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مقدمة

دون وشذرات، قطًعا فرتى إليها تنظر بناية، أو بعرضجدار كبرية لوحة أمام تقف كأنَّك
األخرى. أجزائها إىل االنتقال وتحاول ما، جزء من تبدأ بالكامل، رؤيتها من تتمكن أن
عيناك، تلتقطه ولم بعُد األجزاء بني الرتابط تفهم لم لكنك واحٍد، كلٍّ من أجزاء أنها تعرف
تقول أن تستطيع أن قبل مرات عدة زيارتها تعيد قد اللوحة، إىل النظر تُكرِّر ه؛ تحسُّ لكنك
ثانيًة، ثم خطوًة، ترتاجع الجدارية، هذه أمام كأنك ه. تحسُّ عما تعربِّ كلمات بضع عنها
للصورة النظر بمحاولة منشغلتان عيناك بينما ما، جداًرا ظهرك يالمس حتى فثالثة،

مكتملة.
وعن العالم، عن أتحدث أن دون الكتابة عن أتحدث أن الكتاب هذا يف أستطع لم
الحديث املقابل يف أستطع لم تملؤني. التي وشكوكي تؤرقني، التي أسئلتي وعن نفيس،
الكتاب مقاالت من كثريٌ واحدة. لعملة وجهان كأنهما الكتابة، إىل التطرُّق دون العالم عن
كأنك زوايا، عدة من الواحد املوضوع يتناول الذي التحيز وهذا الرؤية، هذه فيها واضح
زاوية منها كلٌّ تتناول التي التصوير كامريات من عدًدا حوله وتنرش املركز يف تضعه
ككل؛ الكتاب هذا عن قوله يمكن األمر نفس أشمل. رؤية مًعا ن تكوِّ أن يف أمًال بعينها،
من — أيًضا لكنها ما، بدرجة املوضوعات متنوعة أقسام أربعة بني مقاالته افرتقت فقد
ثنائية من االقرتاب تحاول مختلفة نظر زوايا الصورة: نفس من مقاطع — نظري وجهة

والعالم. الكتابة
للعالم ننظر كيف كعالم»، الذات – كمرآة العالم الغيوم: «وصُف مقال يف تحدثُت
التي الرؤى إحدى إىل املقال نفس يف أرشت فيه، منها شذرات أو أنفسنا لنرى أحيانًا
فهمنا زيادة يف واألدب الفن دور إىل الرؤية هذه وتتعرَّض واألدب، الفن دور عن تتحدَّث
العالم. يف الجديدة باألنماط التعريف خالل من معه التعامل يف مرونتنا وزيادة للعالم،
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بشكل يتغري الذي العالم للعالم، سائلة صورة بتقديم انشغلت العالم، عن حديثي يف
املختلفة الطرق عن تحدثت والشك. والحرية األسئلة داخلنا يثري الذي امُلربك العالم دائم،
ترفض نظرة مًعا، املختلفة اآلراء وجود تقبل لنظرة وتحيَّزت إليه، للنظر املتعارضة أو
تالحظ فقد بالكتابة، االهتمام عن منفصل غري لها تناويل أنَّ األهم لكن والتعصب. الجمود
وعن النظر، وجهات عن: مقاالت ففيه التحيز، هذا األول القسم موضوعات اختيار يف

الزمن. وعن الحوار،
تضم التي «مرايا» من تبدأ الرحلة، لنفس محطات كأنها الكتاب هذا أقسام يف فكرُت
والذي ناًرا» «آنسُت ب عنونته الذي بالقسم ومروًرا والعالم، الذات إىل النظر عن مقاالت
مقاالت إن حتى الهم، بنفس انشغلت وإبداعات كتابات من قابلتها نماذج عن فيه أتحدث
الذي افرتايض— هواء ثم — األول القسم ملقاالت طبيعيٌّ امتداٌد ما بشكٍل هي القسم هذا
إىل النهاية يف لنصل االفرتايض، العالم يف والنرش الكتابة عن تتحدث مقاالت بضعة يضم
أسايس. بشكل الكتابة بعملية متعلقة قضايا عن تتحدث التي الغيوم» «وصف مقاالت

أننا نظنُّ ما بني فارٌق فعًال، نراه وما العالم، يف نراه أننا نظن ما بني فارٌق هناك
نعرفه ما وبني العالم، وعن أنفسنا عن نعيه ما بني فارق بالفعل، نعتقده وما نعتقده
وتعامالتنا وأحالمنا ونظراتنا أفعالنا يف االنقسامات هذه تظهر نِعيَه، أن دون ما بشكٍل
عنها، قرأت نادرة طبية حالة َوْحي من تحدثُت ترى» ال ما ترى «أن مقال يف اآلخرين. مع
هذه يراها، أنه واٍع بشكٍل يدرك ال برصية ملعلومات االستجابة املريض فيها يستطيُع
وكاشفٍة معربٍة كاستعارٍة كذلك تصلُُح لكنها منها، والتعلُّم ل التأمُّ تستحق واقعية الحالة
زوايا عن للتعبري الكتاب، من أخرى مقاالت يف موجودة العمى واستعارة الكتابة، لحالة

الفكرة. نفس من أخرى
أي وضعَت «لو أقول: الكتاب، من األخري القسم يف املوجود الكالم»، عن «كالم مقال يف
تشابهات، صالت، األخرى: األشياء من العديد يف رؤيته يف فستبدأ اهتمامك مركز يف يشء
والنباتات والشوارع البنايات فستشاهد بالعمارة شغوف أنك لو … أضيق أعم، تضادات،
واالستفادة منها التعلم عىل قادًرا وستكون كمعمار، والكون والبرشوالطبيعة والحيوانات
اهتمامي، مركز يف الكتابة أضع الكتاب هذا يف هنا أنني وأظن لإللهام.» كمصدٍر منها

ظاهريًا. منفصلة موضوعات عن الحديث سياق يف أكون عندما حتى إليها أنظُر
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منه ُحِرم الذي نََظَره الطبيُب له أعاد اد حدَّ عن العميان» حول «رسالة يف «ديدرو» يحكي
فقط العالم مع ويتعامل يتحرَّك أن عاًما وعرشين خمسة طوال تعوَّد قد كان عمره. طوال
ارتباكه لفرط صار نظره له عاد فلما والتذوق؛ والشم واللمس السمع حواس بواسطة
يتجنَّب لكي باألحرى أو تعوَّده، الذي العالم مع التعامل من يتمكَّن حتى عينيه يغلق
«ديدرو» يذكر بَْعُد. بها يتعامل كيف يعرف ال التي الجديدة الحاسة ارتباكات مع التعامل
عىل التدرُّب من يتمكَّن حتى عينيه فتح عىل أوقاٍت يف إجباره إىل الطبيب اضطر كيف

«! الَفظُّ أيها نظرَت هالَّ رضبًا: يُوِسُعه وهو له يقول «دافيل» «فكان الرؤية؛
طبيعَة — آخر أعمى عن حديثه سياق يف — نفسها الرسالة يف «ديدرو» يَِصف
بني طويلة لفرتة يُميِّز لم كيف يَِصُف الشخص. هذا مثل فيه يقع قد الذي االرتباك
واألبعد، األقرب بني ارتبك األشكال. حتى وال األوضاع بني وال األبعاد بني وال الحجوم
فيحتار: الغرفة؛ عنه تحجب قد عينيه أمام تُوَضُع يًدا أنَّ كيف يسأُل واألكرب، واألصغر
َخَدعه كيف بَْعُد يفهم لم لكنه صحيح، غري هذا أن يعلم وهو الغرفة؟! من أكرب يدي هل
لكنه مًة، مجسَّ عيناه إيَّاها فرتيه أمامه؛ مرسومًة لوحًة يرى كان الطريقة. بهذه نََظُره
«فسأل «ديدرو»: يقول بروز. أي فيه ليس سويٍّ سطٍح مجرد يَِجدها بيديه ها يمسُّ حني

البرص!» حاسة أم اللمس حاسة كان إن امُلخاِدع؛ عن حينئٍذ
نتعلَّمه ما العمى، مسألة يف التفكري عند والفضول لالهتمام املثرية األمور ضمن من
ِمْن كثريٍة أوقاٍت يف بالدهشة نَُصاُب ه. بَرصَ َفَقَد َمْن حال إىل ننظر عندما أنفسنا عن
جانبًا لكنَّ ممكن. غري أنه تلقائيٍّا نظنُّ قد بشكٍل األخرى ه لحواسِّ استغالِلِه ة وِدقَّ ِحدَّة
ُولَِد شخٌص بها يتمثَّل التي الطريقة هو السياق، هذا يف علينا يُلِحُّ لالهتمام مثريًا آخر
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يدري ال أنه تظنُّ وأنت آٍن، كل يف املرآة عن صاحبنا «يتكلَّم «ديدرو»: يقول العالَم. أعمى
أحدهم: يسأله أبًدا.» للنور معاكس نحٍو عىل مرآًة يََضع لن أنه إال مرآة؛ كلمة تعني ماذا
عىل عصاي تأثريَ الهواءُ عليه يؤثِّر الذي «العضو بأنها فيجيبه رأيك؟» يف العيون «وما
تفاصيَل الحسِّ مرهُف أعمى سيَِصُف كيف تخيَّْل البديعة اإلجابة هذه عىل قياًسا يدي.»
عر الشِّ ِمَن َكْم ر تتصوَّ أن لَك ع، املتوقَّ عن تماًما مختلٍف بشكٍل لك بالنسبة املعتاَدَة العاَلِم
املستقيم، الخط أو املثلث، أو الدائرة، عن: اسأله تلك. إجاباته يف تلقائيٍّ بشكٍل سيظهر
عن اسأله القبح؛ أو الَجمال، أو الطريق، أو األرض، أو السماء، أو القمر، أو الشمس، أو
أن بد ال ويتكلم، ويتواصل الحياة هذه يف يسري كي وسيُِجيب. بالك، عىل يخطر يشء أي
الطريقة ومع خرباته مع تتناسب تعريفاته لكن األشياء، لهذه تعريفاٍت عقله يف يََضع
مجتمٌع ُوِجَد لو حتى املعاني، من خاليًا عامًلا ليس األعمى عالم العالم. يف بها يعيش التي
العميقة، باملعاني مليئًا وسيكوُن الخاص، مساره يف ويتطوَّر سيُوَجد العميان، من كامٌل

منها. والتعلُّم لها، االلتفات تستحق التي رات والتصوُّ
لالهتمام، مثريٌ للعالم تمثُّلنا يف اإلبصار حاسة الذيتصنعه الفارق هذا املقابل: يف لكن
احتمال يف نفكِّر هذا يجعلنا ربما بالكامل، غيابها حال للعالم َرنا تصوُّ نتخيَّل حني خاصًة
شيئًا، عنها يدري وال البرشي الجنس يفتقدها أخرى حواس أو حاسة هناك تكون أن
مثل يمتلك آَخَر خيايلٍّ بمخلوٍق ُقوِرَن إذا بالرضورة، وواهيًا ناقًصا، للعالم تمثَُّله تجعل

اإلضافية. الحواس هذه
َمْن نُْشِبُه العالم هذا يف أننا يرى كان السياق، هذا يف مهمٌّ ٌر تصوُّ ألفالطون كان
أماَم يشءٌ أو أحٌد مرَّ كلما مدخله، إىل متجهٌة وظهوُرُهم كهٍف يف والدتهم منذ يجلسون
التجربة هذه من ينبع العالم عن تََصوُّرهم كلُّ الحائط. عىل ِظلَّه رأَْوا الكهف مدخل
يَُقرُِّر أفالطون تخيََّلُه الذي املثال هذا يف لهم. بالنسبة العالم هي الظالل هذه املحدودة؛
من البداية يف عيناه تؤلُِمه الكهف، من ليخرَج مكانه من يقوَم أن ما وقٍت يف هؤالء أحُد
الحال، يف الكهف إىل العودة يف يفكُِّر ت، مؤقَّ بعًمى يُصاُب يَْعتَْدها، لم التي الضوء كمية
لعلَّه بعدها أليام، حائًرا يظلُّ الوقت، بعَض الجديد العالم يف البقاء يقرُِّر ما لسبٍب لكنه
هو َقبُْل ِمْن يعتربه كان ما أنَّ سيُْدِرك لعلَّه يقابلها، التي الجديدة الحقائق م تفهُّ يف سيبدأ
بَْعُد فيما يَُقرِّر وحني تنوًعا، وأكثر وأعمق أوسع لحقيقٍة ظالل سوى يكن لم العالم، كل
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بالكامل. اختلَفْت قد العالم عن القديمة تصوراته كل تكون قد للكهف أخرى مرًة العودَة
رأى؟ ا عمَّ الكهف يف رفاقه يخرب أن حاوَل إِْن سيحدُث الذي ما

هو بل للعالم، أو للحقيقة ما نظرًة َم يَُقدِّ أن يريُد ال إرشاديٍّا، ُكتَيِّبًا ليَس املقال هذا
دائًما، موجودة للعالم املختلفة رات التصوُّ لو؟» «ماذا ل يتحيَّز للسؤال، يتحيَّز املقابل يف
لكن رات، تصوُّ من أنضج رات تصوُّ هناك متحاربة؛ دائًما تكوَن أن إىل تحتاُج ال وهي
أو منها لتستفيَد ما فكرٍة تبنِّي إىل تحتاج ال للعالم. ر تصوُّ كلِّ يف ما حقيقة دائًما هناك
من ستستفيده الذي ما تتعلَّم وأن الوقت، لبعض السؤال تتبنَّى أن يكفيك بها، لتستمتع
رات تصوُّ نتعلَّم أن كثريٍة. أوقاٍت يف ومسلٍّ مفيٌد ومساءلته، العالم، مع اللعب منظور. كلِّ
رؤيتهم سبب عن نتساءل وأن تفاصيله، مع بها يتعاملون التي والكيفية له، اآلخرين
تحتاج ال مختلفة. وفكرية إبداعية راٍت وتصوُّ ألفكاٍر ملهٌم أمٌر هو الطريقة، بهذه للعالم
لو حتى ألنه معه؛ تختلف أنك ملجرَّد للعالم، مختلف منظور كل وجه يف أسلحتك تشهَر أن
تكوُن فأحيانًا الجمود؛ من يَِقينَا األسئلة طرح أنَّ كما منه. تتعلَّم أن يمكنك خاطئًا كان
لعلَّه أو ُعه، تتوقَّ ال ألنها ربما أمامها، باٍد هو ما ترى ال لكنها اتساعها عىل مفتوحًة عيونُنا

أحيانًا. التفاصيل عنَّا يُْخِفي الذي التعوُّد
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١

وبينهما اآلخر، مواجهة يف أحدهما يفان الضَّ يجلس « «ِحواريٍّ برنامٍج من ما حلقة يف
أن يمكننا االحتداد. ويبدأ صوتاهما، يعلو الحلقة بداية من دقائق بعد الربنامج، مقدِّم
الطرفني أن نسمعها التي الحوار طريقة ومن نراه الذي املشهد من صعوبة دون ندرك
خطب يف املشاهدين جمهور يخاطبان الحقيقة يف هما اآلخر، أحدهما يخاطب ال هنا
بادرة أي ستُعدُّ السياق هذا يف َخصمه. منهما كلٌّ فيها يقاطع متباَدلة عصبية قصرية
وانهزاًما ضعًفا — نحوه امليل مجرد أو — املضاد الطرف بمنطق لالقتناع أحدهما من
اآلخر الطرف وأن حق عىل أنه التأكُّد كل متأكد وهو جاء الضيفني من كلٌّ مقبول. غري
يدركانه ال قد وربما بهذا، يعرتفان ال قد ذلك. يُظِهران هما األقل عىل أو مخطئ، شك ال
يشء أيِّ يف ن للتمعُّ يحتاج ال أنه الحالة هذه يف مسبًقا قرَّر الطرفني من كالٍّ لكنَّ حتى،
جمهور أمام استطاع إن وإحراجه خطئه، إثبات من يَُمكِّنُُه الذي بالقدر إال اآلخر، يقوله

املتفرِّجني.

٢

ويحب الجدل، يحب كان لكنه يشء.» أيَّ أعرف ال أنني أعرف «أنا يقول: سقراط كان
وربما علمهم. من واثقني بأنفسهم، فخورين رجاًال يحاور وكان بالحوار، الرجال اختبار
هؤالء أمثال مع حواراته يخوض كان عندما ألنه قليًال؛ يغيظه فيه املباَلغ اليقني هذا كان
إىل نقطة من الحوار ينقل ثم الظاهر، يف بريئة بأسئلة دائًما الحديث يبدأ كان الرجال،



املتاهة يف الفأر

ما يعرفون ال ا حقٍّ أنهم رؤية من تمكِّنهم التي الدرجة إىل محاوريه يربك حتى نقطة؛
يعرفونه. أنهم يعتقدون

معظمها يف جاءت التي كتاباته خالل من الطريقة، هذه خلَّد تلميذه أفالطون
من عدد مناقشة يف نجح الشكل، هذا خالل ومن سقراط. بطلها محاورات شكل عىل
املختلفة النظر وجهات من عدد عرض من أفالطون الشكُل هذا مكَّن املهمة. املوضوعات
أهم من واحًدا أفالطون أصبح املحاورات هذه وبفضل ما، موضوع حول تتجادل وهي
أفالطون، بعد الفلسفة يف املحاورة شكل استخدام يتوقف ولم التاريخ. َمرِّ عىل الفالسفة

والحديثة. الوسطى العصور يف الفالسفة من عدد ِقبَل من استُخِدم بل

٣

أو النفسية، الحالة نقل منها متنوعة؛ ألغراٍض الحوار يُستخَدم الرواية، أو القصة يف
يكوُن كقارئ يُمِتُعني الذي الحوار وبدوافعها. بالشخصيات التعريف أو الحدث، تطوير
الحديث ينتقل ، وَحيٍّ واقعيٍّ بشكل مرسومتني شخصيتني بني ثريٍّا حواًرا الغالب يف
يف أشعر التي بالحوارات أستمتع ر. ومتطوِّ ال وفعَّ حيويٍّ بشكل وذهابًا جيئًة بينهما
دوستويفسكي أعمال يف تَِجُدها حوارات مختلفتني، حالتني بني حقيقيٍّ بجدل ثناياها
شخصية، وظل شخصية بني مكتوبة كأنها باِهتًَة حواراٍت أحيانًا نقرأ املقابل، ويف مثًال.

اآلخر. للطرف الحوار تسليم مجرد عىل فيها الظل هذا دور يقترص
ضعيفة ستكون الحوار، من الباهت الشكل هذا عىل بالكامل تعتمد روايًة تخيَّْل
والتمايز التنوع حالة يف يتمثَّل وُمتعتها الرواية طبيعة من أساسيٍّا جزءًا ألن الغالب؛ يف
احتواء عىل قدرتها هي األساسية الرواية مزايا من ميزة املختلفة. األصوات بني والجدل
االنتماءات القناعات، االجتماعية، الخلفيات اللهجات، األصوات: من املتنوع الخليط هذا

… املهن الثقافية، املستويات السياسية،

٤

وإملامك فهمك من تتأكد قرأته، ما لتسرتجع ما، كتاٍب من لفقرة قراءتك بعد قليًال تتوقف
رؤية تناقش قد مكتوب، هو ما مع اختالفك أو اتفاقك مدى عن تتساءل قد قيل، بما
مع فقط تتفق قد املعروضة، الفكرة وبني بينها لتقارن بديلة آراءً وتستعرض املؤلف،
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لها لتعود راودتك التي األفكار هذه تسجل قد اآلخر، البعض مع وتختلف يُقال، ما بعض
نفسك، لتحاور والفقرة الفقرة بني فيها تتوقف التي الدقائق هذه تختربها. كي ذلك بعد
من يمكِّنك ما هي القراءة، عملية يف ما أهم إنها ترًفا، ليست تقرؤه، الذي الكتاب وتحاور
أو نفسه املوضوع يف املختِلفة قراءاتك من أوسع سياق يف وضعه ومن تقرؤه، ما َفهم
ما فيه تحفظ ، سلبيٍّ تََلقٍّ عملية إىل القراءة تتحول الدقائق هذه دون مختلفة. موضوعات
تماًما صياغة. إعادة حتى أو مراجعة، أو َفهم دون أخرى مرة إرساله تعيد ثم مكتوب هو
ِلَمرَّاٍت الغرفة يَذَرع لطالب التعليمية أنظمتنا بعض تنتجها التي التقليدية كالصورة

بغرضحفظها. أمامه، كتاب يف مكتوبًة عباراٍت ًدا مردِّ

٥

هو أدبيٍّا، حواًرا أم رأي برنامج يف أم العمل يف أم الشارع يف حواًرا أكان سواءٌ حوار، أيُّ
أفضل يُظهُر الصحيُّ الحوار اآلخر. يف منها كلٌّ يؤثر أطرافمختلفة، بني التفاعل من حالة
نون محصَّ وهم الحواَر — بعضهم أو كلهم — املتحاورون بدأ إن لكن فينا، ما وأرقى
للشك إمكانية أي ضدَّ باليقني محصنون األخرى، باآلراء التأثر ضدَّ الجمود أو بالخوف،

مسخ. إىل الحوار حينئٍذ يتحوَّل مواقفهم، صحة يف
أفكار فيها تطرح حالة إنه أكثر، أو طرفان يتبادلها كلمات مجرد ليس الحوار
األوسع بمفهومه الحوار يرفض الذي املجتمع مًعا. لتتفاعل نفسها، مختلفة وخلفيات
هذا عن التخيل يمكن ال مستمرة. حركة الحقيقي الحوار ألن للثبات؛ يتحيز مجتمع هو
تفكُر منفرًدا، الغرفة يف جالٌس وأنت حتى كانت. أيٍّا واحدة رؤية لصالح اآلراء من التنوع
إىل األسئلة، هذه إىل تحتاج داخلك، يف الجدل هذا التنوع، هذا تحتاج تقرأ، أو تتأمل أو

مبدعة. العزلة هذه تكون كي معها؛ والتحاور املختلفة اآلراء تمثُّل
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بنيالنسبوية النظر: وجهات
الوحيدة واحلقيقة

١

كوروساوا، الياباني للمخرج Rashomon-1950 راشمون فيلم شاهْدَت قد تكوُن ربما
تاكيهيكو». «كانازاوا الساموراي مقتل هو واحد، لحدث متباينة رًؤى يعرضأربع والذي
الرؤى توايل ومع للحقيقة، نظرتها عن تعربِّ الحدث من زاوية شخصية كل تعرض
زاوية كل يف حدث الذي التشويه ومقدار بينها، التناُقض بمقدار — كمشاهد — تُفاجأ

نظر.
يف نسري ونحن بيوتنا، يف ونحن مستمر: بشكل حياتنا يف نمارسها االنتقائية هذه
نحتار لكننا طويلة، لفرتة ما شخًصا نعرف قد اآلخرين. مع نتعامل ونحن الشارع،
النقاط من الفكرة بهذه والوعي تخصه. ما تفصيلٍة عن أحُدهم سألنا إن مثًال ونتبلبل
املثال. سبيل عىل والرواية القصة ومنها واألدبية، الفنية األعمال من كثري تقنية يف املهمة
الذي الحدث بها سينقل التي النظر زاوية يختار أن روايته من جزء كل يف الروائي عىل
املشهد سينقل زاوية أي ومن املشارك؟ الراوي أم العليم الراوي سيستخدم هل نقله، يريد
حدثت، كما بالرضورة الحقيقة ينقل ال الراوي أن يدرك الحديث الوعي وصفه؟ يريد الذي

نسمعها. أن يريدنا كما أو رآها كما ينقلها لكنه



املتاهة يف الفأر

٢

املعلومات. تدمري بحوسبة يسمى ما إىل الروحية» «عرصاآلالت كتابه يف رايكريزويل يشري
تلقائي، بشكل البرشي العقل بها يقوم عمليٍة محاكاة واملربِمجون املهندسون يحاول وفيها
األهمية ذات املعلومات اختيار عىل الحاسب مساعدة محاولة عىل — باختصار — وتعتمد
ال التي العالم يف الفجة املعلومات من الكثري «هناك ألن املعلومات؛ من غريها وتدمري

كلها.» حفظها يف نستمر أن تستحق
اليوم خالل تقابلها التي املعلومات َكمِّ مع تتعامل أن يمكنك ال تماًما، طبيعيٌّ أمٌر
بالرضوري يحتفظ عقلك؛ يصنفها أن بد ال األهمية، من القدر نفس عىل أنها باعتبار
هو املعلومات أي العقل يحدد كيف يصنفها؟ كيف لكن الرضوري. غري عن ويتخىل منها،
التصنيف هذا أن أم جميًعا؟ الناس فيه يشرتك فطري أمٌر هو هل مهم؟ غري وأيها املهم
خالله؟ من الواقع فلرتة تتم محايد غري مكتَسب معريف نموذج عىل تعتمد عملية هو ذاته
تحديد يف اإلنسان يتبناه الذي املعريف النموذج لدور كبرية أهمية إعطاء إىل اليوم نميل
الفطرية القواعد أو القوانني بعض وجود عدم بالرضورة هذا يعني أن دون للعالم، رؤيته

كذلك.

٣

املعريف. النموذج أو الربادايم مفهوم إىل توماسكون يشري العلمية» الثورات «بنية كتابه يف
كانت التي التقليدية الصورة من فبدًال العلمي، للتطور مختلفة فلسفة يقدم خالله ومن
يف العلمية الحقيقة فكرة أن كون أوضح ومستمر، خطِّي بشكل يتطور العلم أن ترى
باملجتمع أيًضا تتأثر ألنها فقط؛ موضوعية معايري عىل تأسيسها يمكن ال بعينها، لحظة
املعريف»، «النموذج فكرة إىل السياق هذا يف كون يتعرض فيه. تداُولُها يتم الذي العلمي
وتفسريه، الواقع رؤية عىل يساعد مرحلة، كل يف يسيطر ما معرفيٍّا نموذًجا أن يرى وهو
تغريُّ مع لكن ُمرٍض. بشكٍل الواقع تفسري عىل قادًرا دام ما قائًما النموذج هذا ويستمر
النموذج خالل من تفسريها يمكن ال التي الظواهر من مجموعٌة الظهور يف تبدأ الزمن،
وشموًال. دقًة وأكثر تطوًرا أكثر جديد نموذج وبروز انحالله، بداية هي هذه وتكون القائم،
األرض أن يرى كان الذي بطليموس عند الكون رؤية هنا يوردها التي البارزة األمثلة من
نيوتن ثم الكون، مركز هي الشمس أن رأى الذي كوبرنيكوس عند ثم الكون، مركز هي

أينشتاين. ثم
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غريها، عىل تتميز ال نظر وجهات مجرد هي العلمية املعرفة أن هذا يعني ال لكن
للعالم تفسري تقديم عىل قدرته يف تتمثل الناجح، املعريف للنموذج مواصفات دائًما فهناك
حتى أنه كيف توضيح هو هنا املقصود دقيقة. بتنبؤات القيام ويستطيع اختباره، يمكن
بعينه لنموذج يمكن ال — الضبط وعىل الدقة عىل تشدد التي — العلمية املعرفة إطار يف
للنقاش مساحة دائًما هناك دائمة؟ حصانًة يفرتض أن أو املطلقة، الصحة يدعي أن
بعض عن تختلف تربز، كي جديدة لنظرية مساحة هناك والخالفات. النظر ووجهات
لم الذين العلماء بذكر ميلء العلمي والتاريخ تناقضها. وربما عليها السابق الفهم جوانب
دون للعالم، اعتادوه الذي الفهم تخالف ألنها أفضل جديدة نظريات رفضوا أو موا يتفهَّ
دامت ما فقط ناجحة النظرية تبقى العلم يف الربوز. من الجديد الرفض هذا يوقف أن

والتنبؤ. التفسري عىل قدرة األكثر باعتبارها وجودها تربير عىل وقادرًة صامدًة

٤

يف متساوية كلها الرؤى أن يعني ال للعالم النظر يف والتفاوتات االختالفات عىل التأكيد
نوعية من محفوظة بعبارات فقط أفكاره عن يدافع أن يستطيع ِمنَّا أيٍّا أن أو القيمة،
املقصود كانت. أيٍّا متخيَّلة ُهِويٍَّة عن يدافع بأنه يتذرع بأن مثًال يكتفي أن أو رأيي»، «هذا
م وتفهُّ الذات، مراجعة وأهمية التساؤل، وقيمة الحوار، قيمة عىل التأكيد هو العكس عىل
قد أو اآلخر، مع تكون قد الحقيقة ألن املختلفني؛ مع والتسامح اآلخر، وقبول التنوعات،

بها. يحيط أن دون منها، أجزاءً كالنا يمتلك
وجهات تنوع أو الثقافية، النسبية البعضفكرة يستخدم أن يحدث أنه املفارقة لكن
يشري التي املفارقة وهي اآلخرين. تتقبل ال منغلقة بات تعصُّ عن الدفاع يف نفسها النظر
تقريبًا عامني منذ العربية ترجمته صدرت الذي كتابه يف إريكسن» هيالند «توماس لها
يقول الكتاب هذا ويف الكريولية». عن مقاالت الثقافات: طرق «مفرتق عنوان: تحت
األنثروبولوجي، علم يف الثقافية» «النسبية نظريات أن املبكيات املضحكات «من إريكسن:
مضاد، تأثري لها كان «القومية»؛ والعصبية «الشوفينية» ملناهضة أساًسا ُوضعت التي

أجله.» من ُوضعت الذي للهدف تماًما ومعاكس
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٥

مدهش أمر هو متنوِّعة نظر ووجهات مختلفة زوايا عىل االطِّالع طريق عن الرؤية توسيع
لكنه بك، خاصة قناعة أو لة، مفضَّ زاوية اختيار عىل قدرتك مع يتعارض ال وهو دائًما،
بتقنياته اليوم عالم ألن املخالفة؛ األصوات وإسكات اآلخر، قمع مع يتعارض بالتأكيد
وشبكات ومقروءة، ومسموعة، مرئية إعالم وسائل من — مسبوق غري بشكل تتطور التي
شئنا — عرصنا املخالفة. األفكار محو فيه يستحيل عالم املنع، ضد عالم هو — إنرتنت
التي أعراضه من عَرض مجرد ال جوهره، من جزء والتنوع األصوات، متعدد — أبينا أم

