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وماكس: وآرش، ديالن، أقزامنا؛ إىل

ذهبيٍّا. أخرض طريقكم فليكن أحباءنا،





وتقدير شكر

جزيًال شكًرا

شخٍص أليِّ املعهود الَقْدَر تجاَوَز الكتاب هذا تجميع أثناء الحظِّ من وافٌر َقْدٌر حاَلَفنا لقد
ل تحمُّ يف صٍرب من أبَدْوه ملا طويًال معنا عانَوا الذين ملساهمينا تقديرنا خالص آَخَر.
والرفاق بريمان، وهوب ستانتستبان، لكوني شكًرا والصوت؛ الوجه عابَيس محرَِّريْن
شكًرا النرش؛ مرحلة وصوله حتى بالكتاب اعتنوا الذين واييل بمؤسسة اآلَخرين الخلوقني
املظلمة الغابة َعْربَ خطواتنا آلثار إخفاءٍ من به قاَمْت ِلَما أنتونييل جوديث النسخة ملحرِّرة
عىل باجتماٍع الرفقة هذه بدأَْت السابقة التعاونية مرشوعاتنا بكل وكعهدنا السحيقة.
لِبل ا خاصٍّ امتنانًا نمتنُّ ونحن إروين، ِبل السلسلة محرر مع والغليون الجعة كئوس
الثقافة مجال يف لكتابني بل واحد، لكتاب ال املشرتك، التحرير يف مغامرتنا لتشجيعه
كارب ولينديس مادلني من لكلٍّ الشكر من وعاصفتان والفلسفة. تولكني عن الشعبية

امللك. كلية يف والفلسفة والخيال اإليمان عن الدراسية دورته يف جريج وطالب
الصغار؛ وأقزامنا وميا، أرين الرقيقتني؛ لزوجتينا به نَِدين األكرب الفضل ولكن
يمكنها التي الدنيوية امُلتَع هي قليلة الكتاب. هذا لهم نهدي الذين وماكس، وآرش، ديالن،
الشمعة تلك ورؤية ألطفالك الوسطى األرض عن تولكني حكايات قراءة متعة تعادل أن

جوندور. منارات مثل آلَخر، عقل من تنتقل الوهاجة





مقدمة

األحياء الفالسفة من تسخر أن إياك

برونسون وإريك باشام جريجوري بقلم

يويل كان مجتمٍع يف صخٍب بال هادئًة حياًة َشِهَد رجٌل عاش هناك األرض يف حفرة يف
َعْربَ رحلة يف وانطلق األيام أحد يف حفرته تََرَك ولكنه واالحرتام. للتوافق عظيًما تقديًرا
لألبد؛ ته غريَّ فقد مؤملًة، األحيان بعض ويف مخيفًة مغامرته كانت ما وِبَقْدر البحار.
«مختالٍّ جريانُه اعتربه حفرته، إىل عاد وعندما وشخصيته. عقله ونضج عيناه، فتفتََّحْت
املعتاد والروتني النظام من أكثر هو ما الحياة يف أن فكرة تقبَُّل يستطيعوا لم إذ عقليٍّا»؛
املغامرة تلك لخوضه بالندم شعور أيُّ يراوده فلم ُسمعتَه، طاَل ا ممَّ الرغم وعىل ع. املتوقَّ

مثرٍي. جديٍد عاَلٍم واختباِر الحقيقيَة ذاتَه اكتشاِفه من مكَّنَتْه التي
ألفالطون الكهف» «قصة هي فتلك كذلك؛ تكون أن بد فال مألوًفا، لك ذلك بََدا إذا
ًدا مجدَّ والعودة الذهاب قصص من قصٍة أشهَر تَُعدُّ قد التي ٤٢٨–٣٤٨ق.م)، (حوايل
هي بل بالطبع، َحرة السَّ أو الهوبيت عن ليست أفالطون قصة إن اإلطالق. عىل ُرِويت
مغامرة يف يخرج ثم األرض، تحت سجن يف ًدا مصفَّ ُولِد منذ ظلَّ رجل عن رمزية حكاية
أفالطون كان يتخيَّل. كان مما بكثري وجماًال ثراءً وأكثر بكثري، أكرب العالم أن ليكتشف
منطقة من اخرْج مغامًرا، كْن غرار: عىل القصة، من الدروس بعَض القراء يتعلَّم أن يأمل



والفلسفة الهوبيت

األسمى. والحقائق الجديدة األفكار عىل منفِتًحا وُكْن قصورك بمواطن اعِرتْف راحتك،
ما ونكتشف ننمو أن خالله من يمكننا واملجازفة التحديات مواجهة سوى طريق من فما
آر جيه نها يلقِّ التي الدروس نفسها هي الدروس وهذه إليه. نصري أن عىل قادرون نحن

«الهوبيت». روايته يف تولكني آر
الزمان مرِّ عىل األطفال إىل الكتب أحبِّ من واحدًة تَُعدُّ التي «الهوبيت»، رواية تثري
فيها ل للتأمُّ قة املتعمِّ األسئلة من مجموعة الخواتم»؛ «سيد لرواية السابق الرائع والجزء
«تجعلك أن شأنها من مريحة» وغري ومزعجة قميئة «أشياء مجرد املغامرات هل وتدبُّرها.
من مثرية تجربة تكون أن املمكن من أم بيلبو، يصفها كما العشاء» موعد عن تتأخر
الذهب عىل والغناء واملرح الطعام قيمة إعالء ينبغي هل اإلنسان؟ حياة تغريِّ أن شأنها
من «القليُل هناك كان حني الصناعة قبل ما عصور يف حاًال أفضل الحياة كانت هل املكتنَز؟
النساء» كرقة الناس«رقًة لدى أن يف الوثوق بإمكاننا هل الخرضة»؟ من واملزيُد الضوضاء
بدقة التقنيات هذه تنظيم يجب أم مسئول، بشكل القوية التقنيات الستخدام لهم يؤهِّ بما

األسود؟ الساحر وَخَدم الغيالن أيدي يف تقع أن خشية تدمريها؛ أو وعناية
تمتدَّ أن ينبغي هل اآلَخر؟ تجاه أحدهم األصدقاء عاتق عىل تقع التي الواجبات ما
األركنستون حجر كان هل املوت؟ يستحقون الذين أولئك حتى بظاللها ِلتُِظلَّ الرحمة آفاق
«قيثارته ثورين ترك هل سموج؟ كنز توزيع يجب كان كيف يهبَه؟ َكْي لبيلبو ِمْلًكا ا حقٍّ
أن يمكننا فكم كذلك، األمر كان إذا الربية؟ قاصًدا خرج حني إند باج يف الجميلة» الذهبية
جنباتها تمأل التي إلروند منزل ردهات ومن باي؟ إي موقع عىل لها مقابًال عليه نحصل
املعجبني عىل عظيمة فلسفية أسئلة تُطَرح اللزجة، الصخرية جولوم جزيرة إىل السعادُة

الجدد. والقراء القدامى
أكسفورد، بجامعة الوسطى العصور يف القديمة اإلنجليزية للغة أستاذًا تولكني كان
تولكني» «فلسفة كتاب مثل حديثٌة كتٌب ح توضِّ مثلما ولكن متخصًصا. فيلسوًفا وليس
الخواتم «سيد وكتابنا كاري، لباتريك األرضالوسطى» عن «الدفاع وكتاب كريفتس، لبيرت
ويُقال الكربى. األسئلة عىل قويٍّا تأثريًا خلَّف االطَِّالع عميَق دارًسا تولكني كان والفلسفة»،
أيام أحد يف ُمرِهق بشكٍل وساٍق قدٍم عىل تَِسريُ الدرايس التقدير اختباراُت كانت بينما إنه
األفكار يف تامٍّ استغراٍق بعد فارغة. ورقة عىل يعثر أكسفورد بأستاذ فإذا الرائعة، الصيف
يف حفرة «يف الشهرية: افتتاحيته وكتب يُزعم، كما قلمه، تولكني التَقَط الوقت، لبعض

هوبيت.» يعيش كان هناك األرض
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مقدمة

بعد ،(٢٠١٢) «الهوبيت» رواية أجل من املخرج كريس إىل جاكسون بيرت يعود
الخواتم» «سيد لفيلم الثالثة لألجزاء الرائع إخراجه عن األوسكار جائزة عىل حصوله
الهوبيت قصة تكون قد السلسلة. بهذه اهتمامه يفرت أال نتمنى وكم ،(٢٠٠١–٢٠٠٣)
يدفعهما ما طموح؛ تفكري لهما سينما الين نيو اإلنتاج ورشكة جاكسون أن إال صغريًة،
أفالم سلسلة يف العمل طاقم من كبرية بمجموعة مستعينني فيلمني، إىل القصة توسيع إىل
بالرصاعات، وميلء مظلم عقد وبعد الثالثية. األبعاد بتقنية والتصوير الخواتم»، «سيد
كربى من جاكسون أجزاء أحدث مشاهدُة أخريًا الوسطى األرض جماهري بإمكان أصبح

عرصنا. يف الخيالية املالحم
«العتيدة الفلسفية لألسئلة تولكني حماَس الفالسفة من فريقنا يشارك الكتاب، هذا يف
مغامرات غمار وخوض جديدة قضايا طْرِح بحقِّ ألنفسنا نحتفظ أيًضا ولكننا الِقَدم»،
جماهري «بأقالم» تولكني جماهري أجل» «من ُكِتب يشء، كل فوق الكتاب، فهذا جديدة.
يسعى الشعبية، والثقافة بالكويل فلسفة سلسلة يف األخرى الكتب غرار وعىل تولكني.
املفكِّرين. كبار لتدريسونرشأفكار وسيلًة باعتبارها الشعبية الثقافة استخدام إىل الكتاب
واالفرتاضات األساسية الِقيَم — «الهوبيت» رواية فلسفَة الفصول بعض تبحث
بأفكار يستعني اآلَخر والبعض — للقصة واملفاهيمية األخالقية الخلفية تقدِّم التي الكربى
نبحث أن نأمل املنطلق، هذا ومن عديدة. فلسفية أفكار لتوضيح الكتاب من وموضوعات
بعض تدريس وكذلك «الهوبيت»، رواية يف وردت التي عمًقا األكثر األسئلة من بعًضا

سواء. حدٍّ عىل القوية الفلسفية األفكار
واألقوال الحكمة من «ذخريًة املؤلفون يمتلك كبري، حدٍّ إىل الهوبيت يشبه وفيما
امَألْ لذا طويل». أمد منذ النسيان طي دخلت أو اإلطالق، عىل بََرشٌ بها يسمع لم الحكيمة
أولد نبيذ من َة الخاصَّ الزجاجَة تلك وأحِرضْ توبي، أولد تبغ من ل املفضَّ بنوعك غليونك

. بحقٍّ مغامرة ستكون فإنها تدَِّخرها؛ كنَت التي وينيارد
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األول الجزء

داخلك اكتِشفاجلانباملغامر





األول الفصل

اهلوبيتاملغامر

باشام جريجوري

دون من تُصَقل ال املرء خربة فإن احتكاٍك؛ دون من تُصَقل ال الجوهرة أن كما
تجارب.

كونفوشيوس

بيلبو؛ يظهر القصة بداية يف . شخيصٍّ نموٍّ قصة أيًضا وهي مغاَمرٍة، قصة هي «الهوبيت»
ر ليتطوَّ القصة أحداث تتواصل للراحة. واملحبُّ املغامرة لروح املفتِقُر التقليديُّ الهوبيت
«الهوبيت» رواية تتشابه املقام هذا ويف بالنفس. والثقة والحكمة، الشجاعة، ويكتسب
ترشيف من املتواضعون1 به يحظى ما حول تدور حكاية فكلتاهما الخواتم»؛ «سيد مع
— عاديني أشخاص عن قصة وكلتاهما تولكني. آر آر جيه يُْخِربنا حسبما وتعظيم،
البطولة منزلَة ويبلغون عظيمة أشياء قون يحقِّ — واألقوياء «الحكماء» أعني يف صغار
املجهولة القوة مواطن عىل واالعتماد الصعاب، ل وتحمُّ التحديات، قبولهم خالل من

واإلرادة. للشخصية
للتحديات يمكن كيف الشخيص؟ والنمو املغامرة الروح بني تربط التي الصلة ما
وراحة أمن من فيها بما بنا الخاصة الهوبيت كهوف ملغادرة االستعداد — واملخاطرة
لبيلبو يمكن ما مًعا ِلنََر بالنفس؟ وثقًة وسعادًة، قوًة، أكثر أشخاًصا تجعلنا أن —

الكامنة. البرشية واإلمكانات النمو عن إيَّانا يعلِّموه أن العظماء واملفكرين



والفلسفة الهوبيت

هوبيت تطور (1)

فالهوبيت تماًما؛ العكس عىل بل بطبيعتهم، مغامرين قوًما عام بشكل الهوبيت يُعتَرب ال
لغريهم محاربني يوًما يكونوا ولم املحروثة»، الجيدة واألرض والهدوء للسالم «مِحبُّون
والرشاب، كالطعام، البسيطة املتع يف جمة سعادة ويجدون بينهم، فيما متحاربني أو
مغامرات له هوبيت أيَّ ويعتربون يرتحلون، ما ونادًرا عات، بالتجمُّ واالستمتاع والتدخني،

األطوار».2 «غريَب املألوف؛ نطاق عن خارٍج يشءٍ أيَّ يفعل أو
الشهرية، توك بيالدونا والدته، كانت . عاديٍّ غري هوبيت بيلبو يُعتَرب املقام هذا يف
أيًضا تشتهر كانت بل فحسب، الثرية العشائر من تكن لم التي توك، عشرية إىل تنتمي
إىل «ذهب قد أنه إيزنجار، وهو بيلبو، أعمام أحد عن وأُِشيَع للمغامرات. أفرادها بحب
جد كان يَُعْد».3 ولم رحلة يف «انطلق قد هيلديفونز اآلَخر ه عمَّ وأنَّ شبابه، يف البحر»
بَقْطعه للهوبيت التقليدية املعرفة يف مشهوًرا توك «بالرورار» بادوبراس البعيد بيلبو
فاز وهكذا أرنب، حفرِة َعْرب الرأس فتدحَرَج ِهراوة؛ بواسطة الجوبلن ملوك أحد رأَس

الجولف.4 لعبة واخرتََع الخرضاء الحقول بمعركة الوقت نفس يف بالرورار
الذين الهوبيت من — األب ناحية من بيلبو عائلة وهم — الباجنز كان املقابل، يف
مغامرة. عىل ينطوي أو ع متوقَّ غري يشءٍ أيَّ يفعلون ال كانوا إذ بالغ؛ باحرتام يحظون
«الهوبيت». رواية يف يظهر ما كثريًا بيلبو تكوين يف الجانبني هذين بني الرصاع وكان

زاره حني التوك عن تواَرثَه الذي بيلبو شخصية يف املغاِمر الجانب جاندالف الَحَظ
«الهوبيت». رواية يف الواردة األحداث من عاًما عرشين قبل أي ،٢٩٤١ عام يف شاير يف
وتساؤالته للحكايات، وحبِّه الرباقتني، وعينَيْه «حماِسِه، ب جاندالف الصغري بيلبو وأبهر
«وقد بيلبو وجد بعقدين، ذلك بعد شاير إىل جاندالف عاد حني الرحيب».5 العالم عن
ملا األطوار»؛ «غريَب يُعتَرب يزال ال بيلبو أن سمع حني سعد أنه إال وبدينًا»، جشًعا صار
ألقى وحني األقزام.6 مع والحديث بمفرده ألياٍم االنطالق مثل غريبة أشياء من به يقوم
ومزعجة قميئة «أشياء باعتبارها املغامرات واستنكر جاندالف عىل الصباح تحية بيلبو
الجانب أن جاندالف أدرك العشاء»، موعد عن تتأخر «تجعلك أن شأنها من مريحة» وغري

ينترص.7 بيلبو شخصية يف الباجنز من املوروث
أغنية خالل من جديد من شعلتها تنبعث بيلبو لدى الداخلية املغامرة الروح أنَّ غري
يقفز الذي الحجم القليل الشخص «ذلك بأنه له املهينة جلوين وإشارة الكنز، عن األقزام
ويجد األقزام، لرحلة االنضمام عىل مضٍض عىل بيلبو فيوافق السجادة»؛8 عىل ويلهث
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مرحلة يف بيلبو يدرك الحقيقية. ذاته عن بحٍث رحلة أيًضا أنها له يتبنيَّ مغامرة يف نفسه
ركوب عىل جميعها تقترص ال «املغامرات أن باملخاطر املحفوفة رحلته من للغاية مبكرة
بشكٍل يفكِّر ما وغالبًا ومتكًال خائًفا دوًما كان فقد املرشقة»؛9 مايو شمس تحت الخيل

الصفري. يف املرجل بدء مع خاصته املريحة الهوبيت حفرة يف الندم عليه يغلب
بنفسه ثقته تنمو بالتدريج ولكن الحظ، بمحض املوت من ينجو عديدة مواقف يف
الجوبلن، كهف من ويهرب جولوم، يخدع أن مساعدٍة ودون بمفرده فاستطاع وشجاعته؛
إىل الرفقة تصل وحني الجان. ملك وقلعة مريكوود عناكب من كلٍّ من ِرفاقه ويحرِّر
لديه الذي والوحيد الرسي، الباب فتح كيفيَة يكتشف َمن هو بيلبو يكون الوحيد، الجبل
بالفعل «إنه لنا يُقال ذلك وعن املرعب. التنني ملواجهة املظِلم النفق َعْربَ رْي للسَّ الشجاعة
زمن منذ إند باج من جيب منديل دون هرب الذي ذلك عن للغاية مختلًفا هوبيت كان

طويل.»10
«أشجع الهادرة التنني أصواَت سمع حني النفق َعْربَ املسري بمواصلة قراره كان
مخزن من رسقه يدين ذي بفنجان بيلبو يعود وحني اإلطالق».11 عىل عليه أقَدَم يشءٍ
حني بعُد، وفيما األقزام.12 لرحلة الحقيقي» «البطل بوصفه به يُعرتَف التنني، كنوز
حرب ملنع منه محاولة يف األركنستون حجر عن إيثار يف ويتخىلَّ بحياته بيلبو يجازف
درع بارتداء «أجدر بأنه: إياه واصًفا الجان ملك عليه يثني التنني، ذهب عىل األشقاء بني
ب فيصفه الحًقا به ويشيد فيه.» ووسامًة لياقًة أكثر بَدوا آَخرين كثريين من الجان أمراء

الرائع».13 «بيلبو
عىل بيلبو نموَّ يُحتَرض وهو أوكينشيلد ثورين يدرك الخمسة، الجيوش معركة بعد
االبن أيُّها تعرف، مما أكثر الخري من «لديك قائًال: ذلك إىل له مشريًا األخالقي، الجانب
وحني ما.»14 بدرجٍة مًعا امتزجا الحكمة من وَقْدٌر الشجاعة من َقْدٌر فأنت للغرب. الطيِّب
للوطن، باأللم املمزوجة الجميلة العودة عن قصيدًة شاير إىل عودته عند بيلبو ينظم
كنَت الذي الهوبيت لسَت أنت بك! خطب ثمة بيلبو! «عزيزي دهشة: يف جاندالف يصيح

قبُل.»15 ِمْن عليه
عاديٌّ شخٌص فيها يرتفع املغامرات قصص من قصة هي «الهوبيت» باختصاٍر،
من ، األخالقيِّ النُّبِْل مقام إىل البطولة مالمح من ملمٍح أيِّ ِمْن واضح بشكل مجرٌَّد
ممكنًا؟ كهذا ٌل تحوُّ يكون كيف ولكن عليها. والتغلُّب واملخاطر التحديات مواجهة خالل
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والنموِّ التحدِّي بني العالقة عن العالم فالسفة أعظم قاله ا ممَّ بعًضا مًعا ِلنَْستعِرْض
. الشخيصِّ

الحكمة صعيد عىل بيلبو نمو (2)

امِلَحن. برتويض الحكمَة يكتسبوا أن الرجال عىل
إسخيلوس

لقد ذلك. إىل وما وفنيٍّا، وروحيٍّا، وعاطفيٍّا، بدنيٍّا، ة: عدَّ أصعدة عىل النمو البرش بإمكان
اإلنتس ماء احتساء بعد — إنشات ة بعدَّ طوًال أكثر أصبَحا إذ — بدنيٍّا وبيبني مريي نما
باملصطلحات . وفكريٍّ أخالقيٍّ نموٍّ عن نتحدَّث بيلبو حالة يف ولكننا فانجورن، غابة يف
التي ملغامراته نتيجًة و«الفضيلة» «الحكمة» صعيد عىل بيلبو ينمو التقليدية، الفلسفية
فِلَكْي لذا الحكمة»؛ «حب تعني يونانيٍة جذوٍر من مشتقٌّ «فلسفة» ومصطلُح خاضها.

الحكمة؟ ما بالتساؤل: لنبدأ اتجاهنا، إيجاد يف أنفسنا نساعد
يكون فلن الحكمة. إلدراك واحدًة طريقًة والفلسفية الدينية التقاليد كلُّ تملك ال
هندويسٌّ يقدِّمه الذي التعريف نفسه هو للحكمة الزن فلسفة يعتنق الذي البوذيِّ تعريف
بعينها؛ نظرية اختالفات بفعل اإلحباط يعرتينا أن ينبغي ال ولكن . جنوبيٌّ معمدانيٌّ أو
تعريفها كان أيٍّا — الحكمة أن عىل تتفق تقريبًا والدينية الفلسفية التقاليد فجميع
مهم هو ما يدرك فالحكيم والعيش.16 الحياة عن عميقة بصرية من تتألَّف — تحديًدا
ِمْن مطلوب هو ما ويدرك الصحيح، نصابها يف أهمية األقل األمور ويضع الحياة، يف
درجات؛ يف الحكمة وتأتي الحياة.17 مشكالت مع والتعامل جيٍِّد نحٍو عىل الحياة أَْجِل
تعريفنا كان أيٍّا ولكْن بارد. من حكمًة أكثر وإلروند إلروند، من حكمًة أكثر فجاندالف
مما «الهوبيت» نهاية يف حكمًة أكثر صار قد بيلبو أن الواضح فمن بالضبط، للحكمة

هذا؟ حدث كيف البداية. يف عليه كان
أن خاللهما من الصعبة والتجارب للخربات يمكن مهمني صعيدين الفالسفُة الَحَظ
خرباتنا». ع «توسِّ أن وبإمكانها ،« الذاتيَّ َفْهَمنا ق «تعمِّ أن فبإمكانها حكمًة؛ أكثر تجعلنا

بيلبو. مع عميلٍّ بشكٍل العاملني كال نرى أن وبمقدورنا
أن هي الحكمة اكتساب نحو خطوة أول إنَّ ٤٧٠–٣٩٩ق.م) (حوايل سقراط قال
أنَّ يرى سقراط كان نَْفَسك.» «اعرف شعاره فكان ومحدوديتها؛ معرفتك قلة مدى تدرك
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بأنفسهم الزائدة للثقة يَِميلون فهم أنفسهم؛ عن مضخمة رًؤى تكويِن إىل يَِميلون الناس
عليه هم مما ما بشكٍل أفضل أنهم أو بالفعل، يعرفون ا ممَّ أكثر يعرفون بأنهم م والتوهُّ
هناك يكون لن بالفعل والصالح الحكمة بأنفسهم يظنون الذين واألشخاص الحقيقة. يف
نحو خطوة وأهم أول أن سقراط أعلن لذا والصالح؛ الحكمة نحو للسعي يحفزهم ما

للذات. شجاٍع فحٍص يف االنخراط هي الحكمة اكتساب
أنني أم ا، حقٍّ هذا أعرف هل التالية: األسئلة أنفسنا عىل نطرح أن دائًما بد ال
أكون أن املمكن من هل خطأ؟ عىل أكون أن املمكن من هل أعرفه؟ أنني فقط أظن
أقول؟ ما أفعل هل أحياها؟ أن يف أرغب التي الحياة أحيا هل الرغبي؟ بالتفكري متهًما
إىل وصادٍق هادٍف نحٍو عىل أعيش أن يمكنني كيف الحقيقية؟ وقدراتي مواهبي ما
إمكاناتنا واكتشاف خداعاتنا، من نهائيٍّا التخلُّص يمكننا فقط الطريقة بهذه أقىصحدٍّ؟

وفرصنا. مواهبنا أعظم مكمن وإدراك الحقيقية، الكامنة
من بعينه نوًعا أنَّ كيف بعيد زمن منذ والدينيون الفلسفيون املفكِّرون أَْوَضَح
لويس إس يس فقال ِلذَاِتِه. املرء إدراك ق يعمِّ أن يمكنه واملعاناة واأللم الصعبة الخربات
مواجهة يف ينا ويقوِّ الصرب، ويعلِّمنا كربياءنا، يكبح أن يمكنه األلم إن (١٨٩٨–١٩٦٣)
«ُخِلقنا قد بأننا ويذكِّرنا به، مسلَّم أَْمٌر أنها عىل الحياة ِنَعم نأخذ أال ويعلِّمنا املحن،
ويقول أَصمَّ».19 عاَلٍم «إليقاظ هللا «بوق» هو األلم أن إىل وأشار آَخَر.»18 عاَلٍم أَْجِل ِمْن
البرش تجاه هللا موقف إنَّ امليالد) بعد ٤ق.م–٦٥ (حوايل سينيكا الروماني الفيلسوف
… والخسائر والحزن بالكدح يُرَهقوا «َدْعُهم ألبنائه: ُمِحبٌّ ولكنه صارٍم أٍب موقف هو
عنهم يرىض الذين أولئك ويُصِقل يقوِّي فالربُّ … الحقيقية القوة يكتسبوا أن عىس

ويحبهم.»20
يستجيب القصة، بداية فمع ِلذَاِتِه. إدراكه يف ببطء ينمو بيلبو نرى «الهوبيت» يف
عىل و«الجثو األنفاق»، أحد من قادم «محرك مثل بالرصاخ؛ باملخاطر ثورين لتنبؤات
الكثري يواجه الوحيد، الجبل إىل رحلته ويف يذوب».21 هالم مثل مرتعًدا املدفأة بساط
والتعب. والخوف، النوم، وقلة والجوع، الربد، من بالغًة معاناًة ويعاني املخاطر من
لم موهبٌة ضمنها من التي الخفية، قوته مواِطَن ويكتشف بذاته ثقته تنمو وبالتدريج

القيادة. يف قبُل من تُكتَشف
الحياة من يريد أنه ويدرك تكوينه، من املتصارعني للجانبني أعمق فهًما بيلبو يبلغ
وجبات وستِّ الوفرية، باملؤن ميلء وقبو جيِّدة، تبغ وأوراِق الراحة، مجرد من أكثر هو ما
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كلِّ وبعد الَعَظمة. أوهام وتُساِوره ذاته قيمة تقدير يف يبالغ ال ذاته، الوقت يف يوميٍّا.
بوصفه — االمتنان يملؤه بشكل — نفسه يف يفكِّر يظل البطوليَّة، وأفعاله مغامراته

رحيب».22 عالم يف للغاية ضئيل شخص «مجرد
والرتحال السفر بفعل عيناه تُفتَح إذ حكمًة؛ أكثر بيلبو عليه يصبح آَخر صعيد ثمة
أَْخذَ أنَّ إىل موريس توم الفيلسوف ويشري الخربات. من أوسع مجموعة ومواجهة
فطالب للعقل؛ بالنسبة حدود لها ليس بخربة أشبه يكون أن يمكن الفلسفة يف دورٍة
محليني؛ مرشدين بمثابة الفالسفة فيها يعمل فكرية مغامرة يف أنفسهم يجدون الفلسفة
ويوسعون مثرية، آفاق إىل ويرشدونهم آفاقهم، توسيع يمكنهم للروح خرائط صناع
للبقاء األساسية املهارات ويعلمونهم املحتملة، واألزمات املآزق من ويحذرونهم خيالهم،
لهما يكون أن أيًضا يمكن واملغامرة السفر أن الكتَّاب من العديد والَحَظ الوجودي.23

الحياة. وتغيري اإلطار بتغيري تتعلَّق نتائج
األرض عالم عن يعرفون ال فهم ومحليون؛ منعزلون شاير يف القاطنني الهوبيت إن
َميًْال أكثر كونه برغم — بيلبو كان البداية يف قليًال. إال به يهتمون وال األرحب الوسطى
واملقيدة.24 املحدودة رؤاهم من العديَد رفاقه يشارك — الهوبيت معظم من للمغامرة
والروتني، لالحرتام، كبريًة قيمًة يُوِيل تراه الهوبيت، من وجريانه أصدقائه كل فشأن

والتدخني. واملرشب، املأكل، يف املتمثِّلة البسيطة الجسدية وامُلتَع والراحة،
فهو أعىل؛ وقيًما جسامًة أكثر هموًما الحياة يف أنَّ بيلبو يدرك مغامراته، أثناء يف
طاقم ومثل الباهر. والجمال القديمة، والحكمة بالنفس، والتضحية البطولة، ِقيَم يخترب
مناظر ويرى جديدة»، وحضارات جديدة «عوالم يواجه «إنرتبرايز»، الفضائية املركبة
االختالف. تمام مختلفة للحياة وطرائق ِقيَم منظومة لهم أناًسا ويلتقي عادية، غري رائعة
تقدير عىل أقدر ويصبح جديدة بأعني رؤيتها عىل قادًرا يصري شاير، إىل يعود وحني

سواء. حدٍّ عىل الفريدة سحرها وَمَواطن قصورها َمَواطن
ومع كثريًا.25 أعىل بقيمة فاز لكنه جريانه»، احرتاَم «َفَقَد قد نَْفَسه يَِجد النهاية، يف
«يكتب العاملي األفق ذا القانع بيلبو نَِجد «الهوبيت»، رواية من األخرية الصفحات بلوغ
جعَلتْه فقد َقبُْل؛ ِمْن عليه كان الذي الهوبيت بحقٍّ يَُعْد فلم 26.« الجنَّ ويَُزور الشعَر

حكمًة. أكثر مغامراتُه
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الفضيلة صعيد عىل بيلبو نمو (3)

الداخيل. الحدس طريق يف عقبًة الراحُة تَِقُف األحيان من كثرٍي يف

أرمسرتونج النس

خالل فمن ُخلًُقا؛ أو عفًة أكثر شخًصا أيًضا يصبح بل فقط، فكريٍّا ينمو ال بيلبو أن غري
عىل اتِّكاًال أقل ويصري والصالبة، الحيلة وسعة الشجاعة من مزيًدا يكتسب مغامراته
يف املفاتيح واستبدال جولوم حياة بإنقاذ قراراته ويف نفسه. يف تحكًُّما وأكثر اآلَخرين،
التخيلِّ واختياره ورحمًة.27 شفقًة أكثر صار قد بأنه إيحاءٌ الغايف الحارس الجنيِّ حزام
عىل الحصوَل ورفضه السالم، إلحالل ط للتوسُّ محاولٍة يف الثمني األركنستون حجر عن
فيما فيهما ما بتوزيع (قام وطنه إىل عائد وهو الكنز من صغريين صندوقني من أكثر
أن عىل يدل إنما ديلفينج؛ ميشيل يف للمتحف ع املدرَّ «امليثريل» بقميص وتربُّعه بعُد)،
يمكن طريقتني الفالسفة الَحَظ وقد ماديًة.28 وأقل سخاءً أكثر صار قد «الجشع» بيلبو
واألخرى فورية، إحداهما ؛ األخالقيَّ التطوَر الصعبُة املغامراُت تعزَِّز أن خاللهما من

تدريجية.
بل رسيع، بشكل تحدث أن الكبرية األخالقية للتحوالت يمكن األحيان بعض يف
صادم يشء حياتنا يف يقع حني الكربى األخالقية ات التغريُّ تلك تحدث ما وغالبًا فوري.
املرور أو علينا، يقيض كاد لحادٍث التعرض أو األحباء، أحد وفاة حال ففي مؤلم. أو
كثرٍي ويف التغيري. عىل أمرنا ونعزم حياتنا تقييَم نُِعيُد تجدنا متدنية؛ اجتماعية بظروف
رائعته يف (١٨٤٢–١٩١٠) جيمس ويليام األمريكي الفيلسوف الَحَظ كما الحاالت، من
ففي . دينيٌّ داِفٌع التحوالت هذه ِلِمثْل يكون الدينية»، الخربة من «أصناف الكالسيكية
لكنه والدناءة، الحاد بالطبع يتسم بخيًال عجوًزا سكروج إبينزر كان امليالد، عيد ليلة
األخالقية ات التغريُّ ولكن الجميل. واملرح السخاء يملؤها نفٍس إىل امليالد عيد يوم يف َل تحوَّ

. دينيٍّ لدافٍع تحتاج ال والجذرية املفاجئة
األمثلة بعض هناك أن إال تولكني، كتابات يف نادرًة األخالقية التجديدات تُعتَرب
حني سورون مع مريعة مواجهٍة بعد التغيريات هذه بأحد يَُمرُّ بيبني فنجد بها؛ البارزة
توبيخ وقبل التجربة هذه قبل أورثانك.29 بربج الرؤية حجر يف بحماقة النظر َق حدَّ
باستهتاره، للخطر الرفقَة يعرِّض ما ودائًما ناضج، وغري مستهرتًا كان العنيف، جاندالف
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الحراسة برج يف ويعمل دينثور، عىل خدماته فيعرض جذريٍّا، يتغريَّ ذلك بعد ولكنه
مورانون، معركة يف العمالقة أحد بذبح ويقوم فارامري، حياة وينقذ بجولوم، الخاص
لشاير. قائًدا عاًما عرش خمسة ملدة يعمل بعُد وفيما شاير، تطهري يف رئيًسا دوًرا ويلعب
آَخر مثاًال بيلبو مع وتصالحه املوت فراش عىل لثورين حدث الذي ل التحوُّ يُعتَرب
«رفقة يف وفاته قبيل بورومري بتوبة إيذانًا كان (ما سموج طريقة عىل املفاجئ ل للتحوُّ
وجشًعا متعجرًفا شخًصا بوصفه ثورين د يُجسَّ «الهوبيت» أحداث مدار عىل الخاتم»).
بال حربًا يشعل ويكاد ثورين، وطمع غرور يزداد الكنز، عىل يستويل أن وبعد ومغروًرا،
بأنهم بطبيعتهم األقزام يتميَّز مًعا. متحدة تكون أن يجب التي الحرة الشعوب بني داٍع
ثورين يعاني ذلك، إىل باإلضافة املال».30 قيمة عن كبرية فكرة لديهم انتهازيون «قوم
َرَقَد كنًزا يَْلمس َمْن كلَّ تُِصيُب يشءٍ كلِّ امتالك يف مفسدة رغبة وهو التنني»، «داء من
أن يدرك محتًرضا، فراشه عىل يرقد عندما ثورين، حتى لكن طويلٍة.31 لفرتٍة التنِّنُي عليه
اكتناز عىل والغناء واملرح الطعام قيمَة منَّا املزيُد أعىل لو … بهجًة أكثر سيكون «العاَلم

الذهب».32
ثمة طويًال. تستمر ال وغالبًا نادرٌة ولكنها مفاجئٌة، أخالقيٌة تحوُّالٌت تحدث أن يمكن
فالفضيلة و«التدريب». «العادة» يف يتمثَّل األخالقيِّ للنموِّ واستدامًة شيوًعا أكثر طريق
االستجابة من وثابٌت ٌل متأصِّ نمٌط عادًة؛ — (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أرسطو أشار مثلما —
أو نزعٌة لديه كان إذا فقط املثال، سبيل عىل ، بحقٍّ شجاًعا يكون فالشخص األخالقية.
شخصيٍة مجازفٍة حساب عىل ولو املهمة، للقيم دعًما وإقداٍم بجرأٍة ف للترصُّ ثابٌت َميٌْل
الوسيلة هو العادات تكوين خالل من الشخصيات بناء كان التاريخ مدار وعىل كبريٍة.33

األخالقية. للتوعية عليها املتعاَرف القياسية
تصبح أن يف ترغب أنك َهْب ذلك. يَِسري كيف ح يوضِّ نموذًجا الرياضيون ويقدِّم
والعزيمة والَعَرق باأللم إال ذلك لتحقيق طريقة من فما الطويلة؛ للمسافات عامليٍّا اءً عدَّ
املثابرة، عادات ولديهم يُوَلدون ال فهم العمل؛ يف عظيمٌة عاداٌت العظماء وللعدائني القوية.
الفيلسوَف َدَفَع ما وهذا لبلوغها. يجتهدون بل واملرونة؛ الذاتي، واالنضباط وااللتزام،
لعملية طريًقا للنضج، «طريًقا باعتباره الَعْدو عن ليتحدََّث شيهان جورج والطبيب
حدودنا. واختباِر جيِّدٍة عاداٍت تكويِن خالل من والتميُّز ق للتفوُّ نسعى ونحن نمو».34
يحدث ما عادًة األخالقيَّ َر التطوُّ أنَّ إدراك يف تتمثَّل العظيمة أرسطو نظرية كانت
تكون أن يف الرغبُة تكفي ال ، الذاتيِّ االنضباِط فضيلَة ي ننمِّ فِلَكْي نفسها؛ بالطريقة
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كرِة مدرُِّب يقول وكما طيِّبٍة. عاداٍت بتنمية عليها نعمل أن ينبغي بل ذاتيٍّا، منضبًطا
… حياتنا يف واالنضباَط النظاَم تصنُع الجيِّدُة «العاداُت بيتينو: ريك األسطوريُّ لَِّة السَّ
املسار.»35 عن نَِحيَد ال حتى به نتشبَّث أن يجب الذي القيايس السلوك الصخرَة؛ وتصبح
فالتطوُّر «الهوبيت». رواية يف هذه األخالقية العادات تكوين عملية نرى أن يمكننا
باختبارات، يمرُّ نَْفَسه فيَِجد جديدًة، أشياءَ تعلُِّمه مع تدريجيٍّا يحدث لبيلبو األخالقيُّ
والبلل، والجوع الربد عىل بيلبو اعتياد ومع فاضلًة. عاداٍت ي وينمِّ بنَْفِسه، ثقًة ويزداد
حظِّه ُحْسِن واستمرار رفاقه معنويات تدنِّي ومع صالبًة. أكثر ويصبح ره تذمُّ يقل
«أينما سينيكا الروماني الفيلسوف مقولة يقتبس بل وأمًال، تشجيًعا أكثر يصبح الالفت،

وجود!36 لسينيكا يكون أن قبل األمل» ُوِجد الحياُة ُوِجدِت
بنفسه ثقته تنمو وفاعلية، ببسالة الخطرة للمواقف بيلبو استجابة تكرار ومع
عىل اختياٍر أدنى بال ُمجَربًا نَْفَسه يَِجد وعندما بشجاعة. ف الترصُّ عادة لديه ي ويُنمِّ
الخدمية. القيادة عادة ي ويُنمِّ القيادة دور يف ارتياًحا أكثر يصبح املبادرة، زمام أخذ
الردهات بني رآهما/والرعب طاملا اللذين والسيف النار و«يرى شاير، إىل يعود وعندما
عرفها»، لطاملا التي والتالل الخرضاء/واألشجار املروج عىل أخريًا عيناه الحجرية/وتقع

البسيطة.37 للنَِّعم الحقيقي والشكر االمتنان يتعلَّم
الخواتم» «سيد يف نعلم كما — ات التغريُّ وهذه مغامراته، بفضل بيلبو َ تغريَّ لقد
الخاتم» «رفقة بعنوان الرواية من األول الكتاب يف مؤثِّر مشهد يوجد دائمة. كانت —
ريفيندل، ويف القوة. خاتم تدمري ملحاولة أرذله، العمر من يبلغ أن بعد بيلبو، فيه ع يتطوَّ
املجلُس فيقرِّر بالخاتم، يفعلونه ما لتقرير مجلٍس لعقد إلروند يدعو بيلبو، تقاَعَد حيث
ُصنُْعه. تمَّ حيث دوم، ماونت جبل نريان يف وإلقائه موردور قلب إىل الخاتم حمل رضورَة
يحملون الذين الضعفاء عليها يُقِدم «قد كهذه انتحاريًة مهمًة أنَّ إلروند يالحظ وحني

قائًال: بيلبو يتحدث األقوياء»، شأن شأنهم األمل بداخلهم

لقد الوضوح. شديد إليه ترمي فما املزيَد! تَُقِل ال … إلروند سيد يا رائع رائع،
أو بيلبو، ينهيها أن األفضل ومن القضيَة، هذه السخيف الهوبيت بيلبو بدأ
لها يا … كتابي مع ومنسجًما هنا، الراحة غاية يف كنُت لقد نفسه. عىل يقيض

أبدأ؟! أن ينبغي متى مخيفة! ضوضاء من
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من مندهًشا «بََدا جوندور، من القاِدُم القويُّ املحارُب بورومري بهذا َسِمَع حني
العجوز الهوبيت إىل ينظرون اآلَخرين رأى حني شفتيه عىل الضحكة ماتت ولكن بيلبو،
ذكريات منبعها ابتسامة كانت ولكنها يبتسم، كان من جلوين وحده وإجالل. باحرتام

قديمة».38
كلَّ َصنََع ما هذا وكان املغامرة، طريق ارتياًدا؛ األقلَّ الطريَق بيلبو اختار النهاية يف
قد أنه الهوبيت من رفاُقُه ظنَّ ربما ها. بأَْرسِ الوسطى واألرض لبيلبو بالنسبة الفارق،
و«طويلًة السعادة» غاية «يف كانت التي حياته، أيام آِخِر حتى — بيلبو لكن صوابه، َفَقَد

قوله: يف روزفلت تيودور مع يتفق كان — عادي» غري بشكل

لو حتى مجيدة، انتصارات وتحصد عظام أمور عىل تُقِدم أن كثريًا لك خريٌ
تستمتع لم التي الهزيلة األرواح تلك ضمَن تُصنَّف أن من بإخفاقات، مررَت
انتصاًرا تعرف ال التي الرمادية املنطقة يف تعيش ألنها كثريًا؛ تعاِن ولم كثريًا
السالم يف وَحْسب يرغب مَلن يأتي ال … النجاح أشكال أسمى إن … هزيمة وال
املرير، الكدح أو املشقة، أو الخطر، وجه يف يرتاجع ال ملن يأتي بل السهل،

األشياء.39 هذه وسط من الجليل املطلق االنتصار يحصد الذي

وال املغامرة. نَْحَو وانطِلْق لديك لة املفضَّ امليش عصا التِقْط لذا ؛ ويمتدُّ يمتدُّ الطريق إن
املنزل. يف خاصتك الجيب مناديل تركَت إذا تعرق
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الثاني الفصل

األبد» إىل ويمتد يمتد «الطريق

الهوبيت لدى الطاو

يسبرانيجان مايكل

تشبَّْث درب. يوجد ال حيث ْل وتجوَّ نهاية، له ليس ما لكلِّ ا تامٍّ تجسيًدا ُكْن
كل هذا خاويًا، «ُكْن شيئًا. تملك أنك تظن ال ولكن السماءُ، لك وهبَتْه ما بكل

األمر.» يف ما
زي1 جوانج

يكتشف املألوف. وأمان ولسلوى للوطن، يَتُوق بيلبو بداخل صوت ثمة رحلته، مدار عىل
أيًضا الطاويون الحكماء يذكِّرنا وباملثل، يغادره. عندما الوطَن يَِجد املرء أن أيًضا بيلبو
فكرُة الخواتم» «سيد رسالة يف ترتدَّد أََال نفسها. الرحلة يف الحقيقي مستقرنا نجد أننا

الطريق»؟! يضلون ويجولون يتنقلون الذين هؤالء كل «ليس أن
الغربيني القراء لدى واضًحا صًدى واملغامرة لألمان املتضاربُة الحننِي نزعاُت تَِجد
االزدواجية النزعات هذه ِمثْل بني التوفيق أجل من والرصاع السينما. دور ومرتادي
واملساعدة العام النفس بعلم املرتبطة الصناعات من وفرة إطالق عىل ساَعَد بداخلنا
ووفًقا النزعة. هذه يف عام بألَفْي سبقونا القدماء الصينيني الطاويني قدماء ولكن الذاتية.
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للتوفيق تحتاج ال املتباينة النزعات هذه ِمثْل فإن األوائل، الرشقيني الفالسفة لهؤالء
متناقضة. غري حتى فهي بينها؛

الطاو رفقة (1)

واملوِت والحياِة الطبيعِة وطريقُة الكون، وأصل للواقع، األسايس املبدأ هو الطاو
واالستقرار فالتغيري الوجود. مدى عىل نبضها يخفق التي الوصف عىل املستعصيُة
بيلبو شخص يف للطاو العميل التجسيد نرى ولعلَّنا الواقع. امتداد عىل مًعا يتعايشان
يتوق الذي وراحته املنزل لدفء امُلِحبِّ بيلبو ويف ويعتنقه، بالتغيري يرحب الذي املغامر

لألمان.
الكونيات علم استعراض يف تتمثَّل الطاو يف والتدبُّر للتأمل الطرق إحدى لعلَّ
هما لِيَّتان، أوَّ قوتان فيها تتفاعل دراما بوصفه الكون إىل ينظر الذي القديم، الصيني
الني من كالٍّ ينشئ الذي األسمى املبدأ هي والطاوية األخرى. مع إحداهما واليانج، الني
الظالم قوة هي — الجبل» من املظلم «الجزء حرفيٍّا تعني التي — و«الني» واليانج.
فهي — الجبل» من امليضء «الجزء حرفيٍّا تعني التي — «اليانج» أما واألنوثة. والتقبُّل

2. أبديٍّ توازٍن يف األخرى إحداهما واليانج الني وتكمل والذكورة. والنشاط النور قوة
مسافرونا ينطلق فبينما الحرفيََّة؛ املعانَي هذه خاصٍّ بشكٍل بيلبو مغامرُة تكشف
أحشائه، داخل النهاية يف ينطلقوا حتى يصعدونه ثم الوحيد، الجبل اتجاه يف رحلتهم يف
يتألَّفون الذين العمالقة مثل ما نوًعا مستديٍم بشكٍل مًعا والنور الظالم قوتا تتضافر
ل يتحوَّ وبينما النور. مواجهة بمجرد أصلهم إىل أخرى مرة ويعودون الجبل ظالم من
يانج. إىل النهاية يف الني ل تتحوَّ امليضء، الجانب ليصبح عاجًال، أو آجًال املظلم، الجانب

والظالم. للنور الكونيَة الرقصَة هذه الطاويُة وتمثِّل
واليانج الني بني التناغم يوجد ونوره، الجبل ظالم من الزائد الَقْدر من خاٍل واٍد ويف
مسافرونا يكتشف وحني الجميل»، ريفيندل «وادي يف إلروند يعيش َلِطيٍف. نحٍو عىل
األشجار عبق كان القاع؛ يف القاعدة صخر يف املتسارع املاء «صوَت يسمعون الوادي
أعماقنا، يف ننظر حني املاء».3 َعْربَ يمتدُّ الوادي جانب عىل ضوءٌ هناك وكان الهواء، يمأل
الطاوية كتاب ويف تعطيل. دون بالعمل لهما ويُسَمح واليانج الني قوتا ن تُثَمَّ أن بد فال
بالعفوية».4 باإللزام/بل «ال الطاوية تناول عىل نُستَحثُّ شينج»، تي «طاو الكالسيكي،
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بدًال أخرى بأشياء ونعتزُّ داخلنا املوجودة الطاوية لتجاهل نَِميل نحن لألسف، لكن
مع التناُغم يف تتمثَّل التي الحقيقية، طبيعتنا عن نبتعد إنما بذلك قيامنا ويف ذلك. من
باآلالت َهَوس فلديهم الجوبلن أما والُعرف؛ السمعة لتقدير الهوبيت فيميل الطاوية.
والفضة الذهب اقتناء عىل األقزام تركيُز ينصبُّ بينما الحرب، تقنيات سيما ال واملاكينات،
بشكٍل بيلبو وحتى (بل وجولوم ذاته، االكتناز لغرض يكتنز وسموج واملجوهرات،

الخاتم. اقتناء «فكرة» تسحره وإنما وحسب، وحده الخاتم يسحره ال ( لحظيٍّ
يف ووقوعنا الرباءة من خروجنا تمثِّل الرغبات هذه مثل أنَّ رسائله يف تولكني يزعم
حني السقوط هذا يبدأ تعبريه، وبحسب كتاباته. يف أساسية فكرة يَُعدُّ ما وهو الخطيئة،
حد «يف باألشياء التشبث خالل من استحواذية، «تصبح تجعلها بطرق الرغبات تراودنا
املعرفة تمام ونعرف جولوم، يردِّدها التي «ثمني» كلمة أصداء نسمع ونحن ذاتها».»5

األقزام». «قلوب يف تكمن التي الذهب يف الطاغية الرغبة تلك
وفًقا العيش قوة هي بل الخفاء، قوة ليست بداخلنا الطاو قوة أنَّ نَِجد املقابل، يف
طبيعته أن مسبًقا بيلبو يفرتض الهوبيت، من رفاقه فشأن والحقيقية. األصلية لطبيعتنا
يقول: عقله وصوت الراحة»، «تعني التي خاصته، الهوبيت حفرة يف ببساطة العيش هي
سنك يف الغريب الهراء هذا وكل التنانني يف بالتفكري … باجنز بيلبو يا أحمق تكن «ال

يقول: بداخله آَخر صوتًا يسمع له، لألقزام عة املتوقَّ غري الزيارة بعد ولكن هذه!»6

الجبال وشاهد ذهب لو وتمنَّى مغامرٌة، نزعٌة بداخله استيقَظْت حينئٍذ
واستكشف املاء، شالالت وخرير الصنوبر أشجار حفيف وسمع الشاهقة،

ميش.7 عصا من بدًال سيًفا وأمسك الكهوف،

الحقيقية لطبيعته بيلبو ظ تيقُّ حول رمزية حكاية النهاية يف هي «الهوبيت» رواية إن
وكذلك املخاطر، عىل واإلقبال املغامرة بحب يتميَّزون الذين توك لعشرية ُمنْتَِميًا بوصفه

واأللفة. الراحة يحبون الذين باجنز عائلة أفراد أحد بوصفه
البسيطة: للحياة بحبهم أصيلة براءة ويمثِّلون البرشي للجنس الهوبيت ينتمي
الحقيقي ومحتواها الحياة جوهر مع والتواُصل والضحك، واملرشب، واملأكل، التجمعات،
حاَل «الهوبيت» رواية قراءَة عاودُت قد (كنُت والرضا8 والراحة، الصحبة، يف املتمثل
تعقيد). أي لتبسيط الويلزية الجعة من كأٍس مثل يشء من وما ويلز، يف تواجدي
األخرى، الحية واألشياء (الرتبة «الطبيعة» مع تواُصًال «أكثر الهوبيت أن تولكني يكتب
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وغري شاذٍّا يَُعدُّ بشكل الثروة يف طمع أو طموح أي لديهم وليس والحيوانات)، والنباتات،
لبرش.»9 بالنسبة طبيعي

وتربطهم التعقيد، من تخلو حياًة الصغار» «القوم يعيش الطاوية، حكماء ومثل
بساطًة د تجسِّ والتي الريفي، الطابع ذات جيًدا املنظمة وحياتهم وطيدٌة. صلٌة بالطبيعة
الطاو، قوة وهي «تي»، ال تمكن والعفوية والتلقائية. للعفوية مجاًال تتيح طبيعية؛
معها. والتوافق لطبيعتهم اإلخالص من يتمكَّنوا حتى بينهم؛ السطح عىل الظهور من
ومن وإرهاًقا؛ ثقًال أكثر بكونها حياتهم تتسم الذين الكبار» «القوم مع ذلك ويتناقض
والطموح واإلفراط التعقيد د تجسِّ وضخامتهم بكثري، وعفويًة بساطًة أقلَّ يَُعدُّون ثَمَّ
مسارنا عن وانحرافنا تولكني، ينتقده الذي الخطيئة يف الوقوَع الكباُر القوُم يمثِّل الزائد.

الطبيعي.
دون طبيعيٍّ بأسلوٍب الترصف إىل يشري وي»، «وو هو آَخر، طاوي مفهوم ثمة
وينعكس مقاومته، من بدًال لألشياء الطبيعي ق للتدفُّ االستسالَم املفهوُم هذا يعني إجبار.
لدى ليس ثَمَّ ومن حكم»؛ بال «يحكم الطاوي فالحكيم حكم. بدون الحكومة فكرة يف
كريستوفر البنه تولكني وصف ويف أيًضا.10 رسمية حكومٌة — الهوبيت موطِن — شاير

قائًال: يكتب الفوضوية، نحو نزعتَه

القديسون حتى إنسان، ألي وخزيًا شينًا الوظائف أكثر اآلَخرين عىل التسلُّط
عىل يتسلطون ال املكانة) هذه تويل يف راغبني غري األقل عىل كانوا (الذين
الذين هؤالء وخاصة األحوال، من حال بأي لهذا يصلح أحد فال آخر. شخص

الفرصة.11 وراء يسعون

أن الطاويُة وتعلِّمنا واألصيلة. الحقيقية طبيعتنا هو للطاوية األسمى فاملبدأ إذن
األسمى. املبدأ هذا مع يتسق نحٍو عىل رحلتنا، نتَِّبع أن خاصتنا، الطاو نتَِّبع أن علينا
فحني بَْحٍت؛ بشكٍل وضارة شاقة سبًال تسلك شخصيات عن «الهوبيت» رواية وتكشف
يجعل الذي ما بالكامل، والجواهر والفضة بالذهب االحتفاظ عىل عناٍد يف ثورين يُِرصُّ
التوافق من يمنعه ما وهو واضح، بشكل الطاو طريق ليس طمعه إنَّ ؟ شكٍّ محلَّ طريقه

طبيعته. مع
فهل بامتالكه، واالستمتاع الكنز امتالك هي سموج نزعة كانت إذا سموج؛ لنتأمل
آَخر، يشءٌ الحقيقية وطبيعته يشء نزعته ألن ال؛ بالطبع يها؟ وينمِّ الطاو يثري بذلك
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لكل الحقيقية الطبيعة بينما الطاو، قوة أْي «تي»، ال يطمس الذي النوع من فنزعته
الطاوية. مع يتوافق بما ف الترصُّ هي الحقيقية األشياء

بالترصف ا حقٍّ املقصود ما العمق. من بمزيٍد والتحرِّي لالستقصاء هنا بحاجٍة نحن
معينة ونزعاٌت ثورين، طريقة مثل معينة طرٌق تُعتَرب ملاذا الطاو؟ مع متناغٍم نحٍو عىل

اتباعها؟ تستحق وال مزيفًة سموج، نزعة مثل

السبعة الطاوية أساتذة الطريق: يف للتفكري أخرى طريقة (2)

قصة وهي الطاوية؛ عن لة املفضَّ قصيص من واحدة ضوء يف «الهوبيت» رواية ل لنتأمَّ
مينج أرسة حكم إبَّان ١٥٠٠ عام حوايل القصة هذه ُكِتبت السبعة». الطاوية «أساتذة
وُمِريديه يانج شوانج وانج الطاوي الحكيم رحالت عىل الضوء وتلقي ،(١٣٦٨–١٦٤٤)

وتنميتها. الطاوية وغرس الذات الكتشاف سعيهم يف السبعة
هيفي إز جولد يُدَعيان املتسولني من باثنني وانج يلتقي القصة، وقائع إحدى يف
املنزل إىل معه ويصطحبهما العقل)، خاوي (بمعنى مايند وإمبتي ثقيل)، الذهب (بمعنى
حكماء من حكيمني الحقيقة يف وكانا له، بالنسبة مجهولني املتسوالن كان ويُطِعمهما.
وانج ينبهر وتنميتها. الطاوية بغرس قاَما أن بعد مخلََّدين صاَرا وقد متنكرين، الطاوية
حاجاتهما، يلبِّي أن وبعد الدنيوية، واألمور املادية األشياء عن وعزوفهما ببساطتهما
وصلوا أن إىل منحدرة جبلية ممرات إىل صعوًدا غامٍض جٍرس َعْربَ املتسولني وانج يتبع
بأن ويوصيه لوتس زهرات سبع وانج مايند إمبتي يناول وهناك صافية، بحرية إىل أخريًا

مريديه.12 تكون أن لها َر ُقدِّ أرواح سبع أشباح إنها إذ ولطٍف؛ ٍة برقَّ بها يعتني

هيفي إز جولد (3)

بيلبو يواجه فحني َجِيلٍّ؛ بشكٍل بقصتنا هيفي، إز جولد الطاوي، املخلَّد هذا اسم يرتبط
الذهب استعادة مهمة حول الشكوك بزرع لسحره بيلبو يخضع أن التنني يحاول سموج،

قائًال:

شيئًا الذهب ترسق أن استطعَت لو حتى أنك لك خَطَر قد كان إذا أعلم ال
تبتعد أن يمكنك فال — ذلك نحو أو عام مائة تستغرق مسألة وهي — فشيئًا
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معقول! غري الغابة. يف له جدوى وال الجبل. جانب عىل له جدوى فال كثريًا؟ به
قدره نصيٍب عىل كان االتفاق أن أعتقد املعضلة؟ هذه يف مطلًقا تفكِّر ألم
عن ماذا ولكن كذلك؟! أليس القبيل، هذا من يشء أو عرش، أربعة عىل واحد
عن وماذا باألسلحة؟! املدججني الحرس عن ماذا العربة؟! عن ماذا النقل؟!

الخسائر؟!13

عىل االستيالء يف إال ورفاقه هو يفكر فلم العملية؛ املخاوف هذه مثل بيلبو ع يتوقَّ لم
عبئًا اقتنائه فور الذهب يصبح بَْحٍت، ِحَريفٍّ مستًوى وعىل وهكذا نقله. يف وليس الكنز،

ثقيًال.
فمثلما آَخَر. جانٍب من ة شاقَّ املسألة إن الفالسفة. مثل أكثر ق نتعمَّ َدْعنا ولكن
شهوة إىل الذهب يف الرغبة ل تتحوَّ أن بسهولة يمكن األقزام، ورفاقه ثورين يكتشف
يعتربه ما عىل ًدا مجدَّ االستيالء عىل البداية منذ عازم ثورين إن وثقيلة. للقوى مستهلكة
بيلبو يخرب وكما واضح، بشكل مهمته هو الذهب عىل االستيالء وكان ، الرشعيَّ إرثه
دفًعا، تدفعه كنزه استعادة يف رغبته أن غري املنهوب.»14 كنزنا قطُّ نَنَْس «لم وجاندالف:
ثورين؛ عىل ينبغي مما أكثر نقسو ال َدْعنا ولكن بدورها. عليه تستحوذ رغبته إنَّ حتى

الالزم.»15 من أكثر تتوقع ال كنت إذا … يكفي بما «كريم بأنه يعرتف الراوي فحتى
التنني. ذابح بارد، مع حديثه يف َجِيلٍّ بشكل الرغبة وطأة تحت ثورين وقوُع يظهر
كان حياٍة خسارة عن كتعويض بالعدل، الذهب لتوزيع بارد الت توسُّ من الرغم فعىل
ال ثورين فإن الكنز، عىل لالستيالء املحموم ثورين سعي هو فيها األسايس املتسبِّب

قائًال: ثورين سلوك من بيلبو وينزعج الذهب، يف الطمع عن يحجم

طويٍل، لزمٍن تنني عليه رقد الذي الذهُب يملكها التي القوَة حسابه يف يََضْع لم
الكنز، خزينة يف ثورين أمضاها املايض يف طويلة ساعات األقزام. قلوَب وال
يف يفتِّش كان أنه من الرغم وعىل عليه. ثقيًال عبئًا كانت فيه املحمومة ورغبته
كان رائًعا آَخر شيئًا عينيه نصب يََضع كان أنه إال األركنستون، عن األساس

وأحزاِنهم.16 جنسه لعذاباِت قديمة ذكريات إزاءه يحمل كان هناك، يقبع

الذهب؛ يف الرغبة عليها تسيطر التي «الهوبيت» يف الوحيدة الشخصيَة ثورين ليس
لطاملا الذي — ملليكهم فإن طيبون، أناس األساس يف هم الغابة جان أن من الرغم فعىل
تجاه خاصة ضعٍف نقطَة — البيضاء والجواهر الفضة من املزيد المتالك الطمع تملََّكه
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افتتانًا واألقزام والجن البرش يزداد الوحيد، الجبل يف الكنز حارُس يُذبَح وحني الكنز.
الرهيبة. الخمسة الجيوش معركة يف ذروته إىل األمر ليصل الكنز؛ عىل باالستيالء

انتشار فمع الذهب؛ امتالك يف الرغبة سيطرة من أحراًرا ليسوا الهوبيت حتى
أمالكه لعرض — باجنز ساكفيل عائلة خاصة — الهوبيت يتلهف بيلبو، وفاة شائعة
من االفتتاحي الفصل ويف الطيبة. األرواح حتى تلويث يف طريقته له فالطمع مزاٍد. يف

الهوبيت. قلوب عىل الخفي بيلبو كنز حول الشائعات تستحوذ الخاتم»، «رفقة
ليسوا أنهم من الرغم وعىل القلوب». وغالظ وأرشار، «قساة، األورك أو الجوبلن، إن
أدوات صناعة يف متعًة يجدون فهم اآلالت؛ يف يكمن كنزهم فإن بالذهب، مهووسني

رة: املدمِّ التقنيات سيما ال الة، فعَّ

… البارعة األشياء من الكثريَ يصنعون ولكنهم جميلة، أشياء يصنعون ال إنهم
العالم أرهقت التي املاكينات من بعًضا اخرتعوا قد يكونوا أن مستبعًدا ليس
يف الناس من كبرية أعداد لقتل صة املخصَّ اآلالت تلك خاصة ظهورها، منذ
البهجة تمنحهم ما دائًما واالنفجارات واملحركات العجالت كانت إذ الحال؛

والرسور.17

ُمستعبَدون أنهم غري أجلهم، من بالعمل للقيام عبيد ولَديْهم آالتهم يصنعون الجوبلن إنَّ
الذهب. يف الرغبُة تستعبدنا مثلما اخرتاعاتهم، ِقبَل ِمْن

امللكية الجوية القوات مع يخدم كان الذي كريستوفر، األصغر لنجله خطاٍب يف
مثريًا نقًدا تولكني لنا يُقدِّم الثانية، العاملية الحرب إبان أفريقيا جنوب يف الربيطانية

الحرب: سياق يف لآلالت

عكس فعىل مجردة. هناك تقبع واملاكينات اآلالت جميع وإحباط مأساة هي ها
تخلع أن اآلالت تحاِول العقل، يف جديٍد ثانويٍّ عالٍم بَخْلق يكتفي الذي الفن،
لذلك يمكن وال العالم، هذا يف قوًة تخلق ثَمَّ ومن ماديٍّا؛ طابًعا الرغبة عىل
سوى تخلق ال للجهد املوفرة اآلالت إنَّ . حقيقيٍّ رًضا بأيِّ يتمَّ أن حقيقًة
تلحق التي األساسية اإلعاقة هذه إىل وباإلضافة لهما. نهاية ال وشقاء جهٍد
بل فحسب، رغبتها تَْفِقد آالتنا يجعل ال الذي «السقوط»، يوجد مخلوق، بأي
وإيكاروس ديدالوس أسطورة من حتًما ننتقل لذا ومريٍع. جديٍد رشٍّ إىل تتحوَّل

الحكمة!18 صعيد عىل ًما تقدُّ ليس وهذا العمالقة، القنابل قاذفة إىل
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يف ولكن ذاتها، حدِّ يف واملاكينات اآلالت يف للطاويني بالنسبة الحقيقية املشكلة تكمن ال
التضحية تعني كانت لو حتى للكفاءة لالستسالم استعدادنا ظلِّ يف علينا، املغري نفوذها

واإلنسانية. بالطبيعة
تنحني وحني مثبطة، والقوة الثروة يف فالرغبة ا؛ حقٍّ ثقيًال عبئًا الذهب يُعتَرب لذا
الطاو. أو األصيلة، طبيعتنا رؤية عىل القدرة نفقد رغباتنا، ِثَقل وطأة تحت ظهورنا
بالذهب التعلُّق إن الثَِّقل. هذا من أنفسنا تحريُر طاويٍة، نظٍر وجهِة من يمكننا أنه غري
من التحرُّر يف السبيل يكمن ولذلك االستعباد؛ إىل يفيض والهوس به، الهوس إىل يفيض

االنفصال. يف يكمن فالرس التعلُّق. هذا

مايند إمبتي (4)

االنفصال، ومعنى والعزوَف. االنفصاَل هيفي، إز جولد رفيق الحكيم مايند، إمبتي يمثِّل
بيشء.» التعلق عدم يعني «إنه ا: حقٍّ البساطة غاية يف ويلهيلم، كارل صهري بحسب

حيث من نبيلًة كونها من الرغم عىل التي بطموحاتهم، مقيَّدون إنهم األقزام. لنتأمل
شديد هوس يصيبهم إذ تماًما؛ عليهم تسيطر فإنها العدالة)، استعادة يف تتمثَّل (إذ املبدأ
التعلُّق ولعل له. عبيًدا ثَمَّ ومن به متعلِّقني بدورهم يصبحون أنهم حدِّ إىل بالهدف
غري تفعل. الحيَّة املخلوقات ولكن س، تتنفَّ ال فالفكرة التعلُّق؛ أشكال أسوأ هو ما بفكرٍة
هائل وعدد والزهاد، والفنانني، والشعراء، والهندوس، البوذيني، جانب (إىل الطاويني أن
أكرب واقعيًة رمٍز أو ذهنية، صورة أو فكرة، عىل نضفي أن من يحذِّروننا الفالسفة)، من
إىل يشري الذي اإلصبع «إدراك من الزن شاعر ويُحذِّرنا ذاته. الواقع عىل نضفيها مما

ذاته». القمر أنه عىل خطأ القمر
من بدًال يشري وإنما الحماقة، أو الغفلة يعني ال العقل) (خاوي مايند إمبتي اسم إن
وقلبية ذهنية حالة وهي العاكس؛ العقَل (والبوذيون) الطاويون عليه يطلق ما إىل ذلك
ينبغي ثم ومن معكوس.19 هو بما املرء يتعلَّق أن دون لكن املرء، عىل يعرض ما تعكس
االقتباس معنى هو وهذا وواضحة، صافية مرآة تشبه وقلبية ذهنية حالة نغرس أن
العقُل يعكس صافية، مرآة فمثل (٣٦٩–٢٨٦ق.م)؛ زي لجوانج الفصل لهذا االفتتاحي
وجهة يميِّز وال ومنتبه، يَِقٌظ دائًما وهو عليه. الحكم أو تقييمه دون إليه يَلُِج ما الخاوي

أخرى. عىل نظر
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واسرتاحة صاخبة، مأدبة وإعداد السلوى، من واحة تقديم إىل بيورن يعمد
تغيري عىل القادر الكائن هذا يمثِّل رحلتهم. من جزء ألصعب ينطلقوا أن قبل للمسافرين
منطلق من الحيَّة، األشياء جميع مع ووفاق انسجام يف يعيش وهو مايند، إمبتي ِجْلده
ينشغل وال العسل، عىل يقتات وهو والدب. اإلنسان بني ما تَْجمع التي االزدواجية طبيعته
النصائح بعَض لضيوفه فيقدِّم كنوًزا، ى يُسمَّ مما ذلك وغري والجواهر بالذهب تماًما
جاندالف َفَعَل مثلما — إياهم محذًِّرا مريكوود، غابة َعْربَ ينطلقوا أن قبل األهمية البالغة

الطريق. عن االنحراف من —
الغابة َعْربَ الطريق عن ينحرفوا أن ينبغي فال ومجازي. حريف معنًى «طريق» لكلمة
الشخصية؛ مساراتهم عن األصيلة؛ طبيعتهم عن يَْرشدوا أالَّ أيًضا عليهم ولكن املظلمة،
هذه وكل عقولهم. يف الصحيح طريقهم ذكرى يغيش أن بإمكانه املسحور النسيان فنهر
وصافيًا خاويًا عقله عىل بالحفاظ بطريقه االلتزام يف نجح شخص من سديدة نصائح

كمرآة.
نكتسب فحني خاص؛ بشكل مشوقة ِجْلده تغيري عىل بيورن قدرة حقيقُة وتَُعدُّ
الحادة، لطباعه آلَخر آٍن من بيورن واستسالم لالنتقام، ثورين (كعبودية وطبائع ميوًال
مع املتوافقة الحقيقية طبيعتنا نخمد عليها)، واالستحواذ األشياء بامتالك سموج وهوس
ولكننا وألنفسنا، لآلَخرين الزائف وجهنا فنُظِهر ما، بشكٍل ِجْلدنا نغريِّ فنحن الطاوية.
البوذيون عليه يطلق كما أو وقمعه، الحقيقي جلدنا إخفاء وهو أََال أيًضا، لذلك ثمنًا ندفع

نُوَلد». أن قبل األصيل «وجهنا الزن بفلسفة املؤمنون
الخاوي؛ للعقل تجسيد وهو القلب، النقي للهوبيت مثاًال القصة طوال بيلبو يظل
يختار ألنه أيًضا ولكن األطفال، براءة تشبه التي وبراءته الطبيعية لبساطته فقط ليس
يف تُوَمض رغبٍة رشارَة أن من الرغم وعىل الذهب. يف الرغبة عن عازًفا يظلَّ أن عمٍد عن
باألركنستون، االحتفاَظ له ُل تَُسوِّ افتتاٍن لحظُة وتساوره الكنز، عىل يعثرون حني صدره
اختربه الذي االفتتان ويتجنَّب وي، الوو روح من انطالًقا الكنز، يف رغبته عن يتخىلَّ فإنه
جرين حانة يف املزبدة الجعة من بكأٍس ذلك كلَّ يقايض أن مستعدٌّ إنه بل األقزام،

دراجون!
دوره لتقلُّد استعداًدا ،١١١ رقم ميالده عيد حفل يف جريانه أنظار عن االختفاء بعد
ما الخاتم؛ عن للتخيلِّ استعداد أي لديه ليس بيلبو نَِجد جديٍد، من رحالًة باعتباره
أحكم «لقد قائًال: الساحر فيحذِّره إلقناعه، جاندالف جانب من اإللحاح من َقْدًرا يتطلَّب
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تكون وأن نفَسك، تكوَن أن يمكنك وحينها َفْلتدعه! ينبغي. مما أكثر عليك قبضتَه الخاتُم
ليس ما امتالك يف الرغبَة عقله عن يجيل النهاية ويف ذلك، أجل من بيلبو يجاهد ُحرٍّا.»20

ثمينًا. يظنه كان ما وقٍت يف أنه من الرغم عىل به، ليحتفظ له ملًكا
أبًدا ينتهي ال طريق امتداد عىل طريق، عىل بدأت؛ حيث الطاوية قصتنا تنتهي

لنفسه: بيلبو يَُغنِّي مثلما

األبد إىل ويمتد يمتد الطريق
بدأ. حيث الباب عند من

كثريًا، الطريق ابتَعَد وقد واآلن
استطعت، إن أتبعه، أن يل بد وال
متلهفتني، بقدمني إياه مواصًال

أكرب طريق إىل يفيض حتى
ومساٍع. طرق عدة تتالقى حيث

د.21 أحدِّ أن أستطيع ال تتجه؟ أين وإىل

الكلمات أن من الرغم عىل تلك، من أفضل بكلمات اإلتيان استطاع طاويٍّ حكيٍم من ما
مطلًقا. تكفي ال — لذلك َوْلتنتبه —
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الثالث الفصل

مشعرة ضخمة أقدام

للتنوير الهوبيت دليل

برونسون إريك

امليش. أثناء خاطرك عىل تَِرْد لم بفكرٍة أبًدا تِثْق ال

نيتشه فريدريك

ا. حقٍّ لذلك، مالئمة فبنيتهم جيِّدين؛ مشاًة الهوبيت يُعتَرب
والهوبيت العصور أقدم منذ أنه إىل تولكني يشري الخواتم»، «سيد لرواية مقدمته يف
مغطاة وكانت الجلد، غليظ أخمص ذات أقدامهم كانت إذ نعاًال؛ يرتدون كانوا ما «نادًرا

العادة.»1 يف بُنيٍّا وكان كبري، حدٍّ إىل رءوسهم شعر يشبه مجعد، كثيف بشعر
الخروَج الخصوص، وجه عىل يهوى، بيلبو وكان للميش، األقدام هذه مثل ُخِلَقْت لقد
امليش عيص من بالقرب الردهة يف هناك وكان القرية. يف األقدام عىل جيِّدة طويلة نزهة يف
التمشية مواضع كل عليها ح موضَّ بأكملها «للقرية معلَّقة كبرية خريطة به الخاصة
ال مغامراته، مدى فعىل بنفسها؛ واثقة شخصية بيلبو إن أحمر».2 بحرب لديه لة املفضَّ
الصغار الهوبيت جعلت التي األسباب أحد ذلك ولعلَّ جاء. أين ومن هو، َمْن مطلًقا ينىس

اليوم. البرش نحن أنظارنا يف الجاذبية هذه مثل يحملون
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أن إىل جيدنز أنطوني االجتماع عالم يذهب الحداثة»، «عواقب الرائد عمله يف
أو الوجه، مزدوجة خربة هذه أن غري وهميٍّا. املكان يصبح إذ … املكان» «تزيل «الحداثة
هو اإلعجاب هذا أسباب وأحد جيدنز، أُِحبُّ للمجتمع.»3 فقدان مجرد وليست متناقضة،

سخرية. مسحة دون «وهمي» قبيل من كلمات استخدامه
طريقنا شقَّ برباعٍة نُتِْقن الحديث العرص يف أصبحنا أننا يف تتلخص فكرته إن
مع ونتواصل االئتمان، ببطاقات املالبس فنشرتي املجردة»؛ «األنظمة َعْربَ بالتفاوض
بيُْرس السيارات ونستأجر فيسبوك، َعْربَ بعيدٌة مسافاٌت عنهم تَْفِصلنا الذين األصدقاء
من واثقني مألوفة، غري رسيعة طرق َعْربَ بالسيارة طويلة رحالت يف للخروج وسهولة
«مع جيدنز: ح يوضِّ كما ولكن مشاكل. أية دون تدعمنا سوف املؤسسية النُُّظم أن
املبادئ يف وكذا الشخصية، غري املحايدة املبادئ يف الثقة تصبح املجردة، األنظمة ر تطوُّ
يشء ويُكتَسب يشء يضيع ما ودائًما االجتماعي.»4 للوجود عنه غنى ال أمًرا املجهولة،
الذي إس بي جي نظام فيها يمنحك التي اللحظة ففي يحدث. تكنولوجيٍّ تقدُّم كل مع
يكن لم أنه تدرك خاطئًة، اتجاهاٍت «توم-توم» اسم عليه وتُطِلق لك صديًقا تعتربه

بها. يحدِّثك كي له اخرتتَها التي اللكنة عن النظر بغضِّ األساس، من ا حقٍّ صديًقا
إىل دوستويفسكي فيودور الرويس الروائي من بداية الغربيون الفالسفة أشار وقد
حلوًال معروفون مفكِّرون وطرح الحديث. اإلنسان تواجه التي املكان يف االزدواجية هذه
الفن، يف األمَل (١٨٤٤–١٩٠٠) نيتشه فريدريك فوجد الحديثة؛ املعضلة لهذه مختلفة
الفيلسوف نادى بينما للغموض، أخالقياٍت (١٩٠٨–١٩٨٦) بوفوار دي سيمون وحدََّدت

اآلَخرين. مع الصادق بالتواصل هابرماس يورجن املعارص
فاملكان الحديثة.5 للمشكالت الحديثة الحلول يف التشكُّك دائم كان تولكني أن غري
أهميته. له يزال ال األوىل، العاملية الحرب فظائَع واَجَه الذي أكسفورد أستاذ نظر يف
بحاجٍة يكونوا لم فإنهم والعزلة، باالنفصال شعروا قد القرويني من رفاقه كان وإذا
كانوا ما أكثر إن الوجودي. فزعهم من للتخفيف الفلسفة كتب من كاملة مجموعة لقراءة

والتمشية. الخروج هو إليه يحتاجون
فالبحث أساسيًة؛ مكانًة امليش يحمل والرشقية، الغربية الفلسفية التقاليد من كلٍّ يف
النظر، مثل يشء من «ما األقزام: لرفاقه ثورين ويوضح املرء. بقدَمي يبدأ الحقيقة عن
حولكم، نظرتم إذا شيئًا تجدون ما عادًة بالتأكيد ما. يشء عىل العثور يف ترغب كنَت إذا

