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 أن باإلمكان ھل وصراع. حرب الحیاة إن كتبك أحد في تقول أنت جولیان، فرانسوا بروفسور

 مجرد أن بساطة، بكل ترى، أنك أم ومن؟ حیاتنا؟ لنعیش نحاربھ أن علینا الذي ما لنا تشرح
 غرض؟ وال لھا تحدیدٍ  دون من معركة؟ في والدخول الحرب یعني العیش

 
 األول المستوى أسّمي الحیاة. من مستویین بین أمیز أنا البیولوجي. بالمعنى أوالً  الموت. مقاومة تعني الحیاة

 یعني فھو الثاني أما حیاتنا. تنتھي ال أنْ  أو نموت، ال أنْ  یعني األول بالحّي. الثاني والمستوى بالحیوّي،
 وھو فیھا اإلنسان یعیش والتي مزیفة، حیاة ھي التي الالحیاة الالحیاة، مقاومة الموت عدم إلى باإلضافة

 غیابھ بالحي، یتعلق وفیما الموت، یعني غیابھ بالحیوي، یتعلق فیما كذلك. لیس أنھ والواقع یحیا، أنھ یعتقد
 بحیاة. ولیس الحیاة یشبھ وما المزیفة، حیاةال أي الحیوي، ھو

 
 وھذا ،»تَحیا ال الحیاة« یقول: الذي أدورنو عبارة ھنا أستعیر یحیا. ال بالفعل ولكنھ یحیا، أنھ المرء یعتقد قد
 المستسلمة، الحیاة )1 ھي: تحیا ال التي الحیاة مفاھیم. أربعة فیھا وأرى الحیاة. في بالالحیاة أقصده ما
 الحیاة )4 الُمستلَبة الحیاة )3 وتقالیدھا عاداتھا في ثابتة وتبقى تتقدم ال التي الكاسدة، الحیاة )2 الخانعةو

 أي األربعة، أشكالھا في الالحیاة لھذه ال نقول بأن تقضي الفعلیة والحیاة الشيء. بمثابة تصبح التي الُمشیَّئة،
 أن أرید ال فأنا مثلى. حیاة أو ثانیة حیاة أنھا أرى ال أنا تشیيء. وال استالب وال كساد وال استسالم دون من
 إلى تذھب والتي أفالطون جمھوریة في التي المغاالة عن ابعیدً  أفكر أن أحاول إنني إذ المیتافیزیقا. في أقع

 لذلك، مفكر. كل من المطلوبة المیتافیزیقا من األدنى الحد في أبقى أن وأرید ذلك أتجنب أنا الماورائیات.
 بل تستوھمھا، وال تتخیلھا، وال أخرى، حیاة في تفكر ال األدنى المنظور ھذا من الفعلیة الحیاة أن أالحظ
 معیشتنا. على تطغى تنفك ال التي الالحیاة لھذه ال وتقول تقاوم

 
 أشكالھا في بالالحیاة تدعوه ما مقاومة إلیك بالنسبة یعني الفعلیة حیاتھ المرء یعیش أن ،إذن

 الفعلیة؟ الحیاة ھذه تقع أین لكن، قل.األ على األربعة
 

 كل في بالذات، ھنا بل أفالطون، عنھ یتحدث الذي اآلخر »ھناك«الـ في أو ثانیة، حیاة في لیس وھنا. اآلن
 السلبیة من شكل اعتماد بضرورة أقول أنا لھا. ونخضع علینا نفسھا تَفرض الحیاة من مباشرة یصیبنا ما

 یجعلنا ما كل تقاوم أن بھا المفروض من أنھ أي ونشیطة، فاعلة سلبیة لكنھاو الواقع)، مقاومة ھو (الذي
 وُمستلَبین. وخانعین مستسلمین

 
 أنفسنا من تأتي الفعلیة الحیاة عیش من تمنعنا التي الالحیاة كانت إذا ما ھو المطروح السؤال لكن

 طارئة أنھا أم الِقدم منذ اإلنسان حالة ھذه وھل  الخارج. من بنا، یحیط مما أم داخلنا، من نحن،
 المعاصرة؟ المجتمعات تطورات بسبب علیھ

 
 في الحدیث. العصر في وطأتھا ازدادت ولكنھا ا،عمومً  باإلنسان ترتبط حالة ھذه بنا. یحیط ومما أنفسنا من

 ضاغط بشكل الناس على تسیطر كانت التي الرأسمالیة سلطة وھو واحد، قوي استالب ھناك كان السابق
 وجبروتھا. سطوتھا في فعالیة أكثر ولكنھا القول. صحّ  إذا وناعمة، خفیة أصبحت القوى فھذه اآلن أما وبیّن.
 یأتي لخ.إ نترنت،واإل المحمول، الھاتف ھناك الالحیاة. في العیش إلى الحدیثة التقنیات تدفعنا حولنا: لننظر

 الھاتف على ینقران یفعالن؟ ماذا ولكن الطاولة، حول امعً  ودانموج ھما المقھى، في لیلتقیا فتیان شخصان
 ھي تلك حولھ. عما المنفصل عالمھ في زاویتھ، في منھما واحد كل الحدیث. یتبادال وأن یلتقیا، أن من بدالً 

 العیش. على قدرتنا من ویحدّ  حیاتنا من البریق یُذِھب الذي االفتراضي الالمتناھي من نوع إنھا الالحیاة،
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 یحصل الذي االستالب االستالب، عن تتحدث كتبك، بعض في كما الثقافیة، لقاءاتك من العدید في
 ھو ھل االستالب؟ ما نظرك؟ في المفھوم ھذا تحدید لنا تشرح أن باإلمكان ھل االستغالل. بسبب

 عامة؟ البشري الكائن بوضع یرتبط أنھ أم فقط؟ ھذا عصرنا خصائص من
 

 ھناك لكن، االستبداد. حتى أو السلطة، أشكال من شكلٍ  في التاریخ، بدایة منذ موجود االستالب أن أعتقد أنا
 أرید ال أنا الحدیثة. التقنیات بسبب بوضوح مرئیة غیر نفسھ الوقت وفي قوة أشد االستبداد من أشكال الیوم

 تفرض أنھا ھو بساطة بكل أراه ما ضدھا. ھایدغر موقف أتخذ أن أو ھذا، بكالمي التقنیات ھذه أھاجم أن
 أو... محمول، ھاتف أو حاسوب، عندي یكون أن أختر لم أنا نختارھا، ال نحن خفیة. بطریقةٍ  علینا نفسھا