عنها. التخيل أو عليها السيطرة يمكن

وقد .relativity كلمة عن لها تفريًقا هكذا؛ برتجمتها العرف وجرى ،Relativism هنا املقصود
مرص. يف العربية اللغة مجمع أجازها
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العامل وتفسري املؤامرة نظريات

١

باهتمام، الطفل ينظر «. ِقطٌّ «هذا الطريق: يَْعُرب ما حيواٍن إىل فيشريُ الصغري، ابنه يعلِّم أٌب
ح يصحِّ «! «ِقطٌّ فرًحا: فيشري الشارع؛ يميشيف حيوانًا الطفل يرى تاٍل يوٍم يف خلفه. ويردِّد

الفوارق. له ح يوضِّ أن برفق يحاول كلب.» هذا «ال، أبوه: له
نعرف ِقطٍّا، باعتباره الشارع يف يميش كلب إىل الطفل فيها يشري التي اللحظة يف
هو ما كذلك يعرف ال أنه ندرك أن السياق هذا يف واألهم الكلب، هو ما يعرف ال أنه
كلمة ألن الشارع؛ يف يميش ما ِقطٍّ عىل بلحظات قبلها تعرَّف قد يكون قد أنه رغم القط،
من — «سوسري» اللغوي العاِلم من تعلَّمناه ملا وفًقا — معناها تكتسب «ِقط» مفهوم أو
اللون هو ما تعرف أن يمكنك ال فمثًال، األخرى؛ الكلمات/العالمات مع اختالفاتها خالل
التي املعرفة ألن األلوان؛ وبقية األصفر واللون األزرق للَّون معرفتك سياق يف إال األخرض
َفهم عىل قادًرا تكون أن بالرضورة تتطلب األلوان بقية عن األخرض تميِّز أن لك تتيح

املختلفة. األلوان هذه بني االختالفات
إنه أي جامٌع: مانٌع. جامٌع تعريٌف إنه املثايل التعريف عن يُقال مقارٍب سياٍق يف
أن بعد — األول املثال يف الطفل يكون أن بمعنى يَُعرِّفه؛ الذي اليشء مفردات كل يضم
إنه أي ومانٌع: الشارع. يف يَِسريُ ِقطٍّ أي عىل التعرُّف عىل قادًرا — التعريف هذا يتعلم
من الطفل يحمي إنه أي التعريف؛ هذا تحت يدخل أن من املفردات هذه سوى ما يمنع

ِقطٍّا. باعتباره حصاٍن أو كلٍب إىل فيشري يخطئ، أن
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٢

الذئب!» احذروا «الذئب! صوته: بأعىل يرصخ مفزوًعا، القرية داخل الصغري الراعي يَْعُدو
والفئوس، العِيصُّ أيديهم ويف عني، ُمْرسِ رجالهم يخرج للرصاخ القرية أهايل سماع فور
من قطيع فقط ذئبًا، يَِجدون ال األغنام قطيع حيث القرية أطراف إىل يخرجون وحني
يتكرر حني القصة، نعرف ويذهبون. بغضب الصبي إىل ينظرون بسالم. يرعى األغنام
الذئب يأتي حتى للنداء، االستجابة عن القرية أهايل يتوقف املرة، تلو مرة األمر هذا نفس

الغنم. ويلتهم فعًال
لم الصغري الراعي أن لنفرتض املقال. هذا ألغراض قليًال القصة نعدِّل فقط َدُعونا
أكثر يخشاها أنه أو بالذئاب، شغوٌف فقط أنه لنفرتض الكذب، د يتعمَّ لم أو يكذب، يُكن
األشياء من كثري يف فعًال الذئب يرى تجعله بطريقة يُشوِّشه الخوف يشء، أي يخىش مما
بعيٍد صوٍت إىل يستمع أو ذئبًا، فيظنه شجرٍة ظلَّ أو شاردًة شاًة يرى مرة حوله، من
هو يكذب، ال إذن الفتى هذا ذئبًا. فيظنه بعيٍد من غريبًا كلبًا يرى أو عواء، أنه فيتأكد

يفعل! لم لكنه الذئاب، من والبلدَة نفسه يحمي أن يريد فقط

٣

املثال، سبيل عىل املؤامرة بنظرية مهووًسا أو بالبارانويا مصابًا شخًصا أن دائًما أُفكُِّر
املعرفة هذه لكن نراها، ال قد فعًال حقيقيٍة مؤامراٍت رؤية عىل ما أوقاٍت يف قادًرا سيكون
التي اليمامة زرقاء دور يتلبَّس أن يف الحق تعطيه ال حكيًما، تجعله ال ا، ُمِحقٍّ تجعله ال
األول، املثال يف كالطفل تماًما إنه حكيًما، ليس باختصار ألنه تحذيراِتها؛ القبيلُة تجاهلت

الثاني. املثال يف كالراعي أو
الخارجية، املؤامرات أو الفضاء، من غزاة وحيد: بتفسري الحياة يف يشءٍ كل نُفرسِّ حني
نوٍع من بعًمى اآلخرين وربما أنفسنا نُِصيب الحقيقة يف فنحن الداخلية؛ املؤامرات أو
يشء.» أليِّ تفسريًا يصلح ال يشءٍ لكلِّ تفسريًا يَصلُح «ما يقولون: كما األمر ألن خاص؛
ل وتأمُّ لربهة، ف التوقُّ فرصة أنفسنا عىل نضيِّع جاهز وحيٍد بتفسرٍي يشءٍ كلَّ نفرس حني
واقعية حلول عن البحث ومحاولة دقيق، بشكل الحقيقية أسبابها عىل والوقوف املشكلة،

لها.
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العالم وتفسري املؤامرة نظريات

٤

الجاذبية هذه تتصاعد ربما األيام. هذه لنا بالنسبة خاصة جاذبية املؤامرة لنظرية
الكثيفة والدعاية الكربى الرشكات عالم الحداثة: عالم يف الفرد انسحاق عىل فعٍل كردِّ
نعوِّض طريقة لعلها الحدود. عابرة والرشكات العمالقة الِبنايات عالم ه، املوجَّ واإلعالم
من نراه ما يكون األحيان من كثري يف العالم. يف أو أوطاننا يف بالضآلة إحساسنا بها

خارجنا. العالم عن يُعربِّ ا ممَّ أكثر نحن، داخلنا عن ًا ُمَعربِّ ومخاوف مؤامرات
إنكار ليست هنا أقصدها التي الفكرة بالفعل، مؤامرات هناك تكون قد ما أوقات يف
هو موقف أو حدث كلِّ يف املؤامرة فقط يرى شخًصا أن أقصده ما مؤامرات، وجود
عرش كلِّ من مرة ا ُمِحقٍّ تكون أن الذئب. قصة يف كما للعالم؛ نظرته تشوََّهْت شخٌص

تخافه. الذي الخطر من القطيع يحمي ولن يحميك لن مرات

٥

أو صحيحة بكونها تتعلق ال العالم لرؤية كطريقٍة املؤامرة نظرية مع األكرب مشكلتي
فيها يكون التي الحاالت يف حتى — خطاب أنها الغالب يف معها مشكلتي صحيحة، غري
ضدَّك اآلخر أفعال وهو املشكلة؛ عنارص من وحيٍد عنٍرص عىل غالبًا يركِّز — صواب عىل
تفعله). ال ما أو تفعله (ما الخاصة أفعالك عواقب تجاهل مع دولًة)، أو جماعًة، أو (فرًدا،
لكن للفعل. أداة تكون أن من بدًال ، تربيريٍّ خطاٍب إىل كثرية أوقات يف النظرية ل تتحوَّ
خسارتَه ما قائٌد يربِّر أن سخيًفا سيكون كم معركٍة، كساحِة فقط العالم ترى أنَك لو فكِّْر:

جنوده؟! يقتل كان امُلعادي الجيش أن بحجة للمعركة
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ُطُرق

١

بعَد بدوره فرعيٍّ طريٍق كلُّ ينقسُم فرعية، ُطُرق ثالثة إىل مثًال ينقسم ما طريًقا لنتخيَّْل
الطُُّرق يف الوقت مع إذن الناس ُق يتفرَّ باستمرار. وهكذا أخرى، ُطُرق ثالثة إىل مسافٍة
تفكري، دون َل األوَّ الطريَق دائًما األشخاص من فريٌق سيأخذ واحًدا؛ طريًقا كانت التي
الطريَق فريٌق سيأخذ بينما ل، التمهُّ من كثرٍي دون الثالَث الطريَق آخُر فريٌق وسيأخذ
كشجرٍة تبدو فَقْد أعىل من هذه الطُُّرق شبكة إىل النظر من تمكََّن أحَدهم أنَّ لو الثاني.
أيًضا. تتحرَّك كأنَّها لوهلة ستبدو ُطُرقها، يف الناُس يتحرَّك حني الفروع؛ كثيفِة كبريٍة
حيٌّ بعضها واألوراق، الفروع من الكثري بها شجرة، كأيِّ أنها، وقتها ينظُر َمْن يُِحسُّ وقد

نهايتها. النهاية: حتى النموَّ ستُواصل لكنها ميٌت، وبعضها

٢

ناضًجا ُر التصوُّ هذا يكوُن قد للحياة. ما ًرا تصوُّ يمتلك كلُّنا نُْدِرْك؛ لم أو هذا أَْدَرْكنا سواءٌ
يكوُن قد ساكٍن، ِشبَْه أو ساكنًا يَظلُّ وقد مواقعنا، ِل بتبدُّ يتبدَّل قد ناضٍج، غريَ يكوُن وقد
ربما أو متخيٌَّل، مصباٌح كأنَّه حاٍل أيِّ عىل َهْدِيِه عىل نَِسريُ لكننا مشوًَّشا. أو واضًحا
نحتاج الذي املكان إىل دائًما تُرشدنا ال بالرضورة، صحيحًة ليَسْت خريطٌة لكنها خريطٌة،
يكون ربما الحركة؛ نواصُل لكننا نذهب، أن نريُد أين إىل أصًال نعلم ال قد إليه. للوصول
، نَِضلَّ أن ِمْن خائفني هذا مع نَِسريُ إليها. تأخذنا التي الوجهة من أهمَّ حركتنا عىل الِحَفاُظ
هذا يتعاَظُم وقد اآلخرين، أداء من أسوأ نؤدَِّي أن أو اآلخرون، يَْسِبَقنا أن ِمْن خائفني
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يكوُن قد الخوُف هذا تماًما. الحركة من فيها يَْمنَُعهم التي للدرجة البعض عند الخوُف
يكوُن قد بوجودهم معرفتنا فمجرد بعضاألحيان؛ يف املختِلفني تجاه عدائيتنا أسباب أحد
ترجمة (من دميان رواية يف هسة هرمان يقول باختياراتنا. لرضانا ومهدًدا لنا، مقِلًقا
ما إن نفسك؛ من جزءٌ هو فيه شيئًا تكره فأنت ما شخًصا تكره «عندما الريِّس): عبده

يزعجنا.» ال أنفسنا من جزءًا ليس

٣

اآلخَريْن. الطريَقنْي اختاروا َمن طريق كلِّ أصحاُب سيهاجم ما غالبًا ُطُرق، مفرتق كلِّ عند
أو: مخطئًا.» وكنَت املاضية املرة يف األوَّل الدَّْرب خالل ُقْدتَنا «لقد يقوُل: أحَدهم أتخيَّل
األمان، تريد دائًما «أنَت أو: جميًعا.» سيُهلككم الذي الثالث الطريق إىل تَُقودهم «أنَت
مع دائًما يَِسريون أناًسا سرتى الثاني.» الطريق اخرتَت ولهذا املواءَمات؛ تختار دائًما
الطُُّرق يف كثريًا يفكِّروا أن دون أكرب، بشكٍل إليه ينتمون أنهم يتخيَّلون الذي الفريق
بدَّ ال الطريق، هذا من سيَِسريون أعرفهم ن ِممَّ «كثريٌ أََحُدهم: سيقوُل وطبيعتها، نفسها

صواب.» عىل أنهم

٤

تقديرنا إنَّ بحيث أحيانًا، األمور عىل ُحْكِمنا عىل جماعٍة إىل انتماؤنا يُؤثِّر فوائده، رغم
جماعٍة يف ونحن نفسها لألمور تقديرنا عن منفرِدين، وجودنا حاَل يختلُف األمور لبعض
لكن مثًال، باملصادفة البرش من ما حشٍد وسط الوجود مجرد ليس هنا واملقصود ما.
النفسيَّة، الجماعات أو املنظَّمة بالجماعات لوبون» «غوستاف َوَصفه ما هو املقصود
صفات عن مختلفًة جديدًة صفاٍت الناس من لفيٌف يكتسُب حني تتكوَّن أنها يرى والتي
نحو منهم واحٍد كلِّ أفكاُر وتتَّجه الواعية، الشخصية فتتالىش اللفيف؛ هذا من فرٍد كلِّ

مشرتكٌة. ُروٌح ُن وتتكوَّ واحدة، جهة
عادل ترجمة عىل هنا (وأعتمُد الجماعات» «روح كتاب يف لوبون غوستاف يقول

زعيرت):

وهكذا انفراد، عىل منهم واحٍد كلُّ يَِعيبُها أحكاًما يُصِدُرون محلَّفني تََرى وهكذا
أعضائها من عضٍو كلُّ يرفضها تدابري وتتَّخذ قوانني تَُسنُّ برملانيًة مجالَس ترى
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ذوي الوسطى الطبقة أبناء من العهِد مجلِس رجاِل حاُل كان وهكذا ِحَدة، عىل
يرتدَّدوا، لم جماعٌة منهم وتألََّفْت الرجال أولئك اجتمع فلما السلميَّة، العادات

املقصلة. إىل براءًة الناس أوضح إرسال يف الزعماء، بعض بتأثري

نفسه: الكتاب يف أيًضا ويقول

شاعٍر غريَ الفرد يَُعود الجماعة ويف تقريبًا، الجماعة يف الفرد حال هي تلك
تشتدُّ املَلَكات بعض تزول فيما املنوَّم، عند كما الفرد، ذلك وعند بأفعاله،
بعض إنجاز يف التَّْلقني، بفعل الفرد، فيندفع عظيًما، اشتداًدا أخرى مَلَكاٌت
يف اندفاًعا أشدَّ الصولة وتكون مقاومتها، عىل يقدر ال صولًة صائًال األعمال
األفراد جميع لدى واحًدا كان إذا التلقني ألن وذلك املنوَّم؛ يف ا ممَّ الجماعات
ما الذات قوة من لديهم الذين الجماعة وأفراد بالتفاعل، يزيد الجماعات يف
يستطيعون الذي وإنما يُْل، السَّ ويَُجرُّهم الغاية، إىل قليلون التلقنَي به يقاومون
كلمٌة عنهم صدَرْت ما إذا َفُهْم مختلٍف، بتلقنٍي املجرى تحويل هو محاولته
عن الجماعات فوا يَْرصِ أن األحيان بعض يف أَْمَكنَهم مالئًما خياًال أثاروا أو َطيِّبٌَة

األفعال. أفظع اقرتاف

٥

ية، بِجدِّ نفسها االختيارات يف مرة كلَّ «لوبون» عنها تحدَّث التي الِقلَّة هذه أفراد سيفكُِّر
وعيوبه، وميزاته اختيار كلِّ جودة عن سيتساءلون رءوسهم، يف االحتماالت سيقلِّبون
يفكِّر قد وتجاربهم. اآلخرين آراء ومن السابقة، اختياراتهم من يتعلَّموا أن محاولني
تَِيش الحقيقيَُّة َحرْيَتُهم حارضٌة، ذاتُهم ال؟» أم الطريُق هذا يُْشِبهني «هل مثًال: أحدهم
اختياراٍت يف كثريٍة أوقاٍت يف يتبلبلون أحيانًا، منهم أقلَّ أحيانًا، غريهم ِمْن أكثَر يرون بهم،
العقل، عىل حجابًا تكوُن قد الَقبِْليَّة والرؤى التعميمات أن يعلمون هم واضحًة، تبدو
طريٍق من أكثر هناك يكوُن وأحيانًا صحيح، واحٌد طريٌق هناك يكوُن «أحيانًا يقولون:

فخ.» نفسها االختيار وفكرة وهميًة، االختيارات كلُّ تكون أخرى وأحيانًا صحيح،
— تعني ما ضمن من — تعني والحرية أحرار، نحن يذكِّرنا: َمْن نحتاج كأننا
دون تختاره، شكل بأيِّ الحياة يف تَِسري أن ك َحقِّ ِمْن أنه تعني ، والفكريَّ املاديَّ االستقالَل
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يعاقبوك أن يمِلكون أمًرا الشخصية حياتك يف تفعله ما املجتمع أفراد بعُض يعترب أن
ونعاقب َوَضَعه، الذي النموذج نتبع أن فنحاول أنفسنا؛ نحن صاملجتمَع نتقمَّ أحيانًا عليه.
نبقى ال كي ربما، نريده. وال يُْقِنعنا وال يناسبنا ال حقيقًة أنه رغم نتبعه، لم ألننا أنفسنا

وحيدين.
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العامل تشكيل إعادة

١

قرأُت أني رغم بالكامل األمَر يستوعب ال عقيل مستحيل، هذا أن يعتقد مني جزء زال ما
غري فعًال األمر يكون وربما ص، متخصِّ غري ألني ربما ملراٍت؛ فيه النظري الجانب عن
لو أتمنَّى اآلن، أكتبه ما الشخيص حاسبي يف الكتابة برنامج عىل أكتب وأنا اآلن معتاد.
لتصبح ر ستتطوَّ التي آالته يف Alan Turing تيورنج آالن فكَّر كيف أفهم أن أستطيع
حيواتنا. من ع ومتوقَّ ومعتاد طبيعيٍّ كجزءٍ العادية بهذه معه نتعامل الذي الكمبيوتر
يكفي بما َستْه حمَّ التي للدرجة ممكنٌة أنها يعتقد جعله الذي وما تصميمها؟ يف فكَّر كيف
بسهولة، شخيص حاسب جهاز بتجميع يقوموا أن اآلن للكثريين يمكن أتمَّ؟ ما يُتِمَّ لكي
بمعجزٍة عادوا لو أنهم بالتأكيد يعني ال يعمل، كيف ا حقٍّ يفهمون أنهم يعني ال هذا لكن
فعله ما أنَّ يحسُّ مني جزءٌ تيورنج. آالن بدأه ما تكرار عىل قادرين فسيكونون بالزمن ما
بالضآلة، يُشِعرني وهذا وأستخدمه، اآلن أراه لكني منطقي، وغري تماًما مستحيل هو
منطقي. غري أنه أظن وما ممكن أنه أظنُّ ما أعتقده؛ فيما يشكُّ دائًما مني جزءًا ويجعل
تيورنج، آالن حياة من جزءًا يروي الذي The Imitation Game فيلم أشاِهد كنُت
األفذاذ؟ هؤالء يفعله ما نفعل أن نستطيع ال ملاذا العبقرية. ن تتكوَّ طينة أيِّ من وأفكِّر
يمكن هل الشغف؟ هو هل املعرفة؟ هي هل الشاق؟ العمل هو هل الوراثة؟ هي هل
وقد تستطيع، ما بأقىص تعمل أن يمكنك لكن ذلك. يف أشكُّ عبقريٍّا؟ تكون أن تقرِّر أن

عظيمة. أشياء َق تحقِّ أن من حينها تتمكَّن
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نتخيَّلها؛ أن يمكننا ال بطرٍق العاَلَم عون يوسِّ الذين الرجال هؤالء عن نقرأ التاريخ يف
قابل وغري وعادي، وممكن، طبيعي، أنه أمثايل من الناس عامُة يعتقد ما عىل يثورون
ال ربما الطريق، يف قابلناهم إن نعرفهم ال بيننا، الرجال هؤالء يختفي أحيانًا للتغيري.
أو بالغباء، نَِصفهم فقد سمعناهم إْن ثانيًة؛ نظرًة لهم ننظر أن ون يستِحقُّ أنهم نعتقد
الفيلم: يقول وكما نحن، عقولنا يف والغباء النقص أن نعلم أن دون العقل، يف بنقٍص
يمكن ال الذي بالعمل يقومون َمن هم يشء أيَّ منهم ع نتوقَّ ال الذين األشخاص «أحيانًا

إمكانه.» يتخيَّل أن ألحد

٢

هاشم وعاَلمه»/ترجمة: حياته «أينشتاين: كتابه: (يف أينشتاين عن إيزاكسون والرت يقول
محمد): أحمد

مذهوًال ووقوفه للسلطة، يه وتحدِّ السائد، املنطق يف تشكيكه من نجاحه جاء
هذا به وأدَّى االبتذال، لدرجة مألوفة عادية أموًرا اآلَخرون رآها ألغاٍز أمام
واألرواح الحرة، العقول احرتام عىل قائمٍة سياسيٍة وميوٍل أخالقياٍت اعتناق إىل
التساُمح يف يرى يكن ولم يبغضالطغيان، كان فقد واألشخاصاألحرار؛ الحرة،
املهم «من وقال: املبدع، للمجتمع رضوريٍّا رشًطا بل فحسب، مستحبًة فضيلًة

الجديدة.» األفكار يبتكر أن عىل قادٌر وحده الفرد ألن الفردية؛ ع نشجِّ أن

املزيج لديه شخًصا الطبيعة؛ تناُغم يقدِّس متمرًدا أينشتاين جعلت النظرة هذه
هذا يف أهميتها لها الصفات وهذه للكون. مفهومنا لتغيري والحكمة الخيال من الصحيح
لها كان كما اإلبداعية، قدراتنا عىل فيه نجاُحنا يعتمد والذي العوملة، تسوده الذي القرن

الحديث. العرص مولد يف أينشتاين ساَعَد عندما العرشين القرن مطلع يف أهميتها
ألينشتاين، الثورية األفكار تقبُّل أو استيعاِب من يتمكَّنوا لم أفذاذ فيزياء علماء
التي الثورية األفكار تقبُّل من — بعُد فيما — نفسه أينشتاين يتمكَّن لم القدر ولسخرية
ذلك: عن هو يقول الطريق، لها دوا مهَّ الذين روَّادها أحَد كان التي الكمِّ نظريُة َمتْها قدَّ

للسلطة.» احتقاري عىل ليعاقبني سلطًة الَقَدر «جعلني
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العالم تشكيل إعادة

ع»): الالمتوقَّ علم الفوىض: «نظرية كتابه: (يف الظاهرة هذه عن غليك جايمس يقول

من تتطلَّب التي األفكاُر تثري فيما السطحية؛ األفكار امتصاص املمكن من
ُمرًَّة. عداواٍت مخيالتهم، يف الكون صورة تنظيم إعادَة الناس

٣

الشخص وجود يف فقط تكمن ال اإلجابة أن أظنُّ ممكنًة؟ الثورات هذه يجعل الذي ما
يسأل أن استطاعته يف يكون أن ذلك إىل باإلضافة بد فال والشغف؛ املقدرَة يملك الذي
أن يعلم التي األحجية تلك ، الخاصَّ لغَزه يجد أن الصحيح، الوقت يف الصحيح السؤاَل
التي العقول يف الفكرة عليه. يراهن وأن وقته، له يخصص أن يستحقُّ حلِّها وراء السعَي
تتحدَّى التي العقول املكتمل؛ غري أو املنطقي غري لرتى ومألوفهم الناس عادي إىل تنظر
شغفهم عىل الحفاظ من يتمكَّنون كيف أعلم ال وتمرُّدها. بثورتها للعالم املعتادة رؤيتنا
تجعلهم التي البلهاء الواقعية تلك إليهم َب تترسَّ أن دون يأس، أو ملٍل دون متَِّقًدا، هذا
التحليق. عن التوقُّف عىل وتجربهم جديٍد، من أمثالنا من العاديني بأرضالناس يلتصقون
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متاهة يف لغارق تعليامتمقرتحة

١

كان ربما بالفخر. أو بالراحة يشعر ما شخٌص بجواره إنسان. يبنيه جدار أول لنتخيل
البرش يكتشف أن قبل طويلة فرتة كذلك استمر األمر لعل الدفء. عن أو األمان، عن يبحث
وقتها األمان. هي قديمة لوظيفة آخر فهًما — األقل عىل — أو للجدران، أخرى وظيفًة
مصدر نضع أحيانًا رصنا فقد بالرضورة، الجدران داخل يختبئ من هو الخائف يعد لم
الحقيقة يف أحيانًا. سجنًا صار بل بيت، مجرد الجدار يكن لم اآلن الجدران، داخل الخوف
بنَِسب مًعا، الوظيفتني ما بشكٍل يمارس جدار كل صار أن إىل الوقت بمرور األمر تحول

مختلفة.

٢

الشائع. الفهم حسب ليس األقل عىل تعتقد. كما محكًما تشبيًها ليس بالسجني تشبيهك
ليس الخروج من يمنعك ما أن مثيل تدرك لكنك هذا، عىل أوافقك الحوائط داخل مقيد أنت
بتحطيم ما بهوٍس خوفك تستبدل أن يمكنك داخلك. ما شيئًا بل والحجارة، الناس فقط

للنور. تخرج أن ودون حرٍّا تصري أن دون الحوائط

٣

وجهني ذو هو حائط كل األمن/السجن. املزدوجة: وظيفتها هي الحوائط مشكلة
قد وأنت داخله، تبقى كي باآلخر ويهددك وجهيه بأحد الحائُط يغريك وغالبًا بالرضورة،
أريد؟ ماذا األهم: السؤال نفسك تسأل أن دون بتحطيمه، تنشغل قد أو داخله، يف تبقى



املتاهة يف الفأر

تحطيمها يمكنك ال الحوائط، تحطيم يف بارًعا كنت مهما ألنك السؤال؟ هذا ملاذا
األمن مصادر كل عن تتخىل أن يمكنك ال جميًعا، تحطمها أن تريد ال حتى أنت جميًعا،
يف ما بشكل تبدأ فقد تريد، ما معرفة من تمكنت إن ما. هوس إرضاء ملجرد العالم، يف

يشبهك. عالم نحو السعي أو التحرر
متأكًدا كنت إن لكن لهواك، وفًقا الحوائط بناء فكرة البعضمن يغضب قد ملحوظة:

بهم. تعبأ فال تريد مما

٤

وبني بينك يقف كان إن املشكلة مشكلة، ليس وجوده مجرد بالرضورة، ا رشٍّ ليس الجدار
ما أن ترى وكنت تريده، ما ا حقٍّ هو الجدار هذا وراء ما أن تعلم كنت وإن أنت، تريده ما

بتحطيمه. فستبدأ الخوف، ومكابدة واملعاناة، الجهد، يستحق وراءه
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١

الجو يف وهناك، هنا يشمشم بتشكُّك، طريقه س يتحسَّ األوىل، للمرة املتاهة يف يُوضع فأٌر
يتعرف أن عليه أبواٌب، املتاهة يف لها، يصل أن يريد الشوكوالتة أو الُجبن من قطعٍة رائحُة
التالية املرات يف املتاهة، مع متآلًفا الفأر يصبح الوقت مع هدفه. إىل ليصل يفتحها كيف
ليصل. السابقة املرات يف تََعلََّمَها التي بالطريقة األبواب يفتح أكرب، برسعة هدفه إىل يسري
تَُعزِّزه مألوف سلوك روتني؛ إىل الوقت مع الفأر تََعلََّمُه الذي السلوك يتحول املتاهة هذه يف
إىل حاجة يف لسنا التجربة هذه عن قرأنا ما كثرة من النهاية. يف تنتظره التي املكافأة

كثريًا. عنها التكلُّم
عقليٍّا مجهوًدا الفأر يبذل البداية يف العقل؛ يعمل كيف معرفة هو التجربة غرض
قدًرا فيه يبذل روتينيٍّ سلوٍك إىل سلوكه يتحول الوقت مع ثم املتاهة، الستكشاف كبريًا
وفًقا يتغريَّ وهو الفأر سلوَك التجربة هذه يف العلماء شاهد الذهنية. الطاقة من محدوًدا
ز، محفِّ تلقائي: بشكل تتكرر مراحل ثالث من عمليٍة خالل من روتني إىل ويتحول للبيئة

تلقائي. بشكل العقل يخلقها تلقائية دورة مكافأة. عادة،

٢

يكفي بما جائٍع فأٍر أيُّ نفسها. غرائزه بواسطة فيه التحكم ويتم املتاهة، حبيس هنا الفأر
املتاهة خارج الفأر أن املتاهة خارج وفأٍر الفأر هذا بني الفارق الطعام. رائحة سيتبع
يعرف ال الخارج يف الفأر كذلك. أكرب مخاطر وربما أكرب، وفرص أكرب، خيارات له متاحة



املتاهة يف الفأر

عىل — نظريٍّا ُمَروََّضٍة. غري طبيعًة يعرف املتاهة، فأر يعرفها التي بالطريقة الحوائط
املتاهة داخل الفأر أكرب. بشكل ترصفاته يف ويتحكم حريًة، أكثر الخارج يف الفأر — األقل
ألننا زائف؛ خيار النهاية يف لكنه أمامه، توضع محدَّدة بدائل بني يختار النقيض، عىل
يوصله الذي الوحيد الطريق سيختار — تجويعه تم فأًرا باعتباره — أنه مسبًقا نعلم

للطعام.