عنه.»6 تبحثون كنتم الذي اليشء دائًما يكون ال ولكنه
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الرسعة» بهذه «ليس (1)

الخفيف والساحر األنثروبولوجيا، وعالم الفيلسوف، يناقش الحيس»، «تعويذة كتاب يف
أن إىل فيذهب الطبيعية؛ ببيئتها التكافلية وعالقتها الشفهية الثقافاِت أبرام ديفيد اليد
نالحظ تجعلنا ال لدرجٍة أمرنا من عجلٍة يف نكون ما غالبًا ولكننا ينادينا، الطبيعي العالم

باألرض. اتصالنا فقدنا كلما األهمية من مزيًدا التمشية وتكتسب نداءه.
َعْربَ خفيٍف نقٍل شاحنَة يستقلُّ سنايدر جاري الزن شاعر كان ،١٩٨١ عام يف
مخلوقات عن قصًة يروي بنتوبي، عجوز وهو رفيقه، كان األسرتالية. النائية املناطق
أخرى؛ قصة يف العجوز خاض ما ورسعان بها. يمرون كانوا التي الجبال أحد يف خرافية
ميضِّ بعد وأدركُت املتابعة، أستطع «لم قائًال: اعرتف الذي سنايدر إرباك يف تسبََّب مما
وأنني «التمشية»، أثناء تَُرسد أن منها الغرُض حكاياٍت كانت أنها هذا من ساعة نصف
عىل سريًا السفر من أيام عدة مدى عىل مهٍل عىل يُرَوى قد مما مرسعة نسخة أمام كنُت

األقدام.»7
متعمق نحٍو عىل تولكني أدرك مثلما حميم، رباط بينهما واألشخاص األماكن إن
الحكمة، منطلق من بخريطة بدأُت «لقد الخواتم»:8 «سيد عن معرضحديثه يف قال حني
غالبًا بمكانهم ارتباطهم يتفهمون الذين واألشخاص معها.» تتناسب القصَة وجعلت
التي الروابط ولكن والعزلة. باالنفصال شعوًرا وأقل وإدراًكا عقالنيًة أكثر يكونون ما
وقتًا، تستغرق العالقات هذه فمثل لحظة؛ يف س تُؤسَّ ما نادًرا املبارشة ببيئته املرء تجمع

املرء. يقطنه الذي الحي َعْربَ امليش من سنواٍت تتطلَّب ما وغالبًا
أن ومريي بيبني يعلِّم من هو اإلنتس إىل املنتمي بريد تري كان الخواتم»، «سيد يف
بريد تري كان األشياء.» قصص تروي الحقيقية «األسماء َال: يتعجَّ وال رسعتهما من يبطآ
جميلة، لغة «إنها القديمة: اإلنتية لغته يستوعبا لم أنهما مدرًكا ، الشابَّنْيِ الهوبيتنَْيِ ه يوجِّ
بها، يشء أيَّ نقول ال ألننا بها؛ يشء أي لقول للغاية طويًال وقتًا يستغرق األمر ولكن
بريد تري يبدأ وال له.» ونستمع لقوله وقتًا نستغرق أن يستحق اليشء هذا يكن لم ما
ويتجرعا إنتية خطوة ألف سبعني يسريا أن بعد إال الهوبيتنَْيِ قصة إىل اإلنصات يف حتى

إنتووش.9 نهر ماء يشبه يشء من وبطيئة» طويلة «رشفة
وَمن السري يف لون يتعجَّ فَمن وقتًا. تستغرق الجيدة، التمشية مثل الجيدة، واملحادثة
البطيء، السري ل يَُفضِّ نفسه تولكني كان ا. جدٍّ كثريًا أفكارهم ترتبك الحديث يف يرسعون
وعن واألشجار. األزهار ملشاهدة بالتوقُّف رسعًة األكثر رفاقه انفعاَل يثري كان ما وأحيانًا
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ولكنه عظيم، رجل «إنه مرة: ذات نارنيا» «سجالت مؤلف لويس، إس يس قال تولكني،
ثم ببطء يسري فهو واحد؛ آٍن يف والحديث السري عىل قادًرا يبدو فال مشيتنا. نمط يتبع ال
يسري كان أنه لويس خطأ كان قوله.» يف يرغب مثري يشء لديه يكون حني تماًما ف يتوقَّ
تولكني كان مثلما السري» يف هوادة تأخذهم «ال ن ممَّ واحًدا كان فقد ينبغي؛ مما أرسع

ذلك. من يتربَّمون كانوا َمن أكثر بريد تري كان لقد عليهم.10 يُطِلق
يف ببطء. يسري كيف املرء يتعلَّم أن بمجرد التغريُّ إىل تفيض أن للتمشية يمكن
كمسودة، املبدئي شكلها يف تزال ال «الهوبيت» رواية كانت بينما ،١٩٣١ عام سبتمرب
الباحث دايسون، هوجو يُدَعى له وصديق لويس مع أخرى تمشية يف تولكني ذهب
نهر ضفاف َعْربَ أديسون أكسفورد ممىش يجوبون الثالثة مىض شكسبري.11 تراث يف
بني العالقة حول مناقشات بينهم واستمرت ماجداالن، كلية من بالقرب تشريويل
واَصَل منزله، إىل عائًدا تولكني غاَدَر أن بعد صباًحا. الثالثة حتى والحقائق الخرافات
دينيٍّ ٍل بتحوُّ َمرَّ وجيزة، بفرتة ذلك وبعد صباًحا، الرابعة حتى دايسون مع السري لويس

مشيته. من اإلبطاء بشأن ا مهمٍّ شيئًا تعلََّم قد أيًضا لعلَّه حياته.12 َ غريَّ
صعود كان فسواء الرائعة. التمشيات تاريخ يف شائًعا أمًرا الدينية التحوُّالت تَُعدُّ
حول بطيئة دوائر يف الحايل العرص مسلمي طواف أو سيناء، يف الطور جبل إىل موىس
من أشكاًال تربز كلها، يكن لم إن العالم، يف الكربى األديان معظم فإن مكة، يف الكعبة
كتاب مؤلِّف نيكلسون، جيف يقول ومثلما والتدبُّر. ل التأمُّ من كبريٌ قدٌر يتخلَّلها السري
أن تحب أنها يبدو ولكن اآللهة، عن كثريًا أعرف «ال بامتعاٍض: املفقود» امليش «فن

امليش.»13 من الكثريَ بها املؤمنون يماِرس

الشفاء أجل من السري (2)

مارسنا إما ما، وقٍت يف تقريبًا، فكلنا لنا. ِقيَل مثلما حياٍة إنقاِذ يف امليش يساهم أن يمكن
إحداث أَْجِل من ذلك فعلوا لنا زمالء أو أصدقاء ساندنا وإما ما، قضيٍة أجل من امليش
سيعارض كان َمن هو الشمس ضوء بدون يعيش الذي الجوبلن وحده العالم. يف فارٍق
إن هنا؛ مهمًة نقطًة يثري نيكلسون ولكن نبيلة. لقضية ماَله أو وقتَه املرءُ يََهَب أن بشدة
توحي «إنها ؛ جادٍّ بشكٍل بشأنها تفكِّر حني قليًال متوترٌة وامليش الخري عمل بني العالقة
ال الناس إن حتى الندرة، يف وغاية املألوف، نطاق عن وخارج غريب نشاط امليش بأن

نبيلة.»14 قضية إىل ذهب قد املال هذا كان لو حتى املال، أَْجل من إال يمارسونه
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مرة ألول سموج قام حني ثورين حياة أنقذ فقد بالفعل؛ األرواح ينقذ امليش أن غري
سوى تفر ولم وألعابهم. يدويٍّا املنقوشة األقزام بجواهر زاخًرا كان الذي الجبل بمهاجمة
كانت ولكن الرسي. الجانبي الباب من التسلل طريق عن سموج سعري من مختارة قلة
مخبأ من إلخراجهم سحرية لخريطة بحاجٍة يكونوا لم األقزام من أخرى مجموعة هناك
بدأ حني والفضة الذهب عن بالفعل ابتعدوا قد لثورين املرافقون األقزام كان فقد الكنز؛

التنني. هجوم
وكان التجوال، دائَم األيام، تلك يف ممتاًزا مغامًرا كنُت «لقد ثورين: يوضح وكما
يف امليش هو ثورين حياة أنقذ ما يكن لم اليوم.»15 ذلك يف حياتي إنقاذ يف سببًا ذلك
معظم أوقَعْت التي الطمع ِرشاك نفس من للخروج بها قاده التي الكيفية بل ذاته، حدِّ
ذهبه عىل الجلوَس اختاَر حني بعُد فيما ثورين (وأوقعت أنانيًة األكثر الصغار أصدقائه

بيلبو). مثل الخروج من بدًال الوحيد الجبل يف
عن االنرصاف أيًضا اختار (١٥٣٣–١٥٩٢) مونتني دي ميشيل الفرنيس الفيلسوف

ييل: ما مكتبه حجرة جدار عىل مونتني كتب وقد والفضة. الذهب

فرباير، شهر أيام من يوم آِخر ويف والثالثني، الثامنة سن يف ،١٥٧١ عام يف
عبودية أضنته لطاملا الذي — مونتني دي ميشيل انزوى ميالده، عيد يوم
األنقياء كنف إىل لياقته، كامل يف يزال ال وهو — الحكومية والوظائف املحاكم
من أكثر انقىض التي حياته من املتبقي القليل الوقت سيميض حيث املطلعني،

الهموم.16 كل من وتحرر هدوء يف نصفها؛

تحديًدا العقل إىل (القديسني) املطلعني األنقياء كنف إىل االنزواء يستدعي ال بالطبع،
هناك ولكنَّ الفقر، حياة يحيا أن عىل حماٍس يف عزم الذي األسيزي؛ فرانسيس القديس
هذا قلب ففي نحياه. الذي املرِهق الجرذان سباق عن االنرصاف قرار بشأن تحوُّليٍّا شيئًا
تكون ما غالبًا املنزلية باملسئوليات الزاخرة اليومية الحياة بأن االعتقاد يكمن التغيري
اختار بالبالط، العمل من فبدًال أخالقيٍّا. مفلسة تكون ما وأحيانًا عاطفيٍّا، مشبعة غري

برجه. يف ل والتأمُّ االبتعاد مونتني
تفعله أن يمكنك ما كلُّ كان إذا امللِهمة غري وظيفتك عن تنرصف أن يكفي ال ولكن
الرغم فعىل ونصف». «رجالن مسلسل حلقات إعادة تشاهد أريكتك عىل االضطجاع هو
إىل آلخر آٍن من تعود ظلَّْت أفكاره فإن وقوية»، رسيعة «مشيتي أن مونتني َعاء ادِّ من
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أي يعلم وكما به.17 لحق الذي التغريُّ قبل بها عالًقا كان التي التافهة املشكالت نفس
مونتني َفِهَمُه ما وهو الجسم، يحتاج ما َقْدَر وتدريب تمرين إىل العقل يحتاج فيلسوف،

النهاية: يف

بستان وسط بمفردي أسري وحني أجل، أنام؛ أنام، حني أرقص؛ أرقص، حني
آخر لجزء أقودها الوقت، من لجزء دخيلة بأحداث أفكاري وتنشغل بديع،
وإىل الخلوة، هذه عذوبة إىل البستان؛ وإىل امليش، إىل مجدًدا للعودة الوقت من

نفيس.18

النحو هذا عىل ِرسْ (3)

دائرة يف سينزلقون كانوا ن ممَّ آَخر واحًدا (١٨١٧–١٨٦٢) ثورو ديفيد هنري كان
يحيا «كي نفسه عىل أغلق الذي الرجل فنفس النهاية. يف امليش وأنقذه والنََّزق التربُّم
إذا رسيًعا ستتدهور والذهنية الجسدية صحته بأن بشدة يؤمن كان « وتروٍّ بتأنٍّ الحياَة
بتَُؤدة السري يف — ذلك من أكثر يكون ما وعادة — األقل عىل واحًدا يوًما «يُْمِض لم
وااللتزامات االرتباطات كل من تماًما متحرًِّرا الحقول ويف التالل وفوق الغابات بني
يَِقًظا البقاء أهمية مدى أيًضا يعلم ثورو كان َقبْله، من مونتني مثل ولكن الدنيوية».

امليش. أثناء ذهنيٍّا
دون بجسدي، الغابة داخل ميًال أسري أن يتفق حني «أنزعج يقول: كتب وقد
كل وبهجة رسور يف أتناَىس الظهرية، بعد ما تمشية أثناء بروحي. هناك التواجد
ال أني األحيان بعض يف يصادف ولكن املجتمع، تجاه والتزاماتي الصباحية انشغاالتي
إن الشيخوخة. مشكلة إنها القرية.» يف التفكريَ عقيل عن أنُفَض أن بسهولٍة أستطيع
وراء إلحاًحا األقل ومسئولياتك بساطًة األكثر أمورك ترك عىل يساعدك أن يمكنه امليش
رأسك. يف معك تصطحبه ما دائًما الذي اليشء هي فلسفية األكثر املعضلة ولكن ظهرك،
نطاق خارج يشء يف أفكِّر كنُت إذا به، ألقوم الغابة يف ينتظرني الذي «ما ثورو: ويتساءل

الغابة؟»19
ويليام اإلنجليزي الناقد تعرََّف لقد املبارشة. ببيئتك أفكارك ربط يف الفكرة تكمن
كولريدج صامويل مع َسرْيه خالل من الرومانيس بالشعر (١٧٧٨–١٨٣٠) هازليت
التي السري ُطُرق أن واكتشف ،(١٧٧٠–١٨٥٠) وردزوورث وويليام (١٧٧٢–١٨٣٤)
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أكثر وردزوورث كان فقد النَّْظم؛ يف أساليبه عىل مباًرشا تأثريًا تؤثِّر شاعر كل لها يفضِّ
أسلوبيهما أن مصاَدفًة وليس للدراما. ميًال أكثر كولريدج كان بينما الغنائي، للشعر ميًال

أيًضا. الشاكلة نفس عىل كانا امليش يف
السري أثناء التأليف يحب كان نفسه هو أنه كولريدج «أخربني يقول: هازليت كتب
هنا أشجاُرها متناثرة أيكٍة أغصان َعْرب طريقه شقِّ أثناء أو مستوية، غري أرٍض عىل
َعْرب وذهابًا جيئة يسري وهو استطاع) (إذا يكتب ما دائًما وردزوورث كان فيما وهناك؛
بأية نَْظمه استمرارية تُقابَل ال حيث ما بقعٍة يف أو بالحىص، مغطٍّى مستقيم ممًىش

جانبية.»20 مقاطعة
يمكن بل ضار، تفكري من مهرب مجرَد يصبح ال املحمل، هذا عىل امليش يُؤَخذ حني
قبيل من ليس الخواتم»، «سيد يف نفسك. مع التواُصل إلعادة البدايَة يكون أن أيًضا
البرش ملك هو — ى مسمٍّ عىل اسٌم وهو — سرتايدر الخبري، الجوَّال يكون أن املصادفة
كل أعرف إنني أقول أن يمكن «ولكن قائًال:21 باجنز فرودو يخرب أيًضا. املستقبل يف
فأنا عديدة. لسنوات فيها تجولت ألني الضبابية؛ والجبال شاير بني ما الواقعة األرايض
النهاية يف يحيا أن قبل قوته بناء عىل سرتايدر يساعد التجوال هذا ومثل أبدو.» مما أكرب

الحقيقية. لهويته وفًقا
سرتايدر ح يوضِّ مثلما مرتوية، ألفعال مصاحبًا يأتي أن بد ال التجوال هذا مثل ولكن
من سنوات أو أسابيع، أو أيام، بضعة مجرد من أكثر األمر «سيستغرق لبيبني: برصامة
مادة من مخلوًقا تكن لم ما أوًال، وستموت … سرتايدر مثل تبدو كي الربية يف التجوال

منها.»22 مخلوًقا تبدو التي تلك من صالبًة أكثر
يرفضون الذين السائرين هم حكمًة تولكني شخصيات أكثر كان «الهوبيت»، يف
الجيِّدة، القصص يحب الذي بيورن ْل تأمَّ العالم. يف طبيعي غري بشكل اململة األشياء
حديثهم أغلب «كان كنوزهم. عن الحديث يف األقزام يميض حني النعاس يغالبه ولكن
أنه بيورن عىل يَبُْد ولم الحدادة، بواسطة األشياء وصياغة والجواهر والفضة الذهب عن
ردهته، يف فضة أو ذهب من أشياء هناك تكن فلم األشياء؛ هذه ملثل اهتمام أدنى يُِعري
كان وبينما األساس.»23 من املعدن من مصنوعة األشياء من قلة كانت السكاكني وعدا
ممتازة كانت (التي الدب هيئة إىل شكله يَُغريِّ بيورن كان نائمني، (والهوبيت) األقزام
الجبال، صاعًدا قليل بعد يعود ثم النهر فوق ويسري املقاييس)، من مقياس بأي للميش
أية عىل الدب هيئة يف وهو رسيًعا ل التنقُّ يستطيع كان أنه منه ن تَُخمِّ أن يمكنك ما وهو

حال.24
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— «الهوبيت» لرواية املحبة الجماهري معظم نََظر وجهة من — جاندالف أن غري
شخصيته يستمد ال فجاندالف السائر؛ للفيلسوف ًة ِحدَّ األكثر الصورة يمثِّل ما دائًما كان
التعريف أن يعتقد تولكني كان شيبي، توم ينوِّه وكما خاصته. امليش عصا من إال
يجد مراًرا جاندالف كان وقد هراوة.25 أو عًصا الحقيقة يف هو gandr لكلمة األيسلندي
الساحر يعربِّ بيقظة؟ املرء يسري كيف اليَِقظ. امليش خالل من املشكالت ألعتى الحلوَل

بقوله: ثورو أو مونتني من حتى أفضل نحٍو عىل ذلك عن

كانا بينما لجاندالف ثورين قال هكذا أسأل؟» أن يل كان إذا ذهبَت، أين «إىل
مًعا. يتجوالن

األمام.» إىل للنظر «ذهبت قال:
هكذا؟» األخرية اللحظة يف أعادك الذي «وما

للوراء.» «النظر قال:
وضوًحا؟»26 أكثر تكون أن يمكنك هل ولكن «بالضبط! ثورين: قال

وأوراق املمتازة الجعة ضمنها من واألقزام، البرش عن املميزات ببعض الهوبيت يتميَّز
فيخربنا صمت. يف التحرك عىل القدرة هي لديهم نفًعا أكثر مهارة ثمة ولكن التبغ،
ويتباهى شديد.»27 بهدوء بل الغابة، يف بهدوء التحرك يمكنهم «الهوبيت أن تولكني
وإحساسه األرض فوق فصمته ذلك؛ يف الحق وله خاص، بشكل وهدوئه بصمته بيلبو
من عاديٍّا نوًعا هذا ويَُعدُّ مأزق. من أكثر من وأصدقاءه أنقذاه األرض تحت باالتجاه
للفلسفة التاريخية السجالت يف الصامت امليش هذا مثل ولكن تولكني، يشري مثلما السحر،

السعادة.28 مستويات أعىل إىل املرء وصول إىل يشري أن ويمكن للغاية، نادٌر الرشقية

لخطواتك انتبه (4)

يرتكون ال املاهرون «املسافرون تقول: عبارًة تشينج»29 تي «تاو القديم النص يف نطالع
يكون ما عادًة (الطاو)، الطريق َعْربَ الرتحال عن الطاويون يتحدث حني أثًرا.» وراءهم
كتب ما كثريًا املثال، سبيل عىل الحريف. بمعناه امليش مجرد من أكثر يحدث يشء هناك
ولكن املتنقلة، الحياة عن (٣٦٩–٢٨٦ق.م) زي جوانج املعروف الطاوي الفيلسوف
وعدم والهدوء، والليونة، والسكينة، «الخواء، مثل: فضائل تنميَة يستلزم كان له تنقُّ

تحرُّك».30 أي اتخاذ
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عن االنرصاف وليس وحكمهم، الناس توجيُه منها الغرض الفضائل هذه إن
عىل والجوالت الفضائل تلك ممارًسا ما، شخٌص يتقاَعد «حني الدنيوية. املرء التزامات
واملرتفعات والبحار األنهار يف والخرباء الباحثني كلِّ إعجاَب ينال فسوف وبروية، مهل
إنجازاته فستكون العالم، يف السالم إحالل بهدف معهم منصبًا توىلَّ وإذا والغابات.

دة.»31 موحَّ اإلمرباطورية وستصبح نجمه، يلمع وسوف عظيمة
الفضائل هذه مثل لتعلُّم أعوام عدة يستغرق األمر بأن عموًما الطاويون يؤمن
تولكني معرفة أن من الرغم وعىل . فطريٍّ بشكٍل يمتلكونها الهوبيت ولكن وممارستها،
فقد روحها. من يشء لديهم كان الهوبيت فإن متواضعًة، كانت بالطاوية الشخصية
ممالٍّ يكن لم باجنز «السيد أن يالحظ حني الطاويني الحكماء من عدد أي تولكني يَِصف

باألزهار.»32 للغاية مغرًما كان … وأيًضا يعتقد، أن يحب مثلما للغاية
يف كثريًا َطَرَقْت التي األفكار من بيلبو، يفعل مثلما الغابات، وسط السري ويُعتَرب
عىل كان الهندوسية، امليثولوجيا ففي الطاوية؛ بخالف الرشقية الفلسفات من العديد
ولحاءِ بورقٍة الفاخرة يقايضمالبسه أن أبيه، مملكة من ُطِرد الذي راما، امللك الفيلسوف
مجرد والشجاعة والعدالة، الواجب، إحساسات وكانت الغابات. َعْربَ يميض أن قبل شجرٍة
املسحورة. الهند غابات َعْربَ يَِسريُ بينما ينميها التي األساسية الفضائل من قليل عدد

مع يرتحل كي أبيه َقْرصَ (٥٦٠–٤٨٠ق.م) جوتاما سيدهارثا تَرَك مماثٍل، نحٍو عىل
ويَِصل األشجار، إحدى أسفل ل للتأمُّ بنفسه يخلو أن قبل الة الرحَّ الزاهدين من مجموعة
لهم يسمح بوذا كان األمر، نَْرش يف األوائل الرهبان بدأ وعندما بوذا. ويصبح التنوير إىل
جميع يف أما املطري. املوسم أثناء به لالحتماء مالذ إىل واللجوء باالختباء فقط مضٍض عىل

األقدام. عىل سريًا رحلتهم يف االنطالق منهم ع يتوقَّ فكان األخرى، األوقات
األقدام. عىل للسري الفلسفية باألهمية تعظ اليوم البوذية املدارس من الكثري يزال ال
األميال آلالف يسافرون املثال، سبيل عىل تطرًُّفا، األكثر التبتيني البوذيني من وبعٌض
مع للخارج) والتمدُّد األرض عىل االنبطاح (أي االستلقاء ممارسني أقدامهم، عىل أحيانًا
القوة عن ة املعربِّ الهائلة الصعبة الحركات هذه مثل تَِصل ما وغالبًا يخطونها. خطوة كلِّ
وسائَل والتمدُّد االستلقاء حركات وتَُعدُّ 33. دينيٍّ مهرجاٍن إقامة مع ذروتها إىل والصرب
األفكار من تتخلَّص أن املفيد فمن ا. مهمٍّ شيئًا تفعل بأن خطوة كلِّ بعد نفسك لتذكري

املرتاب. غري املطمنئِّ عقلك عىل االستحواذ يف تبدأ أن قبل التافهة
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األكثر الجانب عىل أيًضا البوذية الثريافادا مدارس تركِّز آسيا، رشق جنوب يف
وتعظيم الداخلية أفكارك يف ق للتعمُّ طرًقا تَُعدُّ األقدام عىل سريًا فالتأمالت للميش. فلسفية
البايل، بلغة املكتوبة القديمة النصوص يف . جذريٍّ بشكل اليومية الحياة يف الرتكيز قوى

التايل: النحو عىل لبوذا املنسوبة القصائد إحدى تُرتَجم

حياة يمنح الطلق الهواء
الرشيد، الراهب كفاَح تساِند

عقَله وترتك بلوغها، يسهل حياة
يجد حتى ظبي، كعقل يَِقًظا

نهاية. إىل وَصَال قد والفتور الجمود
بالنجوم عة املرصَّ السماء تحت
نورهما، والشمس القمر يفرش

بهجته. الرتكيز وينرش
االعتزال، لذة تمنحها التي والبهجة

يعيش َمن قريٍب ا عمَّ يكتشفها سوف
ولهذا الطلق؛ الهواء يف

املفتوحة.34 السماءَ الحكماءُ ل يفضِّ

انتباًها تُِعريَ أن هي والفكرة امليش. خالل التأمالت يؤيدون الرائدين الزن بوذيي من كثريٌ
الشخص. قَدَما تُصِدره الذي والصوت للركبة، ثنية وكل لألمام، تخطوها خطوة لكلِّ

فرنسا، جنوب يف ببلوم قرية ديَر س أسَّ فيتناميٌّ بوذيٌّ راهٌب هو هانه نات ثيت
زاعًما للسالم، نوبل جائزة لنيل هانه االبُن كينج لوثر مارتن َح رشَّ فيتنام، حرب خالل
ألخوة األديان، لوحدوية نصبًا تبني فسوف ُطبِّقت، إذا السالم عن أفكاره «إن بجرأة:
لالنخراط البوذية ل التأمُّ أساليب استخداَم للسالم هانه أفكار تتضمن لإلنسانية». العالم،

املعدمني. مساعدة خالل من العالم يف
أنه إىل يذهب ولذلك هانه؛ يقرُّ مثلما بكثرٍي، ذلك من تعقيًدا أكثر العالم أن شك ال
خطوة»، كل هو «السالم كتابه ويف الكلمة. بمعنى بسيطة بخطواٍت يبدأ أن املرء عىل
امليش، أثناء ل التأمُّ نمارس «بينما يقول: فكتب امليش، أثناء ل التأمُّ أهميَة هانه يناقش
ظللنا إذا أما هادئة. سعيدة خطوات نتخذ فقط نحن مكان، أي إىل الوصول نحاول ال

أنفسنا.»35 نفقد فسوف إدراكه، يف نرغب وما املستقبل يف نفكِّر
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العالم يف للحياة الكربى املخاطر من واحٌد َلهو رأينا، مثلما أنفسنا، فقدان إنَّ
املستقبلية األجيال كانت إذا ما إزاء القلُق وساَوَره األخطاَر ثورو رأى وقد الحديث.
أقابل «لم يقول: كتب وقد ملواجهتها. ذهنيٍّا الكافية بالقوة سيكونون املدينة سكان من
عىل سريًا التنزُّه أي امليش، فنَّ َفِهَما َمْن هما اثنني أو شخٍص سوى حياتي مدى عىل

األقدام.»36
معظم «لكنَّ الضبابية، الجبال َعْربَ ٌة ِعدَّ ُطُرٌق هناك كانت تولكني، يشري وكما
املمرات ومعظم سيئة، نهايات إىل أو مكان أيِّ إىل تؤدِّ ولم وخادعًة، وهميًة كانت الطُُّرق
«اتخاذ من واألقزام بيلبو تمكََّن جاندالف، بفضل ولكن وخبائث»، برشور موبوءًة كانت

الصحيح».37 املمر إىل الصحيح الطريق
وانضباًطا وشجاعة تركيًزا يتطلب فاألمر بالطبع؛ ِفْعله ِمْن أسهل ذلك قول إنَّ
انتبهنا إذا خريًا نفعل ولسوف الحياة، يف نسلكها أن يجب التي الصحيحة الطرق ملعرفة
«أي رايت: ستيفن الكوميدي الفيلسوف يذكِّرنا وكما رسعتنا. من وأبطأنا تولكني لنداء

الوقت.» لديك توافر إذا إليه السري يسهل مكان
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الرابع الفصل

باجنز بيلبو

األفق العاملي الهوبيت

نيب دينيس

إنها النبيذ. من نوٍع مجرد من وأكثر ملجلة، اسم مجرد من أكثر إنه «كوزموبوليتان»؛
األفق العاملي أو والكوزموبوليتان ملهمة. فلسفية وفكرة قديم، يوناني أصل ذات كلمة
كافة. لهم الخريَ ويتمنَّى مختلفة بطرق يعيشون اآلَخرين أن يدرك عامليٌّ مواِطٌن هو

الشعوب. كل يحب لكي يجاهد العاملي األفق ذو الشخص باختصار،
وقد عنه. مختلفة بطريقة يعيش َمن كلَّ األفق» املحيل «الشخص يخىش املقابل يف
يعيشون الذين الهوبيت حتى يعتربون األفق، محليي شاير يف القاطنون الهوبيت كان
أن يتعلَّم بيلبو ولكن اليشء.1 بعض األطوار غريبي برانديواين لنهر األخرى الضفة عىل
ويف بالجن. واإلعجاب األقزام وجود يف باالرتياح الشعور خالل من األفق عامليَّ يصبح

الرحلة. نفس خوض عىل للقارئ تشجيع هذا تحوُّله

كنساس يف الهوبيت (1)

امليثولوجيا يف بالفعل متواجدين كانوا الوسطى األرض شعوب معظم أن من الرغم عىل
أعمال يف الباحُث شيبي توم ح فيوضِّ بالكامل. تولكني ُصنْع من الهوبيت فإن النوردية،
من الرغم عىل حديثة أنشطة يف وتنخرط عرصها غري يف تعيش مخلوقات أنهم تولكني
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العالم واردات من وكالهما البطاطس، ويأكلون التبغ يدخنون فهم العتيق.2 موقعها
املخلوقات برفاهيات يستمتعون وهم الوسطى. إنجلرتا يف وجود لهما وليس الجديد
واألزرار اليومية، الربيدية والخدمة الشاي، وأباريق املدفأة، ساعات مثل الربجوازية
بدًال الحديثة اللغوية القواعد يستخدمون وكذلك األنيقة. الفاخرة والصدريات النحاسية،

اآلَخرين. الوسطى األرض ملتحدِّثي القديمة اللكنات من
الحديثة. القروية الفيكتورية لإلنجليزية تجسيًدا الهوبيت يُعتَرب بسيٍط، بتعبرٍي
يكون أن ويحبون اآلَخرين، اختالفات يخشون محليون قرويون فهم ذلك، إىل باإلضافة
يحبون ال فهم موثوٍق. نحٍو عىل بترصفاتهم التنبُّؤ ويمكن متوقعني اآلخرون الهوبيت
إحدى تفويت من خوًفا مغامرات أي يف يخرجون وال الغريبة، الشاذة الطباع ذوي

التقليدية. وأساليبهم طرائقهم يف كبري حدٍّ إىل وعالقون الوجبات،
يف نََشئُوا ن ممَّ تقريبًا اآلخرين كل فمثل الهوبيت؛ مع وجدانيٍّا أتعاطف أن بوسعي
ويحب الغرباء، يخىش مكانه، عىل منغلًقا محليٍّا شخًصا كنُت كنساس، بوالية ويتشيتا،
الذين بلدتنا أهل من ويسخر شاذٌّ، هو ما كل ويزدري ع، املتوقَّ املسار ذات الحوارات
الخاص التجاري التسوق مركز (كان أركنساس.3 نهر من اآلَخر الجانب عىل يعيشون
له يا ويست. تاون ى يُسمَّ بهم» «الخاص التسوق مركز كان بينما إيست، تاون هو بنا

تسوق!) ملركز بالنسبة مضحك اسم من
من القارئ يمكن مما «الهوبيت»؛ أحداث مدى عىل عرصيٍّا شخًصا بيلبو يظل
طعاًما وتناَوَل العالم، رأى فقد محليٍّا؛ يظل ال القصة نهاية يف ولكن معه. التعاُطف
يحكي كي وعاش مدهشة، مخاطر وواجه غرباء، مع وعاش أجنبية، لغات وسمع أجنبيٍّا،
مقبولة طرق لهم اآلخرين أن يدرك األفق عاملي هوبيت بيلبو يصبح وهكذا ذلك. عن
عىل فلسفية طريقة إىل بيلبو يتوصل بذلك، قيامه ويف جميًعا. لهم الخري ويتمنى للعيش،

العالم. يف للعيش خاص نحٍو

العالم يف للعيش قديمة جديدة طريقة (2)

اإلغريقيني املفكِّرين من تاريخيٍّا لة املسجَّ األفق العاملية الشخصيات أوائل بعض كان
السينوبي ديوجينيس الكلبي والفيلسوف ٤٧٠–٣٩٩ق.م) (حوايل سقراط أمثال القدماء،
يف العاديني لألشخاص طبيعيٍّا كان اليوم، الحديث العالم يف وكما (٤١٢–٣٢٣ق.م)،4
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ومن املمتدة. والعالقات العائلة تجاه وَرِحم قربى بِصَلة يشعروا أن القديم العالم
عشريتك. مع تتعاطف أن الطبيعي

للتعاُطف متزايٍد ضغٍط تحت ترزح القديمة الشعوب كانت ذلك، إىل باإلضافة
القدماء األثينيون فكان الهيليني. العالم أو الفارسية، اإلمرباطورية مثل أكرب، يشء مع
عن عبارة وهي املحيطة؛ الزراعية واملنطقة مدينتهم يف الوطنية املواطنة عىل يحثون
إىل ر التطوُّ هذا الفالسفة أخذ وقد «بوليس».5 اسم اإلغريق عليها أطلق سياسية وحدة
فهذا كونيٍّا؛ مواِطنًا تكون وأن الجميع. مع ووفاق ألفة وجود وأعلنوا املنطقية نتيجته

األفق. عامليُّ أو «كوزموبوليتاني» أنك يعني
مع للتعاطف وطنية ودفعة والعشرية، العائلة تجاه طبيعية ألفة نَِجد أيًضا واليوم
مؤلِّف أبياه، كوامي هو األخرية عىل األمثلة أحد ومن أكرب. شيئًا ينارصون وفالسفة األمة،
محارضة إىل أقرب فحياته الغرباء»؛6 من عالم يف أخالقيات «الكوزموبوليتانية: كتاب

الكوزموبوليتانية. يف مصغرة
كوزي أمبيم أكروما أنتوني كوامي «ُولِد اإلنرتنت، َعْربَ املنشورة الذاتية لسريته وفًقا
رضيع طفل وهو انتقل ولكنه القانون)، يدرس الغاني والده كان (حيث لندن يف أبياه
والدته عائلة كانت غانا. يف ناجًحا وسياسيٍّا محاميًا والده كان نشأ.»7 حيث غانا، إىل
االجتماعي املستوى عىل نشاط لها كان حيث غانا؛ يف عاشت والدته ولكن إنجليزية،
بإنجلرتا، كامربيدج جامعة من الفلسفة يف الدكتوراه درجة عىل أبياه حصل والخريي.
موضوعات عن بليغة جزلة لغة ذات كتبًا ويؤلِّف برينستون، جامعة يف أستاذ حاليٍّا وهو

األخالق. مجال يف التجارب وتطوير األفريقية األمثال بني ما ترتاوح
أقل يكون أن يتعلَّم بيلبو إن بيلبو. برحلة للكوزموبوليتانية أبياه طرح يذكرني
ويرتحل، يسافر فبيلبو الهوبيت؛ معظم من الرحيب الكبري للعالم تقبًُّال وأكثر انغالًقا
وبشكل اآلَخرين. اختالفات وتقبُّل التسامح ويتعلَّم منزله، من أكرب أشياء يف وينخرط
علينا وأن والجريان، العائلة خالف اآلَخرين تجاه التزامات لدينا أن بيلبو يتعلَّم خاص،

ييل: ما إىل أبياه يشري الصدد هذا ويف الثقافية. االختالفات نقدِّر أن

أن فكرة هو أحدهما الكوزموبوليتانية؛ مفهوم يف مًعا يتشابكان خطان يوجد
روابُط بهم تربطنا الذين هؤالء تتجاوز التزاماٍت اآلَخرين، تجاه التزاماٍت لدينا
الخط أما املشرتكة. املواطنة مثل رسميًة األكثر الروابط حتى أو والدم، القربى
فحسب، اإلنسان حياة قيمَة الجد محمل عىل نأخذ ال كوننا يف فيتمثَّل اآلَخر،
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واملعتقدات باملمارسات االهتمام يعني مما معينة؛ برشية حيوات أيًضا بل
أن يعرفون األفق العامليي األشخاص إن ومدلوًال. أهميًة عليها تضفي التي
التزاماتنا كانت وأيٍّا … اختالفاتنا من لنتعلمه الكثري وهناك مختلفون، الناس
ف الترصُّ يف الحق لهم يكون ما فغالبًا تجاهنا)، التزاماتهم (أو اآلخرين تجاه
فيها يتضارب سوف أوقات هناك ستكون سنرى، وكما لهم. يحلو كما
وجه فهناك واحرتامه. املرشوع باالختالف االهتمام الساميان؛ املبدآن هذان

للتحدي.8 اسًما بل للحل، اسًما فيه تكون ال للكوزموبوليتانية

تجاه ما التزاٍم وجود عليه ينطوي الذي «التحدي» ب أبياه اعرتاف خاص بشكل يعجبني
نظرًة ِلنُْلِق عمًقا، أكثر فلسفيتني قضيتني يف نبحث أن وقبل اختالفاتهم. وتقدير اآلخرين

بيلبو. واجهها التي التحديات عىل

«اآلَخر» بوصفهم األقزام (3)

مع يختلف فهو االتفاق؛ يعني ال التقبُّل كان وإن وجاندالف، األقزام تقبُّل بيلبو يتعلَّم
والتعاون العمل من يتمكَّنون أنهم املهم ولكن الحيوية، األمور أنواع مختلف حول األقزام
يكون وقد واملزاح، التسلية سبيل عىل التنني كنز مخبأ وراء يسعى بيلبو يكون قد مًعا.
لخوض شموليًة أكثر مربر جاندالف لدى يكون وربما مليكهم، كرامَة يسِرتدُّون األقزام
داموا ما البحث، رحلة يف للخروج مختلفة أسباب لديه منهم كالٍّ أن ا مهمٍّ ليس املغامرة.
خالل من اآلَخر طباع منهم كلٌّ يحرتم أن يتعلَّمون فهم مًعا؛ التجربة يخوضون جميًعا

الوجبات. ومشاركة مًعا، والسكنى األلفة،
يزيد طولهم كان إذ الهوبيت؛ من أطول ولكنهم البرش، من أقرص األقزام كان
والوزن؛ الجسم امتالء حيث من الهوبيت عىل األقزام ق يتفوَّ كذلك أقدام. أربع عىل قليًال
العمل، مشقة لون يتحمَّ فتجدهم وأصالبًا، أقوياء الجبلية املناجم يف العمل جعلهم فقد
أحزمتهم داخل تُطوى طويلة لًحى الذكور لألقزام األلم. ويقاومون املعارك، يف ويفاخرون
املعدنية، األعمال يف العجائب يصنعون وهم خصورهم. حول العمل معاطف تحمل التي
األقزام ملوك وكنوز املفقود الذهب عن بقصص ويتغنَّون الحجر، عىل والنقش والبناء،
تُبنَى التي القصور وكذلك للكهوف الطبيعي الجماَل يقدِّرون وهم السحيق. املايض يف

الشاق.9 والعمل بالجهد
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املتحفظة»؛10 «لغتهم يف األقزام يحياها التي والكد الشقاء حياة تنعكس
اللغو؛ يف وقتهم األقزام يهدر ال حديثهم، يف املجامالت من القليل أقل فباستخدامهم
األقزام بأحد لبيلبو لقاء أول ْل تأمَّ بعيًدا؟ بالذهاب لت تفضَّ فهالَّ به، للقيام عمل فلديهم
داخل مطوية زرقاء لحية ذا «قزًما منه بدًال ليجد جاندالف لقاء ًعا متوقِّ الباب يفتح حني
حتى الباب ُفِتح إن وما الداكنة. الخرضاء قلنسوته تحت المعتني وعينني ذهبي، حزام
أقرب عىل القلنسوة ذا معطفه يعلِّق وراح ًعا. متوقَّ كان حضوره أن لو كما للداخل، دفعه

خدمتك!»».11 يف «داولني بسيطة: بانحناءة وقال مشجب،
يف كان لو كما راحته ويأخذ الهوبيت حفرة إىل يدخل إذ داولني؛ القزم يتمهل ال
رائعة كوميديا تضفي املنزعجة بيلبو فعل ردة ولكن َوِقًحا، يكون أن يحاول ال إنه بيته.
بيلبو بحفاوة لينعموا آَخرون قزًما عرش اثنا يتوافد ما ورسعان املبكر. املشهد هذا عىل

وكرمه.
فييل، بالني، داولني، يحيونها: التي والكد الشقاء حياة تعكس األقزام أسماء حتى
األمر يبدو وثورين. بومبور، بوفور، بيفور، جلوين، أوين، أوري، نوري، دوري، كييل،
تقابل فلن مقطعني، عىل تزيد أسماء مع وقتهم إهدار يف يرغبون ال األقزام كان لو كما

فيكو. جيامباتيستا يُدَعى قزًما مطلًقا
صحونه كل ويوسخون طعام من لديه ما كل يلتهمون الذين — األقزاُم هؤالء أثار
العناء!»)12 لهم وتجلب األقزام هؤالء («َفْلُرتِْبْك مفهوٍم نحٍو عىل واشمئزاَزه بيلبو نفوَر —
ه املرفَّ املعاىف الحارس بهذا — أيًضا مفهوٍم نحٍو عىل — ينبهرون ال املقابل يف واألقزام
جلوين جعل ما مغامرتهم، يف أجلهم من يرسق أن بإمكانه أن جاندالف زعم الذي

لص!»13 إىل منه ال لبقَّ أقرب يبدو «إنه قائًال: يتنحنح
كلَّ أحدث ما وهذا حال، أي عىل جميًعا يذهبون جاندالف، من بتشجيع ولكن
والخروج املضحكة لحاهم بحلق األقزام يقنع أن واحدة مرة ولو بيلبو يحاول ال الفارق.
ويحمل الذهب من حزاًما يرتدي بيلبو يجعلوا أن بتاتًا األقزام يحاول وال الجبال، من
براميل يف القلعة من الخروج مزايا بشأن مراًرا يتجادلون أنهم من الرغم وعىل فأًسا.
ومنح َعْفَوه»)، األقزاُم التَمَس بالطبع ذلك («بعد سموج ورسقة مجنونة!») فكرة («هذه
الحياة يتعلَّمون فإنهم الجرذان؟!») سليل يا لتقوله لديك («ماذا السالم أجل من العطايا

اآلَخر. عىل منهم كلٌّ ويعتاد الرحلة،14 فرتة خالل مًعا
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تقاليد بيلبو ويحرتم اللص، لبيلبو احرتاٌم األقزام لدى يتولَّد مغامراتهم، بنهاية
لم وتقاليدهم. بفنهم باالستمتاع بيلبو األقزام يُقِنع لم لديهم. الجمال وصنوف األقزام
العمالقة، واألحجار العمالقة، من ونجوا غايتهم حققوا مًعا أنهم يكفي فقط أحٌد. يُْقِنعه
للدماء، املاصة والخفافيش العمالقة، والعناكب الغابة، وجن الورج، وذئاب والجوبلن،
املعرفة؛ حق يعرفوننا الذين هؤالء هم الكثري معنا لوا تحمَّ َمْن أن نعتقد ما غالبًا والتنني.

املشرتكة». «املعاناة حرفيٍّا يعني فيما «بالتعاطف»؛ شعور لديهم يكون إذ
عودته: رحلة أجل من بيلبو يغادر حني يحدث ماذا ْل تأمَّ

إىل حناجرهم. يف احتُِبَسْت الكلمات ولكن بطلهم، أمام األقزام انحنى حينئٍذ
زيارتنا عاودَت إذا حللَت! أينما سعيًدا وحظٍّا «وداًعا النهاية: يف بالني قال أن
بحق!» فاخرة الوليمة فستكون أخرى، مرة جميلة ردهاتنا تعود حني ًدا مجدَّ
الباب! تطرقوا حتى تنتظروا فال بطريقي، ومررتم حدث «إذا بيلبو: فقال

وقت!»15 أي يف منكم بأيٍّ مرحبًا الرابعة، يف الشاي موعد إن

ح ويوضِّ بعًضا، بعضهم برفقة واستمتاٍع احرتاٍم من بلغوه ما مدى الحوار هذا يُِربز
كقولهم: ومفخمة؛ قديمة األقزام فلغة لكناتهم؛ يف حتى بينهم االختالف مدى أيًضا
عرصي إنجليزي رجل فهو املقابل، يف بيلبو، أما الفاخرة!» ردهتنا يف نحتفل «سوف
كالهما دام ما تهم ال األسلوب يف واالختالفات الرابعة. تمام يف الشاي لتناول يدعوهم
استمرار يف يرغب منهما كالٍّ فإن االختالفات، من بينهما مما الرغم فعىل وكريًما. مضياًفا

مًعا. الطعام تناول خالل من بينهما الصداقة
ومتسامًحا لها متقبًِّال تجعلك أخرى تقاليد ظل يف الحياة فإن أبياه، يشري وكما
ع يشجِّ ًصا، متخصِّ فيلسوًفا وبوصفه فلسفية. مجادلة أية تفعل مما بكثري أكثر معها
ولكن اآلخرين، إقناع يف تكمن لن الحوارات تلك قيمة ولكن التقاليد. َعْرب الحوار أبياه
أي ليعني الحوار مفهوم نطاق لتوسيع أبياه ويعمد الناس. بني والتقريب التأليف يف
أو أجنبية، أفالم مشاهدة أو عرقي، طعام (كتناول أخرى ثقافة مع تفاعلية مواجهة
يكتب: ذلك ويف نقاًطا. يحرزون متنافسني بني نقاش مجرد كونه من بدًال ذلك) إىل ما
أنه يكفي القيم؛ سيما ال يشء، أي بشأن إجماٍع إىل الحوار يفيض أن بالرضورة «ليس
اعتاد صفحة، ثالثمائة من مغامرة يف اآلَخر.»16 عىل منهم كلٍّ اعتياد عىل الناس يساعد
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فكل مختلفة؛ معيشية وأساليب وتقاليد، أفكاًرا، لديهم أن املقبول من األقزام. عىل بيلبو
مًعا. املغامرة من النجاة استطاعوا أنهم يهم ما

«امليثريل» من قميًصا يريدون الجميع (4)

إىل جزئيٍّا املشكلة نعزو أن املمكن من أنه أظن أسطوري. والجن األقزام بني التوتُّر إن
بأيديهم يعملون َجِلدة مخلوقات فاألقزام معيشتهما؛ أسلوب يف أساسية اختالفات وجود
سخيفة أغنيات غناء يحبون سحرية مخلوقات فهم الجن، أما الجبال. أسفل ويعيشون
مخلوقات الجن بينما وعمليُّون، الزرقاء الياقات ذوي من األقزام األقزام. لحى من تسخر

بينهما. التوافق غياب أسباب تدرك أن السهل من روحانيٍّا. مهذبة مخلدة
لهم ر يوفِّ إلروند منزل فإن واألقزام، بيلبو من يهزءون الجن أن من الرغم عىل
العمالقة غنيمة بني املغامرون يعثر إليهما. الحاجة أشد يف هم اللذين واالستجمام الراحة
ويخربهم عليهما املكتوبة القديمة األيسلندية اللغة قراءة من إلروند ويتمكَّن َسيَْفني، عىل
قومي. الساميني، الغرب لِجنِّ ِمْلًكا كانا للغاية، قديمان قديمان، سيفان «إنهما قائًال:
أوركريست ى يُسمَّ أحدهما كان الجوبلن.»17 حروب أجل من جوندولني يف ُصِنَعا وقد
يساعد املطارق. بقاهر ويُعَرف جالمدرينج ى يُسمَّ واآلَخر الجوبلن، بجزار ويُعَرف
أساسيٍّا دليًال لهم ًرا موفِّ خريطتهم، عىل القمرية الحروف قراءة يف أيًضا املغامرين إلروند
القمرية الحروف أن من الرغم وعىل سموج. وعرين الوحيد الجبل إىل الرسي للمدخل
األمر تطلََّب فقد القزمية، األحداث حول تدور األيسلندية والكتابات األقزام ابتكارات من

وقراءتها. الكتشافها إلروند بالجني االستعانَة
صغريًا، مدرًعا «قميًصا سموج التنني كنَز مخبأ وسط ثورين يجد بكثري، ذلك بعد
، ِّ الفيضِّ الفوالذ من مصنوًعا كان طويل. زمن منذ الشبان الجن أمراء أحد أجل من ُصِنَع
وبإيماءة والكريستال».18 الآللئ من حزام ومعه «ميثريل»، الجن عليه يُطِلق الذي
ما» نوًعا «مضحًكا يبدو أنه يف شكٌّ يساوره الذي لبيلبو، القميص إلروند يعطي مهيبة،
عودته عند يرتديه الذي الجن لباس من سيسخرون ربما القرويني الهوبيت أن ويتخيَّل
خفيف أيًضا وإنما فحسب، القيمة بالغ ليس املدرع «امليثريل» قميص ولكن الوطن. إىل
يف مرات عدة فرودو حياة وينقذ الخمسة، الجيوش معركة يف بيلبو يرتديه إذ وقوي؛

الخواتم». «سيد
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استنكار دونما — أبياه عليه يطلق ملا جيدة أمثلة «امليثريل» وقميص السيفان يُعتَرب
الغريبة العنارص عزل يف رغبتهم يف الثقافيون األصوليون يخطئ الثقايف».19 «التلوث —
فالبطاطس له. ملًكا ويجعلها أخرى ثقافات من عنارص ب يترشَّ فالجميع ثقافتهم؛ عن
(والهوبيت!) املعارصين اإلنجليز من تولكني مواطنو كثريًا بها يستمتع التي التبغ وأوراق
والهجرة فالتجارة منه. استريادهما وتم األصيل، كموطنهما الجديد العالم من قادمتان
يف القرويُّون فحتى ثقافة. كل يف األجناس وخلط التهجني من نوع إحداث عىل عملت
ُصوِّرت أفالًما ويشاهدون اإليطالية، البيتزا ويتناولون األملانية، الجعة يرشبون كنساس

نيوزيلندا. يف
األقزام بني الثقة بعدم امليلء التاريخ فرغم واألقزام؛ بيلبو مع الحال هو كذلك
واالستعانة املعركة إىل الجن سيَفي بحمل سعادة أيما والرفاق ثورين يسعد والجن،
ما، حدٍّ إىل والسخف بالحماقة الشعور من الرغم وعىل خريطتهم. قراءة إلروند بمعرفة
حمايته عىل يعمل الذي الوزن، خفيف القوي امليثريل من قميص بارتداء بيلبو يسعد
بأشياء األذكياء يستعني ومعقوًال، منطقيٍّا بذلك القيام يكون فحني به. يلحق أذًى أي من

ثقافتهم. عن غريبة بََدْت مهما أخرى، ثقافات من

األخرى الثقافات من التعلُّم (5)

األكثر املثاَل الخواتم» «سيد ليجوالسيف والجني جيميل القزم بني املستبَعدة الصداقة تَُعدُّ
والجوبلن سموج نجد املقابل، يف تولكني. لدى الثقافات بني والتسامح للتفاُهم توثيًقا

االختالف؟ هذا فلَم السلمي. والتعايش التسامح عىل للقيود مدهشة أمثلًة
الكوزموبوليتانية. فلسفة يف ق التعمُّ من بمزيد النظر بينهم االختالفات تفسري يتطلَّب
«التخطيئية»، هما: الكوزموبوليتانية مبادئ من أساسيني مبدأين أبياه يناقش

و«التعدُّدية».20
فهو لإلنسانية؛ بالنسبة الفخمة الكلمات من األساس يف «التخطيئية» مصطلح يَُعدُّ
منفتًحا تكون وأن ذلك، حتى تدري وال خطأ عىل تكون قد أنك تتقبَّل أن يعني مبدأ

اآلخرين. من للتعلُّم
يكون قد ومناحيها الحياة مجاالت من العديد يف أنه تقبُّل فتعني «التعدُّدية»، أما
واحدة، صحيحة إجابة سوى توجد ال الحساب علم يف صحيحة. إجابة من أكثر هناك
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طهي أو ما، اختباٍر أجل من االستذكار أو األطفال، تربية أو الحياة، عيش يف ولكن
صحيحة. طريقة من أكثر هناك يكون قد الطعام،

يدركان فهما للخطأ؛ قابلة معتقداتهما أن القزم وجيميل الجني ليجوالس يتقبَّل
منهما كلٌّ يتعلَّمه يشء هناك يكون قد وأنه مهمة، أمور بشأن خطأ عىل يكونان قد أنهما
إذ الالمعة؛ أجالروند كهوف الستكشاف له جيميل دعوَة ليجوالس يقبل ولذا اآلَخر. من
ليجوالس جيميل يرافق وباملثل، الجمال.21 عن القزم صديقه من شيئًا يتعلَّم قد أنه يدرك

بالذكريات. املليئة املوحشة فانجورن غابة داخل
بطرق يعيشان والجن األقزام أن يدركان إذ التعدُّدية؛ الصديقان يتقبَّل كذلك
لوثلورين ملكة جاالدريل، تتمكَّن ولذلك ذلك. يف بأس وال االختالف، تمام مختلفة
مختلفة طريقة لديهم الجن أن جيميل يتقبل فيما جيميل، عىل التأثري من الجميلة،

الحياة. تلك عىل االنفتاح له يتيح مما للحياة؛ نفسه بالَقْدر وصالحة
األيام لقدييس املسيح يسوع كنيسة من بأعضاء ألتقي ما غالبًا الخاصة حياتي يف
أن أتقبَّل ولكن بتاتًا، مورمونيٍّا يوًما أصبح لن املورمونية). بالكنيسة (املعروفة األخرية
فمن أعرفه، ما كل ومع (التعدُّدية)؛ نفسه بالَقْدر صالحة للحياة املختلفة طريقتهم
املمكن ومن العيش، كيفية عن املطلقة التساؤالت بشأن صواٍب عىل يكونوا أن املمكن
ولكني مورمونيٍّا! ألصبحُت فعلُت ولو معهم؛ أتفق ال (التخطيئية).22 ُمخِطئًا أكون أن
فرتة يف املسيح ميالد عن الفنية أعمالهم ملشاهدة أطفالنا باصطحاب نستمتع وزوجتي
التقبُّل، مجرد بل كامًال، اتفاًقا يستلزمان ال والتعددية التخطيئية إن السنة. رأس أعياد

التقدير. حتى وربما والتسامح،
فيما وا ُسمُّ الذين — فالجوبلن والتعددية. التخطيئية املقابل، يف الجوبلن، يرفض
والسيوف بالسياط مسلَّحة ومخالب، أسود دم ذات قاسيٌة مخلوقاٌت — األورك بعُد
تحمل الطويلة وأذرعهم فوالذية، بدرٍع تكتيس البدينة القصرية أجسادهم املعقوفة.
الظالم لون يفضِّ فإنهم األرض، تحت يعيشون ولكونهم مسمومة. وسهاًما خناجر
الطريقة يملكون بأنهم الجوبلن يؤمن ذلك.23 أمكنهم ما الشمس ضوءَ ويتجنَّبون
يف يعيشون فهم اآلَخرين؛ من تعلُّمه يمكن ما يوجد ال وأنه للعيش، الصحيحة الوحيدة

الجميع. عىل هذا خوفهم فرض ويتمنَّون الخوف ظل
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وال أشاء، حيثما أقتُل («أنا اإلطالق عىل تواُضٍع أي يملك فال سموج، التنني أما
الهوبيت من تعلُّمه يستطيع يشء يوجد ال أنه يعتقد وهو املقاومة.»)24 عىل أحد يجرؤ

اعتبار. محل أو قيمة ذات ليست اآلَخرين فحياة األقزام؛ أو
تساُمح أيَّ يملكون ال إذ للكوزموبوليتانية؛ معادون وسموج الجوبلن إن
للمعادين كنموذج املعارصين املتطرفني املسلمني أبياه ويستخدم اآلخرين. تجاه
الصحيحة الوحيدة الطريقة لديهم أن يعتقدون األشخاصالذين أولئك للكوزموبوليتانية،
اإلنساني.25 والفساد لالنحراف بائسة نتاجات إال هي ما األخرى الثقافات وأن للعيش،
أهمية لها ليس أموٍر حول االختالف مع التساُمح ببعض املتطرفون املسلمون يسمح قد
مطلًقا يتسامحون ال ولكنهم للرأس)، كغطاء املرأة تستخدمه الذي القماش نوع (مثل

للرأس). غطاءً املرأة ارتداء برضورة املطاَلبة (مثل املهمة األمور من العديد بشأن
اآلَخرين؛ عىل آرائهم لفرض العنف استخدام يف هؤالء يرتدَّد ال ذلك، عىل عالوة
القرويني) الكنساسيني شأن (شأنهم القرويني الهوبيت إن والجوبلن. سموج مثل تماًما
املحدودي الجوبلن أما مساملني. يكونوا أن بإمكانهم يزال ال ولكن اآلَخرين، يخشون

كراهيتهم. إىل العنَف يضيفون ما عادًة املتطرفني)، جميع شأن (شأنهم األفق

بيلبو؟ مثل نعيش أن ا حقٍّ أيمكننا (6)

من مختلفة صور عدة وجود إىل براون وإريك كالينجيلد بولني الفيلسوفان يشري
حكومة وجوَد الكوزموبوليتانية أنصار بعض يؤيِّد املثال، سبيل عىل الكوزموبوليتانية.
جميع أن سينجر، بيرت برينستون فيلسوف مثل لها، آَخرون منارصون يزعم فيما عاملية،
الواجبات وأن أخالقيٍّا، املتساوين من واحد ملجتمع تنتمي العواطف مرهفة الكائنات
األرسة، أفراد تجاه الواجبات شأن شأنها أخالقيٍّا ملزمة تكون أن يمكن الغرباء تجاه

الواحد.26 البلد وأبناء والجريان،
هو بيلبو إن الصعيدين. هذين من أيٍّ يف األفق عاملي ليس بيلبو أن الواضح من
يعني فيما معتدل»،27 وثقايف أخالقي «كوزموبوليتاني وبراون كالينجيلد عليه يُطَلق ما
األرض شعوب جميع فإن والوالءات، املحلية الروابط أهمية من الرغم عىل أنه يدرك أنه
مجتمع إىل تنتمي — ذلك إىل وما والهوبيت، والبرش، واألقزام، الجن، — الحرة الوسطى
الثقايف. التنوع قيمة يف لحظًة لنفكر وتشجيعه. الثقايف ع التنوُّ تقدير من بد وال واحد،
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أتناول أن يمكنني الهوبيت. لدى لة املفضَّ األشياء أحد الفطور، وجبة إعداد ل تأمَّ
الساخنة القهوة من وفنجاٍن اللحم من رشيحٍة مع القيقب ورشاب الزبد مع الفطائر
الالزم. من أكثر محليٍّا فطوًرا يكون ربما لذا يتناوالنه؛ والداي كان ما هذا بالحليب.
بالقدر شهية فطوٍر وجباُت لديهم اآلَخرين أن أتقبَّل أن بد فال عامليٍّا؛ أكون ولكي
البيض عىل يحتوي كامًال إنجليزيٍّا فطوًرا أعدَّ أن ينبغي ربما أجرِّبها. أن وينبغي نفسه،
املتحدة الواليات من حديثًا الواردة األصناف (أحد املطبوخة والفاصوليا والنقانق، املقيل،
الساخن الشاي من فنجان مع النارنج املحمصومربى والخبز ضخمة)، بشعبية وتحظى
يف التقليدي الفطور عىل وأتعرَّف اإلنرتنت شبكة عىل أدخل أن ينبغي ربما بالحليب.
اإلفطار؟ عىل أتناوله ما أقرَِّر أن يمكن كيف األرجنتني. أو سنغافورة، أو الهند، جنوب
مجموعة بشأن يشكو بينما اإلفطار وجبة يغفل الهوبيت أحَد أتخيَّل أن يستحيل
بطرائق يحتفي نفسه تولكني أن ويبدو لتناولها. املتاحة نفسه بالَقْدر الجيِّدة األشياء
جهالء. قرويني بوصفهم منهم يسخر ال فتجده بالتقاليد؛ املقيَّدة الريفية الهوبيت
رون ويُخمِّ بثقٍة، الوجبات يطهون فهم البسيطة؛ حياتهم يف بحقٍّ سعداء فالهوبيت
ثابتون فهم بذلك. اآلَخرين قيام كيفية إزاء القلق دون األرض يف أنفاًقا ويبنون الجعة،
فنرى بحق؛ سعداء ولكنهم امليكنة، وعمليات التجديدات معظم ويرفضون طرائقهم عىل
واالحتفاء سعيد بزواج املطاف بهما ينتهي اللذين التقليديَّنْي الهوبيتنَْي ومريي سام
يحظى يَُعْد و«لم سمعته» «فَقَد وقد الوطن إىل عودته بعد بيلبو نجد املقابل، يف بهما.

باالحرتام».28
قاد ما وهو الخاتم، اكتشاف إىل قاَدْت ألنها رضوريًة؛ بيلبو مغامرة تظل ولكن
بيلبو عامليُة تنقذ إذ التكلفة؛ تَُفوق فالحقيقة امللك. وعودة الخواتم سيد سقوط إىل بدوره

الوسطى. األرَض السمعة السيئُة
أن مقابل تدفعه زهيًدا ثمنًا يَُعدُّ ٍ ُمَعنيَّ فطوٍر عىل االستقرار صعوبة بلحظة واملرور
ذلك ويف واتصاًال. تالحًما يزداد الذي املتمدد، املتنامي، عاملنا يف تشاُركيٍّا مواطنًا تكون
مبهجًة، تكون أن والحواجز الحدود َعْربَ للحوارات يمكن للظروف، «وفًقا أبياه: يكتب
جيلدور الجني ويقول حتمية.»29 أنها هي لها األساسية السمة ولكن تماًما؛ مزعجة أو
ولكن بداخله، نفسك تحبس أن يمكنك إذ بالكامل؛ محوره أنت الرحيب «العالم لفرودو:
العالم تأثريات من تختبئ أن يمكن ال لألبد.»30 خارجه نفسك تحبس أن يمكنك ال
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واحٍد خندٍق يف ا حقٍّ يضعك اإلطالق عىل األفضل هي واحدة ثقافة أن واالدعاء الخارجي.
اإلنساني.31 التاريخ طغاة أسوأ بعِض مع

وأرستك. أصدقائك مع رءوًفا سمًحا تكون أن يكفي فال االختالف»؛ «يعيش أقول
بالغرباء.32 الرفق جميًعا نتعلم أن بد ال مًعا، نحيا فلَكْي
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بالوحل خ وامللطَّ والرشير، الطيب،





الخامس الفصل

باجنز بيلبو جمد

ليندال-إربن وكريج تاليافريو تشارلز

«اإللياذة»، ف املجد؛ بسبب الدِّماء من هائٌل َقْدٌر أُِريق الغربيني، والتاريخ الشعر يف
(الشهرة، املجد ترى األخرى العظيمة الغربية املالحم من وغريها و«بيوولف»، و«اإلنياذة»،
تنني، هزيمة ثم ه وأمِّ وحٍش هزيمة يف أو ما، لعدوٍّ البطويلِّ القتل يف والسمعة) والعزة،
أُصِقل الالحقني، واألدب التاريخ من بالكثري مروًرا الهومريي الشعر ومن بيوولف. يف كما

الدموي. أصله من ببعٍض يحتفظ كان ما غالبًا أنه إال املجد، مفهوم
شديد وعي عىل األوائل الفالسفة من وغريه ٤٢٨–٣٤٨ق.م) (حوايل أفالطون كان
ففي الجمال. حب وهو أََال بديٍل، تقديِم خالل من وردِّه لتحدِّيه وسعوا املجد، بتقليد
الحياَة أفالطون َر تَصوَّ العنف، خالل من للمجد واألسربطي الهومريي املفهوم مقابل
يف تتمثَّل التي وجهتها — أفالطون بحسب — وللرحلة بحث، أو لرحلة أقرب كيشء
(حوايل سقراط يعمد ألفالطون، «االعتذار» محاورات ففي والجمال. والصدق، الخري،
من قدٍر أكرب تكديس من تخجلون «أََال قائًال: أثينا مواطني لتأديب ٤٧٠–۳۹۹ق.م)
والحقيقة للحكمة االهتمام من يسرٍي َقْدٍر سوى تولون ال فيما والسمعة، والعزة املال
الرغم وعىل اإلطالق؟!»1 عىل به تبالون أو تعتربونه ال الذي للروح؛ األعظم والتحسني
البطولية يف والخري النفع أدركوا قد بعده من الفالسفة من والعديد أفالطون أن من
كتب فقد أرستقراطيٍّا؛ عنًفا يتطلَّب املجد كون يف تشكَّكوا فقد القتالية، والفضائل
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مرة ذات املثال، سبيل عىل (١٠٦–٤٣ق.م)، شيرشون الروماني والفيلسوف الخطيب
باملجد.»2 للشغف مدركني نكون أن «ينبغي يقول:

األرض يف األفالطوني. التقليد هذا يف تولكني آر آر جيه موقع نحدِّد الفصل هذا يف
من أيًضا يُحذِّرنا تولكني أن إال الكالسيكي، التقليد يف للمجد وافرة فرص ثمة الوسطى،
نحٍو عىل «الهوبيت» عبقرية وتكمن املجد. أجل من املجد وراء للسعي املغري الخطر
منَّا ويلتمس األول. املقام يف املجد عن يبحثون الذين ألولئك بديًال تقديمهم يف خاصٍّ
للبيت البسيطة واملباهج املنزيل الجمال يف الكامَن الخريَ الجد محمل عىل نأخذ أن تولكني

واملدفأة.
كثب عن مًعا لنستعرض تولكني، أعمال يف املنزيل الجمال عن البحث قبل ولكن

الوسطى. تولكني وأرض الكالسيكي امللحمي التقليد من كلٍّ يف املجد تقليَد

واألرضالوسطى الغرب يف املجد (1)

العرض نت تضمَّ فقد بسيٌط؛ ماديٌّ بُْعٌد بدايتها يف (kleos (باليونانية املجد لكلمة كان
االنتصار مجد يكن لم بطولية. حركة خالل من َقْت تحقَّ التي املعركة لغنائم العام املادي
قاًرصا يكن ولم ومنضبط، منظَّم تحرُّك مسألة لكْن الدماء، إلراقة شهوة مسألة مجرد
أو البطل، عائلة ليشمل يمتد أن يمكن ق املتحقِّ املجد ألن الفردية؛ العزة عىل بالرضورة
القديس العظيم القديم املسيحي املفكِّر كتب وقد إمرباطوريته. أو مدينته، أو قبيلته،

قال: حيث القدامى؛ األبطال عن ييل ما (٣٥٤–٤٣٠م) أوجستني

الحياة، يف رغبتهم كانت هذا وألجل وحماس؛ بشغف للمجد مكرسني كانوا
غري الولع هذا وكان املوت. عىل اإلقدام يف يرتدَّدون ال كانوا أيًضا هذا وألجل
كانوا األخرى. لألشياء شهيتهم يكبح آَخر، يشء أي بخالف باملجد، املرشوط
مفخرة سيكون ولكن يُؤَرسوا، أن بالدهم عىل العار من سيكون بأنه يشعرون
أوًال، تحريرها عىل العزم عقدوا ولذلك وإمرباطورية؛ نفوذ لها يكون أن لها

تَْحُكم.3 جعلها عىل ثم

مع يتناسب والنفوذ القوة هذه مثل بلوغ خالل من للمجد البطويل االكتساب كان
وهكتور أخيل له يسعى الذي املجد نوع هو وهذا ومنزلته، ونُِهب ُقِتل الذي العدو مجد
أعزَّ هكتور يقتل فحني طروادة.4 جدران خارج اآلَخر أحدهما يواجه حني «اإللياذة» يف

74



باجنز بيلبو مجد

صديقه ملقتل النتقامه باملجد، أخيل يحظى هكتور، بذبح أخيل يقوم ثم أخيل، أصدقاء
األعظم. ومحاربها طروادة أمراء أنبل هكتور؛ لعظمة ونظًرا

ذاته العالم تاريخ تأثََّر فقد فقط؛ األدب عىل قاًرصا املهيب البطل مفهوم يكن لم
بما مفتونًا (۳٥٦–۳٢۳ق.م) األكرب اإلسكندر فكان الهومريي. املجد عن البحث برحلة
وبحسب كنموذج. بأخيل للتأيسِّ وسعى «اإللياذة»، يف للمجد الرجولية الفضائَل اعتربه
خالل معه «اإللياذة» من بنسخة اإلسكندر احتفظ ٤٦–١٢٠م)، (حوايل بلوتارخ املؤرخ
وراء اإلسكندر سعي وصار وسادته! تحت وهي ينام كان إنه حتى العسكرية، حمالته
مجد ملساواة يسعى كان عندما يوليوسقيرص(١٠٠–٤٤ق.م) لدى يُحتذَى نموذًجا املجد
اإلمربيايل للطموح املغذي باعتباره أيًضا القديم السعي لهذا يُنَظر وربما بشخصه. روما
وأملانيا العظمى، وبريطانيا وإسبانيا، فرنسا، مثل: العظمى؛ األوروبية الدول يف الحديث

النازية.
والقوة الدنيوية املعارك ميادين من املجد مفهوم َل تحوَّ املسيحية، ظهور مع
فكان املطَلَقنْي؛ والوالء املجد يستحق هللا أن يف املتمثِّلة املثالية القيمة إىل اإلمربيالية
ما أوجستني كتب ذلك ويف وعبثًا، خطيئًة املجد وراء الجاهيل السعي يرون املسيحيون

ييل:

بأرسه البرشي الجنس إلزعاج كربى رشوًرا تجلب للهيمنة» «الشهوة هذه إن
ألبا، غزو عىل انتَرصْت حني الشهوة هذه بسبب روما ُهِزمت لقد وإنهاكه.
مثلما — «اآلثم» إن إذ «املجد»؛ اسَم لجريمتها الشعبي التهليل عىل وأطلقت
األفعال ذو اإلنسان ويُباَرك روحه، رغبات يف «يُمتَدح — املقدس الكتاب يقول

الخبيثة.»5

املقام يف يعودان األوائل املسيحيني من وغريه أوجستني منظور من واملديح املجد كان
بل فحسب، ذاته حدِّ يف ًا خريِّ شيئًا وكماله ونَِعمه لعطاياه هللا تمجيد يكن ولم هلل، األول
من الكثري أن إىل وبالنظر العنيف. والطموح اإلنساني الغرور جماح كبح يف أيًضا ساَعَد
يف حقيقية فرصة أيًضا هناك كانت فقد الكامل، السالم مبدأ تبنَّوا قد األوائل املسيحيني
من يكن لم — تولكني أشار كما — أنه غري الجاهيل، ماضيه من املجد مفهوم اقتطاع

الكالسيكي. املجد مفهوم عن التخيلِّ املسيحيني عىل السهل
«بيوولف: بعنوان الربيطانية األكاديمية يف محارضًة تولكني ألقى ١٩٣٦ عام يف
تأليفها تمَّ (التي «بيوولف» القديمة اإلنجليزية البطولية امللحمة كانت والنقاد». الوحوش

75



والفلسفة الهوبيت

ولكن املسيحية، العنارص أنواع شتى تضمُّ عرش) الحادي والقرن الثامن القرن بني فيما
فأسفل كبري. حدٍّ إىل والزخرفة الزينة قبيل من كانت العنارص هذه أن إىل أشار تولكني
من النشاط غاية يف للمجد بطويل تقليد هناك كان املسيحية واملراجع اإلشارات هذه
بيوولف، القصة، فبطل العنف. خالل من املدح كسب وهو أََال املسيحية؛ قبل ما عرص
ويحث للعنف، يميل ال الذي الجديد العهد يف يسوع إىل منه الكالسيكيني باألبطال أشبه
بالرأفة يعظ يسوع كان وبينما اآلَخر. الخدَّ لهم يديروا وأن أعداءهم يحبوا أن عىل أتباعه
االنتصار بهجة عىل بكثري أكثر منصبٍّا بيوولف تركيز كان والتواضع، والصفح والرحمة

املجيدة. املهيبة الشهرة وتحقيق
ففي املعركة؛ أرض عىل للبطولة مكان بالتأكيد هناك الوسطى، تولكني أرض يف
مع مباِرش بشكٍل الخمسة الجيوش معركة يف ثورين هجوم يتوافق «الهوبيت»، رواية

الكالسيكي: البطويل التقليد

… ثورين! نسوا لقد البوابة. َعْربَ نفري صوت وجاء صيحٌة، انطلقت فجأًة
ال وصاروا والعباءة، القلنسوة تالشت رفاقه. وتَِبعه الجبل، أسفل امللك هبَّ
ووسط أحمر. ضوء شعاع أعينهم من وقفز الربَّاقة، الدرع سوى يَْرتَدون

محترضة.6 نريان يف الذهب مثل العظيم القزم تألَّق الدامس الظالم

النهائية الهزيمة خالل من املجد ق يحقِّ فإنه املعركة، يف يموت ثورين أن من الرغم وعىل
بصفة العظيم باملجد الظفر يف ثورين وينجح بنجاح. البطويل مسعاه وبلوغ ألعدائه
شيرشون الَحَظه ملا مصداًقا يواجهها؛ أن بد ال التي الهائلة الكاسحة القوة بفضل خاصة

املجد.»7 عظم املشقة؛ عظمت «كلما أن من
امللك» «عودة رواية يف أكرب بدرجة الكالسيكي املجد لبلوغ الفرص هذه مثل تتجىلَّ
اعتبارها يمكن لحظة ففي ألراجورن. األخرية املحطة أنه يتضح ما تولكني يصف حني
تولكني ويعرض السوداء. موردور بوابة بلوغ قبل قواته أراجورن يُنَظِّم لحظاته، أعظم
لقوات الغرب رجال ومواجهة مباَرشًة البوابة فتح بعد ألراجورن اذة األخَّ اللوحة هذه

مرات: بعدَّة عدًدا تَُفوقهم معادية

وعىل معركته. تنظيم أجل من الوقت من القليل سوى أراجورن أمام يكن لم
اآلَخر التل وعىل والنجوم، الشجرة راية ُرِفَعْت وهناك جاندالف، مع وقف التلِّ
األبيض الحصان أمروث، ودول روهان رايتا وقف للغاية قريبة مسافة عىل
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مواِجٌه خاتٌم ُصِنع تقريبًا تلٍّ كل وعىل وقنوط. هدوء يف الفضية، والبجعة
حيث موردور، اتجاه يف املقدمة يف ولكن وسيف. برمح ج مدجَّ الطرق، لجميع
وقف منهما وبالقرب اليسار إىل إلروند ابنا وقف األول، املرير الهجوم سيأتي
القامة ذوي أمروث دول رجال مع إمراهيل األمري وقف اليمني وإىل الدوندين،

البرش.8 من الربج حرَس يحصدون وراحوا الشقراء، والبرشة الطويلة

موعد عىل القتالية، وشاراتهم وزيهم املهيبة بأسمائهم املحاربني، من املجموعة هذه إن
تألًقا أكثر بطولتهم تجعل مستحيًال يبدو االنتصار أن وحقيقة مجدهم. لحظة مع

الرضورة. اقتضت إن للموت أنفسهم يكرِّسون سوف وَشْعبُه فأراجورن وإرشاًقا؛
باستبسال؛ القتال خالل من باملجد يحظى نفسه بيلبو أن يبدو «الهوبيت»، رواية يف
تحرير أجل من عليها ويتغلَّب وإقداٍم، بشجاعٍة املتوحشة العناكب يهاجم بيلبو فرتى
ملك ردهات يف أرسهم يتم أن بعد أخرى) (مرة أصدقائه تحرير يف وينجح أصدقائه،
ق ليتفوَّ ومهارته فطنته ويستخدم مهلٍك، فتَّاٍك لتننٍي ويتصدَّى األرض، تحت الجن
عىل متغطرًسا ملًكا يُجِرب كبرية شخصية مخاطرة ويف الخائن، جولوم عىل بالحيلة

ثروًة. بيلبو يكلِّف هذا أن من الرغم عىل إرثه، من جزء عن التنازل عىل املوافقة
أعمال يف الكالسيكي باملجد الخاصة العنارص هذه كل وجود أن من الرغم وعىل

التقليد. لهذا نقًدا الواقع يف لنا يقدِّم فإنه الخيالية، تولكني

املجد! ثم أوًال! الجمال (2)

البطويل املجد وراء السعي بشأن متشكًِّكا أفالطون كان الفصل، بداية يف أرشنا كما
البيلوبونسية الحرب يف وخرباته لتجاربه جزئيٍّا يُعَزى هذا كان وربما ذاته. املجد ألجل
غري الحرب كانت وأسربطة. أثينا بني موت أو حياة معركة كانت التي (٤٣١–٤٠٤ق.م)
والجوع. واملرض، العنف، جرَّاء القتىل من اآلالف عرشات تاركًة وحشيتها، يف رة متصوَّ
السيطرة باسم األثينيني الدولة رجال ِقبَل من البداية يف دفاًعا الَقى الذي — الرصاع وقاد

اليونانية. الحضارة وانتحار أثينا إبادة إىل — الخالد واملجد اإلمربيالية
وهي والخري؛ والحقيقة، الجمال، وراء السعي عىل أفالطون حضَّ املجد، عن عوًضا
ويذهب األمثل. واإلبداع لالبتكار ومصدًرا بطبيعتها للحياة معزِّزة اعتربها التي الِقيَم
العدالة. وراء السعَي أفضل بشكل نستطيع بالخري، االستمتاع خالل من أنه إىل أفالطون
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واإلنتاجية اإلبداع أن عىل أرصَّ ولكنه املجد، قوة عىل أفالطون أثنَى «املأدبة»، محاورته ويف
عىل التناُسل بعملية الجمال حبَّ شبََّه وقد بالجمال، االستمتاع يف يوجدان الحقيقيَّنْي

املعركة. حب عكس
املثالية الدولة عن طرحه ففي التام؛ الالعنف بتعليم أفالطون أو سقراط يَُقْم لم
غري مسلٍَّح، ودفاٍع عامٍّ نظاٍم إىل بالحاجة رصاحًة أفالطون اعرتف «الجمهورية»، يف
رصاعها يف الدخول نحو بأثينا دفع الذي باملجد التباهي نوع هو الغائب اليشء أنَّ
هادئٍة بحياٍة «الجمهورية» كتاب نهاية يف أوىص أفالطون إن بل أسربطة. مع الكارثي
رأينا، ومثلما العسكري.9 واملجد النفوذ وراء للسعي وليس والحكمة للفضيلة مكرسٍة
ولكن الكالسيكي، للمجد مكانًا األخرى الخيالية تولكني وأعماُل «الهوبيت» رواية تحوي
للمجد (ومسيحي) أفالطونيٍّ ربٍط خالل من فيه ق والتعمُّ تعريفه جرى الحقيقي املجد

واإليثار. والتآلُف، والرحمة، التواضع، فضائل ذلك يف بما بالفضيلة،
املفقودة، مملكته إىل بعينه خطر طريق اتخاذ بشأن جاندالف ثورين يسأل حني

قائًال: ذلك من جاندالف يحذِّره

بطل. بل ، قويٍّ محاِرٍب وجود دون جدوى أي لذلك يكون «لن الساحر: قال
بعًضا بعضهم بمحاربة مشغولون املحاربني ولكن واحًدا، أجد أن حاولُت لقد
لهم ليس ببساطة أو نادرون، املجاورة املناطق يف واألبطال بعيدة، أراٍض يف
من تُستخَدم والفئوس معظمها، يف كليلة املناطق هذه يف فالسيوف وجود.

