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متهيد

وإخوتي والدي كان فقد الطبية؛ باألحاديث ويعجُّ باألطبَّاء ميلء منزٍل يف نشأتي كانت
الدائر الحديث من كبري قدٌر وكان جرَّاحة. والدتي وكانت عموميِّني، ُممارسني سنٍّا األكرب
«الحاالت». عن فقط يُكن لم الحديث لكن الطب، حول حتًما يدور العشاء طاولة حول
الحاالُت أصبحت والديَّ أحاديث يف ولكن ما، ملرٍض حالة باعتباره يظهر أن فاملريضيمكن
فاجعة. أو توتُّر مع إصابة، أو مرض مع وتفاُعلهم أشخاص لحياة وقصًصا ذاتية، ِسريًا

ا. وقاصٍّ طبيبًا نفيس أنا أصبح أن يجب كان ربما
بمراجعٍة حِظي ،١٩٨٥ عام يف ُقبَّعة» زوجتَه حسب الذي «الرجل كتاب نُرش عندما
ُمدهشة، كانت الحاالِت أن كتب فقد بارز. أكاديمي أعصاب طبيب ِقبل من للغاية رائعة
كنت لو كما املرىض تقديم يف ُمخادًعا كنت أنني اعتقد فقد واحد؛ تحفٌظ لديه كان لكن
أُطالع ا حقٍّ كنت هل بحاالتهم. املعرفة من القليل مع مسبقة، أفكار دون إليهم أتيت قد
أنني اعتقد أنه شك ال معيَّنة؟ حالًة يُعاني مريض رؤية بعد فقط بكثرة الِعلمية املؤلَّفات
للبحث ببساطة أسعى ثم عيني، نُصب األعصاب علم يف فكرة أو موضوع بوضع أبدأ كنت

يُمثلونه. مرىض عن
امُلمارسني، األطبَّاء معظم أن هي والحقيقة أكاديميٍّا، أعصاب طبيب لست لكنني
امُلتعمقة املعرفة من اليسري النَّزر إال يملكون ال الواسعة، الطبية ثقافتهم عن النظر برصف
الكثري إهدار تستحقُّ ال ثَم ومن نادرة؛ تُعترب التي تلك سيَّما ال الحاالت، من بالعديد
من بواحدة كُمصاب نفسه املريض يُقدِّم عندما الطب. كليات يف دراستها يف الوقت من
التوصيفات إىل خاصة بصورٍة نرجع وأن األبحاث، بعض نُجرَي أن ينبغي الحاالت، تلك
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الباب؛ عىل بَطرق أو برسالة، أو بلقاء، حاالتي قصص تبدأ ما عادًة ثَم ومن األصلية.
للحاالت. األعمَّ االستكشاف يحفز ما هو لتَجاِربهم املرىض فوصف

آالف رأيت املسنِّني، ُدور يف األوقات أغلب يف يعمل ا عامٍّ أعصاب طبيَب وبصفتي
يف بل برؤيتهم، وأستمتع جميًعا، منهم شيئًا تعلَّمت وقد املاضية. العقود مدار املرىضعىل
أو سنًة عرشين مدى عىل ومريض، كطبيب بانتظام، اآلخر بعضنا يرى كان الحاالت بعض
التفكري ويف معهم، يحُدث ما لتسجيل جهدي ُقصارى أبذل الرسيرية مالحظاتي يف أكثر.
مقاالت. إىل مالحظاتي تتطوَّر املريض، من وبإذن آلخر، حني ومن تجاِربهم. يف بعناية

عام يف النصفي» «الصداع كتاب من بدايًة الحاالت، قصص نرش يف بدأُت أن بعد
الخاصة العصابية تجاربهم َفهم إىل يسَعون أشخاٍص من رسائل ي تلقِّ يف بدأت ،١٩٧٠
ومن ملمارستي. امتداًدا ما، بطريقٍة املراسالت، هذه ِمثل وأصبَحت عليها، التعليق أو
اآلخر والبعض املرىض، من هم الكتاب هذا يف ِذكُرهم الوارِد األشخاص بعض فإن ثَم
عىل ملوافقتهم جميًعا لهم ممتنٌّ أنا حاالتي. قصص إحدى قراءة بعد يل كتبوا أشخاٌص
يكون ما لنا وتُبني الخيال، توسيع عىل تعمل التجاِرب هذه ِمثل ألن تجاِربهم؛ مشاركة
امُلذهلة وقدرته للدماغ دة املعقَّ كالعمليات بالصحة، مني متنعِّ نكون حني ُمسترتًا الغالب يف
إظهارها، لألفراد يمكن التي والقوة الشجاعة عن فضًال اإلعاقة، عىل والتغلُّب التكيُّف عىل
يكاد التي العصبية يات التحدِّ مواجهة يف بها، يُسهموا أن يُمكنهم التي الداخلية واملوارد

تخيُّلها. بقيَّتنا عىل يستحيل

األفكار ملناقشة وخرباتهم بوقتهم بسخاء شاَركوا والحارض، املايض يف زمالئي، من العديد
جميًعا لهم االمتنان غاية يف أنا املختلفة. ُمسوداته عىل التعليق أو الكتاب هذا يف الواردة
وليام برونر، وجريوم باخ-ريتا، بول بالذِّكر وأخصُّ هنا)، أغفلتُهم ن ممَّ (وللكثريين
داماسيو، وحنَّا وأنطونيو كونواي، وبيفيل كالي، وجون وجنيفر سيسن، وجون بريك،
جراندين، وتمبل وجنيجودال، جولدبرج، وإلكونون فيتش، ودومينيك ديفينسكي، وأورين
وإلني هوبل، وديفيد هايهو، وسايمون هايز، وبيل جروس، وتشارلز جريجوري، وريتشارد
ليفينجستون، ومارجريت وكريستوفكوخ، كابور، وناريندر اليهودي، برايل بمعهد إيسلر
وديل باسكوال-ليون، وألفارو نسلوند، كريستينا وجوريل ناكاياما، وكني ميهتا، وفيد
روجريو، وترييزا روزينفيلد، وإرسائيل رومانو، وبول راماشاندران، إس ويف بورفيس،
وارسمان، وبوب توماينو، وكوني سيجل، ورالف شيموزو، وشينسكي شنجولد، وليونارد

ويلكنز. وجانيت
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سات املؤسَّ من لعدد واملايل املعنوي الدعم دون من الكتاب هذا إتمام ألستطيع أُكن لم
كولومبيا، وجامعة سينسربي، وديفيد سوزي رأسهم وعىل كثريًا، لهم َمِدين وأنا واألفراد،
وبلو كولوني، وماكدويل واييل، ذا ووكالة نيويوركر، وذا بوكس، أوف ريفيو نيويورك وذا
ألفريد دار األشخاصيف من للعديد أيًضا وممتنٌّ سلون. بي ألفريد سة ومؤسَّ سنرت، ماونتن
العالم. حول اآلَخرين وناِرشيَّ بوكس، وفينتدج املتحدة، اململكة وبيكادو للنرش، نوبف إيه
جوزيف ِضمنهم من الكتاب، لهذا أوصاف أو بأفكار أيًضا امُلراسلني من العديد أسَهم
وألكسندرا فريزر، تي. وجي. فوكس، وستيفن إف، وآن إيكستيد، والري يس، وجون بنش،

لينش.
يف فرانك ودان نيويوركر»، «ذا جريدة من بينيت جون إىل كذلك بالِعرفان أدين
وإىل الكتاب، هذا عىل عدًة تحسيناٍت أضَفيا اللذين الرائعني واملحرَِّرين «نوبف»، مؤسسة
العديد بنسخ فويتشيك هاييل قام وقد التوضيحية. الرسوم يف عون من أبداه ملا فوربيك ألني
عن فضًال األخرى، املساعدة أنواع بكل تقريبًا وأسَهم املساهمة، والبحوث املسودات من
الخاصة امليالنوما» «يوميات يف كلماتي من كلمة ٩٠٠٠٠ من يقرب ما ونسِخ شفرات فكِّ
كُمعاِونة، فريد بَدوٍر املاضية، والعرشين الخمس السنوات يف إدجار، كيت قامت كما بي.
التفكري عىل دائًما، كعهدها حثَّتني، لقد الكثري. ذلك وغري ومنظِّمة، ومحرِّرة، وصديقة،

املركز. إىل دائًما العودة مع ولكن مختلفة، نظٍر وجهاِت من والنظر والكتابة
وسو أبراهام، الري وعائالتهم؛ َمْرضاي أو بحثي ألفراد َمِدين أنا يشء، كل وقبل
وباتريشيا جوردون، وأرلني فرانك، وباميال وكلود إنجل، وهوارد يس، وليسرت باري،
شوملان، ودينيس جونيور، سكريبنر وتشارلز كالري، وليليان هال، وجون هودكني، ودانا
واالقتباس تجاِربهم عن بالكتابة فقط يل يسمحوا فلم توري. وزولتان تينربكن، وصربية
موارَد يل وقدَّموا آخرين، بأشخاٍص وعرَّفوني املسودات، عىل أيًضا علَّقوا بل أوصافهم، من

جيِّدين. أصدقاءَ أصبحوا األحيان من كثري ويف أخرى،
الذي أبرامسون، ديفيد لطبيبي، وِعرفاني امتناني عميق عن أعربِّ أن يجب وأخريًا،

الكتاب. هذا له أُهدي
إس دبليو أوه
نيويورك
٢٠١٠ يونيو
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اآلنية القراءة

التالية: الرسالة يت تلقَّ ،١٩٩٩ عام من يناير يف

ساكس د. عزيزي
طبية، غري وبمصطلحاٍت واحدة، عبارٍة صيف تتلخَّ تماًما) املألوفة (غري مشكلتي
يشء أي قراءة أو املوسيقية، النَُّوت قراءة أستطيع ال القراءة. أستطيع ال أنني يف
فحص لوحة عىل امُلنفردة الحروف قراءة يُمكنني العيون طبيب عيادة يف آخر.
ذاتُها واملشكلة الكلمات، قراءَة أستطيع ال لكني األخري. السطر إىل وصوًال النظر
يتمكن ولم األطباء، أفضل إىل وذهبت سنوات، هذا من عانَيت لقد املوسيقى. مع
الوقت إيجاد استطعَت إذا واالمتنان السعادة غاية يف سأكون مساعدتي. من أحٌد

لرؤيتي.

االحرتام فائق بَقبول لوا تفضَّ
كالري ليليان

يف أنني من الرغم عىل ِفعله، ينبغي ما هو هذا أن بدا فقد — كالري بالسيدة اتصلُت
يف صعوبة تجد ال أنها يبدو كان أنه فربغم — مكتوبة برسالٍة سأردُّ كنت العادية األحوال
َموعًدا ورتَّبت إليها ثُت تحدَّ اإلطالق. عىل القراءة تستطيع ال إنها قالت فقد رسالة، كتابة

بها. أعمل كنت التي األعصاب عيادة يف لرؤيتها
وَمِرحة فة مثقَّ امرأًة وكانت — قصري بوقٍت ذلك بعد العيادة إىل كالري السيدة جاءت
التفصيل من بمزيد قصتها يل ورَوت — قوية براج بلكنة وتتحدَّث والستني، السابعة يف
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المعة عازفًة بصفتها اسمها من عَرفتُها الواقع ويف بيانو، عازفة كانت إنها قالت امُلسهب.
الرابعة، سن يف وهي العامة املوسيقية حفالتها أُوىل (أدَّت وموتسارت شوبان ملوسيقى
الذين املوسيقيِّني أكثر من «واحدة بأنها الشهري، البيانو عازف جرافمان، جاري ووَصفها

وطبيعيًة»). تلقائيًة اإلطالق عىل عَرفتُهم
.١٩٩١ عام يف موسيقي حفل أثناء جاءت مشكلة وجود إىل إشارة أول إن قالت
يف الحفل برنامج يف تغيري وحَدث ملوتسارت، البيانو عىل كونرشتو معزوفات تؤدِّي كانت
ولكن والعرشين. الحادي الكونرشتو إىل عرش التاسع البيانو كونرشتو من األخرية، اللحظة
غري وجدتها حني فوجئَت والعرشين، الحادي للكونرشتو املوسيقية املدوَّنة فتحت عندما
ًة حادَّ ِحَدة، عىل نوتة وكل والسطور، املدرجات رأت أنها من الرغم فعىل لها. تماًما مفهومة
اعتقَدت معنًى. أيَّ تُعطي بحيث األخرى مع ُمرتابطًة كانت منها أيٍّا أن يبُد لم وواضحة،
من أخطاء بال الكونرشتو أداء واَصَلت ولكنها بعينَيها. تتعلق أنها بد ال املشكلة تلك أن
السيئة». املصادفات تلك من «واحدة إياها ُمعتربًة الغريبة الواقعة هذه وتجاهلت الذاكرة،
يف املوسيقية املدوَّنات قراءة عىل قدرتها وبدأت املشكلة، تكرََّرت أشُهر عدة بعد
من الرغم عىل اإلطالق، عىل قراءتها تستطيع تُكن لم مريضة أو ُمتَعبة كانت فإذا التذبذب.
ولكن دائًما. كشأنها وسهلة رسيعًة اآلنيَّة قراءتها تكون نشاطها أوج يف تكون عندما أنها
يف الحفالت وإقامة والتسجيل، التدريس، يف استمرَّت أنها ورغم عموًما، املشكلة تفاَقمت
الواسعة؛ املوسيقية وذخريتها املوسيقية ذاكرتها عىل اعتمادها تزايَد العالم، أنحاء جميع
«طاملا قالت: ذلك ويف مستحيًال. الحني ذلك يف بالنظر جديدة موسيقى تعلُم صار إذ
ال واآلن بالنظر، موتسارت كونرشتو عزف بسهولٍة وأستطيع اآلنية، القراءة يف رائعة كنُت

ذلك.» أستطيع
من املوسيقية، الحفالت يف آلخر حنٍي من أدعَوها)، أن مني طلبت (كما ليليان عانت
تتمكن ما عادًة وكانت االرتجال، يف ماهرًة كانت أنها من الرغم عىل الذاكرة، يف هفوات
عزفها كان الطالب، أو األصدقاء مع سجيَّتها، عىل تكون وعندما الهفوات. هذه تداُرك من
من نوع أي أو الخوف، أو الكسل أثناء بإمكانها كان ثَم ومن دائًما. كان كما جيًدا يبدو
لديها يكن لم ألنها املوسيقى؛ قراءة يف الغريبة مشاكلها تتغاىضعن أن التكيف، من أنواع
كاملة. موسيقيًة حياًة لها تُتيحان تزاالن ال وبراعتها ذاكرتها وكانت أخرى، برصية مشاكل
قراءة مشاكل فيها الحَظت مرة أول من ذلك نحو أو سنوات ثالث بعد ،١٩٩٤ عام يف
جيدة أياٌم بها مرَّت أخرى، مرًة الكلمات. قراءة يف مشكالت تُواجه ليليان بدأت املوسيقى،
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إىل لحظة من تتغري القراءة عىل قدرتها فيها بَدت بأوقاٍت مرَّت بل املرحلة، تلك يف وسيئة
وال بها، بأس ال تبدو فجأًة ثم البداية، يف مفهومة وغري غريبًة تبدو الُجمل فكانت أخرى؛
الحفاظ يف واستمرَّت تماًما، تتأثر لم الكتابة عىل قدرتها أن غري قراءتها. يف صعوبة تُعاني
العالم، أنحاء جميع يف املنترشين السابقني والزمالء الطالب مع املراسالت من كبري عدٍد عىل
يف وحتى اها، تتلقَّ كانت التي الرسائل قراءة يف زوجها عىل اعتمادها ازدياد من الرغم عىل

تكتبها. التي الرسائل قراءة إعادة
(alexia sine الكتابة يف صعوبة بأي املصحوب غريَ البَحت، القراءة تعذُّر إن
أو دماغية سكتة بعد فجأة، عادًة يحُدث كان وإن النادر، باليشء ليس ،agraphia)
كنتيجة تدريجيٍّا القراءة تعذُّر يتطور أقلَّ نحٍو وعىل الدماغية. اإلصابات من ذلك غري
تعذُّر لديه يظهر أُقابله شخص أوَل كانت ليليان لكن ألزهايمر. كمرض تنكُّيس ملرٍض

املوسيقى. قراءة يف تعذُّر أي املوسيقي؛ التدوين مع أوًال القراءة
الحَظت فقد البرصية. املشاكل من املزيد من تُعاني ليليان بدأت ،١٩٩٥ عام بحلول
من أن قرََّرت البسيطة الحوادث بعض وبعد يمينها، إىل األشياء «إغفال» إىل تميل أنها

القيادة. عن تكفَّ أن األفضل
كانت ربما القراءة مع الغريبة مشكلتها كانت إذا عما األحيان بعض يف تتساءل كانت
يمكنني «كيف تساءلت: بالعيون. ُمتعلقة طبِّية مشكلًة وليست األساس، يف عصبية مشكلًة
النظر فحص بلوحة السفيل السطر يف منها الصغرية حتى مفردًة، الحروف عىل التعرُّف
ُمحرجة أخطاء يف تقع بدأت ،١٩٩٦ عام يف ثم القراءة؟». يمكنني وال العيون، طبيب لدى
قصة يف تُفكر نفسها ووجدت القدامى، األصدقاء عىل التعرف يف كالفشل آلخر، حني من
قبعة»، زوجته حسب الذي «الرجل كتاب يف سنوات قبل عنها قرأت قد كانت حاالتي إحدى
أي عىل يتعرف يكن لم ولكنه بوضوح، يشء كل رؤية بإمكانه كان رجٍل حول يدور الذي
بدأت الحني ذلك يف لكنها مرة، أوَل قرأته عندما خافتة ضحكًة ضِحكت قد كانت يشء.
مع طبيعتها يف غريب نحٍو عىل تتشابه قد تُواجهها التي الصعوبات كانت إذا عما تتساءل

الحالة. تلك
قسم إىل أُحيلت األوىل، أعراضها ظهور عىل أكثر أو سنوات خمس مرور وبعد وأخريًا،
من مجموعًة إعطائها وعند شامل. طبي فحص إلجراء الجامعات بإحدى األعصاب طب
اللفظية، والطالقة والذاكرة، البرصي، اإلدراك اختبارات — العصبية النفسية االختبارات
بأنها كمان آلة فوصفت الرسومات؛ تمييز يف للغاية سيئًا أداءً ليليان أدَّت — ذلك إىل وما
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(وعندما موزة. اشة الكمَّ وعىل قلًما، الِحالقة شفرة وعىل تمثاًال، از القفَّ عىل وأطلَقت بانجو،
أو الوعي، يف ُمتذبذب نقٌص لديها كان سخيف.») «هذا كتبت: جملًة تكتب أن منها ُطلب
صور بالتعرفعىل يُقاس (والذي للوجوه ا جدٍّ ضعيف وتمييٌز اليمنى، للجهة انتباه» «عدم
تقرأ كانت بحرف. حرًفا ببطء، ولكن القراءة، تستطيع كانت معروفة). ة عامَّ لشخصياٍت
واحدة. كوحدٍة الكلمة عىل التعرف دون ،cat كلمة تنطق األنفس، بِشقِّ ثم، Tو Aو C
يمكنها كان الطريقة، بهذه شفرتها لفكِّ بالغة برسعٍة الكلمات عليها ُعرضت إذا ذلك، ومع
عىل حية»، «غري أو حية» «كائنات مثل ة، عامَّ فئاٍت إىل صحيح نحٍو عىل تصنيفها أحيانًا

معانيها. عن واعية فكرة أي لديها تُكن لم أنها من الرغم
والتَّكرار للحديث َفهمها من كلٌّ كان الشديدة، البرصية املشاكل هذه عكس وعىل
طبيعية الدماغ عىل أُجريَت التي امِلغناطييس الرنني ة أشعَّ وكانت طبيعيٍّا. اللفظية والطالقة
الكشف يمكنه الذي — البوزيرتوني باإلصدار مقطعي تصويٌر لها أُجرَي عندما ولكن أيًضا،
تبدو عندما حتى الدماغ، يف مختلفة ملناطق الغذائي التمثيل عملية يف طفيفة تغيرياٍت عن
الخلفي الجزء يف متقلِّص أييضٌّ نشاٌط ليليان لدى ُوِجد — الترشيحية الناحية من طبيعية
مالحظة ومع األيرس. الجانب يف وضوًحا أكثَر هذا وكان البرصية. القرشة يف أي الدماغ؛ من
ثم الكلمات، ثم أوًال، املوسيقى عىل — البرصي التعرف يف للصعوبات التدريجي االنتشار
من تُعاني أنها بد ال أنها حالتها يُبارشون الذين األعصاب أطبَّاء شعر — واألشياء الوجوه
أن املحتمل من وكان للدماغ. الخلفية األجزاء عىل الحني ذلك يف اقتَرصت تنكُّسية، حالٍة

شديد. ببطءٍ كان وإن التدهور، يف تستمرَّ
كانوا الذين األعصاب أطباء لكن الجذري، للعالج قابًال األسايس املرض يُكن لم
الكلمات «تخمني» مثل االسرتاتيجيَّات، بعض من تستفيد قد أنها اقرتحوا حالتها يُبارشون
أنها واضًحا كان (إذ العادية بالطريقة قراءتها تستطيع ال عندما حتى املثال، سبيل عىل
الكلمات). عىل الشعوري قبل ما أو الالواعي التعرف من تُمكِّنها ما، آليٌة لديها يزال ال كان
لألشياء ُمفِرًطا وعيًا وواعية مرتوية بمعاينٍة تستعني أن املمكن من أنها أيًضا واقرتَحوا
األشياء هذه عىل التعرُّف يُمكنها بحيث امُلميزة، لِسماتها الدقيقة املالحظة مع والوجوه،
التمييز عىل «التلقائية» قدراتها تكون عندما حتى بعد، فيما تُقابلها عندما الوجوه أو

رة. مترضِّ
االختبار هذا بني انقضت التي ذلك نحو أو الثالث السنوات يف أنها ليليان أخربتْني
بالوترية أو باملهارة يُكن لم وإن املوسيقى، عزف يف استمرَّت يل، األوىل وزيارتها العصبي
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من حتى برصيٍّا التحقق عىل قادرًة تُعد لم ألنها تتضاءل؛ ذخريتها أن ووجَدت امُلعتادة.
وكانت تتغذَّى.» ذاكرتي تعد «لم بقولها: ذلك عىل بَت عقَّ وقد املألوفة. املوسيقية املدوَّنات
لدرجة زادا قد السمعي هها وتوجُّ السمعية ذاكرتها بأن شعرت ألنها البرصية؛ التغذية تعني
موسيقية مقطوعة تعلُّم قبل، ذي من بكثري أكرب بدرجٍة الحني، ذلك يف يُمكنها كان أنها
بعد (أحيانًا الطريقة بهذه مقطوعة عزف من فحسُب تتمكن ولم باألُذن. عزفها وإعادة
هناك، كان ذلك، ومع ذهنها. يف ترتيبها إعادُة يمكنها كان بل فقط)، واحدة استماع جلسة
عامة. حفالت تقديم تتجنَّب وبدأت ذخريتها، يف انكماٌش االعتبار، يف األمور كل أخذ مع
املوسيقى. كلية يف املاجستري فصول يف والتدريَس رسميًة، أقلَّ أماكن يف العزَف وواصلت
جميع «يقول قائلًة: وعلَّقت ،١٩٩٦ عام من بها الخاص العصبيَّ التقرير سلَّمتْني
ثم للغاية»، شاذٍّ نحٍو عىل األيرس، الدماغي للنصف الخلفية القرشة يف «ُضمور إنه األطباء

ِفعله.» يمكنهم ما هناك ليس ولكن ُمعتذرين، يبتسمون

تمييز أو األشكال، أو األلوان مطابقة مشكلة من تُعاني ال أنها وجدُت ليليان فحصُت عندما
ذلك يف قادرًة تُكن فلم أخرى. مناطق يف جسيمة مشاكل أظهَرت لكنها العمق. أو الحركة
ال تزال ال كانت أنها من الرغم (عىل منفردًة األرقام أو الحروف عىل التعرف عىل الحني
وعندما أعمَّ، برصي عَمه من أيًضا تُعاني كانت كاملة). ُجمل كتابة يف صعوبة أي تجد
صور؛ أنها عىل الصور عىل التعرف يف حتى صعوبًة وجَدت عليها لتتعرف صوًرا لها قدَّمُت
التي الصورة أنه معتقدًة أبيض هامش أو مطبوعة أو عمود إىل تنظر أحيانًا كانت فقد
للغاية، أنيًقا V حرف «أرى الصور: تلك من واحدة عن قالت وقد فيها. أختربها كنت
ماذا أعرف ال بينهما. صغرية بيضاءَ نقاٍط مع بيضاويٍّا، شكًال ثم هنا، صغريتني ونقطتنَي
الحرف (كان إحراج. يف ضِحَكت ِمروحية، أنها أخربتها عندما يكون.» أن املفرتض من
النقطتان وكانت لالجئني. غذائية إمداداٍت ِشحنَة تُفرغ املروحية كانت حيث ِمقالًعا؛ V
ذلك يف ترى كانت إذن، املروحية.) هيكَل هو البيضاوي والشكل العجالت، الصغريتان
كوحدٍة اليشء لرتى تركيبها تستطيع وال ما، صورٍة أو ليشء الفرديَة ماِت السِّ فقط الوقت
لوجٍه صورة عليها ُعرضت وعندما صحيح. نحٍو عىل تفسريه تستطيع ال وبالتأكيد واحدة،
سألتها عندما ذلك. غري يشء وال نظارات، يرتدي كان الشخص أن تُدرك أن استطاعت ما،
مفتَّتة ولكنها ضبابية، ليست الصورة «إن قالت: بوضوح، ترى أن تستطيع كانت إذا عما
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ة، وحادَّ ودقيقة، واضحة، وتفاصيل أشكال من تتكون العصيدة بأن علًما كالعصيدة»؛
مفهومة. غري ولكنها

رصاص: قلَم رأت عندما قالت قيايس، اختباراتعصبية ُكتيِّب يف الرسومات إىل بالنظر
منزل عىل تعرََّفت ذلك، ومع قلًما.» … كمانًا يكون قد ا. جدٍّ كثريًة أشياء يكون أن «يمكن
رسمة عليها ُعرضت وعندما فكرة.» لديَّ «ليست قالت: صافرة، رأت وعندما الفور. عىل
الصعوبة كانت هل الرسم. أسفل البيضاء الورقة يف الخطأ، املكان إىل بثبات نظرت ِمقص،
إىل أي «سطحيَّتها»؛ إىل ببساطة ترجع الرسومات عىل التعرف يف ليليان وجَدتْها التي
إدراك يف درجًة أعىل صعوبًة عكَست إنها أم للمعلومات؟ وافتقاِرها بُعَدين، ذاَت كونها

الحقيقية؟ األشياء مع أفضل استجابًة ستُظهر كانت هل النحو؟ هذا عىل التمثيل
أنني «أعتقد قالت: حالتها، وتجاه نفسها تجاه شعورها عن ليليان سألُت عندما
ولكنه يتحسن، ال أنه أعلم … األوقات معظم يف للغاية، جيِّد نحٍو عىل األمر مع أتعامل
نفسه اليشء أسمع ِرصُت األعصاب. أطباء إىل الذَّهاب عن فُت توقَّ لقد ببطء. يَسوء فقط
تي وِقصَّ عبئًا، لهم أُحمِّ أن أريد فال أصدقائي. أُخرب ال املرونة. شديد شخٌص لكنني … دائًما
جيِّد. دعابٍة بحسِّ أتمتَّع … مسدود طريٍق إىل وصلت لقد كثريًا. ًة مبرشِّ ليست الصغرية
يومية. إحباطاٍت أواجه ُمحبًطا؛ أجده األمر، يف أفكِّر عندما بإيجاز. األمر، يف ما كل وهذا

عديدة.» طيِّبة وسنواٌت أياٌم انتظاري يف يزال ال ولكن
سوداء حقيبًة وكانت الطبِّية، حقيبتي عىل العثور من أتمكَّن لم ليليان، مغادرة بعد
قد كانت التي العديدة الحقائب إحدى مع اآلن) تذكَّرُت (حَسبما التشابهات بعض تحمل
الحقيبة أخذت قد أنها أدرَكت األجرة، سيارة يف املنزل إىل عودتها وعند معها. أحَرضتها
ذات خاصتي الطويلة امُلنعكسات (ِمطرقة منها يربُز الرأس أحمَر شيئًا رأت عندما الخطأ
واآلن مكتبي، عىل رأتها عندما وشكلها بلونها انتباهها جذبَت قد كانت األحمر). الرأس
حقيبة حسبت التي املرأة «أنا وقالت: العيادة، إىل ومعتذرًة الهثًة فعادت خطأها. أدرَكت

يدها.» حقيبَة الطبيب
أنني لدرجة البرصي، للتعرف الرسمية االختبارات يف للغاية سيئًا ليليان أداءُ كان
أجرة، سيارة عىل تتعرف كانت كيف اليومية. حياتها تُدير كيف تخيُّل يف صعوبًة وجدُت
إذ — التسوُّق يمكنها كان كيف منزلها؟ عىل التعرف يُمكنها كان كيف املثال؟ سبيل عىل
بكثري وأكثر هذا كل طاولة؟ عىل وتُقدمها األطعمة عىل تتعرف أو — تتسوَّق أنها أخربتني
كانت — وتدريس املوسيقية، الحفالت إىل وذَهاب وسفر، نِشطة، اجتماعية حياٍة من —
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أسابيع عدَة أوروبا إىل يذهب أيًضا، موسيقيٍّا كان الذي زوجها، كان عندما بنفسها تفعله
األجواء يف املخيِّب ألدائها رؤيتي من ذلك تُنجز كيف أتخيَّل أن أستطع لم مرة. كل يف

املألوفة. بيئتها يف أراها أن ِلزاًما فكان األعصاب. طب لعيادة واملصطنَعة الفقرية

∗∗∗

الُعليا، مانهاتن يف لطيفة شقٍة عن عبارًة كان الذي املنزل، يف ليليان ُزرُت التايل، الشهر يف
نفس ويف ولطيًفا، جذَّابًا، رجًال كلود كان عاًما. أربعني من أكثر وزوجها هي عاشت حيث
خمسني من يقُرب ما منذ تانجلوود يف موسيقى كطالبَي التقيا وقد تقريبًا. زوجته عمر
املرسح عىل يعزفان ما كثريًا وكانا جنب، إىل جنبًا املوسيقيَّة املهنية مسريتَيهما وباَرشا عاًما،
والصور الكتب من والعديد كبري، بيانو مع والثقافة، بالودِّ تتَّسم أجواءٌ للشقة كان مًعا.
ِرحالتهما من وتذكارات الجدار، عىل حديثة تجريديَّة ولوحات والعائلة، ولألصدقاء البنِتهما
تصوُّري، يف الشخصية واملعاني بالتاريخ وغنيًَّة بل ُمزدحمة، كانت ُمتاح. سطح كل عىل
عىل هذه، كانت البرصي. العَمه من يُعاني لشخص كاملًة وفوىض كابوًسا، كانت ولكنها
الصغرية بالتُّحف املليئة الطاوالت بني طريقي أشقُّ وأنا دخلُت عندما األوىل ِفكرتي األقل،
العَقبات. عرب بثقٍة طريقها ت وشقَّ الفوىض، مع صعوبًة تجد تُكن لم ليليان لكن الزهيدة.
معي أحرضُت الرسومات، عىل التعرف اختبار يف صعوبة واجَهت أنها إىل ونظًرا
ببعض بدأُت األشياء. هذه مع ن سيتحسَّ أداؤها كان إن ُمتسائًال لبة، الصُّ األشياء من عدًدا
ُمدهش. نحٍو عىل جيًدا أداءً ليليان أدَّت وهنا للتَّو، اشرتيتها قد كنُت والخرضاوات الفاكهة
من اآلخر الجانب من إيَّاها مميِّزًة جميلة»، أحمَر ُفلفل «ثمرة عىل الفور عىل تعرََّفت فقد
الثالث اليشء كان ما إذا للحظٍة ُمتأكدًة تُكن لم موز. ثمرة عىل كذلك وتعرََّفت الُغرفة،
أنه صحيح، نحٍو عىل قرََّرت، ما ُرسعان أنها من الرغم عىل طماطم، ثمرة أم تفاحة هو
ُمتنوعة بمجموعٍة أحتفظ (إذ لذئب صغريًا بالستيكيٍّا نموذًجا عليها عرضت عندما األول.
رائع! حيواٌن «إنه قائلًة: صاحت الطبية)، حقيبتي يف اإلدراكي، لالختبار األشياء، هذه من
الكالب». من «نوع أنه قرََّرت كثب، عن تنظر أن منها طلبُت وعندما ربما؟» صغري، فيٌل
أتساءل رسوماتها، بعكس الفعلية، األشياء تسمية يف لليليان النِّسبي النجاح جعلني
يتطلب قد التمثييل. التصوير بأشكال خاص عَمٍه من تُعاني كانت إذا عما أخرى مرًة
يفوق اصطالح، أو رمز كاستيعاب التعلم، من نوًعا التمثييل التصوير أشكال عىل التعرف
الذين البدائية الثقافات إىل امُلنتمني الناس إن يُقال لذلك األشياء. عىل للتعرف الالزَم ذلك
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كان فإذا آخر. ليشءٍ تمثيالت أنها إدراك يف يفشلون قد قبُل من فوتوغرافية صوًرا يَروا لم
الدماغ، بواسطة خصوًصا بناؤه يجب البرصية التمثيالت عىل للتعرف د معقَّ نظاٌم هناك
تماًما ما، مرٍض أو دماغية سكتٍة نتيجَة النظام ذلك يف تلف بسبب تُفَقد قد القدرة فهذه

أخرى. ُمكتَسبة قدرة أي أو املثال، سبيل عىل للكتابة، امُلكتَسب الَفهم يُفَقد قد ِمثلما
امَلغيل املاء وسكِب امَلوقد عىل من ية الغالَّ أخذ يف َرشَعت حيث املطبخ، إىل ليليان تِبعُت
املثال، سبيل عىل العلم، مع جيًدا، امُلزدحم مطبخها يف تتنقل وكأنها بَدت الشاي. إبريق يف
مؤٌن هناك وكانت واحد، جداٍر عىل َمشاجب عىل معلَّقة كانت واألواني املقايل جميع أن
قالت: محتوياتها، يف واختربتها جة الثالَّ فتحنا وعندما امُلعتادة. أماكنها يف محفوظة مختلفة
فهناك ا، مهتمٍّ كنَت وإذا لطيفة، ونقانق الُعلوي، الرفِّ عىل وزبد وحليب، برتقال، «عصري
جة؛ الثالَّ باب يف البَيض عىل كذلك تعرََّفت أجبان.» … النمساوية األشياء تلك من واحدٌة
تفعل كانت بينما أخرى إىل بيضة من إصبعها ناقلًة صحيًحا، عدٍّا عدَّته سألتُها، وعندما
يتألف منهما كلٌّ ان؛ صفَّ — بيضات ثماني أنها خاطفة نظرة من أرى أن استطعُت ذلك.
لنظرية وفًقا ثمانيًا، كونها إدراك تستطع لم أظن، كما ليليان، لكن — بيضات أربع من
إن وقالت بواحدة. واحدًة البيضات عدُّ عليها وكان بسهولة، اإلدراكي، ن التكوُّ أو الجشتالت
وبالطبع، حمراء، أغطية ذات ُمتطابقة زجاجاٍت يف تأتي فكلُّها «كارثة». لديها التي التوابل
بعض يف املساعدة وأطلب … «أشمها! لذلك: األسماء. ملصقات قراءة تستطيع تكن لم
األرقام. أرى «ال عنه: فقالت كثريًا، تستخدمه كانت الذي امليكروويف، فرن أما األحيان.»
من مزيد إىل بحاجة كان إذا ما وأرى الطعام، ق وأتذوَّ أطبخ، باإلحساس، وأستخدمه

الطهي.»
املطبخ، يف يشء أي عىل برصيٍّا التعرف يمكنها بالكاد كانت ليليان أن من الرغم عىل
نوع باستخدام وذلك األساس، من أخطأْت إن تُخطئ، ما نادًرا تجعلها بطريقٍة نظَّمته فقد
حَسب األشياء تُصنَّف فلم املبارشة. اإلدراكية املعرفة من بدًال طة املبسَّ التصنيف أنظمة من
ما حدٍّ إىل واالرتباط، والسياق، واملوضع، والشكل، والحجم، اللون، حسب ولكن معناها،
املكان. هذا حِفَظت وقد مكانه، يشء لكل كان مكتبة. يف الكتَب يٌّ أمِّ شخٌص يُرتب قد كما
سيَّما ال الطريقة، بهذه حولها األشياء طبيعة عىل ليليان استدالل كيفية وبرؤية
كسكاكني الشكل، امُلتشابهة األشياء مع ستفعل عما تساءلُت تمييز، كعالمة اللون باستخدام
مشكلة، كانت هذه أن اعرتَفت كبري. حدٍّ إىل ُمتشابهًة بَدت التي اللحم، وسكاكني السمك
كنقطٍة عليها، اقرتحُت كما عالمة، وضُع يمكنها كان ربما بينها. تخلط كانت ما كثريًا وأنها
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من تتمكَّن حتى اللحم؛ سكاكني عىل حمراء وأخرى السمك، سكاكني عىل صغرية خرضاء
ُمتأكدًة تُكن لم لكنها بالفعل، هذا يف فكََّرت إنها ليليان قالت النظر. بمجرَّد الفرق رؤية
مائدة أدوات ضيوُفها سريى كان فكيف اآلخرين. أمام بمشكلتها «التباهي» يف رغبتها من
حدِّ عىل عيادة» أو نفسية («كتجِربٍة ملوَّنة؟ رموز ذات شقة أو ملوَّنة، رموز ذاَت وأطباًقا
تحتاج قد أنها يف واَفقتني ولكنها الفكرة، هذه بمثل يُحيط الذي «التصنُّع» أزعجها قولها.)

لديها. العمه حالة تفاقَمت إذا إليها
يف الحال كان كما الحاالت، بعض يف يُْجدي ال ليليان تصنيف نظام كان عندما
تكن لم إذا ولكن والخطأ. التجِربة بطريقة العمل يُمكنها كان امليكروويف، استخدام
ُمخيف نحٍو عىل ذلك ظهر كبرية. صعوباٌت تظهر أن املمكن من كان مكانها، يف األشياء
الطعام. ُغرفة طاولة إىل جالسني — وأنا وكلود، ليليان، — ثالثتنا كان زيارتي. نهاية يف
شاي إبريَق جلبت ثم والكعك، البسكوتي حلوى ووزَّعت املائدة، أعدَّت قد ليليان كانت
؛ معنيَّ انتباٍه عىل اإلبقاء مع ولكن الطعام، نتناول ونحن تتحدث كانت البخار. منه يتصاعد
ال حتى الحًقا)، ذلك (أدركُت يشء كل أثر وتتبع طبق، كل وحركَة موضَع ترصد كانت إذ
الحَظت الذي البسكوتي، سوى ترتك ولم املطبخ، إىل الفارغة األطباق ألخذ نهَضت «يتوه».
حديث أوَل ذلك وكان دقائق، بضَع وكلود أنا الحديث أطراف تجاذبنا للغاية. أعجبني أنه

بيننا. البسكوتي طبق دافَعني وحدنا، لنا
أن «يجب قالت: لالنرصاف، استعداًدا حقيبتي بحزم وهممُت ليليان، عادت عندما
أن تستطع لم غريب، نحٍو وعىل اآلن، اللحظة تلك يف ولكن معك»، البسكوتي بقية تأخذ
عىل اليمني إىل البسكوتي كان هذا. بسبب ثائرة ِشبه وصارت يق، الضِّ وتملَّكها تجَده،
أو هو، أين تعلم تُعد لم موضعه، من تحرَّك قد الطبق أن إىل نظًرا ولكن طبقه، يف الطاولة
للغاية ُمندهشًة كانت ذلك، ومع للنظر. اسرتاتيجيًة تملك ال بَدت تنظر. اتجاه أي يف حتى
إال تلحظ ولم مظلًة، باعتبارها عليها التعرف يف فشَلت لقد الطاولة. عىل ِمظلَّتي لرؤية
هذا كان إذا عما ِجدِّية يف لحظة ِنصَف وتساءَلت ظهر، قد وُملتويًا ُمنحنيًا شيئًا هناك أن

ثعبانًا. اليشء
املمكن من كان إذا عما وسألتها البيانو، نحو تتَّجه أن ليليان من طلبُت أغادر، أن قبل
بدأت بنفسها. ثقتها من كبريًا قدًرا فقدْت أنها الواضح من كان تردََّدت. شيئًا. يل تعزف أن
عندما فواصل. بضع بعد ُمعتذرًة فجأًة فْت توقَّ لكنها باخ، فوجات بإحدى جميل، نحٍو عىل
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عينَيها، أغمضت تشجيع وبعد عنها؛ سألُت البيانو، عىل شوبان ملازوركات مجلًدا رأيت
رائَعني. وإحساس وبحيوية تعثُّر، دون ٥٠ رقم املقطوعة من مازوركتنَي وعزَفت

«تُشتِّتني قائلًة: فحسب»، َحراك بال «قابعٌة املطبوعة املوسيقى أن ذلك بعد أخربتني
هذه مثل يف وهكذا، املفاتيح» لوحة أو يدي، أو للصفحات، الناس قلُب أو املدوَّنة، رؤية
دون وتؤدَي عينَيها تُغلق أن عليها كان اليمنى. بيدها خاصًة أخطاءً، ترتكب قد الظروف،

امُلرَهفة. وأذنها العضلية»، «ذاكرتها فقط مستخدمًة النظر،
تقدًما تقدَّم لقد ره؟ وتطوُّ الغريب ليليان مرض طبيعة عن أقول أن يمكنني ماذا
توجد وكانت سنوات، ثالث قبل العصبي الفحص إىل خضوعها منذ ما حدٍّ إىل واضًحا
بحتة. برصيًة تعد لم ربما مشاكلها أن إىل — إشارات كونها عن تِزد لم وإن — إشاراٌت
تتعرف عندما حتى األشياء تسمية يف صعوبًة أحيانًا تُواجه كانت الخصوص، وجه فعىل

الكلمة. إىل التوصل تستطيع تكن لم عندما وتلعثُم باضطراب تتحدث وكانت عليها،
وأظهَر السابق، بالتصوير ملقارنته امِلغناطييس بالرنني جديد تصويٍر إجراء طلبُت
عالمة أيُّ ثَمة كانت هل الدماغ. جانبَي عىل البرصية املناطق يف اآلن االنكماش بعض وجود
أنني من الرغم عىل بذلك، الجزم الصعب من كان آخر؟ مكاٍن يف حقيقي تلف وجود عىل
أساسية الدماغ من أجزاءٌ وهي أيًضا، الحصني يف االنكماش بعض وجود يف أشكُّ كنت
القذايل عظام يف كبري حدٍّ إىل محصوًرا يزال ال كان التلف لكن الجديدة. الذكريات لتسجيل

للغاية. بطيءٌ التقدم معدَّل أن واضًحا وكان القذالية، الصدغية والقرشة
أن رضورة عىل شدَّد كلود، مع املغناطييس بالرنني التصوير نتائج ناقشُت عندما
ملرض امُلخيفة التسمية رأسها عىل ليليان، مع حديثي يف بعينها مصطلحات أتجنَّب
يف يُفكران كانا أنهما الواضح من كذلك؟» أليس ألزهايمر، ليس «إنه قال: ألزهايمر.

كثريًا. األمر هذا
أكثر يشءٌ أنه عىل األمر إىل النظر ينبغي امُلعتاد. باملعنى ليس متأكًدا. «لست قلت:

ة.» ِحدَّ وأقلُّ ندرًة،

∗∗∗

عام يف وزمالؤه بنسون فرانك هو رسميٍّا الخلفي القرشي موَر الضُّ وصف َمن أول كان
بكثري. ذلك بعد ما إىل به االعرتاف وعدم شك، بال وجوده عدم من الرغم عىل ،١٩٨٨
عرشات ووصفْت به، االعرتاف من ُمفاجئة موجًة أثارت البحثية وآَخرين بنسون ورقة لكن

اآلن. به الحاالت
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لإلدراك األساسية بالجوانب الخلفي القرشي بالضمور امُلصابون األشخاص يحتفظ
اإلصابة إىل يميلون لكنهم اللون. أو الحركة تبنيُّ عىل القدرة أو البرص ة حدَّ مثل البرصي،
وأحيانًا واألشياء، الوجوه عىل التعرف أو القراءة، كصعوبات دة، معقَّ برصية باضطراباٍت
يف حتى أو أحيائهم يف املرىض بعُض يتوه إذ شديًدا؛ البرصي الخلل يصبح قد الهالوس.
أخرى، صعوباٌت ذلك يتبع ما وعادًة البيئي». «العمَه هذا عىل بنسون ويُطلق منازلهم،
نفسه، املرء أصابع َعَمه وحتى والحساب، الكتابة يف وصعوبة اليساري، اليَميني كالتََّوهان
قد األحيان بعض ويف جريستمان. بمتالزمة أحيانًا ى تُسمَّ مشاكل أربع من مجموعٌة وهي
األلوان عىل التعرف عىل قادًرا الخلفي القرشي الضمور من يُعاني الذي املريض يكون
حاالٍت ويف األلوان. تسمية بفقد ى يُسمَّ ما وهو تسميتها، عىل قادر غري ولكنه وتنسيقها،

الحركات. وتتبُّع البرصي االستهداف يف صعوبة توجد قد ندرًة، أكثر
البقاء إىل والشخصية واالستبصار، والذكاء، الذاكرة، تَميل الصعوبات، هذه ُمقابل ويف
مريض كلَّ إن يقول بنسون كتب فقد املرض. مسار من ُمتأخرة مرحلٍة حتى حالها عىل
من كبريًا قدًرا وأظهَر الجارية، لألحداث وُمدرًكا تاريخه، تقديم بإمكانه «كان وَصفه

مِلحنته.» والتمييز اإلدراك
فإنه واضح، بشكٍل دماغي تنكُّيس مرٌض الخلفي القرشي الضمور أن من الرغم عىل
تظهر قد إذ ألزهايمر؛ ملرض شيوًعا األكثر األشكال عن طبيعته يف تماًما مختلًفا يبدو
والشخصية السلوك ويف واستخدامها، اللغة َفهم ويف والتفكري، الذاكرة يف َجسيمة اٌت تغريُّ
وقٍت يف عموًما رحيم) نحٍو عىل (ربما يحدث ما واستبصار تمييز عىل القدرة وتُفَقد غالبًا،

مبكِّر.
ظهور من سنوات تسع بعد فحتى نسبيٍّا؛ حميًدا املرض مسار بدا ليليان، حالة يف

تَقُطنه. الذي الحي أو منزلها يف تَتُه لم األوىل، األعراض
بي الدكتور مرييض بحالة نفُسها، ليليان فعلْت كما حالتها، أقارَن أن إال يَسْعني لم
وكلٌّ للغاية، وموهوبًا ُمحرتًفا موسيقيٍّا كان منهما فكلٌّ ُقبَّعة». زوجتَه حسب الذي «الرجل
من العديد يف ملحوظة بصورٍة سليًما منهما كلٌّ ظل بينما حاد، برصي بعمٍه أُصيب منهما
حتى مشكالته؛ عىل للتحايل بارعة ُطرًقا ر، طوَّ أو منهما، كلٌّ واكتشف األخرى، الجوانب
قد مما الرغم عىل املوسيقى، كليات يف مستًوى أعىل عىل التدريس يف االستمرار من يتمكَّن

تماًما. رة مدمِّ إعاقاٌت أنه يبدو
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مرضه مع بي ودكتور ليليان من كلٌّ بها تَكيَّف التي الفعلية الطُّرق كانت ذلك، ومع
ويف منهما، كلٍّ لدى األعراض شدة خالل من منه جزءٍ يف انعكس ما وهو تماًما؛ مختلفًة
بالفعل يُعاني بي الدكتور كان والتدريب. املزاجية الحالة يف اختالفات خالل من آخر جزءٍ
األعراض ظهور من تقريبًا سنوات ثالث بعد ذلك وكان رأيتُه، عندما خطرية مشكلٍة من
أمسك فقد أيًضا؛ اللمس يف بل برصية صعوباٍت من فقط يُعاني يُكن لم عليه. األولية
اإلدراك من والقليَل الالُمباالة، أو االستخفاف من نوًعا وأظهر ُقبعة. وحسبه زوجته برأس
ال أنه ليُعوِّضحقيقة خياله وحي من بأشياءَ يَهذي كان ما وكثريًا مريًضا، كان أنه لحقيقة
تسع بعد — التي ليليان، مع كبري حدٍّ إىل ُمتناقًضا هذا وكان يراه. كان ما تحديد يستطيع
مشاكلها تتعدى َجسيمة مشاكل لديها تكن لم — عليها األعراض ل أوَّ ظهور من سنوات

لحالتها. ا حادٍّ إدراًكا وأظهرت والتدريس، السفر عىل قادرًة تزال ال وكانت البرصية،
باستخدام االستدالل، طريق عن األشياء عىل التعرف عىل قادرًة تزال ال ليليان كانت
الدكتور أما وذكائها. ذاكرتها جانب إىل والحركة، وامَللمس والشكل للَّون السليم رها تصوُّ
بالنظر قفاز عىل التعرَف املثال، سبيل عىل يستطع، فلم بذلك. القيام يستطع يكن فلم بي،
«سطح مثل العبث، حدِّ إىل مجردة بمصطلحاٍت وصفه عىل قدرته من الرغم (عىل اللمس أو
أهو … الكلمة هي هذه كانت إذا خارجية، تجيبات خمس [مع] نفسه عىل ينطوي ممتدٍّ
يعتمد العموم يف كان املصاَدفة. بطريق يِده يف عليه حصل أن إىل ما؟») نوع من حاويٌة
كان الذي الغناء، له وأتاح ق. التدفُّ عىل الفعل، عىل األشياء، «فعل» عىل كيلِّ ِشبَه اعتماًدا
إىل به امُلصاب العمِه عن التغاَيض العالم، يف كبتُه متعذٍِّر طبيعي نشاٍط أكثَر إليه بالنسبة
املالبس، الرتداء أغاٍن يُغنيها؛ أو بها يُدندن كان التي األغاني أنواع كل لديه كان ما. حدٍّ
وحياته أنشطته تُنظم أن يُمكنها املوسيقى أن وجد فقد للعمل. وأغاٍن للحالقة، وأغاٍن
املوسيقية، بموهبتها كذلك احتفظْت فقد ليليان. مع الحاَل هو هذا يكن لم ولكن اليومية.1
اسرتاتيجية إليها، بالنسبة تكن، فلم اليومية؛ حياتها يف ُمشابًها دوًرا تلعب لم ولكنها

العمه. مع للتعامل

قد كلود وكان تهما، شقَّ يف وكلود ليليان زيارَة عاودُت ،١٩٩٩ يونيو يف أشُهر، بضعة بعد
بحريٍة تتحرَّك فهمُت، كما ليليان، وكانت أوروبا، يف يَقضيها التي أسابيعه من لتوِّه عاد
ل، املفضَّ مطعمها إىل تذهب فكانت دائرة، نصف شكََّلت تهما شقَّ من بنايات أربع نطاق يف
إىل بطاقاٍت تُرسل كانت ليليان أن رأيُت وصلت، عندما احتياجاتها. وقضاء ق، والتسوُّ
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أسرتاليا، وإىل أملانيا، وإىل كوريا، إىل هة موجَّ أظُرٌف هناك كانت فقد العالم؛ حول أصدقائها
لم منه تُعاني كانت الذي القراءة تعذُّر أن واضًحا كان الطاولة. عرب ُمتناثرة الربازيل، وإىل
عشوائيٍّا منترشة تكون ما أحيانًا والعناويَن األسماء أن من الرغم عىل ُمراَسالتها من يُقلل
كانت كيف ولكن تها، شقَّ يف جيِّد نحٍو عىل معها تسري األمور أن بَدا ولكن املظروف. عىل
الحي حتى أو امُلزدحمة، نيويورك أحياء من حي أي يف السري يات وتحدِّ ق التسوُّ مع تتعامل

تَقُطنه؟ الذي
األملانية األغنية غناء يف الفور عىل ليليان فبدأْت ل.» نتجوَّ َدعونا نخرج، «َدعونا قلت:
كانت التي ل» املتجوِّ «فانتازيا مقطوعة إىل انتقلْت ثم — شوبرت تحبُّ فهي — «املتجول»

لألوىل. امتداًدا
عليهم تعرََّفت قد كانت إذا ما يل واضًحا يكن لم الجريان. بعُض حيَّاها امِلصعد، يف
األنواع، جميع من األصواَت الفور، عىل األصواَت تُدرك كانت فقد أصواتهم. عرب أم بالنظر
فقد واألشكال. األلوان مع كانت كما الشأن، هذا يف االنتباه ُمفِرطة بَدت الواقع يف إنها بل

إشارات. باعتبارها خاصة أهميًة اكتسبَت
ف، والتوقُّ السري الفتتَي قراءَة تستطع لم أنها صحيٌح الشارع. عبور يف صعوبًة تجد لم
عندما تمَيش أن بإمكانها أن أيًضا تعرف وكانت منهما، كلٍّ ولون موقع تعلم كانت ولكنها
ِتجارية ٍت محالَّ عىل وتعرََّفت امُلقابلة، الناصية عىل كنيس إىل أشارت تُومض. اإلشارة كانت
بالٌط له كان الذي ل، املفضَّ مطعمها مع الحال هو كما األلوان، أو األشكال خالل من أخرى

بالتناوب. وأبيض أسود
التي الكوة إىل الفور عىل هْت توجَّ إذ ق؛ تسوُّ عربَة وأخذنا ماركت سوبر إىل ذهبنا
يف أو والخرضاوات، الفاكهة قسم عىل العثور يف صعوبًة تجد لم العربات. هذه بها توجد
البداية يف تتمكن لم والهليون. األصفر، والُفلفل والجزر، ثرى، والُكمَّ التفاح، عىل التعرف
املفقودة الكلمة إىل َلت توصَّ ثم البصل؟» عائلة من هو «هل قالت: لكنها الكرَّاث، تسمية من
رائع، «فروي يشء أنها (رأت بها. تُمسك جعلتها حتى الكيوي، فاكهُة تْها حريَّ وقد «كراث».
ليليان حدَّقت هذا؟» «ما وسألُت: الفاكهة. فوق معلَّق يشء إىل يدي مَددُت صغري.») كفأٍر
ُمحرج ضحٍك يف انفجرت تلمسه، جعلتُها عندما ورق؟» أهو يؤَكل؟ يشءٌ هو «هل تردُّد. يف

البالهة؟» بهذه أكون أن يل كيف أوعية. حامل فرن، قفاز «إنه وقالت: اليشء. بعض
متعدِّد متجٍر يف ِمصعد عامل بطريقة ليليان، صاحت التايل، القسم إىل انتقلنا عندما
أن واضًحا كان اليمني». عىل والزيوت اليسار، عىل السلطات «صلصات قائلًة: األقسام،
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معيَّنة، طماطم صلصَة تريد كانت وألنها رأسها. يف بأكمله ماركت للسوبر خريطًة لديها
كان ُملَصقها ألن الرفِّ عىل من التقطتها مختلفة، ِتجارية عالمًة عرشة اثنتَي بني من
هو «اللون أن أخرى مرًة وأكَّدت صفراء». دائرٌة تحته غامق أزرق «مستطيٍل عىل يحتوي
عليه التعرُّف يُمكنها حيث إليها، بالنسبة مبارش برصي منبِّه أكثر هو هذا كان األساس».
ارتديُت نتفرق، أن من وخوًفا السبب، (لهذا آخر. يشء أي عىل التعرف من تتمكَّن ال عندما
عىل موقعي تحديد من سيُمكِّنها ذلك أن لعلمي زيارتنا؛ أثناء األحمر باللون مالبيس كامل

تفرَّقنا.) إذا الفور
لديها يكون ال فقد بالستيكية، حاويٌة واجهتها فإذا دائًما. كافيًا يكن لم اللون لكن
تجد كانت ما وكثريًا ام. الشمَّ أم السوداني الفول زبدة عىل تحتوي كانت إذا عما فكرٍة أدنى
وتطلب مستعملة، كرتونًة أو القصدير من ُعلبًة معها تُحِرض أن لها اسرتاتيجية أبسط أن

مثيلتها. إيجاد يف مساعدتَها األشخاص أحد من
ِسالل من كومة يف التسوق بعربة قصٍد بال اصطدمْت ماركت، السوبر غاَدرنا عندما
بسبب اليمنى؛ ِجهتها يف دائًما تحُدث، عندما الحوادث، هذه مثل كانت يمينها. عىل ق التسوُّ

الجانب. هذا يف البرصي وعيها ضعف

قبل. من يل أتت حيث العيادة؛ يف وليس مكتبي يف ليليان لرؤية رتَّبُت أشُهر، بضعة بعد
لقد بنسلفانيا. محطة من فيليدج جرينتش إىل طريقها ت شقَّ أن بعد الفور، عىل وصلْت
أنها من وتأكَّد موسيقي، حفٍل يعزفيف زوجها كان حيث السابقة، الليلة هافن نيو يف كانت
يدي»؛ ظهر أعرف كما بنسلفانيا محطة «أعرُف قالت: اليوم. ذلك صباح يف قطاًرا استقلَّت
املرور، وحركة الناس صخب وسط الخارج، يف لكن هناك. مشاكل لديها يكن لم لذلك
استفرسُت عندما السؤال.» إىل فيها اضُطررُت كثرية لحظاٌت هناك «كانت أنه إىل أشارت
كان مًعا، ماركت السوبر إىل وأنت أنا ذهبُت «عندما سوءًا. يزداد العمَه إن قالت حالها، عن
رشاء أردت إذا اآلن، لكن بسهولة. عليها التعرُّف من تمكَّنُت التي األشياء من الكثري هناك
اآلخرين من تطلَب أن عليها كان عام، وبوجٍه اآلخرين.» أسأل أن إىل أُضطرُّ نفسها، األشياء
يف ُمفاجئة تغيريات أو عسري، َدَرج هناك كان إذا يُساعدوها أن أو األشياء، لها يُعرِّفوا أن
عىل (للتأكد، والسمع اللمس عىل أكثَر تعتمد كانت األرض. يف انحرافات أو السري، مستوى
وتفكريها، ذاكرتها، عىل اعتماُدها وتزايَد الصحيح). الطريق تُواجه أنها من املثال، سبيل
املستوى عىل — ليُصبح كان ما عقباٍت عىل التغلب يف ملساعدتها السليم ها وِحسِّ ومنطقها،

مفهوم. غريَ عامًلا — البرصي
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مضغوط، قرٍص غالف عىل مكتبي يف لها صورة عىل الفور عىل تعرَّفْت فقد ذلك، ومع
اليشء.» بعض مألوفًة «تبدو ُمبتسمًة: فقالت لشوبان. تعزف وهي فيها ظهرْت

إىل بل الحائط إىل كرسيَّها تُِدر لم أوًال، مكتبي. يف معنيَّ جداٍر عىل رأت عما سألتُها
الحائط. مواجهة يف أصبحْت حتى كرسيَّها لها أدرُت ثم َمباني.» «أرى وقالت: النافذة،
األمر استغرق وهناك. هناك، نعم األضواء؟» تَرين «هل ُرويًدا. ُرويًدا هها أوجِّ أن عيلَّ كان
لونها عىل علقت أنها رغم األضواء، تحت أريكٍة إىل تنظر كانت أنها لتُقرر الوقت من قليًال
صحيًحا، كان الذي بقولها، وأذهلتْني األريكة، عىل قابًعا أخَرض شيئًا الحظْت الفور. عىل
رأت عما سألتُها كهذا. حبًال يُعطيها كان الطبيعيَّ ُمعالجها إن وقالت شد. حبَْل كان أنه
وأسود.» … أصفر «أرى فقالت: مجرَّدة)، هندسية أشكاٍل ذات لوحًة (وكانت األريكة فوق
ثم ساعة. أو مروحة. أو بالسقف. يتعلَّق يشء إنه وقالت ليليان جازفت هو. ما سألتها
رسمها لوحة الواقع يف كانت أكثر.» أو واحًدا شيئًا كان إذا ما ا حقٍّ أعرف «لم أضافت:
لديها يكن لم ليليان أن الواضح من لكن األلوان. بعمى ُمصابًا اًما رسَّ وكان آخر، مريٌض
واعتقدْت واحًدا، شيئًا كانت أنها من حتى ُمتأكدة تكن ولم لوحة، كانت أنها عن فكرٍة أدنى

الُغرفة. ِبنْية من جزءًا تكون قد أنها
من بوضوح للنظر الفتة لوحٍة تمييز تستطيع أال لها كيف ًا. محريِّ هذا كلَّ وجدُت
فوتوغرافية صورٍة عىل الفور عىل التعرف من تمكَّنْت أنها من الرغم عىل نفسه، الجدار
بينما أخرضنَحيل شدٍّ حبل عىل التعرف من تمكَّنْت كيف مضغوط؟ ُقرٍص عىل لها صغرية
يُحىص ال عدٌد هناك وكان عليها؟ التعرف أو عليها كان التي نفِسها األريكة رؤية يف َفِشلت

ذلك. قبل التناقضات هذه مثِل من
لم إنها قالت يد. ساعَة ترتدي كانت أنها بما الوقت، تقرأ أن يُمكنها كيف تساءلُت
بعد عليها عَرضُت العقارب. موضع معرفة يمكنها ولكن األرقام، قراءُة باستطاعتها يكن
إلخ.) ،Be ،Li ،He ،H) لعنارص رموز فيها استُبدلت ، لديَّ غريبة ساعًة ُخبث، يف ذلك،
بالنسبة تكن لم الكيميائية االختصارات ألن الرموز؛ هذه أمر من شيئًا تعي لم باألرقام.

