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ً
ٌ
رحلة في رحاب األساطير القديمة  ...فعال ،ما

مارك فيرنون *
ترجمة أحمد شافعي
ث ـمــة دالل ـ ــة أكـ ـي ــدة ف ــي إحـ ـص ــاء ي ـق ــول إن أكـثــر
األسئلة شيوعًا ملا يبدأ بـ «ما هو [ ...أو What
 ]isعلى مـحــرك غــوغــل خــال الـعــام املــاضــي هو
س ــؤال :مــا الـحــب؟ هــذه املعلومة بحد ذاتـهــا قد
تـكـشــف شـيـئــا عــن املـجـتـمــع ال ــذي ي ـلــوذ أف ــراده
بـمـحــرك بـحـثــي إل ـك ـتــرونــي لـيـســألــوه مـثــل هــذا
ال ـس ــؤال ،أك ـثــر مـمــا يـمـكــن ألي إجــابــة محتملة
أن تكشف عن الحب .لكن إالم نلجأ طلبًا لفهم
ال ـحــب إذا ل ــم نـلـجــأ إل ــى غ ــوغ ــل؟ آالت صـنــاعــة
الفانتازيا الهوليودية والبوليودية تصر على
أن هناك إجــابــة واح ــدة هــي الجديرة بــأن نلوذ
إليها :النوع الرومنتيكي .ذلك أمر يوافق عليه
أغلب الناس ولو بحكم التعريف .فهم منساقون
إلى البحث عن الشخص الذي سوف يجعل من
ً
ً
الــواحــد منهم «ك ــا» مكتمال فــي مــواقــع البحث
عن شريك ،أو من خالل وسيلة أخرى قد تكون
أقــل مــاديــة ،ولكنها ليست بــأي حــال أقــل قيامًا
واعتمادًا على نفس الثقافة السائدة التي تصر
على أننا ال بد من أن نعثر عليه« :ذلك الشخص
املختار» .ليس ذلــك باملسعى الحديث على أي
ح ــال .مـنــذ أن كتبت الـشــاعــرة ســافــو فــي الـقــرن
ال ـســابــع قـبــل امل ـي ــاد ع ــن ال ـحــب ال ــرق ــراق تحت
جـلــدهــا رقــرقــة الــريــح فــي غـصــون الـشـجــر ،بــات
الحب الرومنتيكي طاغيًا على الخيال البشري
ال س ـب ـيــل إلـ ــى م ـق ــاوم ـت ــه ،ب ــل إنـ ــه بـ ــات تـجــربــة
حاسمة تمثل الذروة في الوجود البشري كله.
غـيــر أن إحـصــائـيــات غــوغــل تـشـيــر إل ــى أن ثمة
أيـ ـض ــا ب ـح ـثــا ع ــامل ـي ــا ص ــام ـت ــا ي ــؤك ــد أنـ ـن ــا غـيــر
قانعني باإلجابة الرومنتيكية .قد تكون املشكلة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة أن ال ـث ـق ــاف ــة املـ ـع ــاص ــرة ال تـهـيـئـنــا
للتفكير في الحب إال في شكل ذي بعد واحــد.
ومثلما استولى الزواج بقوة االحتكار على كل
صــور التأكيد العلني للحب ،احـتـكــرت الفكرة
الــروم ـن ـت ـي ـك ـيــة خ ـيــال ـنــا ف ــي م ــا ي ـخ ــص عــاقــة
التحاب.
خالفًا لنا ،لــم تكن لــدى اإلغــريــق القدامى كلمة
واحدة تعني الحب ،بل كلمات كثيرة .وكثيرًا ما
يشار إلى أنهم كانوا يقولون «فيليا» ( philiaأي
الصداقة) و«إيروس» ( erosالرغبة) و«ستورج»
( affectionاملـيــل) و«أج ــاب» ( agapeالحب غير
املشروط) .لعل تلك تمثل جزءًا آخر من مشكلتنا.