للصحون.»10 أغطية أو كمهاد تُستخَدم والدروع األشجار، قطع أجل

البأس، شديد محاربًا بصفته ليس والرفقة، ثورين إىل لالنضمام بيلبو عىل االختيار يقع
بيلبو من ع نتوقَّ أن يمكن ال ثَمَّ ومن نسبيٍّا. كوميديٍّا دوًرا يَُعدُّ مما ا؛ لصٍّ بصفته ولكن
الحربي «الزي شيرشون: كتبه ملا مصداًقا الكالسيكي، الحربي التقليد يف مجٍد تحقيَق
وبعيًدا الحرب.»11 يف باملجد ولعنا عىل آَخر دليًال يَُعدُّ تقريبًا تماثيلنا كل يزين الذي
لتطهري الهوبيت وفريق جوندور حرس برج أفراد أحد كونه القصرية، بيبني مهمة عن
تولكني أعمال يف العسكرية املالبَس الهوبيت فيها ارتدى التي الوحيدة املرة فإن الشاير،
مثري بشكل الحجم كبرية أوركية ودروع بخوذات وسام فرودو اتََّشح عندما كانت

موردور. يف التنكُّر سبيل عىل للضحك
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باأللقاب نفسه؛ ثورين بها يقدِّم قد التي بالطريقة «الهوبيت» رواية تبدأ ال
ثورين غضب عن لنقرأ الكتاب نفتح ال فنحن القديم. الزمن من وأغاٍن األرستقراطية
«اإللياذة». من االفتتاحية السطور يف أخيل غضب عن بها نعلم التي بالطريقة وحنقه
مغامرات أية لهم ليس هادئون بسطاء قوٌم الهوبيت أن نعلم تولكني كتاب بداية ففي
والجعة، والفطر، والغليون، الشاي، أباريق يحبون فهم ع؛ متوقَّ غري يشء أي يفعلون وال
ببيلبو، لقاءٍ أول ويف الجحور. تشبه التي املريحة والبيوت جيًدا، بها املعتنَى والحقول

12«! لصٍّ إىل منه اٍل لبقَّ «أقرَب يبدو بأنه األقزام أحد يصفه
عىل األقزام ويبدو والشهرة، املجد لفتنة منجذبون ه وبََرشَ وجنَّه تولكني أقزاَم إنَّ
وشتى والقيثارات، واألقداح، األسلحة، صناعة يف بسمعتهم مغرمني الخصوص وجه
الج يف املفاجئ الحفل يف األقزام يَُغنِّي بينما «الهوبيت»، بداية ويف الثمينة. األشياء أنواع

الرغبة: محل لألشياء بامتداحهم بيلبو يتأثَّر إند،

باليد املصنوعة الجميلة لألشياء بحبٍّ الهوبيت َشَعر يَُغنُّون، راحوا بينما
قلوب رغبة الغرية، تملؤه عاٍت حبٍّ جسده، َعْربَ يرسي والسحر والدهاء
الجبال وشاهد ذهب لو وتمنَّى بداخله، مغاِمٌر يشءٌ استيقظ حينئٍذ األقزام.
الكهوف، واستكشف املاء، وشالالت الصنوبر أشجار حفيَف وسمع الشاهقة،
جواهر يف يفكِّر وراح … النافذة من فنظر ميش. عصا من بدًال سيًفا وأمسك

املظلمة.13 املغارات يف تلمع وهي األقزام

وكنز، بسيف بها يظفر قد التي باألمجاد يُْفتَن أن عىل بالتأكيد قادٌر بيلبو فإنَّ إذن
املسلوبة: سموج ثروة يواجه حني ومجدها الثروة رهبة وتغمره

تكن لم ولكن قبُل، ِمْن التنني كنوز عن وأغاني حكايات سمع قد بيلبو كان
وُمخرتًقا عامًرا قلبه فكان بَْعُد. انتابته قد ومجده وشهوته الكنز هذا مثل روعة
الثمني الذهب يف ساكنًا يحرِّك أن دون يحملق فراح ورغبتهم؛ األقزام بسحر

املخيف.14 الحارس ناسيًا يُحىص، ال الذي

بيلبو حصانة وتتضح إغرائها. تحت يقع ال فإنه املجد، بفتنة بيلبو يشعر بينما ولكن
حصول عدم عىل داين لحرسة استجابته يف الدنيويني والشهرة املجد إغراء ضد املطلقة

79



والفلسفة الهوبيت

أنه أيًضا ويبدو بالتواضع. زاخرة بيلبو إجابة فتأتي الثروة، من ُمْجٍز نصيٍب عىل بيلبو
العنف: إلثارة تميل إذ آمنة؛ غري بطبيعتها العظيمة الثروة أن إىل ضمنًا يشري

ينبغي فكيف ا؛ حقٍّ يل راحة ذلك يف ولكن منك، عظيم كرم «هذا بيلبو: قال
طوال وقتٍل حرٍب وقوع دون الوطن إىل الكنز هذا كل أحمل أن األرض بحقِّ
إىل أعود حني به أفعله أن ينبغي الذي ما أعرف وال أعرف. ال الطريق؟!

يديك.» بني يظل أن األفضل من أنه من يقني عىل أنا الوطن!
واآلَخر بالفضة، مملوء أحدهما فقط، صندوقنيصغريين يأخذ النهاية ويف
حدود يف هذا «سيكون وقال: َحْمَله، قويٌّ حصاٌن يستطيع ما وهو بالذهب،

فيه.»15 الترصف عىل قدرتي

َصْلٍد ُمقاِتٍل وداَع يودِّعهم ال الكربى، املعركة من نجوا الذين األقزام بيلبو يودِّع حني
مأدبة عن يتحدَّثون األقزام وتجد النجاح. حقق تحالُف َخْلق أجل من يشء بكلِّ جاَزَف
وليس جذَّاب بشكل عادية تأتي بيلبو إجابة ولكن عودته، عند لبيلبو سيقيمونها عظيمة

بطولية: ملحة أي بها

ويف حناجرهم. يف علقت الكلمات ولكن بوابتهم، أمام األقزام انحنى ذلك بعد
حني زيارتنا، عاوْدَت إذا حللَت. أينما سعيًدا وحظٍّا «وداًعا بالني: قال النهاية

«. بحقٍّ فاخرة الوليمة فستكون أخرى، مرة جميلًة ردهاتنا تعود
إنَّ الباب! تطرقوا حتى تنتظروا فال بطريقي، مررتم «إذا بيلبو: قال

وقت!»16 أي يف منكم بأيٍّ مرحبًا الرابعة، يف الشاي موعد

وسموج، وثورين، البحرية، مدينة سيَد الزَمْت التي اإلغراءات صنوَف بذلك بيلبو يقاوم
الدنيوية. والشهرة األشياء يشتهون الذين واآلَخرين

الكالسيكية، األبطال قائمة يف ما ألفضل معادلٌة املؤثرة أراجورن شجاعة أنَّ شكَّ وال
التشتيت من نوع لخلق كانت موردور بوابات قبالة العظيمة وقفته أنَّ الِحْظ ولكن
مقصود غري يسرٍي (بقدٍر املتواضعني الشجعان الهوبيت من اثنان يتمكَّن حتى واإللهاء
القوة. خاتم تدمري طريق عن للعدو القاضية الرضبة توجيه من جولوم) من العون من
تَبُْد لم وربما «الهوبيت»، بداية يف لألقزام بالنسبة الحال متواضع اًال بقَّ بيلبو بََدا ربما
بالنسبة الحوانيت أصحاب أهمية تَُفوق أهميٌة (البستاني) وسام بيلبو) (وريث لفرودو
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به الفوز يمكن الذي املجد قيمة من تقلِّل أال الحكمة من يظل ولكن الرشير. لسورون
معركة خوض أجل من تنشئتهم تَْجِر لم الذين العاديني الحوانيت أصحاب ِقبَل من
الحوانيت، أصحاب من ًة أُمَّ كانت إنجلرتا أن إىل مرة ذات نابليون أشار فقد أرستقراطية؛

أوروبا. عىل سيطرته إنهاء يف األهمية وبالغ حاسًما دوًرا لعبت األمة هذه أن غري
تنصيب حفل يف واملجد اإلشادة من كبريًا َقْدًرا الهوبيت من وأتباعه فرودو ى يتلقَّ
الصوت ذات اإلشادَة ليست اإلشادة هذه ولكن الخواتم»، «سيد أحداث نهاية يف أراجورن
الخام، الطبيعية بالقوة إشادًة ليس فاملجُد ؛ الهومرييِّ التقليِد يف للمحاربني املميِّزة األجشِّ
التصنيف نطاق ع يوسِّ بيلبو فإنجاز املتواضعني. يد عىل ق تتحقَّ التي بالَعَظمة ولكن
كاراليل توماس الربيطاني خ للمؤرِّ الكالسيكي املقال يف ح املوضَّ للبطولة الكالسيكي
ذلك يف بما األبطال، من ًة عدَّ أنواًعا كاراليل يُعرِّف األبطال».17 «عبادة (١٧٩٥–١٨٨١)
بد وال وحاكم. وكاتب، وفنان، وقديس، وشاعر، ورسول، إلهية، صفة كصاحب البطل،

متواِضع.18 كهوبيت البطل وهي أََال إضافية، فئة هناك تكون أن

الهوبيت طبيعة وتغيري تركيب (3)

أيًضا يحذرنا فإنه للمجد، الكالسيكي املفهوَم «الهوبيت» روايته يف تولكني ينتقد بينما
واملغامرات، التجارب لوال إنه فيقول الالزم، من أكثر بيتية شخصيات نكون أن خطر من

بشأنه: للتحدُّث ا جدٍّ القليل هناك لكان

بقضائها الجديرة واألياَم بامتالكها الجديرة األشياءَ ولكنَّ غريب، ليشء إنه
واملثرية املزعجة األشياء بينما كثريًا؛ إليها يُستَمع وال عنها يُحَكى ما رسعان
من كبريًا َقْدًرا وتستغرق جيِّدة، كحكاية تصلح الشنيعة، وحتى لالضطراب،

حال.19 أيِّ عىل الحكي

لقد لبيلبو. جاندالف توجيه يف العنارصاألساسية هي الجيدة واملحادثات الحكايات وتبدو
املريحة الحياة إىل تام بشكل ينزلق أن خشية والخطر؛ املغامرة ملواجهة بحاجٍة بيلبو كان
ما باملخاطر، محفوفة مغامرة دون فمن جريانه،20 يحياها التي املغامرات من الخالية
أنت بك! خطب ثمة … بيلبو! «عزيزي وتأثُّر): (بعاطفة يقول أن جاندالف استطاَع
وُكرَِّم املجد من بنوٍع بالفعل بيلبو فاز لقد قبُل.»21 من عليه كنَت الذي الهوبيت لسَت

ريفيندل. يف الجن ِقبَل من مشيبه يف رائع بشكل
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املنزلية األشياء لجمال بحبٍّ بيلبو يحتفظ الكالسيكي، البطل عكس عىل ولكن
َفَقَد قد بيلبو يكون ربما به. يحظى الذي واملدِح الخطرة مغامراته كل وسط الصغرية
درًسا بيورن من تعلََّم ولكنه شاير، إىل عودته لدى الجميلة الفضيَّة مالعقه من بعًضا
بحب اإلطالق عىل منبهًرا بيورن يكن فلم والثروة؛ للمجد املحدودة القيمة عن ا مهمٍّ

الزائلة: للثروة والرفقة ثورين

بواسطة األشياء وصنع والجواهر والفضة الذهب عن حديثهم أغلب كان
تكن فلم األشياء؛ هذه ملثل اهتماٍم أدنى يعري بيورن أن يَبُْد ولم الحدادة،
األشياء من ِقلَّة كانت السكاكني وعدا ردهته، يف فضة أو ذهب من أشياء هناك

األساس.22 من املعدن من مصنوعة

والجمال، للخري املجد إخضاع يف وإدراك وعٍي عن أفالطون يتبع تولكني يكن لم ربما
السبيَل باعتباره الدنيوي الجمال عىل أفالطونيٍّ تأكيٍد إىل تُْلِمح «الهوبيت» نهاية ولكن

جاندالف: فيقول الحياة. يف ا حقٍّ مهم هو ملا

ولكنك بك، اإلعجاب غاية يف وأنا باجنز، سيد يا الروعة غاية يف شخٌص «أنت
رحيب!» عالم يف الحجم ضئيل شخص مجرد النهاية يف

التبغ.23 برطمان وناَوَله هلل!» «شكًرا ضاحًكا: بيلبو فقال

جماح يكبح ما هو األخرى البسيطة واألشياء والبساتني والوجبات للتبغ الحب هذا إن
املفرط. املجد وراء السعي

أشهر «املأدبة»، يف فالحديث ذلك. مع سيتفقان أفالطون وتلميذه سقراط كان
يف الحال هو (كما معركة أعتاب عىل يدور ال والجمال، الحب عن أفالطون محاورات
عن عبارة املكان كان فقد «اإللياذة»). يف (كما حربيٍّ معسكٍر يف أو جيتا»)، «بهاجافاد
الخطب. وإعداد الحكمة يف اآلخرين عىل التفوَق فيه املشاركني من كلٌّ يحاول حفل
مقاتٌل ده يجسِّ الذي الشهري االستثناء مع للحب، فلسفة إنشاء يف يشاركون فالجميع
الجمال حب عن عاجًزا بوسامته املشهور الشاب هذا يظهر إذ ألكيبيادس؛ هو عنيٌد
وهو للمجد، الشخيص ب والتعقُّ املتعة، وراء والسعي اإلغواء، يف أفضل فهو حقيقيٍّا؛ حبٍّا
أفالطون أشار لقد أسربطة. أعدائها؛ أللدِّ أثينا تسليم إىل النهاية يف به أفىض طموح

بهجًة.24 أكثر لعالم الطريق إىل وتولكني

82



باجنز بيلبو مجد

هوامش

(1) Plato, “The Apology,” in Dialogues of Plato, trans. Benjamin Jowett
(New York: Random House, 1937), 1:412-13.

(2) Cicero, De Officiis, trans. George B. Gardiner (London: Methuen,
1899), 33.

(3) Saint Augustine, City of God, trans. Henry Scowcroft Bettenson
(Harmondsworth, UK: Penguin, 1972), 197.

(4) A vivid portrait of ancient Greek glory may be found in book 15,
lines 644–652; book 17, lines 412–419, 453–455, and 563–566; and book
19, lines 202–214. For a vivid overview of pagan glory, see WilliamDurant,
The Story of Civilization: The Life of Greece (Norwalk, CT: Eaton Press,
1992), 50.

(5) Saint Augustine, City of God, 104.
(6) J. R. R. Tolkien, The Hobbit: or, There and Back Again (New York:

Del Rey/Ballantine Books, 2001), 285.
(7) Cicero, De Officiis, 32.
(8) J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings: The Return of the King (New

York: Del Rey/Ballantine Books, 2001), 175.
(9) Aristotle (384–322 BCE), Plato’s great pupil and the tutor of

Alexander the Great, agreed. See his critique of honor as the chief good
in Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Martin Ostwald (Englewood Cliffs,
NJ: Prentice-Hall, 1969), 1095b22–29.

(10) Tolkien, The Hobbit, 21-22.
(11) Cicero, De Officiis, 30.
(12) Tolkien, The Hobbit, 18.
(13) Ibid., 15-16.
(14) Ibid., 215-16.
(15) Ibid., 293.

83



والفلسفة الهوبيت

(16) Ibid., 294.
(17) Thomas Carlyle, Past and Present (New York: Charles Scribner’s

Sons, 1918), 40–46.
(18) For an excellent analysis of hobbits as heroes, see Richard Pur-

till, J. R. R. Tolkien: Myth, Morality, and Religion, 2nd ed. (San Francisco:
Ignatius Press, 2003), 59–77.

(19) Tolkien, The Hobbit, 51. In one of his letters, Tolkien notes that
one moral of The Lord of the Rings is that “without the high and noble
the simple and vulgar is utterly mean; and without the simple and ordi-
nary the noble and heroic is meaningless.” Humphrey Carpenter, ed., The
Letters of J. R. R. Tolkien (Boston: Houghton Mifflin, 1981), 160.

(20) As Tolkien notes in a later story, Gandalf’s plans to get rid
of Smaug nearly failed because Bilbo had changed greatly in the years
since Gandalf had last seen him. Bilbo “was getting rather greedy and
fat, and his old desires had dwindled down to a sort of private dream.”
J. R. R. Tolkien, “The Quest of Erebor,” in Unfinished Tales of Númenor and

Middle-Earth, ed. Christopher Tolkien (Boston: Houghton Mifflin, 1980),
232.

(21) Tolkien, The Hobbit, 302.
(22) Ibid., 126.
(23) Ibid., 305.
(24) We wish to thank Eric Bronson and Gregory Bassham for their

excellent insights on glory and hobbits; we are deeply grateful for their
encouragement and contributions to our inquiry. We also wish to thank
Elizabeth Clark for her brilliant assistance in researching and editing this
chapter.

84



السادس الفصل

«اهلوبيت» يف والتواضع الفخر

جارسيا لورا

الحال ميسور فهو للغاية؛ العادية شخصيته بفضل بيلبو يربز «الهوبيت»، بداية يف
باملغامر، ليصفه أحٌد يكن لم إنه لنا ويُقال وروتينيًة، هادئًة حياًة ويعيش مريٍح، بشكٍل
رجل إنه التوك). (عشرية لوالدته أقاربه بعض بني املشاعة الهراءات من الرغم عىل

والكياسة. والعزة، الضيافة، كرم فضائَل يملك نواٍح، عدة من حقيقي إنجليزي
خاصته اللحوم مخزَن يفتح إذ أيًضا؛ للتواضع صورًة البداية يف بيلبو يبدو
القهوة، ويقدِّم إند. باج يف بمنزله يحتشدون الذين عرش الثالثة والغرباء لجاندالف
والفواكه، املفروم اللحم وفطائر البذري، الكعك جانب إىل والجعة، والنبيذ، والشاي،
والبيض، بالزبد، السكونز وكعك التفاح، وكعك والسالطة، الخنازير، لحم وفطائر
خطرية، مشكلة يف بيلبو وقع أينما أنه أيًضا نجد ولكننا واملخلالت. البارد، والدجاج
مما اليشء؛ بعض السيطرة نطاق عن الحميدة صفاته إحدى خروج بسبب ذلك يكون

رذيلة. إىل الفضائل إحدى ل بتحوُّ يهدِّد
حني غضبًا يشتعل يجعله — املثال سبيل عىل — والشموخ بالعزة فإحساسه
.« لصٍّ إىل منه اٍل لبقَّ أقرب «يبدو بيلبو أن من يشكو وهو جلوين للقزم السمع يسرتق
،« عتيٌّ أنه يُعتَقد حتى واإلفطار النوم عن يستغني أن له يخطر «فجأة بأنه إخبارنا ويتم
وجبٌة تَُفوته أن يكره كان شخص من بها يُستَهان ال واستياء سخط رشارَة يَُعدُّ ما وهو
أكثَر الهوبيت هذا بداخل «إن قائًال: األقزاَم جاندالف ويحذِّر يفعل. بيلبو كان مثلما

ذاته.»1 هو يعرفه مما بكثري وأكثر تعتقدون، مما بكثري
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األرضالوسطى يف الفضيلة (1)

تولكني. مغامرة قصة َعْرب كخيٍط تجري األخالقية، الشخصية أو الفضيلة، أهمية إن
للتعليم يمتد بل فحسب، واإلمتاع التسلية عىل يقترص ال الكاتب مقصد أن الواضح من
عىل ٤٧٠–٣٩٩ق.م) (حوايل سقراط ِقَدم القديم َعاء االدِّ دعم خاصة وبصفة والتوجيه،
ويمكن واالنحدار. التدهور إىل الرذيلة تفيض بينما االزدهار، تفيضإىل الفضيلة بأن األقل
من أنواع أي (١) جوهرية: أسئلة ثالثة عىل إجاباته خالل من األخالقية النظريات تمييز
ما (٣) خلوًقا؟ أكوَن أن ينبغي ِلَم (٢) وجوهريًة؟ بساطًة األكثر هي األخالقية األحكام

خاطئًا؟ أو صائبًا ما ًفا ترصُّ يجعل الذي
اآلن تُعَرف أخالقيًة نظريًة اليونانيون الفالسفة سانََد األول، بالسؤال يتعلَّق فيما
األفعال أو الفاضلة الشخصية بشأن األحكام جعلت التي الفضيلة»، «أخالقيات باسم
والقوانني قيِّم) (أو جيِّد هو ما بشأن أخرى، أخالقية مزاعم ثمة أساسية. الفاضلة
بيلبو عىل كان فإذا بالفضيلة. املتعلقة األحكام إىل أصلها يرجع األخالقية، والواجبات
الوفاء كون إىل يُعزى فهذا املثال، سبيل عىل أصدقائه، حماية بمحاولة يُلزمه واجب
تخدع أن تحاول أن اإلثم من ألن سيئ؛ أمر فهي ألغاز مسابقة يف الغش أما فضيلًة.

ما. شخًصا
الحياة أن ٣٨٤–٣٢٢ق.م) (حوايل أرسطو ادََّعى فقد الثاني، بالسؤال يتعلَّق فيما
الكامنة. إمكاناته أقىص بلوغ من شخص أي تمكِّن التي الحياة هي بطبيعتها، الفاضلة،
كحيوان للذات الكامل التحقيق إىل تؤدِّي شخصيٌة سماٌت هي األخالقية فالفضائل
ويرى الذات. تحقيق أو السعادة عن يبحثون بطبيعتهم البرش وكل اجتماعي، عقالني
الوسيلة هي هذه ألن أخالقي؛ بشكل ف نترصَّ أن علينا ينبغي أنه نظره وجهة من أرسطو
رغباتنا كل وراء تقف اإلشباع من النوع هذا يف والرغبُة الذات، تحقيق لبلوغ الوحيدة

األخرى.
إند، باج يف الهانئ بيلبو ملنزل تولكني وصُف يعكس أن املصادفة قبيل من وليس
إىل أبطالنا ينزل فحني هناك. يعيشون َمن شخصيَة ريفيندل؛ يف األنيقة إلروند وململكة
الصخور عىل املتسارعة املياه صوَت نسمع أن يمكننا إلروند، منزل اتجاه يف الوادي داخل
من منبعث دافئ وهج ثمة والبلوط. الصنوبر أشجار رائحَة ونشمَّ باألسفل، الواقعة
حني نندهش وال إلروند، نلتقي وأخريًا األشجار. بني الجن وغناء باألسفل املشتعلة النريان
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كالسحرة، وحكيًما كاملحاربني، وقويٍّا الجن، كسادة امُلَحيَّا وجميَل نبيًال «كان أنه نعلم
كالصيف».2 ولطيًفا األقزام، كملوك ومهيبًا

األفعال أن الفضيلة عن أرسطو نظريُة تعتِرب الثالث، بالسؤال يتعلَّق وفيما وأخريًا،
فالحكم زها؛ تحفِّ التي هات والتوجُّ النوايا عىل بناءً فقط األخالقي اللوم أو املدح تستحق
«تحاِول» كانت ما معرفَة يتطلَّب أخالقيٍّا خاطئة أو صحيحة بأنها اآلَخرين أفعال عىل
الترصف قبيل من هو فاضلة دوافع منطلق من والترصف تنجح. لم لو حتى فعله،

أخالقيٍّا. خاطئ ف ترصُّ فهو فاسد، دافع أي منطلق من الترصف بينما الصائب،
بداخلها، يختبئون كانوا التي الرباميل من األقزام رساح يُطَلق حني قصتنا، يف
ويشعر للهروب، املزعجة الخطة هذه بمثل إلتيانه بيلبو عن العفو يف صعوبًة يواجهون
املبتلَّة لحيته داخل مبتلَّة ة قشَّ هناك «كانت حيث: خاص؛ بشكل بالضيق ثورين قائُدهم
حتى بالغة ورضبات لكدمات وتعرَّض بالغني، وتيبُّس تقرُّح من يعاني وكان املرتهلة،
الشاطئ عىل لريقد الضحلة املياه عرب بتعثُّر امليش أو الوقوَف بالكاد يستطيع كان إنه
إذ ذلك؛ يف ُمِحقٌّ وهو النتيجة، هذه عىل اللوم قبول يرفض بيلبو ولكن ويتأوَّه.» يَِنئُّ
ثورين عىل املقتضبة إجابته كانت ثَمَّ ومن األقزام؛ يُْشِقي أن يقصد يكن لم بالتأكيد إنه

ميت؟»3 أم الحياة قيد عىل أنَت هل «حسنًا؛ هي:
للفضيلة نظريٍة منطلق من يعمل أرسطو، شأن شأنه تولكني، أن واضًحا يبدو
التعبري، جاز إذا الخلق، ذات للشخصيات للخلوقني، مدَّخرة لديه إشادة فأسمى األخالقية؛
بها سيقومون التي األفعال كانت إذا فيما بالتفكري قراراتهم يتخذون األقوام وهؤالء
يف أبطالنا يختار ما وغالبًا بها. للقيام عادية أفعال مجرد أم شجاعة، أو مخلصة، أفعاًال
نتيجة عن يُسِفر أن املحتمل غري من أنه هم حتى الجميع يعتقد طريًقا «الهوبيت» رواية

به. القيام يجب الذي األخالقي اليشء فقط فهو إيجابية؛
فكرة أدنى لديه يكون ال الجوبلن، كهوف من بيلبو يهرب حني املثال، سبيل عىل
املظلمة، الجبلية األنفاق داخل إىل العودة يف تردُّده فمع لذا واألقزام؛ لجاندالف حدث ا عمَّ
بتعاسة شعر وكم — يعود أن بد ال وأنه واجبه، هو ذلك بأن أمره حسم «قد أنه نعلم
املوقف هذا يف بيلبو واجب تعريف ويسهل أصواتًا».4 سمع حني — ذلك إزاء وبؤس
القدوم هو حالته يف به القيام يجب الذي واملخلص الشجاع فاليشء الفضائل؛ إطار يف

أصدقائه.5 ملساعدة

87



والفلسفة الهوبيت

يف الحياة تبثَّ أن شأنها من ألرسطو األخالقية الفضيلة نظرية مثل شيئًا إن
األرض تسكن التي املتعددة املخلوقات يصف تولكني وحتى بيلبو، قصة من كبرٍي قدٍر
نلتقي فحني الجسمانية. صفاتهم جانب إىل األخالقية سماتهم رسد طريق عن الوسطى
مطلًقا، الجدَل تعِرُف ال التي الرسمية الصالونات لغة تكن لم … «لغتهم أن نجد العمالقة،
أما الكافية. للدرجة أذكياء وليسوا بالجدل، ومولعون فوضويون، أنهم ويتبني مطلًقا»،
البداية؛ من مقزِّزين نجدهم ولكننا ما، حدٍّ إىل بارعون فهم اآلَخر، الجانب عىل الجوبلن،
تولكني ويخربنا األقزام. أحصنة اللتهام ويخطِّطون األقزام ويقرصون يجلدون كانوا إذ
مهاراتهم يستغلون ثَمَّ ومن حقودة»؛ قلوب وذوو وأرشار، القلوب، قساة «الجوبلن أن
يموتوا حتى عبيًدا العمل عىل أرساهم من الكثريين مرِغمني الشامل، الدمار أسلحة لصنع
بل حاًال، أفضل والذكية الرشيرة الكبرية الورج ذئاب وليس واملاء.6 الهواء نقص من
تزال ال التي القليلة البرش مستعمرات عىل للهجوم للتخطيط الجوبلن مع يتحالفون إنهم

الضبابية.7 الجبال ظالل يف متبقيًة
— يُنتَزعون وأبطالنا نبًال، أكثر سكان الوسطى باألرض يوجد الحظ، ولحسن
من الرغم عىل وأصدقائه، النسور ملك يد عىل ما مرحلٍة يف النار من — الكلمة بمعنى
القديم الجنَس ولكنَّ وقساة، جبناء منها والبعُض الطيبة، بالطيور ليست «النسور أن
ونبالء وأقوياء بأنفسهم فخورين كانوا فقد أجمع؛ الطيور أعظَم كان الشمالية بالجبال
«الرجل عن أرسطو فكرة د يجسِّ نموذًجا يَُعدُّ الذي بالفعل، إلروند التقينا لقد القلوب».8
أن من الرغم عىل أيًضا، جاندالف يف وفطريٍّ غريزيٍّ بشكٍل ونثق العظيمة»، الروح ذي

له. املباِرش الوصف من أكثر أفعاله من تُدَرك أن ينبغي شخصيته

هوبيت أني فخور (2)

يَُقدَّم عام وبشكل «الهوبيت»، رواية يف ا مهمٍّ دوًرا جيلٍّ بشكٍل األخالقية الفضائل تلعب
النسور فملك لذلك؛ استثناءات ثمة ولكن رذيلًة. بوصفه والفخر فضيلًة بوصفه التواُضع
هذا يف منه القصد كان الوصف هذا أن الواضح ومن متفاخرة، شخصية بأنه يُوَصف
القصة، نهاية وقرَب و«كريم»). «قوي»، مثل: صفات؛ تصاحبه (إذ اإلطراء هو السياق
سهم بآِخر التنني سموج يسقط عظيمة وشجاعة مهارة ذو رجل وهو بارد، نلتقي
ليست هذه التنني!»9 ذابح أنا جرييون، سليل بارد «أنا الجميع: مسامع عىل معلنًا لديه،
لبطولته. بالتأكيد والثناءَ املدَح يستحقُّ بارد أن من الرغم عىل التواضع، صورَة بالضبط
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خلَل وباعتباره بل رذيلة، بوصفه د يُجسَّ األمثلة، هذه عن بعيًدا الفخر، أن غري
فريستها ترتك العمالقة العناكَب فنجد األرشار؛ تدمري إىل يؤدِّي الذي الفتَّاَك الشخصيِة
اللفظية، وإهاناته تهكُّماته بفعل وحنق غضب من اعرتاها ملا الخفي؛ بيلبو ملالحقة
عىل والثناء غروره مخاطبة خالل من سموج ضعف نقطة اكتشاف من بيلبو ويتمكَّن

الصلفة. حصانته
ما فغالبًا القتل، أو األَْرس من مقربة عىل القصة أبطاُل يصبح حني ذلك، عىل عالوة
يتحدَّث فعندما أخرى. أو بطريقة والغرور الفخر قبضة يف وقوعهم بسبب هذا يكون
رسقة بشأن انرصافه لدى الذعة مالحظة إبداء إغراء مقاومَة يستطيع ال سموج، إىل بيلبو
ألسنِة لنفِث التننَي دفَعِت إذ قة؛ موفَّ غري ملحوظة كانت «لقد التنني. كنز من بعٍض
التنانني من أبًدا تسَخْر «ال القائَل: املثَل أوجد ما هو الحدث وهذا وراءه»، رهيبة لهب

األحياء.»10
يف آبائه موطن إىل بعودته القزمي ثورين لدى الفخر رشارة تتجدَّد النهاية، يف
وجنِّ البحرية مدينة قرويِّي مع له داِعَي ال نزاٍع يف الدخول إىل به يؤدِّي ما وهو الجبال،
ملك ثراين، بن «ثورين بوصفه نفسه إىل اإلشارة يف فيبدأ التنني؛ كنز تقسيِم عىل الغابة
بل اآلخرين، مطالب عدالة إدراك من والطمع الفخر من مزيٌج ويمنعه الجبال»، أسفل

عليك.»11 كثري وهذا َقْوِمي، ُصنْع من بدرٍع متَِّشٌح «إنك قائًال: بيلبو يخرب إنه
الخطيئة هو «الفخَر أن إىل تولكني، أعمال يف الباحُث ريتليف، جون يشري الواقع، يف
جن وتمرُّد إينور، موسيقى عىل النشاز فإدخال األخالقية».12 تولكني مبادئ يف األساسية
نفسها عىل فرَضتْه الذي واملنفى الخطيئة، يف جاالدريل ووقوع الفاالر، ضد النولدور
املباركة، اململكة بغزو املوت عىل التغلَُّب النيومينوريني ومحاولة الوسطى، الجزيرة يف
سورون ومحاولة السورون، يد من نزعه بعد الخاتم تدمري الكارثي إيسيلدور ورفض
ووقوع الرحمة، ورفضه سارومان وفساد إلٍه، كَمِلٍك يُعبَد وأن العالم عىل السيطرة
لخطيئة تولكني عزاها أمور كلها لالنتحار؛ الدافع واليأس الجنون ك َرشَ يف دينيثور

الفخر.13
الخيالية. تولكني كتابات يف رئيسيًة فضيلًة التواُضع يكون ما دائًما النقيض، عىل
عىل الوجود النادرة قدرتهما — االستثنائي وسام فرودو تواُضع كان املثال، سبيل فعىل
سورون هزيمة إىل أدَّى الذي الوحيد اليشء هو — واملجد للقوة الخاتم إغراءات مقاومة

الخواتم». «سيد يف

89



والفلسفة الهوبيت

بقوٍة والتواُضع للفخر تجسيداته وتأثََّرْت مخلًصا، َوِرًعا كاثوليكيٍّا تولكني كان
املسيحية األخالقيات ففي األخالقية. والرذائل للفضائل الكالسيكية املسيحية بالرؤى
أكثَر يُعتَرب بل املميتة؛ السبع الخطايا من واحًدا باعتباره الفخر إىل يُنَظر الكالسيكية،

إهالًكا. السبع الخطايا
هو الفخر أن أكسفورد، يف وزميله تولكني صديُق لويس، إس يس كتب وقد
زائفٍة رؤيٍة َخْلِق خالل من وجريانه هللا من كلٍّ عن املرءَ تفصل ألنها الكربى»؛ «الخطيئة
أقل هم َمن الزدراء املرء دفع خالل من والرب الخري عمل وتدنيِس هللا، أمام املرء ملزايا
نَِعي خطيئة توجد وال أكرب، بشكل مكروًها إنسانًا تجعل خطيئة توجد «ال وأضاف: منه.

أنفسنا.»14 يف أقل بشكل وجوَدها
غري «تقديٌر بأنه للجيب» الكاثوليكي «القاموس يف الفخَر هاردون جون ويعرِّف
يف تكن لم وكأنها باإلنجازات التباهي خالل «من ة: عدَّ بطرٍق يتجىلَّ قد للذات»، عاديٍّ
َعاء ادِّ أو املرء عيوب من التقليل خالل ومن اإللهيني، والنعماء الكرم نتيجَة األساس
ما الفتقارهم ازدرائهم أو اآلَخرين عىل التعايل خالل ومن بالفعل، يمتلكها ال صفاٍت

عليها.»15 الرتكيز أو اآلَخرين عيوب تضخيم طريق وعن ، املتكربِّ الشخص يملكه
لويس أشار وقد سلبية. بتعابري الفخر عن دوًما تولكني يتحدَّث ال رأينا، مثلما ولكن
أو اإلنجازات، أو بالعائلة، يربِّره ما له «فخٍر» ب للشعور الناَس نمتدح ما غالبًا أننا إىل
كذلك، األمر كان إذا تارة؟ ورذيلًة تارة، فضيلًة الفخر يكون هل إذن املدرسة.16 أو اإلرث،
مع األخالقية أرسطو نظريُة تعامَلْت فقد مختلفني؛17 بمعنيني الكلمة نستخدم أننا فيبدو
فيلسوف وهو ،(١٢٢٥–١٢٧٤) األكويني توما القديس ولكن فضيلًة، باعتباره الفخر

رذيلًة. الفخَر اعتَربَ كبري، حدٍّ إىل صحيحًة باعتبارها أرسطو نظريَة تبنَّى كاثوليكي
رذيلة ولكنه علمانية، فضيلة الفخر بأن القول هي النزاع هذا حلِّ طرق إحدى لعل
الفخر مع التعاُمل هذا أن أيًضا َعى ادَّ بل الخيار، هذا رفض األكويني ولكن دينية.
إللقاء نحتاج فإننا ال، أم صوابًا ذلك كان ما إذا نرى ولكي أرسطو. نظرية مع يتوافق

الفخر. بشأن املفكِّرين لكال األساسية املناقشات عىل أكثر كثب عن نظرة
«األخالقيات كتاب من الثالث، الفصل الرابع، الكتاب يف الفخر مع أرسطو تعاَمَل
بشكل وترتبط وجليلة» عظيمة «بأمور مرتبطة فضيلة أنه رأى حيث النيقوماخوسية»،
هذه عىل املرتجمني بعض يطلق «األخالقية». بالعظمة سمعة أو عظيمة بمآثر خاص
ترجمٍة يف «الشهامة». أو «النبل» مصطلَحي آَخرون يستخدم بينما «الفخر»، الفضيلة
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ذلك هو متفاخًرا بوصفه اآلن إليه يُنَظر الذي الرجل «إن أرسطو: قال روس، دي لدبليو
عدم مع ذلك يفعل َمن ألن ا؛ حقٍّ بها جديًرا العظيمة، باألشياء جديًرا نفسه يظن الذي

السخافة.»18 أو بالحماقة يتَِّسم فاضل رجل من ما ولكن أحمق، فهو جدارته
ألرسطو) بالنسبة رجل دائًما (وهو والعفة الفضيلة من نحٍو عىل املتفاِخَر الرجَل إن
يقصدها التي العظيمة واألشياء لها. ا مستحقٍّ نفسه يظن ثَمَّ ومن عظيمة؛ أشياء يستحق
شهرٍة مسألَة ليست ذاتها حدِّ يف والعزة واإلباء، العزة ولكنها مادية، أشياء ليَسْت أرسطو

حقيقيٍة: لقيمٍة إدراٌك ولكنها سيئتني، سمعٍة أو

املتفاخر للرجل املطلقة السخافة فسنرى ومدروس، ل مفصَّ بشكل لناه تأمَّ إذا
ألن رشيًرا؛ كان لو والرشف للعزة ا مستِحقٍّ يكون لن أخرى ومرة الصالح. غري
الفخر يبدو وهكذا الصالحني. لألخيار تَئُول وهي الفضيلة، جزاء هي العزة
دونها؛ وجود له يكون وال أعظم، يجعلها إنه إذ الفضائل؛ يكلِّل لتاج أقرب
دون من مستحيًال يكون ذلك ألن ؛ بحقٍّ متفاِخًرا تكون أن الصعب من لذلك

وصالحه.19 الُخلُق نبل

املتوسطة الِقيَم من نوًعا باعتبارها األخالقية الفضيلَة يصف أرسطو كان عادًة
من «األكثُر بينما الفضيلة، هو املتوسط، أو املعتدل، الطريق حيث ُقْصَويني، قيمتني بني
واحدة رذيلة ثمة الفخر، حالة يف املتناقضتان. الرذيلتان هما الالزم» من و«األقلُّ الالزم»
أطلق وقد الواقع؛ يف يستحق مما بكثرٍي أعىل تقديًرا نفَسه املرءِ إعطاء يف التفكريَ تتخلَّل
مما بأقل الذات تقدير فهي املضادة، الرذيلة أما «الحماقة». أو َلف» «الصَّ عليها أرسطو

املفرط». «التواُضع روس ترجمة يف عليها يُطَلق والتي تستحق،
الفضيلة عىل النيقوماخوسية» «األخالقيات لكتاب أوستوالد مارتن ترجمُة أطلَقْت
«الغطرسَة» املوازية الرذائل عىل تُطِلق بينما «الفخر»، عن عوًضا «النبَل» النقاش موضع
مما بأقل النفس تقدير (أي و«التصاُغَر» املرء)، يستحق مما بأكثر النفس تقدير (أي
من بدًال « «سموٍّ لكلمة استخدامه عن الحوايش إحدى يف أوستوالد ويدافع املرء). يستحق
اإلنجليزية اللغة يف ضيِّق معنًى لها األخرية الكلمة ألن «نخوة»؛ اآلَخر الشائع االختيار
«عظمَة حرفيٍّا megalopsychiaيعني اليوناني أرسطو مصطلح أن إىل ويشري املعارصة.
الفضيلَة يكلِّل ما نوٍع من تاج لوصف رأينا، مثلما استخدمه، قد أرسطو وأن الروح»،

املثالية.20
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نحٍو عىل بالفضيلة يتَِّسم الواقع، يف ما، شخص كان إذا بأنه مقتنًعا أرسطو كان
مما الرغم وعىل والرشف. بالعزة جديٌر الشخص هذا أن «نعتقد» أن املالئم فمن مثايلٍّ،
بحق، بالنبل يتَّسمون مَلن الغرور إىل قريب بيشء يويص كان أرسطو أن من يبدو قد
من لذا املثالية»؛ بالفضيلة جديرة تكون أن يمكن عزة من «ما أنه عىل سيرص كان فقد
املستحقة العزة تقدير يف يبالغ أن وجود) له كان (إذا ا حقٍّ صالح لشخص املستحيل
ذو الرجل يتخذ ذلك، إىل وما والثروة املتعة من الخارجية لألشياء االحرتام ومع له.21
االستمتاع عىل لقدرته نظًرا األشياء؛ هذه تجاه معتدًال موقًفا أرسطو لدى العظيمة الروح

عنها. االستغناء عىل أيًضا الوقت ذات يف وقدرته بها،

الروح وغذاء االعتذار (3)

بعض يف بََدا إذ نفسه؛ عىل األمَر َب صعَّ لقد أرسطو؟ رواية من األكويني فهمه الذي ما
بينما رذيلة، بوصفه والتواضع فضيلة بوصفه الفخر مع يتعاَمل أرسطو أن الرتاجم
رواية اعترب األكويني ولكن لألكويني. بالنسبة تماًما املضاد االتجاه يف تسري األموُر كانت
الفخر أو الشهامة مع التعامل يف «الفيلسوف» حذو وحذا عام، بشكل صحيحة أرسطو

العامة. االعتدال فئة تحت ني املستحقَّ
من واحًدا اليونانيون واعتربه تحديًدا، األكثر الفضائل من مجموعًة االعتدال يغطي
االعتدال دور ويتمثَّل والحكمة. والعدل الشجاعة جانب إىل األربع، األساسية الفضائل
والجنس، والرشاب، الطعام، يف الرغبة ضمنها من التي الطبيعية، الشهوات تنظيم يف

النبيلة. واألفعال والعزة،
يتعلَّق فيما الفاضل َه التوجُّ — أرسطو شأن شأنه — األكويني وصف وهكذا،
عظمَة وتقبََّل عظيمة، أشياء سبيل يف معقوًال أو مناسبًا كفاًحا بوصفه النبيلة باألفعال
[ذلك الصعب «الخري أن األكويني وأوضح الفضيلة. لهذه مناسبًا وصًفا باعتباره الروح
يشء كذلك وبه ، الخريِّ الجانب تحديًدا وهو للشهوة، جذاب يشء به بلوغه] يصعب الذي

عليه.»22 الحصول صعوبة يف تحديًدا املتمثِّل للشهوة، ر ُمنَفِّ
أضاف وقد األخالقي، الكمال أو الفضيلة، هو الحالة هذه يف الصعب والخري
فضيلتني يف يتمثَّالن الخري هذا إزاء نبديهما اللذين املعتادين الفعل َردَِّي أنَّ األكويني
الكفاح مواصلة عىل نَا تحضُّ إحداهما الخري؛ هذا بلوغ أجل من إليهما نحتاج متمايزتني
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والتي أرسطو، عنها تحدَّث التي الروح عظمة فضيلة هي وهذه الخري، نيل أجل من
الفضيلة أما العظمة. هذه بتحقيق املعقول الفخر من نوع أيًضا عليها يُطَلق أن يمكن
حدود يتجاوز الكمال أو التميُّز من نوع بلوغ أجل من الكفاح من فتمنعنا األخرى،

التواضع.23 فضيلة هي وتلك قدراتنا،
املرء يختربهما أن يمكن إغراءَيْن األخالقية األكويني نظرية وصفت رأينا، ومثلما
قدراته. تقدير يف واملغاالة محاولة، دون االستسالم وهما: صعبة، بمهام يُواَجه حني
تولكني وقصص العادية الحياة من كلٌّ وتزخر األخري، الخطأ منع عىل التواضع ويساعد
عىل املرء قدرة من التقليل خطر عىل أكرب بشكل شدَّد أرسطو ولكن أهميته. عىل بأدلة

أيًضا. النقطة هذه يف أرسطو مع واضح بشكل تولكني ويتفق الروح، عظمة بلوغ
فإن األول، لقائهم يف ببيلبو ينبهروا لم األقزام أن من الرغم عىل املثال، سبيل عىل
العمالقة؛ العناكب مع قة املوفَّ غري مواجهتهم بعد مثرٍي بشكٍل بشأنه ن يتحسَّ رأيهم
الحالكة، مريكوود غابة ظلمات يف تفرَّقوا أن بعد أخريًا أصدقاءه بيلبو يجد فحني
يف األشجار من تتدىلَّ كبرية، متشابكة بأنشوطات قزم) (أو َرُجل إىل مقيدين يجدهم
إىل بيلبو ل يتوصَّ السحري، والخاتم ذكائه وبفضل الرشيرة. العناكب عرين منتصف

أصدقائه. لتحرير ًدا مجدَّ العودة ثم بعيًدا، العناكب الستدراج خطٍة
الربق برسعِة «عادوا إذ للغاية؛ رديءٍ نحٍو عىل يسري الخطة من األول الجزء أن غري
الهواء بََدا حتى االتجاهات، كل يف الطويلة خيوَطهم ُملقني الهوبيت، نحو يركضون
بيلبو، عىل كامًال حصاًرا العناكب فرض ما ورسعان متموِّجة.»24 بِرشاٍك امتأل قد وكأنه

ُمِهينة: بأغنية منهم للسخرية شجاعته يستجمع أنه إال

مشاغبة، صغرية ذبابة ذا، أنا ها
وكساىل. بدناء وأنتم

حاولتم، مهما بي اإليقاع يمكنكم ال
املجنونة.25 شباككم يف

بمساعدة العنكبوتية الخيوط دائرة من ضعيٍف جزءٍ يف َقْطٍع إحداث من بيلبو يتمكَّن
مع يخرج أن قبل تدور وطويلة ضارية معركة فإن للسعة، يتعرَّض أنه ومع سيفه.
تعليق يف ويبدءون له، بالغ بامتناٍن األقزام يشعر وبالطبع النهاية؛ يف ساملني األقزام
يف بدأ بيلبو إن حتى كثريًا يمتدحونه راحوا الواقع، «يف قيادتهم. أجل من عليه آمالهم
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أن يقصد تولكني أن ويبدو يشء.»26 كل برغم جريء مغاِمر من ملحة به بأن الشعور
لكونه «نفخر») لكلمة اإليجابي (باملعنى ببيلبو نفخر وأن الشعور هذا مع نتفق يجعلنا

جاندالف. منه عه يتوقَّ الذي للدور َل تأهَّ قد

املتواضعون األبطال (4)

طور يف ألبطال متشابهة نماذَج القصة يف الثانوية الشخصيات من بعٍض يف نرى
الجميع يبدأ القرية، عىل العنيَف الناريَّ هجوَمه سموج التنني يشنُّ فحني التكوين؛
حتى الجزيرية. بالبلدة يحيط الذي املاء يف بالقفز اللهب، ألسنة من الهرب يف تقريبًا
يستطيع حتى بالذهب؛ املطيلِّ قاربه عن البحث أجل من املعركة يرتك البلدة حاكم

آِمٍن. مكان إىل الهروب
من املنحدرين أحد … بارد هو قائدهم «كان يصمدون. الرماة من رفقة ولكن
من كبري قوس بواسطة آنذاك يصوِّب كان … ديل حاكم لجريوين، الطويلة الساللة
منه، قريبة اللهب ألسنة كانت فقط. واحد عدا سهامه كلُّ نفدت حتى الطقسوس خشب
أن من الرغم وعىل األخرية.»27 للمرة قوسه فعقف إياه، تاركني يغادرونه رفاقه وكان
ضد األخرية الوقفة هذه كانت فقد وشجاعته»، َقْدَره «يعرفون بالفعل كانوا أصدقاءه
بني ا مستحقٍّ مكانًا يحوز باعتباره يستحقها التي املكانَة بارد فيها ينال التي هي التنني
وعىل عليهم، ملًكا تنصيبه يف يرغبون التنني، ذبح أنه الناس يعلم وحني الروح. عظماء
نجده فإننا البحرية، مدينة سيد محلَّ يحلَّ أن يف رغبة أدنى لديه ليس بارد أن من الرغم
املتوارثة ديل مدينة بناء ويعيد الشمال نحو الرجال من مجموعًة يقود لكي خطة يضع

أجداده. عن
األصغر لكونهما وكييل؛ فييل هما األقزام جميع بني لديَّ لني املفضَّ القزمني لعل
الكنز اقتساَم ثورين يرفض فحني التنني. بكنز لالفتتان عرضًة ليسا وألنهما بينهم،
معظمهم ولكن انتقاده؛ عىل ليجرءوا اآلَخرون يكن «لم الغابة، وجنِّ املدينة أهل مع
اآلَخر) ل املفضَّ (قزمي البدين العجوز بومرب عدا فيما الرأي، يشاركونه كانوا الواقع يف
ُهِرعا وكييل «فييل أن نعلم املعركة، يف قاتلًة إصابًة ثورين يُصاب وحني وكييل».28 وفييل

لوالدتهما».29 األكرب األَخ كان ألنه قوة؛ من أُوتوا ما بكلِّ عنه للدفاع
بشجاعتهما نتأثَّر ولكننا االثنني، ذلكما عن ذلك سوى آَخر يشء أي يُذكر ال
أن غري اآلن. حرٍب أبطال إىل تحوََّال قد أنهما من ب نتعجَّ ال ما وبشكٍل وإخالصهما،
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بني يرقد ثورين «خلف الدامية: للمعركة سابًقا وصًفا األذهان إىل أيًضا يُِعيد موتهما
عاشوا أنهم بد ال الذين الجن من والعديُد واألقزام، البرش من القتىل من الكثريُ الجوبلن

الغابة.»30 جنبات بني سعادٍة يف طويلٍة ألزمنٍة
إلغراء يستسلم — تعقيًدا وأكثر سنٍّا أكرب شخصيًة كان الذي — ذاته ثورين حتى
التنني كنز امتالك يف الحق لهم ورفاقه بأنه االعتقاد عىل يُقِدم إذ الزائف؛ الفخر إلظهار
من العادل بنصيبهم املطالبة يف يرغبون الذين والبرش للجن االستماَع ويرفض بأكمله،
أربعة عىل واحد قدره الكنز من نصيبًا بيلبو بإعطاء بوعده الحنث يف يفكِّر بل الغنائم،
الجوبلن جيش هجوم بفضل االنحدارية األخالقية الدوامة هذه من ثورين وينجو عرش.

املشرتكني. أعدائهم ضد يائسة معركة يف والجنَّ والبَرش األقزاَم د يوحِّ الذي
النجاح بعض قون ويحقِّ الهجوم، يف ينخرطون َمن أول هم والبرش الجن كان
من جديدة موجٌة تشنُّ اليوم من الحق وقٍت يف ولكن الجوبلن، هجوم صدِّ يف املبدئي
جوبلن وهم للبلوج، الشخيص و«الحرس الذئاب من مجموعة بمشاركة هجوًما، الجوبلن
وقواته بارد بدأ الظالم، اقرتاب ومع الفوالذ».31 من محدبة بسيوف الحجم ضخام
نفرٍي. صوُت البوابة من وجاء كبرية صيحٌة فجأًة «انطلَقْت حني املعركة، يخرسون
نريان يف الذهب مثل العظيم القزم تألََّق الدامس الظالم ووسط … ثورين! نسوا لقد

محترضة».32
ال أن وبََدا قوية، برضبات ببلطته ثورين «انهال يواجهه، الذي بالخطر يعبأ أن دون
الجن أيها إيلَّ! «إيلَّ! الوادي:33 يف بوٍق كصوِت مرتعٍش بصوٍت يصيح وراح يضريه، يشء
النجاُة تأتي ولكن والذئاب، الجوبلن ضد قويٍّا حشًدا ثورين يقود قومي»!» يا آٍه والبرش!
املخلوقات نفس وهي النسور، شكل يف أعىل من قادٍم بعوٍن فقط النهاية يف ألبطالنا
وال الغابة. يف الجوبلن أشعلها التي النريان من والرفقَة جاندالف أنقذَْت التي النبيلة
نقطة برسِّ لبارد يأتي َمن هو — الدج طائر وهو — آَخر عجوًزا حكيًما طائًرا أن ننَس
ندافع أن يستحق األمر أن نشعر تجعلنا تولكني قصة أن غري للتنني. الوحيدة الضعف
بل األكويني؛ قال مثلما صعبًا، الخري هذا بلوُغ يكون عندما حتى والخري الصواب عن

املرء. لحياة تهديًدا يشكِّل عندما حتى
متشبِّث بيتيٍّ شخص من وتحوُّله ببيلبو تتعلَّق القصة يف الرئيسية الدراما أن غري
بالطبع) بمفرده (ليس بحٍث رحلِة يف ينطلق بطٍل إىل املادية، الراحة وأسباِب بالروتنِي
«أنا قائًال: بيلبو جاندالف يخرب حني الكتاب، بداية ففي البرش. يأكل رشير تنني لذبح
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أي أجد أن بمكان الصعوبة ومن لها، أُِعدَّ مغامرة يف ليشارك ما شخٍص عن أبحث
قوم فنحن املناطق! هذه يف خاصًة ذلك، «أعتقد قائًال: عليه بالرد بيلبو يسارع شخص»،
مريحة!»34 وغري ومزعجة قميئة أشياء فتلك املغامرات؛ يف لنا حاجَة ال هادئون بسطاء
هوبيت إند باج إىل ويعود املغامرة يف يُغَرق بأن النهاية يف لنفسه يسمح ولكنه
العمالقة، العناكب ضد أصدقائه وحياة حياته سبيل يف حاَرَب أن بعد تماًما، مختلًفا
التي البطولية األعمال هذه إىل وباإلضافة القوي. والتنني والذئاب، والجوبلن، والعمالقة،
النجاح لها يُكتَب لم محاولٍة يف األقزام رفاقه حنَق واَجَه فقد واملهارة، الشجاعة عن تنمُّ
وإشادة بثناء حظي شجاع عمل وهو داين، رجال وبني بينهم السالم إلحالل ط للتوسُّ
أي عها يتوقَّ مما أكثر أشياء لديك تتَِّضح ما دائًما … باجنز! سيد يا «أحسنَْت جاندالف:

نفَسه! بيلبو هنا شخص» «أي كلمُة تشمل األرجح وعىل شخص.»35
يف والغرور بالغطرسة متهم أنه يبدو قد البداية، يف بيلبو ظ تحفُّ إىل بالنظر
العظمى الغالبية يمثِّل بيلبو ولكن قدراته، تتجاوز عظيمة أعمال عىل اإلقداَم محاولته
ألعمال يتصدَّون ما غالبًا ولكن اإلثارة، عن يبحثون ال قد الذين العاديني األشخاص من
أشياءَ داخلنا يف نملك جميًعا ولعلنا كارثة. أو خطر مواجهة يف واإليثار البطولة عن تنمُّ
وحني تقدير، أقىص عىل مضٍض، عىل بطًال يُعتَرب بيلبو أن غري أحٍد. أي توقعاِت تَُفوق
وزيارة الشعر «كتابة ب ذلك بعد نفسه ويُسِعد املدفأة فوق سيفه يعلِّق وطنه إىل يعود
مثلما له، زيارٍة يف جاندالف يأتي لنفسه، املبالغ للتقدير بيلبو عودة من وخوًفا الجن».36
مغامراتك كلَّ أن ا حقٍّ تفرتض ال «أنت ما: نوًعا بتأكيٍد ويتساءل القصة، بداية يف فعل

كذلك؟»37 أليس فقط، أنت وملصلحتك أكثر، ال الحظِّ بفعل كانت ومهاربك
شأنه من املرء، لعظمة أسوأ) هو (ما أو للحظ البارز النجاح هذا مثِل نََسَب إنَّ
األساس يف تكن لم وكأنها باإلنجازات، «التباهي بأنه أعاله املعرَّف الفخر نوَع يربز أن
بفضل الجيِّد املسار هذا إىل آلت قد األمور أن وافرتاض اإللهيني». والنعماء الكرم نتيجَة
يقع قد الذي النوع من فخٍر الفخر، عىل واضحًة عالمًة سيكون الشخصية املرء أهمية
عىل بيلبو بشأن للقلق جاندالف يحتاج ال ، يتبنيَّ وكما منه. كامل وعي دون املرء فيه
يواصل وحني قديمني. صديقني بني بمحادثة بدأت، مثلما تنتهي فالقصة حال؛ أي
اإلعجاب غاية يف وأنا باجنز، سيد يا الروعة غاية يف شخص «أنت قائًال: حديثه جاندالف
ضاحًكا: بيلبو يرد رحيب.» عالم يف الحجم ضئيل شخص مجرد النهاية يف ولكنك بك،

التبغ.38 برطمان ويناوله هلل.» «شكًرا
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السابع الفصل

الثمني» «خامتي

االستحواذ مخاطر عن والحديث تولكني

باشام وجريجوري ماينور آنَّا

الجن حكايات من حكاية فهي األدبية؛ األجناس من العديد بني «الهوبيت» رواية تمزج
قصة وهي والتنانني. واألقزام، الجن، مثل: سحريٌة؛ كائناٌت تقطنه سحريٍّ عالٍم عن
بحٍث رحلة من جزءًا بوصفها األبدان لها تقشعرُّ هروب ورحالت أخطاًرا تُِربز مغامرات
ِقيًَما الصغار القراء لتعليم يسعى أطفال كتاب وهو محفوظ. كنز عن باملخاطر محفوفة
والرحمة، والشجاعة، والرشف، اإلخالص، مثل: الطراز»؛ «عتيقة ِقيًَما كاملة؛ أخالقية

والتواضع. والجود،
«الثمينة»؛ األشياء وضع أهمية هو الكتاب يف األخالقية الدروس أوضح أحد من ولعل
خالل ومن مالئم. أخالقي سياق يف التنني وكنز املدهشة، والجواهر الذهبية، الخواتم مثل:
وسيد وثورين، وسموج، جولوم، مثل: االستحواذية؛ للشخصيات بالحياة النابض رسمه

والطمع. املفرطة املادية مخاطر من الصغار قراءه تولكني يحذر البحرية. مدينة
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للطمع االجتماعي الثمن (1)

جامح «حب هو ،(١٢٢٥–١٢٧٤) األكويني لتوما الكالسيكي التعريف بحسب الطمع،
الحال بطبيعة الطمع فإن مفرطة، أو جامحة رغبات عىل ينطوي ألنه ونظًرا للثراء».1

أخالقيٍّا. خلًال أو رذيلًة، يكون ما دائًما
العالم يف جيكو وجوردون بوسكي، وإيفان ستوسل، جون أمثال يقصد ماذا إذن؛
الشخصية املصلحة أن يقصدون إنهم جيٌِّد».2 أمٌر «الطمع بأن تجاُرسٍ يف حون يرصِّ حني
األسواق اقتصادات يف جيِّدة نتائُج لهما تكون ما غالبًا للثروة واشتهاءٍ رغبٍة ووجود
وتُنَقل مجٍز، أجر ذات وظائف وتُخَلق جديدة، مرشوعات تُطَلق الطمع، بفضل أن الحرة؛
ويتمكَّن التقاُعِد، حساباُت وتُموَّل األرواح، تنقذ عقاقريُ ر وتُطوَّ بكفاءٍة، لألسواق السلع

تستحق.3 لقضايا وسخاءٍ بجوٍد امَلنْح من الخري ُمِحبُّو
عن تحدََّث فحني به؛ سيعرتف األكويني كان وربما صحيًحا، هذا كل يكون ربما
بطبيعتها؛ متطرِّفة ُخلُقيٍة سمٍة إىل يشري كان التقليدية)، الرتاجم يف «الجشع» (أو الطمع
الجشع، الشخص لروح الداخلية الحالة عىل يركِّز كان وقد وضارة. متوازنة غري أي
شأن شأنه الطمع، أن ينكر لم أنه كما املجتمع. عىل الجشع السلوك آثار عىل وليس

العالم. يف جيِّدة نتائَج يخلِّف ما أحيانًا الفخر، أو الحسد
عىل يتعدَّى أنه لسببني: ُخلُقية، مثلبًة أو الرذائل، من الطمع يَُعدُّ األكويني، وبحسب
رغبٌة الطمع أخرى، بعبارة أنفسنا.4 بحب التزامنا عىل ويتعدَّى جرياننا، حب يف واجبنا

وبأنفسنا. باآلخرين ضارة تأثريات إلحاق إىل يميل ألنه مبالغة؛ نزعة أو
طويل زمن قبل الفالسفة أدَرَك اآلخرين. يؤذي أن للطمع يمكن كيف ل لنتأمَّ
واالستغالل، والجريمة، والعنف، للحرب، أساسيٍّا سببًا يَُعدُّ للثروة املفرط الحب أن
وكم نهبة؟ أو غنيمة بسبب اندلعت التي الحروب عدد كم البيئية. واألرضار والفساد،
النُُّظم عدد وكم مرشوع؟ غري كسب يف رغبة وراءها الدافع كان التي الجرائم عدد

والطمع؟ الجشع من أساٍس عىل بُنِيت التي االستغاللية االجتماعية
أنه «يوتوبيا»، الكالسيكية رائعته يف (١٤٧٨–١٥٣٥) مور توماس القديس كتب
الرسقة، االحتيال، … جذورها! من اقتالعها يمكن التي الجرائم أكثر «فما املال، أُلِغي لو
بالسم، القتل الخيانة، القتل، جرائم االضطرابات، املشاحنات، املشاجرات، السطو،
املال، اختفى لو الحال. يف سيختفي كان ذلك كل … الجرائم من كاملة ومجموعة

واألرق».5 والعناء، والقلق، واالضطراب، الخوف، معه فسيختفي
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نظم عىل تقترص ال ٤٢٨–٣٤٨ق.م) (حوايل أفالطون اعتقاد حسب واملشكلة،
الَحَظ فقد ذاتها؛ اإلنسان طبيعة إىل جذورها تمتد بل بعينها، اقتصادية أو اجتماعية

أن: املضطربة فرتاته خالل

اخرتاع، أو فن ألي إنسان كل ينحني سوف والفضة، للذهب ٍه َرشِ حبٍّ واقع من
اعرتاض أيَّ يبدي ولن الثراء؛ بلوغ أمل عىل مناسب، غري أم مناسبًا أكان سواء
فقط والدناءة، الخسة غاية ويف آثًما أم ًا خريِّ أكان سواء عمل بأي القيام عىل
األشياء، أنواع كل ورشب أكل عىل — متوحش حيوان مثل — القدرة امتلك لو

شهوته.6 إشباَع الطرق بكل لنفسه وضِمَن

الفالسفة إن حتى الجشعة، البرش دوافع من تتأتَّى اجتماعية أرضار من كم
ماركس كارل إىل وصوًال مور توماس بالقديس مروًرا أفالطون من بدءًا — اليوتوبيني
العالَج باعتبارها الراديكالية االشرتاكية املجتمعات طرحوا قد — (١٨١٨–١٨٨٣)
(حوايل ديوجينيس الكلبي اليوناني الفيلسوف مثل آَخرون، مفكرون ثمة املمكن. الوحيد
والفيلسوف امليالد)، قبل السادس (القرن تزو الو الصيني والفيلسوف ٤١٢–٣٢٣ق.م)،
بدًال وأوَصوا املال، جمع بحدة استنكروا (١٨١٧–١٨٦٢)؛ ثورو ديفيد هنري الطبيعي
ذاته بيورن كان وقد الطبيعة. مع تتناَغُم النفس عىل واالعتماد البساطة من بحياٍة منه
بالتناُسب ثريٌّ «اإلنسان أن عن الشهرية ثورو ملحوظة مع الرأي يف سيتفق الظن أغلب
شعاُر سيعجبه أيًضا األرجح عىل وكان عنها.»7 االستغناء يمكنه التي األشياء عدد مع

والقناعة.»8 بالرضا ينعم َمن هو «الثريُّ يقول: الذي تزو الو
رواية يف محورية فكرًة والحرب؛ الرصاع إىل يفيض أن يمكن الطمع أن فكرُة وتَُعدُّ
أي القتسام املتعنِّت ورْفَضه التنني كنز وراء النَِّهم ثورين سعَي أن فنجد «الهوبيت»؛
االتجاه ثالثية عنيفة معركة إىل يؤدي كاد له املستحقة األخرى األطراف مع منه جزء
الذي الهجوم بسبب إال املعركة هذه تفادي يتم وال البحرية. ورجال والجن، األقزام، بني
مدفوعني أيًضا هم كانوا الذين الجوبلن، جانب من املتناحرة الثالث الفرق له تتعرَّض
أن ليدرك محتًرضا يرقد عندما إال صوابه إىل ثورين يعود وال الكنز.9 يف برغبتهم جزئيٍّا
املتأللئة. الجواهر عىل البسيطة املتَع منَّا املزيُد َل فضَّ لو بهجًة» أكثر سيكون «العالم

يفسد أن يمكن فإنه وعنف، وجريمة، حرب، من الطمع إليه يؤدي ما جانب وإىل
بيًعا الكتب أفضل صاحُب الكاتب يشري فكما لها. حَرص ال بطرٍق اإلنسانية العالقات
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استحواذيٍّ بل أنانيٍّ تركيٍز َخْلق خالل من اآلَخرين عن الطمُع يعزلنا قد كوشنر، هارولد
عىل عظيمة، أدبية أعمال وثمة اآلخرين.10 احتياجات عن عوًضا رغباتنا؛ عىل أيًضا
و«سايالس بلزاك، دي لهنري جرانديت» و«يوجني موليري، باتيست لجان «البخيل» غرار
نابضًة حيًَّة صورًة ترسم ديكنز لتشارلز امليالد» عيد و«ترنيمة إليوت، لجورج مارنر»
اآلَخرين، عن وإبعادنا عزلنا إىل املفرطُة املاديُة العقليُة تعِمُد مًدى أي إىل تصف بالحياة
رواية يف سكروج، بخل يفيض كيف — املثال سبيل عىل — تذكر أِحبَّائنا. من فيهم بَمن
موظَِّفه باستغالل يقوم بينما بهجة، أية من خاليٍة منعزلٍة حياٍة إىل ديكنز، تشارلز

وطمع. بجشع كراتشت، بوب األجر الهزيل الفقري
النَِّهم لالستحواذ االنعزالية للنتائج متطرًفا نموذًجا جولوم يَُعدُّ «الهوبيت»، يف
متوسطية بحرية وسط جزيرٍة عىل أصدقاء بال وحيًدا يعيش جولوم فرتى املستنزف؛
السحري خاتمه امتلك قد جولوم أن نعلم الخواتم»، «سيد ويف والربُد. الظالُم ها يحفُّ
رشيرة، أخرى أفعال وارتكاب الرسقة يف الخاتم استخَدَم قد وأنه دموية، رغبة من بدافٍع

ته.11 جدَّ يد عىل جماعته من ُطِرد النهاية يف وأنه
٤٥٠ من ألكثر الضبابية الجبال يف وحيًدا عاش قد يكون بيلبو، مع مواجهته وقبل
إرادتَه. وأفسَدْت جولوم عقَل الخاتم يف الرغبُة نخَرِت الفرتة، هذه كلِّ وخالل عاًما.12
الشعور من نفسه يمنع أن يستطع لم الخبيث، جولوم غدر من الرغم عىل بيلبو، حتى
والوحدة بالحزن الزاخرة جولوم حياة يف يتدبَّر كان بينما بالرعب» ممزوجة «حرسة ب

والشقاء.13
بالنسبة ما نوًعا صادمًة تَُعدُّ التي — البحرية مدينة لحاكم املأساوية النهاية م وتقدِّ
فيُقال وغربة؛ عزلة من الطمع عىل املرتتبة للنتائج آَخَر مثاًال — لألطفال ه موجَّ كتاٍب إىل
اقتصادية عقلية ذو تقدميٌّ سيايسٌّ هو املحرِّك؛ اآلن عليه نطلق ما كان الحاكم إن لنا
وحني القديمة».14 «األغاني من بدًال والذهب»، للبضائع واملكوس، للتجارة «عقله أعطى
بالذهب املطيل قاربه يف الجبان الحاكم يهرب التنني، ِقبَل ِمْن البحرية مدينة تُهاَجم
عدِّ ومِحبِّي العجائز من اكتفينا («لقد البحرية أهل ِقبَل ِمْن تقريبًا منصبه من ويُخَلع

النقود».)15 حقائُب َفْلتسقط … األموال
من الكثريَ بارد «أعطاه سيِّئة. نهايًة وينتهي عليه الحاكم جشُع يتغلَّب النهاية يف
يلتقط أن السهل من الذي النوع من لكونه ولكْن البحرية، أهل مساعدة أجل من الذهب
جوًعا ومات به، وفرَّ الذهب معظم وأخذ التنني، داء سيطرة تحت وقع املرض، هذا مثل

رفاقه.»16 هجره أن بعد الخراب، يف
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الشخيصللطمع الثمن (2)
الرش»17 «أصل بل املهلكة، السبع الخطايا من واحًدا الطمع يُعتَرب املسيحية، األخالق يف
— األكويني يشري كما — املال من أكداس امتالك ألن الرش؛ «أصل» عليه ويُطَلق أيًضا.
واملفكرون الفالسفة أشار قرون، مدى وعىل تقريبًا.18 خطيئة أي ارتكاب للمرء يتيح
املرء شخصية يقود أن خاللها من للثراء النَِّهم للحب يمكن عدة طرق إىل الدينيون

روحه. وإفساد لالنحراف
اليونانيني بالفالسفة مروًرا (٥٦٠–٤٨٠ق.م)، بوذا من بدءًا الفالسفة أشار وقد
ارتباًطا أو النفيس، االعتماد من نوًعا يخلق الطمع أن إىل ثورو؛ إىل وصوًال الكلبيني،
التاسع القرن يف الريفي الطابع ذات املتحدة الواليات ففي املرء. رغبات محور باليشء
مقارنًة الخرضة» من واملزيد الضوضاء من «القليل للشك يرقى ال بما هناك كان عرش،
«الحياة وراء السعي أن الوقت مع يتضح كان الحني ذلك يف حتى ولكن اآلن. نجده بما
يخرس جرذان، سباق بمثابة تصبح أن يمكن العايل واالستهالك بالديون املثَقلة الجيدة»

يقول: ثورو كتب ذلك ويف سواء. حدٍّ عىل حياته وجودة حريته املرء فيه

— والحقول واملكاتب، املحال، يف — مكان كل ويف كونكورد، يف كثريًا ْلُت تنقَّ
فحشود … للنظر الالفتة الطرق بآالف ذنوبهم عن رون يكفِّ الناس أن يل بََدا
مسكينة خالدة أرواح من كم … الصامت القنوط من حياًة يحيون البرش
طريق عرب زاحفًة عبئها، وطأة تحت َرة ومدمَّ محطََّمة شبه كانت قابلتُها
ال قدًما، أربعني يف وسبعون خمسٌة مساحتُها حظريًة أمامها ودافعًة الحياة
بما الزراعية، األرض من فدان ومائة طريًقا، للنظافة القذرة إسطبالتُها تعرف
عبيًدا جعلهم من … وأخشاب! ومرًعى للحشائش، وجزٍّ حرٍث، من تتضمنه
لم إن نهايتها، إىل يَِصلون حني سريون كما الحمقى، حياة إنها … لألرض؟

ذلك.19 قبل يكن

وداء الخاتم من كلٍّ يف ممثََّلًة واالمتالك لالستحواذ املرهقة اآلثاَر نرى «الهوبيت» يف
الذي الثمني» «خاتمه فهو للخاتم؛ عبًدا جولوم فنجد والحاكم. ثورين يصيب الذي التنني
استعبادية مدى نعلم بالطبع، الخواتم»، «سيد يف (فقط والليل النهار طوال به يَْهَوس
من نوًعا — املسحور التنني كنز يف طاغية رغبٌة وهو — التنني داء يسبِّب كذلك الخاتم).
ن املحصَّ وحده بيلبو قلوبهم. ويأرس ضحاياه تفكري عىل يشوِّش االستحواذي االشتهاء
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غري نحٍو عىل الثروة» يف الطمع أو الطموح من «خاٍل أنه ومع الداء، هذا ضد كبري حدٍّ إىل
القوي باالفتتان شعوٌر األحيان بعض يف يراوده هو فحتى الهوبيت، معظم مثل مألوف

بالكنز.20
الرغبات من مزيًدا «يخلق» ما غالبًا الطمع أن كيف إىل كذلك الفالسفة أشار
يف انقضت «حياًة أن نيومان هنري جون الكاردينال الَحَظ فقد يُشبع؛ مما واالحتياجات
واألشخاص وهمٍّ.21 واضطراٍب قلٍق حياة هي أي الحرص»، من حياة هي املال جمع
ويحسدون باآلخرين، أنفسهم يقارنون ما دائًما فهم حاقدون؛ أشخاص هم الجشعون
ليَل ويفكِّرون يملكون، ما فقدان إزاء القلق يساورهم ما ودائًما منهم، أكثر يملكون َمن

املزيد. عىل الحصول كيفية يف نهاَر
يميل، الطمع أنَّ — موريس توم املعارص الفيلسوف يشري مثلما — ذلك من األسوأ
األشخاص يملك فمهما اإلشباع؛ عىل مستعصيًا يكون ِألَْن الرغبات، معظم عكس عىل

املال: مع أن إىل موريس ويشري املزيد. يريدون ما فدائًما الجشعون،

املال؟ من الكايف املبلغ ما أبًدا. الغلبة له يكون أن «االكتفاء» ملفهوم يمكن ال
يف إثارًة األكثر ولكن املزيد، يريدون القليل يملكون ن ممَّ أعرفهم َمن كلَّ إن
مرٍة ذات املزيد. يف يرغبون الكثريَ يملكون ن ممَّ أعرفهم َمن جميع أنَّ األمر
يعيش كي املال من إنسانًا يلزم كم عن روكفيلر جون الصحفيني أحد سأل

يمتلك.»22 مما قليًال «أكثر قائًال: فأجاب سعيًدا،

حياٍة إىل واالمتالك االستحواذُ يؤدِّي كيف يبنيِّ رائًعا توضيحيٍّا مثاًال جولوم ويقدِّم
كان ما ودائًما الخاتم، عىل طويل لزمن «رقد — لنا يُقال كما — فجولوم مضطربٍة؛
يحتفظ صار وحينئٍذ أَتَْعبَه؛ أن إىل البداية يف يرتديه أن «اعتاد وقد رسقته».23 يخىش
يُخبِّئه العادة يف صار واآلن تقرُّحات؛ يف له تسبَّبَْت أن إىل لجسده مالصقة جعبة يف به
يف رغبته إن إليه».24 بالنظر عينَيْه ليمتِّع يعود كان ما ودائًما جزيرته، عىل الصخرة يف
الخاتم. إىل يتحدَّث فهو مفهومة؛ للخاتم، الفاسد بالتأثري املدعومة واالمتالك، االستحواذ
إنه طبيعي، غري بشكل طويلة حياة يمنحه إنه القوة، يمنحه إنه الطعام، يمنحه إنه
أن الواضح من أنه غري بأرسها، حياتُه عليه وترتكز الثمني خاتمه إنه األمان، له ر يوفِّ

الغري. عىل واالتكال والقلق التعاسة له يجلب بل السعادة، جولوم يمنح ال الخاتم
أمثال الجشعة الشخصيات خاللها من ص لنتفحَّ غربية غري عدسة البوذية وتقدِّم
عكس فعىل النفس؛ مفهوم يف يظهر والبوذي املسيحي الفكر بني كبري فارق وثمة جولوم.

