلنسان سري عليها ينطوي التي القسوة عىل بطالقة الرتكيز
برباعة، ويختتم، الدْفء. وانعدام بالجميل الِعرفان وغياب الوحدة من غالبًا ذلك يسببه

لنفسك.» تعيش حتى منعزًال ِعْش هذا: يل تقول «أخالقي بقوله:
طريقهم يف السري عىل تستحثهم التي األخالق أن األشخاص من العديد سيشعر
«طريٍق» وجود إىل يفتقرون أنهم وهو واضح لسبب انتهاجها؛ ببساطة يمكن ال الخاص
يمثِّل يشء من ما ولكن واملشكالت، واملخاوف واالحتياجات الكفاءات فلديهم بهم؛ خاصٍّ
تشكيل عن مسئوًال فرد كلُّ يصبح بأن نيتشه اقرتح عندما فرديٍّا. هدًفا إليهم بالنسبة
وقت حتى نتبنَّاها كنَّا أو حاليٍّا، نتبنَّاها التي ة امللحَّ برؤيته يستعني ربما فإنه حياته،
املرغوبة، سماته بني الصدارة مكانة األصالة احتالل مع فنيٍّا، عمًال يشكِّل ما حول قريب،
كونه عن فضًال البرشية، أجل من أُمنية باعتباره سخيًفا يبدو وهذا الرضورية. حتى أو
التفرُّد، من كبري بقدٍر فطريٍّا يتسمون الناس معظم أن سلًفا يفرتض إنه حيث وصية؛

بالفعل. به مؤمنًا كان لو األولوية، نيتشه يعطيه أن يجب كان افرتاض وهو
قراءته يستطيعون الذين األفراد هؤالء يف تقدير، أقل عىل يفكر، إنه األمر واقع يف
ذلك، فعل املرء يستطع لم إذا ولكن علمي. حد عىل هذا يقل لم أنه من الرغم عىل م، بتفهُّ
قيمة. بال ستكون الخاص» طريقه املرء «يتبع لكي املطلوبة الطاقات شحذ فرص فإن
للغاية محدودة نسبة ليصبحوا عنهم يتحدث الذين األشخاص عدد بالفعل هذا ويقلِّص
يملكون ال وهم القطيع سياسة منتهجي يُدين كيف الباقني؟ عن فماذا السكان. من
بهم. مهتمٍّ غري فقط هو وإنما يُدينهم، ال ولكنه آخر؟ يشء أيَّ يصبحوا أن عىل القدرة
يه مفرسِّ وسط الرياء من مزيد إىل تؤدي التي غيابها، أو سياساته، مسألة هذا ويثري
يستطيعون عمن ماذا ولكن الحًقا. هذا سأتناول فكره. يف أخرى سمة بأية مقارنًة
يرى هل بهم؟ خاص طريق من ما بأنه يشعرون زالوا ما هذا مع ولكنهم م بتفهُّ قراءته
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األوىل الحالة كانت لو محقون؟ أنهم أم بالهم، يريحوا لكي أنفسهم يخدعون أنهم نيتشه
كانت ولو مذهل. نحو عىل األشخاص إمكانات يقيِّم نفسه أمام أنه فيبدو الصواب، هي
مميًزا أسلوبًا املرء حياة إكساب بشأن إذن يقوله ما فإن الصواب، هي الثانية الحالة
والذكي املوهوب ذلك وهو اآلن، بنفسه يفعله أن يجب عما املرء يتساءل وقد مهمٍّ، غري
فإنه مواهبه من الرغم عىل ألنه الشهرة؛ إىل ينزع ال الذي واملتفتح والحساس واملثقف

الحًقا. إجاباتها نستكشف األسئلة من مزيٌد سلبيني؟ أشخاص من ما أم سلبي.
التي األسلوب مسألة نرتك أن قبل فيه النظر نُمِعن أن علينا مهمٌّ آخر سؤال ثمة
ألكسندر وهو نيتشه، ي مفرسِّ أبرز أحُد السؤاَل هذا أثار دائًما. حديثنا مثار ستظل
هو: والسؤال ما. حدٍّ إىل مقنعة بإجابة اإلتيان يف وفشل ،(١٩٨٥ (نيهاماس، نيهاماس
أن املرء يتخيل ال معايري حسب — تماًما بائسة بشخصية يتَّسم شخص يستطيع هل
األسلوب اختبارات يجتاز أن — نيتشه بينهم من ليس وبالتأكيد قليلة، قلة إال يرفضها
متوافقة التفاصيل جميع إن أي تماًما؛ شكلية نيتشه معايري كانت لو املميز؟ الفردي
باإليجاب. املروِّعة اإلجابة ستكون يبدو ففيما إذن حدة، عىل كلٌّ عليه هي ما يهم وال مًعا
أو بشخصية االتسام حقيقة يف اإلعجاب يثري شيئًا ثمة أن «أعتقد يقول: نيهاماس كتب
إنكاره يمكن ال أسلوبه جورينج؟ عن ماذا .(١٩٢ :١٩٨٥ (نيهاماس، مميز» بأسلوب

نيهاماس: يقول القليل. سوى به يعجب أال املرء يأمل ولكن إغفاله، أو

وغري دائم نحو عىل الرشير الشخص كان إن إيلَّ بالنسبة الواضح من ليس
أرسطو يصفها التي السمة فتلك ال؛ أم شخصية بالفعل يمتلك لإلصالح قابل
ضمنيٍّا الثناء يستحق ما فثمة ما، وبصورة كذلك. ليست ربما «بهيمية» بأنها
ملرتكبي املتطرفة الحاالت وتَُحول مميز، بأسلوب أو بشخصية االتسام يف

الشكيل. نيتشه بحسِّ ولو حتى عليها، الثناء دون الرذيلة
١٩٣ :١٩٨٥ نيهاماس،

ستكون ادعائه إثبات نيهاماس بها يستطيع التي الوحيدة الطريقة ؛ ُمحريِّ أمر هذا
الفقرة. هذه منه أتت الذي الرصيح، اللُّغوي االشرتاط خالل من

ما قلت، فكما نيتشه. عن بالنيابة الطريقة بهذه التملُّص الرضوري من ليس
واثًقا يكن لم هدٍف نحو تمهيدية خطوات باعتباره تبنِّيه يجب امَلِرح» «الِعلم يف يقرتحه
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الكتاب من األخريان فالقسمان الفنية، التحفة هذه بفضل بنفسه يفتخر وهو بعد. منه
الكتاب بأفكار الن ُمحمَّ امَلِرح»، «الِعلم من األوىل الطبعة نهاية يمثالن اللذان الرابع،
األبدي، التكرار فكرة األثقل»، «الوزن األخري قبل القسم يطرح نجاحه. عىل راهن الذي
أولئك بها سيسعد ولكن القوي. باستثناء شخص، أيُّ يحتملها ال مرعبة فكرة باعتبارها
من حرفيٍّا منقوًال الرتاجيديا»، «مستهل األخري، القسم نجد ثم بالقوة، يتسمون الذين
بالغموض، يتسم العمل هذا من مقتطًفا باعتباره زرادشت»، تحدَّث «هكذا افتتاحية
بني وحدًة األقل يُعتَرب الكتاب بأن املرء يسلِّم أن ويجب القدرة. بهذه يتعلق ما باستثناء

حياته. طوال املعقدة نيتشه مجهودات
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كذلك، يعد لم ولكنه األشهر. نيتشه كتاَب زرادشت» تحدَّث «هكذا كتاُب ظلَّ طويلة ملدة
من بوضوح، الكتاب يعرض عامة. بصفة اإلشادة يستحق تطوٌر ظني حسب وهذا
من الرغم عىل الحالة، تلك دالالت أسوأ ملهمة، قصرية أسطر صورة يف كتابته خالل
الكتاب هذا يف عمله يحاول نيتشه كان ما كتاباته. أفضل بعض عىل أيًضا يحتوي أنه
العبارات من مجموعة استخدم الغرض ولهذا فيلسوًفا، شاعًرا بصفته نفسه إثبات هو
من كبريًا ا كمٍّ يستخدم فهو الشعر. عن فكرته ُمفِجع نحو عىل تكشف التي االصطالحية
أفضل وبتأثري أيًضا، أخرى مواضع يف ذلك يفعل ولكنه واالستعارات، املجازية الصور
يتضح فمعظمها األدبية؛ املختارات عن هو املرء لدى ن يتكوَّ الذي األول واالنطباع بكثري.
ويسهل الساخرة، واملحاكاة لإلنجيل املبارشة األصداء بني تتنوع إنجيلية، مختارات أنه
كلِّ نهاية يف زرادشت» تحدث «هكذا جملة تكرار بسبب ما نوًعا يتخدَّر الذي القارئ عىل
مشهوًرا أصبح بعضها قصائد، عىل الكتاب يحتوي األمزجة. ع تنوُّ عن يتغاىض أن قسم
ويمكن وديليوس. مالر كان أنجحهم ولعل املوسيقيني، املؤلفني من عديد واستخدمه
فهما القصائد؛ بهذه خاصة بصفة املوسيقيني هذين إعجاب وراء السبب مالحظة للمرء
الحياة تصوير يف وقتهما معظم وقضيَا واستثنائية، هائلة إرادٍة بقوة يتمتعان رجالن
التي املحزنة الزوال حالة بعكس الصمود، عىل قادران وهما وجمالها، حيويتها بكلِّ
شخصية يف موجود عنٍرص عن ينمُّ نجاحهما أن إالَّ القصرية. اإلنسانية الحياة بها تتسم

الحنني. وهو أال إنكاره، جاهًدا يحاول كان عنرص نيتشه، ابتدعها التي زرادشت
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هي مفاجئة، مواضع يف تلوح والتي زرادشت»، تحدث «هكذا يف األصدق النربة إنَّ
زرادشت يحاول ِسَمتان وهما واإلقرار، اإلجالل نربة هي إقناًعا األقل والنربة الندم. نربة
«اإلنسان وصول أمام الطريق لتمهيد رضوريتان أنهما بما األذهان، يف غْرسهما جاهًدا
وهي مريدون، له يكون أالَّ عىل م مصمِّ نبيٌّ ولكنه نبيَّه. زرادشت يُعتَرب الذي األسمى»،
قد ولكن األنبياء. بقية عن تميِّزه أنها بما عليها، بالرتكيز االهتمام شديَد نَِجُده رغبة
من ممكن عدٍد أكرب له يكون أن عن الحقيقة يقول شخص يعزف كيف املرء يسأل
التي الحقيقة من اإلطالق عىل متأكًدا ليس زرادشت أن يبدو فيما واإلجابة املريدين.
من بعناية محسوب املعنى يف التباس وهو «الهبوط»، أو و«النزول» جبله ترك عىل تجربه
املالزم زرادشت رفيق هي التي الكآبة عن الرابع الجزء يف الساحر يعربِّ نيتشه. جانب
ومرة شاعٍر!» مجرد سأكون أحمق! فسأكون الحقيقة، عن ابتعدت «لو يغني: عندما له،
مريديه إىل زرادشت يتحدث الواهبة»، «الفضيلة األول، الجزء من األخري القسم يف ثانية،
«هذا لكتاب مقدمته نهاية يف يقتبسها أنه لدرجة باختيارها فخوًرا نيتشه كان بكلماٍت

اإلنسان»: هو

ذلك: من وأفضل بل زرادشت! من واحرتسوا عني انرصفوا أنصحكم: بصدق
عىل املرء يظل أن للمعلم رديئة ملكافأة إنها … خدعكم قد فلعله منه! اخجلوا
تؤمنون إنكم تقولون … إكلييل؟ تمزيق تريدون ال فلَم تلميذ. مجرد الدوام
كلِّ أهمية ما لكن بي، تؤمنون وإنكم زرادشت؟ أهمية ما لكن بزرادشت؟
كلُّ يفعل هكذا وجدتموني. هكذا أنفسكم: عن بعد تبحثوا لم أنتم املؤمنني؟

بال. ذي بيشء اإليمان ليس ولذلك املؤمنني،

ملن فإنه فيها، التأمل تسرتعي التي الحكمة كلِّ من الرغم عىل ولكن قوية، فقرة إنها
الطرق فبأي وهكذا يُنبئون. وإنما يجادلون، ال األنبياء ألن ؛ نبيٍّ عن تصدر أن الغريب
رفضه إن زرادشت؟ تعاليم يف باطل هو وما حق هو ما اكتشاف املريدون يستطيع
املؤرشات تربِّره ال الذي الرفض ذلك — والطاعة الوالء فروض وتقديم املبايعة قبول
من جزءًا يكون أن إىل يهدف أنه الواضح ومن اإلعجاب، يثري أمر هو — للحق املنفصلة
تعاليم مع التأقلم كيفية حيال ين متحريِّ يرتكنا ولكنه املسيح. مع الدائرة نيتشه معركة

بالنقد. لنا يسمح موضٍع يف لسنا فإننا فاسدون، أننا فبما زرادشت،
كبرية يقوله، ما كلِّ حيال الحذر باتخاذ وينصح نفسه، يف يشكِّك نبيٍّا أن مشكلة
كونه عن الناجمة املخاطر لكن دين. متجسِّ متناقضني أمرين اجتماع بصدد فنحن للغاية؛
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التعامل كيفية مشكلَة فقط م تُضخِّ إليها، ينبهنا من أول زرادشت يكن لم والتي نبيٍّا،
يف عمله يمكننا ما كلُّ متزايد. نحو عىل اشتباه محل يبدو والذي فيلسوف، فنَّان مع
مًدى أيِّ إىل نالحظ وأن زرادشت، رؤى مشاركة نحاول أن املشئومة الظروف هذه ظل
أن ذلك بعد اتضح لو ولكن فاسدة. أنها دائًما نتذكر أن رشيطة ُمخيِّالتنا، عىل تسيطر
املطاف نهاية يف مقتنع أنا ما نفعل أن علينا فسيكون ومبهمة، غامضة نفسها الرؤية
بأسلوب يتذوقه أن وهو الكتاب، بهذا يفعله أن للمرء يمكن الذي الوحيد اليشء بأنه

مراوغ. عبثي
التي التحذيرات جميع من الرغم عىل يكفي، بما ممتعة أمور عىل الكتاب يحتوي
لإلعجاب، مثرية بداية يبدأ وهو تُنَىس. ال تجربة قراءته ألجعل محِبط، نحو عىل أْقحمتُها
بإلهام الجبل عن نزوله طقوس بأنه وصفه يمكن ما وكتابة جبله، عن زرادشت بنزول
بنبأ أتيتكم لقد «اسمعوا! املحوري: موضوعه إىل زرادشت ينتقل ما رسعان ولكن صادق.
معنًى األسمى اإلنسان جعل إىل إرادتكم فْلتتجْه األرض. هذه معنى إنه األسمى. اإلنسان
من تصدقوا فال بإخالصكم، لألرض تحتفظوا بأن اإلخوة أيُّها إليكم أتوسل األرض. لهذه
يقدم .(٣ املقدِّمة، األول، الجزء زرادشت»، تحدث («هكذا فوقها» تتعاىل بآمال يمنُّونكم
بأن لهم ووصيته زرادشت. لدى الرئيسية الثالثة املفاهيم من مفهوم أول االقتباس هذا
أشعر والتي املتكررة، العظيمة نيتشه موضوعات أحد هي بإخالصهم لألرض يحتفظوا
جْعل كيفية حول التنوير بعض هو اآلن ننتظره ما ولكن التعاطف. من بكثري نحوها
وصوله، لنضمن نتخذها أن يجب التي والخطوات األرض، لهذه معنًى األسمى اإلنسان
قليلة معلومات عىل إالَّ نحصل ال لألسف لكننا يصل. عندما عليه سيكون الذي والشكل
اإلنسان أن مثل رسيًعا، توضيحه يمكن بسيط فهم سوء ثمة األمور. هذه من أيٍّ حول
إنسان، هيئة يف يكون لن بأنه للتفكري داٍع من وما ارتقائية. ظاهرة سيصبح األسمى
زرادشت إعالن خالل من عموًما يُعرَّف أنه ويبدو الكايف. بالقدر واضًحا ليس هذا ولكن
أن بابتهاٍج يستطيع الذي الكائن هو األسمى اإلنسان األبدي: بالتكرار املتعلق الثاني
«إرادة هي زرادشت تعاليم وثالث املبدأ. أو العقيدة حال هو هذا ألن العقيدة؛ هذه يعتنق
أنقى يف األسمى اإلنسان د يتجسَّ أخرى، ومرة للوجود». الجوهرية «الحقيقة أو القوة»،

ذلك. مؤدَّى كان مهما ذاته، عىل متغلِّب بأنه لإلعجاب؛ إثارة وأكثرها صوره
اإلشارة تجدر قد ومما زرادشت. مسرية خالل ذلك عىل املرتتبة النتائج إحدى تتضح
فإنهما هذا، ومع كذلك. ليس نفسه هو ولكنه األسمى، اإلنسان بشري هو زرادشت أن إليه
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بخصوص غالبًا إليه نتوصل أن يمكن فهٍم أفضل أن ويبدو الِخصال، بعض يف يشرتكان
زرادشت. من مة ُمفخَّ صورة أنه هو األسمى اإلنسان

األخرية، بخطيئته زرادشت العرَّاف يخرب عندما املثال، سبيل عىل الرابع، الجزء يف
إغواء دون سيُدِرك األسمى اإلنسان أن املرء وسيفهم اإلنسان. عىل شفقته أنها يتضح
هذا يدفعه لن لكن اإلنسان، معاناة قبول عىل قادًرا وسيكون األخرية. الفتنة هي هذه أن
العنرص أنها منطلق من باملعاناة امتألنا لقد درجة؟ أية فإىل بها، شعر ولو املعاناة، إىل
باعتبار إليها وننظر إلينا، بالنسبة كذلك بالفعل وهي الوجود، من استئصاله يف األصعب
سطحية نعتربها فإننا الزوال، رسيعة دائًما السعادة أن وبما موجودة. حالة أعمق أنها
السعادة هي عنها سمعنا التي األبدية الوحيدة والسعادة اإلغواء. أنها نعترب أو أيًضا،
نعترب فإننا مفهومة، بيولوجية وألسباب بعد. إليه نصل لم الذي اآلخر، العالم يف املوجودة
أن بمجرد موضعها غري يف السعادة تكون ثَمَّ ومن ما، لعملية نهاية املتعة، أو السعادة،
جميًعا نُعتَرب الدرجة هذه وإىل العملية. نفس من التالية املرحلة أو التالية، العملية تبدأ
«ليست» املتعة بأن املتطرف االتجاه تبنَّى شوبنهاور أن بما شوبنهاور، من لة ُمعدَّ صورة
تماًما معارًضا كان املهنية، نيتشه حياة يف املرحلة هذه وبحلول لأللم. مؤقتًا ًفا توقُّ إالَّ
السخيفة الشخصيات أحد — فاجنر السابق معبوده جانب إىل — كان الذي لشوبنهاور،
تعاليم إنها زرادشت». تحدث «هكذا يف اكتشافه سهل نحو عىل تنكرت التي ما حدٍّ إىل
من أعمق السعادة بأن تقول التي — يعارضوه؟ أن مريديه من يريد وهل — زرادشت
حال بأي (هذا، الثمل» «نشيد بعنوان الرابع الجزء من فصل يف نعرف مثلما املعاناة،
األملاني العنوان أما ،The Drunken Song اإلنجليزية الرتجمة يف يظهر ما األحوال، من
أثناء السائر «نشيد أو ،Das Nachtwandlers-Lied فهو الجديدة النقدية الطبعة يف

النوم»):

عميق، العالم إن
عميقة، وآالمه النهار. يظن كان مما أعمق فهو

اآلالم؛ من أعمق واللذة،
وانقِض! هذا يا ُمرَّ األلم: يقول

الخلود؛ تطلب ال لذة من ليس ولكن
له. نهاية ال خلوًدا
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مؤثرة، األساسية عاطفته ولكن األملانية. النسخة يف حتى وال مميًَّزا، شعًرا ليس هذا
نفس من سابق موضع ويف األبدي. بالتكرار صلًة األقرب زرادشت إىل بالنسبة وهي

قائًال: ذلك زرادشت أوضح القسم

«جميع» ل نعم قلتم فقد إذن أصدقائي، يا واحدة؟ لَلذَّة نعم يوًما قلتم هل
تعود أن اشتهيتم أفما ومتعاشقة. ومتداخلة متسلسلة األشياء فجميع اآلالم!
بهذا إنكم الدهر!» من لحني ابَْقْي اللَّذة، أيتها «رجاءً فهتَْفتُم: مرتني املرَّة
ومتداخلة متسلسلة ولألبد، مجدًدا «جميعها»، األشياء تعود لو وددتم التمني
نهاية ال أبديٍّا حبكم كان الخالدون، أيها العالم. «أحببتم» وهكذا ومتعاشقة،
تطلب لذَّة «كلَّ ألن لتعود! دعوتموها ولكنكم تنقيض أن لآلالم قلتم له.

