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"كّل بؤس اإلنسان �أتي من شيٍء واحٍد هو عدم ُقدَرِته على ال�قاء هادًئا في غرفة"، �كتب بلیز 
ها، رفِ ها وفي غُ لِ نازِ . وها هي ال�شرّ�ة �أسرها الیوم قد ُأجِبَرت على ال�قاء في مَ Blaise Pascal�اسكال 

�عض وأص�حت على ه قد انفتح �عُض  �عد أن �ان العالمُ  ،جتماعّ�ات وعن ضج�ج العالمعن اال�عیدًة 
�نشاطاته �ما َ�ملك، و اإلنسان  األش�اء في متناول اإلنسان �سهولة أكثر فأكثر حّتى اخُتِزَلت سعادةُ 

 دُ جِ اإلنسان �َ  ة. أص�حَ و�بروزه في المجتمع واحتالله ف�ه مكانًة �ارز  ،و�لقاءاتهوالترفیهّ�ة، جتماعّ�ة اال
ّي: في التسّوق على سبیل المثال، وفي ارت�اد المقاهي، وفي سعاَدَته في ما هو خارجيٌّ وماديٌّ وِحسّ 

نفَسه في استحالة  منذ أن حلَّ و�اء الكورونا َوَجد اإلنسانُ لكن لخ. إالسفر، وفي الل�اس، وفي المال، 
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م الخروج من منزله إّال لتلب�ة حاجاته الضرورّ�ة أو دَ ا على عَ الق�ام �ما �ان �قوم �ه من نشاطات، ُمرَغمً 
ا. و�ّینت الدراسات واإلحصاءات أّن َعَدَد األشخاص الذین �عانون من أمراضٍ   لظروف استثنائّ�ة جد�

اقد ازداد  Psychosomatiqueنفسّ�ة جسدّ�ة  وعوارض نفسّ�ة وأعراضٍ  ، وأّن عدد األشخاص الذین جد�
اتئاب قد ازداد كلَمَلل والوحدة واالمن ا �عانون  ي ثَّنالوقت. حَ  تلَ ، فأخذ الناس �التالي �حاولون قَ ا�ًض أ جد�

 �ه أسیرةَ دَ أّن سعادة اإلنسان تفلُت من یَ  هذا األمُر على التساؤل حول معنى السعادة والزمان، إذ الحظتُ 
 شروٍط مادّ�ة و�ـأّنها تنس�ه الزمن وثقل الزمن.

ه معظم ال�شر تَ یَّ حِ َض  عُ قَ ران الشدید الذي �َ وَ عن هذا الثَ  عَ نِ متَ أن نَ  بُ جِ : "�َ Sénèque�كتب سین�ك 
 نشغالبدون دائًما شدیدي االجتماعات العاّمة. وُهم یَ الذین نراهم یالحقون الحفالت الخاّصة، والمسارح واال

مین خدماتهم  أنَت! إلى أین «له ستسأُله: . ولكن إذا رأیَت واحًدا منهم خارًجا من منز آلخر�نإلى اُمقدِّ
قني ال أعِرف«سوف ُ�جی�ك:  »تذهب؟ ما الذي تنوي الق�ام �ه؟  ناًسا، سوف أفَعلُ ولكّني سوف أرى أُ  صدِّ

�ه  لُ شغَ المليء �كّل ما �َ  وم في َزَمِننافماذا نقول الی سین�ك هذا النّص في القرن األّول؛. َ�َتب ١"»شیًئا ما
جيء و�أن ال َهَدَف لد�ه إّال أن �جَعَل الوقَت و�َ  روحُ یَ  راهُ "شیًئا ما"؟ فنَ  لَ فعَ �َ أن   َوقَته فقط من أجلاإلنسانُ 

. أو رّ�ما هو من �غیُب و�بتعد عنها و�خُرج منها ،َر �ه، فتغیُب عنه الح�اة الحق�قّ�ةشعُ ّر من دون أن �َ مُ �َ 
ّتى �عود و�نزل إلى األسفل وذلك في سبیل الذي یتسّلق ِقَمَم األشجار ح ملِ سین�ك هؤالء الناس �النَ  هُ ش�ِّ �ُ 

ع�شون في هموٍد ألّن ال شيء. و�عتبر أّنهم �ع�شون في "هموٍد ُمضطِرب". یدلُّ هذا التناقض على أّنهم �َ 
ألّنهم  ع�شون في اضطرابٍ ، و�َ الها وال دافَع داخل��  اجوهر األش�اء التي �قومون بها غائٌب، ال أساس داخل�� 

