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أوراق

َ َ آالن باديو
في األسود مفضوحًا ومستترًا
آالن باديو المولود عام  ١٩٣٧في المغرب ،هو من دون شك أحد أبرز وجوه الفلسفة
الماركسية المعاصرة في الوسط الثقافي الفرنسي والعالمي« .الماوي المثير للجلبة»
في وسائل اإلع ــام ،خصص منذ سنوات كتابًا لوصف «الرأسمالية البرلمانية» التي
بمقابلها يدعو هو إلى إعــادة إحياء «الفرضية الشيوعية» .دخل في سجال عنيف
مع آالن فيلكينكروت الفيلسوف المؤيد إلسرائيل عام  ٢٠١٥على صفحات «نوفيل
اوبسرفاتور» حول حقوق الفلسطينيين والربط اآللي بين «المسألة اليهودية» في
أوروبا وإسرائيل ،مما سيؤدي برأيه إلى إبادة يهود أوروبا أنفسهم .اهتمامات صاحب
«مديح الحب» و«نظرية في الذات» و«الكينونة والحدث» ،تطال مروحة واسعة من
فــي اإليــروس ـيــة الـغــربـيــة ،يـمـثــل الـلــون
األس ــود عــامــة لـ ِـهـبــة ش ــيء م ــا :الـعــري
األب ـيــض ،مـثــل «ال ــورق ــة ال ـفــارغــة» عند
ماالرميه ،التي «يحميها البياض» من
دمغها بالشعر .هي ليست إال بياضًا
هـشــا ،مـفـتــرضــا ،بـقــدر مــا هــو مــوســوم
ب ـ ــاألس ـ ــود ب ــالـ ـق ــوة .مـ ــن ألـ ـفـ ـب ــاء خـلــق
املشهد ذي الغاية اإليروتيكية :ما من
جسد قادر بذاته ،في ظالم الرغبة ،على
ال ـت ـســاوي بـمــا يصنعه الـجـســد نفسه
وق ــد ش ـ َّـد ال ـلــون األس ــود عـلـيــه سـ َ
ـرجــه.
أرب ـ ـطـ ــة ال ـ ـسـ ــاق وال ـ ـ ـجـ ـ ــوارب ال ـس ـف ـل ـيــة
املـ ـثـ ـي ــرة ت ـن ـت ـصــر ك ـل ـي ــا ع ـل ــى امل ـش ـه ــد،
الــذي يجعل مــن ام ــرأة ،بــروعــة وجــال،
ّ
املتخيلة.
موضوعًا لكل الرغبات
الـعــاري هو باملحصلة النص املكتوب
س ـل ـفــا ال ـ ــذي م ــا ع ـلــى ال ــرغ ـب ــة بـ ِـفـعـلـهــا
إال أن تفك طالسمه ـ هــذا الفعل الــذي
يبدو مضحكًا نوعًا ما وأقل شأنًا من
املوضوع الذي يعالجه.
أل ـي ـس ــت هـ ــذه ال ـك ـت ــاب ــة ال ـ ـسـ ــوداء ف ــوق
ال ـب ـش ــرة ال ـب ـي ـض ــاء م ــا ك ــان ــت ال ــرق ــاب ــة
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول أن تـ ـحـ ـجـ ـب ــه ع ـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــور
بــاألبـيــض واألس ــود للمجالت الشقية
في طفولتي؟
فــي األوق ــات القديمة مــن مراهقتي ،لم
نكن نعرف الشيء الكثير عن الجنس.
كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك بـ ـح ــق ،كـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــردد الـ ـق ــول
حــول الجنسانية األنـثــويــة حـصـرًا ،أو
عــن ال ــاوع ــي فــي الـشـخـصـيــة« :ال ـقــارة
السوداء».
وب ــال ـف ـع ــل ،ك ــان ــت م ـص ــادرن ــا ف ــي هــذه
املادة تقتصر على املجالت «املشبوهة»
التي نشتريها لنخبئها تحت املعطف،
واملعنونة ( )Frissonsأو ()Extasesـ أو
ب ـصــورة أكـثــر دق ــة تـحــت سـطــوة اللغة
اإلنكليزية الصاعدة (.)Sexy Girls
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ن ـ ـقـ ــرة صـ ـغـ ـي ــرة عـ ـل ــى ل ــوح ــة
املـفــاتـيــح فــي الـكــومـبـيــوتــر يمكنها أن
تـكـشــف لـلـيــافـعــن ،بــال ـلــون وال ـحــركــة،
عن كمية بعدد نجوم الفلك من العراة
وشـ ـب ــه ال ـ ـعـ ــراة م ـم ــن يـ ـت ــوزع ــون وف ــق
تـصـنـيـفــات ت ـجــاريــة ص ــارم ــة ك ـمــا هي
الحال في السوبرماركت .في السابق،
بــال ـن ـس ـبــة ل ــذل ــك الـ ـن ــوع م ــن املـنـتـجــات
ّ
ال ـج ـن ـس ـيــة امل ـغ ــل ـف ــة ،ك ـ ــان األمـ ـ ــر أق ــرب
للندرة ،ال إلى الفائض .تعقيد إضافي
أس ــاس ــي ك ــان م ــن إره ــاص ــات الــرقــابــة
التي ال ُت ّ
مس في ما يتعلق بممنوعات
ً
ثالثة .أوال ،كانت الرقابة تغض الطرف
ع ـ ــن املـ ـ ـج ـ ــات املـ ـشـ ـب ــوه ــة لـ ـك ــن ت ـحــت
ال ـقــاعــدة ال ـصــارمــة ب ــأن ال تـظـهــر هــذه
املـجــات فــي األكـشــاك الـتــي ُتـبــاع فيها
رسميًا الصحف واملـجــات .لذلك ومن
أج ــل الـحـصــول عـلــى ال ـصــور املشتهاة
ً
في ( ،)Sexy Girlsاملهتوكة الستر قليال
أو كثيرًا ،كان األمر يتطلب الكثير من
امل ـعــارف ،وال ـحــذر ،ومبلغًا ال بــأس به
من املــال .ثانيًا ،على الصور األنثوية،
ً
ك ـ ــان ال ـ ـعـ ــري مـ ـقـ ـب ــوال ،ل ـك ــن ل ـي ــس مــن
املمكن له أن يتمدد إلى املواد والنقاط
ال ـتــي تـكـتـســب الـقـيـمــة االسـتــراتـيـجـيــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــرق ــاب ــة ال ـع ـت ـيــدة :كــان
ي ـم ـك ـن ـنــا رؤي ـ ـ ــة األث ـ ـ ـ ـ ــداء ،ولـ ـك ــن لـيــس
الحلمات .كــان محظورًا بــأي شكل من