األرقام. من غموًضا أقلَّ أو أكثَر إليها
عيلَّ. لتتعرف زاهية ألوان ذات قبعًة فيها ارتديت األقدام، عىل سريًا نزهة يف خرجنا
أيًضا. كذلك كنُت ولكنني املتاجر، أحد نافذة يف املوجودة األشياء من مندهشًة ليليان كانت
مصنوعاٍت تكون أن املمكن من كان لكن التبتية، اليدوية للمصنوعات متجًرا هذا كان
املتجر، لهذا امُلجاور املتجر أما به. يشء لكل املألوفة غرِي الغريبة الطبيعة إىل نظًرا مرِّيخية؛
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عيادتي. إىل طريقها يف به مرَّت أنها وذَكَرت الفور، عىل عليه تعرَّفْت أنها الغريب من فكان
أخربتْني وقد واألشكال. األحجام مختِلف من الساعات عرشاُت به للساعات، متجًرا كان

بالساعات. شغٌف لديه كان أباها أن الحًقا
أنه اعتقدْت ليليان أن من الرغم عىل تماًما، ًا محريِّ لغًزا آخر متجٍر باب عىل ُقفٌل شكَّل
ماهيَّته. عَرَفت فيها، ملستْه التي اللحظة يف ولكن صنبور.» مثل … «يُفتح شيئًا يكون قد
تجرِّب أن منها أردُت التايل. املبنى يف تي شقَّ إىل أخذتُها ثم القهوة، لتناُول قليًال فنا توقَّ
تعرَّفْت تي، شقَّ دخولها لدى .١٨٩٤ طراز بيكشتاين بيانو وكان بي، الخاصَّ الكبري البيانو
الدكتور حاَول ذلك، من النقيض (عىل الرَّدهة. يف الضخمة اقة الدقَّ الساعة عىل الفور عىل

اقة.) دقَّ ساعة مصافحة بي
مألوفًة بَدت ألنها ة؛ محريِّ وجدتُها مقطوعٌة وهي مقطوعة، وعزَفت البيانو إىل جلسْت
أنها ليليان أوضحت أيًضا. ذاِته الوقت يف مألوفة غري ولكنها ما، بطريقٍة إيلَّ بالنسبة
تتوُق وكانت عاَمني، قبل وسحرتها الراديو يف سمعتها قد كانت هايدن رباعيات من رباعية
بني رأسها، يف بالكامل ذلك وفعلت البيانو، عىل لتُعَزف أعدتها لذلك بنفسها. عزِفها إىل
إصابتها قبل البيانو عىل للعزف مقطوعاٍت تُِعد آلخر حنٍي من كانت فقد وُضحاها. عشيٍة
ذلك أصبح عندما ولكن األصلية، واملدوَّنة مخطوطة ورقٍة باستخدام وذلك القراءة، بتعذُّر
املوسيقية، ذاكرتها أن شعرُت بأذنها. بالكامل ذلك تفعل أن بإمكانها أنَّ وجدت مستحيًال،
مرونة، أكثر أيًضا ولكنها تماسًكا، وأكثر أقوى، أصبَحت املوسيقية، الذهنية وصورها
وإعادُة ذهنها، يف تعقيًدا املوسيقية األلحان بأكثر االحتفاُظ بإمكانها كان أنه لدرجة
تعمل التي قدراتها فأصبحْت قبل. من مستحيلًة كانت بطريقٍة ِذهنيٍّا، وعزفها إعدادها
وساعدتها إليها، بالنسبة أساسيًة املوسيقية والصور الذاكرة وتدعيم تقوية عىل باستمرار

سنوات.2 تسع قبل البرصية صعوباتها ظهور بداية منذ مسريتها يف ُقدًما امليضِّ عىل
الشوارع ويف مكتبي، يف موجودًة كانت التي األشياء إزاء الواضُح ليليان ارتباُك أسهم
املألوف، عىل اعتمادها ملدى لديَّ أفضل َفهٍم تكوين يف به امُلحيطة واملتاجر الصغرية
كانت إذا الوقت، وبمرور تَقُطنه. الذي والحي تها بشقَّ القوي ارتباطها ومدى واملحفوظ،
ستكون ولكنها تدريجيٍّا، به درايًة أكثَر ستصبح فربما ُمتكرر، نحٍو عىل مكانًا ستزور
بالكامل جديًدا ونظاًما الحيلة، وَسعة الصرب من الكثريَ ستتطلَّب إذ التعقيد؛ بالغة مغامرًة
يجُب املستقبل يف أنه لعيادتي، هذه ليليان زيارة بعد يل، واضًحا كان والحفظ. للتصنيف
والتحكُّم، بالتنظيم، تشعر كانت حيث شقتها، يف وزيارتها املنزلية، املكاملات أقترصعىل أن
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رسيايل، بَرصي تَحدٍّ إىل ُمتزايد نحٍو عىل يتحول إليها، بالنسبة الخروج، كان فقد والراحة.
أحيانًا. وامُلخيفة الخيالية الخاطئة بالتصورات ميلء

كانت إنها قالت ُمتزايد. قلٍق عن ًة معربِّ ،٢٠٠١ عام أغسطس يف أخرى مرًة ليليان يل كتبْت
القادم. األسبوع نهاية عطلة واقرتحت لزيارتها، قريبًا املجيء عىل قادًرا أكوَن أن تأُمل

َطوال منها أعاني (كنت اختالالت من لديَّ بما لعلمها بي؛ ب لرتحِّ بابها بجانب وقفْت
شقِّ عىل قدرتي وعدم واليمني، اليسار بني وَخْلطي الطبوغرايف، واإلدراك الرؤية يف حياتي)
بدا الذي القلق من بلمسٍة أيًضا ولكن كبرية، بحرارٍة بي بْت رحَّ املباني. داخل طريقي

الزيارة. طوال حولنا يحوم وكأنه
الحياة «إن قائلًة: الفوَّارة، املياه من كأًسا وأعطتني أجلستني أن بعد حديثها استهلَّت
الزجاجة، تَر لم وألنها جِتها؛ ثالَّ يف الفوَّارة املياه عىل العثور يف صعوبة واجهْت فقد صعبة.»
بيدها، الثالجة استكشاف يف بدأْت الربتقال، عصري من إبريق خلف «ُمتوارية» كانت التي
يف العينان … ن تحسُّ أي يوجد «ال الصحيح. بالشكل زجاجٍة عن بحثًا طريقها ُمتلمسًة
الدماغ يف الرؤية عن املسئولة األجزاء وأن بخري، أنهما بالطبع (تعلم للغاية.» سيئة حالٍة
أن وجَدت لكنها — آخر شخص أي قبل هذا أدركْت أنها الواقع، يف — تَضُعف التي هي
مًعا للتسوق ذهبنا عندما السيِّئتنَي») «عينَيها إىل تُشري أن طبيعية، واألكثر األسهل، من
بشكل، رمًزا أعطته األقل عىل أو تقريبًا، رأته يشء كل عىل تعرَّفْت أنها بدا عاَمني، قبل
تتحرك كانت أيًضا، الوقت ذلك يف املساعدة. إىل تحتاج بالكاد كانت ثَم ومن وموقع؛ ولون،
بكفاءة. تعمل وكانت يشء، أي تضيع أن دون مطبخها، أنحاء يف خطأ يشوبها ال بطريقٍة
يقترص لم ضياٌع وهو املخلَّلة، والرنجة الفوارة املياه من كالٍّ «أضاعت» فقد اليوم، أما
رأتهما. عندما كذلك عليهما تتعرَّف لم ولكنها فيه، وضعتْهما الذي املكان نسيان عىل فقط
للغاية رضوري أمٌر والتنظيم قبل، من عليه كان مما تنظيًما أقلَّ كان املطبخ أن والحظُت

حالتها. يف
الكلمات. عىل العثور يف مشاكلها أي ليليان؛ لدى التسمية َفْقد مشكلُة تفاَقمت كذلك
الحال، يف عليها تعرََّفت املطبخ، يف تُستخَدم التي الثقاب أعواد بعض عليها عَرضُت فعندما
النار.» إلشعال «هذا منها: بدًال وقالت ثقاب»، «عود تقول أن تستطع لم لكنها بَرصيٍّا،
ُمدركًة كانت السكر.» من «أفضل بأنه عَرَفته ولكنها السكر، بديل تسمية تستطع لم باملثل،
ال «عندما حًة: موضِّ قالت فقد معها. التعامل يف والسرتاتيجيَّاتها الصعوبات، لهذه تماًما

حدوده.» أعنيِّ شيئًا، أقول أن أستطيع
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وكونيكتيكت وكولورادو، أونتاريو، إىل مؤخًرا سافرت أنها من الرغم عىل إنها قالت
سنوات. بضع قبل فقط فعلت كما وحدها، بذلك القيام من لتتمكَّن تكن فلم زوجها، برفقِة
كلود كان عندما املنزل يف بنفسها االعتناء عىل تماًما قادرًة تزال ال كانت بأنها شعرت
فقط بل أشتكي، ال أنا ُمريًعا. الوضع يكون وحدي، أكون «عندما قالت: ذلك ومع بعيًدا.

األمر.» أصف
املشاكل. هذه تجاه شعوره عن كلود سألُت مرة، ذاَت املطبخ يف ليليان كانت عندما
قد أنه أعتقد عندما أحيانًا صربي «ينفد قائًال: أضاف لكنه مه، وتفهُّ تعاُطفه عن أعرَب
أحيانًا واالنزعاج بالحرية أشعر مثاًال. سأعطيك ضعفها. بعضمواطن يف مبالغٌة ثَمة تكون
ليليان الحظْت املاضية، الجمعة ففي األحيان. بعض يف «انتقائيٍّا» يكون ليليان «عمى» ألن
وجوه تعابرِي عىل تُعلَّق وأحيانًا ِملِّيمرتات. ببضعة مائلة معلَّقة كانت اللوحات إحدى أن
خمس بعد ثم هذا؟» «ما وتقول: ملعقة تلمس بينما الصغر. ُمتناهية صوٍر يف األشخاص
فقط األمر، يف نمط أيَّ أجد لم ُمماثلة.» واحدٌة «لدينا وتقول: ِمزهريَّة إىل تنظر دقائق
بعض يف هذا؟» «ما وتقول: بكوب تُمسك عندما موقفي يكون أن يجب كيف تضاُرب.

أقول؟» أن يجب ماذا كارثي. تأثريٌ وذا خطأً، هذا يكون قد ولكن أخربها. ال األحيان
عندما يتدخل أن يُمكنه مًدى أي فإىل اسية. الحسَّ شديدة مسألًة بالفعل، هذه، كانت
عندما مريًضا أو صديًقا ن نُلقِّ أن علينا ينبغي مًدى أي إىل إدراكية؟ حريًة تُواجه كانت
— باالتجاه اإلحساس أفقد عندما — نفيس أنا أرغب مًدى أي إىل األشخاص؟ أحَد ينىس
الطريق عىل العثور معركة لخوض أُترك أن أو الخاطئ االتجاه يف التخبُّط من النجاة يف
ُمزعًجا السؤال كان يشء؟ بأي «يُخَرب» أن منا أيٌّ يُحب مًدى أي إىل بنفيس؟ الصحيح
وتدبُّر والصعوبات، املشكالت حلِّ إىل بحاجة كانت بينما ألنها ليليان؛ مع خاص نحٍو عىل
تُهددها وكانت الوقت، طوال وتفاقًما حدًة تزداد البرصية صعوباتها كانت بنفسها، أمورها
قلُت والتوهان. االرتباك نتيجَة ذُعر نوبة يف بإدخالها كلود، الحظ كما األحيان، بعض يف
الحلَّ سيستدعي موقف فكل الِكياسة؛ باستثناء قاعدة، أي اقرتاح أستطيع ال إنني لكلود

به. الخاص
البرصية. ليليان وظائف يف العجيب التباين من حريٌة انتابتني اآلَخر، أنا ولكنني،
استقراره، وعدم التالفة البرصية قرشتها أداء تضاؤل مع ُمتماشيًا كان بدا، كما فبعضها،
قدرتها تذبذبت حني مشاكلها، أوىل ظهرْت عندما سنوات بعرش ذلك قبل حدث كما تماًما
لكنَّ الدم. ق تدفُّ يف تقلُّباٍت يعكس قد التباينات بعضهذه أن اعتقدُت املوسيقى. قراءة عىل
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بطريقتها ذلك عن التعويض عىل القدرة تناقص مع ُمتماشيًا بدا التباينات هذه من بعًضا
االستفادة عىل قدراتها أن الحني ذلك يف وشعرُت التناقص. هذا سبب كان أيٍّا امُلعتادة،
إىل متَِّجهة تكون ربما املبارش، البرصي اإلدراك عن كبديٍل الفكرية، وقدراتها ذاكرتها من
مىضلليليان وقٍت أي من أكثر بمكاٍن األهمية من كان لذلك، املرحلة. هذه يف أيًضا التضاؤل
اللون، مقدمتها يف االستخدام، سهلة ية حسِّ أدلًة تُوفر أن أي لألشياء؛ رموًزا» «تضع أن

له. الحساسية شديدة ظلَّت الذي
كقدرتها، امُلفاجئة، ليليان قدرات عن كلود ذكره ما خاص نحٍو عىل اهتمامي أثار ما
كانت أنها من الرغم عىل الصغر، شديدة صورٍة يف الوجه تعابري إدراك عىل املثال، سبيل عىل
أستطع لم األساس. من األشخاص عىل التعرف يف صعوبة من األحيان معظم يف تُعاني
يف أظهرتْها التي الشعورية قبل القدرات عىل مثاًال هذا كان إذا ا عمَّ التساؤل من نفيس منَع
لم أنها من الرغم عىل الكلمات، تصنيَف استطاعت عندما حدث كما السابقة، االختبارات
مثل إن حية». «غري أو حية» «كائنات باعتبارها تُمثلها التي األشياء عىل التعرف تستطع
الرغم وعىل به، امُلصابِة العمه من الرغم عىل ما حدٍّ إىل ممكنًا يكون قد الالواعي اإلدراك هذا
جهاز يف سليمة تزال ال أخرى آلياٍت استغلَّت ألنها منه؛ تُعاني الذي القرشي التلف من

اإلبصار.

«تعذُّر عن األصيل مصدره من مباًرشا استثنائيٍّا رسًدا ٢٠٠٦ عام ماكدونالد إيان نرش
وكانت تُنَرش، نوعها من شخصية روايٍة أوَل هذه كانت التعايف». مع املوسيقية القراءة
هاويًا وموسيقيٍّا أعصاب طبيَب كان نفسه ماكدونالد ألن مضاَعف؛ نحٍو عىل للنظر الفتًة
أخرى، مشكالت جانب (إىل به امُلصاب املوسيقية القراءة تعذُّر كان نفِسه. الوقت يف ُممتاًزا
نتيجَة حدث قد الطبوغرايف) والتوهان الوجوه، وعمى الحساب، يف صعوبات ِضمنها من
الرغم عىل أنه عىل شدَّد وقد التام.3 الشفاء عىل أوشك قد وكان انصمامية، دماغية سكتة
فإن باملمارسة، املرتبطة خاصًة املوسيقى، قراءة عىل قدرته يف تدريجي ن تحسُّ وجود من

آخر. إىل يوم من كبريًا تأرجًحا يتأرجُح كان لديه املوسيقية القراءة تعذُّر
وأن دماغية، بسكتٍة أُصيبت أيًضا أنها البداية يف لليليان امُلعالجون األطباءُ اعتقد
يف مألوفٌة التقلبات هذه مثل لكن األمر. هذا مع ُمتالزًما يكون قد قدراتها يف التباينات
النَّسا ِعرق فمرىض السبب. عن النظر برصف ُمستديم، لتلٍف تعرَّض عصبي جهاز أيِّ
املرىضالذين وكذلك َعصيبة، وأخرى جيدة بأياٍم يمرُّون األعصاب جذور ضغط عن الناتِج
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مخزوٌن هناك يكون تالًفا، األجهزة أحُد يكون فعندما السمع. أو البرص ضعف من يُعانون
العَرضيَّة، العوامل طريق عن تواُزنَه وإفقاده تشتيته يف أسهَل ويكون أقل، وفائٌض أقل
ُعرضًة أيًضا التالفة األجهزة هذه مثل وتكون العدوى. أو األدوية، أو الضغط، أو كاإلجهاد،
يُعانون حوة» الصَّ «فرتات كتابي يف ذكرتهم الذين مرضاي كان كما العفوية، للتقلبات

باستمرار.
منذ عرشة االثنتَي أو عرشة اإلحدى السنوات يف واملرونة باإلبداع تتميز ليليان كانت
وموسيقية، برصية، ملساعدتها؛ نوع كل من داخلية موارَد جلبَت فقد مرضها. بداية
وأصدقاؤها، عائلتها، املقدمة يف وكان التكيُّف، عىل الجميع وساَعدها وفكرية. وعاطفية،
يف أو ماركت السوبر يف امُلتعاونون واألشخاص وزمالؤها، طالبها، وأيًضا وابنتها، وزوجها،
للحفاظ ِفعله يمكن فيما درًسا كانت نوعها؛ من فريدًة العمِه مع تكيُّفاتها كانت الشارع.
لكن باستمرار. التقدم يف آِخذ ومعريف إدراكي تحدٍّ مواجهة يف وصامدة ُمتماسكة حياٍة عىل
هذا وكان كذلك. تجاَوزتْه ولكنها وموسيقاها، فنها يف املرض مع فقط ليليان تتكيَّف لم
تكامل الفائق، التكامل من نوًعا ر ويوفِّ يتطلب فنٌّ وهو البيانو، عىل عزفت عندما واضًحا
املرء ولذَّات والعاطفة، للفكر والخيال، للذاكرة والعقل، للجسم والعضالت، للحواسِّ كيلِّ
باملرض. تتأثَّر لم املوسيقية قدراتها أن الحظ لحسن الحياة. قيد عىل وللبقاء بالكامل،

نحٍو عىل ويُذكرها، زياراتي، إىل ساميًا طابًَعا يُضيف ما دائًما البيانو عىل عزُفها كان
الحصوُل بإمكانها يزال ال التي البهجة يُظهر كان فقد كفنَّانة. بُهويَّتها أهميًة، يقل ال

جانب. كل من بها تُحيط التي األخرى املشاكل كانت مهما وتقديمها، عليها
بالبالونات. مليئًة الشقة وجدُت ،٢٠٠٢ عام يف وكلود ليليان زيارة عاودُت عندما
حالٍة يف تبُد لم أيام.» ثالثة منذ ميالدي، عيَد هذا «كان األمر: يل ُموضحًة ليليان فقالت
قالت تماًما. ا يتغريَّ لم وحماسها صوتها أن من الرغم عىل اليشء، بعض واهنًة وبَدت جيدة،
بحثًا طريقها َست تلمَّ عندما للغاية هذا واتَّضح أكثر، تدهورت قد البرصية قدراتها إن
يف سلوكها بدا شقتها. داخل وتاهت الخاطئ، االتجاه يف وسارت عليه، لتجلس كريس عن
يُواجهها، ما شفرة حلِّ عن عجزها تزايُد عكس ما بكثري؛ أكرب بدرجٍة «أعمى» الوقت ذلك

البرصي. لإلدراك التام االفتقار وكذلك
حتى القراءة، يف استحالًة تجد صارت ولكن الرسائل، كتابة عىل قادرًة تزال ال كانت
تعشق كانت قليلة. سنواٍت قبل عليها قادرًة كانت التي بحرف حرًفا البطء الشديدة القراءة
بعض لها أرسل بأن ووعدتُها — والكتب الصحف من لها يقرأ كلود كان إذ — لها يُقرأ أن
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ُممسكًة البناية حول والتمشية قليًال، الخروُج بإمكانها يزال ال وكانت الصوتية. األرشطة
عجزها. تزايُد مع مىض، وقٍت أي من أكثَر قربهما ازداد فقد زوجها. بذراع

قادرًة وكانت دائًما، كانت كما بخري أُذنها بأن ليليان شعَرت هذا، كل من الرغم عىل
إىل املوسيقى كلية من طالب قدوم خالل من قليًال، التدريس ممارسة يف االستمرار عىل

كثريًا. البيانو عىل تعزف تعْد لم هذا، بخالف ولكن شقتها.
وقالت: وجهها. تهلَّل قبل، من يل عَزفتْها التي هايدن رباعية ذكرت عندما ذلك، ومع
أحد.» يعزفها ما فنادًرا قبل. من سمعتها قد أُكن لم املقطوعة. بتلك تماًما مفتونًة «كنت
إذ وُضحاها؛ عشيَّة بني البيانو عىل للعزف ِذهنيٍّا تها أعدَّ كيف أخرى مرًة يل ووصفت
اعرتضت أخرى. مرًة يل تعزفها أن منها فطلبُت رأسها. من إخراجها عىل قادرًة تُكن لم
كلود لها حه فصحَّ الخطأ. االتجاه يف ولكن البيانو، نحو ه بالتوجُّ ت وهمَّ اقتنعت، ثم ليليان،
قِلقًة وبَدت خاطئة، نغماٍت وعزفت البداية، يف تخبَّطت البيانو، إىل جلست وعندما برفق.
بعد موضعها وجدْت لكنها الحزن. من قلبي واعترص أنا؟» «أين قائلًة: صاحت وُمرتبكة.
حول ويلتفُّ يذوب ثم عاليًا يُحلق الصوت وراح رائع، نحٍو عىل العزف يف وبدأت ذلك،
منذ اإلطالق عىل تعزف لم «إنها هامًسا: يل وقال بهذا. وُمتأثًرا ُمنبهًرا كلود كان نفسه.
تُدندن وأخذت أعىل، إىل ليليان حدَّقْت تعزف، كانت وبينما أسابيع.» ثالثة أو أسبوعني
من وشعور قوة من تُظهره كانت ما بكل ة، تامَّ فنِّية برباعٍة عَزَفت لنفسها. بهدوء باللحن
ذلك، بعد موسيقية. مشادَّة أو غاضب، اضطراٍب إىل هايدن موسيقى مت تضخَّ إذ قبل؛
قالت النهائيَّني، والثبات التآلف إىل النغمات واتَّجهت االنتهاء، عىل الرباعية أوشكت عندما

يشء.» كل مع تسامحُت «لقد بهدوء:

هوامش

وزمالئه بنسون وصف من سنوات عرش قبل ،١٩٧٨ عام يف بي الدكتور رأيت (1)
التي واملفارقاُت بي، الدكتور قدَّمها التي الصورة تني حريَّ وقد الخلفي. القرشي للضمور
بدا أنه غري الدماغ، يف تنكُّيس مرٍض من يُعاني كان أنه الواضح من مرضه. يف ظهَرت
يكن لم إن ولكن رأيتُها. التي ألزهايمر مرض أشكال من شكٍل أيِّ عن تماًما ُمختلًفا
عام يف الخلفي القرشي الضمور عن قرأت عندما منه؟ يُعاني كان الذي فما ألزهايمر،
أن املمكن من كان إذا عما تساءلُت — الوقت ذلك يف تُويف قد بي الدكتور وكان — ١٩٨٨

حالته. تشخيص هذا يكون
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يُظِهر فهو ترشيحي؛ تشخيٍص سوى ليس الخلفي القرشيَّ مور الضُّ فإن ذلك، ومع
يشء ال أي األسايس؛ املرض تقدُّم عن شيئًا يذُكر ال لكنه الدماغ، من ترضًرا األكثر الجزءَ

الدماغ. من األجزاء هذه تلف سبب عن
الطبيعة عن معلوماٌت لديه يكن لم الخلفي، القرشي الضموَر بنسون وصف عندما
كان إذا ولكن يعتقد، كان كما ألزهايمر، من مرضاه يُعاني كان ربما له. األساسية املَرضية
بمرض ُمصابني كانوا ربما استثنائي. حدٍّ إىل شاذ شكٍل يف ألزهايمر كان فقد كذلك، األمر
األمامية الفصوص شيوًعا، أكثر نحٍو عىل يُصيب، دماغي تنكُّيس اضطراٌب وهو بيك،
وليس وعائي مرٍض من بنسون، ن خمَّ كما يُعانون، كانوا أيًضا ربما للدماغ. والصدغية
باتي والسُّ الخلفي الدوران بني املهطل منطقة يف صغرية النسداداٍت تراُكم أي تنكسيٍّا؛

للدماغ.
بضع قبل املستشفى يف رأيتها قد كنُت مريضة تذكَّرُت بهذا، ليليان أخربتْني عندما (2)
كانت الشوكي، بالنخاع عدوى نتيجَة تماًما مشلولًة وُضحاها عشيٍة بني أصبحْت سنوات،
باليأس، شعَرْت وشيٌك، التعايفَ أن واضًحا أصبح وعندما للنخاع. ُمفاجئ التهاٍب عن عبارًة
اليومية املباهج أيًضا بل الحياة، يف العظيمة األشياءَ فقط تفقد فلم انتهت؛ قد حياتها وأن
كانت التي تايمز»، «نيويورك جريدة يف امُلتقاطعة الكلمات حلِّ مثل املألوفة، الصغرية
األقل عىل تتمكَن حتى يوم، كل تايمز» «نيويورك بجريدة لها يُؤتى أن طلبْت لها. ُمدمنًة
فعلت عندما ولكن الحل. مفاتيح عىل بعينَيها وتمرَّ تكوينه، وتعرَف اللغز، إىل النظر من
تكتب وكأنها اإلجاباُت بَدت الحل، مفاتيح إىل نظرت عندما ألنها عادي؛ غري يشءٌ حدث هذا
القليلة األسابيع خالل لديها البرصية الصوُر فتعزَّزت لها. صة املخصَّ الفراغات يف نفَسها
يف وحلولها بأكملها، امُلتقاطعة بالكلمات االحتفاظ عىل قادرًة نفسها وجَدت حتى التالية،
اليوم. من الحق وقٍت يف َفراغها وقِت يف ذهنيٍّا، حلها، ثم مكثَّفة، واحدة معاينٍة بعد عقلها
أنها الحًقا، أخربتني كما فكرة، أيُّ لديها يكن لم إذ شللها؛ يف لها كبري عزاءٌ هذا يف وأصبح

والتصور. التذكر يف القدرات تلك بمثِل تتمتع كانت
بدقٍة البيانو عىل العزف عىل القدرَة ت، مؤقَّ نحٍو عىل أيًضا، ماكدونالد فقَد (3)

ليليان. منها تُعاني لم مشكلة وهي ووضوح،
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صالًة وتُدير امني، الرسَّ تُمثل وكانت والحيوية، بالذكاء تتمتَّع امرأًة إتش باتريشيا كانت
أطفالها تربية تولَّت موهوبة. هاوية امًة رسَّ نفُسها هي وكانت آيالند، لونج يف للعرضالفني
كما أيًضا و«ساحرة» بل نشيطة، حياًة تحيا ظلَّت الستني، سنِّ من اقرتبت وعندما الثالثة،
كانت إذ الدائمة؛ املنزلية والسهراُت القرية إىل االستكشافية الرِّحالُت حيث ابنتاها، وصفتها
أيًضا زوجها كان العشاء. مائدة عىل شخًصا ِعرشون لديها يكون ما وغالبًا الطبخ، تَْهوى
املالهي يف أحيانًا يعزف جيًدا، بيانو وعازَف الراديو، يف ُمذيًعا فكان املهام؛ متعدَد رجًال

أقىصحد. إىل اجتماعيٍّا ِكالهما كان سياسيٍّا. وناشًطا الليلية،
خضعت قد نفُسها بات كانت قلبية. نوبة إثر فجأًة بات زوج تُويف ،١٩٨٩ عام يف
اٌت مضادَّ لها وُوصفت السابق، العام يف الصمامات أحد يف تلف بسبب مفتوح قلب لعملية
إحدى قول حد عىل زوجها، وفاة مع ولكن بسهولة، األمر هذا مع تأقلَمت وقد للتخثُّر.
األنفاق، مرتو يف وسقطت وزنها، وفقَدت للغاية، ُمكتئبًة وأصبحت مذهولة، «بَدت ابنتَيها:
يف منزلنا باب عتبة عىل تائهة، كانت لو كما تظهر، وكانت بالسيارة، لحوادث وتعرَّضت
ِفراشها، وتلزم أيام لبضعة تكتئب («كانت ما نوًعا امِلزاج ُمتقلبَة دائًما بات كانت مانهاتن.»
من االرتباطات آالُف لديها يكون حيث املدينة إىل وتُهَرع ُمعاكس، ِمزاج إىل فجأًة تنتقل ثم

يتزعزع. ال دائم حزٌن عليها خيَّم اآلن ولكن األنواع»)، شتَّى
بالذعر، ابنتاها أصيبَت يوَمني، ملدة الهاتف عىل تردَّ لم عندما ،١٩٩١ عام من يناير يف
يف ُمستلقيًة ليجدوها الرشطة بمساعدة بات منزَل اقتحم الذي الجريان، بأحد واتَّصال
األقل، عىل ساعًة عرشين ملدة غيبوبة يف دخَلت إنها البنتَيها قيل للوعي. فاقدًة رسيرها
من األيرس النصف يف ضخمة دموية جلطٌة هناك كان حاد. دماغي نزيٍف من وعانت

تنجو. لن أنها يُعتقد وكان لديها، امُلسيطر النصُف وهو الدماغ،
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أخري. كإجراءٍ ِجراحية لعمليٍة بات خضعت ن، تحسُّ دون املستشفى يف أسبوع بعد
البنتَيها. قيل كما الِجراحة، هذه بنتائج التنبُؤ باإلمكان يُكن فلم

ملا وفًقا بات، كانت فقد ُمريًعا. الجلطة، إزالة بعد البداية، يف الوضع بدا الواقع، يف
عيناها كانت األحيان بعض يف ترى. أنها يبدَو أن دون … «تُحدق ابنتَيها إحدى قالته
يتحدث واعيًة.» كانت إذا وما يحدث، كان ماذا نعرف نكن لم تبدُوان. هكذا أو تتبعاني،
يحتفظ بالزومبي شبيهة حاالٌت وهي ُمزِمنة»، إنباتيَّة «حاالٍت عن أحيانًا األعصاب أطباء
أن يمكن ُمتماسَكني. نَفٍس أو وعي دون ولكن البدائية، الفعل ردود ببعض املريض فيها
عىل املرء بأن شعوٌر هناك يكون ما كثريًا إذ مؤلِم؛ حدٍّ إىل ًة محريِّ الحاالت هذه مثُل تكون
أن غري ى. مسمٍّ غري أجٍل إىل حتى أو ألشُهر تستمرُّ قد الحاالت لكن وعيه، يستعيَد أن وشك
معي «كان الري، ابنتُها تذكَّرت كما األيام، من يوٍم يف ثم أسبوَعني، ملدة استمرَّت بات حالة
تُريدين «هل فسألتها: إليها. تنظر رأيتها تريدها. وكانت يدي، يف للِحمية كوال مرشوب

اللحظة.» تلك يف يشء كل وتغريَّ برأسها. فأومأْت رشفة؟»
وما بحالتها علم عىل وكانت ابنتَيها، عىل وتعرََّفت الوقت، ذلك يف وعيَها بات استعادت
األيمن جانبها لكنَّ وشخصيتها، ورغباتها، تشتهيها، التي األشياءُ لديها كان بها. يُحيط
بالكلمات، ومشاعرها أفكارها عن التعبري عىل قادرًة تَُعد لم أنها واألخطر مشلوًال، كان
كان اإليماء. أو باإلشارة اإليمائية، الحركات واستخداُم بالعني اإلشارُة بإمكانها كان فقط

بالُحبسة. ُمصابًة باختصاٍر، كانت، للغاية. ضعيًفا أيًضا للكالم فهُمها

ذاته حدِّ يف الكالم ليس لكن الكالم، عىل القدرة فقدان اشتقاًقا، ،(Aphasia) الُحبْسة تعني
فإن ثَم (ومن جزئيٍّا. أو كليٍّا سواءٌ فهمها، أو بها التعبري أي نفُسها؛ اللغة بل يُفَقد، الذي
إصابة بعد بالُحبسة يُصابون قد اإلشارة لغة يستخدمون الذين الِخلقي مم بالصَّ امُلصابني
فهمها، أو اإلشارة لغة استخدام عىل قادرين غريَ ويُصبحون دماغية، سكتٍة أو بالدماغ

الناطقني.) األشخاص لُحبسة الجوانب كل من ُمشابه اإلشارة لغة يف ُحبسٌة وهي
تمييٌز يُوضع ما وعادًة امُلتأثرة، الدماغ أجزاء حَسب مختلفة، عديدة أشكاٌل للحبسة
هذا ى يُسمَّ ِكَليهما، وجود حالة ويف االستقبالية، والحبسة التعبريية الحبسة بني واسع

«الشاملة». بالحبسة
ثالثمائة كل بني من واحًدا شخًصا أن ُقدِّر فقد النادر؛ باليشء ليست الحبسة إن
لسكتٍة نتيجة ذلك أكان سواءٌ الدماغ، يف تلف نتيجَة ُمستديمة حبسٍة من يُعاني قد شخص
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قد الناس من كثريًا أن غري دماغي. تنكُّيس مرض أم ورم، أم الرأس، يف إصابة أم دماغية،
دقائق بضع تستمرُّ للُحبسة، عابرة أشكاٌل أيًضا (توجد الحبسة. من جزئيٍّا أو كليٍّا تعاَفوا

رصع.) أو نصفي صداع نوبة أثناء تحُدث وقد فقط،
إىل ميل أو الكلمات عىل العثور يف بصعوبٍة أشكالها أخفِّ يف التعبريية الُحبسة تتميَّز
ذلك يف بما األسماءُ، وتميل للُجمل. العامة بالِبنية املساس دون الخاطئة، الكلمات استخدام
يصبح التعبريية، للحبسة ًة حدَّ األكثِر األشكال ويف خاص. بشكٍل التأثر إىل األعالم، أسماءُ
أقواٍل عىل لديه األمر ويقترص نحويٍّا، ة تامَّ كاملة ُجمٍل تكوين عىل قادر غريَ الشخُص
صامتًا الشخص يكون للغاية، ة حادَّ الُحبسة كانت إذا أما وموَجزة، ضعيفة «تلغرافية»
ويف «رائع!»). أو «اللعنة!» (مثل الكلمات بعض قذف عىل آلخر حني من القدرة مع تقريبًا،
نتيجَة الظروف؛ جميع يف ينطقها واحدة عبارًة أو كلمًة املريض يلزُم قد األحيان بعض
الدماغية جلطتها بعد يشء أيَّ تقول أن تستطع لم مريضة لديَّ كان الواضح. إحباطه
تنطق أن بإمكانها يُكن لم إيطالية، سيدًة كانت أخرى، ومريضٌة أمي»، يا لِك «شكًرا سوى

الكاملة». الحقيقة الكاملة، «الحقيقة ِسوى
ستينيَّات يف الُحبسة ملرض الرُّواد امُلستكشفني من وهو جاكسون، هيولينجز اعترب
وأنهم «الخربي»، الكالَم يفتقدون املرىض هؤالء مثل أن عرش، التاسع القرن وسبعينيَّات
ألنفسهم. حتى «اإلخبار»، أو الكالم من يتمكَّنوا لم ثَم ومن أيًضا؛ الداخيل الكالم فَقدوا
قاَرن السياق هذا ويف الحبسة، يف مفقودًة كانت املجرد التفكري عىل القدرة بأنَّ شعر لذلك

بالكالب. الحبسة ُمصابي
بالعديد كابور ناريندر يستشهد الطبية»، للعقول امُلصابة «األدمغة الرائع كتابه يف
أُصيب نفس عالُم وهو موس، لسكوت إحداها كانت الُحبسة. عن الشخصية الروايات من
تَجِربته، بعُد فيما ووصف بالُحبسة، ُمصابًا وأصبح واألربعني، الثالثة سنِّ يف دماغية بسكتٍة
واملفاهيم الداخيل الكالم فقدان حول جاكسون هيولينجز مفاهيم مع كثريًا توافقت التي

الداخلية:

بُحبسة ُمصابًا كنُت املستشفى، يف التايل اليوم صباح يف استيقظُت عندما
إذا يل اآلخرون يقوله ما بصعوبٍة أفهم أن باستطاعتي كان تماًما. (شاملة)
لقد … للغاية املادية الحركة أشكال من بشكٍل وممثًَّال بطيئًا الحديُث كان ما
خالل فقدُت إنني بل والكتابة. والقراءة، التحدث، عىل تماًما القدرة فقدُت
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وفقدُت … تفكريي يف أي داخليٍّا؛ الكلمات استخدام عىل القدرَة األوََّلني الشهرين
تامٍّ فراٍغ يف أسابيع تسعة إىل ثمانية نحو عشُت لذلك، الحلم. عىل القدرَة أيًضا
اآلني الحارض مع إال التعامُل باستطاعتي يكن لم … ذاتيٍّا امُلنتَجة املفاهيم من
لشخصيَّتي، الالزم الرشط ذلك الفكري؛ الجانَب هو مني املفقود الجزء كان …
من طويلة وملدٍة … مميًزا فرًدا املرءُ ليكون أهميًة األكثُر األساسية العنارص تلك

رجل. نصِف سوى نفيس أعدُّ ال كنت الزمن

عىل القدرَة واالستقبالية، التعبريية الحبسة من كلٍّ من يُعاني كان الذي موس، فقَد
والكتابة القراءة عىل يظلُّ قد فقط التعبريية بالحبسة امُلصاب فالشخص أيًضا. القراءة
السكتة جرَّاءَ بالشلل أُصيبت قد الكتابة يف يستخدمها التي اليُد تكون أال (رشيطَة

الدماغية).1
التاسَع القرن أوائل من بارز فرنيسٌّ نفس عالُم وهو لوردا، لجاك كانت أخرى روايٌة
بضع قبل وذلك دماغية، سكتٍة بعد بها أُصيب التي للُحبسة استثنائيٍّا وصًفا قدَّم عرش
تجاِرب عن تماًما مختلفًة تَجاِربه كانت وقد جاكسون. هيولينجز دراسات من سنًة وستني

موس:

كلمات. بضع عدا فيما الكالم عيلَّ استعىص ساعًة وعرشين أربع غضون يف
باستطاعتي يعد لم إذ تقريبًا؛ الفائدة عديمُة أنها بقيَت التي الكلمات تلك وأثبتَت
عىل قادًرا أُعد لم … األفكار لتوصيل بها قها أُنسِّ أن يجب التي الطريقة تذكُر
جعلني الكالم عن أعاقني الذي ذاتَه الذاكرة فقدان ألن اآلخرين؛ أفكار استيعاب
تمكِّنني التي الكافية بالرسعة أسمعها كنُت التي األصوات فهم عىل قادر غريَ
مىض. وقٍت أي من أكثَر نفِسه باليشء شعرت داخليٍّا، … معناها َفهم من
تولَّد الذي الغباء وظهور وإعاقتي، وحزني، أذكرها، التي الذهنية العزلة هذه
ُمعتاًدا كنُت … ضُعَفت قد الفكرية مَلكاتي أن اعتقاد إىل بالكثريين أدَّى عنها،
أي يف يل التفكريُ يتسبَّب لم أحببتُها. التي والدراسات عميل بداخيل أناقش أن
املجردة واألفكار والعقائد، واملبادئ، للحقائق، ذاكرتي ظلَّت … تُذكر صعوبة
للعقل الداخليَة اآللياِت أن أدرك أن عيلَّ كان … جيدة بصحٍة كنت عندما هي كما

الكلمات. عن االستغناء يُمكنها
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أو التحدث عىل تماًما قادرين غريَ كانوا لو حتى املرىض، بعُض يحظى قد وهكذا،
منطقيٍّا التفكري عىل القدرة الفكرية، القدرات عىل الحفاظ عىل مثالية بقدرٍة الكالم، فهم

والَحْدس.2 والتوقع، والتذكر، والتخطيط، ومنهجيٍّا،
أذهان يف األحيان من كثري ويف — العامة أذهان يف شعوٌر هناك يزال ال ذلك، ومع
يف للشخص الداخلية الحياة تُنهي التي املطَلقة الكوارث من الحبسة أن — أيًضا األطباء
فقد والري. دانا بات، البنتَي القبيل هذا من يشءٌ قيل وقد الخارجية. حياته وكذلك الواقع،
بقيَة عالجية ة ِمصحَّ يف تودَع أن يجب بات لكن ن، التحسُّ من قليٌل يحدث قد إنه لهما قيل
كان ما كل اآلن، بعد عرض صاالُت وال محادثات، وال حفالت، هناك تكون فلن حياتها؛
إحدى يف ُمقيم ملريٍض الضيِّقة الحياَة ستحيا وكانت سينتهي، بات حياة جوهَر يشكِّل

العالجية. سات املؤسَّ
مع التواصل أو حوار بَدء عىل قادرين يكونون ما نادًرا الحبسة مرىض أنَّ إىل ونظًرا
املسنِّني. ُدور أو امُلزمنة األمراض مستشفيات يف خاصًة مخاطَر يُواجهون فإنهم اآلخرين،
مفقوًدا، يكون حياتهم يف الحيوي االجتماعيَّ البُعد ولكن العالج، أشكال كلَّ ون يتلقَّ فقد
األنشطة من العديد توجد ذلك، ومع الشديَدين. واالنفصال بالعزلة يشعرون ما وكثريًا
— الرياضة أو الرقص، أو املرسح، أو السينما، أو ق، التسوُّ ِرحالت أو الورق، ألعاب مثل —
من عالم إىل الُحبسة مرىض استدراج أو لجذب استخدامها ويمكن لغة، تتطلَّب ال التي
التأهيل «إعادة الباهت املصطلح يُستخَدم ما وأحيانًا البرشي. والتواصل املألوفة األنشطة

الحياة». إىل «يُعاد ديكنز) يصُفه قد (كما الحقيقة يف املريض لكن هنا، االجتماعي»
والدتهما إلعادة به القياُم بُوسعهما يشء بكل القيام عىل عازمتنَي بات ابنتا كانت
ممرِّضًة استأجرنا «لقد الري: قالت قيوُدها. لها تُتيحها ُممكنة حياة أكمِل إىل العالم، إىل
يف وترضبُها تغضب، أمي كانت «تكون». وكيف نفَسها، تُطِعم كيف ي أمِّ تعليم أعادت
كنا قط. ودانا أنا نُفارقها ولم أبًدا. تستسلم تُكن لم املمرِّضة، أي لكنها، األحيان، بعض
إىل نصطحبها كنا … تي شقَّ إىل عجالت ذي كريس عىل وننقلها الخارج، إىل نصطحبُها
تقليم أو لشعرها، تصفيف عىل تحصُل نجعلها أو املنزل، يف الطعام نُحرضلها أو املطاعم،

أبًدا.» ف نتوقَّ لم … ألظفارها
إحدى إىل ِجراحية، لعمليٍة خضعت حيث الحادَّة، الرعاية مستشفى من بات نُقلت
يف إبراهام، بيث مستشفى إىل أخريًا نُقلت أشُهر، ستة وبعد التأهيل. إعادة سات مؤسَّ

مرة. أوَل قابلتُها حيث برونكس، ذا مقاطعة
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للحاالت إبراهام بيث دار يُسمى كان ١٩١٩ عام إبراهام بيث مستشفى افتُتح عندما
يف املستشفى كان الستينيَّات. يف سوى يتغريَّ لم الذي للِهمم املثبِّط االسم امُلستعصية،
يزال ال بعضهم (كان النوامي الدماغ التهاب وباء ضحايا أوائل من بعًضا يستوعب البداية
ليصبح السنني مدار عىل ع وتوسَّ وصويل)، عند عاًما أربعني من أكثَر بعد هناك يعيش
ملساعدة تهدف نِشطة، تأهيل إعادة برامج جانب إىل رسير َخمسمائة يضمُّ مستشًفى
ومشاكل والخرف، باركنسون، مرض املزِمنة؛ األمراض أنواع بجميع امُلصابني املرىض
مرىض ُمتزايد، نحٍو عىل تضمُّ، (وصارت الدماغية والسكتات املتعدِّد، والتصلُّب الكالم،

السيارات). حوادث أو الرصاص جروح عن الناتج الدماغ أو الِفقري العمود تلِف
املرىض مئات رؤية عند بالذُّعر امُلزمنة األمراض مستشفيات ُزوار يُصاب ما غالبًا
يكون ما وكثريًا بُكًما. أو مكفوفني، أو مشلولني، منهم الكثريُ يكون الذين «املستعِصني»،
يمكن حياة أي كهذه؟ ظروف يف العيَش الحياة تستحقُّ هل املرء: ذهن إىل يتبادر ما أوُل
احتمال إزاءَ ِفعله ردُّ سيكون كيف اضطراب، يف املرء، ويتساءل الناس؟ هؤالء يعيشها أن

كهذه. داًرا نفسه هو ودخوله بإعاقة إصابته
عالج، ثمَة يكن لم لو حتى للموقف. اآلخر الجانب رؤية يف املرءُ يبدأ قد ذلك بعد
عىل منهم العديد مساعدُة ذلك مع يمكن املرىض، هؤالء ملعظم فقط، محدود تحسٌن أو
قوتهم، َمواطن من واالستفادة باألشياء، للقيام أخرى ُطُرق وتطوير حياتهم، هيكلة إعادة
الرضر درجة عىل بالطبع، هذا، (ويعتمد والتسهيالت. التعويضات أنواع شتى وإيجاد

مريض.) لكلِّ والخارجية الداخلية املوارد وعىل ونوعه، العصبي
فمن مرة، ألول امُلزمنة لألمراض مستشًفى رؤيُة الزائرين عىل الصعب من كان إذا
املمزوج الرعَب منهم الكثريين ِفعل ردُّ يكون إذ الجديد؛ للنزيل ُمرعبًا األمُر يكون أن املمكن
دخول «ذُهان هذا عن ينتج قد األحيان بعض يف (بل الغضب. أو املرارة، أو بالحزن،
مستشفى دخولها من وجيزة مدٍة بعد مرة، ألول بات قابلُت عندما التام.) املستشفى»
تعرََّفت قد تُكن لم وُمحبَطة. وُمتأملة، غاضبة، وجدتُها ،١٩٩١ عام أكتوبر يف إبراهام بيث
يُفَرض كان صارًما سيٍّا مؤسَّ نظاًما أن وشعَرْت املكان، تصميم أو هناك العاملني عىل بعد
— دائًما مفهومة تكن لم إن انفعاليَّة، كانت التي — باإليماءات التواصُل يمكنها كان عليها.
قال كما األحيان، بعض يف أنها من الرغم (عىل ُمتماسًكا خطابًا تُقدم ال تزال ال كانت لكنها
بدا وبينما غاضبة). تكون عندما «ابتعدوا!» أو «الجحيم!» قائلًة: تَصيح كانت العاملون،
كثريًا تستجيب تُكن لم أنها الفحص من اتَّضح فقد لها، الناُس قاله مما كثريًا تفهم أنها

واإليماءات. الوجه، وتعبريات الصوت، لنربة تستجيب كانت ما بقدِر للكلمات
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سواءٌ أنَفِك»، «امِليس لقويل االستجابَة بات تستطع لم العيادة، يف اختربتُها عندما
كتسلسل، («… خمسة أربعة، ثالثة، اثنان، («واحد، العدِّ من وتمكَّنْت الكتابة. أو بالكالم
من األيمن الجانب ظل وقد تنازليٍّا. تعدَّ أو ُمنفردًة األعداَد تقول أن تستطع لم ولكنها
أنها أخىش «سيِّئة. تقريري، يف أرشُت كما العصبية، حالتها وكانت تماًما. مشلوًال جسمها
للنطق، مكثَّف عالٍج تجربُة بالتأكيد يجب لكن اللغوية، الوظائف من كبريًا قدًرا تستعيَد لن

والوظيفي.» الطبيعي العالج وكذلك
بالكلمة تنطق عندما باستمرار باإلحباط تشعر كان لكنها الكالم، إىل تتوق بات كانت
تصحيحها، تُحاول كانت كلمة. إخراج يف ضخمة جهوٍد بعد مفهومة غري بكلمٍة أو الخطأ
مفهوًما. كالمها لجعل محاولة كل مع أكربَ نحٍو عىل مفهومة غريَ تُصبح ما غالبًا ولكن
وأكثر أكثَر وتراجَعت أبًدا، تعود ال قد الكالم عىل قدرتها أنَّ لها يتَّضح بدأ قد أنه أعتقد
املرىض من كثري إىل بالنسبة هو كما إليها، بالنسبة التواصل عن العجُز هذا كان للصمت.
السنة هذه يف أحيانًا، أراها كنت جسمها. نصف شلل من بكثري َ أسوأ بالُحبسة، امُلصابني
املرىض، أنشطة ُغرفة يف أو املمرِّ يف بمفردها جالسًة الدماغية، بالسكتة إصابتها بعد األوىل
وَوحدة. َكْرب نظرُة وجَهها ويعلو الصمت، من هالة بشبِه وُمحاطة الكالم، من محرومة
اآلَخرين لفهم مهارة َرت طوَّ فقد كثريًا. نت تحسَّ قد بات أن وجدُت عام، مرور بعد لكن
أفكاَرها تُظهر أن واستطاعت كلماتهم. من يُفَهمون مثلما وتعبرياتهم، إيماءاتهم خالل من
عىل أشارت، فقد بَليغة. إيحائيَّة وحركات بإيماءات ولكن الكالم خالل من ال ومشاعرها،
أصدقائها أحُد تمكَّن إذا فقط السينما إىل ستذهب أنها إىل بتذكرتنَي، ُمرفرفًة املثال، سبيل
يدور ما لكل تماًما وُمدركًة اجتماعية، وأكثَر غضبًا، أقلَّ بات أصبحت أيًضا. الذهاب من

حولها.
— التواصل عىل قدرتها يف تحسنًا يُعد كان إذ — هائًال اجتماعيٍّا تحسنًا هذا مثَّل
ما فكثريًا ِفعيل. عصبي تحسٍن عىل التحسُن هذا اعتمد مًدى أيِّ إىل ُمتأكًدا أُكن لم ولكنني
الواقع؛ يف األمُر عليه مما أكثر عصبيٍّا شفاءً هناك أنَّ مرىضالحبسة وأقارب أصدقاءُ يعتقد
القدرات يف ملحوًظا تعويضيٍّا تزايًدا يكتسبوا أن يُمكنهم املرىض هؤالء مثِل من العديد ألن
يقولونه ما ومعاني اآلخرين نوايا قراءة عىل القدرة وخاصًة األخرى، اللغوية غرِي واملهارات
كل وكذلك أصواتهم، ونربات الصوتية، طبقاتهم يف ات والتغريُّ وجوههم، تعبريات خالل من

الكالم. تُصاحب ما عادًة التي الدقيقة والحركات الجسم، ووضعيَّات اإليماءات،
القدرة تعزيز وخاصًة الحبسة، ملريض ُمدهشًة قدراٍت التعويض هذا مثُل يمنح قد
3،١٩٨٥ عام يف هذا وصفت وقد الكذب. أو امُلراوغة، أو التمثيليَّة، الِحيَل كشف عىل

41



العقل عني

عام ويف التلفاز، يف ِرئاسيٍّا خطابًا يُشاهدون الحبسة مرىض من مجموعًة الحظُت عندما
مجلة يف دراسًة العامِّ ماساتشوستس مستشفى يف وزمالؤها إيتكوف نانيس نَرشت ٢٠٠٠
نحٍو عىل تفوًقا «أكثَر الواقع يف كانوا بالحبسة امُلصابني األشخاص أن أظهرت «نيترش»،
يُعانون ال الذين األشخاص من واملشاعر بالعواطف املتعلِّقة األكاذيب كشف يف ملحوظ
وقتًا استغرَقت قد يبدو، ما عىل املهارات، هذه مثل أن الحظوا وقد لُغوي.» ضعف أيِّ من
األمر أن ويبدو شهور. ِبضعة منذ سوى الحبسة مريض عىل تظهر لم ألنها لتطويرها؛
اآلخرين عواطف التقاط يف خربة أدنى تملك ال البداية يف كانت التي بات، مع كذلك كان
مرىض كان وإذا ذلك. يف استثنائيَّة مهارة ذاَت السنني بمرور أصبحت ولكنها ونواياهم،
نقل يف خرباءَ يُصبحوا أن أيًضا فيُمكنهم اللفظي، غرِي التواصل َفهم يف يتفوَّقون الحبسة
وإرادي واٍع تمثيل نحَو التحول يف اآلن بات بدأت وقد نفِسها؛ بالطريقة الخاصة أفكارهم

اإليمائية. بالحركات ونواياها ألفكارها مبتَكًرا) يكون ما (وغالبًا
وبناء النحوية القواعد فقدان حالة يف اإليمائية، والحركات اإلشارة تصبح بينما ولكن
محدودة قدرٍة سوى لها فليس كافيًة؛ ليست فهي عادًة، بديًال الفعلية، اللغة يف الجملة
يستخدمها كالتي الفعلية، اإلشارة لغة عكس (عىل دة املعقَّ والعبارات املعاني توصيل عىل
طرأ قد األهمية بالغ تغيريًا أن غري بات، حنَق تُثري ما غالبًا القيود هذه كانت م). الصُّ
الرغم عىل أنه ويلكنز، جانيت حالتها، تُبارش التي التخاطب اختصاصيُة اكتشفت عندما
ُمنفردًة الكلمات عىل التعرَف استطاعت فقد واحدة، جملٍة قراءَة تستطع لم بات أن من
لدى هذا جانيت اكتشَفت وقد للغاية). واسعًة كانت الواقع، يف مفرداتها، حصيلة (وأن
عبارًة كان لهم، ا خاصٍّ ُمعجًما وابتكرْت التعايف، يف بَدءوا عندما الحبسة مرىض من آخرين
امِلزاجية الحاالت وكذلك واألحداث، واألشخاص، لألشياء، فئاٍت يف مرتَّبة للكلمات كتاب عن

والعواطف.
يف املرىض يكون عندما نفًعا يُْجدي كان ما كثريًا املعجم هذا ِمثل أن جانيت وجدْت
مع التواصل يف صعوبًة يجدون كانوا مرىضالحبسة من العديد لكن معها، فردية جلساٍت
حاالت بسبب العجز شديدي أو االكتئاب، شديدي أو الخجل، َشديدي كانوا ربما اآلخرين؛
عىل ينطبق هذا من أيٌّ يكن لم اآلخرين.4 مع التواصل بدء عن تعوقهم لدرجٍة أخرى ِطبية
حجرها عىل دائًما الكتاب تحمل كانت حياتها. َطوال واجتماعيًة ُمنفتحة كانت التي بات،
عىل والعثور اليرسى بيدها برسعٍة ِحه تصفُّ من تتمكَن حتى امُلتحرك، كرسيِّها بجانب أو
عىل كتابها تفتح كانت ما، شخٍص من بُجرأة االقرتاَب أرادت فإذا إليها. تحتاج التي الكلمات
عنه. التحدث تريد الذي املوضوع إىل وتُشري الشخص، اتجاه يف به وتدفع املناسبة، الصفحة
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عليه أطلقْت كما املقدَّس»، «كتابها وجود بفضل النواحي جميع يف بات حياُة اتَّسعت
التي املحادثة تُريده؛ اتجاه أيِّ يف املحادثة توجيه عىل قادرًة أصبَحت ما فُرسعان ابنتاها.
أوًال بذلك القياُم يجب وكان اإليمائية، والحركات باإلشارة فقط جانبها من تُدار كانت
بني الجمع فإن ذلك، ومع تماًما. مشلوًال يزال ال كان األيمن جانبها ألن اليرسى؛ بذراعها
عىل ودقيًقا كامًال تعبريًا لها أتاح كتابها يف الكلمات وبني اإليمائية والحركات اإلشارات

وأفكارها. احتياجاتها عن ملحوظ نحٍو
قدرتها عدم من الرغم عىل مركزيَّة، اجتماعية شخصيًة أصبحت املستشفى، داخل
كانوا مرىضآَخرين مع للدردشة، غرفًة ُغرفتها فأصبحْت امُلعتادة. بالطريقة التواصل عىل
اليوم»، يف مرة «مائة الهاتف عرب ابنتَيها مع تتحدث بات وكانت عليها. يُعرِّجون ما كثريًا
تنتظر كانت إذ جانبها؛ من سلبيًة كلُّها كانت املحادثات أن من الرغم عىل قولهما، حد عىل
أو الُقبالت)، طريق عن «نعم» تقول (وكانت «نعم» ب عنها اإلجابُة يمكنها بسيطة أسئلًة

رفض. أو تَندُّر، أو استحسان، أصوات بإصدار أو «بخري»، أو «ال»، ب
قلَّت الدماغية، بالسكتة إصابتها عىل سنوات خمس مرور بعد أي ،١٩٩٦ عام بحلول
كانت وإن الكالم، من قليٍل َفهِم عىل قادرًة صارت فقد بات؛ لدى االستقبالية الحبسة ة ِحدَّ
الثابتة، العبارات بعض تستخدم كانت بالكالم. نفسها عن التعبري عىل قادرة غريَ تزال ال
أو املألوفة األشياء تسمية تستطيع تكن لم ولكن «بخري!»، أو عة!» والسَّ الرحب «عىل مثل
لعبة يف قلق مصدَر وكانت اليرسى، يَدها مستخدمًة أخرى، مرًة ترسم بدأت جملة. نُطق
مفهوًما (كان رضر. ها يَمسَّ لم سليمًة كانت اللفظية غريَ التمثيلية أنظمتها ألن الدومينو؛
الصور أو املوسيقية، القدرة عىل الُحبسة تؤثر أن بالرضورة ليس أنه طويلة مدة منذ
شيفيلد جامعة يف وزمالؤه كليسنجر نيكوالي أوضح وقد امليكانيكية، الكفاءة أو البرصية،
غري املرىض لدى حتى تماًما سليَمني يكونا أن يمكن الريايضَّ والبناء العدديَّ املنطق أن

بها.) التحدث أو النحوية اللغة فهم عىل القادرين
من مزيٍد إحراُز يمكن ال دماغية، إصابة أي أو الدماغية السكتة بعد إنه يُقال ما كثريًا
أحيانًا، كذلك يكون قد الوضع أن حني ويف شهًرا. عرش ثمانية إىل عرش اثنَي بعد التعايف
املاضية، القليلة العقود ويف املرىض. من العديد مع خطؤه ثبَت قد التعميم هذا أن رأيُت فقد
السابق. يف يُعتَقد كان مما أكربَ والتجديد اإلصالح عىل قدراٍت للدماغ أن األعصاب علم أكَّد
عىل الدماغ من السليمة املناطق يف أكربَ قدرٍة أي بكثري؛ أكربَ «مرونة» ب يتمتع أنه كما
أكثَر ا ممتدٍّ الرضُر يكون أال رشيطَة رة، املترضِّ األخرى املناطق وظائف من بعٍض تويلِّ
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أو جديدة ُطرٍق إيجاد أي التكيُّفية؛ القدرات توجد الشخيص، املستوى وعىل الالزم. من
سنوات خمس بعد حتى ُمتاحة. األصلية الطريقة تعود ال حينما األشياء لفعل أخرى ُطرٍق
كان وإن مستمرٍّا، نًا تحسُّ تُظهر زالت ما بات أن الحظُت الدماغية، بالسكتة إصابتها بعد

اللغة. فهم عىل قدرتها أي االستقبالية؛ ُقدراتها يف للغاية، محدوًدا
الكلمات َفهم عىل وقدرتها كلمات بِبضع ظ التلفُّ عىل قدرتها من الرغم وعىل ذلك، ومع
لغٍة من محرومًة إجماًال، تزال، ال بات كانت مكتوبة، أم منطوقًة أكانت سواءٌ املفردة،
الفيلسوف ميَّز وقد لآلَخرين. أو داخليٍّا سواءٌ «اإلخبار» عىل قادرة غريَ وبَدت منظَّمة،
بمعنى القول، أما و«العرض». «القول» هما: والتمثيل للتواصل طريقتنَي فيتجنشتاين
به. يجزم ما مع والرتكيبية املنطقية للِبنية وثيًقا اقرتانًا ويتطلَّب جازم، أمٌر فهو اإلخبار،
ولكنه رمزية، غرِي بطريقٍة مبارشًة، معلوماٍت يُقدم بل الجازم؛ باألمر فليس العرض، وأما
(بعد تركيبية. ِبنية أو أساسية نحويٍة بقواعد االعرتاف، عىل فيتجنشتاين أُجرب كما يتميَّز، ال
إشارة، رساتا بيريو صديُقه أصدر لفيتجنشتاين، «الرسالة» كتاب نرش من قليلة سنوات
يستطع لم فيتجنشتاين لكن لذلك؟» املنطقية الِبنية «ما وقال: أصابعه، طقطَق حيث

اإلجابة.)
ثورًة كوسلني ستيفن أحدَث اللغة، دراسة يف ثورًة تشومسكي ناعوم أحدث وِمثلما
يتحدث و«العرض»، «القول» عن فيتجنشتاين يكتب وحيث التصور، دراسة يف كذلك
ُمتاٌح كالهما األسلوبان هذان و«التصويرية». «الوصفية» التمثيل أساليِب عن كوسلني
يف اآلَخر أو األسلوبني أحد استخداُم للمرء يمكن بحيث ُمتكامالن، وهما الطبيعي، للدماغ
قدراِتها كبري حدٍّ إىل فقَدت قد بات كانت مًعا. يستخدمهما قد ما وغالبًا األحيان، بعض
عىل قدراتها لكن الستعادتها. ضئيلة احتماليًة وأظهَرت والوصف، والجزم، اإلخبار، عىل
كردِّ ملحوظ نحٍو عىل وقوة حدًة أكثَر صارت الدماغية، بالسكتة تتأثَّر لم التي التصوير،
التعبري يف وبراعتها وتعبرياتهم اآلخرين إيماءات قراءة عىل فُقدرتها للغة. فقدانها عىل ِفعل
لقدرتها والتعبريي، االستقبايل الجانبنَي، شكَّلتا اإليمائية والحركات باإلشارات نفسها عن

التصويرية.