و"َثَوران" عن ما �مأل فراغ أنفسهم، فُ�صِ�حون أسرى الخارجانّ�ة وأسرى األش�اء ثون �حماس �حَ یَ 
الهروب من داخالنّیتهم وعدم مواجهة  ة اآلخر�ن إلیهم. �ّل ذلك من أجلوالموضوعات، وأسرى نظر 

�ه ذاِته فتض�ع هذه الذات، ورّ�ما هذا هو أسوأ سجٍن �ع�ش ف ذواتهم. هكذا ینسى اإلنساُن ذاَته خاِرجَ 
سین�ك في الفصل العاشر من �تا�ه: "تتشاَرُك  ض�فُ و�ُ الُسجون ظالًما ُمَتَنكًِّرا �النور.  شدّ اإلنسان وأ
ُدِهَس تحت  �عَضهم. إّن هذا قد �ّبَلته التشر�فات، وهذا اآلخر الَثَروات؛ إّن ]...[ ذاَته ها السجنَ لُّ ال�شرّ�ُة �ُ 

أّنه �ع�ُش سعاَدَته في ذلك، ولكّنه في الواقع  اإلنسانُ  عتقدُ �َ  .٢ثقل شهَرِته، وآخر�ن تحت ثقل ظلَمِتِهم"
ها، سَ لمُ الحرّ�ة، غیر ُمدِرٍك أّنه �مرُّ أمام السعادة الحق�قّ�ة من دون أن یراها وأن یَ  همَ وَ السعادة وَ  همَ �ع�ش وَ 

خب العالم والمجتمع والقلب. یرجع من ص الیدینفارَغ  ها حیث ال �ستط�ع أن �ِجَدها، ف�عودَ سُ مِ تَ لأّنه یَ و 
ة أو تلك، �ما یتعارف ت في عالم األش�اء، ُمعَتِقًدا أّن السعادة مرت�طة بهذه اللذّ قَ رِ لمة نفسه التي غَ إلى ظُ 

ُن السعاَدة بل أّنه هو السعادة. أتأّمل هنا في ما �سّم�ه �اسكال  "ترف�ه" عل�ه المجتمع أّنه یؤمِّ
Divertissement ،الزمن. نسى هروبَ نسى أّنه مائٌت و�َ یَ �قوم �ه اإلنسان لِ  وهو �قصد بذلك �لَّ ما 

ل�ست السعادة مرت�طة �ما هو خارجّي وال بتلب�ة الرغ�ات والغرائز التي ما أن ُ�ش�عها في الواقع، 
لتعوَد سعادُته ترت�ط بها. ال  ثان�ةً اإلنسان وما أن �كاُد یناُل موضوَع رغبته حّتى �مّل وتظَهر رغ�ٌة ُأخرى 
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َفـ "بؤٌس ِلَمن َلم َ�ُعد لد�ه وال �أمور حسّ�ة أو مادّ�ة،  ب �شيءٍ رغَ د بذلك أّن اإلنسان ال �جب أن یَ أقص
ن أّال تقتِصَر سعاَدُتُه على ذلك. إّن الرغ�ة في األمور كول، Rousseauَیرَغُب �ه" �قول روّسو  ءشي

 ّن هذه األخیرة حالٌة داخل�َّةإإذ  لسعادةَ ا ئهیّ كّل معناها هي التي تُ ملئها و�ِ العم�قة، في ع�ش الح�اة �ِ 
État intérieur  َّطى موضوعات خَ تَ تObjets  العالم التي ت�قى خارج الذات، غر��ة عنها، دخیَلة. أن

�عتبر نكوَن أح�اًء في قلب هذه الح�اة التي ال تكفُّ عن إعطاء ذاتها وعن التدفُّق فهذه هي السعادة. 
في الشعور �الوجود عینه. فاإلحساس  نُ كمُ أّن السعادة تَ  ،جّوال ُمنَفِردأحالم �قظة في �تا�ه  ،روّسو

هذا الُوجود الذي َشَغل الفلسفة منذ  ؛وُنض�ُف أّنها تشَتِرُطهُ  –لوجود أسمى من �ّل األحاس�س األخرى أ�
من �ّل انفعاٍل ا ل المیتافیز�قا والعلوم والالهوت. �كتب روّسو: "إّن الشعور �الوجود مَجّردً غَ تها وشَ ابدا�

ِلَ�جَعَل هذا الُوجود ثمیًنا وَعذً�ا ِلَمن �عِرف ضى والسالم، قد �كفي َوحَده آخر هو في ذاته شعوٌر ثمیٌن �الرِ 
عن هذا اإلحساس [االنط�اعات الحسّ�ة واألرضّ�ة التي تأتي �استمرار لتلهینا  أن ُی�ِعَد عن ذاته �لَّ 

للُوجود ولإلنسان. أن  mmanenteIفالسعادة إًذا ُمحایثة . ٣وُتَعكَِّر عذوَ�َته في هذا العاَلم هنا" ]�الوجود
وال ُ�مِكُن في الحق�قة أن نقوم بذلك إّال �مجهود �بیر ألّن اإلنساَن  –�ع�ش اإلنساُن اللحظة الحاِضَرة 

أّن الزمن �فِلُت منه و�ذلك �َلٍق وجودّي شاِعًرا عاني من قَ �ُ في انتظار الُمسَتقَبل فَ  ع�ُش َمطبوٌع �الماضي و�َ 
نا تِ وذَ ال شيء في حَ  نّ أ� رُ شعُ یز�د َقَلَقنا هذا إذ نَ الَزَمن  رورِ مع مُ  رُ عبُ إّن تعلَُّقنا �األش�اء التي تَ الُوجود. 
م �ه و�ؤس الَعجزِ �طرتنا، وُ�ض�ُف بؤًسا على بؤٍس: بؤس عدم امتالوتحت سَ  �ش عن عَ  ك الزمن والتحكُّ
ف اإلنسان وهو �ستط�ع أن �جعلها جماًال أو ق�ًحا أو حّتى رُّ َص حدها في تَ الحاِضَرة التي هي وَ  اللحظةِ 

أو على المستوى  َعَدًما. إّن ما نمرُّ �ه الیوم في ظّل هذه الظروف القاس�ة إن على المستوى الصّحيّ 
َع اإلنساُن إلى ذاته و�تأّمل معنى الح�اة في �جعُلنا ُندِرُك ذلك. إّن أزمة الیوم فرَصٌة ِلَیرج قتصاديّ اال

ِتهSubsistanceبین ال�قاء �مّیز بینها َحَرَكِتها وصیروَرِتها و  ل�ستفید من  ،، بین نقاط ضعفه ونقاط قوَّ
َل ضعفه إلى قّوة، خاّصًة عندما �قَبُل ضعَفه  وِلَ�عَمَل على نقاط ضعفه من أجل الثان�ة وَ�َتَمتَّع بها أن �حوِّ

دُ أي � ما هو  ،ضرورّي وما هو غیر ضروريّ ما هو  شِر�ََّته. أزمة الیوم َتجَعُلنا ُنعیُد الَنَظر في ِقَ�ِمنا وُنحدِّ
أزمة تُحثُّنا على التساؤل حول َدوِرنا في هذه الح�اة تجاه ذاتنا وتجاه اآلخر�ن.  ،َجوهرّي وما هو َعَرضيّ 

السعادة النا�عة من اإلحساس مأل فراَغها �الح�اة و لَنفِس لكي نَ الیوم فرصٌة ِلَنِقَف أمام أنُفِسنا، أمام مرآة ا
�ما هي تأثٌُّر  ألّن األَلَم جزٌء من الح�اة ،حّتى في َلَحظات األَلم –بهذه الح�اة واالحتفال بها في �ّل لحظٍة 

Pathos  على حدّ تعبیر الفیلسوف الفرنسّي الُمعاِصر میشال ھنريMichel Henry  ّوهي وتأثٌُّر ذاتي ،
ا  قصیَرة ]تبدو لنا[ّن الح�اة إقول أعوُد إلى سین�ك الذي �َ . ت�قى داِخَل ذاتها ال َتخُرُج منها أبًدا، المرئّ�ة جد�

استخدام الوقت من أجل الِق�ام �أعماٍل َتجَعُلنا ُسَعداء: "ل�س لدینا قلیٌل من الوقت ولكن  عنألّننا عاجزون 
َعم، قصیرٌة هي الح�اة ل�ست التي ُوِهَبت لنا ولكن تلك التي َصَنعناها نَ  ]...[ضائٌع  ]منه[لدینا الكثیر 