األشـكــال رؤيــة الــزغــب النسائي ،ســواء
تعلق األمــر بالعانة أو تحت اإلبطني.
ثالثًا ،طال الحظر كذلك َ
صور العضو
الذكري ،منتصبًا كان أو َ لينًا ،أو حني
تـ ـعـ ــوزه الـ ـحـ ـي ــوي ــة .ان ـب ــث ـق ــت مـ ــن ه ــذه
املـمـنــوعــات نـتــائــج فــي غــايــة األهـمـيــة،
كلها تتعلق باللون األسود.
أوال ،االمتياز املعطى من قبل مجالتنا
للعري األنـثــوي املستلقي على ظهره.
بــالـنـتـيـجــة ،مــن ه ــذه ال ــزاوي ــة ،ال شــيء
مـحـظــورًا ،إذ ال حلمات هنا وال زغــب.
ال ع ـض ــو م ــذك ــر ،إال ف ــي ح ـ ــال وج ــود
يترك
تركيبة شبحية
نادرة .كان األمر ِ
َّ
السر الــذي ال ُيخترق
في منطقة الظل
للعضو املــؤنــث« :مــاذا تخفي الفتيات
ت ـح ــت أثـ ــواب ـ ـهـ ــن؟» ،ل ـي ـك ــون الـ ـجـ ــواب،
فــي نـهــايــة امل ـط ــاف ،أن ــه لـيــس بــالـشــيء
االستثنائي ،خاصة أن الجواب نفسه
يـبــدو مستعصيًا فــي حـضــور الـصــور
ال ـخ ـل ـف ـيــة ال ـت ــي ت ـظ ـهــر فـ ـ ــوارق طـفـيـفــة
ع ـ ــن ص ـ ـ ــور ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــور ،دون أن ت ـك ــون
أســاسـيــة .هـكــذا ،مــن دون قـصــد ،كانت
الــرقــابــة مــن تلقاء نفسها تشجع على