فلغتنا نفسها تدعونا إلــى التفكير فــي الحب
بوصفه شيئًا واحدًا موحدًا ،في حني أنه أبعد ما
يكون عن ذلك .وإنني أستبعد أن تكون الكلمات
وحدها كافية للتعامل مع هذا العجز املعاصر.
فما نحن بحاجة إليه هو إحساس جديد بتنوع
تجارب الحب .ومــن حسن الحظ أن لدينا عند
أسالفنا القدامى مخزنًا آخــر يمكننا االعتماد
عليه :وليس هذه املرة مخزن مفردات ،بل مخزن
أساطيرهم القادرة على أن تنير عقولنا.
نحن بمعنى من املعاني متخمون بهيمنة الحب
الرومنتيكي ،فليس ممكنًا ببساطة أن نزيح
ً
هــذا الـحــب لصالح الـصــداقــة مـثــا .هــذا أمــر لن
يفلح نهائيًا ،فالجانب اإليروتيكي بالغ القوة.
لـكــن بــوســع األســاط ـيــر الـقــديـمــة أن تــدلـنــا على
السر الــذي يجعل الرومنتيكية بضاعة رائجة
إلى هذه الدرجة ،ولو قصيرة العمر .لعل أفضل
أسطورة تقتنص غواية الرومنتيكية هي فكرة
أرسـطــوفــانـيــس عــن ت ــوأم ال ــروح  soulmateكما
يعبر عنها في «مأدبة» أفالطون .تذهب القصة
إلى أن اإلنسان كان له في األصل رأسان ،وأربعة
أذرع ومثلها مــن السيقان .كنا مخلوقني على
شكل كــرات تتدحرج على وجــه األرض بسرعة
قصوى .وانتبهت اآللهة إلى ما لهذه املخلوقات
ّ
مــن قــوة ظــاهــرة ،فتفتق ذهــن زيــوس عــن خطة:
أن يـقـطــع اإلنـ ـس ــان ن ـص ـفــن ،ل ـكــل مـنـهـمــا رأس
وذراعان وساقان.
ب ــات ــت ت ـلــك األنـ ـص ــاف امل ـب ـت ــورة م ـن ـظ ـرًا مـثـيـرًا
للحزن ،خاصة وقد تولدت فيها عــادة تكريس
أق ــدار كبيرة مــن طاقاتها الـتــي بــاتــت مـحــدودة
لـلـبـحــث ع ــن أن ـصــاف ـهــا ال ـضــائ ـعــة .فـلـقــد كــانــت
الرغبة في العثور على النصف األخرى طاغية
ال س ـب ـيــل إلـ ــى م ـق ــاوم ـت ـه ــا .وب ـق ــي األفـ ـ ـ ــراد فــي
بحثهم هــذا رغــم تـكــرار االنـفـصــاالت والـكــوارث
الرومنتيكية انطالقًا من إيمان ال يتزعزع بأن
الشخص املناسب ـ املختار ال ــذي عليه الـعــن ـ
ّ
موجود ،شاعرين أن ما يعد به الحب إنما هو
شيء ال يقل بحال عن «الكمال».
ع ــاش ــت األسـ ـط ــورة ح ـي ــاة طــوي ـلــة ،تـمـتــد بــدقــة
إلى يومنا هذا ،وهي تصف التجربة الداخلية
ألولئك الذين يشعرون أن الحياة ال تكتمل بغير
ح ــب ك ـه ــذا .وال ـح ــق أن ــه ل ــم ي ـحــدث حـتــى الـقــرن

ال ـثــامــن ع ـشــر أن ب ـلــغ الـتـفـكـيــر األرس ـطــوفــانــي
منتهاه املنطقي حينما كتب جــان جــاك روسو
عــن كيفية وقــوعــه فــي الـحــب فــي شـبــابــه ،حيث
قــال في معرض تأمالته إنــه لم يطمئن إال بعد
هذه التجربة إلى أنه عاش بحق .ومحصلة ذلك
أن الحب الرومنتيكي أصبح هدفًا في حد ذاته.