 أشكال من شكل ھو العالمي السوق ینتجھ مما علینا الحدیثة التقنیات تفرضھ ما كل ھكذا، شابھ. ما كل
 ما كل بواسطة بقوة تستلبنا اإلعالم وسائل منظومة كل كذلك، نفسھ. الوقت في والفاعل الخفي االستالب

 الحیاة. وأشباه النقاشات أشباه من تقدمھ ما وكل األیدیولوجي، واالجترار التكرار إمكانیات من لدیھا
 

 كان مثالً، عشر، التاسع القرن في االستالب لكن أجدادنا. من أكثر الیوم مستلبون إننا القول الصعب من
 لكنني برولیتاریا، وبالطبع رأسمالیة، ھناك یزال ما والیوم، البرولیتاریا. ضد الرأسمالیة لیة،للرأسما نتیجةً 
 االقتصادیة القوة الیوم إلیھ أضیفت ااجتماعیً  كان الذي فاالستالب وتحولت. تغیرت قد أشكالھما أن أعتقد

 واحد شخص یوجد ال لكن ستالب.ا ھذا المھیمنة، اإلنكلیزیة مثالً  ھناك ا.وكتمانً  خفیة أشد أخرى وأشكال
 وماثل واضح الھدف ألن مقاومتھا باإلمكان وكان ومباشرة، مجابھة القدیمة االستالبات كانت لقد یقاومھا.

 أو العدو، وكان التعبیر. صح إذا جبھة، حدود على السابقة االستالبات ھذه كانت لقد الناس. أعین أمام
 لھا لیس ألنھ مقاومتُھا بمكانٍ  الصعوبة ومن خفیة فإنھا اآلن اأم الجبھة. من األخرى الجھة في الخصم،

 من وكان الفرنسي. نظر في األلماني العامل، نظر في العمل رب وجھ: لالستالب كان القدیم في وجھ.
 التواصل، ووسائل والرقمي، باالفتراضي، مستلبون إننا آخر، نوع من اآلن استالبنا لكن مجابھتھ. الممكن

 وجھ. لھا لیس ألنھ أكبر، مجابھتھا في والصعوبة وخفیة، ناعمة وكلھا إلخ.، واإلعالم،
 

 یلغي فالرقمي الحدیثة. التقنیات استعمال بدوره یعزز التشیيء وھذا التشیيء، إلى الحدیثة التقنیات تؤدي
 ما إلى ،»زووم عبر المحاضرات«و ،»بُعد عن التواصل«و ،»بُعد عن التعلیم« نقول نحن اإلنساني. البعد

 اوجھً  فعلي، حضور من ھناك لیس ا.معً  التواجد حرارة دون ومن اللقاء دون من أي ،»بُعد عن« شاكل.
 نعیش الرقمیة التقنیات تجعلنا الفعلي. الوجود من شيء أي وال بمكان، ارتباط وال للنفس، إزعاج وال لوجھ،

 في اآلخر الطرف في یوجد من ومزیف، بكاذ ھذه أیامنا في التواصل لھا. نھایة ال افتراضیة عوالم في
 تقدم التقنیات أن الواضح من ا).لمامً  إال أذنھ یعیرك وال القھوة، (یشرب اجیدً  یستمع ال زووم عبر اللقاء

 یدعو وھذا التسھیالت. بعض لقاء الوجودي الحضور بخسران نھتم ال لكننا معروف، ھذا كثیرة، تسھیالت
 الُمطلق. واالنتباه المباشر، والتركیز الجید، اإلنصات نفقد علنایج الفعلي الحضور فغیاب لألسف،

 
 المدمجة. األقراص على المسرحیات متابعة أو الموسیقى إلى االستماع إلى [الفرنسي] الثقافة وزیر یدعو

 ضورح یعادل ال كما المسرح، إلى أو األوبرا دار إلى الذھاب ابتاتً  یعادل ال ذلك لكن قبلھ. من لطیف أمر ھذا
 أستطیع ھنا من ا.وُممّوھً  ا،ومتالشیً  ا،معلبً  شيء كل أصبح لقد المباشرة. النقاشات في والدخول محاضرة

 كلمة الحیاة: لتسمیة كلمات ثالث تقدم اللغة كانت الیونان عند ا.وملتبسً  اغامضً  أصبح الحیاة مبدأ أن الجزم
 للحّي، وثالثة ا)،حیً  البقاء الموت، حالة (انعدام یویةالح للحیاة وأخرى والشعریة، واألخالقیة السیاسیة للحیاة
 العقل إنھ أخرى، بكلمة القول، یمكن بشري. كائن كل روح في الموجود اإللھي للجانب أي ،»زویھ« ولإللھ

 المحض.
 

 ومن كذلك؟ ألیس الزوجیة. الحیاة لروتین الخنوع الممكن من مسؤولیتنا. لنتحمل األوان آن قد أنھ أعتقد أنا
 والمادیات، بالمال، باھتمامنا أشیاء إلى نتحّول أن كذلك الممكن ومن عادتنا. وحول في نغرق أن الممكن

 في تكمن الفعلیة وحیاتنا االجتماعي. الصعید على كما الفردي الصعید على مسؤولیة ھناك ،إذن لخ.إ
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 لضرورات أي الحّي، ضروراتل االستجابة أجل ومن ھذا الحیاة فقدان ضد أنفسنا عن الدفاع في االستمرار
 .اوانتشارً  ا،وتطورً  طاقة، افعلیً  تكون التي الحیاة

 
 ؟باالنتشار تقصد ماذا

 
 والتواجد الذات، من الخروج یعني وھذا الحیاة. تجربة إلى وتحویلھا إمكانیاتھا، كل التجربة إعطاء أقصد

ex- بالفرنسیة الوجود فكلمة یحاصرنا. ما كل یتعدى ما وفي ذاتنا یتعدى ما في الوجود أي الخارج، مع
ister خارج« موجودون الناس أن على تدل وكانت الوسطى القرون من تأتي« )ex( جاء ثم هللا. وجود 
 ضرورة وعلى المنظومة، خارج ھو ما على بالتركیز الوجود مصطلح – كانط مع – لیوسع المعاصر الفكر
 بشریة كائنات بوصفنا نحن إذن وإنقاص. ارتداد ھو ما وكل والحصار الَحْجر خارج أي ا،خارجً  البقاء