٣

وتطوَّرت العلم تقدَّم عنه. أسالفنا يعلمه كان ا ممَّ بكثري أكثر اليوم العالم عن نعلمه ما
تلقائيٍّا يؤدي أن يُفرتَض ما وهو املعلومات، إىل الوصول لت سهَّ التي االتصاالت وسائل
لكن املجاالت، بعض يف جزئيٍّا صحيح وهذا اختياراتنا، رشادة وزيادة وعينا، زيادة إىل
وانتشار الصناعة لتقدم نتيجة أنه إىل والثقافة» «الحرية كتابه يف يشري ديوي» «جون
عدد وجود ويؤدي يصنعه، ا عمَّ صغرية شذرة من أكثر يعلم ال العامل صار ص، التخصُّ
اإلنسان صار لذلك ونتيجة أحيانًا؛ تشوييشٍّ أثٍر حدوث إىل املتناثرة املعلومات من كبري
يشري مختلف سياق ويف بحياته. ارتباًطا األكثر األمور عن فأقل أقل يعرف املعارص
تمارسها التي الدعاية دور إىل الربيء» االحتيال «اقتصاد كتابه يف جالربيث» كنث «جون
من كثري يف وإقناعه عليه، والتشويش املستهلك، سلوك عىل التأثري يف الكبرية الرشكات

يحتاجه. ال ما واستهالك برشاء األحيان

٤

والكون، الحياة وعن نفسه عن الكثري املجتمع هذا يعلِّمه ما، مجتمع يف ِمنَّا اإلنسان يولد
مراجعة أو املجتمع مخاَلفة تكون األحيان من كثري يف الترصف. كيفية عن الكثري يعلِّمه
«جاليليو» هو السياق هذا يف األشهر املثال باملخاطر. محفوًفا أمًرا يتبناها التي أفكاره
«كوبرنيكوس» رؤية ذلك يف متابًعا الشمس، حول يدور األرضكوكبًا كون عن دافع حني
االعتقاد وهو األرض، ومركزية بثبات يؤمنون كانوا الذين معارصيه رؤية ومخالًفا للكون،
عن الرتاجع عىل وإجباره منزله، يف الجربية اإلقامة تحت ووضعه محاكمته، إىل أدَّى الذي

أفكاره.
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٥

الضيقة الطرق يف يسري فأًرا بوصفه وضعه، حقيقة بالضبط أدرك الفأر هذا أن افِرتْض
أنه بالرضورة يقرر أن الفأر عىل هل الخارج، من وبه بها التحكم يتم صناعية ملتاهة
قادر غري حتى ربما املتاهة، خارج الحياة شكل يعرف ال هو املتاهة؟ من الخروج يريد
متاهته، يف الغذاء عىل يحصل هو يعيشها، التي الحياة من أسوأ تكون قد تصورها؛ عىل
املتاهة؟ هذه من يخرج أن عليه هل غريها، يعرف لم ألنه ما؛ بشكل معها باأللفة يُِحسُّ

٦

فاتنا ترصُّ يف تتحكَّم داخلنا، يف منها أجزاءٌ تكون أحيانًا خارجنا، بالرضورة ليست املتاهة
بعينها، ألوان سوى يرى أالَّ عقلنا فيه يختار لأللوان، اختياريٍّ كعًمى ربما وأفكارنا،
عىل يعلو سقًفا يمتلك منا كلٌّ تعلَّمه. ما تناسب ال ألنها فقط أخرى؛ ألوانًا ويتجاهل
ليجعله واقعنا يخيِّط القناعات من سقًفا بنا، تحيط التي املتناثرة الصغرية الحقائق هذه
املروَّضة. غري السماء الحقيقية؛ السماء عنَّا ويحجب يحمينا سقًفا عيوننا، يف متماسًكا

٧

يريد أنه وقرَّر بالضبط، وضعه طبيعَة ما حدٍس خالل من فعًال أدرك الفأر أن افِرتْض
داخل بالكامل حياته عاَش لفأٍر بالنسبة املتاهة؟ هذه من يخرج أن له كيف الخروج؛
يكون ال قد كحوائط، يراها ال دام وما العالم، هي الحوائط حوائط، ليست الحوائط متاهة،
املتاهة يف ُولَِد بفأٍر يُفرتض الذي ما بعدها. ما إىل تجاُوزها أو فوقها من القفز عىل قادًرا

كحوائط. الحوائط يرى أن مبدئيٍّ بشكٍل يحتاج ربما إذن؟ يفعله أن

٨

فعًال يمكن هل انتظاره، يف أكرب أخرى متاهًة ليجد متاهته من خرج الفأر أن افرتض
املتاهات؟ كلِّ من الخروج يف نرغب هل املتاهات؟ كلِّ من الخروج
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٩

إننا أقول لكني الدوام، عىل ُمسريَّ الفرد إنَّ أو موجودة، غري الفردية الحرية إن هنا أقول ال
غري حوائط تحكمنا قد نتخذها، أننا نظنُّ التي قراراتنا اتخاِذ يف أحراًرا دائًما نكون ال قد
وأحيانًا الحياة، يف سرينا تسهيل يف ذلك يفيد أحيانًا بها. نشعر ال تحكٍُّم ووسائل مرئية،
حياته طوال فيها يعيش قد متاهة، يف أنه الفأر يعي ال دام ما لكن للغاية، ا ُمِرضٍّ يكوُن ما
ويربي ويتزوج، منا، الفرد ينشأ قد حقيقية. قرارات أيَّ يأخذ ال عمليٍّا أنه يدرك أن دون
كما — أنه يكتشف مصريي، قراٍر أو حقيقي، موقٍف أيَّ يأخذ أن دون ويموت، األوالد،
أيُّ لهم يحدث «لم الذين األشخاص من — العائلة» شمل «لمُّ مرسحيته يف «إليوت» يقول
يستطيع ال ألنه أو خائف، ألنه فقط ربما خارجية.» بأحداث مستمرٌّ تأثٌُّر األكثر عىل يشء،

يراها. أالَّ اختار ألنه أو الحوائط، يرى أن
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الزمن السرييف

١

عىل باألحداث ينتقل ثم كان»، ما يا «كان حكايته: يبدأ صغري، شابٌّ أو عجوٌز رجٌل
فيجعلها أخرى مشاهد يف ويسارع وصفه، يف ويُسِهب ما مشهٍد عند حينًا يبطئ حريته؛
حدث قد قبلها «وكان املايض: إىل الحارض الزمن من ينتقل قد األنفاس، تخطف متتابعًة
ربما أو «… النهاية سنوات/يف عرش «ثم/بعد تمهيد: دون املستقبل إىل يقفز أو «… أنه
كله هذا يف وهو … ماٍض ماٍض حارض ماٍض منتظم: غري بشكٍل األزمان بني يخلط
التي الطريقة وأن يكفي، ال (الحدوتة) الحدث أن يعرف التشويق، يراعي بارع كَحكَّاءٍ
الفكرة التشويق، يف فقط ليست املسألة لكن القصة. من أََهمَّ تكون قد قصته بها يقول
بشكل ومشاعره اإلنسان أفكار عن دائًما ُ يَُعربِّ ال نعرفه الذي الخطي الزمن شكل أن هي
بعيد، أو قريب ماٍض يف بعينها بلحظات مرتبًطا الحارضة لحظته يف يكون اإلنسان كاٍف،
تكون ما أبعد ألنها أو بحارضه، لصلتها يستعيدها ًال، تأمُّ أو ندًما، أو حنينًا، يستعيدها
كخطر، منه يخاف أو كَمْهَرٍب، به يتشبث للمستقبل، أيًضا يتطلع اإلنسان حارضه. عن
تساعد قد أكثر، أو عاًما عرشين منذ ُولَِدْت فكرة أو لحظة بَحرْيٍة. بخصوصه يتساءل أو
أو السابق عامه أو أسبوعه أحداث من أكرب بشكل اإلنسان، لهذا الراهنة اللحظة َفهم عىل
يتألم، أو ينتظر حني ساعات القليلة الدقائق اإلنسان يُِحسُّ قد ٍة. ُمْمتَدَّ أعوام عدة ربما
وال الواقعي، مروره عن يختلف بالزمن إحساسه السعادة، أوقاَت كثواٍن الساعات وتمر

الحائط. ساعة له تقوله ما وقتها يُِهمُّ
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٢

عرب السفر يف البطل يوغل ،The Time Machine 2002 الزمن آلة فيلم من مشهد يف
نفسها املتاجر ثم املتاجر، واجهات تبدُّل هو التغريُّ يكون البداية يف فأرسع. أرسع الزمن
زوال فنرى ات، التغريُّ تتسارع تاٍل مشهد يف أرسع بشكل يسافر حني بأكمله. الشارع ثم
نعرفه. كما األرض شكل تغريُّ مع الجغرافيا، تتغري بعضها؛ عن أراٍض انفصال مدن،
ُل نتأمَّ حني عادة للزمن. مختلف إدراك من ملحة لتعطي متسارع إيقاع يف تتتابع املشاهد
الضوئية، السنوات يف الالمتناهي، اتساعه يف املكاني، امتداده يف نَُفكُِّر الكون، امتداد يف
— املميزة اللقطة هذه جمال لكن واملجرات، والشموس الكواكب صور رءوسنا يف تخطر
مماثًال اتَِّساًعا أن البرص حاسة خالل من تنبِّهنا أنها هو — املستوى متوسط فيلم من
يف خيالية كامريا املخرج ثبَّت اللحظة هذه يف أيًضا. الزمن محور عىل يمتد أكرب وربما
املرات؛ آالف رسعته زيادة بعد املشهد علينا عرض ثم السنوات، آالف ملدة املكان نفس
لقطة يف عرضه أجل من النباتات نمو تصوير — أوسع نطاق عىل لكن — األمر يشبه
يذبل ثم الثمار، ثم الزهور، عن وينشق ينمو، ثم الرتبة، من الربعم فيها يربز قصرية،
عادة، املجرَّدة أعيننا تراه ال ما خاللها من نرى واحدة، لقطة يف معدودة، ثواٍن يف ويموت
يعيش اإلنسان ألن ببساطة الطريقة بهذه نراه ال ونحن الزمن، يف النبات حركة نرى

النبتة. هذه إيقاع عن مختلف بإيقاع

٣

ساجان كارل يورد اإلنسان»، ذكاء ر تطوُّ عن الت تأمُّ عدن: «تنينات امُلَعنَْوِن كتابه يف
حنا سمري لرتجمة: (وفًقا فيها يقول الكون عمر مدار عىل األحداث إليقاع إيضاحية فقرة
سنة بليون ١٥ هيضغط الكوني التاريخ هذا عن للتعبري رأيي يف الطرق «أفضل صادق):
الكون تاريخ من عام بليون كل يصبح وهكذا واحدة. سنة يف — الكون عمر هي التي —
الكونية السنة هذه من ثانية كل وستصبح الكونية، َسنَِتنَا من يوًما ٢٤ لحوايل ُمَعاِدًال
يبعث كيف ويوضح سنة).» ٤٧٥ (أي الشمس حول مرة ٤٧٥ األرض لدوران معادلًة
ْن تتكوَّ لم «فاألرض التواضع؛ من بكثري شعوًرا الشامل الزمني اإليقاع بهذا الوعي فينا
سبتمرب. ٢٨ يف الزهور وتظهر امليالد، عيد ليلة يف تظهر والديناصورات سبتمرب، شهر إال
يف أحداٍث من َل ُسجِّ ما ويحتل السنة، رأس ليلة يف حدث فقد والنساء الرجال ظهور أما
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فمن الكون، تاريخ يف وقت من شغلنا ما ضخامة ورغم األخرية. العرش الثوانَي التاريخ
حكمة عىل يعتمد سوف املقبلة الكونية السنة خالل األرض عىل سيحدث ما أن الواضح

البرشي.» للجنس اإلنسانية الحساسية وعىل العلم

٤

آالف منذ ماتت نجوًما تشاهد أنك صافية، ليلة يف السماء تشاهد وأنت معتاد بشكل تَعَلُم
— الوقت نفس يف حدثني حصول أي — التزامن فمفهوم وبالتايل السنوات؛ ماليني أو
نؤمن قرون. منذ ماتت لكنها معي اآلن موجودة النجمة هذه نسبيٍّا: أمًرا يكون ما أحيانًا
الطريقة، بنفس علينا يمر ال الفيزيائي) (الزمن الزمن مستحيلة؛ تبدو كانت بأموٍر اآلن
لنظرية وفًقا عليه سيمر الزمن فإن الضوء برسعة يسري صاروخ إىل أحدهم صعد إذا

األرض. عىل بقي له توءَم من أبطأ بشكٍل النسبية

٥

مع تختلف تماًما متباينة معانَي داخلها تحمل بسيطة، تبدو التي (الزمن) الكلمة هذه
بأنفسنا بها نُِحسُّ التي العنارص أهم من عنرص السياقات كل يف الزمن ولكن السياق،
واعني الزمن يف نسري كأفراد، حكاياتنا ويف برشي، كجنٍس حكايتنا يف تفكر. حية ككائنات
إىل ينظروا أن أجدادنا اعتاد ربما قصة. أي يف األهم العنرص يظل لكنه واعني، غري أو به
لكن يتوقف، ال تواصٍل يف الغد، إىل ثم اليوم، إىل األمس من ينتقل كخط ببساطة الزمن
ننظر حني حريتنا فتزداد أكثر؛ فيه قنا دقَّ ُكلََّما مختلف بشكل يظهر يشء كأي الزمن

مرآته. يف ألنفسنا
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املستقبل حدثيف

١

وينتهي والدته لحظة من يبدأ مستقيم بخطٍّ ما إنساٍن حياَة نَمثَِّل أن نستطيع أننا لو
الخيال وأفالم روايات بعض يف نراها كما الزمن عرب السفر فكرة فإن موته، بلحظة
يف نفسه ليقاِبَل بالزمن مثًال الشخص عاد فإذا قليًال، الخطَّ هذا د ستعقِّ العلمي
يستدير بحيث قليًال، د سيتعقَّ الخيط شكل أن نفرتض أن يمكن حينها بعينها، لحظٍة
لحظة إىل ليصل املعتاد لطريقه الخيط بعدها يعود قد متخيَّلٍة، عقدٍة يف بنفسه ليلتقي

الوفاة.
املتخيَّل الشكل تعقيد يزداد بحيث أكرب بدرجٍة األحداث تتشابك أخرى قصص يف
لدرجٍة الخط هذا د سيتعقَّ Predestination-2014 فيلم يف لكن البطل، حياة لخيط
أن تستطيع ال بحيث نفسها، حول ْت التفَّ الخيط من قطعٍة إىل تنظر أنك معها تحسُّ
أي تعترب أن املمكن من أصبح بحيث َدْت تعقَّ أخرى: بكلمات أو بدايتها؛ من نهايتها ترى
أجزاء بقية إىل مشاِهد أو كقارئ منها السري تستطيع بداية نقطة هي الخيط يف نقطة

الخيط.

٢

البعض عىل هذا يفسد قد .Predestination فيلِم أحداَث بالحكي (٢ (رقم املقطع هذا سيتناول
ذلك. يف رغبَت إْن الفيلم مشاهدة لحني تًا مؤقَّ تجاوزه يمكن للفيلم، مشاهدتهم
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بعنوان Robert A. Heinleinهينلني أ. لروبرت قصرية قصة عن األساسمأخوذ يف الفيلم
الطابع، عجائبية قصة عنها املأخوذ الفيلم خالل من تبدو كما وهي All؛ You Zombies

املفارقات. من عدد أحداثها مدار عىل ويربز الدهشة، تثري
البداية، منذ هذا تعلم ال وهي مكتملة، وذكورية أنثوية بأعضاء ُولِدت الفيلم بطلة
نتيجًة فيها تتعرَّض التي اللحظة تجيء حتى ومشاكلها، بأفكارها عادية كأنثى تعيش
بتحويلها الوالدة أثناء األمَر يكتشف الذي الطبيب ويقوم الرحم، إزالة إىل متعثِّرة لوالدة
من ما مرحلٍة يف برجل تُغَرم البطلة يشء؛ كل هذا ليس كذلك؟ أليس غريب، ذكر. إىل
هو البطل هذا أن بعُد فيما تكتشف يختفي. ثم متفردة، عالقة بينهما تكوُن عمرها،
والدتها لحظة إىل بالزمن إعادته سيتم منها ُولِد الذي والطفلة/الطفل املستقبلية، ذاتها
نفس كلهم وطفلة، وأم أب من كاملًة أرسًة يفرتض إذن الفيلم نفسها. هي ليكون/تكون
باختصار؛ نفسه. هو أنه سيكتشف الزمن عرب مجرًما يطارد الفيلم يف البطل الشخص.
حياته مراحل يف الشخص لنفس تجليات هي الفيلم هذا يف املهمة الشخصيات كل تقريبًا
وهو البطل مشاهدة عىل مثًال قادرين نكون الزمن، عرب السفر لفكرة ونتيجة املختلفة،
يف املسدس يصوِّب القتل، سبيل عىل بل االنتحار، سبيل عىل ال نفسه، عىل النار يطلق
نسخته عىل الرصاص يُطِلق ثم يفعل، بأالَّ إقناعه تحاِول األخرى نسخته بينما غضب،

العجوز.

٣

الزمن، عرب السفر فكرة تتناول أفالم وسيناريوهات وروايات قصص كتابة تكرار مع
صعبَة تَُعْد ولم الدرجة، بنفس دهشتنا تثريُ تَُعْد لم منَّا، للكثري مألوفة فكرة أصبَحْت
جوانب إىل ننتبه ومشاهدين وقرَّاء ككتَّاب يجعلنا ما وهو لنا؛ بالنسبة ر التصوُّ أو الفهم
عرب السفر فكرة الزمن. عرب سفٍر عىل أحداثها ضمن تحتوي التي القصص من أخرى
نتواصل أن يمكننا وجودية، وقضايا أسئلة ملناقشة حيلة أو خلفية مجرد أحيانًا هي الزمن
بالزمن، يعود الذي البطل ألن خيايل؛ سياق يف تحدث أنها رغم معها باأللفة ونحسُّ معها
قديمة أسئلة هي ال، املايضأم تغيري إمكانية حول العودة هذه تتمخضعن التي واألسئلة

والحتمية. واالختيار، واملصري، القدر، بفكرة مرتبطة
مثًال، «أوديب» لقصة عرصيًة معالجًة أحدهم يكتب أن تخيُّل يمكن للتوضيح
بمساِفٍر تبدأ كأن اليونانية؛ املرسحية بها بدأت التي بالنبوءة الزمن عرب السفَر فيستبدل

46



املستقبل يف حدث

يمكن ثم الواقعة، حدوث ملنع يجيء املشئومة، باملعرفة محمًال يجيء املستقبل من
األسئلة ستظل كبري. تغيري دون األصلية املرسحية أحداث تكمل أن الحديثة للمعالجة
بال يحارب الذي البطل مع بالتعاطف إحساسنا وسيظل واحدًة، املرسحية تطرحها التي
بها بدأت التي النبوءة لتفادي املرسحية أبطال سعي إطار ويف املحتوم. مصريه جدوى

النبوءة. هذه تحقيق يف أدوارهم الحقيقة يف يلعبون الحكاية،
الحكيم توفيق معالجة يف أو القرآنية معالجتها يف سواء الكهف»، «أهل قصة أيًضا
البطَل نشاهد الحديثة، القصص بعض ففي الزمن. عرب السفر تتضمن لها، املرسحية
(يحرض يألفه ال آَخر زمٍن يف ذلك بعد ليستيقظ قرون أو عقود ملدة تجميُده يتمُّ الذي
أهل لقصة معالجته ويف املثال). سبيل عىل Demolition Man 1993 فيلم اآلن ذهني يف
والحب، والقدر، الزمن، عن تساؤالته ليصوغ القرآنية القصَة الحكيم يستغلُّ الكهف،

املرسحية: ختام يف «مشلينا» لسان عىل الحكيم يقول واملوت.

ونحن الزائل الظل هو فحقيقة. نحن أما الحلم! هو الزمن بل ال، حلًما. لسنا إنَّا
وجود وال وقريحتنا خيالنا وليد هو الزمن، نحلم نحن حلمنا. هو بل الباقون،
املقاييس آلة املحدود، املادي جسمنا منظم املحدود املادي عقلنا إن بدوننا. له
يف عام ثالثمائة نَِعْش أََوَلْم الزمن. مقياس اخرتع الذي هو املحدودة، واألبعاد
الزمن، نمحو أن استطعنا لقد نعم، املقياس؟ هذا بذلك فحطمنا واحدة ليلة
وبينها بيني يحول ماذا — بريسكا أسفاه! وا — لكن (لحظة) عليه تغلبنا
يطردنا إنه ينتقم. الزمن يمحونا؛ هو ها ولكن محوناه، نعم الزمن؟ اآلن؟
عن بعيًدا بالنفي علينا ويحكم يعرفنا، ال أنه ويعلن مخيفة، كأشباح اآلن
له؟ بالنرص انتهت أتُراها الزمن وبني بيننا الهائلة املبارزة هذه ربي! مملكته.
ومن … التفكري ومن الكالم من تعبُت … تعبُت لقد … آه منهوًكا) لحظة (بعد
مشوَّشمضطرب. حلم هي بل … الحياة ليست هذه … الحلم … من بل الحياة،

٤

والغرائبية الحدوث، ممكن هو ملا تخيُّل أي وعن الواقع، عن تكون ما أبعد الفيلم هذا أحداث
مجرد هو هنا السفر هذا أن تحس بل الزمن، عرب السفر فكرة عىل مقصورة ليست فيه
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د بالتوحُّ كمشاهدين نحس ذلك ومع الخاصة. وصوره استعاراته تقديم من ليتمكَّن حيلة
وبعبثية البطل، بعجز اإلغريقية األساطري يف كما نحس الفيلم، نهاية مع البطل. مع
للتفكري املختلفة، املراحل يف البطل(ة) لذات املتنوعة التجليات تدفعنا أيًضا وربما مسعاه.
ورصاعها، املختلفة النَُّسخ حضور الزمن. مرور مع ذواتنا عىل يطرأ الذي الكبري التغريُّ يف
بحيث خاللها، من املوقف نفس ومعايشة رؤية يمكن التي املختلفة الزوايا يف أفكِّر جعلني
نفسه هو إزاءه، بالغضب ويشعر بعينه، زمٍن ويف ما، زاويٍة من البطل يرفضه ما يكون
يذكِّرني ما وهو كثريًا، أو قليًال مختلٍف سياق يف وطأته تحت ويقع بحتميته، يحسُّ ما

كآخر». عينها «الذات عنوانه: ريكور لبول بعُد أقرأه لم بكتاٍب
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هسة هلرمان نرسيسوغولدموند

باألحداث يهتم دائًما الخاصة، رحلته يشبه ما فيها يكون حياة، رحلة هسة يكتب دائًما
أو كرسام يصف خارجها، يجري بما يهتم مما أكثر أبطاله عقول داخل تجري التي
بالحياة. مغرم النحت. الرسم، املوسيقى، الكتابة، الفنون: كل بالفنون، مغرم هو كنحات.
إنها ا ُمِحقٍّ عنها البعض يقول التي ورواياته قصصه، كل يف دائًما تظهر الخاصة فلسفته
من وال متعتها من يقلل ال هذا لكن القصة، نفس لكتابة عديدة محاوالت مجرد تكون قد
— وغولدموند نرسيس هذه روايته سمى أبطاله. صحبة أحب دائًما نظري، يف تنوعها
البطل فهو طبيعي وهو غولدموند عن أغلبها يف وتكلم — الرئيسيان الرواية بطال وهما
الفكر وإعمال التجريد يف البارع العقالني الذكي نرسيس اختار األحداث، بكل مرَّ الذي
إىل دربه يف يتبعه أن البداية يف فكَّر الذي صديقه ودلَّ مواهبه، تناسب التي التقشف حياة
والحر، الحائر وترشده، غولدموند، حركة خالل ومن املضاد. االتجاه يف الخاص، طريقه
واملرض. والغضب، والخوف، بالغباء مليئًا — هسة هرمان رآه كما ربما — العالَم رأى

واملتعة. الجمال، من كذلك يخلو ال لكنه
واملتأثر هسة، كتابات يف دائًما يظهر الذي التناقض هناك كان الرواية هذه يف
األصل، هي للنقيض النقيض من الحركة أخرى: رشقية وفلسفات والبوذية بالطاوية،
من هسة يُخرج … ويانج ين ورش، خري وأنثى، ذكر إىل العالم تقسم التي الثنائية هذه
العقلية، امليول صاحب نرسيس هناك ذكرنا كما الرواية يف الخاص. سحره الفلسفة هذه
يتعامل الذي الفنية، الحسية بطبيعته غولدموند وهناك الرهبنة، طريق يف يسري والذي
ويحس ويتذوق يرى املختلفة، بحواسه الحياة مع الخاص، طريقه عىل يتعرف أن بعد
والخربات بالحرية، مستمتًعا حياته، طوال لقرية، قرية من ويتجول ويتخيل، ويحب،
التي األجزاء وتكون النحت. فنَّ أبهره لتمثاٍل مشاهدته مصادفِة بعد يتعلم املختلفة.



املتاهة يف الفأر

وبعد وأثناء قبل الفنية أعماله يف تفكريه أو الطبيعة، يف مشاهداته الرواية فيها تصف
أيًضا والصور. واملشاعر األفكار عن التعبري يف وعمقها الجذاب بوصفها ممتعًة عملها
وبالتأكيد أيًضا. وكاشفة ممتعة أجزاء هي النساء مع املختلفة عالقاته تصف التي األجزاء
والتقابل وثرية، معربة، وغولدموند نرسيس الشخصيتني بني قامت التي الحوارات فإن
العمل. متعة أرسار من رسٌّ فيها، يلتقيان ال التي األجزاء يف حتى الرواية طول بينهما

لحٍم من فيها األشخاص هل منها: عدة، أسئلة الرواية بخصوص تتساءل أن يمكنك
منفصلتني شخصيتني وجود قصد هل ما؟ ملعاٍن إحاالت أو رموز مجرد أنهم أم ودم،
أن بد ال الحالني كال يف إنسان؟ كل أجزاء من جزأين إىل يشريان فقط أنهما أم فعًال
حتى مثًال، الرواية هذه يف كتابته؛ يف اإلحاالت من الكثري يضع هسة هرمان أن نراعي
مع األفضل التعامل ليس وبسطها التأويالت رشح لكن ما. دالالت لها الشخصيات أسماء
يضعك التي ذاتها التأمل حالة بأهمية ليس هنا والتأويل املعنى ألن رأيي؛ يف الرواية هذه
ما العابرة الفقرات يف حتى فستجد السليم، بالشكل النص إىل دخلت ولو النص. فيها
من لهسة قرأت ما ككل ممتعة، املجمل يف الرواية والتأويل. النظر ويحتمل للتأمل، يدعو
«لعبة هي األهم تحفته وتظل له. أخرى بروايات مقارنة عبقرية ليست لكنها روايات،
القصرية قصصه أحب (لم سيستمتع رواياته من أيٍّا يقرأ من لكنَّ الزجاجية»، الكرات

كثريًا).

مقتطف
سبب عن أخربك أن يمكنني ولكن كلها، وأضعتها كثرية رسومات رسمت لقد
ذلك وبعد واألشكال الوجوه من العديد راقبت لقد حرفتك. تعلم يف رغبتي
تمنحني لم لكنها عيلَّ، تغري تني ال كانت األشكال هذه بعض فيها. أفكر رحت
كيف يتكرر، معني، شكل ثمة صورة كل يف أنه كيف دائًما الحظت السكينة.
كله ذلك جوهر أن وكيف كتف، مع وورًكا ركبة، عىل منطبًقا يبدو جبينًا أن
الركبة، هذه مثل له يكون أن يمكن وحده الذي ومزاجه، اإلنسان وكيان ينطبق
ليلة ذات شاهدته قد وكنت وجوده، الحظت أيًضا وهذا الجبني. أو الكتف، أو
عنهما يُعربَّ اللمسات وأمتع اآلالم أشدَّ أن ومفاده طفلها، تلد امرأة أساعد وأنا

واحدة. بطريقة تقريبًا
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املزحة. رواية:

كونديرا. ميالن تأليف:

حميص. أنطون ترجمة:

تثري التي الفتاة ماركيتا يف التأثري أجل من لودفيك املراهق مناورات خالل ما لحظة يف
فيقول: منها؛ والسخرية غضبها، إثارة غرضه ا ردٍّ لها فريسل منها بالغيظ يشعر إعجابه،
تروتسكي! عاش الغباء. بنتن تفوح املعافاة الروح البرشي! الجنس أفيون هو «التفاؤل
حني عقب عىل رأًسا حياته تقلب بها يؤمن أن حتى دون كتبها التي العبارات لودفيك.»
سياق ويف للشيوعية. عدائية أنها واعتُِربت الطالب، اتحاد ويف الحزب يف زمالؤه بها يعرف
تتعقد الوقت، ذلك يف التشيك العرصيف عىل مشوشسيطر إقصائي عام وخطاب مزايدات،
يفكر، أن دون برسعة كتبها مزحة مجرد العبارات هذه بأن الدفاع لودفيك يحاول األمور.
املحتمل «من له: أحدهم ويقول بل التربير، مع يتعاطفون وال يصدقونه ال زمالءه لكن
بهذه قناع. دون كتبت الطريقة بهذه ذلك. من أكثر فكرت لو هذا لتكتب تكن لم أنك
لآلخرين.» وثانيًا للحزب واحًدا وجوًها: لك أن نعرف أنت. من األقل عىل نعرف الطريقة
صارت عاًما، والثالثني السبعة ذو الرجل لودفيك يسرتجعها التي الحادثة هذه
التي اللحظُة أيًضا وصارت والنظام. للدولة، نظرته يف أساسية ل تحوُّ نقطة له بالنسبة
خوًفا، أو مزايدًة إما ضده، للتصويت وأصدقائه زمالئه من مائة أيادي فيها ارتفعت

والعالم. األشخاص، يف شاكَّة متشائمة، لنظرة مرجعيًة لحظًة
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أحداث يف لودفيك أهمية رغم سليم القول هذا أن أظن ال لودفيك؟ عن الرواية هل لكن
يتم املختلفة، العيون خالل ومن متنوعني، رواًة الرواية تستخدم أوىل جهة فمن الرواية.
الرواية فعنوان ثانية جهة ومن متنوعة. زوايا من واملايض الحارض أحداث إىل النظر
مع توضح الرواية أن إال آنًفا، املذكورة للحادثة واضح بشكل يشري أنه رغم (املزحة)
من سلسلٍة من مزحة مجرد هي فهمها، أو قبولها يتم لم التي املزحة هذه أن الوقت
زيفه. تأثري تحت يتفسخ، نظام يف األبطال، لعيون تتكشف التي املهازل أو املزحات

عرص. عن الرواية كان، أيٍّا شخص عن ليست الرواية
لهرمان وغولدموند نرسيس رواية عن حديثي يف كنت فإذا بارع، معماريٌّ كونديرا
عقول داخل يف بما واالهتمام الذات، عن للبحث األبطال رحلة لعنارصمثل: أرشت قد هسة
هي كونديرا لعوالم األنسب الصفة فإن الخارجية، باألحداث االهتمام من أكثر األبطال
وأثناء فصول، إىل األجزاء م ويقسِّ أجزاء سبعة إىل الرواية كونديرا م يقسِّ الكبري؛ البناء صفة
ليخلق املناسب مكانها يف قطعة كل ويضع النظر، وجهات يحوِّل آلخر فصل من االنتقال
ومتشابكة كثرية الرواية يف األحداث الرواية. تقدم مع بنيتها تنكشف كبرية فسيفساء
موسيقيٍّ برباعة ويتباطأ ويتسارع وعودة، ذهابًا للمايض الحارض من ينطلق والرسد

