كتاب غريغوار شامايو
بني اصطياد اإلنسان وصيد الحيوانات
فيصل دراج
حني يطارد التنني إنساناً يصبح اإلنسان تنيناً بدوره ،يقول الفالسفة ،واإلنسان الذي صيرّ ته املطاردة
تنيناً رابح وخارس معاً ،يقول العقالء  ،وبني القولني ثالث ال يزال اإلنسان يفتش عنه ،من دون نجاح
كبري.
ليس يف "الصيد" ما يثري الفضول ،أكان رضورة تلبي بعض حاجات الحياة ،أم هواية بطرة تعلن
عن املهارة واقتصاد الطلقات .توزّع الصيد ،املمتد من الحاجة إىل الهواية ،عىل أجناس مختلفة من
الحيوانات والطيور ،وأنتج له عدة خاصة به ،تعالج األسامك يف األنهار ،أو تضع نهاية لحياة الفيلة
والفهود .بيد أن غريغوار شامايو ،دارس الفلسفة والباحث يف معهد ماكس بالنك يف برلني ،تأمل
صيدا ً آخر ،يصدم الروح التي تؤمن مبساواة البرش ،وال يقلق العقل كثريا ً ،فمنظر اإلنسان املقطّع
األوصال موزّع عىل التاريخ البرشي كله.
ال يتحدث شامايو يف كتابه "صيد اإلنسان" ،عن طيور تتلفها الطلقات ،وال عن حيوانات وديعة
تتطاير يف لحظات ،بل اقتفى آثار "فريسة" خاصة هي " :اإلنسان" ،الذي يرصخ ويرتجف وينتحب،
قبل أن تفتك به كالب مفرتسة ،يكافؤها الصياد ـ القاتل بحبات من السكر .ومن أجل توسيع
الصورة ،كام ترويض العقل عىل ما يرفضه ،درس الباحث "الصيد اآلدمي" يف أشكال مختلفة :صيد
العبيد يف أثينا القدمية ،صيد العبيد الهاربني يف أكرث من مكان ،صيد الهنود الحمر ،صيد اإلنسان
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األسود ،وصوالً إىل صيد الفقراء واملنفيني والعماّ ل املهاجرين ،يف الزمن الذي نعيشه اليوم.
يقوم هذا الصيد عىل إلغاء املسافة بني اإلنسان ـ الفريسة والحيوان ،وعىل تحويل اإلنسان ـ الحيوان
إىل طريدة ،ت ُطبّق عليها أصول الصيد التي تطبق عىل الحيوانات األخرى .ومع أن تقنية الصيد
تلغي ،شكالنياً ،الفرق بني اإلنسان العاثر الحظ والخنزير الربي ،فإن لها ،عىل مستوى املنظور،
خاصينْ بها :فهي عملية تربهن عن تفوق الصياد عىل الطريدة ،ذلك أن "الصياد الحقيقي"
بعديْن ّ
يعلن عن مهارته يف تحطيم "املخلوق" الذي ق ّرر اصطياده ،كام لو كان صيد "الضعفاء" ال يأيت
بفضيلة .ولهذا يقول بلزاك يف مناسبة ما " :إن صيد اإلنسان أعىل مقاماً من كل أشكال صيد البرش
للحيوانات" .يحتاج التفوق املشتهى ،املؤسس عىل ذبح البرش ،إىل تسويغ ال تنقصه الفضيلة ،يربط
الصياد بعوامل الحق والحقيقة ،وينسب الفريسة إىل رش ال تقبل به "النفوس الكرمية" ،كأن يكون
العبيد الفارون من العذاب ناكرين للجميل ،أو أن يكون الهنود الحمر مخلوقات ال أرواح لها.
مل متنع "الفلسفة" ،أي محبة الحكمة ،الفالسفة اليونانيني عن اعتبار "صيد العبيد" فعالً عادياً
مرشوعاً ،ال يختلف يف يشء عن "قطف الثامر" ،فهو "شكل طبيعي من امللكية" ،كام قال أرسطو،
أو أنه "شكل من أشكال الصيد" ،كام ق ّرر أفالطون .استلهم الفيلسوفان الحياة املادية لـ "املدينة"،
املؤسسة عىل العمل العضيل واملهن الشاقة اللذان هام من نصيب العبيد.