حياتها، يف ِمحوريٍّا دوًرا الكبرية عائلتها لعبْت وَلطاملا اء، أشقَّ سبعة بني األصغَر بات كانت
.١٩٩٣ عام بات، أحفاد أُوىل الري، ابنة أليكسا ميالد عند ذلك من أبعَد إىل الدوُر هذا وامتدَّ
لدى وكان كثريًا، َجدَّتها تزور كانت إبراهام.» بيث مستشفى «ُولدتيف أليكسا إن الري قالت
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تحصل كانت كيف أعرف «ال مندهشًة: الري (قالت لها خاصة مكافأة أو لعبٌة دائًما بات
إىل البسكويت رقائَق تأخذ أن أليكسا من تطلب ما كثريًا بات كانت األشياء»). هذه عىل
غَريان، الصُّ وشقيقتها وشقيقها أليكسا كانت امليش. يستطيع يكن لم القاعة آخِر يف صديق
يكون ال عندما الهاتف عرب كثريًا بها االتصال ويُحبون ببات، مفتوننَي جميًعا وإيف، دين
تجمعهم للغاية و«طبيعية» للغاية نِشطة عالقًة ثَمة أن الري شعرت زيارتُها. باستطاعتهم

بها. ويعتزُّون جميًعا يُقدرونها عالقة وهي َجدتهم، مع
قائمة من (اختارتها العاطفية بالحاالت قائمٍة عىل بات كتاب صفحات إحدى احتوت
امِلزاجية الحالة عن ١٩٩٨ عام سألتها عندما التخاطب). اختصاصية جانيت، تها أعدَّ كلمات
املزاجية، الحالة صفحة يف أخرى صفاٌت ثَمة كانت «سعيد». إىل أشارت عليها، امُلسيطرة
أشارت و«ضِجر»، و«حزين» و«وحيد» و«مريض» و«ُمتَعب»، و«خائف»، «غاضب»، مثل

السابقة. السنوات يف آلخر حني من كلِّها إليها
ربما يوليو»، ٢٨ «األربعاء، إىل أشارت التاريخ، عن سألتُها عندما ،١٩٩٩ عام يف
«كتابها باستخدام أشارت، كهذا. بسيط سؤال بطرح لها إلهانتي االنزعاج؛ ببعض
القليلة الشهور يف فنِّيَّني وَمعِرَضني موسيقية مرسحيات ستَّ حَرضت أنها إىل املقدَّس»،
نهاية عطالت يف آيالند لونج يف الري ستزور الصيف، يف ذلك وكان اآلن، وأنها املاضية،
فأشارت «السباحة؟» ُمتشكًكا: سألتُها أخرى. أمور بني من السباحَة وستُمارس األسبوع،
ممارسُة بإمكانها يزال ال كان بالشلل، األيمن جانبها إصابة مع فحتى نعم؛ كلمة إىل بات
أشارت. حَسبما شبابها، يف رائعًة طويلٍة مسافاٍت سبَّاحَة كانت لقد الجانبية. السباحة
اندهشت قليلة. أشُهر غضون يف جديًدا طفًال ستتبنَّى الري ألن ُمتحمسًة كانت كم أخربتني
الدماغية، بالسكتة إصابتها من سنوات ثماني بعد جاءت التي الزيارة، هذه يف كثريًا،
ًرا مدمِّ تلًفا يُعترب قد ما مواجهة يف للحياة النَِّهم وحبِّها اليومية، بات تَجاِرب وثراء باتساع

للدماغ.
اليوم يف جميًعا زارتهم قد كانت ألحفادها. صور عىل بات أطلعتني ،٢٠٠٠ عام يف
واأللعاب الطويلة السفن وشاَهدوا يوليو، من الرابع يف االستقالل عيد بمناسبة السابق،
للشقيقتنَي تحويصورًة كانت التي الصحيفة، عىل إلطالعي ُمتلهفًة كانت التلفاز. يف النارية
إىل لة، املفضَّ رياضاتها إحدى كان التنس أن إىل وأشارت التنس. تلعبان وهما ويليامز
كانت أظفارها أن يل تُظهر أن جاهدًة وحاولْت والسباحة. الخيل، وركوِب التزلُّج، جانب
ِفناء يف للتشمس طريقها يف شمسية، ونظارًة شمس قبعَة ترتدي وكانت وَمْطلية، مشذَّبة

املستشفى.

45



العقل عني

وقد حديثها. يف كلمات بضع استخدام عىل قادرًة بات صارت ،٢٠٠٢ عام بحلول
فور بيلت «بايسكل أو داي» بريث «هابي كأغنية املألوفة األغاني باستخدام ذلك ق تحقَّ
إبراهام. بيث مستشفى يف باملوسيقى امُلعالج توماينو، كوني مع تُغنيها كانت التي تو»،
لبضع صوتها، «يُحرر» هذا كان الكلمات. وبعَض املوسيقى تأَلف أن بات استطاعت
تحمل بدأت ثم الغناء. بطريقة الكلمات، بعض قوِل عىل القدرة ويمنحها بعده، دقائق
أظهرت وقد اللغوية. قدراتها إعماَل تستطيع حتى مألوفة؛ ألغاٍن رشيط مع تسجيٍل جهاَز
مة، ُمنغَّ ساكس» د. الخري «صباح بعبارة وأتبَعتْه جميل!» صباٍح من له يا «أوه، بقولها: هذا

«صباح». كلمة عىل وإيقاعي ثقيل تشديٍد مع
التعبرييَّة؛ الحبسة مرىض بعض إىل بالنسبة يشء يُعادله ال باملوسيقى العالج إن
اللغَة يفقدوا لم أنهم إىل يطمئنُّون ما، أغنيٍة كلماِت غناءَ يستطيعون أنهم فباكتشافهم
إذن السؤال بداخلهم. ما مكاٍن يف الكلمات إىل الوصوُل بإمكانهم يزال ال وأنه بالكامل،
املوسيقي سياقها ِمن األغاني يف نة املضمَّ اللغوية القدرات إزالُة املمكن من كان إذا ما هو
يف الكلمات تضمني بإعادة محدود، بقدٍر ممكنًا هذا يكون أحيانًا التواصل. يف واستخداُمها
الحقيقية براعتها أن شعرت فقد بهذا؛ ة مهتمَّ تُكن لم بات لكن املرتَجل.5 الغناء من نوٍع
وإدراًكا مهارًة قت حقَّ وقد واستخدامها. لإليماءات وتقديرها اإليمائية، قدراتها يف تكُمن

العبقرية. حدِّ إىل يصل يكاد هنا َحْدسيٍّا
وما والنوايا، واملشاعر، واألفكار، للمشاهد، والواعَي د املتعمَّ التمثيل أي امُلحاكاة، إن
خاص، نحٍو عىل بَرشي إنجاٌز أنه يبدو والحركة، اإليمائية الحركات طريق عن ذلك إىل
قدرٌة لديها «التقليد»، عىل القادرُة الُعليا فالِقَردة املوسيقى). (وربما اللغة مثل ذلك يف مثله
الحديث»، العقل «أصول كتاب (يف دة. ومتعمَّ واعية ُمحاكية تمثيالت تكوين عىل محدودة
وسيطة مرحلًة كانت ربما امُلحاكية» «الثقافة أن إىل دونالد مريلني النفس عالم يُشري
«النظرية» والثقافة العليا للقردة «العرضية» الثقافة بني ما البرشي، ر التطوُّ يف حاسمة
قد وهذا اللغة، من بكثري وأقوى أكرب دماغية تمثيلية قدرٌة وللُمحاكاة الحديث.) لإلنسان
هذا يسمح أن ويمكن األحيان. معظم يف بها اللغة فَقدوا الذين املرىض احتفاظ سبَب يُفرسِّ
وزيادته، فيه، التوسُع املمكن من كان إذا سيَّما ال ملحوظ، نحٍو عىل غني بتواصٍل االحتفاُظ

بات. حالة يف كما معجم بواسطة وتجميعه
تتحدث املرأة هذه كانت «لقد دانا: قالت (إذ بالتواصل شغٌف بات لدى كان َلطاملا
والغضب اليأس إىل أدَّى ما هو الثرثرة هذه إحباُط وكان اليوم»)، يف ساعًة وعرشين أربًعا
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بمجرد التواصل يف ونجاحها الشديد زها تحفُّ وإىل املستشفى، إىل مرة أوَل وصَلت عندما
لذلك. جانيت َستها حمَّ أن

باالكتئاب تشعر ال «ملاذا دانا: قالت ُمرونتها. من تندهشان بات ابنتا كانت ما أحيانًا
العيش من تمكَّنَت كيف البداية يف أُفكر كنت االكتئاب؟ مع السابق تاريخها إىل بالنظر
والدتها كانت دانا، رَوت كما واآلخر، الحني بني نفسها.» ستؤذي أنها أعتقد كنُت … هكذا
الُغرفة؟» هذا يف أنا ملاذا هذا؟ ما حدث؟ ماذا إلهي، «يا تقول: كأنها تبدو بإيماءٍة تُشري
كانت بات لكن أخرى. مرًة أصابها قد الدماغية َسكتِتها ِمن الشديد الرعب أنَّ لو كما
ظلَّ جسدها نصف أن من الرغم عىل للغاية، محظوظًة ما، حدٍّ إىل كانت، أنها ُمدركًة
أو عقلها قوة يُقوِّض لم اتساعه، من الرغم عىل دماغها، تلف أن محظوظًة كانت مشلوًال.
إلبقائها البداية منذ قوٍة من أُوتيتا ما بكلِّ قاتَلتا ابنتَيها أن محظوظًة وكانت شخصيَّتها،
وامُلعالجني، املساعدة وسائل من املزيد توفريَ واستطاعتا والنشاط، التفاعل من حالٍة يف
وكانت ودقة، بلطف الحظتْها تَخاُطب اختصاصيَة قابلت أنها أيًضا محظوظًة وكانت
األهمية، بالغة بأداٍة تزويدها من وتمكَّنت الشخيص، املستوى عىل للغاية كبري إلهاٍم مصدَر

للغاية. نفعها الذي املقدَّس»، «كتابها
«محبوبة» دانا، قالت كما كانت، العالم. مع وتفاُعلها بنشاطها محتفظًة بات ظلَّت
الناس ألباب أْرسِ عىل القدرة تفقد لم أيًضا. باملستشفى فيه تُقيم الذي والطابَق العائلة،
بيدها قليًال الرسم من وتمكَّنَت دانا)، قول حدِّ عىل ساكس»، دكتور يا أَرستك إنها («حتى
فعله، تستطيع ما كل فعل عىل قادرًة ولكونها الحياة، قيد عىل لكونها ممتنًَّة كانت اليرسى.

للغاية. جيدًة كانت ومعنوياتها ِمزاجها أن يف السبَب هو دانا، اعتقاد يف هذا، وكان
السلبية أن لو كما األمُر «يبدو يل: قالت فقد ُمماثلة. بعباراٍت نفسها عن الري َت عربَّ
بكونها واعيٌة إنها اآلخرين. … وملواهب لحياتها وتقديًرا بكثري، اتساًقا أكثُر إنها ُمحيت. قد
يُعانون قد الذين اآلَخرين للمرىض ُمراعاًة وأكثَر لطًفا، أكثَر يجعلها ذلك ولكن محظوظة،
بكثري.» «سعادًة» أو «حظٍّا»، أو «تكيًفا»، أقلُّ ولكنهم إعاقتها، من أخفَّ جسدية إعاقٍة من
يف بأنها بالفعل تشعر إنها للضحية. املضادُّ املعنى «إنها قائلًة: حديثها الري واختتمت

نعمة.»

∗∗∗

لة املفضَّ األنشطة أحد يف ودانا بات إىل انضممُت نوفمرب، يف بارد سبٍت يوم ظهرية بعد
بات ُغرفة إىل وصلنا عندما املستشفى. من بالقرب ألريتون، شارع يف التسوُّق لبات؛
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بالربامج الخاصة وامللصقات الفوتوغرافية، والصور واللوحات، تَفيضبالنباتات، —وكانت
لديها. ًال مفضَّ ِمعطًفا بالفعل ارتَدت وقد انتظارنا، يف بات كانت — املرسحية

نهاية ُعطلة ظهرية بعد بالصخب يعجُّ كان الذي ألريتون، شارع وصلنا عندما
كانت بينما قائلني صاحوا إذ بات؛ يعرفون كانوا املتاجر أصحاب نصف أن رأيُت األسبوع،
األطعمة متجر يف للشابة لوََّحت بات!». «مرحبًا امُلتحرك: كرسيِّها عىل بهم مارًَّة تنطلق
لوََّحت بات!». «مرحبًا قائلًة: تحيتها عىل ردَّت التي الجزر، عصري منه تشرتي الذي الصحية
بإرسال الردَّ ت وتلقَّ ُقبلة، لها وأرسلت الجاف، التنظيف متجر يف كورية امرأٍة إىل أيًضا
يف تعمل إليها، يل تُشري أن بات استطاعت التي املرأة، شقيقة وكانت الهواء. يف ُمماثلة ُقبلة
كانت فقد للغاية؛ واضحًة بات رغباُت كانت حيث لألحذية، متجًرا دخلنا الفاكهة. متجر
«أتريدينه دانا: سألتها امُلقِبل. الشتاء لفصل الداخل، من بِفراء مبطَّنًا طويًال حذاءً تريد
بكرسيِّها تحرَّكت ولكنها معيَّنًا، شيئًا تُفضل ال أنها إىل بات فأشارت بفيلكرو؟» أم اب بسحَّ
«لكنه دانا: قالت تُريده. الذي الحذاء إىل أشارت شديد، بحسٍم ثم، املعروضة األحذية أمام
شخٌص سريبطها ذلك؟! يف «وماذا تعني: وكانت كتَفيها، وهزَّت بات ابتسمت بأربطة!»
دافئًا. يكون أن يجب ِمثلما أنيًقا يكون أن يجب فالحذاء الُخيَالء؛ عن تستغني ال إنها آخر.»
أشارت تسعة؟» مقاسك؟ «ما دانا: سألتها ا!».) حقٍّ «فيلكرو، يقول: وجهها تعبريُ (كان

ونصًفا. ثمانيًة تعني وكانت إصبعها؛ قسَمت ثم بال، بات
لنفسها األشياء بعض تلتقط ما دائًما كانت حيث ماركت، السوبر عند فنا توقَّ
مانجو ثمرتَي اختارت ما وُرسعان ممر، كلَّ تعرف بات كانت املستشفى. يف ولآلخرين
لآلخرين)، معظمها ستُعطي أنها إىل (أشارت املوز من كبرية وُحزمًة لنفسها، ناضجتنَي
الحلوى. من أكياس ثالثة أخذَت الحساب، ِمنضدة وعند الصغرية؛ الدونات كعكات وبعَض
به.) تُقيم الذي الطابق يف التمريض مساعدات إحدى ألطفال كانت هذه أن إىل (أشارت

اليوم. هذا صباح كنت أين دانا سألتني بمشرتياتنا، لني محمَّ طريقنا نميضيف ونحن
ُمضيًفا: النباتية، نيويورك حديقة يف الرساخس لجمعية اجتماع إىل ذهبُت أنني فأخربتها
نفسها، إىل واسعة بإيماءٍة وأشارت السمع، بات اسرتََقت للنباتات.» محبٌّ شخص «أنا

النباتات.» يُحب كالنا وأنت. «أنا تعني: وكانت
تفضيالتها لديها زالت فما الدماغية. بالسكتة إصابتها منذ يشء يتغريَّ «لم دانا: قالت
شخًصا أصبحت أنها هو الجديد الوحيد «اليشء ُمبتسمًة: وأضافت «… القديمة وميولُها

معها. متِفقًة بات، فضحكت ُمزعًجا!»
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أشارت إذ القائمة؛ مع صعوبًة تُواجه لم بات أن الواضح من املقاهي. أحد عند فنا توقَّ
الكامل. القمح محمَّصمن خبٍز مع مقليَّة بطاطس ولكن منزلية، بطاطَس تريد ال أنها إىل
وإعجاب: دهشة يف دانا (قالت بعناية. فاه الشِّ أحمر بات وضعت الطعام، تناول بعد
بحرية. رحلٍة يف والدتها تأخذ أن يُمكنها كان إذا ا عمَّ دانا وتساءلت لُخيالئك!».) «يا
بات فانجذبْت كوراساو، من وتخرج تدخل رأيتُها التي العمالقة السياحية السفن فذكرُت
أرسم أن حاولُت نيويورك. من تنطلق كانت إذا ا عمَّ كتابها باستخدام واستفرسْت لألمر
يدها باستخدام بكثري مني أفضَل ورسمت بات، فضحكت مالحظاتي؛ دفرت يف سفينًة

اليرسى.

هوامش

الكالم عىل قدرته كلَّ جونسون صمويل د. فقَد كيف كريتشيل ماكدونالد وصف (1)
منتصف «يف يقول: كريتشيل فكتب والسبعني. الثالثة سنِّ يف دماغية بسكتٍة أُصيب عندما
لم بأنه نفسه يُقنع ولكي دماغية.» بسكتٍة أُصيب أنه الفور عىل وأدركُت استيقظ الليل،
نطقها يستطيع ال أنه وجد لكنه ذهنه، يف الالتينية باللغة صالًة جونسون ألَّف عقله، يفقد
كان قصرية رسالًة خادَمه أعطى ،١٧٨٣ يونيو ١٧ التايل، اليوم صباح ويف عاٍل. بصوت

امُلجاور: املنزل يف لجاره كتبها قد

عىل القدرة من يحرَمني أن الصباَح هذا القدير الربُّ شاء لقد العزيز، سيدي
، حوايسِّ من قريبًا منه يحرَمني أن يشاءُ قد الذي ما أعرف ال أنني وبما الكالم؛
قد حَسبما ألجيل، وتعمل يل، تأتَي أن الرسالة، هذه استالم عند منك، أطلب

حالتي. مقتضياُت تتطلَّب

القليلة األسابيع مدى عىل املعتاَدين الفخم وأسلوبه بثرائه الرسائل كتابَة جونسون واَصل
معهودة غري أخطاءٍ يف وقع ذلك، ومع الكالم. عىل قدرتَه ببطءٍ يستعيد كان بينما التالية،
أخطاءه يُصحح ثم خاطئة، كلمًة يكتب أو كلمًة يحذف أحيانًا كان إذ الرسائل؛ بعض يف

قراءتها. إعادة عند
أُصيب الذي الشهري، خ املؤرِّ هيل، جون السري مع كبري حدٍّ إىل الحال هو هذا كان (2)
الذي «الرجل كتابها يف هيل، شيال زوجته، تُقدم تعبريية. بُحبسٍة أصابته دماغية بسكتٍة
للغاية ُمدمرًة كانت والتي زوَجها، أصابت التي الحبسة عن ومؤثرًة حية روايًة لغته»، فقَد

49



العقل عني

استعادة عىل واملستمر، الخبري العالج قدرة طريق عن جزئيٍّا قادًرا، كان وكيف البداية، يف
وتُظهر سنوات. مرور بعد حتى إصالُحه يمكن ال نحٍو عىل ُفقد قد أنه بدا مما الكثري
من «ميئوًسا باعتبارهم الُحبسة مرىض يرفضون قد امُلحرتفني األطبَّاء حتى أن كيف شيال

الواضح. ذكائهم من الرغم عىل األغبياء، معاملَة يُعاملونهم قد أو شفائهم»
قبعة». زوجتَه حسب الذي «الرجل كتاب يف فصٌل الرئيس»، «خطاب (3)

نفسها أنها من تأتَّت قد لويلكنز االستثنائية العالجية القدرات بعُض تكون قد (4)
لكنها عرشة)، الثامنة سن يف سيارة حادث يف رقبتُها ُكرست (فقد الرباعي بالشلل أُصيبت
رؤية أدَّت فقد باآلَخرين. االهتمام شديدَة وكانت بالحيوية، مليئة حياًة عاشت ذلك مع
نفسه هو اإلعاقة من يُعاني حيث النواحي بعض يف ومرونته املعالج لثبات ويلكنز مرىض

أنفسهم. أجل ومن أجلها، من أكثر بِجدٍّ يعملوا أن إىل منهم، أكثَر
كتاب فصول أحد يف باملوسيقى الحبسة عالج عن اإلسهاب من بمزيٍد كتبت (5)

باملوسيقى». «الولع
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روايات بسلسلة املعروف الكندي الكاتب إنجل، هوارد من خطابًا يت تلقَّ ،٢٠٠٢ يناير يف
األيام أحد صباح يف أنه كتب فقد غريبة. مشكلًة فيه يصف وكان البوليسية، كوبرمان بيني
ثم الفطور، وأعدَّ مالبسه ارتدى يُرام. ما عىل بأنه يشعر وهو استيقظ أشُهر بضعة قبل
طرأ قد وكأنها بَدت بابه عتبة عىل الجريدة لكن جريدته. ليأخذ األمامية فة الرشُّ إىل ذهب

غريب: تحوٌل عليها

شكلها، يف دائًما كانت مثلما ميل» آند «جلوب جريدة بدت ،٢٠٠١ يوليو ٣١ يف
بخطٍّ الصور أسفل املكتوبة والتعليقات املتنوعة، الرئيسية وعناوينها وُصَورها،
القوُل يمكنني قالوه. ما قراءة أستطيُع أعد لم أنني الوحيد االختالف كان أصغر.
ولكن عليها. نشأُت التي املألوفَة والعرشين الستة الحروَف هي كانت الحروف إن
وبالكورية بالكرييلية مكتوبٌة وكأنها للحظٍة بَدت فيها، ركَّزت عندما فقط، اآلن
جلوب» «ذا جريدة من ِرصبوكرواتيًة نسخًة هذه كانت هل التالية. اللحظة يف
عىل قادرون أصدقاءُ لديَّ ُفكاهي؟ ملقلٍب ضحيًة كنُت هل … للتصدير؟ ة ُمعدَّ
الحماقة هذه أردَّ كي أفعله أن يمكن عما تساءلُت … األشياء هذه بمثل القيام
لجريدة الداخليَة الصفحاِت صت تفحَّ البديل. االحتمال يف فكَّرت ثم منها. بأفضل
اإلعالنات وراجعت األمامية. كالصفحة غريبًة تبدو كانت إذا ما ألرى جلوب» «ذا

… أيًضا قراءتها من أتمكَّن ولم رة. املصوَّ الهزلية والقصَص
ارتطم قد الطوب من طنٍّا أن لو كما الذعر يُصيبني أن املفرتَض من كان
هذه أن «بما ُمعتاد. األمر كأنَّ معقول بهدوءٍ شعرُت ذلك من بدًال ولكن بي.
دماغية.» بسكتٍة أُصبُت فقد ذلك، عىل وِبناءً إذن، ما، شخٍص من مزحًة ليست
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وكانت سنوات، بضع قبل عنها قرأ قد كان حالة تاريخ تذكَّر اإلدراك، هذا جانب إىل
كيف الخصوص وجه عىل وتذكَّر األلوان».1 بعمى امُلصاب ام الرسَّ «حالة حاالتي إحدى
الحادث تقرير قراءة عىل قادر غريَ الرأس، يف إصابة بعد نفَسه آي، السيد مرييض، وجد
َفهم من يتمكن لم ولكن مختلفة، وأنماٍط بأحجام طباعًة رأى فقد الرشطة؛ ته أعدَّ الذي
آي السيد قدرة عدم أن أيًضا وتذكَّر الِعربية.» أو «كاليونانية تبدو إنها وقال منها، يشء

منه. بَرأ ثم أيام خمسة مدة استمرَّ القراءة، تعذُّر أو القراءة، عىل
سيعود يشء كلُّ كان إذا ما لريى الصفحات ُمقلبًا نفسه، اختبار يف هوارد استمرَّ
الكتب مع الحال «يكون ربما أنه له خطر فقد مكتبته؛ إىل ذهب ثم طبيعته. إىل فجأًة
ولكن الساعة، إدراك بإمكانه يزال ال أنه والحظ طبيعية، الُغرفة بَدت الجريدة.» من أفضَل
جميُعها كانت — اإلنجليزية إىل باإلضافة واألملانية بالفرنسية بعضها كان التي — كتبه

«رشقية». كتابٌة كأنها تبدو بكتابٍة مليئًة كلُّها وكانت مفهومة، غريَ
يعتقد هوارد كان الطريق، وطوال املستشفى. إىل أجرة سيارَة مًعا واستقالَّ ابنه، أيقَظ
عندما الشوارع أسماء قراءة من يتمكَّن ولم مألوفة»، غرِي أماكَن يف مألوفًة «معالَم رأى أنه
قد كان وإن املستشفى، إىل وصال عندما الطوارئ» «غرفة عبارة كلمات أو به، تمرُّ كانت
التي االختبارات، من ملجموعٍة خضع الباب. إسعافعىل لسيارة عىلصورة الفور تعرَّفعىل
محدودة منطقٍة عىل أثََّرت إنها له وقيل دماغية، بسكتٍة بالفعل أُصيب لقد شكوكه: أكَّدت
كما املستشفى، يف التسجيل مقابلة خالل األيرس. الجانب يف للدماغ البَرصية األجزاء من
بابني عالقتي ماهيََّة بالضبط أُحدد أن أستطع «لم اليشء: بعَض ُمرتبًكا كان الحًقا، تذكَّر

األخرى.» األشياء وعرشات وُعنواني، وعمري، اسمي، نسيُت لقد …
سيناي ماونت مستشفى يف العصبية األمراض َجناح يف التايلَ األسبوع هوارد قىض
إىل أخرى برصيٍة مشاكل من يُعاني كان أنه واضًحا بات املدة هذه وخالل تورونتو. يف
الُعلوي األيمن الربع يف كبرية عمياءُ بقعٌة لديه كانت فقد القراءة؛ عىل قدرته عدم جانب
اليومية. واألغراض والوجوه، األلوان، عىل التعرف يف صعوباٍت وواَجه إبصاره، مجال من

الحظ: كما وتذهب، تأتي الصعوباُت هذه وكانت

كانت لو كما مألوفة وغريَ غريبًة فجأًة والربتقال كالتفاح املألوفة األشياء بَدت
من سأُدَهش كنُت نفيس أنا الرامبوتان. فاكهة آسيوية. فاكهٍة من غريبة قطعًة
أم طماطم بثمرة فروت، جريب بثمرة أم بربتقالة أمسك كنُت إذا ما علمي عدم

عليها. الضغط أو ها شمِّ طريق عن معرفتُها يمكنني كان ما فعادًة تفاحة.
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يخجل وأصبح السابق، يف املعرفة تماَم يعرفها كان التي األشياءَ ينىس ما كثريًا كان
هاملت.» كتب َمن أو الوزراء رئيس اسَم أنىس أن «خشية كتب: كما الحديث، من

رغم الكتابة، يستطيع يزال ال أنه املمرِّضات، إحدى ذكََّرته كما ُفوجئ، فقد ذلك، ومع
كان البَحت.» القراءة «تعذُّر هو لذلك الطبيَّ املصطلح إن وقالت القراءة، يستطيع ال أنه
يفقد فكيف بالتأكيد، ُمتالزمتان والكتابة القراءة أن اعتقد إذ ذلك؛ بشأن متشكًِّكا هوارد
ولكن فرتدَّد، ِباسمه؛ ع يوقِّ أن املمرِّضة عليه اقرتحْت األخرى؟2 دون إحداهما عىل القدرة
له بدا ثالث. أو بُجملتني توقيَعه وأتبع نفسها، ِتلقاء من ق تتدفَّ الكتابة بَدت حتى بدأ إن ما
املمرضُة تُواجه لم الكالم. أو كامليش ُجهد، وبال تلقائيٍّا تأتَّى إذ للغاية؛ طبيعيٍّا الكتابة فعُل
كتبه، ما كان فقد واحدة. كلمٍة قراءَة يستطع لم نفسه هو لكنه كتبه، ما قراءة يف صعوبًة
يف رآها التي املقروءة غرِي بوكرواتية» «الرصِّ الكتابة عن تماًما يختلف ال عينَيه، إىل بالنسبة

الجريدة.

َجمال إىل وربما املعنى، إىل ننتبُه نقرأ وعندما يتجزَّأ، وال سِلس كفعٍل القراءة إىل ننظر نحن
يُصادف أن للمرء بد ال ممكنًا. هذا تجعل التي العديدة بالعمليات واعني غريَ املكتوبة، اللغة
كامل هرمي تسلسٍل عىل تعتمُد الواقع، يف القراءة، أن يدرَك كي إنجل هوارد كحالة حالًة

مرحلة. أي يف تتعطَّل أن يمكن العمليات، من كاملة مجموعٍة أو
«العمى مصطلَح ليساور هاينريش األملانيُّ األعصاب طبيُب استخدم ،١٨٩٠ عام يف
التعرف عىل قادرين غريَ الدماغية، السكتة بعد املرىض، بعُض أصبح كيف ليصَف النفيس»
العَمه أي الحالة، هذه من يُعانون الذين األشخاص يتمتَّع قد املألوفة.3 األشياء عىل برصيٍّا
تكون التي القدرات من وغريها إبصار ومجاالت لوني، وإدراٍك برصية، بحدٍَّة البرصي،
أو يَرونه ما عىل التعرف عىل تماًما قادرين غريَ يكونون ذلك ومع لديهم، تماًما طبيعيًة

تحديده.
عىل القدرة عدم يف يتمثَّل البرصي، العَمه أشكال خاصمن شكٌل هو القراءة تعذُّر إن
١٨٦١ عام يف بروكا بول الفرنيسُّ األعصاب طبيب حدَّد ومنذ املكتوبة. اللغة عىل التعرف
بعد فرينيك، كارل األملاني نظريه وحدَّد أسماه، كما للكلمات، الحركية» «الصور ل مركًزا
القرن يف األعصاب لعلماء منطقيٍّا بدا للكلمات، السمعية» «الصور ل مركًزا سنوات، ِبضع
للصور صة مخصَّ الدماغ يف منطقة أيًضا هناك تكوُن قد أنه يفرتضوا أن عرش التاسع
الكلمات».4 «عمى أو القدرة، تعذُّر إىل تؤدِّي تلفت، إذا منطقة، وهي للكلمات، «البرصية»
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جول جوزيف الفرنيس، األعصاب طبيب من زميٌل عيون طبيُب طلب ،١٨٨٧ عام يف
وكتب فجأًة. القراءة عىل القدرة فقَد الثقافة ورفيع الذكاء شديَد رجًال يرى أن ديجريين،
وأدرَج للمريض، ووضوح بقوة معربِّ ولكنه موَجًزا وصًفا العيون، طبيُب الندولت، إدموند

منه. طويلًة مقتَطفاٍت املوضوع هذا حول البحثية ورقته يف ديجريين
عىل قادر غريَ فجأًة نفَسه ُمتقاعد، أعمال رجُل وهو يس، أوسكار وجد كيف وصفا لقد
الَخدر من قصرية نوبات ببضع شعر قد (كان العام. ذلك من أكتوبر يف هذا وكان القراءة،
استحالة من الرغم وعىل كبريًا.) اهتماًما يُولِها لم ولكنه السابقة، األيام يف اليمنى ساقه يف
حوله. من واألشياء األشخاص عىل التعرف يف صعوبًة يس السيد يُواجه لم لديه، القراءة

كتب: الذي الندولت، استشار ما، َخطبًا بهما أن بد ال عينَيه أن اعتقد عندما ذلك، ومع

أيٍّ تسمية من يتمكَّن ال النظر، قياس مخطَط يقرأ أن يس من يُطَلب عندما
عىل بيده الحروف أشكاَل يرسم إنه جيًدا. يراها أنه يدَّعي أنه غري حروفه. من
أن منه يُطَلب وعندما منها. أيٍّ تسمية عىل قادر غريُ ذلك مع لكنه عفوي، نحٍو
سطًرا الحروف، نسخ إعادَة كبرية، بصعوبٍة يستطيع، ورقة، عىل يراه ما يكتب
ليُطمَنئ خطوة كلَّ بعناية يتفحص إذ ِتقنيٍّا؛ رسًما يصنع كان لو كما بسطر،
تسمية عىل قادر غريَ يظل الجهود، هذه من الرغم وعىل دقيق. رسمه أن نفسه
بإبزيم. Pوالحرف بحيَّة، Zوالحرف لوحات، بحامل Aحرف فيُشبه الحروف.
بالجنون»؛ «أُصيب أنه يعتقد إنه يُخيفه. نفسه عن التعبري عىل قدرته عدم إن

حروف.5 عن عبارة هي تسميتها يُمكنه ال التي العالمات أن جيًدا يُدرك ألنه

جريدته عناوين قراءة عىل حتى قادًرا يس السيد يُكن لم إنجل، هوارد ِغرار وعىل
ِغرار وعىل ماتان». «لو املعتادة، جريدتُه أنها شكلها خالل من عَرف أنه رغم الصباحية،

ا: جدٍّ جيدة بصورٍة الكتابة يستطيع كان هوارد،

ودون بسالسة الكتابة … يستطيع فإنه القراءة، يف استحالًة املريُض يجد بينما
عبارة وسط يف ُقوطع إذا ولكن عليه. تُمىل التي املادة كانت مهما أخطاء أيِّ
وقع إذا وأيًضا ًدا. مجدَّ الكتابة استئناَف يستطيع وال مشوًَّشا يُصبح … يكتبها
كتبه. ما قراءِة إعادُة إطالًقا يمكنه فال … عليه العثور يستطيع ال فإنه خطأ، يف
فقط … عليها التعرُّف يستطيع فهو شيئًا. له تعني ال امُلنفردة الحروف وحتى
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العضلية بالحركة اإلحساس فإن ثَم ومن بيده. الحرف حدود تتبُّع خالل من
… الحرف اسم يُطلق ما هو

األعداد. عىل ِنسبية بسهولٍة يتعرف ألنه بسيطة؛ إضافٍة وضع عىل قادٌر إنه
عىل التعرَف يستطيع ال ألنه سيِّئ؛ نحٍو عىل األعداد ويقرأ البطء. شديُد أنه غري
،١ «إنه يقول: ،١١٢ العدد عليه يُعرض فعندما واحدة. دفعًة أعداد ة عدَّ قيمِة

عرش.»6 واثنا «مائة يقول: أن يمكنه العدد، يكتب عندما وفقط و٢»، و١،
بعَض وضبابيًة خفوتًا أكثر األشياء بَدت إذ األخرى؛ البرصية املشاكل بعُض ثَمة كان
خصوصية جانب إىل املشاكل، وهذه األلوان. من تماًما وخاليًة األيمن الجانب عىل اليشء
األساسية املشكلة أن عىل الندولت دلَّت يس، أوسكار منها يُعاني التي القراءة تعذُّر حالة

ديجريين. إىل مريضه إحالة إىل هذا به وحدا الدماغ، يف بل العيننَي يف تكن لم
عيادته يف األسبوع يف مرَّتنَي لرؤيته ورتَّب يس، السيد بحالة ُمنبهًرا ديجريين كان
العصبية نتائَجه ديجريين ص لخَّ ،١٨٩٢ عام صدَرت مهمة بحثيٍة ورقٍة ويف بباريس.

املريض: حياة عن ة عامَّ صورًة قدَّم بكثري، إسهابًا أكثَر بأسلوٍب ثم، بإيجاز،

امليش، يف صعوبًة يُواجه ال زوجته. مع طويلًة مسافاٍت امليش يف أياَمه يقيضيس
النرص قوس إىل بوليفار جادة من األقدام عىل َسريًا يوم كل ه مهامَّ ويؤدي
يف اللوحات إىل وينظر املتاجر، أمام ويتوقف حوله، يدور بما واٍع إنه والعكس.
تظلُّ املتاجر يف والالفتات امُللَصقات فقط ذلك. إىل وما الفنية، املعارض نوافذ
من غاضبًا يُصبح ما كثريًا إليه. بالنسبة الحروف من لها معنى ال مجموعاٍت
ال أنه فكرَة قط يتقبَّل لم إصابته، عىل سنوات أربع مرور من الرغم وعىل هذا،
الرغم وعىل … الكتابة عىل بقدرته محتفًظا زال ما هو بينما القراءة يستطيع
من يتعلَّم لم يبذله، الذي الكبري والجهد باملرىض الخاصة التمارين ممارسة من
كيفية قط جديٍد من يتعلَّم ولم املكتوبة، والكلمات الحروف إدراَك قط جديٍد

املوسيقية. النوتات قراءة

تعلُُّم ُممتاًزا، ُمطربًا كان الذي يس، أوسكار بإمكان يزال ال ذلك، من الرغم عىل
بعد يوميٍّا زوجته مع املوسيقى عىل التدرب يف واستمرَّ األذن، طريق عن جديدٍة موسيقى
يحسب ا؛ جدٍّ جيٌد ورق العُب «إنه فيه: والتفوق الورق بلعب االستمتاَع وواَصل الظهرية.
كيف عىل ديجريين يُعلق (لم الوقت.» معظَم ويفوز ًما، مقدَّ جيًدا لخطواته ويعدُّ ا، جدٍّ جيًدا
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الصور عىل تعرَّف أنه املحتمل من يبدو ولكن الورق، «قراءة» عىل قادًرا يس السيد كان
تعرَّف كما تماًما وامللك، وامللكة، والولد، والسباتي، والبستوني، والديناري، للقلب، األيقونية
أيًضا يمكن بالطبع الطوارئ. غرفة إىل وصل عندما إسعاف سيارة أيقونة عىل إنجل هوارد

أنماطها.) خالل من األعداد بطاقات عىل التعرُف
ووجَد للجثة، ترشيًحا ديجريين أجرى ثانية، دماغية سكتٍة يسإثَر أوسكار تُويف عندما
كان أنه افرتض والذي األيرس، القذايل الفص من جزءًا ر دمَّ الذي األقدم، الدماغ؛ يف جرَحني
وفاته.7 يف تسبَّب وربما وحديثًا، أكربَ وآخر القراءة، بتعذُّر يس السيد إصابة عن مسئوًال
توجد فقد الترشيح؛ عند الدماغ مظهر من استنتاجاٍت إىل التوصُل دائًما الصعب من
من أخرى بمناطق بة املتشعِّ روابطها رؤيُة دائًما املمكن من ليس ولكن ُمترضرة، مناطُق
شعر ولكنه تماًما، لهذا ُمدرًكا ديجريين وكان األخرى. يف يتحكَّم منها أي تحديد أو الدماغ
يكون الدماغ، من معيَّنة منطقة يف بتلف — القراءة تعذر — معنيَّ عرضعصبي بربط أنه

الدماغ. يف للحروف» برصيٍّا «مركًزا أسماه ما وجود مبدئيٍّا، أثبت، قد بذلك
التالية عام املائة خالل للقراءة الرضورية املنطقة لهذه ديجريين اكتشاف سيتأكَّد
عن النظر بغضِّ القراءة، تعذر مرىض ُجثث ترشيح وتقارير امُلماثلة، الحاالت عرشات عرب

املرض. سبب
بالرنني والتصوير املقطعي التصويُر لنا أتاح العرشين، القرن من الثمانينيَّات بحلول
إليه الوصوُل يستحيل ودقيٍق آني نحٍو عىل األحياء ألدمغة تصوٍر عىل الحصوَل امِلغناطييس
الصورة). تشويش إىل الثانوية التغيريات أنواع كلُّ تؤدي قد (حيث الترشيح دراسات يف
من آخرون وباحثون داماسيو، وحنَّا أنطونيو من كلٌّ استطاع التقنية، هذه باستخدام
امُلصابني مرضاهم أعراض بني والربط ديجريين، اكتشافات تأكيَد أخرى مرًة بعدهما،

للغاية. محدَّدة دماغية وإصاباٍت القراءة بتعذُّر
الدماغ نشاط تصوُر ُممكنًا بات سنوات، ِبضع بعد الوظيفي الدماغ تصوير ر تطوُّ ومع
بالتصوير رائدة دراسٌة أظهرت فقد املهام. األشخاصملختِلف تأدية أثناء الفعيل، الوقت يف
ريشل، وماركوس بيرتسن، ستيفن أجراها ١٩٨٨ عام يف البوزيرتوني باإلصدار املقطعي
إىل واالستماع الكلمات، قراءة خالل من تنشط التي الدماغ من املختلفة املناطَق وزمالؤهما،
ستانيسالس كتب كما التاريخ»، يف مرة و«ألول الكلمات. وربط بالكلمات، ظ والتلفُّ الكلمات،
يف فوتوغرافيٍّا اللغة عن املسئولة املناطق «ُصورت الدماغ»، يف «القراءة كتابه يف ديهاين

الحي.» اإلنسان دماغ
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عليها ينطوي التي العمليات دراسة يف وأعصاب، نفس عالم وهو ديهاين، ص تخصَّ
وباستخدام وتمثيلها. واألعداد والحروف، الكلمات، عىل التعرف وخاصًة البرصي، اإلدراُك
باإلصدار املقطعيَّ التصويَر تفوق التي الوظيفي، امِلغناطييس بالرنني التصوير تقنية
يُسميه ما عىل أكربَ كثٍب عن الرتكيز من وزمالؤه هو تمكَّن بكثري، ودقة رسعًة البوزيرتوني
الدماغ». بريد «صندوق تكلًفا وأقل أبسط بمصطلٍح أو للكلمات، البرصية األشكال منطقَة
منطقة تنشيُط يمكن كيف وآخرين) كوهني لوران (مع ديهاين دراسات أظهَرت
ينترش وكيف مكتوبة، واحدة كلمة بواسطة الثانية من جزءٍ يف للكلمات البرصية األشكال
الدماغ، من أخرى مناطق إىل ذلك بعد بحتًا، بَرصيٍّا بكونه يتميز الذي األوَّيل، التنشيُط هذا

الجبهية. والفصوص دغية الصُّ الفصوص وخاصًة
سيكون بل للكلمات، البرصية األشكال عىل بالتعرف بالطبع القراءة عملية تنتهي ال
فَحْسب، كلماتها صوت بنقل تُعنى ال املكتوبة فاللغة بهذا. تبدأ إنها نقول أن األدقِّ من
مناطق مع وثيقة روابُط للكلمات البرصية األشكال وملنطقة أيًضا، معناها بنقل ولكن
امُلساعدة واملناطق والتنفيذ، التفكري عن املسئولة املناطق وكذلك الدماغ، يف والكالم السمع
بالغَة مركزيًة تقاطٍع نقطَة للكلمات البرصية األشكال منطقة وتُشكِّل والعاطفة.8 للذاكرة
يبدو، ما عىل مميَّزة، شبكٌة وهي املتبادلة، الروابط من دة معقَّ دماغية شبكٍة يف األهمية

البرشي. للدماغ

كل الكتب من والعديد صباح كل الصحف قراءَة اعتاد نهٍم وقارٍئ اإلنتاج غزير ككاتٍب
أيَّ يُظهر لم الذي القراءة، تعذر مع حياته تدبر كيفية عن إنجل هوارد تساءل أسبوع،
عىل والتعليمات املطبوعة، وامللصقات املرورية، بالالفتات ميلء عالٍم ويف للشفاء. أمارات
مستمرٍّا يوميٍّا نضاًال تُعترب العادية الحياة فإن التلفاز، إىل الدواء زجاجة من بدءًا يشء، كلِّ
ألن ويأًسا؛ إحباًطا أكثَر الوضع هذا كان هوارد إىل بالنسبة لكن القراءة. تعذُّر ملرىض
والكتابة. القراءة عىل قدرته عىل تعتمدان رزقه) مصدر عن (فضًال وُهويَّته بأكملها حياته
كتابة حال يف القراءة، دون الكتابة عىل القدرة وجود مع يُرام ما عىل األمور تسري قد
«كان اعتقاده، يف األغلب، يف األمر ولكن صفحتنَي. أو صفحة من مذكِّرة، أو قصرية رسالٍة
وجوربها.» بحذائها االحتفاظ إمكانية مع اليمنى ساقي برت من بد ال بأنه بإخباري أشبَه
لجريمة ل مفصَّ رسٍد كتابة من — السابق عمله إىل العودة يف يأُمل أن يمكن كان كيف
تصحيحات من الكاتب يُجريَه أن يجب وما املضادَّة، والحبكات بالحبكات ميلء وتحرِّياتها،
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بآخرين يستعنَي أن عليه كان القراءة؟ عىل القدرة دون — صياغة وإعادة ومراجعات
شأنها من التي البارعة الجديدة الكمبيوتر برامج أحد عىل الحصول ربما أو له، ليقَرءوا
ِكال كان الكمبيوتر. بواسطة أخرى مرًة وسماعه كتب ما عىل مسح إجراء من تُمكِّنه أن
الصفحة، يف الكلمات إىل النظر أي القراءة، بَرصيِة من جذري تحوٍل عىل سينطوي األمَرين
االستماع، إىل القراءة من الواقع، يف االنتقال، يعني ما األساس؛ يف سمعي إدراٍك نظام إىل

ممكنًا؟ حتى أو مرغوبًا، هذا سيكون هل الكالم. إىل الكتابة من وربما
عرشسنوات. قبل استشارني قد كان آخر كاتب عىل نفَسه بالتحديد السؤاُل فرضهذا
أنشأها التي النرش داَر َّس ترأ فقد وثقافة؛ أدب رجَل أيًضا جونيور سكريبنر تشارلز كان
قراءة بتعذر أُصيب عمره، من الستينيَّات ويف عرش. التاسع القرن أربعينيَّات يف األكربُ َجدُّه
مشكلة بمثابة األمر كان الدماغ. يف البرصية األجزاء يف تنكُّسية لعمليٍة نتيجة ربما برصي،
والكتابة. القراءة حول حياته تمركزْت رجل وغريه، همنجواي أعمال نرش لرجٍل رة مدمِّ

مؤخًرا ُقدِّمت التي الصوتية، الكتَب اليشء يرفضبعَض ناًرشا، بصفته سكريبنر، كان
وُفوجئ سمعي. نمٍط إطار يف بأكملها األدبية حياته هيكلة إعادة قرَّر لكنه الناس. لعامة
الصوتية: الكتب إىل باالستماع االستمتاع يف بدأ إنه حتى ع. توقَّ كما صعبًا يُكن لم هذا أن

حياتي من رئيًسا جزءًا ستُصبح املنطوقة الكتب هذه أن قطُّ ببايل يخطر لم
بهذه الكتب مئات «قرأت» قد اآلن حتى أنني بد ال الرتفيهية. وقراءتي الفكرية
الحفظ عىل قدرتي أن من الرغم عىل ِصباي، يف رسيًعا قارئًا أبًدا أُكن لم الطريقة.
أصبحْت األرشطة، عىل الكتب أقرأ أصبحُت وقد اآلن، أنني واملفارق كبرية. كانت
بجودتها. الحفظ عىل قدرتي وظلَّت مىض، وقت أيِّ من أفضَل القراءة يف رسعتي
القراءة من النمط هذا اكتشاُف كان إيلَّ بالنسبة إنه بإنصاف القوُل يمكنني

باألدب.9 املستمر الستمتاعي ِرسية مغارة باكتشاف أشبَه

الحزن أشد يف كان لكنه الكتابة، عىل بالقدرة سكريبنر احتفظ هوارد، ِغرار عىل
يُجربه لم يشء وهو اإلمالء، إىل التحول فقرَّر كتبه، ما قراءة عىل قدرته عدم بسبب والكدر
أنه لدرجة كبري بنفٍع اإلمالءُ أتى فقد أيًضا؛ نجاًحا هذا أثبت الحظ، ولحسن قط. قبل من
يف حياته عن كتاب بطول يوميات ودفرتَي صحفيٍّا عموًدا ثمانني من أكثر إكمال له أتاح
أصدقائه وبخالف مهارة.» تَصُقل إلعاقٍة آخر مثاًال هذا يكون «ربما قائًال: كتب النرش.
تماًما. جديد نمٍط إىل بالتحول هذا كلَّ أنجز أنه أدرك قد أحًدا أن يبُد لم وعائلته، املقرَّبني
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السماعية، والكتابة «القراءة» طريقة إىل أيًضا هوارد يتحول أن ع املتوقَّ من كان ربما
للغاية. مختلًفا كان مساره لكنَّ

التأهيل، إلعادة مستشفى إىل نُقل سيناي، ماونت مستشفى يف قضاه الذي أسبوعه بعد
ِفعله. يستطع لم وما استطاع وما نفسه، دراسة يف أشُهر ثالثِة من يقرب ما أمىض حيث
أنه وجد الشفاء، له تتمنَّى بطاقة أو جريدة قراءَة فيها يُحاول يكن لم التي األوقات ويف

القراءة: تعذُّر مسألَة ينىس أن استطاع

العالم يُصبح ولم املستشفى، نوافذ عىل الشمس وأرشَقت زرقاء، السماء بَدت
يف رأيس أدفن كنُت عندما فقط موجوًدا القراءة تعذُّر كان مألوف. غريَ فجأًة
تجنُّب إغراءُ ُولِد وهكذا مشكلة. ثَمة بأن وتُذكرني تستدعيه الطباعة كانت كتاب.

ببساطة. القراءة

الكتب تكون قد وكاتب. كقارئ إليه بالنسبة مقبول غريُ هذا أن أدرَك ما ُرسعان لكن
الحروف عىل التعرَف حتى يستطيع ال يزال ال كان له. ليس لكن للبعض، ُمفيدًة املسموعة

للقراءة. الرجوع عىل العزم عاقَد كان لكنه ُمنفردًة،

التأهيل، مستشفى يف يُقيم يزال ال كان حيث الدماغية، بالسكتة إصابته من شهَرين بعد
داخل الطريق يضلُّ فكان األماكن؛ عىل التعرف يف مستمرَّة صعوباٍت من يُعاني هوارد كان
الخاصة غرفته عىل العثوَر يستطيع يكن ولم اليوم، يف مرَّات أربع أو ثالث املستشفى
بها يمأل التي الطريقة خالل «من فيه تقع الذي الطابق عىل التعرَف أخريًا تعلَّم حتى
اليشء، بعَض أيًضا األشياء عَمِه من يُعاني وظل مبارشًة.» للِمصعد املقابلة القاعَة الضوءُ
الة غسَّ يف التونة ُعلب أجد «ظللُت قائًال: أشار أشُهر، ثالثة بعد املنزل إىل عاد عندما وحتى

د.» املجمِّ يف الرصاص أقالم وحاويات الصحون
وكأنها تبدو الكلمات تُعد «لم ن: التحسُّ عالمات بعَض هوارد الَحظ القراءة، مع لكن
وليس العادية، اإلنجليزية كالحروف نفُسها الحروف بَدت مألوفة. غرِي بأبجديٍة مكتوبٌة

الدماغية.» سكتتي [بعد] تخيَّلتُها التي بوكرواتية الرصِّ كالحروف
الحروف عىل التعرِف حتى دون يحول حادٌّ شكٌل القراءة؛ تعذُّر من شكالن ثَمة
فقط، اآلخر ِتلو واحًدا ولكْن الحروف، عىل التعرُف معه يمكن اعتداًال أكثُر وشكٌل املنفردة،
األخف؛ الشكل إىل املرحلة، هذه يف انتقل، قد هوارد أن ويبدو كلمات. صورة يف مًعا وليس
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(أو الدماغ استخدام أو الدماغية، بسكتته تأثَّرت التي لألنسجة جزئي تعاٍف بسبب ربما
بديلة.10 ملساراٍت بنائه) حتى ربما

ملحاولة جديدة ُطرٍق استكشاَف ُمعالجيه مع استطاع العصبي، ن التحسُّ هذا ظل يف
أسماء رموز فكِّ عىل نفسه ُمجربًا بحرف، حرًفا ة، ومشقَّ ببُطء الكلماِت يفهم كان القراءة.

املألوفة: الكلمات «إن قال: ذلك وعن الصحف. عناوين أو واملتاجر الشوارع

تهجئتها ويجب الطباعة، حروف من مألوفة غري ُكتٌل هي اسمي، ذلك يف بما
آخر يف مألوف غري يل يبدو دورية، أو مقال يف ما اسٌم يتكرر مرة كل ويف ببطء.

له.» ظهور أول يف الحال هو كما له، ظهور

ثابَر. ذلك مع ولكنه

بعض يف للغاية ومحبطة — وصعبة بطيئًة كانت القراءة أن من الرغم عىل
آخر. شيئًا تجعَلني أن تستطع لم دماغي فإصابة قارئًا. أزال ال كنُت — األحيان
أستطيع ال مثلما القراءة عن التوقف أستطع لم ذهني. يف مغروسًة القراءة كانت
الرشكة وعن شكسبري قراءة عن أنقطع أن فكرة … قلبي نبضاِت أوقف أن

البرص. مرمى عىل يشء كل قراءة عىل حياتي بُنيْت لقد ضعيًفا. جعلتني

يستغرق قد األمر أن من الرغم عىل املمارسة، مع ما حدٍّ إىل أسهَل هوارد قراءة أصبحت
مثل املختلفة، األطوال ذات «الكلمات أن إىل أشار وقد واحدة. كلمٍة لقراءة ثواٍن عدَة منه
يُضيف ُمضاٍف حرٍف فكلُّ مختلف. بمعدٍَّل رأيس يف تُعاَلج النهر، وفَرس ومائدة ِقط
مع الصفحات، إحدى عىل رسيًعا املرور كان رفعها.» أحاول التي للحمولة الثقل من مزيًدا
ُمرهقًة «كانت كتب، كما تها»، بُرمَّ و«العملية ُمستحيًال، يزال ال املعتادة، بالطريقة القراءة
تقفز الحروف بعض كانت كلمة، إىل نظر إذا األحيان بعض يف أنه غري يُصدَّق.» ال حدٍّ إىل
أن من الرغم عىل محرِّره، اسم يف األوسطني الحرَفني مثل عليها، ويتعرف وجهه يف فجأًة
كان «التجميع» هذا مثل كان إذا عما تساءل مفهومة. غريَ ظلَّت وبعدهما قبلهما الحروف
التي الطريقَة كانت وربما طفًال، كان عندما األصل يف القراءة بها تعلَّم التي الطريقَة هو
واحدة. كوحدٍة الُجمل، وحتى الكلمات، إدراك نحو نمَيض أن قبل القراءة، جميًعا بها نتعلم
وسواءٌ وقراءتها، الكلمات بناء يف خاصة أهميٍة ذاُت مجموعاتها وربما الحروف أزواج (إن
يبدو ما فعىل دماغية، سكتٍة بعد تعلمها يُعاد أو األوىل للمرة تعلُّمها يجري القراءة كانت
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مجموعة أو الحروف أزواج رؤية إىل املنفردة الحروف رؤية من طبيعيٍّا تقدًما هناك أن
الثنائية» «للكلمات عصبونات هناك تكون ربما أنه وزمالؤه ديهاين ويُشري منها. متتالية

الدماغ.) يف لهذا صة مخصَّ
هي بعينها حروف مجموعاِت أنَّ أرى نفيس أجعل أن «يُمكنني قائًال: هوارد يل كتب

الصفحة.» يف أُحدق عندما إال ق يتحقَّ ال هذا ولكن مألوفة، كلماٌت الواقع يف
األطفال معظُم يحتاج إذ املستويات؛ ومتعددة صعبة مهمٌة هي طليًقا قارئًا تُصبح أن
الذين األطفال من بعًضا أن من الرغم (عىل هذا لتحقيق والتوجيه املمارسة من سنوات إىل
انحدر وقد ُمبكرة). سنٍّ ويف بأنفسهم األوان قبل القراءَة يتعلمون قد مبكًرا يُدركون
خربته مع ولكن عدة. نواٍح من مرة ألول الهجاء حروف يتعلم طفل مستوى إىل هوارد
حصيلُة ساَعَدته إذ ما؛ حدٍّ إىل إعاقاته تجاوز من كذلك تمكَّن كقارئ، حياته طوال املمتدَّة
واالصطالحي األدبي املستوى عىل اإلنجليزية للغة وإتقانُه النحوي، ه وِحسُّ الكبرية، مفرداته

إشارة. أقلِّ من الُجمل وحتى الكلمات استنتاج أو تخمني عىل

فلية السُّ القرشة من نفُسها املنطقة تنشط الشخص، يقرؤها التي اللغة عن النظر بغضِّ
كانت إذا نسبيٍّا ضئيل اختالٌف يحدث قد للكلمات. البرصية األشكال منطقة أو دغية، الصُّ
الصينية.11 مثل التعبريية، الرموز أو اإلنجليزية، أو اليونانية مثل األبجدية، تستخدم اللغة
ودراسات ديجريين، دراسات مثل والجروح اإلصابات دراسات طريق عن هذا وتأكَّد
اإلفراط كحاالت «اإليجابية»، باالضطرابات أيًضا مدعومٌة الفكرة وهذه اإلشعاعي. التصوير
تعذُّر ونقيُض نفِسها. املنطقة يف النشاط َفْرط طريق عن تنتج التي الوظيفية التشوُّهات أو
يكون فقد الشبحية. الحروف أو النصية، أو املعجميَّة الهلوسة هو املعنى، بهذا القراءة،
القرشة إىل العني شبَكيَّة من مكاٍن أي (يف البرصي املسار باضطرابات امُلصابون األشخاُص
هؤالء ربع نحو أن وزمالؤه فيتش دومينيك ويُقدِّر البرصية، للهالوس ُعرضًة البرصية)
أحُرٍف أو منفردة، كلماٍت أو نصوص، من «هالوَس يَرون بالهلوسة امُلصابني املرىض
فيتش اكتشف كما املعجميَّة، الهالوس هذه ومثل موسيقية.» نوتاٍت أو أعداد، أو منفردة،
منطقة وخاصًة اليُرسى، القذالية دغية الصُّ للمنطقة واضح بتنشيٍط مرتبطٌة وزمالؤه،
تلفها. حالة يف القراءة تعذُّر تُسبب التي نفُسها املنطقة وهي للكلمات، البرصية األشكال
أو املعجمية، الهالوس مرىض أو القراءة، تعذِر مرىض نفحص كنا فسواءٌ ثَم، ومن
إنسان كلِّ لدى أن نفِسه؛ االستنتاج عىل ُمجَربون فنحن لغة، بأيِّ يقَرءون، عاديِّني أشخاًصا
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نظاًما — باللغة الخاص الدماغ نصف — الدماغ من امُلسيطر النصف يف منطقًة ُمتعلم
الرتميز من أخرى أشكال (وربما والكلمات الحروف عىل للتعرف متاًحا يكون قد عصبيٍّا

املثال). سبيل عىل املوسيقي، أو الريايض البرصي؛
حني يف القراءة، يف الفطرية الرباعَة هذه البرش كلُّ يملك ملاذا عميقة: مشكلًة هذا يُثري

ِنسبيٍّا؟ حديث ثقايف اخرتاٌع هي الكتابة أن
مات السِّ جميع به — العصبي بأساسها ثَم ومن — املنطوقة بالكلمة التواصل إن
امُلتغري الترشيح تبنيَّ فقد الطبيعي. لالنتقاء التدريجية العمليات عرب ره تطوُّ عىل الدالة
وغريها الداخلية الدماغية القوالب من التفصيل ببعض التاريخ قبَل ما إنساِن يف للدماغ
بدايات أن الواضح من الصوتي. املجرى يف التغيريات يف حدث كما األحفورية، األدلة من
ألن بالقراءة؛ يتعلق فيما هذا ادعاء يمكن ال ولكن السنني. من اآلالف مئاِت إىل ترجع الكالم
يستحيُل للغاية حديث عٍرص يف أي بقليل، سنة آالف خمسة من أكثَر منذ ظهَرت الكتابة
أن من الرغم وعىل الطبيعي. االنتقاء طريق عن التطور خالل ظهَرت قد تكون أن معه
القراءة، فعل مع بإتقاٍن متوافقًة تبدو البرشي الدماغ يف للكلمات البرصية األشكال منطقة

الغرض. لهذا خصوًصا التطور من تتمكَّن فلم
االنتقاء اكتشَف (الذي واالس راسل ألفريد ألن واالس؛ معضلَة هذا عىل نُطلق أن يمكن
عليه تنطوي الذي بالتناقض بشدة ُمنشغًال أصبح داروين) عن مستقل نحٍو عىل الطبيعيَّ
تلك — ذلك إىل وما والرياضية، املعجمية، — البرشي للدماغ العديدة املحتملة القدراُت
ما عِرص يف مجتمٍع أو بُدائي مجتمع يف تُذَكر فائدة ذاَت لتُصبح كانت ما التي القدرات
بشكل مفيدًة قدراٍت يُفرسظهور أن الطبيعيِّ لالنتقاء يمكن بينما أنه وشعر التاريخ. قبل
ثقافٍة تطور مع إال تتجىلَّ ال قد التي املحتملة القدرات وجود يُفرس أن يمكنه فال مبارش،

املستقبل. يف السنني من اآلالف بمئات متقدمة
طبيعيَّة، عملية أي إىل البرشية اإلمكانات هذه من أيٍّ عزِو عىل قدرته عدم إىل ونظًرا
بد ال اإلله أن فاعتقَد الطبيعة؛ وراء ما عالم عىل االعتماد عىل ُمجَربًا نفسه واالس وجد
مثاٌل هناك يكون أن يمكن ال واالس، نظر وجهة ومن اإلنسانية. النفس يف غَرَسها قد أنه
لظهور انتظاًرا ومحتشدة الفرصة، تتحنيَّ فريدة، جديدة قوة اإللهية؛ العطيَّة عىل أفضُل

الكايف.12 بالقدر متقدِّمة ثقافة
أالَّ «أتمنى قائًال: واالس إىل وكتب الفكرة، هذه من داروين ارتعب مفهومة، وألسباٍب
بكثري انفتاًحا أكثُر تصوٌر لداروين كان بدوره، تماًما.» وطفيل طفلك عىل أجهزَت قد تكون
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استخداماٍت تجد قد البيولوجية الهياكل أن ع توقَّ إذ والتكيُّف؛ الطبيعي االنتقاء لعملية
جولد جاي ستيفن أطلق (وقد األصل. يف أجلها من نشأْت التي تلك عن للغاية مختلفًة
التكيف من بدًال املسبق» «التكيُّف التوزيع إعادة من النوع هذا عىل فربا وإليزابيث