الخلود».

أكثر نحو عىل عنه عربَّ الذي لرأيه باملشاعر والفيَّاض الغنائي نيتشه تناول هو هذا
يشء، كلِّ تمنِّي يعني واحد يشءٍ تمنِّي أنَّ حول يدور والذي أخرى، مواضع يف تشدًدا
وضعها. عىل الطبيعة حاالت بقية بقاء عىل حالة أية فيها تعتمد السببية الشبكة أن بما
األسمى اإلنسان له. ج يروِّ الذي األبدي التكرار عن البداية، يف األقل عىل رأيه، هو وهذا
نيتشه يعربِّ كما ينفصالن، ال واأللم اللَّذة ألن يشء؛ أليِّ نعم يقول ألن املستِعدُّ الكائن هو
الرغم عىل ولهذا، يليه. وما املأساة» «مولد كتاب يف البدائية الفردية من بدايًة الدوام، عىل
فهمي حال، أية عىل وهذا، كله. هذا إلقرار ُمستِعدٌّ فإنه اآلن، حتى الوجود هول من

وله. لألمر،
غري قبوله عن عربَّ أن بعد ألنه األسمى؛ اإلنسان لتفسري بداية إال هذه ليست ولكن
يف تماًما، كان مثلما يشء كلُّ يتكرر أن فيها يطلب التي الدرجة إىل للوجود املرشوط
أن املحتَمل من بوقته. األسمى اإلنسان يفعله ما مسألة هناك زالت ما أبدية، دورات
بوصفه قبل من تعريفه تمَّ الذي العادي، اإلنسان يفعله عما تماًما مختلًفا شيئًا يكون
(«هكذا سحيقة» هوة فوق مشدوًدا حبًال األسمى؛ واإلنسان الحيوان بني مشدوًدا «حبًال
عن نحن نختلف مثلما عنَّا مختلًفا سيكون .(٤ املقدِّمة، األول، الجزء زرادشت»، تحدث
شكله؟ سيكون ماذا ولكن واإلقرار، القبول بروح فسيفعله يفعله ما كان وأيٍّا الحيوانات.
وممتِعًضا. وتفاعليٍّا، الحجم، ضئيل شيئًا أي عليها؛ يكون أن يُنتَفى التي الهيئة نعلم
األسايس املوقف صاحب كنت إذا أنك إىل تشري زرادشت لدى القوانني نقض من ملحة وثمة
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عنوان يحمل الذي الفصل يف بوضوح هذا ويظهر تريد. ما تفعل أن فبإمكانك الصحيح
يقول: كتب حيث ة»، العفَّ «عن

الحواس. هذه طهارة هو إنما أُوِجبه ما إن كم؟ حواسِّ بقتل عليكم أشري هل
تكون لتكاد فإنها البعض عند فضيلة كانت لو إنها ة؟ بالعفَّ عليكم أشري هل
يف يتجىلَّ شبقهم أن غري التمتع، عن يُمِسكون هؤالء ولعل الكثريين. عند رذيلة
ذُرى إىل حتى الزاهدين هؤالء تتبع الشهوة كالب إن حركاتهم. من حركة كلِّ
ولكالب سكينته. عليه لتشوِّش الصارم تفكريهم أعماق إىل فتنفذ فضيلتهم،
عنها ُمِنعت إذا امُلفكِّر العقل من قطعة لنيل به تتوسل ما املرونة من الشهوة

اللحم. من قطعة

بالنربة وهي األخرية، الجملة خصوًصا قاسية، ولكنها هنا، ت التزمُّ من مسحة ثمة
سطر ثمة ولكْن الراحة. من نوًعا تمثِّل زرادشت» تحدث «هكذا يف عام بوجه اآلِمرة
قمعية، طبيعة ذا ليس وهو املضاد، االتجاه يف يدفع النربة، تلك عن بعيًدا مهيمن،
أن بما نتوقعه، ما هذا يشء. كلِّ قبل النفس مع والصعوبة، االستحالة عىل يؤكِّد ولكنه
فهي الجسدي، واإلشباع والرضا الراحة أما العظمة. عىل ينصبُّ األول نيتشه اهتمام
نيتشه يوجه األسمى؟ اإلنسان إىل العظمة ستُنَسب طريقة وبأية للعظمة. معادية أمور
منه املرء ع يتوقَّ قد ثَمَّ ومن اإلبداعي، الفني اإلنجاز إىل األقل عىل االهتمام بعض دائًما
تماًما. خاويًا زرادشت» تحدث «هكذا كتاب كان الشأن، هذا يف ولكن مذهلة، فنية أعماًال
العلمية اإلنجازات تناول بعكس بعُد، تُبدَع لم فنية أعماٍل ل تأمُّ بالطبع املجدي غري من
يف ولكن عنه. إجابات من نريد ما نعلم الثانية الحالة يف أننا بما بعُد، تتحقق لم التي
من مجموعة وجود فكرة فإن ذلك، عىل عالوًة املعنى. بهذا أسئلة توجد ال الفن حالة
شكلهم؟ سيكون ماذا ولكن سخيفة. بالفعل تبدو الفنانني من كلهم السامني» «البرش
الخصوص. بهذا إشارات أية لنا يقدِّم ال نيتشه ألن هذا؛ من أكثر التخمني من فائدة ال
من الرغم وعىل الشأن، هذا يف تقدُّم أيِّ إحراز عن عاجًزا كان أنه يبدو األمر، واقع يف
أعماله، يف يتكرر ال هذا فإن أخرى، بأمور اشتُهر مثلما املصطلح بصياغته اشتُهر أنه
تحدث «هكذا عن لحديثه يُفِرد حيث اإلنسان»، هو «هذا يف بالذات االحتفاء باستثناء
تخطي لحظة كلِّ يف يجري «هنا قائًال: األخرى، كتبه بقية من أطول وقتًا زرادشت»
اإلنسان»، هو («هذا العظمى» الحقيقة األسمى اإلنسان مفهوم أصبح وهنا اإلنسان،

.(٦ زرادشت»، تحدث «هكذا
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من به امُلحِدق لإلغواء نيتشه خضع لقد التمني. عىل قائم ُمْحِزن تفكري هذا لكنَّ
ما كلَّ أن لدرجة البائس الواقع عن البعد كلَّ بعيد األعىل واملثل امُلثُل؛ صناع جانب
يتذكر وهنا هكذا. ليس األعىل املثل بأن والتفوُّه الواقع هول يف التفكري هو عمله يمكن
ومعرش (نحن) املقززين الياهو ملعرش جاليفر»، «رحالت روايته يف سويفت، تجسيد املرء
يتمتعون «قد بأنهم استحقاق عن ليفيز عليهم يعلِّق الذين للتقدير، ني املستِحقِّ الهونينم
النظيفة البرشة … بالحياة يتمتعون الياهو معرش ولكن التفكري، عىل الكاملة بالقدرة
د تعقِّ التي والحياة، واملشاعر الغرائز أما فراغ؛ فوق مشدودة باختصار، الهونينم، لدى
ثمة احتشامهم.» وعدم بقذارتهم الياهو ملعرش فمرتوكة واالحتشام، النظافة مشكلة
مفاجئًا؛ يكون ال قد أنه من الرغم عىل األسمى، واإلنسان اإلنسان بني هنا غريب تشابه
عىل يسمو أعىل مثل إىل اإلشارة يحاول شخص أيُّ حتًما سيصادفها التي للصعاب نظًرا

ويرفضها. اإلنسانية
هو هدفه كان ربما أو بديل، ظهر زرادشت» تحدث «هكذا من سابق جزء يف
زرادشت، خطب أوىل إنها «الروح». الكتاب هذا يف ى يُسمَّ ما لتقدُّم تكمييل تفسري تقديم
من عليها نحكم التي البالغية، اللغة إىل ُمرتاح غري املرحلة هذه حتى فيها يزل لم التي
الروحي اإلزعاج من «نوًعا هيلر، إيريك يعلق حسبما ، تستِحثُّ التي الفقرة هذه ركاكة
يقصد والذي َجَمل، صورة يف هنا الروح تبدأ .(٧١ :١٩٨٨ («هيلر»، املفرط» والحيواني
من قمعي تراث وهو ظهره، فوق يحملها التي الِقيَم تراكُم أرهقه العرصي، اإلنسان به
يميض وهو الجمل يرتنَّح الذنوب. انتهاك بحتمية املرهون بالذنب واإلحساس االلتزامات
التنني. محاربة بنيَّة أسد، إىل ويتحول املطاف نهاية يف يتمرَّد ولكنه الصحراء، يف مرسًعا
ظهر فوق يُحتَمل ال الذي الثقيل العبء سبب لذلك وهو عليك»؛ «يجب التنني ى يُسمَّ
ُخِلقت.» التي القيم كلُّ وأنا بعيد، أمٍد منذ ُخِلقت القيم «جميع أن يدَّعي وهو الجمل.
قدرة من الرغم عىل ولكن «أريد». ب عليك» «يجب استبدال عىل ًما مصمِّ األسد، يقاوم
إبداع أجل من الحرية عىل الحصول هو يحققه أن يستطيع ما كلَّ فإن القتال، عىل األسد
قابل غري نحو عىل «ال» يقول إنه نفسها. القيم يصنع أن يستطيع ال فهو جديدة؛ ِقيٍَم
واضح وهذا يستطيعها. كان التي الوحيدة الغاية ق حقَّ فقد نهايته؛ هذه وتكون للجدل،

طفًال: يصري ألنه مفاجأة؛ األخري ل التحوُّ لكن اآلن. حتى

ونسيان، براءٌة الطفل أن ذلك طفل؟ إىل املفرتس األسد ل يتحوَّ أن يجب ملاذا
إن مقدسة. عقيدة أوىل، حركة بنفسها، نفسها تدفع عجلٌة لعب، جديد، بدءٌ
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إرادتها، تطلب اآلن فالروح مقدسة، عقيدة تستلزم اإلخوة، أيُّها االبتكار، لعبة
عامله يجد أن اآلن يريد إليه، باالنتماء يشعر ال العالم يف غريب هو وَمْن

الخاص.

َلْم «إِْن املسيح: قول من نيتشه نسخة أخرى، أمور بني من هذا، يكون أن يجب
اإلصحاح متَّى، (إنجيل ماواِت» السَّ َمَلُكوَت تَْدُخلُوا َفَلْن األَْوالِد ِمثَْل وتَِصريُوا تَْرِجُعوا
«براءة عبارة نيتشه يستخدم أخرى مواضع ويف عرشة). الثامنة اآلية عرش، الثامن
إىل أحيانًا يلجأ كان الكتابة، أثناء اإلجهاد فيها يعرتيه كان التي اللحظات يف ل». التحوُّ
الرتكيب يف واحًدا عنًرصا أن يعلم ألنه درجة؛ ألقىص عاطفية أو متناقضة لفظية صيغ
سيحرره، كان ما هو اآلخر أن حني يف رصفه، معها يصعب لدرجة داخلنا بعمق خ مرتسِّ
الذي «سقراط عن نسمع املأساة» «مولد فمنذ لهذا الواضح. تعارضه من الرغم عىل
ويف للموسيقى. معاٍد بأنه جوهره يف سقراط يصوِّر نيتشه أن حني يف املوسيقى»، يعزف

املسيح». روح يحمل الذي الروماني «القيرص عن كتب تُنَرش لم مالحظة
تعني تراها أم املستحيل، وتحقيق املألوف لتغيري مؤثِّرة محاوالت مجرد هذه هل
نحو عىل منقسًما رجًال كان نيتشه ألن األوىل؛ الحالة الختيار مقنعة أسباب ثمة شيئًا؟
سنرى، وكما عليه. يجب كان ا ممَّ أكثر سقراط عن بأمور يُعَجب أن إالَّ يَسْعه ولم يائس.
تصويره اتَّخذ أن بعد السيطرة نطاق عن تقريبًا يخرج املسيح» «نقيض كتاب فإن
فإن زرادشت»، تحدث «هكذا إىل ُعدنا وإذا غنائيٍّا. منًحى املزعوم املثايل» «الفاسد ل
ومع فقط»، «للكبار اآلن الفيديو نوادي يه تسمِّ ما غرار عىل كان الحياة تجاه العام موقفه
بريئًا ومنهمًكا؛ منشغًال فيكون اللعب، يف كليًة مستغرق طفل بفكرة ُمفتتَن فهو هذا
األسمى اإلنسان يصبح أن يريد كان أنه الجائز من هل جاهًال. أيًضا نفسه الوقت ويف
بالعالم، معرفة دون تربَّت التي الشخصية تلك فاجنر، أوبرا يف سيجفريد شخصية مثل
خطرية؛ جديد» «بدءٌ العبارة فهذه مستبعًدا. أمًرا هذا يبدو إياه؟ لرغبتها بالفشل وُمنيَت
عثرات عن التغايض أن بإدراك — بالفساد خبريًا بوصفه — يتميَّز ما عادًة نيتشه ألن
إذ أمامنا. املطروحة الخيارات بني من ليس بيضاء جديدة صفحة وبدء وأخطائه املايض
الِفكر ثمرة ستكون الذات وهذه جماحها، ونكبح عليها لنتغلب ذاٌت لدينا تكون أن يجب
استخدامها، نيتشه يمقت كلمة وهي «اإللغاء»، ما بطريقة ستستطيع التي كله، الغربي
و«االستبقاء»، «املحو»، نفسه الوقت يف تعني والتي هيجل، إىل الفعيل انتمائها بسبب
علينا يتعنيَّ ما أسقطناه، إذا أو األسمى، اإلنسان به يُطاَلب ما هذا أليس و«الصعود».
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تتسم «الخالص»؟ إىل الوصول من نتمكن لكي الحالية حالتنا من انتقالنا أثناء يف عمله
وهو رومانسية، بجوانب املسيحية، ارتباطاتها عن بعيًدا الطفل، صفة أو الطفل، فكرة
ني تيقُّ وأزعم عليه، التأكيد يريد الذي العنرص أما عليه. نيتشه يوافق أن نستغرب أمر
يُعتَرب ما أو إلينا، بالنسبة أما األطفال. بها يتسم التي بالذات الوعي عدم حالة فهو منه،

مطلًقا. تخيُّله يصعب أمٌر اآلن ذلك تحقيق فإن إلينا، بالنسبة تقدًما
أن ثبت وقد األبدي. التكرار يتبنَّى أنه باعتبار األسمى اإلنسان إىل نعود وهكذا
كاحتمال، ببساطة إليه يُنَظر فهل نيتشه. آراء جميع يف غموًضا األكثر هو األمر هذا
يف يتضح حسبما األوىل، الحالة هي بالتأكيد األكوان؟ طبيعة حول جادة كفرضية أم
يف بما مالحظاته، دفاتر يف ولكن امَلِرح». «الِعلم يف الرابع الكتاب من األخري قبل القسم
يحاول فإنه القوة»، «إرادة بعنوان موته بعد َحت نُقِّ التي تلك الخصوص وجه عىل ذلك
فإنها محدوًدا، الكون يف الذرات عدد كان لو أنه واقع عىل بناءً عامة، كنظرية إثباتها
العالم تاريخ يُكرِّر أن إىل حتًما سيؤدي وهذا قبًال، عليه كانت شكًال تأخذ أن يجب
التجريبية األفكار هذه نرش يف وفشلُه الته، تأمُّ يف فائدة الجوانب أقل من هذا ويَُعدُّ نفَسه.
بحثًا بدقة؛ دراستها عىل الباحثون م يصمِّ لم لو كذلك سيصبح كان أو لالبتهاج، َمْدعاة
انفعاله ذلك عىل واستحثَّهم عهم شجَّ وقد بالفعل. فيه يفكر كان ما حول تلميحاٍت عن
اإلنسان فوق قدم آالف «ستة السويرسي، إنجادين وادي يف له خطرت التي بالفكرة
بعمقها املرء يقتنع التي الحدسية الرؤى تلك إحدى يبدو، فيما اعتربها، والتي والزمان»

بدقة. ماهيَّتها يحدِّد أن يستطيع ال أنه من الرغم عىل وصدقها،
حماُس أثار فقد هذا ومع باستحسان. للمذهب الكونية الرؤية إىل عموًما يُنظر لم
أنهم لدرجة حال، بأية اسمه حتى أو كثريًا، ين املفرسِّ إعجاَب املذهِب تجاه نيتشه
هنا قوله يسعني ما وكلُّ فعًال. به يقصده كان ما رشح يف براعتهم عىل يعتمدون
فإن لإلعجاب، مثرية فكرًة باعتباره وتقديمه املذهب هذا رشح محاولتهم أثناء يف أنهم
التسمية تلك إعطائه إىل نيتشه دفع الذي السبب عن يتساءل املرء يجعل ينتجونه ما
ه يسمِّ لم فلماذا أبديٍّا، تكراًرا األبدي» «التكرار ب يقصد يكن لم إذا باختصار: املضلِّلة.

بالفعل؟ يعنيه كان بما
ال بأنني الترصيح األوَّيل فعيل ردُّ كان االحتمال. نظرية مع أنفسنا نجد وهكذا
إذا التايل: الدليل عىل بناءً األسمى، اإلنسان حالة إىل مفاجئ نحو عىل باالرتقاء أكرتث
فلن إذن تاليتها، ومثل سابقتها مثل بالضبط هي تكون، أن يجب كما دورة، كلُّ كانت

67



نيتشه

نستطيع ال ثمَّ ومن تكرار، آخر يف فعلناه، بما وخصوًصا حدث، بما معرفة لدينا تكون
فيما فرح أو بفزع نفكر أن وال كارثيٍّا، كان ما تبعات تفادي نحو خطوة نخطو أن
أكتب التي الالنهائية املرة هذه فستكون صحيًحا، األبدي التكرار كان لو تاليًا. ينتظرنا
سيبدو هكذا محتوياته! تغيري إىل يدفعني فارًقا هذا يُحِدث لن ولكن الكتاب، هذا فيها
يوافقون أنهم من الرغم عىل معهم، الفكرة ناقشُت ممن الكثريين إىل بالنسبة ولكن األمر.
بأنها الترصيح يرفضون زالوا ما فإنهم يشء، أيِّ يف فارًقا تُحِدث أن تستطيع ال أنها عىل
َكْوٌن أسوأ، أيهما مؤخًرا: أحدهم سألني وحسبما األشياء. تجاه شعورهم عىل تؤثر ال
يبدو املرات؟ من نهائيٍّا ال عدًدا املعسكر فيه يقع َكْوٌن أم مرًة، أوشفيتز معسكر فيه يقع
فالتكرار، يقال. ما أقل وهذا يهم، ال إنه ليقول الشعور عديم شخص إىل يحتاج األمر أن
يحدث ما شديٍد بعبءٍ يستثمر يزل لم فإنه العملية، الناحية من ا مهمٍّ يكن لم لو حتى

«بالفعل».
بداية يف نسبيٍّا شهرية فقرة اآلن يُعترب فيما — املذهب هذا من كونديرا جعل لقد
الوقت يف والثرية املخترصة، أفكاره جوهَر — للكينونة» املحتَملة غري «الخفة روايته

املوضوع: عن نفسه،

من تَظَهر بمنظوٍر توحي األبدي التكرار فكرة أن عىل نتفق السبب لهذا دعونا
التي امللطِّفة الظروف دون من تظهر فهي نعرفها؛ ما بخالف األشياء خالله
إىل ل التوصُّ من امللطِّفة الظروف هذه وتمنعنا العابرة. طبيعتها بها تتسم
االنحالل غروب ومع الزوال؟ ورسيع عابًرا شيئًا نُدين أن يمكننا فكيف حكم.