جعل هذا العمل ،يف أهميته الحاسمة ،من صيد العبيد فناً قامئاً يف ذاته ،واقرتح له الوسائل
واألدوات ،فال انتاج بال عبيد ،وال عبيد من دون "فن السيطرة" .وألن يف طبيعة اإلنسان الفاسدة ما
يحل القضايا عن طريق إلغائها ،فقد أقىص اليونان العبيد عن الجنس البرشي ،ورأوا فيهم حيوانات
ّ
تسري عىل قدمني ،آو آلة متح ّركة ،أو شيئاً "كأنه إنسان".
مل تغيرّ "النهضة األوروبية" السعيدة بـ "اكتشاف أمريكا" من القهر اليوناين "األنيق" شيئاً ،باستثناء
موضوع الحاجة ،فعوضاً عن أن يستعمل الهنود الحمر يف إنتاج الحياة املادية للمدينة "الجديدة"،
بدو كأرواح رشيرة ال يحتمل اإلنسان املتحضرّ الواضح العقيدة .وجودها .ولهذا استمر الصيد
القديم ولكن ،هذه املرة ،بتقنيات أكرث تقدماً ،تبدأ بالبندقية وتستعني باملبيدات السامة ونرش
األمراض الفتّاكة .كتب فولتري يف "مقال عن الطبائع"" :يذهبون إىل صيد البرش تصطحبهم الكالب.
أمامهم هؤالء املتوحشون التعساء ،الع ّزل من السالح وشبه العراة ،مطاردين يف أعامق الغابات،
تفرتسهم الوحوش ،وتحصدهم البنادق ."..هذه صورة الهنود ،الذين كانوا يقتلون كذئاب ضالة يف
زمن "فتح أمريكا" .والفرق الوحيد بني الزمن اليوناين وزمن "العامل الجديد" ،أن األول كان يصطاد
أفرادا ً أو جامعات محدودة ،بينام أباد الصيد الجديد أمة.
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إذا كان مكتشفو أمريكا "التي مل تكتشف" ،كام يقول إدواردو غاليانو ،قد أبادوا الهنود يك يحرروا
"األرض الجديدة" من آثار الوثنية ،فإن"أرواحهم الطاهرة" أوكلت إىل العبيد "املستوردين" دورهم
الرضوري القديم يف انتاج الحياة املادية .بيد أن األمر ،وانطالقاً من جدل القتل والتربير ،احتاج
إىل وسائل ردع جديدة .فبعد أن ذهب الهنود إىل قبورهم ،لكونهم "مجموعات متوحشة" ال
تأتلف مع القيم اإلنسانية ،كان عىل العبيد الجدد ،أي السكان األصليني ،يف أمريكا الالتينية ،أن
ينصاعوا إىل قانون السيد والعبد ،حيث لألول لغته اإلسبانية وللثاين لغة ال مكان فيها للكالم.
ولذلك تح ّول صيد العبيد ،يف الربازيل ،إىل مهنة مرتبطة مبؤسسة منضبطة شبه عسكرية ،قوامها
رجال يؤ ّدبون ويقتلعون ويدمرون يدعون بـ "رجال الغابات" ،الذين يعيشون من "املكافأة" ،التي
يستحقونها عىل "صيد العبد" ،حياً كان أو ميّتاً" .كان الصياد دامئاً هناك ،جاهزا ً للقيام بوظيفته،
يصفّر لكالبه ،يحمل بندقيته ،وميتشق سيفه ،ويذهب إىل صيده الفريد ،مقتفياً آثار طريدة ،ه ّدها
التعب والخوف ،هاربة من موت بطيء إىل موت رسيع" .أما يف منطقة "األنتيل" فكان صيد العبيد
أكرث مهنية وجرأة" :يخرتق الصياد الغابات والجبال وبيده حبل يقيد به ضحايا ر ّوعتهم املفاجأة.