املبارش.)13
يف توجد وهل اإلنسان؟ دماغ يف للكلمات البرصية األشكال منطقة نشأْت كيف إذن،

األخرى؟ الرئيسيَّات أدمغة يف مؤرش أو نذيٌر لها وهل األميِّني؟ األشخاص أدمغة
عىل بقاؤنا ويعتمد األخرى، زات واملحفِّ واألصوات املشاهد من عاَلًما جميًعا نُواجه
عىل قائًما حولنا من للعالم إدراُكنا يكون أن يجب املحفزات. لهذه والدقيق الرسيع التقييم
أن من الرغم وعىل حولنا. من البيئة لتحليل ومضمونة رسيعة طريقة ما، نوٍع من نظام
إدراكيٍّا إنجاًزا يُمثل فإنه وِفطريٍّا، لحظيٍّا أمًرا يبدو برصيٍّا عليها والتعرُّف األشياء رؤية
حد يف األشياء نرى ال نحن الوظائف. من كامًال هرميٍّا تسلسًال يتطلب إنجاًزا عظيًما،
يف نفسها تُظهر التي والحدود، املحيطية والخطوط واألسطح، األشكال، نرى بل ذاتها؛
هذه وسط ومن حركتنا. أو حركتها مع لها منظورنا ًة مغريِّ مختلفة، سياقاٍت أو إضاءة
عىل االستدالل لنا تُتيح التي الثوابَت نستخلص أن علينا وامُلتغرية، املركَّبة الفوىضالبرصية
إنجرامات أو فردية تمثيالت وجود افرتاُض اإلرساف من سيكون افرتاضها. أو الشيئانية
يحتاج إذ الدمج؛ قوة من االستفادة من بد فال حولنا. من األشياء مليارات من يشء لكلِّ
من له حرص ال بعدٍد دمُجها يمكن األشكال، من محدَّدة مفرداٍت أو مجموعة إىل املرء
قواعَد (وفق والعرشين الستة اإلنجليزية األبجدية الحروف تجميُع يمكن ِمثلما الطُّرق،

لغة. كلُّ إليه تحتاج الذي بالعدد ُجمل أو كلمات يف معيَّنة) وقيوٍد
وجيزة، بمدة بعدها أو الوالدة، عند املرء عليها يتعرف األشياء بعُض هناك تكون قد
النظر، والنشاط؛ التجِربة خالل من األشياء عالم تعلم من بد ال بخالفهذا، ولكن كالوجوه.
األشياء عىل البرصي التعرُف يعتمد بمظهرها. األشياء ملمس وربط والتحسس، واللمس،
هنا العصبية الوظيفة وتكون الصدغية، السفلية القرشة يف العصبية الخاليا من املاليني عىل
َرت تطوَّ وقد للتعليم. أي والتدريب؛ للتجِربة االستجابة وعالية ومنفتحة، للغاية، طائعًة
قد ولكن األشياء، عىل العامِّ البرصي للتعرف الصدغية السفلية القرشة يف العصبية الخاليا

القراءة. أبرزها أخرى، ألغراٍض تُوظَّف
الكتابة أنظمة جميع أن حقيقة خالل من هذه العصبية الخاليا نرش إعادة وتتيرسَّ
التي مات السِّ وهي البيئة، مع الطوبولوجية السمات بعَض تتشارُك أنها تبدو (الطبيعية)
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وزمالؤهما شيموزو، وشينسكي تشانجيزي مارك فحص شفرتها. لفكِّ أدمغتنا تطورت
يف بما وحديث، قديم كتابة نظام مائة من أكثر (كالتيك) للتقنية كاليفورنيا معهد يف
أنها أظهروا وقد حسابي. منظور من الصينية، واأليدوجرامات األبجديَّة األنظمة ذلك
اختالفها من الرغم عىل األساسية، الطوبولوجية التشابه أوُجه بعض يف تتشارُك جميًعا
كاالختزال، الصورية، الكتابة أنظمة يف واضًحا ليس البرصي التوقيع (هذا هندسيٍّا. الشديد
ثوابَت وغريُه تشانجيزي وجد وقد البرصي.) التعرف من أكثَر الرسعة لضمان مة املصمَّ
أشكال أن افرتاِض إىل هذا وقادهم الطبيعية، البيئات من مجموعة يف مماثلة طوبولوجية
الطبيعية؛ املشاهد يف املوجودة املحيطية الخطوط مجموعات لتُشبه اختيارها «تم الحروف

بالفعل.» املوجودة األشياء عىل التعرف آليات استُغلَّت وبذلك
القرشة يف العصبية الخاليا تفضيل من لالستفادة ثقافية، كأداٍة الكتابة، تطوَّرت
ليس الحرف شكل «إن يقول: ديهاين كتب ذلك ويف معيَّنة. ألشكال دغية الصُّ السفلية
بحيث شديدة برصامٍة ال فعَّ كتابة نظام تصميم يُقيد فالدماغ عشوائيٍّا. ثقافيٍّا اختياًرا
مجموعٍة سوى يقبل ال الرئييس فدماغنا الثقافية. للنسبية صغرية مساحٍة سوى توجد ال

املكتوبة.»14 األشكال من محدودة
ال مشكلة. وجود «عدم» يُبني الواقع، يف إنه بل واالس»؛ «معضلة ل ممتاز حلٌّ هذا
الدماغ، مرونة عىل يعتمد فهو مبارش. تطوُّري كتكيٍُّف والقراءة الكتابة أصل فهُم يمكن
املحدودة اإلنسان حياة مدة خالل حتى — التجريبي االنتقاء أو — التجربة أن وحقيقة
نظر وجهة من الطبيعي، االنتقاء إن الطبيعي. االنتقاء قوَة قوته يف يُعادل تغريُّ عامل هي
من اآلالف ملئات امتدَّ زمني مقياٍس عىل والفردية الثقافيَة التطوراِت يمنع لم داروين،
القراءة نستطيع نحن لها. الطريق د مهَّ العكس عىل بل التطوري، النماء من أرسَع األزمنة
استخداًما يخلق ثقايف وانتقاء ثقايف ابتكاٍر خالل من ولكن إلهي، تدخٍل بفضل ال والكتابة

مسبًقا. موجودة عصبية لنزعٍة ومبدًعا رائًعا جديًدا

الكلمات عىل التعرف يف بالغة بأهميٍة للكلمات البرصية األشكال منطقُة تتَّسم بينما
القراءة. من «أعىل» مستوياٍت يف يُسِهم األخرى الدماغ مناطق من العديد فإنَّ والحروف؛
بعد اآلن، وحتى ِسياقها. من الكلمات استنتاِج من املثال، سبيل عىل هوارد، هذا مكَّن وقد
العديد عىل التعرف عىل قادر غريَ زال ما الدماغية، بالسكتة إصابته من سنوات تسع مرور

القراءة. عىل فقط تعتمد ال ككاتٍب مخيلته لكن النظر، بمجرد البسيطة الكلمات من
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«دفرت ب يحتفظ أن ُمعالجيه أحُد اقرتح التأهيل، إعادِة مستشفى يف يزال ال كان عندما
كان ليومياته، حياته طوال مدوِّنًا وبصفته أفكاره. ويُسجل باملواعيد نفسه ليُذكِّر ذاكرة»
تُقدَّر ال مساعدة كوسيلٍة نفَسه الجديَد ذاكرته دفرتَ وأثبت الفكرة. بهذه مرسوًرا هوارد
ُهويَّته تعزيز يف أيًضا ولكن ُمتذبذبًة، تزال ال التي ذاكرته استقرار يف فقط ليس بثمن،

ككاتب:

أنىس فقد الجروح». «الصقة الذاكرة عىل االعتماُد بإمكاني يُعد لم أنه أعلم كنت
بالفعل الكلمة استخدمت قد كنُت ولو حتى أقوله، كنُت مما الثاني الجزء يف كلمًة
تفكريي لحظة [يف الذاكرة» «دفرت يف األشياء ن أدوِّ أن تعلَّمت … سابق وقٍت يف
القيادة مقعد يف بالوجود لشعوري رافعة دفعًة الذاكرة دفرتُ أعطى لقد … بها]
للمواعيد، ودفرتًا يوميات، دفرتَ فكان الدائم؛ رفيقي أصبح [لقد] حياتي. يف
سلبية، روًحا تولِّد … ما حدٍّ إىل املستشفيات، إن العادية. للمالحظات ودفرتًا

إيلَّ. مني قطعًة أعاد الذاكرة دفرت ولكن

عىل فقط ليس يوم، كلَّ الكتابة عىل وأجربه، بل الذاكرة، بدفرت االحتفاظ عه شجَّ
فقد بكثري. أعمَق إبداعي مستًوى عىل ولكن املقروءة، والُجَمل الكلمات تشكيل مستوى
املتنوعة، وشخصياتها اليومية الروتينية بأنشطتها املستشفى، يف الحياة عن يومياته بدأْت

ككاتب. خياله إثاره يف
غريَ هوارد يكون قد األعالم، أسماء أو املألوفة غري الكلمات حالة يف آلخر، حنٍي من
يكن لم مثلما تخيَُّلها، أي عقله، عني يف «رؤيتها» يستطيع يُكن فلم تهجئتها؛ من ُمتأكد
كان الداخلية، الصور هذه إىل افتقاره ومع أماَمه. مطبوعة كانت عندما إدراُكها بإمكانه
الهواء يف كلمة كتابَة كان أبسَطها أن ووجد للتهجئة. أخرى اسرتاتيجياٍت يوظِّف أن عليه

ِحيس. ِفعل محلَّ يحل حركيٍّا ِفعًال جاعًال بإصبعه،
١٨٨٣ عام محارضة يف شاركو، جان-مارتن الكبري الفرنيس األعصاب طبيُب وصف
البحت. القراءة بتعذُّر ُمصابًا هوارد، مثل مريًضا، الكلمات، عمى حاالت من حالٍة حول
منه وطلب سابق)، وقٍت يف كتبه قد نفُسه املريض كان (الذي املستشفى اسم شاركو دوَّن
ليفعله، الجهود من املزيَد بذل لكنه البداية، يف ذلك ِفعل يستطيع ال «[املريض] يقرأه: أن
تُشكل التي الحروف أحد اليمنى، سبَّابته بطَرف يتتبع، أنه نُالحظ املهمة إنجازه وأثناء
الشوارع أحد اسَم شاركو يُعطيه وعندما سالبيرتيري».» «ال قال ة املشقَّ من وبكثرٍي الكلمة،
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أو لحظٍة وبعد الكلمة، منها تتكون التي الحروَف الفراغ يف بإصبعه املريض يتتبع ليقرأه،
صديقي.» ُعنوان دابوكيه، شارع «إنه يقول: لحظتني

ثالثة غضون ويف الهواء، يف الحروف بتتبُّع «القراءة» يف برسعة مريضشاركو ن تحسَّ
بكفاءٍة الطباعة قراءُة «يمكنني قال: أضعاف. ستة نحو القراءة يف رسعتُه زادت أسابيع،
باستخدام ذهنيٍّا الحروف إنتاج إعادُة األسهل من يكون الكتابة يف ألن الكتابة؛ من أقلَّ
شاركو (أشار املطبوعة.» الحروف إنتاج إعادة يف أكرب صعوبًة أجد حني يف اليمنى، يدي
ختام ويف يده.») يف بقلٍم يُمسك أن له امُلريح من يكون مطبوعة، مادٍة قراءة «عند قائًال:
أثناء فقط «يقرأ إنه عنه يقول أن للمرء يمكن «باختصار، مؤكًدا: شاركو قال محارضته،

الكتابة.»» عملية
يقرأ، وهو يَديه تحريك يف حينئٍذ الغالب، يف وعي ودون ُمتزايد، نحٍو عىل هوارد بدأ
أنَّ ذلك من واألروع لعينَيه. مفهومة غريَ تزال ال التي والُجمل الكلمات حدوَد ُمتتبًعا
وقد فمه. سقف أو أسنانه عىل الحروف أشكال ويتتبَّع يقرأ، وهو يتحرَّك بدأ أيًضا لسانه
منه يستغرُق يزال ال األمر أن من الرغم (عىل كثريًا أرسَع نحٍو عىل القراءة من ذلك مكَّنه
وهكذا، واحدة). أمسية يف قراءتُه السابق يف يُمكنه كان كتاٍب لقراءة أكثَر أو شهًرا ربما
من شكًال بالقراءة هوارد استبدل استثنائية، مجردٍة حَركي حيسِّ تحوٍل عملية خالل من

بلسانه.15 يقرأ الواقع يف كان لقد الكتابة. أشكال

إعادة مستشفى من عاد الدماغية، بالسكتة هوارد إصابة من أشُهر ثالثة من أكثَر بعد
تماًما: عليه يتعرَّف لم منزل إىل التأهيل

سينمائي تصوير موقُع كأنه كان … نفِسه الوقت يف ومألوًفا غريبًا املنزل بدا
إىل نظرُت مكتبي. كان واألغرب وُغَرفه. حقيقي ملنزٍل رسومات من تجميُعه تم
العديَد كتبُت حيث بأكمله، مكتبي كان غريب. بشعوٍر بي الخاصِّ الكمبيوتر
الذي الالصق املالحظات ورق وعىل … املتاحف أحد يف ديوراما يُشبه كتبي، من

مألوف. وغريَ غريبًا، يدي خطُّ بدا مخربش، بخطٍّ عليه ُكتب

األداَة األيام من يوٍم يف كان الذي — الغريب الكمبيوتر هذا استخدام من سيتمكَُّن هل
مهاراته اختبار يف بدأ الشخصية، ولدهشته ابنه، بمساعدة أخرى؟ مرًة — لعمله األساسية
مسألًة كانت إبداعي يشء كتابة لكن بعودتها. شعر ما ورسعان الكمبيوتر، يف القديمة
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عىل عالوًة وصعبة. بطيئًة تزال ال الغريب، يده خط قراءة وحتى القراءة، وكانت أخرى.
الحًقا: كتب وكما ذلك،

رأيس. يف ِنصابها يف األمور وضُع بإمكاني يَُعد لم لشهور. العالم خارج كنُت لقد
جديد؟ من وأبَدؤه القديم مكتبي إىل أعود قد أنني أتخيُل كنت الذي العمل ما
يف وخرجت الكمبيوتر، جهاز فأغلقُت للخيال. مؤهل غريَ كنُت أنني الواضح من

طويلة. تمشيٍة

يف فقط ولو يوم كلَّ الكتابة عىل التدرب عىل عاكًفا ما، حدٍّ إىل هوارد، كان ذلك، ومع
يقول: البداية يف كتب ذاكرته. دفرت

قدراتي عن يكون ما أبعَد ذلك يكن فلم كتاب. لتأليف أفكار أيُّ لديَّ يكن لم
جزءٌ كان أعَي، أن دون من لكن مخيلتي. عن كذلك بعيًدا كان بل فحسب،
رأيس. يف تنبثق الصوُر بدأت قصة. حبكة وضع يف يبدأ دماغي من آخُر
رسيري يف مستلقيًا [كنُت] وبينما مخيلتي. تُطارد وتحوالتها الحبكات وبدأت
واملواقف والشخصيات القصة ابتكار عىل العمل يف أجتهد كنت … باملستشفى

أكتبه. أنني أعرف ال زلت ما كنُت الذي للكتاب

القديمة: والدته نصيحة متَّبًعا استطاع، إذا جديدة، رواية كتابة وقرَّر

املستشفى روتني أعرُف كنت مريض. هو اآلن أعرفه كنت وما تعرف… ا عمَّ اكتب
تكون أن يعنيه ما يصُف كتابًا أؤلِّف أن بإمكاني كان حويل. من واألشخاص
وأطباء ممرضات مع الوقت لبعض ظهري عىل مسطًحا األشياء، نطاق خارَج

ترتيبها. ويُعيدون أيامي يُرتبون

ُمتحوًال؛ كوبرمان سيكون لكنه كوبرمان، بيني املحقق البديلة، أناُه تعريف سيُعيد
وفاقًدا القراءة بتعذر ُمصابًا نفَسه ليجد باملستشفى يستيقظيفرسير الذي العظيم، ق املحقِّ
األدلة بني الربط من وتُمكِّنه سليمة، االستدالل عىل قدراته فإن ذلك، ومع أيًضا. للذاكرة
الغامضة القليلة األيام يف حدث وما املستشفى، يف الحال به انتهى كيف ملعرفة املتباينة

تذكُرها. بإمكانه يَُعد لم التي
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الخاص الكمبيوتر جهاز عىل يوم كلَّ ساعاٍت يكتب فكان عالية، برسعٍة هوارد عمل
كانت أوَّلية. مسوَّدة إنتاج من اإلبداعيُّ قه وتدفُّ خيالُه مكَّنه قليلة، أسابيَع غضون ويف به.
القصري املدى ذاكرة مع مشاكله ظلِّ يف ومراجعتها تصحيحها كيفيَة هي آنذاك املشكلة
معالَج تستخدم التي األدوات من العديد فوظَّف العادية. بالطريقة القراءة عىل قدرته وعدم
بأحجام الفقرات وتمييز معيَّنة، لفقراٍت بادئة مسافٍة وضع من — به الخاصَّ الكلمات
له يقرأ أن ُمحرره من طلب بمفرده، ِفعله استطاع ما كلَّ فعل أن وبعد — مختلفة خطوٍط
تنظيمها وإعادة ذاكرته يف إجماًال ِبنيته نقش من يتمكَّن حتى عاٍل؛ بصوٍت بالكامل الكتاَب
قدراته ولكن الشاق، العمل من أشُهر عدة الجادَّة الدَّءوبة العملية هذه استغرَقت ذهنه. يف
يف املوسيقية البيانو نوتات إعداد عىل كالري ليليان كقدرة الذهنية، واملراجعة التذكر عىل

املمارسة. مع باطِّراد ازدادت ِذهنها،
برسعٍة أعقبها ،٢٠٠٥ عام يف الذاكرة») «دفرت أسماها (التي الجديدة روايته نُرشت
الذي «الرجل بعنوان ٢٠٠٧ عام يف ومذكرات كوبرمان، بيني لشخصية أخرى روايًة كبرية
ِليَبقى طريقة وجد لكنه القراءة، تعذُّر من يُعاني إنجل هوارد يزال ال يقرأ». كيف نيس
ومهارتهم ُمعالجيه تَفاني كثرية؛ أشياء عىل شهادًة بذلك القيام عىل قدرتُه وكانت كاتبًا.

التكيُّف. عىل البرشي الدماغ وقدرة أخرى، مرًة القراءة عىل وإرصاره تأهيله، إعادة يف
حلِّها.» يف ذكاءً أكثَر أصبحُت لكنني أبًدا، املشاكل تختِف «لم يقول: هوارد كتب وقد

هوامش

املريخ». عىل أنثروبولوجيا «عالم كتاب فصول كأحد نُرشت (1)
الرسائل كتابة يف واستمرَّت البحت، القراءة بتعذُّر ُمصابًة أيًضا كالري ليليان كانت (2)
عىل ببطء، ر تطوَّ قد لديها الكلمات قراءة تعذُّر أن إىل نظًرا ولكن العالم. حول ألصدقائها
ينفصال أن يمكن والكتابة القراءة أن حقيقة مع وعي دون تكيََّفت أنها بدا السنني، مدار

النحو. هذا عىل
التايل. العام يف فرويد سيجموند قدَّمه البرصي»، «العَمُه الحايلُّ، املصطلح (3)

ُعْرس اآلن نُسميه (الذي الِخلقي الكلمات» «عمى عىل األعصاب أطبَّاء تعرَّف (4)
شاركو كان الذي نفِسه الوقت يف تقريبًا عرش، التاسع القرن ثمانينيَّات يف القراءة)
من يُعانون الذين األطفال كان املكتَسب. القراءة تعذُّر فيه يصفون وآخرون وديجريين
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أيًضا) الحساب أو املوسيقى، قراءة أو الكتابة، يف (وأحيانًا القراءة يف شديدة صعوباٍت
وقد ذلك. عكس عىل الواضحة األدلة من الرغم عىل ُمتأخرون، أنهم عىل إليهم يُنظر ما غالبًا
جورنال» ميديكال بريتيش «ذا دورية يف يكتب كان الذي مورجان، برينجل دبليو تناول
الرابعَة يف اللسان وفصاحة بالذكاء يتمتع فتًى عن دقيقة دراسًة بالتفصيل ،١٨٩٦ عام يف

والتهجئة: القراءة يف شديدة صعوباٍت من عانى عمره، من عرشة

يُالحظ ولم «برييس»، من بدًال «برييس» كتب إذ خطأً؛ ارتكب ِالسمه كتابته أثناء
أو املكتوبة الكلمات أن يبدو … مرة من أكثَر إليه انتباهه لُِفت حتى الخطأ
بعد إال معانيها اكتشاف يستطيع وال ذهنه، إىل انطباع أي تنقل ال املطبوعة
الكلمات التعرفعىل فقط يُمكنه الحروف… أصوات خالل من ة، بمشقَّ تهجئتها
أنه قطُّ يبدو فال األخرى، الكلمات أما إلخ. … «من» «أل»، «و»، مثل البسيطة
ُمعلم يقول … فيها صاَدفته قد تكون ربما التي املرَّات عدد كان مهما يتذكرها،
يف فتًى أذكى سيصبح كان إنه سنوات لبضع له التدريَس توىلَّ الذي املدرسة

بالكامل. شفاهيًة الدروس كانت لو املدرسة

القراءة، ُعرس من يُعانون كان السُّ من باملائة عرشة إىل خمسة نحو أن اآلن املعروف ومن
أخرى، مجاالٍت يف استثنائية مواهب لديهم القراءة عرس من يُعانون ممن العديد وأن
هذه وتطرح املختِلف. العصبي تكوينهم بسبب ببساطة أو «التعويض» بطريق سواء
«بروست كتاب يف وولف ماريان ق بتعمُّ القراءة لُعرس األخرى الجوانب من والعديد األمور
العقل». عني «يف كتاب يف ويست جي توماس وكذلك القارئ»، الدماغ وعلم قصة والحبار:
كتابه يف روزنفيلد إرسائيل قدَّمها التي الرتجمة من أخرى مواضع ويف هنا أقتبس (5)

الذاكرة». «اخرتاع الرائع
فقط تُكن لم األساسية يس أوسكار مشكلة أن إىل أيًضا روزنفيلد إرسائيل يُشري (6)
مع ُمماثلة مشاكَل يُواجه كان وأنه تسلُسلها، إدراك يف ولكن الحروف، عىل التعرُّف يف
سياق. كل يف نفِسها بالطريقة دائًما «تُقرأ األعداد إن روزنفيلد يقول الرقمي. التدوين
… لكن املائة». يف ٣ «خصم أو تفاحات» ٣» عبارة يف ظهر سواءٌ «ثالثة» هو ٣ فالعدد
املوسيقية، النوتات ذلك يُشبه موضعه.» عىل يعتمُد الحدود ُمتعدد عدٍد يف ما َرْقم معنى

واملكان. السياق عىل معناها يعتمد التي
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ُمتشابهة: الكلمات إن قائًال روزنفيلد يُتابع
ومعناها. نطقها من كلٍّ تغيري إىل كلمة يف واحد حرٍف تغيريُ يؤدَي أن يمكن
العام التنظيم هذا استيعاب يف والفشل … يليه وما يسبقه ما إىل داللته وتستند
ما هو — مدلولها يف باستمرار الحروف، أي امُلتشابهة، امُلحفزاُت تتغري حيث —
للرموز تجعل بطريقٍة املحفزات تنظيم يمكنهم فال اللفظي. مرىضالعمى يُميز

معنًى.

الثانية، الدماغية بالسكتة إصابته بعد يس أوسكار عاشها التي القليلة األيام يف (7)
واضُطرَّ مبتورًة، أصواتًا يُصدر أو أخرى، من بدًال كلمًة يقول كان أيًضا. بالحبسة أُصيب
أنه («بفزع») زوجته الحظْت التواصل. يف واإلشارات اإليمائية الحركات عىل االعتماد إىل
«اخرتاع كتاب يف ديجريين حالَة ُمحلًال روزنفيلد، إرسائيل يُشري الكتابة. يستطيع يُعد لم
بالعجز ُمصابًا يكون أن دون من القراءة بتعذُّر ُمصابًا يكون قد املرء أن إىل الذاكرة»،
دون من الكتابة عن بالعجز ُمصابًا يكون ال ولكنه — نسبيٍّا شائع وهذا — الكتابة عن
دائًما الكتابة عن «العجز إن يقول روزنفيلد كتَب ذلك ويف القراءة. بتعذُّر ُمصابًا يكون أن
نادرة حاالٍت عن إال تقارير ترد لم ذلك ومع القراءة.» عىل القدرة بعدم مرتبًطا يكون ما

بعد. الجدل يُحَسم ولم امُلنفرد، الكتابة عجز من للغاية
املغناطييس، الدماغ تخطيط باستخدام وزمالؤها، بامر كريستني أظهرت كذلك (8)
ُمنترشة دماغية شبكٍة من جزءٌ فهي ُمنعزلة؛ تعمل ال للكلمات البرصية األشكال منطقة أن
بواسطة تنشط دغية والصُّ الجبهيَّة الفصوص يف املناطق بعض إن بل واسع. نطاٍق عىل
يتدفق التنشيط انتشار أن عىل ويؤكدون للكلمات. البرصية األشكال منطقة «أمام» الكلمات

وإليها. للكلمات البرصية األشكال منطقة من االتجاَهني؛ ِكال يف
املثال، سبيل عىل أفعل، ِمثلما املعنى عن القراءة فعل فصُل املمكن من ذلك، ومع
عن محدودة فكرة لديَّ ولكن الكلمات، وقع تعلَّمت فقد بالعربية. دينيٍّا ا نصٍّ أقرأ عندما
املدرسة، قبل ما مرحلِة يف القراءة بفرط امُلصابني األطفال مع ُمشابه يشءٌ ويحدث معناها.
تايمز» «نيويورك يف مقال قراءة من يتمكَّنون قد الذين د، بالتوحُّ ُمصابني يكونون ما وعادًة

فهم. دون ولكن صحيح، نحٍو وعىل بطالقة
يصف لتوِّه، أماله قد كان موَجًزا مذكراٍت دفرتَ سكريبنر أعطاني التقينا، عندما (9)
كخاتمة الحق وقٍت يف املذكرات هذه نرش وقد معه، تكيَّف وكيف القراءة بتعذر إصابته فيه

هنا. منه أقتبس الذي األفكار»، شبكة «يف األخري، كتابه يف

70



الحروف رجل

يف تنكُّيس مرض أو ورم، أو دماغية، سكتٍة عن الناتُج الدماغ تلُف يتسبَّب قد (10)
اضطراب نتيجَة عابر، قراءة تعذُر أيًضا هناك يكون أن يمكن ولكن دائم، قراءٍة تعذُّر
الصداع مع املثال، سبيل عىل يحدث، أن يمكن كما للدماغ البرصي اإلدراك نُظم يف ت مؤقَّ
بتجربة مررُت لقد وغريهم.) وشارب، وبيجيل وآَخرون، فليشمان هذا وصف (وقد النصفي.
نفيس وجدت حني األيام، أحد صباح يف َموعد إىل طريقي يف لسيَّارتي قيادتي أثناء كهذه
قديم غريب بخطٍّ مكتوبة وكأنها بَدت فقد الشوارع؛ أسماء قراءة عىل قادر غريَ فجأًة
خارجيٍّا تغيريًا ثَمة أن يل خطر ما أول كان عليه. التعرف أستطع لم — فينيقي ربما —
الشوارع الفتات أن وافرتضت األفالم، لتصوير رائج موقٌع هي نيويورك فمدينة حدث. قد
إىل أقرُب يشءٌ أعطاني ثم املتقنة. السينمائية التجهيزات بعض من جزءًا كانت «املعدلة»
كان منه أعاني الذي القراءة تعذُّر أن فأدركُت خيًطا؛ الحروف حول رشارة أو وميض

نصفي. صداع هالِة من جزءًا
مريضًة مؤخًرا رأيُت فقد الرصع. مع بالتزامن أيًضا القراءة تعذُر يحدث أن يمكن
القراءة. تعذر هو لها مظهر أول ولكن نوباِتها، فقط) (والقراءة القراءة تُثري كيف وصَفت
لنوبة أولية أعراٌض ذلك أن وتُدرك مفهومة، غريَ فجأًة أمامها تصبح والحروف فالكلمات
وعند لنفسها. األبجديَة وتتلو تستلقي بمفردها، كانت إذا ثواٍن. غضون يف ستتبعها َرصع،
الكالم عىل القدرة عدم — واستقبالية تعبريية ُحبسٍة من تُعاني النوبة، بعد وعيها استعادة

ذلك. نحو أو دقيقة عرشين ملدة — الكالم فهم أو
املثال، سبيل عىل وولف، ماريان تُشري فكما االختالفات. بعَض ثَمة أن غري (11)
اللغات قراءة من بكثري أكثَر الصينية اللغة قراءة عند الحركية الذاكرة مناطُق «تَنشط
طريق عن الصينية؛ الرموَز الصغار الُقراءُ بها يتعلم التي الطريقُة هي هذه ألن األخرى؛
اليشء بعَض مختلفًة عصبيًة دوائَر نفُسه القارئ يستخدم وقد وتَكراًرا.» ِمراًرا الكتابة،

املختلفة. اللغات لقراءة
أخرى، دون لغٍة قراءة عىل القدرة يفقدون اللغة ثُنائيِّي أشخاًصا أحيانًا املرء يجد قد
حيث اليابان، يف خاص نحٍو عىل للدراسة هذا خضع وقد دماغية. بسكتٍة اإلصابة عقب
الجملة الشكَلنييف ِكال يُستخدم ما (غالبًا استخدامهما يَشيع املكتوبة اللغة من شكالن يوجد
حرف، آالف ثالثة من أكثر من مجموعًة تضمُّ التي الكانجي، رموز اشتُقت وقد نفِسها).
أن األبجدية، شأن شأنه يمكنه، مقطعي نظاٌم وهو القانا، أما الصينية. األيدوجرامات من
الشديد االختالف من الرغم وعىل فقط. رمًزا وأربعني ستة فيضمُّ كالمي، صوت أي يُمثل
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ذلك، ومع للكلمات. البرصية األشكال منطقة يوظِّف ِكَليهما فإن والقانا، الكانجي بني
دقيقًة، اختالفاٍت وديهاين لناكاياما الوظيفي املغناطييس بالرنني التصوير دراساُت تُظهر
لتعذُّر نادرة حاالٍت عن تقاريُر وردت وقد املنطقة، هذه داخل تمثيلهما يف مهمة ولكنها

بالعكس. والعكس القانا، ليس ولكن الكانجي قراءة
ييل: كما ذلك عن واالس عربَّ (12)

ببضع أرقى دماًغا البدائيَّ اإلنسان يهَب أن إال الطبيعي االنتقاء بإمكان يكن لم
من للغاية ضئيل بقدٍر أدنى دماًغا فعليٍّا يملك أنه حني يف قرد، دماغ من درجات
للتطور ترقبًا إعداده جرى قد العضو أن لو كما األمر يبدو … فيلسوف دماغ
حالته يف بها له نفع ال كامنة قدراٍت عىل احتوائه إىل نظًرا اإلنسان؛ لدى املستقبيل

مىض. فيما عليها كان التي

والدماغ»، الطبيعي «االنتقاء مقاله يف واالس لتفكري رائًعا تحليًال جولد قدَّم (13)
الباندا». «إبهام كتاب يف طباعته أُعيدت الذي

أصبحت التي األيقونية، أو التصويرية الرموز املكتوبة اللغات أقدم استخدمت (14)
املميَّزة الهريوغليفية الحروف من اآلالُف هناك كانت ُمتزايد. نحٍو عىل طة ومبسَّ مجردًة
قراءة فكانت الكالسيكية؛ الصينية اللغة يف األيدوجرامات من اآلالف وعرشات مرص، يف
القرشة من أكرب جزءٍ تكريس وربما التدريب، من كبريًا قدًرا يتطلب كهذه لغة (وكتابة)
مالت قد البرشية اللغات معظم أن يف السبب ديهاين، يشري كما هذا، يكون وقد البرصية.

األبجدية. النُّظم تفضيِل إىل
تحدَّث فقد لأليدوجرامات. مميزة معيَّنة وصفات قدرات هناك تكون قد ذلك، ومع
من ُمتعددة ُمنبهاٍت عن الياباني، الشعر يف ضليًعا كان الذي بورخيس، لويس خورخي

قائًال: املقابالت إحدى يف الكانجي أيدوجرامات

الشكل بسبب اعتقادي، يف وهذا، شعرهم. يف حكيًما غموًضا اليابانيون ق حقَّ لقد
األيدوجرامات. تُقدمها التي االحتماالت وبسبب نفِسها، لكتابتهم املميز الخاص
املثال سبيل عىل خذ منبهات. عدُة له يكون أن يمكن سماته، حَسب منها، فكلٌّ
أو الشجر، أوراق لون أو الخريف، إىل تُشري أو تُمثل الكلمة هذه «ذهب». كلمة

األصفر. لونه بسبب الشمس غروب
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وظلَّ بالخطأ، لسانه طَرف عضَّ ويتحدث، يأكل هوارد كان وبينما مؤخًرا، (15)
أعود ذلك، نحِو أو ليوم جعلني، «لقد قال: مؤمًلا. أمًرا تحريُكه وكان ُمتورًما، أيام بضعة

أخرى.» مرًة يٍّا أمِّ
الدماغ. خاصيف نحٍو عىل كبريًا وحسيٍّا حركيٍّا تمثيًال الشديدة، اسيته بحسَّ للِّسان، إن
رائع، نحٍو وعىل هوارد. يفعل كما القراءة، أنواع من لنوع استخدامه يُمكن السبب ولهذا
«الرؤية» من املكفوفني تُمكِّن قد التي الحسية التعويضية لألجهزة أيًضا استخدامه يمكن

العقل»). «عني فصل (انظر
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مطبوعٌة وأجناسنا أعمارنا الوفاة. لحظة إىل امليالد لحظة من بوجوهنا، العالم نُواجه نحن
وكذلك داروين، عنها كتَب التي والغريزية املنفتحة املشاعر تلك وعواطفنا، وجوهنا. عىل
ونوايانا. أفكارنا مع وجوهنا عىل تظهر فرويد، عنها كتبها التي املكبوتة أو املخفية تلك
أوًال الوجه، فإن واألرداف، والثديني، والساقني، بالذراَعني، نُعَجب قد أننا من الرغم وعىل
باملعنى «مميز» أو «حَسن»، أو الجمايل، باملعنى «جميل» بأنه عليه نحكم ما هو وأخريًا،
بها التعرُف يمكن التي الوسيلة هي الوجوه فإن حاسمة، وبصورٍة الِفكري. أو األخالقي
يحصل اإلنسان إن فيُقال وشخصياتنا؛ تَجاِربنا طابَع تحمل وجوهنا أنَّ كما كأفراد. علينا

عمره. من األربعني يف ه يستحقُّ الذي الوجه عىل
إليها. باالبتسام امُلبتسمة الوجوه إىل ع الرُّضَّ األطفاُل يستجيب ونصف، شهرين عمر يف
معه للتفاعل البالغني يُرشك ما عادًة الطفل، يبتسم «عندما إيلينوود: إيفريت كتب ذلك ويف
… االجتماعية التنشئة عمليات لبدء أخرى، بعبارٍة — واللمس والتحدث، لالبتسام، —
الوجوه.» بني املستمرِّ الحوار بفضل فقط والطفل األم بني التبادلية الَفهم عالقة وتتحقق
ولكن البرصيَّني. والداللة املعنى يكتسب يشء أوُل هو الوجه أن النفسيُّون املحلِّلون ويعترب

العصبي؟ بالجهاز األمر يتعلَّق عندما خاصة فئٍة تحت الوجوه تندرج هل
األمر هذا يف كثريًا أفكِّر لم حياتي. معظم يف الوجوه عىل التعرُّف يف صعوبًة أواجه كنُت
يُسبب ما كثريًا ذلك كان جديدة، مدرسٍة يف مراهًقا أصبحت عندما ولكن طفًال، كنُت عندما
بالدهشة يُصيبهم أن شأنه من الدراسة زمالء التعرفعىل عن املتكرِّر عجزي كان حرًجا. يل
كنت إدراكية. مشكلًة لديَّ أن ذلك؟) عليهم يجُب (ولَِم ببالهم يخطر فلم أحيانًا؛ واإلهانة
املقربنَي، صديَقيَّ خاصًة املشاكل، من الكثري دون املقرَّبني األصدقاء عىل أتعرَّف ما عادًة
بهما؛ خاصًة سماٍت حدَّدُت أنني إىل جزئيٍّا يُعزى كان هذا لكن ميلر. وجوناثان كورن إريك
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من كتلة وذا ونحيًال، طويًال جوناثان وكان سميكة، ونظارٌة كثيفان حاجبان إلريك كان
وتعبريات واإليماءات، للوضعيات، البرص حادَّ ُمراقبًا جوناثان كان األحمر. الكثيف الشعر
كنا عندما الزمان، من عقٍد فبعد قط. حياته يف وجًها ينَس لم أنه يبدو ما وعىل الوجه،
يف زمالئنا من مئاٍت عىل بدقة التعرُف بإمكانه يزال ال كان القديمة، املدرسة صور نُشاهد

واحد. زميٍل عىل التعرف من أنا أتمكَّن لم بينما املدرسة،
بالدرَّاجة، أو األقدام عىل سريًا نُزهة يف أذهُب كنت فعندما بالوجوه. فقط األمر يتعلق لم
فسوف قليًال، ولو عنه انحرفُت إذا أنني لعلمي بالضبط؛ نفَسه الطريق أتبع أن عيلَّ كان
لكنني غريبة، أماكن إىل وأذهَب ُمغامًرا، أكون أن أردُت أمل. وبال الحال يف الطريق أضلُّ

األصدقاء. أحد مع بالدرَّاجة ذهبُت إذا إال ذلك من أتمكَّن أُكن لم
لديَّ فإن ذلك، تعويض إىل حياتي طوال سعيي وبرغم والسبعني، السادسة سنِّ يف
أشخاًصا أرى خاصعندما بشكٍل أتشتَّت فأنا واألماكن. الوجوه مع تلك عن تقلُّ ال مشكالٍت
أحد صباح يف هذا حدث دقائق. خمس منذ معهم كنت لو حتى املألوف، السياق خارَج
يف سنوات لعدة أسبوعيٍّا مرتنَي أراه (كنت مبارشًة النفيس طبيبي مع موعدي بعد األيام
املبنى. بَْهو يف َوقور أنيق رجٌل حيَّاني عيادته، مغادرتي من قليلٍة دقائق بعد املرحلة). هذه
بالطبع، كان، ِباسمه؛ البواُب خاطبَه حتى بي، الغريب هذا معرفة سبب بشأن حرية يف كنُت
لم أنه أعتقد التالية؛ جلستنا يف كموضوٍع عليه التعرف يف الفشل هذا (أُثري النفيس. ُمحلِّيل

نفسيٍّا.) وليس عصبيٍّا أساًسا له أنَّ عىل أرصرُت عندما تماًما يُصدقني
كنُت — للتمشية خرجنا لزيارتي. ساكس جوناثان أخي ابُن جاء أشُهر، بضعة بعد
جوناثان: قال تُمطر. السماء وبدأَت — الوقت ذلك يف بنيويورك، فرينون، ماونت يف أعيش
وبعد أقُطنه. الذي الشارع أو منزيل عىل العثوَر أستِطع لم لكنني نعود»، أن األفضل «من
املنزل؛ صاحَب كان صيحة. سمعُت تماًما، األمطار مياُه فيهما غَمَرتنا امليش، من ساعتني

عليه. التعرف يف فشلُت أنني له وبدا مرَّات، أربع أو ثالَث باملنزل أمرُّ رآني إنه قال
فرينون ماونت من لالنتقال بوست بوسطن طريَق أسلك أن عيلَّ كان السنوات، تلك يف
أسلك كنُت أنني من الرغم وعىل برونكس. يف ألريتون شارع يف به أعمل الذي املستشفى إىل
يل؛ مألوًفا قطُّ الطريق يُصبح لم سنوات، ثماني مدى عىل اليوم يف مرتني نفَسه الطريق
الخطأ االتجاه يف أنعطُف ما وغالبًا الجانبنَي، من أيٍّ عىل املوجودة املباني عىل أتعرَّف فلم
بالنسبة حتى فيهما، َلبْس ال َمعلَمني أحد إىل أصُل عندما إال ذلك أُدرك وال الطريق، عىل
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برونكس شارع أو كبرية، الفتٌة به وكان الجهتنَي، إحدى عىل يقع الذي ألريتون، شارع إيلَّ؛
بوست. بوسطن طريق فوق يَلوح الذي األخرى، الجهة عىل باركواي، ريفر

بوسط مكتب يف لقاءً رتَّبنا عندما سنوات ستِّ نحَو كيت، مساِعدتي، مع أعمل كنُت
أغفلُت ولكنني بُهويتي، االستقبال موظَف وأخربُت وصلُت نارشي. مع لالجتماع املدينة
رأيُت أخرى، بعبارٍة االنتظار. منطقة يف جالسًة وكانت بالفعل، وصَلت قد كيت أن مالحظة
ُمبتسمًة: قالت دقائق، خمس نحو بعد هي. كانت أنها أدرك لم لكنني هناك، شابَّة امرأة

عيلَّ.» للتعرف الوقت من ستستغرق كم أتساءل كنت أوليفر. يا «مرحبًا
مرة من أكثَر يف كيت (كانت تحديًا. ميالدي، عيد حفالت حتى الحفالت، تُشكل
هذا أن يف شكَّ وال الذهن»، «رشود ب اتُّهمُت بأسمائهم.) بطاقات ارتداءَ ضيويف من تطلب
«خَجيل»، مثل مختلفًة ياٍت مسمَّ يتخذ وهو أُعانيه مما كبريًا جزءًا أن أعتقد ولكني صحيح.
أسربجر» «متالزمة وحتى أطواري»، و«غرابة االجتماعية»، لباقتي و«غياب و«انطوائيَّتي»،
الوجوه. عىل التعرف يف أُواجهها التي للصعوبة خاطئ تفسري نتيجة هو منها، أُعاني التي
إىل بل ، لديَّ واألعز األشخاصاألقرب إىل فقط الوجوه عىل التعرف يف مشكلتي تمتدُّ ال
ضخم لحية ذي بَرجٍل أصطدم أن كدُت ألنني مرات عدة اعتذرُت فقد ثَم، ومن أيًضا. نفيس
موقٌف حدث املرآة. يف أنا كان الِبنية الضخم امللتحَي الرجل ذلك أن ألدرَك فقط الِبنية؛
الطاوالت هذه إحدى إىل جالًسا كنُت الخارج. يف طاوالت به مطعم يف مرة ذات ُمعاكس
كثريًا. أفعل كما لحيتي، تهذيب يف وبدأُت املطعم نافذة إىل فالتفتُّ الرصيف، عىل الكائنة
كان بغرابة. إيلَّ ينظر بل نفسه يُهندم وجًها يكن لم يل، انعكاًسا اعتربتُه ما أن أدركُت ثم
ملا تساءل قد أنه بد ال النافذة، من اآلخر الجانب عىل رمادية لحيٍة ذو رجٌل الواقع يف هناك

أمامه. أتأنَّق كنُت
تسأل «ال للزائرين: فتقول البسيطة. مشكلتي من مسبًقا الناَس كيت تُحذر ما غالبًا
يل: (وتقول تكون.» َمن وأخِربْه باالسم نفسك قدِّم ال. سيقول ألنه يتذكَّرك؛ كان إذا ما
يف تماًما سيِّئ فأنا آسف، «أنا قل: بل الناس. وسيُزعج وقح ردٌّ فهذا فحسب؛ ال تقل «ال

والدتي.»»)1 ألتذكر كنُت ما الناس. عىل التعرف
التالينَي العاَمني مدار وعىل الذاكرة»، «فنَّان ماجناني، فرانكو قابلت ١٩٨٨ عام يف
إيطاليا إىل معه سافرُت إنني حتى وحياته، لوحاته، عن نتحدث معه، أسابيع قضيُت
قرأ نيويوركر»، «ذا مجلة إىل عنه مقاًال أخريًا قدمُت عندما فيها. نشأ التي القرية لزيارة
ولكن رائع، ا، جدٍّ «جيد وقال: املقاَل املجلة، تحرير رئيَس آنذاك كان الذي جوتليب، روبرت
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(الذي امُلحرج السؤال هذا تفاديُت الوصف؟» بعض تُضيف أن تستطيع هل يبدو؟ كيف
أعماله.» حول فاملقال بشكِله؟ يهتمُّ «من بقول: عندي) إجابٌة له يكن لم

تخيُّله.» سرُييدون يعرفوا. أن ُقرَّاؤنا «سرُييد بوب: قال
استغراب. بنظرِة بوب فرمقني كيت.» أسأل أن عيلَّ «سيكون قلت:

جوناثان صديقي كان ما بقدر الوجوه، التعرفعىل يف للغاية سيئًا فقط كنت أنني افرتضُت
أنني األمر يف ما غاية وأن الطبيعي، االختالف حدود ِضمن هذا وكان للغاية، فيه جيًدا
أخي لزيارة أسرتاليا إىل ذهبُت عندما فقط ما. طيٍف من نقيٍض طَرَيف عىل نقف وهو
لديه أيًضا أنه اكتشفت عاًما، وثالثني خمسة مدى عىل رأيتُه قلَّما الذي ماركوس، األكرب
كان األمر هذا أن أُدرك فبدأُت واألماكن؛ الوجوه عىل التعرف يف تماًما نفُسها الصعوباُت
عىل التعرف بعَمِه يُسمى ما محدَّدة، ِسمٌة لديه ِكَلينا وأن الطبيعي، االختالَف يتجاوز

مختلف.2 جينيٌّ أساٌس له كان ربما الذي الوجوه،
عَمِه ُمصابي من شخصني لقاء إن مختلفة. بُطرٍق مثيل آَخرين ثمة بأن اقتناعي جاء
ِبضع قبل للغاية. صعبًا أمًرا يكون أن يمكن الخصوص، وجه عىل الوجوه، عىل التعرف
بكيت مساعُده اتَّصل ثم الجديد. بكتابه معجٌب أنني أُخربه زمالئي أحد إىل كتبُت سنوات،
فيه. أسكن الذي الحي يف بمطعٍم األسبوع نهاية عطلة يف عشاء عىل واتَّفقا لقاء، لرتتيب

أي عىل التعرف يُمكنه ال ساكس فالدكتور مشكلة. هناك تكون «قد كيت: قالت
شخص.»

دبليو.» الدكتور مع نفُسه «األمر مساعده: أجاب
املطاعم عىل العثوَر ساكس الدكتور يستطيع ال آخر. يشءٌ «وهناك قائلًة: كيت أضافت
الذي املبنى عىل التعرُف حتى يمكنه وال شديدة، بسهولٍة يتوه فهو أخرى؛ أماكن أي أو

األحيان.» بعض يف فيه يسكن
دبليو.» الدكتور مع نفُسه األمر «نعم، قائًال: مساعده رد

شكل أعرف ال زلُت ما لكني مًعا. بالعشاء واالستمتاع االلتقاء من تَمكَّنا ما، بطريقٍة
أيًضا. هو عيلَّ يتعرف لن وربما دبليو، الدكتور

ُمدمرًة تكون ما أحيانًا فإنها ُمضحكًة، تبدو قد األمثلة هذه ِمثل أن من الرغم عىل
التعرَف يستطيعون ال قد الوجوه عىل التعرف عمِه من الشديدة الحاالت فأصحاب للغاية.

آخرين. أطفال من مجموعٍة وسط أطفالهم تحديَد أو أزواجهم، عىل
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وتمتدُّ الوجوه. عىل التعرف عَمه من معيَّنة درجة من أيًضا جودال جني تُعاني
فهي قولها، حد عىل ثَم، ومن البرش؛ وكذلك الشمبانزي قرود عىل التعرف إىل مشاكلها
تتعرف أن بمجرد ولكن وجوههم. خالل من الشمبانزي أفراد تمييز تستطيع ال ما غالبًا
مشكلٌة لديها ليس وباملثل صعوبات، أيِّ مواجهة عن تتوقف جيًدا، معنيَّ شمبانزي عىل
الوجوه ذَوي األشخاص مع ضخمة مشاكُل «لديَّ تقول: لكنها واألصدقاء. العائلة مع
يمكنني بشدة! ُمحرًجا األمر أجد مميز. يشء أي أو شامٍة عن أبحث أن فعيلَّ … «العادية»

التايل.» اليوم يف عليه التعرف يُمكنني وال ما شخص مع اليوم َطوال أكون أن
حتى أنا أين أعرف «ال األماكن: عىل التعرف يف أيًضا صعوبات تُواجه أنها وتُضيف
حتى الطريق عىل املميزة املعالم إىل وأنظر أتلفَت أن يجب بالطريق. تامة درايٍة عىل أكون

الطريق.» أضل ما وكثريًا الغابة، يف مشكلًة هذه كانت وقد العودة. من أتمكَن

الدكتور حول قبعة» زوجتَه حسب الذي «الرجل بعنوان حالة قصة نرشُت ،١٩٨٥ عام يف
الوجوه عىل التعرَف يستطيع يكن فلم للغاية. حاد برصي عَمٍه من يُعاني كان الذي بي
ثَم ومن تصنيَفها. حتى أو األشياء تحديَد يستطيع يكن لم ذلك، عىل عالوًة تعبرياتها. أو
ويف اليد. يُشبه أنه أو مالبس، قطعُة أنه يُدرك أن أو القفاز، عىل التعرَف يستطيع يكن لم

قبعته. زوجته رأس حسب ما، مرحلٍة
بني يُقارنون كانوا ُمراسلني من رسائَل ي تلقِّ يف بدأُت بي، الدكتور قصة نرش بعد
،١٩٩١ عام ويف حالته. وبني والوجوه األماكن عىل التعرف يف يُواجهونها التي الصعوبات

تَجاِربها: تصُف إف آن يل كتبت

وأختي، والدي، برصي؛ عمٍه من يُعانون املبارشة عائلتي أفراد من ثالثًة أن أعتقد
بالدرجة تكون أالَّ آُمل ولكن بي، الدكتور مع مشرتكة ِسماٌت لديه منا كلٌّ وأنا.
بي الدكتور مع جميًعا نتشاركه الذي لالنتباه لفتًا األكثر السلوك أما نفِسها.
كبريًا نجاًحا أصاب رجٌل وهو والدي، يتمكَّن فلم الوجوه. عىل التعرف عَمُه فهو
تقليد عىل القدرة يف الخاصة موهبته (وتتمثَّل كندا يف هنا بالراديو عمله يف
من طلب زفاٍف حفل ويف حديثة. صورٍة يف زوجته عىل التعرف من األصوات)،
سنوات لخمس (زوجي ابنته بجانب الجالس بالرجل تعريفه غريٍب شخص

وقتها).
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التعرف دون مناسبات عدة يف مبارشًة وجهه يف أُحدق وأنا زوجي بجانب أميش كنُت
رؤيتَه ع أتوقَّ التي األماكن أو املواقف يف عليه التعرف يف صعوبة أيُّ لديَّ ليس ولكن عليه.
لو حتى الكالم، يف يبَدءون عندما الفور عىل األشخاص عىل التعرف أيًضا أستطيع فيها.

املايض. يف فقط واحدة مرًة صوتهم سمعت قد كنُت
العاطفي املستوى عىل الناسجيًدا قراءَة أستطيع بأنني أشعر بي، وعىلعكسالدكتور
وعىل ذلك] [ومع بي، الدكتور منها يُعاني التي الشائعة لألشياء العَمه درجُة لديَّ ليس …
ذاكرٌة لديَّ فليس … للمكان طبوغرايف تمثيٍل وضع تماًما أستطيع ال بي، الدكتور ِغرار
من يسقط يدي، من اليشءَ أترك إن فما شفهيٍّا. املوقع ر أشفِّ لم ما لألشياء وضعي ألماكن

الفراغ. من عالٍم إىل العالم حافة

أساٍس عىل الطبوغرايف والعَمه الوجوه عىل التعرف عَمه من تُعاني إف آن أنَّ يبدو بينما
نتيجًة العمه) أشكال من آخر شكل بأي (أو العمه بهذا آَخرون يُصاب قد عائيل، أو وراثي
عىل ألزهايمر، كمرض تنكُّيس مرض أو — إصابة أو َعْدوى، أو ورم، أو دماغية، لسكتٍة
أخرى، مراسلٌة وهي يس، لجوان كان الدماغ. من معنيَّ بجزءٍ أرضَّ — بي الدكتور ِغرار
عندما األيمن القذايل الفصِّ يف املخ يف بورٍم أُصيبْت إذ الصدد؛ هذا يف عادي غري تاريٌخ
الرغم عىل األرجح، عىل يبدو عمرها. من الثانية يف كانت عندما وأُزيل رضيعة، طفلًة كانت
نتيجًة ا إمَّ كان به أُصيبت الذي الوجوه عىل التعرف عمَه أن ذلك، من التأكد صعوبة من
الوجوه. عىل التعرف عن عجزها فهَم يُسيئون اآلخرون كان ما وغالبًا للِجراحة. أو للورم
اضطراٍب من أُعاني نفيس) لطبيٍب (وفًقا أو األطوار، غريبُة أو وقحة، إنني يل «قيل فتقول:

نفيس.»
عَمه من يُعانون األشخاصالذين من الرسائل من واملزيد املزيد ي تلقِّ يف استمراري مع
«الخاصة البرصية املشكلة أن يل واضًحا أصبح الطبوغرايف، العمه أو الوجوه عىل التعرف

العالم. األشخاصحول من العديد عىل تُؤثر أنها بد وال شائعًة، كانت بي»

عىل قادرون منا العظمى والغالبية البرش، إىل بالنسبة للغاية مهمٌّ الوجوه عىل التعرُّف إن
من حشٍد وسط بسهولٍة املألوفة الوجوه تحديد أو فردي، نحٍو عىل الوجوه آالِف تحديد
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البرش، لدى فقط ليس عاملية، ِشبه الخربة وهذه خاصة، خربًة يتطلب التمييز وهذا الناس.
الوجوه؟ عىل التعرف عَمِه مع الناس يتعامل كيف إذن األخرى. الرئيسيات لدى بل

جزءًا أنَّ كيف أي الدماغ؛ ملرونة للغاية ُمدركني أصبحنا املاضية، القليلة العقود يف
ال لكن تالف. أو معيب آِخر نظام أو جزء وظائَف يتوىل قد الدماغ يف واحًدا نظاًما أو
تكون ما عادًة إذ الطبوغرايف؛ العَمه أو الوجوه عىل التعرف عَمه مع يحدث هذا أن يبدو
األشخاص يحتاج لذلك العمر. يف الشخص تقدم مع تقلُّ وال الحياة مدى تمتدُّ حاالت
ويحتاجون ومبِدعني، الحيلة واِسعي يكونوا أن إىل الوجوه عىل التعرف بعمه امُلصابون
خالل من األشخاص عىل كالتعرف عجزهم، عىل للتحايل وُطرٍق اسرتاتيجيات إيجاد إىل
من العديد فيتعرَّف املالبس.3 من معيَّنة نوعيٍة أو نظارة، أو مألوَفتنَي، غري لحية أو أنف
امِلشية، أو الوضعية، أو الصوت، خالل األشخاصمن عىل الوجوه عىل التعرف عَمِه ُمصابي
وأن املدرسة، يف به طالَّ يرى أن املرء يتوقع إذ املقدمة؛ يف ع والتوقُّ السياق يأتي وبالطبع
واعية، غريَ أم واعيًة أكانت سواءٌ االسرتاتيجيات، هذه ومثُل وهكذا. املكتب، يف زمالءه يرى
الوجوه عىل التعرف عَمه من ُمتوسطة بدرجٍة األشخاصامُلصابني أن لدرجة تلقائيًة تُصبح
إذا ويُذهلون الوجوه، عىل التعرف عىل قدرتهم ضعف ملدى مدركني غريَ يظلُّوا أن يمكن
تحذف التي الفوتوغرافية الصور عرب املثال، سبيل (عىل االختبار عرب األمُر لهم ف تكشَّ

النظارات).4 أو الشعر مثل اإلضافية املنبِّهات
نظرٍة من معنيَّ وجٍه عىل التعرف من أتمكَّن ال قد أنني من الرغم فعىل ثَم، ومن
مدبَّب، ذقن أو كبري، أنف بالوجه؛ «ُمتعلقة» مختلفة أشياءَ عىل التعرف يُمكنني خاطفة،
أتعرَّف تحديد عالماِت تصبح مات السِّ هذه فمثل بارزتان. أذنان أو منعقدان، حاجبان أو
رسم عىل التعرَف األسهل من أجُد أنني ُمماثلة، ألسباٍب (أعتقد، األشخاص. عىل بها
حدٍّ إىل أُجيد إنني رصيحة.) فوتوغرافية صورة أو لوحٍة عىل التعرف من كاريكاتريي
يف املحرجة األخطاء بعض ارتكبُت قد أنني من الرغم عىل والجنس، العمر تقديَر معقول
أو تحرُّكهم، طريقة خالل من األشخاص عىل التعرف يف بكثري أفَضُل وأنا الصدد. هذا
لجمال اس حسَّ فأنا معيَّنة، وجوٍه عىل التعرف أستطع لم لو وحتى الحركي». «نمطهم

ولتعبرياتها.5 الوجوه
أنها لعلمي أستطيع؛ ما بقدر الكبرية والتجمعات والحفالت، املؤتمرات، أتجنَّب إنني
الذين األشخاص عىل التعرف يف الفشل فقط ليس امُلحرجة، واملواقف القلق إىل ستؤدي
املصابني من العديد (ومثل ُقدامى. أصدقاء باعتبارهم الُغرباء تحيَّة أيًضا بل جيًدا، أعرفهم
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الخطأ، االسَم أستخدم أن خشيَة األشخاصباالسم، تحية أتجنُب الوجوه، التعرفعىل بعمه
الصارخة.) االجتماعية األخطاء من إلنقاذي اآلخرين عىل وأعتمد

التعرف من مميزة) وألوان أشكاٌل (فلها جرياني كالب عىل التعرف يف بكثري أفضُل أنا
روديسيان فصيلة من صيد كلِب مع شابَّة امرأًة أرى عندما لذلك، أنفِسهم. جرياني عىل
كلب مع عجوًزا سيدًة رأيُت وإذا تي. لشقَّ امُلجاورة ة الشقَّ يف تعيُش أنها أدرك باك، ريدج
مررت إذا ولكن للبناية. السفلية الطوابق ساكني من أنها أعرف أليف، ريرتيفر جولدن
إيلَّ. بالنسبة تماًما غريبة تكون فقد معها، كلِبها وجود دون الشارع يف السيدتني بإحدى

اللحم من كتلٍة يف د يتجسَّ أن يمكن — مادي غري خيايل يشء — «العقل» أن فكرة كانت
عرش؛ السابَع القرن يف السائد الديني التفكري إىل بالنسبة تُطاق ال فكرة — الدماغ —
السكتات آلثار مراقبتهم خالل من األطباء، لكن وآَخرين. ديكارت ثنائية جاءت هنا ومن
ارتباط يف للشك سبب طويلة مدة منذ لديهم كان الدماغ، إصابات من وغريها الدماغية
فرانز الترشيح عالُم اقرتح عرش، الثامن القرن نهاية نحو ويف والدماغ. العقل وظائف
«الروح» من وليس الدماغ، من تنشأ أنها بد ال العقلية الوظائف جميع أن جال جوزيف
الدماغ بداخل أنَّ تصور ذلك، من وبدًال الكبد. أو القلب من أو الناس، من الكثريُ ر تصوَّ كما
ِذهنية أو أخالقية مَلكٍة عن مسئول منها عضو كلُّ «عضًوا»، وعرشين سبعة من مجموعًة
اإلدراكية، بالوظائف اآلن نُسميه ما جال، رأي يف املَلكات، هذه مثُل َشِملت وقد مختلفة.
امليكانيكية، الكفاءة أو التذكُّر، مثل املعرفية، واملَلكات الصوت، أو باللون اإلحساس مثل
الكربياء. أو الخري، إىل النزعة أو املودة، مثل «األخالقية» مات السِّ وحتى واللغة، الكالم أو
الثورية، فرنسا يف أخريًا الحال به وانتهى فيينا من نُفي املهرطقة، األفكار هذه وبسبب

علمية.6 أكثَر نهٍج تبنِّي يف يأُمل كان حيث
إزالة طريق عن جال نظرية يف التحقيَق فلورنز جان-بيري الفسيولوجيا عالم قرَّر
دليل أيِّ إيجاد يستطع لم لكنه الحمام. رأسها عىل الحية، الحيوانات يف الدماغ من رشائَح
يحتاج األمر ألن (ربما محدَّدة وقدرات بمَلكات الدماغية القرشة من معيَّنٍة مناطَق لربط
الشديدِة الدماغية الحمام قرشة يف خاصًة بشدة، وُمنفردة دقيقة استئصال عمليات إىل
أزال عندما الحماُم أظهرها التي املعرفية االعتالالت أن فلورنز اعتقَد ثَم ومن َغر). الصِّ
وليس القرشة، من املستأَصلة الكميِة سوى تعكس ال الدماغية القرشة من القطع من املزيَد
إىل وخلَص البرش. عىل أيًضا ينطبق ربما ارتأى، كما الطيور، عىل ينطبُق ما وأن موقعها،
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سبيل عىل فلورنز قال كالكبد. ُمتمايزة وغري وُمتجانسًة، الجهد، ُمتساويَة كانت القرشة أن
الصفراء.» الكبد يفرز كما الفكر الدماُغ «يُفرز اليشء: بعَض املزاح

دراساُت ظهرت حتى الفكر عىل الجهَد امُلتساوية القرشة عن فلورنز مفهوُم سيطر
مرىض من العديد لُجثث ترشيًحا بروكا أجرى عرش. التاسَع القرن ستينيَّات يف بروكا بول
الجبهية الفصوص عىل اقتَرص بتلٍف أوضح، كما جميًعا، أُصيبوا الذين التعبريية، الُحبسة
«إننا يت: الصِّ ذائعة مقولًة وكانت يقول، أن استطاع ،١٨٦٥ عام ويف األيرس. بالجانب
ُدفن. قد امُلتمايز وغري امُلتجانس الدماغ مفهوم أنَّ وبدا األيرس»، دماغنا بنصف نتحدث
الفصِّ من معنيَّ جزءٍ يف للكلمات» حَركي «مركز موقع حدَّد قد أنه بروكا شعر
بظهور ا ً مبرشِّ هذا وبدا بروكا.7 منطقة اآلن نُسميها التي املنطقة وهي األيرس، الجبهي
محدَّدة بمراكَز واملعرفية العصبية للوظائف حقيقي ارتباط أي التموضع؛ من جديد نوع
مركَز فأعقب نوع؛ كل من «املراكز» محدًدا األمام، إىل بثباٍت األعصاب علم تقدَّم الدماغ. يف
للكلمات، البرصي ديجريين ومركُز للكلمات، السمعيُّ فرينيك مركُز للكلمات الحركي بروكا
يف البرصي لإلدراك ومركز باللغة، الخاصُّ النصف وهو األيرس، الدماغ نصف يف جميعها

األيمن. الدماغ نصف
القرن تسعينيات يف البرصي العَمه من العامِّ النوع اكتشاف من الرغم عىل ولكن
برصية لفئاٍت عَمٌه هناك يكون أن بإمكانية قليلة معرفٍة ِسوى هناك تكن لم عرش، التاسع
جاكسون هيولينجز مثل كربى، شخصياٍت أن من الرغم عىل األماكن، أو كالوجوه معيَّنة
يف تلف عقب حدثَت واألماكن الوجوه عمه من معيَّنًة حاالٍت بالفعل وصفوا قد وشاركو،
قدرتَه فقد رجًال جاكسون وصف ،١٨٧٢ عام يف األيمن. الدماغ نصف من الخلفية املناطق
«يف املنطقة. هذه يف دماغية بسكتٍة إصابته عقب واألشخاص» األماكن عىل «التعرف عىل
طريق إيجاَد يستطع لم املنزل عن بعيًدا رشد وعندما … زوجته يعرف لم املرَّات إحدى
استثنائية بقدراٍت يتمتع كان مريٍض لحالِة رسًدا ،١٨٨٣ عام يف شاركو، قدَّم إليه.» العودة
«ال الرجل هذا أن كيف شاركو يصف فجأًة. فقَدها ولكنه والذاكرة، البرصي التصور يف
يبدو ما عىل اعرتضطريَقه عام، فني معرٍض يف ومؤخًرا، وجهه. يتذكَّر أن حتى يستطيع
كوب.» يف صورته انعكاِس سوى يكن لم لكنه اعتذاره، له يُقدم أن وشك عىل كان شخٌص
أطباء من العديد شكَّك منتصفه، إىل العرشين القرن وصول مع فحتى ذلك، ومع
لِعب قد هذا يكون وقد معيَّنة. بفئاٍت خاصٌة إدراٍك مناطُق بالدماغ كان إذا فيما األعصاب

الرسيرية. الحاالت من املستَمدَّة األدلَّة برغم الوجوه، عمى عىل التعرف تأخري يف دوًرا
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مرىض ثالثة حالَة أملاني، أعصاب طبيُب وهو بودامري، يواكيم وصف ،١٩٤٧ عام يف
بدا اإلدراك. يف أخرى صعوباٌت لديهم يكن لم ولكن الوجوه، عىل التعرف من يتمكَّنوا لم
الذي فهو خاص— اسٍم إىل بحاجة كان العمه من للغاية االنتقائيَّ الشكل هذا أن لبودامري
تشري أنها بد ال كهذه محدَّدة َخسارًة وأن — الوجوه» عىل التعرف «عمه مصطلح صاغ
الحني ذلك ومنذ الوجوه. عىل التعرف يف صة متخصِّ الدماغ يف ُمنفصلة منطقة وجود إىل
الوجوه، عىل للتعرف فقط مخصص معنيَّ نظاٌم يوجد هل نزاع؛ محلَّ املسألة هذه صارت
شموًال؟ أكثَر برصي إدراك نظام وظائف إحدى ببساطٍة هو الوجوه عىل التعرف إن أم
ولفكرة بودامري ملقال بشدٍة ُمنتقًدا ،١٩٥٣ عام يف كتب كما كريتشيل، ماكدونالد كان
فئًة تحتلُّ البرشية الوجوه أن بالكاد معقوًال «يبدو يقول: فكتب ذاتها. حدِّ يف الوجوه عمى
يمكن هل الحية. وغري الحيَّة الفضاء، يف األخرى األشياء جميع عن مختلفًة الحيس لإلدراك
عن اإلنسان وجَه تُميز الحركة أو اللون، أو الشكل، أو للحجم، ِسمة أيُّ هناك تكون أن

تمييزه؟» تُعيق بطريقٍة األخرى األشياء
لة مفصَّ دراسًة باليس كريستوفر اإلنجليزي األعصاب طبيُب نرش ،١٩٥٥ عام يف لكن
بويلز الفحم مناجم أحد يف تعدين مهندس إتش، إيه مريضه عن رائعة بصورٍة وموثَّقة
يف ليلة ذات لتجاِربه. ودقيًقا واضًحا وصًفا لباليس يُقدم أن واستطاع يومياته، ن يُدوِّ كان
تناول بعد ك بتوعُّ فجأًة «شعر دماغية. بسكتٍة يبدو، فيما إتش، إيه أُصيب ،١٩٥٣ يونيو
عندما جيًدا. ينَم لم حيث الرسير، إىل للمنزل ونُقل ُمرتبًكا بدا ناديه.» يف الرشاب من كأَسني

باليس: أخرب كما تماًما، ل تحوَّ قد البرصيَّ عامله وجد التايل، اليوم صباح يف استيقظ

غرفة عىل التعرَف أستطع لم ولكنني صافيًا، عقيل كان رسيري. من نهضُت
عىل والتعرف طريقي إيجاد يف صعوبة وواجهت امِلرحاض. إىل ذهبُت النوم.
التعرَف أستطع لم أنني وجدت الرسير، إىل أرجَع كي استدرُت عندما املكان.