امِلْقَصلة. حتى الحنني، بهالة يشء كلُّ يِشعُّ وأفوله،

٤ :١٩٨٤ كونديرا،

هذه سيطرة يف والسبب األوىل. العبارة هي هنا، الكاشفة العبارة أو املفتاح، إنَّ
لكي تكرارية، حلقة أية نطاق خارج منظوًرا يتبنون أنهم الناس خياالت عىل الفكرة
النفس رؤية من االنتقال يكون وقد ومرات. مرات يتكرر وهو يتصوروه أن يستطيعوا
الحماس، يولِّد ما هو إلهي، منظور من الكل ورؤية التكرارية، الحلقة يف محبوسة
الصريورة عالم يف بوجوده مقرٍّا املرء كان إن الرجوع، نشوة أو املفرط، العبء وإحساس

منه. مفر ال وأنه
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أستطيع أنني من الرغم عىل شيئًا، يل يحقق ال فكالهما الشك. إىل أنزع زلت ما
«حوار قصيدته يف ييتس مثل العظماء، الفنانني من كثري إىل قدَّمه الذي اإللهاَم أقدِّر أن

والروح»: الذات

مجدًدا، كلَّها أعيشها بأن راٍض أنا
… ومرات ومراٍت

حدث كلَّ ب أتعقَّ بأن راٍض أنا
بالتفكري؛ أو بالفعل منبعه حتى

الكثري! عىل نفيس وأسامح الكثري، أقيس
الندم أطرد عندما

القلب يف هائلة عذوبة ترسي
نغني، وأن نضحك أن علينا
يشء، بكلِّ ُمبَاَركون نحن
ُمبَاَرك. إليه ننظر يشء كل

هي كثريًا، به وتأثره لنيتشه قراءته لوال ليَنِْظَمها ييتس يكن لم التي األبيات، هذه
يملكون ال فيمن حتى نيتشه يرتكه أن يمكن الذي التأثري مدى يبنيِّ جيد مثال أيًضا
نيتشه لدى وجوده يف املرء يشكُّ أمر وذاك يقوله، عما دقيقة وغري غامضة فكرٍة سوى
وال عنه، للدفاع شديًدا حماًسا نيتشه يُبِدي مما الكثري األبيات هذه تحوي كما نفسه.
عن ليس الالحقة، كتاباته يف هذه النظر وجهة إىل يتوصل ولكنه الندم. طرد فكرة سيَّما
والنظر الندم آلثار قة املتعمِّ النفسية التحليالت طريق عن وإنما األبدي، التكرار طريق

عامة. بصفة املايض إىل
من نوًعا يجعله ألنه األبدي؛ التكرار عن باختصار ذكره يستحق آخر أمر ثمة
وهذا نيتشه. أفكار أفضل من األحوال من حال بأية يُعتَرب ال أنه من الرغم عىل املزاح،
عالقته تتسم آخر عالٍم معتقدات لجميع ساخرة محاكاٌة األبدي التكرار أن هو األمر
مجدًدا ييتس اقتبسنا إذا املعقول»، غري الرباجماتي «الحيواني العالم هذا — العالم بهذا
الصور عالم أو والنار، الجنة من وبدًال واألنطولوجي. األكسيولوجي باالستعالء —
التكرار خالل من خالًدا أصبح العالم هذا بأن يوحي فإنه الالمتغرية، األفالطونية
من فقط قيمته يكتسب العالم هذا أن آخر عالم من معتقداٌت تزعم وبينما الالهادف.
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العالم هذا أن ُمستِفز نحو عىل األبدي التكرار يقرتح آخر، بعالم مرتبًطا كونه واقع
تصبح أن إىل ما جملٌة فيها تتكرر التي لتلك مماثلة عملية خالل من القيمة من ُمجرٌَّد
من باألحداث املرتبط العبء ينبع كونديرا: إىل عدنا إذا مزعجة. جعجعات سلسلة مجرَد
هذا، من األفضل (أو يشء» ال تساوي «املرة أن حني يف مرة، من أكثر تحدث أنها منطلق
يف وهو كونديرا، يتمكَّن آخر. يشءٌ والقيمة يشء، العبء لكن مرتني»). يشء أيَّ «جرِّب
بني أي والثَِّقل؛ الخفة بني ذكيٍّ جدال عقد من املخلصني، نيتشه مريدي من الشأن هذا
أن علينا يجب هل أو نقدِّر، هل آخر. جانب من والجدوى جانب من القيمة أو املعنى
بسبب أكرب نحو عىل شيئًا نقدِّر، أن علينا كان إن سألنا لو منطقيٍّا سيكون هل أو نقدِّر،
يعتمد األمر أن األقرصهي اإلجابة نهائي؟ ال تسلسل بحدود يتكرر نموذج ألنه أم تفرُّده
«كال بإقرار اإلجابة إىل ميَّاًال للغاية، املتقلِّب بِمزاجه نيتشه، كان وقد امِلزاجية. حالتك عىل

منهما». «أيٍّ بنفي وأيًضا األمرين»
يف مرة ألول تِرُد التي القوة»، «إرادة حول األساسية زرادشت تعاليم ثالث تدور
زرادشت زار كيف يروي الذي وهدف»، هدف ألف «عن عنوان يحمل األول بالجزء فصٍل
يجاوره من تقدير عن يختلف تقديٍر إىل بحاجة منها كالٍّ أن ووجد الشعوب، من كثريًا

يقول: ثمَّ، ومن الشعوب. من

عقبات من اجتاز ما فيه وسطَّر رشيعته، لوَح رأسه فوق شعب كلُّ علَّق
تمجيده موضوع فهو املنال صعَب له تراءى فما قوة. من إرادته تُْضِمر وما
وسيلة كلَّ يقدس فهو مطلبها، عزَّ ملحة حاجة إال خريُه وما لديه، واملحمود

الحاجة. بهذه الظفر من تمكِّنه

بعينه، اإلبداع إال التقدير «ما بالقيمة: القوة عالقة عىل يركِّز الفصل، نفس يف الحًقا
فقط التقدير عرب كنوًزا. تقديركم أرادها أشياء إال الكنوز ما املبدعون! أيُّها إيلَّ فأصغوا
نهاية يف ولكن فيها.» نواة ال قشوًرا إال الوجود كان ملا التقدير ولوال قيمة، هناك تغدو
إذا اإلخوة أيُّها أخربوني ولكن هدًفا، لها اليوم حتى البرشية تعرف «لم يقول: الفصل
عىل الحًقا سنناقش ذاتها؟» إىل أيًضا تفتقر أفال الهدف، إىل بعُد تفتقر اإلنسانية كانت
املخترص الذكر من أوضح هذا يزل لم لكن بالقيمة. القوة» «إرادة ارتباط تفصييل نحو
الذات»، عىل «االنتصار بعنوان الثاني بالجزء فصٍل يف آخر، موضع يف القوة» «إلرادة
الوجود»؛ «إرادة ب قال الذي ذلك الحقيقَة يُِصِب لم الواقع، «يف زرادشت: يقول وفيه
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توجد حيث إال إرادة وال … شوبنهاور] إىل عنيفة رضبة [وهذه لها وجود ال اإلرادة فهذه
الحياة.» إرادة ال القوة، إرادة إال هو إْن إليه أدعو ما ولكن حياة،

ومرًة زرادشت». تحدث «هكذا يف األمر هذا عن بالفعل نيتشه يقوله ما كلُّ هذا
ال مؤلِّفه سيكتبه ما بإبالِغ محكوم نبيٌّ زرادشت أن — أخرى بعبارة — نجد ثانية،
بإرصار يعارض أنه ومشكلته جاد. نحٍو عىل مناقشته ويمكن قبُل من ِصيغ يشء بإبالغ
غري من أنه إالَّ املالحظات. من العديد تُبنَيِّ مثلما األنظمة، وواضعي األنظمة وعزم
املعضلة هذه وتدفعه للقيم. جديد جدوٍل نَرش أراد لو نظاٍم تفادي يمكنه كيف الواضح
مستباًحا تجعله ممتنعة صعبة تلميحات يقدم فهو قاطبة؛ األمور أسوأ ارتكاب إىل
تُوِحي التلميحات أن من الرغم عىل ولكن الفهم. سوء من لكثرٍي ومعرًَّضا عدة لتفسريات
األفكاَر استطعنا، إن نعاِرض، أن يجب بأننا ونُعَلم علينا تُحرَّم فإنها ُمستِرت، فكريٍّ بثراءٍ
التقييم هو هذا عليه. نعرتض ما حتى نعلم ال يجعلنا ُمتقطِّع نحو عىل أمامنا عنها امُلعربَّ
يمكن وُمربَّرة قسوة أقل أخرى تقييمات وثمة زرادشت». تحدث «هكذا ل قسوة األشد
حيث «زرادشت»، بعد أعماٍل من نيتشه ألَّفه ما إىل االنتقال ل أفضِّ ولكني عنها. الدفاع
عباءته يف مبجل بمظهر الظهور مع يتأقلم أن إىل مضطرٍّا يعد ولم عنفوانَها، قوتُه بلغت

النُّبُوئية.
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حياة يف تدمريًا األكثر الوحيدة التجربة أعقاب يف زرادشت» تحدث «هكذا كتاب أُلِّف
ري؛ بول صديقه خالل من بها للزواج تقدَّم أن بعد إياه، سالومي لو رفض وهي نيتشه؛
سالومي لو كانت منه. كانا مما اآلخر إىل أحدهما قريبني كانا أنهما ذلك بعد ليكتشف
أهم من واحدة الحًقا تصبح أن قبل ريلكه عشيقة أصبحت وقد للغاية، موهوبة امرأة
مجال يف الكتشافاتها معتادة غري ثرية بعبارات تقديره عن لها يُعربِّ الذي فرويد، مريدي
عالقة عمله، مواصلة إطارها يف يستطيع عالقة باقتضاٍب نيتشه ر تصوَّ الرشجية. اإلثارة
غريبة، فوتوغرافية صورة وثمة له. ا ندٍّ يعتربها أن يستطيع امرأٌة فيها وتساعده تفهمه
داخلها لو تقف بينما عربة، يجرَّان وهما ري مع فيها يظهر منه، بإرصار التُِقطت
أكانت النظر بغض — متوقع غري تشويًها الصورة هذه تقدِّم تجاههما. بسوطها ح تلوِّ
تحدث «هكذا يف الواردة الشهرية املالحظة لتلك — ال أم لنيتشه خطرت قد العالقة هذه
تنَس ال إذن امرأة؟ إىل ذاهب أنت «هل لزرادشت: عجوز امرأة تقول عندما زرادشت»،

سوطك!»
املقرَّبني، أصدقائه ألحد يقول كتب وقد التام. اليأس درجة إىل نيتشه الرفُض أهان

:١٨٨٢ عام امليالد أعياد يف أوفربيك فرانز

حتى مضغه إىل اضُطررت ما أصعب كانت الحياة يف األخرية «اللقمة» هذه
امُلهينة الذكريات من عانيت لقد بها. «أختنق» أن املحتَمل من زال وما اآلن،
بازل يف إليه أرشت وما جنون، نوبة من كاملعاناة الصيف هذا يف وامُلوِجعة
عاطفتني بني رصاع عىل ينطوي وهو يشء. أهمَّ أخفى األخري خطابي ويف
، لديَّ جهٍد كلَّ أبذل أنني هذا من أقصد معهما. التأقلم أستطيع ال متعارضتني
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ولهذا «دهوني»، عىل طويًال وتغذَّيت طويلة ملدة عزلة يف أعيش كنت ولكني
… الخاصة عواطفي عجالت عىل إنسان، يطيقه ال نحو عىل محطَّم، اآلن أنا
إنني لضعت. ذهب، إىل السماد هذا لتحويل الكيميائية الخدعة أكتشف لم ولو
مفيدة، التجارب «جميع فإن إيلَّ بالنسبة أنه إلثبات فرصة أفضل أمام هنا

رائعون!» األشخاص وجميع مقدسة، األيام وجميع
التنصيص عالمتي بني الواردة الجملة ،١٩٨-١٩٩ :١٩٦٩ ميدلتون،
إمرسون من امَلِرح» «الِعلم من األوىل الطبعة يف اقتباس من مأخوذة

تلك يف شكٍّ بال آالمه وساهمت زرادشت»، تحدث «هكذا كتابة بدأ هذا عىل وبناءً
خيبة إىل بالنظر ولكن الكتاب. ل تحمُّ أحيانًا الصعب من جعلت التي مة املتضخِّ الحالة
وربما لإلعجاب. املثري بالنجاح الكيميائية الخدعة أداء يف مجهوده ُكلَِّل ووحدته، أمله
كتاب من كبري جزء عىل طغت التي الحاسمة غري النربة عن أيًضا مسئولة عذاباته كانت
ولكن عنه. مالحظاتي معرض خالل باًال إليها أُلِق لم والتي زرادشت»، تحدث «هكذا
بالنفس، الثقة عدم من امُلعرِقل والشعور والغيبوبة واالنهيارات للكآبات ُعرضة زرادشت

له. مردَّ ال أمًرا مؤلفه وبني بينه التماثُل تجعل سمات وكلُّها
باعتباره زرادشت»، تحدث «هكذا كتابه عىل نيتشه أطلقها التي التوصيفات تشري
األسلوب ينتهج أنه من الرغم عىل أنه إىل وقته، حتى للبرشية ُقدِّم اإلطالق عىل كتاب أهم
كالمه، يف يرد لم الذات نقد فإن يطبقوها، لكي مريديه إىل النصيحة تقديم يف االنتقادي
حدثًا يكن لم األوىل الثالثة األجزاء نْرش أنَّ هذا من إزعاًجا واألكثر وقتذاك. األقل عىل
عام الخاصة نيتشه نفقة عىل صدر الرابع الجزء وأن بأوروبا، الثقافية الحياة يف كبريًا
دقيق فهٍم إىل ل التوصُّ عن يكون ما أبعد نيتشه كان مًدى أيِّ إىل يبنيِّ وهذا .١٨٨٥
كانت لو تقدير. أقل عىل انتباهه تسرتعي أن ينبغي كان التي للدرجة معارصيه لحالة
كان لعمٍل يحدث أن عساه كان فماذا يًا، مدوِّ رسيًعا انهياًرا شهدت قد السابقة كتبه
«فيلسوف» أنتجه يشء بأيِّ مقارنًة أخرى ناحية من ِقَدًما وأكثر ناحية من إبداًعا أكثر
بنفس غالبًا ولكن مستمرة، ظلَّت نيتشه كتابات أن هو غريبًا يبدو ما أفلوطني؟ بعد من
أن عىل أرصَّ وقد زرادشت». تحدث «هكذا كتاب سبقت التي كتبه أحدثتها التي الحالة
ولكن عليه، وتعليًقا له تفسريًا كانت زرادشت» تحدث «هكذا بعد كتبها التي األعمال كلَّ
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أو األعمال هذه لطبيعة صادق تقييٍم من بدًال الذات لطمأنة محاولة كانت هذه أن يبدو
يتحدث ما نادًرا أنه كما مجدًدا، األسمى اإلنسان ذكر عىل يأِت لم جانب، فمن جودتها.
التطور فإن آخر، جانب ومن آخر. إىل وقت من فتظهر القوة إرادة أما األبدي، التكرار عن
مروًرا والرش»، الخري وراء «ما ونقصد زرادشت، بعد له كتاب أول صدور منذ الحادث
لم األخري، العام خالل املتدفقة منشوراته إىل ووصوًال وفصلها»، األخالق «أصل برائعته
تحدث «هكذا يف إليه مشار أو مذكور يشء بأيِّ بعيد من أو قريب من عالقة له يكن

زرادشت».
قد زرادشت» تحدث «هكذا كتاب بتأليفه نيتشه أن هو باألحرى يدهشني ما إنَّ
يبدو قد مما الرغم وعىل الحظ. حسن من وهذا واحدة، دفعًة بداخله ا ممَّ الكثري عن عربَّ
مواضع شكَّلت التي لنيتشه والغريبة الصادقة الساخرة املحاكاة تربير يف صعوبٍة من
يكن ولم الكتاب هذا من كلُّها استُلِهمت فإنها األول، الفصل يف إليها أرشت التي اإلعجاب
تستمران اللتان والرتدد التهكم نَْربتا تمنع حيث األخرى، الكتب من تُستلَهم أن ممكنًا
جميع تتطلب ما. معتقٍد ظهور احتماليَة والشجب، القسوة حسِّ وسط النهاية حتى
املرء يحتاج زرادشت» تحدث «هكذا من لالستفادة ولكن كامًال، انتباًها نيتشه كتب
ما بعد من الُقراء من ِقلة سوى عليه يقدر لن ما وهو واليقظة، باملرونة يتحىلَّ أن إىل
ملا نيتشه، ابتكره الذي النبي ولوال األوىل. الصفحات يف ية مدوِّ ترصيحات من به التقوا
«النبي بصفته السيَّاح عىل لعرضه أبيض رداءً إللباسه إليزابيث لشقيقته الفرصة أُتيَحت
أن جاست بيرت صديقه أيًضا استطاع وملا الجنون، من متقدمة حالة بلغ أن بعد د»، املمجَّ
أجيال جميع لدى اسمك «ِليتقدَّس الثرى: تحت نيتشه جثمان يُوارى كان بينما يقول،
«يتملكني اإلنسان»: هو «هذا كتاب من األخري الفصل يف نيتشه كتب عندما املستقبل!»
ن يخمِّ أن املرء وبإمكان «القداسة»، صفة األيام من يوم يف إيلَّ تُنَسب أن من فظيع خوف
أكون أن أريد ال … األمر» ذلك يحصل أن «قبل الكتاب هذا نرش إىل يدفعني الذي السبب

.(١ قدر»، أنا «لَم اإلنسان»، هو («هذا ُمهرًِّجا» أكون أن ل أُفضِّ بل قديًسا،
«ما ُمضلًِّال: عنوانًا زرادشت» تحدث «هكذا بعد األول كتابه يعطي أن د تعمَّ لقد
بإعادة يوحي فإنه يه، مفرسِّ أو نيتشه جانب من يقال قد ما كان وأيٍّا والرش»، الخري وراء
القيم محلَّ جديدة قيٍم إلحالل يستعد إنساٍن إىل فقط يشري وال القيم، «جميع» تقييم
الحجة يقدِّم ما هو الكتاب هذا القول. هذا تطرف من الرغم عىل حاليٍّا، نعتنقها التي
القيم من التخلص عىل ًما مصمِّ كان نيتشه بأن بعناية) املرء قرأه إن (الغائبة، املزعومة
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يجب السبب ولهذا العالم، هذا يف اكتشافها يمكن قيمة توجد فال العالم. يف املوجودة
نيتشه، يرصُّ حسبما ذلك، فعلنا لطاملا ذلك؟ تحقيق يمكن كيف ولكن قيمة. إكسابه
رنا تصوُّ من االنتقال إدارة ويجب نفعله. كنا أننا نعتقد ما هذا ليس اآلن حتى ولكن
درجات بأقىص نفعله، ما هذا بأن التام اإلدراك إىل نصنعه، ما الواقع يف اكتشفنا بأننا

الَعَدِمية. متاهة يف الرسيع السقوط نتجنَّب لكي والذكاء الحذر
بلوغ أجل من بذكاء والرش» الخري وراء «ما يف األولية الفكر اتجاهات ُصمَمت
الحق. وهو: أال الجوهرية، قيمتنا نعتربه مما موقفنا تجاه االرتياح عدم درجات أقىص
لدينا، الحق إرادة مصري حول شكوكه من بعًضا نشاركه يجعلنا أن نيتشه استطاع إذا
يمكننا رئييس آخر يشء من ما ألنه سؤال؛ دون مشيئته ذ ننفِّ بنانه طوع فسنكون
تفسري أو الحق، إرادة إىل الحق من االنتقال يف لديه معتاد أسلوب إنه إليه. االحتكام
يعرتف إذ لغز؛ صورة يف األمر يصوغ وهو النفسية. النظر وجهة من بالعالم عالقاتنا
عن ذلك من بدًال سألنا «لقد هنا. وسفينكس أوديب بني التمييز الصعب من إنه بقوله
وعدم الباطل؟ منه» بدًال نريد ال «ملاذا الحق: نريد أننا افرتض اإلرادة. هذه «قيمة»

الجهل؟» وحتى اليقني؟
آالف مدار عىل راسخة قيم بمجموعة التعلق بسبب فقط الغرابة شديد هذا يبدو ال
تتسم فيه، يرغب املرء أن معرفة أي الباطل، يف الرغبة فكرة مجرد إن إذ السنوات؛
غريَ أو ما، بأمٍر جاهًال يبقى أن يريد املرء إن نقول: أن للغاية املقبول من بالحماقة.
االدعاء أو القول ولكن ذلك. نفعل ما فكثريًا فيه، الحق صورة عليه تكون قد بما مهتمٍّ
يختلف لشأن إنه منطقيٍّا. تناقًضا طيَّاته يف يحمل ما أمٍر بشأن الباطل يريد املرء بأن
حال هو كما الحق، عن املرء بها يبحث التي الرصامة بغياب الخانع الرضا عن ما حدٍّ إىل
تصديق يف الرغبة عن يختلف أنه كما كافة. املهمة باألمور يتعلق فيما تقريبًا الجميع
من «العديد قول: يف غرابة فال ذلك. نعلم ال أننا من الرغم عىل الواقع، يف زائف هو ما
يف أخرى غرابة ثمة ولكن، عاقل. شخص أي معه سيتفق ما وهو زائف»، معتقداتي
املرء ألن ذلك قائمة؛ يرسد ثم «… اآلتي: ذلك يف بما زائف، معتقداتي من «العديد قول:

به. يؤمن ال إنه يقول أن يعني فإنما زائف، شيئًا إن يقول حني
نستطيع أننا يقرتح نيتشه أن بالفعل يبدو ألنه النقطة؛ هذه عن الحديث يف سأُسهب
من تأكَّدنا قد قضايا عىل املوافقة إرادة أي: الحق، إرادة نملك ملاذا مسألة يف التحقيق
ولو األمر. عليه التبس فقد بالفعل، هذا يعني كان لو ذلك. فعلنا أننا نعتقد أو حقيقتها،
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املوضوع تغيري مميَّز) (بدهاءٍ يواصل إنه يعني؟ كان فماذا يعنيه، يكن لم أنه افرتضنا
الجزء يف ينتقل فإنه ثمَّ، ومن يتناوله. ما تجاه نحرتس، لم لو تركيزنا، يفقدنا قد بمعدٍل
لدى نقيضة» بقيٍم «اإليمان هو بحثًا أكثرها التي املوضوعات، من أوسع نطاق إىل الثاني
انفصاله منذ يهاجمهم كان الذين امليتافيزيقيني، أن إىل بذكاء يشري وهو امليتافيزيقي.
يشكون بأنهم االدعاء إىل يميلون أنهم من الرغم عىل املأساة»، «مولد يف عنهم نفسه هو
أنهم، وبما نقيضه. من اليشء اشتقاق احتمالية يف يحققون ال يشء، كلِّ احتمالية يف
القلب ونقاء الذات، حبِّ من ينبع أن يمكن الغري حبَّ أن ينكرون املثال، سبيل عىل
اإلله الالفاني، الكون، «حضن فرضية يضعون فإنهم الباطل، من والحق الشهوة، من
قيمنا. مصدر ليكون كافيًا سيكون قوة أقل يشء من ما إذ ذاته»»، يف «اليشء املخفي،
يف كثريًا استخدمها ولكنه هنا، نيتشه يستخدمها لم التي القيم تلك فإن أخرى، بعبارة
يف (الشهوة) والرش والقبح، الزيف، فهناك أفالطون. إىل األصل يف ترجع أخرى، مواضع

الدنيوي. فوق مما نقائضها تنبع أن بد ال ثمَّ ومن الدنيا،
نيتشه: يشكك ذلك، من النقيض عىل

التقييمات تلك كانت إذا فيما وثانيًا اإلطالق، عىل أضداد ثمة كانت إذا فيما
ليست ربما بخاتمهم، امليتافيزيقيون عليها طبع التي الرائجة القيم وأضداد
أشبه منظورات … مؤقتة منظورات مجرد بل سطحية، تخمينات مجرد
الذين امني الرسَّ من املستعار التعبري هذا صحَّ إن املحدود الضفدعة بمنظور
الحقيقي يستحقها قد التي القيمة بكل اإلقرار ومع استعماله. عىل درجوا
قيمة نضفي أن حياة كلِّ نظر يف املمكن من سيظل فإنه واإليثاري، اني والحقَّ
بل والشهوة، الذاتية واملصلحة الخداع وإرادة التظاهر عىل جوهريًة وأكثر أعىل
واملحرتمة ة الخريِّ األشياء تلك قيمة د يجسِّ ما قوام يكون أن كذلك املمكن من
الرديئة األشياء تلك مع ماكر نحو عىل ومتجانسة ومقرتنة قريبة أنها هو

ربما! ربما. لها مماثلة أنها هو أو ظاهريٍّا، لها واملضادَّة
٢ األول، الفصل والرش»، الخري وراء «ما

نالحظ فدعونا للوراء، عدنا إذا يكف. ال ونيتشه خطري، املستوى بهذا التخمني إنَّ
يمعن نجده الحايل، الوقت ففي االفتتاحي. الجزء منذ تركيزه بالفعل غريَّ قد مًدى أيِّ إىل
الترصيحات من معينة أنواًعا بأن للتفكري إرادتنا يف وإنما للحق، إرادتنا يف ليس النظر
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نُعيل التي باألشياء مقارنًة بتدنٍّ إليها ننظر التي األشياء فيها تتناقض التي تلك حقيقية،
نستطيع ال ولكننا مرفوضة نعتربها أن يأمل التي األمثلة، تقديم هو يفعله وما قيمتها.
قيم من مشتق الواقع يف هو للحق األساسية القيمة نعتربه ما أن كيفية عن دحضها،
موضوًعا بوصفه — فالسفة كنا لو طبًعا — الحق إىل ننظر إننا غريزية. أكثر أخرى
من األكرب الجزء خ يرسِّ فإنه التالية، نيتشه فكرة إىل انتقلنا إذا ولكن، الواعي. للتأمل
تُْمِليها للفالسفة الواعية األفكار أن ويدَّعي الغريزي، املستوى عند الفيلسوف نشاط
نوع عىل للحفاظ فسيولوجية مطالب أوضح بعبارة أو «تخميناتهم، أو أهواؤهم، عليهم
مؤسًفا، أمًرا هذا يبدو .(٣ األول، الفصل والرش»، الخري وراء («ما الحياة» من معني

بقوله: للفكر ُمثبِّط آخر جزء يف فكرته نيتشه يواصل هذا، مع ولكن

من هذا ولعل الحكم. عىل َمأْخذًا بالرضورة عندنا يشكِّل ال ما ُحكٍم َ خطأ إن
أيِّ إىل باألحرى هي فاملسألة الجديدة. لغتنا يف السمع عىل وقًعا األغرب األمور
النوع، عىل ومحافًظا الحياة، عىل ومحافًظا للحياة، يًا منمِّ الحكم يكون مًدى
بالطبع يعني للحياة رشًطا بالالحقيقة نُقرَّ فأن … للنوع؟ نًا محسِّ وربما بل
قيميَّة. مشاعر من عليه اعتدنا ما ضدَّ مقاومًة خطرية وبصورة نبدي أن
الخري وراء فيما — وحده بهذا — نفسها تطرح بهذا، تجازف التي والفلسفة

والرش.
٤ األول، الفصل والرش»، الخري وراء «ما

التي لألسس نكرانها بقوِة والرش الخري وراء فيما نفسها الفلسفة هذه مثل تطرح
تجعلنا — للتلميح نيتشه نيَّة من كجزء أعتقد — أنها كما القيميَّة. أحكامنا عليها نبني
الخري وراء فيما نكون كي بأكمله، اإلنساني املشهد إىل نظرتنا يف أنثروبولوجيا علماء
القبائل بدراسة املختصون األنثروبولوجيا علماء فيها يكون التي ذاتها بالصورة والرش
إىل الواقع يف يرفعنا هذا ولكن يدرسونها. التي القبائل مفاهيم وراء» «فيما البدائية
«ما يف نفسه ويصنِّف نيتشه يصنِّفنا حسبما الجدد، الفالسفة نحن شأنًا، أعىل مكانة
شخص أيُّ املستقبل». لفلسفة «مقدمة الفرعي العنوان خالل من والرش» الخري وراء
تحيُّزات حول «أفكار بدأ أن منذ ا مهتمٍّ نيتشه كان مثلما للغاية املنال بعيد بعمٍل مهتم
يشء كلَّ أن يدرك بينما وأعىل أعىل مكانًا يشغل بنفسه سيشعر «الفجر» يف األخالق»
بلوغ بكيفية يتعلق فيما خطرية مشاكل بالفعل يخلق هذا ولكن متحيِّز، باألخالق يتعلق

78



املرتفعة األرايض اعتالء

ملا العكيس الوضع ما بصورة نيتشه يمثِّل عليه. الحفاظ ثم للغاية السامي املنظور هذا
للمرء بها يمكن التي الكيفية حول تدور وهي األنثروبولوجيا». عاِلم «معضلة ب يُعَرف
نفس لتطبيق االستعداد منه جزءٍ يف الفهم يعني إذ مفاهيمها؛ يشاركها ال قبيلة فهم
اعرتاضاتنا شمولية بنفس تتسم امرئ اعرتاضات كانت وإذا املواقف. نفس يف املفاهيم
املناهج بني السببية العالقة حول اآلراء من مجموعة عىل بناءً الشعوذة، تمارس قبيلة عىل
اآلخرين، األفراد بعض عن الناتجة والحالة القبيلة، أفراد بعض يها يؤدِّ التي والطقوس
فكَّر ما هذا األقل عىل أو يجري، ما فهم نستطيع ال ما بصورٍة أننا لو كما فيبدو إذن

املوضوع. هذا يف وامُلنظِّرين األنثروبولوجيا علماء بعض فيه
والعادات مجتمعه تجاه أنثروبولوجي موقف التخاذ محاولته أثناء يف نيتشه، أن بيَْد
إنه إذ إزعاًجا؛ أشد تكون ربما ولكنها مختلفة محنًة يواجه الغربية، الثقافة يف الجوهرية
العالم ترى أن تستطيع التي الحقيقية بالذات يُعَرف ما وجود عدم عىل يرصُّ من أول
وذكرياتنا دوافعنا سوى لسنا أننا ليوضح ًفا تلهُّ أشدُّ وهو ببيئتها. متأثرة غري بنزاهة،
والفلسفة، النحو، علم من ينبع (وما النحو علم يقودنا التي األخرى وامليول والحاالت
العقلية الحاالت وهذه أسطوري. أنه يتضح والذي ما، فاعل إىل ننسبها أن إىل والالهوت)
ذواتنا عن ننفصل أن فيها نستطيع ال مرحلٍة إىل وصوًال فيه، ننشأ الذي املجتمع يحددها
عليه، وبناءً يشكِّلنا. عما االنفصال استطعنا لو عليه نكون أن يمكن ما عىل نظرة لنلقي
إصدار له ل يخوِّ بما اإلنساني، الوضع عىل بانورامية نظرة إلقاء من يمكِّنه الذي ما

والرش؟ الخري وراء فيما أحكام
عىل بالتأكيد أنه من الرغم عىل مبارشة، إجابًة السؤال هذا عن أبًدا يجيب ال إنه
أصبح فيما فعليٍّا، حالٍّ يكون أن إىل يهدف ما أو يطرحه، الذي الحل ويكمن به. دراية
بوجود يؤمن ال فهو للتفكيكيني. مالءمته بفضل آرائه، أشهر أحد األخرية السنوات خالل
دفاتر يف موجود الشأن هذا يف ادِّعاءاته أقوى أن من الرغم عىل تفسرياتها، دون حقائق
كان املنشورة، أعماله ويف القوة»). «إرادة يف ٤٨١ القسم يف ُطِبعت (التي مالحظاته
منظور من «ملعرفة» ُمعيَّنة، زاوية من لرؤية « «إالَّ وجود ثمة «ليس أن ترصيحاته أوضح
عن نكوِّنه الذي «املفهوم» كان ما، يشء حيال دوٌر العاطفية لحالتنا كان وكلما . معنيَّ
املبحث وفصلها»، األخالق («أصل تجاهه» «موضوعيتنا» وكذلك اكتماًال، أكثر اليشء هذا
إليهما تنسبه عما يختلف موقٍف يف كالهما يُفرسَّ وما يُفرسِّ ما فإن وعليه، .(١٢ الثالث،
املفيد من ولذلك نظرنا، وجهة من األمور برؤية ملزمون إننا ساذجة. معرفية نظريٌة
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بسببنا، وذلك نفسها»؛ «األمور أبًدا نبلغ ولن النظر. وجهات من ممكن عدد أكرب تبنِّي
يُنَسب كان الذي باملعنى موجودة، األمور هذه أن يف للتفكري سببًا نملك ال ألننا وكذلك

العبارة. هذه إىل عادًة
إىل يدفعنا سبب يوجد وال الخاصة، املعرفية نظريته قط بالتفصيل نيتشه يَُصْغ لم
الثقافة، عىل الرئييس اهتمامه ينصبُّ عادته، هي فكما تحديًدا. ذلك أراد أنه يف التفكري
غري رشٍح لتوفري يكفي بما ليس ولكن — النظر وجهات بشأن يفعله ما يقول وهو
من مجردة ليست القيم، يخص فيما سيَّما وال معتقداتنا، أن يؤكد لكي — ملنظوره جديلٍّ
فسيبدو هذا، من أكثر منظوره يفرض أن امرؤ حاول ولو العالم. يف نشغله الذي املكان
حول املوجودة التنصيص عالمات وفرة وراء السبب هو شك بال وهذا للغاية. مريبًا هذا
ما بقدر ولكن وفصلها». األخالق «أصل من املأخوذ عاليه االقتباس يف مخادعة كلمات
عدَة يتبنَّى أن املرء يستطيع كيف الخاصة بطريقته يوضح فإنه بالقيم، األمر يتعلق
يعني هذا ألن حقيقتها؛ بلوغ من أبًدا يتمكَّن أن دون محددة، مشكلٍة تجاه مواقف
للحقيقة مميزة مكانة إعطاء — أيًضا — ثَمَّ ومن القيم، عالم يف حقائق توجد أنه افرتاض

بشأنها. املجادلة عىل يرصُّ التي
ويستمر األول كتابه يف مرة ألول يظهر بالفعل واحًدا معياًرا ثمة أن يبدو ولكن
الحياة. وهو: أال آخر؛ يشء كلِّ عىل املطاف نهاية يف به يحكم والذي أعماله، نهاية حتى
َمأْخذًا بالرضورة يشكِّل ال ما ُحكٍم َ خطأ إن والرش»: الخري وراء «ما يف يقول رأيناه لقد
ويف عليها. ومحافًظا للحياة، يًا منمِّ الحكم يكون مًدى أيِّ إىل هي فاملسألة الحكم، عىل
املقدمات من العديد كتب والرش» الخري وراء «ما فيه نيتشه كتب الذي العام نفس
فيه ذُكرت الذي املأساة»، «مولد كتاب بينها من السابقة، كتبه من لبعٍض املختلفة
وإىل الفنان، بمنظور العلم إىل «النظر إن يشء: لكلِّ مقياًسا بوصفها مجدًدا «الحياة»
تجارس التي «املهمة أنه الذات» نقد يف «محاولة يف عنه يقول ما هو الحياة» بمنظور الفن
مواجهة يف الحياة هو: هنا السؤال ولكن مرة.» ألول تناُولها عىل الجريء الكتاب هذا
وفالسفة فنانون فعل مما أكثر ليس واضحة، إجابة أبًدا نيتشه له يقدِّم ال أمر هذا ماذا؟
ل يُفضِّ كان الواقع يف إنه الحياة. «حجم» ب مهتم غري بالتأكيد إنه متميزون. آخرون
اإلنسان املرء سيتخيَّل حسنًا، للحياة؟ األسمى املكانة ما ولكن أسمى. ومكانة أقل، قدًرا
الشيك ذلك األسمى، اإلنسان عن الكثري يتخيَّل أن يجب املرء أن رأينا ولكننا األسمى.
رصفه كيفية حول توجيهات أيِّ دون زرادشت يقدِّمه الذي بياض عىل عليه املصدَّق
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ليست ولكن القوة. إرادة هي الحياة أن بما مهم، جزء بالتأكيد هذا القوة؟ منه. لنستفيد
والحياة، والقوة يشء. كلِّ عىل لوافق وإالَّ ذلك يمكن فال نيتشه. عليها يوافق القوة كلُّ
أن من بدًال أنه لدرجة املفاهيمي اإلطار نفس يف يقعان ما كثريًا مصطلحان فلسفته، يف

املنفصل. الرشح بعض إىل حاجة يف كليهما أن يبدو اآلخر، أحدهما ح يوضِّ
بينهم ومن — مطلًقا معياًرا بوصفها الحياة عن دافعوا الذين العظماء جميع اتسم
— لورانس إتش ودي وشفايتزر ونيتشه وبليك املسيح الحرص ال املثال سبيل عىل
قيمة. أكرب أخرى تنويعات أو صور لصالح منها، كبري لقدٍر إدانتهم يف البالغ بالحماس
استطاعت لو البكترييا أن من الرغم عىل جميًعا، يقصدونه ما املرء يفهم ما، وبطريقة
كان التي حجًما األكرب الكائنات مثل الحياة يف حقها بكلِّ شكٍّ بال لطالبت تتكلم أن
ذكرتهم الذين الخمسة األشخاص اعتربه وما لصالحها. البكترييا من يتخلص شفايتزر
ومع النواحي. من العديد يف كبرية بدرجة يتباين للحياة» «منِكر أو للحياة» «متحيِّز أنه
من الرغم عىل الحياة، لصالح حديثهم عند تافه» «كالم ب يتشدقون أنهم يبدو فال ذلك،
غالبًا نيتشه يقصده فما قرارات. أيِّ اتخاذ يف غالبًا يفيد ال والذي يعرتيهم الذي الغموض
عن أحكامه يف متزايد نحو عىل هذا ويتضح الحيوية. حتى أو النشاط إىل أقرب يشء هو
إفراًطا يعكس الفن كان إن ما واألخرية، الالحقة كتاباته يف املقياس، يكون حيث الفن،
يَُعدُّ فاجنر ألن ونظًرا والحرمان. الحاجة عن ناتًجا كان إن ما أو صانعه، جانب من

الشائعة. القضية تبنَّينا إذا مدان، فإنه الثانية، للحالة مثاًال
ملوافقة كافيًا، يكن لم إن رضوري، رشط الحيوية أن األقل عىل الواضح ملن إنه
لبعض موضوًعا (بوصفها جوته مثل فشخصية الالحقة. أعماله يف يشء أيِّ عىل نيتشه
التي املتنوعة الدوافع كمِّ بسبب لة ُمبجَّ الحال) بطبيعة نيتشه، ابتدعها التي األساطري
مجاالت يف النظري منقطع بإنتاٍج تقريبًا تتسم حياٍة خالل واستغاللها، تنظيمها استطاع
يحمل نيتشه أنجزه ما كلَّ فإن أسلوبه)، إىل للحظة عدنا (إذا هذا ومع ومتنوعة. شتَّى
نيتشه. وضعه الذي املعيار سطح أسفل يربض ومزعج قوي رصاع ثمة لكْن بصمته.
بالفعل منه استعرنا أن سبق الذي الرائع كتابه يتمحور الذي — ستاتني هنري يذكر

باقتضاب: منه خطريًا جزءًا — مطوًَّال اقتباًسا

ال أخرى، ناحية ومن واملرض، الصحة من كالٍّ يضمُّ عام تنظيم ثمة ناحية، من
الهيمنة سيمفونية بعزف الرضا إحساس من نفسه يحرم أن نيتشه يستطيع
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بمسألة أيًضا مرتبطة القوى هذه بني العالقة ومسألة املرض. قوى عىل القوية
نيتشه. ُهويَّة

٣٠ :١٩٩٠ ستاتني،

األبدي، التكرار يبنيِّ مثلما العام، اإلقرار نهج إىل منجذب نيتشه أن ذلك من املقصود
ما كلِّ من مستعٍص نفوٌر بقوة يجابهها التأكيد حركة ولكن يشء. أيَّ يبنيِّ كان لو
املرتبط الرصاع ما حدٍّ إىل الرصاع هذا ويشبه معارصيه. وسط ويقينًا تقريبًا، يصادفه

واألنبل؟ واألفضل األقوى النوع فقط أم الحياة، كل بالحياة:
االنقسام هذا قط يلحظ لم — أتبنيَّ أن أستطيع ما بقدر — نيتشه أن املدهش ملن إنه
للتأقلم محاولته يف خاضها أزماٍت يعكس أن يجب إنه حيث من خصوًصا عمله، يف الِفجَّ
يف وديونيسيوس أبوللو من تخمينًا بوصفه أيًضا رؤيته ويمكن األلم. الشديدة حياته مع
أعماق إقصاء خالل من ومحتَملة، مقبولة بطريقة الحياة أبوللو يمثِّل إذ املأساة»؛ «مولد
األهوال مواجهة عىل يجربنا مما شيئًا؛ ديونيسيوس يتجاهل ال حني يف السفيل، العالم
عن التخيل إىل كثرية، ألسباب مضطرٍّا، نفسه نيتشه يجد لم لو الوجود. يف الجوهرية
املتضاربة للدوافع العدالة يحقق نظاًما لنفسه ألنشأ املأساة»، «مولد يف الفنان ميتافيزيقا