 موجودین. بكوننا أربطھ ما وھذا )،mmanentsi( لھ محایثون نحن بھ، وملتصقون العالم ھذا في ماثلون
 من تأتي بالفرنسیة المحایثة وكلمة العادة. جرت كما )transcendance( المفارقة أو بالتسامي أربطھ وال

immanere داخلھ، في العالم، ھذا في ماثلون نحن إذن موجود. ھو حیث المثول ؛»في البقاء« أي 
 بالتالي والعمل لحدوده، الخضوع وعدم منھ، الخروج إمكانیة مع توتّر حالة في ادائمً  نعیش بأن ومحكومون

 واالرتداد. االنكفاف وعدم اخارجً  االنتشار یعني افعلیً  نعیش أن الالنھایة. أجل من
 

 أنت ،مسارك على الفكر ھذا تأثیر ما الفلسفیة. آرائك من الكثیر في الصیني بالفكر استعنت لقد
 الفكر« كتبك أحد عنوان الغربیة؟ الفلسفة في اومتجذرً  الیونانیة الفلسفة في متخصًصا تُعدّ  الذي

 الصیني الفكر تحدد كیف أخرى، بكلمة .»مقابل في« بكلمة تعني ماذا .»الفلسفة مقابل في الصیني
 الغربیة؟ الفلسفة مع بالمقارنة

 
 المعروف من الصیني؟ الفكر-باللغة اھتممت لماذا الصیني. الفكر-اللغة بل الصیني، الفكر أقول ال صحیح.

 ولم داخلھ في بقینا إذا اإلرث ھذا عن نعرف أن یمكن ماذا لكن، اإلغریقي. الفكر ورثة أوروبا في كلنا أننا
 اإلغریقیة الفلسفة أدرس فتى كنت عندما عمقھ. وقیاس قدره لتحدید خارجھ الوقوف علینا منھ؟ نخرج

 التي األطروحات من العدید ھناك نفسي في قلت تفكیر، طول دبع أرسطو. عن أطروحة كتابة على عزمت
 آخر، اشیئً  إذن سأحاول بعدي. من األطروحات من العدید عنھ وسیُكتب أرسطو، عن السابق في ُكتبت

 الفلسفة وخارج األوروبیة الفلسفة خارج الغربیة، الفلسفة إطار خارج یقع شيءٍ  عن البحث سأحاول
 الصین، إلى اتجھت ھكذا، الخارج. من وتفّحصھ ذلك كل إلى للنظر الشيء ھذا من واالنطالق اإلغریقیة،

 من الخروج أستطیع بحیث ما، انوعً  یزعجني بعید شيء عن أبحث كنت ألنني بل بھا، االفتتان بسبب ال
 بیني )coïncidence-dé »الالتطابق« أو »االنفتاق« ھو جدید مصطلح (لدي االنطباق ھذا وكسر نفسي
 بسیطین: لسببین الصین اخترت لقد الغربي. الفلسفي لتقلیدا وبین

 
 لم ولكنھ بولو، ماركو ھناك كان ا.مؤخرً  إال یحصل لم وأوروبا الصین بین اللقاء ألن تاریخي، سبب )1

 عشر، السادس القرن في التبشیریة البعثات ھناك وكانت علیھ. كانت وما الصین، ھي ما اتمامً  یعرف
 ما خالف على أوروبا. تاریخ أو الصین تاریخ في متأخرة انسبیً  أتت ولكنھا عشر، والثامن عشر، والسابع
 مجاورة ھناك العرب. الفالسفة بواسطة أوروبا إلى عاد أرسطو المثال، سبیل على العربي. العالم مع حصل

 األندلس. عبر اوخصوصً  العرب، خالل من اإلغریقي الفكر على األوروبیون تعّرف أن نتائجھا من جغرافیة
 
 الخروج أردت اللغة، خارجانیة استھدفت أنا لغوّي: سببٌ  الصین نحو أتجھ جعلني الذي اآلخر السبب )2

-ھندو لیست العربیة اللغة أن صحیح لمشروعي). تصلح تكن لم مثالً  (الھند أوروبیة-الھندو اللغات من
 الترجمات وتبادالت وأوروبا، العرب ینب والتاریخیة الجغرافیة المجاورة بساطة وبكل لكن أوروبیة،

 توما القدیس (فلسفة الوسطى القرون منذ وذلك ،االثنین بین القرابة من انوعً  خلقت بینھما، والتأویالت
 المثال). سبیل على رشد، ابن عبر تمر األكویني
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 الصین، سوى ھناك یكن ولم ولغةً. اتاریخً  الغربي، الفكر خارج أكون أن أردت الخارجانیة. عن بحثتُ  ،إذن
 بین بالعالقة أفكر اآلن وأنا الرمزیة. الكتابة تعتمد سبق، ما إلى باإلضافة الصینیة، اللغة أن اخصوصً 
 لقد أخرى. بالد في أو بالدنا في نعرفھ عما اتمامً  مختلفة عالقة إنھا الصینیة، اللغة في والشفھي المكتوب
 آخر. مكان في أو األمیركیة، القارة في ربما آخر، یارخ لي یكون أن باإلمكان كان الصین. إذن اخترت

 
 النصوص، على یعتمد والذي فیھ أعیش الذي الفكري التقلید ھذا في ا،فیلسوفً  أكون أن أرید كنت أنني المھم

 من الصین عبر المرور أردت ھكذا، األوروبي. الفكر ھو والذي والصریح، المنظم والتفكیر والتأویالت،
 بالطبع. الكلمات لھذه الجید المعنىب نظامھ، وبعثرة وإزعاجھ األوروبي الفكر لبلبلة ناسبةم ذلك جعل أجل

 الدھشة أصابتني be to أو être الفعل یعادل ما الكالسیكیة الصینیة اللغة في یوجد ال أنھ علمت وعندما
 كذلك، العربیة في جدیو ال ھذا الكون فعل كل، على تفكیري. طریقة في ستتغیر كثیرة اأمورً  أنّ  وتوقعت

 (علم لألنطولوجیا وجود ال أنھ یعني ھذا شيء. كل یغیّر ما لغةٍ  في الفعل ھذا وجود عدم إن علمي. حد على
 انفك ما سؤال ھذا ھذا؟ الكون فعل وجود دون من التفكیر إذن یعني ماذا بھ. التفكیر الحتمال وال الكائن)،

 دریدا إلى كذلك انظر الفعل. ھذا دون من یتكلم أن حاول الذي نأفالطو منذ ویفتنھ األوروبي التفكیر یشغل
 االنحراف لھما أتاحت التي العبریة باللغة معرفتھما إلى یستندان وھما منھ، الخروج حاوال اللذین ولیفیناس