إيلَّ. بالنسبة غريبًا مكانًا كانت التي الُغرفة، عىل
من الفاتحة األشياء تمييز عىل قادًرا كنُت فقط األلوان، رؤيَة أستطع لم
بني الفرق أعرَف أن أستطع لم ُمتشابهة. الوجوه جميع أن اكتشفُت ثم الداكنة.
أو زوجتي تتحدَث حتى االنتظار إىل اضُطِررت الحق وقٍت ويف وبناتي. زوجتي

سنة. ٨٠ العمر من أمي تبلُغ عليهما. أتعرَّف أن قبل والدتي
مًعا. تجتمع ال لكنها تامٍّ، بوضوٍح والفم واألنَف العيننَي أرى أن أستطيع

سبورة. عىل كانت لو كما بالطباشري، مرسومة جميًعا أنها يبدو
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الواقعية: الحياة يف األشخاص عىل التعرف عىل يُواجهها التي الصعوبُة تقترص لم

يف نفيس. حتى وال الفوتوغرافية، الصور يف األشخاص عىل التعرف أستطيع ال
ستضحكون يكون. َمن النادَل وسألت بي، يُحدق غريبًا شخًصا رأيُت النادي،
العديد وُزرت لندن إىل الحًقا ذهبُت … املرآة يف نفيس إىل أنظر كنُت فقد عيلَّ.
ولم الدرامية. الحبكات من يشء فهِم من أتمكَّن ولم واملسارح. السينما ُدور من
أونيل» «مني مجلة من األعداد بعض واشرتيُت … قط الشخصيات من أيٍّا أعرف
فهم من تمكَّنُت املعتادة. بالصور االستمتاَع أستطع فلم أوبنيون». «لندن ومجلة
عليك الطريقة. بهذه ُممتًعا ليس األمر لكن امللَحقة، التفاصيل خالل من يدور ما

األوىل. الوهلة من تفهمه أن

مجاالت زوايا إحدى يف صغري خلٍل يف تمثَّلت أخرى، برصية مشاكَل من إتش إيه عانى
تحديد يف وصعوبة األلوان، إدراك عن تام وعجٍز القراءة، يف عابرة وصعوبٍة إبصاره،
«ثقل» أيًضا؛ األيرس الجانب عىل الغريبة األحاسيس بعُض البداية يف لديه (كان األماكن.
لم لكنه فمه.) من اليرسى والزاوية اليرسى سبَّابته يف «َقرص» وشعوُر اليرسى، يده يف
دة، معقَّ أشياء ورسم الهندسية، األشكال فهم عىل قادًرا كان فقد األشياء؛ بعمِه ُمصابًا يكن

طرنج. الشِّ ولعب املقطعة، الصور أحجيات وتجميع

البيانات للترشيح. الوجوه عىل التعرف مرىضعمه ُجثث من عدٌد خضع باليس، زمن منذ
النظر بغضِّ الوجوه، عىل التعرف بعمه أُصيبوا الذين تقريبًا املرىض فجميع واضحة؛ هنا
السفيل الجانب عىل سيَّما ال اإلبصارية، الرتابطية القرشة يف إصاباٌت لديهم السبب، عن
وقد امِلغزيل. التلفيف ى تُسمَّ ِبنية يف دائم ِشبه تلٌف فهناك الصدغية؛ القذالية القرشة من
أصبح عندما العرشين، القرن ثمانينيَّات يف إضافيٍّا دعًما هذه الترشيح نتائُج اكتسبت
بالرنني والتصوير املقطعية األشعة باستخدام األحياء املرىض أدمغة تصويُر املمكن من
يُسمى أصبح فيما إصاباٍت الوجوه عىل التعرف مرىضعمه أظهر أيًضا وهنا املغناطييس،
بهلوسة كذلك املغزيل الوجه منطقة يف الطبيعي غري النشاط (ارتبط املغزيل». الوجه «منطقة

وزمالؤه.) فيتش دومينيك أوضح كما الوجوه،
التصوير طريق عن هذه اإلصابات دراسات استُكملت العرشين، القرن تسعينيَّات يف
املغناطييس بالرنني التصوير بتقنية األشخاص أدمغة تصوير ن يتضمَّ الذي الوظيفي،
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الدراساُت هذه أثبتت وقد واألشياء. واألماكن، الوجوه، صور إىل ينظرون وهم الوظيفي
الصور إىل النظَر تفوق بقوٍة املغزيل الوجه منطقة ط نشَّ قد الوجوه إىل النظر أن الوظيفية

بكثري. األخرى االختبارية
مرة ألول تفضيالت إظهار عىل املنطقة هذه يف الفردية العصبية الخاليا قدرُة أُثبتت
القرشة يف الكهربائية األقطاب باستخدام وزمالئه جروس تشارلز يد عىل ١٩٦٩ عام يف
يِد لرؤية كبري حدٍّ إىل استجابت خاليا عىل جروس عثر املكاك. لقردة السفلية دغية الصُّ
املحفزات من متنوعة ملجموعٍة قوة، أقلَّ استجابًة كانت وإن أيًضا، استجابت ولكنها قرد،

للوجوه.8 ِنسبي تفضيل ذاَت خاليا وجد الحق، وقٍت ويف إنسان. يُد ذلك يف بما األخرى،
عن جزئيٍّا يحدث ما وهو كتكوينات، الوجوه تُميَّز البحت، البرصي املستوى هذا يف
أثبَت (كما املالمح من وغريها والفم واألنف العيننَي بني الهندسية العالقات اكتشاف طريق
الفردية؛ للوجوه املستوى هذا يف تفضيٌل يوجد ال لكن وليفينجستون).9 وتساو، فريفالد،
الوجوه تُثريها التي نفَسها االستجاباِت الكرتونية أو العامة الوجوُه تُثري أن يمكن الواقع، يف

الحقيقية.
املنطقة يف أعىل، قرشي مستًوى عىل إال معيَّنة أشياء أو وجوه عىل التعرُف يتحقق ال
فقط ليس غنية تباُدليًة وصالٍت يحوي الذي األوسط، دغي الصُّ للفصِّ األوساط املتعددة
بنيَّ وقد والذاكرة. الحيسوالعاطفة االرتباط تُفيد أخرى ملناطق ولكن املغزيل، الوجه ملنطقة
األوسط الصدغي الفص منطقة يف الخاليا أن وزمالؤهما فرايد وإيتزاك كوخ كريستوف
لصور املثال، سبيل عىل فقط، تستجيب إذ ملحوظة؛ خصوصيًة تظهر الوسائط املتعدد
سمبسون. عائلة من كرتونية رسوم أو ستيت، إمباير مبنى أو العناكب، أو كلينتون، بيل
وهكذا اليشء؛ أو الشخص اسم قراءة أو لسماع معيَّنة عصبية وحداٌت كذلك تستجيب وقد
سيدني، أوبرا دار لصور بقوٍة واحد مريٍض لدى العصبية الخاليا من مجموعٌة استجابت
مثل أخرى، معالَم ألسماءِ تستجب لم ولكنها سيدني»، «أوبرا حروف سلسلة إىل وأيًضا

إيفل».10 «برج
الفردية، الوجوه تمثيالت ترميَز األوسط دغي الصُّ الفصِّ يف العصبيُة الخاليا تستطيع
إنشاءُ ويمكن ة. متغريِّ بيئٍة يف بسهولة عليها التعرُف يمكن بحيث األشياء، أو املعالم، أو
مألوف. غري التعرضلفرٍد بعد يومني أو يوم من أقلَّ غضون يف برسعة، التمثيالت هذه مثِل
من الكهربائية األقطاب تسجيالت ن تتضمَّ الدراسات هذه ِمثل أن من الرغم وعىل
األخرى، العصبية الخاليا بآالف مرتبطٌة الخاليا هذه من كالٍّ فإن الفردية، العصبية الخاليا
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بعُض تستجيب قد ذلك، عىل (عالوًة األخرى. العصبية الخاليا بآالف بدورها منها كلٌّ تتصل
قمَة بالفعل تُمثل واحدة خليٍة استجابَة فإن لذلك، يشء.) أو فرد من ألكثر الفردية الخاليا
البرصية، القرشة من املبارشة غري أو املبارشة املدخالت عىل يعتمد ربما هائل، حسابي هرٍم
وما العاطفة، ومناطق والذاكرة، النصوص، عىل التعرف ومناطق اللمسية، أو السمعية، أو

ذلك. إىل
بقليل. بعدها أو الوالدة عند الوجوه عىل التعرف عىل القدرة بعُض البرش لدى توجد
يكون الدراسات، إحدى يف وزمالؤه باسكاليز أوليفييه أوضح كما أشُهر، ستة بلوغ فمع
فيها بما الفردية، الوجوه من ُمتنوعة مجموعٍة عىل التعرف عىل قادرين ع الرُّضَّ األطفال
بلوغ مع ولكن القردة). صور استُخدمت الدراسة، هذه (يف أخرى ألنواٍع تنتمي التي تلك
يف يستمروا لم ما القردة وجوه عىل التعرف يف مهارًة أقلَّ األطفال أصبح أشُهر تسعة
التي «الوجوه» نموذج نطاق تضييق األطفاُل يتعلم أشُهر، ثالثة عمر ففي لها. التعرض
عميقة. البرش إىل بالنسبة العمل هذا عىل املرتتبة واآلثار متكرِّر. نحٍو عىل لها يتعرَّضون
نسبيٍّا، كلها، القوقازية الوجوه تبدو قد الِعرقية، بيئته يف نشأ صيني طفٍل إىل فبالنسبة
وقد الوجوه، عىل التعرف بعمه املصاُب معاريف أحد ذهب بالعكس.11 والعكس «ُمتماثلًة»،
ذلك ومع املتحدة. الواليات يف لعقود وعاش للدراسة، أكسفورد إىل الصني، يف ونشأ ُولد
ثمة أن يبدو يل.» ُمتشابهًة تبدو فكلها صعوبة؛ األكثر هي األوروبية «الوجوه أن يُخربني
العام يف القدرة هذه وترتكَّز الوجوه، عىل للتعرف األرجح عىل وراثيٍّا محدَّدة فطرية قدرًة
من التي الوجوه أنواع عىل التعرف خاصيف نحٍو عىل جيدين نصبح بحيث الثاني، أو األول
الخربة إىل تحتاج الوالدة، عند بالفعل املوجودَة الوجوه»، «خاليا إن نُصادفها. أن املحتمل

كامل. نحٍو عىل تتطور كي والتجِربة
اللغوية؛ القدرة إىل الفراغية الرؤية من األخرى، القدرات من للعديد ُمشابه األمر
واملمارسة، التحفيز، تتطلَّب ولكنها وراثيٍّا، ُمتأصلة اإلمكانات أو االستعداد بعُض فهناك
األوَّيل، االستعداَد الطبيعي االنتقاءُ يُنشئ قد بالكامل. لتتطور والتغذية؛ البيئي، والثراء
تام. نحٍو عىل املعرفية اإلدراكية قدراتنا لبلوغ رضوريان التجريبيَّ واالنتقاء الخربة ولكن

التعرف عَمه من يُعانون الذين الجميع) ليس (ولكن األشخاص من العديد أن حقيقة إن
بأن الباحثني بعض إىل أوحت األماكن، عىل التعرف يف صعوبًة أيًضا يُواجهون الوجوه عىل
بينما ُمتجاورة. ولكنها مختلفة، مناطق طريق عن ق يتحقَّ واألماكن الوجوه عىل التعرُّف
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نحو توجًها أكثَر تكون ربما واحدة، منطقة طريق عن يتحقق ِكَليهما أن آخرون يعتقد
اآلخر. الطرف يف األماكن ونحو طرَفيها أحد يف الوجوه

وجود فكرِة يف جولدبرج، الخونون العصبي، النفس علم اختصايصُّ يُشكك ذلك ومع
مستوياٍت يف أنه فريى املخية. القرشة يف ثابتة وظائُف لها ُمنفصلة ُمتأصلة وحدات أو َمراكز
التي املناطُق حيث بالتدرجات، يتعلق فيما بكثري أكثُر هو ما هناك يكون قد أعىل قرشية
كتابه يف األخرى. إىل منها كلٍّ تدرُّج أو والتدريب، الخربة تداخل خالل من وظائفها تتطور
آخَر ملبدأٍ تطوريٍّا بديًال يُشكل تدرُّجيٍّا ً مبدأ ثَمة أن يفرتض الحديث»، التنفيذي «الدماغ
قاَلبيٍة بطريقٍة منظَّم دماٍغ عىل مستحيلة واللدونة املرونة من بدرجٍة يسمح ما قاَلبي؛

بَحتة.
ذات النويات من مجموعة — للمهاد مميزًة القالبية تكون قد بينما أنه إىل ويذهب
األميز السمة هو املتدرج التنظيم فإن — ثابتة ومخرجات ومدخالت ثابتة، وظائف
إىل األولية الحسية القرشة من االرتقاء مع بُروًزا وأكثر أكثَر ويُصبح املخية، للقرشة
القالبيَّة توجد قد وهكذا الجبهية. القرشة اإلطالق، عىل مستًوى أعىل إىل الرتابطية، القرشة

األخرى. منها كلٌّ وتُكمل مًعا والتدرجات

كانت لو حتى الوجوه، عىل التعرف عمه من يُعانون الذين األشخاص يُعاني ما غالبًا
فقد أخرى. معيَّنٍة أشياءَ عىل التعرف صعوبة من الوجوه، عمى هي الرئيسة َشْكواهم
الوجوه عىل التعرف عمه من يُعانون ممن بعًضا أنَّ فراح ومارثا ديفينسكي أورين الحظ
والغراب، الحمامة بني أو املثال، سبيل عىل ثرى، والُكمَّ التفاح بني التمييز عىل قادرين غريُ
ينتمي التي العامة الفئة عىل صحيح نحٍو عىل التعرف يستطيعون أنهم من الرغم عىل
أتعرَّف «ال ُمماثلة: مشكلًة يس جوان وَصَفت وقد «الطيور». أو «الفاكهة» أي اليشء؛ إليها
أكون قد أنني بمعنى الوجوه. عىل بها أتعرف ال التي نفِسها بالطريقة اليدوية الكتابة عىل
أو به بارزٍة ما ِسمٍة عىل التعرف طريق عن يدوي خطٍّ من عيِّنة عىل التعرف عىل قادرًة
يدي.» خط عىل التعرف يف حتى فشلُت لقد أنساه. ذلك بخالف ولكن سياقه، يف برؤيته

عمى مع بَحتة مشكلٍة مجرَد ليس الوجوه عىل التعرف عمه أنَّ الباحثني بعض اقرتح
هذه أكانت سواءٌ فئة، أي يف األفراد تمييز يف أعمَّ صعوبٍة من واحد جانٌب ولكنه الوجوه،

آخر. يشءٍ أيَّ أم طيوًرا، أم سيارات، أم وجوًها، الفئة
السيارات خرباء من مجموعًة فاندربيلت يف وزمالؤها جوتييه إيزابيل اختربَت
ووجدوا عاديِّني. بحٍث أفراد من بمجموعٍة إياهم ُمقارنني الطيور، خرباء من ومجموعًة
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لكنها الوجوه. صور إىل املجموعات جميُع نظرت عندما نشطت قد املغزيل الوجه منطقة أن
ولدى معيَّنة، سياراٍت عىل التعرُف منهم ُطلب عندما السيارات خرباء لدى أيًضا نشطت
مهيَّأٌة املغزيل الوجه منطقة إن معيَّنة. طيور عىل التعرف منهم ُطلب عندما الطيور خرباء
تمييز عىل تدريبه يمكن يبدو، ما عىل منها، جزءًا ولكنَّ الوجوه، عىل للتعرف األساس يف
ُهواة أحَد أو خبريًا طيور ُمراقَب يُحالف لم فإذا ثَم، (ومن أخرى. ألنواٍع الفردية العنارص
سيفقد أيًضا أنه يف نشكُّ فقد الوجوه، عىل التعرف بعمه وأُصيب يكفي بما الحظُّ السيارات

السيارات.) أو الطيور عىل التعرف يف براعته

عقلية لوظيفٍة أسايس منها كلٌّ املستقلَّة الوحدات من مجموعة مجرد من أكثُر الدماغ إن
أو العَرشات مع وظيفيٍّا صة املتخصِّ املناطق هذه من منطقة كل تتفاعل أن بد وال معيَّنة.
التعقيد شديدة بأوركسرتا أشبُه يشء الكيلِّ تكاملها عن وينشأ األخرى، املناطق من املئات
تعمل ال التغري. دائَمي ومخزوٍن موسيقية بمدوَّنٍة نفسها، تُدير أوركسرتا اآلالت، آالف من
القذالية القرشة من تمتدُّ معرفية شبكٍة يف حيوية ُعقدة فهي ُمنعزلًة؛ املغزيل الوجه منطقة
املغزيل الوجه منطقة سالمة مع حتى الوجوه عمى يحدث وقد األمامية. الجبهية املنطقة إىل
عىل التعرف عمه من يُعانون الذين واألشخاص السفلية. القذالية الوجه مناطق تلَفْت إذا
يتعلَّموا أن امُلتكرر التعرض بعد يُمكنهم مثيل، أو جودال جني مثل ُمعتدلة، بدرجٍة الوجوه
مختلفًة مساراٍت استخدامنا إىل هذا يَعزو ربما جيًدا. نعرفهم الذين أولئك عىل التعرف
مناطق من أفضل بصورٍة االستفادة يمكننا التدريب، خالل من ربما، أو بذلك، للقيام قليًال

لدينا. نسبيٍّا الضعيفة املغزلية الوجه
الجوانب تحليل عىل القدرة عىل فقط الوجوه التعرفعىل يعتمد ال ذلك، كل عىل وعالوًة
بوجوٍه الخاصة بالجوانب ومقارنتها — العام وتشكيله الخاصة مالمحه — للوجه البرصية
بذلك املرتبطة واملشاعر والتجاِرب، الذكريات، استدعاء عىل القدرة عىل أيًضا ولكن أخرى،
، معنيَّ شعوٍر مع يتوافق باليس، أكَّد كما محدَّدة، وجوٍه أو أماكن عىل فالتعرُف الوجه.
طريق عن الوجوه عىل البحُت البرصي التعرف ق يتحقَّ وبينما واملعنى. باالرتباط إحساس
متعدد أعىل مستًوى طريق عن تتحقق العاطفية األُلفة فإن وروابطه، املغزيل الوجه منطقة
صة مخصَّ مناطُق وهي الدماغية، واللوزة الحصني مع وثيقة روابُط توجد حيث الوسائط،
عىل قدرتَه الدماغية، بالسكتة إصابته بعد إتش، إيه يفقد لم لذلك، والعاطفة. للذاكرة
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جديًدا ومكان وجه كلُّ بدا إذ باأللفة؛ ُشعوره أيًضا ولكن فحسب، الوجوه عىل التعرف
وتَكراًرا. ِمراًرا ُشوهد إن حتى كذلك واستمرَّ إليه، بالنسبة

عىل منهما أيٌّ يرتتَّب ال لكن الشعور، عىل قائمٌة واأللفة املعرفة، عىل قائٌم اإلدراك إن
فقدان من الرغم فعىل ثَم ومن فصلُهما؛ ويمكن مختلفة عصبية أُسٌس منهما فلكلٍّ اآلخر.
باأللفة يتمتَع أن للمرء يمكن الوجوه، عىل بالتعرف اإلصابة حاَل جنب إىل جنبًا ِكَليهما
َسبْق وهِم يف االخرية الحالة تحدث أخرى. ظروٍف يف األلفة دون باإلدراك أو اإلدراك دون
أن املريض يجد قد هنا ديفنسكي. وصفه الذي للوجوه األلفة» «فرط يف وكذلك الرؤية،
كأصدقاء ويُخاطبهم منهم يقرتب وقد «مألوًفا»، يبدو الشارع يف أو الحافلة يف شخص كلَّ
والدي كان طاملا جميًعا. بهم معرفٍة عىل يكون أن يمكن ال أنه إدراكه مع حتى ُقدامى،
ولكن األشخاص، آالف حتى أو مئات عىل يتعرَّف أن بإمكانه وكان للغاية، اجتماعيٍّا
من التسعينيَّات ناهز عندما مَرضيٍّا، وربما فيه، مباَلًغا أصبح الناس «معرفة» ب شعوره
يف وهناك، لندن، يف هول ويجمور قاعة يف املوسيقية الحفالت يحرض كان ما فغالبًا عمره.

أعرفك؟» «أال قائًال: البرص، مرمى يف هم َمن كلِّ من يدنو كان االسرتاحة، أوقات أثناء
وجوه عىل تعرُّفهم من الرغم عىل الذين كابجراس، مرىضُمتالزمة لدى العكس يحُدث
الزوجة أو الزوج أن إىل فنظًرا العاطفية. باأللفة إحساٌس لديهم يتولَّد يَُعد لم األشخاص،
كابجراس ُمتالزمة مريض فإن باأللفة، الخاصَّ الدافئ الشعوَر ذلك ينقل ال الطفل أو
مزيَّفون. أو أذكياء ُمدَّعون أنهم بد» و«ال حقيقيِّني، يكونوا أن يمكن ال بأنهم سيُجادل
مشاكلهم أن يُدركون فهم بالبصرية؛ فيتمتَّعون الوجوه، عىل التعرف بعمه امُلصابون أما
قناعٌة كابجراس بمتالزمة امُلصابني لدى يظل املقابل، يف أدمغتُهم. مصدرها اإلدراك يف
بل بالغ، حدٍّ إىل امُلخطئ هو اآلَخر الشخص وأن تماًما، طبيعيُّون بأنهم تتزعزع ال راسخة

مفهوم. وغري

بي، الدكتور أو إتش إيه مثل املكتسب، الوجوه عىل التعرف بعمى امُلصابني األشخاص إن
حياته يف مرتني أو مرًة كهذا مريًضا األعصاب أطباء معظم يُصادف فقد نسبيٍّا؛ نادرون
عليه يُطلق كما (أو، الِخْلقي الوجوه عىل التعرف عمُه أما األساس. من صاَدفه إْن املهنية،
زال ما لكنه شيوًعا، أكثر فيُعدُّ ، لديَّ كالذي «التطوري»)، الوجوه عىل التعرف عَمُه أحيانًا،
مصابٌة سيلرز، هيذر كتبت وقد األعصاب. أطباء معظم لدى كامل نحٍو عىل به معرتَف غريَ
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«لم الذاتية: سريتها عن مقال يف ٢٠٠٧ عام يف هذا عن امُلستديم، الوجوه عىل التعرف بعمه
أنه مني ظنٍّا البقالة؛ متجر يف بالخطأ رجًال عانقُت … زوجي أبناء عىل التعرف أستطع
وكنت … الزمان من عقد مرور بعد زمالئي عىل التعرف عن عاجزة وظللُت … [زوجي]
مشكلتها، يف مختلَفني أعصاب طبيبَي استشارت عندما باستمرار.» للجريان نفيس أقدِّم

ا.»12 جدٍّ «نادرة حالة كانت وإنها قبل، من يَرها لم إنه كالهما قال
التعرف بعمه حتى يسمع لم أنه البَرصيات عن كتب بارٌز أعصاب طبيُب يل اعرتف
ألن تماًما؛ املستغَرب من ليس فهذا ذلك، ومع ا. جدٍّ قريب وقٍت حتى الِخلقي الوجوه عىل
أطباءَ عادًة يستشريون ال الخلقي الوجوه عىل التعرف عمه من يُعانون الذين األشخاص
الحياة مدى األلوان بعمى ُمصاب شخٌص سيشتكي مما أكثر «مشكلتهم»، يف األعصاب

ببساطة. حالهم هذا عيون. طبيب ألي
تشكَّك البرصي، الحيس اإلدراك يف يبحث الذي هارفارد، جامعة يف ناكاياما كني لكن
جميع عن اإلبالغ يتمُّ ال ولكنه نسبيٍّا، شائٌع الوجوه عىل التعرف عمه أنَّ يف طويلة مدٍة منذ
استخدام يف الجامعية، لندن كلية يف دوشني، براد وزميله هو بدأ ،١٩٩٩ عام ويف حاالته.
اآلن يبحثون وهم ُمذهلة. استجابًة وا وتلقَّ الوجوه، بعمى ُمصابني عن للبحث اإلنرتنت
حدُة ترتاوح الذين املستديم، الوجوه عىل التعرف بعمِه امُلصابني األشخاص من آالف عدَة

ُمعيق.13 نحٍو عىل شديدة إىل خفيفة من حالتهم
املستديم الوجوه عىل التعرف عمه من يُعانون الذين األشخاص أن من الرغم عىل
جاريدو لوسيا أجرتها حديثة دراسٌة أظهرت فقد الدماغ، يف جسيمة إصاباٌت لديهم ليس
يف الوجوه عىل التعرف مناطق يف واضحٌة ولكنها دقيقًة، تغيرياٍت لديهم أن وزمالؤها
وزمالؤهما وناكاياما دوشني وصف فقد وراثية؛ تكون أن إىل أيًضا الحالة تميل الدماغ.
يتمكَّنوا (لم الثمانية أبنائهما من وسبعة الوالَدين ِكال به؛ ُمصابني أفراد عرشة بها عائلًة
قوية وراثيًة محدَّداٍت ثَمة أن الواضح من األخوال. أحد إىل باإلضافة الثامن)، اختبار من

هنا. تأثريٌ لها
نشأ ما واألماكن، الوجوه عىل للتعرف العصبي األساَس ودوشني ناكاياما استكشف
اآلثاَر أيًضا ودَرسا القرشي. إىل الجيني من مستًوى كل عىل جديدة ورًؤى معرفٌة عنه
أي الطبوغرايف؛ والعمِه التطوري الوجوه عىل التعرف لعَمِه االجتماعية والعواقب النفسية
اجتماعية ثقافٍة يف الفرِد لدى الحاالت هذه عن تنشأ أن يمكن التي الخاصة املشاكل

دة. معقَّ وحرضيٍة
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وناكاياما ودوشني راسل وصف فقد أيًضا. إيجابي اتجاٍه يف يمتد النطاق أن يبدو
استثنائي نحٍو عىل جيدة إدراٍك بقدراِت يتمتَّعون األشخاصالذين وهم الفائقني»، «املدركني
تقريبًا. رأَوه وجه لكل تُمحى ال ذكرياٍت لديهم أن يبدو ممن بعٌض فيهم بمن للوجوه،
األشخاص: عىل التعرف عىل الخارقة قدرتها مراسِيلَّ، إحدى لينش، ألكسندرا وصفْت وقد

عندما سوهو يف األنفاق مرتو إىل طريقي يف كنت أمس. أخرى مرًة ذلك حدث
يل، ظهَره مولِّيًا (كان َقدًما عرشة بخمَس يسبقني كان شخٍص عىل تعرَّفُت
يف قبل. من رأيته أو أعرفه كنت كرجٍل صديقه) مع وحميميَّة بأُلفة ويتحدث
رأيتُه قد كنت العائلة. أصدقاء ألحد لوحاٍت تاجَر كان الذي ماك، كان املرة، هذه
متأكدًة لست املدينة. وسط يف افتتاح حفل يف عامني، قبل عجالة) (يف مرة آخر
عرش قبل حَدث تعارٍف إطاِر يف سوى اإلطالق عىل معه تحدَّثت قد أنني من

سنوات.
جهد ودون ما، شخٍص عىل عابرة نظرًة أُلقي حياتي؛ من يتجزَّأ ال جزءٌ هذا
قدَّمت التي الفتاة هي تلك أجل، الوجه؛ د وأحدِّ وميض، عقيل يف يُيضء حقيقي،
تماًما، مختلف حيٍّ يف أخرى، املايض(مرًة العام فيليدج إيست حانة يف النبيذَ لنا
والتنوع ولإلنسانية للناس عاشقة أنني صحيٌح النهار). أثناء وليس الليل ويف
الجسدية مات بالسِّ ذاكرتي يف لالحتفاظ جهًدا أبذل ال علمي حد عىل ولكني …
وجًها إنَّ حتى األصدقاء. أصدقاء وأصدقاء األحذية، وبائعي اآليسكريم، ملقدِّمي
شأنه من الغَسق، عند بنايتنَي بُعد عىل شخٍص مِيش طريقَة أو نحيًفا، إسفينيٍّا

تطابُق. وجود عىل للرتكيز ذهني يحفز أن

من الكثري أن ِمثلما تماًما جيِّدون تقريبًا «هم الفائقني امُلدِركني أن وآخرون راسل كتَب
أو درجتنَي بمقدار ينحرفون إنهم أي سيِّئون»؛ [املستديم] الوجوه عىل التعرف َمْرىضعمِه
لديها الوجوه عىل التعرف عمه حاالت أشدَّ أن حني يف املتوسط، فوق ِمعياريَّة درجات ثالث
الوجوه. عىل التعرف يف ِمعيارية درجات ثالث أو درجتني بمقدار املتوسط من أقلُّ قدراٌت
األشخاص بني للفرق ُمماثٌل بيننا واألسوأ الوجوه ُمدركي أفضِل بني الفرق فإن ثَم ومن
آخرين وجود مع ،٥٠ ذكائهم معدَّل يبلُغ الذين وأولئك ١٥٠ ذكاء بمعدَّل يحَظون الذين
العظمى الغالبية فإن جريس، منحنًى أي مع الحال هو وكما املنتصف. يف مستًوى كل يف

املنتصف. يف ما مكاٍن يف األشخاص من
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املائة يف ٢ عن يقل ال ما يُصيب الشديد الخلقي الوجوه عىل التعرف عمه أن يُقدَّر
أعىل مئوية نسبٌة (ثَمة وحدها. املتحدة الواليات يف شخص ماليني ستة بواقع السكان، من
عىل القدرة يف ملحوظة بصورٍة املتوسط من أقل السكان من املائة، يف ١٠ ربما بكثري،
الذين األشخاص هؤالء إىل بالنسبة املعيق). الوجوه عمى ليس ولكن الوجوه، عىل التعرف
وزمالئهم، وُمعلميهم، وأطفالهم، وزوجاتهم، أزواجهم، عىل التعرف يف صعوبًة يُواجهون

لحالتهم. عام فهٌم أو رسمي اعرتاٌف اآلن حتى يوجد ال زال فما
السكان وهم أخرى، عَصبية بأقليٍة الخاص الوضع مع ملحوًظا تناقًضا هذا يتناقض
وعُي ويتزايد املائة. يف ١٠ إىل ٥ من ِنسبتهم ترتاوح الذين القراءة ُعْرس من يُعانون الذين
قد التي األحيان، من كثرٍي يف الخاصة واملواهب بل الخاصة، بالصعوبات وغريِهم امُلعلمني
االسرتاتيجيات توفري يف البدء وبصدد وأكثر، أكثر القراءة، بُعرس امُلصابون األطفال يملكها

لهم. التعليميَّة واملوارد
من ُمتفاوتة درجاٍت من يُعانون الذين األشخاص عىل يجب الحايل، الوقت يف لكن
غري بالحالة اآلخرين بتوعية ابتداءً واسرتاتيجياتهم، براعتهم عىل يعتمدوا أن الوجوه عمى
نحٍو عىل الوجوه، التعرفعىل عمُه صار وقد منها. يُعانون التي نادرة، تكن لم وإن املألوفة،
امُلصابون يتمكَّن حيث الدعم، ومجموعات اإللكرتونية، واملواقع للكتب، موضوًعا ُمتزايد،
الوجوه عىل التعرف واسرتاتيجيات الخربات تبادل من الطبوغرايف العمه أو الوجوه بعمى

املعتادة. «التلقائية» اآلليات نقص حالة يف أهميًة يقلُّ ال الذي األمر وهو واألماكن،
الوجوه، التعرفعىل لعمه العلمي الفهم لتعزيز الكثريَ يفعل الذي ناكاياما، كني يُعاني

اإللكرتوني: موقعه وعىل مكتبه يف اإلشعار هذا وينرش شخصية، بصفٍة أيًضا األمر من

الوجوه، عىل التعرف عمه من خفيفة ودرجٍة بالَعني حديثة مشاكل إىل نظًرا
يُفرتض الذين األشخاص عىل التعرف يف إيلَّ بالنسبة صعوبًة أكثَر األمر صار
جزيًال. شكًرا تقابَْلنا. حاِل يف اسمك بإعطائي املساعدة الرجاء أعرفهم. أنني

هوامش

من الرغم عىل إخوتي، أو والديَّ عىل التعرف يف صعوبًة أجد فلم مبالغة؛ هذه (1)
عندما تماًما أتوه ما وأحيانًا الضخمة، املمتدة عائلتي مع ذلك يف مهارًة أقلَّ كنت أنني
نرشُت وعندما واألعمام، واألخوال ات والعمَّ الخاالت عرشات لديَّ كان لهم. صوًرا أرى كنُت
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حسبته آخر لعمٍّ صورًة املقوَّى الِغالف ذاِت للطبعة اخرتت تنجستن»، «العم مذكراتي
«كيف قالوا: إذ حريتَهم؛ وأثار عائلته إزعاج يف ذلك تسبَّب وقد تنجستن. العمُّ أنه بالخطأ
الخطأ حت (صحَّ بينهما.» شبه وجِه أدنى هناك ليس الخطأ؟ هذا مثل يف تقع أن يمكنك

الورقي.) الِغالف ذاِت النسخة يف
الوجوه. عىل التعرف يف طبيعية بقدراٍت يتمتَّعان اآلخَرين أَخَوينا أن يبدو كان (2)
عن فضًال األشخاص، مئات ويعرف للغاية اجتماعيٍّا ا، عامٍّ ُممارًسا يعمل الذي والدي، كان
كان فقد مَرضيٍّا. خَجًال خجولًة تقريبًا والدتي كانت امُلقابل، يف عيادته. يف املرىض آالف
التجمعات يف للغاية تنزعج وكانت — والزمالء األرسة — املقرَّبني من صغرية دائرٌة لديها
من بعٌض كان إذا عما املايض، إىل بالنظر التساؤل، من نفيس أمنع أن أستطع لم الكبرية.

الوجوه. عىل التعرف يف خفيف عَمٍه بسبب «خجلها»
كلمة تبدو إذ — الوجوه عمى إزاء وإبداًعا بروًزا األكثر األفعال ردود من (3)
العمالقة الشخصية بصوره املعروف كلوز تشاك الفنان فعل ردُّ — كافية غريَ «التعويض»
لكنه الحياة. مدى عىل الوجوه عىل التعرف يف حاد عمٍه من نفُسه كلوز يُعاني للوجوه.
«ال فيقول: الفريدة. الفنِّية رؤيته تحفيز يف األهمية بالغ دوًرا لعب قد األمر هذا أن يعتقد
الفضاء يف املوجودين لألشخاص اإلطالق عىل ذاكرة أي لديَّ وليس أحد، أيِّ ُهوية أعرف
ما؛ بطريقٍة الذاكرة يف الصورة تلك ربط يمكنني صورة، يف أضعهم عندما ولكن الحقيقي،

املسطحة.» لألشياء الفوتوغرافية الذاكرة من بنوٍع تقريبًا أتمتَّع إذ
ال قد الفراغية. الرؤية فقدان أو األلوان عمى من األخفِّ للدرجات مشابٌه األمر (4)
عاديِّني، أشخاًصا أنُفسهم ُمعتربين هذه، العجز» «مظاهر ب دراية عىل األشخاص يكون
سبيل عىل القيادة، رخصة اختبار أو للعني روتيني فحٍص خالل من العجز ف يتكشَّ حتى

املثال.
زوجتَه حسب الذي «الرجل كتاب حول معي إذاعية مقابلٍة أثناء مرة، ذات (5)
(وأضاف أيًضا.» زوجتي عىل التعرَف أستطيع ال «أنا وقال: املستمعني أحد اتصل قبعة»،
عن املزيد واكتشاف يس ليسرت لرؤية فرتَّبُت الدماغ.) يف بورٍم إصابته بسبب كان هذا أن

تَجاِربه.
فقد األشخاص، عىل للتعرف مختلفة اسرتاتيجيات وجد قد ليسرت أن من الرغم عىل
«كان الورم قبل إنه قال فقد الوجوه. جماِل تقدير عىل قدرته عدم من حزيٌن إنه يل قال
مبارش، غرِي نحٍو عىل الجمال عىل يحكم أن عليه فأصبح اآلن أما جيًدا.» الفتيات يُالحظ
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عىل منها كلٍّ وتقييم إلخ.) … املالمح تناسق األنف، شكل العيون، (لون معايري سبعِة عرب
حدِّ عىل للجمال، ذهني» «مخطَّط إنشاء يمكنه الطريقة بهذه عرشة. إىل واحد من ِمقياس
تتعارض أحيانًا كانت وأنها تنجح، لم املخطَّطات هذه مثل أن وجد ما ُرسعان لكنه تعبريه.
السابق. يف به يتمتَّع كان كالذي للجمال البديهي أو املبارش الحكم مع سخيف نحٍو عىل

فريَون الوجوه، لتعبريات اسني حسَّ الوجوه عىل التعرف بعَمه املصابني معظم يظلُّ
لو حتى عدائيٍّا، أو َودوًدا حزينًا، أو سعيًدا يبدو الشخص كان إذا ما واحدة نظرٍة من
أنطونيو وصف فقد أيًضا؛ يحدث والعكس عليها. التعرف يمكن ال قد نفُسها الوجوه كانت
له الدماغ من (جزءٌ الدماغية اللوزة يف بتلٍف أُصيبوا الذين األشخاص أن كيف داماسيو
الوجوه «قراءة» يف صعوبًة يواجهون قد بالعاطفة) والشعور اإلدراك يف جوهرية ية أهمِّ
طبيعية. بصورٍة الوجوه عىل تعرفهم من الرغم عىل حتى العاطفية، تعابريها عىل والحكم
التي جراندين، تمبل تقول د. بالتوحُّ امُلصابني بعض مع أيًضا الحال هو هذا يكون قد
وجه عىل الواضحة األساسية التعبريات عىل التعرُف «يمكنني أسربجر: متالزمة من تُعاني
إشاراٍت يُصدرون األشخاص أن أعرف أُكن لم الدقيقة. املنبِّهات ألتقُط ال لكني الشخص،
عندما العقيل» «العمى بارون-كوهني سايمون كتاب يف عنها قرأُت حتى بالَعني بسيطًة
بسهولٍة ويمكنها برصية»، «مفكرة تمبل أن من الرغم (عىل عمري.» من الخمسني يف كنت
التعرُّف يف املتوسط من أسوأ أو أفضَل ليست أنها يبدو دة، املعقَّ الهندسية املشكالت ر تصوُّ

الوجوه.) عىل
يف أيًضا أساسية مشكلًة اآلخرين مع االجتماعي التواصل صعوبُة تكون أن يمكن
األشخاص أن إىل تُشري أوليٍة نتائَج إىل وآَخرون شني ووك يونج ل توصَّ وقد الِفصام، مرض
يف أيًضا ولكن الوجوه، تعابري قراءة يف فقط ليس صعوبًة يُواجهون بالِفصام امُلصابني

الوجوه. عىل التعرُّف
من أبعَد إىل جال ذهب املوضوعي، االرتباط بعض تقديم عىل عزمه من انطالًقا (6)
َجماجمهم، ونتوءات بأشكاِل لألفراد األخالقية واملَلكات الشخصية وربَط قياَس محاوًال ذلك
يوهان وهو طالبه، أحُد مىض وقد القحف». «تنظري أسماها طريقٍة باستخدام وذلك
حظَي زائف علٌم وهو الدماغ»، ِفراسة «ِعلم ى مسمَّ تحت الفكرة هذه نِرش نحو سبورزايم،
علم يف لومربوسو نظريات عىل تأثريُه له وكان عرش، التاسَع القرن أوائل يف كبري باهتماٍم
فكرة ولكن للِمصداقية، فاقًدا ولومربوسو سبورزايم عمل كان َلطاملا اإلجرامية. الِفراسة

مستمر. تأثريٌ لها كان الدماغ يف التموضع عن جال
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عىل وأرصَّ بروكا، مع القضية هذه جاكسون هيولينجز ناقش ،١٨٦٩ عام يف (7)
ثَمة كان مختلفان.» أمران هما الكالم موضع وتحديد الكالم ر يُدمِّ الذي التلف «تحديد أن
ظات. تحفُّ لديه الذي الوحيَد يكن لم لكنه النِّقاش، هذا خِرس جاكسون بأن عامٌّ اعتقاٌد
يحتاج اللغة استخدام أن ،١٨٩١ عام الصادر الحبسة» «عن كتابه يف فرويد، أشار فقد
مركزية نقطٍة سوى تكن لم بروكا منطقة وأن الدماغ، يف املرتابطة املناطق من العديد إىل
الهامة أطروحته يف هيد، هنري األعصاب طبيُب هاجم واسعة. دماغية شبكة يف فقط واحدة
كما املخططات»، «واضعي املشابهة»، الكالم واضطرابات «الُحبسة ١٩٢٦ عام الصادرة
هيولينجز فعل كما هيد، وأيَّد عرش. التاسع القرن يف الُحبسة اختصاصيِّي عىل يُطلق كان

للكالم. شمولية أكثر نظرٍة وجوَد وفرويد، جاكسون
عندما للغاية ُمبَهًما األعصاب علم يف املسلَّمات من اآلن نَعدُّه مما الكثري كان (8)
اعتقاٌد ثمة كان العرشين، القرن من الستينيَّات أواخر يف حتى العمل. هذا جروس بدأ
القذايل الفص يف الرئييس موقعها من أبعُد هو ما إىل تمتدَّ لم البرصية القرشة أن واسع
ومن بل املحتمل، غري من أن يُعتَقد فكان بالفعل). ذلك بعد ملا تمتد أنها اآلن نعرف (كما
والتعرف — ذلك إىل وما واأليدي، الوجوه، — األشياء من محدَّدة فئات يعتمد أن خف، السُّ
من ليتفني جريوم سِخر فقد الخاليا؛ من مجموعات أو الفردية عصبية خاليا عىل عليها
لذلك الجدة». «الخاليا حول الشهرية تعليقاته يف ليتفني جريوم فكاهي، بحسٍّ الفكرة هذه
باحثني يد عىل وتُعزَّز تؤكَّد ولم للغاية، محدود اهتمام سوى املبكرة جروس نتائج تُوَل لم

العرشين. القرن ثمانينيَّات يف إال آخرين
املختلفة الوجه ألجزاء «انتقائية املختلفة الصدغية فلية السُّ الخاليا أن كتبوا (9)
لتوليفاٍت أقىصحدٍّ إىل تستجيَب أن يُمكنها الواحدة الخلية إن حتى األجزاء، بني والتفاعالت
هذا إن … الوجه شكل الكتشاف واحد مخطَّط يوجد فال وهكذا، الوجه. أجزاء من مختلفة
ويوضح الوجوه، لوصف املفردات من ثريَّة حصيلًة للدماغ ر يوفِّ مات السِّ مواَلفة يف ع التنوُّ
السفلية [القرشة من صغرية منطقة يف حتى األبعاد عايل وسيط فضاء ترميز يمكن كيف

دغية].» الصُّ
وتضمُّ عملهم، حول البحثية األوراق من العديَد وزمالؤهما وفرايد كوخ نرش (10)

و٢٠٠٩. ٢٠٠٥ وآخرين، كويروجا كويان أبحاث هنا منها صلًة األكثر
بسهولة، لالنقالب قابٌل التضييق هذا أن إىل سوجيتا يويتيش يُشري ذلك، ومع (11)

التجِربة. خالل من الطفولة، يف األقل عىل
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فقد الِخلقي، الوجوه عىل التعرف بعَمِه املعارصين األطباء إملام عدم من بالرغم (12)
طبيٌب وهو ويجان، إل إيه وصف عندما ،١٨٤٤ عام يف مبكر وقٍت يف الطبية األدبيات دخل

مرضاه: أحد حالة إنجليزي،

كان الوجوه. تذكُّر عن التامَّ عجَزه يل شكا … العمر منتصف يف محرتم رجٌل
يستطيع يكن لم واحد يوٍم من فاصل بعد ولكن ساعة، ملدة شخص مع يتحدث
معامالٍت يف معهم ُمنخرًطا كان الذين األصدقاء، حتى أخرى. مرًة عليه التعرف
مهنٍة يف كان أنه إىل ونظًرا قط. قبُل من رآهم قد أنه تماًما يشعر يكن لم ِتجارية،
أصبَحت الناس، لدى الحَسنة معة والسُّ املحبة غرُس فيها الرضوري من كان
واالعتذار. اإلهانة يف وقتَه وأمىض املؤِسف، الخلل هذا بسبب تماًما بائسًة حياته
يستطيع يكن ولم يشء، أليِّ ذهنية صورة تكوين عىل تماًما قادًرا يكن لم
عبثًا حاولت … أصواتهم يسمع حتى باستمراٍر معهم يتعامل َمن عىل التعرَف
املؤسف األثر إلزالة وسيلٍة أفضَل يكون أن شأنه من بالخلل االعرتاف بأن إقناَعه
أمكن، إن إخفائه، عىل تماًما العزَم عاقًدا كان األصدقاء. تنفري يف عنه نتَج الذي

فقط. العني عىل يعتمد ال األمر بأن إقناُعه املستحيل من وكان

.www.faceblind.org بهما، الخاص اإللكرتوني املوقع عىل متاحٌة املعلومات (13)
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الصور أن قرنًا، عرش بثالثة ليوناردو بعده ومن الثاني، القرن يف جالني، الحظ عندما
لهذه الكاملة األهميَة منهما أيٌّ يُقدِّر لم اليشء، بعض مختلفًة كانت العينان تستقبلها التي
وهو ويتستون، تشارلز بدأ حني عرش التاسع القرن ثالثينيَّات حتى يُكن ولم االختالفات.
ودون تلقائيٍّا الصوَر هذه يدمج الدماغ أن من الرغم عىل أنه افرتاض يف شاب، فيزيائي
بالغة أهميٍة ذات الواقع يف كانت العيننَي شبكيَّتَي عىل الصور بني التفاوتاِت فإن وعي،

بالعمق. إحساس توليد عىل الغامضة الدماغ لقدرة
م صمَّ فقد نفسه. بالقدر ورائعة بسيطة تجريبية بطريقٍة َحدسه صحَة ويتستون أكَّد
للعينني، اليشء بعض مختلفة مناظري من يُرى كما صلب لجسٍم الرسومات من أزواًجا
وأطلق فقط. بها الخاص الرسم ترى عني كل أن لضمان املرايا تستخدم أداًة م صمَّ ثم
«الرؤية تعني التي اليونانية الكلمة من م، املجسِّ امِلنظار أو إسرتيوسكوب الجهاز عىل
رسم إلنتاج املسطَّحان الرسمان يندمج املجسم، املنظار عرب املرء نظر فإذا التجسيمية».

الفضاء. يف ثابت األبعاد ثالثي واحد
معظم عىل نسبيٍّا السهل فمن م؛ مجسَّ عمق لرؤية م مجسِّ منظار إىل املرء يحتاج (ال
أو مباعدة طريق عن ببساطٍة الرسومات، هذه ملثل الحر» «الدمج كيفية تعلُّم األشخاص
فكان بقرون؛ ذلك قبل تُكتَشف لم التجسيمية الرؤية أن الغريب فمن لذلك العينني. تقريب
هوبل، ديفيد أشار كما الرمال، عىل مة مجسَّ مخطَّطات أرشميدسرسُم أو إقليدس بإمكان
حدِّ عىل ذلك، يفعال لم لكنهما امليالد. قبل الثالث القرن يف التجسيمية الرؤية واكتشاف

علمنا.)
عام كتبه الذي ويتستون مقال من فقط أشُهر بعد الفوتوغرايف التصوير اخُرتع
امللكة وأُهديت مة.1 املجسَّ الصور انتَرشت ما وُرسعان م، املجسِّ امِلنظاَر فيه يصف ١٨٣٨
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كريستال قرص يف الكبري امَلعِرض يف بواحد إعجابها بعد مجسًما منظاًرا نفُسها فيكتوريا
ومع م. املجسِّ املنظار دون تكتمل ال فيكتورية استقبال قاعة أيُّ باتت أن لِبثت وما باالس،
استقبال وصاالت بل أسهل، فوتوغرافية وطباعة وأرخص، أصغَر مجسمة مناظري تطوير
املناظري عىل للحصول وسيلٌة لديهم قليًال إال أمريكا أو أوروبا الناسيف جميُع بات مجسمة،

عرش. التاسع القرن بنهاية املجسمة
األثرية املعالم رؤية من املشاهدون تمكَّن املجسمة، الفوتوغرافية الصور وبفضل
جاللها بكلِّ األلب جبال أو نياجرا الت كشالَّ الرائعة الطبيعة املشاهد أو ولندن، لباريس
الفعلية.2 املشاهد فوق يحومون كانوا لو كما يشعرون جعلتهم ُمذهلة بُمحاكاٍة وعمقها،
املحمول املجسم هوملز منظار (ُمخرتع هوملز ويندل أوليفر ب عقَّ ،١٨٦١ عام يف
املناظري حول مانثيل» أتالنتيك «ذا مجلة يف نُِرشت التي العديدة املقاالت أحد يف الشهري)،
للعمق: السحري الوهم هذا من يستمدُّونها الناس أن بدا التي الخاصة املتعة عىل املجسمة،

… بالنشوة حامًلا شعوًرا … االنتباه كل وتركيُز املحيطة، األشياء استبعاُد يخلق
اآلخر، ِتلو الواحد غريبة مشاهد يف ونُبحر وراءنا الجسَد نرتك وكأننا فيه نبدو

جسد. بال كأرواح

املجسمة، الرؤية بجانب العمق عىل للحكم األخرى الطُّرق من العديُد بالطبع، يوجد،
تتقارُب املتوازية الخطوط أن (حقيقة واملنظور أقرب، بأشياءَ البعيدة األشياء كاحتواء
األشياء)، شكل يصف (الذي والتظليل أصغَر)، تبدو البعيدة األشياء وأن تنحرس، عندما
أهميًة، واألكثر امُلتخلل)، الهواء عرب األبعد األشياء وازرقاُق (ضبابيُة «الهوائي» واملنظور
تحرُّكنا أثناء املكانية للعالقات امُلتغري الشكل أي الحركة؛ منظر اختالف أو البرصية اإلزاحة
والفضاء بالواقع إحساًسا تُعطَي أن مًعا، تعمل حني الدالالت، هذه لكل يمكن العاَلم. يف
هو — تقديره من بدًال رؤيته أي — فعليٍّا العمق «إلدراك» الوحيد السبيل لكن والعمق.

العيننَي.3 الثنائي املجسم التصوير
منظاران لدينا كان العرشين، القرن ثالثينيَّات خالل لندن يف ِصباي، منزل يف
واآلخر الزجاجية، بالرشائح يعمل وكان الطِّراز، وقديم كبري خشبي أحدهما مان؛ مجسِّ
لدينا كان املقوَّى. الورق من مجسمة فوتوغرافية بصور يعمل وكان باليد، محمول أصغر
فوتوغرافية صوٍر عن عبارة وهي األلوان، ثنائية مة مجسَّ صور عىل تحتوي كتٌب أيًضا
حمراء بعدسة نظارة ارتداءُ لرؤيتها ويلزم واألخرض، األحمر باللونني مطبوعة مجسمة

فقط. واحدة صورة برؤية بفاعلية عني كلَّ تقيِّد خرضاء، وأخرى
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عمري، من العارشة يف كنت حني الفوتوغرايف، بالتصوير شغٌف لديَّ تولَّد عندما لذلك
بذلك، القياُم السهل من كان بي. الخاصة املجسمة الصور أزواَج أصنع أن بالطبع أردُت
التعريض مواضع بني تقريبًا ونصف بوصتني بمقدار أفقيٍّا الكامريا تحريك طريق عن
العدسات، مزدوجة مجسمٌة كامريا بعُد لديَّ يكن (لم العيننَي. بني املسافة ُمحاكيًا الضوئي،

املجسمة.) الصور من متزامنة أزواًجا تلتقُط التي وهي
أو التضخيم عرب املجسمة للمؤثرات ويتستون استكشاف كيفية عن قرأُت أن بعد
بمسافاٍت الصور التقاط يف بدأت أيًضا. هذا تجِربة يف بدأُت الصورتنَي، بني التباين عكس
الورق من أنبوب باستخدام ضخًما مجسًما منظاًرا صنعُت ثم بينها، وأكرب أكرب فاصلة
نفيس، تحويل من تمكَّنُت وبواسطته، صغرية. مرايا وأربع تقريبًا ياردة بطول املقوَّى
كان كاملة. ياردة مسافَة البعض بعضهما عن تبعدان بعينني مخلوق إىل الواقع، يف
كاتدرائية كُقبَّة للغاية، بعيد يشءٍ إىل الضخم املجسم املنظار خالل من النظُر باستطاعتي
يف ورؤيتها مسطحة، دائرة نصِف شكل عىل األفق يف عادًة تظهر التي بولس، القديس
العينني ُرؤى ينقل كان كاذب»، «منظار صنع أيًضا جرَّبت نحوي. بارزة استدارتها، كامل
القريبة، األشياء من أقرَب تبدو البعيدة األشياء يجعل ما ما، بدرجٍة املجسم التأثري لعكس
كل وكذلك السليم، املنطق مع بالطبع هذا تناقض جوفاء. أقنعٍة إىل الوجوه حتى ويُحول
ذَهابًا برسعٍة تتحول أحيانًا الصور فكانت واالحتواء؛ باملنظور الخاصة العمق ُمنبهات
بني للتوفيق يُكافح الدماغ كان إذ وُمربكة؛ غريبة تجِربة يف رة مقعَّ إىل بة محدَّ من وإيابًا

ُمتنافستني.4 فرضيَّتنَي
فظهر املجسم. للتصوير جديدة وأشكال تقنيات انتَرشت الثانية، العاملية الحرب بعد
من ببكراٍت يعمل البالستيك، من مصنوع صغريٌ م مجسِّ منظار وهو ماسرت، فيو جهاز
أمريكا حب يف وقعت لقد مقبض. عىل بالضغط تُقلب التي افة، الشفَّ كروم كودا أفالم
للغرب امَلهيبة املشاهد ذات ماسرت فيو بكرات خالل من جزئيٍّا الوقت، هذا يف البعيدة

األمريكيَّني. الغربي والجنوب
كانت التي املستقطبة، العدسات ذاِت الفكتوجراف أجهزة اقتناءُ أيًضا باإلمكان كان
باستخدام يُرى ذلك وكان األخرى، عىل منها كلٌّ قائمة بزوايا املجسمة الصور فيها تُستقَطب
عني كلُّ ترى أن يضمن ما قائمة؛ بزوايا أيًضا العدسات استقطاب مع مستقطبة نظارة
الحمراء املجسمة الصور عكس عىل هذه، الفكتوجراف ألجهزة يمكن وكان فقط. صورتَها

خاصة. جاذبيًة أعطاها ما الكاملة، باأللوان تكون أن والخرضاء،
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ضيِّقة أرشطة يف تُطبعان الصورتان كانت حيث العدسية، املجسمة الصوُر ظهرت ثم
عىل تعمل األخاديُد تلك كانت فقد اف. الشفَّ د املخدَّ بالبالستيك مغطَّاة ُمتعاقبة، رأسية
نظارات أي إىل الحاجة عىل بذلك لتقَيض املناسبة؛ العني إىل الصور من مجموعة كلِّ نقل
مرتو يف مبارشة الحرب بعد عدسية مجسمة صورًة فيها أرى التي األوىل املرة كانت خاصة.
لرشكة كتبت «ميدينفورم». صدر لحماالت بالصدفة، إعالن، هناك كان حيث لندن، أنفاق
أي أتلقَّ لم لكني إعالناتهم، أحد عىل الحصوُل بإمكاني كان إذا عما متسائًال «ميدينفورم»
موَلٍع بسيط شخٍص مجرَد وليس بالجنس، مهووس ُمراهٌق أنني تخيَّلوا أنهم بد ال رد؛

املجسمة. بالصور
األبعاد ثالثية أفالٌم هناك كانت العرشين، القرن من الخمسينيَّات أوائل يف وأخريًا،
وخرضاء حمراء نظارات باستخدام تُشاَهد كانت التي الشمع»)، «بيت الرعب فيلم (مثل
شنيًعا، األفالم هذه من بعٌض كان سينمائية، نظر وجهة من مستقطبة. نظارات أو
الفوتوغرايف التصوير واستخدم للغاية، جميًال كان «الجحيم»، فيلم مثل منها، القليل لكن

مزعجة. وغري ولطيفة، رائعة، بطريقٍة املجسم
املجسم. التصوير عن والكتب املجسمة الصور من مجموعة جمعت السنني، مرِّ عىل
اجتماعاتنا يف صادفت وقد املجسم، للتصوير نيويورك جمعية يف ناشًطا عضًوا وأصبحُت
الصور مجالت يف ل نُسجِّ املجسم التصوير هواَة نحن املجسم. للتصوير آَخرين هواًة
يأخذون حماسًة وأكثُرنا املجسم. التصوير مؤتمرات يحرضون منا والبعض املجسمة،
ملمارسة األسبوع نهاية عطالت يف ويذهبون بهم، الخاصة املجسم التصوير كامريات
إىل املجسم التصويُر يُضيفه ما خاص نحٍو عىل يُدركون ال الناس معظم املجسم. التصوير
كبري فرٍق أي يُالحظون ال قد الناس بعض أن حني ففي به. نستمتع لكننا البرصي، عاملهم
كبري؛ تغيرٍي حدوَث تماًما نُدرك املجسمة بالصور املوَلعني فنحن عينَيهم، إحدى أغلقوا إذا
تصويرنا يكون ربما اللعب. كأوراق مسطًحا ويصبح وعمقه، َرحابته فجأًة عاملنا يفقد إذ
أكثَر ببساطة نكون ربما أو أعمق، عالٍم يف ذاتية، بصورٍة نعيش، وربما دقة، أكثَر املجسم
نفهم أن نريد نحن األشكال. أو األلوان مع انسجاًما أكثَر اآلخرون يكون قد كما به، وعيًا
فهم من املرءُ تمكَّن إذا ألنه تافهة؛ مشكلًة ليست املشكلة املجسم. التصوير يعمل كيف
شيئًا أيًضا ولكن ورائعة، بسيطة برصية حيلًة فقط يفهم ال بذلك فإنه املجسم، التصوير

نفسه. الوعي وطبيعة البرصي، اإلدراك طبيعة من
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غيابها. يف الحياة تتغري كيف يعرَف كي كبرية مدًة العينني إحدى استخداَم يفقد أن املرء عىل
عاًما، وستني ثمانيًة العمر من يبلغ متقاعٌد أطفال عيوِن طبيُب وهو رومانو، بول روى
كوارتريل». سرتابيزموس آند فيجن «بينوكيوالر السنوية ربع الدورية يف الخاصَة قصتَه
عينيه. إحدى يف تقريبًا بالكامل الرؤيَة فقدانه يف تسبَّب شديد عيني نزيٍف من عانى لقد
أدركها؛ ال ما غالبًا لكن أشياء «أرى قوله: حسَب الحظ األحادية، الرؤية من واحد يوم بعد
واآلن الفوىض… من حالٍة يف مكتبي أصبح … بي الخاصة املادية املوضع ذاكرة فقدُت لقد

يشء.» أي مكاَن أعرف ال األبعاد، ثنائي عالٍم إىل عاملي تقلَّص أن بعد
األحادية الرؤية يف اإلطالق عىل هي كما ليست «األشياء قائًال: كتب التايل اليوم ويف
الدهون ترى أن الصعب من الطبق، يف اللحم تقطيع عند … الثنائية الرؤية يف كانت كما
عندما وغضاريف كدهون تماًما عليها أتعرف ال … منها التخلَص تريد التي والغضاريف

فقط.» األبعاد ثنائية تكون
كان خرًقا، أقلَّ أصبح رومانو الدكتور أن من الرغم وعىل شهر، من يقُرب ما بعد

الفادحة: بالَخسارة شعوٌر لديه يزال ال

الحركية التجسيمية الرؤية تجعل العادية بالرسعة القيادة أن من الرغم عىل
املكاني. التوجه عىل قدرتي فقدُت فقد بالعمق، الحيسِّ اإلدراك فقدان َمحل تحلُّ
الفضاء يف بمكاني الدقيقة باملعرفة لديَّ كان طاملا الذي الشعوُر لديَّ يعد لم
من متأكٌد أنا … مكانه أعرف ال اآلن قبل، من باألعىل هنا الشمال كان والعالم.