المواضيع واإلشكاليات الفكرية والثقافية والجمالية .في كتاب لباديو صدر عام
 ٢٠١٥بعنوان «األســود :بريق غياب اللون» ،يعيدنا باديو إلى سؤال أول بديهي :من
فينا لم يخض التجربة المرعبة بالمشي على رؤوس األصابع في الليل األسود؟ االكتشاف
السري لقارة اللون األسود في المجالت الممنوعة ،جمالية الحبر األسود فوق الورق،
ولكن أيضًا جماليات الكوزموس والثقوب السوداء ،ووجع الحداد :يأخذنا الفيلسوف
إلى مسرحه الحميم ،الى قلب ذكرياته .الموسيقى ،الرسم ،الجنسانية والميتافيزيقا :لم
يكن األسود يومًا مضيئًا الى هذا الحد كما هو مع باديو .هنا مقتطف من الكتاب.

السودومية أو تلك الوضعية املسماة
 more bestiarumمن قبل بعض الكهنة
املنحرفني .هذا ألنها تركت في األسود
النقطة  -املفتاح للقارة السوداء.
ثانيًا ،حني كانت املجالت تعرض عريًا
ن ـســائ ـيــا ُي ـن ـظ ــر إل ـي ــه م ــن األم ـ ـ ــام ،ول ــو

ما زالت صورة العري
األنثوي مادة لخيبة
أمل نستشف من
خاللها أن الجنسانية
األنثوية ما زالت
في قلب «قارة سوداء»

ترجمة وتنسيق محمد ناصر الدين

ً
كانت اآلنسة ال تلبس ســرواال داخليًا،
ك ــان ــت ال ــرق ــاب ــة ت ـح ــرص (ح ـي ــث ي ـقــوم
َ
املثلث الزغبي األســود بالضرورة في
ص ــورة بــاألب ـيــض واألس ـ ــود) عـلــى بث
الـضـبــاب فــوق املثلث املــذكــور .األســود
الحقيقي كان ُيستبدل بمنطقة بيضاء
أو رم ــادي ــة شــاح ـبــة ،ن ــوع م ــن غـمــامــة،
كــأن ـهــا مـ ـش ــدودة إلـ ــى م ــا ب ــن سـيـقــان
السيدات ،ترسو هناك بصورة بائسة
ُ َ
في اللحظة التي تلتقط فيها الصورة
( )...ول ــو أن ه ــذا املـثـلــث ف ــي الحقيقة
كان أشقر أو مشربًا بحمرة ،لقد كان
ً
ذل ــك ال ــدغ ــل مـكـلــا ب ــال ـس ــواد ،م ــن دون
َ
أن نأخذ فــي الحسبان أنــه فــوق صــور
تلك املــرحـلــة ،كــل ذلــك كــان ملتبسًا في
الـفــرضـيــة الـقــائـمــة لـلـمـثـلــث الـشــاحــب.
وهـ ـك ــذا ،ك ــان األب ـي ــض يـلـغــي األسـ ــود،
وم ـعــه م ــرة أخـ ــرى ،ك ــل ولـ ــوج محتمل
للسر األنـثــوي .وكــان هــذا األبـيــض من
الغرابة أيضًا بحيث يطفو من اإلبطني
عـنــد الـجـمـيــات ال ـعــاريــات ،كــأنــه رزمــة
لينة من القطن املعقم ،مما كان ليأخذ
االلتباس إلى مداه األقصى :ما هو إذا