موهوب.
التي النقطة هذه فحول الوحيد، الحدث ليس لكنه مركزي حدث هناك قلت، كما
أصغر بدت لعلها أو أصغر أخرى نقاط هناك كانت البداية، منذ مركزية كنقطة تُقدَّم
متكاملة متشابكة زخرفة شكَّلت مًعا النقاط هذه لكن كقراء، وقفنا حيث من البداية يف
لهيلني، مضاجعته الحزب، من لودفيك طرد كمركز: منها نقطة كل عن تتحدث أن يمكنك
كذلك. والتاريخ بطل، نفسه املكان جاروسالف، حكاية كوستا، حكاية لويس، مع حكايته
كاتبًا كنت إن — للتساؤل يدفعك ما وهو املمتع، للرسد كقارئ منجذب أنت الرواية طوال
عكسية هندسة عمل عقلك يف تحاول الرواية، بنية حول ترتكز أسئلة — واعيًا قارئًا أو
تحاول الرواية، هذه بناء يف الكاتب فيها فكَّر التي الطريقة استنتاج بغرض البنية، لهذه
بنية لفهم محاولة هو هنا كتبته ما ولعل املتعلم. ملقعد السلبي، املتفرج مقعد من االنتقال

التعلم. أجل من الرواية
زاويتها من وتلقي بصوتها، فيه تتحدث منفصل جزء شخصية لكل كان البداية يف
فصل من تتغري متعددة أصواتًا ضمَّ (األخري) السابع الجزء لكن األحداث، عىل نظرة
لتصنع كبرية برسعة فيها النظر وجهات تتعاقب رسيعة، قصرية، فصول هي لفصل:

الحدث. فيه يجري كان الذي املهرجان جو لتناسب اآلالت متداخلة سيمفونية
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مزحات ليست فيها والسخرية السخرية، هو الرواية، لفهم رأيي يف مهم آخر عنرص
األشخاص فأفكار األشخاصوترصفاتهم؛ ألفكار كاريكاتوريٍّا نقًال وليست الراوي، يلقيها
واٍع املقابل يف الكاتب لكن ومتماسكة. وعميقة، مقنعة، بطريقة نقلها يتم ومربراتهم
كذباتهم تكون مثقفون رواياته من كثري ويف هنا أبطاله وألن لذواتهم، البرش خداع لكيفية
خداع يف خاللها من ينجحون أحيانًا، كاملة عوالم يبنون أكرب. برباعة ومبنية مكًرا أكثر
أنفسهم يحادثون األشخاص الخدع. من أحرار أنهم تعاليهم لهم يُظِهر بحيث أنفسهم،
إىل كقارئ إدخالك يف األحداث تعاقب مع ينجح الروائي لكن متماسك، بشكل وآخرين
تهافت الخارج من تشاهد واٍع كقارئ جعلك ويف ينقله، الذي للعالم املختلفة األبعاد
التشويه أو التعليق إىل يحتاج أن دون كثرية. أوقات يف ألنفسهم األبطال يقوله ما
تدعو األمور أن كيف خالله من ترى مصباًحا إعطائك يف ينجح فقط الكاريكاتوري،

للسخرية.
البداية يف لك يغزل كقارئ، أقدامك األرضتحت تحريك عىل القدرة تلك لديه الكاتب
مغزولة أنها خصوًصا وتصدقها معها تتماهى حتى ورؤيته البطل مع تعاطف خيَط
الرؤية هذه مع تتعاطف إن ما لكن لوضعه، مختلفة ألبعاد مدرك بطل عقل ويف بعمق،
واكتشاف الرؤية هذه يف التحول تكتشف حتى والراوي، الخاصبالرواية املسار هي لرتاها
يتم الخاصة، دراميته له سنويٍّا إجراؤه يتم الذي نفسه املهرجان درامي. بشكل وهمها،
النظرة تتغري ثم وصادًقا، وحميميٍّا متألًقا باعتباره املراهق لودفيك بعيون تصويره
طبيعته يربز بشكل النهاية يف وصفه ليتم أكثر نفسه هو وينحل األشخاص، رؤية بتغري
التي اإلقصائية األيديولوجيا إنها تناسق. ومن معنًى من الفارغة الطقوس من كمجموعة
أثناء الكثري تهدم التي أخرى ناحية من وهي صدًقا، االفتعال نرى ناحية من تجعلنا

الباردة. األشكال من مجموعة مجرد النهاية يف لتبقى الزمن يف تقدمها
الرواية: نهاية قرب جاروسالف يقول

الناسسيعودون وأن تماًما، جديًدا عامًلا سنصنع أننا اآلخرين نحن نتصور كنا
كنا حياتهم. أعماق من ستنبع نفسها الكوكبة وأن القديمة، التقاليد يف للعيش
يمكن ال لكن شعبية. أعياد لتنظم تعبًا نموت كنا االنبثاق، هذا تشجيع نريد
نحن: أين الجد أيها ترى أنت نبًعا. يكون ال أو يندفع أن فإما النبع، تنظيم
األخرية، القطرات عرص: بقايا مجرد يشء وكل كوكباتنا الصغرية، أغنياتنا

تماًما. األخرية صغرية، قطرات
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اإلنسانبني تكون: أن أو متلك أن
واملظهر اجلوهر

١

الجوهر بني «اإلنسان بعنوان العربية إىل زهران» «سعد ترجمه الذي فروم» «إريك كتاب
الذي األول وال الوحيد الكتاب هو ليس — (١٩٨٩) املعرفة عالم سلسلة — واملظهر»
أو األفضل ليس حتى ربما الحديثة، الصناعية الحضارة إلشكاليات الدخول يحاول
من كثرٍي ويف أفكاره، بعض يف النور تلمح أن يمكنَك ميضء، كتاب ذلك مع لكنه األعمق؛

مقاطعه.
تكون»؛ أن أو تملك «أن to have or to be للكتاب األجنبي العنوان من نالحظ كما
ونمط التملُّك، نمط الشخصية: أنماط من نمطني بني التفريق عىل الكتاب فكرة تقوم
النمطني بني االختيار هذا أو التفريق هذا كان كيف يبنيِّ وهو الوجود. أو الكينونة
واملسيح، بوذا، إىل السياق هذا يف مشريًا الِعَظام، الحياة أساتذة تعاليم يف أساسيًة قضيًة

وإيكهارت.
ظاهريٍّا تناولتا قصيدتني إىل البداية يف يشري النمطني، بني الفارق توضيح أجل ومن
واألخرى عرش)، التاسع (القرن «تنسون» اإلنجليزي للشاعر إحداهما واحًدا؛ موضوًعا

تنسون: يقول عرش). السابع (القرن «باشو» الياباني للشاعر

املتصدع الجداِر يف زهرًة يا
الشقوق بنِي مْن أنتزُعِك إني

كلِّه وكياِنِك بجذوِرِك يدي يف هنا عليِك، وأقبُض



املتاهة يف الفأر

أفهم أن أستطيُع لو آِه الصغريُة، الزهرُة أيَّتُها
وتفصيًال جملًة وكيانِك جذورِك تكونني! ماذا

واإلنسان. هللاَ لعرفُت إذن

باشو: يقول بينما

النظر وأمعُن أنظُر وإذ
مزدهرًة النازونا أرى
النباتات. سياِج يف

األول يلجأ الطبيعة؛ مع التعامل يف متمايزين واضحني نمطني إىل هنا يشري وهو
ل تأمُّ إىل الثاني يلجأ بينما َلها، يتأمَّ لكي امتالكها باألحرى أو وقطفها، الوردة النتزاع
من الكاتب بدأ وكما حيٍّا. كائنًا بوصفها معها الصلة هذه ليمارس مكانها؛ يف الزهرة
الغربية اللغات يف األسماء انتشار يف تتمثَّل لغوية ظاهرة إىل مبارشة ذلك بعد أشار الشعر
بها مرَّْت التي التغيريات عن ًا معربِّ يراه ما وهو األفعال، حساب عىل األخرية أطوارها يف

لألشياء». املناسبة «الرموز هي فاألسماء التملُّكي؛ االتجاه نحو املجتمعات هذه

٢

الرفاهية تحقيق بإمكان االعتقاد وتزايُد اإلقطاع، نهاية نتيجة بالُحرِّية اإلحساس تزايُد مع
الحرية وتلك الرفاهية هذه أنَّ ورغم الطبقات، كافة عند التملكيُّ ه التوجُّ َقِوَي الشاملة،
وَفْهُمه األمر َعْرُض بها جرى التي الطريقة فإن واملتوسطة؛ العليا الطبقات إال تُِصْب لم

فحسب. وقت مسألة هو للجميع وصولهما أن َصوَّرت
السيطرة ُحلم وأن السعادة، إىل يؤدِّ لم االستهالكيَّ ه التوجُّ أن أثبت األمور َر تطوُّ لكنَّ
باإلضافة البريوقراطية، اآللة يف ترٍس مجرَّد إىل نفسه اإلنسان ل تحوُّ إىل أدَّى الطبيعة عىل
ظلَّتا والحرية الوفرة أن حني يف بالطبيعة؛ إرضار من نَْفُسه ُر التطوُّ هذا إليه أدَّى ما إىل
هذه إخفاَق الكتاُب ويُرِجع اآلخر. البعض دون وأفراًدا) (دوًال البعض عىل مقترصتني
وراءها والسعي اللذة تحقيق أن االعتقاد أوالهما: أساسيتني؛ نفسيتني مقدمتني إىل الوعود
السعُي يؤدِّي أن إمكانية ر تصوُّ يف فتتمثَّل الثانية: أما الحياة، من الوحيد الهدف هو
عدٌد أعىل كيف ح ويوضِّ واالنسجام. السعادة إىل أنانيٍّ بشكٍل الشخصية املصلحة إىل
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الغاية كانت وكيف الفردية، املصلحة من عرش والثامن عرش السابع القرنني فالسفة من
إىل السياق هذا يف مشريًا اإلنسان، رغبات كلِّ تحقيق هي بعضهم نظر وجهة من األسمى
كمعياٍر فرتة أي يف الحديث العرص قبل إعالؤه يتمَّ لم — املعنى بهذا — اللذة مفهوم أن
أما «أريستوبوس»، هو السياق هذا يف الوحيد واالستثناء الكبار، الفالسفة لدى أخالقيٍّ
يؤدِّي فيها اإلفراط أنَّ يرى كان لكنه األسمى، الهدف هي اللذة يعترب كان فقد «أبيقور»
الطبقات أن ورغم الشهوات. عىل والسيطرَة الرتشيد يستدعي ما وهو واإلحباط، األلم إىل
الطيِّبة للحياة نظرية أبًدا تكن لم أنها إال ُمَعيَّنة، فرتات يف الحياة هذه مارست غنًى األكثر

الكبار. املعلمني نظر يف

٣

بني املقارنة خالل من األسلوبني عىل والتفصيل الوضوح من املزيد إضفاءَ الِكتاُب يحاول
فيتناول مستمر؛ بشكل نعايشها التي األنشطة من عدد مع األسلوبني من كلٍّ تعاُمل كيفية
والحب؛ واإليمان، واملعرفة، السلطة، وممارسة والقراءة، والتخاطب، والتذكر، التعليم،
ويفهمونها التملُّكي ه التوجُّ يف املحارضات إىل الطالب يُنِصت كيف مثًال ح يوضِّ فنجده
يكونون قد معرفة وهي االمتحان، ودخول املعرفة حفظ واحٍد: بغرٍض وذلك ويكتبونها؛
عكس عىل أفقهم، ع توسِّ ولم التفكريي نظامهم من جزءًا تصبح لم لكنها فهموها، قد
ويتفاعل بها يتأثَّر لكنه املعلومة، عىل الحصول بمجرد يكتفي ال الذي الكينونة ه توجُّ
لسلطته كسند القوة استخداَم التملُّكيُّ االتجاُه يؤثِر كيف ح يوضِّ السلطة ويف معها.
التي الدرجة عىل املثاَل الكينونة اتجاُه يقدِّم بينما وقدراته، صالحيته عن النظر برصف
واإلنصات. والحب م التفهُّ خالل من بسلطاته ويقوم البرشي، الكائن لها يتقدَّم أن يمكن
عىل التأكيد إىل التملكيُّ النمُط يتجه كيف ح يوضِّ اليومية املناشط هذه مختلف ويف
والحرب. والخوف، والضغينة، والغرية، والجشع، واألنانية، والثبات، االستهالك، جوانب
ُه التوجُّ يجعل وبينما م. والتفهُّ والنمو، واإليثار، والتفاعل، الحب، الكينونة نمُط يُْؤثُِر بينما
مركَزه الكينونة ُه توجُّ يجعل يستهلك، أو يملك فيما أي خارجه؛ رغباته مركَز التملكيُّ
عىل املنفتح والتفاعل الذات، وفهم الجديد، تعلُّم خالل من تنميتها إىل ساعيًا ذاته، هو
مؤكَّدة كارثة إىل بنا يؤدِّي التوجهني هذين أحد أنَّ كيف يبنيِّ الكتاب هذا يف وهو اآلخرين.

النجاة. طوق هو اآلخر االتجاه يَُعدُّ بينما ، استمرَّ إن
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٤

تقديره وارتفع مكانته زادت الفرد، ممتلكات زادت كلما التملُّك: لنمط األساسية السمة
دامت ما الفقراء؛ أفقر حتى يمتد بل األغنياء، عىل النمط هذا يقترص ال اآلخرين. من
هذا يف املمتلكات. وزيادة االقتناء متعة عليهم وتغلب التملُّك، يف الرغبُة هؤالء عىل تسيطر
«ففي األشخاص؛ تملُّك إىل يمتد بل واألشياء، األموال ملكية عىل التملُّك يتوقف ال النمط
يف وذلك ملكية، ذا يكون أن الطبقات أفقر يف الرجال ألتعس يمكن األبوية املجتمعات
وهكذا، منازع. بال السيد بأنه يشعر أن يمكن حيث وحيواناته؛ وأطفاله بزوجته َعالقته
الوسيلة هو األطفال إنجاب يكون — األقل عىل — للرجل وبالنسبة األبوي املجتمع يف
األشياء، المتالك الالزَمنْي والكدح العمل إىل الحاجة دون برشية كائنات المتالك الوحيدة
األطفال إنتاج عملية تكون الحالة هذه ويف املال»؛ رأس من القليل ألقل إال الحاجة ودون
والوالدة الحمل يف األكرب الِعْبءَ أن االعتبار يف أخذنا إذا للنساء، َفظٍّ استغالٍل عملية هي
األطفال، عىل املرأة املرأة، عىل يسيطر الرجل تمتد: السياق هذا يف والدائرة كاهلها. عىل يقع

نفسها. الدورة ليكرِّروا بدورهم ينمون الذين
مجرد هنا بالنشاط املقصود وليس النشاط، هي الكينونة لنمط األساسية السمة
الداخيل، والنمو العطاء، يف يتجىل الذي الداخيل النشاط هو األهم بل الخارجي، االنشغال
كليته، يف الطالب يدرس فقد الداخلية؛ للطاقة املثمر واالستخدام املواهب، عن والتعبري
اتِّباع أو املجتمع، أو األرسة ضغط خارجهما: بقًوى مدفوَعنْي عمله إىل املوظف يذهب أو
ال هذا لكن ة، بهمَّ املهام من العديَد العبُد أو السجنُي يؤدي قد كما تماًما معتاد، هو ما

املطلوب. باملعنى نِشطني أو فاعلني يجعلهم

٥

األشياء عىل يحافظ الذي االكتناز نمط من — للكتاب وفًقا — التملُّكية الشخصية تطوَّرت
األشياء يشرتي الذي االستهالك نمط إىل االستخدام، أقىصحدود إىل ويستخدمها القديمة
يبدو قد منها. أحدث أشياء ذلك بعد ليشرتي رسيعة، بوترية ذلك بعد منها ليتخلص
التضاد هذا لكنَّ التملُّكي، النمط ضدَّ االستهالك نمط يف األشياء من الرسيع التخلُّص
السياق: هذا يف أهمها لعل النقاط، من عدًدا الكتاب يربز التناقض هذا ولَفهم ؛ سطحيٌّ
يف األشياء أن وتوضيح يمتلك، بما املالك َعالقة يف الشخيص الطابع انِتفاء عىل التأكيد
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املكانة هذه عىل الحفاظ هو األبرز غرضها االجتماعية، للمكانة رموز هي الحالة هذه
الدورة هذه من جزء هو مثًال، عامني أو عام كل موديل أحدث سيارة فرشاء وتعزيزها؛

املستهلك. لدى االقتناء نشوة ملضاعفة تهدف التي
فروم: إريك يقول

أصبحنا أملك وما فأنا أملك؛ ما وبني بيني حية َعالقة توجد ال التملُّك نمط ويف
ولكن ملكي. جعلها من تمكِّنني التي القوة لديَّ ألن أملكها وأنا أشياء، جميًعا
أي — بهويتي إحسايس ألن تملكني أيًضا فهي أيًضا؛ عكسية َعالقة ثمة
من ممكن عدد (وألكرب لها ملكيتي عىل يتوقف — العقلية بصحتي إحسايس
واملوضوع، الذات بني ومثمرة حية عىلصريورة يقوم ال امللكية نمط إن األشياء).
موات، عالقة بينهما والعالقة أشياء واملوضوع الذات من تجعل َعالقة هي وإنما

حياة. عالقة وليست

٦

وطأتها، تحت الواقعني األشخاص استغالل خالل من التملكي املجتمع يف السلطة تُبنى
من يكون لذلك وتوجهاتهم؛ األفراد لرغبات مخالًفا كثرية أحيان يف يكون االستغالل وهذا
فروم: يقول وكبُحها. وترويُضها الرغبات هذه عىل السيطرُة السلطة هذه مثل أهداف

األطفال إلرادة العفويُّ الحرُّ التعبري هو وكبحه، منه الحدُّ يجري والذي
وبحثهم للمعرفة، ظمؤهم وكذا والكبار، البالغني ثم واملراهقني والناشئني
عىل نموه أثناء الشخص ويُرَغم والحب، امَلَودَّة يف ورغبتهم الحقيقة، عن
الشخصية؛ إرادته وعن األصيلة املستقلة واهتماماته رغباته معظم عن التخيل
كلها تفرضها ومشاعره، رغباته غري ومشاعر ورغبات إرادته، غري إرادة ليتبنَّى
الوكيل باعتبارها األرسة وعىل املجتمع، وعىل والشعور، للفكر االجتماعية األنماط
إرادة تحطيم يمكن كيف الصعبة: املعضلة تحل أن للمجتمع النفيساالجتماعي
خالل من — بالفعل قادرة أنها والحق بذلك؟ الوعي من تمكينه الشخصدون
النهوض عىل — املناسبة األيديولوجية وبَثِّ والثواب التلقني من معقدة عملية
يعتقدون الناس أغلبية يجعل الذي الحد إىل به، بأس ال نحٍو عىل املهمة بهذه
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ذاتها إرادتهم بأن وعي عىل يكونوا أن دون إرادتهم وفق حياتهم ون يسريِّ أنهم
ومكيَّفة. مصنوعة

٧

للمجتمع؛ واالقتصادية االجتماعية البنية وبني للفرد النفسية الدائرة بني دائٌم تفاعٌل هناك
االجتماعية البنية االجتماعية». «الشخصية ب الكتاب يه يُسمِّ ما ن يتكوَّ لذلك ونتيجة
يف راغبني تجعلهم بحيث ألفراده»؛ االجتماعية «الشخصية تشكِّل للمجتمع واالقتصادية
املجتمع، بنية يف االجتماعية الشخصية تؤثِّر املقابل ويف يفعلوه، أن عليهم ينبغي ما فعل

تغيري. أو تفجري قوة إىل العكس عىل تتحوَّل أو استقراره عىل تساعد بحيث
للكائن الدينية االحتياجات إشباع يف يتمثَّل االجتماعية للشخصية املهمة األدوار أحد
إطار أي لتشمل الكلمة مدلول ع يوسِّ فهو الدِّين عن هنا فروم يتحدث وحني اإلنساني.
هنا فروم يتحدث عندما وبالتايل حياته؛ أجله من يكرِّس موضوًعا للفرد ر يوفِّ توجيه
ما عىل يقترص وال للرب، ُمَعيَّنًا مفهوًما بالرضورة يتضمن ال مفهومه فإن «الدِّين»، عن
ما بقدر ذاتها َحدِّ يف هدًفا ليست هنا التعريف وإعادة الدِّين. مفهوم تحت عادًة نضعه

األساسية. للفكرة تمهيد هي
ناحية، من املعلن أو الرسمي الديني النظام بني تجاوٌب فيها يوجُد ال حاالت هناك
التي الطريقة تعارضبني وجود بمعنى أخرى؛ ناحية من السائدة االجتماعية والشخصية
يف الحياة، يف السائدة االجتماعية املمارسة وبني نفسه، بها املجتمع) (أو الشخص يصف
الحقيقي. الديني البناء عن الرسمي، الدِّين هذا تحت للتنقيب حاجة يف نكون الحاالت هذه
حقيقة يف هو بينما للكلمة، الضيق باملعنى «متدينًا» نفسه البعض يعترب فقد وبالتايل
الحياة يف وحركته ومبادئه سلوكه يفرسِّ الذي الحقيقي النموذج ألن مثًال؛ ديني» «ال األمر

اإلسالمي. أو املسيحي الدين هو ليس

٨

تمنعنا بطريقة الكتابات من النوعية هذه ملثل ننظر ما أحيانًا أقوُل: العرض نهاية يف
جوانب ينتقد أو الغرب يهاجم أجنبيٍّا كتابًا وجدنا كلما منها؛ الكاملة االستفادة من
نهاجم وعيوبه. للغرب اآلخر املقابل وكأننا أوضاعنا، لتربير استخدمناه مساره، يف ُمَعيَّنة
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وأكثر، عليه نعيبها التي العيوب هذه نفس نمِلك ربما أننا ندرك أن دون بكلماته الغرب
تجربة من نستفيد لكي نحتاج أخرى ناحية من يميزه. ا ممَّ الكثري إىل املقابل يف ونفتقر
والعثرات العيوب معرفة إىل نحتاج ذاته، بها نََقَد التي الكتابات عىل االطِّالع إىل الغرب،
وجهات من املوضوع تعالج كثرية، كتب من واحد الكتاب وهذا القوة. ونقاط امليزات مع
نقاًطا يعرض لكنه صحيح؛ يقوله ما كل إنَّ له بَعْريض أقول ال ومتعارضة، متنوعة نظر
مطالعًة مطالعته أن وأظن وصياغتها، لألمور للنظر مختلفة طريقة وبه لالهتمام، مثرية

يقرؤه. َمن وتفيد ستُثري متأملًة

نكون. أو نمتلك واملظهر: الجوهر بني اإلنسان الكتاب:

فروم. إريك تأليف:

زهران. سعد ترجمة:

فطيم. لطفي وتقديم: مراجعة

املعرفة. عالم سلسلة

.١٩٨٩ الكويت،
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املدينة شطح

املدينة. شطح رواية:

الغيطاني. جمال الروائي:

.(١٩٩٦) ج٦ الكاملة، لألعمال للكتاب العامة الهيئة طبعة عىل اعتمدُت

املرصية. الرشوق دار عن صادرة أحدث طبعات وللرواية

١

مرة ألول مدينة يزور مسافر بعني عادية لرحلة كرصٍد الرواية تبدأ األوىل فصولها يف
تاريخها، عن نُبَذًا وتعطي ومبانيها، املدينة السائح بعني فتصف مؤتمر؛ لحضور
بارٌع وصٌف وهو وأساتذتها. وأزيائها، وطقوسها، بتقاليدها، الجامعة وتتتبَّع وعمارتها،
برصيٍّا مشهًدا يخلق مما والنقوش؛ الغرف حتى فيصف الصورة، بتفاصيل يهتم ممتٌع
خرافات، حقائق، األماكن: لهذه الحي للتاريخ وصٌف يتخلَّله الرواية، طول عىل جاذبًا

… أسئلة تواريخ، أشخاص،
تتابع مع أسطوريٍّ طابٍع اتخاذ يف تبدأ للتصديق قابلة عادية تبدأ التي املدينة لكن
وأخرى، زيارة بني مالمحها تتغري ومبانيها وتتسع، تضيق فشوارعها والوصف؛ األحداث
سوى ليست فيها ما بكل املدينة وكأن معتاد، غري بشكل ويختفون يظهرون وأشخاصها
بني املمزقة والهوية املضطربة، واملشاعر املختلطة، بالذكريات ميلءٍ داخيلٍّ، لواقٍع انعكاٍس

ومكوناتها. أجزائها
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االنشغال ذلك، يمكنه ال موطنه يف اآلن، املتاحة امليش لفرصة مرسوًرا «يميضمتمهًال،
املتتالية أيامه يستعيد وإذ ذاته، إىل خلوة بدون اليوم يميض أحيانًا واقٌع، واإلرهاُق دائم،
يتسع ُسًدى، األويقات وذهاب بالرتابة، فيضيُق خالصة، ذا أمًرا أو بارًزا، حدثًا يلمُح ال
ليلتقيا والده، بصحبة طفًال إليه يميض أن اعتاد قديم فندق ساحة فيستعيد … الطريق
الصحبة، وأصول الوشائج بهم ارتبطت الذين الرواد وبعض النائية، البلدة من بالقادمني
لقانون يعجب استدعاها؟ الذي وما استثارها؟ ماذا اآلن؟ النائية اللحظات هذه تذكر ملاذا
يميض إنه نزلها، عديدة مدن من شوارع عليه ترد أخرى؟ دون لحظة تفد ملاذا الذكرى،
عينه الوقت يف يطَّلع ولكنه أخرى، مرة يبلغها لن ربما جديدة، مدينة مستكشًفا متمهًال،
تواتيه، مدينة متفاوتة، ُمدًدا بها أقام أماكن شظايا من داخله، تمتد أخرى مدينة عىل
الحقيقية األماكن تحجب، ما رسعان ثم مكنونها، من عىليشء فتُطِلعه لحظة أي يف تفاجئه
به يمر ما وابتعد، عنها نأى وإن حتى هي، تسرتجعه أو استعادتها، عىل يقدر التي تلك

سيمثل؟» وماذا سيبقى؟ الذي فما يبلغها، قد آتية، لحظة موقع من يراه اآلن،
املدينة مكوِّنَِي بني سيايس ثقايف رصاع إىل اإلشارة يتم للرواية األوىل السطور منذ
سؤال يف تتمثل قديمة إشكالية من ينبع الرصاع سبب والبلدية، الجامعة األساسيَّنْي:
أم الجامعة، تلتها ثم أوًال املدينة نشأت هل الجامعة؟ أم املدينة أسبق: أيهما األسبقية،
أن يمكن املجاورة؟ املناطق عمار عنه ونتج بناؤها تىل ثم السابقة هي كانت الجامعة أن
املادة، أو للجسد معادًال املدينة نرى قد بينما الروح، ربما أو للعقل كمعادٍل الجامعة نرى
أو الجامعة أسبقية عن الرواية أروقة يف يدور الذي الجدل تأويل يمكن الحالة هذه ويف
منذ الرواية تطرحه الذي الهوية سؤال جوانب أحد اعتباره يمكن فلسفي بشكٍل املدينة،

سطر. آخر وإىل صفحة، أول
من والجامعة البلدية وتحارب القديمة، بواجهاتها تحتفظ التي املدينة مباني أيًضا

الداخل. من بالكامل عرصية هي عليها، الحفاظ أجل
استمرارية أدرك أيامه أول صباح يف األوىل الليلة بعد الخارج، إىل الداخُل يمتُّ «ال
طوابق، ثالثة تعرضالواجهة ا، جدٍّ حديٌث املبنى وداخل عتيقة، الواجهة التناقض، وذيوع
واضحة، صارمة قوانني تنظمه املتوارث الطابع عىل الحفاظ ستة، من البناء يتكون بينما
املضمون املتعمد، الحزق أو القصد، سيئة التأويالت أو الخاطئة، التفسريات تحتمل ال

شئت.» ما الداخل يف وافعل اتبعه أو القديم، باملظهر احتِفْظ ا، جدٍّ جيل
الثابتة الخارجية، االجتماعية واملظاهر الطقوس بني باالنقسام قراءته يمكن ما وهو

شديدة. برسعة يتغري الذي اإلنساني والداخل كثريًا، تتغري ال التي
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٢

الشباب، وغادره املرض، أصابه الذي بالجسم تبدأ االنحالل، من حالة ر تصوِّ هنا الرواية
ارتحل وإذا املضطرب. كالبحر وتتشابك، الذكريات فيه تتتابع الذي بالعقل وانتهاءً
يتبقى الذي ما يعرفه؟ أن يمكن الذي فما القديم، جسده وعن القديمة ذاته عن اإلنسان

الهوية. أوراق منه؟
بشكل عليه فيحافظ سفره، جواز فقدان من تخوُّف لديه البداية منذ الرواية وبطل

صورة: بكل الضياع ليكتمل يفقده، ذلك مع لكنه فيه، مبالغ

أخالقية مسئولية هناك إذن الجامعة، عىل ضيًفا جاء أنه مراعاته يجب ما
مشاق تكبَّد لقد العاصمة، من سفره حتى املدينة، مغادرته حتى عنه وقانونية

و… صمته تضعضع رغم الرحلة
عمن؟ مسئولة الجامعة بحدة: يقاطعه

عني. باختصاٍر: يقول
من؟ أنت –

يحتله. الذي باملركز متبوًعا العلمي، بلقبه مسبوًقا الثالثي، اسمه بتأنٍّ يردد
موظف من تماًما مالمحه تدنو يده، بقبضة املائدة عىل الرجل يخبط

اآلخر. املكان فراغ إليه تعيد بالحجرة املنبعثة الرائحة إن بل البلدية،
ذلك. لنا أثبت –
أثبت؟ ماذا –

… دعوناه من أنك –
أنت. أنت أنك لنا أثبت … نعم الجامعي: يؤكد … مفاًجا مباغتًا يتطلع

كل يُؤوِّلها أن يمكن التي والرموز العالمات شبكة فقط ليست ذلك مع الرواية
تتدفق التي والصور، األحداث تداعي من حميمية حالة هي الرواية مختلف، بشكٍل قارٍئ
لكنها فقط، الزاوية هذه من «التجليات» األسبق الغيطاني رواية تشبه ومتعة، بسالسة
صور شتات من مركبًا صلبًا ملموًسا شكًال فيها الذات اتخذت التي البنية يف عنها تختلف
أحداٍث ودمج بتجميع الحلم به يقوم الذي الشكل بنفس ربما الذاكرة، يف بقيت ومدن
تمثُل أجسام عدة عىل الذات بتفريق أيًضا يقوُم وكما واحد، حدٍث يف متباعدين وأشخاٍص

اإلنسان. من متفرقة جوانب
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احلسن وتقبيح القبيح حتسني

١

الحسن»؛ وتقبيح القبيح «تحسني اه سمَّ موضوعه، يف طريف كتاب الثعالبي منصور ألبي
عىل التعاُرف تمَّ ما تحسني يف البلغاء إىل نُِسب ما بعض الثعالبي يجمع الكتاب هذا يف
مقدمته: يف الكتاب هذا موضوع عن هو يقول ُحسنه. عىل التعاُرف تمَّ ما وتقبيح قبحه،
بالتأليف اهتمامه ويربر املصنفات.» وبدائع املؤلَّفات طرائف يف مثله إىل ُسِبقُت أراني «وما
البالغة، رس يف الكالم جزل عىل والقدرة الرباعة، غايتا هما «إذ بقوله: املوضوع هذا يف

الصناعة.» وسحر
مواضعه، يف كالصدق مواطنه يف الكذب التوءم: ابن «قال مثًال: الكذب عن فيه يقول
وال ومضايقه، تزاويقه يجهل وال ومخارجه، مداخله ويعرف يحسنه، فيَمن الشأن ولكن
من فيهما بد وال والصلح، الحرَب الدنيا يف األمور أَجلِّ من أنَّ ومعلوم يحفظه. بل ينساه
البني ذات إصالح وأما والسالم، الصالة عليه قال كما خدعة، فهي الحرب أما الكذب؛
الشعر أن يف خالف وال السلف. فيه َص رخَّ وقد الصالح، من فيه ِلَما محمود؛ فيه فالكذب
وقد منه، بيشء إال تحُسن ال الكتابة وكذلك أكذبه، وأحسنه الزمان، ولسان العرب ديوان

األعىش: وقال كذوب.» من «أظرف املثل: يف جاء

ِك��ذاب��ه» ي��ن��ف��ع��ه وال��م��رء وك��ذب��ت��ه��ا ف��ص��دق��ت��ه��ا

طريق عن وذلك الذكاء، شديد بشكل الكذب عن الدفاع يتمُّ املقتبَس، املقطع هذا يف
مواضعه، يف كالصدق مواطنه يف «الكذب يقول: السياق؛ تجاُهل عدم رضورة عىل التأكيد



املتاهة يف الفأر

سياقات إىل بالتايل ويحيلنا ومخارجه.» مداخله ويعرف يحسنه، فيَمن الشأن ولكن
مطلوبًا. الكذب فيها يكوُن

فقط، السلبي جانبها عن الحديث يشيع التي األمور من كثريًا أن هي هنا الفكرة
والشكِّ للفعل، صاحبَه يدفع الذي كالقلق للغاية؛ رضورية تجعلها إيجابية جوانب لها
تطوير عىل العمل إىل صاحبَه يدفع الذي بالنفس الثقة وعدِم للبحث، صاحبَه يدفع الذي
عن َف نتوقَّ كي كمحطة، أحيانًا اليأَس نحتاج لكننا التفاؤل عن نتحدَّث دائًما الذات.