106



الثمني» «خاتمي

عدم يف البوذية الرؤية تكمن الروحانية، والنفس املادي للجسد الشائع الغربي الفهم
يتجاوز وال خيايلٌّ مفهوٌم هو واآلَخر للنفس مفهوم أي أن البوذيون فريى نفس، وجود
عىل األخالقي الفساد أو النفور من إليه يؤدي ا عمَّ بعيًدا ولكن للعقل. تجلٍّ مجرد كونه
هذا تفسري ويكمن ضخمة. أهمية لها هاته وتوجُّ املرء أفعال أن الفهم هذا يؤكِّد السواء،
فيؤمن األناني؛ التشبُّث أو التعلُّق أو «التانها» عن املحوري البوذي املفهوم يف التناقض

بأننا: البوذيون

نَْفًسا لدينا أن نعتقد ألننا وخائفون؛ وحاقدون، وجشعون، استحواذيون،
إننا البوذيون يقول وتُلبَّى. تُحرتَم أن بد ال وحقوق ورغبات احتياجات لها
والسبُب مشكالتنا، كل سبب هو بالفكرة وتعلُّقنا النَّْفس. هذه بشأن مخدوعون
بفكرة التعلُّق عن نكفُّ وحني وتكراًرا. مراًرا املعاناة من لحياة دنا تجسُّ يف
السعادة أو «النرفانا» ونبلغ الروحاني املستوى عىل ر نتطوَّ أن يمكننا النفس،
تحرًُّرا يمنح أن شأنه من االشتهاء مظاهر لكل اندثاًرا تعني التي املطلقة،

هانئًا.25

ملعاناة الرئيس السبَب األناني االشتهاء هذا يَُعدُّ البوذية، يف النبيلة األربع الحقائق بحسب
الحرية يجلب الالنفس) أو (األناتا، للواقع الصحيح الفهم فإن ثَمَّ ومن وسخطه؛ اإلنسان
والرحمة والشفقة (براجنا) الحكمة من كلٍّ إىل يؤدِّي وهو املؤملة، األنانية املشاعر ويمنع
من النقيض طرف عىل ذلك ويقف العالم. يف املعاناة تقليل إىل يسعى ثَمَّ ومن (كارونا)؛
إىل أساه يرجع — لها وجوَد ال نفٍس ومقتنيات قوة لزيادة سعيه ظل يف — الذي الطمع

وهم.
إراديٍّا، املرتكب اإلثم ليس البوذية يف املؤملة األفعال وراء املطلق السبب فإن لذلك
الخادع املضلِّل األسلوب هذا بمثل يعيش َمْن هو فقط فالجاهل (أفيديا)؛26 الجهل وإنما
التمرُّغ نتاج إنه والوهم؛ للجهل مظهًرا البوذية يف الطمع يصبح وهكذا، املعاناة. ويزيد
ما يشءٍ إشباع عىل القائم التعلُّق أَْرس يف الوقوع بدوره ن يتضمَّ الذي الجهل، وحل يف
أن يمكن والضالل، الوهم محل الصحيح الفهم يحل وحني (النَّْفس). ا حقٍّ له وجوَد ال
الفهم بلوغ يتم ال وحني والطمع)، االستحواذ (مثل واالنخداع الوهم مظاهر تتوقَّف

جولوم. مثل نصري الصحيح،
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يغذِّي ألنه فقط ليس كبريًا، ُخلُقيٍّا خلًال يَُعدُّ تولكني، منظور من فالطمع، إذن
بالسعادة؛ زائًفا وعًدا يقدِّم ألنه أيًضا ولكن والظلم، العنف وأفعال الحروب من الكثري
نعتقد التي اللحظة يف تماًما بعيًدا ينحرس ما دائًما الصحراء، يف رساب مثل فالطمع
حياة يحيَون واملشاهري األثرياء نرى ما كثريًا أننا من الرغم وعىل منه. نقرتب أننا فيها
تماًما، أمامك أبًدا. هذا من الواضح الدرَس نعي ال فإننا السيطرة، عن خارجة فوضوية

وإغراءاِته. إشاراِته الرساُب يُصِدر ما دائًما قليًال، عنك بعيدة مسافة عىل

غريبة مساكن (3)

تنعم التي القوية واملجتمعات الدائمة للسعادة طريقني واالستحواذ الطمع يكن لم لو
مجتمعات أربعة «الهوبيت» رواية يف تولكني د يُجسِّ إذن؟! لهما الطريق فما بالسالم،
الغابة، بجنِّ الخاصة الغابة ومملكة إلروند، وريفيندل شاير، والنظام: بالسعادة تنعم
موضع يف البلوط. أشجار غابة يف الحيوانات أصدقائه مع الغريبة» بيورن و«مساكن
َدُعونا لذا املنظمة؛27 واملجتمعات للسعادة الجن أرسار باستقصاء منَّا واحٌد قام آَخر،

وبيلبو. بيورن نستعِرْض هنا
يغريِّ أن سحره خالل من يستطيع إذ شكله؛ يغريِّ أن يستطيع مخلوق هو بيورن
الذكية الحيوانات من أصدقائه مع بيورن، يحيا عمالٍق. ُدبٍّ هيئة إىل شاء متى نفسه
عسلها، أجل من النحل برتبية يقوم حيث الطبيعية، الريفية البساطة من حياًة املتكلِّمة،
خشبية رشٍب آنية من منزليٍّا ر املخمَّ امليد رشاب من الكثري ع ويتجرَّ نباتيٍّا، غذاءً ويتناول

أَْكَلها. أو الربية أو الداجنة الحيوانات صيَد ويرفض كبرية،
تجسيد بني مثرية تشابهات توجد الثاني، الفصل يف برانيجان مايكل يشري ومثلما
مثل الطاويون الحكماء د شدَّ فقد القديمة؛ الصينية الطاوية الفلسفة وبني لبيورن تولكني
من الداخليني والسالم السعادة وراء السعي عىل (٣٦٩–٢٨٦ق.م) زي جوانج تزو الو
والتوفيق الكفاح، عن والبُْعد والسكينة، الطبيعة، مع والتناغم البساطة، من حياة خالل

واليانج). (الني الضدين بني
املعتكفني مثل منعزلة حياة يحيَون األوائل الطاوية أساتذة كان ما غالبًا بيورن، مثل
ونفاقها. وضغوطها الحضارة تصنُّع عىل الطبيعة بساطة من حياًة لني مفضِّ الغابات، يف
واإلنسان، الطبيعة مثل االزدواجيات عىل التغلُّب إىل الطاويون الحكماء سعى بيورن، ومثل
وصياغة والجواهر، والفضة، «الذهب، ب كثريًا يهتموا لم بيورن، ومثل والحيوان. واإلنسان
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نسمات يف يُسَمع — اعتقادهم حسب — الطاو صوت ألن الحدادة»؛28 بواسطة األشياء
املطارق أو الهادرة، املواقد زئري وسط وليس الجبلية، الينابيع ورقرقة الرقيقة الصيف

تزو: الو ويقول الرنانة.

الطمع؛ من أعظم كارثة من ما
دوًما.29 قنوًعا يظل بالقناعة يقنع الذي فهذا

ثمة الشاير؛ يف الحياة شكل عىل رسيعة نظرة سوى نلقي ال «الهوبيت»، رواية يف
نعرف األعمال هذه يف لتولكني. أخرى وأعمال الخواتم» «سيد يف توجد اكتماًال أكثر صورة
وهم الرتابط، شديدة زراعية مجتمعات يف بسيطة ريفية حياة يعيشون الشاير هوبيت أن
والبستنة، الغليون، وتدخني والرشب، األكل، مثل: البسيطة؛ املتع يف ًة جمَّ متعًة يجدون
العائلة، شجرة وتدوين الخطابات، ي وتلقِّ وكتابة األلعاب، وممارسة الحفالت، وحضور

والعائلة. األصدقاء مع القرية حانات يف ع والتجمُّ
فليس بطبيعتهم، ومهادنة ضيافة، وكرم ومرونة، مرح، من به يتمتَّعون ملا ونظًرا
معظم إن حتى تقريبًا، جريمة أو قوانني توجد وال عنها، للحديث حكومة الهوبيت لدى
لم امللك»، «عودة نهاية يف بايووتر معركة نشوب وحتى ليًال، أبوابهم يغلقون ال الهوبيت
بالتكنولوجيا، ثقتهم لعدم فنظًرا شاير.30 يف ًدا متعمِّ آَخر قتل عىل واحٌد هوبيت يُقِدم
للشاير، عميٌق حبٌّ الهوبيت بني يجمع ، اعتياديٍّ غري بشكل االمتالك يَّة ِبُحرِّ وتمتعهم
عام. بشكل للتغيري امليَّالة غري ومجتمعاتهم البسيطة بحياتهم والقناعة بالرضا وينعمون
من أقلَّ َقْدًرا ن تتضمَّ أنها عدا فيما األميش، حياة تشبه جوهري، بشكل حياتهم، إن

الجعة. من ومزيًدا الدِّين
تقديم يحبون فالهوبيت وروعًة؛ جاذبيًة الهوبيت سمات أكثر من السخاء ويَُعدُّ
نفسه بيلبو حتى يها.31 تلقِّ من بدًال ميالدهم أعياد يف الهدايا «يقدِّمون» إنهم بل الهدايا،
ففي القصة؛ أحداث تواُصل مع متزايد بشكٍل الصعيد هذا عىل وينمو ، سخيٌّ هوبيت
ومريح كبري نفق يف بمفرده يعيش الحال» ميسور «هوبيت بيلبو أن نعلم القصة، بداية
تخزين وغرف وقباء، وحمامات، نوم، «غرف الغرف: من الكثريَ يحوي للهوبيت للغاية
ومطابخ، للثياب)، َصة مخصَّ كاملة غرف لديه (كانت مالبس وخزانات كبري)، (بعدٍد
قد أنك شك ال ومطابخ. تخزين، غرف الجمع: صيغ استخدام الِحظ طعام».32 وغرف

موًرسا. بيلبو كان لقد الفكرة؛ فهمت
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تواَفر ما بكل تستمتع اليشء بعض تلذُّذيًة شخصية كان بيلبو بأن يوحي هذا كل
غري لدرجٍة استحواذية مسحة به كانت وربما والرفاهيات، املادية الراحة أسباب من لها
«جواهر بأشكال املفاجئ» «الحفل أثناء يتأثَّر بيلبو أن شكَّ ال الهوبيت. لدى مألوفة
ويرصُّ العميلَّ» «أسلوبَه ص يتقمَّ ما مرحلٍة ويف املظلمة».33 الكهوف يف تتألأل وهي األقزام
الالزم، والوقت العينية، والتكاليف «املخاطر، عن وواضح مبارش بشكل يسمع أن عىل

ذلك».34 إىل وما واألجر،
عن فتناُزلُه الكرم؛ فيها بما عديدة، نواٍح يف بيلبو ينمو مغامرته، أثناء ولكن
ينمُّ فعًال يَُعدُّ — الذهب» من نهٍر من «أكثر يساوي كريم حجر وهي — األركنستون
استعادة بعد بيلبو، يرفض ذلك، عىل عالوة الشجاعة).35 عن (ناهيك هائل جود عن
ميلء أحدهما صغريين، بصندوقني مكتفيًا الكنز، من املوعود نصيبه يأخذ أن الكنز،
هو يستعيده الذي املدفون، العمالقة ذهب من نصيب جانب (إىل بالفضة واآلَخر بالذهب

الشاير). إىل عودتهما رحلة خالل وجاندالف
تقريبًا، التنني كنز من يملكه ما بكل تربَّع قد بيلبو أن نعلم الخواتم»، «سيد يف
املفرط. السخاء بهذا احتفاءً كان التوديعي املائة بعد عرش الحادي ميالده عيد حفل وأن
من كالٍّ بيلبو وَهَب الوحيد، الجبل إىل رحلته من عودته من عاًما وسبعني ستة وبعد
فخمة هدايا وهي لفرودو، «امليثريل» من املصنوع ع املدرَّ وقميصه سيفه) (وهو ستينج

موردور. إىل رحلته من فرودو نََجا ملا لوالها ألنه بحق؛
بالطعام استمتع َسِخيٍّا. ُكْن األساسية: تولكني رسالِة وضوُح هذا كل من يتبنيَّ
بقدر وليس ِنَعٍم، من لديك ما بقدر ثروتَك أحِص املكتنَز. بالذهب وليس والغناء، واملرح
تفرتض وال الحياة، وطرق الراسخة التقاليد حكمَة احِرتْم مادية. مقتنيات من تملكه ما
اللعب عدد عىل وليس الحياة، جودة عىل ركِّْز لألفضل. بالرضورة يكون التغيري كل أن

التبسيَط. ثم التبسيَط، ثم التبسيَط، تحرَّ تمتلكها. التي
أنها غري والحكماء، الفالسفة من العديد بها َح رصَّ رأينا، كما قديمة، رسالة إنها

تماًما. وقتها يف جاءت رسالة
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العادلة حربتولكني

جونسون كايل ديفيد

يلتهمنا سوف ٍر مدمِّ ضدَّ أرواحنا عن ندافع حينما حتميٌة رضورٌة الحرب
املقاتَل وال لرسعته، السهَم وال ته، ِلِحدَّ الربَّاق السيَف أحب ال أنني إال جميًعا؛

نومينور. برش مدينة األشياء؛ هذه عنه تدافع ما فقط أحب بل ملجده،
«الُربَْجان»1 يف فارامري،

املشاهد هذه أكانت وسواء والحرب،2 املعارك بمشاهد الخيالية تولكني أعمال تزخر
بمعنى وتشكيَلها الوسطى األرض صياغَة أعاَدْت التي «السليمارية» يف الضخمة للمعارك
ريفيندل أنقذت التي «الهوبيت» يف الخمسة الجيوش ومعركة إيربور، عن والبحث الكلمة،
تولكني يكتب ما فدائًما الخواتم»، «سيد يف العظيمة الثالث املعارك أم النهاية؛ يف وشاير

الغالب. يف وبطوليٍة للمشاعر مثريٍة بمصطلحاٍت الحرب عن
األمر ليس ولكن للحرب، رومانسيًة مفاهيَم يعتنق كان تولكني أن تتخيَّل ربما
وثيقة معرفة عىل أصبح األوىل، العاملية الحرب يف بريطانيٍّا ضابًطا فبوصفه كذلك؛
،(١٩١٦) السوم معركة يف حاَرَب ذاته تولكني حتى وخرابها. الحرب بأهوال وحميمة
جندي بينهم من وكان وجريح، قتيل بني ما شخص مليون عىل يزيد ما فيها سقط التي
ثالثة قبل بريطانية قذيفة بفعل بجراٍح أُِصيب والذي هتلر، أدولف يُدَعى كان نمساوي

القتال. من ومنعه الخنادق بحمى تولكني إصابة من أسابيع
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فثمة جارث، وجون كروفت برينان جانيت تولكني أعمال يف الباحثان َ بنيَّ وكما
كانت املثال، سبيل عىل الخيالية. أعماله يف الحرب يف تولكني لخربات ِعدَّة أصداء
املاء، برك من تربز الحرُب مزَّقتها فيها حياَة ال جثث من تحمله بما امليتة، املستنقعات
ن ممَّ ألحد يمكن ال الغربية.3 الجبهة عىل املوتى آالف رؤية مع تولكني تجربة تعكس
ال التي الدموع (معركة أرنوديد نريانيث معركة عن املفجعة تولكني قصة يقرءون

رومانسية.4 أفكاًرا عنها يحمل أو الحرب د يُمجِّ كان أنه يتخيل أن تُحىص)
هناك يكون ما أحيانًا الحرب أن يعتقد بالفعل تولكني كان هذا، من بالرغم ولكن
وحشد أليزناجارد، اإلنتس وتدمري ديب، هيلمز عن الروهرييم فدفاع أخالقيٍّا؛ يربِّرها ما
للقدوم املوتى لجيش أراجورن وجمع املدينة، عن للدفاع جوندور لقوات جاندالف
يف سام يقول وكما وبطولية. نبيلة أفعاًال بوصفها ُكلُّها َمْت ُقدِّ ترييث، ميناس ملساعدة
وهو فرودو، سيد يا العالم هذا يف الخري بعض «ثمة «الربجان»: من الفيلمية النسخة

تأكيد. بكل الرأي هذا مع سيتفق تولكني كان لقد أجله.» من القتال يستحق
أخالقيٍّا؛ واضحًة أو نبيلًة تولكني كتابات يف واالقتتال الحرب نماذج كلُّ ليَسْت ولكن
يف الكنز بسبب «الهوبيت»، يف الفاصلة املعركة وهي الخمسة، الجيوش معركة بدأت فقد
بمدينة الدماُر ويحلُّ سموج، يموت تذكر: مثلما التايل النحو عىل املوقف وكان النهاية،
أن يف ثورين فيفكِّر الوحيد، الجبل يف التنني كنز مع ورفاقه ثورين ويحاَرص البحرية،
ورفاقه بارد ولكن أسالفهم، من بالقوة أُِخذ ألنه وحدهم؛ لهم ملًكا يكون أن ينبغي الكنَز
كَديْن. الكنز من جزءٌ لهم يُؤدَّى أن يستحقون أنهم يعتقدون البحرية مدينة أهل من

من وجيٌش ليجوالس) والد (ثراندويل، الجن ملُك يدعمه إذ وحده؛ ليس بارد إن
يكون قد الكنز أن العتقادهم الوحيد؛ الجبل إىل ينطلقون األساس يف فالجن الغابة. جن
الجن يقرِّر البحرية، رجال محنة رؤية بعد ولكن عليه، لالستيالء ً ومهيَّأ حراسٍة بال
من به بأَس ال جزءٍ استعادة عىل ملعاونتهم عنهم نيابًة أيًضا القتال بل مساعدتهم،
حقوق عن للدفاع الحديدية التالل أقزاُم ويظهر تعزيزات، بطلب ثورين فيقوم الذهب؛

للقتال. الجيوش وتستِعدُّ املساومة، ثورين ويرفض الكنز. يف األقزام
ويحذِّرهم جاندالف يظهر واالقتتال، خوضالحرب وشك عىل الثالثة الجيوش وبينما
عىل الدماء اصة املصَّ والخفافيش والذئاب، والوارج، الجوبلن، من ضخًما جيًشا أنَّ من
االهتمام كل مهتمون ولكنهم األكرب، الجوبلن ملوت غاضبني الجوبلن كان الهجوم. وشك
ون فيُنَحُّ ، حقٍّ عىل جاندالف أن والجن واألقزام البرش جيوش فتقرِّر الشمال؛ وغزو بالكنز
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جيش ينقضُّ سيِّئ، منًحى أخذ يف األمور تبدأ وحني القوات. دون ويوحِّ جانبًا خالفاتهم
يُبِدي باملعركة، الفوز وبمجرد ل، املتحوِّ بيورن ومعهم املوقف، إلنقاذ الضخمة النسور
مشرتك عدو مثل يشء يوجد ال الكنز. بتقسيم ويقومون والتعاون الودِّ مشاعَر الجميُع

نزاع. أي لحلِّ
أخالقيات عن الفالسفة قاله ما مًعا لنستعِرْض يربِّرها؟ ما املعركة لهذه كان هل

بحق؟ بالغة قيمة ذات الحرب هذه كانت إن لنرى الحرب

تفيُد؟ ِبَم الحرب! (1)

يف غالية اإلنسان فحياة ظروف؛ أي تحت مقبولة غري الحرب أن إىل السالم دعاُة يذهب
أبًدا يمكن ال الحرب أن إىل يخلصون لذا عمًدا؛ البرش حياة تُسَلب الحرب ويف ذاتها، حدِّ
يف يُقتَلون الذين األبرياء عدد إىل السالم دعاة يشري ما وغالبًا يربِّرها. ما لها يكون أن
املقاتلني أنَّ إىل كذلك ويشريون رأيهم، لتعضيد — ذلك غري أو قصد دون سواء — الحرب
عىل املقاتلون يُرَغم ما عادًة النهاية، ففي أبرياء. أشخاًصا يكونون ما غالبًا الحرب يف
يذهب وأخريًا أَُرسهم. مع الوطن يف البقاءَ لون سيفضِّ وكانوا حكوماتهم، ِقبَل ِمْن القتال
أكثر ترضُّ ما دائًما فالحرب يشء؛ أي يحلَّ أن أبًدا يمكن ال العنف أن إىل السالم دعاة
دائًما تخلق فهي مشكالت، تحلُّ أنها تبدو قد الحرب أن من الرغم عىل وحتى تفيد، مما

أكرب.5 مشكالت
اإلنسان حياة إن يقولون فهم معقولة؛ إجابات لديهم السالم لدعاة املعارضني ولكن
أن بإمكانك كان إذا عنها؟ الدفاع يف مربِّره لديه املرء أن هذا يعني أََال ولكن غالية،
ينبغي أفال سارومان، قتل طريق عن ببساطة روهان يف األبرياء من اآلالف قتَل تُوِقف
أبرياء يُقتَل قد اإلنسانية؟! الحياة قيمة من تحطُّ بذلك ألسَت تفعل، لم وإذا تفعل؟! أن
كامل، شعب أو األبرياء، آالف ترك من أفضل األبرياء بعض َقتُْل أليس ولكن الحرب، يف

يُقتَلون؟!
«مطلًقا»؛ يشء أي يحلُّ ال العنف أن واضًحا ليس أنه إىل السالم دعاة ويذهب
يكن لم لو ولكن الثانية، العاملية الحرب إبَّان أوروبا يف حتفهم َلُقوا الناس فماليني
هزيمُة تكن أََلم اليهود. وأفنى العالم معظَم هتلر َغَزا لربما وانترصوا، قاتلوا قد الحلفاء
العدو مقاتيل من العديد أن من الرغم وعىل ذلك؟! يستِحقُّ الهولوكوست ووقُف الفاشية
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شخص قتَل يحاولون فإنهم حكوماتهم، ِقبَل ِمْن القتال عىل أُرِغموا إنهم حيث من أبرياء
أفال لغزٍو، مساملة دولة تعرََّضْت ما إذا نفسه؟! عن الدفاع يف حق للمرء أليس آَخر.
ملساعدتها األخرى الدوُل تهبَّ أن مقبوًال يكون وأََلن نفسها؟! عن الدفاع يف حق لها يكون

الرتاُجِع؟ عىل الغزاة بإجبار
لوضع األوائَل املسيحيني واملفكِّرين القدامى الفالسفَة االعتبارات هذه ِمثُْل قاَدْت
مربَّرًة الحرُب تكون أن ِظلِّها يف يمكن التي الرشوط تضع التي العادلة، الحرب نظرية
عىل وينصُّ الحرب»، خوض «حق األول: العادلة؛6 الحرب لنظرية جانبان ثمة أخالقيٍّا.
خالل الصحيحة» «اإلدارة هو والثاني: مربَّرًة. الحرب تكون بموجبها التي الظروف
يجعلها الذي النحو عىل الحرب تُخاض أن بها يمكن التي الوسائل عىل وينصُّ الحرب،

عادلًة.
الداعية املسيح وتعاليِم الحرب بني التوفيَق (٣٥٤–٤٣٠) أوجستني القديس حاَوَل
مرة وُطوِّرت ،(١٢٢٥–١٢٧٤) األكويني توما يد عىل الحًقا حجُجه وُطوِّرت للسلم،
من مختلفة صور وجود من الرغم وعىل أحدث. الهوت وعلماء فالسفة يد عىل أخرى

املتعددة. التأويالت بني عديدة مشرتكة عنارص هناك فإن العادلة، الحرب نظرية
تكون لكي كالتايل: وهي الحرب؛ من الهدف عىل الحرب» خوض «حق معايريُ تركِّز
قائَد أنَت تكن لم فإن رشعية»؛ «سلطة ِقبَل ِمْن خوضها يبدأ أن بدَّ فال عادلًة، الحرب
الحرب وراءَ يكون أن بدَّ وال الحرب. إىل املجموعة هذه تدعو أن لك يحقُّ فال املجموعة،
املنطقية)، بارد اقرتاحاِت رفضثورين (مثل الغروُر أو الشخصية فالغريُة عادٌل»؛ «سبٌب
للحرب. عادلة أسبابًا ليَسْت سورون) لدى الَعَظمة جنوِن (مثل والقوة السلطة اشتهاءُ أو
َعْربَ العديدة فارامري مناوشات (مثل للسلطة انتزاٍع أو مربٍَّر غري لهجوٍم التصدِّي أنَّ غري

يربِّره. ما له جوندور)
خوض من املتوقعة الفوائد أن بمعنى «متناسبًا»، الحرب من الهدف يكون أن بدَّ ال
«واثًقا تكون أن بد ال الواقع، يف إليقاعه. ستضطرُّ الذي الرضَر تَُفوق أن بد ال الحرب
ستخرس، أنك علمَت فإذا تخوضها؛ أن قبل بالحرب» الفوَز بإمكانك أن من معقول بشكل
أن أيًضا بد ال األرواح. يف أقل خسائر مع ولكن اليشء نفس االستسالُم ق يحقِّ فسوف
نفس ق تحقِّ أن االقتصاديُة العقوباُت استطاَعِت فإذا األخري»؛ «املالذ هي الحرب تكون

الحرب. من بدًال بها تستعني أن فينبغي النتائج،
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األحداث يف الحرب ملنع االقتصادية العقوبات مفهوم يستخدم تولكني نرى ولعلَّنا
جيش مع الزرقاء الجبال من لتوِّه وصل قد داين كان الخمسة. الجيوش ملعركة املؤدِّية

ييل: ما تولكني يكتب ذلك ويف داين، رسوَل بارد وقابََل األقزام، من كبري

عازًما كان إذ الجبل؛ إىل مباَرشًة ه بالتوجُّ لألقزام السماَح بارد رفض بالطبع،
لم ألنه األركنستون؛ مقابل يف والفضة الذهب إخراُج يتم حتى االنتظار عىل
ومسلَّحة كبرية برفقة واحدة مرة القلعة امتألَِت إذا سيحدث، هذا أن يصدِّق

النحو.7 هذا عىل

أن يمكن كيف لتحديد قواعَد العادلة الحرب نظريُة تحدد حرب، أية تبدأ إن ما
محدَّدة عسكرية إجراءات عىل الصحيحة» «اإلدارة معايريُ وتركِّز عادٍل. نحٍو عىل تَُدار
بشكل هًة «موجَّ الفردية العسكرية اإلجراءات تكون أن بد ال كاآلتي: وهي الحرب؛ يف
التناسب ويشري «متناسبة». تكون أن بد وال مرشوع»، عسكري «هدف نحو صحيح»
تَُفوق منه املستَمدة الفائدة تكون أن بد فال محدد؛ عسكري إجراء إىل الحالة هذه يف
الهدف. لتحقيق الالزم الرضر من األدنى الَقْدر يسبِّب أن بد وال سيُوِقعه، الذي الرضَر
يتمَّ أن عسكريٍّ إلجراءٍ يمكن فال مطلوبة؛ الرشعية» «السلطة أنَّ نجد أخرى، مرة
«رضوريٍّا» اإلجراء يكون أن بد ال ذلك، إىل باإلضافة مالئمة. موافقة دون مربَّر بشكل
للتحقيق قابل غري العسكري الهدف يكون أن بد فال العسكري؛ للهدف بالنسبة و«كافيًا»
كان فمهما «تمييًزا»؛ العسكري اإلجراء يُظِهر أن بد ال وأخريًا، فقط. القوة باستخدام إال

عسكري. إجراء ألي املقصود الهدف هم املقاتلني غريُ يكون أن يمكن فال الهدف،
به يُعتَدُّ بما مثًال املعايري تخربنا فال اسرتشادية؛ خطوط إال هي ما املعايري أن غري
ضد القومي الدفاع مثل الصدد، هذا يف به يُعتَدُّ ملا واضحة أمثلة هناك عادل. كسبٍب
هناك أقدامها رسخت محتلة قوٍة من لألجداد وطٍن اسرتجاع عن ماذا ولكن مخرِّب. معتٍد
مؤكَّد؟ غري ولكنه خطري خارجي تهديد ضد وقائية حرب عن وماذا طويل؟ زمن منذ
األساسية؟ اإلنسان حقوق تنكر التي املتعصبة األيديولوجيات انتشار إيقاف عن وماذا
«كل مبدأ عليها ينطبق ال العادلة بالحرب الخاصة املعايري هذه ذلك، عىل عالوًة
جيشه بأن علمه ظل يف معتدية، قوة عىل الحرَب دولٍة قائُد أعلن ما فإذا يشء». ال أو يشء
إعالنه يظلُّ فقد األرجح؛ عىل واستهتاٍر ٍر بتهوُّ سيحارب ولكنه الغزو يصد أن يمكن
إىل باإلضافة تكون. أن يمكن كما عادلة ليست حربه أن األمر يف ما كل أخالقيٍّا؛ الحرَب
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الالزم من أكرب قوًة يستخدم الجيش من آَخر فصيًال أنَّ يعلم الجنود أحد كان إذا ذلك،
سالحه ويلقي عادلة، غري الحرب أن يعلن بأن ُملَزًما ليس الجندي فهذا الهدف، لتحقيق

وطنه. إىل ويعود
لم لو حتى فيها، القتال يف مربِّره جندي ألي ويكون عادلًة، تظل أن حرب ألي يمكن
الغرب وقواُت أراجورن كان لو حتى نفسه، تولكني يشري وكما املعايري. كلَّ تطابق تكن
آَخرين بٍرش أرايض روا ودمَّ توظيفهم، أو األورك بتنشئة قاموا «قد اليأس تأثري تحت
كان مساعدته، من منعهم ملجرد أو لسورون، حلفاءَ باعتبارهم والغلظة القسوة بمنتهى

للنقض».8 قابل غري ا حقٍّ سيظل مربُِّرهم

الخمسة الجيوش معركة (2)

معركة كانت إن اآلن نتساءل َدُعونا العادلة، للحرب التقليدية املبادئ هذه اعتبار مع
جزأين؛ إىل املعركة بتربير الخاص السؤال تقسيم يمكن يربِّرها. ما لها الخمسة الجيوش
الكنز. عىل االقتتال يف مربُِّرهم الجن أو األقزام أو البرش لدى كان هل نتساءل َدْعنَا أوًال:
وداين، ثورين قيادة تحت األقزام فكان — رشعية سلطة قيادة تحت جيش كل كان
املعيار. بهذا الوفاء يتم وبذلك — ثراندويل قيادة تحت والجن بارد، قيادة تحت والبرش
فرصة هناك كانت وهل متناسبة؟ الوسائل كانت هل أخريًا؟ مالذًا كانت هل ولكن
ثورين مع نية بحسن تفاوضوا فقد نعم؛ هي اإلجابة تبدو البرش، حالة يف للنجاح؟
مساَومٍة كورقة األركنستون استخَدموا إنهم حتى القوة، إىل النهاية يف اللجوء قبل طويًال

القتال. ملنع
للفوز ممتازة فرصٌة مجتمعًة والبرش الجن قوات لدى كان ثراندويل، يشري وكما
بناء إلعادة الكنز من نصيبهم إىل بحاجٍة كانوا البحرية رجال أن إىل وبالنظر بالحرب،
أنني من الرغم (عىل اإلعمار إعادة بحجة مربًَّرا سيصبح الحرب رضُر كان مدينتهم،
يشري كما ذلك، عىل عالوة تحديدها). الصعب من األمور هذه مثل بأن بديهيٍّا أسلِّم
األقزام وكان ديل، حاكم جرييون جدِّه من التنني رسقه قد الكنز من جزء كان بارد،
كانوا حني األقزاَم البحرية رجاُل وساَعَد البحرية، مدينة عىل التنني هجوَم جلبوا َمن هم
بنقل قام ثَمَّ ومن التنني؛ ذبح َمن هو األقزام، وليس بارد، وكان للمساعدة؛ حاجٍة يف

الكنز.
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فهم الجوبلن؛ عن مختلفني ليسوا هم بدء، ذي فبادئ قليًال؛ مختلفة حالًة الجن يَُعدُّ
ويرون يصلوا أن بعد ولكن حراسة، بال أنه العتقادهم الكنز؛ عىل لالستيالء يظهرون
«شعب عىل ملك وهو ثراندويل، حتى مساعدتهم. ويَعِرضون رأيهم ون يغريِّ البرش، محنة
بوصفها إال الحرُب تَُخاض أن ينبغي ال أنه رصاحة يعرتف أنه يبدو وعطوف»، طيِّب
مع األقزام مهاجمَة بارد يقرتح فحني بها.9 الفوز باإلمكان كان إذا وفقط أخريًا مالذًا

ييل: ما الجن ملك يقول الجبل، من اقرتابهم

لألقزام يمكن ال الذهب. أجل من الحرب هذه أبدأ أن قبل طويًال أتأنَّى لسوف
َدُعونا مالحظته. يمكننا ال يشء أيَّ يفعلوا أو ذلك، نحن نشأ لم ما يسبقونا أن
العدد يف أفضليتنا تكون سوف املصالحة. يجلب يشء يحدث أن نتمنَّى نظلَّ

البغيض.10 للعنف اللجوءُ النهاية يف علينا تحتََّم إذا كافية،

بالتأكيد قتالهم يكن فلم ذاته؛ بالَقْدر ُمربَّر غري املقابل، يف األقزام، موقف يبدو
بارد َطَلبه الذي الكنِز من نصيبهم عن التخيلِّ ببساطة بإمكانهم كان إذ أخريًا؛ مالذًا
الطمع هي لقتالهم األساسية األسباب أنَّ يبدو الواقع، يف عرش. اثني عىل بواحٍد ِر املقدَّ
األقزام كان ذلك، عىل عالوًة العادلة. األسباب عداد يف األمران يدخل ال وبالتأكيد والغرور،
يكون ألن «يصلح ثورين يكن لم جاندالف، يقول فكما الفعلية؛ العداوات بدءوا َمن هم

الجبال».11 تحت ملا كملك هكذا مهيبًا رمًزا
بالفعل وقعت التي الخمسة الجيوش معركة كانت إن نتساءل ألن نحتاج ذلك بعد
ملقال (االنتقام دوافعهم من أيٍّا إن إذ املخطئ؛ الجانب عىل الجوبلن أن شكَّ ال مربَّرًة.

عادلة. أسبابًا ليَسْت والهيمنة) السيطرة يف والرغبة والطمع، األعظم، الجوبلن
عن (والدفاع النفس عن للدفاع حربًا يخوضون واألقزام والجن البرش أنَّ غري
سببًا يَُعدُّ ما وهو السفاحني؛ الدمويني الغزاة من مجموعة ضدَّ واضح بشكل اآلخرين)
ال أنه يعلم املضطرب فالتحالف أيًضا؛ مستوفاة األخرى الرشوط وتبدو تماًما. عادًال
بقتال؛ القتال يردُّون لم ما يُقتَلون سوف جميًعا وأنهم الغاضبني، الجوبلن مع مساومَة
فإن جيوش، ثالثة لديهم أن إىل وبالنظر ومتناسبًا. أخريًا مالذًا القتاُل يبدو ثَمَّ ومن
يساندون وبيورن النسور كان وملا مربًَّرا. يبدو قتالهم فإن لذا معقولة؛ النجاح فرصة

أيًضا. قتاَلهم يربِّر ما لديهم أن فيبدو العادل، مربِّرهم
تولكني قرَّاء ومعظم — معظمنا كان ما العادلة الحرب نظريُة تؤكِّد عام، بشكل
األقزام كان لقد عليها. وما الخمسة الجيوش ملعركة ما حول سيعتقده — الصغار
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عىل فون يترصَّ الجوبلن وكان الكنز، اقتسام عدم يف ومعيٍب خاطٍئ نحٍو عىل فون يترصَّ
كان بينما لهم، ِمْلًكا يكن لم الذي الكنز عىل االستيالءَ محاولتهم يف العدالَة يفتقد نحٍو
يشء ثمة ولكْن والذئاب. الجوبلن ضدَّ عادلًة معركًة يخوضون والبرش واألقزام الجن
تكون أن يمكن الحروب بأن ا حقٍّ يؤمن نفسه تولكني كان هل وهو: له، تأمُّ يجب آَخر

عادلة؟

العادلة؟ للحرب منظًِّرا ا حقٍّ تولكني كان هل (3)

الحرب مبادئَ كامل) بشكل يؤيِّد باألحرى (أو يؤيِّد تولكني كان إن حول الشكوك تنبثق
مساندًة تبدو التي الفقرات تولكني: كتابات يف مصدرين من ال؛ أم التقليدية العادلة
املخلوقات حق عىل الشك بظالل تُلِقي أو العدل فوق الرحمَة تُعِيل التي والفقرات للسلمية،
الفقرات. هذه ملثل أمثلًة نستعرض َدْعنا املوت. أو الحياة يستحق َمن تحديِد يف األخالقية
— باجنز وفرودو بومباديل توم — الخواتم» «سيد يف رئيستان شخصيتان ة ثمَّ
بومباديل، فرتى تقدير؛ أقل عىل كبري بشكل سلميًة تُعتَرب آراء يبدو فيما يعتنقان
أْخذَ يرفض الخاتم»، «رفقة يف تظهر التي الغامضة الطبيعة ذات القوية الشخصية
سلميًة «رؤيًة ويتبنَّى السيطرة» «ينبذ تولكني تعبري بحسب وكان استخداَمه، أو الخاتم
يصف تولكني أنَّ الواضح من حرب».12 هناك تكون حني العقل تتملك ما دائًما طبيعيًة
إنَّ نقول أن يصحُّ هل إذن هائل؛13 حدٍّ إىل وقويٍّا ًسا مقدَّ قديًما كائنًا باعتباره بومباديل

سلميته؟ يؤيِّد مثلما بومباديل سلميَة يؤيِّد تولكني
كل يف يزهد فبومباديل خاصة؛ حالة بومباديل أن ح يوضِّ تولكني ألن ال؛ اإلجابة
نفسه يكرِّس لكي ومثالبهما» والقوة السيطرة «بمحاسن املتعلقة املسائل يف اهتمام
يقطع راهب مثل يكون وهكذا ذاتها؛ حدِّ يف بالطبيعة واالستمتاع ل للتأمُّ بالكامل
أشياء عىل الرتكيز أجل من الدنيوية واالهتمامات املتع بهجر ا خاصٍّ عهًدا نفسه عىل

أسمى.
الرائع من شيئًا يَُعدُّ بومباديل زهد أن يف ريفيندل رؤية ص «تتلخَّ تولكني: يقول
عليها. وجوده ويعتمد معها؛ يتواَفق أن يمكنه ال أشياء الواقع يف هناك ولكن د، يُجسَّ أن
ثَمَّ ومن البقاء.»14 حتى أو باالستمرار، لبومباديل سيسمح ما هو الغرب انتصاُر وحده
عام. بشكل للتطبيق قابًال مبدأ باعتبارها السلمية بومباديل رؤية يؤيِّد ال تولكني فإن
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استخداَم فرودو رفض يف يتمثَّل الخواتم» «سيد يف الظاهرية للسلمية ثاٍن مثال ثمة
(سارومان) «شاركي» بطرد االنتقام أو الرضوري، غري العنف عن التغايض أو األسلحة،
ذو تولكني خادم — فرودو يتحدث هل امللك».15 «عودة نهاية يف الشاير من ورجاله
نفسه؟ تولكني عن نيابًة هنا — املسيح بمعاناة أشبه بمعاناة يمرُّ الذي البطولية، الروح

له: رسالة يف تولكني حه يوضِّ ما وهو كال،

باملعنى للسالم» «داعيًا يكن لم فهو شخصيٍّا؛ األسلحة تجاه فرودو موقف كان
بني أهلية حرب نشوب فكرة من األساس يف مذعوًرا كان بالطبع؛ الحديث.
أقلُّ فعليٍّا املادي االقتتال أن استنتج أعتقد) (حسبما أيًضا ولكنه الهوبيت،

ين)!16 (الخريِّ البرش معظُم يعتقد مما النهاية يف فاعليًة

نموذًجا بوصفه ال بومباديل، مثل خاصة، حالة بوصفه فرودو إىل تولكني ينظر إذن
الجميُع. به يحتذي

والرحمة الشفقة من التقليدية املسيحية والفضائل مسيحيٍّا، تولكني كان لقد
الخواتم». و«سيد «الهوبيت» من كلٍّ يف وافرة تظهر والعطف

عىل فرودو يتحرسَّ حني الخاتم»، «رفقة بداية ففي جولوم؛ عن تولكني فكرَة ْل تأمَّ
كالتايل: جاندالف إجابة كانت الفرصة، واتَتْه حني جولوم طعِن عىل بيلبو إقدام عدم

داٍع بال ترضَب أالَّ والرحمة: الشفقة يَده. غلَّْت التي هي الشفقة إن الشفقة؟
يستحقون يموتون من وبعض املوت، يستحقون أحياء هم من كثريون …
كي ينبغي مما أكثر ًفا متلهِّ تكن ال إذن لهم؟ تهبها أن يمكنك هل الحياة.
يشهدوا أن يستطيعون ال الحكماء أحكم فحتى الحكم؛ يف املوت صكوَك توزِّع

الجميع.17 نهاية

ويمكن ، فرديٍّ مستًوى عىل القتل حول باألساس تدور املالحظات هذه مثل أنَّ ومع
تكون أن ا جدٍّ املمكن فمن اإلعدام؛ عقوبة مثل قضايا عىل أكثر بشكل مباَرشًة تطبيقها
ص «لتقمُّ لون مؤهَّ نحن فهل العتدائه، املوت يستحق املعتدي كان لو حتى سلمية. عقيدة
يمكنهم ال الحكماء فحتى ذلك، جانب إىل وأحكامه؟! املوت صكوَك نوزِّع كي « الربِّ دور
أََال إذن أسمى؛ خريًا يجلب سوف — النفس عن دفاًعا ولو — القتال كان إن يعرفوا أن

القتال؟! عن ويحجم اآلِمن الجانب يف يقبع أن املرء عىل ينبغي
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مثلما جاندالف، لتعليق كاملة سلميًة قراءًة ما نوًعا واضح بشكل تولكني يتقبَّل لم
مخرجه، جولوم يغلق فحينما «الهوبيت»؛ يف األصلية الفقرة إىل كثب عن نظرٌة ح توضِّ

أنه: نفسه يف بيلبو يفكِّر

َقْدٌر لديه متبقيًا يزال ال بينما املريع، الظالم هذا من ليخرج يهرب أن بد ال
من عينيه يقتلع أن الكريه، اليشء يطعن أن بد ال يقاتل. أن بد ال القوة. من
يهدِّد لم جولوم إن … كال يقتله. أن يعني هذا وكان يقتله. أن محجَريْهما،

بَْعُد.18 ذلك يحاول أو بقتله، فعليٍّا

مربًِّرا، ليصبح جولوم قتل يكن لم النفس، عن الدفاع َقِبيل ِمْن فعًال ذلك يكن لم وملا
ذلك، حاَوَل أو بيلبو، بقتل َد هدَّ قد جولوم «كان» لو بأنه أيًضا توحي الفقرة ولكن
أن يبدو ثَمَّ ومن حياته. إلنقاذ رضوريٍّا ذلك كان لو قتله يف مربِّره لبيلبو سيصبح كان

يربِّره. ما له يكون أن يمكن القتل أن يعتقد تولكني
الحروب بعض بأنَّ إيمانه عىل أقوى دليًال تقدِّم تولكني أعمال يف أخرى فقرات ثمة
أنصاف حتى بل فحسب، الطيِّب الجنُّ للمعركة ينضمُّ ال «السليمارية»، ففي عادلة؛ كانت
ثمة الخواتم»، «سيد ويف مورجوث. الظالم سيد لهزيمة وا انضمُّ (الفاالر) أنفسهم اآللهة
جميًعا يرفعون — وسام وليجوالس وأراجورن جاندالف مثل — بجالءٍ طيبٌة شخصيَّاٌت
كان األبطال هؤالء من كالٍّ إن املدمرة. وجيوشه سورون ضد الغرب عن للدفاع األسلحة
يف الوارد االستشهاد يف َحة املوضَّ فارامري نظر وجهة مع شك دونما الرأي يف سيتفق
ٍر مدمِّ ضدَّ أرواحنا عن ندافع بينما حتمية رضورة «الحرب أنَّ وهي الفصل؛ هذا بداية

جميًعا». يلتهمنا سوف
ففي رسائله؛ يف يوجد الحرب أخالقيات عن تولكني آراء عىل دليل أوضح ولكن
كطياٍر يتدرَّب آنذاك كان الذي كريستوفر نجله إىل ١٩٤٤ عام أبريل يف َكتَبَها رسالة

كالتايل: تولكني يعلِّق أفريقيا، جنوب يف قنابل قاذفة عىل

بل فقط، املادي ليس — الحرب تُخلِّفه الذي الحمق البالغ الخراب إن
الذين لهؤالء بالنسبة شديدة صاعقًة يسبِّب — أيًضا والروحاني األخالقي
عن (رغًما تظلُّ وسوف الشعراء)، عن (رغًما هكذا كانت ولطاملا له. تحمُّ عليهم
يكون ولن [يكن] لم أنه املقصود ليس «وبالطبع ودعاتها)؛ الحرب مروِّجي
اإلنسانية، ذاكرة قصرية هي كم ولكن رشير». عالم يف نواِجَهها أن رضوريٍّا
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هناك سيكون عاًما ٣٠ من يقرب ما خالل يف إنه حتى أجيالها، فانية هي وكم
التي املخيفة التجربة بهذه مرُّوا — األساس من ُوِجد إن — الناس من قليل

بالنار.19 األعلم هي املحرتقة فاليد ا. حقٍّ القلب إىل وحدها تنفذ

الحماقة باب من د وتُمجَّ رًة، ومدمِّ مأساويًة، كانت مهما — الحرب أنَّ هنا تولكني ح يوضِّ
أنَّ إىل يشري كريستوفر، إىل أخرى رسالة ويف رشير. عالم يف منه مناَص ال رش هي —
ويف وقاسية، خبيثة باألورك، الشبيهة الشخصيات من الكثري يوجد الواقعية الحياة يف
فحسب). سورون جانب إىل (ال الجانبني كال يف الشخصيات هذه توجد ما عادًة الحرب

يقول: ذلك بعد

أن يعني ما الجانبني؛ كال يف البرش يوجد الواقعية (الخارجية) الحياة يف
الصادقني والبرش والشياطني، والوحوش، األورك، من متنافًرا تحالًفا هناك
كانوا إن وما قادتكم، هم الفارق بعَض يصنع ما ولكن واملالئكة. بطبيعتهم،
يدور أنه يعتقد (أو ذلك كل حوله يدور وما ذاتهم! حد يف باألورك أشبه
جانب يف أقل) أو أكرب (بقدر تكون أن العالم هذا يف املمكن من بل حوله).

الحق.20 جانب يف أو الخطأ

أن يبدو وأنه ال، أم مربرة بكونها تتعلَّق تَُخاض حرب أيَّ أنَّ كيف يالحظ أنه هنا يبدو
شيئًا تولكني يقول آَخر موضع ويف الحرب. أثناء الحق» جانب «يف تكون أن املمكن من

مشابًها:

فيها يكون البحتة، القاسية العدوانية األفعال مثل واضحة حاالت توجد
يظل فسوف هذا، وعىل … تام بشكل واحٍد جانٍب عىل البداية من «الحق»
الدوام عىل قضيته ويربر املحق للجانب فيه الترصف يجوز ال ملًكا «الحق»
تنبعث التي الرشيرة األفعال عىل يَُالمون َمن أول هم أنفسهم املعتدين إن …
املطالبة يف حق أيَّ يملكون ال حال أي عىل وهم … العدالَة انتهاكهم من أساًسا

بسن.21 وسنٍّا بعني عينًا بالقصاص يُهاَجمون حني ضحاياهم يطالب بأال

ومدمرة مأساوية كانت مهما — الحرب بأن بالفعل يؤمن تولكني أن هذا من إذن يتضح
أخالقيٍّا. مربَّرًة تكون أن أحيانًا يمكن —
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عىل العادلة. الحرب لنظرية التقليدية املعايري كل مع يتفق لم تولكني لعل ولكن
كان إذا فقط تُخاض قد الحروب أن عىل العادلة الحرب نظرية تنص املثال، سبيل
كان فقد يبدو؛ فيما كال ذلك؟ مع تولكني اتفق فهل للنجاح»؛22 قوية «احتماالت هناك
مع الحال هو مثلما بها، الفوز عىل مستعصية ديب هيلمز معركة أن املفرتض من
املعركتني هاتني أن بوضوٍح يعتِرب تولكني كان وملا موردور، بوابات عند مورانون معركة
يعرتف النهاية (ففي إليه بالنسبة أهمية ذات غري النجاح احتماالت كانت فقد مربَّرتان،
يبدو وهكذا فرودو).23 نجاح يف أحمق» «أمل سوى هناك يكن لم بأنه نفسه جاندالف

العادلة. الحرب نظرية من الجانب هذا مع يختلف كان تولكني أن
الفوز يمكن ال حرب أي يف االستسالَم العادلة الحرب نظرية تقرتح ْع! تترسَّ ال ولكن
الحرب تكون حني ولكن األرواح. يف أقل خسائر مع النتائج نفس إىل يفيض ذلك ألن بها؛
أسوأ. منًحى إىل األموَر يأخذ سوف االستسالم أن تعلم فإنك األورك-هاي، أو األورك مع
ميئوٍس معركٍة خوض أن إىل العادلة الحرب نظريات بعض تشري ذلك، إىل باإلضافة

وأساسية.24 مهمة ِقيٍَم عن دفاًعا كانت إذا مربًَّرا، يكون أن يمكن منها
يلقي بينما سورون، وإلهاء تشتيت أجل من املورانون معركة خوض كان وملا
مهمة قيمة عن دفاًعا يبدو ذلك فإن دوم، جبل نريان يف األوحد الخاتم وسام فرودو
تولكني أنَّ عىل األكربُ الدليُل أما الحرة. الوسطى األرض شعوب حرية وهي: أال وأساسية؛
يرسل وهو لدينيثور تجسيده يف موجوًدا يكون فربما املبدأ، هذا مع بالفعل اتفق قد
د يُجسَّ منها. ميئوس القضية بأن علمه عىل أوسجيلياث، يف النهر عن للدفاع فارامري
نحو يندفع بأال فارامري يخرب جاندالف وحتى املجنون. صورة يف جيلٍّ بشكٍل دينيثور

حياته.25 يف التفريط
مع يتفق كان إن يقينًا لنعرف يكفي بما يخربنا ال تولكني أن هي الحقيقة ولكن
يؤمن كان تولكني أن يف شكٍّ من ما أنه غري ال. أم العادلة الحرب نظرية من جانب كل

أجله».26 من نحاِرب أن يستحقُّ وهو … العالم يف الخري بعَض «هناك بأن بقوٍة
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هراءحمض

«الهوبيت» رواية يف والجمال الفن

تالون فيليب

ما نتساءل: قد لعلَّنا أو الفن؟ فلسفة عن لنا تبيِّنه أن «الهوبيت» لرواية يمكن الذي ما
سبيل عىل بيلبو، اضطر لو املوضوع؟ هذا عن به يخربنا أن الهوبيت «ألحد» يمكن الذي
سيقول؟ كان ماذا دلفينج، ميشيل يف املتحف يف الفن عن محارضة يلقي أن املثال،
األفكار بعض استعراِض خالل من السؤال هذا عن اإلجابة الفصل هذا يحاول سوف
«الهوبيت». يف األفكار هذه بها تتواجد التي الكيفية ورؤية تولكني، فكر يف األساسية

الجانَب (ذلك الجمال فلسفَة أن ترى أن السهل من أنه تدرك حتى النظر، تبدأ إن ما
وسواء صانعه. وُرَؤى «الهوبيت» عالم لفهم أساسيٌة والجمال) بالفن املعنيَّ الفلسفة من
جولوم ألغاُز أو لثورين، جاندالف يعطيها التي السحرية الخريطة صورة عىل أكانت
بها ينسج التي اإلبداعية الطريقُة أو بيلبو، يجده الذي القوة خاتم أو الظالم، يف الذكية
سمًة الفنون تظل النظري؛ املنقطع األركنستون حجِر جماُل أو لبيورن، قصتَه جاندالف

القصة. يف أساسية
والوثائق املراقبة أجهزة تمثِّله ما «الهوبيت» لرواية بالنسبة الفنية األعمال تمثِّل
َعْرب رحلٌة «الهوبيت» رواية إنَّ الحبكة. تقود تتجزأ ال عنارص الجاسوسية؛ ألفالم الرسية
والروتيني الجزيري عاَلِمه ومن الفنية. واملهارة البرشية، واملصنوعات الِحَرف، من عاَلٍم
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أن يوًما استطاع مما وأغرب أرحب عاَلًما ويواجه بيلبو يساِفر املحصنة، شاير داخل
يتخيَّل.

أن من الرغم فعىل الفنية؛ الرباعة شديَد جنًسا أنفَسهم الهوبيت يعتِرب ال بالطبع
الهوبيت وكل — تولكني قول بحسب — فن بأنه ِقبَلهم ِمْن يُوَصف للغليون تدخينهم
والراحة العملية للجوانب مخصصة الهوبيت حرفية معظم أن يبدو الطهي؛ فنَّ يتعلَّمون
لديه يكون أن فيه املشكوك من لكان الشاير، من سافر قد بيلبو يكن لم ولو وحسب.
لتعبئة الطرق أفضل إىل اإلشارة عدا فيما ربما الجمال، أو الفنية الرباعة عن لقوله الكثري

. املشويِّ الضأن لحم مع الجعة أنواع من يتماىش ما أفضل اقرتاح أو الغليون،

الفن أجل من الفن وحركة تولكني (1)

ًا تغريُّ َشِهد قرٍن نهاية يف ،١٩٧٣ عام حتى ١٨٩٢ عام من عاش الذي تولكني، ُولِد
خادم بمنزلة يعمل الفن كان الوسطى، العصور ففي والجمال؛ الفن مفهوم يف ضخًما
القرن وبحلول للعالم. املسيحية الرؤية نصَّ وحرفيٍّا) (مجازيٍّا يبنيِّ كان إذ للكنيسة؛
أو الكنيسة، رسالة مع ليتالءم نفَسه يكيِّف أن ينبغي الفن أنَّ فكرة كانت عرش، التاسع
باليًة وصارت تآَكَلْت قد والروحانية؛ األخالقية الِقيَم تأكيد أجل من األساس يف يعمل أن

طويل. زمن منذ
،(١٧٢٤–١٨٠٤) كانط إيمانويل يد عىل قرن قبل طرأت التي ات التغريُّ خالل من
أو للتوجيه كأداة يعمل أن ينبغي أو يستطيع الفن أن واسٍع نحٍو عىل يُفرتَض يَُعْد لم
افرتاٌض هناك صار تقريبًا، تولكني فيها ُولِد التي الفرتة خالل ويف األخالقي. التحسني
واألخالق. للحقيقة ُمَعاٍد ربما أو مباٍل، غري عالم يف ُوِجد قد الفن بأن النطاق واسع
بأنَّ علََّق حني جيٍِّد بشكٍل السائد املزاج هذا عن (١٨٥٤–١٩٠٠) وايلد أوسكار عربَّ وقد
ودائمة وخالدة جميلة أشياء عىل مركَّزة عيونه ألن األخالقيات؛ نطاق عن خارٌج «الفنَّ

عقالنيًة».1 األقل والعوالم الدنيا العوالم سوى لها ينتمي فال األخالق، أما . التغريُّ
أجل من «الفن بحركة عنه، َ وعربَّ وايلد فيه شاَرَك الذي التطور، هذا يُعَرف ما غالبًا
حجرة يف كتبَهم املدارِس أطفاُل يرتك مثلما خلفها والتعليَم األخالَق ترَكِت فقد الفن»؛
ذلك ويف يشء. أي «لفعِل» االضطرار من الفنُّ تحرََّر لقد للراحة. يذهبون حني الدراسة
الفن يكون أن «يجب الشهري: األمهات اُم رسَّ ،(١٨٣٤–١٩٠٣) ويستلر جيمس كتب
أو للعني الفني الحسَّ ويخاطب … بذاته قائًما يكون أن يجب الهراء؛ كل عن مستقالٍّ
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والحب، والشفقة، اإلخالص، مثل: كليٍّا؛ عنه الغريبة باملشاعر هذا يخلط أن دون األذن،
شابه».2 وما والوطنية،

األهمية ذات األخرى العوالم عن منعزل عالم يف الفن تواجد فكرُة تَلَقى واليوم
الفن» أجل من «الفن عبارة فصارت الغربية؛ الثقافة يف النطاق واسَع قبوًال اإلنسانية
بهوليوود، إم جي إم استوديوهات شعار إنها بل لإلبداع، دة موحَّ كرؤية عادًة تُقتبَس

«الهوبيت». أفالم سلسلة إنتاج يف شاركت التي
فمثل فقط. بسيطة لدرجة ولكن الفن، أجل من الفن حركة مع تولكني اتفق
بوصفه أسايس بشكل إليه يُنَظر أالَّ يجب الفن بأن يؤمن تولكني كان ووايلد، ويستلر
األدب من ألشكال بالٍغ بغٍض عن تولكني يَُعربِّ املثال، سبيل عىل منفعيٍّا. أو عمليٍّا شيئًا
من الرغم وعىل ما.3 رسالة الجمهور لتلقني تسعى — األخالقية الرمزية القصة مثل —
خادًما يكون أن ببساطة ينبغي الفن بأن يؤمن يكن لم فإنه مسيحيٍّا، كان تولكني أن
لغرٍض وسيلة مجرد وليس ذاته يف قيمة غاية الفني اإلبداع أن يرى كان فقد للكنيسة؛

أسَمى.
«الفن توليكن: يكتب ويستلر، بكلمات ما نوًعا أشبَه وقعها يف تبدو وبكلمات
بيولوجية وظيفة لهما ليس الفرعية) اإلبداعية أقول: أن يجب كما (أو اإلبداعية والرغبة
لم أخرى، بعبارة املحضة.»4 العادية البيولوجية بالحياة الرضا من جزء وهي يبدو، كما
الفنية، األعمال من الكثري يُبَع لم فما لإلبداع؛ مباِرشة عملية حاجٍة أيَّ يرى تولكني يكن

رأسك. فوق سقًفا أو مائدتك عىل خبًزا الفن يضع لن
مشريًا، حقيقية، ميزة بوصفها الفن العملية ل» «يفضِّ تولكني بََدا ذلك، عىل عالوة
القوة، وليس «الفن يف سحرهم يكمن باألساس»، «فنَّانون الجن أن إىل املثال، سبيل عىل
يف تولكني وينعى املستبدة».5 الخلق تشكيل وإعادة السيطرة وليس الفرعي اإلبداع

املقام: هذا يف بالجن البرش تشبُّه عدَم التكنولوجيا أخطار عن كتاباته

الذي الفن، عكس فعىل وإحباُطها. واملاكينات اآلالت جميع مأساُة هنا تتضح
الرغبة عىل تخلع أن اآلالت تحاِول العقل، يف جديد ثانوي عالم بخلق يكتفي
يتمَّ أن حقيقًة لذلك يمكن وال العالم، هذا يف قوة خلق ثَمَّ ومن ماديٍّا؛ طابًعا
ال أسوأ وشقاءٍ جهٍد سوى تخلق ال للجهد رة املوفِّ اآلالت إن حقيقي. رًضا بأي

لهما.6 نهايَة
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أي «بفعل» يتعلَّق فيما األهم اليشء يكن لم تولكني منظور من اإلبداع أنَّ يعني هذا كل
الفن. أجل من الفن حركة من أفكاًرا د يردِّ إنما الطريقة بهذه وهو عميل، يشء

اإلبداع» «متعة (2)

بشكل ونفيًسا قيًِّما شيئًا باعتباره أيًضا الفن إىل األقزام نَظَر وإبداعهم، قوتهم ذروة يف
بزيارة يقومون «الهوبيت»، بداية يف االستمتاع. ملجرد األشياء يصنعون كانوا إذ جوهري؛
الطويلِة إبعادهم فرتة خالل فقدوه ملا وصفه ويف املغامرة. إىل إيَّاه مستقطبني لبيلبو،

قائًال: بها مرُّوا أفضل فرتاٍت عن ثورين يحكي الوحيد، الجبل عن

إلنفاقه ماًال يملك أفقرنا وكان إلينا، بالنسبة ككلٍّ جيدة أياًما تلك كانت
املتعة، ألجل فقط جميلة بأشياء للقيام الفراغ وقت ولديه للغري، وإقراضه

األيام.7 هذه العالم يف مثيلتها توجد ال التي اللعب وأغرب أروع عن ناهيك

األخرى األجناس تتشاركه نشاًطا أيًضا فقط» متعة من به ما أجل «من اإلبداع يبدو
الغناء. يمارسون الجن ونسمع الدخان، حلقات ينفث جاندالف فنرى «الهوبيت»؛ يف
فحني الجن. وال املشهورة)، النارية ألعابه أيًضا (تذكَّْر اللعب عن ببعيد الساحر وليس
راحوا «لذا األشجار: بني من قادم غناء صوَت يسمعون إلروند، منزل من األقزاُم يدنو
ليس ستعتقده. أظنَُّك الذي املحض الهراء كل ويفعلون األشجار، بني ويغنون يضحكون
بذلك».8 أخربتهم لو الضحك يف سيزيدون كانوا فقد بيشء؛ يعبئون يكونوا لم أنهم األمر
الحديث العرص نقاد كان لو بما االهتمام عدم من القدر نفس عىل تولكني كان
الوسطى األرض عالَم تولكني اخرتع فقد هراء؛ بأنها الخيالية كتاباته عىل سيحكمون
خاصة. تسلية مجرد من أكثر يكون أن يمكن أنه ر تصوُّ أدنى دون نهاية بال ره يطوِّ وظلَّ
بني التمييز أستطيع وال الجدية يف غاية شخص «أنا مضيًفا: تولكني يكتب ذلك ويف
والتزاماتي واجباتي أجد إذ الخاصة؛ للتسلية فقط أعمل أنا والواجب. الخاصة التسلية

خاص.»9 نحو عىل مسلية
إس يس الكتابة يف ورفيقه صديقه بأن معرتًفا تولكني يكتب بكثري ذلك بعد
(لويس) «كان الخواتم». «سيد فيها بما كتاباته، من الكثري بنرش أقنََعه َمْن هو لويس
مجرد من أكثر تكون أن يمكن «كتاباتي» أن فكرة منه استقيُْت َمن هو فقط وحده
الفني إبداعه أن يعتقدون أكسفورد يف تولكني زمالء معظم كان خاصة.»10 هواية
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صحي تقدير لديه كان — واألقزام الجن مثل — نفسه تولكني ولكن هراء»، «محض
فقط». متعته «ألجل لإلبداع

املادي» الكون جمال يدركون قد أيًضا «هم (3)

مجاًال تولكني يفسح النظرية، الفن أجل من الفن حركة كتَّاب من الكثري عكس عىل أنه غري
وتقدير اإلبداع من كلٌّ يَُعدُّ كيف إىل خاص بشكل مشريًا الفني، اإلبداع يف أخالقيٍّ لبُْعٍد
«الهوبيت»، يف كثرية مواضع ففي والروحانية.11 األخالقية الصحة عىل داللًة الجمال
متى الختبار األخالقي الرتمومرت من نوًعا بوصفها للجمال الحساسية تولكني يستخدم
األخالقي. التميُّز أو الفضيلة من صحي مستًوى البرش) من ِعْرق (أو الشخص لدى يكون
ومستجيبة مبدعًة تكون أن إىل الوسطى تولكني أرض يف الطيبة املخلوقات تميل
من العصيب فرارهم فبعد الرشيرة. املخلوقات عىل العكس ينطبق بينما للجمال،
الحال ويف العمالقة، متعلقات بني القزمية النصال بعَض ورفاقه ثورين يجد العمالقة،
يمكن ال بالجواهر» عة املرصَّ ومقابضها الجميلة «بأغمادها النصال أن جاندالف يدرك

العمالقة.12 بأيدي ُصِنعت قد تكون أن
وكداللة الغناء، إىل منها للنعيب أقرب الجوبلن أغنيات أن إىل كذلك تولكني يشري
أشياء يصنعون «ال أنهم تولكني يذكر الجوبلن، وحقد» وخبث، «قسوة، عىل أخرى
يشري تولكني إن بل املهارة». عىل الدالة األشياء من الكثريَ يصنعون ولكنهم جميلة،
اليوم املستخَدَمة املاكينات من بعًضا ابتكروا قد — الظن أغلب يف — الجوبلن أن إىل
بها يثني التي الطريقة مع هذا ويتناقض واحدًة.13 دفعًة الناس من العديد قتل يف
إن القوة». وليس «الفن عن يبحثون األساس» يف «فنانني بوصفهم الجن عىل تولكني
املوت ال واملتعة، الجمال لجلب ه موجَّ هو إنما الجيِّد اإلبداع أن إىل بوضوح يشري تولكني

والدمار.
انبثق وقد أنفسنا، سوى آَخر شيئًا نحب أن بإمكاننا أن عىل داللة الفني اإلبداع يف
ففي الحب. بدافع واإلبداع الخلق يف الجيِّدة الرغبة هذه من األساس من األقزام وجود
املالئكية املخلوقات تلك الفاالر، (أحد الحداد أوليه أن كيف تولكني يخرب «السليمارية»،
البرش من جنًسا خَلَق ثَمَّ ومن ليحبه؛ آَخر شيئًا أراد الوسطى) األرض يف باآللهة الشبيهة
مع متاعب يف أوليه يدخل وحني بالحدادة. أوليه مثل يعملون أصالد، الحجم صغاَر
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ح يوضِّ إذنه، دون حية مخلوقات لخلقه — الوسطى األرض يف الرب رمز — إيلوفاتار
إيلوفاتار: علم دون األقزام خلق ملاذا أوليه

جماَل أيًضا هم يدركوا حتى وأعلِّمها، أحبها كي سواي؛ أخرى أشياءَ أردُت لقد
كبريًا متسًعا ثمة أن يل تراءى فقد وجوده. يف أنَت تسبَّبَت الذي املادي، الكون
البهجة، فيه تجد قد األشياء من لكثرٍي الشميس) ونظامها (األرض األردا يف
هو الذي قلبي يف يتم األشياء صنع أن غري … الغالب يف خاويًا يزال ال ولكنه

أنت.14 صنعتَه الذي تكويني من جزء

قد العالم أن يعتقد كان فقد األساس؛ من األقزام يخلق أن أراد ملاذا أوليه يشري هنا
لتلك ونظًرا بجماله. االستمتاع عىل القادرة األخرى املخلوقات بعض وجود من يستفيد
أحد ليصبحوا يرتكهم بل األقزام، إيلوفاتار يدمر ال أوليه، جانب من كليٍّا الطيبة النية

الوسطى. األرض أجناس
األورك من نة محسَّ ساللًة األخريُ يخلق حني سارومان بدافع أوليه دافع قاِرْن
بني الفرَق بوضوح ترى أن حينها وسيمكنك (أورك-هاي)، للشمس املقاومني الخارقني
يخلق أن فقط يريد أوليه إن والفساد. السيطرة يف األخالقية غري والرغبة األخالقي اإلبداع
وعجالت»، معدن من املخلوق «بعقله سارومان أما واملتعة، اإلبداعي اإليثار من بدافع

مخلوقاته.15 ُقبُْح كان مهما الهيمنة فرييد
أخالقية مؤرشات يَُعدَّان الفنية واملهارة الجمايل التقدير أنَّ ترى أن إذن السهل من
بوصفها للفضيلة أوجستني القديس برؤية هذا ويرتبط «الهوبيت». عالم يف إيجابية
الذي بالتقليد جيًدا العليم تولكني، أن ويبدو املحبوبة».16 لألشياء صحيًحا «ترتيبًا
الطيبني، (والهوبيت الطيبني األشخاص بأن القائل الرأي مع يتفق أوجستني، فيه ساَهَم
الرشيرة الكائنات تفتقر بينما الجيد، الفن يقدِّرون الطيبني) والفاالر الطيبني، واألقزام
التنانني عن ثورين يقوله ما «الهوبيت» من لهذا مثال أفضل ولعل بالجمال. اإلحساس إىل

بيلبو: مع له لقاء أول يف

أينما واألقزام، والجن البرش من تعلم، كما والجواهر، الذهب ترسق التنانني إن
عمليٍّا يعني ما (وهو حية دامت ما غنيمتها وتحرس تجدهما؛ أن استطاَعْت
قلَّما إنها بل منه، نحايس بخاتم ولو تستمتع وال تُقتَل)، لم ما الدهر، أبد
السوق قيمة عن جيدة فكرة لديها عادًة أنها مع السيئ، من الجيد العمَل تميِّز
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صغري جزء إصالح حتى وال بأنفسها، شيئًا تفعل أن تستطيع وال الحالية،
درعها.17 من تالف

حتى أو يشء أي تصنع أن يمكنها وال يشء، أي جمال تقديَر التنانني تستطيع ال
الشخص هو ألنه لبيلبو؛ بالنسبة خاص نحو عىل مهم وهذا دروعها. يف جزءًا تصلح
بارد به يبلغ الذي الدج، طائر به ويبلغ سموج درع يف الثقب مكان بتحديد يقوم الذي
التنني أهمل الذي الثقب، نحو سهم بتصويب التنني بقتل بدوره يقوم الذي ذلك بعد
البسيطة الحقيقة عىل يرتكز بالكامل والكتاب الفني. اإلبداع عن لعجزه نظًرا إصالحه
فقط تعبأ بل بالجمال، ا حقٍّ تعبأ وال فنية مهارة أية لديها ليس التنانني بأن الخاصة

املادية. الثروة بامتالك
مسعوٍر اشتهاءٍ يف املتمثِّل التنني، بداء تُبتَىل «الهوبيت» يف عديدة شخصيات ثمة
بأَس ال جزءًا ُمِنح الذي التنني، مدينة حاكم بينها من التنني؛ لكنز سحٍر عن ناشٍئ
الخراب».18 يف جوًعا و«يموت به يهرب ولكنه املدينة، بناء إلعادة الجبل ذهب من به
الجبل. ملكيَة األقزاُم يستعيد أن بعد األركنستون بجمال مهووًسا ثورين يصبح وباملثل،
تحت املاء مثل النار، ضوء يف الفضة مثل يلمع كان وجه؛ ألف لها كرة مثل كان «لقد

القمر!»19 سطح فوق املطر مثل النجوم، تحت الثلج مثل الشمس، شعاع
يف مدفوع ألنه الحاكم؛ طمع أو التنني هوس عن باألركنستون ثورين َهَوس يختلف
إن مماثلة. بطريقة ثورين عىل يؤثِّر يظل لكنه وراءه؛ يسعى الذي اليشء بجمال األساس
ا)، رسٍّ بيلبو يحوزه (الذي األركنستون استعادة يف رغبته بفعل مؤقتًا صوابه يفقد ثورين
األخالقية، بوصلتنا عن الَحيْد إىل تدفعنا أن يمكن الجميلة األشياء حتى أنه يبنيِّ وهذا
سلوك انتهاج إىل الحقيقة، أو العدالة مثل آَخر، خري يف الرغبة تدفعنا أن يمكن مثلما

أخالقي. غري
يمكن ال بطريقة لإلفساد يتعرَّض ثورين أن مالحظة يف االستمرار من بد ال ولكن
قيمته. تتجاوز األركنستون يف فرغبته جشع؛ شخص مجرد أو تنني، إفساد بها يتمَّ أن
ذاته، يف الذهب من نهٍر من أكثَر يساوي … أبي «أركنستون ثورين: يقول ومثلما

بثمن.»20 يُقدَّر ال إيلَّ وبالنسبة
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الجميلة» األشياء «حب (4)

بالسالم الزاخر وجوده عن تفصله فظَّة ملقاطعة بيلبو يتعرَّض «الهوبيت»، بداية يف
االضطراب، هذا أحَدَث الذي جاندالف، ويعربِّ باجنز. آل من بالفطرة املوروث والهدوء
مغامرون) قوم (وهم التوك لعشرية املنتمي وهو — البالغ بيلبو قلق من أمله خيبة عن
الذهبيَة قيثارتَه ثورين يُخِرج حني ولكن العشاء. موعد عن املغامرات ره تؤخِّ أن من —
األغنية وتُحرِّك األقزام، بقية إليه ينضمُّ الوحيد، الجبل عن أغنية عزف يف ويبدأ الجميلة

بيلبو: مشاعر

باليد املصنوعة الجميلة األشياء بحبِّ الهوبيت شَعَر يَُغنُّون، راحوا بينما
قلوب أمنية الغريُة؛ تملؤه عاٍت حبٌّ جسده، َعْرب يرسي وبالسحر وبالدهاء
الجباَل وشاَهَد ذهب لو وتمنَّى بداخله، مغاِمر يشءٌ استيَقَظ حينئٍذ األقزام.
الكهوَف، واستكَشَف املاء، وشالالت الصنوبر أشجار حفيف وسِمَع الشاهقة،

ميش.21 عصا من بدًال سيًفا وأمَسَك

رؤية وتتشابه األعمق. والِقيَم األرحب للعالم بيلبو يتنبَّه الجميلة، األغنية إىل وباالستماع
الفن؛ يف معارصة فيلسوفة وهي سكاري، إلني رؤية مع «الهوبيت» يف للجمال تولكني
بأن قائلًة الفن أجل من الفن فكرة ضد سكاري تجاِدل والعدل»، الجمال «عن كتابها ففي
للعدالة»؛ يهيِّئنا «الجمال أن سكاري فرتى األخالق. عن منفِصل عالم يف يوجد الجمال
أو حمايته، يف ة ُمِلحَّ برغبة قويٍّ بشكل «يرتبط هذا فإن جميًال، شيئًا نرى عندما ألننا
األقزام»، قلوب أمنية «من قدر بيلبو يراِود األغنية، خالل فمن عنه».22 نيابًة الترصف

التنني. ِقبَل من املسلوب الكنز استعادة يف الجارفة رغبتهم ويشاركهم
زميالت وإحدى أخالقية فيلسوفة وهي — (١٩١٩–١٩٩٩) مردوخ آيريس ربطت
باآلَخرين لالهتمام األخالقية بالرضورات الجمال تقدير أيًضا — بأكسفورد تولكني

فتقول:

عىل قدرتنا يف قيمًة نكتشف والطبيعة بالفن االستمتاع ويف الفكرية النُُّظم يف
عادل؛ نحٍو عىل األموَر ندرك أن عىل واقعيني، نكون أن عىل الذات، نسيان
ما وهو إليه، لالنضمام بل العالم، من للهروب ال خيالنا نستخدم فنحن
من ما خوٍف وبسبب البليد، العادي وعينا بفضل والبهجة بالنشوة يُشِعرنا

الواقع.23
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أغنية جمال يستشعر حني بيلبو لدى نراه ما بالضبط هو الصحوة من النوع هذا إن
املبهج. والروتني الراحة يف إال التفكريَ يستطيع بيلبو يكن لم هذا، قبل مرة. ألول األقزام
«أن شأنها من مريحة» وغري مزعجة قميئة «أشياء مجرد له بالنسبة املغامرات كانت
قد أنه إدراَك يستطيع األغنية، سماع بعد بيلبو أن غري العشاء».24 عن ر تتأخَّ تجعلك
شيئًا يجرِّب أن يف هو ويرغب بداخله، ما يشء يستيقظ الحياة. يف أهم أشياء هناك تكون

الهادئة. املريحة حياته عن مختلًفا
املقرض ع املدرَّ «امليثريل» قميص أمام يقف وهو شك، بال بيلبو كان ثَمَّ ومن
يف فقط جيًدا ليس والفن الجمال خلق إن سيقول دلفينج، ميشيل يف هناك للمتحف
(عىل األخالقية الصحة عىل دالالت مجرد وليسا كذلك)، أنهما من الرغم (عىل ذاته حد
أشياء يف رغبة القلب يف ويوقدان الخيال يشعالن إنهما بل أيًضا)؛ كذلك أنهما من الرغم
هذه أن وتأدُّب بلطف سيعرتف شك بال بيلبو كان الختام، ويف وأصعب. وأنبل، أسمى،
يف الحجم صغري هوبيت مجرد ألنه الواسع؛ الفنون مجال عىل صغرية نافذة إال هي ما
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العارش الفصل

اهلوبيتالالعب

أيًضا؟ نحن نحبه أن يجب ولَِم اللعب؟ الهوبيت يحب ملاذا

أوهارا إل ديفيد

دورة يف مًعا اللَّعب يستطيعوا حتى عامني كلَّ العالم أنحاء شتَّى من الرياضيون يجتمع
األوملبياد أن تجد واملنشآت؛ والسفر، التدريب، تكاليف تضيف حني األوملبية. األلعاب
حول االحرتافية األلعاب عىل نُنِْفقه الذي املبلغ ذلك إىل أضف الدوالرات. مليارات تتكلف
كما األموال؟ تلك بها نستغل أهم طرق توجد أال التساؤل: يف حينها تبدأ وقد العالم،
أشياء الفلسفة؛ ألساتذة مقاعد منح الرسطان، عالج العالم، يف الجوع عىل القضاء تعلم،

القبيل؟ هذا من
ا مهمٍّ جزءًا واللهو اللعب تعترب ثقافة كلَّ أنَّ هو التاريخ حكم أن يبدو فيما ولكن
نأخذ أن ينبغي مًدى أيِّ إىل السؤال: هذا إليك لذا جيٍِّد. نحٍو عىل تُعاش كي حياة أية من

بجدية؟ اللعب

الهوبيت يمارسها أخرى وألعاب والجولف، القدم، كرة (1)

ينبغي أننا يبدو فيما يعتقد تولكني آر آر جيه فإن مؤرش، أيَّ تُمثِّل «الهوبيت» كانت إذا
الهوبيت. أحد حول يدور النهاية، يف الكتاب، فهذا الجدية. من بالغ بَقْدر اللعب نأخذ أن
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أنواعه: بشتَّى لالستجمام مكرَّس حياتك من به بأس ال جزءًا فإن الهوبيت، من كنَت وإذا
الحجارة قذْف والجريان، األصدقاء زيارة النميمة، النارية، األلعاب الحفالت، األلعاب،

الدخان.1 حلقات ونفث الِجَعة، رشب الفطر، مهاجمة الغناء، املصارعة، والسهام،
للحفاظ اجتهدوا قد أنهم شكَّ وال األدوات» استخدام يف «بارعون الهوبيت أنَّ صحيح
يحتاج ما كلَّ ويُِعدَّ يزرع أن أحدهم عىل (فكان جيًدا».2 واملحروث امُلنظَّم «ريفهم عىل
تولكني هوبيت أن الواضح من ولكن يوميٍّا!) الست لوجباتهم طعام من الهوبيت إليه
يفعله بما مقارنًة الرتفيهية واألنشطة الرتويح يف الوقت من بكثري أكرب َقْدًرا ينفقون

اليوم. الناس معظم
يف ويتجمعون الغناء يمارسون فالجن يلعبون. من هم فقط الهوبيت ليس ولكن
واحًدا أنَّ من الرغم (عىل واالحتفاالت باللهو البحرية مدينة أهل يُغَرم فيما ليًال. الغابة
لتعتقد تكن لم التي الشخصيات حتى والعبوس). م التجهُّ عليه يبدو منهم اثنني أو
معه، ألغاز لعبة يلعب بيلبو أن إىل جولوم فيُِشري اللعب؛ يحبون األطفال مع تلهو أنها
وبحلول الحكايات. ورسد واللهو املزاح خالل من بيورن ضيافة بُحْسن جاندالف ويفوز
مقاومة سموج يستطيع وال املحلِّيِّني. الدببة مع أكثر اللعب يف بيورن ينهمك الليل،
الجوبلن حتى — «الهوبيت» يف َمن كلُّ يكون ويكاد الخطرة. بيلبو ذكاء لعبة ممارسة

واملوسيقى. الغناء يمارسون —
حني الجولف اخرتعوا قد الهوبيت أن فيخربنا الرياضة.3 عن يكتب تولكني إن بل
وبعد أرنب. حفرة داخل الرأس وتدحرج الجوبلن ملك جولفمبول برأس بولرورار أطاح
الجبال يف أنفسهم يجدون الوحيد، الجبل إىل رحلتهم يف ريفيندل ورفقته ثورين يغادر أن
عىل بعض وجه يف بعضهم الصخور «يقذفون الذين بالعمالقة محاطني عاصفة، وسط
القابعة األشجار بني تتحطم كانت حيث الظالم يف ويقذفونها ويلَقفونها اللعب، سبيل

قوية». برضبة صغرية شظايا إىل تتكرس أو باألسفل، عميًقا
الربق، بفعل نَُرضب أو نغرق أو نُصَعق، لم إن هذا! «يكفي قائًال: ثورين فيشكو
ليس ذلك إن قدم.»4 ككرة السماء اتجاه يف ألعىل ويركلنا العمالقة أحد يلتقطنا سوف
الوسطى؛ األرض عن ا مهمٍّ شيئًا يخربنا فهو الحوار؛ سياق يف جانبية دعابة مجرد

القدم. كرة عن يعرفون األقزام أن تحديًدا
العمالقة حتى أن وهو: أال آخر؛ بيشء يخربنا إنه الواقع ففي هنا. تماًما أمزح لسُت
العثور عىل قادًرا سيكون أنه يعتقد جاندالف يجعل ما هو هذا ولعل األلعاب. يمارسون
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للَّعب يبدو ال قد للجوبلن.5 األمامي» «املدخل لسدِّ أخرى» أو بدرجة لطيٍف «عمالق عىل
باآلخر. أحدنا يربط ما أكثر يكون قد أيًضا ولكنه لألمور، األكرب السياق يف أهمية

من جزء بأسعد جولوم يذكِّر هوبيت وجود إن بيلبو. يلتقي حني جولوم يف فكر
تخمني وأحيانًا سؤالهم «كان أصدقائه: مع األلغاز لعبة يلعب كان حني السابقة، حياته
جالسة كانت التي األخرى املرحة املخلوقات مع َلِعبَها التي الوحيدة اللعبة هو أسئلتهم
ويظل وحيًدا، بعيًدا ويُطَرد أصدقائه كلَّ يفقد أن قبل للغاية، بعيد زمن قبل أنفاقها يف

الجبال.»6 أسفل الظالم نحو ويزحف يزحف
اللحظات فأكثر َوْحش. إىل منه لشخص أقرب جولوم تجعل اللحظات هذه مثل إن
مثلنا. يصبحون يلعبون فحني اللعب؛ أثناء هي الحيوانات من بالقرب فيها نشعر التي
كامًال. بًرشا كونه يف الشكُّ لساَوَرنا مطلًقا، يلعب ال ما شخص هناك كان لو الواقع، يف
ملاذا «ولكن :(١٧٥٩–١٨٠٥) شيلر فريدريش األملاني الفيلسوف تساءل السياق، هذا يف
اإلنسانية، ظروف من ظرف كلِّ يف اللعب، أن نعترب حني يف لعبة، «مجرد» عليها نطلق

كامًال؟»7 اإلنسان يجعل ما هو فقط، واللعب
القدم. كرة يلعبون واألقزام الجولف يلعبون فالهوبيت ا؛ مهمٍّ شيئًا األمر يف ترى ال قد
«سبورتس من الوسطى األرض نسخة «الهوبيت» رواية من يجعل ال تحديًدا ذلك إن
مما أكثر القصة يف واللهو اللعب من املزيد هناك ولكن تماًما، صحيح وهذا إلَلسرتاتيد».

