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ّ
هو الحب؟
أنـ ـتـ ـي ــروس ه ــو ال ـش ـج ــاع ــة امل ـط ـل ــوب ــة مل ـقــاومــة
الفنتازيا الهائلة املتعلقة بالتالشي بني ذراعي
ً
ش ـخــص ،وال ـش ــروع ب ــدال مــن ذل ــك فــي العملية
الـصـعـبــة املـتـعـلـقــة بـصـنــع ح ـيــاة مــن ال ـحــب .ما
يـمـثـلــه أن ـت ـيــروس ـ إن ج ــاز لـنــا ق ــول ذل ــك ـ هو
الروحانية الصحية الكامنة من وراء مشاجرات
األحباب التي لو تم التأمل فيها والتعلم منها،
لـتـبــن أن ـه ــا ه ــي ال ـتــي تـصـنــع ال ـن ـضــج .وامل ـثــل
الذي يرجع إلى القرن السادس عشر ،ينقل هذه
الدينامية األنتيروسية« :مشاجرات األحباب،
تـجــديــد لـلـحــب» .فـلــو أن إي ــروس هــو إل ــه الحب
الذي يصوب على الناس أسهمه ويجعل الرغبة
تصيبهم بالجنون ،فأنتيروس هــو إلــه الحب
ال ــذي ي ـعــارض الـجـنــون بـمــزيــج مــن برغماتية
خالته وقوة أبيه.
ول ـك ــن األسـ ـط ــورة ت ـق ــول ل ـنــا م ــا ه ــو أك ـث ــر .لقد
كانت ثيميس خالة أنتيروس مشهورة أيضًا
ب ـبــراع ـت ـهــا ف ــي ت ـح ــوي ــل الـ ـط ــاق ــات امل ـت ـصــارعــة
إلـ ــى قـ ــوة ش ــاف ـي ــة .ووارثـ ــوهـ ــا ف ــي يــوم ـنــا هــذا
هــم استشاريو الـعــاقــات :couples’ therapists
وهؤالء ينزعون إلى التركيز على كيفية تعامل
أصحاب العالقات غير املستقرة مع عواطفهم
ً
التي ال تعبر عن نفسها في الشجارات ،بدال من
أن يعلموهم كيفية تجنب الشجارات في املقام
األول .فقد يكون الغضب والكراهية ،والخوف
واإلحساس بالضعف ،فرصة حقيقية سانحة
لكل العالقات املتوترة .يوحي إليك الطبيب بأن
هذا الشخص ليس نصفك اآلخر ،ولكنه شخص
قد تجد معه لذاتك مزيدًا من التكامل والكلية،
وب ــأن الـحـيــاة ال تبلغ ذروت ـهــا املـثــالـيــة بالحب
ح ـســب م ــا ت ــوح ــي ال ـف ـن ـتــازيــات الــرومـنـتـيـكـيــة،
ولكنك من خالل الحب قد تجد املزيد من الحياة.
وبالعكس ،يعلمك االستشاريون أن العجز عن
التعامل مع الصراع نذير جيد للطالق.
ويجدر بنا التأمل في تفصيلة أن أنتيروس ما
كــان يساعد أخــاه على النمو إال وهما يلعبان
معًا .وحــن يفترقان ،كــان إيــروس يتقلص إلى
مــا كــان عليه .لعل فــي هــذا تــأكـيـدًا على أهمية
االلـتــزام في العالقة ،االلـتــزام الــذي يعد بمثابة
حاوية لألفراح واألتراح ،متيحًا لكليهما العمل
من خالله .ذلك أنه ما من وجود لحالة «التبات
وال ـن ـب ــات» ال ـس ـكــون ـيــة ،ول ـك ـنــه االس ـت ـم ــرار في
االحتياج إلى االشتراك في اللعب .تشير إلى أن
العالقة الجيدة تأتي من املستقبل ال من املاضي
بحسب ما توحي به أسـطــورة أرسطوفانيس.
فالحب منتج نصنعه ،أكثر منه لقية تقع بني
أيدينا.