فليس مهمًا الـشـخــص ال ــذي تـقــع فــي حـبــه ،ما
دمت وقعت في الحب .إذ ال يترك املثال الكامن
في هذه الخبرة من مجال لتعقد واقع هذا الفرد
أو ذاك .وذل ــك م ــا يـجـعــل قـبـضــة الرومنتيكية
تستولي علينا وتفرغنا فــي ثنايا ذلــك .ومثل
ذل ــك يـحــدث فــي حــالــة الـسـعــي الــدوغـمــائــي إلــى
السعادة.
غير أن األمر الحاسم هو أن أسطورة أفالطون
األصـلـيــة عــن تــوائــم الـ ــروح ال تنتهي بـسـعــادة
وهمية مــراوغــة ،بــل بانحرافة .ومــن هنا يمكن
لألسطورة أن تعلمنا شيئًا ،وأن تقترح علينا
مفرًا يخرجنا من معقل الرومنتيكية الحصني،
ح ـيــث يـشـفــق زيـ ــوس ع ـلــى ال ـب ـشــر املـقـســومــن.
فـيـحــرك أع ـضــاء هــم الـتـنــاسـلـيــة بـحـيــث يسمح
لهم حينما يـتــاقــون أن يتعانقوا ،فيكون من
ذلــك متنفس بسيط ملــا بهم مــن وج ــد .الجنس
رشفة إذن من كــأس االتـحــاد ،وهــو يعني هؤالء
املـشـطــوريــن ،ولــو إلــى حــد مـعــن .وح ــدث أن ّ
مر
هيفاستيوس ،إلــه الصنعة ،ب ــاألزواج فوعدهم
بتحقيق أمـنـيــة لـهــم .طـلــب أول ـئــك املــأســاويــون
بصوت واحــد :أن الحم بيننا ،أن اصهر أحدنا
ف ــي اآلخـ ـ ــر .وي ـم ـت ـثــل ه ـي ـفــاس ـت ـيــوس .ويـصـبــح
االث ـنــان واحـ ـدًا .ويـبــن املــوضــع الـجــديــد طريقة
أخــرى للحب حينما يصل إلــى طريق مسدود.
ففي ظل التصاقهم بهذه الطريقة ،وحملقتهم
كــل واح ــد فــي اآلخ ــر بــا نـهــايــة ،يـفـقــد الـعـشــاق
كل عالقة أخــرى بالحياة .وفــي ظل المباالتهم
ب ــأي ش ــيء آخ ــر ،يكتسب امل ــوت ملمحًا جــذابــا،
فيحلمون بــاالشـتــراك معًا فــي النفس األخير ـ ـ
وهـ ـ ــي خ ـ ــراف ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ت ـع ـي ــش عـ ـل ــى ال ـت ـع ـب ـيــر
الـ ـف ــرنـ ـس ــي املـ ـخـ ـف ــف « la petite mortامل ـي ـت ــة
الـصـغــرى» [اسـتـعــارة ل ــأورغ ــازم]ـ وفــي الــذروة
الــرومـنـتـيـكـيــة ف ــي «رومـ ـي ــو وج ــول ـي ـي ــت» .لكن
حسبما يقول عالم النفس إريتش فــروم Erich
 Frommفي «فــن الحب» (الـصــادر  ،)1956لكي
يكون للحب مستقبل ،ينبغي على املتحابني أن
يتمكنا مــن االنتقال مــن الــوقــوع فــي الحب إلى
الــوقــوف فــي الـحــب .ال بــد لألحباب أن يعانقوا
مــا يـقــع خ ــارج ثنائيتهم الــدافـئــة لـكــي يتسنى
وحسبما أوض ــح فــرويــد ،قــد يكون
لهم الـبـقــاء.