التالية: باملعلومات تولكني يخربنا ريفيندل، يف الرفقة كانت فحني به. نسمع

الجيِّد من التي واأليام تَْقتَنيَها أن الجيِّد من التي األشياء ولكن غريب، أمر إنه
األشياء بينما كثريًا، لها يُنَصت وال عنها، للحكي القليل تستغرق تمضيها أن
جيِّدة، حكاية تكون ألن تصلح قد واملفزعة، بل لالضطراب، املثرية املزعجة
املنزل ذلك يف طويلة فرتة أمضوا لقد حال. أي عىل الحكي من َقْدًرا وتستغرق
كان ليتني … إقامتهم بشأن عنه لإلخبار القليل سوى يوجد ال لكن … الجميل
األغنيات من اثنتني أو واحدة أو الحكايات من قليًال ولو ألخربكم وقت لديَّ

املنزل.8 ذلك يف سمعوها التي

تلك ألن إلخباره؛ الكثري يوجد ال ولكن ريفيندل، يف أسبوعني عن يقل ال ما أمضوا لقد
واالستجمام. الراحة يف معظمها ُقِيض الفرتة

الطرق كلِّ يف فكر الرياضات. من أكثر هو ما اللعب معنى يتجاوز ذلك، جانب إىل
plays ى تُسمَّ املثرية الدرامية فالعروض اإلنجليزية. اللغة يف play كلمة بها تُستخَدم التي
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يعزف وحني .players اإلنجليزية يف ون يُسمَّ ما عادة واملمثلون مرسحيات)، (بمعنى
(ال Play-Doh بالصلصال نلعب كما آالتهم. عىل يلعبون إنهم نقول املوسيقى، الناس
حني اللعب يف ننهمك كما مكاتبنا. عىل وباألشياء الشاطئ، عىل وبالرمال ذلك)، يف غرابة
game نطاردها التي الحيوانات عىل ونطلق الربية، الحيوانات أو األسماك صيد نمارس
واألعمال والرقص، والغناء، الدعابات، وإلقاء املتقاطعة، والكلمات فريسة). (بمعنى

اللعب. من صنوًفا تَُعدُّ األشياء هذه كلُّ الفنية.

اللعب اسم تحت يندرج ال ما (2)

ال التي األشياء بعض باستبعاد لنبدأ األنشطة؟ هذه كلِّ بني املشرتكة العنارص ما إذن
اللعب. قبيل من تَُعدُّ

للجدية افتقاًدا ليس اللعب (1-2)

يف انهمكنا كلما أننا الواقع يف ولكن للجدية، غياٌب هو اللعب بأن االعتقاد نحو ننجذب قد
التظاهر. ألعاب يف األطفال يلعب كيف فكِّر فقط بشأنه. جدية أكثر رصنا بقوة، اللعب
فأنت األصدقاء، مع السلة كرة تلعب أو الفرق، أحد يف الجيتار عىل تعزف كنت وإذا

بجدية. اللعب يأخذوا أن معهم تلعب ممن تتوقع
يكون ال اإلنسان «إن يقول: إذ ُمفِرطة؛ جدية أنه اللعب عن شيلر اعتقاد كان
مع يتعامل شيلر إن يلعب.» الجمال مع ولكنه واملثايل؛ والحسن، املستساغ، مع إالَّ ا جادٍّ
اللعب، يعترب ثَمَّ ومن واملثايل»؛ والحسن، «املستساغ، من أسمى شيئًا بوصفه الجمال

9. جادٍّ يشء مجرد يكون أن من أسمى شيئًا الجمال، عىل يركز الذي
عليه نطلق لذا »؛ «جادٍّ يشء مجرد ى يُسمَّ أن من جدية أكثر ما، بشكل اللعب، إن

«لعبًا».

ليسكسًال اللعب (2-2)

–١٢٢٥ (حوايل األكويني توما كتب فقد كسل. أو اسرتخاء مجرد كذلك اللعب يَُعدُّ ال
مطلق، بشكل خطيئة «الخمول» كان بينما أنه الالهوت» «خالصة كتابه يف ،(١٢٧٤
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سوف الناس أنَّ يُعتَقد كان إنه حتى األهمية، غاية يف أمرين واالستجمام الراحة كانت
السماء.10 يف ممارستهما يف يستمرون

يمارسونها التي ألعابهم يأخذون الذين الرياضيون يتدرَّب بساطة، أكثر مستًوى عىل
يلعبون، فحني لهذا؛ آخر مثاًال الهوبيت ويَُعدُّ أجلها. من بالغني واجتهاد بكدٍّ بجدية
«رفقة يف بيلبو ميالد عيد حفل تخلَّل الذي التخطيط كمَّ تتخيَّل أن ولك بجد. يلعبون
االحتفايل املكان إىل إند باج لتحويل بذله من بدَّ ال كان الذي الشاق الجهد أو الخاتم»،

الراحة».11 يعني وهذا هوبيت، نفق «كان عليه: كان الذي
فقد الدقيق. والتخطيط الشاق العمل خالل من إالَّ تتأتَّى ال الجادة الراحة إن
«اللعب، للكسل: الفعيل املضاد هو اللعب إن (١٨٣٩–١٩١٤) بريس إس تشارلز قال
كلَّ نستدعي نلعب، فحني املرء.»12 لقدرات وحيوي نشط تدريب هو جميًعا، نعلم كما

نفعله. ما عىل للرتكيز مواردنا

ِصبْيانية ليس اللعب (3-2)

األوىل. للوْهلة كذلك بدا لو حتى بْيانية، الصِّ أو الحماقة قبيل من أيًضا اللعب يَُعدُّ ال
فحني ريفيندل. جن «الهوبيت»: يف لهًوا الجماعات أكثر خالل من هذا تولكني ح ويوضِّ
األشجار. بني ويغنون يضحكون وهم الجن يقابلهم ريفيندل، إىل والرفقة بيلبو يصل

يكونوا لم أنهم األمر ليس ستعتقده. أظنك الذي املحض الهراء «وكل تولكني: يقول
بالطبع جنٍّا كانوا لقد بذلك. أخربتهم لو الضحك يف سيزيدون كانوا فقد بيشء؛ يعبئون
وأصدقائه ثورين مثل واألدب اللطف من يكفي بما يتحلَّون الذين األقزام حتى …
منهم.»13 ينزعجون أو فيه)، االعتقاد بمكان الحمق من يشء (وهو حمقى يعتقدونهم
ملعرفة رائًعا مصدًرا وكانوا الكثري «يعرفون الجنِّ من «الحمقى» هؤالء كان بالطبع
بفضل نَْت تحسَّ قد خططهم «كانت إلروند، ملنزل األقزام مغادرة وبحلول األخبار»،
القديمة، األيسلندية بالحروف إلروند معرفة فلوال لهم.»14 أْسَدْوها التي املثىل النصائح

للتنني. شواء ألصبحوا أو الدخول، كيف يتساءلون سموج باب عىل األقزام لَظلَّ
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اللعب يف الخري (3)

أفضل. بشكل فهمها أجل من ما فكرٍة تاريخ ب تعقُّ املفيد من أنَّ الفالسفة يجد ما كثريًا
أفكارهم يف فلنبحث واألوملبياد، الفلسفة من كالٍّ منحونا قد القدماء اليونانيون كان وملَّا
لكلمة املكافئة اليونانية الكلمة بني وثيقة صلة ة ثمَّ القديم، اليونان يف اللعب. بشأن
اليونانيون كان فقد .paideia «تعليم» لكلمة املكافئة اليونانية والكلمة paidia «لعب»
يف قضاؤه يتمُّ وقت هو الفراغ وقت ألن الفراغ؛ وقت من يتأتَّى شيئًا التعليم يعتربون
الرضورية. األشياء جلب أجل من العمل فقط وليس وممتعة، جميلة أشياء وراء السعي
(مدرسة) school اإلنجليزية الكلمة أن يعلمون حني بي طالَّ يندهش كان ما دائًما
كوقت املدرسة تبدو ال قد فراغ». «وقت تعني التي ،scole اليونانية الكلمة من مشتقة
رزق مصدر باعتبارها الزراعة ممارسة من خاٍل وقٌت لدينا كان لو ولكن وترفيه، فراغ
السيايسُّ دافع وقد لذاتها. األشياء لدراسة وقٌت لنا توافر ملا الكهوف، دببة ومحاربة
يف الفراغ ووقت للَّعب األثينيني حبِّ عن ٤٩٥–٤٢٩ق.م) (حوايل بريكليس األثينيُّ
بال الحكمة وأحبوا بقدر، الجمال «أحبوا األثينيني إن قائًال الشهرية، التأبينية خطبته
اللعب أن مهمتني: مالحظتني واحدة جملة يف بريكليس لنا ص لخَّ وهكذا هوادة.»15

بالجمال. يُعنَى اللعب وأن بالتعلُّم، يرتبط
من لعلَّ األخالق. إطار يف اللعب بشأن التفكري املفيد من يكون قد هذا، ظلِّ يف
فبعض الطيِّبة. األشياء أشكال مختلف بني التمييز الفالسفة بها يقوم التي األشياء
أشياء ثمة أخرى. أشياء جلب عىل تساعد ألنها مرغوبة؛ تكون املال، مثل الطيِّبة، األشياء
هذين وبني لغاية. وسيلة باعتبارها وليس لذاتها مرغوبة تكون الحب، مثل أخرى، طيِّبة
طيِّبة.16 أخرى أشياء لنا يجلب وألنه لذاته مرغوب الخري، من ثالث نوع ُوِجد النوعني

اللعب؟ ينتمي الخري من نوع أليِّ إذن
حني ألننا الطيبة؛ األشياء من األول النوع من اللعب أن إىل الناس من عدٌد ذهب
–٤٣١ (حوايل زينوفون كتب وقد ممتعة. بطريقة نافعة أشياء تعلُّم نستطيع نلعب
حسبما بعدها، الصيد.17 تعلُّم عليه كان التعلُّم، يريد كان شخٍص أيَّ أن ٣٥٥ق.م)
أن يعتقد زينوفون كان األخرى. املواد دراسة عليك وجب أموال، أيُّ لديك ى تبقَّ لو قال،
إليها يحتاجون التي الدروس كلَّ يتعلَّمون الربية، للطرائد املرحة مطاردتهم يف الشباب،

الحرب. ويف الحياة يف النجاح إلدراك
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ممارسة (١٣١٢–١٣٧٧) إنجلرتا ملك الثالث إدوارد امللك جرََّم نفسه، النحو عىل
بدًال باألقواس اللعب عىل بإرغامهم أفضل رماًة اإلنجليز يجعل أن أراد فقد الكرة؛ ألعاب
زهرة لجزِّ االسكتلنديني عن للدفاع الطويل القوس إدوارد استخدم ذلك بعد الُكَرات. من

كرييس. يف الفرنسية النبالة
(١٨٧٠–١٩٥٢) مونتيسوري ماريا الشهرية املربية ادَّعت سلمية، أكثر نحٍو عىل
نقيض كنَّا إذا أننا األمر مفاد يكون ما وكثريًا األطفال. يه يؤدِّ الذي العمل هو اللعب أن
أيِّ عىل الكتاب إليها يستند التي األفكار من واحدة وتلك نتعلَّم. بذلك فإننا طيِّبًا، وقتًا

خالله. من الفلسفة بتعلُّم ستستمتع إنك حال؛
نوًعا األقل عىل هناك أنَّ إىل ٤٧٠–٣٩٩ق.م)، (حوايل سقراط مثل آخرون، ذهب
وقد رصف. بشكل لذاته طيب يشء الخري: من الثاني النوع إىل أقرب اللعب من معيَّنًا
اللعب صنوف أَْقيَم بأنَّ يؤمن كان سقراط أن ٤٢٨–٣٤٨ق.م) (حوايل أفالطون أخربنا
جميلة حدائق بزرع أشبه األفكار وأسمى بأنبل للتالعب نفسك فتكريس الفلسفة. هو

تجنيها. التي الثمرة هو يصبح املرح الفلسفي والتفكري الفكر.18 ببذور
الشهري كتابه ففي النقطة. هذه بشأن سقراط مع (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أرسطو اختلف
هو بل األسمى، اليشء ليس اللعب أن إىل أرسطو ذهب النيقوماخوسية»، «األخالقيات
فإنه عليه، مقترص الجمال من نوع له اللعب ألن فنظًرا الخري؛ من الثالث للنوع مثال
الخاصة وبكلماته تستحق. أخرى ألشياء إلعدادنا رضوري أيًضا لكنه لذاته، مرغوب

جادِّين.»19 نكون أن نستطيع حتى نلعب «نحن

بيلبو تعليم املغامر: اللعب (4)

:(١٦٨٨–١٧٤٤) بوب ألكسندر الشاعر قال وكما ويوجهنا. يدربنا التعليم أن شك ال
يف الشجرة تميل حتى الغصن ينحني املشرتك/مثلما العقل تشكيل أداة هو «التعليم
كان ملاذا أكرب بشكل نتفهم أن عىل يساعدنا وهذا التعليم. من جزء واللعب اتجاهه.»20

. اللصِّ دور للعب املناسب — الهوبيت باألحرى أو — الشخص هو بيلبو
كان ، كلصٍّ دوره يُِجيد لن بيلبو أنَّ يف يتشكَّكون كانوا األقزام أنَّ من الرغم عىل
شديد، بهدوء التحرك «بإمكانهم أنَّ الهوبيت: عن يعلمونه يكونوا لم شيئًا يعلم جاندالف
بها يسمع لم التي الحكيمة واألقوال الحكمة من مخزونًا لديهم وأنَّ … بسهولة واالختباء
يتأتَّى هذا من كبريًا جزءًا أن الواضح من طويل.»21 زمن منذ نَُسوها أو مطلًقا البرش
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متعة من وجزء األغنيات. وغناء للقصص، واالستماع الغميضة، مثل: ألعاب؛ ممارسة من
أن كما مغامرة، كلِّ مع نفسه، بيلبو يكتشف كيف مشاهدة يف يكمن «الهوبيت» رواية
يف العناكب أَْرس يف األقزام يقع فحني جيٍِّد؛ نحٍو عىل ملغامراته هيَّأته قد الشاير يف حياته

أن: نعلم مريكوود،

األحجار رمي يمارس أن صباه يف اعتاد فقد … بالحجر الرمي يُِجيد كان بيلبو
من به بأس ال َقْدًرا يقيض ظلَّ يافًعا شابٍّا صار حنٍي وحتى … األشياء نحو
ورمي الرمي، لوحة عىل والتصويب السهام، ورمي الرمي، حلقات يف وقته
الهادئة األخرى األلعاب من وغريها التسع، الخشبية القناني ولعبة الكرات،
من الكثري يُِجيد ا حقٍّ كان لقد والرمي؛ التصويب ألعاب لنوعية تنتمي التي
يسعني لم التي والطهي، واأللغاز، الدخان، حلقات نفث جانب إىل األشياء،

عنها.22 ألخربك الوقت

القليل هناك كان «حني الغالب يف الحال كان مثلما بيلبو، لدى الصبا تسايل كانت لقد
مفاجأة ذلك يف وليس للمغامرة. تهيئة بمثابة الخرضة»،23 من واملزيد الضوضاء من
إنَّ االحتمال. عىل انفتاح بأنه اللعب يصف إسبوسيتو جوزيف فتجد الواقع. يف للفالسفة
ال فاللعبة بالنتيجة. معرفتنا عدم يف تحديًدا يكمن الرياضة يف انخراطنا أسباب من جزءًا
من فقط ليس نلعب فنحن اللعب. بداية قبل كليٍّا محسومة النتيجة كانت إذا لعبة تكون
فكتب اللعب. يقدِّمه الذي االحتمال مع املواجهة لَخْوِض ولكن الفوز، أو التمرين أجل

يقول:

يضم ألنه بسيط؛ ريايض تمرين مجرد وليس رياضة يَُعدُّ الصخور تسلُّق إنَّ
الصخرة عىل اليد قبضة أو القدم موطئ يف املتمثِّلة االحتمالية من لحظة
رياضة يف االحتمالية تتمثَّل حني يف منك. مالحظة دون ينهاران قد اللذين
الفرصة لها تسنح حني الطبيعة إنَّ … للطعم السمكة التقاط يف السمك صيد
األمواج، ركوب أو الرشاعية، القوارب رياضة يف أيًضا هو كما معنا، للَّعب
النشاط مجرد األنشطة هذه تتجاوز إلخ؛ … التزحلق أو الحيوانات، صيد أو

الريايض.24 للَّعب مناسبات لتصبح الرتفيهي

املتجاوب» االنفتاح من «موقف عىل ينطوي اللعب إنَّ هايالند درو يقول باملثل،
فحني بيلبو. لدى املغامر التوك لجانب تفسريًا ذلك يف ولعلَّ الجديدة.25 الخربات عىل
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فهم العكس، عىل الهوبيت. أسلوب عن بعيًدا أسلوبًا ينتهجون ال للمغامرة، التوك يَتُوق
تحب ألنك فهذا اللعب، تحب كنت إذا الطبيعية: نهايته نحو للَّعب الهوبيت حبَّ يأخذون

«مغامرات». عليها نطلق التي تلك هي االحتماالت وأعظم االحتماالت،
إىل تحتاج ولكنها ومريحة، جيِّدة الهوبيت حياة إن شيلر: قاله ما صياغة ِلنُِعْد
أي أو الوطنية، أو الخوف، أو بالثروة، ز يُحفَّ ال بيلبو إن تكتمل. لكي املغامرة بعض

ِلذَاِتها.26 املغامرة يواصل إنه املغامرة؛ نطاق خارج آخر يشء

والجوبلن جاندالف بالنار: اللعب (5)

نحو نفسه بالقدر ًها موجَّ ليس أنه إىل جزئيٍّا هذا ويُعزى متساويًا، اللعب كلُّ ليس ولكن
ربما اللعب. يمارس تقريبًا الوسطى األرض يقطن من كلَّ أن سابًقا ذكرت لقد الجمال.
األول: شيئان؛ بينهما يجمع والجوبلن جاندالف لكن هذا، أقول أن الالئق من يكون ال
الحالتني كلتا ويف بالنار. يلعب كليهما أن فهو الثاني: أما لألغنيات، كليهما حب هو

الجوبلن. لعب من أفضل جاندالف لعب يُعتَرب بالطبع،
أفضل محور يجعله مما النارية؛ األلعاب يف بموهبة جاندالف يحظى النار. لنبدأ
الجوبلن إلهاء مثل ألشياء أيًضا مفيدة النارية األلعاب تكون ما وأحيانًا الشاير. حفالت
واتضح الجمال، عىل جاندالف لعب تركِّز الطفولة، يف بيلبو ألعاب ومثل الوارج. وإحراق

أيًضا. مفيد أنه
الرواية: يف فنقرأ أيًضا. االنفجارات الجوبلن يحب

جميلة، أشياء يصنعون ال إنهم حقودة. قلوب وذوو وأرشار، قساة، الجوبلن إن
بعًضا اخرتعوا قد يكونوا أن املستبعد غري من … بارعة أشياء يصنعون لكنهم
صة امُلخصَّ البارعة اآلالت سيما ال ظهورها، منذ العالم أرَّقت التي اآلالت من
واالنفجارات واملحركات العجالت ألن واحدة؛ دفعة الناس من كبرية أعداد لقتل
بأيديهم يعملوا أال أيًضا يسعدهم كما والرسور، البهجة عليهم أدخلت طاملا

يطيقون.27 مما أكثر

فقط باالنفجارات فيعبثون الجوبلن أما جميلة؛ ألنها النارية باأللعاب يلعب جاندالف إن
ال فالجوبلن باالحتمالية. أخرى، مرة يتعلق، النهجني هذين بني والفارق نافعة». «ألنها

أقل. بجهد باألشياء القيام يريدون بل املغامرات، أو االحتماالت يريدون
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كلماتها بني تضم ال فأغنياتهم غنائهم. يف أكثر اللعب تجاه الجوبلن موقف يتضح
«مطرقة للعمل: اآلَخَر منهم كلٌّ ليدفع يغنون إنهم غموض. أو جمال، أو دهشة، أيَّ
هذه قاِرْن الهرب!»28 عىل تتجرأ وال العمل! ثم العمل … ونواقيس! مقرعة ومالقيط!
بالطبيعة يتغنون الذين الرباميل، بحارة كأغنية املرحة، االحتفالية ريفيندل بأغاني األغنية
املالقيط مع سواء فالجوبلن، والتنبُّؤات. باألمل املليئة البحرية مدينة أغاني أو البديعة،

الجمال. ال املهارة، يحبون األغنيات، يف أو

واألخالقيات األلغاز للقواعد: وفًقا اللعب (6)

إن والجمال. اللعب بأهمية ليست هي األقل عىل أو الرباعة، تقدير يف مبالغة ثمة
عن كتاب وهو لودينز)، (هومو الالعب» «اإلنسان كتاب من مشتق الفصل هذا عنوان
كتاب عنوان يلعب .(١٨٧٢–١٩٤٥) هويزينجا يوهان الهولندي خ للمؤرِّ واللعب الفلسفة
عىل نطلقه الذي االسم وهو العاقل، اإلنسان أو سابينز»، «هومو مصطلح عىل هويزينجا
هويزينجا يعتقد باألشياء. القيام كيفية معرفة يف ومهارتنا براعتنا عىل للتأكيد جنسنا
الخاطئة. الشجرة فوق ينبحون الوارج مثل كانوا االسم لهذا توصلوا الذين الناس أن

اللعب. بل عليه، نحن ما تجعلنا ما هي ليست فالرباعة
تحديًدا باأللفاظ؛ التالعب رحم من ُولِدت ذاتها الفلسفة أن هويزينجا زعم
السوفسطائيني أنفسهم عىل يطلقون الذين الرجال كان القديمة أثينا ففي األلغاز.29
والدعاوى باالنتخابات الفوز من يتمكَّنون بحيث برباعة؛ الحديث كيفية اآلخرين يعلِّمون
مكانتهم لرتسيخ باأللغاز اآلخر منهم كلٌّ يتحدَّى السوفسطائيون وكان القضائية.
الذي عظيم، غربي فيلسوف أول سقراط، جاء البيئة تلك داخل ومن مفكرين. باعتبارهم

لأللغاز. الظاهرة السخافة خلف ا مهمٍّ شيئًا اكتشف
مرٍح هزيلٍّ نحٍو عىل ونستكشف للكلمات املتعدِّدة باملعاني نتالعب األلغاز، يف
بداية هي هذه تَُعدُّ ما، بطريقة رابط. بينها يبدو ال قد التي األشياء بني الصالت
الذي الفلسفة (فرع املعرفيات وعلم نهائي) بشكل حقيقي هو ما (دراسة امليتافيزيقا
كيف أو األخالقيات، داخل ثاقبًة رؤيًة األلغاز ر تُوفِّ أيًضا واالعتقاد). املعرفة يدرس

اآلخرين. مع نتعايش أن ينبغي
سبيل عىل بها يُستعان ما كثريًا التي — املوت فراش عىل ثورين خطبة وتشري
قد الواقع، يف باللعب، املليئة املرحة الحياة أنَّ تعلَّم أيًضا هو أنه إىل — االستشهاد
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يزعم شيلر جعل ما هذا ولعلَّ للحياة.30 شكل وبأفضل باألخالقيات صلة عىل تجعلنا
إنسانًا يكون وال إنسان، لكلمة كامل بشكل مدرًكا يكون حني فقط يلعب «اإلنسان أنَّ

اللعب.»31 أثناء إالَّ كامل بشكل
مرغوب فهو املتوسط. الخري من نوًعا وأرسطو، شيلر منظور من اللعب، كان لقد
جمال مع مواجهتنا لنا تتيح نلعب، فحني األخرى. أفكارنا كلَّ د يوحِّ أيًضا ولكنه ذاته، يف
من وملزيد عمومية. أكثر وتعريفات وقواعد، بأفكار، الحسية انطباعاتنا ربط االحتماالت
كنا فإذا أخالقي. هو ما معرفة لنا يتيح ما هو اللعب إن نقول النقطة لهذه التبسيط
برش (أي لودينز» «هومو األول املقام يف ألننا فقط فهذا عاقلني)، (بًرشا سابينز» «هومو

العبون).

الفرعي واإلبداع الرتويح (7)

ُكتُبه، من العديد ففي . ظاهريٍّ بشكٍل تولكني رؤية إىل قريبة للَّعب الرؤية هذه تَُعدُّ
نحاكي اللعب من نوع هو يشري، كما فالفن، فنانًا. تكون أن ملعنى صوًرا تولكني يُقدِّم
الفرعي». «اإلبداع العملية هذه عىل تولكني أطلق وقد اإللهي. الخلق الخلق، أسمى فيه

صنع ملا (اإلله) إللوفاتار أوليه يوضح حني «السليمارية»، يف نجده لذلك مثال ثمة
يف يتم األشياء صنع «إنَّ لعبًا: باعتباره إبداعه أوليه فيصف األخري. علم دون األقزام
يصنع الذي الفهم القليل والطفل أنت، صنعته الذي تكويني من جزءًا يشكِّل الذي قلبي
ألنه ولكن استهزاء، أو سخرية يف تفكري أدنى دون ذلك يفعل قد أبيه أفعال من لعبة
ما بقدر الربح أجل من الوسطى األرض عن قصصه يكتب لم تولكني إن أبيه.»32 ابن
اإلبداعي العمل ذلك الفرعي؛ اإلبداع لسانه، عىل جاء حسبما أو الرتويح، أجل من كتبها

اإلله. يقلِّد لفنان الهزيل

اللعب حدود (8)

املذكور االستشهاد يشري املثال، سبيل عىل حدوده. له اللعب بأنَّ يذكِّرنا تولكني أنَّ غري
سيتهكم كان لو أنه يدرك فأوليه متساويًا. اللعب كلُّ ليس أنه إىل «السليمارية» من أعاله
والستحق منه، والحطِّ نفسه أوليه انحدار يف سببًا ذلك لكان لعبه، يف إلوفاتار عىل
جادِّين. نكون لكي إلعدادنا يهدف ولكنه مهمٌّ، اللعب أرسطو: قاله ما تذكر التوبيخ.
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قال، حسبما فاللَّعب، الرأي.33 هذا مع (١٧٢٤–١٨٠٤) كانط إيمانويل اتفق وقد
عقولنا ننمي أو مهارات أية نكتسب لن واالنضباط العمل بدون ولكن مهاراتنا، يدرِّب
الطريقة يف سيما ال أيًضا، مخاطر طيَّاته بني يحوي اللعب أن من كانط وحذَّر أبًدا.
كلَُعب، اآلخرين نعامل أن يجب ال نلعب، فحني نلعب. حني اآلخرين مع بها نتعامل التي
الوحيدة فالطريقة يفسدهم؛ ال يريدونها التي األشياء األطفال منح إن قال كانط إن بل
هذا أن إىل كانط أشار وقد بها. يُلَعب كلعبة الطفل الوالد يعامل أن هي طفٍل إلفساد

الطفل. عليه يصبح الذي الشخص احرتام يف إخفاًقا يَُعدُّ
يستحقون التي بالجدية اآلخرين أخذ يف اإلخفاق هو اللعب يف الكامن فالخطر إذن
من أبًدا تسخر «ال بيلبو: قال فكما لهذا. ًة عدَّ أمثلًة تولكني لنا ويقدِّم بها. يُؤَخذوا أن
«بإمكان قال: حني «الربجان» يف أورثانس أمام وهو جاندالف تذكر أو الحيَّة!»34 التنانني
فهذا تمزحوا! وال احذروا! ولكن سارومان، إىل للتحدُّث معي يأتي أن منكم يشاء من
بأن جاندالف أجاب الخطر، مكمن عن بيبني سأل وحني للمزاح.» املناسب الوقت ليس
ثَمَّ ومن السعادة.» تغمرهم سارومان باب إىل «يتَّجهون الذين أولئك عىل األعظم الخطر
عرف لقد بها.35 يأخذوها أن ينبغي التي بالجدية الساحر خطاب قوة أخذ يف يخفقون
قويٍّا يكون أن أيًضا يمكن ولكنه ومرًحا، ممتًعا يكون قد باأللفاظ التالعب أن تولكني

وخطًرا.

اللعب يف منهمك األستاذ (9)

املصاغة الكلمات قوة يدري تولكني، صديق ،(١٨٩٨–١٩٦٣) لويس إس يس كان
«الهوبيت» ل النقدية مراجعته ويف وأحبَّها. «الهوبيت» قرأ وقد آخر، شخص كأيِّ بإتقاٍن
يقول: لويس كتب فقد تولكني. أعمال يتخلَّل الذي املرح عىل لويس أكَّد ،١٩٣٧ عام
كونها يف تشبهها فإنها العجائب، بالد يف أليس عن تماًما مختلفة كانت وإن «الهوبيت،
لعب منحنا فقد النقدية، مراجعته يف لويس تنبَّأ وكما اللعب.»36 يف منهمك أستاٍذ عمل
اللعب؟! أهمية عىل إليها نحتاج تلك من أعظم شهادة فأي خالًدا. كالسيكيٍّا عمًال األستاذ
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الثالث الجزء

واخلواتم األلغاز





عرش الحادي الفصل

واآلالت» السحر «سيد

والتكنولوجيا السحر عن والحديث تولكني

ستيوارت كريستوفر دبليو

ففي عميلٌّ. اآلخر وبعضه األطوار، غريب بعضه حر؛ السِّ من الكثريَ «الهوبيت» روايُة تُْربز
«الساحر باعتباره شهرته من بالفعل يعرفه أنه جليٍّا يتضح بجاندالف، لبيلبو لقاء أول
قدماء احتفاالت من يتذكَّرها التي الرائعة النارية األلعاب عروض عن املسئول ل» املتجوِّ
وإنقاذ والعمالقة والجوبلن «التنانني حكايات وكذلك الصيف، منتصف بليلة التوك
بيلبو، يتذكَّر ما بحسب أيًضا، جاندالف كان ع.» املتوقَّ غري األرامل أبناء وحظ األمريات
بنفسها نفسها تثبِّت كانت السحرية املاسية األزرار من زوًجا القدماء التوك «منح من هو

بذلك.»1 تُؤَمر أن إىل أبًدا تنحل وال
خواص لها «الهوبيت» أحداث مدار عىل املتناثرة األخرى األشياء من الكثري ثمة
«الحفل أثناء ففي السحر.2 بواسطة ُعولِجت أو السحر»، «بواسطة ُصِنعت سحرية،
الدخان. لحلقات مسابقة يف وجاندالف ثورين يدخل القصة، بداية يف إند باج يف املفاجئ»
كان تذهب»، بأن يأمرها كان «حيثما تطفو عندما الدخانية ثورين حلقات كانت وبينما
اللون إىل ل «تتحوَّ كانت وبعدها منها، كلٍّ َعْرب أصغر دخان حلقة يرسل جاندالف
بيلبو مع مفاوضاته وسط يف بعد، وفيما الساحر.»3 رأس فوق للتحليق وتعود األخرض
يف تُصنَع كانت التي وأغربها» اللعب «أروع إىل ثورين يشري إند، باج إىل العودة بعد

األيام.»4 هذه العالم يف مثيلتها توجد ال «التي أسالفه، يد عىل الجبل أسفل الورش
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طرف جاندالف إشعال للسحر عملية واألكثر غرابة األقل للتطبيقات األمثلة تشمل
للعمالقة، بيلبو مواجهة ويف املظلمة. األماكن يف ضوء مصدر لتوفري السحرية عصاه
أحد محفظُة تقول حني ا لصٍّ باعتباره براعته إلظهار الجادة محاوالته أوىل تفشل
العمالقة، من النهائي هروبهم وبعد جيبه. من يسحبها وهو أنت؟» «من فجأًة: العمالقة
العمالقة يجعل (الذي الفجر وبزوغ املناسب التوقيت يف جاندالف عودة من كلٍّ بفضل
قدور بدفن األقزام قام الوسطى)، لألرض السحرية القواعد حسب حجر إىل يتحوَّلون
السحرية» التعاويذ من بالكثري إياها «محيطني العمالقة، كهف يف وجدوها التي الذهب
أنَّ الكتشافهم باالرتياح الجميع يشعر مريكوود، ويف املرجوَّة. عودتهم حتى لحمايتها
سواء َعْربَه، يسافرون الذي الطريق َعْربَ تمتدُّ ال الغابة تمأل التي املقيتة العنكبوت بيوت

أخرى.5 وسيلة أية أم ما»، سحر «بسبب ذلك أكان
تشتعل كانت التي مريكوود، يف الغابة جنِّ نريان تشمل للسحر أخرى أمثلة ثمة
والحروف الرباري، إىل لون متطفِّ دخل كلما السحر» «بفعل فجأة تخمد ثُمَّ ج وتتأجَّ
يسطع حني إالَّ تُرى أن يمكن «ال أنها إلروند ح يوضِّ التي ثور، خريطة عىل القمرية
املوسم نفس ومن الشكل بنفس قمًرا يكون أن بدَّ ال أنه ذلك من واألكثر خلفها، القمر
نصاًال نجد الضبابية، الجبال يف الجوبلن مع املعركة ويف فيه.»6 كتبت الذي كاليوم
التي (ستينج) بيلبو وسيف (جالدمريج) جاندالف سيف مثل الجن صنع من قديمة
كان سموج من األقزام ه اسرتدَّ الذي الكنز ووسط الجوبلن. تواجد كلما «بالغضب» تلمع

ِقَدمها.7 ِمْن الرغم عىل متناغمة ظلَّت سحرية قيثارات هناك
األرض سحر يعمل العلم، خالل من بالطبيعة للتالعب البرشية املحاوالت ومثل
التي التعاويذ عن موضع من أكثر يف لنا ويُقال للغاية. محددة لقواعد وفًقا الوسطى
الباب لفتح التعاويذ الستخدام املتكررة جاندالف محاوالت مثل تأثريها، إعمال عن تعجز
املكسورة» الفتح تعاويذ «بقايا أو العمالقة كهف إىل املؤدِّي املدخل يغلق الذي الحجري

الوحيد.8 الجبل إىل املؤدِّي الرسيِّ الباب فتَح نجاح، دون األقزام، بها حاول التي
تحكم التي املبادئ «انتهاك» بها يمكن وسيلة ليس الوسطى األرض يف السحر إنَّ
القصة بداية يف لنا فيُقال تخيُّله. يمكنك يشء أيَّ تفعل تجعلك قوة ليس إنه العالم. َسرْي
أن بالطبع، استطاع، قد أنه من الرغم عىل يشء، كل يفعل أن يمكنه ال جاندالف حتى إن
العظيمة السحرية جاندالف مهارات إن صعب.» موقف يف أصدقاء أجل من الكثري «يفعل
يف الخاصة ومواهبه املثابرة، واملمارسة الدراسة من سنوات ثمرة كبري، حدٍّ إىل هي،

158



واآلالت» السحر «سيد

النسخة بها يفتتح التي املبهرة النارية األلعاب (مثل واألنوار النار ن تتضمَّ التي السحر
ة. عدَّ سنوات مدى عىل للمادة ة خاصَّ دراسٍة نتاج هي الخاتم»)، «رفقة من الفيلمية
مثل صعب؛ موقف يف نفسه وجد كلما املهارات بهذه يمكنه ما أفضل جاندالف ويبذل
بأرسه للجمع وإنقاذه الكهف»، يف الربق مثل رهيب وميض «وسط الجوبلن من هروبه
الدخان من برج «داخل الرهيبة الجوبلن نريان يُخِمد كان بينما وجيزة بفرتة ذلك بعد
الصنوبر وأكواز كافة»، الجوبلن بني خارًقا أبيض رشًرا نثر الذي … املتوهج األزرق
ِقبَل ِمْن محارصين ورفاقه كان حني األشجار إحدى فوق من قذفها التي املشتعلة

الذئاب.9
مع تتوافق أن بدَّ ال الوسطى لألرض الثانوي» «العالم يف السحرية األحداث حتى
معظم يعتقد ا عمَّ االختالف تمام مختلًفا تولكني سحر تجعل التي العالم، ذلك قوانني
(١٧١١–١٧٧٦) هيوم ديفيد االسكتلندي للفيلسوف كان «معجزات».10 أنها الناس
دليلنا هي التجربة كانت وملا الطبيعة.» لقوانني «خرق بأنها للمعجزة شهريٌ تعريٌف
حسبما الطبيعة، بقوانني إيماننا وراء تكمن دة» املوحَّ و«الخربة الواقع» «أمور يف الوحيد
وقعت.11 قد ما معجزًة بأنَّ إنسان أيِّ شهادة تصديق تماًما املنطقي غري فمن هيوم، قال
— الوسطى األرض يف بالفعل تحدث الحقيقية املعجزات أنَّ من الرغم وعىل
فحني للغاية. جيلٍّ بشكٍل نادرة فإنها — «الربجان» يف الحياة إىل جاندالف عودة مثل
الذين أولئك أنَّ يعتقدون ألنهم ليس فهذا السحر، قوى الوسطى األرض سكان يخىش
يكون ما (وكثريًا يشكون ألنهم ولكن الطبيعة، قوانني خرق عىل قادرون يستخدمونها
شاسع؛ نحٍو عىل معرفتهم تَُفوق القوانني بتلك اآلخرين معرفة أنَّ يف محله) يف شكُّهم
يستطيعون مما خطورة أكثر وربما تعقيًدا أكثر تأثريات خلق ِمْن خصومهم يمكِّن مما

خلقها. أنفسهم هم
الطبيعة قوى شأن شأنه ضعيًفا، أو قويٍّا السحر يكون أن يمكن ذلك، عىل عالوة
الذي املشهد يف املثال، سبيل عىل فكِّر، واملغناطيسية. والجاذبية، الكهرباء، مثل األخرى؛
املسحور النهر سحر أنَّ إىل باألمل ُمفَعٍم نحٍو عىل بيلبو يشري حني مريكوود غابة يف يدور
له فالسحر 12. ُمبتَلٍّ حبل من جزءًا أحٌد المس ما إذا أحٍد إليذاء كفاية قويٍّا يكون ال ربما
مواجهة يف كثريًا تعني ال السحرية الخواتم «حتى أن إخبارنا يتم حني الحال، كما حدوده،
حتى لرؤيتك يحتاجون وال الجوبلن، من حدة أكثر شمٍّ حاسة «يملكون الذين الذئاب»،

بك.»13 يمسكوا
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يجعلك السحري بيلبو خاتم أنَّ من الرغم عىل أنه أيًضا نعلم «الهوبيت»، سياق يف
وشاحبًا»)، «مهتزٍّا فقط يجعلك (بل النهار ضوء يف ظلَّك يلغي ال فإنه تماًما، تختفي
السحريُّ الخاتُم يلغي ال كذلك الجوبلن. كهف من فراره أثناء بيلبو يكتشفه ما وهو
عطساته صوت أو ثيابه، من املتساقطة املاء قطرات سيل أو املبتلَّة، أقدامه آثار وجوَد

الغابة.14 جنِّ من هروبه أثناء املكتومة
الجوبلن، هجوم وسط كاملة» «حماية يوفر ال قد سحريٍّا خاتًما أنَّ من الرغم عىل لذا
االبتعاد «يف كبري بشكل يساعد فإنه الجامحة»، والرماح الطائرة السهام يوِقف … «وال
قاصمٍة رضبٍة ي لتلقِّ خاصٍّ بشكٍل االختيار عليه «يقع أن من رأسك ومنع الطريق» عن
جانب إىل الفطنة، «بعض أن فكرة يقدِّرون األقزام حتى الجوبلن.»15 مبارزي أحد من

النفع.»16 غاية يف مقتنيات تَُعدُّ … سحري وخاتم الحظ
من القليل «هناك أن الهوبيت عن نعرفها التي تشويًقا وأكثرها األشياء أوائل من
االختفاء عىل يساعدهم الذي العادي «النوع خالف بشأنهم»، األساس من ُوِجد إن السحر،
مسألة يَُعد ما وهو متخبِّطني» ومثيل مثلك أحمق كبري رهط يأتي حني وبرسعة بهدوء
بهدوء التحرك عىل قدرتهم إىل وباإلضافة فعليٍّا. سحًرا كونها من أكثر واختفاء اسرتاق
تحت بسهولة باالتجاه إحساسهم يفقدون «ال بأنهم إخبارنا يتم بسهولة، واالختباء

األنفاق.»17 من العبور عىل اعتياًدا منَّا «أكثر كونهم بفضل األرض»،
مع وطيدة صداقة «عالقة ب يحظون الهوبيت أنَّ نعلم الخواتم»، «سيد مقدمة يف
الهوبيت أنَّ من الرغم وعىل الواقع. يف قط نوع أيِّ من السحر يدرسوا ولم األرض»،
يفهموا ولم «ال فإنهم الِحَرف، من العديد يف بمهارة ويحظون اآلالت استخدام يف بارعون
وال يدويٍّا»، نَْوًال أو ماء، طاحونة أو كري، منفاخ تعقيدها يف تتجاوز التي املاكينات

داٍع.»18 بال «يتعجلون
مع حادٍّ بشكل الهوبيت يتناقض املعدنية، واملشغوالت املاكينات تجاه موقفهم يف
البارعة.» األشياء من الكثري يصنعون … ولكن جميلة، أشياء يصنعون «ال الذين الجوبلن،
عليهم ق يتفوَّ لم فن (وهو األنفاق لحفر أدواٍت صنْع خاصٍّ بشكٍل يتقنون فالجوبلن
الجوبلن يُعتَرب ذلك، عىل عالوًة التعذيب. وأدوات األسلحة وكذلك األقزام)، سوى أحٌد فيه
اآلالت سيما ال ظهورها، منذ العالم أرََّقت التي اآلالت من بعٍض «اخرتاع عن مسئولني
واملحركات العجالت ألن واحدة؛ دفعة الناس من كبرية أعداد لقتل امُلخصصة البارعة
بأيديهم يعملوا أال أيًضا يسعدهم كما والرسور، البهجة عليهم أدخلت طاملا واالنفجارات
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الدارج) االسم (حسب يتقدَّموا «لم «الهوبيت»، تأليف وقت يف أنه غري يطيقون.» مما أكثر
الشامل.19 الدمار أسلحة اخرتاع يف الحايل العرص برش مثل اللحظة» هذه حتى

السحر ممارسة إرادة (1)

املريعة األسلحة صنع يف تطورات من الجوبلن حققه ا عمَّ تولكني تعليق يف التهكم م يقدِّ
يف السحر مسألة مع تولكني تعامل وراء تقف األقل عىل واحدة مهمة لرسالة دليًال
عىل «قدرتنا» مجرد أن الخواتم»؛ «سيد يف اكتماًال أكثر لتصبح وتطوَّرت «الهوبيت»

نفعله. أن «ينبغي» أننا يعني ال علمية وسائل بواسطة «سحري» بيشء القيام
عىل تهكًما الوسطى، لألرض األول الظالم سيد مورجوث، صنيعة الجوبلن كان
الكثري يقدِّم بالفعل نعرفه ما ولكن «الهوبيت»، يف الجن تاريخ عن الكثري نعرف ال الجن.
هم مريكوود غابات جنَّ أنَّ من الرغم عىل إنه املثال، سبيل عىل لنا، فيُقال املعلومات. من
الجن من حكمة» وأقل خطورة «أكثر الغابة جن فإن الساميني، الغرب لجنِّ عمومٍة أبناء
أعدل، وصاروا طويل، لزمن «عاشوا حيث الغرب؛ يف فايري إىل ارتحلوا الذين الساميني،
الجميلة األشياء صنع يف البارعة ومهارتهم سحرهم واستغلُّوا واطالًعا، حكمة وأكثر

الرحيب.»20 العالم إىل بعضهم يعود أن قبل واملذهلة،
التي الخاصة للرباعة تماًما املناسبة الكلمة ليس «السحر» أنَّ عىل تولكني يرص
أقرب الجن يزاوله ما ألنَّ أفضَل؛ كلمًة ساحرة» «ممارسات كلمة وتَُعدُّ الجن. بها يحظى
إىل يهدف ال الجن سحر إنَّ ى.»21 يُسمَّ مثلما للسحر، السحري «العنرص إىل منه للفن
من عقولنا يف مواٍز ثانويٍّ عالٍم خلق إىل يهدف ما بقدر املادي العالم يف تغيري إحداث

التوجيه. أو اإللهام، أو البهجة، أجل
نفسها تَُقدِّم ال التي األشياء يف رغبتنا تحقيق إىل فيسعى املقابل، يف السحر، أما
«قدراتنا بواسطة عليها الحصول يمكن ال التي أو خربتنا سياق يف طبيعيٍّ بشكٍل لنا
(وحتى مصطنعة بوسائل فقط تحقيقها يمكن ثَمَّ ومن الفطرية»؛ الداخلية مواهبنا أو
الجذابة املمارسات عكس عىل السحر، يسعى وبذلك .(« حقيقيٍّ رًضا «دون يتم حينذاك

املادي.22 العالم يف حقيقية تأثريات خلق خالل من قوة» «لخلق للجن، الساحرة
أكثر فهو اإلنسانية؛ قيوده من كثري من «ُمحرَّر فن هو الجن سحر أنَّ غري
وليس الفرعي اإلبداع هو هدفه فإن فنٍّا، وبوصفه نضًجا.» وأكثر رسعة، وأكثر تلقائية،
الفريي «سحر» بني التناقض يكمن وهنا للخلق.»23 املستبدة التشكيل وإعادة «الهيمنة
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بني الصلة وكذلك الكادح»، العلمي للساحر السوقية و«الوسائل جاالدريل) مرآة (مثل
الغرَض منها كبريٌ جزءٌ يخدم والتي الحديثة، والتكنولوجيا السحر من األخري النوع
أو (أورك-هاي)، جينيٍّا املصممني الخارقني سارومان أورك شأن شأنها عاملنا يف نفسه

جروند.24 ى امُلسمَّ السحري سورون مدق
(وهي goeteia عن السحرية) (الخاصية magia تولكني يُميِّز رسائله، إحدى يف
يف حقيقية تأثريات لخلق تسعى ال والتي «الشعوذة») أو «السحر» تعني يونانية كلمة
ملا أقرب goeteia تَُعدُّ (باملثل، أوهام. لخلق ذلك من بدًال تهدف ولكن املادي، العالم
أو السحرية، األلعاب مستلزمات محالِّ يف للبيع املعروضة األشياء نوع عادة به نعني

املرسح). خشبة عىل املحرتفون السحرة يها يؤدِّ التي العروض
«دوافع ل نتيجًة باعتباره كذلك يصبح ولكنه بطبيعته، سيئًا أو جيًِّدا ليس كليهما إن
«السيطرة هو كبرية لدرجة السيِّئ والدافع العالم). (أو الساحر استخدام» أو غرض أو
«الخاصية الرش وقوى الخري قوى من كلٌّ وتستخدم لآلخرين.» الحرة اإلرادة عىل
«دْحر أجل من السحرية» «الخاصية تستخدم الرش قوى ولكن و«الشعوذة»، السحرية»
واإلذالل». «اإلرهاب بغرض «الشعوذة» تستخدم بينما واألشخاص»، األشياء من كلٍّ
قصد. دون اآلخرين تخدع قد كانت وإن الخداع، بها يُقَصد ال للجن املشعوذة والتأثريات
يميلون والجن جاندالف إن بل «الشعوذة»، بأعمال أبًدا ينخدعون ال أنفسهم والجن
«ألغراض فقط توظيفها إىل يميلون التي السحرية، للخاصية استخدامهم يف التقتري إىل
املتكرر جاندالف استخدام الجيِّدة األمثلة (ومن الخطر من الهروب مثل محددة»، نافعة

«الهوبيت»).25 رواية يف الغابة جن ونريان واألنوار للنار
األسباب نفس من للعديد واآلالت للماكينات الوسطى األرض يف الرش قوى تنجذب
مقابل يف « عاديٍّ ساحٍر أليِّ املميزة «العالمة أن إىل بالنظر إنه بل للسحر. تجذبهم التي
إن عه.26 نتوقَّ أن يجب ما بالتحديد هذا فإن األنانية»، القوة يف «الطمع هي املشعوذ
أيًضا والتقليل الجهد، وتقليل الرسعة، «اآلنية: هو السحرية للخاصية األسايس» «الدافع
أو والنتيجة الرغبة أو الفكرة بني الفجوة من التاليش) نقطة إىل (أو حدٍّ أدنى إىل

التأثري.»27
مثل كونها يف تكمن هناك» تقبع التي واملاكينات اآلالت جميع وإحباط «مأساة إن
نحٍو عىل اإلرادة وتفعيل والسلطة، القوة يف و«الرغبة الصرب نفاد من تنبثق السحر،
ينشغل ما «دائًما (سورون) الوسطى األرض يف «العدو» كان ملا ثَمَّ، ومن أرسع.»28
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يُعتَرب فإنه رسيعة، نتائج عىل للحصول صربًا يستطيع وال البحتة» بالسيطرة «تلقائيٍّا»
واملاكينات.»29 السحر «سيد أيًضا

من الرغم عىل «الهوبيت»، يف فقط التلميح سبيل عىل ذُكَرت الفوارق هذه كل
و«الرشير». «الطيب» السحر بني فارق وجود واضح بشكل ُمسبًَّقا تفرتض القصة أن
يتباطأ أنه يبدو الذي الطيب» «السحر يحبون ال املثال، سبيل عىل مريكوود، فعناكب
نهاية ويف عربدة. من يمارسونه ما الغابة جن نريان فيها تصاحب التي األماكن يف
من منعته التي الجنوب» يف ة امللحَّ «األعمال النهاية يف جاندالف يرشح «الهوبيت»،
البيض» «السحرة ل مجلس حضور أجل من لفرتة تركهم فقد مريكوود. يف الجمع مرافقة
«الهوبيت» يف املعروف األسود»، «الساحر وإلبعاد — الطيِّب» والسحر العلم «سادة —

مريكوود.»30 جنوب يف السوداء «حفرته عن «نيكرومانرس» باسم فقط
جولوم؛ كهف يف يبدو) هكذا (أو املصادفة بمحض بيلبو يكتشفه الذي الخاتم ويَُعد
يتم ال الهوبيت يف أننا من الرغم وعىل الوسطى. لألرض التكنولوجية املصنوعات قمة هو
و«سيد «الهوبيت» بني وصل حلقة بعد فيما يصبح فإنه للقوة»، «خاتم بأنه إالَّ إخبارنا
الرمزية و«داللته اإلنجليزية. اللغة يف ذلك أثناء كبرية بأحرف كتابته لتتمَّ الخواتم»؛
خالل من هدًفا نفسه من يجعل ألن سعيٍّا البحتة، القوة لبلوغ «اإلرادة هي األساسية»

حتًما). كلمة (الِحْظ حتًما.»31 باألكاذيب وأيًضا واآللية، املادية القوة
لبلوغ املدروس غري األحمق السعي يف منفعته يف يكمن للبرش استمالته من وجزء
بعلماء الخاص الفالسفة حجر عن يختلف ال ما (وهو السحر أو اآلالت بواسطة الخلود
«الحماقة جوانب من جانبًا بوصفه تولكني يراه والذي النهضة)، عرص يف الكيمياء
من ليكونوا والكبار جولوم، ليكونوا «الصغار يقود الذي للبرش؛ األقصيني» والخبث
محور هما الخلود» يف والرغبة «املوت إن آخر موضع يف تولكني (يقول الخاتم.»32 أشباح

الوسطى).33 األرض عن حكاياته
أهداف لتحقيق واآلالت» «السحر لتوظيف ل التعجُّ عن ينشأ الذي املخيف» «الرش إن
واآلخرين.» للعالم النفع جلب يف «الرغبة تحديًدا ظاهريٍّا»؛ طيِّب أصٍل «من ينشأ إنما املرء
ورائها السعي يجري املقصودة املنفعة أنَّ هو النهاية يف الهدف هذا يفسد ما أنَّ غري
الكوني والتخطيط الغرض مع بتوافق ال املنفعة» هذه يقدِّم َمن لخطط ووفًقا ل «بتعجُّ

الخالق.34 إلوفاتار الواحد»، «لإلله
ال عاملنا، يف التكنولوجيا وإغراء الوسطى، األرض يف الخاتم تضليل من جزءًا إنَّ
ما دائًما التطبيقي فالعلم للعالم. جزئية أو محدودة رؤية وجود يف بل الوهم، يف يكمن
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كلِّ رؤية عىل للقدرة فاقدين نصبح ما وكثريًا بعينها، مشكلة لحلِّ برؤيٍة تناوله يتم
يف للحظات (فكِّر نقصدها ال التي العواقب عن غافلني ، حلٍّ إليجاد سعينا يف آخر يشء

املحمولة). الهواتف أو للحياة املنقذة الطبية التقنيات
أدنى دون لذاته العلم وراء السعي البحت؛ العلم دافع تجاه تعاطًفا تولكني يِكنُّ
بومباديل توم يَُعدُّ الخواتم»، «سيد ويف املكتسبة. باملعرفة بيشء «القيام» يف تفكري
الدهشة، حسُّ هو وحيد بدافع مدفوع فهو املعرفة؛ وراء املجرد السعي لهذا تجسيًدا
إال يهدف ال الذي الخاتم، تجاه يتخذه الذي الالمباالة موقف جزئي بشكل يفرسِّ الذي

عليه.35 واإلدراك للتمييز قابل تأثري أيِّ إحداث يف فشله وأيًضا واالستغالل، للسيطرة
األرض يف بموروجوث، اإلطاحة بعد ما نوًعا تاب الذي سورون، بقي املقابل، يف
النهاية يف أنه إالَّ اآللهة»، «أهملته حطام أنه أدرك ما تأهيل إلعادة رؤية ولديه الوسطى
يمكن التي التكنولوجيا أو السحر بأدوات إالَّ يعبأ ال الكاملة»، القوة يشتهي «شيئًا صار

الرشيرة.36 مآربه تحقيق عىل تساعده أن
الرسعة» من بمزيد اإلرادة تفعيل يف «للرغبة األوضح الشكل هي اآللة تولكني يعترب
ونصف القرن فرتة يف وبالتأمل عادة.»37 معروف هو مما بالسحر ارتباًطا و«أكثر
للجهد رة املوفِّ «اآلالت أن الحظ إنجلرتا، يف الصناعية الثورة بداية منذ مرَّت التي القرن
الحرمان حقيقة تضمن ذلك، عىل عالوة لهما.» نهاية ال أسوأ وشقاء جهٍد سوى تخلق ال
ولكنها حياتنا)، تحسني وهي (أال رغبتها تحقيق عن فقط تعجز ال «آالتنا أن اإلنساني
«من الحتمي االنتقال أن نظره، وجهة من تولكني، ويرى ورهيب.» جديد رشٍّ إىل تتحوَّل
صعيد عىل ًما تقدُّ «ليس بالتأكيد هو العمالقة» القنابل قاذفة إىل وإيكاروس ديدالوس
سوى يدركه ال العالم مستوى عىل منترش نفيسٍّ «مرض أعراض أحد ويعتربه الحكمة»،

قليلة.»38 قلة
حرب أنَّ يبدو «حسنًا، يقول: كريستوفر ابنه إىل تولكني كتب ،١٩٤٥ عام يف
فقًرا، أكثر لألسف الجميع، تاركة الحاسم؛ غري األخري فصلها من تقرتب األوىل املاكينات
يف وأضاف اآلالت.» منتًرصا: واحًدا وشيئًا القتىل، وماليني مشوَّهني، أو ثكىل وكثريين
اآلالت خدم تحوُّل «مع «ماتريكس»: أفالم سلسلة جماهري لدى صًدى تجد سوف كلمات
التالية؟»39 خطوتها ما تَُرى هائًال. ونفوذًا قوًة اآلالت تكتسب سوف مميزة، طبقة إىل

تطويرنا من أرسع بشكل ونوظِّفها التقنيات ر نطوِّ األحيان أغلب يف أننا هي املشكلة
التطورات يف املثال، سبيل عىل (فكِّر، تداعياتها عىل للوقوف الالزمة املفاهيمية للموارد

164



واآلالت» السحر «سيد

الطاقة تطورات يف أو اإلنرتنت، عىل أو الوراثية الهندسة عىل حاليٍّا تطرأ التي الرسيعة
ترسيع عىل التكنولوجيا تعمل السحر، فمثل العرشين). القرن من األول النصف يف الذرية
خاطئة نوايا من تنبع التي األفعال تلك ذلك يف بما وتضخيمه، العالم عىل أفعالنا تأثري
والقوة الرسعة يف رغبتنا تتجاوز تولكني، يشري مثلما األحيان، أغلب ففي خبيثة. أو
األكثر والقيم املدى الطويلة العواقب بشأن مسئول بشكل التفكري عىل قدرتَنا والسيطرة

عمًقا:

األساس، من الوسطى األرض قصيصعن يف معارصة إشارة أية هناك كان إذا
إذا أنه عرصنا: يف انتشاًرا األوسع االفرتاض أنه يل يبدو ما إىل اإلشارة فهي
يل يبدو االفرتاض هذا إن به. القيام من بد فال بيشء، القيام املمكن من كان

«النكران».40 يف تكمن والعقل الروح أفعال عىل األمثلة وأعظم كلية. خاطئًا

األرض مناخ تغيري عىل القدرة البرش نحن اكتسبنا عني، طرفة ويف األخرية، الفرتة يف فقط
التدخالت خالل من كبرٍي حدٍّ إىل الشيخوخة فرتة وتمديد أنفسنا، واستنساخ مثرٍي، بشكٍل
من كاملة جماعات عىل والقضاء اإلعالم، وسائل طريق عن للماليني والرتويج الطبية،

التكنولوجيا؟ مع حكمتنا تماشت هل الشامل. الدمار بأسلحة البرش

الحديث والعالم للطبيعة تولكني رؤية (2)

بقمع الحديث، العلم صعود بفضل األرجح عىل تمَّ الذي اآلالت، انتصار تولكني يربط
جنب إىل جنبًا السنني آلالف السحر ر تطوَّ الواقعي، العالم تاريخ ففي البرشية. الروح
السحر من كلٍّ من يتجزأ ال م متمِّ جزء ثمة علًما. اآلن نعتربه ما مع وطيدة صلة ويف
التطبيقات عن يختلف «طبيعة»، بكلمة نعنيه ما فهم أي الطبيعة؛ فلسفة هو والعلم
الحديث، العلم خلف تقف التي املادية أنَّ عىل تولكني ويرص للطبيعة. لفهمنا العملية
بشكٍل وكارثيٍّا واضًحا تأثريًا أيًضا خلََّفْت قد واملبهرة، الواضحة إنجازاتها من الرغم عىل
داخل عميق بشكل راسخة أنها يعتقد معيَّنة» أولية برشية «رغبات إشباع عىل متزايٍد
و«املشاركة الطبيعي بالعالم باالرتباط شعور اختبار يف الرغبة أبرزها اإلنسانية، الروح

األخرى.»41 الحية األشياء مع
ما شكله يحوِّل به التنبؤ يمكن ال قويٌّ مخلوق وهو — بيورن يُقدِّم املقام، هذا يف
الجوبلن انبهار مع آخر ا حادٍّ تناقًضا — جاندالف حتى يخشاه الذي ، ودبٍّ إنسان بني
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بيورن، منزل إىل ورفاقه ثورين يصل الجبال، يف الجوبلن من هروبهم فبعد باآلالت.
بشأن األقزام بحديث االهتمام من القليل ويبدي سواه» أحد لسحر يخضع «ال كائن وهو
تلك من الكثري يوجد ال إذ الحدادة»؛ بواسطة األشياء وصياغة والجواهر والفضة «الذهب
أنه ويبدو بل أبناؤه»، وكأنها حيواناته «يحب بيورن إن بردهته. مكان أي يف األشياء
إنسان من هيئته تغيري عىل قادٌر إنه حتى للغاية، وطيٌد الطبيعة مع وتناغمه 42. نباتيٌّ
قًوى يمتلك بعضها أنَّ يبدو التي األخرى، الحيوانات مع حميٍم بشكٍل ويتناجى ، دبٍّ إىل

أيًضا. سحريًة
وهو سارومان، هو الوسطى، األرض عن تولكني قصص يف لبيورن، والنقيض
ل فيحوِّ والهيمنة. بالقوة أحالمه خلف للسعي والتكنولوجيا السحر يستغل فاسد ساحر
ويستخدم االنفجار، شديدة رات متفجِّ ويخرتع قمر، وجه إىل أيزينجارد سارومان
أجل من ذلك كلُّ الخارقني؛ األورك من مختارة مقاتلة قوة الستيالد الوراثية الهندسة
خواتم صانعي من النقيض وعىل والنظام». والحكم، «للمعرفة، املنحرفة رؤيته بلوغ
املكتنزة، الثروة أو الهيمنة أو القوة يبغون ال كانوا «الذين بالجن الخاصة الثالثة القوة
الدنس»، من األشياء كلِّ عىل الحفاظ أجل من واملداواة، والصناعة، الفهم، يبغون كانوا بل
وأكثرها الوسائل أرسع عن إال يبحث ال والعجالت» املعدن من «عقًال يمتلك سارومان كان

اآلخرين.43 إرادة عىل للسيطرة فاعلية
التجريبي» والعلم السحر «تاريخ املميز كتابه يف ثورندايك لني يوثِّق ومثلما
تقنية، أو وعامل مؤثر فن مجرَّد القديمة، أصوله من بدءًا السحر، يكن لم ،(١٩٥٨)
الطبيعي العالم أن هي والفكرة بالطبيعة. عالقتنا وفهم العالم إىل للنظر طريقة بل
يف األهمية بالغ مصرييٍّا تطوًرا تمثِّل معقدة آلة من أكثر ليس اإلنسان) جسم فيه (بما
أساسيٍّا سببًا يعتربه والبعض . ككلٍّ ثقافتنا تاريخ ويف الطبيعي، العالم مع نزاعنا تاريخ
الفائتة، القليلة القرون خالل أرسه يف وقعنا الذي الطبيعة من واالنسالخ االغرتاب لشعور
التقنية سيطرتنا عىل طرأت التي التطورات بسبب) الحاالت بعض (ويف من الرغم عىل

الطبيعة. عىل
يف كان إذا فيما للتفكري «الهوبيت» تدعونا واالغرتاب، الشك من املناخ هذا ويف
واللوم، االستنكار مرحلة إىل يصل أن … وتدبُّر تفكري بعد ل، متعقِّ إلنسان «يمكن النهاية
مثل: التقدمية؛ واألشياء «االنهزامية»، ألدب إسكاٍت صورة يف األقل عىل ضمنيٍّ بشكٍل
بل والعادية، الحتمية منتجاتها وكأنها تبدو التي والقنابل الرشاشة املدافع أو املصانع،

القول.»44 يمكننا حسبما «الراسخة» وربما
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أيِّ تثمني عىل (١٨١٧–١٨٦٢) ثورو ديفيد هنري الطبيعيُّ الفيلسوُف حثَّنا وقد
«الحياة كمِّ إطاِر يف بل والسنتات، بالدوالرات ال تكنولوجيٍّ ٍم تقدُّ أو ماديٍة مقتنياٍت
من «القليل فيه كان ما وقٍت تذكُّر إىل تولكني يدعونا باملثل، بها.»45 مبادلته املطلوبة
مثل يتفهمون األقل، عىل الناس، بعض هناك كان حني الخرضة»، من واملزيد الضوضاء

رسعتها.46 زيادة من أكثر هو ما الحياة يف أن الهوبيت
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عرش الثاني الفصل

اهلوبيت داخل

الخيال ومفارقة باجنز بيلبو

كايند آمي

أبريل، شهر من الجميل الصباح ذلك يف ومراًرا، مراًرا بيلبو منزل باب جرس قرع مع
ثالثة أمامه يظهر حني يفعل أن بهوبيت يُفرتَض الذي فما وارتباًكا. اضطرابًا بيلبو يزداد
ملساعدتهم ويقصدونه بارع لصٌّ بأنه مقتنعون جميعهم إنذار، سابق دون قزًما عرش
مدفوًعا — مضض عىل بيلبو يوافق مخيٍف؟ تننٍي من املسلوب كنزهم استعادة عىل
رحلة إىل االنضمام عىل — طويل زمن منذ املكبوت التوكي وإرثه جاندالف من بتشجيع
منديل وجود عدم من الرغم (عىل البداية يف به بأس ال نحٍو عىل األمور تسري األقزام.
األرض وطبيعة الطقس من كلٌّ يتخذ الطريق، عىل أسابيع عدَّة بعد ولكن معه)، جيبه
بيلبو يشعر الوطن، إىل وحنني وجوع، بَلٍل، من يعانيه ما ِظلِّ ويف األسوأ. إىل منًحى

أيًضا. له باألسف — القراء — نحن ونشعر نفسه، عىل باألسف
«الهوبيت». نطالع بينما بيلبو عىل فيها نشفق التي الوحيدة املرة هي هذه ليست
إحدى يف مريح غري نحٍو عىل يَْعَلق حني أجله ِمْن باألسف الشعور سوى املرء يملك فال
يف يبدو ما عىل ومهجوًرا وحيًدا يفيق حني أو باألسفل، يَْعُوون الذئاب بينما األشجار،
يتحرَّقه الوحيد الجبل عتبة عىل مكتئبًا يجلس حني أو الدامس، الجوبلن كهف ظالم

الوطن. إىل الحنني
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مع األخرى العاطفية األفعال ردود أنواع لشتَّى املجاَل بالشفقة مشاعُرنا وتفسح
ونشعر الجائعني، العمالقة أَْرس يف يقع حني بالخوف فنشعر بيلبو. مغامرة تواصل
النسور تنقذه حني البهجة وتغمرنا الجولوم، مع األلغاز يتبادل بينما والقلق ب بالرتقُّ
ونشعر األركنستون، عن لتخلِّيه ثورين ينتقده ونمتعضحني األشجار، أعايل من ورفاقه

الرهيب. سموج ملواجهة وحده النََّفق َعْربَ ليسري شجاعته يستجمع حني بالفخر
تجاه املشاعر تلك تنتابنا أن يمكن كيف ًا: محريِّ فلسفيٍّا لغًزا يثري هذا كل ولكن
أن نعرف أننا حني يف — األساس من له يحدث بما نعبأ أن ينبغي وملاذا — بيلبو
الشخصيات تجاه العاطفية أفعالنا ردود إن إطالًقا؟ وجود له وليس خيايلٌّ مخلوٌق بيلبو

الواقع. يف للغاية «خادعة» جولوم، يقول قد كما الخيالية، واألحداث

الظالم يف مفارقات (1)