أفضل. يكوُن قد آَخر طريٍق يف السري يف الحًقا َ ونبدأ ما، طريٍق يف السري
هذه إيزاكسون والرت ينقل العالم.» هذا يف الساحر مالكي إنها الوقاحة، «َفْلتحَي
وينقل بالسائد، قبوله وعدم وتمرُّده اختالفه عن تعبريه سياق يف أينشتاين عن املقولة
حطٌب.» اشتعل وال لهٌب، استعر ملا لوالها احة، كالقدَّ «الوقاحة قوله: آَخر عن الثعالبي

٢

وسحُر البالغة رسُّ بأنهما هنا الحسن وتقبيح القبيح لتحسني الثعالبي وْصَف ولعلَّ
أحسن بأن تقول التي االقتباس، يف إليها املشار الشهرية للمقولة امتداد هو الصناعة،
معها أختلف لم وبالتايل بحرفيتها، العبارة هذه أفهم أن قطُّ أستِطْع ولم أكذبه؛ الشعر
أو الفني، للصدق نقيٌض هو هنا الكذب أن اعتبار عىل الكثريون، معها اختلف كما
الكالم بني التفريق يف طريقتهم أنها عىل فهمتها لكني املشاعر، عن الصادق للتعبري
الشعري الكالم وبني هي، كما املادية الحقائق عن التعبريَ يحاِول الذي الجاف التقريري
الذات مناطق عن التعبري أجل من املفاَرقَة؛ ويُِربز واملبالغات، الصور يستعِمل الذي

للجدل. املثرية اإلنسانية
تكن لم بالكالم، لعب مجرد تكن لم فيه األجمل املقوالت أن أرى الكتاب هذا ويف
وحديثنا؛ خطابنا ثنايا يف الكامنة للمفاَرقة إبراًزا كانت ما بقدر الخطأ عن جميًال دفاًعا
بالرضورة، يناِسبها ال واقٍع عىل مسبقة مقوالٍت نُسِقط حني أحيانًا ن تتكوَّ التي املفارقة
أو لتحدي نتيجًة مقتطفاته؛ من كثرٍي يف الكتاب هذا مقوالِت جمالياُت تنشأ وبالتايل

والتبسيط. للتعميم يميل الذي العام الحس فضح
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٣

متماسكًة؛ تبدو التي الجذَّابة بالصياغات مرتبًطا الحقيقة عن مفهومي كان صغري يف
أن أدركُت ذلك بعد لكن وصائب، حقيقي هو ما عىل مؤًرشا وجمالياتها البالغُة كانت
املواقف يف معي يتناقضون الذين األشخاص وأن الحدث، نفس لصياغة طرق عدة هناك
وجذَّاب؛ متماِسك بشكل وتحيُّزاتهم مواقفهم عن التعبري عىل كذلك قادرون والرؤى
آَخُر يصف بينما املبدأ»، عىل «ثباتًا باعتباره موقَفه يربِّر قد شخًصا أن مثًال ستجُد
باعتبارها للعاَلم ما نظرًة أحدهم سيصف وجموًدا». ًرا «تحجُّ باعتباره املوقف نفَس
كثرية أوقات يف هنا واللعبة واقعية. وغري خيالية بأنها آَخرون سيصفها بينما متفائلًة،
تتمثَّل كأْن النظرة، يف ما بانتقائيٍة مرتبطة تكون ما بقدر ِرصًفا، بالغية لعبة تكون ال
تنقل أن أو الكاملة، الحقيقة أنه اعتبار عىل عنه التعبري يف وتبدأ الحقيقة، من جزءًا
ال مختلف) موضوع أو مكان أو (زمان أخرى منطقة إىل منطقتها من متماسكًة حقيقًة

تناسبها.
ع، متوقَّ العالم حيث للعالم؛ مروضة بصورة أذهاننا يف أحيانًا نحتفظ أننا أحسُّ
عىل فيها لبَْس وال وواضحًة مفهومًة تكون التي املسبقة القواعد لكن واضحة، قواعد ذو
لذلك ُمك تفهُّ العملية. املواقف يف نزاٍع ومثاَر ومربكة، غامضة، تغدو قد النظري، املستوى
يكفي ال ومقوالتك؛ قراراتك يف املختلفة، خطواتك يف التفكري/التساؤل تحتاج أنك يعني
من حالة إىل نفسها الحياُة َل تتحوَّ أن الرضوري من بل مراجعة، دون ما، تقاليد اتِّبَاع
رضبًة اتخاذه وكيفيُة يمثِّله، الذي ُ والتغريُّ ودوافُعه، القراُر، فيها يصبح الفني، اإلبداع

الدنيا. هذه يف حياتك فرشاة رضبات من
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أينشتاين أحالم

.Einstein’s Dreams أينشتاين أحالم رواية:

.Alan Lightman اليتمان آالن تأليف:

القاسمي. عيل ترجمة:

.(٢٠١١ (ربيع ١٨ رقم إبداع مجلة عدد مع هدية الكتاب

وأحالمه أينشتاين عىل فيها معتمًدا الزمان عن وأديٌب عالٌم كتبها روايٌة أينشتاين» «أحالُم
من متخيلٍة مقاطَع بضعة عن عبارة الروايُة الروائي؛ النص بنية يف أساسية كلبنات
ما يف تتمثل والتي للرواية، األساسية األجزاء بني كفواصل تعمل اليومية أينشتاين حياة
توصله عىل السابقة الفرتة يف حلمها ِألينشتاين أحالٌم أنه عىل النص داخل تقديمه يتم

الزمان. حول تبرصاته الكتاب يقدم األحالم هذه خالل ومن املبتكرة، لنظريته
لكن مًعا كانهما بالتأكيد ألديب؟ أم لعاِلٍم أقرب الكتاب هذا يف اليتمان آالن كان هل
الكتاب أرى ال — املرتجم مقدمة ومنها — الكتاب عن قرأتها التي اآلراء بعض عكس عىل
يجد أن مثًال أحٌد يتوقعنَّ ال الكتاب؛ عىل الغالب هو األدبي الخيال أن أرى الطابع، علمي
لذلك، تهدف ال فالرواية أينشتاين؛ عند الزمان ملفهوم أو النسبية لنظرية أدبيٍّا تبسيًطا
هو كالزمان ومبهم غامض مفهوم مع الثري التعامل هذا أن نعرتف أن أيًضا يمكن لكن
عن أينشتاين حديث أنَّ اإلطار هذا يف بايل عىل خطر مًعا، واألدباء العلماء لخيال إثراءٌ
لتوضيح كبري بشكل هذه النسيج استعارة واستخدام واحًدا، نسيًجا واعتباره الزمكان،

األدبية. من أيًضا هو يخلو ال مفهومه
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دائريٍّا؟ الزماُن كان لو ماذا لو؟» «ماذا نوعية من أسئلة الرواية فصول اعتبار يمكن
علم لو ماذا الزمان؟ توقف لو ماذا كاملكان؟ أبعاٍد ثالثة من مكونًا الزمان كان لو ماذا
أن لو ماذا فيه؟ زمان ال عالٍم شكل سيكون كيف العالم؟ نهاية تاريخ مسبًقا الناس
وخياٌل عدة أسئلٌة …؟ لو ماذا األرض؟ عن ارتفعوا كلما يتباطأ الزمان أن اكتشفوا البرش
عاليًا وفنيٍّا إنسانيٍّا بُعًدا تضفي برباعة املشهدي الوصف الكاتب فيه يستخدم خصب،

الفلسفي. العلمي الطابع ذات التأمالت عىل
طابع ذات بحمولٍة ٌل محمَّ فهو املتنوعة، للتأويالت كذلك مفتوٌح بأجزائه النصُّ
الرواية هذه أن نذكر أن يبقى بالتأكيد. ثرية وجبة فهو ولهذا وفلسفي، إنساني وجودي
من أكثر إىل وتُرجمت ضخمة مبيعات وحققت ١٩٩٣م، سنة ُكتبت حجمها يف الصغرية

لغة. ٣٠

املؤلف عن

روايات، خمس نرش ، وفيزيائيٌّ وشاعٌر روائيٌّ هو الكتاب، هذا مؤلف اليتمان آالن
متنوعة. علميًة وُكتبًا واحدة، شعريًة ومجموعًة

سينمائية، عرض صالة مالك اليتمان ريتشارد ابن وهو ،١٩٤٨ عام يف ولد اليتمان
عىل حاصٌل وهو للرقص، ُمدرسًة كانت التي Jeanne Garretson جاريتسون وجني

األدبية. الجوائز من عدد عىل وحاصٌل ،١٩٧٤ عام النظرية الفيزياء يف الدكتوراه
ريلواي ومرسح MITماسشوسيتس معهد بني تعاون إيجاد يف ساهم ٢٠٠٤ عام يف
لنرش يهدف تعاوٌن وهو ،Underground Railway Theater of Boston بوسطون يف
املرسحي واملخرج الكاتب مع بالتعاون أنشأ وقد املرسح؛ خالل من العلمية والثقافة العلم
واشنطون يف األدائية للفنون كينيدي ومركز ،Kate Snodgrass سنودجراس كيت
خاصًة جائزًة Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C

علمية. موضوعاٍت تتخذ التي للمرسحيات تُقدَّم
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الزمني للكائن حكاية

.A Tale For The Time Being الزمني للكائن حكاية رواية:

.Ruth Ozeki أوزيكي روث تأليف:

ماٍض يف: يتلخص العام الحس يف الزمن لكن سهلة. ليست اإلجابة الزمن؟ هو ما
يتقيد ال املقابل يف الروائي الزمن مستقر. ثابت خطي واضح تتابع ومستقبل؛ وحارض
ثم املايض ثم أوًال املستقبل يذكر قد يرى، كما األحداث يرتب أن فللروائي التتابع بهذا
مكتبه يف أو غرفته يف القارئ القراءة، زمن وهو بالكتابة يرتبط آخر زمن وهناك الحارض.
الزمن يفهمون ال البوذية يف مختلفة. بطريقة الزمن ويستشعر الرواية، ليقرأ يجلس
متنافرة بالرضورة ليست واملايض املستقبل فمفاهيم وبالتايل كدائرة، يفهمونه كخط
مفهوم عن أيًضا ابتعد فقد والكوانتم النسبية يف متمثًال الحديث العلم أما الدرجة. لهذه
ألنها رواية؟ عن الحديث إطار يف املفاهيم هذه كل أذكر ملاذا العام. الحس يف الزمن

ربما. الزمن؟ عن رواية هي هل الرواية. هذه يف موجودة جميًعا
يعيش شخص إنه الزمني؟ الكائن هو «ما الزمني»، للكائن «حكاية الرواية: اسم
يكون.» سوف أو كان أو يكون منا واحٍد كلَّ ويشمل ويشملني، يشملك، هذا الزمن، يف
كفتاة ناو عىل نتعرف األوىل السطور ومنذ ملذكراتها. األوىل الصفحات يف ناو ترشح هكذا
يف لعمله أبيها فقدان بعد اليابان إىل تعود أن قبل طفولتها كل أمريكا يف عاشت يابانية
تنوي و… الحديث، يف منطلقة كتابتها، يف يظهر فكاهة حس تمتلك السيلكون، وادي

االنتحار. عىل
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مجموعة مع صندوق داخل الشاطئ عىل روث وجدتها اليابانية الفتاة ناو مذكرات
تعيش التي روث صغرية». أخرى ومذكرات وساعة، «خطابات، األخرى: املتعلقات من
الوقت ومع ناو مذكرات قراءة يف تبدأ يابانية نصف وهي الكندية الجزر من جزيرة يف
الحدث، قراءتها يف تعايش أن تحاول واحدة. دفعًة تقرأها أال تقرر معها. تفاعلها يزداد
تكون أن أرادت ربما تعيشه. وهي ناو به ت أحسَّ ِلَما مقاِربٍة بطريقٍة بالزمن تحسَّ أن
يف العلمية الخلفية ذي زوجها مع وتعيش متزوجة، روث أكثر. تفهمها وأن لها، أقرب

صغري. مجتمعها هادئة الجزيرة مالية. لظروف نتيجة … جزيرة
عىل املنشغلة روث سنوات. عدة بعد روث وتقرأها مذكراتها، تكتب ناو أن واضٌح
املواد مصريها. ملعرفة اإلنرتنت عىل البحث تحاول انتحارها، فكرة من والقلقة الفتاة،
وروث ناو بني لقاء يحدث لن للرواية. آخر مسار اإلنرتنت عىل تجدها التي واملعلومات
بشكل روث تخاطب مذكراتها يف ناو ما. بشكل قوية بينهما العالقة لكن الرواية، طول
وسنه. وجنسه مكانه وعن املفرتض القارئ هذا عن الكتابة أثناء أسئلة وتسأل مبارش،
يف الرواية الفتاة. إنقاذ منطقي غري بشكل وتحاول بشدة، املذكرات يف تنغمس روث
تقرأ — القراءة أثناء — وأنت ِلروث. فصوٌل تليها ِلناو، فصوٍل إىل تنقسم أجزائها أغلب

املذكرات. هذه مع روث حكاية تقرأ ثم ناو، مذكرات البداية يف
أنيقة مذكرات يصنع الذي املتاجر، أحد من اشرتتها، قد ناو كانت املذكرات هذه
األصيل. الكتاب صفحات نزع بعد قديمة، كتب أغلفة داخل فارغ ورق وضع طريق عن
معنى تفهم لم أحمر، فرنسيٍّا غالًفا لها، زميالتها اضطهاد من تعاني التي ناو اختارت
زميالتها. من املتطفالت ستبعد الفرنسية الكلمات ألن اختارته لكنها عليه، املكتوب
تسأل املفقود. الزمن عن البحث رواية طبعات من طبعة غالف أنه بعد فيما سيتضح

حال؟» أي عىل املفقود الزمن عن تبحث أن يمكنك «كيف تعرف: أن بعد ناو
سكتة من تعاني فيها تعيش التي الجزيرة يف وهي كاتبة، الرواية بطلة روث
تجد الشاطئ عىل تميش وهي ما يوم ويف فرتة، منذ الكتابة عىل قادرة غري فهي كتابية،
بشكل د تمهِّ لحظة وعند القراءة من فرتة بعد املذكرات. عىل يحتوي الذي الصندوق هذا
السابق، اليوم يف هناك كانت التي الصفحات غريبة؛ تجربة روث تقابل ناو، ملوت واضح
معاِدلة قرائية، سكتة ما بشكل هي هل ذلك، تفسري يف روث تتحري هناك. تعد لم
تقرأها التي املذكرات مع روث تداُخل يغدو ما لحظة يف تعرفها؟ كما الكتابية للسكتة
عالقة هي هنا العالقة هل األحداث. لتُغريِّ لت تدخَّ أنها فيها تظن التي الدرجة إىل وثيًقا
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حدود عند يقف هنا ناو مصري يف أثٍر من روث أحدثته ما هل املعتادة؟ الكاتب/القارئ
القراءة فعل عن — بالكامل أحِكِه ولم — شاهدناه الذي الحدث يعربِّ وبالتايل التأويل؛

ربما. الكتابة/القراءة؟ عن رواية هي هل رمزي؟ بشكل
وإن حتى أعمق، بشكل والواقع الزمان مفاهيم تُساِئل املوقف هذا يف الرواية أن أم
بعض التفصيل من بقليل وترشح املقطع هذا يف الرواية تشري العام؟ الحس مع اختلف
روث، واقع يتداخل اللحظة هذه يف البوذية. أفكار مع وتمزجها الكم، ميكانيكا أفكار

تقرؤها. التي والرسائل املذكرات مع أحالمها، مع
الرواية بطلة روث زوج عنها، أتكلم أال أملك ال نوًعا فرعية حكاية الرواية يف توجد
ستبتسم االسم تقرأ حني الرواية يف رشودنجر. اه سمَّ العلمية لخلفيته ونتيجًة قطٍّا، يملك
ينادوا كي عمليٍّا صعب االسم الشهري. رشودنجر قط معضلة عن قرأت قد كنت إن حتًما
وال املنزل من يخرج ما لحظة يف بيست بيستو. أو بيست، آخر اسم له فصار القط، به
أكثر هذا ميت؟ هو هل حي؟ القط هل أكلته. قد الذئاب تكون أن هنا الخوف يرجع،
هو أيًضا فبيستو الكمية، رشودنجر معضلة مع بالتوازي روث. زوج موريل يقلق ما
بنفس لها النظر يمكن ناو مع روث عالقة يتأكدوا. حتى الوقت، نفس يف وميت حي
تنتحر، لم كانت وإن ناو؟ انتحرت هل الوقت: طوال روث تتساءل ما بشكٍل الطريقة.
أن يمكنك فيه؟ تعيش كانت الذي املكان نفس يف جرى الذي تسونامي من نجت فهل

الوقت. نفس يف وحية ميتة هي ناو أن تعترب
انتحاره، ومحاوالت هاروكي، والدها عن تحكي فناو كثرية، الرواية يف الحكايات
األول هاروكي ها عمِّ وعن عام، واملائة األربعة ذات البوذية، الكاهنة جيكو جدتها وعن
حكاياتها ولروث أمريكا. هاجمت التي الطائرات من انتحارية، لطائرة قائًدا كان الذي
بالتفاصيل مليئة والرواية القطرشودنجر. الكتابة، أمها، زوجها، اليابانية، أصولها أيًضا:

بعضها. عن بالحديث أفسدتها أني أظن ال التي املمتعة،
ورسائل وحوارات، رسائل وهناك َوروث. ناو، راويني: بني يتنقل ذكي أيًضا الرسد
ترسل مثًال، بناو الخاص الجزء يف محببًا. إيقاًعا به وتخلق الرسد تتخلل قصرية موبايل
يجيء الرسد من املناسب املكان ويف يصل»، حني بردِّها و«سأخربكم لجدتها، ما رسالة
ممتع، الرسد ممتعة. حالة يخلق وهو نصيحة أو حكمة أو دعابة يكون قد الذي الرد
أعجبني روث. ترويها التي الفقرات يف أو ناو كتابة يف سواء َمِرح، ساخٌر حسٌّ يتخلله
وأحاديث بأحداث مرتبطًة تكون بحيث برباعة، لألحالم الرواية استخدام طريقة أيًضا
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ارتباط ولكن ورغباتها، ومشاعرها روث عن ومعربًة حكيُها، تم التي النوم قبل ما وأفكار
يمكنك للتأمل. فرصة للقارئ يفتح شفاف، غري ارتباط األحالم كعادة الواقع مع األحالم
واالنتحار، املوت عن أو الكتابة/القراءة، ثنائية عن أو الزمن، عن أنها عىل الرواية تقرأ أن
الحكايات الكاتب يضِفر ما أحيانًا مًعا. هؤالء كل عن أو والغرب، الرشق عالقة عن أو
ما رواية تقرأ قد أحيانًا إليها. يرنو ما نهايًة متخيَّلة، كبريًة لوحًة ما، بناءً ن يكوِّ لكي
وأحيانًا ملركزها. بسهولة وتصل الرواية، هذه عنه تتكلم ما إىل واضح بشكل وتصل
ممكنة، كلها ذهنك، يف إجابات عدة فتجيء تريده؟ الذي ما بحرية: الكاتب تسأل قد
ربما ما. بشكٍل مقصودة كلها ربما االختيار. إىل إذًا مضطًرا لست صحيحة. وكلها بل
غري املوضوعات لتناسب وحيد، مركز دون رواية تكتب أن متعمد بشكل الكاتبة اختارت
تفاعلت قد — تقرأ وأنت — ُدمَت ما ا. حقٍّ أرادته ما ا مهمٍّ ليس وربما للرواية، التقليدية

عليه. الخاصة بصمتك بوضع تساهم أن حقك فمن بفهم، النص مع
عىل معتمدة نفسها الرواية يف اللغة بنية للغاية، صعبة ستكون الرواية هذه ترجمة
املسألة الهوامش. يف رشحها يتم التي اليابانية املصطلحات من بكثرٍي اإلنجليزية مزج
ويجد مفهومة غري عبارًة اإلنجليزية باللغة يقرأ من يقابل أن اللغة، بنية من جزء هنا
املعاني نقل الرواية. يف اللغة لعبة من جزء املعنى. ما ليعرف لها فريجع اإلحالة بجوارها
من إضافتها تتم لم هنا الهوامش ألن الصعب؛ هو الحالة نقل لكنَّ نوًعا بسيًطا سيكون

املؤلفة. اختارته كما العمل بنية من جزء هي بل نارش، أو شارح ِقبَل
خارجها، من ألفاٍظ لتقبُّل مرونة أكثر تكون ربما اإلنجليزية اللغة أن الفكرة
أن بحيث اليابانية، الثقافة عىل واالنفتاح الهجرات بحكم متفاعلون ربما واألمريكان

للقارئ. ممتع هو الطريقة بهذه ألفاظ دخول
بان يُصعِّ لكنهما جيد، بشكل استغاللهما يتم أيًضا الطباعي والشكل التنسيق،
الكلمات صورة فيها تعرب التي وروث، ناو خربشات سترتجم كيف الرتجمة. عملية أيًضا
تُرجمت لو حتى مشاعرهما. كاشفًة املقصود، عن الكلمات هذه مضمون مع املكتوبة

ذلك. من تمكنت إن األصلية بلغتها بقراءتها فأنصحك الرواية، هذه
مثًال: مذكراتها يف ناو ترسم
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لعب، أو زينة مجرد ليست مذكراتها يف ناو خربشتها كما now كلمة آخر: مثال
دونه: يستقيم ال الرسد من جزء هي

هكذا: فتبدو املقاطع أحد يف مشاعرها عن روث وتعرب

l

Ruth Ozeki أوزيكي روث عن

ومعلمة/كاهنة أفالم، مخرجة ،١٩٥٦ مارس ١٢ يف مولودة كندية أمريكية روائية
يف وتربَّت روث ولدت األدب. لكتابة التوجه قبل املستقلة األفالم من عدًدا صنعت زن،
والدراسات اإلنجليزية درست يابانية، وأم أمريكي ألب Connecticut كونيتيكت والية
وزارة منحة نالت مرات. عدة آسيا يف ارتحلت .Smith College سميث كلية يف اآلسيوية
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خالل نارا. جامعة يف الكالسيكي الياباني األدب يف عليا دراسات لعمل اليابانية التعليم
Noh, or Nogaku drama الناجوكو ودراما الزهور، تنسيق درست اليابان يف وجودها
تُؤدَّى عرش الرابع القرن إىل تاريخها يرجع يابانية موسيقية درامية عروض (وهي
اإلنجليزية اللغة قسم يف وَدرََّست األقنعة. صناعة أيًضا ودرست أقنعة)، يرتدون بممثلني

.Kyoto Sangyo University سانجيو كيوتو بجامعة
األفالم من مجموعة أخرجت اإلخراج، مجال يف عملت اليابان من عودتها بعد
سان مهرجان يف بجائزة Body of Correspondence-1994 فيلمها وفاز املستقلة،
به والفيلم .New Visions Award at the San Francisco Film Festival فرانسيسكو
من جدتها بقايا لجلب لليابان رحلتها أثناء أوزيكي لروث الذاتية السرية من عنارص

.٢٠١٣ عام للبوكر القصرية للقائمة هنا أعرضها التي روايتها ووصلت اليابان.