ال ـســر امل ـس ـتــور تـحــت أذرع ال ـس ـيــدات؟
يجب أيضًا القول إن غياب السراويل
الداخلية كان نــادرًا ،بحيث أن األسود
املتعلق بمثلث الزغب كان من صفحة
ألخــرى هو أكثر ما يدفع على الرغبة،
لتتم في نهاية املطاف تجليته بالقدر
نفسه الذي يتم فيه حجبه.
لكن هنا أيـضــا ،كــان ديالكتيك اللون
األسـ ــود ُيـظـهــر قــوتــه ال ـتــي ال تـنـضــب.
ألن ــه بـنـفــس ال ـحــركــة ال ـت ـط ـه ـيــريــة ،في
املــوضــع املـفـتــرض ملــا ال تـجــوز رؤيـتــه،
وبــإخ ـفــائــه ل ـس ــواد ال ـعــانــة ف ــي الـعـمــق
تضاعف
األبيض للورق ،كانت املجلة
ِ
مـ ـ ـ ـ ــرارًا ،عـ ـل ــى الـ ـجـ ـس ــد ذات ـ ـ ــه امل ـ ـحـ ــروم
ـوارات
م ــن أس ـ ـ ـ َـوده ال ـف ــاس ــق ،األكـ ـسـ ـس ـ
ِ
السفلية مــن نـفــس الـقـمــاشــة ال ـســوداء،
من مشدات الخصر ،واألحذية بالكعب
العالي ،وطالء األظافر ،كل تلك الحلي
ال ــرخ ـي ـص ــة ل ـل ــرغ ـب ــة الـ ـت ــي ت ـع ـش ــق أن
نخادعها .وهكذا دائمًا ،يمكننا القول،
ي ـعــود األسـ ـ ــود ،بـحـيــث ك ــان يـكـفــي أن
يـ ـتـ ـح ــرك ألش ـ ـبـ ــار صـ ـغـ ـي ــرة ،مـ ــن أج ــل
أن يـكـســب امل ـعــركــة ح ــن يـتـعـلــق األم ــر
بالرغبة ،هازمًا األبيض الذي ينفيه.
أتذكر الرواية امللحمية ،في إحدى تلك
امل ـج ــات ال ـتــي قــرأت ـهــا ف ــي رك ــن مظلم
لصالة الرياضةـ مكان مــائــم!ـ للتمنع
الـ ــذي أظ ـهــرتــه س ـي ــدة ،ت ـقــع ف ــي الـحــب
تدريجًا ،أمام رجل ينجح في تجريدها
مـ ـ ــن ث ـ ـيـ ــاب ـ ـهـ ــا ،فـ ـ ــي حـ ـبـ ـك ــة م ــدع ــوم ــة
بــالـصــور .أسـلــوب الـنــص كــان بسيطًا،
لكنه كان حاميًا إلى درجــة أن السيدة
حني تخلع آخر مالبسها ،ينطق النص
بعبارة ُحـفــرت فــي ذاكــرتــي« :الـســروال
ال ــداخ ـل ــي ،آخ ــر م ـعــاقــل الـحـشـمــة الـتــي
تقاوم» .لكن بعد أن تسقط تلك القلعة،
تـ ـسـ ـق ــط أي ـ ـضـ ــا ف ـ ـ ــوق أسـ ـ ـ ــود ال ـع ـض ــو
األنثوي غمامة الرقابة البيضاء .كان
مستعصيًا على أذهاننا أن نعوز تلك
الـكـمـيــة م ــن ال ــوق ــت وال ـح ـيــل لـنـتـجــاوز
العقبة الجديدة والنهائية التي تقاوم
رغبتنا في املعرفة.
الـ ـي ــوم ،ح ـي ــث ال ـ َـح ـل ــق ال ـك ــام ــل ملـنـطـقــة
الـ ـع ــان ــة أص ـ ـبـ ــح ع ـ ـ ــادة دارجـ ـ ـ ـ ــة ،ص ــار
الغياب الفعلي للون األسود ـ ما يعيد
ال ـع ـض ــو إل ـ ــى م ـن ـظ ــره ال ـط ـف ــول ــي ـ هــو
ال ـ ــذي ي ـت ــرك س ــر االخـ ـت ــاف الـجـنـســي
ُ
ف ــي مـنـطـقــة ال ت ـ َـم ــس ..ال ـل ــون األس ــود
بامتياز هو اللون غير امللون للشغف
الفيتيشي ،الــذي ،كما نعرف منذ زمن
فــرويــد ،يلتمس فــوق الجسد األنـثــوي
ذل ـ ـ ــك الـ ـنـ ـق ــص الـ ـ ـ ــذي ظـ ـن ــت ال ـط ـف ــول ــة
الـبـسـيـطــة أن ـه ــا ق ــد أب ـص ــرت ــه ف ـي ــه .إنــا
ال نــرغــب فــي الــواق ـعــي إال فــي األس ــود
م ـح ـجــوبــا ب ــاألبـ ـي ــض ،ي ـغ ـيــب األسـ ــود
إذن حني يجب أن يحضر وهـكــذا ،بني
األسـ ـ ــود امل ــدم ــوغ بــال ـب ـيــاض ل ــأع ــوام
 ١٩٥٠واألسود الحليق اليوم ،ما زالت
صورة العري األنثوي مادة لخيبة أمل
نـسـتـشــف م ــن خــال ـهــا أن الـجـنـســانـيــة
األن ـثــويــة مــا زال ــت هــي أي ـضــا فــي قلب
«قارة سوداء».
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