  المیتافیزیقا. لغة عن ،كلٍّ  وعلى الیونانیة، اللغة عن
 

 في یقع فالمرء وترتیبھ. منظومتھ من وإخراجھ ضعھ،موا عن الفكر تحریك بالصین المرور یعني ھكذا،
 التي الفلسفة في التقلیدیة والمسائل ومفاھیمھ، أفكاره، وبنات لغتھ، یغادر عندما التفكیر، في الحیرة من نوعٍ 

ل أن ،»أتصیَّن« أن أرید أكن لم نفسھ، الوقت في یعرفھا.  بالصین المرور فقط أرید كنت صینّي. إلى أتحوَّ
 من أي فیھا. تُطرح لم التي الجوانب من علیھا تساؤالت وطرح األوروبیة الفلسفة إلى العودة أجل من

 أي دون من واضحة وتبدو اسلفً  ُمكّونة آراء ھي التي األمور تلك المسلّمات، من أنھا یبدو التي الجوانب
 یفكر إنھ دیكارت. إلى انظر الطبیعي. والنور العقل، باسم الكالسیكي العصر في یُدعى كان ما ھذا نقاش.

 في وعالميّ  كونيّ  أمرٌ  ھذا فإن موجود، أنا أفكر، أنا أشك، أنا قال: إذا أنھ یرى وھو الفرنسیة، بالالتینیة
 انتظار علینا كان لقد األقوال. ھذه ترجمة في جمة صعوبات ھناك الصینیة في ا.كونیً  لیس ھذا كال... اللغة.

 ولیس األلمانیة، في ذلك كان اللغة. عالمیة في الشك إلى التطرق في أتبد وھي الفلسفة لرؤیة نیتشھ مجيء
 الكالسیكي العصر في قیل أنھ لدرجة لخ.إ منطقیة، تكون ما وأشد كونیة، أنھا تدّعي كانت التي الفرنسیة في
 قالوا ذلك؟ أترى ھذا... قول على تجرأوا لقد بالالتینیة. یكتب كان ولكنھ بالفرنسیة یفكر كان شیشرون إن
 للفرنسیة. واألوليّ  المسبق التجسید من انوعً  كانت الالتینیة وأن منطقھا، في كاملة الفرنسیة اللغة إن
 

 الوقت في وكان األوروبیة، الفلسفة عن والغربة بالبُعد الشعور بمثابة الصیني الفكر إلى لجوئي كان ،إذن
 فیھ یُفكَّر لم ما مجال في أي ،»فیھ الالُمفّكر« مجال في الفلسفة ھذه على جدیدة أسئلة لطرح مناسبة نفسھ
ر ال شيء من اانطالقً  ادائمً  أفكر أنا .»فیھ الُمفكر« من تنطلق فلسفة كل أن الواقع قبل. من  لیس إذْ  فیھ. أفّكِ

 نوع على الحصول محاولة تجدر لكن، الخیال. من ضرب فھذا ؛(ُمطلقة) جذریة أو أولى فكرة من ھناك
 فیھما یبدو لما منحرفة رؤیة فلسفتنا، وفي فكرنا في فیھ الالُمفكَّر لھذا المباشرة وغیر الجانبیة الرؤیة من

 بھ. اومسلمً  ابدھیً 
 

 بل بیة،األورو أو الفرنسیة الفلسفة إلى بالنسبة فقط لیس ا،جدً  ھامة تشرحھا التي األمور ھذه
 بعض تقدیم باإلمكان ھل التوضیح من لمزید لكن، عام. بشكل البشري الفكر إلى بالنسبة كذلك

 عنھ. تتحدث عما الدقیقة األمثلة
 

 أن یمكن وال مثالً، الیونانیة وفي الفرنسیة، في الزمن ھناك الفرنسیة. اللغة في الزمن مصطلح مثال لنأخذ
 ھو ما یعرفون ال قبلھما، وربما أرسطو وقبلھ أغسطینوس منذ ،الناس كل كان وإن حتى منھ. نجردھما

 إنھا الزمن. كلمة تملك ال أنھا نرى الصینیة اللغة إلى نظرنا وإذا لدیھم. مستعملة الزمن كلمة ولكن الزمن،
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 ھناك كانت الزمن. عن یُعبر ما ھناك لیس لكن، الُمدّة. وحتى والمناسبة، والبرھة، الفصل، فقط تستعمل
 بدھیة، لنا تبدو كلمة أنّ  كیف أترى الصینیة. إلى الزمن بترجمة فكروا عندما عشر التاسع القرن في لةمشك

 ).,be to être( الكون كلمة عن استغنت كما الكلمة، ھذه عن تستغني أن ما لثقافةٍ  أمكن كیف ونستغرب
 تفكیرنا. في النظر إمعان إلى األمر ھذا یدفعنا

 
 أحاول أنا األوروبي. والفكر الصیني الفكر بین وأوروبا، الصین بین المقارنة غيأب ال أنني القول خالصة

 أخرى، فكر-ولغة فكر-لغة بین الكلمة، لھذه المجازي والمعنى الحقیقي بالمعنى متعاكسة، مقابالت أنظم أن
 جانب. كل في فیھ الالُمفكَّر توضیح إلى الوصول لمحاولة

 
 یھمني ما بھما. أھتم ال أمران فھذان االختالف، أو التشابھ عن ال لفكرین،ا بین »المقابلة« عن أتحدث نعم.
 في كانت التي الموارد إلى باإلضافة جدیدة، فكریة بموارد الصیني الفكر مدّني لقد والموارد. االنزیاح ھو

 »الصیرورة« یعني ال ھذا .»المساریّة« أو »المسار« مفھوم ھناك ثم األلمانیة. أو الیونانیة قراءة من جعبتي
 الذي )tao »تاو« ،»الدرب«( »السبیل« ھو الصیني الفكر في المسار المیتافیزیقا. في الكائن تصاحب التي
 بل الحقیقة، إلى أو ھدف إلى یؤدي الذي »المنھج« یعادل ال وھو فینا، التنفس مسار مثل شيء، كل فیھ یمر
 والسلوكیة. الحیاة درب ھو

 
 منھا، القلیل إال جر حروف وال ا،تقریبً  نحو وال اشتقاق، وال تصریف، الصینیة اللغة في یوجد ال أنھ وواقع

 بالنقائض التقابل، بواسطة تفكر اللغة ھذه أن على ذلك كل یدل لخ.إ عطف، وال الموصول، صلة وال
 الحرفي بالمعنى تماسكال التماسك، أشكال من الصیني الفكر-اللغة یقدمھ ما ھذا والیانغ. بالین والمواجھات،