80



افرتايض هواء





إلكرتونية صحارى

١

املقاالت من كثريٌ ُكِتبت موازيًا؛ عامًلا باعتباره اإلنرتنت مع نتعامل كثرية أوقات يف
قليًال؟ االستعارة هذه خط مددنا لو ماذا االستعارة. هذه استخدمت التي والدراسات
نرسم أن حاولنا لو ماذا املوازي. العالم لهذا خريطة يرسم أن أراد أحدنا أن لنتخيل

العربية؟ لإلنرتنت خريطة
الصورة يتمثل من أن تخيلُت ألنني العربية؟ لإلنرتنت خريطة عن أتحدث ملاذا
باملواقع، مزدحمة مناطق التوازن: عدم من حالة فيها سيجد العربي للمحتوى الكلية
يف العرب املتخصصون يعتمد وبالتايل القليل؛ إال يسكنها ال ممتدة صحارى مقابلها يف
األوىل للوهلة السياق هذا يف الذهن إىل يَِرد ما األجنبية. اإلنرتنت عىل املوضوعات من كثري
لكنه ما، بدرجة صحيح هذا وربما العربية، ثقافتنا لحالة منطقي انعكاس ربما هذا أن
كتبًا فستجُد كبرية؛ عامة مكتبة أي دخلت إذا ألنك ملاذا؟ وحيد، كسبب هنا يصلح ال
لها كتبًا واحد، ملؤلف كتبًا مرتجمة، كتبًا عرب، لُكتَّاب كتبًا املوضوعات: كل يف عربية
لكن العامة، املكتبات يف حتى مختلف نوع من توازن عدم نالحظ قد مؤلف. من أكثر

مختلف. موضوع هذا

٢

هناك عمل. مجموعات ال أفراد عليها يقوم العربية اإلنرتنت يف املستقرة املواقع من كثري
املقالة، هذه ينرش الذي «هنداوي» موقع مثل ومنظمة، كبرية عمل فرق عليها تقوم مواقع
لكن املثال، سبيل عىل بوست» «ساسة موقع مثل واثقة بخًطى تسري شابَّة تجارب وهناك
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مؤسسات وراءها تقف التي املواقع فردية. جهود عىل تقوم أغلبها يف العربية اإلنرتنت
كاملواقع الكثريين؛ انتباه تجذب ساخنة مناطق بعينها: مجاالت يف الغالب يف سترتكز
سيجد باملواقع، نسبيٍّا املأهولة املناطق هذه داخل حتى لكن اإلسالمية، واملواقع اإلخبارية،

ونقص. قصور مناطَق املتابع املتخصص
منها أريده ما أجد التي املوضوعات من — املثال سبيل عىل — العربية النحو قواعد
تظهر املشكلة لكن غالبًا، عنه أبحث ما فأجد ما، قاعدة يف أحتاُر بسهولة. اإلنرتنت عىل
تظهر التي النتائج من كثري املجال. هذا يف مهم منظم جهد غياب إىل تنتبه حني أيًضا
وأنت مطالبًا تكوُن االجتماعي. التواصل مواقع عىل مداخالت أو حوار، ساحات من تكون
بني وتقارن صفحة من أكثر تفتح صحته؛ ومدى الكالم، هذا موثوقية تحدد أن تبحث
أحدهم كان لو حتى الغالب، يف لك مجهولون الكالم هذا يقولون من ألن محتوياتها؛
تقرؤه الذي والكالم متخصص، غري الكالم هذا يضم الذي واملوقع موضوعه، يف عاِلًما
عىل تتعرف أن تستطيع ال ألنك أحد؛ راجعه قد كان إن تعلم ال أو أحد، يُراجعه لم

وسياستهم. املوقع، عن املسئولني

٣

نعي، صفحات إىل حاجة يف أيًضا سنكون ربما حقيقيني، كأفراد املواقع عن تحدثنا لو
إىل «انتقل بديل: يظهر أن ودون أثر، دون اختفت لكنها ة ومهمَّ موجودة كانت مواقع
موت فكرة والسلوان.» بالصرب الفقيد متابعي لإلخوة وندعو كذا، موقع تعاىل هللا رحمة
له يظهر ال ثم مهم موقع يختفي أن الطبيعي غري لكن طبيعية، اإلنرتنت عىل موقع
.(٤٠٤) املفقودين عن للبحث صفحة سنحتاج أننا أظن أيًضا فارًغا. مكانه فيرتك بديل،
من يخُل لم املوقع بالقاهرة»، العربية اللغة «مجمع موقع عىل أدخل لم مثًال مدة يل
عن البحث يريد من أو املجمع، قرارات عىل االطِّالع يريد ملن مفيًدا كان لكنه املشاكل،
يف .Server not found املوقع: فيجيب اآلن، عنه أبحث بعينها. مسألة يف املجمع رأي
طويلة؛ لفرتة سيستمر أنه أظن دائم. أم مؤقت، االختفاء هذا هل أعلم ال أنا الحالة هذه
أو رشكة مع واحدة ملرة التعاُقد طريق عن إنشاؤها يتم الغالب يف املواقع هذه مثل ألن
تقني: دعم أو متابعة دون املوقع يرتك ثم متاًحا، وجْعله املوقع تصميم عملية يتوىل فرد

«… برقم االتصال معلومات أي إىل يتعرف من «عىل
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إلكرتونية صحارى

٤

طبيعية؟ النتيجة هذه هل النتيجة، إىل وانظْر بحٍث محرك أي يف محفوظ» «نجيب اكتب
نجيب العاملي لألديب الرسمي «املوقع نظرك: سيلفت ستظهر التي النتائج ضمن من
كل نرش حقوق اشرتت التي الرشوق، نرش دار ِقبَل من مستضاف موقع وهو محفوظ»،
أساسية معلومات هي يتضمنها التي واملعلومات شهرية، صفقة يف محفوظ نجيب كتب
تمت التي امللفات بعض يعمل. ال اآلن بعضها وصالت، عدة عىل مقسمة مخترصة،

«املوقع». هذا عىل املادة يف تتفوق األسبوعية الصحف بعض يف عَجٍل عىل كتابتها
بلدك؟ تاريخ عن يتحدث العربية باللغة جيد موقع هناك هل عربي: ألي سؤال

النتائج. وَقيِِّم مختلفة موضوعات جرِّب الفلسفة؟ العربية؟ املنطقة تاريخ

٥

بالنسبة كابوسيٍّا أمًرا سيكون حدث لو أنه أحسُّ املاضية الفرتة يف تخوُّف يراودني
مضمونها مستخدميها إىل رسالة «جوجل» مثل رشكة نرشت لو ماذا العربية: لإلنرتنت
هذه بإغالق ستقوم كذا تاريخ يف وأنها اآلن، بعد Blogger املدونات خدمة تدعم لن أنها
من للبعض مهمة كانت خدمات بإغالق قامت جوجل ألن وارد؛ السيناريو نهائيٍّا. الخدمة
التي املرات كل هنا تذكر .blogspot هناك تُعد لم لو العربية اإلنرتنت شكل تخيَّل قبل.
تتخيل وأنت الحظ املدونات. بعض يف إال مهمة نتائج تجد ولم موضوع عن فيها بحثت
blogspot عىل تحتوي ال التي الصغرية املواقع من مجموعاٍت هناك أن السيناريو هذا
عنوانًا لنفسها اشرتت لكنها املنصة، هذه نفس عىل معتمدة أيًضا هي عنوانها، من كجزء
مؤسسة أي ستقوم هل سبب؛ ألي «ويكيبيديا» موقع غلق تم لو تخيل بها. ا خاصٍّ URL

مثيل؟ موقع إنتاج بمحاولة عربية
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املدونات عن

العالم ِبنَى عىل تتعاىل أن ما لدرجٍة تستطيع أنها اإلنرتنت؟ أمر يف العظيم ما تعلمون هل
ومؤسسات، عالقات، هناك األدب، عالم يف الواقعي؛ العالم يف مثًال، الصلبة. الواقعي
تسبب أو مستحقة، غري أفضليات أحيانًا تعطي قًوى هناك وِشَلل، وأصدقاء، ومنتفعون،
أيًضا، به ومتأثرة هذا بكل متصلة اإلنرتنت منعزلًة، ليست اإلنرتنت مستحق. غري ظلًما

حوله. واالستدارِة تجاُوِزِه آليات عىل تحتوي أيًضا لكنها
خفية طقوس يف التشارك يف تستمر وأن تعلمها، ال بقواعد تلتزم أن كأديب تريد هل
الخاصة التغطية شبكة من تستفيد بحيث فيه، معتربًا فرًدا قبولك يتم كي ما ملجتمٍع
ليس املصطنعة. الصداقات املنمق، الكالم املضادة، واملجامالت املجامالت، املجتمع؟ بهذا
الوضع إن قلت إن ا محقٍّ أكون قد لكن استثناءات، هناك الحالة، هذه عىل دائًما األمر

سيئ. مناخ إىل يشري — الواقعي العالم يف — الغالب
خربه دون تقيمه أن يسُهل موقع شخيص، موقع باختصار أنها هي املدونة فكرة
من مساعدٍة مع الخاصة، نرشك وسيلة أنشأت قد إنشائها فور ستكون كبرية، تقنية
تريد ما فعًال لديك يكون أن عليك يتبقى ما كل الواعدة، اإلنرتنت وبيئة البحث، محركات
الحديث فيها يمكننا التي رأيي يف البسيطة الفكرة هذه بالصرب. تتحىل وأن تقوله، أن
التشويش تم اآلن، حتى الكتابة عىل أثره بالضبط نعرف ال جديد، كوسيط املدونة عن

املذكرات. وكتابة والفضفضة، التلقائية، عن ومزين فخم بحديث عليها
الفارغ، الكالم من الكثري احتوى املدونات، حول تنظريي انترشصخب ما مرحلة يف
أنها وكيف املدونات، حول الصحفية، التحقيقات بعض لعمل وقتها مناسبًا كان الذي
أبًدا. به أقتنع لم ما وهو التلقائية. عن الفضفضة، عن األدب، من جديًدا نوًعا قدمت
نظر وجهة من الظاهرة عىل يركز ألنه للغاية؛ ضار الحديث هذا أن املقابل يف اقتنعت



املتاهة يف الفأر

متاًحا النرش يكون أن هي الفكرة موجودة، دائًما كانت والتلقائية الفضفضة خاطئة.
هؤالء دخول الكتابة. عملية يف باالنغماس األفراد من كبري لعدد السماح يتم وأن بسهولة،
له هرم شكل عىل للكتابة املنتسبني خريطة رسم يمكنك مهنة؛ فكأيِّ صحي، األفراد
مهم. غري بدا لو حتى فيه، حجر كل دون قائًما يكون أن يمكن ال هرم وهو وقمة، قاعدة
بالرتكيز سلبي، بدور قاموا وقتها والنرش والصحافة النقد أن هو قصدته، الذي الخطأ
الندوات. يف عنها للحديث تصلح فقاعة لخلق ما، موضة لصناعة تصلح جوانب عىل
مناًخا تخلق التي املختلفة، وظروفه الوسيط، هي — نظري وجهة من — األهم الفكرة
من اآلالف هناك للغاية، كثرية اإلنرتنت مواد االنتقاء، يف أكرب وصعوبة الحرية، من أكرب
قادًرا فسيكون البحث قدرات من أدنى ا حدٍّ امتلك إن املستفيد لكن واملواقع، املدونات

تناسبه. التي املادة إىل الوصول عىل
االفرتايض، عن وغرباء الواقعي، أبناء هم فعليٍّا لدينا النقاد أغلب أن انطباع لديَّ
تبحث أدبية؛ كموضة عنها الحديث يف أسهموا املسألة، عن دراسات ألَّفوا من حتى
الظاهرة إحالة قبل مؤقت، بشكٍل االنتباه لجذب تصلح ساخنة عناوين عن «امليديا»
زائف اهتمام (هو زائًفا، اهتماًما ما بظاهرٍة االهتمام يتم فرتة كل الحًقا. للتقاعد كلها
دراسة دون مسبقة انطباعات عليه يسقط بل البحث، موضوع يف حقيقة ينظر ال ألنه
يف يساهم لكنه املوضوع، عن الحديث كثافة زيادة يف االهتمام هذا يساهم حقيقية)،
تشويٍش عمليَة الحالة هذه يف يمارس — ا محقٍّ كنت إن — النقد ألن قتله؛ يف الوقت نفس

األهم. النظر زوايا وتحجب الرؤية، عدم من حالة تخلق عمليًة الحواس، عىل
الحماسة. بنفس التدوين عرص انتهاء فكرة بأنفسنا دنا ردَّ أو استمعنا ذلك بعد
أليس االنتشار؟ وواسع سهل نرش لوسيط الحاجة انتفت هل التدوين؟ عرص انتهى هل
التفوق يف األحيان بعض يف ينجح الذي للنرش، الخاص وسيَطك ككاتٍب تمتلك أن مغريًا
الفيس باستثناء مواقع أي عن غنًى يف ا حقٍّ نحن هل إمكاناتها؟ بكل الجرائد بعض عىل
عىل بالصدفة يبحث لشخص يمكن املدونات حالة يف أنه األقل عىل فكِّر وتويرت؟ بوك
عرفك قد يكون أن دون تقدمها، التي املادة أعجبته إن ويتابعك لك، يصل أن اإلنرتنت

تعرفه. شخٍص أي عرف أو
األهمية، يف غاية موادَّ تقدم والتي املستمرة، املدونات من عدًدا أتابع شخصيٍّا
عن السينما، عن مدونات األعىل. يف الجديد يظهر بحيث ملدونتي، األيمن العمود يف أضعها
لكنها غريبة، موضوعات يف املدونات بعض أتابع إنني حتى … ترجمات أدبية، السياسة،
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املدونات عن

مجموعة من الخاصة جريدتي/مجلتي تجميع عىل كقارٍئ قادٌر أني الشاهد مسلية.
مكان. أو بلغة التقيد دون أختارها التي املدونات

يفتقر زال ما املدونات واقع وبالتبعية عام، بشكل العربي العالم يف اإلنرتنت واقع
زالت ما املهمة املوضوعات أغلب الحقيقة يف مهمة. موضوعات يف املواد من العديد إىل
التاريخية، املواقع أهم عن فأخربني هذا يف تشك كنت إن حقيقية. ثقل مراكز إىل تفتقر
يخلق نفسه الفقر هذا العربية. اإلنرتنت عىل األدبية حتى أو الفلسفية أو االقتصادية، أو

فيها. العمل يمكن خصبة ومساحة مستَغلة، غري كبرية فرًصا
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عروضالكتببنياملدوننيوالنقاد

وهو مبيًعا األكثر الكتاب أحد بطلها بإنجلرتا النرش سوق يف تفجرت فضيحٍة عن قرأنا
Barry Award باري جائزة منها جوائز بعدة الفائز وهو ،R. J. Ellory إلوري ج. ر.
بسيط» عنف «فعل رواية عن ،٢٠٠٩ سنة الجريمة مجال يف بريطاني أدبي عمل ألفضل
أفضل بجائزة التايل العام يف الرواية نفس فازت كما ،A Simple Act of Violence
نتيجة الفضيحة تفجرت Theakston’s؛ Old Peculier تقدمها والتي جريمة، رواية
أعماله تمتدح العروض األمازون، موقع عىل مزيفة بأسماء عروٍض بعمل قيامه اكتشاف
عدد غضب الفعل هذا اكتشاف أثار الحال بطبيعة منافسني. آخرين أدباء أعمال وتذم
أمازون موقع عىل العروض مصداقية تأكيد إىل ودَعْوا واقرتحوا املترضرين، الُكتَّاب من

العرض. يكتب من هوية من التأكُّد خالل من
أشارت التي اآلراء عكس فعىل الجميع؛ قبول االقرتاح هذا يلَق لم الحال وبطبيعة
من مجهلة عروض عمل خاصية إلغاء يتم أن ترفض أصوات ظهرت ذلك رضورة إىل
ال زائًفا العرض َكْون إن قائًال ذلك عن Joe Konrath يدافع األمازون، موقع يف االسم
بأن للعارض أصيًال ا حقٍّ نمنع ذلك منعنا إن ونحن القيمة، من خاٍل أنه بالرضورة يعني
يقرءون ما كل ويقبلون سلبيون القراء أن نفرتض أن يجب ال أننا كما مجهوًال، يبقى
نعتقده. أن الساحرات صائدو يريدنا الذي الغباء بقدر البرش «ليس يقول: الكتب. عن
الذي ما بأنفسنا نقرِّر أن نستطيع اإلنرتنت. عىل نقرؤه ما كل آيل بشكل نصدق ال نحن
املزيفة العروض من مجموعة بعمل بنفسه قام الدعوة هذه عىل فعٍل وكردِّ يستحق.»

للفكاهة. يميل بأسلوب
االهتمام بالتأكيد تعكس لكنها ذاتها، يف مهمة ليست الحادثة هذه الحال بطبيعة
مواقع يف سواء اإلنرتنت عىل املكتوبة العروض تجاه يولُّونه األدباء صار الذي املتزايد



املتاهة يف الفأر

إىل الوقت مع الواقع يف أهميتها تزايدت املدونات. يف أو العروض، مواقع أو الكتب، بيع
بوكر جائزة تحكيم لجنة رئيس Peter Stothard ستوزارد بيرت جعلت التي الدرجة
وهو للكتب، الجاد النقد يغرق أصبح التدوين أن من يحذر ،(٢٠١٢) العام لهذا مان

األدب. صالح غري يف يراه أمٌر
ن، مدوِّ نفسه هو التايمز) لجريدة األدبي امللحق (محرر ستوزارد بيرت أن ورغم
لكنه ،The Complete Review مثل الكتب عروض يف متخصصة مواقع مدح أن وسبق
عىل املرض أثرها لها يكون قد اإلنرتنت فضاء يف املكتوبة العروض أن من قلقه يُخفي ال
املدونات، بعض يف القيمة عالية اآلراء بعض وجود ينكر ال أنه ورغم الكتابة. مستقبل
هذه فأغلب القيمة؛ يف األقل اآلراء من أكرب عدًدا أيًضا هناك أن الوقت نفس يف يرى لكنه
اآلراء أعلينا أننا لو ستوزارد: ينبه الزوال. رسيعة متطايرة عروض هي رأيه يف العروض
عن مدافًعا أحدهم يقف أن بد «ال يقول: األدب. يترضر فسوف النقد فوق املربرة غري
األدبي «فالنقد األدب.» مستوى اضمحالل إىل وسيؤدي فسيغرق، وإال األدبي النقد دور
الصحف محرري ينتقد وهو سبقها.» ما تشبه ال التي الكتابات إىل الجديد، إىل ينبه

املتطاير. النوع هذا من العروض نرش ولزيادة الكتب، صفحات القتطاع
املعايري تغيب التي اآلراء هذه مثل انتشار كون عن بوضوح ستوزارد بيرت وعربَّ
عام اعتقاد انتشار إىل مشريًا االحرتافية؛ العروض عىل حقيقيٍّا خطًرا يمثِّل عنها النقدية
إن الناس ليخرب الحجة عىل يرتكز الذي الواثق التقليدي النقد أن وأمريكا بريطانيا يف
من العدد هذا وجود الجيد من إنه وقال انحدار. مرحلة يف هو ال؛ أم جيًدا الكتاب كان
أن لك الرضوري من أنه يعني ناقًدا تكون أن لكن للكتب، املخصصة واملواقع املدونات
القيمة. يف متساوية اآلراء كل فليست الشخيص؛ ذوقهم ينرشون الذين هؤالء عن تختلف
الجارديان) جريدة يف وكاتب ن (مدوِّ Sam Jordison جورديسون سام يتفق وبينما
يف فعًال متوافر ذلك أن يعتقد أنه إال وواٍف، مربر لنقد الحاجة بخصوص ستوزارد مع
السياق هذا يف يشري وهو مميزة، عروًضا يقدمون الذين املدونني من عدد فهناك مدونات،
تتعرف قد التي األماكن أفضل من هي مدوناتهم أن يرى الذين املدونني من عدٍد إىل
حتى ضخًما، فارًقا تصنع قد القراء ترشيحات أن ويبني الكتب، عالم يف الجديد عىل فيها
هذه ملثل نتيجًة ينشأ فقد هذا» «أعجبني فقط: يقولون ألناٍس تعليقاٍت إال تضم لم لو
من تعفيك بدائل هناك تكون أن املهم ومن للغاية كثرية الكتب أن كما مفيد. تراكم اآلراء

مستواه. ملعرفة الكتاب اقتناء
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والنقاد املدونني بني الكتب عروض

(Savidge Reads مدونة: (صاحب Simon Savidge سافيدج سايمون ويقول
مقابل دون تكتب أتابعها التي املدونات كل املدونني، حيال ما تكربُّ دائًما هناك سيكون
القصرية الالئحة كتب بعض بالفعل يقرأ منهم عدد بالكتب، شغوفني أناٍس ِقبَل من
يقرأ شخص أي أن أعتقد للقراء. اهتمامهم تثري التي الكتب ويزكُّون بوكر مان لجائزة
الفعل ورد فالقراءة، يقرؤه؛ يشء أي نقد — القراءة خالل من فقط — يستطيع بكثافة
املدونني تجد لن أنك لالهتمام املثري حياتية. خربة عىل معتمدة شخصية خربة هي حيالها،
املدونات لعروض ستوزارد بيرت لنقد مماثل (بشكل املطبوعة العروض صفحات يهجون
جنبًا والكتاب، الكتاب بني يقرءونها — العكس عىل — ستجدهم اإللكرتونية)، واملواقع
بكافة األدب حب يف متحدون جميًعا ألننا (وذلك) األخرى؛ املدونات قراءة مع جنب إىل

وأجناسه. أشكاله
ماكروم روبرت فكتب فيه، للمشاركة آلخرين محفًزا النقاش كان الحال بطبيعة
ستوزارد بيرت إدارة عىل بدايته يف أثنى مقاًال ٢٠١٢ أكتوبر ١ يوم Robert McCrum
القوائم أفضل من العام هذا القصرية القائمة أن إىل مشريًا بوكر، بمان التحكيم للجنة
واضح. أخرى جوانب يف العام هذا االنضباط أن كما السابقة، باألعوام مقارنة القصرية

العروض. بخصوص طرحه ما بعض مع أيًضا يختلف لكنه
ماكروم: يقول

بجدية. نأخذه أن الواجب من أنه أرى ببساطة، الطرح هذا أشجب أن من بدًال
يرقى ال citizen journalist الصحفي املواطن عرض أن إىل ستوزارد أشار
الصحف من أيٍّ يف مطبوًعا مثاليٍّا عرًضا ِلنتأمْل االحرتايف. النقد مستوى إىل
أوف رفيو نيويورك يف أو للتايمز، األدبي امللحق التايمز، األوبزرفر، املعروفة:
the Observer, the Times, the TLS or the New York Review بوكس
كلمة، ١٥٠٠ إىل ٥٠٠ بني العادة يف سيرتاوح العرض هذا مثل ،of Books
ُمذيَّلة ستكون أكيد وبشكل ومجهدة، مطولة تحرير النرشبعمليات قبل وسيمرُّ
يف املنشورة الخام باملادة وباملقارنة األجر. مدفوعة تكون العادة ويف بتوقيع،
مفرط. بشكل العروض هذه و«تقطري» مراجعة تمت فقد معتادة مدونة أي
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ويضيف:

أو هجوميٍّا، أو اًما، هدَّ أو بدائيٍّا، يكون لن العرض أن هذا كل يضمن وال
املتخصصَة اللغَة مفرٍط بشكٍل وستربز احرتام، محل ستكون لكنها مجامًال،

األدبي. للنقد

أكتاف عىل يقف عليها املتعارف املطبوعات يف ينرش جيد عارض أي أن يوضُح ثم
توقيع، دون يُنرش لن ثانيًا: احرتافيٍّا، أوًال سيكون النقد وهذا له، السابقني النقد عظماء
(من قلة يد يف السلطة هذه مثل تركُّز أن شك و«ال األدبي. النقد سياق يف سيوضع ثالثًا:

النرش.» بيئة عىل السيئ أثره له كان املايض يف النقاد)
يف املهملة النظر وجهات بعض وجود عىل اتفاقه رغم أنه إىل النهاية يف يؤكد وهو
واملعايري الذاتي، لالنضباط مكان أخرى) حاالت (يف باملقابل يوجد أنه إال التدوين، فضاء

بوعي. املوضوعة الراقية
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١

فتتوقف، الكبرية؛ أو الصغرية املحالت أحد يف أو األرصفة، أحد يفرتش بائٍع لدى تراها
يف وتبدأ فتسحبه انتباَهك أحُدها يلفُت فضولية. بالمباالٍة أو باهتماٍم عناوينها، يف تقلِّب
ه فتتوجَّ رشاءَه النهاية يف تقرِّر عقود. أو سنوات منذ نُِرش قد يكون قد محتوياته. ح تصفُّ
ثم الكتاب تأخذ ال. أو عليك يطرحه الذي السعر يف تساومه قد ثمنه. عن لتسأل للبائع

ترحل.
تعليقات أو عالمات أو خطوًطا الكتاب: صفحات تقلِّب وأنت تجد قد منزلك يف
صفحات تجُد قد صفحاته، أول يف األصيل املالك توقيَع تلمُح قد بعينها، كلمات تحت

صفحاته. بني فة مجفَّ وردة أو أوراًقا، تكتشُف أو قصًدا، أو إهماًال مثنية

٢

وهو حديثًا. املنشورة للكتب الكتب، تتابع التي والدوريات الثقافية، الصفحات تنحاز
يف األحدث الكتب فإن املقابل يف لكن النارشين، جديد متابعة أهمية باعتبار منطقي
العربي عاملنا ويف املحتوى. يف األفضل أو األحدث الكتب هي بالرضورة ليست الصدور
ويعيد الرتاب، عنها ينفض َمن إىل تحتاج قديمة كثرية كتب هناك تكون قد خصوًصا،

نرشها. بإعادة أم عنها بالكتابة سواء للقراء، تقديمها
وأعمال حياة يتناول RaymondWeaver ويفر لرايموند كتاب صدر ،١٩٢٠ عام يف
يف يَنَْل لم الذي بالكاتب االهتمام إحياء يف السبب كان الكتاب هذا إن يُقال ميلفل. هرمان
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النجاح، بعض ميلفل هرمان القى حياته بداية يف يستحقه. الذي الكايف االهتماَم حياته
َع توقَّ التي ،Moby-Dick ديك موبي رائعته إن حتى كثريًا، يستمر لم النجاح هذا أن إال
القتها التي النسبية للنجاحات تتويًجا تكون أن ١٨٥١ عام مرة ألول نرشها حني كاتبها
عىل كبريًا نجاًحا الرواية ق تحقِّ لم حياته. أثناء يُذَكر نجاًحا تَنَْل لم السابقة، أعمالُه
رايموند كتاب بعد حسنًا. استقباًال وقتَها اد النقَّ أغلُب يستقبلها ولم املبيعات، مستوى
األنظار له لفتَْت رواياته، وعن الكاتب عن األخرى، الدراسات من مجموعة ظهرت ويفر

جديد. من
منها توجد ال القديمة الكتب باعة من عليها الحصول يف تنجح التي الكتب بعض
مهمة غري أنها ذلك يعني أن دون طبعها، بإعادة أحد يهتم ولم نفدت حديثة، طبعات
التي الطريقة ك تحريِّ قد البرش. مع يحدث كما األشياء، حال هو هذا لكن قيِّمة؛ غري أو
تلتقطه الذي القديم الكتاب يكون قد االهتمام. من املختلفة الكتب حظوظ بها توزَّعت
تعرفك التي للغاية، السعيدة الصدف إحدى بكاتبه أو به معرفه سابق دون بالصدفة

قلبك. عىل عزيًزا سيصريُ بكتاٍب أو ُمبِهر، بكاتب

٣

عن ارتحلت أحد، يقرأها لم أكثر أو عقدين إىل ترجع التي الكتب بعض أن تكتشف
صفحاتها لكن إليك، تصل أن قبل مالك من أكثر بني لت تنقَّ ربما أو مكتبتك، إىل مالكها
تفكُِّر: بكًرا. تزال ال أنها تكشُف طباعتها لحظة منذ ببعض ملتصًقا بعضها زال ما التي
إن أيًضا: تفكِّر قراءته؟ من تتمكَّن أن قبل الدنيا عن سرتحل أنت، تملكه كتاٍب من َكْم

لقراءتها. إخالصه من أكثر الكتب القتناء يُخِلص البعض

٤

اإللكرتونية، الكتب وهي الكتب، من جديدة أشكال الوجود إىل ظهرت األخرية السنوات يف
وكيفية ومفهومها اإللكرتونية املستعملة بالكتب تتصل جديدة إشكالية ظهرت ومعها
بني ع متوقَّ فارق هناك الورقي، املستعمل الكتاب حالة يف أنه الواضح من معها. التعامل
املستعملة. الكتب باعة من املشرتاة والنسخة مباَرشًة، النارش من تشرتيها التي النسخة
إن القول يمكن وبالتايل وتماُسكها؛ الكتب عىل يؤثِّر الزمن عامل أن يف الفارق يتمثَّل

96



للبيع قديمة كتب

تمثِّله الذي الخطر نفس تشكل ال هذه الورقية الكتب حالة يف املستعَملة الكتب سوق
الناِرش يبيعها التي األصلية النسخة عن تختلف ال التي اإللكرتونية املستعَملة الكتب
وضوًحا أكثر يشرتيه َمن ملكية فكرَة تجعل الورقي للكتاب املادية الطبيعة أيًضا مباَرشًة.
هو يحدث ما أن عىل يؤكِّدون اآلن النارشون صار الذي اإللكرتوني، الكتاب حالة من
ال لكنك وقراءته، اقتناءه تستطيع أنك بمعنى التقليدي، باملعنى رشاء ال استخدام، حق

به. التربُّع أو بيعه، أو إعارته، تستطيع
موقع تجربة إىل عادًة اإلشارة يتم اإللكرتونية املواد بيع إعادة قضية مناقشة عند
القضية إليها. االستماع بعد املستعملة األغاني بيع عىل فكرته قامت الذي املوقع ReDigi؛
فيها حكم التي ،Capitol Records رشكة شكوى بعد املحاكم ساحات إىل وصلت
ألنه امللكية؛ حقوَق يخرق الحالة هذه يف األمر بأن األمريكية املحاكم إحدى يف القايض
عملية هو هنا يتم ما فإن بيعه، فور األصيل الحاسب من الكتاب مسح حالة يف حتى
ولذلك الخاصة، لطبيعتها نظًرا للجدل؛ مثريًة تزال ال فالفكرة ذلك ورغم للكتاب. نسخ
منها مشابهة؛ قضايا يف اليشء بعض مختلفة أحكاٌم لها كانت أوروبية محاكم فهناك
املستعَملة الكتب لبيع موقٍع ضد النارشين أحد برفضشكوى أمسرتدام يف محكمٍة حكم
املستعَملة الكتب بيع أن املحكمة واعتربت .Tom Kabinet كابينت لتوم مملوٍك ٢٠١٤
أن من التأكُّد لحني العام هذا بداية يف إغالقه تمَّ املوقع نفس لكن به. مسموح أمر
من التأكد تم أن بعد خصوًصا قانوني، بشكل عليها الحصول تم عليه املوجودة الكتب
إلكرتوني بشكل للبيع متاًحا ليس وبعضها قانونية، غري عليه املوجودة املواد بعض أن
عىل يعتمد موقٍع عىل املوجودة الكتب كل قانونية من التأكُّد عملية هل لكن األساس. من

أصًال؟ ممكنٌة للموقع برفعها األرجاء كافة من مستخدمون يقوم التي الكتب
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الصمت عىل االحتيال موهبة الكتابة:

١

ال لكنهم فيها، اإلبداع عىل والقدرة الكتابة موهبة امتالكهم يف أشكُّ ال أصدقاء أعرف
ثم الكتابة، رحلة يف قليلًة خطواٍت بدأ من وأعرف كتَّابًا. أنفسهم يَُعدُّون وال يكتبون
ألنه الوقت؛ مرور مع للبدء حماسته تقلُّ من وأعرف واضحة. أسباٍب دون بعدها توقف
تتعلق ال املجال هذا يف إنجازهم عدم أسباب أن أفكر أعرفهم، وألني تأخر. أنه يرى
بعادات تتعلق ربما أخرى؛ مناطق يف تكمن األسباب لكنَّ اإلطالق، عىل املوهبة يف بنقٍص
الكتابة عىل القدرة أو املوهبَة أن أتأكد فيهم أفكر وحني عنها. أفكارهم أو لديهم، الكتابة
وعادات خاصة، تفكري طريقة أيًضا يتطلب األمر فيها؛ لإلنجاز كافية ليست وحدها

الكاتب. س وتحمِّ اإلنجاز، ل تسهِّ عملية

٢

(قصة، نصٍّ إىل سطور بضعة تطوير نحاول ذواتنا، نستكشف الكتابة بداية يف
عدم الرضا، عدم جدوى، دون مناسبة كلمة عن البحث ما: عقبات فتواجهنا (… قصيدة
خصوًصا — الكتابة يف عقبات تواجهه ال َمن لكن إلخ. … أفكارنا بلورة عىل القدرة
تصيب قد العقبات هذه رديئة. كتابة ذلك بعد يكتب ما غالبًا — الكتابة بدايات يف
تصقل التي هي تحديًدا العقبات هذه لكن املواصلة، يف الرغبة عدم أو باليأس البعض
إىل نحوِّلها كيف نفكر: قصص إىل أفكارنا نقل نحاول حني أسلوبنا. وتصنع موهبتنا،
الذي وما ستقوله الذي ما األولية؟ الحدوتة هذه يف قصصيٍّا إيقاًعا نخلق كيف ؟ نصٍّ
النظر زوايا هي ما رصاحة؟ ستذكره الذي وما بعيد، من إليه ستلمح الذي وما ستُغفله؟
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األنسب، الشكل نختار الشعرية، النصوص يف وباملثل ك؟ نَصِّ رسم يف ستستخدمها التي
يرضينا. ما شكٍل إىل نصل أن إىل مرات عدة والفقرات والكلمات الجمل يف ونعدِّل