إياها. امتالكه لسبب تفسرٍي إىل باإلضافة تكوينه، يف املوجودة
األمور به يعنى الذي — «األسوأ» مفهوم يصبح أن قبل طويل وقت يمرَّ لم ولكن
مقارنًة نيتشه إىل بالنسبة ما حدٍّ إىل مختلفة أهمية له — نتحملها أن نطيق بالكاد التي
أو دراماتيكي، الكتاب ذلك يف املفهوم فهذا املأساة». «مولد يف بها برش التي األهمية بتلك
رائع أمر وإقراره بُدائي. نطاق عىل بالسعادة، وأحيانًا باملعاناة، العادة يف متعلق يشء
نحو عىل نيتشه يكشف وهنا العظماء. الرتاجيديني لدى إال تقريبًا، مستحيل هو مثلما
يف الخربات من الكثري بل الخربات، اكتساب بعد ولكن خربته. وِقلَّة فجاجته عن سافر
مالحظاته، يمكن حدٍّ إىل مروًِّعا كان بعضها أن من الرغم عىل أنه اتضح قصري، وقت
النوع ذلك من كانت العظمى الغالبية فإن ديونيسيوس؛ برعاية كبرية، مبالغة دون
عادية كانت فقد ًا؛ متحريِّ نيتشه ترك والذي املأساة»، «مولد يف به مسموًحا يكن لم الذي
واتضح الحرشات. لسعات من كبري عدد عن الناتجة املعاناة من أضخم وليست وصغرية
يُعتَرب ما ذلك االبتذال، هو نيتشه، مكان كنَت لو األقل عىل مواجهته، يمكن ما أصعب أن
عاجز فهو ثمَّ ومن منهم. أيٍّ إىل نُِسب لو الفني بالحسِّ املتمتعة اآللهة إىل هة موجَّ إهانة
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الرواية وأقصد عرش، التاسع القرن يف منازع» «بال السائدة الفنية الصورة وضع عن
املوسيقى وأقصد الرواية، نقيض بالطبع، يوجد، كما فنِّي. تصنيف أيِّ ضمن الواقعية،
أن بيد الغربية. الثقافة يف مسبوق غري نطاق وعىل ما بطريقٍة املزدهرة الغنائية، غري
انفصاًما نجد اآلن الرتاجيديا. من جزءًا كانت عندما الحقيقي دورها لعبت قد املوسيقى
الفني، التحول من صورة ألي عرضة غري أنه الواضح من الذي الدنيوي، بني مروًِّعا
محاولة أدت وقد «الواقع». ب وبؤسها روعتها تتلوث لم التي «الخالصة» واملوسيقى
الظواهر يف تضليًال، األكثر ألنه إيالًما؛ األشد األمر وهو فاجنر، خداع إىل مًعا دمجهما
(يُعتَرب أبًدا. ينفصل أالَّ يجب كان ما د ليوحِّ األفق يف آخر شخص أي يظهر وال املعارصة.
إىل بالنظر سخيًفا، «كارمن» أوبرا يف بيزيه عبقرية عن األخرية اللحظة يف نيتشه ترصيح
«كارمن» أن حني يف والداللة، باألهمية يَموج عمٍل إىل بحاجة نيتشه كان املوقف. جديَّة

حدث.) أيِّ إىل معنًى نسبة بعناد ترفض — أدومو يرى ما حسب —
الجبيل موطنه إىل مؤقتًا يعود عندما الثالث، بالجزء ما مرحلٍة يف زرادشت يقول

نشاطه: الستعادة

ورصف النسيان هي حكمة خري وهنالك، عبث. قول فكلُّ األسفل يف هنالك أما
متعلق يشء كلَّ يفهم أن أحدهم أراد ما وإذا اآلن. تعلمته ما «وهذا» النظر،
أن من أنقى الطاهرتان يداَي ولكْن يشء، بكل يتشبث أن عليه فإن بالبرش،
أسفاه فوا أنفاسهم، رائحة من االشمئزاز تملكني لقد األشياء. تلك إىل تمتد

الكريهة! وأنفاسهم صَخِبهم بني َقَضيْتُه طويل زمن عىل

للوطن» «العودة الثالث: الجزء زرادشت»، تحدث «هكذا

الجبل. أسفل صادفها التي الحتمية الفارغة الثرثرة عن ع املروِّ حديثه ويواصل
املحيطة الحرضية البيئة تجاه — ذلك من متأكد وأنا — املعتاد نيتشه فعل ردَّ هذا وكان
امُلِقر إىل بالنسبة غريبة خطوة كانت تقريبًا كلها اإلنسانية الحياة إقصاء ولكن به.
عن بالحديث منظوره يف تضاربًا بوصفه ملحه ما تجنُّب يحاول أنه ويبدو ل. املؤهَّ غري
امَلِرح»: «الِعلم من الرابع الكتاب مطلع يف قال مثلما تماًما النظر»، ورصف «النسيان
نظرك ترصف أن يجب ما كان لو ماذا ولكن النظر».» «رصف هو الوحيد إنكاري «ِليكن
عن تتخىلَّ أن أو زنزانة يف تعيش أن إما ستضطر أنك لدرجة مكان كلِّ يف موجوًدا عنه
بالتفاهات االختالط من رضاوًة أشدَّ يأًْسا هذا يبنيِّ الجبيل؟ كهفك إىل وتصعد العالم
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أنه ذلك من بدًال قرر يشابهها، ما أو نيتشه، ذهن يف الفكرة هذه وردت وعندما وشجبها.
اإلعجاب يسرتعي يشء فال ذلك، ومع علته. عىل ويقبله يشء كلَّ سيقرُّ بأخرى أو بطريقة
أمور بأنها األشياء معظم عىل بالحكم تبدأ والتي نهائية ال إقراراٍت عىل تقوم فلسفٍة يف
عىل األكرب االعرتاض إن يقول: عندما زرادشت يدركه ما هذا فيها. الخوض محظور
ببصمته هذا نيتشه ويصوغ يتكرر. سوف الضئيل اإلنسان أن فكرة هو األبدي التكرار
«أقرُّ يقول: كتب حيث اإلنسان»، هو «هذا كتاب يف اليائسة بالسخرية لة املحمَّ الخاصة
يتمثَّل األمر، واقع يف األساسية فكرتي وهو األبدي، التكرار عىل الجوهري االعرتاض بأن
أخفت ،٣ الحكمة»، من القدر هذا عىل أنا «ِلَم اإلنسان»، هو («هذا وأختي» أمي يف دائًما

العرشين). القرن ستينيات يف إالَّ تُنَرش ولم الفقرة هذه إليزابيث
أن من الرغم فعىل ِعلَّته. عىل وقبوله يشء كلِّ إقرار حول أخرى مشكلة أيًضا توجد
الحتمي. شبه بفتورها واعيًا أيًضا كان فقد القدر»، «حب مثل ِصيَغ تجذبه كانت نيتشه
أن للمرء يمكن باألصح، أو واالستسالم؛ اإلقرار بني رصده يْسُهل فارق ثمة ليس إذ
هي هل عميل. نحو عىل ذلك نتيجة معرفة يصعب ولكن مختلفة وسيلتهما إن يقول
بكلِّ وقبولها الحياة إقرار إن يكفي؟ هذا وهل الالمباالة؟ مواجهة يف اهتمام مسألة
أيِّ عمِل عىل — أرى حسبما — ينطوي ال فقرها، كلَّ عام بوجه يتضمن والذي ثرائها،
يصادفه يشء بأيِّ ب يرحِّ موقف تبنِّي عىل الغالب يف ينطوي وإنما بالفعل. د محدَّ يشء
مطلوب أنه فسيبدو الروحية، والقذارة الضآلة هو بوفرة تجده ما كان لو ولكن ويقبله.
الذي أدورنو اعرتاض يف التهمة أساس هو وهذا العالم. إيقاع وتحسني التدخل امُلِقرِّ من
يف يعتَمل ما هو هذا أن كما .(٩٧-٩٨ :١٩٧٤ (أدورنو، لنيتشه باقتضاٍب عنه عربَّ
«ما سوى آخر عمل يف بذكاء عنها يُعربِّ لم نفسه، نيتشه تضم عظيمة صفقٍة خلفية
بالتناقض مدفوًعا أخرى، مرة التحرك إىل مضطر أنه هذا ويعني والرش». الخري وراء
التي النمطية الحركة وهي التايل؛ الكتاب يف بشأنه قراًرا ليتخذ الكتب أحد يف املطروح
التايل كتابه أن من الرغم عىل ولكن .(١٩٦٦ هيلر، بيرت (راجع آخر إىل عمل من دفعته
ويف بل العنيدة، نيتشه رصاحة بسبب الرصاع، وطأة تخفيف يف يفشل فإنه األعظم، هو
بني لتتأرجح (١٨٨٨) السابق العام يف أُلِّفت التي الكتب ويرتك سوءًا، األمر يزيد الواقع

الجنوني. والتمجيد املسبوقة غري اللعنات
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والعبيد السادة مفهوم

ويف جدلية»، «مناظرة باسم وفصلها» األخالق «أصل لكتاب فرعيٍّا عنوانًا نيتشه وضع
إىل تهدف والرش»، الخري وراء «ما السابق، لكتابي «تكملة أنه أعلن التالية الصفحة
الناحية من األقل عىل األخرى، أعماله عن مختلًفا طابًعا يتخذ وهو والتوضيح.» اإلضافة
طويلة أقسام إىل مة ومقسَّ ُمعنَونة، مباحث ثالثة من يتكوَّن إنه حيث من الظاهرية،
هذا من نيتشه هدف ولكن األكاديمي، املقال يشبه وهو األحيان. بعض يف ما حدٍّ إىل
األكاديمية، لإلجراءات ساخرة محاكاة بوصفه إليه النظر واألفضل حفيظتنا. إثارة هو
بسهولة تصنيفه ويمكن محتواه. إىل نظرنا إذا الجديَّة، شديد عمل أنه من الرغم عىل
األوَّلني، باملبحثنِي يتعلق فيما األقل عىل تعقيًدا، نيتشه ألَّفها التي النصوص أكثر بوصفه
فخ يف السقوط من املبدع يمنع أن إالَّ بوسعه ليس بمعدٍل جدلية تحوالت يعرض حيث

الفوضوية.
«أصل من مقتبسات يقرأ هيتشمان إدوارد سمع أن بعد فرويد، أن بالذكر جدير
أيِّ من أكثر بذاته ثاقبة معرفة «يملك نيتشه إن قال: ،١٩٠٨ عام وفصلها» األخالق
وبما .(٣٨٥ الثاني، الجزء :١٩٥٥ (جونز، األرض» عىل سيعيش أو عاش آخر شخص
والكيفية املعاناة لفهم واألدوم األعمق نيتشه محاولة هي وفصلها» األخالق «أصل أن
هذا تجاه فرويد حماس يتَّقد أن املستغرب من فليس فهمها، اآلخرون بها يحاول التي
الهدف. لنفس جذريٍّا مختلف نحو عىل حياته كرَّس الذي الشخص وهو الرائع، اإلطراء
بتناقضصارخ، أحيانًا تتجىلَّ التي وفصلها»، األخالق «أصل يف املذهلة التداخالت وتُعتَرب
املعاناة. مع للتأقلم الناس ابتدعها التي املتنوعة األساليب يف الدائم نيتشه تفكري نتاج هي



نيتشه

عىل املعاناة من نوًعا الزاهد يفرض التفكري)، يف أساليبه أحد استبقنا (إذا عليه وبناءً
حدِّ يف األمر هذا عىل الحكم يمكن وال األخرى. األنواع من العديد من يهرب لكي نفسه
فحص يف الزُّْهِدية؟» امُلثل تعني «ماذا بعنوان الثالث، املبحث يف يبدأ عندما ولكنه ذاته.
التقييمات تكثر وأتباعهم، والقساوسة والفالسفة الفنانون يمارسها التي الزهد أنواع
وراء غالبًا املتنكِّر الدهاء، نقطة إىل وصل قد نيتشه بأن تعقيدها يوحي بحيث وتتداخل

املعقول. للرتتيب قابلة تعد لم الظواهر أن تثبت التي البسيطة، التعبري قوة
واملضمون الشكل حيث من — تدفع التي التناقضات بساطة من ككلٍّ الكتاب ينتقل
األوليَّة؛ الفرضية تدور الغموض. حول تحوم التي التصنيفات انهيار إىل ، الشكِّ إىل —
املخوَّل أولئك «النبالء»؛ حول والرش»، «الخري بعنوان األول املبحث يف والخبيث»، «الطيب
وحكموا طيبني أنفسهم «اعتربوا والذين وضعهم، بموجب للقيم عني مرشِّ يصبحوا أن لهم
منحطٌّ هو ما كلِّ مقابل يف األوىل، الدرجة من أفعال إنها أي طيبة؛ بأنها أفعالهم عىل
وصياغة القيم ابتداع يف الحق هذا ألنفسهم انتحلوا إنما وهم وسوقي. ومبتذل ودنيء
تهمهم كانت ماذا إذ اآلخرين؛ وبني بينهم بالفوارق» «الشعور ذاك علياء من لها، أسماءٍ
أخرى قوًة تماًما نيتشه يوضح هنا .(٢ األول، املبحث وفصلها»، األخالق («أصل املنفعة!»
تصنيف تحت مندرجون إنهم اآلن: عنهم يُقال إذ والرش»؛ الخري وراء «ما عبارة بها تتسم
ما عىل بناءً «الطيب» ويحددون أرشاًرا، بوصفهم أسيادهم إىل ينظرون الذين العبيد،
ما كلَّ ينعتون ثم أوًال، أنفسهم األصليون النبالء يُعرِّف هذا، من النقيض عىل فيهم. ليس
من أفضل الثاني اإلجراء أن يرى نيتشه أن الواضح من «الخبيث». ب صفاتهم إىل يفتقر
أن هو البُدائيني النبالء هؤالء يعيب وما اإلنكار. عن ناتج فعل ردُّ بالرضورة وهو األول،
ُمفِسد نحو عىل الصحة موفورو أنهم فبما ُمملِّني. تجعلهم الحياة مع تعاملهم بساطة
يصبحون يناقضونهم، الذين أولئك بإدانة مهتمني وغري باملعاناة، مبالني وغري لألخالق،
يستحق أمًرا التقييمات لجعل املطلوبة العنارص من بأيٍّ يتمتعوا أن دون قيم مبتدعي

العناء.
اليقظ؛ التقييم أهمية عىل وتكراًرا مراًرا نيتشه شدَّد والرش»، الخري وراء «ما يف
املقيَّد غري اإلقرار بوجود الوقت نفس يف فائدته يحقق كيف ولكن عليه. تعتمد فالحياة
قبل؟ من كثريًا النبالء منه اقرتب والذي الوحيدة، اإليجابية القيمة أنه أحيانًا يبدو الذي
فالحياة والرش». الخري وراء «ما يف التناقض إىل يحدث، أن يجب حسبما هذا، بنا يعود
يندم ال كيف هذا، ومع ما. بطريقة رائعة تبدو املثال، سبيل عىل حنني، أو ندم دون من
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يمكن ال التي السعادة عىل عالوة والفشل، الضائعة والفرص املهَدر الوقت عىل املرء
يف الخوض الندم، هذا خالل يتجنَّب، أن للمرء يمكن وكيف مجدًدا؟ بها االستمتاع للمرء
بعًضا أن يبدو عامة، بصفة التقييم؟ أسس هي التي والتناقضات، املقارنات من الكثري

املسألة: تلك تحسم التي باملعاني ثراءً زرادشت كلمات أكثر من

لكن واأللوان؟ الذوق مسائل يف جدال ال إنه األصدقاء: أيُّها يل وتقولون
وامليزان املوزون إال الذوق وما واأللوان. األذواق أجل من نضال بأرسها الحياة
املوزونات أجل من نضال دون يعيش أن يريد حي لكلِّ فويٌل والواِزن،

والوازنني! واملوازين
الرفيع» املقام ذوي «عن الثاني: الجزء زرادشت»، تحدث «هكذا

نيتشه إىل بالنسبة ليسوا األصليني، «األسياد» أو النبالء، أن الواضح فمن وهكذا،
املرجح من األسياد، عىل الحانقني أولئك «العبيد»، فإن وباملثل، لإلطراء. واضًحا موضوًعا
شقائهم. مصادر حول املجدَّة استفساراتهم خالل مشوِّقة إجابات يقدِّموا أن أكرب بدرجة
يوجد ال أنه وبما تضيع. البطولية للبساطة احتمالية وأيُّ تشويًقا، تزداد اإلجابات ولكن
أن يجب الفاسدين الالحقني البرش فإننا عودة، بال املفقود، السؤال ذلك سوى سؤال
نحو نخترصعىل ولكي قادنا. أينما الجدال ونواصل تأخرنا عن الناتجة بالشجاعة نتحىلَّ
األخالق «أصل اختصار محاولة املتعذر من (إذ شيوًعا األكثر نيتشه موضوعات صارم
أسيادهم يفوق التهذيب من أكرب بقدٍر باتسامهم أنهم العبيد اكتشف نقول: وفصلها»)
كانت وإن الة، فعَّ بطرق القوة إرادة ممارسة يستطيعون فإنهم صعب)، غري عمل (وهو
نهاية يف الخاصة، بقيمهم األسياد إقناع درجة إىل وحتى بل النبالء، منظور من حقرية
انقالب أعظم املسيحية، إىل امُلستعبَدين اليهود من الحتمي االرتقاء هو هذا وكان املطاف.
األخرى، األمور من العديد بني من رصده، يمكن ما وهذا اإلطالق. عىل حدث أخالقي
املسيحيون أدان عندما شاكلهما.» وما املتعب»، و«الضمري ««الذنب»، الثاني، املبحث يف
االحتشام بها واستبدلوا الذات، تجاه والرضا والرفاهية الكربياء مثل الدنيوية القيم
هذا يحققوا لكي ولكن ضآلتهم. بنفس حكَّامهم جعل يف نجحوا وغريهما، والتواضع
قرب نيتشه ويقتبس نفسها. املسيحية دمار بذور عىل داخلها يف احتوت قيًما غرسوا
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الخامس الكتاب من واملأخوذة إقناًعا الفقرات أكثر إحدى وفصلها» األخالق «أصل نهاية
امَلِرح»: «الِعلم من

فأكثر. أكثر برصامة ُطبِّق الذي الصدق مفهوم نفسها. املسيحية األخالق إنها
وعيٍّ إىل أخريًا وتسامت االعرتاف شحذها وقد املسيحي الشعور دقة إنها
برهانًا بوصفها الطبيعة إىل النظر إن كان. ثمٍن بأيِّ فكري وضوٍح إىل علمي،
بوصفه مقدَّس سبٍب مجد أجل من التاريخ وتأويل وعنايته، اإلله طيبة عىل
قد أنه يبدو كله هذا … الكوني للنظام األخالقية الغائية عىل مستمرة شهادة

… للضمري «مناقض» يشء هذا فصاعًدا، اآلن من « «وىلَّ

٣٥٧ امَلِرح»، «الِعلم

فقراته: أروع بإحدى وفصلها» األخالق «أصل يف حديثه نيتشه ويواصل

«االنتصار من رضٍب بفعل نفسها تلقاء من تْفُسد العظيمة األمور جميع
تنبع التي الذات» عىل املحتوم «االنتصار ُسنَّة الحياة؛ ُسنَّة هذه الذات». عىل
يوًما يسمع أن إىل ع باملرشِّ دائًما الحال ينتهي أن بد وال الحياة. جوهر من
بنفسك. اقرتحته الذي للقانون تخضع أن عليك ينبغي املربَم: الحكم هذا
أخالقياتها وطأة تحت ثابتة عقيدة بوصفها نفسها املسيحية أسقطت هكذا
نحن وها حتفها. إىل تسعى أن بأخالقياتها املسيحية عىل كان هكذا الخاصة.