فـ ــي كـ ـت ــاب ــه «أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة أن ـ ـت ـ ـيـ ــروس امل ـن ـس ـي ــة»
( Anteros: A Forgotten Mythال ـصــادر )2011
يجمع كريج ستيفانسن الدالئل على أن شقيق
إيروس قد ال يكون اختفى تمام االختفاء .فهو
في هذا الكتاب يناقش قصيدة دانتي جابرييل
روزي ـت ــي «م ـص ـبــاح ه ـي ــرو» (امل ـك ـتــوبــة ف ــي عــام
 )1875التي يتكلم فيها عن مصباح مخصص
ألن ـت ـيــروس ال يـمـكــن أن يضيئه إال حــب يــدوم
طــول العمر ،خالفًا للحب املجنون الــذي يشعر
به «النــدر» تجاه «هيرو» فيسوقه إلى محاولة
عبور البحر مرات ومرات عساه يصل إليها فال
ينتهي إال إلى الغرق.
في الوقت نفسه ،تمكن قــراءة مشهد املصارعة
ال ـش ـه ـيــر ف ــي روايـ ـ ــة دي إتـ ــش ل ــورن ــس «ن ـســاء
عاشقات» ـ حسبما يذهب ستيفانسن ـ بوصفه
تصويرًا للتنافس بني إيــروس وأنتيروس .في
ه ــذا املـشـهــد ،يـتـصــارع روب ــرت بــركــن وجـيــرالــد
ك ـ ـيـ ــرش «فـ ـ ــي رش ـ ــاق ـ ــة ،وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاء ،ومـ ـث ــاب ــرة،
والعقالنية فــي نهاية األم ــر» .يتعلم بــركــن من
االع ـتــداء ال ــذي يتم التعبير عنه بـصــورة آمنة
لـكـنـهــا مـكـتـمـلــة األرك ـ ــان ف ــي ال ـق ـتــال :يـتـعـلــم أن
زواجه من أورسوال برانجون ال بد ـ لكي ينجح
ـ مــن أن يتضمن عناصر مــن االتـحــاد واملشقة.
واالنفصالية داخــل االتـحــاد ال يمكن تحقيقها
إال بإبقاء األضداد في حالة توتر ،بحسب قراءة
الناقد فرانك كيرمود للورنس .ال بد أن يتعلم
األحباب كيف يصلون إلى «توازن يتجاوز فكرة
الحب الجنسي العادية».
تتناول أسطورة إيــروس وأنتيروس ـ بالدرجة
األساسية ـ مثلثًا غراميًا .فاألخوان يتشاجران
شجارهما األخ ــوي ،متنافسني على لفت نظر
أفــروديــت .وذل ــك نــوع الـحــب املــانــح للحياة ألن
إيروس وأنتيروس يرغبان في شيء يقع خارج
ّ
اهـتـمــامــاتـهـمــا الـثـنــائـيــة امل ـب ــاش ــرة .إن حبهما
ثــاثــي :إذ أن الــذي يضرمه إنما هــو شــيء يقع
خــارج حــب الــواحــد فيهما لــآخــر .ومــا بينهما
م ــن تـنــافــس ه ــو الـ ــذي يـجــذبـهـمــا إل ــى عـنــاصــر
حياتية خارجية ،أو إلــى الحياة ذاتها بعبارة

أخرى .ومن هنا ينضج إيروس.
ي ـبــدو أن الـعـنـصــر الـثــاثــي ه ــذا هــو ال ــذي كــان
يـثـيــر اهـتـمــام أف ــاط ــون عـلــى وج ــه الـخـصــوص
حينما بنى أسـطــورة أنتيروس في واحــدة من
مـ ـح ــاورات ــه .ف ـفــي مـ ـح ــاورة فـ ــايـ ــدروس ،يصف
أفالطون ما يحدث عندما يقع فردان في الحب:
ترغمهما الدوافع الرومنتيكية على املضي معًا
بــدفــع مــن الــرغـبــة .وال يـبــدو للناظرين واضحًا
ما إذا كــان املتحابان يتحابان أم هما حبيسا
عنف متبادل .ولكن من املحبني من ينعمون بما
يطلق عليه أفــاطــون الدينامية األنتيروسية.