 الصینیة في نقول أن أردنا إذا المثال: ھذا لنأخذ الغربي. الفكري التماسك ولیس المادي االلتصاق أي للكلمة
 إلى عدنا إذا .»أرض-سماء« نقول »طبیعي منظر« ولنقول ،»غرب-شرق« نقول »شيء« المعاصرة

 .»المشاھد لناظري الطبیعة تقدمھ األرض من جزء« بأنھا تُعرف أنھا وجدنا الفرنسیة في الكلمة ھذه تحدید
 المنظر یُحدّدان اللذان ھما المشاھدة في وموضعھ الشخص ھذا وعین ما، لشخص تظھر التي الطبیعة ھناك

 تعریف في مكان للشخص یوجد ال التي الصینیة على تعرفت أن إلى إلي بالنسبة ابدھیً  اأمرً  ھذا كان وأفقھ.
 األدب في »وماء جبل« إنھ ا.جدً  مختلفتین بطریقتین الطبیعي المنظر إلى تتطلعان تانثقاف إذن ھناك المنظر.
 وحدوده المكان عبر لھا، ما شخص إدراك عبر ال الطبیعة بمفھوم تفكر أن على یُجبرك ما وھذا الصیني.
 الثابت الجبل بین متكاملتین، (فاعلیّتین) طاقتین بین المتبادل االرتباط عبر بل والجزء، الكل بین والعالقة

 شخص وجود دون من یوجد والذي لھ شكل ال الذي والماء جھة، من یُرى، والذي محدد شكل لھ والذي
 أخرى. جھة من لھ، إدراكھ وبال

 
 خالل من الطبیعي بالمنظر التفكیر إعادة في یعینني اھامً  اموردً  لي قدمت الصینیة أن مالحظة إلى أِصل ھنا
 األوروبیة. تجربتي في عنھ أعرفھ ما
 

 ھذا؟ كل في الذاتیة تقع أین
 

 اإلنسان بین العالقة بروز من جاء قد الفردیة، الذات أو الفرد، فمفھوم بامتیاز. أوروبیة قضیة الذاتیة ا،تمامً 
 مواجھة في أنا وأنا، هللا ھناك أغسطینوس »اعترافات« ومنذ دولوز. عند وكذلك نیتشھ عند نرى كما وهللا،

 أنا إذن أفكر، أنا«( الذات من األنا، من اانطالقً  بل العالم من اانطالقً  لیس یفكر الذي دیكارت جاء مث هللا.
 النفسي التحلیل في وكذلك الالمتناھیة، بأبعاده الرومنسیین عند المفھوم ھذا تطور ذلك، وبعد ).»موجود

 عند وتفتیتھ، لشطبھ الفرد، لتدمیر محاوالت ھناك كانت القرن، ھذا نھایة وفي العشرین. القرن بدایة حتى
 أفعال لدیھا واالشتقاق، التصریف تعرف ال الصینیة باللغة: ترتبط القضیة ھذه كل لكن مثالً. ودولوز الكان

 نقول الصینیة في ،»الجبل في أمشي كنت« نقول لغتنا في فقط. المصدر صیغة في مصرفة، غیر صیغة في
 ھل األوروبیة: الطریقة على نتساءل لغتنا، في نحن،... أو أنت وأ أنا یمشي من یكون وقد ،»مشى جبل«
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 »الجبل« فقط لدینا الصینیة، في أما نحن)؟ أنت، (أنا، مشى الذي ومن الیوم؟ أم البارحة ذلك حصل
 ».مشى«و
 

 أم الفكر تسبق اللغة یسبق، الذي ما ھو یُطرح الذي السؤال لكن وفكریة. لغویة إذن القضیة
 العكس؟

 
 الطریقة على اللغوي الخطاب في عنھ نعلن وبما األوروبیة، الطریقة على بالمعنى المسألة ھذه ترتبط

 جبل، ھناك« تحدث: كما التجربة یقدم الخطاب ھذا جرس. یدّق، معبد، جبل، الصینیة: في نقول الصینیة.
 فنعرف جرسال صوت نسمع نحن بالفعل، .»جرس إذن ھناك یدق، جرس صوت نسمع معبد، فیھ یظھر

 الفرنسیة الترجمة جاءت لقد ا.واقعیً  ولیس مجرد شيء ھذا ،»یدقّ  الجرس« نقول: بالفرنسیة .اجرسً  ھناك أن
 الفرنسیة ا.بتاتً  الصینیة الجملة إلى تمت ال جملة ھذه .»المساء بحلول الجبل في الدیر جرس یُؤِذن« یلي: كما

 الصینیة. في یوجد ال ما وھذا فاعالً، ترید
 

 اللغة. في نفكر نحن اللغة. موارد – التعبیر صح إذا – یستثمر الفكر الصیني. الفكر-اللغة أقول أنا كلذل
 مررت وأنا ھایدغر. ثم ا،تمامً  رآه نیتشھ بھ، التفكیر بدأ ھیغل كانط. وال ذلك، یعرف یكن لم دیكارت
 اللغة، یفكر القارئ یجعل الصیني النص أن كیف اللغة، في التفكیر یحصل كیف معرفة أجل من بالصینیة

 بحد اللغة تفكیر ا،وثانیً  اللغات، سائر مثل باللغة، التفكیر أوالً، :أمران ھناك اللغة. في یفكر باألحرى أو
 والمثقفون الخطابیة. وإمكانیاتھا ومواردھا، قدراتھا، في معرفتھا أي اللغة، تجربة من بد ال ھنا، ذاتھا.

 ذاكرتھم تصبح بحیث النصوص، من اكبیرً  اعددً  اغیبً  ویحفظون اكثیرً  أونیقر أناس ھم الصین في واألدباء
 في بھ. واإلحساس الشعور بل دالالتھ، فھم صیني نص قراءة تعني ال لذلك، وتماسكھا. الصیغ بترابط ملیئة

 فَّزیُح ثم تُناقش، اتدریجیً  ثم مغزاھا، یفقھوا أن دون من النصوص اغیبً  الصین في الناس یحفظ البدایة،
 یبني الذي ھو النص متلقي أن نرى ھكذا، فیھا. یترابط وما یتماسك ما باألحرى أو الداخل، من معناھا
 التلمیحي فالبُعد مختلفتین. بطریقتین الواحد النص مختلفان شخصان یفھم أن اجدً  الممكن من ولذلك معناه.