الحدث. هذا أعتاب عىل اآلن

٢٧ الثالث، املبحث وفصلها»، األخالق «أصل

عليها سيطرت التي األخالق سقوط حول الكتاب هذا يف األخرية تعليقاته وتدور
ذاتيٍّا. وعيًا الحق إرادة اكتساب مع املسيحية،

تدمري كيفية يصف ثم العظيمة» األمور «جميع عن هنا نيتشه يتحدث ملحوظة:
ليس اتزانًا، نيتشه كتب أكثر وفصلها» األخالق «أصل كتاب يُعتَرب لنفسها. املسيحية
استخدام كثرة بفضل وإنما — بذلك ا مهتمٍّ نيتشه يَُعد لم إذ — أسلوبه رصانة بفضل
فيها يستمتع معركة، من أكثر باألحرى أو معركة، يدير لكي ها، حقَّ وإعطائها التناقضات
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تقديمها يستطيع التي املساعدة كلِّ وتكريس ممكن قدٍر بأكرب الجبهتني كلتا بتسليح
املدروس التحيُّز يف االنغماس من يمكِّنه وهذا . حلٍّ إىل وصوًال التعارك من ليمكِّنهما
ونقطة للمايض مبِدًعا اسرتجاًعا وفصلها» األخالق «أصل كتاب يمثِّل األخرية. كتبه يف

فجأة. انقطعت التي التالية، مرحلته إىل تنقله مغادرة
امُلثل تعني «ماذا الثالث مبحثه يُكِسب ما هو الكتاب يف االسرتجاعي البُعد هذا
يف يثريها كان التي املوضوعات عن يبدو فيما كثريًا مبتعًدا الغريبة، بنيتَه الزُّْهِدية؟»
جماعاٍت إىل بالنسبة الزُّْهِدية امُلثل تعنيه ما حول استطالًعا نيتشه فيه يُجري إذ السابق؛
عىل جلبوها التي معاناتهم ضوء يف إليه، بالنسبة مهمني داموا ما األفراد من شتى
الزيادة تلك الزهد، بممارسة سوءًا نزيدها فلماذا حال، أية عىل مروِّعة الحياة أنفسهم.
بنا تحلُّ التي فقط، الطارئة املعاناة إن الناس؟ يتجنبه أن املرء يتوقع قد ملا الطوعية
للحياة فهمنا وتوسيع فهمها، ألمكننا ألنفسنا سبَّبناها لو ولكن تُحتَمل. ال تفسري، دون

كلِّها.
إىل هذا يتحول ما رسعان لكن بشأنهم. النظر إمعان يتم من أول هم الفنانون
بوصفه نيتشه إليه نظر الذي كثريًا)، نيتشه يفاجئ ال الذي األمر (وهو فاجنر ألمر تدبر
الفنان يُفَصل أن األفضل «من نيتشه: يقول ذلك خالل املتقدمة. ِسنِّه يف ة للعفَّ اعتناًقا
إىل يُنَظر ما بمثل الِجدِّ محمل عىل إليه النظر املتعذَّر من تجعل درجة إىل نتاجه عن
ويتخيل يتصور أن بوسعه كان ملا النحو، هذا عىل مجبوًال كان لو أنه والحق … نتاجه
باستطاعة كان وال «أَِخيل»، يبتدع أن باستطاعته كان ما هومريوس مثل فنان . ويعربِّ
(«أصل فاوست» كان جوته أو أخيل كان هومريوس أن لو «فاوست»، يبتدع أن جوته
ويتبنَّى الضمري، إىل يفتقر الفنان أن هي الخالصة .(٤ الثالث، املبحث وفصلها»، األخالق
مرتبًطا يكون ال قد ما وهو اإلبداع، بهدف خربته يستغل وهو عمله. به ي ينمِّ موقف أيَّ
بالنسبة الزُّْهِدية؟ للمثل تطلُّع كلُّ عليه ينطوي الذي املعنى ذلك إذن، هو، «ما «الحق». ب
الثالث، املبحث وفصلها»، األخالق («أصل معنًى!» أي يوجد ال نرى، كما الفنان، إىل
امليتافيزيقي النشاط هو «الفن إن املهنية حياته مستهل يف قال قد نيتشه أن وبما .(٥
أية ثمة بأن التفكري إىل ميَّاًال ليس فهو امليتافيزيقا، هجر ثم الحياة» هذه يف الحقيقي
الفيلسوف: يقول «أَْن يقول: كتب الحقة ملحوظة ويف والواقع. الفن بني وطيدة عالقة
أيًضا»، «الحق بإضافة واصل وإذا شائن؛ عمل لهو واحد» يشء والجميل «الطيب إن
الحق»» بسبب «نفنى أن خشية الفن نملك ونحن قبيح. فالحق يَجِلده. أن املرء فعىل
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اإلنساني. للنشاط مثاًال بوصفه الفن إىل يُنَظر ما فدائًما هذا، ومع .(٨٢٢ القوة»، («إرادة
بطبيعتها، شكَّاكة شخصيات — تناوله يتمَّ لم آخر كتناقض — الفنانني أن يبدو ثَمَّ ومن
من بالتأكيد — يُطَرح ما وكثريًا الحياة، عىل يحافظ الحق من هروٌب الفن أن حني يف
هو الواقع عن تقريًرا يقدِّم أن فقط يحاول فنان أيُّ الحق. بوصفه — فاجنر خالل
زمان كلِّ يف «كانوا الباقني فإن الفنانني، من النمط هذا عدا وما رصيح. نحو عىل ُمدان
.(٥ الثالث، املبحث وفصلها»، األخالق («أصل ما» لديانة أو لفلسفة أو لفضيلة َخدًما

السابق). (املصدر الفنانني» من نتخلص «دعونا الزُّْهِدية، املثل فهم يمكن ما وبقدر
تمارس فإنك فيلسوًفا تكون لكي الفالسفة. عن الحديث إىل ذلك بعد نيتشه ينتقل
األول، املقام يف املرء، كون من أكثر يعني ال هنا الزهد ولكن الخاصة. ملصلحتك الزهد
من عديدة ُمتٍَع من نفسه ويحرم قواه كلَّ يستقطب واحد هدٍف عىل العزم عاقَد
الخوف نتيجة هو الزهد عىل «اإلجبار» أن حني يف عزم، بكلِّ املنشود الهدف هذا أجل
وزهد باالختيار زهد فثمة هذا. يستحق ال املرء ألن بالحياة؛ االستمتاع احتمالية من
القساوسة من بتوصية يمارسونه الذين أولئك تماًما. منفصلة ظاهرة وكالهما باإلجبار،
الذي بالذنب اإلحساس ألن وإنما له؛ أساسيٍّا مطلبًا يُعتَرب خري أيِّ لتحقيق يمارسونه ال
القسوة تلك يستحقونها؛ التي املعاناة مضاعفة إىل يدفعهم نفوسهم يف القساوسة غرسه
فهم لهم؛ األلم من املزيد بتوجيه مؤملة الحياة كون يف السبب لهم تفرسِّ التي الشنيعة

الخاصة. معاناتهم عن مسئولون
مثلما تماًما وتروعه، نيتشه دهشة تثري الغريبة الظاهرة هذه مثل أن الواضح من
األرعن. البؤس من حالة يف واالنغماس برمته األمر تجاهل عىل الناس قدرُة تُدِهشه
وثَبَت ُجرِّبت قد املتوافرة العالجات جميع أن يبدو ولكن املريض»، الحيوان هو «اإلنسان
الشديدة النثرية نصوصه يف د واملتجسِّ املتزايد، نيتشه صْرب نفاد يفرسِّ وهذا فشلُها.
التي الخاصة، معاناته قسوة اشتداد ومع الشاملة. للثورة وتَْوَقه األخري، عامه يف اإليجاز
عىل قادٍر غري نيتشه عاد و١٨٨٨، ١٨٨٧ عامي خالل مخيف بمعدٍل بالفعل ازدادت
األخالق إىل ينظر كان الطريقة وبهذه معنًى، إكسابها طريقة بأية يحاول رأي أيِّ ل تحمُّ
إىل البارعة املتكررة الخطوات من مجموعة من أكثر ليست باعتبارها الفرتة هذه خالل
كتاب نهاية ويف مرتبطان. أمران والنجاح القويم السلوك بأن الناس إلقناع مخيف حدٍّ
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تذوي سوف األخالق بأن شك من «ما بأنه األمَل نفَسه يمنح وفصلها» األخالق «أصل
األخالق «أصل من األكرب الجانب إن إذ هذا؛ صدَّق قد يكون أن يمكن ال ولكنه بالتدريج.»
بها يحاول التي محدود غري نحو عىل الحيلة الواسعة الطرق لعرض ص ُخصِّ وفصلها»
استمرارية عىل يحافظ أن الكنيسة، خدمة يف يكون أن بالطبع يحتاج ال الذي الكهنوتي،
أعدادنا، تزيد بأن احتمالية ثمة املسيحية دون من — أعدادنا تناقصت وكلما األخالق.
تحتاج أنها مدَّعني املسيحية، عىل املبنية بأخالقنا سنتشبث أننا األكرب االحتمالية ولكن
حتى فقدنا — النفعية أرض عىل الجنة لتحقيق الطفيفة التعديالت بعض إىل فقط
العبيد! أخالق انترصت لقد ممكنة. تعد لم أنها مفرتضني العظمة، إدراك عىل القدرة
الرائع األخري القسُم ص ويلخِّ أسياد. يوجد لم لو حتى عبيًدا نكون بأن قانعون ونحن

فجاجة: أو تبسيط دون كلَّه هذا وفصلها» األخالق «أصل من

يرفض «ال» بالشقاء، تمرًُّسا وأشدها الحيوانات أشجع هو الذي اإلنسان،
عن له يُكَشف أن رشيطة إليه، يسعى هو بل «يريده»، إنه ذاته؛ بحدِّ الشقاء
البرشية عىل بَكْلَكِلها ناءت التي فاللعنة لزومه. «سبب» وعن الشقاء هذا معنى
لهذا يعطي الزُّْهِدي «واملثال ذاته؛ بحدِّ األلم «ال» املعنى، من األلم خلوُّ هي
املعنى وجود يظل الوحيد. املعنى اآلن حتى ظلَّ املعنى وهذا معنًى!» األلم
فرصًة لإلنسان قدَّم لكنه … اإلطالق عىل معنًى أيِّ وجود عدم من أفضل
… الريح مهب يف ريشة مثل يعد لم معنًى، لإلنسان وأصبح «للخالص»،
ملا أهمية أية توجد ال كانت أن بعد ما، شيئًا «يريد» أن اآلن بوسعه أصبح
أما وكيف؟ ماذا، باسم ذاك؟ من بدًال اليشء هذا يريد أن له كان ملاذا إذ يريد،

نفسها». اإلرادة أنَقذ «فقد اآلن،
املثال منحها التي ومعناها اإلرادة طبيعة يتجاهل أن املرء عىل يستحيل
الكراهية عن فضًال برشي، هو ما نحو هة املوجَّ الكراهية هذه هها؛ توجُّ الزُّْهِدي
هو ما نحو هة املوجَّ الكراهية عن أيًضا وفضًال «حيواني»، هو ما نحو هة املوجَّ
التخوُّف هذا العقل، من حتى بل الحواس، من الشديد االرتعاب هذا «جماد».
وتغريُّ سفور هو ما كلِّ من الهروب يف الرغبة هذه الجمال، ومن السعادة من
«إرادة — استيعابه عىل وْلنتجرأ — يعني هذا كل ورغبة؛ وتمنٍّ وموت وتحوُّل
األساسية. برشوطها للتسليم ورفًضا الحياة، تجاه عدائيٍّا وموقًفا َعَدمية»،
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يف قلته أن يل سبق ما أكرر حديثي ختام ويف … ما! «إرادة» األقل عىل لكنها
إرادة له تكون « «أالَّ عىل الَعَدم» «إرادة له تكون أن ل يفضِّ اإلنسان إن البداية:

باملرة.

٢٨ الثالث، املبحث وفصلها»، األخالق «أصل

ومن اإلطالق. عىل ألَّفها التي االبتكار الشديدة كتبه آخر نيتشه يختم الكلمات بهذه
تقريبًا. أمٍل رسالة أية عىل احتوائه عدم من الرغم عىل فيه، البهجة مدى للدهشة املثري
— وهميته من الرغم عىل — املرء يفاجئ املرحلة هذه يف املطروح التشخيص أن بيد

العالج. نحو الطريق منتصف بوصفه
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باملطرقة قرًعا الفلسفة تعاطي

خصبًا عاًما العقل، بسالمة نيتشه فيها تمتع التي السنوات آخر وهو ،١٨٨٨ عام كان
«إعادة كتبه، أهم سيُعتَرب كان ما بدأ لقد الغرابة. متزايد نحو عىل كان وإن للغاية،
البعض يشك قد مثلما — العقلية قواه تدهور بسبب ليس تركه، ثم القيم»، جميع تقييم
عودة حول الشائعة العبارات وأن بدَّ ال تائًها. النهاية يف نفسه وجد نيتشه ألن وإنما —
يف تجسيدها عن لعجزه جوفاء له بدت قد شابهها وما الجديد الوعي وميالد الرباءة
شديد بأسلوب ُكتبت التي املجادالت من للمزيد نفسه كرَّس فقد وعليه، فنية. صورة
بعض مثل ندَّعي، أن تماًما الخطأ ملن إنه قبل. من يحققه لم نفسه هو حتى الوضوح

شعارات. إىل باختزاله يقوله كان ما قدر من قلَّل قد أنه ين، املفرسِّ
األجواء ي يُصفِّ وهو رثائية، بصبغة وتكراًرا مراًرا املجادالت هذه ُسِبَغت هذا، ومع
قط يستطع لم الذي فاجنر، عن كتيِّبان فثمة حياته. طوال باله شغلت التي األعالم مع
أولهما، اتَّسم الفني. أم الشخيص املستوى عىل أكان سواء عليه، تأثريه من يتخلص أن
أذكى أشار حسبما — اإلجمايل تأثريه وكان والسخرية، بالدهاء فاجنر»، «قضية بعنوان
جانبًا ولكنَّ غريب. نحو عىل معكوسة مديحية مسحة ذا — مان توماس مثل يه، مفرسِّ
مجمل عىل عامة نظرة نيتشه ألقى وعندما معكوًسا. حتى يكن لم املديح من كبريًا
يهمه الذي العمل كان املطاف نهاية يف الكتيِّب هذا أن يبدو فإنه ، ككلٍّ الفنية خربته
ال ومما املأساة». «مولد يف وإيزولد» «تريستان مع الحال كان مثلما غريه، من أكثر
حتى عليه، تأثرياته وصف من بالغة أكثر يشء أيِّ كتابة قط يستطع لم أنه فيه شك
ًرا مصوِّ فاسًدا، شخًصا بوصفه فاجنر عىل الهجوم استغالل بسهولة ويمكن الوقت. ذلك
تحول «ففي ْخصنة»: الشَّ «مغالطة أجل من لفلوبري، تنتمي شخصيات أسطورية بأبعاٍد
اآلن تشغل التي تلك باستثناء مشكالت بأية ا مهتمٍّ كان أنه يبدو ال العظمة، إىل فاجنر
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املشكالت جميع املستشفى. من خطوات خمس بُعد عىل دائًما إنه باريس. فاسدي بال
.(٩ فاجنر»، («قضية هذا» يف شك ال للغاية. و«عاصمية» تماًما، عرصية مشكالت

املستشفى. داخل اإلجراءات يدير بالتأكيد إنه نيتشه؟ إىل وبالنسبة
مجموعة هي فاجنر»، مقابل «نيتشه كتاب يف لفاجنر، املناِهضة الثانية املجادلة
ووصوًال إنسانيته» يف مفرط «إنسان من بدايًة السابقة، كتبه من املأخوذة األقسام من
بأنه غريبًا وصًفا كاوفمان فالرت ويصفه بسيطة. بتعديالٍت والرش»، الخري وراء «ما إىل
عىل يحتوي ال أنه نقصد أننا هنا االستغراب منبع وليس نيتشه»، كتب أجمل يكون «ربما
أية عىل — أنه كما منظًَّما، عمًال منه أكثر أدبية مختارات عن عبارة ولكنه جميلة، فقرات
نيتشه نهج من جزء فهو الكتب، من وكغريه فقط. صفحة عرشين من يتكوَّن — حال
األملان»، نظر يف «ُمدانًا بوصفه نفَسه فيه يمثِّل والذي أسطورة، إىل نفسه تحويل يف
املصري نفس أيًضا هو يصيبه أن إىل لبقيتهم، واضًحا نقيًضا باعتباره فاجنر وجود يف
«كيف فاجنر، مقابل (نيتشه املسيحي» الصليب أمام ا، ومنكِرسً عاجًزا فجأة، «ينهار ف
أن يمكن كان وما له، ا تامٍّ نقيًضا بوصفه فاجنر ر يصوِّ وهو .(١ فاجنر»، عن انفصلُت
تماًما. رومانسيٍّا كونه عن الناجمة املخاطر إدراك عىل بالقدرة يتمتع لم لو عليه يصبح
فاجنر عبقرية وطبيعة الفاجنرية املوسيقية والدراما باملوسيقى التبرص كثافة تتسم
من األهم ولكن ويؤكِّده. التأثري هذا إىل يضيف مًعا الفقرات هذه وجْمع مدهشة، برباعة

املحظورة. لألشياء الدائم نيتشه حب عىل شهادة أنه ذلك
مجادالته وسط — الذي املسيح»، «نقيض يف خصوًصا هذا بصحة الزعم يمكن
إنه حيث من الكبري، ز «املرمِّ بوصفه املسيح ر يصوِّ — نفسه الوقت يف والفعالة الحادة
ما كل وأن «حقائق»، أي وقائع، بوصفها فقط «الباطنية» الوقائع غري يتقبل يكن لم
رموًزا، إالَّ فهمه يف يُمثِّل ال وتاريخي، ومكاني وزمني طبيعي هو ما كل أي ذلك، عدا
امتدادها، عىل الفقرة، هذه وتبلغ .(٣٤ املسيح»، («نقيض الرمزية» للحكايات ومناسبات
طبول يدقَّ أن نيتشه سيستطيع كيف يتساءل املرء تجعل التي الشاطحة الغنائية قمة
كريكجارد كان املسيحي الفكر عىل هجوم شنِّ خالل من لألمر يحتال وهو االنسحاب.
شديد. باقتناع ويخالفه عليه ينشقُّ كان الذي بولس القديس عىل آخر وهجوم به، ليفخر
ويف انفعاله، يف بديٌع املسيح بتعاليم القساوسة صنعه ما تجاه العاِرم نيتشه غضب أن إالَّ
الحياة أي املسيحية؛ ««املمارسة» قائًال: ح يرصِّ وهو الفساد. من اشمئزازه عن تعبريه
مسيحية. نسميها أن يصحُّ التي وحدها هي الصليب، فوق مات الذي ذلك عاشها كما
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محدَّد نوع إىل بالنسبة ورضورية بل ممكنة، الحياة هذه مثل تزال ما أيًضا واليوم
األزمان» كلِّ يف ممكنًا أمًرا ستظل األصلية، املسيحية الحقيقية، فاملسيحية الناس؛ من
عىل يعتمد األمر ألن القوية؛ األرواح إىل بالنسبة ليس ولكن .(٣٩ املسيح»، («نقيض
يصدر .(٥٠ املسيح»، («نقيض حقيقي» فهو ثمَّ ومن سعداء؛ يجعلنا «اإليمان اإليمان.
مجال يف املتعة أحاسيس «إقحام أن يف يفكر الذي الرجل األصيل، ت املتزمِّ نيتشه عن هذا
متناهية، ريبة األحوال كلِّ ويف تقريبًا، معاكًسا دليًال يمنحنا حقيقة» هو «ما عن السؤال
أن من الرغم عىل هذا، مع املرء يتفق وقد .(٥٠ املسيح»، («نقيض «الحقيقة»» تجاه
خضمِّ يف الكتاب، نفس من سابق جزء ويف الحق. إرادة يف تشكيكه يؤجل أنه يبدو نيتشه
يف يجد الحياة غريزة تفرضه عمل «كلُّ يقول: كتب كانط، أخالقيات عىل ر مدمِّ هجوٍم
الدوجماتية األحشاء ذا كانط العدمي ذلك أن غري «صائبًا». عمًال كونه عىل دليًال املتعة
العمل من تدمريًا أرسع يكون أن يمكن يشء وأيُّ «عيبًا». املتعة يف رأى قد املسيحية
«متعة» ودون عميق، شخيصٍّ اختيار ودون داخلية، رضورة دون واإلحساس والتفكري
وجود عدم من الرغم عىل .(١١ املسيح»، («نقيض «الواجب»؟» يحرِّكها أوتوماتيكية كآلة
يشء كلِّ مواجهة عىل م املصمِّ نيتشه بني النمطي الرصاع ذلك يوجد هنا، تناقضرصيح

شديد. بنهم اللذة وراء الساعي ونيتشه إجفال، دون
الذي األصنام» «أفول كتابه هو اإلطالق عىل وبهجة وذكاءً حيوية أعماله أكثر إنَّ
بالهالك املشحونة فاجنر ألوبرا ساخرة محاكاة عنوانه يَُعد والذي ،١٨٨٨ عام صدر
ألَّفه أنه من الرغم عىل التام، اإلتقان من النابعة الحرية يعكس وهو اآللهة». «أفول
التي حماًسا وأكثرها نيتشه أغنيات أطول عىل يحتوي أنه كما االنهيار. حافة عىل وهو
— األسمى اإلنسان عن نيتشه تخيل بعد — فشيئًا شيئًا أصبح الذي جوته، إىل يوجهها
يف عليه، تدلِّل التي األمثلة من الكثري له مفهوم وهو األعىل»، «اإلنسان ل األصيل النموذج
من الرغم عىل ولكن أسمى».» «إنسان قط يوجد «لم أنه عىل ًما مصمِّ زرادشت كان حني
نستطيع فإننا عليه، املفروضة التحفظات ببعض يتسم األسمى لإلنسان نموذج كلَّ أن
كافح وقد «الكليَّة»، إالَّ يريد يكن «لم فجوته إذن نيتشه. به يحتفي ما األقل عىل نفهم أن
يُدَعى التي (التفرقة واإلرادة والشعور والحس العقل بني املتبادلة الظاهرية التفرقَة
نفسه عوَّد وقد جوته)؛ نقيض «كانط»، جانب من مفزعة سكوالستيكية ضمن إليها
للعرص»، موافق غري رجل «تسكعات األصنام، (أفول نفسه» و«خلق» التكامل، بلوغ عىل
من حالة يف يقف هذا مثل «متحرر» «عقل التقدير: درجات بأعىل نيتشه ويكافئه .(٤٩
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يكون أن يمكن يشء من ما بأنه اإليمان» «راسخ الكون، قلب يف الواثق البهيج التسليم
«لم — والخالص بالقبول يحظى يشء كلُّ املجمل، يف بينما املنعزلة، الحالة غري منبوذًا
اإليمان: من يوجد أن يمكن ما أرقى هو النوع هذا من إيمانًا لكنَّ اآلن». بعد ينفي يعد
لم فنحن هنا؛ الفتة انحرافات ثمة السابق). (املصدر «ديونيسيوس»» باسم دته عمَّ لقد
املنعزلة»؛ الحالة غري منبوذًا يكون أن يمكن يشء من «ما أن قبل من نيتشه من نسمع
التأثري كان وإن كثريًا، سمعنا ولكننا بهذا. نصنع أن يمكن عما نتساءل يجعلنا مما
يعود ولكنه نيتشه، آلهة مجمع عن تماًما يِغب لم الذي ديونيسيوس عن للغاية، مختلًفا
ولكن املحدود. غري اإلقرار إله فهو وكالعادة، األخري. العام هذا يف كبري نحو عىل اآلن
املأساة». «مولد مع متشابه غري املطلوب اإلقرار نوع فإن ثَمَّ ومن ، تغريَّ قد إقراره سياق
يف «ال» يقول إذ جهنَّم، يف موقع من الجنَّة ُمتَع عن بجسارة يتحدث نيتشه وهذا
نفي مجرد «إقرارته» إن حتى املرء: يقول وقد مىض. وقت أيِّ من أكثر األخري العام هذا
أن الالفت من كان وإن — يتمحور فإيمانه يخوضها. التي املأساة هي وهذه النفي،
شخًصا املرء يكون أن إمكانية حول — إيجابية بنربة أساًسا اإليمان عن يتحدث نجده
هذا يكون أن أبًدا يستطيع ال ولكنه البداية. منذ والنكران النفي إىل مضطرٍّا ليس
املثل. هذا عن ابتعاًدا ازداد ورائعة، بارعة بمهارة الَجَدلية، العجلة حرَّك وكلما الشخص،
ال ُمعذَّبة قطع إىل املمزَّق ذلك هو به نشبِّهه أن نستطيع الذي الوحيد ديونيسيوس إن