أن يف عقالنيني نكون أن يمكن كيف الخيال»؛ «مفارقة ب اللغز هذا إىل الفالسفة يشري
هذا إىل تلميحات هناك كان أنه من الرغم عىل خيايلٌّ؟ هو ملا عاطفية استجابات نصدر
الرتاجيدية، للدراما التطهريية التأثريات عن (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أرسطو طرح يف اللغز
صمويل أعمال ويف شكسبري، ملرسحيات (١٧٠٩–١٧٨٤) جونسون صمويل تمهيد ويف
منتصف حتى كبريًا فلسفيٍّا انتباًها يَنَِل لم فإنه ،(١٧٧٢–١٨٣٤) كولريدج تايلور
الفيلسوفني أعمال خالل من عليه الضوء أُْلِقَي حني العرشين، القرن من السبعينيات
ثالثة إطار يف واضح بشكل املفارقة عرض ويمكن والتون.1 وكندال رادفورد كولني

متبادل:2 بشكل متناقضة مزاعم
رواية نقرأ فحني للخيال. استجابات نصدر أننا ننكر أن تقريبًا يستحيل أوًال:
مما دة؛ امُلجسَّ واألحداث بالشخصيات نتأثَّر الشاشة، عىل الفيلم نشاهد أو «الهوبيت»
حقيقية عاطفية استجابات لنا يكون أن أي العاطفة»؛ «رشط يه نَُسمِّ سوف ما يمنحنا

بيلبو. مثل شخصيات تجاه وعقالنية
موقٍف أو ما شخٍص تجاه وعقالنية حقيقية عاطفية استجابات نصدر لكي ثانيًا:
ال أننا بمعنى معتقداتنا؛ مع مناسٍب بشكٍل متسقة االستجابات تلك تكون أن بدَّ ال ما،
أو املوجود (واليشء بالفعل وقع قد املوقف أن أو ا حقٍّ موجوٌد الشخَص بأنَّ نؤمن أن بد
للتعبري أخرى طريقة ثمة ا»). «حقٍّ وقع أو موجوًدا يكون ال فقط الخيال يف وقع الذي
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أن يمكن «أنني إىل رادفورد ويذهب وجود». «معتقدات تتطلَّب املشاعر أنَّ هي هذا؛ عن
شيئًا أنَّ أعتقد لم إذا به. ألمَّ قد رهيبًا شيئًا أن اعتقدت إذا فقط ما شخٍص بمحنة أتأثَّر
لحدِّ أتأثر أو باألىس أشعر أن يمكنني فال الحال، كان أيٍّا أو يعاني ال وأنه له حدث قد
حقيقيٌة عاطفيٌة استجاباٌت لدينا تتولَّد فِلَكْي االتساق»؛ «رشط يعطينا وهذا البكاء.»3

ا. حقٍّ موجود بأنه نؤمن أن بدَّ ال ما، شخٍص تجاه
عن خيايلٍّ أدبيٍّ عمٍل مع نندمج حني لدينا ن تتكوَّ التي العاطفية االستجابات ثالثًا:
الصلة. ذات الوجود معتقدات لدينا يكون ال إذ نعتقده؛ ما مع مالئم بشكل تتَّسق ال علم
الشخصيات مع نتعامل ال الخلط، ذلك بدون ولكن والواقع، الخيال بني أحيانًا نخلط قد
فنحن التصديق»؛ «رشط يعطينا وهذا حقيقية. أنها عىل خيالنا يف ننسجها التي الخيالية

ا. حقٍّ موجوٌد بيلبو أنَّ نعتقد ال
ولكن حدة، عىل كلٍّ استعراضها يتم حني صحيًحا الثالثة املزاعم هذه من كلٌّ يبدو
اإلطالق عىل سهلة ليست الخيال فمفارقة تناقًضا. نواجه مًعا، استعراضها يتم عندما

منَّا. باأللغاز املغرمني ألولئك حتى

واإلزعاج! اإلرباك (2)

، املبدئيِّ الشكل من الرغم عىل أنه إظهار خالل من ما مفارقٍة حلَّ نستطيع أحيانًا
مفارقة مع لكن يشء. كلِّ برغم ا حقٍّ متناقضة ليست املفارقة تشكل التي املزاعم فإن
بها يمكن طريقة أية نرى أن الصعب فمن الة؛ فعَّ غري االسرتاتيجية هذه تبدو الخيال،
منَّا يتطلَّب للمفارقة حلٍّ إيجاد فإن لذا مًعا. صحيحة تكون أن جميًعا الثالثة للمزاعم
العديدة واملمرات الطرق معظم أنَّ مثلما ولكن الثالثة. املزاعم من األقل عىل واحٍد رفض
إىل أو مكان أيِّ إىل تؤدِّ لم وتضليالت «خداعات كانت الضبابية الجبال َعْربَ املوجودة
فلسفية لرحلة د يمهِّ ال الخيال مفارقة لحلِّ الثالثة خياراتنا من أيٍّا فإنَّ سيئة»، نهايات

سهلة.4
بشكل وعًرا صخريٍّا طريًقا باعتباره التصديق رشط إنكار يبدو األوىل، الوهلة من
عند عقالنية أو حقيقية عاطفية استجابات لدينا أن ننكر أن يمكننا فكيف خاص.
رادفورد من كالٍّ أنَّ نعرف أن مفاجئًا يكون قد لذلك األدبية؟ األعمال يف االندماج
رادفورد فيتقبَّل مختلفة. بطرق كان وإن تماًما، ة الُحجَّ نفس أقاما قد أنفسهما ووالتون
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والتون، أما عقالنية. أنها ينكر ولكنه للخيال، استجابًة حقيقية مشاعر نخابر أننا فكرة
اإلطالق. عىل حقيقية مشاعر ن يتضمَّ الخيايلِّ األدب مع اندماجنا أن فينكر

الخيال، ملفارقة وافيًا حالٍّ لنا قدَّم قد كان إذا ا عمَّ بعيًدا أوًال. رادفورد لنستعرضردَّ
لوجود نظًرا سياقه؛ يف غريبًا منطقيَّة غري تكون أن يمكن املشاعر بأنَّ زعمه يبدو قد
وقد تماًما. العقالنية نطاق خارج تكون أن يمكن املشاعر بأن لالعتقاد طبيعية نزعة
«ال أنه إىل له شهرية مقولة يف (١٧١١–١٧٧٦) هيوم ديفيد االسكتلندي الفيلسوف أشار
لقد إصبعك.»5 يُخَدش أن عن بأكمله العالم دمار ل تفضِّ أن يف للمنطق مخالفة يوجد
أنَّ نعتقد قد ولكن «امليول»، عليه أطَلق ما أو الرغبات، بشأن فكرة ح يوضِّ هيوم كان

العاطفة. عىل تنطبق مشابهة فكرة
إىل تُنَسب ما عادًة التي للمشاعر الخالص» الشعور «نظرية نتبنَّى أننا لنفرتض
فحني جسدية. بأحاسيس املشاعر تطابق نظرية وهي ،(١٨٤٢–١٩١٠) جيمس ويليام
وتحمرُّ النبض، فيتسارع البدنية؛ التغريات أنواع بشتى أجسادنا تمرُّ خطر، يف أننا ندرك
بالخوف الخاصة العاطفية الحالة أنَّ جيمس ويرى التعرُّق. يف ونبدأ الحرارة، من وجوهنا
وملا الفسيولوجية.6 االستجابات هذه كلَّ يصاحب الذي الجسدي اإلحساس إالَّ هي ما
تبدو عقالنية ال أو عقالنية بأنها الجسمانية األحاسيس تلك عىل الحكم إمكانية كانت
أيًضا العواطف أن إىل يبدو فيما تشري الخالص الشعور نظرية فإن بالشكوك، محاطة

عقالنية. ال أو عقالنية بكونها عليها الحكم يمكن ال
ل تأمَّ عقالنية. ال أو عقالنية بأنها املشاعر نصنِّف ما دائًما أننا واضًحا يبدو ولكن
الرغم عىل بالخيانة، إميليا زوجته يتَّهم الذي الرجل ذلك الشكسبريية، ياجو شخصية
بشكٍل تُصنَّف الغرية هذه إنَّ جانبها. من خيانة أية عىل ماديٍّ دليٍل أيَّ امتالكه عدم من
كبرية بفرحة يشعر ما شخٍص يف فكِّر أو عقالنية. ال أو منطقية غري بأنها للغاية طبيعيٍّ
وليس درجه، يف متبقية جيٍب منديَل عرش اثني لديه أن اكتشاف مثل للغاية؛ تافه ليشء
بأنه تماًما طبيعي بشكل يُصنَّف أنه أيًضا يبدو املبالغ الفرح هذا إن فقط. عرش أحد

عقالني. ال أو منطقي غري
منطقة يف جبيلٍّ أسٍد برصد املحلِّية الجريدة تُِفيد األيام أحد يف أخرى. حالًة ل تأمَّ
املحتمل من الليل. طوال بالخارج تُِركت صغرية أليفة حيوانات عىل ينقضُّ سكنية، شبه
اإلشفاَق الطليق، الخطري الحيوان من الخوَف كثريًة؛ مشاعَر الخرب هذا قراءُة تثري أن
القابعة الجميلة قطتنا بشأن والقلَق الصغرية، قطَطها أو كالبها فقَدْت التي األَُرس عىل
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املشاهدات جميع أنَّ الجريدة تفيد التايل اليوم يف أنَّ اآلن َهِب ولكن الفناء. يف بالخارج
للحيوانات االختطاف حاالت جميع وأنَّ كاذبة، أنها ثَبََت الجبلية األسود رصدت التي
جميع وأن املزاح، سبيل عىل الثانوية باملرحلة طالب ِقبَل ِمْن ارتُكبت قد أنها ُوِجد األليفة
الحالة هذه يف أذًى. بأي تَُمسَّ أن دون ساملة أصحابها إىل اآلن عادت املفقودة الحيوانات
معنى فال عقالني. وال مربر غري الجبيلِّ األسِد من به نشعر نزال ال خوف أي سيصبح
ال أنه نعرف اآلن رصنا وقد املدينة، أرجاء يف ِخفية يَُجول الذي الجبيل األسد من للخوف

أسود.7 أي يوجد
رادفورد كان العاطفة، رشط إنكار طريق عن الخيال مفارقة لحلِّ محاولته يف
علمنا ظلِّ ففي الجبيل. األسد من العقالني غري بالخوف أشبه سموج من خوفنا أن يزعم
التي املشاعر كلَّ أن رادفورد يرى عقالني. ال منه خوفنا فإن له، وجود ال سموج بأن
أدبية أعمال أيِّ قراءة عند نخابرها التي املشاعر وكلَّ — «الهوبيت» قراءة عند نخابرها
كان وإن الفنية، باألعمال ُمَعيَّنة بُطُرٍق تأثُّرنا «إنَّ املقام: هذا يف عقالنية غري — الواقع يف
تناقض؛ يف يدخلنا إنما املقام، هذا يف الوضوح غاية ويف إلينا بالنسبة للغاية «طبيعيٍّا»

اتساق.»8 عدم ثَمَّ ومن
التي الفروق من ينبثق العاطفة لرشط رادفورد رفض يف للشكِّ قويٌّ سبٌب ثمة
يمكن ال أنه شكَّ وال الخيال؛ تجاه نُْصِدرها التي العاطفية األفعال ردود بني نُوِجدها
املالئم من يكون لن أنه من الرغم فعىل منطقية. غري باعتبارها «جميًعا» تُرَفض أن
مسألًة يَُعدُّ سموج تجاه بالخوف املشوب فعلنا ردَّ فإن الطيِّب، إلروند الجني من الخوف
والقوة الجشع، غاية يف «دودة ثورين، يخربنا كما يشء، كلِّ رغم فسموج، تماًما. مختلفًة

والخبث.»9
عقالنية عن للدفاع مثمرًة طريقًة نوسباوم مارثا املعارصة الفيلسوفة لنا وتقدِّم
شخصية وتنمية غرس من تمكِّننا االستجابات هذه مثل بأن بالدفع للخيال استجاباتنا
خربات يف ثاقبة برًؤى نتزوَّد األدبية، واألعمال الخيال مع االندماج خالل فمن أخالقية.
قدرة أكثر نصبح ثمَّ ومن آخر؛ بشكل إليها مدخل لدينا يكون ال ما عادًة اآلخرين
العاطفية أفعالنا ردود نُغِفل أن املنطقي غري من ويبدو األخالقية. مشاعرنا تطوير عىل
تربيتنا يف تلعبه الذي املهم الدور إىل بالنظر عقالنية، ال باعتبارها الخيال تجاه

األخالقية.10
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الظاهرية الحرية (3)

عليها نطلق قد نظريٍة تبنِّي من تتأتَّى العاطفة رشط إلنكار الثانية االسرتاتيجية
نخابر أننا يف ريب ال أن من الرغم عىل بأنه النظريُة تقيضهذه العاطفية».11 «الالواقعية
فإننا بيلبو، عن نقرأ عندما — والفرح والشفقة، والقلق، الخوف، — املشاعر من وابًال

مشاعر». «شبه إالَّ هو ما به ونشعر نخابره ما فكل مخطئون.
عميًقا تأثريًا خلَّف فيلسوف وهو والتون، كندال هو العاطفية لالواقعية املنارصاألول
ذلك. نحو أو األخرية عاًما األربعني مدى عىل — الفن فلسفة — الجماليات يف وبالًغا
اإلرباك.»12 وتتقبَّل الغموض تُِجيز «أن يعني العاطفة رشط قبول فإنَّ والتون، بحسب
قوات تقدُّم تجسيد من هلع من يصيبنا ما إىل نشري الحال بطبيعة أننا من الرغم وعىل
تُؤَخذ أن ينبغي فال ديب، هيلمز معركة أثناء الشاشة عىل لسارومان التابعة األورك-هاي
تبيضُّ وقد ونلهث، نعرق وقد هوادة، بال تخفق قد فقلوبنا حريفٍّ. بمعنًى اإلشارة هذه
ولكن عليها، نجلس التي السينما مقاعد يف الذراع بمساند نتشبَّث بينما أصابعنا براجم
عىل داللة بأنها الالإرادية االستجابات هذه نَِصف أن الخطأ من — ذلك من الرغم عىل —
يمكننا ال نَْحَونا، ا حقٍّ يتقدَّمون األورك-هاي بأن اعتقاٍد إىل نفتقر كنا فلما . حقيقيٍّ هلٍع
لردود مماثلة أنها هي الفيلم تجاه أفعالنا لردود وصف وأفضل منهم. بالرعب نشعر أن

التقليدية. التظاهر ألعاب نلعب حني أفعالنا
ألعاب إحدى يلعب صغريًا صبيٍّا نتخيَّل بأن والتون يطالبنا النقطة، لهذه ودعًما

والده: مع الوحوش

لحظة ويف الطفل، وراء ومكر بدهاء مفرتس، وحش بأنه متظاهًرا األب، يتسلَّل
يرصخ. وهو املجاورة الغرفة إىل الطفل يهرب برضاوة. نحوه يندفع حاسمة،
الطفل ولكن الهروب. وكذلك ما، بدرجة إراديٍّ ال بشكل تخرج الرصخة إنَّ
لعبة»، «مجرد ته بُرمَّ األمر وأنَّ أكثر، ال «يلعب» األب هذا بأن تامٍّ وعٍي عىل …
بحق.13 خائًفا ليس إنه زائف. ادعاء إالَّ هو ما وراءه ضاٍر وحٍش وجود وأن

األحداث بأن والتظاهر بعينها شخصيات تخيُّل عىل والروايات األفالم تحثُّنا ومثلما
الصلة. ذات املشاعر تلك لدينا بأن التظاهر عىل أيًضا تحثُّنا فهي حقيقية، دة املجسَّ
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لطيف، نحو عىل العاطفية، الالواقعية تقوم الخيال، ملفارقة حلٍّ تقديم إىل باإلضافة
عىل نا تحضُّ ما عادًة فاملشاعر للخيال. العاطفية استجاباتنا بشأن متصٍل لغٍز بحلِّ
ملحاولة بيشء للقيام نَِميل ما، يشءٍ من بالخوف نشعر حني املثال، سبيل عىل الفعل.
زنا يحفِّ ال سارومان جيش تقدُّم من الظاهريَّ خوَفنا ولكنَّ الحدوث. من منعه أو تفاديه
دون سلبيٍّ بشكٍل فحسب نجلس بل اإلطالق. عىل تحرُّكات أو إجراءات أيِّ اتخاذ إىل
تفسريًا لدينا فإن فحسب، ادِّعاء مجرد كان لو الخوف هذا أنَّ غري مقاعدنا. عىل حراك
بخوٍف نشعر ال كنَّا إذا إجراء أي التخاذ مربر لدينا ليس أننا وهو لسلبيَّتنا، لطيًفا

. حقيقيٍّ
لهذه حلوًال تقدِّم أن يمكن العاطفية الالواقعية أنَّ حقيقة من الرغم عىل ولكن
فيلم تشاهد فحني كبري. حدٍّ إىل بالشكوك محاط األمر هذا فإن الفلسفية، املعضالت
خازاد جرس من جاندالف لسقوط والفاجعة باأللم وتشعر الخاتم» «رفقة جاكسون بيرت
التذكري يُحِدث ال كما حزنك؛ من يقلِّل ال خيالية شخصية مجرد بأنه تذكريك فإن دوم،
بهما نشعر اللذان والقلق والخوف واقعية. أقل يجعله وال بالحزن شعورك يف فارق أيَّ
لدرجة إلينا، بالنسبة حقيقيني وقلًقا خوًفا بالتأكيد «يبدوان» «الهوبيت» رواية نقرأ حني

واألخري. األول بني نخلط أننا
الظاهريَّ التشابَه والتون، أمثال العاطفية، الالواقعية أنصاُر يرفض ذلك، عىل ا ردٍّ
الزائف الخوف تمييز عن بعجزنا نُضلَّل أن ينبغي ال أننا إىل ذاهبني الذاتية، النطباعاتنا
ينبغي ال ولكن بُْعد، عىل من فييل من كييل تمييز نستطيع ال قد . الحقيقيِّ الخوف من
بينهما. التمييز نستطيع ال أننا حقيقة من هويتيهما عن استنتاجات أيَّ نستخلص أن
لجعله كافيًا ليس ذاته حدِّ يف هذا ولكن الحقيقي، كالخوف لنا يبدو الظاهري فالخوف

حقيقيٍّا. شعوًرا
رحلة يف الوطن من بيلبو يقرتب حني الردِّ. بذلك كامل برًضا تشعر أن الصعب من
كيديه له جيًِّدا معروفة واألشجار األرض أشكال كانت «حيث مكان إىل يصل عودته،
تقبُّل الصعب من لذا الشكل؛ بنفس مشاعرنا نعرف أننا ويبدو قدميه.»14 وأصابع
نمر التي والتجارب الخربات صنوف بشأن منهجيٍّ بشكٍل مخطئون بأننا توحي نظرية

الخيال. مع نندمج حني بها
العاطفية لالواقعية املؤيِّد أمام أخرى مشكالت تظهر أن يمكن ذلك، عىل عالوة
الخيال، مع نندمج فحني التظاهر. ألعاب عىل والتون لقياس أدقَّ فحٍص خالل من
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التأثر يف نُخِفق أن يمكن كيف العاطفية. استجابتنا عىل السيطرة عن الفٍت بشكٍل نعجز
والخوف جولوم، من باالشمئزاز الشعور سوى ا حقٍّ اختياًرا نملك ال نحن بيلبو؟ بمغامرة

وطنه. إىل سامًلا بيلبو بعودة والفرح الربيني، الوارج من
الشاير. هوبيت من الخوف عىل أنفسنا نحمل أن لألسف يمكننا ال نفسه، النحو عىل
كارول، نويل جادل وكما العاطفية. استجاباتنا يف حرية أكثر نكون التظاهر، ألعاب يف
إذن بدَّ فال واالدعاء، للتظاهر نتاج مجرد الخيال تجاه العاطفية استجاباتنا كانت لو
إثارتها عىل القدرة لدينا أن بد وال الرغبة»، حسب فيها «االنخراط يتمَّ أن عىل قادرة أنها

نشاء.15 حسبما وإخمادها
استجاباتنا إدراك لنا يتيح الخيال ملفارقة حالٍّ ل نفضِّ أن ينبغي أننا يبدو وهكذا
نرفضها أن لغايٍة املنطقيِّ غري فمن حقيقية. استجابات باعتبارها لخياٍل العاطفية
مفارقة لحلِّ املتاحة األخرى بدائلنا إىل النظر إىل بحاجة ونحن للتظاهر. نتاًجا باعتبارها

الخيال.

النار إىل املقالة من الخروج (4)

— بيلبو لوجود تصديقنا عدم أي — التصديق رشط إنكار أنَّ يبدو ال الحظ، لسوء
خالل من دة امُلجسَّ األحداث أن نصدِّق أننا بفكرة االقتناع الصعب فمن اآلخر. هو ُمْجٍد
حتى واقعية. رحلة قصة باعتبارها فهَمها نيسءُ ما بشكٍل وأننا حقيقيٌة، «الهوبيت»
أنَّ غري . حقيقيٌّ وجوٌد له بيلبو أنَّ نصدِّق ال الساحر، تولكني نَثِْر يف كليٍّا نغرق عندما
تجدنا يشء، كلِّ فرغم . بحقٍّ موجود أنه نصدِّق» «شبه أننا الفالسفة بعُض إليه يشري ما
هذا مثل يكون قد بل نقرؤه،16 فيما و«االنهماك» الخيال، يف «استغراقنا» عن نتحدَّث
«نهرب» خالله من والذي الخيالية، األعمال عن يكون حني خاصٍّ بشكٍل مالئًما الحديث

تخلقه. الذي الخيايلِّ العالم إىل
خالل فمن الجنيات». قصص «عن مقاله يف مشابٍه يشءٍ إىل نفسه تولكني يشري
كاتب أنَّ إىل تولكني يشري األساسية، الخيال وظائف من واحًدا يَُعدُّ الهروب بأن الدفع
يكون العالم، هذا وبداخل فيه. الولوج لعقلك يمكن موازيًا عامًلا «يصنع الناجح الخيال
تكون بينما تصدِّقه ولذلك العالم. ذلك قوانني مع يتوافق فهو «حقيقيٍّا»؛ يرسده ما
داخل اعتقاداتنا تمييز يمكننا األمور، إىل النظر يف األسلوب ذلك وبحسب بداخله.»17
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له بيلبو أنَّ الحال بطبيعة نصدِّق ال أننا من الرغم وعىل الطبيعية. اعتقاداتنا من القصة
القصة. داخل ذلك نصدِّق أن يمكننا وجود،

بفهٍم نحظى أن بوسعنا كان إذا ما إىل يرجع للمفارقة االستجابة هذه نجاح إنَّ
نجاحها يرجع قد استطعنا، لو حتى االعتقاد، شبه أو القصة، داخل االعتقاد لفكرة كاٍف
لدينا كان فإذا تفعله. أن نريدها الذي الفلسفيَّ العمَل تنجز أن يمكن كان إذا ما إىل
األعمال بشأن — معتقدات شبه أو واهية معتقدات كانت لو حتى — ا حقٍّ معتقدات

سلوكنا. يف تتجىلَّ سوف املعتقدات هذه أن يبدو حينئذ معها، نندمج التي الخيالية
ا حقٍّ كنَّا هل املثال، سبيل عىل الخاتم»، «رفقة من األوىل املشاهد مشاهدة أثناء
— االعتقاد شبه حتى أو — االعتقاد لدينا كان لو مقاعدنا عىل سلبيٍّ بشكٍل سنجلس
وجود حتى أنَّ إىل ُمْقِنٍع، نحٍو عىل والتون، ذهب نَْحَونا؟ ُمْقِبلون ود السُّ الفرسان بأنَّ
أيَّ يدفع أن شأنه «من طريقهم يف ود السُّ الفرسان بأن ظنٍّ مجرَّد أو ٍد مرتدِّ اعتقاٍد مجرد
عائلته.»18 وتحذير الحرس أو بالرشطة االتصال يف للتفكري جادٍّ بشكٍل طبيعيٍّ شخٍص
واالختباء. الجري مجرد حتى ولو بالتأكيد، «شيئًا» يفعلون سوف منَّا املغامرين أقل حتى
آخرون، فالسفٌة حاَوَل العاطفة، رشط أو التصديق رفضرشط صعوبة إىل بالنظر
فعيلٌّ وجوٌد له ما شيئًا بأن التصديق أنَّ رضورة أي االتساق؛ رشط رْفَض ذلك، من بدًال
لصالح املقامة ة الُحجَّ أن نلحظ قد أننا غري تجاهه. عاطفية استجابة لدينا تتولَّد لكي
بعني ننظر فحني والخوف. اإلشفاق مثل املشاعر، باعتبارات تُقام ما عادًة االتساق رشط
ل للتأمُّ جوت برييز ويدعونا بكثري. إقناًعا أقل ة الُحجَّ تكون األخرى، املشاعر إىل االعتبار

لدينا: االشمئزاز مشاعر يف

إذا ا حقٍّ وقع قد ما يشءٌ كان إذا ما يعرف أن املرء عىل بأنَّ القول الغريب من
قويٍّ بأسلوٍب لك وصفت فلو فيه. التفكري مجرد من باالشمئزاز سيشعر كان
بضعة منذ اإلفطار عىل تناولتها التي الحي والفأر املربى شطريَة ٍل وُمفصَّ

الحقيقة.19 أقول أنني افرتاض دون باالشمئزاز تشعر قد أيام،

اشمئزازنا، يُثِري الشطرية يف التفكري مجرد بأن القول يف ترغب أن هنا تماًما الطبيعيِّ من
عام، بشكل الفكر». «نظرية ب إليها يُشار ما كثريًا نظريٍة ظهور يف يتسبب وهذا
لتفسري كافيٌة الوجود، معتقدات وليس األفكار، مجرد أن الفكر نظرية واضعو يزعم
باالشمئزاز شعور إلثارة كافيًا الشطرية يف التفكري يكون فمثلما العاطفية. االستجابات
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يثري أن بيلبو يف للتفكري يمكن بالفعل، موجودة أنها نصدِّق ال أننا من الرغم عىل حتى
حقيقيٍّا. وجوًدا له أنَّ نَُصدِّق ال أننا من الرغم عىل حتى عليه بالشفقة شعوًرا

«يمكن إذ الذهنية»؛ «التمثيالت إطار يف الفكر نظرية من نسخًة المارك بيرت ويؤيد
والشفقة، الخوف مثل مشاعر يف السبب تكون أن الفكر محتويات أو الذهنية للتمثيالت
وجود بشأن أو شخيصٍّ خطٍر يف كوننا بشأن نحملها قد التي املعتقدات عن تماًما بعيًدا
رشط تعديل بصدد أننا إىل المارك يشري وهكذا 20«. حقيقيٍّ ألٍم أو حقيقية معاناٍة
بحاجة لسنا ما، شخٍص تجاه وعاطفية حقيقية استجابات لدينا يكون فِلَكْي االتساق.
ملوقفه. ذهنية تمثيالت نشكِّل أن هو لفعله نحتاج ما كلُّ بالفعل؛ موجود بأنه للتصديق
مع اندماجنا فْهَم ُل املعدَّ الرشُط هذا لنا يتيح األصيل، االتساق رشط عكس عىل
املشاركة والشخصيات القصة يف املوصوفة املغامرة نتخيَّل «الهوبيت»، نقرأ فحني الخيال.
عالوة دة. امُلجسَّ للشخصيات ذهنية) (صور ذهنية تمثيالت لتكوين خيالنا ونستخدم فيها،
نشعر فحني مشاعرنا؛ مصدر المارك، إىل بالنسبة الذهنية، التمثيالت هذه تَُعدُّ ذلك، عىل
ه نوجِّ ما هي الذهنية التمثيالت تكون الخيالية، الشخصيات تجاه والخوف بالشفقة

الخيال. ملفارقة حالٍّ الفكر نظرية تقدِّم ثم ومن نحوه. مشاعرنا
شيئًا هناك أن يبدو ناحية، من الفكر؟ نظرية نَْقبَل أن علينا ينبغي هل ولكن
أن منطقيٍّا ويبدو الخيال، عرب األدبية األعمال مع نندمج فنحن ذلك. بشأن صحيًحا
إمعانًا أكثر بشكل نفكر حني اآلخر، الجانب عىل املفارقة. تفسري يف دوًرا تلعب تخيُّالتنا
الذي الحل إن أصعب. بالنظرية القبول يصبح بالضبط، الفكر نظرية به تلزمنا ما بشأن
اللذين والشفقة «الخوف بأن الجريء الزعم عىل يعتمد الخيال ملفارقة المارك يقدِّمه

عقولنا.»21 يف ألفكار موجهان الحقيقة يف هما الخيالية الشخصيات تجاه بهما نشعر
لشخصية استجاباٍت العاطفيُة استجاباتُنا تكون ال «الهوبيت»، رواية نطالع حني
للصور ولكن — لها وجود ال أنها نعرف خيالية شخصية النهاية يف فهو — نفسه بيلبو
هو سموج من خويف يَُعدُّ باملثل، مآثره. عن القراءة عند له بتكوينها قمنا التي الذهنية

لسموج. الذهنية صورتي من خوًفا الواقع يف
الذهنية الصور فإن مرعبة، ستكون وجود) لها كان (لو التنانني أنَّ رغم ولكن
النهاية، يف للتنني، الذهنية فالصورة كذلك). تكون ألن داعي ال (أو كذلك ليست للتنانني
أنَّ من قلًقا لسُت فأنا لذا النار. ينفث من هو نفسه التنني بل النار، ينفث ما هي ليست
قلقي إنما عنيف. بهدير لبيلبو الذهنية صورتي تقتل سوف لسموج الذهنية صورتي

عنيٍف. بهديٍر نَْفِسه بيلبو قتل عىل نَْفُسه سموج يُْقِدم أن من
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الذي «ما» كهذه: أسئلة عن اإلجابة نستطيع ال ألننا األساسية الخيال مفارقة تنشأ
تكون ما دائًما املزاجية، الحاالت عكس عىل املشاعر، إن عليه؟ نشفق «من» نخافه؟
حالة أية «إن جوت: ح يوضِّ وكما أهداف. لها يكون ما فدائًما بعينه؛ ليشء هة موجَّ
أحدهم فبإمكان مقصود؛ هدف لها يكون ألن تحتاج ال الحزن، أو السعادة مثل مزاجية،
أما يشء». «ألي حزينًا أو سعيًدا يكون أن دون ببساطة حزينًا أو سعيًدا يكون أن
ما.»22 يشء عىل وأشفق ما، شخًصا أخاف فأنا مقصود؛ هدف فله املقابل، يف الشعور،
املهمة. هذه ليخدم قائم هدف يوجد ال الخيال؟ حالة يف «اليشء» ذلك هو ما ولكن
تحديًدا، أكثر بشكل (أو األفكار الهدف: هذا مثل يُقدِّمون الفكر نظرية واِضِعي ولكن
قائم يشء هو ذاته، بيلبو عكس عىل بيلبو، يف فتفكريي الذهنية). الصور أو التمثيالت
النوع من اليشء هذا أن يبدو ال الفكر، نظرية واضع حظِّ لسوء ولكن ا. حقٍّ وموجود

الخيال. تجاه العاطفية أفعالنا ردود لفهم الوجود ذات األشياء من املالئم

الحرية التعايشمع (5)

وأنَّ تماًما مختلفة كانت اإلجابة بأن شعوٌر «راَوَده جولوم، ألغاز أحد بيلبو واجه حني
مفارقة إزاء مشابه بيشء نشعر قد فيها.»23 التفكري يستطع لم ولكنه يعرفها، أن عليه
طبيعية من العاطفية أفعالنا ردود به تتسم ما مدى إىل بالنظر ناحية، فمن الخيال.
حلٍّ عىل العثور يظل اآلخر، الجانب عىل حتًما. هيِّنًة مسألًة تفسريها يبدو واعتيادية،

مراوغة. مسألة للغز ُمْرٍض
االتِّساق. رشط عىل ثانية نظرة إلقاء هو األمثل خيارنا أنَّ أعتقد النقطة، هذه عند
مأزًقا. واجهت قد الرشط هذا لتعديل الفكر نظرية واضع محاولة أن سبق فيما رأينا
ُمعدَّل. شكل يف حتى األساس، من بالرشط التشبث محاولة الخطأ من كان ربما ولكن
املشاعر أن صحيًحا يكون قد أنه من الرغم فعىل كليٍّا. نرفض أن بنا األحرى كان ربما
أن «دائًما» بدَّ ال أنها يعني ال هذا فإن الوجود، معتقدات يف أساس لها يكون ما كثريًا

الشكل. بهذا مؤسسة تكون
نُْصِدر التي الوحيدة الحالة ليس الخيال أنَّ إىل موران ريتشارد أشار مؤثٍِّر، مقاٍل يف
النطاق يف مليٍّا نفكر إن فما بها. املتَّصلة الوجود معتقدات دون عاطفية استجابات فيها
انتباهنا من نسبيٍّا يسريًا َقْدًرا كان لو كما األمر «يبدو العادي، العاطفي ملخزوننا الهائل
أكنُّ إنني الفعيل.»24 الواقع يف املوجودة األهداف أو األشياء اتجاه يف يصب العاطفي
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الحياة، قيد عىل يَُعد لم أنه العلم تمام أعلم أنني من الرغم عىل اإلعجاب، كلَّ لتولكني
الحرب يف نَْحبَهم قضوا قد تولكني أصدقاء أقرب من الكثري ألن باألىس أشعر أيًضا ربما

حياته. يف أعماله من املزيد نرشه لعدم باألسف أشعر وقد األوىل، العاملية
ما كثريًا ثم ومن باملايض؛ تتعلق واألسف الندم مثل املشاعر فإن موران، يشري وكما
املشاعر هذه نعترب ال أننا غري الحايل. الوقت يف موجودة ليست أشياء إىل هة موجَّ تكون
لها ليس مستقبلية أحداث أو أشياء إىل أيًضا مشاعرنا نوجه وقد اإلطالق. عىل ة محريَّ
الصفائح ذوبان من ستأتي التي الفيضانات أخىش قد املثال، سبيل عىل حاليٍّا؛ وجود
وجود، لها يكون أن يمكن ال أشياء إزاء مشاعر لديَّ يكون قد بل القطبية، الجليدية
يف بتولكني الخاصة الشهرية النقاش ملجموعة اجتماع يف للجلوس املايض إىل رحلة مثل

اإلنكلينج. أكسفورد،
منه، االشمئزاز يولِّد أن ما يشء يف التفكري ملجرد يمكن مثلما ذلك، إىل باإلضافة
موران لنا ويقدِّم الوجود. بمعتقدات ترتبط ال التي املشاعر من كاملًة فئًة هناك أنَّ يبدو

األمثلة: من العديَد

إىل املوجهني الخوف أو الشفقة فكرة يف تتواجد قد التي التناقض ملحة كانت أيٍّا
والبهجة الجذل فكرة يف اإلطالق عىل يشء من ما شخصيات، مجرد يُعتَرب ما
بباعة تتعلَّق لقصص أو املرسح، عىل د ستُجسَّ أنها تَْعَلم ألحداٍث املوجهني

اإلطالق.25 عىل ا حقٍّ وجود لهم يكن لم ودجاج

االستجابات هذه وكلُّ والرتقب. واالضطراب، وامللل، املتعة، للقائمة بعد فيما ويضيف
الصلة. ذات الوجود معتقدات عن تماًما مستقلة تبدو

يبدو ملاذا ملسألة اإلضايف التفسري لبعض بالتأكيد سنحتاج كنا الخيال، مفارقة لحلِّ
تفسري لدينا كان لو أيًضا اللطيف من ولكان الحد، هذا إىل منطقيٍّا االتساق رشط لنا
التي تلك مثل اعتبارات يف مليٍّا التفكري ولكن ومعتقداتنا. مشاعرنا بني للعالقة بديل
يف نظل قد فيها. نحن التي للمفارقة ما حالٍّ األقل عىل لنا يوفر إنما موران يعرضها
واالرتباك الحرية أن يف الثقة بعض لدينا تتوافر أن يمكن األقل عىل ولكن وارتباك، حرية

يشء. كلِّ برغم حقيقيَّان بهما نشعر اللذين
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of fiction have focused so much on fear and pity rather than mirth and
merriment.
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الظالم يف الفلسفة

والهرمنيوطيقا الهوبيت

جريموود توم

املنفيني، األقزام ملوك أحد َكتَبَها صغرية رسالة لتجد يوم ذات استيقظت أنك تخيَّل
ليست إنها دقائق. عرش خالل قريبة حانة يف مقابلته واضح بشكل فيها منك يطلب
ما. نوًعا غامضة األساسية النقاط من العديد ترتك إنها بل خاص، بشكل واضحة رسالة
بغضِّ التعليمات وتتبع بيلبو، مثل تجازف، وقد إجماًال. الرسالة تعنيه عما تتساءل قد
تعنيه ما أعرف أن يل كيف اآلتي: نفسك وتسأل ف تتوقَّ قد أيًضا ولكنك ذلك. عن النظر
املعنى وجدت قد أنني أعرف أن يل وكيف الرسالة؟ معنى يحدد الذي ما الرسالة؟ هذه

الصحيح؟
ما أو التأويل، نظرية ذهنك إىل يتبادر فسوف األسئلة، هذه نفسك ستسأل كنت لو
بتفسري ترتبط ما عادة التي الهرمنيوطيقا، تطرح «الهرمنيوطيقا». الفالسفة عليه يطلق
وسيط أو يشء أي خالل من للمعنى تفسرينا كيفية عن جوهريًة أسئلًة النصوص،

ذلك). إىل وما التمثيل، الرسم، الغناء، الحديث، (الكتابة،
الفصل يف وجولوم بيلبو خالل من الهوبيت، يف األسئلة، من األنواع هذه تُستكَشف
األخرى عىل التفوُّق شخصية كلُّ تحاول الفصل، سياق يف الظالم». يف «ألغاز امُلَعنَْون
مستويات عدة عىل للتحدِّي وجولوم بيلبو يتعرض اللعبة، سري أثناء ويف ألغاز. لعبة يف
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منهما كلٌّ يقوم أن ذلك كلِّ من واألهم اآلخر، هو ومن هما، أين يفهما أن بدَّ فال للفهم.
وفًقا ولكن املحتملة، التأويالت من متنوعًة مجموعًة لغز كلُّ يعرض اآلخر. ألغاز بحلِّ
االرتجاليني، التأويل فالسفة ومثل صحيحة. واحدة إجابة سوى يوجد ال اللعبة، لقواعد
للغة محدَّد معنًى تعيني بكيفية الخاصة القديمة املشكلة مع وجولوم بيلبو يصارع

ُمبَهمة. أو غامضة

األلغاز قواعد (1)

كنت لو ولكن الفلسفة. من الت تدخُّ دون لفهمها كفاية سهلة ثورين رسالة تكون قد
األمر منك يستحق فقد اللغة، خفة وتر عىل تلعب أنها بدت مختلفة، رسالة واجهت

بيلبو: عىل جولوم يطرحه الذي السؤال هذا ل تأمَّ اإلجابة. بشأن للتفكري التوقف

أحد، يراها ال جذور له الذي اليشء ما
األشجار، من وأطول
وأعىل، ألعىل ويمتد

أبًدا؟1 ينمو ال ولكنه

مرجعي بإطار يزوِّدنا ال األسئلة، معظم عكس عىل ولكن سؤال، عن عبارة اللغز هذا
يسأل السؤال هذا نرى أن بوسعنا وفوريًة. مبارشًة إجابًة لنا يتيح أن شأنه من واضح
هذا مثل بها نفرس التي والكيفية بشجرة. ليس ولكنه شجرة مواصفات له يشء عن
تتضمنان سوف الصحيحة، اإلجابة إىل نتوصل حني بها نعرف التي والكيفية السؤال،

ألنفسنا. مرجعي إطار إنشاء
قواعد الحظ، لحسن توجد، «وضبابية»، ضخامة أقل مهمة هذا من نجعل ولكي
«مقدَّسة النهاية، يف فاللعبة، املقام. هذا يف تساعدنا قد وجولوم بيلبو ألغاز لعبة يف معيَّنة
واحد شخص لعبها إذا معنًى للعبة يكون (فلن شخصان اللعبة يف يشرتك وعتيقة».2

يطرحه. من يعرفه حلٌّ للغز ويكون لآلخر. لغًزا املشاركني أحد يعطي بمفرده)،
ببساطة اآلخر من جولوم أو بيلبو يطلب ال األقل، عىل اللعبة، بداية يف بالطبع،
حني املناقشة، من الحق موضع (يف مفاتيح أو دالئل أي دون فيه يفكر ما ن يخمِّ أن
ولكننا تُحطَّم، لم إن القواعد، هذه تُلَوى جيوبه، يف ما ن يخمِّ أن جولوم من بيلبو يطلب
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بهذه الجمهور إخبار يف يكمن اللغز نجاح ومفتاح الحًقا). املشكلة تلك مع نتعامل سوف
األوىل: بيلبو محاولة ل تأمَّ اإلجابة. هذه الجمهور ن يخمِّ أالَّ تتمنَّى بينما اإلجابة

أحمر، تلٍّ عىل بيًضا حصانًا ثالثون
يقضمون، البداية يف

بأقدامهم، األرض يرضبون ثم
حراك.3 بال يقفون ثم

كانت وإالَّ — حصانًا ثالثني عن الواقع يف يتحدث ال بيلبو أن نعرف لغز، ألنه نظًرا
يشء عن وإنما — لعبة منها يجعل أال شأنه من ما وهو «الخيول»، هي ببساطة اإلجابة
إجابة «توصيل» هو الرسالة من الهدف أنَّ يبدو أخرى، بعبارة حصانًا. للثالثني مشابه
فقط الوقت. ذات يف إجابة أية «توصيل» وعدم — «األسنان» الحالة هذه يف وهي — ما
يوجد باختصار: توصيل. وسيلة باعتباره نجح قد يكون الفهم عىل اللغز يتعذَّر حني
محدًدا نوًعا اللغز يمارس الطريقة، بهذه معلوم»). «غري (أو ُمتخفٍّ املعنى ولكن معنًى،

الفهم. مهمة يف الساخرة الحرية من

القصدية بيلبو: هدف (2)

عىل اإلجابة ملعرفة حاجتنا هي األوىل األلغاز. لعبة يف املحكِّ عىل متصلتان قضيتان توجد
اللغز؛ يطرح َمْن طريق عن للغاية وبسيط واضح بشكل تُحَسم القضية وهذه اللغز،
بواسطة الصواب أو بالخطأ إما عليها الحكم الفنية، الناحية من ينبغي، تُقدَّم إجابة فأية
أن فَقبَْل قليًال. تعقيًدا األكثر التأوييلِّ الجانب يف تتمثَّل الثانية القضية اللغز. طارح
الخطوة وهذه اللغز. يف عملها وكيفية الكلمات معنى لفهم نحتاج اللغز، حل يمكننا

فعليٍّا. «املعنى» ماهية عن ما فكرًة لدينا أنَّ ًما ُمَقدَّ تفرتض
تعنيه.» أن مؤلفها انتوى ما تعني «رسالة يف ستتمثَّل بديهية األكثر اإلجابة ولعلَّ
عىل ويُطَلق األساس. من النية تلك ماهية اكتشاف هو التأويل من الهدف يكون ثم ومن
أشهر ومن «القصدية». اسم مؤلفها نية يطابق رسالة أية معنى بأن القائلة النظرية
إي فريجينيا بجامعة السابق اإلنجليزية اللغة وأستاذ املعلم هو القصدية عن املدافعني

االبن. هريش دي
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وتركيزه السليم، واملنطق البديهة حول يدور نعلم، كما بيلبو، شخصية جوهر إنَّ
جولوم أن يف شك لديه كان فقد وجيه. سبب وراءه يكمن األلغاز لعبة يف رفيقه نوايا عىل
بعض لرشاء فقط األلغاز لعبة ممارسة عىل يبدو فيما يوافق أنه والواقع يلتهمه. أن يريد
تكون ال ما كثريًا ثمَّ ومن خطورته. ومدى جولوم هوية عىل التعرُّف يحاول بينما الوقت
«ما بل الكلمات؟» هذه تعنيه الذي «ما نوعية من جولوم ألغاز عن يطرحها التي األسئلة
اللغز نص فهم يكون الحاالت هذه يف الكلمات؟» تعنيه أن املخلوق هذا «يقصد» الذي
تماًما سهولة أكثر يكون الذي األمر وهو املقصودة، الكلمات مرجعية فهم مثل مثله
املبارشة بيئته ما حدٍّ إىل تعكس األوىل القليلة جولوم ألغاز عىل اإلجابات أنَّ (١) لسببني:
ِمْن األلغاز من الكثري سمع قد كان بيلبو أنَّ و(٢) — «أسماك» «ظالم»، «جبل»، —

اللغز. صاحب مقاصد من ق التحقُّ عىل قادًرا كان حيث عداء؛ أقلَّ بيئة يف ربما َقبْل،
د املحدِّ بوصفه املؤلف مقصد مع بالتعامل يتعلَّق فيما واضحة مشكلة هناك أنَّ غري
هي ما لغٍز معنى من للتثبُّت الوحيدة الوسيلة كانت فإذا بيلبو. يكتشف مثلما للمعنى،
اإلجابات بعض هناك املؤلف؟ مقصد يقينًا نعرف أن لنا فكيف املؤلف، مقصد خالل من

السؤال. لهذا املمكنة
متاًحا خياًرا ليس هذا ولكن يقصده. ا عمَّ املؤلف نسأل أن ببساطة يمكننا ربما
يكون ال قد بل تها، برمَّ اللعبة وراء من الفكرة ر يدمِّ أن شأنه من وكان لألسف، لبيلبو،
من نطلب املؤلف، رسالة تُستوَعب لكي إنه إذ شخص؛ ألي تماًما عليه يُعتَمد خياًرا هذا
أو السمع أخطأنا قد ببساطة كنا إذا رائع أمر وهذا أخرى. رسالة لنا يقدِّم أن املؤلف
األوىل، مثل للوضوح تفتقر الثانية الرسالة كانت إذا ولكن املؤلف. من توضيًحا طلبنا

مفرغة. بدائرة أشبه يشء يف نفسه املرء يجد فقد
فقد مقصده، عن لإلفصاح استعداده عدم أو املؤلف غياب حالة يف ذلك، عن عوًضا
املؤلف وسلوك الرسالة من كلٍّ يف املرتوكة الدالئل من بأنفسنا املقصد تحديد نحاول
يسأل حني بيلبو اختيار عليها وقع التي االسرتاتيجية هي هذه أن ويبدو تاريخه. أو
الجلبة من تعتقد أنك يبدو مثلما يغيل، ِقْدًرا ليست اإلجابة … هذا؟ ما «حسنًا، جولوم:

تُْحِدثها.»4 التي
تصنع أن يمكن وال للمستخدم، أداًة تكون ما دائًما هريش منظور من اللغة إنَّ
ظهرت ملا بنفسها، نفسها تحدِّد اللغة كانت لو النهاية، ففي بمفردها. املعنى د تحدِّ أو
متتابعة سلسلة أي «إن يقول: ذلك ويف التأويل. بشأن املتعددة الخالفات هذه كلُّ بيننا
شيئًا.»5 منها يفهم أو بها، شيئًا أحدهم يقصد أن إىل محدًدا شيئًا تعني ال الكلمات من
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هريش بروفيسور هذا، يل ْ فرسِّ (3)

تفسري يف والثقة اليقني بعض توفري ة، عدَّ مناٍح من هريش، نظرية وراء من املقصد إنَّ
لو حتى السياق، هذا يف مطلقة بدراية نتحدث أن «الخداع» قبيل من ولكن النصوص.
أن ويبدو بعيد. حدٍّ إىل املعنى بشأن للتفكري شيوًعا األكثر الطريقة هي القصدية كانت
مقاصد تخمني من أكثر العامة واملعلومات املصادفة طريق عن يكتشف نفسه بيلبو
جولوم دافع يف التفكري ومجرد بيلبو، عىل صعب الخامس جولوم لغز إن الخفية. جولوم

ُمْجِديًا: يبدو ال — الهوبيت التهام يف رغبته من —

األشياء: كلَّ يلتهم اليشء هذا
األزهار؛ األشجار، الوحوش، الطيور،

الفوالذ، ويقضم الحديد، يقرض
له، كطعام بأسنانه األحجار ويطحن

املدينة، ويدمر امللك، ويذبح
شاهقة.6 جباًال ويدك

فحني بيلبو. خوف من يزيد اللغز لصيغة جولوم اختيار أن يبدو الحالة، هذه يف
بها يتلفظ الجبال، إىل الطيور من األشياء، كلِّ التهام إىل تشري كلمات املرء يواجه
محظوظ تتابع ثمة اللعبة. حدود الكلمات مضامني تتجاوز قد املحتمل، املستقبيلُّ آكله

«الوقت.» الصحيحة: اإلجابة تخمني من بيلبو يمكِّن ما وحده هو لألحداث
منفصٍل ما نوٍع من معنًى لها يكون ما أحيانًا الكلمات بأنَّ هريش يعرتف الواقع، يف
القراء مختلف من متعددة أفعال ردود تثري سوف بعينها كلمات فثمة املؤلف؛ مقصد عن
تجاه االختالف البالغة وليجوالس جيميل أفعال ردود من نعلم ومثلما املستمعني. أو
تماًما مختلًفا آخر وشيئًا لقزم شيئًا «كهوف» كلمة تعني سوف الربَّاق، أجالروند كهف
ِقبَل ِمْن خالص بشكل يتحدَّد الذي «املعنى» بني فارق هناك هريش، وبحسب 7. لجنِّيٍّ
التي و«الداللة»، جولوم) يحدِّدها مثلما اللغز، إجابة الحالة هذه يف به (ويُقَصد املؤلف
هذا، ضوء يف مدلولها). أو (فحواها معنيَّ مستمع أو لقارئ ما رسالٍة «معنى» تعني

آلخر. شخص من تختلف داللته ولكن ، يتغريَّ ال ثابتًا نصٍّ أيِّ معنى يبقى
ليست القضية أنَّ إىل ذهب (١٩١٥–١٩٨٥) بريدسيل مونرو الفيلسوف أن غري
يَُعدُّ الرسالة معنى كان إذا ما أو متصلني، املؤلف ومقصد الرسالة معنى كان إذا ما
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كثريًا املوقف بأن تُِقر التأويل نظريات جميع ألن نظًرا املؤلف؛ مقصد عىل كافيًا دليًال
ويمثِّالن «واحًدا املؤلف ومقصد الرسالة معنى كان إذا ما هي القضية كذلك. يكون ما
عىل قائًما يكون قد بيلبو فهم من كبريًا َقْدًرا أنَّ سيبدو كان منظور، من اليشء.»8 نفس

املقصود. معناها من أكثر جولوم ألغاز داللة
فإنها «املعنى»، مصدر تكن لم وإن اللغة، بأنَّ هريش يعرتف ذلك، عىل عالوة
تعني يستخدمها التي الكلمات أن ببساطة يدَّعي أن ملؤلف يمكن فال «الوضوح». مصدر
رافينز» بالتيمور فريق «مشجع عبارة أجعل أن يمكنني فال تعنيه. أن يف يرغب يشء أيَّ
تكون قد ذلك، عىل عالوة والءاتي. عن النظر برصف العقل»، عديم أبله «شخص تعني
من والكثري بل الدستورية، واألحكام اللجان، تقارير مثل مؤلفني، عدة لها التي النصوص
مشرتك.9 أسايس» «مقصد أيُّ لها ليس ولكن تماًما واضحة مفهومة والدعابات، األلغاز
املقرِّر هو املؤلف أن فكرة عىل ذلك يؤثِّر أال املقام، هذا يف مشرتكة اللغة كانت إذا ولكن

؟ النصِّ ملعنى «األوحد»

وجادامري جولوم (4)

أو مقصد، أو مؤلف، لها األلغاز أنَّ القصدية ملفهوم املوجهة االنتقادات هذه تنكر ال
مجرد إىل يُختَزل أن يمكن ال ما للغٍز املرء تأويل أنَّ إىل تشري االنتقادات إن بل إجابة،
طريقتنا تنطوي اللغز، حلَّ اللغز صاحب يحدِّد قد فبينما املؤلف. مقصد استخالص
لطريقة نطاًقا أوسع تقدير عىل الحل ذلك إىل ل التوصُّ يمكننا بحيث الرسالة تفسري يف

وتوصيله. املعنى صياغة
الثاني بيلبو لُْغَزْي عىل جولوم إجابات يف نرى أن يمكننا االعتبار، يف ذلك وضع مع

التأويل: يف قليًال مختلف ألسلوب انعكاًسا والثالث

أزرق وجه يف عني
أخرض. وجه يف عينًا رأت

األوىل: العني قالت
العني، هذه تشبه العني «تلك

منخفض مكان يف ولكن
مرتفع.»10 مكان يف وليس
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مصطلحات و«الوجوه» «العيون» ف السابقة. األمثلة من تعقيًدا أكثر اللغز هذا يَُعد
األدب، خالل من العالم يف البرشية السمات لقراءة نْزعتنا إنَّ أوًال: تماًما. إشكالية
عىل أوسع بشكل ترسيان املجازيتني الصورتني هاتني أنَّ تعني ذلك، إىل وما واألساطري،

تحديًدا. األكثر الشجرة أو الحصان صورة من العالم يف األشياء من عدد أيِّ
وزهرة (الشمس األشياء من مختلفني نوعني إىل فعليٍّا اللغز يشري ، يتبنيَّ كما ثانيًا:
هذه مثل الستخدام بيلبو دافع فهم محاولة من وبدًال الوصفية. الصورة بنفس أقحوان)
العيون مع املؤلف خربة ن تتضمَّ لها حرص ال سيناريوهات إىل يؤدي قد الذي الكلمات،

العالم: مع الخاصة بخربته اللغز نصَّ جولوم يربط والوجوه،

األشياء من النوع هذا ينىس وكاد للغاية، طويٍل لزمٍن األرض تحت قابًعا كان
يعيش كان حني مضت، وعصور وعصور عصور ذكريات جولوم استعاد …
إنه الثمني، خاتمي «يا وقال: األنهار. أحد بجوار ضفة يف نفق يف جدَّته مع

ذلك.»11 يعني إنه األقحوان، زهور عىل ترشق وهي الشمس يعني

فالسفة أكثر األرجح عىل َطَرحه للتأويل نمًطا جولوم يتبع املقام، هذا يف
يرى .(١٩٠٠–٢٠٠٢) جادامري جورج هانز العرشين، القرن يف تأثريًا الهرمنيوطيقا
إطار يف نفكر فنحن . ٍ معنيَّ تاريخيٍّ سياٍق يف تُوَضع ما دائًما تفسرياتنا أن جادامري
اليشء فهم من تمكِّننا التحيزات من بمجموعة يُزوِّدنا مما املكتسبة؛ ومعرفتنا خرباتنا

التأويل. محل
التعصب يف املتمثِّل السلبيَّ املعنى ليس هذا التحيُّز ملفهوم املقصود واملعنى
تُدِرك التي امليول مجموعَة هنا «التحيُّز» يعني بل ما، يشءٍ أو شخٍص ضدَّ الالعقالني
بلغٍة القراءة يعلمنا املثال، سبيل عىل فتعليمنا، معنًى. ذا باعتباره ما شيئًا خاللها من
تعلَّْمنا نكن لم لو وكلمات. كحروف ُمَعيَّنة وعالمات أشكال لرؤية يهيِّئنا ثم ومن ُمَعيَّنة؛

نفهمها. أن استطعنا ملا اللغة بهذه
دائمٍة تأويٍل عملية يف فنحن ممكنًا. الفهم تجعل ما هي تحيزاتنا أن جادامري يرى
فهمنا فإن وهكذا فهمنا. آفاق وتوسيع تحيزاتنا وتطوير تعديل نستطيع ثم ومن للعالم؛
ضمن توجد التي الرسالة، خلف الكامنة األصلية للفكرة بناء إعادة عملية مجرد ليس
موضع واليشء املفرسِّ بني حوار عن عبارة هو «الفهم» إنما التاريخي. أفقها أو سياقها
إطار يف نفسك تفهم أن يعني «تفهم» أن أخرى، بعبارة مًعا. أفقني واندماج التفسري

املوضوع.12
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خيالية. شخصية مجرد بل ، تاريخيٌّ واقٌع له مخلوًقا ليس جولوم إنَّ الواقع يف
يمنحه الذي واألفق لوجوده «الخيايل» التاريخ عىل بيلبو أللغاز فهمه يقوم ذلك، ومع
بأن علًما — جولوم مقصد إطار يف اللغز معنى بتحديد اللعبة بيلبو يبدأ بينما إياه. هذا
لغز كلِّ فهم نفسه جولوم يحاول — مسبًقا جولوم قرَّرها التي باإلجابة ُمحدَّد املعنى

خربته. يف الفكر بإعمال
كيانني باعتبارهما إليهما يُنَظر والقارئ املؤلف من كالٍّ أن هريش قصدية ترى
جزئيٍّ بشكٍل نتكوَّن أننا تدرك الهرمنيوطيقا عن جادامري نظرية ولكن نسبيٍّا، مستقرَّيْن
لفكرٍة ببساطة نخضع ال فنحن األخرى. الفهم آفاق مع وانصهارنا اندماجنا طريق عن
عىل اإلجابة تخمني جولوم يستطيع ثمَّ ومن خربتنا. إطار داخل الفكرة تلك نفهم بل ما،

جولوم: لغز

مخفيٍّا يقبع ذهبيٍّا كنًزا ولكنَّ غطاء. أو مفتاح، أو مفصالت، بال صندوق
بداخله.13

مع: خربته يف مليٍّا بالتفكري ذلك يفعل وهو

ضفة أسفل والجلوس مىض، طويل زمن قبل الطيور أعشاش من الرسقة
البيض!»14 «إنه كالهسيس: بصوت قالها «البيض!» مص… جدته يعلِّم النهر

القرن يف ُكِتب فلسفيٍّ ككتاٍب — به دراية لنا ليس أفًقا تثري رسالة نواجه حني
نغادر ال — رائًعا» كله العالم كان «حني دارجًة كانت التي الجن لغة أو عرش السابع
وفًقا الخطأ، من سيكون ولكن الحارض.15 يف آفاقنا يف نحن كما ونقبع الفردية، مواقعنا
نكون حينئذ ألننا الفردية؛ آفاقنا داخل تام بشكل الرسالة توفيق نحاول أن لجادامري،

نراه. أن نريد كما يشء كلِّ رؤية بصدد
أن نتذكَّر أن بد ال ولكن الوقت. لبعض ممتًعا ذلك يكون أن بالتأكيد املمكن من
ٌة متغريِّ مرجعيٌة أُُطٌر األساس يف هي وتجاربنا، خرباتنا جميع من املكوَّنة الفردية، آفاقنا
بطريقته، إالَّ األمور يرى ال ما شخص مع حديث يف الدخول لك سبق لو ومتقلبٌة.
شيئًا وليس بشأنه نتشاور شيئًا باعتبارها فهمنا آفاق نرى أن أهمية مدى ستعرف

فرًضا. نفرضه
من ذلك ألن أيًضا؛ عبثًا ته ِبُرمَّ األصيل األفق بناء إعادة محاولة تُعتَرب املقابل، يف
خطأ هو ذلك كان جادامري، وبحسب إلينا. بالنسبة مدلولها من الرسالة غ يفرِّ أن شأنه
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اعتباًرا نضع ال وحده، الكاتب مقصد داخل املعنى حرص خالل فمن ؛ الجوهريَّ هريش
عن بمعزل رسالة أية إىل ببساطة نَِصل ال ولكننا آلَخَر. شخٍص من املعنى داللة لتغريُّ
جولوم: مع نرى كما أساسيٍّا، ما رسالة الشخيصمع االندماج دور يُعتَرب ثمَّ ومن العالم.

تُذكِّره وكانت له. ُمْرِهقة الدارجة العادية األرض ألغاز من النوعية هذه كانت
غضبه.16 يثري هذا وكان وقبًحا، وحقارًة وحدًة أقلَّ كان حني األيام بتلك أيًضا

قصص مدى عىل يُصوَّر الذي جولوم، عىل يتعنيَّ أن البسيطة باملفارقة ليست
شخص مع حوار خالل من الفهم عن يبحث أن بغيًضا، وحيًدا فرًدا باعتباره تولكني
ل إما ولكن آخر، لشخص ليس الحوار؛ خالل باستمرار يتحدَّث جولوم أن غري آخر.

العزيز. «الثمني» لخاتمه أو سميجول، الثانية، «أناه»
بنيشخصني. فعلية محادثة عىل مقتًرصا ليس الواقع، يف للحوار، جادامري نموذج إن
باعتباره يَِصف، وهو الفهم، حدوث كيفية لتفسري نموذج سوى ليس الحوار فنموذج
هذا أكان سواء الفهم، موضع اليشء مع مواجهة أية فيها ن تتكوَّ التي البنيَة نموذًجا،

ألغاًزا. يطلق الحجم صغري شخًصا أم آخر، شخًصا أم كتابًا، أم فنيٍّا، عمًال

بيلبو؟ جيب يف ماذا (5)

عىل األلغاز لعبة تنطوي مثلما ُمَعيَّنة، التزاماٍت ن يتضمَّ للحوار النموذج هذا أنَّ غري
معنًى يكتسب جادامري، بحسب الحوار، إن سبق. فيما أوجزناها قد كنا ُمَعيَّنة، قواعد
ليقوله يشء لديه ما شخًصا أنَّ لفكرة املشرتك التفهم الحسنة؛ املشاركني نوايا بفضل
القصدية للنظرية مشكالت هذا يخلق كيف بالفعل رأينا ولكننا فهمه. يف يرغب وآخر

للمعنى.
يبدو جيبي؟» يف «ماذا ن يخمِّ أن جولوم من بيلبو فيها يطلب التي اللحظة منذ
الطرفني انزالق مع غائبة شبه للحوار الحسنة فالنية انهيار. يف االثنني بني فيما التواصل
هل (١) تساؤلني: تثري اللعبة إليها تصل التي النهاية وهذه متكررة. بأسئلة الصياح إىل
يف يعوقه أو يساعده أن التأوييل جولوم ألسلوب كيف (٢) تماًما؟ نزيه األخري بيلبو لغز

اإلجابة؟ تحديد
للغز؛ وإجابة السؤال داخل مقصد يُوَجد القصدية، النظر وجهة من ناحية، من
اليشء وهذا «بالفعل»، بيلبو جيب يف يشء فهناك األقل. عىل معنًى للسؤال يكون ثم ومن
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الوسطى باألرض بل وجولوم، ببيلبو يتعلَّق فيما فقط ليس للقصة، ضخمة داللة ذو
سيكتشف الذي خاتمه، فهو جولوم؛ يعرفه ال شيئًا ليس فهو ذلك، إىل باإلضافة ذاتها.
اعرتافه من الرغم (عىل بنزاهة باملنافسة فاز قد أنه بيلبو يعلن ثم ومن قليل. بعد فقدانه

حقيقيٍّا). لغًزا األخري لغزه تعترب ال قد القديمة القوانني بأنَّ
يُِخلُّ األخري بيلبو لغز أن للتأويل الحوارية جادامري نظرية ترى أخرى، ناحية من
إجابة هناك أن حقيقة ليست أخرى، بعبارة معنًى. تأويل أيَّ يُكِسب الذي الحوار بحسِّ
الحسنة النية روح أفسد قد بيلبو أن حقيقة ولكن يبدو، فيما اللعبة تفسد التي هي
دالئل تُقدِّم خربية عبارة وليس استفسار، مجرد فسؤاله ذاتها. اللعبة يف السارية املبدئية
لفكرة تداعيات ولذلك الوضوح. بالغ بشكل تأكيدها دون ما رسالة تنقل أو إشارات أو
أن املستغرب من ليس إذن آخر. مع لدمجه أُفٍق دون جولوم يُرتَك إذ األساسية؛ اللعبة

بَْحٍت. بشكٍل خربته إطار يف الرسالة ويفرس السؤال هذا جولوم يوائم
بيلبو أن — نعرفها كما الحقيقة إىل النهاية يف جولوم يصل حني لذلك، ونتيجًة
حدِّ إىل فقط ما، بشكٍل «صحيًحا»، يَُعدُّ ذلك فإن — الثمني» «خاتمه منه «رسق» قد
بشكٍل يثبت أن يستطيع ال إنه الداخيلِّ. حواره من الحقيقة تلك صنع قد جولوم أن
فجولوم، التأوييلِّ. أسلوبه إىل بالنظر يهم ال هذا ولكن بيلبو، بحوزة الخاتم أن موضوعيٍّ
فهو لذا مقصده؛ مع متطابًقا باعتباره بيلبو لغز معنى إىل بالنظر مقيًدا ليس رأينا، كما

بمفرده. االستنتاج هذا إىل ل التوصُّ يف مربره له

املقالة من الخروج (6)

األلغاز بلعبة ا حقٍّ فاز قد بيلبو كان إذا ما بشأن عنيٍف جداٍل يف الفالسفة يدخل قد
األلغاز لعبة أنَّ كيف توضيح يف يكمن كان ببساطة الفصل هذا هدف ولكن ال. أم
قواعدها إطار يف حتى التأويل، بمسألة يتعلَّق فيما املشكالت من مجموعًة أطلقت قد
الفصل فمن الرسمية. األلغاز انتهاء بمجرد ف تتوقَّ ال التأويل فمشكلة نسبيٍّا. الراسخة
وإن املتطفلني األقزام من مجموعة وصول بيلبو يواجه حني «الهوبيت»، ل االفتتاحي
مختلفة، بسيناريوهات تحديات الكتاب مدار عىل بيلبو يواجه عة، متوقَّ زيارتهم كانت

البقاء. أجل من وفهمها بتأويلها يقوم أن بد ال التي
يمكن املخادع، املراوغ كالشخص الكلمات تكون ما كثريًا ال، أم محرية أكانت وسواء
حتى آخر. شخٍص إىل بالنسبة تماًما مختلًفا شيئًا تعني فيما لشخص، شيئًا تعني أن
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يف مشكالت جولوم حكمة يف لساحر تثري أن يمكن الخري!» «صباح مثل بسيطة عبارة
أم أشأ، لم أم شئت سعيد صباح أنه تقصد أنك أم سعيًدا، صباًحا يل تتمنَّى «هل الفهم:

فيه؟»17 بالتواجد تسعد صباح أنه أم الصباح، هذا طيِّب بشعور تشعر
فلسفة تجاه الدارج أسلوبنا يكون ما كثريًا الفلسفة، فروع من العديد مع كما
باأللفاظ). جولوم بتالعب ينبهر ال بيلبو إن الواقع، (يف ُمَفنًَّدا وليس مفرتًضا التأويل
مثل أطفال كتاب تأويل عن نتحدث أن واالدِّعاء الغطرسة قبيل من يبدو قد بينما ولكن
طوال وقائم مستمر يشء التفسريي باملعنى التأويل أنَّ تدرك أن املهم من «الهوبيت»،
فلسفية وافرتاضات بتقاليد وثيٍق بشكٍل ترتبط املعنى بها نفرسِّ التي والكيفية الوقت،

ُمَعيَّنة.
إطار خارج واقعه» يف هو «كما العالم منه نرى موضع يف نُوَجد أن مطلًقا يمكننا ال
حيث إىل آخر شخص أليِّ ذلك عن التعبري سيُِعيدنا ذلك، استطعنا لو (حتى تأويلنا
بالفعل ستكون ربما الفصل، هذا تقرأ بينما نقول). ما لتأويل بدوره سيُضَطر إذ بدأنا؛
يمكن وكيف النص، معنى بشأن األساسية التأويلية االفرتاضات من العديد وضعت قد
هل أم يعنيه؟ أن «املخادع»، املؤلف أنا قصدت، الذي ذلك هو النص معنى (هل إثباته

آخر؟) يشء أنه أم يعنيه؟ أنه القارئ، أنت، تراه ما هو
فإنني أقوله، أن أحاول ما تفهم أن أجل من هذا أكتب ألنني نظًرا املقابل، يف
باللغة أكتب أنا املثال، سبيل عىل التواصل. طبيعة بشأن ُمَعيَّنة افرتاضات أقيم أيًضا
روك مثل تماًما اللغة، تلك يتحدث جمهور يفهمني أن احتماالت تزداد حتى اإلنجليزية،

الوحيد. الجبل عىل األقزام إىل الدارج بالخطاب يتحدَّث الذي الغراب،
تلفت سوف ُمعيَّنة مواقف أنَّ أيًضا الصحيح من فإن كذلك، املوقف كان وملا
فحني غريها. من حدَّة أكثر بشكل والفهم املعنى عن املفرتضة مفاهيمنا إىل انتباهنا
يربز ما وكثريًا ألغاز، لعبة داخل إذن فنحن غامضة، أو واضحة غري رسالة نواجه

جِيلٍّ. بشكل التأوييل منهجنا
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عرش الرابع الفصل

احلظ كل بعضاهلوبيتيملكون

جنسن إم راندال

«الحظ إن فيه قال شهريٌ تعليٌق ٤ق.م–٦٥م) (حوايل سينيكا الروماني للفيلسوف كان
للرواقيني، بالنسبة صحيًحا ذلك يكون قد االستعداد.» مع املعرفة تتالقى عندما هو

للهوبيت. بالنسبة يبدو فيما كذلك ليس ولكنه
ولم يزورها، أن وشك عىل التي األماكن من بأيٍّ سابقة معرفة أية بيلبو يملك ال
أما مغامرته. يف بالفعل بدأ أن إىل األرحب العالم عىل للتعرف قط وقت أي يستغرق
خاصته، امليش وعصا قبعته، دون الخطرية مغامرته يف بيلبو فينطلق لالستعداد، بالنسبة
باستهتار نقوده ينىس نجده كنز، عن باحثًا يميض أنه من الرغم وعىل جيبه. ومنديل

املنزل. يف إياها تارًكا
ملجموعة املحظوظ عرش الرابع العضو باعتباره بيلبو عىل يقع االختيار أن غري
النصيب يجاوز ما الطالع حسن من «يملك أنه يثبت ثورين، تعليق وحسب األقزام،
هالًما يصبحوا أن من األنفس بشق يهربون ورفاقه بيلبو فنجد بكثري.»1 منه املعتاد
بفعل ْحق السَّ يتجنَّبون وبالكاد لحظة»،2 آخر «يف الرباري من بيلبو يعود حني للعمالقة،

الضبابية.3 للجبال العالية املمرات يف املتساقطة الصخور
«الوقت!» الصحيحة اإلجابة إىل قصد بغري يتوصل حني بيلبو املحُض الحظُّ ينقذ
لإلجابة.4 الوقت من مزيًدا يطلب أن فقط يقصد كان أنه حني يف جولوم، ألغاز من لواحد
عىل كإجابة «اليدين» بتخمني جولوم يأتي أن قبيل جيبيه من يديه يُخرج الحظ ولحسن

جيوبي؟»5 يف لديَّ «ماذا املقصود غري بيلبو لغز
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غابة ليل يف شجرة كجذع نائم وهو بيلبو يف دوري يتعثَّر البَْحت» و«بالحظ
التي اللحظة يف بيلبو يستيقظ املساء، ذلك من الحق وقت ويف الظالم.6 حاِلِك مريكوود
العشاء.7 أجل من ويأخذه بخيوطه يغطيه أن وشك عىل الضخمة العناكب أحد فيها كان
الحراس يحتيس حني مألوف» غري نوع من «حظٍّا بيلبو يخترب الجن، ملك رساديب ويف
أتاح مما عميق؛ سبات يف ويغرقون عمد، غري عن استثنائي بشكل ُمْسكًرا» عنب «رشاب

مفاتيحهم.8 عىل االستيالء لبيلبو
يف صغريًا خاتًما بالحظ، ُمفَعمة تبدو لحظة يف بيلبو، يجد ذلك، كل من األهم
كهذا؟ يشء حدوث من الفائدة ما نهاية. بال يبدو الذي الجوبلن كهوف تيه وسط الظالم
والجوبلن، جولوم من نفسه إنقاذ من بيلبو يتمكَّن فقط السحري الخاتم هذا بواسطة
من وينجو سموج، ويباغت األفظاظ، والجن الجائعة العناكب براثن من رفاقه وتخليص

الخمسة. الجيوش معركة
هذا ويف املحبوبة. الكالسيكية تولكني رائعة يف كربى أهمية للحظِّ إن الواقع، يف
الكنز ما لنرى بنا؛ خاصة مغامرة الزمالء، املتآمرين نحن نخوض، سوف الفصل
للحظ. األخالقية واألهمية الطبيعة يف التدبُّر خالل من عليه العثور يمكن الذي الفلسفي
جرين حانة يف بانتظارنا الخرباء الفالسفة من والعديد ، لصٍّ ملواهب حاجة لنا تكون لن

دراجون.