رون  ا �النس�ة ِلَمن �عرف تنظ�مه"]...[نحن. لسنا ُفَقراَء تجاهها ولكّننا ُمَبذِّ رّ�ما  .٤. �متدُّ وجوُدنا �عیًدا جد�
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ة نفوسنا �َ غذِ نا لق�َمة الوجود في تَ إلعاَدة تنظ�م وجوِدنا �َحَسب معاییر ُمخَتِلَفة و�دراك فرَصةٌ ظروفنا الیوم 
صعو�تها فرَصٌة ِلَتلِبَ�ة حاجات عقوِلنا وُقلوِ�نا وُمخیَِّلِتنا، من رغم �ال. إّن أزمة الیوم و وحدها ول�س أجسادنا

ن عن السفر والتنقُّل في المكان �ِش�ه عاجز إّنها فرصة للَسَفر الداخلّي والتنزُّه داِخَل الذات �ما أّننا 
نا، إّنها فرصٌة للتصالح مع الَصمت من أجل لقاء الذات ولقاء اآلخر، والحضور من أجل اآلخر �أجسادِ 

غرى: في ُص السعادات الفي  نُ كمُ أّن السعاَدة الُكبرى تَ  لنا إدراكَ  �سمحُ ِلذاِته. نحن الیوم أمام اخت�ار 
ُمدِر�یَن أن ال شيء �إمكانه هدة أفالم والجلوس مع َمن ُنحّب الصمت والتأّمل والقراءة والموس�قى ومشا

من الوقت للِق�ام بها في االهتمام �األمور الصغیرة التي ل�س لدینا مّتَسٌع والحّب، و َض هذه اللحظات، َتعو�
خب ح�اتنا الیومّ�ة. إّن السعادة الحق�قّ�ة هي في تحقیق ذاتنا في هذا الوجود، ُمدِر�ین ظّل انشغاالِتنا وَص 

. إّن ، في �ّل واحٍد مّنا ن�ٌع یتدفَُّق ح�اةً ن اآلخر�ن و�جعله �ائًنا فر�ًداما �مّیزه أّن في �ّل واحٍد مّنا م
ذلك هو  صعو�ة ذلك. من أجمل ما قیَل حولَ من رغم �الالحقها �استمرار وِ�َعَطٍش لنا نُ جعَ السعادَة واجٌب �َ 

فاٌح ضّد الكثیر من األحداث أن نكون سعداء؛ إّن هذا �ِ دائًما : "إّنه من الصعب Alainن أالما َ�َتَ�ُه 
ّننا ُغِلبنا قبل أن نكون قد إالبّتة  ولكن رّ�ما َعَدم الَقولِ  ]...[وضّد الكثیر من الَ�َشر. ُ�مِكُن أن ُنغَلَب 

خاّص، إّن ما یبدو لي بدیه��ا هو أّنه من الُمسَتحیل أن  �وجهٍ . و وضحهو الواجب األ ،ّل ِقواناكُ صاَرعنا �ِ 
وهو أّن  ،. على �ّل َرُجٍل وُ�لِّ امرأة أن �فكِّروا �استمرار بذلك]...[ن لم َنُكن ُنر�ُد َذِلك إ داءَ عَ نكون سُ 

 �التالي ُتصِ�ُح سعاَدُتنا فرَصةً  .٥بها لذاتنا، هي أجمل وأكرم هدّ�ة" رُ ِص نتَ التي نَ  لكَ تِ  كَ لِ ذَ بِ  قصدُ السعادة، وأَ 
إّن  –َدِتِهم، وأّن السعادة ال ُتعطى من دون أن َن�َحث عنها ِلُیدِرَك اآلخرون أّنه من واجبهم أ�ًضا بلوغ سعا

ف والفّنان والفیلسوف والُمتأمِّ  نُ اهذا ما �جاِهُد في سبیله اإلنس ل وغیرهم ِممَّن الَحك�م والقّد�س والمتصوِّ
نا �اتَ حَ و  حق�قةً  ناواقعَ  هِ واِقَعُه وُ�عطي الزمان ِبَدور  زمانَ الهكذا ُنعطي  .الحق�قّ�ة السعادة یناضلون في سبیل

ِج منها، �ما ُ�غني الُخرو مّما �صُعب عل�ه صُعب على اإلنسان ُدخوُلها أكثَر التي �َ  ، هيالداخلّ�ة
ٌر شخصيُّ وداخليٌّ من أ�ًضا ُحرِّ�َّ  هكذا َنع�ُش خت�اراِتنا في َقلب الح�اة. ا َتنا التي هي في حق�قتها َتَحرُّ

 ومن َصخِب العالم الُمح�ِط بنا. نا وحواسِّ  وضى نفوِسنان فَ ومِ  الضج�ج الداخليّ 
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