عليها، والرتكيز بالتقنية، الوعي من غالبًا يبدأ االحرتافية الكتابة طريُق بدايًة
بمنزلة يكون ما بقدر الشكل إىل انحياًزا هذا يُعدُّ ال فيها. والتجريب امتالكها ومحاولة
للمضمون الساحق االنحياز من اعتدته ملا املضاد االتجاه يف ككاتب تدفعك معادلة قوة
التفريق دائًما يمكن كقسمني واملضمون الشكل بني التفريق أساًسا، الشكل. حساب عىل

للتوضيح. مفيًدا أحيانًا يظلُّ لكنه دقيق، غري بينهما،

٣

عىل قادًرا تكوُن قد الرسيع؛ الرضا هو الكتابة استمرار أمام األكرب العائق يكون أحيانًا
ترسع أقل، أو صفحة بعد أنجزته بما ترىض لكنَّك عديدة صفحات كتابة يف االستمرار
بقية فقط تفقد ال وهكذا رسيعة. كجائزة اآلخرين إعجاب عن وتبحث ، كنصٍّ إنهائه يف
التي التالية األيام — الغالب يف — كذلك تفقد بل الليلة، هذه يف تكتبه أن يمكن كان ما

اآلخرين. أفعال ردود انتظار يف كتبت عما راضيًا فيها تظلُّ

٤

جديدة؛ أللعاب يحتاج معها، التعامل يف طريقتك لتجديد يحتاج الكتابة يف االستمرار
جعل عن ببساطة هنا أتحدث لالستمرار. ما دافٍع إليجاد للكتابة، مفهومك لتحديث
تزورك طارئة إلهام ملحة أو ثقيل، واجب مجرد إىل تتحول ال كي لك؛ ممتعًة الكتابة
يل خطرت وهنا اإلنرتنت، من الخطوط بعض ل أحمِّ كنُت مثًال فرتة منذ ألخرى. فرتة من
تركيب وبعد خطٍّا، خطٍّا لها أحمِّ بدأت معنى، بال بكالم الخطوط هذه أجرِّب لن فكرة:
النتيجة وكانت تكلُّف، دون بسيطة فقرة مسبق، تفكرٍي دون فقرٍة بكتابة أجرِّبه خطٍّ كلِّ
وحي: من كتبت سابقة أوقات يف الجيدة. النصوص من عدٌد عنها ونتج للغاية، ثريًة
داخلها تحمل خاٍم كموادَّ األحالم من أيًضا أستفيُد أفالٍم. فوتوغرافيٍة، صوٍر لوحاٍت،

كثرية. أوقات يف الواعية ذواتنا تدركه ال قد وجنونًا طاقًة
تتعوَّد وأن بأول، أوًال أفكارك تكتب أن هو املهم النهائي، املنتج ليس املهم اكتْب،
ذلك من أتمكن لم ثم لها، أسجِّ ولم مهمًة رأيتها ما، أفكاٌر بداخيل مرَّت ما كثريًا هذا. عىل
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التي الرسيعة فاألفكار انتبه، لهذا التطاير؛ رسيعة والجمل األفكار تكون أحيانًا بعدها.
أفكاٌر عنك، تعربِّ أفكاٌر هي تميش، وأنت سبٍب دون تفاجئك أو كتابًا، تقرأ حني تقابلها
يؤدي وقد بسيطة، وأشياء أمور مع التعامل يف طريقتك تغيري يف سببًا تكون قد ُك، تَُغريِّ
نموِّك من جزءٌ ألنها مهمة، هي لهذا واملشوِّقة؛ الجيدة التفاعالت من سلسلة إىل هذا
الشكل، بنفس أخرى مرة الفكرة أو الحالة بنفس تمر ال قد وألنك وككاتب، كإنساٍن

لها. سجِّ

٥

مثًال «بيتهوفن» السؤال. هذا عىل دًة موحَّ ليست اإلجابة املوهبة؟ تزدهر ُعْمٍر أيِّ يف
يف أثَّر الذي الكبري الشاعر «رامبو» العرش. سنواته يُكمل أن قبل موهبته بواكري ظهرت
العرشين. يكمل أن قبل وأنهاها الكتابة يف رحلته بدأ مدهش، بشكٍل بعده من الشعر
والخمسني. الحادي عامه يف كان حني األوىل روايته كتب املقابل يف ساد» دو «املاركيز
ليعود عاًما العرشين قرابة توقف ثم حياته، مقتبل يف وحيدة رواية كتب «ساراماجو»
نوبل جائزة عىل حصوله يف سببًا كانت التي رواياته روائع لكن شعري، بديوان بعدها

الخمسني. بعد ُكتبت لألدب
تصيبنا قد بدرجة مبكر بشكل تزدهر ملواهب معروفة أمثلة توجد كما باختصار:
تنضج املختلفة اإلبداعية واملجاالت واألدب، الفن، يف أخرى نماذج هناك أحيانًا، باإلحباط

خريفه. يف حتى أو العمر، منتصف يف إنتاجها أفضل لتقدِّم متأخًرا وتتفتح
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١

من يستلهمها للفنانني، وثاقبًة مهمًة نصائَح التصوير» «نظرية كتابه يف «دافنيش» يقدِّم
بأنها َوَصَفها نصيحة منها استوقفتني الكبرية. موهبته ومن الطويلة، العملية خربته
من عديد عىل وإِْطَالعه َمَلَكاته، تفتيح عىل تساعد إذ للفنان؛ كبري نفع ذات «نصيحة
ترجمها كما ونصيحته للسخرية.» ومثرية بل القيمة، قليلة تبدو أنها رغم االبتكارات،
— «تتأمل أن هي التصوير» «نظرية ب املسمى دافنيش كتاب ضمن السيوي» «عادل
ملوقٍع ٍر تصوُّ عن تبحث كنَت فإذا املختلطة، واألحجار امللطخة، الجدراَن — املصوِّر أيها
فيها وتجري الجبال، تزيِّنها متنوعة، لبلداٍن وأشكاًال صوًرا فيها ترى أن يمكنك ما،
أشكالها، اختالف عىل والتالل الواسعة، والسهول واألشجار، األحجار، وسرتى األنهار،
غريبة مخلوقات بها تقوم رسيعًة وأفعاًال مختلفة، معارك ترى أن أيًضا يمكنَك كما
حُرصها يمكن ال كثرية أخرى وأشياءَ واملالبس الوجوه من العديد وستشاهد األشكال،
مع يتعامل ومن قيِّمة. وأشكال متكامل، بناء يف األشكال هذه تخترص أن ويمكنَك هنا.
اسم كل اتها دقَّ يف فيسمع األجراس، أصوات إىل يُنصت من يشبه واألحجار، الجدران تلك

يتخيلها.» أن يمكن كلمة أو حرف أو
بسنوات دافنيش بعد أتوا الذين الرسياليون قدَّمها مماثلة نصائح تشبه والنصيحة
ومتأثرين «فرويد» من مستفيدين — الرسياليون حاول والشعراء. للفنانني طويلة
نظرهم وجهة من إقصاؤه تمَّ الذي اإلنسان، ِلَالَوْعِي االعتبار يعيدوا أن — بمنهجيته
الوعي بني التناقضات تجاوز محاولة هو أعلنوه الذي هدفهم وكان الوعي. لصالح
إىل الوصول إىل يطمحون كانوا التجاوز هذا خالل ومن والعالم، الذَّات وبني والالوعي،
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أدرك بقروٍن الرسياليني وقبل العالم. وإىل الذات إىل للنظر عمًقا وأكثر مختلفة طريقة
أهميَة والتفكري، والنظر والعمل الجهد عىل يؤكد نصائحه من كثريٌ كان الذي «ليوناردو»،
النصيحة هذه فجاءت لنفسه، الفنان تطوير سبيل يف الذات من متنوعة جوانب استعمال
حتى األشكال وانتظار ُمَلطَّخ، جدار إىل الهادئ النظر عىل العفوية، عىل لتؤكِّد املقابل يف

الوجود. إىل تظهر

٢

تكوُن ثم لفرتة األرقام إىل تنظر فارغة، مساحة بعدها أمامك املرتَّبة األرقام من مجموعة
قابلتنا الخالية. املساحة يف لوضعه تحتاج الذي الرقم معرفة عىل قادًرا كثرية أوقات يف
كلمات، أو حروف، أو أشكال، هناك تكون أحيانًا وكباًرا. صغاًرا كثريًا؛ األلغاز هذه مثل
العالم يف الكامنة األنماط عىل التعرف عىل قادر أنت واحدة. الفكرة لكن األرقام، من بدًال

حولك. من
أو األصوات، أو األحداث، من مجموعة تربط التي الَعالقات عىل تتعرَّف حني
البداية يف يظهر قد فيما كامٍن ما انتظاٍم عىل تتعرَّف وحني الحركات، أو األشكال،
عىل يتعرَّف النمط .Patterns األنماط عىل التعرف خالل من ذلك تفعل عشوائيٍّا،
عىل فيها تتعرَّف التي اللحظة يف األشياء. بني العالقات عىل يتعرَّف العالم، يف االنتظام
أكرب. أمًرا ن لتكوِّ املتفرقة األحداث أو املتباعدة، النقاط من مجموعاٌت تتحول ما، نمٍط

ال حني أحيانًا تراها أنها لدرجة العالم، يف األنماط عىل للتعرف مدرَّبة عقولنا
كافية لفرتة ملطٍَّخ حائٍط إىل انظر دافنيش»: «ليوناردو قال كما بالضبط موجودة، تكون
الحائط هذا أمام جالٌس أنت بينما وحركات. وأشياء، ومخلوقات، عامًلا، فيه وسرتى
الظالم، يف أمامك يرتاقص شمعة لهب تشاهُد وأنت أو النجوم، إىل تنظر بينما أو املتسخ،

تشاهده. عما ُ تعربِّ مما أكثر داخلك يف عما ُ تعربِّ ومشاهد، ُرًؤى لك ترتاءى

٣

األهمية شديد أمًرا األنماط عىل التعرُّف يَُعدُّ ولذلك للمعرفة؛ نَِهَمة ذكية، كائنات البرش
ومستوياٍت أشكاٍل يف األنماط عىل التعرُّف عىل أقدر ُكنَّا وكلما العالم. مع تعاملنا يف
نُِرشَ األدب» وعلم األدب «فن عنوانه رائع مقاٍل ويف والتحكم. التنبؤ عىل أقدَر ُكنَّا مختلفة،
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«Brian Boyd بويد «براين يجادل ،The American Scholar مجلة يف ٢٠٠٨ مارس يف
اللعب أشكال ككلِّ — اللعب وهذا النمط. مع املعِريفِّ اللعب من أشكاٌل واألدَب الفنَّ أن

وصقلها. املهارة تطوير عىل يساعد عام بشكل فاللعب مهمة؛ وظيفٌة له — األخرى
— العالم مع املنظَّم اللعب هذ خالل من — واآلداب الفنون إن يقول املقال وكأنَّ
توسيع وعىل أفضل، بشكل َفْهِمِه وعىل متجدد، بشكل العالم عىل التعرُّف عىل تساعدنا
هذا يعترب وهو وتقبُِّلها. املعرفة، من جديدٍة أنماٍط عىل التعرُِّف عىل وتساعدنا مداركنا،
والزمان، املكان، اختلف مهما بالكامل، البرشي الجنس يف واآلداب الفنون النتشار تفسريًا

والِعْرق. والثقافة،

٤

الغيوم»: «وصف قصيدته يف درويش» «محمود يقول

َعٍل من وأنُظُر َجبٍَل عىل أَميش
الالَزَوْرِد َمَداِر من تدلَّْت وقْد الغيوِم، نحَو

وشفيفًة خفيفًة
الرياُح تحلُجُه كالقطِن

الوجود معنى عن بيضاءَ كفكرٍة
التكويِن َة قصَّ ُح تنقِّ آلهًة لعلَّ
… الكون لهذا نهائيٌّ شكٌل «ال

«… لألشكاِل تاريَخ ال
الشكِل انبثاَق وأرى َعٍل، من أَنُظُر

شكِل الالَّ َعبَثيَِّة من
البيضاءِ األُيَِّل ُقروِن يف يَنْبُُت الطَّرِي ريُش

ِمْن يطلُع البرشيِّ الكائِن َوْجُه
… املائيِّ الطائِر جناِح

َوتريَتِها عىل الغيوُم ترُسُمنا
الرؤى مع الوجوُه وتختِلُط

هنيهٍة فبعَد أَحد، وال يشءٌ يكتِمْل لْم
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النَِّمِر ُصوَرَة الجديدُة صورتَُك ستصريُ
… الريح بصولجاِن الجريِح

البرصية الصور مع لعب مجرَّد هي هل القصيدة؟ هذه يف درويش يقوله الذي ما
عنها يُْفِصْح لم ما ملشاعَر موضوعية معادالت مجرَّد هي القصيدة صور لعل أو للغيوم؟
ومتقلبًا متغريًا باعتباره — العالم عن الته تأمُّ بعض إىل يشري لعله أو مبارش. بشكل
عن هنا درويش يتحدث هل للغيوم. بسيٍط كوصٍف يبدو ما خالل من — الدوام عىل
عن الحديث يكون ربما األشياء؟ هذه كلِّ عن أم ذاته؟ عن أم العالم؟ عن أم حب؟ السُّ
فريى العاَلم الشاعر يشاهد قد وكما التأويالت، تحتمل هنا القصيدة تماًما. مختلٍف أمٍر
تتواصل التي التأويالت أو التأويل فيختار نفسه، فريى القصيدة القارئ يطالع قد ذاته،

أكرب. بشكٍل معه
ُص تلخِّ وال ُخطبًا، تقوُل ال قصيدٌة عنه، ثنا تحدَّ الذي اللَّعِب حسَّ تحمل قصيدٌة إنها
حسَّ تحمُل أنها واألهمُّ مشاعر، عن تعربِّ لكنها ترصُخ ال فكرة. تحمل لكنها مقاًال،
عن تعربِّ أيًضا القصيدُة دائًما. الجيدة القصائد كحاِل والِجدَّة، الدهشة تحمل اللعب،
دافنيش، حائط إىل النظر يشبه هنا درويش غيوم إىل النظر دافنيش؛ وصفها التي الحالة

شكِل»: الالَّ َعبَثيَّة من … الشكِل «انبثاَق الحالتني يف نشاهد

أماَمك زالوا ما مجهولوَن اموَن رسَّ
األبديَّ امُلْطَلَق ويرسموَن يلعبون،

… الكوِن جداِر عىل كالغيوِم أبيَض،
بالغيوِم املنازَل يبنوَن والشعراءُ

… ويذهبون
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١

تكاُد أصابعك، متناول يف تقريبًا يقف قوله تريُد ما أن فتُحسُّ لك، صديٍق مع تتحدَُّث
لكنها لسانك، طرف عىل تقُف الكلمات كأنَّ لوهلٍة، تتلجلج تستطيع، ال لكنَك ه، تَمسَّ أن

«… «كأن جديد: من فتبدأ تخرج، أن تريُد ال
هذا عن تتحدَّث أن ستحاوُل املصباح، أو املرآة، أو العني، يعرِّف أن يحاول كأعمى
ألشياء وصوٍر مفرداٍت استخدام خالل من كامل، بشكٍل به اإلمساَك تستطيع ال الذي
إمساَكه، حاولَت كلما منَك يهرُب عنيًدا، عصفوًرا أحيانًا املعنى سيغدو وتَأَلُفها. تعرفها،
يحاول خاص، نوٍع من صياٍد إىل ُل تتحوَّ اإلطالق. عىل تراه ال وقد غائم، بشكٍل تراه قد
فقد يستِطع لم فإن صورته، يتمثَّل أن فسيحاول يستِطع لم فإن العصفور، يمسك أن
زجاٍج وراء من العالم إىل ينظُر كمن ستغدو لوهلٍة. ولو بظلِّه باإلمساك حتى يرىض
كمن ستغدو يراه. ما ووْصف معرفة محاولة يف ذلك مع ويجتهد معتم، ِنصِف أو معتم،

عيناه. تتعَب حتى متَّسخة، مرآٍة يف ذاته إىل ينظُر
الذي وكالحلم الغموض، من يخلو ال لكنه حر، بالسِّ ميلء كالُحلم؛ أحيانًا عُر الشِّ
ومرة، مرًة القصيدة قراءة سنُعيُد بالكامل، نفهمه ال حني عنه بأنظارنا نُشيح أال تعلَّمنا
النص، إىل أحدهم ينظُر أحيانًا. بالكامل معناها من نتأكَّد أن دون معها، نتواصل حتى
يُفهم؟!» ما تقوُل ال «لَم تمام: ألبي قيل كما البعض يقوُل قد رسيًعا؛ عنه نظَره فيرصُف
والواضح، للسهل، هنا يتحيُز كتبه؛ ما معنى يعرف ال نفسه الشاعر أن عىل آخر سرُياهُن
بشكٍل داخلَك يف ما تفهم ال أنَت وأحيانًا دائًما، واضحًة ليست الحياة أن مع والبسيط،

كامل.
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٢

مشهًدا بفضله ترى للعني، مريٍح هادئ، كضوءٍ أخرى، أوقاٍت يف القصيدُة ستتجىلَّ
حني لعيوننا عاديٍّا بدا أو — عاديٍّا مشهًدا الشاعُر يصُف قد أمامك. تفتَّح وقد بسيًطا
أيًضا تعني ال البساطة هذه لكن فنية. لوحٍة إىل ليحوِّله — اليومي تَجوالها يف عليه مرَّت

الجديد. عن والبحث اإلدهاش، عن َ التخيلِّ
عىل للوضوح االنتصار عىل مجربًا لسَت متعدٍد، من اختياٍر سؤاَل ليس هنا السؤال
ألحد فيها تتحيَّز جمالية رؤيٍة صياغة عىل مجربًا لسَت العكس. وال الغموض، حساب
فقد غامًضا بدا إن وصرب: بجديَّة نصٍّ كل مع التعامل إىل املقابل يف تحتاج بل الطرفني؛
أخرى جوانَب القراءة إعادُة تكشف فقد واضًحا بدا وإن غموَضه، القراءة إعادُة تزيُل

خادًعا. يكوُن قد الذي الوضوح ِزي يف متنكِّرة أسئلة أو فيه،

٣

«أمازون» ک الكتب بيع مواقع فيه تتمكَّن الذي الوقت يأتَي أن ع توقَّ ِلَمن املقابل يف قرأُت
خالل فمن إحصاءات؛ من تجمعه ما عىل ِبناءً آيل، بشكٍل كاملة ُكتٍُب كتابة من مثًال
الناس، يقرؤه ما «أمازون» تعرف بها، الخاصة «كندل» أجهزة خالل ومن موقعها،
ووفًقا القراءة. عن يتوقفون ومتى القراءة، أثناء يظلِّلونها التي املقاطع أيًضا وتعرف
البيانات جبل تحويل من الرشكات هذه فيه تتمكَّن الذي اليوم يأتي قد التخوُّف، لهذا
كي قراءته؛ يف الناس يرغب ما مع للتوافق آيلٍّ بشكٍل تُكتب فعليٍَّة ُكتٍُب إىل تملكه الذي
اآلن عمالٍق حاسٍب ِقبَل من كاملٍة ُكتٍُب كتابة فكرة تبدو قد أرباحها. تنمية عىل تساعد
بالفعل: املهمة بهذه يقومون َمن الُكتَّاب ِمن هناك حال، أيِّ عىل لكن مستبَعدًة، أو غريبًة
عالية. مبيعات تحقيق يضمن كتاٍب أو رواية، لكتابة رسية» «غري خلطات يخلطون َمن

٤

يريُد آراء. من يريده ما ويقرأ ليستمع فقط الرأي، أعمدة ويقرأ القنوات، يقلِّب من هناك
عىل كونه إىل يُطْمئنه ا عمَّ يبحُث مختلفة؛ بأشكاٍل مصوًغا الخاص رأيه إىل يستمع أن
وُكتَّاب واملذيعني السياسيني ِمن هناك للعالم. املختلفة بالحقائق يعرِّفه ما ال صواب،
تتزايد لكي فقط سماعه، يريدون الناس أن يظنون ما بالضبط يقولون َمن الرأي، أعمدة
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يريدون الناس أن يظنُّ ما يكتب البعض عر؛ الشِّ يف يحدث مماثًال أمًرا أن أظن شعبيتهم.
عن يعربِّ ا عمَّ بحثًا والتجريب؛ اللعب جهد من بدًال الجموع، عن يعربِّ ما يكتب سماعه،

شاعًرا. باعتباره الفريدة نظرته

٥

َمن عر. الشِّ لقرَّاء عر الشِّ نكتب البَدهيات: عىل التأكيد إلعادة حاجٍة يف أننا أحيانًا يبدو
فليس الشعر، من قديٍم أو جديٍد ديواٍن بقراءة يهتمَّ أن دون سنواٌت أو شهوٌر عليه تمرُّ
يف التقييم معيار بالتايل هو وليس العادة، يف النص له يُكتب الذي املثايل القارئ هو
كقرَّاء، بالرضورة أستبعدهم ال جودته. عدم أو جودته يف وال غموضه، أو النص وضوح
األساس يف يُظهرون ال أناًسا لتُناسب أشعارنا نكتب أن املنطقي وال املفيد من ليس لكن

بالشعر. ضئيٍل اهتماٍم سوى
مستمر. بشكٍل الجديد وتعلِّمنا ذائقتنا، ر وتُطوِّ الذهنية، لياقتنا ترفع الشعر قراءة
التعامل ل: بتعجُّ تتم أن يمكن ال — غامضة أو واضحة بدت سواءٌ — القصيدة قراءة
بها لالستمتاع مراٍت عدة القراءة وإعادة سطر، كلِّ عند ف بالتوقُّ يكون القصيدة مع
يف فيكون الطريق، يف الرسيعَة الوجباِت نتناول كما ل بتعجُّ نتناولها أن أما وتذوُّقها.
بسبب الشعر قراءة عن يمتنع َمن الُقراء ِمن إن البعض يقول جدوى. بال كثريٍة أوقاٍت
أذكر لكنِّي امللغزة، الصعبة النصوص كتابة يف ومغاالتهم الُقراء، عىل الشعراء تعايل
االتجاهات ذوي واملحَدثني القدماء الشعراء دواوين من بُدرٍر مليئة املكتبات أن دائًما
بسهولة، فسيجده الشعر من يريده لوٍن أيَّ يقرأ أن يُريُد َمن وأن املختلفة، واألساليب

يكفي. بما للشعر محبٍّ وغريُ مهتم، غريُ ببساطٍة فهو يقرأ ال وَمن
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١

أو ضيقٍة، حارٍة أو شاهقٍة، بناياٍت أو واسعٍة، حديقٍة أو صحراءَ، أو نهٍر، عىل تُفتَح قد
إن منها، نُِطلَّ أن من بدًال عليها نطلُّ قد بالكاد. منه النور يدخل مختنق منوٍر عىل حتى
أو مستطيلة، القديمة. القصور أو األديرة يف كما والرسوماِت بالنقوِش مزخرفًة كانت
عىل مثًال بعضها لعلَّ أعرفها؛ وال أََرَها لم أشكاٌل منها توجُد ربما … دائرية أو مربعة،
خشبيني، بمرصاعني تُغَلق قد غريبة. أخرى أشكال أي أو أضالع، متوازي أو مثلث، شكل
قد أو الستائر، تُغطِّيها قد ن، امُللوَّ أو اف، الشفَّ أو املعتم، الزجاج من مصنوعة تكون وقد
نغلقها ثم للضوء، نفتحها قد جدار. يف فتحة مجرد كأسالفها لتعود ذلك كل من تخلو
لنطري أو لنسقط، منها نقفُز نفتحها، نغلقها، نفتحها، نغلقها، والريح. الغبار وجه يف
املرسحيات إحدى يف «روميو» إليها يتسلُق قد الخيالية، القصص من قصة داخل ُكنَّا إن

املرتقب. الشاعري ملوتهما تمهيًدا «جولييت»؛ حبيبته ليكلم
وسيٌط العادِة يف هي والخارج. الداخل، عاملني: بني مفتوحة فرجة هي النافذة
ونتأمل. لنشاهد بل … إىل لندخَل أو … من لنخرَج النافذُة ُم تَُصمَّ ال ل، للتنقُّ ال للرؤية
بيننا يَُحوُل ما حائًطا فيه نتخيَُّل ، استعاريٌّ هنا واملعنى الروح.» نافذُة «العنُي يُقاُل:
ص نتلصَّ أن أحيانًا يمكننا صغريتان، نافذتان الحائِط هذا ويف اآلخرين، أرواح رؤية وبني

الروح. مخبوء من ملحاٍت عىل خاللهما من
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٢

Leon ألربتي باتيستا «ليون اسمه إيطايل فنَّاٌن هناك كان النهضة عرص يف إيطاليا يف
متعدد النهضة عرص فناني من ككثرٍي ألربتي كان .«Battista Alberti (1404–1472)
الذي اإلسهام لكن … وموسيقاًرا وشاعًرا، رياضيات، وعالَم ومعماريٍّا، اًما، رسَّ املواهب:
بخرباته متأثًرا هذا يف كان ربما للوحة؛ للنظر مختلفة لطريقة تطويره هو اآلن يهمنا
ألربتي أن املهم لكن املنطقة. هذه يف سبقوه قليلني أفكار لتطوير سعى وربما كمعماري،
يصوغها جمالية، زخرفة مجرد ليست هنا واالستعارة نافذة. باعتبارها اللوحة إىل نظر
لرؤية س تؤسِّ الواقع يف هنا االستعارة أذنيه؛ يف بوقعها ليُعَجب أو ليتذوقها فقط أحدهم
للغاية ا مهمٍّ سيظل ملفهوم س وستؤسِّ طويلة، لفرتة مؤثرة ستظل الرسم لفن مختلفة
يستدعي كنافذة ِللَّْوَحِة النظر .«perspective «املنظور مفهوم هو هذا، عرصنا حتى
بدقة اللوحة عنارص ع يوزِّ أن هو لنفسه ألربتي وضعه الذي والهدف وَمشهًدا، ُمشاِهًدا
خلف ما نقطٍة يف يقف مشاِهٌد سرياه كان الذي املشهد تمثيل عىل قادرة تكون بحيث
ويَُغريِّ اللوحة عىل واألشكال األجسام ع يوزِّ أن بمعنى املرسوم؛ املنظَر لريى ما نافذٍة
خلف املفرتَضة وقفته يف امُلشاِهد هذا سرياها كان التي الطريقة لتعكس وألوانها أحجامها
مثًال املتوازية الخطوط تتقارب ثَمَّ ومن الواقع؛ يف بالرضورة تظهر كما ال حقيقية، نافذة
وضع مهمًة رسالًة ألربتي كتب اللوحة. خلفية يف تتالقى حتى املشاهد عن ابتعدت كلما
فيما بتطويرها آخرون قام الرسم، بفن ة الخاصَّ رؤيته عن فيها يُعربِّ وأفكاًرا قواعد فيها

الفن. تاريخ يف مهمة كنقطة ألربتي نافذة عن تتحدث أن يمكنك اآلن وحتى بعد.