الحظ ولغز أرسطو (1)

موضوع أي يتناول (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أرسطو العظيم اليوناني الفيلسوف كان ما غالبًا
ذلك: عن الشهري تعبريه وبحسب حوله. األلغاز أو األسئلة من سلسلة بطرح فلسفي
tuche) الحظ ملوضوع معالجته يف «باأللغاز»، ربما أو باالندهاش تبدأ الفلسفة
ملا العادية بتفسرياتنا الحظِّ عن كثريًا نتحدَّث بينما أننا أرسطو الحظ باليونانية).
فكرنا كلَّما إننا بل الحظ،9 حقيقة الفالسفة بعض ينكر حولنا، من العالم يف يحُدث
أي عىل الحظ هو ما إذن عنه. نتحدَّث ما نعرف ال أننا يف ارتيابنا يزداد قد الحظ بشأن

حال؟
التي األلغاز من بعٍض حلِّ عىل تعيننا سوف أساسية رًؤى ثالث أرسطو قدَّم
؛ حظٍّ مسألَة يَُعدُّ ال الوقت طوال أو الوقت ملعظم يشء حدوث أنَّ هي األوىل: سنواجهها؛
ليس الحظَّ أنَّ الثانية: عام. بشكل متوقعة غري ثم ومن مألوفة، غري املحظوظة فاألحداث
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أن الثالثة: «متزامنة». أسباب يف ذلك، من بدًال يوجد، ولكنه بذاته، قائًما مستقالٍّ سببًا
خارج كان إذا فقط شخص، أليِّ محظوظ) غري (أو محظوًظا يكون أن يمكن اليشء
الوقائع يف بالبحث الثالث النقاط هذه من كلٍّ توضيُح يمكن الشخص. سيطرة نطاق

بيلبو. رحلة يف املحظوظة واألحداث
خروجه خاصة الجوبلن، كهوف تيه وَعْربَ الضبابية الجبال أسفل بيلبو مرور تذكَّر
رفاقه عىل هروبه قصة بيلبو يروي حني املشدَّدة. الحراسة ذي الخلفي الباب َعْربَ املثري
فقط «أوه! االستهاللية: إجابته كانت ذلك. فعل كيف معرفة يف عفويٍّ بشكٍل يرغبون
كذلك وهي لهم، ُمْرِضية غري إجابة شديدين.» وهدوء بِحرٍص تعلمون، كما تسللُت،
مثلما فحسب، جديدة احرتام بنظرة بيلبو إىل ينظر لم منهم بعًضا أنَّ شكَّ ال 10. بحقٍّ
وقعت قد األحداث أنَّ ولو للغاية. محظوًظا هوبيت اعتربوه أيًضا بل تولكني، يخربنا

عادي! غري بشكٍل محظوًظا بالفعل لكان بيلبو، رواها مثلما بالفعل
متفاديًا باألعداء، يعجُّ كهف يف راكًضا يندفع أن بيلبو قامة يف لشخص كان لو
شخٌص يتفادى أن بالٍغ حدٍّ إىل املألوف غري فمن به. أمسك لكان فوقهم، وقافًزا إياهم
األمر إىل تنظر أن تماًما املالئم من سيصبح كان ثم ومن الظروف؛ هذه مثل يف األَْرسَ ما
ألسري لننظر نكن لم أننا غري لآلِرسيَن. وسيئ للهارب، حسن حظ ؛ حظٍّ مسألَة بوصفه
أمًرا سيصبح كان أنه من الرغم عىل السيئ، «للحظ» ضحيًة باعتباره كهذه ُمطاَردٍة
أرسطو رؤية ت نصَّ وكما ًعا. ُمتوقَّ أمًرا سيصري كان أْرسه ألن له؛ بشع بشكل مروًعا
حدٌث ما بشخٍص يُلِمُّ فحني معظمه. أو الوقت لكل يحُدث فيما الحظ يوجد ال األوىل:
مسألة األمر يكون ال محايًدا؛ كان أو رضر أو منفعة فيه كان سواء للتوقع، قابٌل عادي

مفاجئ. يشء يقع حني تفسرياتنا يف الحظ نستدعي فنحن حظ.
وحذف نقص من بها ما بسبب كذبٌة إال هي ما نعلم، كما بالطبع، بيلبو قصة إنَّ
الذي السحري الخاتم عن جمهوره وأخرب ورصاحة صدًقا أكثر كان أنه تخيَّل بالغ.
تماًما جنحوا ملا الخلفيِّ الباب من خرج كيف ح يُوضِّ مىض قد حينئٍذ أنَّه فلو وجده.
محظوظ هو «كم قائًال: سيفكر كان أحد فال الحراس»؛ من «لهروبه محظوًظا العتباره
تستطع لم مخلوقات تفادي يف مرئي غري شخص فنجاح به!» يمسكوا أو يروه لم أنهم
— يُمكنهم املرئيني غري األشخاص إن الواقع، يف مطلًقا. الدهشة يثري ما فيه ليس رؤيته
هناك يكن لم ما أمرهم، يُكتَشف أن دون شاءوا حيثما يذهبوا أن — دائم شبه بشكل
للغاية محظوًظا بيلبو كان ربما بالجوار. موجوًدا أسود فارس أو بومباديل، أو تنني،
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ليس للحراس تفاديه يكون الخاتم، وجد قد أنه إىل بالنظر ولكن الخاتم، عىل لعثوره
حظ. مسألة

الخلفي؟ الجوبلن باب يف َغر الصِّ بالغ الشق َعْربَ نفسه َحْرش ِمْن بيلبو تمكََّن كيف
وهذا السؤال. هذا عىل إجابًة باعتباره الحظ إىل عفويٍّ بشكٍل نشري قد أخرى، مرة
أحيانًا سحرية قوة أو األسباب، من نوع هو الحظ بأنَّ يوحي قد الحديث يف األسلوب
للمرء يجلب سحريٍّا خاتًما وجد قد بيلبو أن تخيَّْل العالم. يف تَْحُدث األشياء تجعل ما
ترتدي مأزٍق يف وقعت كلما بوتر: هاري قصص يف املسحور الحظ رشاب مثل ، الحظَّ
يف لألشياء. الطبيعي النظام يف ل التدخُّ خالل من ما بشكٍل ويساعدك ببساطة، الخاتم
املثال، سبيل عىل سحريٍّ بشكٍل تتضخم الفتحة جعلت الحظ قوة تكون قد بيلبو، حالة

البتة! سحري «حظ» هناك يكن لم ثم ومن الباب؛ َعْربَ جسده حَرشَ أنه غري
أن يبدو ال بالفعل، محظوًظا بيلبو نرى فبينما هنا؛ دنا يرتصَّ أرسطي لغز ثمة
نُفرسِّ أن حاولنا لو اختفى قد كأنه يبدو فالحظ لهروبه؛ تفسرينا يف للحظ مجاًال لدينا

الرغم عىل أنه غري السببي، التفسري إىل يشء أي يضيف ال فهو دقيق؛ بشكل حدث ما
أو الحظ، أرشبة (أو السحرية الحظ خواتم يف جادٍّ بشكٍل يعتقدون ال معظمنا أن من
أن شك وال ما. حدٍّ إىل كثريًا الحظ عن نتحدَّث ذلك، مع فإننا، القبيل)؛ هذا من يشء أي

هراء. مجرد ليس الحظ عن الحديث هذا كل
«تتصادف» حني يوجد يشء بأنه للحظ بوصفها اللغَز هذا الثانية أرسطو رؤيُة تحل
الوقت. نفس يف واملصادفة الحظ عن نتحدَّث أننا يف غرابة فال لذا مًعا؛ املسببة العوامل
فكرته تمثَّلت لقد نقصده. مما اليشء بعض أعمق آخر شيئًا يقصد كان أرسطو أن غري
ما. تأثري إحداث كيفية تَُفرسِّ التي للعوامل «إضافيٍّا» مسببًا عامًال ليس الحظ أنَّ يف
عاديان مسببان عامالن يتزامن أينما الحظ يوجد وإنما السحر، من نوًعا ليس فالحظ

متوقعة. غري ما بطريقٍة تماًما
عىل حتى دوًما مغلًقا كان الخلفي الباب ألن نظًرا حسنًا؛ بيلبو حظ يبدو البداية، يف
بيلبو حظ ويكمن مواربة. األبواب الناس يرتك ما فغالبًا ملحوه. قد الجوبلن أن من الرغم
املناسب الوقت يف ما نوًعا مواربًا الباب ترك قد الجوبلن أحد أنَّ يف هنا الُحْسن الظاهر
يف الدائر والقلق االضطراب بسبب أغلقه قد أنه فيه سنتوقع كنا الذي الوقت ويف تماًما،

لبيلبو! الحظ سعيدة مصادفة من لها يا الكهوف.
الباب يف الذي الشق ألن مذهٍل؛ بشكٍل سيئًا معدودة دقائق بعد يبدو حظَّه أنَّ غري
هوبيت أنه ضخامته وراء والسبب جسده. عرض من ما نوًعا أصغر شق سوى يكن لم
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وجباٍت بستِّ االستمتاع عىل معتاٌد وأنه — املعدة» منطقة عند للبدانة يَِميل «كائٌن —
إحداهما املسببة؛ العوامل من مجموعتان اآلن أمامنا تتضافر وهكذا أمكن. كلما يوميٍّا
بأن توحي بطريقة الغذائي، ونظامه هوبيت تتضمن واألخرى وبابًا، الجوبلن ن تتضمَّ
الهوبيت ليلقى — مأساوي بشكل — تماًما مالئم كمكان يبدو فالشق يحدث. مذهًال شيئًا
أن يستطيع بحيث تماًما املناسب بالحجم فتحة املرء يُواِجه مرًة كم الحزينة! نهايته
— يتبني كما — ولكن األسوأ، نحو منًحى بيلبو حظ اتخذ لقد بداخلها؟! نفسه يُقحم
يكفي بما يتسع كان الشق أن يتبنيَّ إذ يشء؛ كل من بالرغم الحظ بحسن بيلبو ينعم
ولو أضيق كان الشق أنَّ ولو قوة، من أُوتِي ما بكل نفسه يدفع حني منه يمر كي بالكاد

نقول. كما الحظ عنه لتخىلَّ واحدة ببوصة
العالقة مسألة إنها الحظ. مكمن هو ألرسطو، بالنسبة املصادفة، من النوع هذا إن
أو شخًصا نصُف فنحن بذاته؛ مستقل مسبب عامل مسألة وليس املسببة، العوامل بني
حني متوقع، غري األسباب تفاُعل يكون حني محظوظ) غري (أو محظوظ بأنه ما شيئًا
ولكنه للحظ، سحرية قوة أية استدعاء دون مفهوًما ثَمَّ ومن تماًما؛ طبيعيٍّا نراه ما يكون
طريقة تلك ذلك. ع نتوقَّ نكن لم حيث برضر نُْمنَى أو بنفع نحَظى ألننا تحديًدا الِفٌت؛
أرسطو رؤيتي بني الجميل التوافق مدى أيًضا وتظهر الحظ، بشأن للتفكري مفيدة
إذا حقيقيٍّا شيئًا الحظ يكون وال لألسباب. متوقع غري تزامن من يتألف فالحظ األُوَلينَْي؛
كتزامن يُفهم حني تماًما حقيقيٍّا يكون ولكنه السحر، من نوًعا باعتباره إليه ننظر كنا

لألسباب.
— األرجح عىل — يوجد الخاتم؟ بشأن أصدقاءه يخرب أن بيلبو يريد ال ملاذا
السعادة غاية يف بيلبو «كان منها: بواحد يخربنا تولكني أن إال األسباب، من الكثري
كان الخاتم.» بشأن كان أيٍّا شيئًا يَُقْل ولم نفسه وبني بينه ابتسم إنه حتى بإطرائهم
وإطراؤهم الرباعة».11 غاية يف «عمًال يرونه مما نابًعا بيلبو عىل واألقزام جاندالف إطراء
يظنونه أنهم لو حتى هروبه، عن مسئول نفسه بيلبو بأن االعتقاد عىل يقوم الفياض
براعًة أظهر قد بيلبو!) يصفه كما األقل (عىل هروبه أن ينكرون ال فهم أيًضا، محظوًظا

الحقيقية. املهارة من وَقْدًرا
أمًرا القصة يف هناك أنَّ هي الحقيقة — جاندالف يظن وكما نعلم، كما — ولكن
فهو ثَمَّ ومن الخاتم؛ إىل — كبرٍي حدٍّ إىل — يرجع بيلبو هروب يف الفضل كان فقد آخر؛
فقد حدوثه، عن مسئوًال يكن لم ليشء عليه يطرون ألنهم ما؛ بشكل اإلطراء يستحق ال
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عىل العثور وهي أال كبري، حد إىل الحظ سعيدة ملصادفة نتاًجا األساس يف هروبه كان
ليُعَزى االكتشاف هذا يكن ولم الظالم. وحالك للغاية كبري كهف يف للغاية صغري خاتم
سيطرته نطاق خارج األمر كان فقد األساس، من لبيلبو يُنَسب ال إنه بل بيلبو، براعة إىل

الثالثة. أرسطو لرؤية وفًقا للحظ، مناسبًا مرشًحا يجعله مما تماًما؛
ال فنحن يحدث؛ ما عىل السيطرة نفقد حني إال األمور عىل يسيطر ال الحظ إن
أنهم هو كهذا شيئًا يقولون حني عادة الناس يقصده وما النهاية، يف حظنا نصنع
الحظ يف يتحكَّمون أنهم وليس ل، يتدخَّ كي للحظ مجال يوجد ال بحيث األمور يرتبون
والقوة الخربة لديه يكون ما وعادة األحداث، جاندالف ينظِّم ما فغالبًا ما. بشكٍل نفسه
أو يأٍس منطلق من ف يترصَّ ما كثريًا بيلبو بينما طريقه، يعرتض يشء أي مع للتعامل
عىل بيلبو، أما بذلك.12 الناس بإخبار ويستمتع باملهارة جاندالف يتَّسم ما. لهًوى َوفًقا

سيطرته. عن تخرج ما عادة األحداث ألن األغلب؛ يف محظوظ فهو النقيض،

ناجل رأي وفق الحظ أنواع (2)

رؤيتها يمكن منها ثالثة الحظ، من أنواع أربعة ناجل توماس املعارص الفيلسوف عرَّف
يمكن مختلفة مهمة طرًقا الحظ من األشكاُل هذه تحدِّد «الهوبيت».13 يف عميلٍّ بشكٍل

السيطرة. عن ما يشء يخرج أن خاللها من
يف نفسه يجد فبيلبو فيها؛ أنفسنا نجد التي الظروف يف الظريف» «الحظ يكمن
أصابع عىل سمكة تقفز عندما مثل «الهوبيت»، يف الحظ سعيدة املصادفات من الكثري

صعوبة. األكثر جولوم ألغاز ألحد الصحيحة اإلجابة تخمني له يتيح مما قدمه؛
العائلية، والخلفية الحياة، يف كاملكانة الشخص؛ بسمات البنيوي» «الحظ يتعلَّق
مفهوم (١٩٢١–٢٠٠٢) رولز جون استخدم وقد ذلك. إىل وما الوراثية والصفات
للرتكيز — وبديهيٍّ واضٍح بشكٍل بالحظ مدفوع إجراء وهو — «الطبيعي» اليانصيب
هوبيت بيلبو فنجد سيطرتنا.14 عن األشياء هذه مثل خروج مدى عىل دراميٍّ بشكٍل
عشرية مزاج من وَقْدًرا الطيِّبة، السمعة ذات باجنز عائلة اسم يحمل الحال ميسور
نتاج مجرد بحقٍّ فاألمر منه؛ أيٍّ عىل سيطرة يملك وال هذا، من أيٍّا يَْخَرت لم إنه التوك.

عليه. سيطرة أية دون البحتة للمصادفة
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د. محدَّ لسيناريو ما شخٌص يجلبه ما مع الحظ من األوَّالن النوعان هذان يتعامل
لدينا أنَّ فيبدو األمور، تتخذه الذي باملنحى فيتعلَّق ل»، املحصَّ «الحظ الثالث النوع أما
منه. يتأتَّى يشء كل يف نتحكَّم ال ولكننا به، القيام نقرر ما عىل السيطرة من ُمَعيَّنًا َقْدًرا
يدخل فاألمر الجوبلن؛ كهف واقعة يف جميًعا الثالثة الحظ أنواع نرى أن بوسعنا
للتسلُّل يكفي بما الحجم صغري ثَمَّ ومن هوبيت؛ بيلبو يكون أن البنيوي الحظ ِعداد يف
الليَل املجموعُة فيه تُمِيض الذي الكهف بكون يتعلَّق فيما أما املوارب. الكهف باب َعْرب
وهو الظريف؛ الحظ نطاق يف يدخل فهذا للجوبلن، األمامي» «املدخل كان أن تصادف قد
تسلسل بدأ ملا يحدث لم لو ذلك أن عدا فيما نظن، قد كما أيًضا العاثر الحظ من نوع
كانت ربما بشعة أمور أي يَعِرف وَمن الخاتم. عىل العثور إىل بيلبو يقود الذي األحداث
واضًحا يكون ال ربما الحاسمة؟ املحورية اللحظة تلك لوال الوسطى باألرض أملَّت قد
تُعتَرب وأخريًا، السيئ. أم الجيد الحظ قبيل من الظريف الحظ كان ما إذا مبارش بشكل
سيد لسورون والقاطع النهائي السقوط إىل أدَّى قد للخاتم بيلبو اكتشاف كون مسألة
اختيار كيفية عىل سيطرة أية لبيلبو فليس املحصل؛ الحظ قبيل من الرشير الخواتم

بالخاتم. يستعني أن فرودو
تكون أن يمكن أمور وبسببنا لنا يحدث وما أنفسنا، نجد وأين فهويتنا، إذن،
من سلسلة بسبب عليه) نحن (وما نحن حيث نكون قد بيلبو، فِمثْل حظ. مسألة جميًعا
ألي اإلشادة من الكثري نستحق ال وقد كبرٍي، حدٍّ إىل سيطرتنا نطاق عن خارجة األحداث
مختلٍف نحٍو عىل سارت قد األمور تكون أن أيًضا يمكن إنجازه. من تمكَّنا بارع» «عمل
هذه عن باالنرصاف نُغَرى قد بيلبو، ومثل مزعجة! فكرة من لها يا لنا، بالنسبة تماًما
نكن لم فلو فعليٍّا؛ عليه نحن مما األمور يف تحكًما أكثر بأننا باالعتقاد واالستمتاع الفكرة
وحسب؟ محظوظون نحن فهل أنفسنا؟ عن مفهومنا عىل ذلك سيؤثِّر كيف مسيطرين

واملحظوظ والرشير، الطيب، (3)

متفاخر قزم فهو الطباع؛ وسوء نزق من مسحة نعلم، كما أوكينشيلد، ثورين لدى كان
أن ا حقٍّ عليه كان سموج، موت بعد األخرى. والكنوز الذهب شهوة جلدته بني مع يتشارك
تولكني)،15 يقول كما وحقيقية»، منصفة («كلمات الكنز من بنصيب بارد ملطالبة يصغي
أن ينبغي هل واضح. بشكل مرشوًعا مطلبًا يُعدُّ بما االعرتاف يرفض ثورين أن غري
وأناني؟ جشع أعماقه يف وأنه فاسدة، شخصية له أنَّ عن كشًفا بوصفه هذا إىل ننظر
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يندم وسوف ثورين، شخصية مع تتفق ال ذميمة َفْعلة باعتباره إليه ننظر أن ينبغي أم
أقوايل عن تراجعت لو («أتمنى املوت فراش عىل خطابه يوحي قد كما الحًقا، عليها

االثنني؟ من َقْدٌر ربما أو البوابة»)؟16 عند وأفعايل
بشكل ولو الحظ، عىل وسلوكهم للناس األخالقية تقييماتنا تعتمد أن ينبغي هل
طبيعته أنَّ إىل بالنظر بالذهب، امُلفرط لتََشبُّثه ثورين نلوم أن يمكن هل األقل؟ عىل جزئي
داء ِلَلْعنة ضحية بوقوعه سيئًا ظرفيٍّا حظٍّا واجه وأنه ، بنيويٍّ حظٍّ مسألة هي القزمية
حالفهم قد أنهم إىل بالنظر الرشير، لسلوكهم الجوبلن نحتقر أن ينبغي هل التنني؟17
ينبغي ال كان إذا جنٍّا؟ أو أقزاًما، أو هوبيت، وليس جوبلن ولدوا بأن السيئ الحظ
يف األكرب الخارس هم والجوبلن الحظ، عىل — الالزم من أكثر بشكل — تعتمد أن لألخالق
مصدر الجوبلن أن شكَّ ال لهم؟ نظرتنا عىل ذلك يؤثر أن ينبغي أال الطبيعي، اليانصيب

ذلك. عىل «يُالموا» أن ينبغي ال قد ولكن وتهديد، خطر
كنز مخبأ من األركنستون حجر يأخذ حني الصواب يفعل هل بيلبو؟ عن ماذا
أن دون جيبه يف يضعه أنه حدِّ إىل بجماله يُؤَخذ مرة، ألول الحجر، يرى حني سموج؟
الرغم فعىل يفعله؛ ما بشأن نفسه مع رصاع يف يدخل ذلك، حدوث لحظة يف أحًدا. يخرب
من نصيبه يأخذ أن بإمكانه بأن وعًدا ى تلقَّ قد أنه بفكرة ترصفه تربير محاولته من
لكي الكنز من جزء مجرد ليست الجوهرة هذه بأن مريح» غري «شعور يساوره الكنز،

م.18 تُقسَّ
بمدى علمه ظل يف سيما ال الرسي، االستحواذ هذا يف سيئًا بيلبو ترصف يبدو
بعُد فيما تجعله ما هي وحدها الفعلة تلك ولكن املفقود، اإلرث لهذا ثورين اشتهاء
تؤجل التي الهبة تلك الهبة؛ سبيل عىل الجن» وملك «بارد ل األركنستون إعطاء يستطيع
بشأن نتساءل قد ولكننا والبرش. واألقزام الجن بني الحرب بإشعال تهدِّد التي العداوات
يهبه. كي لبيلبو ملك الحجر أن واضًحا ليس إذ بارد؛ يفعل مثلما أيًضا، الترصف هذا
له سيكون ل املحصَّ للحظ األخالقية األهمية بشأن تفكرينا أسلوب إن لص؟ بيلبو هل
أخذ بيلبو: بهما أتى اللذين الخطريين الترصفني هذين من نفهمه ما عىل خطري تأثري

رفاقه. ألعداء إلعطائه التسلل ثم الخفاء، يف األركنستون
حني لبيلبو مشكلة إىل يُفيض الحجر فأخذ باملخاطر؛ محفوف الترصفني كال إن
إرجاء إىل الجن وملك بارد إىل الحجر تسليم يؤدي وبينما خيانًة. بوصفه ثورين يراه
مدى إىل بالنظر بسهولة، ذلك عكس األمر يسري أن املمكن من كان الوشيك، الرصاع
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لالعتقاد وجيه سبب بيلبو لدى كان لو األمر يختلف ثورين. انفعاالت تصاعد رسعة
تربر الغاية كانت إذا ا عمَّ نتساءل أن يمكن وحينئٍذ إليه. آلت ملا تَئُول سوف األمور بأن
يخطر لم الحجر، بيلبو أخذ حني ولكن جميًعا. لنا املعروف األخالقي اللغز ذلك الوسيلة؛
الرغم وعىل املتأللئة. بالجوهرة وحسب مفتونًا كان فقد اآلتية؛ األحداث من أيٌّ بباله حتى
املوقف ما بطريقٍة ن سيُحسِّ الجن» وملك «بارد ل األركنستون إعطاء أنَّ لو تمنَّى أنه من

ومستبعدة. هزيلة خطة كانت فقد املتصاعد؛ الرهيب
من الرغم عىل حتى جيًدا، منًحى اتخذ يشء كل أن ملجرد الصواب بيلبو فعل هل
بيلبو فعل هل أم ؟ منطقيٍّ بشكٍل بها التنبُّؤ املمكن من يكن لم الجيدة النتيجة هذه أن
يُعتَرب األخري أن املؤكد من إليها؟ أفىض التي الجيدة النتائج من الرغم عىل الخطأ، اليشء
ولكنه للغاية، خطأ بيشء ما شخٌص يأتي أن املمكن فمن كذلك؟ أليس حقيقيٍّا، احتماًال
إذن اإلعداد، وسيئ رشيف غري بيلبو مخطط أن اعتربنا إذا األمثل. املنحى اتََّخذ قد
أَْفَضْت أن وتصادف طيِّبة نواياه كانت لو حتى الخطأ، اليشء فعل قد أنه نظن فقد
وعليه أخالقيٍّا. مقبوًال ترصف أي يجعل أن للحظ يمكن فال مرغوبة؛ نتيجة إىل ترصفاته
الذين أولئك عن واملدح اإلطراء وتنزع يبدو، فيما الريبة، ببعض الحظ إىل األخالق تنظر
رفًضا الحظ ترفض أن لألخالق يمكن هل ولكن أَْوِجها. يف املخاطر تكون حني يقامرون

ا؟ تامٍّ

وصالًحا محظوًظا تكون أن األفضل من (4)

تاريخ لها ومهالكه الحظ ِرشاك ضد مهمة، بطريقة حصانة، تمنحنا األخالق أن فكرة إنَّ
محاورة يف ورَدْت شهرية مقولة يف ٤٧٠–٣٩٩ق.م) (حوايل أرسطو قال فقد طويل؛
يف أو الحياة يف سواء أذًى به يحل أن صالح لرجل يمكن «ال إنه «االعتذار» أفالطون
شخص من خريٌ عادًال شخًصا أنَّ إىل ٤٢٨–٣٤٨ق.م) (حوايل أفالطون وذهب املوت».19
ألقىص محظوًظا واألخري الحظ، سوء أنواع شتى يعاني األول كان لو حتى مجحف

20. حدٍّ
كانط إيمانويل األملاني الفيلسوف فهو املجال، هذا يف اإلطالق عىل األشهر أما
فقد اإلطالق؛ عىل بالحظ تتأثر أن يمكن األخالقية قيمتنا أنَّ أنكر الذي ،(١٧٢٤–١٨٠٤)
يُمكن فال … قه تُحقِّ أو عليه تُؤثِّر ما بسبب حسنة ليست الحسنة «اإلرادة أن إىل ذهب
واإلرادة يشء».21 أي منها ينزع أو القيمة لهذه يشء أي يضيف أن انعدامه أو للنفع
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عىل وليس تلقائيتها، عىل فقط وخرييتها جودتها تعتمد إذ «مستقلة»؛ كانط لدى املثالية
خارجية. عوامل أي

سواء للناس، بالفعل، وتحدث تحدث، أن يمكن األمور أنواع شتى أن من الرغم وعىل
قيمته ثَمَّ ومن الشخص، إرادة تتشكل أن بالرضورة فليس الوسطى، األرض يف أو هنا
قيمتنا عىل تأثري أي له ليس ولكن سعادتنا، عىل بالتأكيد يؤثِّر الحظ إن بها. األخالقية،
إال اآلخرين، حظ بحسن ونبتهج حليفنا، الحظ يكون حني نسعد فنحن بًرشا؛ بوصفنا
أن تصادف األمور أن ملجرد األخالقي «تقديرنا» يستحقون الناس أن أنكر كانط أن
ملا إدراكنا — عدة بطرق — وتعكس جذابة، صورة يرسم كانط إن صالحهم. يف صبَّت

تكون. أن «نرغب» كيف أو األمور، عليه تكون أن «ينبغي»
البنيوي الحظ وجود ألن أوًال: مضللة؛ الصورة هذه بأن الدفع املمكن من أنه غري
تتأثر أال للحظ. أيًضا تخضع ال اإلرادة بأن الكانطية فكرة عن الدفاع الصعب من يجعل
يف يظهر ال ذلك أن من الرغم عىل ذلك؟ إىل وما املبكرة ونشأته املرء، بجينات اإلرادة
يتَّسمان وأصلها تولكني شخصيات نسب فإن آخر، موضع أي يف يظهر مثلما الهوبيت
التاريخ ذلك كل داللة نتجاهل أننا غري ماضيهم، يف تكمن حارضهم فجذور بالرقي؛
ضد نة ُمحصَّ خالصة عقالنية إرادة بوصفه منها شخصية كل مع تعاملنا إذا وأهميته

العوامل. هذه مثل
الظريف. الحظ ضد نة ُمحصَّ اإلرادة تبدو ال وعاملنا، تولكني عالم من كلٍّ يف ثانيًا:
أو ثورين يف فكِّر املحيطة. الظروف بفعل تفسد أو تنكرس أن يمكن شخصية أية فإرادة
بعضهم كان لقد الخواتم». «سيد يف دينيثور أو ثيودين، أو بورومري، يف فكِّر أو تولكني،
إن سيطرتهم. عن الخارجة والُقوى األحداث رتهم دمَّ صالحني رجاًال — األقل عىل —
أيًضا. أخالقيٍّا بل فحسب، جسديٍّا ليس أذًى، بهم يحل أن «يمكن» الصالحني البرش
ينبغي كان لو حتى عليهم، حكمنا عىل «بالفعل» تؤثِّر البرش لترصفات السعيدة والنتائج

تؤثِّر. أال
املذهل. حظه من الرغم عىل التقدير، حق ونُقدِّره بيلبو نحب نحن األمر، لنواجه
كان األمور أن غري كذلك. يكون أن املرجح غري من كان وإن ببطل، أشبه إنه الواقع، يف
ماذا سيٍئ. حظٍّ إىل الحسن بيلبو حظ تحوَّل لو مختلًفا منًحى تتخذ أن بسهولة يمكن
محاولة كانت لو ماذا عرش؟ ثالثة أو اثنني، أو َقْزم غرق إىل أدَّى قد راشًحا برميًال أنَّ لو
قد بيلبو كان لو ماذا املجموعة؟ نصف موت يف تسببت قد العمالقة لنهب الخرقاء بيلبو

امُلتَّقدة؟ النارية التنني بأنفاس واحرتق سموج من هروبه أثناء تعثََّر
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أنه إنكار أيًضا يمكن ال ولكن بيلبو،22 مغامرة يف الحظ وجود إنكار يمكننا ال
ونلقي الناس عىل نُثني ، يتبنيَّ كما فنحن، إياه؛ نمنحه أن نريد الذي الثناء يستحق
االعرتاف علينا أن يعني وهذا تامٍّ. بشكٍل سيطرتهم تحت ليست ألشياء عليهم بالالئمة
والبرش الجن بعض أن من الرغم وعىل يشء. كل برغم بالحظ للتأثُّر عرضة األخالق بأن
فإن اآلخر؛ البعض من حظٍّا أكثر أو أفضل كانوا ربما تولني قصة يف والهوبيت واألقزام

التنني. كنز من نصيبًا يستحق منهم كالٍّ
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بيلبو عزاء

الوسطى األرض يف اإلرادة وحرية والقدر القضاء

ستريلنج جرانت

ولكنها الحظ، حسن يل تجلب أن املفرتض من كان أرنٍب ِرْجُل لديَّ كان طفًال، كنت حني
لم أنها الواضح من ألن مفاجئًا؛ يكون أن ينبغي ال ما وهو كبرٍي، حدٍّ إىل نفًعا تُْجِد لم
لن بحقٍّ للحظ الجالبة األرنب ِرْجل حتى ولكن للغاية. طيبًا حظٍّا أيًضا لألرنب تجلب

مولده. منذ سعيٍد بحظٍّ الفرد تمتُّع مثل ُمجدية تكون
ذكر ويتكرر محظوظ. أنه وهو أال بيلبو؛ بشأن الجميع عليه يتفق واحد يشء ثمة
بوصفه دوره يف يُحالفه الذي العظيم الحظ إىل تولكني يشري فال «الهوبيت». يف حظه
أن يعتقد ثورين فتجد أيًضا؛ ذلك تفعل الشخصيات من الكثري إن بل فحسب، راويًا
جاندالف ويقول بكثري»، منه املعتاد النصيب يجاوز ما الطالع حسن من «يملك بيلبو
وحتى الصعاب.» أوقات يف حتى سيدعمك حظك كان إن التساؤل يف «بدأ إنه للهوبيت
يف الحظ» «ُمْرتَدي نفسه عىل ُمطِلًقا اعتاد، مما أكثر بحظه ثقته عن يتحدَّث ذاته بيلبو

التنانني).1 إىل للتحدُّث امُلثَىل الطريقة هي تلك إن (يُقال سموج مع الَحِذر حديثه
فيَِصل للغاية؛ محظوظًة َمناِحَي بيلبو مغامرات من الكثريُ تتخذ ذلك، إىل باإلضافة
عىل القمرية الحروف لقراءة القمر مراحل من تماًما املناسبة املرحلة أثناء ريفيندل إىل
مانًحا القمر يكتمل الضبابية الجبال جوبلن من ورفاقه بيلبو يهرب وعندما الخريطة.
سجون من الهرب عىل األقزام ُمساَعدة بيلبو يختار كذلك الرؤية. أجل من الضوء إياهم



والفلسفة الهوبيت

إىل مريكوود من للمرور املناسب الوحيد الطريق كان الذي النهر، طريق عن الجن ملك
دورين، يوم قبيل التنني باب عند ويصل يعرفه. يكن لم أنه من الرغم عىل إيزجاروث،
واحدة مرة يأتي والذي الرسي، الباب مفتاح ثقب ينكشف أن فيه يمكن الذي اليوم وهو
املجموعة ألعضاء يتيح بما املناسب املنحى األمور تتخذ وتكراًرا ومراًرا سنوات. عدة كل
الحظُّ يُحالف الحاالت هذه من الكثري ويف ناجعة. نهاية عن البحث يف واالستمرار النجاة

الباسلة. مغامراته

جيبه؟ يف كان ماذا (1)

الجوبلن أنفاق ظلمات يف تائًها بيلبو كان عندما هي بأكملها للقصة املحورية اللحظة
ما عىل يَُده وَقَعْت أن إىل جيٍِّد طريٍق عن بحثًا يزحف و«أخذ الضبابية، الجبال أسفل
يف تحوُّل نقطة تلك كانت النفق. أرضية عىل ُملًقى بارد معدن من صغري خاتم أنه بدا
ال الخاتم فبدون آخر؛ يشء كل يتبدَّل الحدث، هذا يف ذلك».2 يدرك لم ولكنه مشواره،
وال الجن، من رفاقه إنقاذ يستطيع وال العناكب، أو الجوبلن من الهرب بيلبو يستطيع
كانت لقد بطنه. أسفل املكشوفة الرقعة ليكتشف سموج نحو بهدوء التسلل يستطيع
ليس الخاتم هذا أن الخواتم» «سيد يف نكتشف بالطبع حياته! يف تحوُّل نقطة بحقٍّ هذه
للحبكة بالنسبة نفسه بالقدر األهمية بالغ الحدث هذا يُعدُّ لذا األوحد»؛ «الخاتم سوى
حياة يف تحوُّل نقطة كان الخاتم اكتشاف بأن القول (يمكننا العظيم العمل لهذا الكلية
السماح عىل الخاتم وظيفة تقترص حيث «الهوبيت»، يف هنا، حتى ولكن كذلك). تولكني
عىل بيلبو عثور لوال مريعة بكارثة ستنتهي الرحلة كانت يشاء، حينما يختفي بأن لبيلبو

الخاتم. هذا
الفطنة من َقْدًرا «لديه أنَّ يجدون حني مبارشة، ذلك بعد احرتامه يف األقزام يبدأ
النفع».3 غاية يف مقتنيات تُعدُّ جميًعا الثالثة واألشياء سحريٍّا، وخاتًما الحظ، جانب إىل
أيًضا؛ جاندالف عليها يُشدِّد نقطة وهي املؤثر، الوحيد اليشء ليس الحظ أن يبدو وفيما
الخواتم»، «سيد بداية ُقْرَب الحقيقية، الخاتم طبيعُة فيه تُدَرك الذي الوقت حلول فمع
«مقصوًدا»، كان الخاتم عىل بيلبو عثور بأن القول من بأبسط التعبري أستطيع «ال يقول:
كانت لو الخاتم، عىل بيلبو يعثر أن «مقصوًدا» كان أنه ولو صانعه.»4 قبل من و«ليس»
يف «الحظ» وقائع فأعظم إذن النتيجة؛ لهذه للرتتيب الكواليس خلف تعمل ما قوة هناك

اإلطالق. عىل حظٍّا ليست أنها يتبني بيلبو حياة
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َمن ولكن األوحد، الخاتم بيلبو يجد أن مقصوًدا كان فقد ا، محقٍّ جاندالف كان لو
الظالم سيد سورون — الخاتم صانع ليس أنه َعِلْمنَا لقد النتيجة؟ لهذه ورتَّب قصد الذي
ال جاندالف. أو ذاته بيلبو يكن لم بالتأكيد إذن؟ فَمن سورون، يكن لم إذا ولكن —
الظاهرية املصادفة تلك إحداث من تُمكِّنه التي القوة يملك شخص سوى يكون أن يمكن

لألمور. أكرب مخطط من جزءًا باعتبارها
أحد هو األوحد للخاتم بيلبو اكتشاف أن هي: السؤال هذا عىل البديهية واإلجابة
يتحدث الواقع يف الوسطى. تولكني أرض يف إيلوفاتار إرو يُْدَعى الذي هللا؛ يد تجليات
الخاتم، يَِجد أن لبيلبو َر َقدَّ َمْن هو إرو كان لقد رسائله.5 يف ذلك عن بوضوح تولكني
الخواتم». «سيد يف العظيم البحث رحلة أجل من فرودو إىل ينتقل أن الحًقا للخاتم وأراد
إصبع من الخاتم ينزلق ألن يبدو فيما إرو رتَّب لقد مشكلة. نواجه اآلن ولكننا
لبيلبو السماح أجل من هذا حدث لقد الجوبلن. عفاريت أحد يخنق كان بينما جولوم
أن يمكن اإللهية الخطة هذه ولكن يفعل، أن «مقصوًدا» كان كما الخاتم، عىل بالعثور
ذلك يف النفق ذلك يف بالفعل سيكون بيلبو بأن التنبؤ يستطيع إرو أن لو فقط تنجح

اليوم.
القدرة إرو لدى يكون أن بد فال إلهية. مسبقة معرفة تتطلَّب اإللهية فاملشيئة إذن
للحصول بالحارض التالعب له تتيح بطريقة موثوٍق بشكٍل املستقبل أحداث رؤية عىل

إحداثها. يعتزم التي النتائج عىل
نتيجة اليوم ذلك يف النفق ذلك يف بيلبو وجود كان لقد ممكنًا؟ ذلك يكون كيف ولكن
التي االختيارات تلك تنحية مع حتى األشخاص. من الكثري بها قام عدة فردية الختيارات
جاندالف رفيق للص السماح عىل األقزام موافقة (مثل جانبًا طويل وقت منذ اتخذت
مخبأ عن بعيًدا جاندالف اتِّباع اختيار بيلبو عىل كان فقد األساس)، من بمرافقتهم
عىل للموافقة دوري واضطر اإلنقاذ، مهمة لتويلِّ جاندالف واضطر األعظم. الجوبلن
البغيض». الصغري «الحقري ُعنق يلَّ يختار ألن جولوم واضطر ظهره، عىل بيلبو حمل
أوقات يف ُمَعيَّنة، قرارات التخاذ جميًعا والجوبلن اآلخرون واألقزام ثورين اضطر لقد

البقعة. هذه يف بيلبو وضع أجل من ُمَعيَّنة،
أن إذن لبدا تُتَّخذ، سوف االختيارات هذه كل بأن مقدًما يعلم إرو كان لو ولكن
أن فلو حرة. اختيارات تكون أن يمكن ال أنها يعني وهذا مسبًقا. أُمليْت قد االختيارات
يتوجه أن قبل النفق ذلك يف تحديًدا البقعة تلك يف يكون سوف بيلبو أن يعلم كان إرو
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ألن رتَّب قد إنه إذ يعرفها؛ كان أنه بد ال (والتي طويلة بفرتة االتجاه هذا يف حتى
حرٍّا يكن لم جولوم أن البديهي فمن بساعات)، قبلها جولوم إصبع من الخاتم ينزلق
يكن ولم الهرب، يختار لكي حرٍّا بيلبو يكن ولم الجوبلن، عفريت يقتل أن يختار لكي

ذلك.6 إىل وما ، الناريِّ ر َ بالرشَّ الجوبلن بإغراق أصدقائه إنقاذ ليختار حرٍّا جاندالف

املسبقة اإللهية املعرفة مشكلة (2)

وحرية سيحدث بما املسبقة إرو) (أو هللا معرفة بني البادي الرصاع أن الفالسفة يرى
يف املشكلة تتلخص املسبقة». اإللهية املعرفة «مشكلة عليه يُطَلق االختيار؛ يف املخلوقات

التايل:

قد ملا تقييم مجرد يضع ال فهو يحدث؛ سوف ما «يعلم» إنه يشء. كلَّ هللاُ يعرف (١)
أنا. أفعل قد أو أنت تفعل قد مثلما يحدث

يف وقت أي يف (أو غًدا أفعله سوف ما يعلم أنه بد فال يشء؛ كلَّ يعلم هللا كان إذا (٢)
املستقبل).

وال سلًفا، محددة إذن ترصفاتي فإن غًدا؛ أفعله سوف ما يعلم هللا كان إذا (٣)
مخطئًا. هللا لكان فعلُت (فلو هللا به يتنبأ ما سوى آَخَر شكٍل بأيِّ ف أترصَّ أن يمكنني

األوىل). للعبارة وفًقا املستحيل، األمر وهو
حرة. إرادة أملك ال إذن فأنا سلًفا؛ محددة أفعايل كانت إذا (٤)

بما أفعله؛ يشء أي عن مسئوًال أكون أن يمكن فال حرة؛ إرادة لدي تكن لم إذا (٥)
العكس. أفعل أن أستطع لم أنني

ويبدو يشء. بكل العليم اإلله فكرة ظهور منذ املشكلة هذه مع رصاع يف الفالسفة دخل
تخلَّوا وإال املستقبل، يعلم أنه فكرة عن للتخيلِّ يُضطرون باهلل يؤمنون الذين أولئك أن
األخالقية. املسئولية فكرة عن التخيل عليهم أن يعني مما حرة؛ إرادة لدينا أن فكرة عن
بإنكار املشكلة هذه حلَّ ُمحاولني األوىل االسرتاتيجية بتجربة الفالسفة بعض قام
وايتهيد نورث ألفريد أمثال: الصريوي»؛ الالهوت «علماء فذهب يشءٍ؛ بكلِّ هللا إحاطة
املنفتح»؛ التوحيد و«علماء ،(١٨٩٧–٢٠٠٠) هارتشورن وتشارلز ،(١٨٦١–١٩٤٧)
يوجد فال بعُد، يحدث لم املستقبل أن بما أنه إىل ،(١٩٣٧–٢٠١٠) بينوك كالرك أمثال:
وال حقيقيٍّا، كان إذا إال بيشء علًما تُحيط أن يمكن فال هللا.7 يعرفه كي بشأنه يشء
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عليًما يظل هللا أن غري مفتوًحا. يزال ال املستقبل أن بما املستقبل بشأن حقائق توجد
ال اإلطار هذا ويف الحقائق، «كل» تعلم أنك تعني علًما يشء بكل اإلحاطة ألن يشء؛ بكل

َمصونًا. اإلرادة حرية مفهوم يظل وبذلك باملستقبل؛ معرفًة ذلك يستلزم
املعارصين لالهوتيني تصلح أن يمكن االسرتاتيجية هذه مثل كانت إن واضًحا ليس
مشكالت تخلق أنها شكَّ ال املسبقة. اإللهية املعرفة مشكلة يواجهون الذين اآلخرين
حالة يف حقيقية مسبقة معرفة وجود املتدينون املؤمنون يَْقبَل املثال، سبيل عىل عديدة.
أن الرتجيحي) للتقدير ا مضادٍّ (بوصفها حقيقية لنبوءة كيف واضًحا وليس النبوءات،
التي الصفات مع تتضارب أنها أيًضا يبدو االنفتاحي. التوحيد مخطط ظل يف تتواجد
للتبدُّل. القابلية وعدم الثبات، مثل: يمتلكها؛ هللا بأن الالهوت علماء من الكثري يؤمن
ال هللا بأن توحي الثبات صفة ولكن حاًرضا، املستقبل يصري حني ستتغريَّ هللا فمعرفة

أبًدا. يتغريَّ
لالهوتيي االسرتاتيجية هذه تصلح فلن الالهوتي، السياق ذلك يف الحال كان وأيٍّا
لم التي األخرية قصصه من واحدة يف للمستقبل. تمتدُّ إرو معرفة ألن الوسطى؛ األرض
إرو معرفة تولكني يقارن األفكار»، عن التعبري يف «بحث وهي القراء؛ من بالكثري تَْحَظ
عقًال إن املستقبل. رؤية يستطيعون ال الذين لهؤالء التنبؤية بالقوى الحقيقية املسبقة
ال أنه يعني هذا ولكن آه! آخر. عقل من فقط املستقبل معرفة «يمكنه إرو عقل سوى
هدفه.»8 من جزءًا إرو لدى رأى وسيٍط عقٍل من أو النهاية، يف إرو عقل من إال يعرفه

مفتوًحا. املسبقة اإللهية املعرفة إنكار خيار تولكني يرتك لم وبذلك
وكان اإللهية، املشيئة أساس يقوِّض االنفتاحي التوحيد أن يبدو حال، أي وعىل
يكون أن يمكن ال كان فإذا األساس. من الصداع هذا لنا سبَّب ما هو اإللهي إرو ل تدخُّ
كي لبيلبو األمور يُرتِّب أن يمكنه فال إذن مفتوح؛ املستقبل ألن مسبقة معرفة إرو لدى
به. يسري أنه يبدو الذي بالشكل يَِسري أن اإللهي املخطط ف لتَكشُّ يمكن وال الخاتم، يجد
بإنكار املشكلة حلَّ الفالسفة بعض حاَوَل آَخَر. حلٍّ عن البحث علينا سيكون إذن
اإلرادة حرية أنَّ زعموا فقد سلًفا؛ ُمقدَّرة أفعالنا داَمْت ما ُحرًَّة إرادًة امتالكنا عدم فكرة
أنكر «التوافقية»). برباعة: عليها أطلق نظرية (وهي سلًفا ُمقدَّرة أفعالنا كون مع تتوافق
بأنه مؤمنني األخالقية، املسئولية من يُحرِّرنا أن شأنه ِمْن اإلرادة حرية غياب أنَّ آخرون
وقد ممكنة. تزال ال األخالقية املسئولية ألن يهم؛ فال حرة إرادة لدينا يكن لم إذا حتى
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من العديد جانب إىل اآلراء هذه مثل عن (١٧١١–١٧٧٦) هيوم ديفيد مثل فالسفة دافع
دينيت.9 ودانيال فرانكفورت، هاري مثل: املعارصين؛ املفكرين

فيذهب تنجح؛ أن يمكن االسرتاتيجيتني من أيٌّ كان إذا بما ٌة جمَّ شكوٌك تُِحيط
أن يمكن اإلرادة حرية عقالني بشكل عليه يُطَلق أن يمكن مما يشء ال أنه إىل النقاد
من قرون قبل حتى فيه تغيري ال راسٍخ بشكٍل سلًفا أفعالها تُقدَّر كائنات عىل ينطبق
أخالقيٍّا مسئولني نكون أن يمكن كيف أيًضا واضًحا وليس الحياة.10 هذه إىل مجيئها

كامٍل. بشكٍل سلًفا محدَّدة أفعال عن

واملوسيقى الحرية (3)

مشكلة حل تولكني يحاول فلن الواقعي، العالم بشأن الفالسفة ِعيه يدَّ قد ما كان أيٍّا
واقعية خيارات يحوي اإلرادة حرية من نوٍع وجود بإنكار املسبقة اإللهية املعرفة
تَُعدُّ التي الحرية»، «هبة يملكون البرش إنَّ تولكني يقول بل «الهوبيت»، يف ف للترصُّ
«موسيقى عن بعيًدا العالم، يف الكائنة والُفَرص القوى وسط حياتهم تُشكِّل «فضيلة

األخرى».11 األشياء لكل الَقَدر بمنزلة تَُعدُّ التي اآلينور»
األخرى»؟ األشياء لكلِّ الَقَدر بمنزلة تَُعدُّ التي اآلينور «موسيقى تحديًدا هي ما ولكن
«أينوليندليه: يف نَِجدها أن يمكن التي الخلق، قصة من األدبية نسخته إىل هنا تولكني يُِشري
كائناٌت (وهم اآلينور يؤدِّي القصة هذه يف «السليمارية». روايته يف اآلينور» موسيقى
فيما إرو يخلقها التي املستقبلية، العالم قصة بداخلها تَْحوي كونيًة سيمفونيًة مالئكيٌة)
اإللهي، والتوافق االنسجام بهذا التاريخية باألحداث التنبؤ جرى لهذا، ونتيجًة بعد.
الَقَدر من نوًعا باعتبارها لسيمفونيتهم عزفهم كيفية يف اآلينور اختيارات تعمل بحيث
بطريقة الترصف لهم تتيح حرة إرادة يملكون الذين البرش، عدا فيما للعالم؛ املصري أو

املوسيقى.12 القطعة تُمليه بما ُمثَقلة غري
يتم بل فحسب، عموًما حرة إرادة لديهم (والهوبيت) البرش بأن إخبارنا يتم وال
يختار أن املثال، سبيل عىل استطاع، فقد حرًة؛ إرادًة يملك بالذات بيلبو أن أيًضا إخبارنا
إربور»، عن «البحث بعنوان تولكني قصة ويف مطلًقا. األقزام مرافقة وعدم باملنزل البقاء
عىل بيلبو عثور من عديدة سنوات بعد جاندالف مع خاَضها محادثة فرودو يروي

الخاتم.
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ذلك «يف قائًال: الخواتم» «سيد يف الواردة تعليقاته جاندالف يردِّد املحادثة، هذه يف
بيلبو يعثر أن «مقصوًدا» كان «لقد الخوف: ويملؤه ضئيل لهوبيت قلُت البعيد الزمن
يحمله.» َمن أنت تكون أن «مقصوًدا» كان ولذلك صانعه؛ ِقبَل ِمْن و«ليس» الخاتم، عىل
فيجيب النقطتني».» هاتني لكلتا أرشدك أن «مقصوًدا» «وكان أضْفُت: قد أكون وربما
من الرغم عىل جاندالف، يا قبل ذي من قليًال أفضل بشكل اآلن أفهمك «رصُت فرودو:
أنا. وكذلك الوطن، يرتك أن رفض ربما ال، أم «مقصوًدا» كان سواء بيلبو، أن أعتقد أنني

تُجِربنا.»13 أن يُمِكنك يكن لم
وأن املستقبل، يرى أن ا حقٍّ يستطيع إرو أن لتولكني، بالنسبة الواضح، من إذن،
اآلخرين األشخاص (مثل بيلبو يملك الوقت نفس ويف املسبقة، ملعرفته وفًقا خطًطا يضع
نعود وهكذا ينتهجه. الذي السلوك اختيار حرية الخطط) تلك من جزءًا يُمثِّلون الذين
الناس يملك عندما حتى كامًال، املستقبل معرفة عىل إرو ُقدرة مشكلة ملواجهة مجدًدا

ممكنًا؟ ذلك يكون كيف حرة. إرادة

البوثي تولكني حل (4)

الروماني الفيلسوف غرسها املسبقة اإللهية املعرفة ملشكلة محتمٍل آَخَر لحلٍّ بذور ثمة
بينما ألََّفه الذي الفلسفة»، «عزاء الكالسيكي عمله يف ٤٨٠–٥٢٤م) (حوايل بوثيوس
يملكون ال البرش أنَّ إىل بوثيوس ذهب جائرٍة.14 بتهمٍة اإلعدام انتظار يف السجن يف كان
ومستقبلهم بالفعل، وىلَّ قد ماضيهم إن إذ زمن؛ أي يف وجودهم، من صغرية ذرَّة سوى
لذا املطلق. الوجود له فاهلل هللا؛ عىل ينطبق ال ذلك أن بد ال أنه اعتقاده ويف بعُد. يأِت لم

الزمن. مدار عىل ً ُمجزَّأ وليس واحدة، دفعة واقعه كل لديه يكون أن بد فال
فنحن للتغيري، خاضع وغري الزمن، إطار خارج هللا أن يعني ذلك أن بد ال ولكن
ومستقبل. وحارض ماٍض ولنا يوم، كل ونتغري العمر، بنا ويتقدم لسنوات، نعيش البرش
طول مسألة مجرد ليس والفارق منَّا، كأَحٍد فليس بوثيوس، اعتقاد بحسب هللا، أما
بل ومستقبل»، وحارض «ماٍض له فليس األساس؛ من هللا عىل يرسي ال فالزمن الزمن؛

15. يتغريَّ ال مخلد « آنيٌّ «حارض فقط
اإللهية املعرفة مشكلة حلِّ يف الزمن إطار خارج هللا بأنَّ بوثيوس ادِّعاء يساعد كيف
ذلك. يفعل يشاهده ألنه عشاءه يتناول الرامي بارد أنَّ يعلم بيلبو أنَّ َهْب املسبقة؟
فاملعرفة البتة؛ شكٍّ محل الحرة بارد إرادة تضع ال وترصفاته بارد بأفعال معرفته إن
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كان إذا ولكن الحرية، بشأن فلسفية إشكاليات أي تثري ال «الحارض» يف يقع بحدث
فهو، املستقبل؛ يرى أن هللا فبإمكان إذن بوثيوس، يعتقد كما الزمن، إطار خارج هللا
لديه تكن لم فاهلل ثَمَّ ومن «اآلن»؛ يحدث ولكنه املستقبل، يف ليس فقط، هللا منظور من

تماًما. الحريف باملعنى «مسبقة» معرفة
أمامك. تُعَرض «الهوبيت» جاكسون بيرت فيلم من فيلمية نسخة لديك أنَّ تخيَّْل
الكيفية، هي تلك واحد. آٍن يف ونهايته الفيلم بداية يف املشاهد إىل تنظر أن بإمكانك
خارج ويوجد خالًدا هللا كان فلما للكون. هللا رؤية بوثيوس بها استوعب التي عام، بشكل
آالف بعد عىل تقع أحداثًا لها، زمن ال أبديًة واحدٍة ملحٍة يف يرى أن فبوسعه الزمن؛ إطار

نفسها. اللحظة يف تقع جميًعا وكأنها إياها مشاهًدا السنني،
بتولكني؟ عالقته ما ولكن لبوثيوس، بالنسبة وعظيٌم جيٌِّد ذلك كل إنَّ تقول لعلَّك
ملشكلة تولكني إليه ل توصَّ الذي الحل كان هذا أن عىل واضحة مؤرشات هناك الواقع، يف
يف الخيالية الوسطى األرض ويف الواقعي اليوم عالم من كلٍّ يف املسبقة، اإللهية املعرفة

«الهوبيت».
لنَُعْد، مختلفة. كثرية مواضع يف البوثيَّ الحلَّ تبنَّى قد تولكني أنَّ إىل إشارات ثمة
ردهات يف تعزف لنا، يُقال مثلما القطعة، هذه إن اآلينور. موسيقى إىل املثال، سبيل عىل
مثل العليا؛ الطبقة مالئكة الفاالر، بينهم (من اآلينور من بعٌض يختار حني زمنية. ال
يف «دخلوا إنهم يُقال إرو َخَلقه الذي الجديد العالم دخوَل الجن) لها يَُغنِّي التي إلبرييث

الزمن».16 بداية
عن التعبري يف «بحث قصة يف توجد املوضع لهذا مبارشة األكثر املناقشة لعلَّ
حيث الوسطى؛ األرض يف األفكار نقل كيفية مسألة عىل القصة هذه تركز األفكار».
جوندولني، من بنجولودا هو الجن؛ من والعلم املعرفة سادة أحد تولكني يستخدم
وزمن املادي الكون إىل الفاالر «دخل املعرفة، سيد بحسب املفرتض. املؤلف باعتباره
شيئًا يدركوا أن يستطيعون وال مستمر، أنه طاملا الزمن، داخل اآلن وهم اإلرادة، حرية
يسرتجعوا أن فبإمكانهم بدايته؛ قبل وجودهم ذاكرة طريق عن إال الزمن نطاق خارج
أي «يروا» أن يستطيعون ال ولكنهم إرو، عىل منفتحون بالطبع وهم والرؤية. األنشودة

شاءوا.»17 كلما عقله من جزء
مثل — الكائنات وأن الزمن، إطار خارج أشياء هناك أن الواضح من أنه الِحْظ
بشكٍل إرو، وعقل األشياء. تلك رؤية يستطيعون ال — الزمن داخل املوجودين الفاالر

األشياء. تلك من واحٌد ، ضمنيٍّ
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التي النقطة عن التايل التعليق تولكني يعرض القصة، تلك من الِحٍق موضٍع يف
املستقبل: معرفة عىل الفاالر قدرة بشأن املعرفة سيد يثريها

فيؤكد املتأخر»؛ «اإلدراك ب املتعلِّقة املسألة هذه يف … هنا بنجولودا يستفيض
«املستقبل» من جزء يوجد فال … بداخله يوجد ال ما يعلم عقٍل ِمن ما أنه
عقل أيَّ أن بمعنى رآه؛ أن له سبق وال يراه أن يستطيع ال العقل ألن هناك؛
من إال املستقبل عن يشء معرفة يمكنه ال العقل هذا ومثل الزمن. داخل كائن
النهاية، يف فقط إرو من املعرفة يعني هذا ولكن رآه، قد كان آخر عقل خالل
الذين اآلينور (مثل هدفه من جزءًا إرو لدى رأى قد يكون وسيٍط عقٍل من أو
يعرف أن د ُمجسَّ ملخلوٍق يمكن ال وهكذا املادي). الكون يف اآلن الفاالر هم
قادٍم وحٍي طريق عن أو الفاالر، من مستمدٍّ بتوجيه إال املستقبل عن شيئًا

إرو.18 من مبارشًة

يف يتجىلَّ ما نادًرا رواياته، يف امُلستخَدم الكتابة، يف والسلس املبارش تولكني أسلوب إنَّ
العذر يُلتَمس قد بينما لكن القاعدة. من استثناء هذه حالتنا وليست الفلسفية، كتاباته
تبدو الفقرة هذه أنَّ إال كبرٍي، حدٍّ إىل غامضة الفقرة هذه تفاصيل بأن العتقاده للقارئ
داخل يوجد عقل من ما أنه يرى تولكني كان فقد تقدير؛ أقل عىل كبرٍي بشكٍل واضحًة
هي املستقبل ملعرفة الوحيدة الوسيلة أن يعني وهذا املستقبل. يرى أن يستطيع الزمن
كلَّ أن يعني وهذا الزمن). خارج يكون أن بد ال ثم (ومن رآه عقٍل من عليه التعرُّف

إرو. من النهاية يف تأتي باملستقبل الخاصة املعرفة
الهوبيت أو األقوياء، الفاالر عقول (سواء الزمن داخل الكائنة العقول تكون ربما
دقيٍق بشكٍل — باملستقبل التكهن عىل قادرة املحليني) املثقفني أو بيلبو، مثل: العاديني؛
إطالًقا. مسبقة معرفة ليست تلك ولكن واستنتاجاتها، أدلتها من باستقرائه — ما بدرجٍة
رؤية عىل إرو وقدرة مبارشة. املستقبل رؤية يستطيع الذي هو الالزمني إرو عقل وحده
املعرفة مشكلة من للهروب وسيلة تمنحنا قد زمني ال بشكل يحدث بينما املستقبل
عن الكشف استطاع زمني، ال حارض يف األشياء كل يرى إرو كان وملَّا املسبقة. اإللهية

الوسطى. األرض سكان حياة يف اإللهية خطته
يف آخر يشء كل مثل جدلية مسألة تلك ا؟ حقٍّ املشكلة البوثي النهج يحل هل
األخرى الصفات مع متوافقًة أو منطقيًة الفكرُة كانت إن يتساءل فالبعض الفلسفة.
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مماثلة مشكالت تثري الالزمنية املعرفة أن آخرون ويعتقد يحوزها. هللا أن يُعتَقد التي
بأنه يُقرُّون النقاد بعض ولكن نفسه،19 بالقدر «ثابتة» تبدو إذ املسبقة؛ املعرفة ملشكلة
الصعب من أنَّ لدرجة العادي، تفكرينا أسلوب عن للغاية غريب الالزمنية مفهوم حتى
أن واضًحا يبدو حال، أي وعىل حلُّها.20 يمكن ال االعرتاضات هذه مثل أن من التأكَُّد
الوسطى. األرض عىل انطبق قد هذا وأن نجح، قد البوثي الحل أن يظن كان تولكني

تحُدث لم نرى، كما بيلبو، ومهارب» «مغامرات إن البداية. لنقطة نعود وهكذا
من إرو ِقبَل ِمْن ُمرتَّبة كانت ولكنها وحده»، بيلبو «مصلحة أجل من الحظ» «بمحض
الالزمني اإلله هذا أْلَهَمها عقوٍل من تأتي الحقيقية النبوءات إن الجميع. مصلحة أجل
محظوظ يشء؛ كل برغم ا حقٍّ محظوظ بيلبو لعل ولكن قادم، هو بما علًما يُحيط الذي
غاية يف «ظلَّ إنه لنا فيُقال إلهية، خطة يف العظيم الدور هذا مثل ليلعب باختياره
أرنٍب ِرْجِل من وما 21«. عاديٍّ غري بشكٍل طويلة كانت التي حياته، نهاية حتى السعادة

ذلك. من أكرب حظٍّا شخص أي تمنَح أن يُمِكنها
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املقالة من اخلروج

امُلقِفرة األرض يف القرار واتخاذ الشجاعة

واطسون كارلني جامي

ويَطُرقون القفر، َعْربَ طريَقهم والرُّفقُة ثورين يشق «الهوبيت»، رواية أحداث بداية يف
عالقون هم وبينما النهر. يف مؤنهم، معظم يحمل الذي خيولهم، أحُد فيَهوي وعرة، بقعة
إذا ا عمَّ التساؤل يف ويبدءون بعيد، من قادًما ضوءًا يالحظون والجوع والربد املطر بني

التايل: النحو عىل املناقشة وتسري تتبُُّعه. عليهم كان

يشء أي وكان األمر، واستطالع الذهاب سوى أمامهم ليس إنه البعض قال
الليل. طوال مبتلَّة ومالبس أقل، وإفطار قليل، عشاء من أفضل لهم بالنسبة
للجبال. تكون ما وأقرب معروفة، غري املناطق «هذه اآلخر: البعض وقال
فقد لها؛ جدوى ال القديمة والخرائط اآلن، الطريق هذا املسافرون يرتاد قلَّما
عن يسمعون كانوا ما نادًرا إنهم بل حماية، بال والطريق لألسوأ، األمور ت تغريَّ
قد التي املتاعب قلَّت طريقك، تميضيف بينما فضوًال أقل كنت وكلَّما هنا، امللك
يف املطر بدأ ثم «… فرًدا عرش أربعة نحن النهاية «يف البعض: وقال تواجهها.»
العراك. يف وجلوين أوين وبدأ مىض، وقت أي من أسوأ بشكل بغزارة الهطول

األمر.1 حسم ما ذلك وكان



والفلسفة الهوبيت

كل إن بالغ»؟ «بشكل باملخاطر محفوًفا كان هل باملخاطر. محفوًفا القرار كان
هل آمنة؟ الطائرة هذه هل واملخاطرة؛ الشكِّ من َقْدٍر عىل ينطوي نتخذه تقريبًا، قرار،
االنعطاف إشارة ييضء الذي الشخص هذا هل البورصة؟ من أموايل أسحب أن ينبغي
قليلني أن غري صحيح؟ بشكل قهوتي القهوة عامل يل سيُِعدُّ هل ا؟ حقٍّ ينعطف سوف

بيلبو. يخوضها كالتي مخاطرات يخوضون َمن هم منا
املغامرات فكلُّ باملغامرات. شغف لديه هوبيت ألنه اعتيادية؛ غري شخصية بيلبو إن
ل وتحمُّ الخطر عىل التغلُّب عىل بقدراتهم يُشاُد ما عادًة واملغامرون مجازفات، تتطلَّب
يبدو، كما املغامرين، أفضل ولكن نبيٍل، غرٍض ألَْجل ذلك يكون عندما سيما ال املشقة،
فلن والطيش، بالرعونة اتسموا فإذا املخاطر. حساب يف األفضل يَُعدون الذين هؤالء هم
أهدافهم يبلغوا فلن الحذر، تحرِّي يف بالغوا وإذا للغاية، طويل لزمن مغامرين يكونوا

النبيلة.
قيِّمة، أهداف أنها يبدو ملا عظيمًة مخاطَر ورفاُقُه بيلبو يخوض «الهوبيت»، يف
ولكن الهوبيت)، غري بني األقل (عىل أبطاًال باعتبارهم واسٍع نطاٍق عىل إليهم ويُنَظر
َمن هم منَّا قليٌل ومتهورة؟ رعناء أنها أم وشجاعة، جيًدا محسوبة بيلبو قرارات هل
أن يمكنه ال بالطبع منا والبعض للغاية، ُمْقِنع سبب أي دون للخطر حياتهم يُعرِّضون
ف يترصَّ ما شخٌص كان ما إذا موضوعي، بشكل نعرف، أن يمكن كيف إذن ذلك. يتخيَّل

ر؟ بتهوُّ أم بشجاعة، أم بجبن،
التفكري بعض املنطقي. التفكري مبادئ عن بالكثري يُخربونا أن الفالسفة يستطيع
ُمْعَظمه ولكنَّ البحتة، الرياضيات أو الرمزيِّ املنطق يف كما بْحٍت، بشكٍل شكليٍّا يكون
تشرتيها. مستعملة سيارة أي أو له، تُصوِّت سيايسٍّ مرشٍح أيِّ تحديد يف كما للغاية؛ عميلٌّ
ترتبط التي ظروفنا ومالمح سمات بشأن دالئَل النفس وعلماء االقتصاديون منََحنا وقد
وتوجيهنا التفكري، اسرتاتيجيات ببعض تعريفنا خالل ومن منطقية. قرارات باتخاذ
قرارات أفضل اتخاذ عىل مساعدتنا للفالسفة يمكن بدقة، السمات هذه مالحظة لكيفية

اليقني. وعدم الشك ِخَضمِّ يف حتى ممكنة،
الرياضيات أو املنطق يختلفعن إذ التفكري؛ من فريًدا نوًعا األخالقي» «التفكري يُعتَرب
— هي بعينها؛ لنتيجة يهدف ألنه عميل؛ تفكري األخالقي فالتفكري بْحٍت. بشكٍل الشكليني
األخالقية، الفضيلة عن َطْرِحِه يف به. القيام يجب الذي الصواب اليشء تقرير — تحديًدا
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الفضيلة عن وميََّزهما والحماقة. الجبن هما: رذيلتني؛ (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أرسطو َد حدَّ
الشجاعة.2 وهي لهما؛ املوازية

وسيوافق شجاع، بيلبو أن عىل «الهوبيت»، رواية بنهاية الرأي، يف معظمنا سيتفق
األمر يتعلَّق حني بديهياتنا وتتباين األحيان، بعض يف متهوِّر ثورين أنَّ عىل أيًضا كثريون
القاعدة، قفز هواة أو الصخور متسلِِّقي مثل الخطرة؛ بالرياضيات امُلولعني عىل بالحكم
وهو أال الحاالت؛ هذه يف املحك عىل هو ما بشأن سيتفق — األقل عىل — معظمنا ولكن
يظهر سؤال ثمة ِبَعيْنِها، مغامرة أي يف املحك عىل هو بما األهداف نقارن وحني حياتهم!

املخاطر؟ تساوي األهداف هل تلقائيٍّا:
ما فعٌل كان ما إذا لتحديد طريقتني ح أَُوضِّ سوف بيلبو بمغامرات مستعينًا
بهاتني نستعني وسوف الرشطي. واالحتمال املتوقعة، املنفعة نظرية هما: منطقيٍّا؛
بعد املريبة. النتائج من متنوعة مجموعة وسط بيلبو تفكري جودة مدى لتقييم النظريتني
يكون ربما الشجاعة. عن أرسطو لرؤية وفًقا النتائج عىل الحكم يمكن كيف سنرى ذلك
اتخاذ أدوات بعض ستجمع وربما ال. وربما أحمق، أنه يف ني ُمحقِّ اآلخرون الهوبيت

القادمة. مغامرتك يف معك لتحزمها القرار

إلهي! يا والحظ، واألزمات، األلغاز، (1)

قضية ْل تأمَّ الصعوبة، بهذه اليقني وانعدام الشك وسط التفكري يكون ملاذا ترى لكي
عىل وحياته ألغاز لعبة يف متورًطا نفسه يجد جولوم بمخبأ بيلبو يتعثَّر حني األلغاز.
ال مجموعة بني من محدَّدة إجابة اختيار تتطلب ألنها الحل؛ صعبة األلغاز كانت املحك.

أكثر. ال املبهمة الدالئل من مجموعة باستخدام املعلومات من نهائية
كالتايل: بيلبو عىل جولوم يطرحه الذي الثاني اللغز يَِسريُ املثال، سبيل عىل

يبكي، صوت بال
يرفرف، أجنحة بال
يقضم، أسنان بال

يتمتم.3 فم بال

الحب، العمر، الزمن، الوصف: هذا تضاهي أن يمكن للغاية كثرية أشياء يبدو، فيما هناك،
ربما حسنًا، املالية. األوراق سوق يف هبوٌط مضطربة، َمِعدة مزعج، رصير ذو سلكيٌّ باٌب
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مالءمة «األكثر» اليشء إيجاد هي بالطبع لغز أي فكرة ولكن املبالغة. باب من األخرية
املوقف، هذا يف األمثل. النحو عىل اللغز صاحب فيه «يفكر» ما يالئم أن واألهم ملفاتيحه،
الحظ ولحسن قبل، من اللغز لهذا شبيًها شيئًا َسِمع قد — حظه لحسن — بيلبو كان

الرياح. عقله: يف كانت التي اإلجابة لجولوم قدَّم
إىل ما للغٍز املحتملة اإلجابات لتقليل وسيلة هناك يكون ال ما غالبًا الحظ، لسوء
قد معلومات لديه تكون أن املجيب من تتطلَّب األلغاز وبعض معه، التعامل يمكن عدٍد
يطرح حني فيسبوك! عن لغًزا بيلبو أعطى أحدهم أنَّ لو فقط تخيَّل له. متاحة تكون ال
لم الذي املسكني، لبيلبو ًا محريِّ لغًزا «كان أنه نعلم بيلبو، عىل األسماك عن لغًزا جولوم
بيلبو ل توصُّ وراء الوحيد السبب بوسعه».4 ذلك كان لو قط، باملاء صلة أية لرتبطه تكن
ذلك وكان قدمه. أصابع عىل لتستقرَّ املاء من قفَزْت سمكًة أنَّ هو الصحيحة اإلجابة إىل

بيلبو! حظِّ ُحْسِن ِمْن
غامضًة ومفاتيَح دالئَل األلغاز، شأن شأنها الحياة، تُْعِطينا ما غالبًا الحظ، لسوء
نحتاج سليمة، قرارات اتخاذ أجل ومن ترصفاتنا. يف نتبعه أن ينبغي الذي النهج بشأن
املعلومات كل لدينا يتوفر ألن نحتاج ال نحن األلغاز. يف املتوفرة تلك من أكثر ملعلومات
العون. من لقليل بحاجة نكون ما أحيانًا ولكن املهمة، القرارات اتخاذ عند الصلة ذات
وإجراءات الصلة، ذات املعلومات أيرس: التفكري يجعالن شيئان — األقل عىل — وهناك

القرار. اتخاذ
فَقبْل نتخذه. الذي بقرارنا ترتبط سياقية حقائق من الصلة» ذات «املعلومات تتألف
املحتملة العواقب ملعرفة نحتاج األمان، أحزمة بارتداء السيارات قائِدي يُْلِزم قانوٍن إلغاء
ما إذا ِلنََرى السيارات حوادث إحصائيات إىل للرجوع ونحتاج األمان، أحزمة ارتداء لعدم
ملعرفة ونحتاج الخطرية، اإلصابات أو الوفاة خطر من ا حقٍّ يُقلِّل األمان حزام ارتداء كان
ترتبت التي النتائج وما األمان، حزام ارتداء قوانني ألغت قد األخرى الواليات كانت ما إذا
واالستدالالت إحصائية، املعلومات جميع ستكون بالطبع ألغتها. كانت إذا ذلك، عىل
بشكل أكيدة تكون لن مجتمعنا بمستقبل يتعلق فيما اإلحصائيات هذه من املستمدة
ا عمَّ أفضل فكرة لدينا ستكون ولكن يقينًا، يحدث سوف ما معرفة لنا يتسنى لن مطلق.