إذ يبدو كأنهما قادران على فصل أحدهما عن
ً
اآلخــر ،والــرجــوع قليال إلــى ال ــوراء ،ومراقبة ما
يجري .وحينئذ ينفتح فيما يبني االثنان مكانًا
ثالثًا ،يمنح قدرة ضرورية للوعي بالذات.
هــذه الفجوة يكون لها تأثير دراماتيكي على
العالقة .إذ ال يعود املـحــرك الوحيد للحبيبني
هــو اشتهاء أحدهما لــآخــر .بــل تتكون بمرور
ال ـ ــوق ـ ــت ح ـم ـي ـم ـي ــة ث ـم ـي ـن ــة ف ـي ـه ــا سـ ـم ــة أش ـب ــه
بــال ـصــداقــة .وه ـنــا يـتــذكــر امل ــرء كـلـمــات الـكــاتــب
والشاعر الفرنسي أنطوان دو سانت أكزوبري،
إذ يقول إن «التجربة تعلمنا أن الحب ليس أن
ينظر اث ـنــان كــل فــي عيني اآلخ ــر ،بــل أن ينظر
اث ـن ــان ف ــي ات ـج ــاه واح ـ ــد» .عـنــدمــا ي ـكــون اثـنــان
حبيبني فإنهما يـنـظــران كــل فــي عيني اآلخ ــر،
لـكـنـهـمــا كـصــديـقــن يـمـكــن أن ي ـن ـظــرا م ـعــا إلــى
األمام .يبدآن في رؤية الحياة فيما يتجاوزهما،
وبدعم من أحدهما لآلخر ،هما الواقفان اآلن في
الحب ،يمكن أن تتقدم خطاهما نحو املستقبل.
امل ـث ـيــر ف ــي رؤيـ ــة أف ــاط ــون أن ــه يـعـتـقــد أن هــذه
ال ـص ــداق ــة املـ ـع ــززة ل ـل ـح ـيــاة ه ــي نـتـيـجــة الـحــب
اإليــروت ـي ـكــي .فلسفته لـيـســت إن ـك ــارًا إلي ــروس،
وإنمًا هي توجيه بــارع ،أو حتى توجيه ماكر،
هــدفــه إكــراهــه عـلــى الـعـمــل .وه ــذا يفسر املعنى
األص ـ ـلـ ــي لـ ـعـ ـب ــارة «ال ـ ـصـ ــداقـ ــة األف ــاط ــونـ ـي ــة»
 .Platonic friendshipفليس املقصود هو غياب
أي إحساس إيروتيكي بني صديقني أفالطونيني
(فـ ـك ــرة ي ـم ـكــن أن ي ـعــدهــا أف ــاط ــون ض ــرب ــا من
ّ
ض ــروب اإلن ـك ــار) ،بــل إن التعبير الجنسي عن
الـعـنـصــر الــرومـنـتـكــي ،يـكــون قــد تــم استيعابه
واالرت ـقــاء بــه .ولــو أنـنــا استخدمنا االصـطــاح
ال ـفــرويــدي ،لقلنا إن ال ـغــريــزة اإليــروتـيـكـيــة قد
تــم التسامي بـهــا .ف ــإذا بطاقتها وقــد أصبحت
في خدمة السعي املشبوب إلــى الفلسفة ،وهو
ّ
احتمال ج ــذاب فــي ضــوء أن الفلسفة بالنسبة
ألفــاطــون كانت تعني إنـمــاء حياة ق ــادرة على
االزدهــار .ولكي نصل إلى هذا املعنى بلغة أقل
تعقيدًا ،نقول إن مثل هذين االثنني يستطيعان
ً
سبيال ال إلى أن يعيشا معًا ،بل أن يعيشا معًا
وبخير .الحب الثالثي ـ الذي يقام فيه فراغ داخل
العالقة من أجل الحياة (والحب) يتجاوز حدود
الثنائي نفسه ـ هو أرقى أشكال الحب البشري
ألن ــه يجعل الـحـيــاة الـطـيـبــة أمـ ـرًا مـمـكـنــا .وكما
يـقــول الفيلسوف أنـطــونــي بــرايــس فــي «الـحــب
وال ـصــداقــة عـنــد أفــاطــون وأرس ـط ــو» (ال ـصــادر
ّ
الحب «بالنسبة للروح الواعدة
عام  ،)1989فإن
املـتـحـفــزة ،هــو التلقي واالسـتـجــابــة واالنـفـتــاح
على الجديد» .هو حب أقل خوفًا وانكفاء على
الــذات من حب نرسيوس ،وفيه متسع آلخرين
مثل أنصاف أرسطوفانيس امللتصقة .أو هو ـ
بتعبير أيــريــس م ــردوك فــي قــراء تـهــا ألفالطون
ـ «وع ــي مـتــزايــد وإح ـســاس بــالـعــالــم فيما وراء
الذات».