٣

«ويندوز الشهري التشغيل نظام من اإلطالق عىل نسخة أول إطالق وقت ١٩٨٥ عام يف
الرشكة تكن ولم متكامًال، مستقالٍّ تشغيٍل نظاَم وقتها يكن لم (نوافذ)، «Windows
الواجهة «مدير تسميته تنوي كانت بل به، جميًعا نعرفه الذي االسم بهذا تسميته تنوي
التسويق مدير به. لينجح كان ما النظام أنَّ أظن جافٌّ اسم وهو Interface»؛ Manager
بأن املسئولني أقنع — «Rowland Hanson هانسون «روالند واسمه — وقتها الرشكة يف
هذه يف هانسون أن أظن املستهلكني. من قبوًال أكثر ستكون عليه «النوافذ» تسمية إطالق
الوليد، التشغيل نظام طبيعة من جوهريٍّا جزءًا االستعارية التسمية بهذه التقط اللحظة
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يف األقل عىل للنظام، املستقبلية الرؤية تكوين يف ساهم قد التسمية بهذه يكون وربما
مخترصة وطرًقا ،Desktop املكتب سطح فتجد النظام عىل تدخل جوانبه؛ من جانٍب
يف الكلمات انتشار مع لكن استعارية، تسميات وكلها … Icons وأيقونات ،Shortcuts
بشكٍل اآلن نستخدمها فتجدنا الوقت، مع االستعارية طبيعتها اختفت الجديدة، البيئة

فيها. االستعاريِّ للجانب نلتفت أن دون معتاٍد يوميٍّ

٤

مختلفة جوانب عن الحديث أحببُت كذلك. هو منه جزءٍ يف ربما النوافذ؟ عن مقال هو هل
ألبنيِّ استعارية؛ معاٍن إىل حقيقية معاٍن من انتقلُت يوم، كل نراه معتاٍد واحٍد ليشءٍ
التي بالطريقة مرتبطًة واحد يشء عن املحدود الحديث هذا يف االستعارات كانت كيف
كالمية، زخرفة مجرد ليست االستعارة تطويرها. أو أفكار إنتاج يف ومؤثرًة بها، نفكِّر
كلِّ يف موجودة االستعارات أحيانًا. وتغيريه معه والتعامل العالم لفهم وسيلة لكنها
املحايدة الصياغة التزام اإلمكان بقدر تحاول التي الخطابات يف حتى الخطاب، أشكال
تتدرج وهي السياقات، كل يف الثقافات، كل يف اللغات، كل يف موجودة االستعارة الدقيقة.
استعارات إىل ننطقها، ونحن باستعاريتها نحسُّ نكاُد ال معتادة تقليدية استعارات من
نظرتنا يف وتؤثِّر تشكِّل االستعارات نفهَمها. كي لوهلة أمامها للوقوف نحتاُج مبتكرة
هي ما وتطورها. اللغة نمو آلية لَفهم له االلتفات يجُب ومهمٌّ أصيٌل جزءٌ وهي للعالم؛
يشء بمفردات — فيه التفكري أو — يشء عن الحديث ببساطٍة هي االستعارة االستعارة؟
نفسها االستعارات عن نتحدَّث أن نستطيع أننا ستجدون قليًال، األمر يف فكِّروا آخر.1
الضوءَ أحُدها يُلقَي كي مختلفة؛ مفاهيم أو مجاالت بني تَِصل سحرية نوافذ باعتبارها

اآلخر. عىل

ترجمته يف صَدَر الخطاب»، يف «االستعارة هو: عنوانه ممتع؛ كتاٍب إىل أشري أن أودُّ السياق هذا يف 1

تتحدث توفيق)، وخالد اللطيف، عبد عماد (ترجمة: للرتجمة القومي املركز عن ٢٠١٣ عام يف العربية
استفدُت املختلفة. الخطابات يف واستخداماتها ووظائفها، ونظرياتها، االستعارة، عن فيه سيمينو» «إيلينا
يف يل ملهًما عامٍّ بشكٍل وكان الرابع، املقطع محتوى بعض ويف هنا، الوارد االستعارة تعريف يف منه

املقال. كتابة

115





املفارقة

١

إىل فزَّاعٍة من تطريُ العصافري «كانت الشاعر: يقول اليابانية الهايكو قصائد إحدى يف
معروفة الهايكو فقصائد منها؛ مقطع ال كلها القصيدة هو هنا الوارد واالقتباس أخرى.»
وتدفع االنتباه، تلِفت مفارقة تحمل َها ِقَرصِ رغم هنا القصيدة لكن الشديد. بتكثيفها
الشاعر يلمح برباعة، اْلِتقاطها تم — عاديًة تبدو — برصيٍة صورٍة ففي االبتسام. إىل
وباْلِتقاطه اللحظة. هذه يف الفعيل وحالها املفرتض، الَفزَّاعة دور بني الظاهر التناقض

املحبَّب. التناقض يربز محكمة وصياغة وشاعرية، تكثيف، يف للحظة
للحرارة!» يا … الهواء من ِحمًال يحمُل … املراوح «بائع أخرى: هايكو قصيدة تقول
«ِحمًال تعبريه يف األوىل املفارقة تظهر مفارقة؛ من أكثر للغاية القصري النص هذا يف
الخفة عن للتعبري الكلمة نستخدم إننا حتى للغاية، خفيف نعلم كما الهواء الهواء.» من
من ِحمٍل تحت يرزح البائع تجعل البارعة الصياغة خالل من هنا القصيدة لكن املتناهية،
يقاوموا لكي لآلخرين ويبيعه الهواء ِحمل يحمل من أنَّ يف الثانية املفارقة تكمن الهواء.
الذي الثقيل حمله مع خصوًصا الحرارة، لهذه فريسة يقع من أكثر هو الجو، حرارة به
نظرة وهي للمشهد، الشاعر نظرة لنا تنقل الثاقبة الصياغة للحرارة!» «يا به: يتجول
هذا كل القصيدة تنقل الخارق. والتكثيف الالفتة بالصورة استمتاًعا االبتسام؛ إىل تدفعنا
موجزة، تكون أن عىل قادرة فاملفارقة املفارقة؛ قوة هي هذه كلمات! عرش من أقل يف

الوقت. نفس يف أيًضا للتفكري ودافعة لالنتباه، وجاذبة وكاشفة، ومشحونة،
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العقل ومتاهات الفلسفة للمفارقة: موجز «تاريخ كتاب: تمهيد من األوىل الفقرة يف
«A Brief History of the Paradox: Philosophy and the Labyrinths of the Mind

املؤلف: يقول «Roy Sorensen سورينسن «روي للمؤلف

يمكن األعداد كل ألن األعداد؛ ذَرَّات باعتبارها األولية األعداد الرياضيون يصف
باعتبارها املفارقات إىل أنظر أنا األوليات. لهذه حواصل باعتبارها تحليلها

منضبط. تأمل ألي األساسية االنطالق نقاط تؤلِّف ألنها الفلسفة؛ ذرات

بأن: هذا رأيه يفرس

الفلسفية واألسئلة بإجاباتها. تنعقد مما أكثر بأسئلتها تنعقد الفلسفة
املفاهيمي مخططنا نطاق يف لنا تربز التي املفارقات من تأتي األساسية

املعتاد.

جيدة. إجابات عدة بني تُوِقُفنا أسئلة املفارقات أن ذلك بعد نفسها املقدمة توضح
كيف ويوضح الوجود؟» عن تتوقف هل اثنتني، إىل أميبا تنقسم «حني للتوضيح: يتساءل
سيكون اإلجابات هذه من إجابة فرض أن ويؤكد واحدة، إجابة من أكثَر السؤال لهذا أن
هناك أخرى جهة من لكن األصيل، بشكلها الوجود عن تتوقف هي جهة فمن متعسًفا؛
فهل موجودة؛ زالت ما اعتربناها وإذا منها، أجزاء فقدان من تنجو أن يمكن حيوانات
وهل االنقسام؟ عملية عن الناتجني الفردين أحد فقط باعتبارها إليها نشري أن يصح
الحي للكائن تنظر التي الفكرَة هذا يف مخالفني كليهما؛ باعتبارها إليها نشري أن يصح

ًدا؟ موحَّ كالٍّ باعتباره
ذلك: بعد الكتاب يقول

من خاٍل رسمديٌّ كلٌّ كأنه Common sense املشرتك الحس يبدو قد
صفائح من مكون بازل األرض؛ سطح يشبه الحقيقة يف لكنه قات، التشقُّ
قًوى عن ناتٌج اليابسة استقرار ببعض. بعضها ببطء وتحتكُّ تتصادم ضخمة
الحني وبني كامٌن، توتٌر دائًما هناك مثاليٍّا؛ ليس التوازن كبرية. مضادة وقًوى
الحس عالم يف الصدوع خطوط إىل تشري املفارقات انزالق. يحدث واآلخر،

بنا. الخاص املشرتك
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يتساءل: ثم

إشارات هي هل البرشي؟ املنطق يف ت لَزالَّ أعراًضا املفارقات نَُعدَّ أن يمكن هل
عنها؟ التعبري يمكن ال حقائق إىل

٣

Paradox؟ املفارقة هي ما
يبدو «تعبري بأنها: يعرِّفها أنه فسنجد Merriam-Webster قاموس راجعنا إذا
عن املفارقة تنتج أحيانًا ذلك.» مع صحيًحا يكون قد لكنه متعارضني، شيئني يقول أنه
حقيقيٍّ جدٍل عن ًة معربِّ املفارقة تكون وأحيانًا ، َعَريضٍّ أو متعمٍد بشكٍل ملتبسة صياغة

املشهورة. الفلسفية املفارقات من ككثرٍي بسهولٍة حلُّه يمكن ال
كما — قادرًة تكوُن ما كثريًا وهي للغاية، املهمة األدوات من أداة األدب يف املفارقة
قد بعينها. ُرًؤى أو لحظاٍت يف الكامنة بالتناقضات اإلمساك عىل — املقال بداية يف أرشنا
الشاعر ذات من تنبع وقد املوصوف، الحدث أو املشهد ُصلب يف الشعرية املفارقة تسكن

للذات. أو للعالم مختلفة رؤية عن تعربِّ قد الحالني يف لكنها أكرب، بشكٍل
لغة أي ألن وربما باألدب، تأثًُّرا ربما اليومية، األحاديث يف كذلك حارضة املفارقة
بجسده، عنَّا غاب شخًصا نعني الحارض، الغائب عن مثًال نتحدث فحني منها؛ تخلو ال
أبعد خطوة املفارقة بهذه سار من وهناك مآثره. أو بأفعاله ذلك مع معنا حاٌرض لكنه

الغياب.» وحضور الحضور «غياب عن متحدثًا
نظرية قدمت وقد الحديث، العلم يف كذلك حارضة املفارقة أن ندرك اآلن نحن
وجهة من منطقية وغري مدهشة تبدو التي املفارقات من عدًدا الَكمِّ وفيزياء النسبية
يقول اليوم. الفيزياء نظر وجهة من بََدِهيَّات مجرد صارت لكنها املشرتك، الحس نظر
ذرية: قنبلة أول صنع الذي الفريق علماء أبرز أحد «Rudolf Peierls بريلز «رودولف

املفارقة.» من الكثري دائًما الفيزيائيون تعلََّم «لقد
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صغرية حكاية ماركيز» جارثيا «جابرييل العاملي للروائي العزلة» من عام «مائة رواية يف
الرواية تِصف الرجال. من كثريٌ وأََحبَّها «ماكوندو» يف عاشت الجمال شديدة فتاة عن
يحكي املالءات. بطيِّ تقوُم كانت بينما السماء إىل «ريميديوس» فيه تصعد جميًال مشهًدا
قرََّرْت قريته، يف جرى حقيقيٍّ حدٍث من مستوًحى كان املشهد هذا أن كيف ماركيز
تغطِّي أن — القرية شباب أحد مع حفيدتها هروب بعد — النساء إحدى سياقه يف
تفصيلة إن أيًضا يقول السماء. إىل الفتاة صعود عن بحكايٍة بالفعل، حدث ما عىل
امرأة األيام أحد يف رأى حني أتته تحديًدا املالءات تطوي كانت حني السماء إىل صعودها
ما فقط يحكي أن ماركيز اختار املشهد هذا يف عنيفة. رياح هبوب أثناء املالءات تجمع
مختلفة مشاهد من عنارص بعض أضاف األصيلَّ، الواقعيَّ الحدث متجاهًال ة، الَجدَّ قالته
التي والتكثيف االختيار عملية خالل ومن الرواية. سياق تناسب التي الصورة لتكتمل
منطقية غري حكايًة فيه يروي مبهٍر، مشهٍد صياغة يف نجح للمشهد، خلقه أثناء بها قام
سليم، بشكل توظيفها يتم حني الرواية سياق يف لكنها العادي، اليوميِّ الحسِّ بمعايري

والجمال. اإليحاء شديدة تكون
نظٍر وجهة من غريبٌة َعالقٌة األصيل، الواقعي والحدث الروائي املشهد بني الَعالقة
الواقع، من مستَمدٌّ هنا الروائي املشهد نفسه، الوقت يف ويختلفان يتشابهان املشهدان ما،
املشهد من ما جوهًرا الروائيُّ استخلص التحريف، أشكال من شكل عليه جرى لكن
شبيه؛ أمٌر يحدث األحالم يف واإلضافة. الحذف بعض بعد مكثٍَّف بشكٍل َدُه وَرسَ الواقعي،
بها يتم التي الطريقة لكن الواقعية، الحياة من مستمدَّة عنارص بعُض أيًضا الُحلم ففي
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شخصني بني الُحلم يف ندمج فقد االختالف؛ أشدَّ مختلفة تكون العنارص هذه توظيف
أشخاص إىل املقابل يف الشخص يُفتَّت وقد بينهما، نَِعيَُه أن دون نراه قد لرابٍط مختلفني؛

نفسه. الوقت يف تشاهده وما املشاِهد أنَت تكون كأن مختلفني،

٢

تفكرينا، تشغل يومنا يف الكربى األحداث ا: مهمٍّ نعدُّه ما عىل واٍع بشكٍل نركِّز الصحو أثناء
األحداث هذه تظهر قد األمور، ترتيب يُعاد النوم أثناء لكن عنا، النوم ر وتؤخِّ تؤرِّقنا قد
تَِغيُب وقد ، عجائبيٍّ بشكٍل غريها، مع ممتزجة محرََّفًة، ظهَرْت ظهَرْت فإن تظهر. ال أو
أو تافهًة املستيقظ يراها وتفاصيل أحداث مكانها لتظهر الدهشة، يثري قد بشكل تماًما

مهم. غري أو مهم هو ملا مختلفة نظرة للحلم قيمة. ذات غري
يف تجري التي الكربى األحداث تغدو قد الكتابة؛ يف يحُدث نفسه األمر ما، بشكٍل
صخُب يخفيها صغريٍة تفاصيَل عىل للرتكيز تجاهلها يتمُّ قد أو خلفية، مجرَّد الحياة
تفاصيَل أو أحداَث هنا الحلم/الكتابة به يستدعي الذي املنطق الكربى. األحداث وضجيُج
كما — العظيمة الكتابة لكن األوىل، للوهلة غامًضا أو مشوًَّشا أحيانًا يبدو قد الواقع
املتعة من بالكثري مكافأتهما ستتم الهادئ ل والتأمُّ املتأنية النظرة أن تعلِّمنا — األحالم

والَفهم.

٣

الذات فقدان مع القدرة هذه نفقد النوم يف املجرَّد، التفكري عىل قادرين نكون الصحو يف
التشابه َسْمعية؛ أو برصيٍة متتابعٍة صوٍر إىل املجرَّدة األفكار ل نحوِّ الحلم أثناء الواعية.
سيَطَرْت إن أيًضا الكتابة يف تواليهما. طريق عن نقله يتمُّ قد مثًال حالني أو صورتني بني
تُناِسب وَعالقات عنارص إىل تحويلها من تتمكن ولم كبري، بشكل مجرَّدٌة فكرٌة عليَك
أن بدَّ ال األدبية الكتابة يف مقاًال. تكتب ببساطة فأنَت فيه، تكتب الذي الفنيَّ الشكَل
ترتاجع أن املناسب من يكون وقد تكتبه، الذي الشكل وحساسيات قوانني إىل تلتفت

قليًال. الخلف إىل للكتابة، األصيل الحافز هي أحيانًا تكون قد التي املجرَّدة، األفكار
— شديد تكثيف من به يتميَّز ما خالل من — قادًرا يكون للُحلم املختلف املنطق
ُمنَصبٍّا يكون تركيزنا ألن ربما اليقظة، أثناء عنا تغيب قد ومعاٍن عالقاٍت عن التعبري عىل
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ذكرياٍت استدعاءِ عىل النوم أثناء أقدر نكون ألننا ربما أو بعينها، واحدٍة نظٍر زاوية عىل
ذكر للتوضيح هنا املفيد من لعل منها. واالستفادِة اليقظة أثناء بها وعٍي عىل نكون ال قد
أنه «August Kekulé كيكويل «أوغست يذكُر البنزين، حلقة الكتشاف املشهورة القصة
الكربون ذرات بها ترتابط التي الكيفية فهم محاولته أثناء ألعوام امتدَّْت طويلة حرية بعد
يأكُل ثعبانًا فيه رأى راَوَده، لُحلٍم نتيجًة البنزين لجزيء الحلقيَّ الشكل اكتشف مًعا،
من والفنانني الشعراء استفادة أما طويلة. لفرتات أرََّقه الذي اللغِز حلَّ منه استلهم ذيله،
أظنه ال شائٌع، أمٌر فهو إلهاٍم كمصدر فيها تراودهم التي للرؤى واستغاللهم األحالم،

لتوضيحه. أمثلة إىل يحتاج

٤

املفيد من وتوازيات تشابهات هناك األحالم، من الُكتَّاب يتعلَّمه أن يمكن ما دائًما هناك
الشعر، كتابة أثناء وخصوًصا الكتابة، أثناء والحلم. الكتابة بني ومالحظتها فيها ل التأمُّ
حتى لألفكار الزمام ترخي قليًال، تكتُُب فيما العقيل التحكم ل تؤجِّ أن أحيانًا املفيد من
بدا ما تنظيم عىل قادًرا تكوُن قد ووقتها تتابعها، يف لها تتأمَّ ثمَّ رقابة، دون تندفع
العقل تحكُّم تأجيل عن أتحدُث ومبتكرة. متماسكٍة وصوٍر كتابٍة يف األوىل للوهلة عشوائيٍّا
الذي الرجَل ذلك أكثر تشبه ربما تماًما، الحلم تُشِبه ال الكتابة أن أرى ألني إلغائه؛ ال
ظ. املتيقِّ بعني فيه ومتأمًال موضًحا راَوَده، الذي ُحلمه ليحكي للتوِّ نومه من استيقظ

٥

وأهمية لالوعي، «فرويد» اكتشاف دور إىل لإلشارة حاجة هناك تكون ال قد النهاية يف
األثر املعروف ومن يُغَفل. أن من أشهر الدور فهذا األحالم؛ تفسري عن كتابه وثورية
املدرسة ظهور أبرزها كان التي الكتابة، منها مختلفة، مجاالت عىل ألفكاره الكبري
شأن من السوريالية أعَلِت املهمة. روافدها أحد فرويد أفكار كانت التي السوريالية
وإيحاءاٍت اٍت تبرصُّ إىل للوصول ووسيلة الثراء شديِد كمنبٍع الحلم إىل والتفتَْت الالوعي

ومتفردة. جديدة
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١

رأيس يف تعبث ما فكرٌة كانت كعادتي، البلد وسط شوارع يف أسري كنت باختصاٍر
عقيل، عىل نفسها أخرى فكرة فرضت أن إىل خطوات بعض به مشيُت طريًقا فانفتحت
عىل تشعبية كوصلة إذن الكلمة هذه انفتحت للحضور، األول الدرب كلمات إحدى دعتها

جانبي. طريٍق
فيه، بالعبور املغري الجديد الطريق بني ونقف نرتبك ما عادة اللحظة تلك يف
طيارة اللحظة تلك يف األفكار ألن مربك االختيار بعد. نكمله لم الذي األول والطريق
وننىس األساس هو حينها التشتت هذا يصبح ما وعادًة األلفة، وال الكتابة، تثبتها لم
هذا رس أحيانًا تماًما ندرك أن دون مرتبكني متضايقني معزولني ونُرتك مًعا، الطريقني

التشتت.

٢

الغرق من فبدًال الرتكيبة؛ عىل طفيف تغيري حدث كاملعتاد هذا يحدث لم املرة هذه يف
كال حني إىل ناسيًا فيه فدخلت ثالث كدرٍب نفسه التشتت هذا أمامي انفتح التشتت يف
فانفتحت النصوص قراءة يف أساًسا أفكر كنت أنني ذلك عىل ساعدني ربما الطريقني،
قد أكن لم التي األفكار بعض صياغة عىل تساعدني ثرية كفكرة هذه التشتت حالة

ترضيني. بطريقة ُصْغتُها
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٣

أحيانًا يحدث األدبية، النصوص من نص كتابة أثناء لك تحدث الحالة هذه نفس تخيل
طريق الحالة هذه يف متوخني آخر نص إىل تأجيلها أو تماًما، الجملة هذه شطب يتم أن
ليس هذا لكن وعقالنية. بعناية مسبًقا وامُلَعبَّد املرسوم الدرب ومتتبعني العقيل، االتساق
فهم عن ينم مختلف بأسلوب الحالة هذه يعامل الُكتَّاب بعض دائًما، األفضل الطريق
أو الرابط يف التفكري يتم آيل بشكل الجملة استبعاد من وبدًال وتشابكه، للعقل معني
تفكريه رأى الذي السياق ذلك — تحديًدا السياق هذا وسط الجملة بهذه جاء الذي الرس
التفكري هذا خالل من تتسع قد هنا األشكال. من بشكٍل لها وطنًا ليس أنه األوىل للوهلة
بشكٍل نفسه كاتبه يدركه ال قد للعمل ثراء هذا عن ينتج وقد األصلية، للفكرة رؤيته

كامل.

٤

ثراء، من فيها ما نرى أن دون السلبي جانبها سوى الغالب يف نرى ال التي التشتت حالة
من فضاءً القارئ أمام تنقل وقد النص، رؤية يف اتساًعا الورق عىل نقلها عند تُحِدُث قد
بالنظام له يوحي الذي النص هذا إىل الدخول عند أمامه تنفتح التي املختلفة، القراءات
املفاتيح لبعض والفهم املكتوب يف ما بجمالية إحساس من ينتج النظام مًعا، والفوىض
األوىل، القراءة من النص يف ما بكل اإلملام عىل قدرته عدم من تنتج والفوىض واألفكار،
يف واملفتوح املغلق النص بهذا متمسًكا يظل قد ما لسبٍب لكنه العارشة، من وال وأحيانًا

محبَّب. أثري كنص نفسه الوقت

٥

وحيد كطريق وتراه الواعي، العقل د تمجِّ ما رؤيٍة سقوط اإلنسان أدرك املايض القرن يف
يتمسك األدب كان ذلك قبل املعرفة، من أقل أشكال أو كخرافات دونه ما يلغي للمعرفة،
محددة رسالة به مغلق كنص األدبي العمل إىل النظر من تُعيل برؤية كثرية أوقات يف
املعرفة، كيل كإله لنصه بالنسبة الكاتب إىل تنظر الرؤية هذه ُقرَّاءه، إىل الكاتب ينقلها

ومكتمل. واضح بشكل عمله يقصده ما يعرف
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التشابك من بها نصوص كتابة إىل أدى مًعا والقراء الُكتَّاب لدى الرؤية هذه سقوط
قارٍئ، بدهشة كتبه ما يستكشف األحيان بعض يف نفسه كاتبها يجعل ما والتدفق
بأشكال عدة مرات قراءته يعيد قد جديدة، بعنٍي املكتوبة ذاته وعىل النص عىل يتعرف
اآلخرين القراء أحد قراءة يف الحًقا يكتشف وقد يكفي. بما ثريٍّا النص كان إن مختلفة،

تنوًعا. وأكثر أثرى تكون قد تأمالت

٦

يعيد قارٍئ عن دائًما يبحث الذي مًعا، والنظام التشتت سياقه يف يحمل الذي النص هذا
لكن النصوص، مع اللعب يحبون ممن للبعض بالنسبة ثريٌّ نصٌّ هو بأسلوبه، تنظيمه
البعثرة أو الخالصة الفوىض سوى يحمل ال آخر نصٍّ عن النص هذا يفرق الذي ما
غري الفارق عىل التعرُُّف آيل بشكل خاللها من يتم ثابتة فواصل وضع أن أظن فة؟ الرصِّ

نفسه. القارئ عقل داخل تتم عملية هو دائًما الحدود ترسيم يظل وإنما ممكن،
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١

الجملة إنه يل، ليس السؤال هذا تراه؟» أنك تعلم أن دون شيئًا ترى أن املمكن من «هل
ترى أن األعمى: «نظر بعنوان مقاًال األمريكية العلوم مجلة محرر بها بدأ التي األوىل
ماذا «لكن املقال: يتساءل .Blindsight: Seeing without knowing it تعلم» أن دون
تراها ال عقبات حول التفافك عن ماذا بالكامل؟ أعمى أنك تظنُّ وأنت شيئًا ترى أن عن
محملة ما، أدبي بعمق محملة فهي علمية لحالة بالنسبة برصاحٍة حتى؟» تتوقعها وال
عن ويتحدث ،٢٠١٠ عام نُرش قديم، املقال التأويل. واحتماالت والدالالت بالرموز حتى
primary األويل» البرصي «اللحاء تسمى عقله يف منطقة استخدام عىل القدرة فقد رجل
بعد لجلطات. نتيجة العينني من تأتي التي الصور معالجة عن مسئولة visual cortex
التي الكبرية األشياء رؤية عىل حتى قادًرا يكن لم بالكامل، البرص اختفى الجلطات هذه
يسمى ما لديه يكون قد أنه إىل انتبهوا العلماء لكن السليمتني. عينيه أمام مبارشة تتحرك
ملعلومات االستجابة عىل قادًرا املريض فيها يكون نادرة حالة وهي األعمى»، «نظر ب
دون فيها يميش أن منه وطلبوا طرقة إىل أخذوه يراها. بأنه واعيًة معرفًة يملك ال برصية
وضعوا قد كانوا يحاول. أن النهاية يف أقنعوه لكنهم البداية يف معارًضا كان عصاته،
عىل قادًرا كان أنه مدهًشا وكان يخربوه، أن دون طريقه يف العقبات من كبرية مجموعة
أخربهم يصدق، لم فعله، بما أخربوه وحني ذلك، يفعل أنه يدرك أن دون كلها، تفاديها

مستقيم! خطٍّ يف يسريُ كان أنه
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٢

الفكرة توضح متنوعة ومقاالت كتب يف قرأتها أخرى حديثة علمية تجارب هناك برصاحٍة
األساس. يف قوله أردت ما عىل يشوش وقد سيطول هنا رشحها لكن مختلفة، زوايا من
تلقي أن التجارب هذه تفعله ما كل جديًدا، ليس الالوعي عن الكالم حال كل عىل لكن

املسألة. إىل للنظر متوقعة غري زوايا وتوضح مختلًفا، ضوءًا

٣

التي التجربة يخص فيما لكنها األول، املقام يف شعرية الجملة ترى» ال ما ترى «أن
أيًضا وربما املفارقات، بهذه أحيانًا مغرم الشعر حقيقة. واقع: ذكر مجرد ذكرتها
خاوية املفارقات هذه مثل تكون أحيانًا واملتصوفة. مثًال، الصينيون القدماء، الحكماء
قد وأحيانًا «فذلكة»، مجرد فارغ، لغو مجرد البعض ألسنة عىل تغدو قد املضمون، من
املفارقات هذه مثل يف البعض يرى قد وجميًال. موفًقا، الصياغات هذه استخدام يكون
بال أنها املقابل يف يرى وقد اإلنسان، يعيشه الذي االنقسام عن أو الرتدد، عن تعبريًا
تكوينه من وجزء اليوم، اإلنسان تكوين من جزء أنها سيجد أكثر يتأمل من لكن معنى.

العصور. كل يف

٤

ونبَّهت الالوعي، دور عىل الرسيالية أكدت فرويد، ِقبَل من الالوعي مفهوم اكتشاف بعد
الكتابة مثًال منها كنوزه؛ الكتشاف واألدبية الشعرية ألعابها ومارست أهميته، إىل
وعيك «أغمض واحدة: بعبارة مخترص بشكل التلقائية الكتابة أعرِّف أن أحبُّ التلقائية،
معنى يف التفكري دون البيضاء الورقة عىل الكتابة يف االسرتسال محاولة الكتابة.» ابدأ ثم
للكتابة، مهمة مصادر باعتبارها األحالم، دور عىل ركزت أيًضا الرسيالية تكتبه. ما
توازن أن الرسيالية حاولت باختصار اإلنسان. الوعي تأليف من فنية أعماًال باعتبارها

الالوعي. هو العقل من مهمل جزء إىل بالتنبيه املفرطة العقالنية النظرة
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٥

مرتبطة الكتابة كانت الوقت طوال معها، تبدأ ولم بالرسيالية مرتبطة ليست املسألة لكن
ينظر حني كاتبها، تفاجئ ما كثريًا الكتابة واإللهام. والحدس، بالوحي، الكثريين عند
الذات، عن تعبري مجرد ليست هنا الكتابة جاءت. منه جزء أي من يعرف وال نصه يف
هي هنا الكتابة الكاتب. يقدمه موهبة إثبات حتى أو إلقاؤه، يتم بيان مجرد وليست
يعرف ال الذي األعمى الرجل كهذا — قادٌر املعرفِة من نوٌع املعرفة، من مختلف نوع
أن دون الحياة يف السري عىل يساعدنا وأن ندري، أن دون يقودنا أن عىل — يرى أنه
األرسار. من الكثري األمر يف ليس وأنه نكتب/نقرأ، فقط أننا نؤكد ونحن حتى ذلك، نعلم
مسرتٍخ وهو حلها فوجد معضلته، يف التفكري أرهقه الذي أرشميدس اآلن أتذكر ما لسبٍب

يوريكا.» «يوريكا، فرًحا: يقفز عاريًا، يخرج فجأًة، االستحمام. حوض يف
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الكالم عن كالم

األخرى: األشياء من العديد يف رؤيته يف فستبدأ اهتمامك مركز يف يشء أي وضعت لو
البنايات فستشاهد بالعمارة شغوف أنك لو … أضيق أعم، تضادات، تشابهات، صالت،
عىل قادًرا وستكون كمعمار، والكون والطبيعة والبرش والحيوانات والنباتات والشوارع
ما أهم من تكون قد هذه الشغف حالة لإللهام. كمصدر منها واالستفادة منها التعلم
يضعون ُكتَّاب هناك ُمشابه، األمُر الشعر يف الجيد. والصانع ما مجال يف املبدع بني يفصل
الفريقني بني التفريق الهامش، عىل يضعونه كتاب وهناك اهتماماتهم، مركز يف الشعر

الكم. طريق عن يتم ال
أنت ِلَما فهمك مقدار هو الرتكيبة، من مهم جزء البساطة، بهذه ليست األمور لكن
واملفاهيم بالحدود اإلحاطة يف املتخصص فرصة تكون قد املعمار، حال يف به، شغوف
الخلط يجعل مما فنٍّا؛ كونها إىل باإلضافة علًما صارت العمارة إن حيث أبسط، األساسية
الشعر حال يف احرتايف. بشكل لها حياتهم كرَّسوا ملن صعبًا، األسس هذه يخص فيما
بالشعر ا جدٍّ ا مهتمٍّ الشعراء أحد مثًال أتخيَّل بالعمارة. قورنت إن مرتبكة تبدو قد األمور
عىل فقط الشعر يرى لكنه الوقت، كل الشعر يف ويفكر كشاعر، نفسه بتعريف وشغوًفا
نظرة له تكون ال قد لكن النغم، وألعاب واملوسيقى، الفتات دائًما فيلتقط الوزن، أنه

شاعر.
يف الشعر يرى الحقيقي الشاعر ولكن فيه، الكالم يطول أمر هذا الشعر؟ هو ما

الحياة. يف املوجودة التفاصيل كل يف يشء، كل
الشعر عن ونتحدث مختلفة، رؤية صاحب بأنه املميز الشاعر نَِصف ما دائًما
اإلنسان أن باختصار الفكرة بالغية. صيغ مجرد ليس هنا واألمر للعالم، رؤية أنه عىل
االجتماعية، والعالقات واألفكار، الحياة، وأساليب االخرتاعات بشدة: عرصيتغري يعيشيف



املتاهة يف الفأر

عن مغيبًا يظل قد واإلنسان يوم، كل تتغري بالعالم معرفتنا واالتصال، التنقل ووسائل
املشكلة ما. بمقداٍر فيه ويؤثر به يتأثر العالم، هذا من جزء لكنه فيه، يجري ما بعض
ذاته من أخرى بجوانب متعلًقا يظل لكنه عقليٍّا، التغريات هذه يستوعب قد اإلنسان أن
قد اإلنسان كافيني. غري واملنطق العقل ألن سنني؛ منذ أو باألمس كان كما العالم برؤية
لكنه … أو … أو الكوانتم، بفيزياء أو اإلنسان، بحقوق العقيل املستوى عىل مقتنًعا يكون
العالم صياغة فكرة هنا. دور واألدب للشعر كان ربما يعيها، ال ما مستًوى عىل يظل قد

اليوم. هو كما العالم شعًرا،
للعالم معارصته مدى كثرية؛ أوقات يف وشاعر شاعر بني الفارقة األمور من لذلك

وإمكاناته. وملشاكله له وإدراكه فيه، يوجد الذي
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