 والدقة. الوضوح لغة ھي التي الفرنسیة من العكس على الصینیة. باللغة النصوص في اجدً  كبیر اإللماعي أو
 

 أنت ذلك ومع الصیني، الفكر في متخصصٌ  بأنك األوروبي الفلسفي المجال في تُعرف أصبحت لقد
 جدیدة. وُسبل موارد ھي إنما الصینیة معارفك وإن ،اإلغریقیة الفلسفة في متخصصُ  إنك تقول

 الفكرة؟ ھذه توسیع باإلمكان ھل
 

 مصدرین على تقوم األوروبیة فالفلسفة األوروبي. الفكر في جدیدة أشیاء الصیني بالفكر االستعانة أدخلت لقد
 أخرى، مصادر إلى لالستماع الصین عبر أمر أن وأردت العبراني. والمصدر اإلغریقي المصدر اثنین:

 الكتابة بین قةالعال إلى النظر في مثالً  تفیدنا الصینیة المصادر ھایدغر. یقول كما أخرى، أصیلة كلمات إلى
 ا،عملیً  ابُعدً  لي تقدم أنھا ھو فیھا یھمني وما القدم. في متجذرة عریقة ثقافة من تأتینا نوعیة قفزة ھذه والرسم،

 فیما جدید من اكتشافھ إعادة أو واكتشافھ األوروبي الفكر لمساءلة أدوات للتفكیر: الصالحة األدوات بعد
 لمصادر تقبالً  وأكثر حساسیة أكثر جعلني الصیني الفكر أن یعني ھذاو غناه. وعوامل واختیاراتھ، تحدیداتھ،

 والعمیقة. بھا الخاصة األوروبي الفكر
 

 باللوغوس، بالعقل، أشتغل ولكنني الحكمة، أدعي ال وأنا اإلغریقیة. بالفلسفة واختصاصي فیلسوف، إذن أنا
 لھ: فقیل .»أتكلم أال أتمنى« حكمھ: إحدى في كونفوشیوس یقول الخطاب. بإمكانیات أثق أنا بالفكر. وأنطق

 تأتي الكائنات كل تتوالى. الفصول ذلك ومع تتكلم؟ السماء ھل« فقال: »لنا؟ ترویھ الذي ما ذلك؟ كیف«
 من المستوحاة البوذیة في موجود وھذا بالكالم. تثق ال ثقافة ھذه لذلك، .»لتتكلم السماء حاجة فما وتروح،

 نسمیھ ما یفقد بناء إنھ تجّرد، والخطاب خطاب، الكالم الزن. شكل في الصین، في تأقلمت والتي الھند،
 الحیة. التجربة من نوعٍ  مقاربةَ 
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 وبین ابینھ الحوار إقامة لك تتیح التي الطاویة عن تتكلم ،»ثانیة حیاة« األخیرة، كتبك أحد في

 التحوالت« تدعوه اجدیدً  امفھومً  للقارئ تقّدم أن بذلك تحاول أنت األوروبیین. والمفكرین األدباء
 ھناك كان إن ثم صامتة؟ ھي ولماذا تتكلم تحوالت أي عن العبارة؟ بھذه تعني ماذا .»الصامتة

 حال؟ أي إلى حال أي فمن تحّول،
 

 أقول عام. مفھوم ھذا یتعداه. بل الطاویة إطار في فقط یدخل ال مفھوم »الصامتة التحوالت« جید. سؤال
 تُحدث أن (یمكن نسمعھا ال نحن أخرى، جھة ومن ضجة، دون من تحصل جھة، من ألنھا صامتة تحوالت
 تُالَحظ، ال ومستمرة شاملة وألنھا مستمرة. نفسھ الوقت وفي شاملة نھاأل لماذا؟ نسمعھا). ال ولكننا ضجة،

 المصطلح ھذا أزاوج أنا ولذلك عنھ. تحدثنا الذي المساریة أو المسار مفھوم ھو ھذا عنھا. نتحدث ال وبالتالي
 ال :مثاالً  لنأخذ فیُفاجئني. ضجة ویُحدث فجأة یبرز الذي الحدث أي ،»المدّوي الَحدث« ھو آخر بمصطلح

 لیس یشیخ. شيء كل كیاننا ففي ومستمر. شامل ذلك ألن یكبرون، أوالدنا أن نعي وال نشیخ، أننا ندرك
 اتغیرً  یتغیر شيء كل ھنالك. ما إلى الصوت، أو النظر، أو المجعد، الجلد أو فقط، األبیض الشعر ھناك

 عشرین إلى تعود صورة إلى ننظر فجأة ثم لوحده. یحصل بالتحدید شيء ال ألنّ  ذلك، ندرك وال شامالً،
 التحوالت یكشف ما وھو المدوي، الحدث ھي الصرخة ھذه كبرت؟! كم هللا یا فنصرخ: مضت، سنة

 في یسیل النھر الصامتة. بالتحوالت المليء العالم تجربة على تقوم الحیاة ھذه في تجربتنا إن الصامتة.
 شامل ألنھ كذلك، الحراري واالنحباس الصامتة. بالتحوالت وعمقھ تعرجاتھ في تكّون والمجرى مجراه،

 باستمرار یحصل ذلك ولكن لخ.إ تزید، الحرارة وأن یذوب الجلید أن نالحظ أننا صحیح قلنا. كما ومستمر
 الكفایة. فیھ بما نراه ال بحیث وشمولیة

 
. حدث ھذا شخصین. بین الطالق أو االنفصال نفسي: طابع ذو آخر مثال  باألمور یشعرا لم الزوجین لكن مدّوٍ

 یحصل فجأة ثم وغیاب، وكتمان صمت ھناك كان ذلك. قبل تجري كانت التي والمتحّورة والصامتة الخفیة
 أقول وال صامتة أقول لماذا الصامتة. التحوالت من العدید من منسوجة الحیاة ھذه في تجربتنا االنفجار.