وكان من عادته أن يقطع يد امليت ويحملها إىل الحكومة التي تدفع له جائزة عىل إنجازه" .أما
الصحف األمريكية فكانت يف حديثها عن "العبيد الهاربني" تأخذ بلغة "متسامحة مشجعة" " :كل
شخص مهام كان شأنه يحق له قتل العبد الهارب وتدمريه بالطريقة التي يعتربها مناسبة ،دون
أن يخىش عىل اإلطالق أية مالحقة" .ـ ص  94ـ  .عىل خالف العرف اليوناين ،الذي كان يساوي بني
امتالك العبيد وقطف الثامر ،فإن القانون الجديد ،يف "أمريكا املكتشفة" اعترب العبد ملحقاً بامللكية
الخاصة ،يحق لصاحبه ،أن يفعل به ما يشاء ،وأن يعامله بالطريقة التي يريد .إنه اليشء املتح ّرك
القابل لالستعامل بأشكال شتى ،يستوي يف ذلك جلب املاء أو سلخ العبد حياً من "أجل التسلية".
ما الذي كان وال يزال ،رمبا ،يضطرب يف صدر "الطريدة اإلنسانية" التي يالحقها الصياد مع ّززا ً
بالطلقات والكالب الضارية؟ ال يشء يف ذلك القدر املوحش إال الخوف والشعور بعزلة مطلقة
وغياب االختيار ،فليس أمام الحي ـ امليت ،أو امليت الحي ،إال استئناف هرب بهرب والحلم بالنجاة
أو املوت الرسيع .كان عىل املطارد ،الذي راكم التجربة ،أحياناً ،أن يقرأ طريقه ككتاب ،بحثاً عن
إشارات منقذة ،وكان عليه أن يقرأ الطريق ،من وجهة نظر الصياد ،يك يسلك طريقاً مل يهجس به
الصياد وكان  ،أحياناً ،يخرج ناجحاً .فإذا كان الذهاب بعيدا ً يف الهرب مآله املوت ،فإن معاندة
الطريق والقدر اليسء ،كام االستنجاد باملجازفة ،ميكن أن يفيض إىل الحياة .رسد العبد القديم
والقائد األسود فريدريك دوغالس رصاعه ضد "كويف كارس الزنوج"" :أمسكت حلقه بقوة حتى سال
دمه عىل أظافري .وحني قال يل  :تريد أن تقاوم أيها البائس ،أجبته :نعم أيها السيد .شعرت عندها
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أنني مل أعد خادماً جباناً يرتعد أمام عينني عابستني ملخلوق ولد مثيل من غبار .بلغت نقطة مل يعد
املوت يعني يل فيها شيئاً كثريا ً" .إنه رصاع العبد ،حتى املوت ،ضد سيده ،بلغة هيجل ،الذي أعطاه
العبد القديم صوغاً جديدا ً ،يعينّ االستعداد للموت طريقاً إىل الحرية.
رأى هيجل ،يف كتابه "فينومينولوجيا الروح" ،وهو يتحدث عن ديالكتيك السيد والعبد ،أن العبد
يستطيع هزمية سيده ،روحياً ،عن طريق العمل والنظام ،كام لو كان يف انتصار الروح "الداخيل" ما
يع ّوض العبد عن انتصار خارجي .غري أن الفيلسوف األملاين ،يف نسقه الفلسفي املتامسك ،مل ِ
يأت
إال مبا ي ّربر العبودية ،مقرتحاً حالً صوفياً محتفظاً ،ضمناً ،مبنظور عنرصي يرفض املساواة بني السيد
والعبد ،وينهى األخري عن التمرد واملغامرة .مل يكن ،وهو العقالين الحديث ،مختلفاً عن اليوناين،
أرسطو مصالحاً ،يف التحديد األخري ،بني الحيازة الطبيعية ،التي تساوي امتالك العبيد بقطف الثامر،
والتسامي الروحي الداخيل ،حيث عىل العبد أن يغتني "داخلياً" ويحتفظ بقيوده القامعة .استطاع
العبد البسيط "دوغالس" أن ينقّح فلسفة هيجل ،مواجهاً "املوت عبدا ً" باالستعداد الفعيل للموت،
قابالً بـ " :الرهان" ،الذي تحكمه رشوط متعددة .بيد أن ذلك "الرهان" كان طريقاً إىل التحرر،
إذ هزمية السيد الفعلية تطلق يدي العبد يف الهواء ،وإذ هزمية العبد املقاتل تعلّم السيد األرق
والتعب ،وتخربه أن "اقتناء البرش" يختلف كلياً عن قطف الثامر.