للمواضع. تقديري فقدت أنني

عىل أتأقلُم أنني من الرغم عىل «حتى أنه يوًما، وثالثني خمسٍة بعد استنتاجه، كان
بهذه حياتي بقية أقَيض أن تصور يمكنني ال يوم، كلَّ األحادية الرؤية مع أفضل نحٍو
أسلوب إنه برصية. ظاهرٍة مجرَد ليس العيننَي بكلتا املجسم العمق إدراك إن … الطريقة
منها وأدنى األبعاد ثالثي عالٍم يف عنها للغاية مختلفة األبعاد ثنائي عالٍم يف الحياة … حياة
ولكن الرؤية، األحادي عامله يف ارتياًحا أكثَر رومانو د. أصبح األسابيع، مرور مع بكثري.»

املجسمة. رؤيتَه أخريًا استعاد أشُهر، تسعة بعد أنه، الشديد االرتياح دواعي من كان
املجسمة الرؤية فقدان مع الخاصة تجِربتي يل كانت العرشين، القرن سبعينيات يف
عملية إجراء بعد وذلك لندن، مستشفيات أحد يف نوافذ بال صغرية ُغرفٍة يف ُوضعُت عندما
من أكربَ بالكاد الُغرفة كانت الرءوس. الرباعية العضلة وتر يف بتمزُّق إصابتي إثر ِجراحية
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واستمتعُت بل عليها، تكيَّفُت ما رسعان ولكني منها، الزائرون واشتكى السجن، زنزانة
أقُف ساًقا «أريد كتاب يف وصفت كما بعد، فيما إال املحدود أفقها آثاُر يل تتَّضح فلم بها.

عليها»:

زنزانتي يف يوًما عرشين بعد جديدة، فسيحة ُغرفٍة جديدة، ُغرفٍة إىل انتقلت
لكل كان غريبًا. شيئًا فجأة الحظُت عندما برسور، نفيس، أكيِّف كنت الصغرية.
كان أبعد يشء كل ولكن املناسبون، وعمُقه ورحابته صالبته مني قريب يشء
كان الباب هذا ووراء املقابل، الَجناح باب كان املفتوح بابي خلف تماًما. مسطًحا
من ِمزهرية النافذة، حافة عىل ووراءه، متحرك، كريس عىل يجلس مريٌض هناك
املقابل، للمنزل الشكل الجملونية النوافذ الطريق، طول عىل ووراءها، الزهور،
كروم كودا فيلم كرشيط متمدًدا يبدو … قدم ملائتَي يمتدُّ ربما الذي هذا، وكل

تماًما. مسطٌح ولكنه بإتقان، ل ومفصَّ ملوَّن الهواء، يف عمالق
هكذا ا يتغريَّ أن يمكن املكاني والتقدير املجسم التصوير أن قط أدرك لم
عىل قدرتي يل عادت لقد صغرية. مساحٍة يف فقط أسابيع ثالثة قضاء بعد
يحدث عما تساءلُت لكنني ساعتنَي، نحو بعد متقطعة، بصورٍة املجسمة، الرؤية
أشخاٍص عن قصًصا سمعُت لقد بكثري. ذلك من أطوَل ُمدًدا املحبوسني للسجناء
كانت البعيد َمداهم نقطة أن لدرجة الكثافة، شديدِة َمطرية غاباٍت يف يعيشون
الغابة، من أُخرجوا كانوا لو إنهم قيل وقد فقط. أقدام سبع أو ست بُعد عىل
أقدام، ِبضع من ألبعَد واملسافة الفضاء عن الكثريَ يُدركوا أو ليعلموا كانوا ما

املمدودة.5 بأياديهم البعيدة الجبال قمم ملس سيُحاولون كانوا أنهم لدرجة

∗∗∗

البحثية األوراق قرأت العرشين، القرن ستينيَّات أوائل يف ُمقيًما أعصاب طبيَب كنُت عندما
عملُهما، أحدث لقد للرؤية. العصبية اآلليات حول فيزل وتورستن هوبل لديفيد الرائعة
وجه وعىل للرؤية، الثدييات تعلُّم لكيفية فهمنا يف ثورًة نوبل، بجائزة بعد فيما فاز الذي
اآلليات أو الخاليا، لتطور املبكرة البرصية للتجِربة البالغة األهمية ملدى فهمنا الخصوص
الثنائية الرؤية خاليا الخاليا هذه بنِي ومن الطبيعية. للرؤية الالزمة الدماغ يف الخاصة
الشبكية. التباينات من بالعمق إحساس لبناء رضوريًة تُعد التي البرصية، القرشة يف
الحيوانات يف العينني بكلتا العادية الثنائية الرؤية أصبحت إذا أنه وفيزل هوبل أظهر
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بالحَول) ُمصابة تولد ما غالبًا التي السيامية، القطط يف (كما خلقية حالة بسبب مستحيلًة
الحيوان أصبح بحيث العيون، ُمَقل عضالت إحدى (استئصال التجربة طريق عن أو
الحيوانات وستفتقر التطور، عن هذه الثنائية الرؤية خاليا فستعجز العينني)، جاحَظ
وتُعرف — ُمماثلة بحاالٍت األشخاص من كبري عدٌد يُصاب دائم. نحٍو عىل املجسمة للرؤية
دقيًقا أحيانًا يكون املحاذاة يف اختالل عن عبارة وهي — الَخَزر أو الحَول باسم مجتمعًة

املجسمة. الرؤية تطور مع للتداخل كاٍف ولكنه تُالحظ، ال لدرجٍة للغاية
الرؤية يف بضعف ُمصابني آلَخر، أو لسبب السكان، من املائة يف ١٠ أو ٥ يكون ربما
وقد بهذا، دراية عىل يكونون ال ما غالبًا أنهم من الرغم عىل تماًما، لها فاقدين أو املجسمة
اإلبصار.6 اختصايصتصحيح أو عيون طبيب لدى دقيق فحٍص بعد إال باألمر يعرفون ال
رغم ولكنهم املجسمة، للرؤية فاقدين أشخاٍص عن الروايات من العديد ثَمة ذلك، ومع
أول بوست، واييل ذلك فعل الحركي. البرصي التناسق يف ملحوظًة إنجازاٍت قوا حقَّ ذلك
العرشين القرن ثالثينيات يف شهرًة حاز الذي العالم، حول وحده طائرًة يقود شخص
عمره. من العرشينيات منتصف يف عينَيه إحدى فقد أن بعد ليندبرج، تشارلز كشهرة
عدٌد وثمة للطريان.) ضغط بذلة واخرتع املرتفع، الطريان يف رائًدا ليُصبح عمَله (وواصل
واحد بارز عيون جرَّاح وكذلك العيننَي، إحدى يف بالعمى أُصيبوا املحرتفني الرياضيني من

األقل. عىل
يكون وقد عامليٍّا، مصنَّفني رياضيِّني أو طيَّارين التجسيمية الرؤية فاقدي كلُّ ليس
ولكنهم القيادة، أو اإلبرة، َسم يف الخيط َسْلك أو العمق، عىل الحكم يف صعوبٌة بعضهم لدى
فقط.7 األحادية الرؤية منبِّهات باستخدام جيدة بصورٍة التعايش يستطيعون العموم يف
يكون قد دونها من جيًدا يتعايشون ولكنهم تجسيمية، رؤيٌة لديهم يكن لم الذين وأولئك
املخرج ُولد االنتباه. من الكثريَ شخص أيُّ لها يوِل لم ملاذا يفهموا أن عليهم الصعب من
يشعر ولكنه تقريبًا، العينني إحدى يف تماًما الرؤية فقد ثم بالحَول، مصابًا موريس إيرول
األبعاد. الثالثيَة األشياء «أرى قال: فقد تماًما. جيدة بصورٍة ويتعايش األمور، يتدبَّر أنه
العالم أرى ال البرصية. اإلزاحة من يكفي ما فلديَّ ذلك؛ إىل أحتاج عندما رأيس أُحرك
«تحايُل»، إال هي ما التجسيمية الرؤيَة يعترب إنه املزاح سبيل عىل وقال ُمستٍو.» كسطٍح

«غريبًا».8 بها اهتمامي وأجد
للمرء يمكن ال لكن التجسيمية. الرؤية وجمال طبيعة يف وأُسِهب أُجادله، أن حاولُت
للرؤية املميزة، مة السِّ أو الذاتية، الجودة ألن لفاقدها؛ التجسيمية الرؤية ماهيَة يرشح أن
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ذي الشخص وذكاء براعُة كانت ومهما األلوان. عن روعتها يف تقلُّ وال فريدٌة، التجسيمية
تام. نقٍص من يُعاني الجانب، هذا يف فإنه، واألداء، التعامل يف األحادية الرؤية

من متنوعة ملجموعٍة أساسيًة بيولوجية، كاسرتاتيجيٍة التجسيمية، الرؤية وتُعدُّ
من كبري قدٍر مع لألمام، متِجهة عيوٌن لها عام، بوجٍه الضاريَة، فالحيوانات الحيوانات.
يمنحها ما رءوسها؛ جوانب يف تكون الفرائسألن عيوُن تميل بينما اإلبصار، ملجاَيل الرتاكب
امِلطرقة فالقرش الخلف. من جاء إذا حتى الخطر اكتشاف عىل تساعدها بانورامية رؤيًة
لعينَيه يسمح الذي الغريب رأسه شكل إىل جزئيٍّا هذا ويُعزى مخيف؛ مفرتس حيواٌن هو
ضخم مجسم منظاٍر عن عبارٌة املطرقة القرش فإن ثَم ومن أكرب؛ بتباعٍد لألمام املواجهتني
عادًة الواسعتان عيناه تسمح الذي الحبَّار، لدى أخرى ُمذهلة اسرتاتيجية واكتُشفت حي.
عضلية آلية خالل من األمام إىل تدويرها يمكن ولكن البانورامية، الرؤية من كبرية بدرجٍة
إليها يحتاج التي الثنائية الرؤية يمنحه ما الهجوم؛ عىل الحيوان يوشك عندما خاصة

القتل.9 بهدف لوامسه إلطالق
الليمور فعيون أخرى. وظائُف لألمام املواجهة لألعنُي تكون أمثالنا، الرئيسيات يف
الكثيفة، الداكنة الشجر أوراق تشابك فكِّ عىل تعمل بعض من بعضها والقريبة الضخمة
تجسيمية، رؤية دون معها التعامُل املستحيل من يكون يكاد الرأس، ثبات حالة يف التي،
عىل التمويه. اكتشاف يف التجسيمية الرؤية عن ِغنى ال والخداع، بالوهم مليئة غابٍة ويف
يف بالغة صعوبًة تجد قد الجيبون كقرد الهوائية البهلوانيات فإن حيويًة، األكثر الجانب
ال قد التجسيمية. الرؤيُة لها تمنحها التي الخاصة القدرات دون آلخر فرع من القفز
ذي القرش عىل ينطبق قد نفسه واألمر جيًدا، التنقَل الواحدة العني ذو الجيبون يستطيع

الحبار. أو الواحدة العني
ن تتضمَّ التي تكاليفها، برغم الحيوانات هذه ملثل للغاية ُمفيدٌة التجسيمية الرؤية إن
وُمحاذاة للتنسيق خاصة وعضلية عصبية آلياٍت إىل والحاجة البانورامية، بالرؤية التضحية
البَرصيتني، الصورتنَي تباينات من العمق لحساب خاصة دماغية آليات وتطوير العيننَي،
يف التجسيمية الرؤية تكون أن يمكن ثَم، ومن سابَقيه. عن أهميًة يقلُّ ال الذي األمر وهو
بل التعايش، من البرش بعُض تمكَّن لو حتى تحايُل، وسيلَة تكون أن إال يشء أي الطبيعة

بدونها. معيَّنة بمزايا االستمتاع وربما

كيف ذكَّرتْني باري. سو تُدعى امرأة من عة متوقَّ غريَ رسالًة يت تلقَّ ،٢٠٠٤ ديسمرب يف
زوجها كان (فقد كانافريال كيب يف فضائي مكوك إطالق حفل يف ١٩٩٦ عام يف التقينا
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املثال، سبيل عىل كيف، العالم؛ ملواجهة مختلفة ُطرٍق عن نتحدث كنا فضاء). رائَد دان
«أعىل» باالتجاهات إحساسهم أي التوجيه؛ عىل قدراِتهم اآلخرون الفضاء وُروَّاد دان سيفقد
عليهم سينبغي وكيف الخارجي، للفضاء غر الصِّ املتناهيِة الجاذبية ظروف يف و«أسفل»،
ُمصابة وهي كربْت فمنذ البرصي؛ عاملها عن وقتها سو أخربتني للتكيف. طرٍق إيجاُد
كل يف واحدة بعنٍي العالم ترى كانت ثَم ومن ُمتزامن؛ نحٍو عىل عيناها تعمل لم بالحَول،
أي لها سبَّب قد هذا كان إذا عما سألتها وعي. ودون برسعة الرؤيَة عيناها تتبادل إذ مرة؛
اللينة، الكرة لعب وتُجيد السيارة، تقود فكانت جيد؛ بشكل تكيَّفت فقد ال؛ فقالت رضر.
العمق رؤيَة تستطيع ال ربما آخر. شخص أيُّ يفعله أن يستطيع ما تفعل أن واستطاعت
باستخدام شخصآخر، أيِّ مثل جيًدا تقديره يمكنها ولكن اآلخرون، يستطيع كما مبارشًة،

أخرى. ُمنبهات
قالت ًما. مجسَّ رؤيته حال يف العالم شكل «تخيُل» بإمكانها كان إذا عما سو سألُت
قرأْت وقد األعصاب، علم يف أستاذًة النهاية يف كانت فقد ذلك؛ بإمكانها أنَّ تعتقد إنها سو
الثنائية، والرؤية البرصية، املعالجة مجال يف الكثري وغريها البحثيَة وويزل هوبل أوراَق
كانت ملا ا خاصٍّ ثاقبًا تصوًرا أعطتها قد املعرفة هذه أن رأْت وقد التجسيمية. والرؤية
مطلًقا. اختربتها قد تُكن لم لو حتى التجسيمية، الرؤية ماهية تعرف كانت فقد تفتقده؛
مضطرَّة بأنها شعرت األوىل، محادثتنا من سنوات تسع من يقرب ما بعد اآلن، لكن

املسألة: هذه عن يل الكتابة إىل

بعيننَي. رؤيته عند العالم سيبدو كيف تخيُل بإمكاني كان إذا عما سألتَني لقد
ُمخطئة. كنُت لكنني … ذلك بإمكاني أنه اعتقدُت أنني وأخربتُك

التجسيميَّة، بالرؤية تتمتَّع صارت الوقت ذلك يف ألنها ذلك تقول أن استطاعت لقد
البرصي، تاريخها تفاصيَل يل تُرسد ومَضت تتخيَّله. أن بإمكانها كان يشء أيَّ فاقت وقد

أشُهر: ببضعة والدتها بعد بالحَول ُمصابة أنها والَديها بمالحظة بدءًا

ربما العمر. يف التقدم مع الحالة هذه سأتجاوز األرجح عىل أنني األطباءُ أخربهما
عرش أحَد قبل ،١٩٥٤ عام يف ذلك كان الوقت. ذلك يف نصيحٍة أفضَل هذه كانت
البرصي، التطور حول املحورية البحثية ألوراقهما وفيزل هوبل نرش من عاًما
طفل عني محاذاَة يُعيد أن لجرَّاٍح يمكن اليوم، الِهَررة. وَحَول الحِرجة، واملراحل
الثنائية الرؤية عىل الحفاظ أجل من … الحِرجة» «املرحلة أثناء بالحَول ُمصاب
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العينني. بني الجيدة املحاذاة عىل تعتمد الثنائية فالرؤية التجسيمية. والرؤية
الثاني أو األول العام يف العينني محاذاة إعادة يجب أنه عىل العامُّ املبدأ وينصُّ
الدماغ فسيكون ذلك، عن متأخر وقٍت يف الجراحة أُجريت فإذا الطفل. عمر من

الثنائية. الرؤية تمنع بطريقٍة بالفعل نفسه ضبَط أعاد قد

عندما أوًال، اليمنى العني عضالت يف الحَول، لتصحيح ِجراحيًة عملياٍت سو أجرْت
كانت عندما العينني ِكلتا يف النهاية، ويف اليرسى، العني يف ثم عمرها، من الثانية يف كانت
أيِّ «ِفعل اآلن بإمكانها أن جرَّاُحها أخربها عمرها، من التاسعة بلغت وعندما السابعة. يف
ما (عىل الطائرات.» قيادة باستثناء ِفعلُه طبيعية إبصارية قدرٍة ذي لشخٍص يمكن يشء
تبدو تعد لم العرشين.) القرن من الستينيَّات بحلول نُيس قد كان بوست واييل أن يبدو
تعمالن ال زالتا ما عينَيها أن ُمدركٍة ِشبَه كانت ولكنها العادي، للناظر بالحَول ُمصابًة
«لم قائلًة: فكتبت الخطأ. هذا تحديَد تستطع لم كانت وإن خطأ، هناك يزال ال وأنه مًعا،
حتى بالحقيقة بجهيل سعيدًة وبقيت التجسيمية، الرؤية إىل أفتقر كنُت أنني أحٌد يل يذكر
العصبية: الفسيولوجيا يف دورة أخذُت الوقت ذلك ففي الكلية.» يف الثالث عامي إىل وصلت

والرؤية العينية، السيادة وأعمدة البرصية، القرشة تطور الجامعة أستاذ وصف
مصابة نشأت التي الِهررة عىل أُجريت التي والتجاِرب والثنائية، األحادية
والرؤية الثنائية الرؤية إىل تفتقُر ربما القطط هذه أن وذكر املصطنع. بالحول
العالم لرؤية طريقة وجود عن فكرة أدنى لديَّ يكن فلم تماًما. بُهتُّ التجسيمية.

إليها. أفتقر كنت

التجسيمية: رؤيتها من ق التحقُّ يف سو بدأت األوَّيل، اندهاشها بعد

كلَّ جرَّبُت العلمية. األوراق عرب بصعوبٍة طريقي وشققت املكتبة، إىل ذهبُت
جميًعا. فيها ورسبُت أجَده أن استطعُت التجسيمية الرؤية اختبارات من اختبار
جهاز عرب األبعاد ثالثية صورًة املرء يرى أن املفرتَض من أنه عِلمُت إنني حتى
عمليتي بعد إياها أُعطيُت التي املجسمة للصور العارضة اللعبة تلك ماسرت، فيو
صورة رؤية من أتمكَّن لم ولكنني ، والديَّ منزل يف القديمة اللعبة وجدُت الثالثة.
ذلك. استطاعوا سواي اللعبة جرَّبوا من جميع أن حني يف بها. األبعاد ثالثية

108



املجسمة الرؤية ذات سو

الثنائية، الرؤية من يُمكِّنها عالج أي هناك كان إذا عما سو تساءلْت املرحلة، هذه يف
قد األوان كان ومايل. لوقتي َمْضيعة ستكون الرؤية عالج محاولة أن أخربوني «األطباء لكن
محاذاتهما جرت قد عيناي كانت لو ثنائية رؤية تطويُر فقط بإمكاني كان ببساطة. فات
حول وويزل هوبل عمل قرأت قد كنت أنني إىل ونظًرا الثانية. سنِّ يف صحيح نحٍو عىل

نصيحتهما.» قِبلت فقد امُلبكرة، الحِرجة واملراحل البرصي التطور

مسريتها واصلْت بينما عائلة وأنشأت سو خاللها تزوجت عاًما، وعرشون خمسٌة مرَّت
يف الصعوبات بعض مواجهتها من الرغم وعىل العصبية. البيولوجيا يف األكاديمية املهنية
تقدير يف صعوبة وجدت إذ الرسيعة؛ الطرق إىل املنحدرة املداخل عىل االندماج — القيادة
األحادية طرقها يف العموم يف للغاية جيِّد نحٍو عىل تقدَّمْت فقد — القادمة السيارات رسعة
الرؤية ذَوي األشخاص تُضايق كانت آلخر، آٍن من إنها بل واملسافة. املساحة عىل للحكم

املداعبة: سبيل عىل الثنائية

يرتدَي أن منه طلبُت يوم، وذات بارع. ُمحرتٍف مع التنس دروس بعض أخذُت
رضبُت فقط. واحدة عنٍي باستخدام الكرة إىلرضب يُضطر حتى عينه عىل ُرقعة
تماًما. الكرة يفقد الرائع الريايضَّ هذا وشاهدُت الهواء، يف عاليًا باتجاهه الكرة
االعرتاف من بالخجل أشعر بعيًدا. وألقاها العني رقعة مزَّق إحباطه، ونتيجَة
الرياضيِّني كل من االنتقام من كنوٍع يتعثَّر، أشاهده وأنا استمتعُت لكنني بذلك،

ثنائية. برؤيٍة يتمتعون الذين

جديدة: مشاكُل بدأت عمرها، من األربعينيات أواخر يف سو كانت عندما لكن

أكرب برسعٍة عيني عضالت تُرهق لم صعوبًة. تزداد بُعٍد عن األشياء رؤية باتت
من كان بعيدة. مسافٍة من أنظر كنُت عندما وامًضا يبدو العالم كان بل فحسب،
شخٌص كان إذا ما تمييُز أو الشوارع، الفتات عىل الحروف عىل الرتكيُز الصعب
كنت التي نظارتي، أصابتني نفِسه، الوقت يف … عني يبتعد أم تجاهي يميش ما
أستطع لم الدراسة، ُحجرة يف النظر. بطول أصابتني البعيدة، للرؤية أستخدمها
الوقت أن قرَّرت … نفِسه الوقت يف الطالب ورؤية محارضتي مالحظات قراءَة
عىل وعزمُت البؤر. املتعددة أو البؤرة الثنائيِة العدسات عىل للحصول حان قد
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لتحسني البؤر املتعددة العدسات من كالٍّ يُعطيَني كي عيون طبيب عن البحث
عيني. عضالت لتقوية عيوٍن وتمارين البرص، حدة

التي التطوري، اإلبصار تصحيح اختصاصية روجريو، ترييزا الدكتورة استشارت
يحدث وهذا — التوازن عدم من مختلفة أشكاٌل بهما يظهر كان سو عينَي أن اكتشفت
بها تتمتَّع كانت التي املعقولة الرؤية إن حتى — الحَول ِجراحات بعد األحيان بعض يف

اآلن. تضعُف باتت عقوًدا

أستخدم ال كنت واحدة. بعنٍي العالم أرى كنت أنني روجريو الدكتورة أكَّدت
أُيسء كنت أنني أخربتني وجهي. من بوصتني بُعد عىل النظر عند إال مًعا العيننَي
من واألهم فقط. اليرسى بعيني مشاهدتها عند باستمرار األشياء مواقع تقديَر
مجال كان عموديٍّا. متحاذيتنَي تكونا لم االثنتني عينيَّ أن اكتشفُت أنها ذلك،
اليمنى. عيني إبصار مجال من درجات ثالث بنحو أعىل اليرسى عيني إبصار
إبصار مجال حرَّك اليمنى عيني عدسة أمام زجاجيٍّا موشوًرا روجريو د. وضعت
لوحة قراءة يف مشكلة واجهُت املوشور، دون من … ألعىل بالكامل اليمنى العني
ألن الُغرفة؛ من اآلخر الجانب عىل كمبيوتر جهاز شاشة عىل النظر فحص
كبري. حدٍّ إىل الوميض قلَّ فقد املوشور، استخدام عند أما وامضة. بَدت الحروف

يكن لم ألنه للغاية؛ مخفًفا مصطلًحا كان ربما «الوميض» أن الحًقا سو (أوضحت
كان بل صيفي، يوٍم يف حارٍّ خفيف لضباٍب مصاحبًا املرء يراه قد الذي الوميض مثَل

الثانية.) يف مرات عدَة يحدث للدُّوار ُمسببًا رسيًعا تذبذبًا باألحرى
يومني، وبعد .٢٠٠٢ فرباير ١٢ يف باملوشور مزوَّدًة الجديدة نظارتها عىل سو حصَلت
دمج فيها حاولت طويلة جلسًة وكانت روجريو، د. مع الرؤية عالج جلسات أُوىل حرضْت
البداية، يف عني. لكلِّ مختلفة صورة عرض إلتاحة مستقطبة نظارة باستخدام الصورتني
دقائق عدَة املحاولة بعد لكن مًعا، الصورتني دمُج يمكن وكيف «الدمج»، معنى تفهم لم
أنها من الرغم وعىل مرة. كل يف فقط واحدة لثانيٍة ولو بذلك، القيام عىل قادرٌة أنها وجدْت
خَطت ذلك ومع للعمق، إدراٌك لديها يكن لم املجسمة، الصور من زوج إىل تنظر كانت

روجريو. د. أسمته كما م» ُمجسِّ غري «دمًجا محققًة األوىل، الخطوة
ذلك فإن أطول، مدًة عينَيها محاذاة عىل محافظتها حال يف كانت إذا عما سو تساءلت
من املزيَد روجريو د. لها وصفت أيًضا. ًما ُمجسِّ دمًجا بل م، ُمجسِّ غري دمًجا فقط يُتيح لن
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بَكدٍّ التمارين هذه عىل وواظبْت نظرها، وتثبيت التتبُّع مسار تثبيت عىل للحفاظ التمارين
غريب: يشءٌ حدث أيام، ثالثة بعد املنزل. يف

مختلفًة. تبدو مطبخنا سقف من امُلتدلية اإلضاءة وحدة أن اليوم الحظُت لقد

أيًضا. استدارة أكثر والحواف السقف. وبني بيني ما مساحًة تشَغُل أنها يبدو
ملحوظ. ولكنه دقيق تأثريٌ إنه

املستقطبة، النظارة تمرين سو كرَّرْت فرباير، ٢١ يف روجريو د. مع الثانية جلستها يف
هذا إن خيط. عىل مختلفة مسافاٍت عىل امللوَّن الخرز باستخدام جديًدا تمرينًا وجرَّبت
يف نفِسها النقطة عىل العينني كلتا تثبيَت سو علَّم بروك، سلسلة باسم املعروف التمرين،
مًعا. يدمجها بل األخرى، أو عني عن الصوَر اإلبصاري جهاُزها يُخفي ال بحيث الفضاء،

فوريٍّا: الجلسة هذه تأثري كان

لقد القيادة. عجلة عىل خاطفة نظرًة ألقيت أن وتصادف سيارتي، إىل ُعدُت
بكلتا نظرُت ثم األخرى، ثم واحدة، عينًا أغلقُت القيادة. لوحة من «خرجت»
من القادم الضوء أن قرَّرت مختلفة. القيادة عجلة وبَدت أخرى، مرًة العيننَي
التايل اليوم يف لكن املنزل. إىل سيارتي وقدُت يخدعني، كان املغيب شمس
عندما العمل. إىل ألقودها السيارة ودخلت العينني، تمارين ومارسُت استيقظت،

األمامي. الزجاج من خارجة رأيتها الخلفية، الرؤية مرآة إىل نظرُت

يكن «لم تعبريها حدِّ وعىل للغاية». «ُمبهجة كانت الجديدة رؤيتها أن سو كتبت
اإلضاءة، وحدات طَفت عادية. غريَ العادية األشياء بَدت أفتقده. كنُت عما فكرة أدنى لديَّ
أعرف ال اليشء. بعض أيًضا «ُمربًكا كان األمر لكن الفضاء.» يف بعيًدا املياه صنابري وعلََّقت
[إن … الجسمني بني معيَّنة ملسافة آخر جسم أمام جسٌم «يخرج» أن يجب مًدى أيِّ إىل
… األشياء يف أحدِّق َظِللت باملخدرات. االنتشاء أو الرعب بيت اليشء بعض يُشبه األمر]

يومياتها: من املقتطفات بعض بالرسالة أرفقْت وقد ا.» حقٍّ مختلًفا العالم يبدو

نحوي. بارزٌة وكأنها بَدت وقد املفتوح مكتبي باب حافة الحظت فرباير: ٢٢
كان عندما نحوي بارًزا كان الباب أن أعرف كنت طاملا أنني أدركُت اآلن
األخرى، األحادية الرؤية ومنبهات الرؤية، ومنظور الباب، بسببشكل مفتوًحا
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بعنٍي إليه وأنظر أتحقق وجعلني األمر، أدهشني قط. بعمٍق أَره لم لكنني
بالتأكيد. غريبًا كان مختلًفا. بدا بأنه نفيس أقنع كي باألخرى ثم واحدة

األرز، طبق فوق شوكتي إىل ألسفل نظرُت الغداء، أتناول كنت عندما
الشوكة بني مساحة ثَمة كانت الوعاء. أمام الهواء يف تتأرجح الشوكة وكانت
حافة عند تتأرجح عنب حبة إىل أنظر ظِللُت … قبل من ذلك أَر لم والطبق.

بعمق. رؤيتها استطعت لقد شوكتي.
املبنى قبو يف لِحصان كامل عظمي هيكٍل بجوار اليوم أسري كنت مارس: ١
قفزُت أنني لدرجة بشدة، بارزًة الحصان جمجمة رأيُت عندما فيه أعمل الذي

ورصخت. الوراء إىل
بَدت جريات الشُّ أن الحظت الكلب، مع الصباح أركضهذا كنُت بينما مارس: ٤
تكن لم األبعاد. الثالثية الصغرية مساحتها يف بارزًة ورقة كلُّ بَدت مختلفًة.
بني «املساحة» رؤيُة بإمكاني كان أراها. أن اعتدُت كما مًعا متداخلة األوراُق
عىل والحىص األشجار، فوق األغصان عىل ينطبق نفُسه األمر الشجر. أوراق

كثافة. أكثر نسيج يشء لكل حجري. جداٍر يف والحجارة الطريق،

تتجاوز تماًما، عليها جديدًة تَجاِرب واصفًة ، املعربِّ امِلنوال هذا عىل سو رسالة استمرَّت
التجِربة، عن لها بديل ال أنه اكتشفْت قبل. من تستنتَجه أو تتخيَّله أن يمكن كان يشء أيَّ
و«املعرفة بالوصف» «املعرفة راسل برتراند أسماه ما بني رأبُها يمكن ال ثغرًة هناك وأن

اآلخر. إىل أحدهما من للذَّهاب سبيل ال وأنه باالطالع»،
يكون قد تماًما جديدة إدراك أو إحساس لجودة امُلفاجئ الظهوَر أن املرء يعتقد قد
ُمجِفلة كانت ملحوظة. بسهولٍة الجديد عاملها مع تتكيَّف أنها بدا سو لكن ُمخيًفا، أو ًا محريِّ
أفعالها مع واملسافة للعمق الجديد البرصي إدراكها ضبُط عليها وكان البداية، يف ة ومتحريِّ
وعىل التجسيمية. الرؤية مع وُمتزايدة تامة براحٍة تشعر كانت الغالب يف ولكنها وحركاتها.
اآلن تشعر فإنها بها، ا حقٍّ وابتهاجها التجسيمية الرؤية لحداثِة إدراكها استمرار من الرغم
إن تقول إنها يكون. أن يجب كما ا، حقٍّ هو كما العالم ترى أنها ،« «طبيعيٌّ األمر أن أيًضا
قبل. من «منكمشة» أو «مسطحة» كانت بينما وُمنتفشة»، للغاية، «حقيقيًة تبدو الزهور
عَملية فائدٌة فقدانها من القرن نصف نحو بعد التجسيمية للرؤية سو الكتساب كان
تنظر وعندما اإلبرة. َسم يف الخيط َسْلك وكذلك أسهل، القيادُة أصبحت فقد أيًضا. عظيمة
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مختِلف يف تَسبح املتناعالت طحالب ترى أن يمكنها العمل، يف العينني الثنائي ِمجهرها يف
ألسفل. أو ألعىل املجهر تركيز بإعادة عليه االستدالل من بدًال مبارشًة، هذا وترى املستويات،

والجاذبية: لإلعجاب مستمر مصدٌر وهذا

فارغ كريسٌّ بها يظهر التي بالطريقة تماًما مأسوًرا انتباهي كان … الندوات يف
كنت لدقائق. انتباهي يَشغل الفارغة الكرايس من كامل صفٌّ وكان الفضاء، يف
بالفعل اليوم هربُت لقد و«النظر». التجول يف فقط كامًال يوًما أقَيض أن أحبُّ
الزوايا. جميع من والزهور النباتات إىل للنظر فقط بالكلية؛ الدفيئة إىل ساعة مدة

ومشاكل، صغرية، حوادث حول تدور اها أتلقَّ التي الهاتفية والرسائل املكاملات معظم
َخسارة عن ليس قصة، عن عبارًة كان سو خطاب ولكن األشكال. مختِلف من وخسائَر
شعور من عليه ترتَّب وما جديَدين، وحساسية لشعور ُمفاجئ اكتساٍب عن بل وحرسة،
تعرف تكن لم ظ؛ وتحفُّ حرية رسالَة أيًضا رسالتُها بَدت فقد ذلك، ومع والرسور. بالبهجة
تحقيق أن قرأته، ما كل يف اكتشفت، حني حريٍة يف ووقَعت قصتها، مثل قصة أو تجِربة أيَّ
خاليا دائًما لديها كان هل تساءلت، «مستحيًال». كان البالغني حياة يف التجسيمية الرؤية
أن املمكن من كان هل الصحيح؟ امُلدَخل فقط تنتظر البرصية قرشتها يف الثنائية للرؤية
كل من استنتجُت ماذا عامًة؟ يُعتقد كان مما حرًجا أقلَّ بدايٍة يف الحرجة املرحلة تكون

هذا؟

بوب ِضمنهم من كان الزمالء، من العديد مع وناقشتُها أيام، بضعَة سو رسالة يف مليٍّا فكَّرُت
يف أسابيع، بضعة بعد برصية.10 فسيولوجيا عالم سيجل، ورالف عيون، طبيُب وارسمان،
اِت ُمعدَّ معنا وأحرضنا ماساتشوستس، يف منزلها يف سو ملقابلة ثالثتنا ذهب ،٢٠٠٥ فرباير

مجسمة. وصوًرا مختلفة، مة مجسَّ ومناظري الطبية، العيون
ني مهتمِّ كنا ألننا الطفولة؛ صور من بعًضا لنا عَرضْت حديثنا وأثناء سو، بنا بت رحَّ
طفولتها، يف أصابها الذي الحَول كان املبكِّر. البرصي تاريخها تشكيل إعادة بمحاولة
الرؤية من مىض وقٍت أي يف تمكَّنْت هل سألناها، الصور. يف تماًما واضًحا الِجراحة، قبل
طفلًة، كانت عندما األحيان، بعض ففي بنعم؛ وأجابت للحظة سو فكََّرت األبعاد؟ الثالثية
بارزًة ُعشب ورقَة ثانيتني أو لثانية فجأًة رأت قد كانت وربما الُعشب، عىل تستلقي كانت
يكون أن ِلزاًما كان سألناها. حتى تقريبًا األمر هذا نسيت قد كانت ولكنها خلفيَّتها، من
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تُحول أن منا) أيٍّ (مثل منها يتطلب ما بوصات، حدود يف عينَيها، من ا جدٍّ قريبًا الُعشب
وكان لديها، كانت التجسيمية الرؤية عىل القدرة بأن اقرتاٌح هناك كان ثَم ومن عينَيها.

املجسمة. للرؤية املناسب املوضع يف عينَيها حرََّكت قد كانت لو إظهاُرها يمكن
األشياء رؤية يف حياتي، طواَل أرغب، كنت أنني «أعتقد قائلًة: رسالتها، يف سو كتبْت
املؤثِّرة املالحظة هذه للعمق.» إدراكي يف ضعٍف من أُعاني بأني ِعلمي قبل حتى أكرب، بعمٍق
لرؤيتها بالكاد واعية باهتٍة بِذكرى احتفظْت قد كانت إذا ا عمَّ أتساءل جعلتْني والغريبة
يشءٍ إىل الحنني أو بالَخسارة إحساٌس لرُياودها يكن لم (ألنها أكرب بعمٍق ما وقٍت يف لألشياء
أدلة أو ُمنبهات لها ليس التي املجسمة بالصور اختباُرها املهمِّ من كان قبل). من تمتلكه لم
مجسمة صورًة أحرضت املثال. سبيل عىل احتواء، أو منظوٍر بال أي بالعمق، يتعلَّق فيما
بشكٍل رؤيتها حال يف — قصرية وعبارات مرتابطة غري كلمات — مطبوعة سطوٌر بها
واحدة بعنٍي إليها نُظر إذا ولكن العمق، من مختِلفة مستويات سبعة عىل تبدو مجسم،
الصورة هذه إىل سو نظرْت واحد. مستًوى عىل تبدو حقيقية، تجسيمية رؤية دون أو
بعض بأن بإخبارها حثَثتُها عندما فقط ُمستٍو. كسطٍح ورأتها املجسم املنظار باستخدام
بعد أرى.» اآلن «أوه، وقالت: أخرى مرًة إليها نظرت مختلفة، مستوياٍت عىل كانت الطباعة

الصحيح. الرتتيب يف ووضعها السبع املستويات جميع تمييَز استطاعت ذلك،
إعطائها حال بمفردها، السبع املستويات جميع رؤية من ستتمكَّن سو كانت ربما
يراه أن يجُب عما فكرة امتالِك أو كمعرفة — «التنازلية» العوامل هذه ولكن الكايفَ، الوقَت
الخاص، االنتباُه يكون فقد اإلدراك. جوانب من العديد يف األهمية بالغُة عوامُل هي — املرء
املحتمل من ويبدو نسبيٍّا. ضعيفة فسيولوجية مَلكٍة لتعزيز رضوريٍّا الخاص، البحث أو
االختبارية. املواقف من النوع هذا يف خاصة سو، مع قوية فاعليًة العوامِل هذه ملثل أن
األخرى العوامل كلَّ ألن بكثري؛ ذلك من أقلُّ الواقعية الحياة يف تُواجهها التي فالصعوباُت
البرصية واإلزاحة واالحتواء، املنظور، عن تقلُّ ال التي عات والتوقُّ والسياق، املعرفة، — هنا

حولها. من األبعاد الثالثي الواقع معايشة عىل تُساعدها — الحركية
أحرضتُها قد كنُت واألخرض األحمر باللوننَي رسومات يف العمق رؤية من سو تمكَّنْت
يستحيل األسنان ثالثيِة رنَّانة شوكة عن عبارًة وكانت — الصور هذه إحدى كانت معي.
— االرتفاع يف ُمتزايدة ثالثة أسنان ذات إيرش، يس إم رسمها كالَّتي ربما الواقع يف وجوُدها
أو بثالثة مرتفًعا العليا السنِّ من الُعلوي الجزء رأت فقد سو؛ نظر وجهة من «مذهلة»
فقط تتمتع بأنها نفسها سو وصفت ذلك، ومع الورقة. مستوى فوق سنتيمرتات أربعة
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بنحو مرتفعًة العليا السنَّ ورالف بوب من كلٌّ رأى الواقع، ويف «ضحلة»، تجسيمية برؤيٍة
سنتيمرتات. بخمسة مرتفعًة أنا رأيتها بينما الورقة، مستوى فوق سنتيمرتًا عرش اثنَي

بموجب أن أتخيَّل وكنُت الرسم، من واحدة مسافٍة عىل جميًعا كنا ألننا ذلك؛ فاجأني
وعمقها الصور تبايُن بني ثابتة عالقٌة ثَمة سيكون العصبي، املثلثات حساب من نوع
للتقنية كاليفورنيا بمعهد شيموزو، شينسكي إىل كتبُت هذا، من َحريتي غمرة ويف امُلدَرك.
ه ردِّ َمعِرض يف أوضح وقد البرصي. اإلدراك جوانب من العديد يف خبري وهو (كالتيك)،
فقط تعتمد ال الدماغ يف الحسابية العملية فإن مة، مجسَّ صورٍة إىل املرء ينظر عندما أنه
كالحجم، األحادية، الرؤية منبِّهات عىل أيًضا بل للتبايُن، العني الثنائية الرؤية داللة عىل
ُمنبهات ضد األحادية الرؤية ُمنبهات تعمل قد الحركية. البرصية واإلزاحة واالحتواء،
للوصول األخرى مقابل املنبهات من مجموعًة يُوازن أن من للدماغ بد وال الثنائية، الرؤية
تبايُن وجود إىل نظًرا األفراد؛ باختالف ستختلف النهائية النتيجة وهذه ح. مرجِّ متوسٍط إىل
منبهات عىل األوىل بالدرجة األشخاص بعُض يعتمد إذ العاديِّني؛ السكان لدى حتى ضخم
معظم يستخدم بينما األحادية، الرؤية منبهات عىل اآلخر البعض ويعتمد الثنائية، الرؤية
فسريى الرنَّانة، كالشوكة مجسمة صورة إىل النظر عند مًعا. االثنني من مزيًجا األشخاص
ذو الشخص أما عادي، غري مجسًما عمًقا الثنائية الرؤية يف الفائقة القدرة ذو الشخص
عىل يعتمدون الذين اآلخرون، سريى بينما بكثري، أقل عمًقا فسريى العني األحادي التوجه
شيموزو صيغة أعطت ذلك. بني شيئًا سواء، حدٍّ عىل والثنائية األحادية الرؤية منبهات
املجسم للتصوير نيويورك جمعية يف منَّا الكثري لدى السائد العنيد لالعتقاد مؤيًدا دليًال

الناس.11 غالبية عن برصيٍّا، «أعمق»، عالٍم يف نعيش كنا بأننا

∗∗∗

حالة تُبارش التي اإلبصار تصحيح اختصاصية إىل بزيارة قمنا اليوم، من الحق وقٍت يف
كانت .٢٠٠١ عام يف مرة أوَل سو استشارتها كيف وصفت التي روجريو، ترييزا د. سو،
أو وقفز الوضوح، وضعف القيادة، عند خاصًة العني، إجهاد من الوقِت ذلك يف تشكو سو

التجسيمية. للرؤية افتقارها عن شيئًا تذُكر لم لكنها للصور، ُمرِبك اهتزاز
التجسيمية الرؤيَة سو جرَّبَت عندما للغاية سعيدًة كانت نفسها إنها روجريو د. قالت
بتحريك والقيام الواعَي الجهد أن روجريو نت خمَّ م. امُلجسِّ غري الدمج تحقيق بعد مبارشًة
سو. تطور يف حاسَمني كانا ربما الثنائية الرؤية لدمِج الصحيح املوضع إىل عينَيها
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مع واإليجابي املغامر سو تفاعل عىل أكَّدت التجسيمية، للرؤية األوَّيل اإلنجاز إىل وباإلضافة
جهد. من استلزم مهما وتعزيزه، به ك التمسُّ عىل الشديد وعزمها هذا،

تمارين تمارس إذ الكثري؛ يستلزم يزال وال بالفعل، الجهد من الكثريَ استلزم وقد
وجدْت التمارين، هذه خالل ومن يوم. كلَّ األقل عىل دقيقة عرشين ملدة الشاقة الدمج
العمق ترى البداية يف كانت حيث وأكرب، أكرب مسافاٍت عىل العمق إدراك يف بدأت أنها سو
حدة ن تحسُّ يف طفرات تحقيق وواصلت القيادة. َعجلة مع الحال هو كما فقط، القريب
عندما ولكن وأصغر، أصغَر تبايناٍت مع العمق رؤية من تمكَّنْت حتى التجسيمية، رؤيتها
واستأنفت بشدة، هذا أزعجها وقد رسيًعا. تراجعْت أشُهر، ستة ملدة العالج عن فت توقَّ

ودأب». «بتفاٍن يوم، كل تُمارسها وراحت العني، تماريَن
تُقارن إذ التجسيمية؛ الرؤية استخدام كيفية لتعلُّم حَركية استعارًة سو تستخدم
لحركات جديد تصميم تطويُر عيلَّ «كان تقول: مؤخًرا كتبْت وقد ًدا. مجدَّ امليش بتعلُّم ذلك
الثنائية الرؤية دوائر من االستفادة من أتمكَّن أن قبل بتناغم، عينيَّ أحرك كيف عيني؛

تجسيمي.» بعمق والرؤية الكامنة
رؤيتها وحدة التجسيمي إدراكها عىل جهد من أُوتيت ما بكل العمل سو واصلْت
فقد ذلك، عىل عالوًة أخرى. مرًة ازدياد يف التجسيمي للعمق إدراُكها وصار التجسيمية،
الصور رؤية عىل القدرة وهي أال مرة، أول ُزرناها عندما تمتلكها تُكن لم مهارة َرت طوَّ
عىل صور أيِّ عىل تحتوي الصوَر هذه أن يبدو ال األوىل، للوهلة النقاط. العشوائية املجسمة
غريبًا نوًعا يُدرك م، املجسِّ املنظار عرب بها التحديق يف املرء يستمرُّ عندما ولكن اإلطالق.
كان ما أيٍّا أو شكل، أو صورة، — ُمذهل وهٌم فجأًة يظهر ثم النقاط، بني االضطراب من
والعديد املمارسة، بعض يتطلب الوهم هذا الورقة. مستوى أسفل أو أعىل للغاية بعيًدا —
إدراَكه. يستطيعون ال طبيعية، ثنائية برؤيٍة يتمتَّعون الذين أولئك حتى األشخاص، من
عن وفقط البتَّة، األحادية للرؤية منبِّهات توجد ال إذ التجسيمية؛ للرؤية اختبار أنقى لكنه
للدماغ يمكن العينان، تراها عندما عشوائيًة تبدو التي النقاط آلالف م امُلجسِّ الدمج طريق

األبعاد.12 ثالثية صورة تكوين
ويتستون، عمُل ألهمه الذي عرش التاسع القرن علماء أحُد بروسرت، ديفيد الحظ
الصغرية الزخارف ذي الحائط ورق يف التحديق فعند التجسيمي. الوهم من صلٍة ذا نوًعا
تهتزُّ قد النظرة، يف الصحيح التباعد أو التقارب مع األحيان، بعض يف أنه الحَظ املتكرِّرة،
الحائط ورق أمام يطفو وكأنه يبدو مذهل، مجسم بروٍز إىل تقفز ثم تتحرك أو األنماط
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يُالحظها، من أوَل كان أنه واعتقد املجسمة، األوهام هذه عن بروسرت كتب وقد خلَفه.13 أو
منذ لوحظت قد الذاتية» املجسمة «الصور هذه مثل أن محتمًال يبدو قد أنه من الرغم عىل
الثقافات من الكثري وفنِّ السلتي، والفن اإلسالمي، للفنِّ املتكررة األنماط مع السنني، آالف
عىل ليندسفارن، أناجيل أو كيلز كتاب مثل الوسطى العصور مخطوطاُت تحتوي األخرى.
الصفحات رؤيُة يمكَن حتى للغاية بدقة ُصنعت بإتقاٍن دة معقَّ تصميماٍت عىل املثال، سبيل
يف الحفريات أحياء عالُم سيسني، جون أشار (وقد مجسم. بربوٍز املجردة بالعني بالكامل
النخبة بني التِّجارية األرسار من «شيئًا كانت ربما املجسمة الصور هذه مثل أن كورنيل،

والثامن.») السابع القرننَي يف الربيطانية للجزر فة املثقَّ
يف واسع نطاٍق عىل الذاتية املجسمة الصور انترشت املاضينَي، العقَدين أو الَعقد يف
املنظار استخدام دون نُشاهدها فردية صوٍر عن عبارٌة األوهام السحرية». «العني كتب
فيما قليًال تختلف متكررة «خلفية» أنماط من أفقية صفوٍف عىل تحتوي لكنها م، املجسِّ
كيف املرء تعلَّم إذا ولكن نفِسه، املستوى عىل األنماط جميع تبدو األوىل، للوهلة بينها.
أوهام فستظهر مختلف، صفٍّ عىل الرتكيَز عني لكلِّ ُمتيًحا يُقربهما، أو العينني يُباعد
الرؤية مع الوليدة حياتها إىل آخر بُعًدا أضافت وقد األوهام، هذه سو تحبُّ مذهلة. مجسمة
(ومثرية سهلًة الخلفية الذاتية املجسمة الصور هذه «أجد تقول: مؤخًرا كتبت فقد املجسمة؛

ُمنتظمة.» بصورٍة والتباعد بالتقارب الدمَج أُمارس ألنني ربما للغاية)؛
وودز يف املرة هذه لسو، أخرى بزيارٍة وارسمان وبوب أنا قمت ،٢٠٠٥ صيف يف
أن يل ذكرت العصبية. البيولوجيا يف زمالة برنامج تُدير كانت حيث بماساتشوستس، هول
الدوَّارة السوطيات طحالب من أغلبُها ُمضيئة، بكائناٍت يعجُّ ما أحيانًا كان هناك الخليج
أن وجدنا أغسطس، منتصف يف وصلنا، عندما بينها. بالسباحة استمتعت وأنها الدقيقة،
البحر»، ««بريق سو: (قالت امُلضيئة باملخلوقات ُمشتعًال املاء كان إذ مثاليٍّا؛ كان توقيتَنا
التنفس. وأنابيب باألقنعة مسلَّحني الشاطئ إىل ذهبنا الظالم، حلول بعد االسم»). هذا أحبُّ
أنُفسنا غمرنا وعندما ُمضيئة، خنافس به كانت لو كما الشاطئ، عىل من يتألأل املاء رأينا
حول غر الصِّ البالغة النارية األلعاب من ُسحٌب أضاءت املاء، يف وأرُجلنا أذُرعنا وحرَّكنا
البرصأمام كلمح املندفعة كالنجوم أعيُننا أمام الليل أضواءُ اندفعت سبحنا، عندما أطرافنا.
املناطق، إحدى يف القصوى. للرسعة وصولها عند تريك ستار مسلسل يف إنرتبرايز سفينة
وسط مجرَّة، يف بالسباحة أشبُه األمر «إن بوب: قال للغاية، كثيًفا البحر بريق كان حيث

مغلق.» نجمي عنقود
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تبدو قبُل من كانت فقد األبعاد، ثالثيَة أراها «اآلن هذا: سمعت عندما سو قالت
أو حدود، أو كفافية، لخطوٍط وجوٌد ثمة يكن لم هنا، مستٍو.» سطح عىل متأللئًة جميًعا
األمر كان — اإلطالق عىل سياٌق يوجد يكن لم منظوًرا. إعطائها أو الحتوائها كبرية أجسام
ترى كانت اآلن سو ولكن — النقاط عشوائية عمالقة مجسمة صورٍة يف باالنغماس أشبَه
سؤالها أردنا األبعاد. ثالثي فضاءٍ يف مختلفة، ومسافات أعماٍق عىل البحر بريق طحالب
عن للتحدث ُمتحمسًة بطبيعتها كانت التي سو، ولكن تجِربتها، عن التفصيل من بمزيد
استسِلما تفكريًا! «كفاكما فقالت: املتأللئة. الكائنات بجمال مأسورًة كانت املجسمة، الرؤية

البحر.» لربيق

تجربتَها أن إيلَّ، األصلية رسالتها يف سو، أشارت لتجربتها، تشبيه إليجاد كفاحها ِخضمِّ يف
بظالٍل إال الرؤيُة يمكنه فال تامٍّ، ألوان بعمى مولود شخص لتجِربة مشابهًة تكون ربما
الشخص هذا مثل إن قائلًة فكتبْت األلوان. بجميع الرؤية عىل القدرَة ُوِهب وفجأًة رمادية،
أنني من الرغم عىل النظر؟» عن التوقُف يمكنه فهل العالم. بجمال سيُغَمر األرجح «عىل
وزمييل صديقي (اعتقد الفكرة. من ُمتأكًدا أُكن لم سو، كتبتْه الذي التشبيه شاعريَّة أحببُت
«ميزًة باعتبارها األلوان عىل الحصول أن تام، ألواٍن بعمى ُمصابًا كان الذي نوردبي، كنوت
مع دمُجها املستحيل ومن للغاية، ُمربًكا أمًرا سيكون دونها من كامل عمر بعد إضافية»
وال روابُط لها وليس غامضة، ستكون األلوان أن يشعر كان بالفعل. املكتمل البرصي عامله

مثله.) لشخٍص معنًى
إضافًة تكن لم التجسيمية الرؤية مع سو تجِربة أن الواضح من كان ذلك، ومع
وشعرت الجديد، التجربة تقبَّلت قصري، ارتباٍك فبعد البرصي. لعاملها معنًى بال أو مجانية
أن غري الحاليَّة. لرؤيتها وُمبهج طبيعي وتعميٌق إثراء بل اعتباطية، إضافًة ليست أنها
عن بدقة التعبري يف ترشع لم سو، رأت كما «التعميق»، أو «اإلثراء» مثل مصطلحات
تماًما. جديًدا شيئًا كان بل ية، َكمِّ زيادة مجرَد األمر يكن فلم التجسيمية. للرؤية اكتسابها
حتى االختالف هذا ويمتدُّ الشخيص.14 املستوى عىل «مختلفة» التجسيمية الرؤية أن فتؤكد
تجد اللوحات. أو األفالم، أو الفوتوغرافية، الصور مثل األبعاد، الثنائية التمثيالت إدراك إىل
من تُمكِّنها اآلن امُلنشطة التجسيمية فأنظمتُها بكثري؛ «واقعيًة» أكثَر اآلن األمور هذه سو

قبل. من بها تخيَُّله تستطيع تكن لم بطريقة الفضاء «تخيل»
زلنا ما أننا إىل أشار وقد عنها. وراَسلني وراَسلها باهتمام، سو حالَة هوبل ديفيد تابَع
إذا ما الحيوانات، يف حتى نعرف، فال التجسيمية. للرؤية الخلويَّ األساس تماًما نجهل
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موجودة التجسيمية) للرؤية صة املخصَّ املجهرية (الخاليا للتباين اسة الحسَّ الخاليا كانت
حالة يف الخاليا لهذه يحدث ما نعرف ال نحن ذلك). يف يشك هوبل كان (وإن الوالدة عند
إذا ما األهم، وهو أو، املبكرة املريض حياة يف الثنائية الرؤية تجربة إىل االفتقار أو الحَول
إلحداث الصحيح املوضع يف عينَيه وضع بعُد فيما الشخص تعلَّم إذا استعادتها يمكن كان
للرؤية [استعادتها أن يل «يبدو سو حالة إىل بالنسبة أنه كتب وقد الثنائية. الرؤية دمج
وباألحرى الروابط، إنشاء إعادة إىل تُعزى لكي الالزم من أكثَر برسعٍة حدث قد التجسيمية]
إنشاء إعادِة سوى األمر يتطلب ولم الوقت، طوال الالزمَة األدواِت تمتلك كانت أنها ن أخمِّ

تخمني!» مجرد «ذلك أن أضاف ولكنه إلظهارها.» للدمج
إلعادة البالغني دماغ يف كافية لُدونًة هناك أن يبدو أنه هو سو تجربة من يتبنيَّ ما
تجاوز إذا كثريًا، متأخرة مرحلٍة يف الثنائية بالرؤية الخاصة والدوائر الخاليا هذه تنشيط
يكون ربَّما الشخص أن من الرغم عىل املوقف، هذا مثل يف الحِرجة. املرحلة منها البعُض
إمكانية فإن تذكُّره، يمكنه لها كامل افتقاٍر أو التجسيمية الرؤية يف ضعٍف من عانى قد
— الغالب يف ع متوقَّ غري نحٍو عىل — للحياة تعود وقد ذلك، مع موجودة التجسيمية الرؤية
عىل حدث ما هو هذا أن للغاية امُلدهش ومن للعينني. جيدة ُمحاذاٍة إىل الوصول أمكن إذا

عاًما. خمسني من يقرب ملا خمول فرتة بعد سو مع يبدو ما
وجدت، فقد نوعها، من فريدة حالتها أن األصل يف تعتقد كانت سو أن من الرغم عىل
تمكَّنوا صلٍة ذات وبمشاكل بالحَول امُلصابني اآلخرين األشخاص من عدًدا اإلنرتنت، عىل
تجاِربهم، وتوحي اإلبصار. معالجة خالل من ع متوقَّ غري نحٍو عىل التجسيمية الرؤية من
يف الوظائف من صغرية جزٌر املرء لدى كان إذا حتى بأنه سو، تجربة شأن ذلك يف شأنها
وقٍت يف نطاقها وتوسيع تنشيطها إلعادة جيدة فرصٌة هناك تكون فقد البرصية، القرشة

عقود. مرور من الرغم عىل العمر من الحق
منحها يف اًال فعَّ كان البرصي سو عالم يف التوسع فإن العصبي، أساسه كان مهما
للرؤية زال ما إليها، بالنسبة َره. تصوُّ بقيَّتُنا يستطيع بالكاد وضٌع وهو ُمضاًفا، إدراًكا
تستمرُّ سنوات، ثالث من يقرب ما «بعد تقول: كتبْت ذلك وعن اإللهام. طابَُع التجسيمية
حجرة من أتسابق كنُت الشتاء، أيام أحد ففي وإسعادي. مفاجأتي يف الجديدة رؤيتي
من فقط قليلة خطوات اتخاذ بعد رسيع. غداء لتناُول الباردة املأكوالت متجر إىل الدراسة
َرطبة ُرقاقاٍت يف حويل من كسوًال يتساقط الثلج كان فجأًة. فُت توقَّ الدراسة، حجرات مبنى
مًعا جميعها الرقاقاُت وشكََّلت واألخرى، رقاقة كل بني املسافة أرى أن استطعت كبرية.
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مسطَّحة صفحٍة عىل يتساقط أنه يبدو الثلُج كان املايض، يف األبعاد. ثالثية جميلة رقصًة
لكن عابًرا. مروًرا بالثلوج أمرُّ كنُت لو كما أشعر كنت أمامي. ما نوًعا واحد مستًوى يف
الثلج شاهدُت إذ الغداء؛ نسيُت الثلج. رقاقات بني الثلج، تساقط وسط أنني شعرت اآلن،
الثلج تساقط إن بالفرح. عميق إحساٌس غَمرني أشاهده كنت وبينما دقائق، لعدة يتساقط