 النظر، ھو اإلغریق زمن منذ أوروبا في نحن ناهفضل ما الصیني. بالفكر بالضبط نستعین ھنا، مرئیّة؟ غیر
 الروح عین ھناك ترى، ال العین وعندما النظر. كلمة من یأتي »النظریة« ومصطلح ،1الفكر ثم أوالً  النظر
 أوروبا. في الحواس من غیره على النظر تقدیم إلى أدّى ما ھذا هللا. ترى التي

 
 كونغ« نقول ذكي، أحدھم إن لنقول الُمعاصرة، الصینیة في السمع. تقدیم یفضلون فإنھم الصینیون، أما

 ومتقطع: مكانيّ  النظر أن لرأینا الحاستین بین قارنا وإذا بھما. یُدرك أو بأذنیھ. یرى ویرى، یسمع أي »مینغ
 على ھو إذن فالنظر وأغلقھما. عینيّ  أفتح وأنا ورائي. ما أرى وال ھناك، أنظر ال فأنا ھنا، أنظر كنتُ  إذا

 جھة من ورائي. كان لو حتى شيء كل أسمع أنا ومستمر. شامل فھو السمع أما والمستمر. الشامل عكس
ً  ھذه لحاستھ احاجزً  منھ ویجعل أمامھ، اشیئً  یضع الذي الشخص ذاتیة إلى یحتاج النظر أخرى،  لھا. وُمعیقا

 الذات أغسطینوس: ثم أرسطو، قالھ ما ھذا نظري. موضوع منھ وأجعل ھوأستوقف إلیھ أنظر ما أختار أنا
 ومحیطٍ  طاغٍ  ھو فیما اللغة ھذه تفكر الصینیة. إلى الثنائیة ھذه ترجمة اجدً  الصعب من الموضوع. مقابل في

 وأذنان نقطتین، مجرد جداً، صغیرتان عینان ھناك األشخاص تصویر في ھناك: الرسم فن إلى انظر وعابر.
 ما كل یسمع إنھ العالم، عن للبحث الشخص یذھب ال نعم، لالستقبال. الُمعدّ  الواسع البوق مثل اجدً  یرتانكب

 بأذنیھ. ویتلقاه إلیھ، یأتي
 

 نحن ھنالك. ما إلى آخر، أمر حصل كذا وسنة األمر، ھذا حصل كذا سنة بالتواریخ: نھتم أوروبا في نحن
 یحصل لم مثالً، الغرب، في الرأسمالیة صعود والمستمر. المتحرك خالتاری یلغي وھذا األحداث، بتاریخ نھتم

                                                 
 (الُمحاِور).» نظر ثاقب«في العربیة، الذكي ھو الذي عنده  1
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 االقتصادیة الصُّعد كل على طویالً  استمر وشامل صامت تحّولٌ  إنھ معین، مكان في أو محدّد تاریخٍ  في
 والسیاسیة. واالجتماعیة والصناعیة والمالیة

 
 كذلك؟ ألیس واالجتماعیة. ردیةالف حیاتنا في إلیھ االنتباه علینا ما ھو الصامت التحول ،إذن

 شأن من ھي ھل فرد، كل حیاة تصاحب التي الصامتة التحوالت ھذه ھنا، یُطرح الذي السؤال
 الحدیث؟ ھذا بھ بدأنا الذي بینھما األساسي التمییز إلى عدنا إذا الحي، أم الحیوي

 
 نكون أن الحي شروط ومن حي.ال في أساسي عاملٍ  سوى لیس فالحیوي أعتقد. ما على الحي إلى تنتمي إنھا

 الصوتي لألثر منتبھین تجعلنا الصین أن أعتقد وأنا كذلك؟ ألیس لھ، تحصل التي التحوالت لھذه منتبھین
 األوروبي، الوعي في یجري لما االنتباه تُعلّمنا الصین المحیطة. واألحداث الذات بین بصمتٍ  یجري ما ولكل

 تبنّى لقد الصامتة. التحوالت تستغرقھ الذي الطویل الوقت لىإ االنتباه بضرورة یتعلق فیما اوخصوصً 
 تنضج، األمور یتركون فھم الطویل. الزمن وھو آخر، مورد لدیھم إنما القصیر. الرأسمالیة زمن الصینیون

 العكس على الدیموقراطیة، ضد لست أنا القصیر. الزمن ھو الدیموقراطي وزمننا تسرع. دون ومن ببطء
 اإلغریق. زمن منذ لدینا موجود وھذا والمنافسة. النقاش ضرورة ومع نظامنا ومع االنتخابات مع أنا ذلك. من
 بد وال الكفاءة. اعتماد ضرورة مع نفسھ الوقت وفي التقاسم، شرعیة مع أنا فیھ. التفكیر إعادة من مانع وال
 القویة اإلعالم ووسائل لسائد،ا والرأي الموضة، من الغربیة بالدیموقراطیات یُحدق الذي للخطر االنتباه من

 ا.تقریبً  وتفرضھ العام الرأي تكّون التي
 

 اإلیمان نظرك، وفي الدیني؟ الواقع من موقفك ما اإلیمان. ومفھوم هللا مسألة إلى تتطرق ا،أحیانً 
 آخر؟ مكان في أنھ أم القلب، في یحصل أم الدماغ، عبر یمرّ  ھل با�،

 
 وبقوة افعلیً  موجود هللا ألن السؤال، ھذا اجدً  شغلني لقد .»الصین أو موسى« بعنوان اكتابً  امؤخرً  نشرت لقد
 كان اجدً  اقدیمً  أنھ فوجدت الصیني، للجانب وذھبت بالطبع. العربي العالم ذلك في بما الغربي، الفكر في

 البشریة. الكائنات عالم على یسیطر والذي نخشاه الذي هللا أي هللا. عن تصّور بوجود یعتقدون الصینیون
 تنظم التي السماء .»السماء« وھو آخر، مفھومٍ  لصالح سنة آالف ثالثة منذ اتدریجیً  ُھّمِش التصور ھذا لكن
 احاضرً  كان لقد الغرب، في هللا مفھوم إلى لننظر والدرب. السبیل ھي التي السماء حیاتنا، في شيء كل

 الموجودة العظمى بالقوى یؤمن ال ملحد أنھ مةبتھ سقراط أعدم لقد اإلغریق: منذ التفكیر مركز في ادائمً 
 (ذاتیة) شخصیة نفسھ الوقت في كانت ھذه هللا ومسألة موجودة، اآللھة أن یعتقد إنھ یقول ولكنھ المدینة، فوق

 اإلیمان أخالق. دون من أصبحنا وإال نؤمن، أن علینا إنھ یقول وأفالطون وسیاسیة. واجتماعیة وحمیمة
 ھذا في مھمة هللا فكرة تكن لم وبالمقابل، الغربي. التاریخ قلب في إذن وهللا اإلیمان .األخالق سند باآللھة

 وال هللا مع ال یكونوا لم والصینیون بالھم. على تخطر لم هللا وجود فمسألة الصین، ھو الذي الضخم البلد
 ملحدین. وال مؤمنین یكونوا لم ھم ضده،