ِّ
الحب الثنائي مغذيًا ،لكنه بالدرجة نفسها قد
يكون إقصائيًا داعيًا إلى الغربة ،وفي الحكاية
األرسطوفانية إشارة إلى ضرورة تجاوزه.
الـ ـس ــؤال ه ــو ك ـي ــف؟ ك ـيــف ي ـم ـكــن إط ـ ــاق طــاقــة
الــرغـبــة الرومنتيكية وتوجيهها إلــى الـخــارج
بحيث ال يقتصر دورها على تغذية حب اثنني
ل ـل ـح ـيــاة م ـع ــا ،ب ــل إل ــى ح ــب اث ـن ــن ل ـل ـح ـيــاة في
ذات ـهــا ،إذ يعيشانها مـعــا .اإلجــابــة تأتينا من
أس ـطــورة قــديـمــة أخ ــرى تــوشــك ال ـيــوم أن تكون
منسية تمامًا .هي أسطورة إله الحب الرضيع،
املـ ـع ــروف ل ـنــا ب ـ ـ «إي ـ ـ ـ ــروس» ،ول ـك ــن األسـ ـط ــورة
تعرفنا بشخصية أخرى ،أقل شهرة بيننا ،هي
شخصية أخ ـيــه .ول ــد إي ــروس ألف ــرودي ــت ،وفــي
البداية بــدا كل شــيء طيبًا .لكن حــدث أن بدأت
أفروديت تالحظ ما أزعجها .الطفل لم يكن يكبر.
جناحاه بقيا برعمني صغيرين .جسمه الريان
ل ــم ت ـنــم ب ــه ع ـض ــات .ب ــدا ك ــأنــه م ـس ـكــون ب ــروح
متشبثة بالطفولة ،رافـضــة أن تخطو باتجاه
ال ـن ـضــج .تـمـلــك ال ـق ـلــق أفـ ــروديـ ــت ،فــاسـتـشــارت
أختها الحكيمة ثيميس  .Themisإلهة املشورة
الصائبة (يمكن أن نترجم اسمها حرفيًا إلى
«ما يفلح»  .)what worksنصحتها ثيميس بأن
ً
تنجب طفال آخر ،لكن هذه املرة من آريس ،Ares
إل ــه ال ـح ــرب ال ـش ـجــاع .وم ــن تـعـلـيـمــات ثيميس
أن يـسـمــى ال ــول ــد ال ـثــانــي أن ـت ـي ــروس ،Anteros
الــذي يكون مساويًا إليــروس .وفعلت أفروديت
م ــا أشـ ـ ــارت ب ــه أخ ـت ـهــا ع ـل ـي ـهــا .وب ـ ــات ال ــول ــدان
م ـت ـنــاف ـســن .ك ــان ــا ي ـت ـشــاك ـســان ،وي ـت ـن ــاوش ــان،
ويتشاجران ،ولكنهما يحبان أحدهما اآلخــر،
وطــاملــا كــانــا يلعبان جـنــب بعضهما البعض،
ك ــان إيـ ــروس يـنـمــو ن ـم ـوًا طـبـيـعـيــا .أم ــا حينما
يـفـتــرقــان ،فـكــانــت أفــروديــت تــاحــظ أن إيــروس
يتقلص.
ما يأتي به أنتيروس هو الصعوبة ،هو املعادل
الرومنتيكي للتنافس بني اإلخــوة الذي يكرهه
الصغار كثيرًا في معرض تدافعهم من أجل لفت
أنظار آبائهم ،برغم أنــه يمكن ـ شــأن التوترات
في عالقات الكبار ـ أن يكون هو الذي يصوغهم
ل ــو ت ــم الـتـعــامــل مـعــه بـحـســاسـيــة .م ــا يــأتــي به
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