ً
لكن هذا يثير سؤاال مهمًا .لو أننا نريد مخرجًا
مــن ال ـحــدود الــرومـنـتـيـكـيــة ،فــأيــن لـنــا ال ـيــوم أن
نبدي احترامنا ألنتيروس؟ كريغ ستيفانسن
يــوضــح أن م ــا تـشـيــع تـسـمـيـتــه لــدي ـنــا بتمثال
إيـ ــروس عـنــد ن ــاف ــورة نـصــب شــافـتـسـبـيــري في
بيكاديلي ،مــا هــو إال أنـتـيــروس .لقد نحته في
ع ــام  1893ألـفــريــد جـلـبــرت ال ــذي ك ــان يشعر أن
حياته الشخصية ما هي إال انعكاس للتنافس
بــن األخــويــن .رأى جيلبرت صــورة شخصيته
املندفعة في إيروس ،وكان يتوق إلى أن يجد في
نفسه املزيد من الواقعية املرتبطة بأنتيروس.
وال بــد أنــه كــان يشعر أن هــذا اإللــه هــو األنسب
لتحريك القلب في ذلك الجزء من لندن .وإن لي
أنا ـ على املستوى الشخصي ـ طقسًا سريًا أقوم
بــه ،إذ أحني رأســي في إجــال ألنتيروس كلما
مررت به :شكرًا لك على هذا الجانب املراوغ من
جوانب الحب.
* كاتب وصحافي بريطاني ،متخصص في الفلسفات
القديمة .كــان قسيس كنيسة إنكلترا قبل أن يصير
كاتبًاّ .
النص املترجم مقتطف من أحدث أعماله «الحب:
هذا هو املهم» ()2013
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العالم الهادئ
جيفري ماكدانييل
ترجمة جوالن حاجي

ً
َ
لتدفع الناس
جاهدة
إلى النظر أكثر في عيون بعضهم البعض،
وإرضاء ُ
ً
للبكم أيضًا،
ّ
قررت الحكومة
ّ َ ّ
أن تخصص لكل شخص يوميًا
مائة وسبعًا وستني كلمة بالضبط.
عندما ُّ
يرن الهاتف ،أضعه على أذني
من دون أن أقول ألو .في املطعم
أومئ إلى حساء الدجاج باملعكرونة.
ٌ
متأقلم جيدًا مع الطريقة الجديدة.
إني
ّ ُ
وفي وقت متأخر من الليل ،أتصل بحبيبتي في
مدينة أخرى،
ُ
وأقول ّ
مزهوًا« :استخدمت اليوم ثماني وخمسني
كلمة فقط.
ّاد ُ
خرت الباقي من أجلك»
وحني ال تجيب،
ْ َّ
أدرك إنها قد استنفدت كل كلماتها،
فأهمس ببطء« :أنا ّ
أحبك»،
أربعًا وخمسني مرة ونصف.
بعد ذلك ،نبقى على الخط فحسب،
ُّ
وكالنا يستمع إلى تنفس اآلخر.