 
 بإدارة االھتمام إلى الخشیة ھذه حولوا قد الصینیین فإن ،»هللا خشیة« على یركز الغربي الفكر كان إذا

 »بینغ جین شي« الصین رئیس یقوم والیوم، الملك. وھو ومنتبھ، نبیھٍ  مسؤولٍ  ید على العالم إدارة العالم،
 أو الخشیة، أو بالخوف، الشعور یتالشى بحیث بالعالم تھتم ومسؤولة، ومنتبھة دقیقة إدارة نفسھ: بالدور

 لع.الھ
 

 جانب إلى مرّ  قد كذلك، وعظیم قدیم فكر لدیھ الصین، مثل اعظیمً  ابلدً  أن كیف ونتساءل نعود لكن
 في با�، اإلیمان نقل لم إن هللا، فكرة توجد ال رأیك في لماذا انتباه؟ أيَّ  یُعرھا ولم الدینیة المسألة
 ؟الطویل التاریخ ھذا مثل لھا ثقافة وفي الضخامة ھذه بمثل حضارةٍ 
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 أو العربیة في یوجد وال أوروبیة،-الھندو اللغات في الموجود ),be to être( الكون فعل إلى ھنا العودة أودّ 
 ھناك المعنیین؟ بین عالقة یوجد أال لكن، اإلسناد. ومعنى الوجود معنى الفعل: لھذا معنیان ھناك الصینیة.

 بین العالقة ھذه حول التفكیر في بكاملھ األوروبي الفكر تطور لقد ربما. اللغط من نوع أو بینھما، ارتباط
 یكمن ھنا .»(أكون) أنا« قول یمكن ال ولكن ،»اصینیً  (أكون) أنا« قول یمكن الصینیة، في واإلسناد. الوجود

 فعل یوجد وال اإلسناد، على للداللة ا،لغویً  یمكن ما أقل أي نحویة، وظیفة ھناك الصینیة في االختالف.
 والدة وإلى العالم ھذا في تجربتنا تكوین إلى أدّى ما ھو الكون فعل باستعمال اإلسناد لغاتنا. في كما بكاملھ

 أكون) (أنا الوجود معنى بین التمییز األنا، خارج األمور وضع الموضوعیة، الھائلة. الغربیة الفلسفة ھذه
 العلوم. إلى الفلسفة من بأكملھ، األوروبي الفكر غذّى الذي ھو ذلك كل ا)،سعیدً  أكون (أنا اإلسناد ومعنى

 
 وما ى؟قدام أو حدیثین عرب، فالسفة تعرف ھل العربي: الفكر یخص سؤاالً  كعلی أطرح أن أود

ً  رأیك  اإلسالمیین؟ العربیین وبالفكر بالحضارة عموما
 

 تأثرت لقد ا.ھامً  امكانً  العرب یشغل الحالي، السیاق في العربیة. اللغة من الیسیر النزر إال أعرف ال أنا
 األثر فیھا كان بفترة مر الغربي الفكر تاریخ إن القول ویمكننا طى،الوس القرون خالل العربي بالفكر أوروبا
 الیونان، الفالسفة فكر لمناقشة بالعربیة ُوضعت التي الشروحات أذكر ا.جدً  اكبیرً  فیھ اإلسالمي العربي

 ألنھ ا،جدً  یھمني وھذا كثیر. وغیرھم رشد، وابن سینا ابن مثل كبیرة، أسماء ھناك أرسطو. اوخصوصً 
 الثقافي المنظور من اجدً  ھام وھذا الفلسفي. الفكر لتطور اخصبً  اإطارً  یكون أن قادر اإلسالم أن على یلالدل

 الكثیر منھ نُقل فقد العربي الفكر أما الصیني، الفكر من القلیل إال یُترجم لم ا،سابقً  الترجمة. وھناك البشري.
 من ثم العربیة، إلى والسریانیة الیونانیة من رجمةالت بدأت فیھا. واضح فعل لھ وكان األوروبیة اللغات إلى

 ولیست أوروبا »لغة« إنھا الترجمة: بضرورة أقول أنا والیوم، األوروبیة. واللغات الیونانیة إلى العربیة
 یُقال. كما »الغلوبیش« أو اإلنكلیزیة

 
 موقعھا وما الترجمة، تعّرف كیف أوروبا، في الحالي وموقعھا الترجمة عن تتحدث أنك طالما أخیر، سؤال

 لتحریر حالً  فیھ ترى الذي التطابق انعدام بمفھوم یتعلق فیما اخصوصً  علیھ، تعمل الذي الفكري النظام في
 الكینونة؟ فعل على القائم المنطق وطأة من الفلسفي الفكر

 
 فھناك مستحیل. مةالترج في التطابق إن أقول وأنا التطابق. ھو الترجمة في األعلى المثال إن یقول من ھناك
 سیدین: فریسة یقع فالمترجم الترجمة. في ما شيء خسارة ادائمً  ھناك أخرى، لغة إلى نقلھ یمكن ال ما ادائمً 

 الفكر ولمنظومة لھ فرصة الموقف ھذا في أرى وأنا الثانیة)، اللغة (في والقارئ األولى) اللغة (في المؤلف
 ما وھذا ،سماعھ تعتد لم ما تسمع الثانیة اللغة یجعل السیدین ینھذ إطاعة بمحاولتھ ألنھ الثانیة، اللغة في

 یؤدي ما ھذا ا.وتقاسمً  ااشتراكً  بل ا،تشابھً  لیست الترجمة أن ذلك والتقاسم. االشتراك باب یفتح ولكنھ یُزعج،
 ويّ حی فعمل الترجمة أما تغییره، یمكننا وال وختاميّ  نھائيّ  المؤلف نص نھائیة. لیست الترجمة أن إلى

 أو الممكن آفاق یفتح المترجم إن القول نستطیع بذلك األخرى. اللغة في األصلي النص إمكانات یكشف
 إلیھا. یترجم التي اللغة في الممكنات

 
 العربي، الفكر مع الحوار من اجوً  أخلق أن أحب ألنني العربیة، اللغة إلى أعمالي تترَجم بأن أھتم أنا لذلك،
 ولدیھا غنیة فھي العربیة، اللغة أتعلم أن أود كنت العرب. المفكرین مع والتبادل التالقي من اُشعاعً  أقیم وأن

 الكثیر یتطلب ذلك لكن األوروبي. الفكر مع للمقابلة األدوات من والكثیر الفكر لتحفیز اإلمكانات من الكثیر
 قصیرة. والحیاة ... الوقت من