األوىل.» للمرة تراه عندما خاصًة والروعة، الجمال غاية يف يكون أن يمكن

ملحوظة

«الجديدة»، تها بحاسَّ مبتهجًة سو تزال ال املجسم، للتصوير اكتسابها من سنوات سبع بعد
،٢٠٠٤ عام يف راسلتني أن منذ بفضله. حدود ال ما إىل ثراءً أكثر البرصيَّ عاملها وتجد
ُمماثلة، مواقف األشخاصيف من العديد مع والتواصل الخاصة، تجاربها يف التفكري واصلت
عن وعميًقا جميًال كتابًا نرشت ،٢٠٠٩ عام ويف اإلبصار. مجال يف الباحثني مع وكذلك

األبعاد». الثالثية الرؤية إىل عاملة رحلة نظرتي: «تثبيت بعنوان تجاِربها،

هوامش

أداة وهي ويتستون، قنطرة بابتكار شيوًعا أكثَر بصورة ويتستون اسم يرتبط (1)
يف اآلخرين البارزين العلماء من العديد مثل ولكن الكهربائية. املقاومة لقياس تُستخَدم
وقد لإلدراك. الفيزيائي باألساس أيًضا للغاية ا مهتمٍّ ويتستون كان عرش، التاسع القرن
باستخدام الفيزياء)، علماءَ اآلن عليهم نُطلق (الذين الطبيعيني» «الفالسفة هؤالء كلُّ أسهم
واللون، والحركة العمق عن راتنا لتصوُّ والدماغ العني بناء لكيفية َفهِمنا يف بارعة، تجارب
والسينمائي، املجسم، الفوتوغرايف للتصوير التكنولوجي التطور يف كذلك أسَهموا كما

وامللون.
أدوات تصميم يف دوًرا الكهرومغناطيسية، دراساته إىل باإلضافة فاراداي، مايكل لِعب
رسيع، تتابُع يف العيننَي أمام الثابتة الرسومات من سلسلًة تعرض كانت الزويرتوب تُشبه
لخلق الدماغ بواسطة تُدَمج أن يمكن ما حرٍج معدٍل عند الرسومات هذه أن بذلك ًحا موضِّ

بالحركة. إحساس
ثالثَة هناك إن القائلة يونج توماس بفرضية مفتونًا ماكسويل كلريك جيمس كان
لضوء يستجيب منها كلٌّ العني، شبكية يف األلوان ملستقِبالت مختلفة — فقط ثالثة — أنواع
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رائًعا اختباًرا ابتكر وقد واألزرق). واألخرض، األحمر، تقريبًا يُناظر (ما معنيَّ موجي بطوٍل
عرض ثم وبنفسجية، وخرضاء، حمراء، مرشحات عرب ملوَّن قوٍس تصوير طريق عن لهذا
تماًما، اللون األُحادية الثالث الصور تراُكب وعند املناظرة. مرشحاتها عرب الثالث الصور

بالكامل. ملونًة الصورة انطلَقت
فرعي تخصٌص هناك كان عرش، التاسع القرن خمسينيات منتصف بحلول (2)
عىل بالفعل، خ ترسَّ قد املجسم، اإلباحيُّ التصوير وهو أال املجسم، الفوتوغرايف للتصوير
ذلك يف املستخَدمة التصوير عمليات ألن اليشء؛ بعَض ساكنًا نوًعا كان هذا أن من الرغم

مطوَّلة. تعرٍض أوقاَت تتطلب كانت الوقت
كنُت عندما العينان. فيها تُفلح ال املؤلِمة، بالتجِربة تعلَّمت كما واحدة، حالٌة ثَمة (3)
املجاَل يجتاز كان وألنه الحديقة، عرب ُمثَبت غسيل حبُل دائًما لدينا كان البلوغ، َطور يف
َمدى تقدير من قطُّ أتمكَّن ولم العيننَي، لكلتا تماًما ُمتماثًال بدا بالكامل، أُفقيٍّا البرصي
ارتفاٍع عىل ما، نوًعا ُمنخفض ارتفاٍع عىل مثبَّتًا كان ألنه بحذر؛ منه االقرتاُب عيلَّ كان بُعده.
نفيس. أخنق فأكاد مبارشًة، إليه أركض كنُت األمر، هذا نسيت إذا أحيانًا، تقريبًا. ُعنقي

أن عىل عديدًة، سنواٍت البرصية األوهام درس الذي جريجوري، ريتشارد أرصَّ (4)
هيلمهولتز فون هريمان عليها أطلق (كما إدراكيًة فرضياٍت الواقع، يف كانت، التصورات
متحمًسا جريجوري كان الواعية»). غري «االستدالالت عرش التاسع القرن ستينيَّات يف
ولكن — لألصدقاء املجسمة امليالد عيد بطاقات يرسل ما غالبًا فكان — املجسم للتصوير
أن يرى كان فقد للغاية. ُمندهًشا كان جوفاء، كأقنعٍة الوجوه رؤية عن إليه ثُت تحدَّ عندما
االحتماالت يُرجحا أن شأنهما من كالوجوه، وحاسم مألوف يشءٍ مع والسياق، االحتماالت
أنكر أن أستطع لم لكني الرأي، وافقتُه الجذري. الخاطئ اإلدراك هذا مثل ضدَّ بشدة
قد املحتملة غرِي الظاهرة هذه ِمثل بأن اإلقراُر جريجوري عىل وكان الخاصة، تجِربتي

الثنائية. الرؤية منبِّهات تجاه بشدٍة منحاز شخٍص مع بالفعل تحدث
لم قزم رجٍل مع للسيارة قيادتَه ترنبول كولني وصف الغابة»، «شعب كتاب يف (5)

الغابة: مغادرة له يسبق

األسفل. يف بعيًدا أميال، عدة بُعد عىل ُمتكاسًال يرعى يزال ال الجاموس، رأى
نطاق أن أدركُت ثم البداية، يف أفهم لم الحرشات؟» تلك «ما وقال: إيلَّ فالتفت
التلقائي املد إىل كبرية حاجٌة توجد ال بحيث للغاية محدوٌد الغابة يف الرؤية
جاموًسا، كانت الحرشات أن كينجي أخربت عندما … الحجم تقدير عند للمسافة
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كانت اقرتبنا، وكلما … الغبيَّة األكاذيب هذه مثَل أقول أالَّ وأخربني قهقَه
لم التي بالنافذة، وجهه كينجي ألصَق فأكرب. أكربَ تبدو بالتأكيد «الحرشات»
بشأن اعتقاده ماهيَّة اكتشاف أستطع لم يفتُحها. يجعَله أن يشء شأن من يكن
كانت أنها أم جاموس، إىل تتحول الحرشات أن يعتقد كان إذا ما يحدث، ما
تكن لم أنها هو الوحيد تعليقه كان اقرتبنا. كلما برسعة ينمو مصغًرا جاموًسا
املتنزَّه. غادرنا حتى أخرى مرًة السيارة من يخرج لن وأنه حقيقيٍّا، جاموًسا

مع أحيانًا، ُمفاجئة بصورٍة التجسيمية، الرؤية تُفقد قد نُدرة، أكثر حاالٍت يف (6)
يف كريتشيل، ماكدونالد يُشري البرصية. القرشة يف آخر تلٍف أي أو دماغية بسكتٍة اإلصابة
لإلصابات نادرة نتيجًة باعتبارها املعاكسة الحالة إىل أيًضا الجدارية»، «الفصوص كتابه
األشياء تبدو «حيث املجسمة، الرؤية تعزيز وهي أال املبكِّرة، البرصية القرشة يف الدماغية
أن يمكن أقىصحد.» إىل بعيدًة البعيدة األشياء وتبدو طبيعي، غري نحٍو عىل قريبًة القريبة
أو النِّصفي الصداع هالة مع عابرة بصورٍة أيًضا فقدانها أو املجسمة الرؤية تعزيُز يحدث

األدوية. بعض
املجسمة الرؤية إىل بالحَول امُلصابة العيون ذَوي األشخاص من عدٌد يفتقر ال قد (7)
أن يمكن التي الوامضة، التأثريات أو املزدوجة الرؤية من أيًضا يُعانون قد بل فحسب،

خاص. بوجٍه القيادة أو القراءة ومع عموًما، اليومية األنشطة يف مشاكَل لهم تُسبب
وهم بصناعة املعنيِّني السينمائيِّني، رين واملصوِّ الفوتوغرافيا ري مصوِّ عىل ينبغي (8)
التصوير وعن الثنائية رؤيتهم عن َ التخيلِّ يتعمدوا أن مسطَّح، مستًوى عىل األبعاد ثالثي
وتكوينها صورهم لتأطري واحدة وعدسة واحدة بعنٍي الرؤية عىل يقترصوا وأن املجسم،

أفضل. نحٍو عىل
ميديسني»، أوف جورنال إنجالند «نيو محرر إىل ٢٠٠٤ عام يف ُوجهت رسالة يف
وبيفيل ليفينجستون مارجريت هارفارد جامعة يف العصبية البيولوجيا اختصاصيَّا أشار
بالحَول مصابًا كان الرسام أن إىل الشخصية، رامربانت لوحات فحص بعد كونواي،
يكون ال قد التجسيمية الرؤية «عمى وأن التجسيمية، للرؤية فاقًدا جعله حدٍّ إىل الوحيش
الصور يف النظر بعد ذلك، بعد واقرتحا قوة.» مصدَر يكون قد بل الفنَّانني، لبعض إعاقًة
وبيكاسو، وستيال، وجونز، كونينج، دي مثل — منهم كثريًا أنَّ آخرين، لفنَّانني الفوتوغرافية
حَوٌل لديهم كان أنهم أيًضا يبدو — آخرين بني من وهومر، وهوبر، وشاجال، وكالدر،

التجسيمية. الرؤية بعمى مصابني أيًضا كانوا وربما العينَينن يف ملحوظ
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غري بصورٍة واسع رؤية بمجال الوحيش بالحَول امُلصابون األشخاص يتمتع (9)
قد عملية أجل من بهذا التضحية يف يرتدَّدون وقد أعيُنهم، بني التباعد بسبب معهودة
امُلثري من املجسمة. الرؤيَة إعطائهم يف تفشل قد لكنها التجميل، بهدف أعينهم بني تُحاذي
التقريب عىل قادرون بأنهم يُخربونني إيلَّ كتبوا األشخاصقد هؤالء من العديد أن لالهتمام

قصري. لوقٍت املجسمة الرؤية وتحقيق أعينهم بني
بعمى امُلصاب ام «الرسَّ حالُة ِضمنها من كان حاالت، عدة يف مًعا ثالثتُنا تعاَون (10)
رجٌل وهو فريجيل، وحالة باأللوان، الرؤية عىل قدرته كامَل فجأًة فقد الذي األلوان»،
(نُرشت البرص. فقدان من عاًما خمسني نحِو بعد بَرصه استعاد تقريبًا والدته منذ أعمى
«عالم كتاب يف ترى»، وال ترى و«أن األلوان» بعمى امُلصاب ام الرسَّ «حالة الحالتنَي، كلتا

املريخ».) عىل أنثروبولوجيا
ثانية، ميلِّ عرشين ملدة شاشة عىل فجأًة مجسمة فوتوغرافية صورٌة ظهرت إذا (11)
الفور. عىل املجسم العمق بعض إدراُك عادية تجسيمية برؤيٍة يتمتَّع شخص ألي يمكن
ثواٍن، عدة يتطلب هذا إدراك إن إذ الكامل؛ الُعمَق هو ليس الوميض يف املرء يراه ما لكن
فاألمر فيها؛ التحديق يف املرء استمرار مع ق تتعمَّ الصورة خاللها تبدو دقائق، وعدة بل
الكاملة. قدرته إىل والوصول لإلحماء معينًا وقتًا يستغرق تجسيميٍّا نظاًما أن لو كما يبدو
عادًة األلوان تصبح ال ذلك، النقيضمن (عىل التجسيم لنظام مميًزا يبدو التعميق هذا مثل
من الرغم عىل معروف، غري ذلك وراء الكامن السبب املرء). إليها نظر كلما وضوًحا أكثَر

البرصية. القرشة يف الثنائية للرؤية إضافية خاليا توظيَف يستلزم األمر أن إىل اإلشارة
يمرِّنون الذين األشخاص إن حتى للممارسة، واضح تأثريٌ يوجد ذلك، إىل (باإلضافة
للرؤية مجهر استخدام خالل من املثال، سبيل عىل — املجسمة الرؤية عىل قدراتهم
أطول. أوقاٍت مدى عىل التجسيم وعمق حدِة يف مذهلًة تحسيناٍت يجدون قد — الثنائية

معروفة.) غري أيًضا هنا األساسية واآللية
العشوائي املجسم التصوير درست التي البارزة الباحثة يوليز، بيال ثَت تحدَّ (12)
يف املستخَدمة تلك تفوق عصبيًة آليات تتطلَّب واعتربتها العمالقة»، «الرؤية عن النقاط،
يستغرق قد األمر أن حقيقة عرب أيًضا هذا اقرتاُح جاء عنها. وتقلُّ العادية املجسمة الرؤية
الصور رؤية يمكن حيث النقاط، عشوائية مجسمة صوٍر عىل «للحصول» أكثر أو دقيقًة

الفور. عىل العادية املجسمة
بسيًطا محموًال مجسًما ِمنظاًرا ،١٨٤٤ عام نحو يف أيًضا، بروسرت اخرتع (13)
كبريًا ويتستون اخرتعه الذي املرايا يستخدم الذي املجسم املنظار (كان العدسات يستخدم
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للغاية معَجبًا البداية يف كان بروسرت أن من الرغم عىل طاولة). عىل وضعه ويتطلب وثقيًال،
تحت عنه، حاقدة نرشمقاالٍت يف وبدأ سنٍّا، األصغر زميله من يَغار الحًقا أصبح بويتستون،
ونظريته، تاريخه، املجسم: «املنظار الساحر كتابه يف ،١٨٥٦ عام يف وأخريًا، ُمستعار. اسم
املجسم. التصوير عالم يف بالسبق ادِّعاء أيَّ عليه وأنكر عالنيًة، ويتستون هاَجم وبناؤه»،
جيه العظيم البرصيات رائد آراء يتعارضمع أشاركه، الذي الرأي، هذا أن يبدو (14)
«إذا قائًال: كتب البرصي»، العالم «إدراك ،١٩٥٠ عام الصادر كتابه ففي جيبسون. جيه
محدَّد، كعامٍل ببساطة مكانها ستأخذ الثنائية الرؤية فإن صحيحة، التدرج نظرية كانت
مجال يف البارزين الباحثني من العديد ويعتنق البرصي.» للفضاء فقط، واحد كعامٍل ولكن
نراه» ما نرى «ملاذا كتابهما يف لوتو بو وآر بورفيس ديل كتب وهكذا ُمماثلة. آراءً الرؤية
و«تكبريه» واحدة بعنٍي نبنيه الذي األبعاد الثالثي العالم بني االلتحام» عديمة «عالقة عن
سلوكية نظريٍة مع تماًما اتساقها من الرغم عىل اآلراء، هذه ومثل التجسيمية. الرؤية عرب
يحتاج هنا املجسم. للتصوير والشخصية النوعية للجوانب وزنًا تُقيم ال للرؤية، تجريبية أو
املجسمة الرؤية اكتساب عند األمر عليه يبدو ملا شخصية روايات داخلية، رواياٍت إىل املرء
التمتع من عمر بعد فجأًة فقدانها عند أو سو)، وصف حد (عىل فقدانها من عمٍر بعد فجأًة

التايل). الفصل يف أنا أصف (كما بها
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يوميات

املعتادة، الصباحية سباحتي ألُمارس ذهبُت السبت، أيام أحد يف ،٢٠٠٥ ديسمرب ١٧ يف
الصفوف يف مقعد يف وجلسُت دقائق، بضع مبكًرا وصلُت السينما. إىل الذَّهاب قرَّرت ثم
العروُض بدأت حتى عادي، غري يشء أي بوجود تُنذر إشارة أيِّ دون السينما، من الخلفية
يف الرؤية، يف استقرار عدم االرتعاش، من لنوٍع الفور عىل مدرًكا أصبحُت وحينئٍذ املسبقة.
ُرسعان لكنني برصي، نصفي لصداٍع بدايًة كانت أنها البداية يف اعتقدُت األيرس. الجانب
العني يف يظهر أن بد ال ثَم ومن فقط؛ اليمنى العني هو متأثًرا كان ما كل أن أدركُت ما

النصفي. الصداع يف يحدث كما البرصية، القرشة يف وليس نفِسها،
كان الذي املكاُن اشتعل األول، املسبق العرض بعد السينما شاشة أظلَمت عندما
عىل — برتقايل أخرض، فريوزي، — طيفية بألواٍن ُملتهب، كفحٍم يساري عىل يرتعش
املركزي الرشيان يف انسداد أو العني، يف نزيف من أعاني كنُت هل انزعجت؛ أطرافه.
الساطعة؛ املنطقة يف عمياء بقعة وجوَد ذلك بعد أدركُت الشبَكية؟ يف انفصال أو للشبكية،
الصغرية األضواء من خطٌّ يُشري حيث اليسار، إىل والنظر فقط اليمنى عيني استخدام فعند
يف كانت األمامية األضواء كلَّ أن وجدت السينما، من الخروج طريق إىل األرضية طول عىل

«غائبة». اللحظة هذه
العنُي تصبح حتى االتساع يف املظلمة املنطقة ستستمرُّ هل يتصاعد. بالذُّعر شعرُت
هل الطوارئ؟ ُغرفة إىل أذهب هل الحال؟ يف أغادر أن ينبغي هل تماًما؟ عمياءَ اليمنى
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ما وأرى خطوة اتخاذ عن أمتنع أن يجب هل أم العيون؟ طبيب بوب بصديقي أتَّصل
كنت فقد كثريًا؛ به أهتمَّ لم لكنني الفيلم، بدأ نفسه؟ تلقاء من سيزول االختالل كان إذا

ثواٍن. بضع كلَّ بفحصبرصي تماًما ُمنشغًال
كل يبدو لربما السينما؛ من خارًجا اندفعُت دقيقًة، عرشين نحو مرور بعد وأخريًا،
يحدث. لم ذلك لكن الحقيقي. العالم إىل النهار، ضوء إىل أخرُج عندما يُرام ما عىل يشء
فطرية شكل عىل جزءًا كان فقط، اليمنى عيني استخدمُت عندما ولكن قليًال، االلتهاب خمَد
تي، شقَّ إىل عائًدا راكض، ِشبه مشيُت، يساري. إىل إبصاري مجاٍل من مفقوًدا يزال ال
أن مني طلب ثم الفورية، االختبارات بعض واقرتح األسئلة، بعَض طرح ببوب. واتصلُت

الفور. عىل عيون طبيب إىل أذهب
إىل وأرشُت أخرى، مرًة تي قصَّ حكيُت العيون. أطباء أحد عيادة يف كنُت ساعتني بعد
فحص وبعد يشء، أي عليه يبُد ولم بعناية، أنصَت اليمنى. عيني يف األعمى الدائرة ربع
وانحنى امِلنظار، أنزل ثم العني. يف النظَر وأمعن العني منظار التقَط إبصاري، مجاالت
ة بخفَّ يتمتع قبُل من كان عينَيه. يف مختلفة بنظرٍة اعتقدت، كما وجهي، يف وحدَّق للخلف،
الطب. رجال من ِكالنا كان إذ زمالءَ؛ كنَّا لكننا الكلمة، بمعنى أصدقاءَ نكن لم عفوية، أو
وكان كلماته، ُمنتقيًا بعناية تكلَّم إليه. بالنسبة تماًما مختلفة فئٍة يف أصبحت وفجأًة، اآلن
يكون أن يمكن الشبكيَّة. خلف شيئًا تصبًغا، «أرى قال: والقلق. بالِجدية يتَّسم أسلوبه
قد أنه بدا ثم خبيثًا.» أو حميًدا يكون فقد ورًما، كان إذا ورًما. يكون قد أو دموية، كتلًة
بعد قاله ما أعرف ال السيناريوهات.» أسوأ إىل ننظر «دعنا قائًال: وتابَع عميًقا. نَفًسا أخذ
بإمكاني يُعد ولم «… رسطان رسطان، «رسطان، صارًخا: رأيس يف صوٌت انطلق إذ ذلك؛
مجال يف الخرباء كبار أحد أبرامسون، ديفيد الدكتور إىل زيارة يل سرُيتب إنه قال سماُعه.

ممكن. وقٍت بأرسع العيون، أورام
رأيت حني وارتعبُت اليمنى، عيني اختربُت اليوم، ذلك مساء يف تي شقَّ إىل عدُت عندما
عىل منها كلٌّ هوى وقد وُمتقاربة، ُملتوية كلُّها بَدت الهواء مكيِّف عىل األفقية القضبان أن
ما قضيت كيف أتذكَّر أن اآلن أستطيع ال متباعدًة. العمودية القضبان كانت بينما اآلخر،
طويلة، مسافاٍت للتمشية أذهب وكنت للغاية، قِلًقا كنت األسبوع. نهاية عطلة من ى تبقَّ
نحو عىل تمرُّ الليل أوقات وكانت وذهابًا. جيئًة الشقة أذرع كنت املنزل، داخل كنُت وعندما

املنوِّمة. بالحبوب نفيس إخماد إىل واضُطررت السوء، غاية يف
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التشخيص :٢٠٠٥ ديسمرب ١٩

صديقتي فهي — كيت معي وجاءت اإلثنني. يوم يشء كأول أبرامسون د. زيارة من تمكَّنُت
رجًال أبرامسون د. كان املعنوي. الدعم إلعطائي — مساعدتي كونها إىل باإلضافة املقرَّبة،

بلقائك.» فت «ترشَّ قلت: ُمزعج. بريٌق عينَيه ويف ومتحفًظا، ومتزنًا، ورصينًا، هادئًا،
القرن ستينيَّات يف طالبي أحَد كان بأنه وذكَّرني قبل»، من التقينا «لقد أجاب:
ي صفِّ أن تذكَّر الغريبة. طبائعي وبعض تدرييس عن حية ذكرياٌت لديه كانت العرشين.
مع عامة بمناقشٍة أسبوع كلَّ يختتم كان الذي الطب كلية يف مسريته خالل الوحيد كان
بعد مريضه اآلن أصبح أن غريٌب أنه كم أيًضا)، هو (وربما نفيس يف فكَّرت شاي. فنجان

عاًما. وثالثني خمسة من أكثَر منذ ُمعلمه كنت أن
هذا وأتبع العني. بؤبؤ لتوسيع القطرات بعض وضع ثم ، لعينيَّ أوليٍّا فحًصا أجرى
هذه أثناء القليل سوى نقل لم العني. لشبكية الصوتية فوق باملوجات وفحص بتصوير
للعني، كبريًا نموذًجا أبرامسون د. أخرج أكرب. أخرى ُغرفٍة يف جلسنا ثم االختبارات.
غريَ — الشكل بشَع أسوَد جسًما وأخذ الداخيل. ترشيحه عن للكشف ومفتوًحا مقطوًعا
مدخل من بالقرب ووضعه — صغرية أسود ملفوف أو قنبيط كثمرة ا، وملتفٍّ منتظم
يف أنه، كيف فكَّرت خبيث. ورٌم ورم، لديَّ كان واضًحا؛ هذا معنى كان البَرصي. العصب
املعنى األسود للملفوف كان اإلعدام. بحكم النطق قبل سوداء القايضقبعًة يرتدي إنجلرتا،

باإلعدام. عيلَّ ُحِكم قد بأنني شعرت ذاتُه.
من العني ميالنوما إن قائًال الفور عىل واَصل ولكنه ميالنيني»، ورٌم «إنه مؤكًدا: قال
يكن لم ذلك، ومع العني. عن بعيًدا انتشار ألي ضئيلًة الفرصة كانت إذ انتشاُرها؛ النادر
قريب وقٍت حتى معالجته. عدم أي العني؛ يف والنموِّ باالستمرار له السماُح املمكن من
ألَف نفُسه هو أجرى (وقد كاملًة العني إزالة هو به املوىص اإلجراء كان اليشء، بعض
اإلشعاع بأن شعوٌر هناك كان اآلن، ولكن السنني)، مرِّ عىل كهذه كيلِّ استئصال عملية
من بها ى تبقَّ وما بالعني باالحتفاظ للمرء يسمح ما نفسه، بالقدر اًال فعَّ يكون أن يمكن
هذا إلجراء وقت أقرِب عن سألته حتى بهذا يُرصح أبرامسون د. يَكد لم إبصارية. قدرٍة
والعام امليالد أعياد إجازات كانت — أسابيع ثالثة ر سيتأخَّ األمر إن فقال غًدا؟ اإلشعاع:
تميل إذ الوقت؛ هذا يف كبريًا نموٍّا يشهد لن الورم أن طْمأنَني ولكنه — األبواب عىل الجديد
لتشكيل الوقت بعَض األمر يستغرق وسوف للغاية. بطيء نحٍو عىل النموِّ إىل األشياء هذه
اللوحة تُثبَّت ذلك بعد الورم. عىل ة بدقَّ اإلشعاع لرتكيز وتصميمها نفِسها، ة املشعَّ اللوحة
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بضعة بعد ثانية عمليٍة ويف العني. عضالت إحدى فصل سيتطلب الذي األمر العني، بجانب
العضالت. توصيل ويُعاد اللوحة ستُزال أيام،

الحجم، هذا إىل للوصول الوقت بعَض استغرق قد ورمي أن بد ال إنه قائًال أضاف
من ق أتحقَّ لم لألسف، السابقة؟ األشُهر يف البرصي مجايل يف خلل أيَّ الحظُت هل وسألني،
االنحرافات ثم السينما، يف يومني، قبل حتى خاطئ يشء أي وجود ألحظ لم مطلًقا. ذلك
د. قال األسبوع. نهاية عطلة خالل والرأسية، األفقية التشوهات تلك الغريبة، البرصية
والوذمة الورم عالج مع وسيختفي وتشوُّهها، الشبكية تورُّم بسبب كان هذا إن أبرامسون
رقعة ارتداء يف أُفكر فربما تفاقمت، إذا التشوهات أن إىل أشار ولكنه للعالج. له املصاحبة

تهدأ. حتى أسابيع لبضعة عني
إنه بقوله وتابَع لإلشعاع. حساسٌة تقريبًا العني ميالنوما أورام جميع إن قائًال واَصل
بالليزر يُتبع أن عىل باإلشعاع، الورم عىل القضاء يتم أن للغاية جيدة فرصٌة هناك كانت
عن قليًال يَزيد ما هناك كان إذ سيِّئ؛ موقٍع يف ورمي كان الحظ، ولسوء األمر. لزم إذا
به يُحملق الذي العني شبكية من الجزء وهو النقرة، من واحد ِملِّيمرت بُعد عىل خلية، مائة
كما مساره، يف الورم إيقاُف أمكن إذا ولكن أوجها. يف البرص ِحدة تكون حيث اإلنسان،
ويف العني. هذه يف بها تمتَّعُت طاملا التي ٢٠/٢٠ برؤية الوقت من مدًة فسأحتفظ قال،
لإلشعاع. رة املتأخِّ التأثريات بسبب الرؤية، يف الخسارة بعُض هناك تكون قد الحق، وقٍت
قبل الجيدة الرؤية من — سنوات ربما — كبرية «مدة» ب سأتمتع أنني بد ال ذلك، ومع

هذا. حدوث
كهذه.» بأخبار املرىض من العديد إخبار عليك أنه «أعتقد أبرامسون: للدكتور قلت
كان األمر لكن شديد، بهدوءٍ يته تلقَّ إنني قال الخرب. يت تلقَّ عندما بَدوت كيف وسألته

االستيعاب. بعض إىل يحتاج

٢٠٠٥ ديسمرب ١٩

ما. َخطبًا ثمة أن أدرُك اليمنى، عيني فيها أفتح التي اللحظة ففي كابوس. عىل أستيقُظ
أنا يساري. عىل اآلن يشء أي رؤية أستطيع وبالكاد بوصات، ببضع أمامي الظالم كان
أشعر لكني أبرامسون، ديفيد مع أمينة أيٍد أكثر يف أنني أعلم فأنا ظاهريٍّا؛ وعقالني هادئ

للمساعدة. طلبًا يرصخ طفل ُمرتعب، بطفٍل بداخيل
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٢٠٠٥ ديسمرب ٢١

حياته. ويف املرء، وضع يف فوريٍّا تغيريًا تعني نوعه، كان أيٍّا بالرسطان، اإلصابة إن
االختبارات، من — طوله كان أيٍّا — كامل عمٌر وراءها يَكُمن عتبة بمثابة فالتشخيص
شعور عىل الوعي، أو بوعي سواءٌ ينطوي، ما ودائًما ب، والرتقُّ واالحرتاز والعالجات،
الكبد. وظائف اختبارات إجراءُ ينبغي الشتاء، أيام أول اليوم، املستقبل. إزاء بالتحفظ
من سأموت هل الحيوية؟ أعضائي يف مخالبه غَرز هل الكبد؟ إىل الوحش انترش هل

الوقت. طوال ذهني عىل تُسيطر الفكرة إن امليالنوما؟
دمَت ما أرصرَت، إذا عينَي، إحدى عىل الحصول يمكنك الورم؛ مع صفقة عَقدُت لقد

وشأنَه. جسدي بقيَة سترتك
مميز خاصٌّ ُمشاة رصيُف يوجد الرسطان، لعالج كيرتينج سلون ميموريال مركز يف
أالحظه كنُت كيرتينج.» سلون ميموريال مركز إىل الذاهبني للمرىض ص «مخصَّ بعبارة
أفكر كنُت هكذا مساكني»، «تافهون املستشفى. املرىضيف أزور كنت عندما آلخر حنٍي من

نفيس. أنا أسلكه الذي املسار هو هذا اآلن يسلكونه. أشخاًصا أرى عندما
الدم، وضغط النبض، الروتيني: الفحص طبيعيٍّا؟ سيكون فهل الدم، مني يُسحب
من أقلَّ العادية األحوال يف يكون حني يف ،١٥٠ / ٨٠ قليًال، مرتفع ضغطي ذلك. إىل وما
غريب، ُمنحرف ِشبه شكٍل عىل السينية األشعة قسم إىل املؤدي امِلصعد يبدو .١٢٠ / ٧٠
التشويه عالم الرعب، بيت عالم من جزءٌ أهذا الخلف. إىل للداخل جدرانه تتقارب حيث
عىل املرة، هذه يف األمر أن كيت يل تؤكِّد اجتياُزه؟ عيلَّ سيكون الذي والطبولوجي، املرتي

ُمنحرف. ِشبه شكًال يأخذ بالفعل فاملصعد . بعينيَّ ُمتعلًقا ليس األقل،
الكائنة أبرامسون، د. عيادة إىل عدُت املستشفى، يف واألوراق االختبارات من جولٍة بعد
يعرفونني. اآلن هم وبَدءوا وطاقمه، املكان عىل التعرف يف أبدأ بنايات. بضع بُعد عىل
نادي إىل أنتمي (مثلما الكربى نيويورك يف العني ميالنوما نادي جديد، ناٍد إىل انضممت
قريبًا أصبح قد ربما التي م، املجسِّ للتصوير نيويورك وجمعية … نيويورك يف التعدين

األحادية). الرؤية ذا فيها الوحيد العضو
الشتاء.» أيام أول ديسمرب، من والعرشون «الحادي لكيت: أقول

طوًال.» يزداد النهار سيبدأ . مبرشِّ «يوٌم إبهاجي: محاولًة قائلًة تردُّ
ربما». «أيامِك، عابًسا: أعلِّق
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٢٠٠٥ ديسمرب ٢٢

مرًة الظالم ازداد لقد اليمنى. عيني أفتح بالخوف. بالربد. أشعر أستيقظ. صباًحا: الرابعة
ستُبتَلع النقرة. برصي، تثبيت نقطة الصغرية، برصي بجزيرة ليُحيط قادٌم إنه أخرى،

قريب. ا عمَّ بالكامل
صباًحا الرابعة الساعة يف الحظته ما أن أعتقد بكثري. أفضُل الرؤية صباًحا: العارشة
املنطقة أن أتعلم) (كما وبحقيقة نومي، ُغرفة عىل يُخيم الذي الجزئي بالظالم مرتبًطا كان
عىل وتتغلب بل أكرب، تصبح أن يُمكنها إذ اإلضاءة؛ باختالف تختلف العتمة، أو العمياء،

خافتًا. الضوء كان إذا املركزية، الرؤية
السطوع الشديدة األضواء تلك مجدًدا، ساطعة أضواءً أرى اليمنى، عيني أغلق عندما
تثبيت نقطة فوق باأللوان، مليئة حافة ذو ُمنحٍن، بطَرٍف هالل ثَمة بالعمى. تُنذر التي

مبارشًة. برصي

٢٠٠٥ ديسمرب ٢٣

واضحة، غري فاألسُطر فقط؛ اليمنى عيني استخدمُت إذا القراءة من أتمكَّن ال أنني أجد
يل سيحدث هذا أن أدرك لم أخرى. إىل لحظة من وتهتزُّ رهيب، نحٍو عىل ومشوَّهة وزلِقة،
بعيني بالكامل بها قمُت أو املاضية، القليلة األيام يف القراءة تجنَّبت ربما الرسعة. بهذه
واٍع، غري يشء إنه أقرأ؛ عندما اليمنى عيني إغالق إىل أميل فأنا ذلك. أدرك أن دون اليرسى،

تلقائي. ِشبه إرادي، ال

٢٠٠٥ ديسمرب ٢٤

للحظٍة نسيُت نافذتي، عرب الصباح شمس تدفُّق ومع جيدة، نوم ليلة بعد استيقظت
البرصية األعراض تُكن ولم جيدة، بحالٍة أنني شعرت الرسطان». ضحايا «من اآلن أنني
إيلَّ؛ بالنسبة اليشء بعَض خطريًا جيدة حالٍة يف بأنني الشعور يكون ما دائًما اقتحاميَّة.
أغلبها ساعة، املسبح؛ يف ينبغي مما أطول مدًة سبحت الصباح هذا باإلفراط. يُغريني فهو
نصح الذي النوع وهو أطول، بمسافاٍت الحرَة السباحة مارسُت بعدها ولكني ظهري، عىل
ذلك وعقب بالشبكية)، وذمة تجمع يف التسبب إىل يميل ربما، (ألنه، بتجنُّبه أبرامسون د.
أفقد بدأُت الوقت، هذا يف والكرة. الحصرية باستخدام القويَّة التمارين من ساعة نصف
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قراءة أستطيع ال أنني وجدت ساعة، بعد اليمنى عيني اختبار فعند أخرى؛ مرًة رؤيتي
كيف يل وأظهر هذا، أرعبني تايمز». «نيويورك لصحيفة الكبرية الرئيسية العناوين حتى

املركزية. الرؤية فقداُن يبدو
من الرغم عىل وذمة)، كانت (إن الوذمة استقرَّت الساعة، ونصف ساعتني بعد اآلن،
وتنحني. كاألفعى تتلوَّى واألسُطح فاألسُطر ضبابيًة؛ تزال ال اليمنى العني يف الرؤية أن
فقط، اليرسى العنَي أستخدم وأن اليمنى، العني عىل رقعة أضع أن األسهل من أن أرى

مستقرَّة. برؤيٍة األقل عىل تتمتع التي
انقطاع، بال الالإرادي، التصور يستمر للعتمة، امُللتهبة امُلتوهجة الالمعة الحافة داخل
يف قصري لوقٍت مماثلة صوًرا أرى كنت الطبيعية. املشاهد األشكال، الوجوه، أنواعه؛ بجميع
صوًرا أتذكَّر، حسبما أبًدا، أَر لم لكنني النوم، إىل أخلد أن قبل أو النصفي، الصداع بداية

اآلن. أراها كالتي متواصلة ذهنية

٢٠٠٥ ديسمرب ٢٥

عىل عرفتُه ميالد عيد أحلُك هو هذا لكن باملثل، وأردُّ سعيد!» ميالد «عيد يقول: الكل
ماتوا مختلفني أشخاص عن وقصص صور اليوم تايمز» «نيويورك صحيفة يف اإلطالق.

٢٠٠٦؟ عام يف األشخاص هؤالء بني من سأكون هل .٢٠٠٥ عام يف
مهما يقتلك. لن هذا إن أبرامسون د. «قال قالت: فقد ُمتفائلة. تظلَّ أن كيت تُحاول
فكرة تُرعبني مثلما العمى، فكرة تُرعبني للغاية. متأكًدا لست معه.» سنتعامل يحدث،

املائة. يف واحًدا نسبتهم تُشكل الذين الحظ تُعساء بني من سأكون ربما أنني

٢٠٠٥ ديسمرب ٣٠

اليمنى عيني يف الداكنة السحابة كانت الصباح، هذا عينيَّ فتحت عندما صباًحا: الثامنة
السماء رؤية من أتمكَّن لم اليمنى، بعيني النافذة من ونظرت جلست فعندما بكثري. أكربَ
ريشاتها من ثالثًا أن السقف ِمروحة مركز إىل ألعىل نظرت عندما ووجدت اإلطالق، عىل
الريشات، أعقاب رؤية من إال أتمكَّن لم إذ اليمنى؛ لعيني مرئيًة بالكاد كانت الخمِس

برصي. تثبيت نقطة من بالقرب
وأستطيُع تراجَعت، قد العتمة أجد االستيقاظ، من ساعتني بعد اآلن، صباًحا: العارشة
عندما ع تتجمَّ الوذمة أن يبدو إذ مهم؛ املوقع واحدة. ريشة باستثناء كلَّها الريشات أرى أن

مسنود. ورأيس أنام أن يجب ربما الليل، يف مستٍو وضع يف أستلقي
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أيَّ أكتب فلم — الكتابة يف أيًضا وصعوبة نفيس. تهدئة ويف الرتكيز، يف صعوبًة أجد
— أسبوع منذ املوسيقي الرصع عن فصل من انتهائي منذ الرسائل) بعض (بخالف يشء

واملوسيقى. الحيسِّ التصاحب عن الكتابة يف األقل، عىل أفكر، كنُت أنني من الرغم عىل
فصل من األكرب الجزءَ لتوِّي كتبت لقد بكثري! أفضُل والطاقة املزاج مساءً: الرابعة

الحيس. التصاحب موضوع حول امللونة» «املوسيقى

٢٠٠٦ يناير ١

نوٍع من ياٍت تحدِّ وأواجه وآماًال، مخاوَف أُكنُّ نفيس أجد هذا، الجديدة السنة رأس يوم يف
ولكن األخري، عامي هو هذا يكون أن خطريٌة ولكنها قليلة احتماليٌة هناك تماًما. جديد
جذريٍّا. تغريًا بالفعل ْت تغريَّ بل بالتأكيد، ستتغريَّ حياتي فإن ال، أم كذلك األمر أكان سواءٌ

خاص. نوٍع من وإلحاًحا قوًة ا حقٍّ يهمُّ وما والعمل الحب أمور واكتسبت
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٢٠٠٦ يناير ٥

إلجراء للغاية طويًال وقتًا االنتظار إىل اضطراري جرَّاء يق بالضِّ وأشعر صربًا، أُطيق ال
اْلتهام يف باالستمرار للورم يسمح ما ثمينًا، وقتًا هذه العطلة فرتة تُكلف هل العملية.
الورم هذا عىل للقضاء ممكن هو ما كل سيفعل أبرامسون د. أن إىل مطمنئٌّ أنا برصي؟
ليس (ولكن أخرى مرًة قابَلته أنني سعيٌد وأنا برصي. من ممكن قدر أكِرب عىل الحفاظ مع
أمٌر وهو للغاية، اس حسَّ رجٌل أيًضا بل فحسب، بارًعا طبيبًا ليس إنه الظروف). هذه يف
أو أمره من َعجلة عىل أبًدا يبدو ال بالرسطان. امُلصابني أولئك مع التعامل عند ا جدٍّ مهم
أعتقد واللباقة. الرقة من كبري بقدٍر ويستجيب أقول، ملا باهتمام يُصغي فهو الصرب. نافَد

امليالنيني. ورمي إليه يحتاج وما إليه، أحتاج ما جيًدا يفهم أنه

٢٠٠٦ يناير ٨

هذا، وفوق وبرصي، بعيني، تتعلق وقالقُل أحالٌم وراَودتني أمس، ليلَة ُمتقطًعا نومي كان
واتهامات (عقيمة) بحرسات مختلطة ذهني، يف نوع كل من املخاوف تتسارع حياتي.
امُلتموجة الخطوط تلك أهميَة أدرك لم ملاذا ذلك. عن مبكًرا ص يُشخَّ لم الورم بأن ة مضادَّ
عىل أراها كنت التي النامي، الُعشب وكتل الصغرية، والنجوم بعض، من بعضها القريبة
كيف الظهر؟ سباحَة مارسُت كلما املاضية القليلة األشُهر يف السباحة ام األبيضلحمَّ السقف
انعكاًسا أو النصفي» للصداع «آثاًرا باعتبارها عنها نظري ألرصَف السذاجة بهذه كنت
اكتشفُت كما — يل ستُبني كانت لحظية تجِربًة أن حني يف الواقية، النظَّارة يف لرمويش
النظَّارة دون من باملثل ظاهرًة وتكون فقط، اليمنى بالعني إال تُرى ال أنها — أمس
ما الستيضاح والسعُي والتساؤل، االنتباُه عيلَّ، «ينبغي» كان بل يمكنني، كان الواقية؟

أشُهر. منذ يحُدث
البشع اليشء ولكن ملموًسا، اختالًفا ليُحِدث يكن لم هذا أن بوب يشعر ذلك، ومع
أغفلُت قد أنني — نفيس ومن كيت، ومن السابق، العيون طبيب من غاضٌب أنا وهنا —
وثالثني اثنني قضيُت ثَم ومن متتاليتنَي؛ سنتنَي بأخرى أو بطريقٍة «السنوي» العني فحص
ولكن وحياتي، بل برصي يُكلفني أن التأخري هذا شأن من كان لعيني. فحص دون شهًرا
وأنه، اآلن اكتُشف قد األمر أن محظوٌظ أنا كم عىل أركِّز أن يجب بل هذا، يف أُفكر أال يجب

الكامل. والشفاء للعالج قابٌل أبرامسون، د. يقول كما
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الِجراحة :٢٠٠٦ يناير ٩

إىل أعرف وال ذلك، نحو أو ساعة غضون يف للِجراحة أخضع أن املقرَّر من صباًحا: العارشة
— الكتفوالساق ِجراحة — السابقة الِجراحات يف واعيًا. أكون، أن أريد أو مًدىسأكون، أيِّ
عن غائبًا أكون أن أودُّ املرَة، هذه ولكني فيها. واملشاركة بل اإلجراءات، ملعرفة ُمتلهًفا كنُت

وإلهائي. طمأنتي ويُحاوالن معي هنا وبوب كيت كانت تماًما. غائبًا الوعي،
يف الوعي عن غائبًا — ُمبهج نحٍو وعىل الحظ، لحسن — كنت مساءً: الخامسة
أشُهًرا، به ابتُليت الذي النَّسا ِعرق اختفى الفينتانيل، مفعول رسى عندما الِجراحة. أثناء
اثنني أو سؤاًال أبرامسون د. سألني استفقُت، عندما نوم. أعمِق من أعمَق الوعٍي يف وانجرفُت
بأنني أجبتُه يجري؟ كان ماذا كنت؟ أين الذهنية. وحالتي باالتجاهات إحسايس الختبار
اللوحة وأوصَل اليمنى، للعني الجانبية املستقيمة العضلة فَصل وأنه اإلنعاش، غرفة يف كنت
آسًفا كنُت إنني قلت العني. بصلبة الدقة) سبيل عىل ،I-125) امُلشع اليود عىل تحتوي التي
لكن البالتينية)، باملعادن خاص اهتماٌم (فلديَّ اليود من بدًال املشع الروثينيوم يكن لم أنه
بطريقتني تربيَعني ملجموع عدٍد أصغَر يُنىسلكونه ال عدًدا كان األقل، عىل ،١٢٥ العدد ذلك
يف الفكرة قفَزت وإنما قبل، من ذلك يف أفكر فلم هذا؛ قلت نفيسعندما من ذُهلت مختلفتني.
الصحيح فالعدد مخطئًا؛ كنُت أنني دقائق، بضِع بعد (أدركت، فحسب. لحظتها يف ذهني
حالًة إيلَّ، بالنسبة وكانت، اليشء، بعَض ُمبهجة ثرثرٍة حالة يف واصلت (.٦٥ هو لذلك
لزيارتي كيت جاءت املمرضات. جميع مع أثرثر أخذُت إذ ُمعتادة؛ غري واجتماعيًة لطيفة
قلبي نبضات أن املمرضات تُطمنئ أن عليها كان أنها الحًقا (أخربتني اإلنعاش غرفة يف

طويلة). ملسافٍة السباحة أمارس ألنني طبيعي؛ أمٌر املنخفضَة
ومضات أو رشارات آلخَر حنٍي من أرى الرسير، يف مستلقيًا ساعات، ستِّ بعد اآلن،
اليود من امُلنبعثة ات األشعَّ أو الُجسيمات من هذه كانت إذا عما أتساءل اليمنى. عيني يف
امُلشعة الساعات أقراص يف أخرى مرًة أفكر هذا (يجعلني عيني. شبكيَّة يف الضارب املشعِّ
طفًال كنت عندما املغلَقني جفنيَّ عىل بها أضغط كنت وكيف ُصنعها، آبي عمي اعتاد التي

ورمي؟) يف التسبب يف دوٌر لهذا يكون أن يمكن هل … مماثلة ومضاٍت وأرى
أي من العني لحماية ُصلبة عني ورقعة الشاش من سميكة بحشوٍة مغطَّاة عيني
الدخوُل ألحد يمكن ال إشعاعي. نشاٍط بوجود تحذير الفتُة توجد غرفتي باب وعىل اصطدام.
األطفال بدخول مسموح غري مغادرتُها. يمكنني وال بالتعليمات، التزم إذا إال غرفتي إىل
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املشعة. اللوحة فيها أضع التي األيام خالل بتقبييل ألحد مسموح وغري الحوامل، النساء أو
«ُمشع». أنا املستشفى. يف االعتقال رهن فأنا املنزل؛ إىل بالذَّهاب كذلك يل مسموح وغري

٢٠٠٦ يناير ١٠
عىل تضغط فالرقعة ذلك. من أكثَر النوم أستطيع أُعد ولم قِلًقا، أستيقظ صباًحا: الرابعة
تأليف «الغمامة»، بعنوان كتاب بإحضار ذكية األشخاصفكرٌة أحَد (واتَت تُرهقني عيني،
عىل ُمتوقًفا أمله يزال ال — أشهًرا عذَّبني الذي — النَّسا ِعرق لكن هوستفيدت)، سريي
الذي الرشقي النهر يف التحديُق ويمكنني وُمريحة، ومطمئنة، هادئة، الغرفة غامض. نحٍو

ببطء. يتدفق
أرى أن أذهلني املكشوفة، اليرسى بعيني النافذة عرب نظرت عندما صباًحا: التاسعة
لديَّ يصبح ال العينني، إحدى إغالق عند لعب. كأنها األشجار، أغصان يف عالقًة سياراٍت
الرؤية فقدت إذا الحال سيكون ملا مسبقة تجربٍة يف كان، أيٍّا العمق أو باملسافة إحساس

اليمنى. العني يف املركزية
رائع، أمٌر إنه الصباح. هذا منذ الهاتفية واملكاملات الزائرون يتوقف ال مساءً: الثالثة
بالخبز وعادت عني، َي لترسِّ املهدئ الطعام بعض عن يل لتبحَث كيت خرجت ُمرهق. لكنه
وخبز املاتزو، كرات وحساءَ والفواكه، الشوكوالتة آخرون وأحرضأصدقاءُ األبيض، والسمك
مكتئبًا. أكون عندما أشتهيه ما أكثر هما ن املدخَّ والسمك الرنجة إن املخللة. والرنجة الحلة،
لكوني للغاية سعيٌد وأنا جيد، مخزون لديَّ صار املستشفى، طعام جانب إىل األشياء وبهذه

اآلن. بمفردي
الرشقي النهر يجعل رقيق رماديٌّ ضباٌب املدينة، عىل سحابٌة حطَّت مساءً: الرابعة
لطيفة سحابٌة إنها حويل. من للمباني امُلتكتلة الكفافية الخطوط من ويُضعف مرئي، غريَ

وجميلة.
ة، مشعَّ أرجوانية أشكاٍل من عاصفة ثم عيني، يف طاعٌن ُمفاجئ ألٌم مساءً: الخامسة
هذه أن يبدو ُمنفصلة. نقاط عدة من للخارج تمتد أُْقحوان، زهور أو البحر، كنجم تبدو
منحرف، ، ضالٌّ يشءٌ ثمة هل وتُخيفني. تبهرني إنها بأكمله. البرصيَّ املجال تمأل العاصفة
العني عن الرؤية النقطاع ِفعل كردِّ ُرًؤى، يولِّد أو يصبُّ ما هو عقيل إن أم عيني؟ يف خاطئ

الِجراحة؟ فيها أجريت التي
السادسة: الساعة حواَيل يف مطوَّل حديث أجل من أبرامسون د. دخل مساءً: السابعة
وما البحر، ونجم البرصية»، «عاصفتي وصفت عيني؟ عن وماذا عموًما؟ أشعر كنت كيف
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ذكرت هذا، عىل وبالرتكيز اإلشعاع. تجاه شبَكيٍّا ِفعل ردَّ كان ربما ذلك أن اعتقد ذلك. إىل
قد عيني يف اإلشعاعي النشاط أن عن — وامُلزاح الِجد بني ما جَمع بأسلوٍب — فكرتي
عن تُيضء أجعلها أن استطعت ربما تتوهج. الفلورية معادني لجعل يكفي بما قويٍّا يكون
يف للغاية جيدة خدعًة ستكون عليها؛ إشعاعات، من فيها بما املشعة، عيني تركيز طريق
وإنه املعادن، إحضاَر كيت من أطلب أن ينبغي إنه وقال أبرامسون، د. ضِحك الحفالت!

املحاولة. من أتمكَّن حتى الضمادة سينزع
الليزر استخداُم الجيد من يكون قد قليلة أسابيع غضون يف أنه كيف عن أيًضا تحدَّث
ورمي لكن اإلشعاع. من نَجت قد تكون ربما خبيثة خاليا أي وقتل العني، شبكية عىل
حلٍّ يف فكر بالكامل. املركزية الرؤيَة فسأفقد النقرة تلفت وإذا تقريبًا، النقرة أعىل يقُع
النقرة عن تماًما االبتعاد مع ولكن النقرة، عن األبعِد الورم ثلثَي عىل الليزر استخدام وسط؛
األوعية نُموَّ تمنع قد العني يف ما مادٍة حقن أيًضا؛ األحدث العالجات بعض وذكر نفِسها.
يزال ال امليالنيني للورم مضاد جديد ولقاح الدم، عنه تمنع ثَم ومن الورم؛ داخل الدموية
أن ويأُمل املستقبل، يف إال يتمَّ ولن افرتايض، الحايل الوقت يف هذا كل لكن التجِربة. تحت

املطلوبة. النتيجة إىل والليزر اإلشعاع يصل
الخميس، يوم ظهر بعد حتى أخرى ساعًة وثالثون ست لديَّ يزال ال ذلك، غضون يف

امُلشعة. اللوحة إلزالة أخرى مرًة ِجراحية لعملية سأخضع حيث

٢٠٠٦ يناير ١١

مفاجئ ظهوٌر اليوم، هذا صباح من والربع السادسة الساعة يف كيفن العزيز صديقي جاء
عىل ُمبكرة بجوالٍت يقوم كان الكثيفني. الضخمني بحاجبَيه شديد، ترحيب موضُع ولكنه
ونظرت «انظر!» النافذة: إىل ُمشريًا قال األبيض. ِمعطفه يرتدي يزال ال وكان َمْرضاه،
يُشبه يكاد داخنًا رشوًقا ثم الليل، سماء يخرتق حدٍّ أقىص إىل ناعًما ورديٍّا فجًرا فرأيُت

الرشقي. النهر فوق الربكانية كراكاتوا ُجزر يف الرشوق
خاللها من أرى بنافذٍة أشبُه هي ما بقدِر عمياء ببقعٍة أشبَه ليست نفسها عتمتي إن
أرى أخرى، أوقاٍت يف أمامي. تتحرك صغرية ومشاهَد ُمتحركة، وأشكاًال غريبة، مبانَي
أجزاء جميع يف — رونية أو هريوغليفية — قراءتها أستطيع ال مختلطة حروٌف كتابًة،
تقويم أو ساعة من جزءًا تُشبه أرقام، عليها هائلة دائرية قطعًة رأيت مرة ذات العتمة.
رابٌط لها وليس ذاتيٍّا، تنبثق فهي الخياالت؛ هذه من أيٍّ يف للتحكم ُسلطة يل ليس اآلزتك.
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البرصية، العواصف أو الرشارات، تكون ربما به. أشعر أو فيه أفكر بما إدراُكه يمكنني
أعىل، مستًوى من قادمة أنها بد ال بالتأكيد، الخياالت، هذه لكن العني، شبكية من قادمًة
غري بصورٍة كان وإن الصور، من مخزونه يستدعي الذي عقيل، تكويٍن من أنها بد وال

مبارشة.
لدرجة بالغ بوضوٍح رؤيته يف أستمرُّ فإنني عيني، أغلق ثم ما يشءٍ إىل أنظر كنت إذا
بضع قبل هذا عىل ُمذهل مثاٌل حدث بالفعل. عينيَّ أغلقت قد كنت إذا عما أتساءل أنني
لسبٍب ثم حوضالغسل، يف أحدق وكنُت يدي، غسلت قد كنت الحمام. يف كنُت عندما دقائق
معتقًدا غرفتي، إىل عدُت أمامي. الغسل حوض أرى أزال ال وكنت اليرسى. عيني أغلقُت ما
ذهني، إىل تبادَر ما أوَل هذا كان تماًما! افة شفَّ أنها بد ال اليمنى العني فوق الضمادة أن
اإلطالق، عىل افًة شفَّ الضمادة تكن لم عبثية. فكرًة لحظة، بعد أدركُت كما كانت، وقد
عيني وكانت بوصة. نصف بُسمك والشاش، واملعدن، البالستيك، من كبرية كتلًة كانت بل
الخمس مدى عىل يشء. أي رؤية عىل قادرة وغريَ مفصولًة عضالتها إحدى تزال ال تحتها
يشء أيِّ رؤية أستطع لم مغلقًة، السليمة عيني فيها أبقيُت التي ذلك نحو أو ثانيًة عرشة
يكون. أن يمكن ما بقدِر وحقيقيٍّا وبرَّاًقا، واضًحا حوضالغسل رأيت ولكنني اإلطالق. عىل
ولم العادية. بالطريقة تُمحى دماغي، يف أو العني، شبكية عىل الصورة تكن لم ما، لسبٍب
وهزيلة قصرية صوٌر هي األقل، عىل إيلَّ بالنسبة التلوية، فالصور تلوية. صورة مجرد تكن
هذه ولكن — ذلك نحو أو لثانية ج املتوهِّ الخيط أرى فقد مصباح، إىل نظرت إذا — للغاية
بجانبه، والِخزانة الغسل، حوض رؤية يف استمررت نفسه. كالواقع مفصلة كانت الصورة
كان للرؤية. حقيقية استدامٍة يف ثانية، عرشة خمَس ملدة بأكمله املشهد أي فوقه؛ واملرآة
هذا كان هل قبل. من كهذه ظاهرة عيلَّ تمرَّ لم دماغي. يف يحدث الغرابة شديُد يشءٌ
نتيجة ببساطٍة — واألشخاص األنماط عن هالويس أو الالإرادية، الذهنية كُصَوري —
بالرسطان، واملصابة املدمرة ِشبه الغاضبة العني شبكية كانت أم العيننَي؟ إحدى تعصيب
دماغي؟ إىل غريبة جامحًة إشاراٍت تُرسل املشع، اليود إشعاع لهيب وسط اآلن هي التي

٢٠٠٦ يناير ١٢

املشع، الزرع سيُزال بالضبط، ساعة وسبعني ست بعد اليوم، ظهر بعد صباًحا: الثامنة
املستشفى من فسأخرج يجب كما يشء كلُّ سار وإذا املنفصلة، العني عضلة ربط وسيُعاد

غًدا.
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ولكن كاألوىل، مؤملة وغري لطيفًة ستكون الِجراحة هذه أن اعتقدُت مساءً: السادسة
ال ألهث. جعلني ألٍم اإلطالق؛ عىل عَرفته ألٍم أسوأ من عانيُت التخدير أثُر تالىش عندما
املعاد العني عضلة تشدُّ حركة أقلَّ أن يبدو تماًما؛ ثابتة العني بإبقاء إال تجنبُه يمكنني

بقوة. للتَّو توصيلها
ضبابيٍّا يشء كل وكان الرقعة، نزع عيني. لفحص أبرامسون د. دخل مساءً: السابعة
حول دقيقًة تعليماٍت أعطاني ذلك. نحو أو يوم غضون يف سيزول هذا إن قال لكنه للغاية،
برؤيٍة أُصبت إذا أقلق أن يجب ال إنني وقال اليوم، يف مرات عدة العني يف قطرات وضع
يشء أي بحدوث شعرُت إذا الليل أو النهار يف به االتصال يف أتردَّد وأال عابرة، مزدوجة

ع. متوقَّ غري
الكثرية. العني قطرات من ربما العني، يف والخشونة باللُّزوجة سارٍّ غري شعوٌر ثَمة

فركها. يف الرغبة أقاوم أن عيلَّ
املاضية، الست الساعات مدار فعىل محتمًال. يكون األلم بدأ وأخريًا، الليل: منتصف
األلم، يف أثَّر قد شيئًا أن يبدو ال وديالوديد. بريكوسيت عقاَري من ضخمًة جرعاٍت يُت تلقَّ
نحٍو وعىل التايلينول. من هائلة بجرعٍة أبرامسون د. أمر حني واحدة ساعة قبل حتى

املساعدة. يف املسكِّنات فشَلت عندما املطلوبة النتيجة إىل هذا أدَّى غريب،

٢٠٠٦ يناير ١٣

كنُت لكنني املستشفى، من بالخروج املرىض يسعد ما عادًة الصباح. هذا املنزل إىل عدُت
االحتياجات؛ بجميع يعتنون بأشخاصيِقظني محاًطا كنت املستشفى، ففي ملغادرتي. آسًفا
تي شقَّ إىل عدت قد وها هذا، كل ذهب واآلن مدلًَّال. كنُت باستمرار، يزورونني الناس كان
مغطاة والشوارع للثلوج، كثيف تساقٌط هناك كان فقد — الخروج أستطيع ال وحدي.
الحايل. الوقت يف الواقع، يف فقط، واحدة بعنٍي للتمشية الذَّهاب عىل أجرؤ وال — بالثلوج

٢٠٠٦ يناير ١٥

بحسب جميلة، تبدو لكنها ليًال، تَعوي، ورياح ثلجية عاصفٌة هناك كانت صباًحا: السابعة
رؤيٍة نافذِة عىل أستيقظ فأنا أسوأ. فهي الصباح، أوقات أما اآلن. منها رؤيته يمكنني ما
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َجسيم وتشويه عربها، تتحرك وبُقع خطوٍط مع اليمنى، عيني يف وغائمة وخافتة، صغرية،
السمكة. عني بعدسة املرء ينظر حني يحدث قد مثلما ورأسيٍّا، أفقيٍّا

املنزل، يف البقاء من وَمِللت الِجراحة، عىل أسبوع من يقُرب ما مرَّ صباًحا: العارشة
بالخارج الطقس الثلوج. من الرغم عىل األصدقاء أحد ذراع عىل مستنًدا بالخروج فغامرت
ورأينا التحرك، عن عاجزًة السيارات عجالت تدور وعاصف. وُمتجمد، الربودة، شديُد
أو بوصة بمقدار األمام إىل بالفعل اندفعْت قد كانت الجليد، عىل متوقفة واحدة سيارًة

مفاجئة. قويٍة ريح عصفة إثر بوصتني

متحركة رقيقة طبقة عرب أنظر فأنا وحرفيٍّا؛ مجازيٍّا عائم، اليمنى العني يف يشء كل
يف طافية شبُه الشبكية أن أتخيَّل مشوَّهة. متحركة، سائلة، يشء كل أشكال ما. سائٍل من

مائي. رسير ربما أو بحر، كقنديل شكلها ُمغرية أسفلها، املتجمع السائل
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كما أراه، الشارع، من املقابلة الجهة يف طويل مستطيل مبنًى إىل النافذة عرب بالنظر
مفلطًحا برصي) تثبيت موضع (حسب األوسط جزؤه أو ته قمَّ صارت وقد الرعب، بيت يف
لالنسحاق األفقية األشكال تميل بينما العمودية، األشكال جميع عىل هذا ينطبق ومنتفًخا.
عىل مفلطًحا رأيس ويبدو مشوًها، انعكايس من الُعلويَّ الجزء أرى الحمام، مرآة ويف مًعا.