القانون. إلغاء تم إذا يحدث قد
ذات املعلومات من الكثري توفري من الفالسفة يتمكن ال ما عادًة الحظ، لسوء
عىل القرار، اتخاذ إجراءات أما املجال. لخرباء للجوء تحتاج سوف ذلك، ألجل الصلة.5

اختصاصهم.6 صميم من فهي اآلخر، الجانب
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استخالص عىل تساعدنا التي التفكري اسرتاتيجيات هي القرار» اتخاذ «إجراءات
إجراءات من الكثري وهناك لدينا. املتوافرة الصلة ذات املعلومات من األقرب النتيجة
التي املعلومات عىل إليه تحتاج الذي اإلجراء تحديد يعتمد وسوف املختلفة، القرار اتخاذ
يف كما مؤكدة، املعلومات تكون حني ما نوًعا ومبارشة بسيطة اإلجراءات وتكون تريدها.
أخرى، أحداث عىل تعتمد أو منقوصة معلوماتك تكون حني أما املنطق. أو الرياضيات
شبِه بشكٍل تُتََّخذ بيلبو أمثال املغامرين تواجه التي والقرارات تعقيًدا. اإلجراءات فتزداد

املتاحة. القرارات عواقب بشأن اليقني عدم من جوٍّ وسط دائٍم
السجينني». «معضلة عليه يُطَلق وشكٍّ ريبٍة وسط للتفكري كالسيكيٌّ نموذٌج ثمة
أنك تخيَّْل ذلك. شاءوا إذا نَي ُمتخفِّ لصوًصا يكونون بأنهم بالطبع الهوبيت يعرف
وجرى الرشطة بواسطة عليكما ُقِبض قد الرسقة يف لك ورشيًكا أنك وافِرتْض هوبيت،
عىل االعرتاف إما يمكنك ِخياَريْن: ُمعتِقلوك لك يَُقدِّم منفصلتني. غرفتني يف استجوابكما
الحالة، هذه يف خيار، كل عواقب أن تعلم الحظ، ولسوء الكالم. عن االمتناع أو رشيكك
ذلك هو ورَفض عليه تعرتف أن اخرتت فإذا رشيكك؛ يتخذه الذي االختيار عىل تعتمد
(األنفاق املغلقة األنفاق يف سنوات عرش رشيكك سيقيض فيما رساحك يُطَلق فسوف
ورفْضَت هو اعرتف إذا باملثل، الخواتم»). «سيد يف سجونًا شاركي رجال يتخذها التي
فسوف كالكما، اعرتف إذا أما سنوات. بعرش عليك ويُحَكم رساحه يُطَلق فسوف أنت؛
قضيتكما تحويل وتمَّ االعرتاف كالكما رفض وإذا سنوات، لخمس السجن إىل تذهبان
بشكل الخيارات هذه ولتقييم عامني. ملدة السجن إىل كالكما يذهب فسوف القضاء، إىل

التايل: بالنموذج تمثيلها يمكننا أوضح،

االعرتاف

االعرتاف

الرفض

الرفض

أنت

الرشيك

٥، ٥

٢، ٢

٠، ١٠

١٠، ٠
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تعرف أنت رشيكك. اختيار من «للتأكد» وسيلة توجد ال للقرار، البياني املخطط هذا يف
السجن. يف فقط بعامني اإلفالت فيمكنكما االستجواب، أمام بالصمت كالكما َك تمسَّ إذا أنه
غري احتمال (وهو عليك يعرتف سوف رشيكك أن املؤسف: االحتمال تواجهان ولكنكما
بينما السجن يف سنوات «عرش» لقضاء تُْضَطر وسوف لهوبيت)، بالنسبة للغاية جذَّاب
األمثل؟ الترصف تُحدِّد كيف رشيكك، إىل التحدُّث عىل القدرة بدون بالحرية. هو يَنَْعم
يُطَلق والشك الريبة وسط بالتفكري الخاصة األدوات وأشهر أقدم من واحدة ثمة
حني التايل، يف النظرية لهذه األساسية الفكرة تتمثَّل عة». املتوقَّ املنفعة «نظرية عليها
نتيجة، لكل تقديرك مدى وتعلم ما، قراٍر يف اختيار كل نتائج حدوث باحتمالية تعلم
«شجرة وتُعتَرب صالحك.7 يف سيَُصبُّ قراٍر أيَّ بسيطٌة حسابيٌة عمليٌة تخربك سوف
وتصلح املتوقعة، املنفعة نظرية الستخدام وحدسية بديهية األكثر الطريقة هي القرار»
السجينني، معضلة عىل تطبيقها يف نبدأ وسوف البسيطة. القرار إشكاليات من للكثري

جيٍِّد. بشكٍل تطبيقها بيلبو استطاع كيف سنرى وبعدها
«بالنسبة عواقبه عىل بناءً القرار أتخذ أن فعيلَّ السجينني، معضلة أواجه كنُت إذا
الشكل (انظر خياران لديَّ الصلة. ذات املعلومات عىل الرتكيز يل يتيح ذلك فإدراك يل»؛
أو يعرتف سوف ا إمَّ رشيكي أنَّ باملائة خمسني بنسبة احتماٌل يوجد ِخياٍر لكل التايل)،
وإذا السجن، يف سنوات خمس أقيض فسوف هو؛ واعرتف اعرتفت إذا الحديث. يرفض

وهكذا. بالسجن، حكم أي عىل أحصل فلن االعرتاف؛ هو ورفض اعرتفت
وقوع احتمال رضب سوى أحتاج ال يل، بالنسبة األمثل هو اختيار أي ملعرفة
يف باملائة) خمسني بنسبة االحتمالية هذه تكون متساوية، الفرصة كانت (إذا النتيجة
يف السنوات من عدد أقل قضاء هو الحالة، هذه يف (وتقديري، للعواقب تقديري مدى

محتملة. عاقبة لكل النتائج بجمع أَُقوم ذلك بعد السجن).
قراري:

االعرتاف

الرفض

٥٠٪ يعرتف (أحصل عىل ٥ سنوات) = ٠٫٥ × ٥ = ٢٫٥

٥٠٪ يرفض (أحصل عىل ٠ سنوات) = ٠٫٥ × ٠ = ٠

٢٫٥ + ٠ = ٢٫٥

٥٠٪ يعرتف (أحصل عىل ١٠ سنوات) = ٠٫٥ × ١٠ = ٥

٥٠٪ يرفض (أحصل عىل سنت4) = ٠٫٥ × ٢ = ١ 
٥ + ١ = ٦
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وملا قرار. لكل السجن يف لقضائها سأضطر التي السنوات عدد متوسط اإلجابات تَُمثِّل
أعرتف. أن مصلحتي فمن السنوات، من ممكن عدد أقل عىل الحصول يف راغبًا كنت

املتوقعة املنفعة نظرية العمالقة: ضوء يف (2)

التي املعضلة تذكَِّر «الهوبيت»؟ يف مسافرينا يساعد أن هذا لكل يمكن كان كيف اآلن،
الضوء يستكشفوا أن ينبغي هل الرباري. يف الضوء يرون حني والرُّفقة ثورين يواجهها
الضوء، اتِّباع يقررون القصة: سارت كيف يعرف جميعنا والبلل؟ الربد وسط يبقوا أم
تفلت جاندالف، عودة وبفضل التهامهم. عىل العمالقة ويوشك بهم اإلمساك يتم ثم
كانت َعة املتوقَّ املنفعة نظرية كانت ما إذا ِلنََر للعمالقة. عشاء إىل التحول من املجموعة

نفسه. املصري إىل ستقودهم
يقع أن احتماالت ما التايل). الشكل (انظر قرار شجرة ننشئ سوف البداية، يف
إىل املتوقعة املنفعة نظرية حساب يسهل الضوء؟ صوب اتجهوا إذا مأزق يف املسافرون
يعلم (فمن فرديٍّ منظوٍر من األسهل هو وهذا عليها. متفق قيٍم مجموعة من حدٍّ أقىص

بيلبو. عىل نُركِّز َدْعنا لذا منك؟)8 أفضل تُقدِّره ما
حتى الضوء. صوب اتََّجه ما إذا متاعب يف يقع أن احتمال مدى بيلبو يقرر أن بد ال
لخطر يَُعرِّضهم الذهاب أن عىل متفقون فهم بالضبط؛ املئوية النسبة نعرف نكن لم لو
رقم للخيار بالنسبة للمتاعب نُعيِّنها التي املئوية النسبة كانت فأيٍّا لذا بقوا؛ لو مما أكرب
ب اآلن ْدها لنحدِّ .٢ رقم للخيار بالنسبة للمتاعب نَُعيِّنها نسبة أي من أكرب فستكون ،١
يؤثِّر كيف نرى سوف بعد، فيما .٢ رقم للخيار و١٠٪ ،١ رقم للخيار بالنسبة ٪٥٠

النتيجة. عىل النَِّسب تلك تغيري
االحتمالية تتمثَّل ،١ رقم للخيار بالنسبة خيار؟ لكلِّ املحتملة األخرى النتائج ما
لتناوله. يشء عىل يحصلون وسوف به، للنوم ودافئًا ا جافٍّ مكانًا سيَِجدون أنهم يف األخرى
طعام عىل عثورهم احتمال فإن متاعب؛ مواجهة الحتمال باملائة ٥٠ نسبة نَُحدِّد أننا وبما
بنسبة احتمال هو فالبديل ،٢ رقم للخيار بالنسبة أما أيًضا. باملائة ٥٠ يساوي ومأًوى

والجوع. بالربد وشاِعِرين مبتلِّني سيظلون أنهم باملائة ٩٠
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الخيار ٢:

الخيار ١:

البقاء

٥٠٪ متاعب

٥٠٪ جفاًفا ودفئًا وطعاًما

١٠٪ متاعب

٩٠٪ بلًال وبرًدا وجوًعا

االتجاه صوب
الضوء

ى يَُسمَّ ما وهو نتيجة، لكل بيلبو يَُحدِّدها التي والفوائد التكاليف لتقدير نحتاج اآلن
«وفًقا للنتيجة أرقاًما د تَُحدِّ أن فعليك األصعب؛ الخطوة هي وتلك نتيجة. كل قيمة أيًضا
أي تُعنيِّ أن وبوسعك عليك، كليٍّا يعتمد وهذا محتملة». نتيجة لكلِّ كرهك أو حبك ملدى
واألرقام الفوائد، تَُمثِّل املوجبة األرقام أن ذهنك يف تضع دمت ما مناسبة، تراها أرقام
أو أموال عىل تنطوي التي الحاالت مع كثريًا أسهل هذا ويكون التكاليف. تُمثِّل السالبة

عددية. قيم تعيني يسهل حيث وقت؛
يفتتح الخواتم») «سيد من ساموايز (والد جامجي جافر أنَّ تخيَّل املثال، سبيل عىل
للكوب سنتًا وعرشين خمسة مقابل باينت يبيع كان إذا الشهرية. جعته لبيع حانًة
مطروح (الفائدة التكلفة-الفائدة تحليل فإن إلعداده؛ سنتًا عرش خمسة ويتكلَّف الواحد،

سنتات. عرشة يساوي املتوقعة، القيمة أو التكلفة)، منها
من باينتات خمسة يبيع كي الحانة يف ساعات ثماني يستغرق أنه اعتِربْ اآلن،
وهي أال إضافية؛ تكلفة هناك ولكن سنتًا. خمسني عة املتوقَّ قيمتُه تكون ذلك عىل الجعة.
حاصل (وهي الواحدة للساعة سنتات ستة من بأكثر نتمنَّى، كما يُقدِّره، الذي وقته
قراٌر ذلك لوقته؟ تقديره يعرف كيف ولكن الساعات). عدد عىل عة املتوقَّ القيمة قسمة
تُعَرض أن إىل الساعة يف دوالرات ثمانية بكسب يسعدون الناس من الكثري إنَّ . شخيصٌّ
يستطيعون ال ففجأة الساعة، يف دوالًرا عرش اثني أجرهم ويصبح جديدة وظيفة عليهم

أخرى. مرة دوالرات ثمانية مقابل العمل يتخيَّلوا أن
الجفاف يَُقدِّر فيما النهاية)، يف هوبيت (فهو ١٠٠− ب املتاعب ر يَُقدِّ بيلبو إنَّ ِلنَُقْل
تشعر قد .٢٠− ب والجوع والربد البلل ر يَُقدِّ إنه أيًضا ِلنَُقْل .٢٠+ ب والطعام والدفء
القيم تُعنيَّ حيث الحاالت، هذه يف حدسيٍَّة. ِلِقيٍَم أرقام تعيني إزاء االرتياح عدم من بَقْدٍر
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فجوة تحديد هو إليه نحتاج ما كل سارية. عة املتوقَّ املنفعة تظل أن يُمِكن تفكري، بال
الحسابية: عمليتنا نجرِّْب اآلن َدْعنا نُقدِّره. ال وما نُقدِّره ما بني ما نوًعا كبرية

الخيار ٢:

الخيار ١:

البقاء

٥٠٪ متاعب (−١٠٠) = −٥٠

٥٠٪ جفاًفا ودفئًا وطعاًما (+٢٠) = ١٠ 

١٠٪ متاعب (−١٠٠) = −١٠

٩٠٪ بلًال وبرًدا وجوًعا (−٢٠) = −١٨

االتجاه صوب
الضوء

٥٠ + ١٠ = −٤٠−

١٠ + −١٨ = −٢٨−

صوب االتجاه فإن سيئًا؛ خياًرا يَُعدُّ البقاء أنَّ من الرغم عىل الحسابية، العملية هذه يف
«أسوأ». خيار الضوء

القيم كانت السجينني، معضلة يف هنا. محتملة مشكلة الحظت قد تكون ربما
متاحة قرار) لكل ع املتوقَّ السجن سنوات وعدد الرفض أو االعرتاف (احتمالية العددية
واضحة إجابة عىل والحصول املتوقعة املنفعة نظرية تطبيق السهل من فكان أمامنا؛
َوْضع ثم وقوعها، احتماليات «و» املحتملة النتائج «تخمني» فعليه بيلبو، أما للمشكلة.
بَقْدٍر القيمة أو االحتمالية تغيري إن للنتائج. تقديره قيمة عن تَُعربِّ أنها يُعتَقد أرقام
،١ رقم للخيار بالنسبة ْرنا، قدَّ فإذا تماًما. مختلفة نتيجة إىل يؤدِّي أن شأنه من طفيٍف
،٪٢٠ من بأكثر واإلطعام الدفء فوائد ْرنا قدَّ أو ،٪٥٠ من بأقل متاعب وقوع احتمالية
أن يُبنَيِّ وهذا .٢ رقم للخيار بالنسبة اليشء ونفس املضاد، االتجاه يف يَِسري القرار فإن

يمكن». ما أدقَّ تكون أن بد ال املبدئية «معلوماتنا
الذي ما العون. لتقديم الوسطى األرض يف فالسفة هناك يكن لم الحظ، لسوء
بدائل، عدة يوجد حسابها؟ معه يتعذَّر بشكٍل غامضة بمتغريات يفعله أن لبيلبو يمكن
أكثر مجموعة عىل الرتكيز فمع خاص.9 بشكل مفيًدا أسلوبًا يَُعدُّ املشكلة تبسيط ولكن
الدفء عىل الرتكيز من فبدًال اتخاذه؛ يف أسهل بيلبو قرار سيكون النتائج، من محدودية
واحدة، نتيجة عىل الرتكيز يُمِكنه الوقت، نفس يف كلٌّ واملتاعب، والجوع والربد واملأوى

املتاعب. مثل األخرى؛ املخاوف عىل تعتُِّم أنها لدرجة مهمة نتيجة تكون وربما
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قرار من الضوء صوب االتجاه قرار يف أعىل املتاعب يف الوقوع احتماالت كانت إذا
يف كثريًا تتأثَّر ال األقزام) كنز اسرتداد وهو (أال النهائي الهدف تحقيق واحتماالت البقاء،
خوض من بدًال والربد املطر من قليًال املجموعة تعاني أن ينبغي فربما القرارين، من أي
بالنسبة أعىل متاعب يف الدخول احتماالت أن ترى أن السهل ومن لها. داعَي ال مخاطرة

مجردة. أرقاًما أو حقيقية أرقاًما استخدمنا سواء ،٢ رقم الخيار من ١ رقم للخيار
عىل ُقْدَرتِك من كبرٍي بشكٍل للمنفعة الحسابية العمليات تبسيط يزيد أن يمكن
مصدر ا حقٍّ هي لبيلبو، بالنسبة املتاعب، كانت فإذا ما. لفعٍل عة املتوقَّ املنفعة تعظيم
يتخذوا أن املجموعة وعىل عليه ينبغي كان الضوء، صوب االتجاه إزاء املحوري القلق
آَلْت مما متيقنني نكون بالفعل َحَدَث يشءٍ إىل النظر عند الحال بطبيعة مختلًفا. قراًرا

األفظاظ. العمالقة من جميًعا نََجْوا فقط الحظ بفضل أنه ندرك واآلن األمور. إليه

الرشطي االحتمال الغابة: جن مع الغميضة لعب (3)

يف نرغب إذ ما؛ يشء حدوث احتمال من أكثر هو ما معرفة يف نرغب األحيان بعض يف
ى يُسمَّ ما وهذا بالفعل. حدث قد آخر شيئًا بأن علًما ما يشء حدوث احتمال معرفة
(أو ظلِّ يف «س» الحدث وقوع باحتماالت الرشطي االحتمال يخربنا الرشطي». «االحتمال

«ص».10 الحدث وقوع برشط)
اللعب أوراق من عادية مجموعة من بطاقة سحب يف بدأت إذا املثال، سبيل عىل
سحبت قد بأنني علًما امللك بطاقة بسحب أقوم أن احتماالت ما الجوكر)، (ينقصها
السهل فمن الصلة، ذات املعلومات كل بالفعل نعلم كنا ملا َقبْل؟ ِمْن بالفعل ملك بطاقة
أي يف بطاقة وخمسني اثنتني هناك أن نعلم نحن الحدث. لهذا الرشطي االحتمال تحديد
سحب احتمال يكون فبينما لذا ملوك؛ أربعة هناك أن ونعلم عادية، لعب أوراق مجموعة
قد بأنني علًما ملك بطاقة سحب احتمال فإن باملائة، ٧٫٧ أو ،٤ / ٥٢ هو ملك بطاقة

باملائة. ٥٫٩ أو ،٣ / ٥١ هو بالفعل واحدة سحبت
مرتابطة األحداث كانت ما إذا يهم ال أنه إثارًة الرشطي االحتمال سمات أكثر لعل
«تابعة». فإنها امللك، بإعادة نَُقْم لم حني كانت مثلما مرتابطة، األحداث كانت فإذا ال. أم
أوراق مجموعة من امللوك سحب حالة يف «مستقلة». فهي مرتابطة، تكون ال حني أما
الحالة، تلك يف فعلنا؟ قد كنا لو ماذا ولكن األول. امللك بإعادة نَُقْم لم أننا افرتضنا لعب،
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املرة يف ملك سحب احتمال عن تماًما ِليَْختَِلف الثانية املرة يف ملك سحب احتمال يكن لم
األوىل.11

كان الرشطي؟ االحتمال من امُلتعبون مسافرونا يَْجِنيها التي االستفادة ما
األحداث. ترابط بشأن التفكري يف خطأ أي تجنُّب عىل أسايس، بشكل سيساعدهم،
تحذيرات توجيه تَمَّ قد كان ليًال. الغابات إحدى يف األنوار مع الثانية مواجهتهم تذكَّر
ولكن مريكوود. َعْربَ الطريق عىل البقاء من وجاندالف بيورن من كلٍّ ِمن للرُّفقة صارمة
يف يتمثَّل والذي يواجههم، إغراء أول أمام يضعفون جعلهم واألمطار والعطش الجوع

األشجار. أسفل املشاعل تشبه أضواء
من املسحور، النهر ِسْحر بسبب أيام لعدة استمرَّ سبات بعد بومبور، يستيقظ
وحني والجوع. للبلل أخرى مرة عادت املجموعة أن اكتشاف عىل والطعام، اللهو أحالم
أحالمي وكأن «يبدو دهشة: يف بومبور يصيح الغابة، يف األضواء رؤية يف املسافرون يبدأ
ِمن حدث ما ُمتذكِّرين تردَّدوا، قد النقطة، هذه عند يكونون، ربما حقيقة.»12 إىل تتحول
افرتضوا ربما املجهولة. الغابة يف األضواء صوب اتجهوا مرة آخر يف لهم العمالقة أْرسِ
متاعب يف يقعون فسوف األضواء، من مجموعة اتباع جراء متاعب يف لوقوعهم نظًرا أنه
املجموعة هذه تكون أن املفرتض من لعل أو أخرى. مجموعة اتباع جراء أخرى مرة
مرتني األضواء مع عاِثٍر حظٍّ مواجهة احتماالت كانت ملا أمانًا؛ أكثر األضواء من الجديدة
األساسني، هذين من أيٍّ عىل بناء قرارهم اتخذوا قد أنهم ولو حتًما. هزيلًة التوايل عىل

املقامر». «مغالطة باسم يُْعَرف فيما لوقعوا
أنه افرتاض عىل املقامر مغالطة وتنطوي واالستدالل. التفكري يف خطأ هي واملغالطة
سبيل عىل سببيٍّا. مرتابطني غري أي مستقلني؛ حدثني بني رابط أو صلة وجود من بد ال
باملائة. ٥٠ ب َقذْفها عند الصورة عىل وجهني ذات عملة استقرار احتمالية تَُقدَّر املثال،
حني الصورة وجه عىل استقرت قد بأنها علًما الصورة وجه عىل استقرارها احتمالية ما
مرة؟ مائة الصورة عىل استقرَّْت أن بعد ماذا باملائة. ٥٠ تظل السابقة؟ املرة يف ُقِذَفْت
وغالبًا أخرى. قذفة كل عن مستقلة قذفة كل أن إىل يعزو هذا إنَّ باملائة. ٥٠ تظل
املقامر؛ مغالطة اسم متصلة أنها عىل املستقلة الحاالت مع التعامل خطأ عىل يُطَلق ما
بد» «فال الليلة، مدار عىل عاثًرا حظهم كان إذا أنه يفرتضون ما أحيانًا املقامرين ألن
يظل قد متواصل بشكٍل الفوز يحالفه الذي املقامر العكس، عىل قريبًا. ل سيتحوَّ أنه
ثم أخرى، واحدة مرة أفوز «سوف يفزعه): (بشكل ُمَفكًِّرا قليًال، أطول ملدة مكانه يف

سأغادر.»
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لم ألنهم يرتدَّدون فهم الخطأ؛ هذا املحبطون مسافرونا يرتكب ال الحظِّ لحسن
تفكريهم وجاء الطريق. عن االنحراف من وجاندالف بيورن من للغاية قويٍّا تحذيًرا وا يتلقُّ
الخيار إن الرشطي. االحتمال من عرفوها التي املتوقعة املنفعة مع كبرٍي حدٍّ إىل متوافًقا
يكون «لن قائًال: يشري ثورين فنجد باملخاطر. محفوف األضواء، اتباع وهو أال ١؛ رقم
الطريق، عىل البقاء ،٢ رقم الخيار ولكن أحياء.» منها نَُعْد لم لو جدوى أية وليمة ألية
عىل طويًال الحياة قيد عىل نظل لن وليمة بدون «ولكن قائًال: بومبور يردُّ إذ أفضل؛ ليس
الخيار يف أفضل االحتماالت ولكن بالغة، مخاطرة عىل الخيارين كال ينطوي حال.»13 أي
إن األضواء. الستكشاف جواسيس إرسال عىل يتفقون لذلك الثاني؛ الخيار يف عنها األول
مفيد عمله آلية وَفْهم مرتابطة، األحداث تكون حني الفائدة أشد مفيد الرشطي االحتمال

املغالطات. تجنُّب يف

فيها مبالغ بجرأة ليس ولكن بجرأة، االنطالق (4)

تكشف جميًعا، نعلم كما بالشجاعة؟ اليقني وانعدام الشك وسط التفكري عالقة ما
حاالت من مؤلَّفة شخصيتنا أن يعتقد أرسطو وكان املرء. شخصية عن القرارات بعض
كالخوف ُمَعيَّنة؛ عواطف أو النفعاالت استجابًة الزمن مدار عىل تتطوَّر متنوِّعة، نفسية
مالئٍم نحٍو عىل االستجابة عند والعفة بالفضيلة الشخصية حالة وتتسم الغضب.14 أو
وقد فاضلة. غري أو فاضلة بطرق لالنفعاالت االستجابة ويمكننا ما. شعور أو النفعال
الرذائل: من نوعان وهناك «رذيلة». املعيبة أو املذنبة الشخصية حالة عىل أرسطو أطلق
هو ما الفعل تجاَوَز إذا أما «نقص». رذيلة فتلك الفضيلة؛ لحدِّ ما فعٌل يصل لم إذا
وسط نقطة أي «متوسط»، حدٍّ بمثابة فالفضيلة «مغاالة»؛ رذيلة فتلك للفضيلة، مطلوب

رذيلتني. بني
التهور. ومغاالة الجبن نقص بني املتوسطة الفضيلة هي الشجاعة أن أرسطو أوضح
الشخص أن إىل أرسطو ذهب وقد الخوف. هو له استجابًة الشجاعة تَُعدُّ الذي واالنفعال
بشكل يترصف الذي الشخص ولكنه الخوف، من يخلو الذي الشخص ليس الشجاع

يقول: فكتب املوت،15 من الخوف سيما ال الخوف، مواجهة يف مالئم

األشياء، بنفس يُعنَون الشجاع والرجل املتهور، والرجل الجبان، فالرجل إذن
اإلفراط دائرة يف يقعان والثاني األول إن إذ مختلفة؛ نحوها استجابتهم ولكن
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والرجال الصحيح. املوضع وهي الوسطى؛ املنطقة يلزم الثالث بينما والتفريط،
حني يتقهقرون ولكنهم وقوعها، قبل املخاطر ويرجون يتعجلون املتهورون
ولكن التحرُّك، لحظة يف أشداء يكونون الشجعان بينما بداخلها، يصبحون

قبلها.16 الهدوء يلتزمون

سوف ثَمَّ وِمن الرجال.» لكل واحًدا ليس امُلريع «اليشء بأن اعرتافه من الرغم وعىل
ذهب فقد ما؛ بدرجة شخصآلخر من شجاعة كأفعال تُصنَّف التي األفعال أنواع تختلف
املوت، وهو ترويًعا؛ األكثر باليشء األساس يف ينشغل الشجاع الشخص أن إىل أرسطو

النبيل.17 املوت وبخاصة
استجابة بيلبو يظهر فهل «الهوبيت». يف عدة مواقف يف املوت والرفقة بيلبو يواجه
ذلك ملعرفة طريقة ثمة للشجاعة؟ أرسطو رشوط يستويف هل املوت؟ الحتمالية مالئمة
نتائج وجود ظل يف املتاحة األسباب أفضل عىل بناءً ف يترصَّ بيلبو كان ما إذا النظر هي
منطقية؛ وغري فادحة املخاطرة تكون حني الخطر وراء يسعى كان فإذا مؤكدة. غري

جبان. فهو منطقية؛ املخاطرة تكون حني يهرب كان وإذا متهور، فهو
غالية مثل يصيح فتجده فيه؛ َلبْس ال واضٍح بشكٍل الخوف شعور يَْخُرب بيلبو إن
«منزعًجا وكان الخطرة. األقزام برحلة مرة ألول يعلم حني ينصهر كُهالم ويهتزُّ الشاي،
وشعر بالعمالقة،18 الخاص املشوي الضأن لحم رسقة فكرة واجه حني االنزعاج» أشد
لوطنه عاد لو تمنى كثرية مرات ويف عاليًا.19 النسور أحد حمله حني عينيه وأغلق بدوار

خاصته. األرض تحت القابع املريح الهوبيت نفق يف سامًلا
وإذا حذًرا، تتطلَّب التي املواقف يف وجرأة بجسارة بيلبو يُقِدم ال ذلك، إىل باإلضافة
االستعداد عند ف. يترصَّ أن املوقف عليه يُحتِّم أن إىل خوًفا ينكمش فإنه يشء أي فعل
مريكوود، غابة يجتازوا أن ا حقٍّ عليهم كان إن جاندالف بيلبو يسأل بيورن، منزل ملغادرة
البدائل من الخوف فإن وعليه بكثري. أسوأ األخرى الطرق جميع أن جاندالف له فيوضح
اختيار ضغط وتحت الوحيد، الجبل أغوار ويف خطورة. الطرق أقل عىل يضعهم الذي هو
أي لدي ليس «شخصيٍّا قائًال: شديدة ببساطة بيلبو يرشح سيسلكونه، الذي الطريق

وطني.»20 إىل سامًلا عدت لو وأتمنى اإلطالق، عىل آمال
املتاحة؛ واألسباب املربرات أفضل مع إجماًال، بيلبو، قرارات تتَِّسق ذلك، عىل عالوة
احتماالت كانت إذ وشأنه؛ العمالقة ضوء يََدُعوا أن واملجموعة هو عليه كان أنه رأينا فقد
ليخاطر يكن لم أنه ونعلم الليل. خالل املعاناة ل بتحمُّ كثريًا ستَِقلُّ املتاعب يف الوقوع
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ولكن املخادعة»،21 وأساليبهم التنانني عن املزيد «عرف قد كان لو سموج بالتلصصعىل
املعلومات. تلك لديه يكن لم — بالطبع —

الغابة، جن ضوء يتبعوا أن ورفاقه لبيلبو بالنسبة املنطقي من كان أنه أيًضا رأينا
بيلبو يجازف ذلك، إىل باإلضافة العناكب. قبضة إىل قادهم قد أنه حقيقة من الرغم عىل
يف الجوبلن مع املعركة ويف الغابة، جن حصار ومن العناكب، من رفاقه إلنقاذ بحياته
جولوم خاتم يستخدم أن بإمكانه كان الحاالت، تلك من حالة كل ويف الضبابية. الجبال
الجوبلن وهزيمة رفاقه حياة يُقدِّر كان ولكنه الخطر، من ويفر األنظار عن ويختفي

باملوت. املجازفة تستحق نبيلة أهداًفا بوصفها
سار حني ا حقٍّ الهوبيت َفِهَمه ا عمَّ إضافيًة ملحًة تولكني لنا يَُقدِّم ذلك، كل من األهم

سموج: بوجود الشعور يف وبدأ الوحيد، الجبل أعماق يف بمفرده بيلبو

أشجع هو هناك من االنتقال كان بيلبو. فيها َف توقَّ التي النقطة هي تلك كانت
شيئًا تكن لم ذلك بعد حدثَْت التي املذهلة األشياء فكل اإلطالق؛ عىل فعله يشء
الخطر يرى أن قبل بمفرده النفق يف الحقيقية املعركة حاَرَب لقد به. مقارنة

ينتظره.22 الذي الهائل

يمكننا هل ولكن الشجاع، للفعل الكالسيكية املعايري املواقف هذه يف بيلبو يستويف وهكذا
من ليس أرسطو، بحسب الشجاعة؟ فضيلة يمتلك وأنه شجاٌع، شخٌص بأنه القول

بذلك. الجزم دائًما السهل
يف وإقدام بشجاعة ف ترصَّ قد بيلبو أن عىل سيوافق — األرجح عىل — أرسطو كان
أو بتهور فيها ف يترصَّ أخرى مرات هناك يكون قد ولكن تناولناها. التي القليلة املواقف
متناقض، بشكل صاحبها يترصَّف حني ما شخصيٍة عن نقوله أن ينبغي الذي فما جبن.

معظمنا؟ يفعل مثلما
من فضيلة املرء يَُحوز ولكي الوقت. بمرور تُبنَى شخصيتنا أنَّ إىل أرسطو ذهب
يَُعدُّ واحدة ملرة الرياضية األلعاب صالة يف األثقال رفع إن يمارسها. أن بد ال الفضائل،
مرات األثقال رفع تمارس أن بد ال قويٍّا، تكون فِلَكْي قويٍّا. يجعلك ال ولكنه جيًدا، تمرينًا
اليشء تقدُّمك. يُوِقف سوف ألسبوعني التمرين عن والتوقُّف سنوات. عدة مدى عىل كثرية
ال فضيلة، ذوي نصبح فِلَكْي األخالقية؛ «عضالتنا» عىل ينطبق ألرسطو، بالنسبة نفسه،
وجه يف ترصفاتنا يف الفضيلة يْنا تحرَّ فكلما سيِّئ. نحٍو عىل ف الترصُّ إغراء نقاوم أن بد

الفضيلة. اكتساب من أكثر اقرتبنا األخالقية، املقاومة
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ترصَّف قد بأنه القول يمكننا شجاع، بيلبو إن ببساطة نقول أن من بدًال لذا
يف بيلبو ينتظر وأعظم أكرب إغراء هناك ولكن الشجاعة. فضيلة يكتسب وأنه بشجاعة،
بكثري.23 املالعق» من «أكثر هو ما يَْفِقد نفسه يجد سوف أخرى ومرة الخواتم»، «سيد
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الذهابوالعودةجمدًدا

والخربة للرباءة أغنية

كراوس جو

السادسة يف آنذاك كانا اللذين ، البنيَّ مرتفع بصوت مؤخًرا «الهوبيت» رواية قرأت
قد ثالثتنا أن صحيح الكتاب. نفس سمعنا قد كنا إن أعلم ال أنني إال العمر، من والثامنة
تجربتي أن إال الوحيد، الجبل إىل وصوًال بمريكوود عبوًرا الشاير، من مًعا طريقنا شققنا
كان ولكنه ذلك، نحو أو الثامنة للمرة الكتاب أقرأ كنت لقد تجربتهما. عن مختلفة كانت

لهما. بالنسبة جديًدا
يغادر سوف بيلبو أن أعلم أنا كنت الهوبيت، أنفاق عىل التعرُّف بصدد كانا حني
الثالثة لألقزام األسماء قائمة قراءة عىل يتدربان كانا وحني فوره. من مغامرته أجل من
يف بيلبو لعودة تهلال وحني ينجوا. لن وكييل وفييل ثورين أن أعرف أنا كنت عرش،
خاتم أن الخواتم» «سيد من أعرف كنت فقد مؤقتة؛ نهاية مجرد أنها أعلم كنت النهاية،
بجروح إياه تارًكا سيستنزفه، أنه لدرجة القوة غاية يف ا رشٍّ يمثل كان «الثمني» بيلبو
األرض بمغادرة ثم ريفيندل، إىل بالرتاجع إال املداواة يجد أن يستطع لم إنه حتى بالغة

النهاية. يف الوسطى
أعود أنا كنت اإلصغاء، تستحق أنها لهم أكدت قد كنت قصة يف يخوضان كانا بينما
الوسطى. تولكني ألرض الطويل التاريخ يف صغري فصل أكرب، قصة أجل من سابق لجزء
وسيلة هناك يكن ولم به. يستمتعا أن تمنيت ألنني معهما؛ الكتاب مشاركة أردت لقد
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آخر موضع يف أنه يعرف لشخص مختلًفا يبدو الكتاب أن كيف بها أخربهما أن أستطيع
أو بيوتهم، يف أرنور أهل العراف امللك يذبح أو هورين، أبناء مورجوث يعذب امللحمة يف

األخري. الجن هالك معه يحمل األوحد الخاتم تدمري أن
كمِّ عىل اعتماًدا ومتضاربتني مختلفتني بطريقتني «الهوبيت» تسري أخرى، بعبارة
ال لشخص بالنسبة مقدمة أفضل تشكِّل فهي لها؛ قراءتك عىل تضفيها التي الخربة
األخرى، باألعمال معرفة أو إملام وجود تفرتضعدم إنها إذ تولكني؛ عالم عن شيئًا يعرف
يعرفون الذين للقراء أما الجنِّيَات. مغامرات من مغامرة لصيغة أثر من بها يظهر وملا
شعور استعادة يف التحدِّي يكمن النقطة، هذه وعند مضادة. دعوة تَُقدِّم فهي تولكني،
«سيد رواية مع وتوفيقها لألطفال، كقصة يبدو أن يمكن بما املرتبط البسيطة البهجة
أنها بمعنى الوسطى. لألرض األوىل العصور وحكايات وقتامة كآبة األكثر الخواتم»
العودة تناشدنا إنها النسبية. الرباءة من حالة إىل العودة ملحاولة امُلحنَّكني القراء تدعو

بالنهاية. كامٍل بوعٍي البداية إىل
تحكي قصة «هذه «الهوبيت»: بداية قرب املنقوَص الوْعَد املثال، سبيل عىل ْل، تأمَّ
متوقعة غري أشياء ويقول يفعل نفسه ليجد مغامرة باجنز عائلة أفراد أحد خاض كيف
فاز قد كان ما إذا سرتى حسنًا فاز؛ ولكنه الجريان، احرتام َفَقَد قد يكون ربما تماًما.
يبدو الجملة يف الذي الفاصل أن وستجد الرباءة، من بحسٍّ اقرأ النهاية.»1 يف يشء بأي
ما أنه إىل ضمني بشكل مشريًا األيام»، من يوم «يف نوعية من تقليدية بحكاية يعد وكأنه

ومسلية. مرحة بقصة ونستمتع مقاعدنا يف نضطجع أن إال علينا
وأن استنزافه، يف يبدأ الخاتم أن من — بيلبو عن نعرفه ما مع يتوافق بما اقرأ ولكن
الفاصل وستَِجد — الخواتم» «سيد يف ُمنَظَّمة ملطاردٍة هدًفا يصري الباجنز» من «واحًدا
يف ا حقٍّ يشء بأي فاز قد بيلبو كان إن يتساءل أنه فيبدو للتشاؤم، ومدعاة قتامة أكثر
تلك من واضطرابًا كآبة أكثر حياة إىل قاَدتْه وربما براءته، تَُكلِّفه فمغامراته النهاية.
تزال ال الفرصة كانت بينما األقزام أولئك أمام بابه أغلق قد كان لو سيعيشها كان التي

له. متاحة
لفهم الطريق هو فلسفيٍّ سياٍق يف «الهوبيت» تَْطَرحها التي األسئلة أحد فَوْضع إذن
«ذهابًا هو الكتاب يحمله الذي الفرعي العنوان إنَّ الحًقا. املكتسبة الخربة ضوء يف الرباءة
الذي الشخص ذلك األقل عىل — بيلبو كان إن نتساءل أن يستحق األمر ولكن وعودة»،
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يعود — املتوقع غري التجمع ذلك صباح يف نظيفة أطباًقا يجد أالَّ من القلق غاية يف كان
السليمة. الفطرة منظور من الصواب يفعل بيلبو إن مغامراته. من ا حقٍّ

من الكثري يُكلِّفه املجازفة بخوض بيلبو قرار أن فنجد نفسه، منظور من أما
كل وعىل األقزام، مع باالنطالق الصباح يف اختياًرا يتخذ فهو يعرفها؛ كان التي السعادة
عليه يجلب فإنه أحيانًا، واملكروهني األبرياء لجريانه اختياره يجلبه الذي الالحق الخري
يكفيان وكنزه قصصه كانت إذا عما التساؤل علينا تَُحتِّم ألن تكفي شخصية كارثة
ولكنها الالحقة، خرباته كل مقابل براءته عىل يقايض بيلبو إن أخرى، بعبارة كتعويض.
م يتمِّ أن قبل عليها يوافق التي البنود معرفة بوسعه فليس االتجاه؛ أحادية صفقة

بدأ. قد طاملا فيها الرجوع يمكنه وال املبادلة،

مطلقة عودة دون ولكن الذهاب (1)

عرش التاسع القرن ومطلع عرش الثامن القرن نهاية يف اإلنجليز الرومانسية شعراء كان
نُمِعن أن إىل خربات من عارصناه ما صحيح بشكل نفهم أن يمكننا ال أننا يعتقدون
(١٧٧٠–١٨٥٠) وردزوورث ويليام فذهب إياها: كلَّفنا التي الرباءة ضوء يف فيه التفكري
تمهيد يف كتب مثلما الهدوء.» وسط املسرتجعة «املشاعر نتاج هو الحقيقي الشعر أن إىل
مصدر كانت إذ الرومانسية؛ الحركة أيقونة أسايسٍّ بشكٍل تَُعدُّ التي الغنائية»؛ «القصائد
هو ما بقدر تجربة ليس فالشعر العرص؛ هذا يف الناجحة» األعمال «أعظم من العديد
إىل يُِعيدنا أن يمكن إذ — تجديديٍّا االسرتجاع هذا يكون أن يمكن لتجربة. اسرتجاع

عليها. كنا التي ماهيتنا عن بابتعادنا شعور إىل بنا يؤدي قد أو — األصلية التجربة
وصفة يشبه ما طرح إنه حتى العملية، إزاء التحمس غاية يف وردزوورث كان
حرَّكتهم التي األشياء معايشة إعادة محاولة عىل املبتدئني الشعراء ًعا ُمشجِّ الشعر، لكتابة
تأمل موضع العاطفة «تظل يقول: فكتب عنها، يكتبوا أن استطاعوا حتى فيهم وأثَّرت
عاطفة وتبدأ تدريجيٍّا، التاليش يف الفعل، ردة من نوع بواسطة الهدوء، يبدأ أن إىل وتفكري
لها وتصنع تدريجيٍّا، النشوء يف ذلك، قبل التأمل موضع كانت التي لتلك قريبة أخرى،

العقل.»2 يف فعليٍّا وجوًدا
أن الخالصة ولكن هذا، كل غموض لكشف الوقت من قليًال األمر يستغرق قد
من عليهم طرأ ما بمدى مهتمني كانوا الرومانسية شعراء من ومعارصيه وردزوورث
لهم أتاح مما املايض؛ إىل أخذهم أشعارهم من بعٌض به. مروا ملا نتيجة باعتباره تغيري
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حجم تقيس كانت منها الكثري أن غري شبابهم، يف به يشعرون كانوا بما مجدًدا الشعور
عليه صاروا ما إىل صبًا من عليه كانوا مما تحوُّلهم خالل بها شعروا التي الخسارة
أمنية تحقيق يف وفشلوا االحتفاء، عىل ق يتفوَّ الحزن كان األحيان أغلب ويف رجولة. من
كان ما إذا يتساءلون ما غالبًا كانوا أخرى، بعبارة النسبية. الرباءة من حالة إىل العودة

منه. يربءوا أن يستطيعوا لم الجرح من نوًعا ليس النضج
«قصائد مجلد قصائد إحدى الربيع»، مطلع يف ُكِتبَْت «أبيات املثال، سبيل عىل ْل، تأمَّ
خالل من ألفورد. قرية خارج يقع صغريًا جدوًال وردزوورث فيها يتذكَّر التي غنائية»
طفولته، يف هناك يعيش كان منذ العقود خالل للمكان حدث الذي التغري مدى يف التأمل

تعلََّمها: التي باألشياء الطبيعة مع تجربته الشاعر قارن

وصال للطبيعة صار صنعها ببديع
بداخيل ترسي التي الروح مع

التفكري قلبي وأدمى
باإلنسان.3 اإلنسان صنعه فيما

شيئًا نقيٍّا، شيئًا كانت الجدول ضفاف عىل يستشعرها كان التي البهجة أن بمعنى
سمح قد أنه أدرك الوقت، ذات يف طفًال. كان بينما أمامه واضًحا جليٍّا الطبيعة جعلته
ناضج، رجل إىل تحوُّله سياق ويف الطفولة. يقني بنسيان حياته مجرى خالل لنفسه
ثمنًا دفع لقد عليه. كان مما أقل لكونه ذهوله أثار شيئًا مختلًفا، شيئًا نفسه من صنع
عىل أنه إال ذلك، حيال يشء بأي للقيام األوان فات قد يكون قد وبينما والكرب، للنضج

فقده. مما بعٍض الستعادة وسيلة باعتبارها القصيدة كتب قد األقل
بنا فيجدر الشاير، عن اليشء بعض بعيًدا يبدو الرومانيس الشعر هذا مثل كان إذا
غرار فعىل للرومانسية. أقرب نفسه تولكني يعتربون النقاد من العديد أن إىل نشري أن
وليس الطبيعة وسط الحقيقية ذواتنا نكتشف أننا فكرة إىل تولكني يميل وردزوورث،
بيلبو بها يعثر التي الطريقة يف الخصوص وجه عىل الفكرة هذه وتتجىلَّ اآلخرين؛ وسط

الربية. إىل يلج أن بعد فقط بداخله الكامن املغامر التوكي جانبه عىل
أي «الشعبية»؛ بالثقافة ا خاصٍّ اهتماًما تولكني يملك الرومانسيني، مثل كذلك
إنه بل املتعلِّمة، غري املجتمعات بها تحتفظ التي واألساطري الجنِّيَّات وحكايات األغنيات
عالٍم خلق أجل من برمته الوسطى األرض مرشوع بدأ قد أنه املناسبات بعض يف يزعم
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يمكنها خيالية شعبية ثقافة ويصنع املبتكرة، املتعددة لغاته فيه يقدِّم أن يستطيع
يَُعدُّ ما، بُطرٍق ككل، فمرشوعه إذن بها. حلم التي للمخلوقات الوطن بمثابة تعمل أن

اإلعجاز. عىل بالقدرة براءة، أكثر مفقود، شعور السرتداد محاولة
أحداث مدار فعىل ما؛ حدٍّ إىل رومانسية شخصية أنه يثبت ذاته بيلبو حتى
العظيمة للروائع تقديًرا بداخله يُِكنُّ آلخر، مكان من ويغامر يجازف بينما «الهوبيت»،
أن يدرك حني النهاية، وقرب الداخيل. صوته إىل لالستماع وسيلة ويجد يشاهدها، التي
بأكملها واألقزام والبرش الجن شبكة عرََّض بل للخطر، فقط هو يَُعرِّضه لم ثورين طمع
فيسأل بالشلل، اآلخرون فيه يُصاب الذي الوقت يف التحرك عىل العزم يعقد للخطر،

يفعله. ثم به، القيام يجب الذي الصائب اليشء عن اآلخرين، وليس نفسه،
للرباءة نتاًجا — كبرٍي حدٍّ إىل — سياسيٍّا املحنكة بيلبو مناورة تَُعدُّ ذلك، ضوء يف
أكثر الخري من لديك «إن يُحتَرض: بينما حديثه يف ثورين يقول وكما بها. احتفظ التي
امتزجا الحكمة من وَقْدٌر الشجاعة من َقْدٌر فأنت الطيب؛ الغرب طفل يا تعرف، مما
لكان املكتنَز؛ الذهب عىل والغناء واملرح الطعام يُقدِّر منا مزيًدا أن لو ما. بدرجة مًعا

سعادة.»4 أكثر العالم
واضحة، مجاملة صورة يف الكلمات تلك توجيه يقصد ثورين أن من الرغم عىل
أي محنك، «غري» أنه يؤكِّد إنما طفل بأنه بيلبو إىل فاإلشارة غريبًا؛ تناقًضا تعكس فإنها
ويف َعرًضا. تحقق ربما مبهًجا، نجاًحا ق ليُحقِّ بها تالَعب التي القوى يدرك ال شخص
من بيلبو توريط عن ثورين يعتذر املكتنز، الذهب يُقدِّر أن ينبغي ال بيلبو بأن اإليحاء
ثورين استخدمها التي الوسيلة هو املكاسب من نصيبًا بإعطائه الوعد كان فقد البداية.

الرفقة. إىل باالنضمام الهوبيت إلقناع األساس يف
ثورين يرى والثناء، املدح سوى يشء بأي للقيام األوان فات أن وبعد النهاية، يف إذن
إدراكه عىل وحتى بداخله. كبَتها التي الطفولية البسيطة للمباهج استيعابًا بيلبو يف
تجعله فضائل بيلبو يف ثورين يرى األقزام، من لعشريته َقه حقَّ الذي العظيم باالنتصار

األساس. من املغامرة بدأ قد يكن لم لو األفضل من كان إن يتساءل
«رفقة رواية من االستهاللية الصفحات تعمل الضوء، هذا يف رؤيتها خالل ومن
مجدًدا، بيلبو نلتقي حني بالخاتم. الكامن الرش مدى إظهار عىل جزئي، بشكل الخاتم»،
ويبدو صغرية، الشاير فتبدو السعادة؛ كل أسعده طاملا الذي العالم سئم قد نجده
مغامرة سوى السعادة له سيجلب يشء ال أن عىل واستقرَّ تافهني، القدامى أصدقاؤه
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الحايل عامله لخربات تقديره من أكثر له حدث ما يَُقدِّر صار لقد أخرى، بعبارة أخرى.
وتجاربه.

به فيتشبَّث الخاتم، عن التخيلِّ عن عجز من نفسه يف يجده ما رهبة األكثر األمر
حني وفقط وفرودو، جاندالف تجاه به يشعر الذي الحب عىل الذهبي اليشء ذلك مفضًال
بأنها لتذكريه جاندالف يضطر التي الكلمة تلك — الثمني» «خاتمي عمد غري عن يدعوه

نفسه. عن وابتعاده انفصاله بمدى يشعر — األساس يف جولوم كلمة
أن نفهم أن تولكني، بحسب يُفرتض، أننا حقيقًة املوقف ذلك تعقيد من يزيد وما
الغائب، بصيغة تُروى «الهوبيت» أن من الرغم فعىل لقصته. األسايس املؤلف هو بيلبو
يصبح ما معظم بكتابة بيلبو بقيام تبدأ نفسه، للنص وقصة تاريًخا تولكني يبتكر
أيدينا.5 بني التي النهائية للنسخة األساس يَُعدُّ الذي الغرب»، يف للمسرية األحمر «الكتاب
و«سيد «الهوبيت» من األغنيات من العديد كتب قد أيًضا بيلبو أن نعلم ذلك، من وكجزء

مؤلفاته. يف معه يتعاون نفسه أراجورن أن لدرجة ناجح كاتب وأنه الخواتم»،
يعد لم بيلبو نجد الخاتم»، «رفقة يف إلروند منزل يف أخرى مرة به نلتقي وحني
استسلم فاشل رومانيس لشاعر ساخرة محاكاة بل رومانيس؛ إحساس شخصذي مجرد
ما دائًما أنه لدرجة ماضيه تدوين بمسألة بيلبو استُنزف لقد للمايض. والحنني للحزن
يتغريَّ إنه واملخطوط. القلم مع وحيًدا ليبقى ولهوهم مرحهم يف الجن مشاركة عن يعتذر

لتجاربه.6 نتيجًة املناحي بعض عىل األسوأ إىل جيلٍّ بشكٍل

صعب أمر النضج أو يضيعون، وجوههم عىل يهيمون بعضمن (2)

أيٍّ من أقرب لوردزوورث، املعارصين الشعراء أحد ،(١٧٥٧–١٨٢٧) بليك ويليام كان
حالتني هناك أن يرى فكان الخربة؛ فلسفة لوصف اآلخرين الرومانسيني الشعراء من
عادية، تبدو قد املقارنة تلك أنَّ من الرغم وعىل الكبري. وخربة الطفل براءة أساسيتني:
باإلثم. والرباءة بالرشد، الطفولة شيوًعا: أكثر آخرين نقيضني بني تربط أنها يف فكر

لك أؤكد أن أستطيع أبًا، وبوصفي — آثمون البالغني جميع إنَّ يقول بليك يكن لم
ندفعه الذي الثمن إبراز أجل من االثنني دمج ولكنه — أبرياء األطفال جميع ليس أن
نضجنا كلما سوءًا نزداد أننا األمر يكون أن بالرضورة ليس وتجاربنا. خرباتنا مقابل
إن أي بالعالم؛ طبيعية أكثر عالقة منحتنا حالة يُكلِّفنا النضج ولكن العمر، بنا وتقدَّم
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األوان؛ يفوت أن إىل قوتها نعي أن يمكن وال الحكمة، من بها الخاص النوع لها الرباءة
أمامنا. مغلقة أصبحت حالة إىل للنظر الخربة من يكفي ما نمتلك أن إىل

أطلق ديوانني عن عبارة وهما أعماله؛ أشهر من اثنني يف الحالتني بليك استكشف
فمن الشعر، دراسة لك سبق قد كان إذا الخربة». و«أغاني الرباءة» «أغاني عليهما
سبيل عىل «الَحَمل» قصيدة يف فيتساءل منها، بعًضا صادفت فد تكون أن املحتمل
قصيدة يف تعقيًدا أكثر االهتمام هذا ويصبح صنعك؟»7 من الصغري، الحمل «أيها املثال:
عني أي يد، الليل/أي غابات النار/يف كوهج املتألق النمر! أيها النمر! «أيها «النمر»:
اليشء: نفس عن يسأل يُطَرح سؤال كل إن ذاك؟»8 املرعب تماثلك صياغة خالدة/أمكنها
لم براءته، يف باملسيح يُقاَرن الذي املخلوق ذلك الحمل، حالة يف أنه غري تأتي؟» أين «من
شعرية نسخة رضيع، طفل إىل للحديث أسلوب سوى هذا فما إجابة. يتوقع الشاعر يكن

الجميلتني؟!» الصغريتني العينني هاتني وهبك «َمن سؤال من
مخلوق اآلخرين، إيذاء عىل قادر خطري مخلوق فهو مختلف؛ يشء فهو «النمر»، أما
عن القصيدة تدور أن املفرتض من كان إن واضًحا ليس إليه. ننظر عندما الذعر يثري
ال أننا نعرفه ما ولكن وشيطانية، ا رشٍّ أكثر بمخلوق حلم عن أم نعرفها، مثلما النمور
يف األطفال كحديث ليس فهذا يأتي، أين من سؤال من نهرب أن السهولة بهذه نستطيع
الحمل َخَلَق َمْن «هل ذلك بعد الشاعر تساءل وقد الرش. طبيعة يف جادٌّ بحٌث بل يشء؛
كانت إذا بنعم، اإلجابة كانت فإذا مزعجة.9 مضامني يحمل سؤال وهو َخَلَقك؟» َمْن هو
القوة فتلك إذن النمر، خلقت التي هي الربيء الحمل صنعت التي اإللهية القوة نفس
تمكنت قد أخرى قوة كانت إذا بال، اإلجابة كانت وإذا نريدها، كما وحكيمة حانية ليست

الكون. يف سارية الرش عىل مخيفة قدرة فهناك إذن كهذا، يشء خلق من
موضوعهما، يف الخربة» و«أغاني الرباءة» «أغاني ديوانَْي بني األهم الفارق يكمن ال
ويحاول العالم يكتشف طفل عن قصائد من يتألَّف األول فالديوان منظورهما؛ يف ولكن
التي املزعجة التساؤالت تلك فيلسوف؛ تأمالت من فيتألَّف الثاني الديوان أما تسميته.

العالم. من املزيد ويرى ينضج كان بينما للشاعر خَطَرْت
خربة من وجزء واحدة. مجموعة باعتبارهما النهاية يف مًعا الديوانني بليك نرش
مع مجموعة كل بها تتناقض التي بالكيفية إحساس اكتساب يف يكمن القصائد قراءة
إال جميلة، بساطة بداخله يحوي الرباءة» «أغاني فديوان الوقت؛ نفس يف وتُْكِملها األخرى
الخربة». «أغاني لديوان كآبة األكثر املنظور ضوء يف إال واألوقع األهم ُقوَّته يكتسب ال أنه
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بهجة هناك أن وهي والتجربة؛ بالخربة إال تتجىلَّ ال خالدًة حكمًة األوىل القصائُد وتحوي
يمكننا ما وراء يكمن ما الستكشاف ثمنًا بوصفها نفقدها بهجة حولنا، من العالم يف

مباٍرش. بشكٍل اكتشافه
النقاد، بعض ألن تولكني؛ بشأن التفكري عند تماًما مالئًما بليك عن الحديث يُعتَرب
ذلك وضوح عدم من الرغم وعىل تولكني.10 إلهام مصادر من واحًدا يعتربونه األقل، عىل
كامٍل كوٍن البتكار طوًال األكثر النثرية قصائده بليك استخدم فقد األقرص، القصائد من
بكثري أكرب عالم يف اإلنسانية الخربة طبيعة بشأن تساؤالت تَُمثِّل والشخصيات الرموز من
ى تُسمَّ الشخصيات من وشيطانية ومالئكية غريبة صنوف عن كتب فقد أنفسنا؛ من
عىل ساعد مما أعماله؛ من بالصور زاخرة مصورة طبعات وأنتج وأهانيا، ويوريزين ثيل

بذلك. بقيامه الحجرية الطباعة علم تقدُّم
عن ناهيك — مرشوعه مجال ولكن الخاصة، لغاته اخرتاع عن التوقف بليك قرر
ملرشوع إلهاٍم مصدَر القراء لبعض يبدو جعله — اإلضافية الضمنية الدينية معانيه
لسموج، امللهم النموذج كانت «النمر» قصيدة إن أقول ال عمره. فيه أفنى الذي تولكني
يف ووجوده األبرياء، يهدِّد مخلوق فكالهما بينهما؛ مشرتكة كثرية عنارص هناك ولكن
عنٍي أيُّ الخري؟ مع جنب إىل جنبًا يتواجد أن للرش يمكن كيف للتساؤل: يدفعنا ذاته حد
الحرب وفظائع ونَِعَمه، الشاير) (أو الفردوس خريات تمنحنا أن أمكنها خالدة يٍد أو

سورون)؟ (أو الثانية العاملية
ولكن الالحقة، تولكني أعمال يف وضوًحا أكثر بشكٍل التساؤالت هذه مثل تتجىلَّ
تقديم يف طريقته املثال، سبيل عىل ْل، تأمَّ «الهوبيت». يف إثارتها يف يبدأ نراه أن بوسعنا
انحدرت الناس بعض هناك يزال ال كان قصتنا فيها تدور التي األيام تلك «يف إلروند:
أي قائدهم.»11 املنزل سيد إلروند وكان الشمال، وأبطال الجن من كلٍّ من أصولهم
كتجسيد وأيًضا الخيالية، بيلبو قصة يف كشخصية إلروند نرى يجعلنا أن يحاول إنه
— كريستوفر نجله مع باالشرتاك — قام التي وكآبًة، عمًقا األكثر التاريخية للقصص
تَُعدُّ التي املوجزة، املقدمة تلك تبدو «السليمارية». رواية صورة يف النهاية يف بتجميعها
من أكرب فهي غريب؛ بشكل متناقضة خصائص بني جامعة إللروند، منشورة إشارة أول
تقدِّم وال غامضة أيًضا أنها إال يستوعبها، أن تولكني ألدب جديد قارئ أي يستطيع أن

االهتمام. من بكثري الخواتم» «سيد قرأ شخص ألي جديد أي
مؤلفات فمن الرسد؛ يف إللروند األول الظهور وصف يف تولكني معضلة وتكمن
كانت الكربى جدته وأن عاًما، وخمسني الستمائة يجاوز إلروند أن نعلم األخرى، تولكني
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بكوكب اآلن نعرفه ما هو إرينديل، أباه، وأن املايار، جنس من إلهيٌّ كائٌن وهي مليان،
بمجال حسٍّ اكتساب دون االستثنائي الكائن هذا ماهية نُقدِّر أن يمكننا وال الزهرة.
العصور «حكايات ندخل أن يمكننا ال ولكن الوسطى»، لألرض األوىل العصور «حكايات

القراءة. ملواصلة الالزم االهتمام وننمي أوًال، «الهوبيت» سحر نخترب أن دون األوىل»
أن بمجرد أنه غري به، لنا لقاء أول يف إلروند نتصور أن يمكننا ال أخرى، بعبارة
األوسع الوسطى األرض لقصة بأهميته إحساس الكتساب الالزمة الخربة لدينا تتوافر
الذي — للكلمة بليك معنى إطار يف بريء — الربيء املنظور فقدنا قد نكون نطاًقا،

الوقت. نفس يف و«نعود» «نذهب» أن يمكننا فال الوصف؛ خاطبه

ومراًرا مراًرا الحداثة أجل من الكفاح (3)

الرومانسيني الشعراء أشهر يَُعدُّ الذي ،(١٨٠٣–١٨٨٢) إيمرسون والدو رالف بدأ
يف للنفس جديد معنى اكتشاف إمكانية إزاء بالنشوة ممزوٍج بتفاؤٍل نشاَطه األمريكيني،
«إعالن عليه يُطَلق أن أحب ما طرح األوىل ومحارضاته مقاالته من الكثري ففي الطبيعة؛
بإمكانهم عرش التاسع القرن أمريكان أن عىل إرصاره خالل من الفكري»، االستقالل
حكمتهم عىل واعتمدوا جانبًا، تعلموه ما طرحوا ما إذا بالكون» جديدة «عالقة اكتشاف

التوقعات.12 كل من أحراًرا أنفسهم وأعلنوا الخاصة، الفطرية
بالشعراء يحل كان ما أحيانًا الذي الحزن ل لتحمُّ صربٌ إيمرسون لدى يكن لم
والوثوق يعرفونه، أنهم يعتقدون كانوا ما لنسيان الناس فدعا اإلنجليز؛ الرومانسيني
املستوى عىل قيمة ذي يشء جديد؛ ليشء وتحويلهم تشكيلهم عىل الجديدة الخربة بقدرة

جيلني. قبل األمريكية الثورة بها فازت التي السياسية للحرية والفكري الفني
األبرز، األمريكي والشاعر الفيلسوف باعتباره األوىل لسنواته النسبية الرباءة إطار يف
فكرية تجربة يف عَرفه يشء بكل للمجازفة استعداد عىل إيمرسون يبدو كان ما غالبًا
وهو أال واحًدا؛ نهًجا يتبع معظمها أن إال بصعوبتها، معروفة مقاالته كانت األخرى. تلو
تتوه أن السهل من املعتادة. فكرته إىل وصوًال التدرج ثم بعينه معارص موضوع معالجة
أن وهو ، امُلِلحِّ االدعاء نفس إىل تشري جميًعا ولكنها إيمرسون، أعمال من فرديٍَّة ُجَمٍل يف
لو فقط جديدة نفس اكتشاف عىل القدرة لدينا وأن الكون، منتصف يف قابعة النفس

الحرية. أنفسنا وهبنا
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كتابه من األول الفصل نهاية يف األدب، يف امَلَجازية الصور أغرب من واحدة يف
بأن أشعر فهناك واإليمان؛ الصواب إىل نعود الغابة، «يف إيمرسون: يعلن «الطبيعة»
ال ساملتني) عيناي يل (تُْرتَك فاجعٌة ال خزٌي، ال الحياة؛ يف يصيبني أن يمكن يشء ال
امَلِرُح، الهواءُ رأيس يغمر — الجرداء األرض عىل أقف فحني إصالحها؛ الطبيعة تستطيع
عني فأنا الوضيعة؛ النرجسية كل تتالىش — الالمتناهي الفراغ وسط قامتي وتنتصب

يشء.»13 كل أرى ولكن يشء ال أنا شفافة،
يختلف للرباءة معنًى يصف أن األقل، عىل املستويات أحد عىل إيمرسون، يحاول
العمر، يف تقدُّمنا مع بالرضورة نفقده شيئًا باعتبارها إدراكها من فبدًال بليك؛ معنى عن
فنحن ذلك، ومع راشدون. كبار ونحن حتى امتالكه أجل من االجتهاد يمكننا شيئًا يراها
نرغم فنحن لغالبيتنا؛ الخربة تمنحه الذي اليقني هو الثمن وهذا االمتالك. لهذا ثمنًا ندفع
طواعيًة، جانبًا، فننحي جديد؛ من أبرياء نصري أن عىل األقل، عىل واحد بعد يف أنفسنا،
ال فهي ومزعجة؛ رائعة الصورة إن مثرٍي. بشكٍل جديد يشء أجل من نعرفه أننا نظن ما
يُستشَهد ما وكثريًا مشهوًرا، وصًفا تظل أنها إال واضح، ادعاء إىل بسهولة نفسها تحلل

هي. فها والجدة؛ األصالة تريد كنت إذا به.
بالطبع؛ لبيلبو، بالنسبة ضمنية معاٍن لها تحرريًة صورًة بوصفها الشفافة العني إن
يكون أن وبمجرد إصبعه، يف الخاتم ارتدى كلما ما بدرجة عليه يصري ما هو ذلك إن إذ
من أجزاء يكتشف شخصيٍّا، هو رؤيته يمكن ال فيما اآلخرين رؤية يستطيع شخًصا
لديه أن يجد الخاتم، فيها يرتدي مرة أول ففي قط. َقبْل ِمْن رآها قد يكن لم العالم
يف العظيمة والعفو الرحمة لحظات من واحدة يف ولكن ظهره، يف جولوم لطعن الفرصة

اإلغراء. هذا يقاوم تولكني، أعمال
بالهلع: ممتزجة شفقة املفاجئ، م التفهُّ من نبٌع بيلبو قلب يف َر «تفجَّ النص: يقول
له».14 وتهمس تتسلل راحت الباردة، الروح لتلك ينتهي، ال الذي للحجر خاطفة ملحة
إنسانية داخل خاطفًة ملحًة اختفاؤه يمنحه الخاتم، مع براءة واألكثر األوىل مواجهته يف
بمصطلحات تكون، أن عىل القدرة — يُرى وال يَرى أن عىل القدرة إن آخر. مخلوق
يَثْبُت، بطريقة الرحمة إظهار له وتتيح تَُحرِّره — تواجهه ما مواجهة يف بريئًا إيمرسون،

سورون. لسقوط رضورية أنها الخواتم»، «سيد نهاية من يَتَبنيَّ كما
«سيد يف الشفافة، العني صورة أن يف نفكر أن املزعج من يكون اإلطار، هذا يف
تطرف، ال التي البشعة العني فتلك نفسه؛ تخصسورون بل هوبيت، تخص ال الخواتم»،
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تحكم أن عىل وقادرة قوة أكثر جديدٍة نَْفٍس لخلق الخاتم استخدم الذي املبتكر والعقل
الذي لليقني للخربة، رمز أيًضا ولكنها رشير، مجسد كائن هي بأرسها، الوسطى األرض

واحد. هدف إىل للوصول التخطيط من دهور من يتأتى
الرعب يثري وهذا األوقات، جميع يف الجميع رؤية عىل بقدرته يتباهى سورون إن
أنت. َمن معرفة يزعم أنه الثاني: تفعل. بما معرفته يزعم أنه األول: مستويني؛ عىل
أو الخاتم بإيحاء للتأثر عرضة أكثر تكون متى تخمني عىل قدرته أو بك، ومعرفته
إذكاء عىل قدرته عىل يعتمد سورون إن معني. إطار يف بوضعك تهدِّد إنما القوة، إغراء
وإيعاز لسيطرة يخضعون الذين األشخاص وأسهل والسيطرة، والقوة الثروة يف رغبتك
أطول، فرتة لآلخرين بالنسبة األمر ويستغرق رغباته. يشاركونه الذين أولئك هم خاتمه
شاكلة عىل هم َمن لدى بالرباءة النفس إحساس يلتهم فهو خبثًا؛ أكثر يكون السم ولكن
ذلك، بعد نرى وكما سورون. رغبَة الطفولية الفضيلة بتلك مستبدًال بيلبو، أو فرودو
يف براءته تضع التي الداخلية الفاجعة هي فرودو لها يتحمَّ التي الكربى الفاجعة فإن

بداخله. الذي املستبدِّ إيقاظ عىل الخاتم إرصار مع مواجهة
أننا غري الرش، عىل الخاتم داخل الكامنَة القدرَة تماًما بيلبو يعي ال «الهوبيت»، يف
بيلبو إن نراها. أال الصعب من يكون الخواتم»، «سيد قراءة بعد الكتاب قراءة نعاود حني
من مزيد اكتساب مع ولكن ومرح، كوميدي شخص هو بعيًدا العناكب يستدرج الذي
بينما واالنزعاج باالرتباك ما يوًما يشعر سوف بيلبو أن معرفة مع — «تولكني» ب الخربة
جسارته، كل فعىل كوري؛ ماري نرى قد كما نراه أال الصعب من — املعتم العالم يدخل
ثمنًا يكلفهما يشء ؛ مشعٍّ بيشءٍ يعبثان أنهما إال االبتكار، عىل الرائعة قدرتها كل وعىل

براءتهما. له تتحمَّ أن يمكن مما كآبة وأكثر أعمق

البداية إىل مجدًدا العودة (4)

شبه بشكل يدرك كان لكتابه، فرعيٍّا عنوانًا بصفته وعودة» «ذهابًا تولكني اختار حني
كان الوطن». إىل «العودة تُرتَجم ما عادًة التي ،nostos اليونانية الكلمة يحاكي أنه مؤكَّد
اإلنجليزية اللغة يف كلمتهم وتأتي لالحتفال، سببًا الوطن إىل العودة يرون اليونانيون
ذلك يف نرى أن بوسعنا أنه غري الحنني)، (بمعنى nostalgia لكلمة أصًال باعتبارها
هو ما حساب عىل «كان» بما يحتفي أنه الحنني مشكلة أن بمعنى كآبة. أكثر غموًضا
املغامرة عىل إقدامنا لقاء ندفعه ما غالبًا ثمٌن الحزن، أشكال من شكل إنه «كائن».

األساس. من واملجازفة
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— إنه حتى الحنني، يغلبه إلروند منزل يف الكتابة يف أيامه يقيض الذي بيلبو إن
الذي الوطن إىل يَُعْد لم أنه حاسمة، واحدة بطريقة ولو يرى، أن يستطيع ال — وللمفارقة
مغامراته تَلْت التي العقود يف الخاتم حمل عبء أبرزها التي خرباته، َتْه غريَّ لقد غاَدَره.
التي الرباءة ثورين، فيه أدركها التي الربيئة الطفولية الحكمة من جرََّدتْه لقد األقزام. مع

العودة. استطاع قد أنه يتخيَّل «الهوبيت»، أحداث فرتة خالل األقل عىل جعلته،
يطالب ريتيش األكرب ابني بدا مبارشة، َوَلَديَّ مع «الهوبيت» قراءة من فرغت أن بعد
الطريق اجتياز من وتمكنَّا املحاولة، بخوض سعيًدا كنت الخواتم». «سيد إىل ننتقل بأن
ولكن بجاالدريل، الرفقة ولقاء جاندالف سقوط مشهد نتجاوز أن دون موريا حتى
ملعرفة عليه ألححنا وملا اكتفى، قد إنه — األصغر ابني — ماكس قال النقطة هذه عند
الشخصيات أثر َفَقَد وأنه مملة، كانت القصة أن َقِبيل ِمْن متباينة، أسبابًا قدَّم األسباب،
املزيد هناك يزال ال أنه أحس وأنه جاندالف، موت يَْعِنيه قد ا ممَّ خائف وأنه املختلفة،
َعْربَ إياه ُمستدرجني شغفه عىل نبقي أن وريتيش أنا حاولت قادمة. املخيفة األشياء من

النهاية. يف الرحلة يف معنا االستمرار رفض أنه إال اثنني، أو فصل
ثمة «الهوبيت». رواية به تخربنا مما جزءًا أدرك قد ماكس بأن االعتقاد أحبَّ
وأحب أيًضا، لذلك باهًظا ثمنًا هناك ولكن إليه، العودة ثم وطنه املرء لرتك مكافآت
الجزء، نهاية يف وكييل وفييل ثورين ملوت حزنه أثر عىل أحس، قد ماكس بأن االعتقاد
الهلع، من واملزيد املوتى، من املزيد مواجهة منه تقتيض سوف الخواتم» «سيد قراءة أن

الخاتم. يَُمثِّله الذي العميق بالرش أكرب وشعوًرا
رؤى أعقد من واحدة إلدراك الوعي لديه كان أعوام الستة ذا طفيل أن أدَّعي ال
الحقائق من واحدة استوعب قد أنه جزئي، بشكل ولو يبدو، تولكني أن أقصد بل تولكني،
إن ما. بشكٍل النسيان طيَّ دخَلْت ثم السادسة، سن يف كنَّا عندما معظمنا يعلمها التي
وأحاسيسنا مشاعرنا بكل علينا تحافظ ألنها واإلشباع الرضا لنا ق تُحقِّ األوىل منازلنا
استعادته يمكننا ال نقايضشيئًا فنحن برباءتنا؛ نخاطر نغادرها وحني الربيئة. الطفولية

اليقني. بعدم قط
«الهوبيت»، بعد قادم هو ما َ َقَرأ َمْن نحن وراءنا، الطفولة تََرَك َمْن نحن علينا ربما
ربما للطفولة. عودة ال أن الوصف عن تعلو بطريقة يعلمون الذين للصغار نصغي أن
حياته»15 نهاية حتى السعادة غاية يف ظلَّ «قد بيلبو أن من الرغم عىل أنه نفكر أن علينا
شخص عىل عثر قد جاندالف أن افرتاض عىل — أنه لو سعادة أكثر سيصبح كان ربما
آخر. لشخص املغامرة تجربة تارًكا املريح منزله يف ظلَّ قد — التنانني ليحارب آخر
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العمل هذا يف شاركوا الذين املتميزون املؤلفون

يف كوليدج كينجز بكلية الفلسفة قسم ورئيس جامعي أستاذ باشام: جريجوري
كتاب بتحرير قام النقدي. والتفكري القانون فلسفة يف يتخصص حيث بنسلفانيا،
والفلسفة» الخواتم «سيد تحرير يف وشارك ،(٢٠١٠) والفلسفة» بوتر «هاري
«التفكري كتاب تأليف يف وشارك ،(٢٠٠٥) والفلسفة» نارنيا و«سجالت ،(٢٠٠٣)

.(٢٠١٠) للطالب» مقدمة النقدي:
بكلية األخالقية والقيم لألخالق بفاف وجني جورج كريس يشغل برانيجان: مايكل
مارش ألدن بمعهد مشرتًكا منصبًا أيًضا يشغل نيويورك. بمدينة بألباني، روز سانت
واألخالقيات األخالق، من كلٍّ يف متخصص وهو ألباني. طب بكلية الحيوية لألخالق
من العديد كتب الثقافات. بني ما العالقات ودراسات اآلسيوية، والفلسفة الطبية،
،(١٩٩٩) واليابان» والصني الهند فلسفات الحكمة: «نبض كتبه: ضمن ومن املقاالت،
و«أخالقيات ،(٢٠٠٩) التقليدية» اآلسيوية القيم عن تمهيدي كتاب التوازن: و«بناء
األخالقية و«القضايا التأليف)، يف مشاركة ،٢٠٠١) متنوع» مجتمع يف الصحية الرعاية
الثقافات» عرب الحيوية و«التكنولوجيا تحرير)، ،٢٠٠٠) البرشي» االستنساخ يف
عىل العزف يمارس الرتفيه، سبيل وعىل .(٢٠٠٤) الثقافات» عرب و«األخالق ،(٢٠٠٤)

القتالية. والفنون املحيطات، عرب الكاياك وركوب البيانو،
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قام تورونتو. يف يورك بجامعة اإلنسانية العلوم بقسم زائر أستاذ برونسون: إريك
والفلسفة» و«البوكر ،(٢٠١١) والفلسفة» التنني وشم ذات «الفتاة كتاب بتحرير
الخواتم «سيد تحرير يف وشارك ،(٢٠٠٤) والفلسفة» و«البيسبول ،(٢٠٠٦)

.(٢٠٠٣) والفلسفة»
فلسفة يف تتخصص حيث بوسطن، بكلية الفلسفة قسم يف مقيمة باحثة جارسيا: لورا
الشخصانية؛ واملساواة والزواج، الجنس، عن أيًضا تكتب وهي وامليتافيزيقا. الدين
بعًضا بعضها ويدعم متناغمة الثالثة أن إىل تذهب التي الراديكالية النظرة متبنية

تباديل. بشكل
بحثية زمالة درجة ويحمل املفتوحة والجامعة النكسرت جامعة يُدرِّسيف جريموود: توم
واألخالق، والغموض، التأويل، بني العالقة عىل أبحاثه تركز كومربيا. بجامعة فخرية
الوسطى، القرون يف العصبي الشهية فقدان بينها من عديدة، مجاالت يف هذا عن وكتب
مثل دوريات يف مقاالت جانب إىل و«الضياع»؛ بوفوار، دي وسيمون نيتشه، وفريدريك
فور وجورنال أنجالكي، ودورية فيلوسفي، أوف هيستوري ذا فور جورنال بريتش

ريسريتش. كالترشال
أيوا. بوالية أورانج بمدينة نورثويسرتن، بكلية الفلسفة يف أستاذ جنسن: إم راندال
ألف الدين. وفلسفة اإلغريقية، والفلسفة األخالق، علم الفلسفية اهتماماته تشمل
«باتلستار كتاب يف مقاالت ضمنها من الشعبية، والثقافة الفلسفة تربط عديدة فصوًال
يعطي والفلسفة». و«املكتب والفلسفة»، الوطواط و«الرجل والفلسفة»، جاالكتيكا

لويس. إس ويس تولكني آر آر جيه كتابات عن دراسية دورة بانتظام
بنسلفانيا. يف كوليدج كينجز بكلية الفلسفة يف مساعد أستاذ جونسون: كايل ديفيد
«األبطال بتحرير قام وامليتافيزيقا. واملنطق، الدين، فلسفة الفلسفية تخصصاته تضم
الثقافة خالل من الفلسفة و«تقديم ،(٢٠٠٩) العالم» تنقذ الكتب، اْشَرتِ والفلسفة:
مجرد ليس ألنه والفلسفة: و«البداية إروين)، ويليام مع باالشرتاك ،٢٠١٠) الشعبية»
مان»، و«فامييل بارك»، «ساوث عن كتب يف أيًضا ساهم .(٢٠١١) اإلطالق» عىل حلم
و«الرجل كاش، وجوني تارانتينو، وكوينتن جاالكتيكا»، و«باتلستار أوفيس»، و«ذي
العديد بتدريس كايل قام والكريسماس. هو»، و«دكتور كولبري»، «تقرير الوطواط»،
َصْت ُخصِّ دراسية دورة ضمنها من الشعبية، بالثقافة الفلسفة عالقة عن الفصول من

تريك». «ستار ل َصْت ُخصِّ وأخرى بارك»، «ساوث ل
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كاليفورنيا. يف ماكينا كلريمونت كلية وتدرِّسيف العقل، فلسفة يف متخصصة كايند: آمي
ريسريتش، فينومينولوجيكال آند فيلوسويف دورية مثل دوريات يف أبحاثها ظهرت
قبل من أيًضا وكتبت كوارتريل، فيلوسوفيكال ودورية ستديز، فيلوسوفيكال ودورية
تريك»، و«ستار جاالكتيكا»، «باتلستار مثل الشعبية، والثقافة الفلسفة موضوعات عن

و«آنجيل». بوتر»، و«هاري
بكلية الضبابية كاسكاد جبال رشق يف الدينية والدراسات الفلسفة يدرِّس نيب: دينيس
«تواياليت يف السابقة مقاالته ظهرت بواشنطن. ليك، موسيس بمدينة األهلية، بيند بيج
والفلسفة». التنني وشم ذات و«الفتاة والفلسفة»، العجائب بالد يف و«أليس والفلسفة»،
بنسلفانيا، يف سكرانتون بجامعة واملرسح اإلنجليزية اللغة يف مشارك أستاذ كراوس: جو
مرتبة مع التخرج برنامج ويدير اإلبداعية والكتابة األمريكي األدب بتدريس يقوم حيث
يف أعماله وظهرت ،(٢٠٠٠) باملصادفة» «فوضوي كتاب تأليف يف شارك الرشف.
كااللو، ودورية سكوالر، أمريكان ذي مجلة بينها من والدوريات املجالت من العديد
من أخرى وأجزاء مومينت، ومجلة ريفيو، سنتينيال ودورية ريفرتييث، ودورية

والفلسفة. الشعبية الثقافة سلسلة
ببورتالند، ريد كلية من الفلسفة يف البكالوريوس درجة عىل حصل ليندال-إربن: كريج
لربمجيات رشكة صاحب بصفته الكمبيوتر، مجال يف عديدة وقىضسنوات أوريجون،
ورئيس ناًرشا السابق يف كان كبرية. كمبيوتر لرشكات تنفيذيٍّا ومديًرا الكمبيوتر

أسبوعية. لجريدة تحرير
عىل حصلت بنسلفانيا. يف كوليدج كينجز بكلية الالهوت يف مساعد أستاذ ماينور: آنَّا
ودرجة بأمريكا، الكاثوليكية الجامعة من والروحانيات الالهوت يف الدكتوراه درجة
دورات بتدريس قامت نيويورك. يف سرياكيوز جامعة من الدين تاريخ يف املاجستري

النساء. من واملتصوفات الجسد، وروحانية العاملية، األديان يف دراسية
ساوث يف أوجستانا بكلية والكالسيكيات الفلسفة يف مشارك أستاذ أوهارا: ديفيد
األساطري كتيب بوتر: هاري إىل هومريوس «من كتاب تأليف يف شارك داكوتا.
لويس» إس ليس البيئية الرؤية أربول: وحقول و«نارنيا ،(٢٠٠٦) والفانتازيا»
وكرة الخادعة، كرة فرق يف يلعب فإنه والرياضة، األلعاب يحب ألنه ونظًرا .(٢٠٠٨)

لكليته. التابعة والجولف الركل،
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يف ومتخصص الرشقية، إلينوي جامعة يف الفلسفة يف مشارك أستاذ ستريلنج: جرانت
ونقادها» األخالقية «الحدسية مؤلفاته بني من الوسطى. القرون وفلسفة األخالقيات
يدرِّس وهو القضائي؟» النشاط مذهب هو «ما كتاب تأليف يف حاليٍّا يشارك وهو
مقاالت ونََرش بحثية أوراًقا َم وقدَّ تولكني، أعمال يف الفلسفية األفكار عن تدريبية دورة

ذاته. املوضوع عن
ريفية قرية يف تقع التي هوتون بكلية الفلسفة يف أستاذ ستيوارت: كريستوفر دبليو
الخرضة. تكثر فيما الضوضاء من الكثري يوجد ال حيث نيويورك، رشق يف صغرية
تولكني يشارك فإنه سيارة، وامتالكه العلم وفلسفة بتاريخ شغفه من الرغم وعىل
الداخيل، االحرتاق محرك و«ضوضاء الكهربائية الشارع مصابيح من لكلٍّ ازدراءه

وتهوره». وعنفه، الكريهة، ورائحته
بتأليف قام مينيسوتا، يف أوالف سانت بكلية الفلسفة يف أستاذ تاليافريو: تشارلز
مع باالشرتاك ألفه والذي العقل»، يف «الصورة ضمنها من كتابًا، عرش أربعة وتحرير
والثقافة الفلسفة سلسلة من األخرى األجزاء يف وساهم إيفانز، جيل األمريكية الرسامة

الشعبية.
كنتاكي. يف الالهوتي أسربي بمعهد والدين الفلسفة يف ملتحق أستاذ تالون: فيليب
رشلوك «فلسفة لكتاب املشارك واملحرر ،(٢٠١١) الرش» «شعريات كتاب مؤلف وهو

قريبًا). سيصدر (الذي هوملز»
بكلية والفلسفة الدين قسم ورئيس الفلسفة يف مساعد أستاذ واطسون: كارلني جامي
،(٢٠١١) الفلسفة» «تبسيط تأليف يف أرب روبرت شارك بجورجيا. هاري يونج
و«التفكري ،(٢٠١١) التلفاز» خالل من األخالق فهم التليفزيون: يف الجيد «املحتوى
مؤلفات من متنوعة مجموعة يف وساهم ،(٢٠١١) السليم» للتفكري مقدمة النقدي:
يف الرش بداخيل: الذي «الوحش مقال ضمنها من والفلسفة، الشعبية الثقافة سلسلة
الحب: أجل و«من والفلسفة»، كاش «جوني كتاب يف للعالم» املسيحية كاش رؤية

والفلسفة». «املكتب كتاب يف املكتب»، يف والصداقة الحب
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