لها. حرص

96



خامتة

ورصوفها الحياة أحداث ضد والتأمني نيتشه

١

باعتبارها ليس كتاباته ويعامل نيتشه، بصحبة طويًال وقتًا يقيض شخص أيَّ أن أعتقد
مدعوٍّا القارئ يكون الحياة يف تجارب باعتبارها وإنما رشحها يجب «نصوص» مجرد
إحساس معه يتناوب الذي بالنفور، إحساس أحيانًا ينتابه أن بد ال فيها، للمشاركة
للعديد تناوله وحداثة نيتشه آراء وفرة بفضل املرء بهما يشعر اللذين واالمتنان باإلثارة
أوضحت قد الكتاب هذا من السابقة الفصول تكون أن آُمل املستهلكة. املوضوعات من
التي األفعال ردود بعض تسجيل يف اآلن أرغب ألني نيتشه؛ تجاه تجاوبي دفء من قدًرا
اإلسهاب هو سأفعله ما البداية، يف والريبة. الشك من بحالة أمرُّ عندما داخيل يستثريها
هذه يف يل تبدو ولكنها بالفعل، إليها أرشت أن سبق التي النقاط بعض عن الحديث يف
بها سأشعر مما شك بال أكرب أو أحيانًا، بها أشعر كنت مما أكرب قيمة ذات أنها اللحظة
ضمِّ عىل زرادشت، الرسمي ومتحدثه هو سواء — رأينا كما — م مصمِّ أنه وبما مجدًدا.
مناهجه حول الجوهرية املسائل بعض إثارة إىل أعِمد فسوف معارضة، املريدين أكثر
كلٌّ تنبع الصدد. هذا يف إخفائها عدم يجب ولكن أغلبها يف أوليَّة مسائل وهي وآرائه،
كاتب فإنه نيتشه، يزاوله ما كان أيٍّا بأن اإلحساس من واألساسية املنهجية املسائل من
الدارس يشعر ولهذا للخداع، ُعرضًة يكون أالَّ أيًضا بل يُخدَع، أالَّ عىل فقط ليس م مصمِّ
دائًما به يُوَقع ما آجًال أو عاجًال أنه — فيتجنشتاين قراءة عند يشعر مثلما — الجاد

فداء. ككبش
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هي انتقادات أيِّ من نفسه ليعصم نيتشه يستخدمها التي شيوًعا األدوات أكثر إنَّ
عكس عىل تدل التي الواضحة املظاهر من الرغم عىل قطًعا، يشء بأيِّ يجزم ال أنه ادِّعاء
الرغم عىل بشدة نيتشه إليها ينجذب والتي أبرهنها أن سأحاول التي الحالة وهي ذلك؛
فقط م مصمِّ وُمجرِّب، مستكِشف إنه بانفعال. ذلك سينكر كان أنه يف أشك ال أنني من
استعرنا إذا هذا — الخاص» طريقه املرء «اكتشاف كيفية يف يُحتذَى مثاًال يكون أن عىل
املدافعني أن لدرجة للغاية صعب أمر وهو — ٣٣٨ امَلِرح» «الِعلم يف املذكورة العبارة
يف قسوة األشد األمور يتجنبوا لكي اآلخرين شئون يف يتدخلون ما دائًما الشفقة دين عن
العظمة، فيهم م يتوسَّ الذين األفراد بأولئك فقط مهتم نيتشه أن وبما الخاصة. حياتهم
يمكن املرء أن هذا ويعني الفردية. من معينة قصوى بدرجٍة نفسه يُلِزم بالرضورة فإنه
نقيًضا بصفته أخرى، أمور بني من نفسه، يُعرِّف أن برشط للعظمة ًحا ُمرشَّ يكون أن
عينيه، نُْصَب اآلخرين واضًعا — كرًها أو طوًعا — دائًما املرء سيظل ثمَّ، ومن لآلخرين.
مرحلة أي يف نسبة بأي يدفعه، أن بالفردية مؤمن شخص أيُّ سيضطر الذي الثمن وهو
ح يوضِّ مثلما دفعه، إىل نيتشه سيضطر ثمٌن شك دون من إنه ثقافته. من متقدمة
املتغطرسة بالالمباالة انطباًعا يعطي أن يحب وهو َكَلٍل. دون ملعارصيه املطوَّل توبيخه
إنه حتى يظهرونها التي املتنوِّعة االنحطاط بصور مفتون فهو هذا ومع اآلخرين؛ تجاه

كذلك. لسنا اآلخرين» «نحن أننا ح يوضِّ وال بدقة، منها أيٍّا يُحلِّل ال
التجريبية منهجيته أن يبدو فيما يعتقد نيتشه أن هو إثباته أحاول ما
بًا متعصِّ لست «إنني قائًال: صاغه الذي األهمية الشديد االدعاء عىل عالوًة والالدوجماتية،
استقاللية أشكاِل من شكٍل يف تُْقِحمه «أنا»»، لنظامي حتى وال ما، لنظاٍم يكفي بما
األمر أن املرء يعتقد أالَّ يف سببًا أرى ال ولكني األسايس. املبدأ استقاللية وكذلك املنظور
يشء أفضل أن يستنتج وأن األخالقية، آلرائه أساٍس باستنباِط يتعلق فيما إليه راجع
نحو عىل املرء يصدِّق لم وإذا آخر. شخص عىل بناءً نفسه يصوغ أن هو إليه بالنسبة
فلن آخر، شخص أيِّ عن جذريٍّا مختلًفا يكون أن يعني نفَسه يكون لكي أنه بديهي
أفضل بأن واالعتقاد فرديٍّا املرء كون حول أوَّيل، نحو عىل حتى وال خالف، ثمة يكون
تجميل درجة ستظل قدوته. بصفته آخر شخص إىل النظر هو عمله للمرء يمكن يشء
بالفعل وخيمة فيه تبدو الذي الوحيد الجانب ولكن للمناقشة، قابًال أمًرا لألخالق نيتشه
مجرد تتخطَّى بصورة أصلية تكون أن اآلن يجب الفنية األعمال أن مثلما أنه فكرة هي
عليهم. مفروًضا مماثًال أخالقيٍّا مطلبًا يحملون أيًضا األفراد فكذلك غريها، عن تميُّزها
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ثقافتنا، يف نحو أيِّ عىل الفنية، األعمال بني العالقة فإن الخامس، الفصل يف أرشت ومثلما
من مجموعًة أن يعتقد نيتشه أن ويبدو األشخاص. بني العالقة عن ما حدٍّ إىل تختلف
من مجموعة مثل ُمجِدين وغري ُمملِّني سيكونون بالغة بدرجة املتشابهني األشخاص
أمر وهو بانورامية، نظرة العالم عىل ألقيَت وإذا بالغة. بدرجة املتشابهة الفنية األعمال
«الرجل تجاه الضجر يعرتيك أن النتيجة تكون فقد بعمله، نيتشه يتظاهر ما أحيانًا
أيُّ منهم يسأم فقد إذن ببعض، بعضهم الشبه شديدي الناس كان ولو العادي»،
يشجعون الذين األفراد يصري أن أيًضا الوضع يكون قد معينة مرحلة وحتى شخص؛
املطالبة تطرُّف إىل هذا من االنتقال إىل املرء يحتاج ما نادًرا لكن ُمملِّني. املنظور وحدة
نادرة. صفة العظمة فإن للتعريف، وطبًقا ممكنة. صورة بأرقى شخص كلُّ يتسم بأن
نظًرا رضوريني غريَ بصفتهم إليهم النظر أو األفراد معظِم ازدراء يجب أنه هذا يعني وال

إليها. تطلُّعهم عدم أو الصفة بهذه تحلِّيهم عدم إىل
عىل أنه هو الناس معتقدات تغيري عدم تجاه البالغ نيتشه حماس أسباب أحد
يُلِزم ال فإنه املميَّز، طابعه منا لكلٍّ ويكون أنفسنا، نكون كي علينا إلحاحه من الرغم
يستخدمها التي املصطلحات أن بيد عنه. والدفاع استكشافه يجب أعىل َمثٍل بأيِّ نفسه
انتقاء من تمكِّننا التي تلك هي — تماًما رسميَّة يبقيها أن يحاول التي تلك — مديحه يف
املثال: سبيل فعىل املصطلحات. هذه تُحدِّدها التي الصفات يُظِهرون ألنهم معينني أفراد
جوته إن نقول: أن فيمكننا ما؛ حدٍّ إىل «مطلًقا» مصطلًحا الذات» عىل «االنتصار يُعتَرب
من أكثر يُصِبح لم لربما الخاصة اهتماماته دون من أنه نعلم ألننا نفسه؛ عىل انترص
هذا من بدًال ولكن بها، التأثري عىل قدرته تدريجيٍّا وَلفَقَد بل متناثرة، أفكار مجموعة
واعتربه الالحقة، كتاباته يف كثريًا به نيتشه تأثَّر ولهذا مدهش، نحو عىل مؤثًرا كالٍّ كان

تفرُّده. بسبب محاكاته تجب وشخًصا يُحتذَى، مثًال
بعينها أداة أية لنا يقدِّم بأالَّ الذات تجاه املزعوم نيتشه رفض فإن عليه، وبناءً
— التحديد يف مفرًطا لكونه ذلك سينتقد أحد من وما — أنفسنا نكون أن بخالف
يغريِّ أنه وفكرة نفسه. ر يصوِّ مما أكثر الجزم إىل يميل أنه حقيقة يُخِفي أالَّ يجب
التي االدعاءات يف ننغمس تجعلنا أالَّ يجب بشأنها واثق أنه يبدو التي املواقف باستمرار
باألمور «االقتناع عن فطري نحو عىل عاجًزا كان أنه يف وأشك تجريبيٍّا. بكونه يروِّجها
بدقة. كيتس يصفه الذي الشاعري امِلزاج درجة بأية يمتلك لم أنه لدرجة الاليقينية»،
يكفي بما بًا متعصِّ ليس إنه يقول وعندما رأيه. لتغيري املستمر تأهبه من مرونته وتنبع
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نظام. بأيِّ للتمسك يكفي بما بًا متعصِّ ليس أنه هو يقوله أن يجب ما فإن نظام، أليِّ
بما صبوًرا يكن لم فهو ما؛ نظاًما سيطرح مرحلة أية يف أنه بالطبع، هذا، يعني وال
أنك تقصد كنت لو نظام. بكلمة تقصده ما عىل األمر يعتمد ربما أو ذلك. عمل له يُتِيح
االستسالم بعدم أوَّيل مطلب فهذا إذن بها، تؤمن التي املعتقدات جميع بني االتساق تريد
ال ما وهو ذكره، من بد فال هذا، من أكرب شيئًا تقصد كنت إذا أما املفاهيمية. للفوىض

املتسامية. امليتافيزيقا من نفوره عن التعبري عن النظر بغض نيتشه، يفعله
بينها من اإلغراءات، من بالعديد نيتشه كتابات معظم يف املفرطة الالخطية تتسم
«الفجر» كتاب أعماق يف بالغوص مسرتيح بضمري نصيحته اتباع من املرء تُمكِّن أنها
مشقة من املرء وتُحرِّر ذلك؛ يف املرء يرغب كان حيثما — كتبه بقية مع األمر وهكذا —
بذور طيَّاتها يف تحمل وهي املجردة. واملناقشات املجادالت من مطوَّلة سلسلة يف الدخول
تتمثل استثنائية ظاهرة وتوجد إليها. ومنجذب الضمري حي قارئ أيُّ يعلم مثلما دمارها،
ذلك بعد العقل ينساها ثم قوة، بأقىص املرءَ بعينها فقراٌت بها تصدم التي الطريقة يف
يف قوة تِقلُّ وال تُنَىس ال — املرء يكتشف مثلما — أخرى فقرة ألن غالبًا وجيزة، بفرتة
غياب عن ناتج الالمنهجية من النوع هذا محلها. حلَّت قد ما، حدٍّ إىل مختلف موضوع
نيتشه، كعقل خصب عقٍل إىل بالنسبة مفاجئ غري يشء وهو تقدير، أقىص عىل التنظيم
يتدفق أنه لدرجة تجاربهم تجاه اآلخرين أفعال وردود لتجربته االستجابة عىل قادر
لو خصوًصا آخر، فيلسوف أيِّ من أكرب املوضوعات من عدد يف يقولها عبقرية بأفكار
انقطاع. بال صفحات عدة مدار عىل نيتشه يستخدمه الذي املعيار االعتبار بعني أخذت
يف البدء إىل بالحاجة تشعر أنك تعني بالرؤية املمتزجة البالغة من التدفقات هذه مثل
منها؛ انتهائك بمجرد الوسطى حياته فرتة يف صدرت التي تلك وخصوًصا كتبه قراءة
السبب ولهذا أبًدا، تنتهي ال عملية إنها والتذكر. االستيعاب عىل قدرتك عدم من خجًال
رفًضا باعتباره ًال مبجَّ باملنهجية االتسام يكون أالَّ يجب هذا، ومع للغاية. ممتنون نحن
أيَّ قارن طبيعي؛ نحو عىل إليه يتوارد ما ببساطة أنه حني يف معينة، مبادئ عىل قائًما
التطور ترى وسوف إنسانيته» يف مفرط «إنسان ب أوانها» غري يف الت «تأمُّ من أجزاء
وسواء كتاب. عن فضًال مقال، بطول متتاٍل نثر كتابة محاولة عن فه توقُّ بمجرد الهائل
مع التأقلم كيفية مسألة أما التأثري. نفس لها فإن ال، أم دفاعية اسرتاتيجية هذه أكانت
أو كتاب أيَّ اقرأ ُمقِنع. نحو عىل بعُد عنها اإلجابة تتمَّ لم أنها علمي حدِّ فعىل نيتشه،
عىل له، معدودات تعليقات بضعة عىل دائًما الرتكيز يتمحور كيف والحظ عنه، مقال
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عىل بالطبع هذا وينطبق خاص— نحو وعىل العميقة. وفائدتها الهائل عددها من الرغم
لبضع استخدامها يشيع ربما للنقاش، قابلة مختارة فقراٍت مع التعامل يتم — كتابي
يف مرة؛ أية يف نيتشه كتب من نحوه أو كتاب أيِّ مع يحدث ما مثل تماًما سنوات،
فإن ثمَّ، ومن اإلطالق. عىل تناُول بأيِّ أبًدا يحظى ال كتاباته من األكرب الجزء أن حني
يريدنا إنه د. امُلحدَّ التكتيك هذا يف الظاهري الفائز كونه إىل باإلضافة الخارس هو نيتشه
الشك بعني إليه ننظر أن يريدنا أنه أيًضا يدَّعي هذا ومع حياتنا، يف مأثوراته ندمج أن
من كبريًا جزءًا سيستغرق العميقة مأثوراته أحد يف بحقٍّ التعمق إن يتزحزح. ال الذي
الذي بالقْدر بعيًدا نفسه الوقت يف ويبقى هذا يفعل أن املرء وسع يف كيف إذ املرء؛ حياة
يكتب شخص أيَّ فإن الحقيقة، ويف ذلك. يستطيع ال املرء أن الواضح من الشك؟ يتطلبه
ال أنه يتظاهر أنه من الرغم عىل الثقة، من كبريًا قدًرا قرَّائه من يطلب نيتشه يكتب كما

السياق. هذا يف اإلطالق عىل شيئًا يطلب
تأثري وهو توقعت، مما معه تعاطًفا أكثر أصبحت قد ألسلوبه انتقاداتي أن أرى

قرَّائه. يف دائًما املحريِّ نيتشه يحدثه مميَّز آخر

٢

أنظر حسبما الرئيسية، وآرائه نيتشه مواقف لبعض مخترصة مراجعة إىل اآلن سننتقل
حمايته عىل واآلراء املواقف هذه بها تعمل التي الطريقة عىل أكرب تركيٍز توجيه مع إليها،
معصوًما يكون أن يف نيتشه سريغب كان يشء آخر وهو ومفاجآتها، الحياة حوادث من
اها مؤدَّ حيث من — إرباًكا آرائه أكثر يف اإللغاز مستوى غالبًا يرتاجع هذا، ومع منه.
مع عالقة تكوين عىل منصبٍّا كان نيتشه طموح أن املرء تقبَّل لو — لها اعتناقه وسبب
يجرحه. أو باالشمئزاز يصيبه أو يروِّعه أو يشء يزعجه ال بحيث معه وتجربته العالم
وقد عظيًما. ألصبح ذلك استطاع لو املرء ألن العالقة؛ هذه تكوين الصعب ملن وإنه
إليه، بالنسبة فالشفقة، الشفقة. تجاه مجدًدا نيتشه موقف ل بتأمُّ أكثر األمر ة حدَّ تتضح
كان، أيٍّا املرء، إن إذ عليه؛ تبدو مما وبؤًسا عمًقا أكثر لحالٍة َعَرٍض مجرد تكون ما كثريًا
إدراك من بدًال املعاناة تلك تخفيف عندها يحاول التي الدرجة إىل باملعاناة كثريًا يتأثر
املرء وعىل السذاجة. من رضبًا تُعتَرب تخفيفها محاولة إن حتى مكاٍن كلِّ يف منترشة أنها
قط نيتشه ح يرصِّ لم تافًها. أمًرا الشفقة يجعل الحياة، تجاه مختلًفا موقًفا يتبنَّى أن
لدرجة املعاناة دنوِّ من الشديد استيائه بسبب ربما الرصاحة، من القْدر بهذا بموقفه
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الناس عىل اإلشفاق كان ولو الشفقة. ل بتأمُّ مهووًسا بكونه الكربى الخطيئة يرتكب أنه
— معينة مرحلة فبعد إذن وللمجهود، للوقت مضيعة أساًسا هو لذلك وفًقا والترصف
والخوض الحديث استمرار أيًضا يصبح — جدال بال نيتشه يتخطاها التي املرحلة تلك
عندئٍذ والحل عنيد. جمهور أمام سيَّما وال وللمجهود، للوقت مضيعة املوضوع هذا يف
يُظِهر وأن لها، يكرتث التي الهموم أحد الشفقة فيه تكون ال مستًوى إىل املرء ينتقل أن

عليه. ليعرتض نفسه نيتشه كان ما الذي النموذج يجعله مما اآلخرين؛ أمام ذلك
همُّ هو هذا بأن القول للمرء يمكن ذلك؟ عمل املرء يأمل أن يمكن منظور أيِّ من
حياته. من النهائية الفرتة حلول قبل نضوجه، ذروة يف ألَّفها التي الكتب يف التام نيتشه
األكثر تحليله مبارشًة يسبق الذي امَلِرح» «الِعلم يف الوارد الجزء يُعتَرب األمر واقع ويف
ذلك يفعل كان وإن طموحه، فيه يوضح الذي الجزء هو وتأثرياتها الشفقة عن شهرة
أقتبس سوف يصفه. الذي املثل يأس مدى عفوي، نحو عىل يكشف، كما بدائية. بطريقة
تألًُّقا البالغية صوره أكثر يف لنيتشه مقطع بمجرد االستشهاد إن إذ منه؛ جزءًا فقط