ال يقرتح فلسفة التحرر إال الذين قاتلوا ضد العبودية ،رشيطة أن ميتلكوا ذاكرة ،وأن يدركوا أن
البرش جميعاً جاؤوا من تراب .يسقط األسياد حني يدرك العبيد من أين جاؤوا ،وحني يدرك "معذّبو
األرض" أن البرش خلقوا سواسية ،ذلك أن بعض البرش يسهمون يف صناعة عبوديتهم .فوفقاً لفلسفة
هيجل ،وبعض أشكال التنوير األورويب ،فإن العبد أصبح عبدا ً ألنه آثر العبودية عىل الكفاح من أجل
الحرية .وعىل هذا فإن الظلم ال يأيت فقط من الظاملني ،إمنا يأيت أيضاً من املظلومني الذين تآلفوا
مع "العبودية الطوعية" .واملحصلة العرجاء أن العبيد مسؤولون عن عبوديتهم وأنهم ،وحدهم،
مسؤولون عن تح ّررهم الذايت .واملحصلة أيضاً أن ألنصار الظلم والظالم فلسفتهم أيضاً ،التي تربئ
الجالدين وتنزل بالضعفاء واملهانني عقاباً جديدا ً .ما تنساه هذه الفلسفة الظاملة يتمثّل يف ثالث
كلامت :التجربة التي تلقن املظلوم مبادئ القراءة التحررية الرشيدة ،والرهان الجريء الذي عىل
املظلوم أن يقتنع به وهو ذاهب إىل معركة مشبعة باحتامالت كثرية ،والتع ّرف الحقيقي عىل معنى
الحياة الحقيقي املستمد من الحركة والفعل واملجازفة واملبادرة ،وكل ما ينقض العادة والركود.
قد يأخذ تاريخ العبيد قراءات عديدة ،لكنه لن يظفر بالقراءة الصحيحة ،إال إذا ظهرت واضحة
عالقات السيطرة واإلخضاع التي تحيل ،مهام تع ّددت ،إىل عامل السياسة ،حيث القمع وسيلة لتثبيت
الواقع ودميومة "الحيازة" ،وحيث التم ّرد عىل القمع مدخل إىل واقع جديد ،يعيد توزيع "الرثوات"،
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وينقل "الكالم السلطوي" من حيّز املفرد إىل حيّز املتعدد .وبسبب السياسة ،أي الرصاع بني
الحاكمني واملحكومني عىل الحقوق ،يرفض غريغوار شامايو نظرية رينيه جريار عن "كبش الفداء"،
التي هي أضحية ابدية يقرتحها القدر أو تفرضها الصدفة .فعىل الرغم من أبدية حكاية املطاردين
(بكرس الراء) واملطا َردين (بفتح الراء) ،فإن النوع األخري يختلف باختالف الحقب التاريخية ،التي
ظهر فيها "العبد" ،قبل أن يظهر بوقت طويل "العامل املهاجر إىل أوروبا" ،الذي يجعل منه غياب
"األوراق الثبوتية الصحيحة" طريدة اليوم ،لرجال البوليس ،يف أكرث من مدينة أوروبية .أ ّما الذي
يختار "الضحية" فال عالقة له بالقدر ،فعالقته ماثلة يف ثنائية  :السيطرة واإلخضاع ،واالستغالل
والربح ،ونفي تعددية االختيار بخيار "مسلّح" وحيد.
والفاجع أن العبيد وأسيادهم ينتمون إىل الجنس البرشي ،فال وجود لجنسني ،والفاجع أن العبودية
اخرتقت جميع األزمنة ،وأن األزمنة الحديثة أم ّدتها "برشح عقالين" ،والواقعي اليوم الذي ال تغيرّ
الشكوى فيه شيئاً ،أن الرأساملية املعارصة ،رفعت العبودية إىل أعىل مستوياتها مقاماً ،محاولة
حجبها بآلة إعالمية هائلة .استعمل شامايو يف كتابه "مطاردة اإلنسان" معارف واسعة ،تتضمن
األدب والتاريخ والفلسفة ،وألقى ضوءا ً عىل جنس من املثقفني ،ال يزال يؤمن بالتم ّرد وبإمكانية
بناء عامل "أقل عبودية".
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