مدهش: تأثري له يظلَّ أن يمكن

«تاريخه بصفته جملته يف اإلنسانية بتاريخ يشعر أن يستطيع من كلُّ
يفكر الذي املريض بمرارة — الكبري التعميم من بنوع — سيشعر الخاص»،
الذي العاشق بمرارة الشباب، أحالم يف يفكر الذي الشيخ بمرارة الصحة، يف
لكن … ينهار األعىل مثله يرى وهو الشهيد بمرارة معشوقته، منه انتُِزعت
«يستطيع» أن األصناف، كلِّ من املرارات من الهائل الكمَّ هذا املرء يتحمل أن
وما ا، جدٍّ قديم هو ما يتحمل أن روحه، يف هذا كلَّ يتحمل أن … لها تحمُّ
اإلنسانية، وانتصارات والغزوات واآلمال الخسائر يتحمل أن ا، جدٍّ جديد هو
واحد، إحساس يف ويركزه املطاف، نهاية يف واحدة روح يف هذا كلَّ يملك أن
اآلن؛ حتى قط اإلنسانية تعرفها لم سعادًة يشكِّل أن ينبغي ما بالتأكيد هذا
باستمرار، توزع سعادة وضحكات، دموع كلها وحب، قوة كلها إله، سعادة
يشعر ال الذي البحر يف منها وتُفرَّغ تنضب ال ثروتها املساء، عند الشمس مثل
بمجاديف صياد أفقُر فيه يُجدِّف حني إالَّ ثراءً األكثر أنه — الشمس مثل —

إنسانية! اإللهي اإلحساس هذا ى سيُسمَّ آنذاك بة! ُمذهَّ

٣٣٧ امَلِرح»، «الِعلم
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املؤثِّرة. الفصاحة هذه مواجهة يف للغاية تافًها أمًرا التفاصيل يف النظر إمعان يبدو
جديًدا تفسريًا تقدِّم شك بال التي الفقرة، هذه بكتابته نيتشه سدَّدها ُمحَكمة رضبة إنها
هذا تربط التي القديمة، التفسريات عىل مبارشًة هجومه قبل «اإلنسانية»، ملفهوم تماًما
باملعنى املرء خاض لو تخفيفها. أو املعاناة تجنب أجل من جوهري باهتمام املصطلح
املرء. سيبلغها ما هي الجديدة» «اإلنسانية هذه فإن الشفقة، لحياة بديلة حياة الشامل
يَُعد السامية؟ الحالة هذه بلوغ باحتمالية حتى التسليم منطقيٍّا يبدو هل هذا، ومع
مثلما تجاربها، «كل» ب الحياة خوض عن الحديث حال يف ما حدٍّ إىل منطقيٍّا األمر هذا
التجربة هذه تكن لم وإذا الكتابة، نيتشه فيها زاول التي الفرتة مدار عىل األمر هو
«الخسائر من مختارة مجموعة خوض من تحمًال أكثر ما بطريقة فإنها أسهل الشاملة
«الالمرشوط» من نيتشه اشمئزاز من الرغم عىل اإلنسانية». وانتصارات والغزوات واآلمال
استطاع لو الشامل. أو العمومي وهو به، الصلة وثيق مصطلًحا أدمن فقد له، وازدرائه
مفهومة. حالة وهي يتحملها، لم أموًرا ثمة أن هذا فسيعني األمور، معظم يتحمل أن املرء
كلَّ يتحمل أن بد فال تراجيديٍّا، فيلسوًفا أو شخًصا أو باإلله»، «شبيًها املرء يكون ولكي
يعرف أنه نيتشه يعتقد وتوضيحها، الفكرة هذه بلورة صعوبة من الرغم وعىل يشء.
أن الواضح من أليس اآلن.» حتى قط اإلنسانية تعرفها لم سعادة «تشكِّل سوف أنها
بما معرفتها، يستطيع لن أو السعادة هذه يعرف لن األسمى، اإلنسان حتى أو اإلنسانية،
بقدرته ينتيش ذلك، من بدًال نيتشه، إن تنظيميٍّا»؟ «َمثًال كانط اه سمَّ ما حتى ليست أنها
الوحيدة الحاالت لرسم والعاطفة الغنائية درجات بأقىص الكلمات استخدام عىل الفذَّة
الشاعر يحصدها ثماٌر جميًعا أنها ذلك مع يتضح والتي محتَملة، الحياة ستجعل التي

للفيلسوف. ة امُللحَّ املتطلبات عن يتخىلَّ الذي
ح توضِّ التي األمور من صارم. نحو عىل الذكر يستحق الفقرة هذه يف آخر أمر ثمة
وبني — بشدة نيتشه منه ينفر املشاعر يف اختالًطا بوصفها — الشفقة بني تناقًضا
املرء أن إىل إشارة دون موقًفا، يتبنَّى الثانية الحالة يف املرء أن الجديدة؛ اإلنسانية هذه
القدر»، دور «نمارس فإننا مكروب، معني شخص مع تعاطفنا إذا محدًدا. شيئًا سيفعل
بالنسبة أو «إيلَّ» بالنسبة كربًا تمثل التي والتعقيدات بأكمله الداخيل «التسلسل فنتجاهل
باألحرى أو األكرب، املشاعر نطاق تبنِّي إىل املرء لجأ إذا اآلخر، الجانب عىل «إليك».»
ثمة األمر، واقع يف الفعل. حيث من يشء إىل يؤدي ال هذا فإن يشء، كلِّ تجاه الكوني،
الحيوية كلِّ من الرغم عىل ولكن، املرغوبة. نيتشه حالة مع سيتوافق ره، تصوُّ يمكن فعل
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ًسا متحمِّ يكن لم نيتشه أن اللحظة هذه يف يل يبدو فإنه نثُره، بها يتسم التي املذهلة
من جزءٌ شك بال هي التي الكتابة، فكرة تجاه ًسا متحمِّ كان وإنما الفعل، فكرة تجاه
بقيَّتنا يفعله أن يُفرتَض الذي ما ومجدًدا، نثره. بها يتسم التي الحيوية سبب تفسرِي

حشدهما؟ يستطيع اللتني والحيوية بالطاقة
وإثبات نيتشه إلقرار الرئيسية النصوص يف الخوض واملحِبط اململ من سيكون
كلِّ مع متزامن نحو عىل للتعامل والتشوق الالخصوصية من مماثلة درجة تعكس أنها
«اآلن»، يفعله أن يجب عما فكرة أدنى لديه تكون ال املرء أن حالة أية يف يعني مما يشء؛
إالَّ يسعنا ال أخرى، ومرًة آخر. يشء أيِّ بخالف يشء أيَّ يفعل أن وجوب يف السبب أو
أيِّ إنكار عدم يف الرغبة مع يتوافق الذي الشديد نيتشه تدقيق يف باملفارقة نتفاجأ أن
بالتأكيد والتذوق»، الذوق عىل جدال كلَّها «الحياة بأن زرادشت ادعاء يُكذَّب لكي يشء،
يكذب هل املريح، اإلقرار موقف املرء يشجع وبينما جميًعا. نقره الذي اإلرصار بسبب
إىل كان» «هكذا كلُّ تتحول وبينما ذلك؟ ِخالف بيشءٍ املايض شكل» «يغريِّ أم نفسه عىل
فيما ون، املفرسِّ يميل سموٍّا؟ أكثر يشء أم النفس خداع من جزء هذا فهل أردته»، «هكذا
ذاتها حدِّ يف أنها لو كما األسئلة، هذه طرح عدم إىل بالثناء، جديرة قليلة استثناءات عدا

السليم. الذوق إىل هة موجَّ إهانات
أسلوبًا املرء حياة إكساب حول تدور التي امَلِرح»، «الِعلم من املأخوذة الفقرة إن
الفعل صاحب هو املرء بأن فيها إيحاء ثمة األمر، واقع ويف املوضوعات. نفس تُِثري مميًزا،
عىل اليومي»؛ والجهد الصبورة «املمارسة عن نيتشه يتحدث عندما كالحال والترصف،
نستطع لم قبًحا سرتنا املوضع هذا «يف أهم: تبدو مواقف تُراِجع مجدًدا أنها من الرغم
شخصية أن نتذكر عندما هذا، ومع رفيع.» جمال إىل ل تحوَّ اآلخر املوضع ويف اقتالعه،
عىل كذبًا إال «التحول» هذا يكون فماذا والتفكري، النظر محل تكون التي هي املرء
ومخزيًا بغيًضا وقًعا لذلك وأِجد أهينه، لكي لشخص شيئًا قلت أنني لنفرتض النفس؟
أقنع أن دائًما يمكنني هل بديل؟ دافع لدي كان بأنني نفيس أخرب هل أتذكره. عندما
يقول عندما شخصيتي؟ تحسني يف سيساهم هذا ترصيف هل شخصصالح؟ بأنني نفيس
حياتنا»، يف الشعراء نكون أن «نريد إننا مميزة: عبارة يف أجزاء، بتسعة ذلك بعد نيتشه
عىل يكذبون «الشعراء زرادشت: شخصية وراء يًا متخفِّ التايل، كتابه يف يقول أنه نتذكر

شاعر.» أيًضا زرادشت لألسف، ولكن مفرط، نحو
بكيان بالواحدية، مؤمنًا دائًما فيظل يل، يبدو ما هذا أو حديثه، نيتشه يواصل وهكذا
املظهر يدعم الذي البدائي بالواحد آمن املأساة» «مولد يف ما؛ نوع من واحد، عضوي
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ظلَّ امليتافيزيقي، النظام من نوع أيِّ وجود باحتمالية اإليمان عن توقفه وبعد األبولوني.
نرى أن رضورة عىل اإلرصار عىل وسائله جميع تعتمد ولكن الوجود، أهوال من مرتعبًا
أو وأسهل أفضل األمور جعل إىل هذا يؤدي أن يُفرتَض ملاذا «واحد». جانب من الوجود
يتسم ،٢٧٦ امَلِرح» «الِعلم يف طلسمي آخر جزء ثمة هذا، مع عليه؟ يريدها ما كان أيٍّا
تتحدث فيه. التفكري كثرة من املرء لبَّ يأِرس أنه لدرجة أخرى، مرة الشديد، بالجمال
هو النظر رصف أن وعن عليه، هو عما يشء أيُّ يتغري أن يف الرغبة عدم عن الفقرة هذه
القدر حب لتني: املفضَّ فكَرتَيْه إىل تلميح مجرد من أكثر بيشء ليس وهذا الوحيد. إنكاره
هي والثانية يكون، كيفما الحياة تقدمه ما كلِّ لتقبل صيغة هي فاألوىل األبدي؛ والتكرار

حياته. يف املنحى هذا املرء ينحو أن يف السبب
ال ولكني استخدامه، عىل عامة بصفة معرتًضا أزل لم الذي القوة»، «إرادة كتاب يف
«فلسفة أو «األخالق: نيتشه: يقول التنويرية، الفقرات من العديد عىل يحتوي أنه أنكر
الرضا عدم سيصبح األمور»: تختلف ««سوف» األمور»، تختلف أن «يجب … االشتهاء»

األخالق»: جرثومة عندئٍذ

هذا فيها املرء ينتاب ال التي الحاالت بانتقاء أوًال منها، نفسه إنقاذ للمرء يمكن
يختلف أن يف ترغب لكي ألنه وسخافته؛ احتماليته باعتناق وثانيًا الشعور؛
عىل ينطوي أمٌر وهو يشء، كلُّ يتغري أن يف ترغب أن يعني عليه هو عما يشء

الرغبة! تلك هي نفسها الحياة ولكن . للكلِّ استنكاري نقد

٣٣٣ القوة»، «إرادة

فإذا متناقضة. سمة أنها كما بحق. عبقريٍّا لكونه نظًرا لنيتشه؛ مميزة سمة هذه
هي فهكذا إذن عليه، هي عما األمور تغريُّ يف الرغبة تعني ستاتني، قال كما الحياة، كانت
بالتأكيد. كذلك كانت إنها تقول التي األدلة عىل بناءً حكمنا إذا هذا نيتشه، حياة أيًضا
القدر، بانفعال يشجب أن هو «قدره» فإن شعاره، هو القدر» «حب أن من الرغم وعىل
من ١١ الجزء عىل بناءً حكمنا إذا هذا؟ لنفسه يتيح أن يمكن هل الراهن. الوضع أو
واحدة لسعادة نعم تقول أن يستطيع. ال فإنه اقتباسه، يل سبق الذي الثمل»، «نشيد
اليد له املاهر الغنائي الشاعر نيتشه نرى مجدًدا ولكننا يشء. لكلِّ نعم تقول أن يعني
واحدة، وحدًة كله الوجود رأيت لو أنك يؤمن الذي اإلنسان يخدم غنائي شاعر إنه العليا،
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حقيقة ولكن فيه. واحًدا جزءًا أقررَت لو كله بإقراره ستُلَزم األقل عىل أو ستُقرُّه، فعندئٍذ
كانت إذا ذلك. يحب املرء أن تعني ال ومتعاشقة» ومتداخلة «متسلسلة األشياء جميع أن
جانب بالتأكيد وهذا — عليه هي عما واختالفها األشياء تغريُّ يف الرغبة «هي» الحياة
يفعلونه ما معظم لتربير الناس يملكه الذي الدافع األمر واقع يف إنه بل الحياة، من كبري
يف نيتشه يقول ومثلما االختالفات. هذه بعض إحداث املرء يريد أن الحتمي فمن إذن —
والرش»، الخري وراء «ما كتاب من ومأخوذة حاسم نحو عىل مختلفة ولكنها مماثلة فقرة
تقديًرا الحياة أليست الطبيعة؟ لهذه مغاير كوٍن إرادَة بالضبط أليست «الحياة؛ :٩
«العيش ب اآلِمر شعاركم أن وْلنفرتض مختلف؟ كون وإرادة ومحدودية وظلًما وتفضيًال
ذلك؟ تفعلوا « «أالَّ بوسعكم كيف للحياة»، وفًقا «العيش أساًسا يعني للطبيعة» وفًقا
إىل مضطرٍّا كنت إذا ولكن مبدأً؟» عليه، تكونوا أن يجب وما عليه، أنتم ما تجعلون ولَم
«حب ذلك يف بما «مبدأً»، يشء» «أيِّ من تجعل أن من فائدة فال عليه، أنت ما تكون أن
ال اإلقرار ِرَواقية املرء يه يسمِّ ما أن كيف تبني إشارة أية هنا نيتشه يقدم ال القدر».

«استكانة». بصفته آخر موضع يف بازدراء إليه يشري ما إىل ينحدر
كنت فيما بالفعل ن ُمتضمَّ معصوًما نفسه يجعل أن يحاول نيتشه بأن ادِّعائي إنَّ
الخطر!» حياة «ِعْش األخرى شعاراته من كان شخص إىل بالنسبة للدهشة، واملثري أقوله.
جاز إذا طارئ، حدث أليِّ ا مستعدٍّ يكون أن ويريد يتفاجأ، أن يبدو فيما يريد ال أنه
ما كان» «أيٍّا اإلطالق. عىل طارئًا حدثًا ليس فهو ثمَّ ومن رضوري، أنه بادِّعاء التعبري،
بالفعل»، «حدث ما كان أيٍّا أن يدَّعي فإنه للغاية، عجيب وبتناقض يريده؛ فهو يحدث،
للتعامل مضطرٍّا ليس فإنه به، يكتب الذي التعميمي األسلوب خالل ومن أراده. قد فإنه
هذا. حدوث أراد أنه بادِّعاء الهمجي عن مختلًفا األعىل اإلنسان فيها يبدو ال حاالت مع
التكرارية بادعائه ثم املنال، البعيدة الكونية الرضورة معتقدات بإعالنه يعتقد، وهو
يشء أبًدا يوجد أن يمكن وال جديد يشء أبًدا يوجد لن بأنه أوضح أنه تُمِليه، ملا الالنهائية
دقيق، مستًوى فعىل هذا، ومع نفسها. الشمس كانت لو حتى أو الشمس تحت جديد،
االنتقال إىل مضطر أنه لدرجة ذكيٍّا بل — آخر شخص بأي مقارنًة الذكاء شديَد يظل
مستعدٌّ وهو بها. مولع هو التي «القمم» بهذه يتعلق فيما — املتطرِّف اآلخر الجانب إىل
وغري ُمروِّعة األشياء تكون مًدى أيِّ إىل ليرشح استثنائي نحو عىل والدقة الحرص لتحري
األشياء مستوى عند يزل لم دام وما الخصوص. وجه عىل الناس ذلك يف بما — محتَملة
يمكن فال أمًرا يُقرُّ عندما ولذا التنامي. يف يستمر سوف امُلعِجز الرعب فإن واألشخاص،
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عليه يبغضه. ما مع «متداخلة» جميًعا إنها إذ عليها؛ موافق أشياء باختيار ذلك يكون أن
إليها وينظر الفتور»، «مأساوية ب معها ويتعامل يكرهها، التي الظواهر كلَّ يأخذ أن
يشء. لكلِّ نعم يقول أن عىل الضبابية، الرؤية بفضل قادًرا، أخريًا يصبح وعندئٍذ بتعاٍل،
ال أنه تظاهره طريق عن بالفعل، قيمة فيه يجد ما كلِّ عن يتخىلَّ فإنه ذلك، سبيل ويف
اإلدراك. عدم وبني السموِّ من النوع هذا بني التمييز ويتعذَّر آخر. من أكثر شيئًا يقدِّر
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قراءاتإضافية

The amount of writing on Nietzsche in English alone is now growing at
a rate that is both a tribute and a threat. The most magisterial book on
him, by someone deeply sympathetic yet firmly critical, is Erich Heller’s
The Importance of Nietzsche (University of Chicago Press, Chicago, 1988).
A book somewhat similar in tone, but following patiently through Niet-
zsche’s development, is F. A. Lea’s The Tragic Philosopher (Athlone Press,
London, 1993). Originally published in 1957, it is a trailblazing work, writ-
ten, like Heller’s and unlike almost everyone else’s, with notable grace and
a Nietzschean passion. Unfortunately Lea uses old and discredited trans-
lations for quotation; and he ends surprisingly by finding that Nietzsche
rediscovered the teachings of Christ and Paul for our time. Walter Kauf-
mann’s ill-organized transformation of Nietzsche into a liberal human-
ist has its place in the history of Nietzsche reception (Nietzsche 4th edn,
Princeton University Press, Princeton, NJ, 1974).

Of more recent works, the most acclaimed, often setting new stan-
dards in detailed analytic working-through of Nietzsche’s positions, is
Alexander Nehamas’s Nietzsche: Life as Literature (Harvard University
Press, Cambridge, Mass., 1985). It is a demanding but rewarding book,
but Nehamas relies too heavily on unpublished notebooks of Nietzsche’s.
More impressive still, as I have indicated in the text, is Henry Staten’s



نيتشه

Nietzsche’s Voice (Cornell University Press, Ithaca, NY, 1990), a moving
and profound series of meditations on some basic themes in Nietzsche. A
less demanding and more critical work on an aspect of Nietzsche which
has received little in the way of book-length attention is Julian Young’s
Nietzsche’s Philosophy of Art (Cambridge University Press, Cambridge,
1992). Young finds a lot to be indignant about, but his criticisms, in
their downrightness, are thought-provoking. A full-length book on BT

by M. S. Silk and J. P. Stern is Nietzsche on Tragedy (Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 1981), which leaves no stone unturned, so far as
the biographical background, the accuracy of Nietzsche’s account of An-
cient Greece, and so on, are concerned. The essence of the work itself, and
the source of its fascination, eludes them, but this is a mine of absorbing
information. Nietzsche’s politics, or rather his seeming lack of them, are
dealt with at length in two overlong but intermittently helpful books, both
rather badly written. Tracy Strong’s Friedrich Nietzsche and the Politics of

Transfiguration (expanded edn, University of California Press, Berkeley
and Los Angeles, 1988) ranges very widely, and contains a particularly
bizarre account of the Eternal Recurrence. Mark Warren’s Nietzsche and

Political Thought (MIT Press, Cambridge, Mass., 1988) distinguishes be-
tween what Nietzsche’s political views, never presented systematically,
were, and what they should have been, from the standpoint of the Frank-
furt School of Critical Theory.

There are many collections of essays by various commentators: one
that has some excellent contributions to the reading of particular books
is Reading Nietzsche, edited by Robert C. Solomon and Kathleen M. Hig-
gins (Oxford University Press, 1988). The way that Nietzsche tends to be
read in France now is usefully illustrated in a book of translations of Der-
rida, Klossowski, Deleuze, and so on: The New Nietzsche, edited by David
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إضافية قراءات

B. Allison (Delta, 1977). I find Gilles Deleuze’s celebrated Nietzsche and

Philosophy (trans. Hugh Tomlinson, Athlone Press, London, 1983) quite
wild about Nietzsche, but interesting about Deleuze. Many people swear
by it. And we are in for an invasion of works from France, where Nietzsche
has been idiosyncratically cultivated since World War II.
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