غريب. نحٍو
غضون يف ستُشفى وإنها الشبكية، أسفل وذمٍة من تأتي التأثريات هذه إن يل قيل
عيني يف العمى من يقرتب ما شيئًا أن أشعر هذا؛ تصديَق دائًما أستطيع ال قليلة. أيام
هذا، جانب إىل آخر). شخص أيُّ يتوقع (أو أتوقع كنت مما بكثري أرسَع بي ألمَّ قد اليمنى
الثالثة، األسابيع تلك ففي والعالج. التشخيص بني ر مدمِّ بطءٍ وجود من االرتياب هناك
بعض صغريٍة عمياء بقعٍة من وتحوَّلت الرؤية، تدهوَرت إذ فيه؛ رجعة ال إضايف رضٌر وقع
نفيس منع أستطيع ال بالكامل. الخاصبالرؤية الُعلوي الدماغ لنصف ِفعيل دماٍر إىل اليشء
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اإلشعاع معه ويُستخدم طارئة، كحالٍة يُعالج أن يجب كان امليالنيني الورم بأن الشعور من
األمور، هذه يف مخطئًا أكون أن وآُمل منطقي، غري تفكريي أن من متأكد أنا تأخري. دون
االرتياب. جنون من إعصار يف تنفجر أن يمكن والشك، الثقة عدم من نواًة تُشكل لكنها

٢٠٠٦ يناير ١٦

االستماع من أستمدُّها التي ة الجمَّ السعادة بمدى أُخربه وينشسرت سايمون إىل للتَّو كتبُت
األمامية». «القواعد لكتابه الصوتي الرشيط إىل

أقضيها حياتي أوقات من فكثريٌ القراءة؛ إىل وأحتاج الكلمات، من عالٍم يف أعيش إنني
ألمَّ وما الحايل، الوقت يف اليمنى عيني «غياب» مع اآلن، السهل باألمر ليس هذا القراءة. يف
كنت عندما اليرسى عيني يف لَلكمٍة تعرَّضُت لقد األمد. طويلة مشاكل من اليرسى بالعني
منذ املستوى دون بها الرؤية وأصبحت العني، عدسة يف بإعتام إصابتي إىل أدَّى ما صبيٍّا؛
،٢٠ / ٢٠ برؤية تتمتع املسيطرة اليمنى عيني كانت عندما يهمُّ هذا يكن لم الحني. ذلك
لعيني يكفي بما قويًة ليست بي الخاصة املعتادُة القراءة فنظَّارة يُقلقني. اآلن لكنه
من وتمنُعني بكثري، أبطأ القراءة تجعل وهي ُمكربة، عدسًة أستخدم أن بد ال اليرسى؛

مرة. كل يف كاملة صفحات ح تصفُّ
ذات الكتب بعض عىل للحصول الكتب متجر إىل كيت مع بالخارج ل أتجوَّ كنت عندما
هي تقريبًا الحجم الكبرية الطباعة ذات كتبهم غالبيَة أن أجد أن أزعَجني الكبرية، الطباعة
الطباعة قسم يف الئق واحد كتاٍب عىل حصلُت بالكاد رومانسية. رواياٌت أو تعليمات أدلُة
أشعر فكريٍّا. ِضعاًفا أيًضا يُعدُّون البرص ِضعاف أن لو كما األمر يبدو بأكمله. الكبرية
لها املسموعة الكتب «التايمز». لصحيفة األمر هذا حول غاضب رأي مقال كتابة أريد أنني
لكن عام. بوجٍه يل يُقرأ بأن مغَرًما ولست حياتي، طوال قارئًا كنُت لكنني أكرب، نطاٌق

للقاعدة. سارٍّا استثناءً كان وينشسرت سايمون

٢٠٠٦ يناير ١٧

بوضوٍح أرى فقد الوذمة، يف تسبح الشبكية تزال ال بينما أنه من أبرامسون د. حذَّرني
هذه تجاه الفعل ردِّ يف أبالُغ زلت ما لكني التايل، اليوم يف أعمى شبَه أُصبح وقد يوم، ذاَت
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قال فكما السيئة. األوقات يف ويائًسا الجيدة، األوقات يف وأتهلَّل أبتهج فأجدني التقلبات؛
نفيس.» إىل متحدثًا وجذل، عبوس بني «أتأرجُح قصيدته: يف أودين إتش دبليو

أفضل يف بأنني فيه أشعر الذي املكان هو السباحة فحمام ة؛ بشدَّ السباحة أفتقد
بالسباحة يل مسموح غري ولكن يوم. كلَّ إليه وأحتاج صورة، بأفضل فيه وأفكِّر حاالتي،
سبَّاح فهو هذا؛ من ِحرماني معنى جيًدا أبرامسون د. يعرف الِجراحة. بعد أسبوَعني ملدة
كان ربما عليها. حصل التي امليداليات من العديَد عيادته تَعِرضجدران إذ أيًضا؛ َشغوف

الطب. يخرت لم لو محرتًفا رياضيٍّا سيُصبح
االتصال يف ترتدد أالَّ يجب إنني قال أنه (رغم أبرامسون د. إزعاج عدم يف مني ورغبًة
ومعه جاء لعيني. فحص إجراءُ بإمكانه كان إذا عما ألسأله الصباح هذا ببوب اتصلت به)،
صورًة يل رسم ثم وُمتفحصة، طويلة نظرًة ونظر العني، بؤبؤ بتوسعة وقام العني، منظار
شديُد جانبَيه أحَد إن وقال الشبكية، منتصف يف أسود كجبٍل امليالنيني الورم كان رآه؛ ملا
الضوء لكن خاطئ. يشء أي أو نزيف عالمات أي يَر لم «ُجرف». وكأنه بدا وقد االنحدار،
لعدة بالكامل العني يف املركزية للرؤية فقداني يف تسبَّب به الخاص العني ملنظار الساطع
هالًة تارًكا ساعتي مركُز اختفى فقد يختفي؛ اليمنى بعيني إليه أنظر ما كلُّ كان ساعات.
ذلك يفَّ بثَّ الخبز»). «رؤية اسم ذهني، يف هذا، عىل (أطلقُت حولها املحيطية الرؤية من
ألقىصحد؛ ُمعِجًزا فسيكون العينني، ِكلتا أصاب ولو ُمستديًما هذا كان لو بالرعب. شعوًرا

البقعي؟1 بالتنكُّس امُلصابون به يعيش أن يجب ما هذا هل

٢٠٠٦ يناير ١٨

اليوم، هذا صباَح التاسعة الساعة يف للغاية ومتَّسعة مشوشًة تزال ال العني كانت الظهرية:
ظهًرا والواحدة عرشة الثانية الساعة يف وبدأت التالية، الثالث الساعات يف تضاءَل هذا ولكن

الساعة. وسط عىل أركز عندما أخرى مرًة الرؤية يف
الصباح، هذا نزهة يف ذهبُت فعندما العني. يف األلوان إلدراك حدث قد ما شيئًا لكنَّ
بعيني إليها نظرُت عندما بالكامل لونَها امِلزراب يف قابعة زاهية خرضاءُ تنس كرُة فقَدت
لوٍن إىل لوناهما تحول إذ موز؛ وإصبع خرضاء تفاحة مع نفُسه األمر وحدث فقط. اليمنى
الضبابيَّ األوسط الجزء أن وجدُت ذراع، مسافة عىل بالتفاحة أمسكت عندما بشع. َرمادي
النقرة، حول موجودة زالت ما األلوان رؤية أن لو كما عادي، أخَرض بلوٍن محاط منها
تبدو واألصفر، والبنفسجي، واألخرض، األزرق، اللون ذات األشياء فكلُّ بداخلها. ليس ولكن
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برتقالة ألتقط عندما لذلك تأثًرا؛ األقل فهما والربتقايل الزاهي األحمر أما مفقودة، أو خفيفًة
طبيعي. شبه لونها يبدو نفيس، الختبار الفاكهة صحن من

٢٠٠٦ يناير ٢٥

اإلشعاعي، العالج انتهاء عرشبعد عرشوالثالث الثاني اليوَمني يُوافقان اللذان وأمس، اليوم
ُخرضتَه، يستعيد التفاح بدأ ن. تحسُّ وجود عىل قاطعًة دالئَل أسبوع يف األوىل للمرة الحظُت
الحجم ذات الطباعة قراءة استطعت املاضية، الليلة يف كذلك. الرؤية حدُة نت تحسَّ كما
أتمكَّن أُكن ولم النوم. إىل أذهب أن قبل الساعة نصف ملدة للوريا) الذاتية (السرية الطبيعي
املستشفى. دخويل منذ الشهر أيام معظم يف املعتادة، كعادتي أغفَو، لنفيسحتى القراءة من
ليلتنَي، منذ األحالم، هذه أحد يف مستمرَّة. الكوابيس، وأحيانًا الغريبة، األحالم لكن
قاومُت، دوري جاء عندما أعيُنهم. يف ُملتهبة إبٍر بَغرز ويُعمون أشخاصيُعذبون هناك كان
ربما (أو استيقظُت أمِس لالستيقاظ. دفًعا نفيس أدفع وبدأت ضعيفة، رصخًة وأطلقت
— عواصف هبوُب ع املتوقَّ من يكن فلم — تفاجأت الربق. بسبب فقط) نائم نصَف كنت
هذا أن ذلك بعد أدركت صافية. السماء كانت رعد. أيُّ يظهر لم لكن الرعد. وانتظرت
قبُل من ومضاٍت رأيت الطبيعي. غري النشاط ذات التالفة عيني شبَكية من بريًقا كان ربما

قط. الصاعق الربيق هذا مثل أَر لم ولكني وملعانًا،
وقائية قدرٌة فهمت، حَسبما لها، التي الشاي، أشجار من ببستان الصباَح هذا حلمت

تحتها. املرء عاش إذا الرسطان ضد قوية

٢٠٠٦ يناير ٢٦

انتظار غرفة يف هنا أشخاص تسعة بالفعل ويوجد صباًحا، الثامنَة الساعُة تتجاوز لم
أطفاٌل يوجد ال العني؟ بميالنوما ُمصابون جميًعا نحن، أقصد هم، هل أبرامسون. د.
أكثُر العني ميالنوما أن من الرغم عىل الجنَسني من الشباب من العديد يوجد لكن اليوم،
العرشينيات أو األربعينيات يف العني ميالنوما جني أحمل كنت هل الستني. سنِّ بعد شيوًعا
كوكبنا عىل باستمرار املتزايدة العديدة الطفرات من واحدة طفرًة كانت إنها أم عمري؟ من

امُلرسطن؟ امللوث
أصابني الذي اليمنى العني يف املركزية للرؤية املؤقت الفقدان عن أبرامسون د. أخربت
يف الحني ذلك منذ الحظتها التي وبالتغريات بوب، عني ملنظار الساطع التعرضللضوء بعد
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واإلشعاع، الجراحة، بسبب تفاقَم قد يكون ربما أنه من الرغم عىل هذا كل إن قال األلوان.
بعض رأى الفحص، عند حتًما. وسيختفي ت، مؤقَّ األرجح عىل فهو الساطع، والضوء
املسار «عىل أننا انطباعه وكان لإلشعاع. عة املتوقَّ النتيجة وهي الورم، يف والتكلس النخر
ال ذلك. نحو أو شهر غضون يف بالليزر «رتوش» إىل سأحتاج ربما أنني إال الصحيح»،

َمرحى! بالسباحة. يل ُسمح لقد ذلك؛ من أكثَر نشاطي من الحد إىل أحتاج
يل كتبت فقد بالكامل. ُمثمر غريَ أسبوًعا يكن لم يشء، كل برغم مساءً: السابعة
العديد وقابلت أراجعهما، كي املوسيقى عن فصويل من فصَلني الطباعة) تكبري (مع كيت
اختالف عىل رائعون جميعهم األسبوع، هذا الحيس التصاحب أصحاب من األشخاص من
املجاالت وهويسباختبار القراءة يف أواجهها التي الصعوبات من الرغم عىل ربما، طرائقهم.
كتاب من االنتهاء يف آُمل أن بإمكاني يزال ال ذلك، إىل وما األلوان ات وتغريُّ البرصية،

املوسيقى.

عمياء شبَه اليمنى العني وكانت التقلبات، من أعاني ظللُت التالية، القليلة األسابيع خالل
البرصية، السمكة» «عني تشوُّهات إىل باإلضافة أخرى، أياٍم يف وأفضل األيام بعض يف
بالخارج، اإلظالم كاملة كبرية شمسية نظَّارة أرتدي أن عيلَّ كان للضوء. كبرية وحساسية
العني تلك تُعمَي أن يمكن التي الومضية، املصابيح أو املتوهجة الشمس أتجنَّب وأن
الطبيعية الصورة تُضطرَّ ال حتى الوقت؛ من لكثري عيني عىل رقعًة ارتديت لساعات.
اليمنى. العني من الصادرة التشوهات مع التنافس إىل السليمة اليرسى عيني من الصادرة
أسابيع، بضعة وبعد بالليزر؛ ببعضالعالج اإلشعاعيَّ عالجي أبرامسون د. أتبع مارس، يف
التشوهات وبدأت تستقر، اليمنى عيني يف الرؤية بدأت وهكذا، أخريًا. تنحرس الوذمة بدأت

تدريجيٍّا. تختفي الضوء وحساسية البرصية
تظهر تكن لم أنها من الرغم عىل باقية، زالت ما األلوان إدراك يف االضطرابات أن غري
أجد كنت السليمة، عيني أغلقت فإذا العينني. كلتا استخدمت إذا التشوهات) عكس (عىل
من حقًال فجأًة الصفراء الِهندباء من حقٌل يصبح فقد مختلف. لوني عالٍم يف فجأًة نفيس
نبات من نوع وتحول األسود. اللون إىل األغمق الزهور تتحول بينما البيضاء، الهندباء
عرب فيه النظر أمعنُت عندما الداكن األزرق إىل الكفعان، يُسمى الزاهي، األخرض الرسخس
عدسًة تلقائيٍّا أضع وكنُت دائًما، املسيطرة هي اليمنى عيني (كانت اليمنى. بعيني عدسة
بكثري أسوأ اآلن أصبحت أنها من الرغم عىل العني، تلك عىل العينية أحادي تكبري أداَة أو

اليرسى.) عيني من
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نظرُت عندما املثال، سبيل عىل لأللوان. غريبة تصاعد أو انتشار حاالُت أيًضا هناك كان
األخرضومأل املحيط ساد خرضاء، بأوراق محاطة باهتة بنفَسجية زهرة إىل اليمنى بعيني
الجريس عشب من مرج إىل نظرت عندما األخرض. باللون كلُّها الزهرة ظهرت بحيث املكان،
النباتي الغطاء عن مميًزا يَُعد ولم األخرض، اللون إىل الجريس ل تحوَّ اليرسى، عيني وأغلقت
حينًا تراها وال حينًا تراها إذ — األرواح الستحضار خدعة بمثابة األمر كان لقد به. املحيط

عني. بكل املختلفة العوالم هذه مثل تُدرك أن للغاية ُمذهًال أمًرا وكان — آخر
يف بدأ الورم وإن تماًما زالت قد الوذمة إن قال مايو، يف أبرامسون د. رأيت عندما
لسنواٍت ومستقرة جيدة برؤيٍة االستمتاع يف آُمل أن يمكنني الحظ ببعض وإنه التقلُّص،

قادمة.
السوداء مالحظاتي دفاتر يف فأكثر أكثَر تدويناتي وقلَّت التاليني، الشهرين استمر
ملدة التفصيلية املالحظات كتابَة أستأنف لم امليالنوما». «يوميات اسم أعطيتها التي الثقيلة
البرصية للمشاكل تدريجية عودة هناك كانت ،٢٠٠٦ يوليو من بدءًا ولكن تقريبًا. عام
نمو تجدُّد جانب إىل — للضوء والحساسية اإلبصار، حدة وتناُقص التشويه، خاصًة —

املناطق. إحدى يف الورم
عملية أن ورأى هذا، لوصف وطأًة األخفَّ «االستدامة» كلمة أبرامسون د. استخدم
بأي تأِت لم ديسمرب، يف العملية أجريت عندما ولكن باألمر. ستعتني أبسط أخرى ليزر
لشبكية الضيق الرشيط بهذا التضحيُة املطافسينبغي نهاية يف كأنه يبدو األمُر وبدأ نتائج.
عىل الحفاظ أجل من الليزر أشعة إىل تعريضها بعناية تجنَّب التي النقرة، املجاور العني

املركزية. الرؤية بعض
عىل تأثريٌ لهذا وكان اليمنى، العني يف شديدًة التشوهاُت أصبحت ،٢٠٠٧ أبريل بحلول
مستطالة األطوار غريبة كائناٍت إىل الناس ل تحوَّ مفتوحتان. االثنتان وعيناَي حتى برصي
الحرشات تُشبه التي الفضائية باملخلوقات ذكَّروني لليسار؛ مائلة جريكو إل رسومات تُشبه
القمر». عىل الرجال «أوائل ويلز إتشجي رواية من أملكها التي الطبعة يف وصُفها ورد التي
قد األلوان، عىل البداية يف ُمقتًرصا وكان عام، قبل بدأ الذي البرصي االنتشار نوع أن كما
شبَه نتوءاٍت تكتسب الخصوص، وجه عىل الوجوه، وكانت إليه. أنظُر يشء كل عىل اآلن أثَّر

بيكون. لفرانسيس شخصية كلوحٍة بروتوبالزمية، وشبه ممتلئة، افة، شفَّ
بحلول بها، اإلبصار ِحدة كانت وأكثر. أكثر إراديٍّا ال اليمنى عيني أغلق نفيس وجدُت
حرف أكرب قراءة من أتمكَّن أُكن لم إنني حتى ،٢٠ / ٦٠٠ إىل تراجعت قد ،٢٠٠٧ مايو
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اآلن برصي ولكن املركزية، الرؤية فقدُت قد أنني اللحظة هذه يف واعتقدُت الشاشة. عىل
أفضَل سأكون كنُت إذا عما أتساءل بدأُت أنني لدرجة ا، جدٍّ ومشوًها للغاية ضعيًفا أصبح
يف ألخَرسه لديَّ ما بدا ُمتزايد، نحٍو وعىل اليمنى. العني يف تماًما املركزية للرؤية فقداني مع
ى تبقَّ ما النهاية يف تهزم أن شأنها من سيكون ثالثة، ليزر لعملية رتَّبنا ثَم ومن تناقص؛

العني. تلك يف املركزية الرؤية من ى تبقَّ ما وربما الورم، من

٢٠٠٧ يونيو

من عرشاٍت نَت وتضمَّ ساعة، نحو أسبوَعني، بعد أُجريت التي الليزر، عملية استغرقت
يزوَل حتى لحمايتها العني عىل ثقيلة بضمادٍة املستشفى وغادرُت الدقيقة، الكيِّ عمليات
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أعرف أُكن ولم الضمادة، أزلُت الليلة، تلك يف مساءً التاسعة الساعة نحو ويف التخدير. أثر
أراه. لن الذي ما أو سأراه الذي ما

كاذبة. بأرُجٍل أميبا مثل جزئيٍّا، املركزية الرؤية تحجب ضخمة سوداء عتمًة رأيُت
أصابعي إحدى غرزُت للغاية. ة حادَّ كانت حافتها لكن وتنبض، وتنكمش، تتمدَّد، بَدت
وأصبحُت الحمام، مرآة إىل ذهبُت عندما أسود. ثَقٌب ابتلعها كأنما اإلصبَع، فاختفت فيها
وأسفل كتفاَي فقط اليمنى، بعيني رأيس رؤية من أتمكَّن لم فيها، انعكايس مواجهة يف

كتبت. عندما القلم طَرف رؤية أستطع لم كما لحيتي.
األشخاص من السفيل النصِف سوى أَر لم التايل، اليوم صباح يف خرجُت عندما
سينيور تُدعى لجويس، «يوليسيس» رواية يف هناكشخصية، كيفكانت تذكَّرُت السائرين.
بالتنانري تعجُّ الشوارع كانت دبلن. يف يتجوَّل بدين» «كرسواٍل بأنه ُوِصف الذي أرتيفوني،
انتَرشت قليلة، بأياٍم هذا (بعد ُعلوية. أنصاٍف دون املتحركة واألفخاذ واألرُجل والرساويل،

أقدامهم.) سوى أرى أن أستطع ولم العتمة،
عيني بكلتا اآلن رؤيتي أصبَحت فقد اليرسى. عيني أُغلق عندما بالطبع، هذا، يحدث
العني أصبَحت منذ وذلك لشهور، عليه كانت مما بكثري أكثر ملحوظ، نحٍو عىل «طبيعيًة»
يتعلق فيما األقل عىل تماًما، عمياء السباق، خارج إنها اليرسى. مع تتداخل ال اليمنى
قد كنت لو أتمنَّى كبري؛ ارتياٍح مصدَر أصبح قد هذا أن األمر يف الغريب املركزية. بالرؤية

أشُهر. منذ الليزر عملية أجريُت
الرؤيُة أصبحت األحيان، أغلب يف واحدة بعنٍي أرى أصبحُت أن فمنذ ذلك، ومع
يف أو البرصي مجايل من الُعلوي النصف يف تماًما، مفقودة فهي تماًما؛ منقوصًة املجسمة
ببعض أتمتَّع زلُت ما حيث السفيل، النصف يف جزئيٍّا سليمًة كونها من الرغم عىل ثُلثَيه،
نصَفهم أرى بينما مجسم، بعمٍق لألشخاص السفيل النصَف أرى لذلك املحيطية. الرؤية
نصفهم إىل «أنظر» أن فبمجرد الحال، وبطبيعة األبعاد. وثنائيَّ بالكامل مسطًحا الُعلوي

أيًضا. مسطًحا اآلخر هو يُصبح املركزية، رؤيتي من ى تبقَّ ما باستخدام السفيل

وبحلول أميبا. شكل يف سوداء، لطخًة اليمنى بعيني رأيت الضمادة، فيه أنزع مساء أول يف
صغري بانتفاٍخ مزوَّدة أسرتاليا، قارة شكل تتخذ ظلمٍة إىل اللطخُة هذه تحوََّلت التايل، اليوم
الليلة تلك يف ذُهلت بها. الواقعة تاسمانيا بجزيرة ذكَّرتني وقد الرشقي، الجنوبي الركن يف
لدرجة مموَّهة وأصبحت اللطخة، اختَفت السقف إىل نظرُت عندما أنني حقيقة من األوىل
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تزال ال كانت لكنها ألتأكَّد، اختباًرا أُجرَي أن عيلَّ كان وجودها. من متأكًدا أُعد لم أنني
يزال ال كان حوله. من السقف لوَن أبيضمتخذًا ثَقٍب إىل األسود ثَقبي ل تحوَّ فقد موجودة؛
العتمة حافَة عبورها بمجرد تختفي فإنها املركز، إىل املحيط من إصبعي حرَّكت وإذا ثقبًا،

اآلن. مرئيٍة غريَ أصبحت التي
البرصي العَصب يدخل حيث جميًعا، لدينا التي العادية، العمياء البقعة أن أعلم كنُت
شديدة العادية العمياء البقعة لكن وجودها. نُدرك ال ثَم ومن تلقائيٍّا؛ تُمأل العني، إىل
لعيني البرصي املجال نصف من أكثَر وتطمس ضخمة، كانت عتمتي أن حني يف الصغر،
كان أبيض، سطٍح إىل النظر من ثانيتنَي أو ثانية غضون ففي ذلك، ومع بأكمله. اليمنى
يف األمر هذا اختربت األسود. من بدًال األبيض إىل فتتحول بالكامل املساحَة يمأل أن يمكنه
يف العتمة أصبحت فقد نفَسها. النتيجة ووجدُت الزرقاء، السماء إىل بالنظر التايل اليوم
عندما إنه إذ بإصبعي؛ حوافها تحديد إىل بحاجة أُكن لم املرة هذه يف ولكن السماء، ُزرقة
بضع بعد اآلخر الجانب من وخرج عتمتي، يف فجأًة اختفى طائًرا، الطيور من ِرسٌب مرَّ

الحربية. كلينجون سفن كإحدى ي التخفِّ عباءة يف توارى قد كان لو كما ثواٍن،
فإذا للنظر. املستمرِّ التثبيت عىل ويعتمد تماًما، موضعيٍّا كان امللءَ هذا أن اكتشفت
ملءٌ وهو القبيحة. السوداء األميبا وتعود امللء، يتشتت العني، يف طفيفة حركٌة هناك كانت
أبيض، حائٍط إىل ثم دقائق لبضع أحمر سطٍح إىل نظرُت إذا ألنني مستديم؛ لكنه موضعي
قبل ثواٍن عرش نحو تستمر الحائط، عىل أسرتاليا) قارة (أو كبرية حمراء أميبا أرى كنت

األبيض. اللون إىل تتحول أن
وقد أيًضا، باألنماط بل فحسب، باأللوان تُمأل ال عليها، يُطلق كما العمياء، البقعة إن
بنمٍط العتمة ملءُ السهل من كان وحدودها. قدراتها واختبار عتمتي، باختبار استمتعت
وقتًا يستغرق النمط أن من الرغم عىل — مكتبي يف بالسجادة مبتدئًا — متكرر بسيط
منه. ثانية نسخًة ليُنتج ثانيًة عرشة خمَس أو ثواٍن عرش إىل يحتاج قد إذ اللون؛ من أطوَل
يف التفاصيل ة ودقَّ املكاني الرتدد وكان بركة. يف يتبلور كجليٍد الحواف، من تمتلئُ كانت
بأنماٍط امللء يف محدودة مشاكَل البرصيُة قرشتي واجَهت األمر. يف حاسًما عامًال النمط
املثال، سبيل عىل لذلك، خشونة. األكثر األنماط مع األمر استحال بينما الُحبيبات، دقيقة
األحمر اللون إىل ل يتحوَّ عتمتي لون كان القرميد، من جدار من قدَمني بُعد عىل وقفت إذا
قرميدي ببناء تُمأل كانت َقدًما، عرشين بُعد عىل وقفت وإذا تفاصيل. دون ولكن القرميدي،

تماًما. َمهيب مظهر ذي
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ال، أو نفَسه األصيل البناء شكل اتخذَ قد القرميدي البناء كان إذا مما التأكَد أستطع لم
من التأكد يمكنني ال «املفقود». للجدار معقولة ُمحاكاًة ليُشكِّل يكفي بما جيًدا كان لكنه
طرنج الشِّ كألواح تماًما بها التنبؤ يمكن متكررة أنماٍط يف حدقت إذا إال الدقيق االستنساخ
كانت امُلمتلئة، الغائمة حب بالسُّ مليئة سماءٍ إىل مرة ذات نظرت عندما الحائط. ورق أو
أن شعرت وهزيلة. رفيعة غيوٍم عىل تحتوي العتمة داخل تولَّدت التي الزائفة السماء
نسبة تقدير أو العينات أخذ طريق عن ربما جهدها، ُقصارى تبذل كانت البرصية قرشتي
عىل سحابة لكل الفعلية األشكال أن من الرغم عىل الزرقاء، السماء إىل البيضاء السحابة
ولكن جامد، نسخ كجهاز فقط ليس البرصية قرشتي يف أفكر بدأت صحيحة. تكن لم حدة
تمثيًال منها ويصنع له، يُقدَّم كان مما عينات أخذ عىل قادر املتوسطات لحساب كجهاز
الحبار فعله ما هو هذا كان إذا عما تساءلت تصويريٍّا). دقيًقا يكن لم (إن إحصائيٍّا معقوًال
أو البحر قاع تراكيب وحتى واألنماط، األلوان متخذًة أنفسها، أخَفْت عندما واألخاطُب
من كلٍّ لخداع يكفي بما معقولة بدرجٍة ولكن بدقة، ليس حولها، من املرجان أو النباتات

والفرائس. املفرتسات
نهر إىل أنظر كنت فعندما ما. حدٍّ إىل العتمة تمأل أن أيًضا يمكنها الحركة أن وجدُت
تُستنسخ أيًضا املوجات هذه كانت صغرية، بموجاٍت ببطء يموج أو يدور الذي هدسون،

عتمتي. يف
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د. معقَّ جسم أو شخص، أو وجه، محاكاة أستطع فلم صارمة. قيوٌد ثَمة كانت ولكن
ذلك ومع العتمة. فرَّغتها التي املرآة يف رأيس صورة من الناقصة املنطقة ملء أستطع لم
محاوًال تَراٍخ يف أعبث كنُت بينما بالدهشة. مألني اكتشاًفا آخر، اكتشاًفا هنا اكتشفُت فقد
عند من العمياء، ببقعتي و«بَرتتُها» اليمنى بعيني قدمي إىل نظرت يوم، ذات عتمة، إحداث
الجدعة أن بدا القدم، أصابع بهزِّ قليًال، قدمي حرَّكُت عندما ولكن بقليل. الكاحل أعىل
حوله. من بروتوبالزمية شبحية هالٍة مع اف، شفَّ شبَه ورديٍّا امتداًدا يُشبه ما منها ينمو
قدٍم عىل حصلُت حتى تحديًدا أكثَر شكًال األمر هذا أخذ قدمي، أصابع هزَّ واصلُت وعندما
التي املفقودة، القدم بأصابع مزوَّد برصي شبح ذلك، نحو أو دقيقة بعد بالكامل، شبحية
حقيقية؛ أو مجسمًة بالكامل القدم تبُد لم بها. أقوم كنُت التي الحركات مع تتحرك بَدت
للغاية. رائعًة ذلك مع كانت لكنها الجلد، شكل أي السطحية؛ التفاصيل إىل افتقرْت ألنها
ذلك بعد حاولت الرُّسغ. أعىل من «برتتها» إذ عتمتها؛ عندما يدي مع مشابٌه يشء حدث
أن واضًحا كان اإلطالق. عىل ينجح لم ذلك لكن اآلخرين، أيادي مع نفِسه باليشء القياَم
نواياي. أو جسدي صورة وأحاسييس، حركاتي يدي، أو قدمي عىل إجراؤه يتطلب األمر

أو ذراعيَّ تخيُّل بإمكاني أن الحظُت يونيو، يف لها خضعُت التي الليزر عملية بعد
نحٍو عىل وذلك ُمغَمضتنَي، عيناي تكون عندما حتى تتحرك، وهي جسدي من أخرى أجزاء
حساسية عىل دليًال أُحركهما وأنا ذراعيَّ «رؤية» بَدت مىض. وقٍت أي من بكثري أوضح
فيما ارتباط أو اتصال قوة القرشة؛ يف والحركية البرصية املناطق بني ُمتصاعد اتصاٍل أو

قبل. من أشهده لم بينها
.٢٠٠٧ عام من يونيو يف الليزر عملية من يومني أو يوم بعد آخر غريب يشءٌ هاَلني
العيننَي كلتا أغلقُت دقائق، لبضع نومي غرفة يف الكتب أرُفف يف التحديق بعد ما، وقٍت ففي
بتفصيٍل األرفف عىل املصفوفة الكتب مئاِت ثانيًة، عرشة خمس أو ثواٍن عرش ملدة ورأيت،
للرؤية استدامة إنها تماًما؛ مختلًفا شيئًا بل َملئًا، هذا يكن لم . حيسِّ إدراك شبُه به كبري
الغسل حوَض أرى أنني يل بدا عندما عرششهًرا ثمانيَة منذ املستشفى يف اختربته ملا مماثلة

عيني. رقعة خالل» «من شديد بوضوٍح
ِجراحة، بعد بُرقعة لتغطيتها ُمكافئًا اليمنى العني يف املركزية الرؤية فقداُن كان ربما
قرشتي بأن شعور لديَّ كان الحسية. اإلدراكية املعلومات من الدماغ ِحرمان حيث من
اإلدراكية القيود من ما حدٍّ إىل ومحرَّرة التحسس، أو القوة من حالة يف اآلن كانت البرصية

البحتة.
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ميلء ُمزدحم تقاطٍع إىل سريًا هت توجَّ عندما أيام بضعة بعد ُمشابه يشءٌ حدث
االتجاهات. جميع يف ة وهمَّ بنشاط يتحركون والناس والحافالت، والسيارات بالدرَّاجات
بأكمله، د املعقَّ املشهد «رؤية» بمقدوري يزال ال كنت دقيقة، ملدة عيني أغمضُت فعندما

مفتوحتان. وعيناي رأيته مثلما بوضوح والحركة، باأللوان مليئًا
فأجد بطبيعتها. للغاية ضعيفة التخيُّل يف قدراتي ألن خاص؛ نحٍو عىل هذا فاجأني
عىل يشء ألي أو معيشتي، لُغرفة أو صديق، لوجِه ذهنية صورٍة استحضار يف صعوبًة
يتطلب وال ثري، نحٍو عىل مفصلًة بها مررت التي الرؤية استدامة تجِربة كانت اإلطالق.
كان أنه لدرجة التفصيل شديدَة كانت أخرى. إرادية صورة أي من بكثري أكثر تفكري أيَّ
أوليها أُكن لم التي املعدنية، لوحاتها أحيانًا أقرأ وأن السيارات، ألوان أرى أن بإمكاني
مشابهًة يل الصورُة بَدت إيقافه، يمكن وال انتقائي، وغري إرادي، ال نحٍو وعىل واعيًا. اهتماًما
كانت التخيلية، الصور عكس عىل ولكن الحية، التخيلية الصور أو الفوتوغرافية، للصور

تتالىش. ثم ثانيًة عرشة خمس أو ثواٍن عرش تدوم إذ للغاية؛ وقصرية محددة مدٌة لها
كالهما تجاَهنا، يسريان رجَلني رأيت األصدقاء، أحد مع أسري كنت وبينما ما وقٍت يف
، عينيَّ وأغمضت فُت توقَّ املتأخر. العرص شمس يف ناصًعا بياًضا أبيَض قميًصا يرتدي
نحونا. سائَرين يزاالن ال يبدو ما عىل وأنهما رؤيتهما، يف االستمراَر بإمكاني أن ووجدُت
موجوَدين يعودا لم األبيضني القميصني ذَوي الرجَلني أن أجد أن أذهلني ، عينيَّ فتحُت عندما
مستغرًقا كنت ولكنني بالطبع، وتجاَوزانا بجانبنا مرَّا لقد فيه. رؤيتهما يمكن مكان أي يف
— املايض من متوقف جزءٍ بمثابة كان الذي — املغمضتني بعينيَّ «رأيته» فيما للغاية
يف رأيته ما لكن «ُمتوقًفا»، أقول أنني صحيٌح مفاجئة. انقطاٍع صدمُة انتابتني أنني لدرجة
عني مركز يف بقيا ولكنهما واسعة، بُخًطى يمشيان، الرجالن كان أيًضا. يتحرك كان ذهني
هذا التقطُت ركض. جهاز عىل كانا لو كما مكان، أيِّ إىل يذهبا أن دون سريهما، أثناء عقيل
طبيعٌة لهذا كان انتهائه. بعد حتى ذهني يف تدويره أُعيد حلقي كفيلم الحركة، من الجزء

ِفعيل. عبور أي دون حركة كلقطة ُمتناقضة،
سكوير تايمز ميداُن أصبح وقد الرؤية، يف االستدامة بهذه ما نوًعا استمتعُت لقد
كان الختبارها. ًال مفضَّ مكانًا والربَّاقة املتحركة اإلعالنية ولوحاته الرائعة امللوَّنة بأضوائه
، بعينيَّ يمرُّ الصور من رسيع تيَّار البرصي، التدفَق هو اإلطالق عىل فاعليًة األكثُر الباعث

رسيًعا. تتحرك سيارًة مستقالٍّ كنت عندما ا خاصٍّ استمتاًعا به االستمتاع من تمكَّنُت
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ظهر فكالهما الرؤية. واستدامة امللء ظاهرة بني قرابة وربما تشابُه بوجود شعرت
قبل. من منهما كلٍّ عىل إشارات وجود من الرغم عىل املركزية، الرؤية فقدان بعد بقوة
ضعًفا ازداد ثم ،٢٠٠٧ عام صيف يف أشُهر ثالثة إىل شهَرين ملدة قويٍّا كالهما ظلَّ وقد
مصطلًحا «امللء» يل بدا الحارض). الوقت يف ف، مخفَّ شكٍل يف استمرارهما، من الرغم (عىل
إىل تمَيض أن يُمكنها بل عمياء، منطقة تكوين إعادة عىل دائًما تقترص ال لعملية واٍف غريَ
التي املاضية األسابيع تلك يف أيًضا بهذا تنبٌؤ ثَمة (كان املنفِلت. البرصي االنتشار من نوٍع
وبرَزت الوجوه تمدَّدت عندما يونيو يف الليزر عملية قبل الجزئي العمى من فيها عانَيت

الوحشية.) بيكون فرانسيس كوجوه
شجرٍة يف اليمنى بعيني حدَّقت عندما األيام أحد يف البرصيَّ االنتشار هذا جرَّبت
حدث ما فُرسعان األوراق. من الُخرضة ورائعة استثنائية غزَّارة غزيرة كتلة ذاِت عجوز
لتطابق مميًزا شكًال واكتسبَت األخرض، اللون إىل تحوَّلت املفقودة املنطقة أن لدرجة امللءُ
إىل أدَّى ما اليسار؛ باتجاه خاصًة الشجر، ألوراق امتداد «امتالء»، ذلك تِبع األوراق. بقية
عليها أصبَح التي الغرابة مدى أدرك لم «األوراق». من الجانب إىل مائلة ضخمة كتلة ن تكوُّ
وبحثُت املنزل إىل ذهبت للشجرة. الفعيلَّ الشكل ورأيت اليرسى عيني فتحُت عندما إال هذا
التي البرصية»، «االستدامة أنواع حول كريتشيل ماكدونالد كتبها قديمة بحثية ورقٍة عن
الظاهرتنَي هاتني أن كريتشيل رأى الوهمي».2 البرصي و«االنتشار املرئي» «تكرُّر أسماها
املكان.3 يف استدامًة األخرى تُمثل بينما الزمان، يف استدامًة إحداهما تُمثِّل إذ متشابهتان؛
حياًة الشخص يعيش أن الصعب من ألنه «مَريض»؛ كلمة استخداُم هنا يتعني ربما
أو قيد إىل يحتاج فاملرء والزمان؛ املكان يف وتلطَّخ إدراك كلُّ تمدَّد إذا طبيعية بَرصية

اإلدراك. يف التمييز عىل للحفاظ واضحة؛ حدوٍد إىل تثبيط،
بينما أخرى، دماغية اضطرابات أو دماغية بأوراٍم ُمصابني كريتشيل َمْرىض كان
أعاني أيًضا كنت أنني الواضح فمن ذلك ومع الشبكية. يف تلف من فقط أعاني كنُت أنا
طبيعية غري استثارٍة إىل أدَّى قد الشبكية اعتالل أن رُت تصوَّ وقد دماغية، ظواهَر من
أقف ساًقا «أريد كتاب يف هذا وصفُت وقد — عديدة سنوات منذ البرصية. قرشتي يف
بعضاألعراض يف تسبَّبت ساقيَّ بإحدى والعضالت األعصاب يف إلصابة تعرَّضت — عليها»
األعصاب لطبيب كتبت عندما الفصالجداري. بأعراضاضطراب الشبيهة الغريبة الدماغية
لالضطراب املركزي «الرنني عن تحدث هذا، بشأن لوريا آر إيه الرويس النفسية واألمراض

الرؤية. عالم يف الرنني هذا مثل الحني ذلك يف أالحظ كنت املحيطي.»
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فجأًة تظهر كانت خياالت الهالوس— يف حادَّة طفرٍة من أيًضا عانيُت ،٢٠٠٧ عام يونيو يف
أطباء يتحدث الحني. ذلك منذ ما، حدٍّ إىل هذا، واستمر — الخارجي بالعالم لها عالقة وال
دة. املعقَّ البرصية الهالوس مقابل يف األولية، أو البسيطة البرصية الهالوس عن األعصاب
يف أما واألنماط، واألشكال األلوان هالوَس املريض يرى البسيطة، البرصية الهالوس يف
طبيعية، ومشاهد ووجوًها، وحيوانات، شخصيات، يرى فقد دة، املعقَّ البرصية الهالوس

البسيطة. الهالوس تنتابني األحيان، أغلب يف ذلك. إىل وما
مجايل يف الضوء من لطخات أو خطوط، أو رشارات، ظهرت تقريبًا، البداية منذ
أحد بأن اعتقاد يراودني ما وأحيانًا التمساح. جلد تُشبه دة معقَّ أنماط وكذلك البرصي،
كان إذا مما ألتأكَّد أملسه أن عيلَّ وكان كذلك، ليس هو بينما منقوش، أو مزخرف الجدران

حقيقيٍّا. أراه الذي ط الرتقُّ
مكان كل يف ناٍم، عشٍب من ككتٍل الصغرية، الخصالت من كبريًا عدًدا أرى ما غالبًا
لوحات أرى أخرى، أوقاٍت ويف مفتوحتنَي. عينيَّ كلتا تكون عندما حتى برصي، مجال يف
بألواٍن تكون األحيان بعض يف ولكن واألبيض، األسود باللونني تكون ما وعادًة ِشطَرنج،
نظرت فإذا لها. «عَريض» مكاٍن عىل هذه الشطرنج للوحات الظاهري الحجم يعتمد باهتة.
طابٍَع بحجم عليها ِشطرنج لوحة أرى فقد بوصات، ست بُعد عىل الورق من قطعة إىل
أبيض جداٍر إىل نظرت وإذا مربَّعة، قدم بحجم تبدو فقد السقف، إىل نظرت وإذا بريدي،
بعضلوحات متجر. نافذة بحجم الشطرنج لوحة تكون فقد الشارع، من املقابلة الجهة يف
وبعضها الخطوط، منحني اآلخر وبعضها الخطوط، مستقيمَة تكون أراها التي الشطرنج
تضاعف، أو دمج بعملية الشطرنج لوحة تمرُّ ما وأحيانًا تقريبًا. زائد قطع شكل عىل
دة املعقَّ الُفسيفساء أو الرُّقع وأعمدة. صفوف يف مرتَّبة أصغر لوحاٍت من ُدزينة إىل فتتحول
الشطرنج. للوحة األساسية النقوش من معقدة أو مختلفة كأشكاٍل وتبدو أيًضا، شائع

مستمر. لوني تغرٍي يف آخر إىل واحد من التحول إىل األشكال هذه وتميل
األضالع متعددة ِقطع من مكوَّنة ُفسيفسائية اصطفافات أو مقرمدة أسُطًحا أيًضا أرى
كأقراص األبعاد، ثالثي اآلخر وبعضها مسطَّح بعضها األحيان)، من كثري يف (ُسداسية
املركز، متَّحدة حلقات أو حلزونية، أشكاٌل توجد األحيان بعض يف عوعيات. الشَّ أو العسل
غري هائلة ملدٍن «خرائط» أرى وأحيانًا بالثقوب. املزخَرفة كاملفارش شعاعية أنماط أو
ُطرٍق مع ُمنخفض، مستًوى عىل تطري طائرٍة من الليل يف تُرى قد التي كتلك معروفة،

الضوء. من عمالقة عنكبوت شبكات وكأنها تبدو مضاءة، شعاعية وبرامق دائرية
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الليليَّة. ُمدني يف األضواء آالَف فأرى ِمجهريٍّا. تفصيًال لة مفصَّ األنماط هذه من العديد
الحيس اإلدراك يف مما دقًة أكثر وُحبيبات أكرب بوضوٍح الهالوس أو الصور هذه تتميز

.٢٠ / ٢٠ وليس ٢٠ / ٥ الداخلية عيني إبصار حدة أن لو كما نفسه،
العينني كلتا تكون عندما تماًما مرئيًة تكون (التي ثباتًا األكثُر األنماط تكون
األحيان بعض يف أو الشكل، عصويَّة فارًغا) برصي مجال كان إذا وخاصًة مفتوحتنَي،
الحرف أو ٧ العدد أرى آلخر، حني ومن األرقام. أو الحروف تُشبه ُمنحنية أنماٍط شكل عىل
الرونية. كاألبجدية مفهومة، غريَ تكون األحيان أغلب يف ولكنها دلتا، الرمز أو T أو Y
ومن عشوائيٍّا الحروف ي تهجِّ حيث األطفال، يستخدمه الذي الحروف بصندوق تُذكِّرني
ما مزدوجة، خطوٍط عىل تحتوي ما وغالبًا ما، نوًعا باهتًة األنماط هذه تظهر الزوايا. جميع
الزائفة واألعداد الحروف وهذه الحجر. عىل الحروف كنقش محفورٌة بأنها االنطباَع يُعطي
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أنحاء جميع يف الثانية من أجزاء يف أخرى مرًة وتتشكل تتالىش ثم وتتشكل، تهتزُّ ما غالبًا
الحروف تصطفُّ جدار، من أفقي مقطٍع إىل أنظر كنت إذا بعضاألحيان، يف برصي. مجال

كإفريز. الرونية
السنوات يف به أُصبت الذي الطنني أتجاهل كما تجاهلُها يمكنني األوقات، معظم يف
النهار، وأصوات مشاهد تقلُّ عندما املساء، يف األحيان من كثرٍي يف ولكن املاضية. القليلة
أو سقف، — برصي فراٌغ يكون ما وغالبًا الخافتة. الهالوس لهذه ُمدرًكا فجأًة أُصبح قد
املتالحقة والصور البرصية باألنماط واعيًا يجعلني ما هو — سماء أو أبيض، حوضغسل
إذ ما؛ بطريقٍة لالهتمام مثرية القليلة الهالوس هذه ولكن باستمرار. البَرصي مجايل عرب
وتغيريها األنماط توليد وعملية البرصي، لجهازي الخمول، حالة الخلفية، نشاط يل تظهُر

أبًدا. تهدأ ال التي

٢٠٠٧ ديسمرب الخميس٢٠

السيطرة وتحت خامًال بدا فقد منه؛ أعاني الذي الورم بشأن ما حدٍّ إىل باالرتياح أشعر كنت
منها. أعاني كالتي العني ميالنوما تنتَرش أن النادر من إن أبرامسون د. قال وقد نسبيٍّا،
األلعاب صالة يف الحظُت، الورم) ظهور من عاَمني بعد عرش، (السابع اإلثنني يوم يف لكن
اليرسى كتفي أسفَل الجلد عىل الدايم ُعملة بحجم دائرية شبَه سوداء بقعًة الرياضية،
ومرتفعًة واضح حدٍّ وذات السواد فاحمَة البقعة كانت فقد وخائًفا؛ مندهًشا كنُت مبارشًة.
كبدايٍة أكربَ بخطر يُنذر األمر كان هل األحوال. من حال بأيِّ عادية ككدمٍة تبُد لم قليًال؛

عيني؟ أصاب الذي الورم من انترش جلدي ميالنيني لورم
بدا الليلة، معي العشاء لتناول أتيَا اللذين وبيرت، ماركس عىل البقعة عرضُت عندما
عىل عرَضها عليك أن أعتقد للغاية. داكنٌة إنها سيئة، «تبدو مارك: قال وقِلًقا. ُمجفًال كالهما
امليالنيني، الورم تُشبه ال أنها وأضاف ساعة.» وعرشين أربع غضون يف لفحصها طبيب
كان كما األبواب، عىل امليالد أعياد إجازات كانت قبل. من رآه يشء أي تُشبه ال أيًضا ولكنها
االنتظار عيلَّ فسيكون وإال غًدا؛ لفحصها أذهب أن عيلَّ أن يعني وهذا ،٢٠٠٥ عام يف األمر
حالٍة يف نفيس أُدِخل وأن هَوس، إىل األمر يتحول أن أخىش الجديد. العام حلول حتى
أُهدئ أن عيلَّ أنه أعتقد … باالضطراب اآلن أشعر فوًرا. األمر يتَّضح لم إذا الهلع إىل أقرَب

نفيس.
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٢٠٠٧ ديسمرب ٢١ الجمعة

املعرفة وواسُع اس وحسَّ لطيف رجٌل وهو بيكرز، د. الجلدية، األمراض طبيب يل رتَّب
َخطب. أي يَر ولم جلدي، وبقية ذراعي إىل نظر قلقي. أدرك عندما اليوم موعًدا أيًضا،
الجلد يف بقًعا تُحِدث التي البُنية البُقع إحدى يف بسيط نزيف مجرد كان السواد إن قال
يف صافيًا الدم لون وسيُصبح ما، بيشءٍ اصطدمُت قد أكون ربما العمر. تقدُّم مع باستمرار
إلجراء يناير شهر حتى انتظرُت كنت لو سأُجنُّ كنت كبري؛ بارتياٍح أشعر يومني. غضون

الفحص.

يف نشًطا عضًوا كنت بامليالنوما، إصابتي قبل ذلك، نحو أو الزمان من َعقد مدى عىل
وبالخدع املجسمة باملناظري باللعب استمتعُت فَلطاملا املجسم؛ للتصوير نيويورك جمعية
يتجزأ ال جزء طبيعيًة، تبدو ما دائًما بعمق العالم رؤية كانت الطفولة. منذ التجسيمية
األشياء بصالبة إحساًسا تمنُحني كانت األلوان. رؤية مثل ذلك يف مثلها البرصي عاملي من
كان كيف بشدٍة أدرك كنُت فيه. نَحيا الذي اف الشفَّ الرائع الوسط ذلك الفراغ، وحقيقة
اللحظة يف أخرى مرًة يتمدَّد كان وكيف عينَي، إحدى إغالقي فور يُطوى البرصي عاملي
املجسم، التصوير جمعية يف األعضاء زمالئي من وكالعديد أخرى. مرًة فيها أفتحها التي

الناس. معظم من بَرصيٍّا، أعمق، عالٍم يف أعيش أنني يبدو كان
الرؤية اكتسبَت عندما البالغة وسعادتها املجسمة الرؤية ذاِت سو مع لتجربتي كان
الواقع، يف املجسمة. الرؤية بتقدير شعوري تعزيز يف دوٌر فقدانها؛ من عمٍر بعد املجسمة
فيها التفكري ويف املجسمة، بالرؤية منشغًال و٢٠٠٥ ٢٠٠٤ عاَمي كبريًا جزءًا أمضيُت لقد

سو. ومراسلة عنها والكتابة
إزالتها من بد ال وكان نقرتي، عىل امليالنوما اعتَدت عندما ،٢٠٠٧ يونيو يف ثم
لقد املجسمة. الرؤيَة معها وفقدُت العني، تلك يف بالكامل املركزية الرؤية فقدُت بالليزر،
عنٍي بإغالق ِصباي يف أجرِّبه كنُت الذي البرصي، للعالم واملفاجئ الكامل التسطيح أصبح
ال أو البداية، من قوية مجسمة برؤية يتمتَّعون ال الناس بعض دائمة. حالًة اآلن واحدة،
إذا الفرق يُالحظون بالكاد أنهم لدرجة الثنائية الرؤية منبِّهات من نادًرا إال يستفيدون
جزءًا املجسمة الرؤية كانت فلطاملا للغاية. مختلًفا وضعي كان املجسمة. الرؤية فقدوا
من بدايًة مستويات؛ عدة عىل عميق تأثريٌ لفقدانها وكان البرصية، حياتي من أساسيٍّا
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يف بالكامل. «الفراغ» مفهوم إىل وصوًال اليومية الحياة تفرضها التي العملية التحديات
كاملًة. إدراكها يف بطيئًا كنُت أنني لدرجة للغاية، جذريًة التغيريات هذه كانت الواقع،

َمكَمن هنا وكان للشخص، املبارش الجوار يف املجسمة للرؤية القصوى األهمية تكُمن
عندما خطريًا. وبعضها كوميديٍّا بعضها كان التي واجهتُها، التي األولية املشاكل جميع
حيث بالهواء، ُممسًكا نفيس وجدُت كوكتيل، حفل يف املقبِّالت أحِد لتناول يدي مَددُت
يل، صديق حجر يف النبيذ صببُت مرة وذات أكثر. أو بوصات ست بمقدار الهدف أخطأت

قدم. بنحِو الكأس موضَع مخطئًا
أسقط أو أتعثَّر وقد الحواجز، أو لم السُّ درجات رؤية يف أُخفق أنني ذلك من األخطر
كخطوٍط إال الساللم درجات أرى ال إضافية، منبهات أو ظالٌل هناك تكن لم إذا بقوة.
كانت إذا ما معرفة عن فضًال ُعمقها، مدى عن فكرة أدنى لديَّ تكون وال األرض، عىل
عها، توقُّ أستطيع ال التي تلك فهي خداًعا، األكثُر السلَّم درجات أما هابطة. أو صاعدًة
(فغالبًا األشخاص ألحد غائرة معيشة غرفة يف أو خارجية ساحٍة يف ُسلَّم درجتَي كوجود
نزوُل يُشكِّل بَرصيٍّا). منبًها يُمثل أن شأنه من الذي الدرابزين، إىل أيًضا هذه تفتقر ما
بحذر، طريقي تلمِس إىل وأحتاج األحيان، بعض يف ومرعبًا حقيقيٍّا خطًرا لم السُّ درجات
القهري اإلحساُس ذلك عيني يُراود قد األحيان بعض يف بقدمي. ُسلم درجة كلِّ واختبار
بما آخر، حسٍّ كلُّ يخربني عندما حتى قدمي. تقوله ما مع تُنافسها إنها حتى بالتسطح
رؤية عن عجزُت إذا ومرتبًكا مرتدًدا أجُدني أخرى، درجات بوجود البديهة، حس ذلك يف
ما أبعَد األمر تجعل امُلهيمنة البرص قوة لكن قدمي، يف سأثُق طويلة وقفٍة بعد عمقها.

السهولة. عن يكون
إىل املاضيتني) السنتني يف األخرى التجاِرب من العديد (مثل التجاِرُب هذه دفعتني
حيث املسطَّحة»، «األرض ١٨٨٤ عام الصادر الكالسيكي أبوت إدوين كتاب يف التفكري
حنٍي من األبعاد. ثنائية هندسية أشكال عن عبارًة أنفُسهم األبعاد الثنائي عامله سكَّان
لهم يقول كما تفسريُها، يمكن ال التي األشياء مظهر يف العفوية التغيرياِت يُواجهون آلخر،
األبعاد، ثالثي فضاءٍ يف تتحرك األبعاد ثالثية أجسام وجود املرءُ افرتض إذا إال ُمنظِّروهم،
يستنتج هكذا املسطحة». «األرض مستوى مع تقاطعها أثناء نفسها من رشائُح تربز
قياسيٍّا تشبيًها ذلك يف إن رؤيته. يمكنهم ال مكاني بُعد وجوَد املسطحة األرض سكاُن
الرغم عىل العمق، استنتاُج عيلَّ يتعنيَّ عندما الذهن إىل يتبادر ما دائًما لكنه لحالتي، بعيًدا

األحيان. بعض يف عيني تُواجهه الذي الساحق التسطح من
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االرتعاش، بعُض ينتابني كان فلطاملا املرتفعات. من خويف فقدُت أنني واملفارقة
باألسفل. الشارع إىل شاهق مبنًى من لألسفل أنظر كنت عندما باالنزعاج، طفيف وشعوٌر
الشديدِة الحواف من االقرتاب أتجنُب كنت كانيون، توبانجا وادي يف أعيش كنُت عندما
اآلن ولكن بالُقَشعريرة. تُصيبني السقوط فكرُة كانت فقد ج. املتعرِّ الوادي لطريق االنحدار
ارتفاعاٍت من لألسفل النظُر ويمكنني املشاعر، هذه اختَفت العمق، إدراك فقدُت أن بعد

تامة. المباالٍة يف كبرية
هناك يكون عندما املثال سبيل عىل زائفة، مجسمة لُرًؤى بتجاِرَب أمرُّ آلخر، حنٍي من
أفتح وعندما الهواء. يف عالًقا كان لو كما يل يبدو األرض، عىل ُملقاة كجريدٍة مسطح، يشءٌ
أنه أتخيَّل وأحيانًا ومربًكا. مفاجئًا توقًفا ف وأتوقَّ طاولًة األرُجل ِممسحَة أظن كنت بابي،
أو صغرية، سجادة حافة أو األرض، عىل خطوًطا أرى عندما ُسلَّم درجات هناك تكون قد
واختبار التوقُف عيلَّ إذن ال؟ أم ُسلم درجة مع أراه الذي الحدُّ يتوافق هل آخر. حدٍّ أي
عينان؛ لديَّ كانت عندما كهذا إدراك سوءَ أواجه كنُت ما نادًرا قدم. بإصبِع بعنايٍة خطواتي
األحادية الرؤية منبهاُت فيها تكون قد التي املواقف توضيح عىل تعمل املجسمة الرؤية ألن

عنها. الغموض وإزالة خادعة، أو غامضًة
تكن لم التي األشياء تلك — والتنزُه الدرج، مع والتعامُل الشوارع، عبور يتطلَّب
قَضوا الذين األشخاص إن يًا. وتروِّ مستمرًة عنايًة اآلن — قبل من واٍع اهتمام إىل تحتاج
هذه مع نسبيٍّا بسهولة يتكيَّفون قد سو، مثل املجسمة، للرؤية فاقدين حياتهم معظم
الرؤية بمنبهات مفِرطًة وربما استثنائية نزعًة نزَّاًعا كنُت طاملا ألنني ولكن التحديات،

واحدة. بعنٍي العيش للغاية الصعب من أنه أجد كنُت املجسم، للتصوير الثنائية
يف مساحٌة توجد ال اآلخر. فوق يشء كل حيث فوضوي، عالٍم عىل صباح كلَّ أستيقظ

األشياء. بني مسافة وال مكان، أي
أعياد يف املدينة أشجار عىل املعلَّقة الصغرية اإلضاءة بمصابيح أستمتع كنُت لطاملا
أرى اآلن، الهواء. يف املعلَّقة املتأللئة األضواء من كراٍت تصنع وكأنها تبدو كانت إذ امليالد؛
بالنجوم. مليئة سماءٍ عمق عن يَزيد ال بعمق كقرص، األضواء هذه بمثل مليئة شجرًة
أتأمَل أن املايض، يف أحب كنُت كما بإمكاني، يُعد لم النباتات، حديقة إىل أذهب وعندما
أصبح فقد عمق؛ فوق وعمًقا طبقة، بعد طبقًة وأرى الكثيفة جريات والشُّ األشجار أوراق

اآلن. فوىضمسطحة هذا كلُّ
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سطِح مستوى عىل يظهر أصبح بل خلفها، يبدو املرآة يف وجهي انعكاس يَُعد لم
عىل بُقع أنها ألدرك فقط تنظيفها؛ وأحاول املرآة يف مالبيس عىل بقًعا أرى نفِسه. املرآة
كان الثلج أن فرباير، شهر أيام أحِد يف أعتقد، فوىضمشابهة جعلتني نفِسها. املرآة سطح

«داخلها».4 من أبعَد النافذة «خارج» يبُد فلم املطبخ، داخل يتساقُط
وأحزن يشء، كل عليه يبدو الذي التسطح أكرُه األحيان، معظم يف أنني، من الرغم عىل
األبعاد. الثنائي لعاملي بالتقدير إحساٌس آخر إىل حنٍي من يُراودني العمق، فقدان عىل
بَرصي كتكويٍن ساكنة، كحياٍة موضوعة طاولًة أو هادئًا، شارًعا أو غرفة، أرى ما أحيانًا
قماش عىل مسطَّحة زيتية لوحة بإعداد مكلَّف ر مصوِّ أو ام رسَّ يراها أن أتخيَّل كما جميل،
أصبحُت أن بعد الفوتوغرافية الصور أو اللوحات إىل النظر يف جديدة سعادًة أجد فيلم. أو
لم أنها من الرغم عىل السياق، هذا يف جماًال أكثر تكوَن أن يمكنها التكوين. بفنِّ وعيًا أكثَر

العمق. وهَم حتى تمنُحني تعد
عوامل أحُد وكان السويش، لتناول قريب ياباني مطعم إىل ذهبُت األيام، أحد عرص يف
للشارع. املقابلة الجهة يف جنكة شجرة منظَر الرصيف عىل الكائنة طاولتي يف الجذب
للشجرة تفصيلية ِظالًال الشمس أشعُة تُلقي العام، من الوقت ذلك يف اليوم، منتصف يف
املجسمة، الرؤية بدون لكن بخمسأقدام. خلَفها الكائن األصفر السور عىل الرقيقة وأوراقها
يف السور، عىل مرسوًما كالهما كان لو كما نفِسه، املستوى عىل وِظلَّها الشجرَة اآلن رأيت

يابانية. لوحٍة إىل األبعاد الثالثيُّ الواقع ل تحوَّ إذ سواء؛ حدٍّ عىل ب وخالَّ مزعج مشهٍد
عىل القدرة عدم ولكن األهمية، يف إلحاًحا أقلَّ بُعٍد عن املجسمة الرؤية تكون قد
إدجار قصة يف سخيفة. تكون ما وغالبًا عميقة، وأوهاًما شكوًكا لديَّ يُثري املسافة تقدير
البعيدة، التالِل إحدى يتسلَّق مفاصَل ذا عمالًقا مخلوًقا الراوي يرى الهول»، «أبو بو آالن
قصة أن أرى كنت تقريبًا. أنِفه أمام دقيقة حَرشة هو يراه ما أن الحًقا إال يُدرك ولم
هذه بمثِل اآلن أمرُّ فأنا املجسمة. الرؤية فقدُت حتى اليشء بعض مستحيلٌة الهول» «أبو
وحاولُت نظَّارتي، عىل نُسالة من قطعًة أيام بضعة منذ رأيُت فقد باستمرار. املواقف

الرصيف. عىل ورقٍة سوى تكن لم «النُّسالة» أن أدركت ولكنني إزالتها،
بعض يف أيًضا، وإنما فحسب، تقوَّض ما هو واملسافة بالعمق الشعور يكن لم
عالٍم يف اإلنسان أن إلدراك للغاية األهمية شديد أمٌر وهو نفسه، باملنظور الشعور األحيان،
آيالند، لونج يف األصدقاء أحد حظرية زرُت عندما الفراغ. يف مصفوفة لبة الصُّ األجسام من
وُقطرية وأفقية رأسية خطوٍط سوى أَر لم ألنني حظرية؛ أنها إدراك يف البداية يف فشلُت
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عىل حظرية، أنها وأدركُت منظوًرا، اكتسبُت فجأًة ثم السماء. يف منقوش هنديس كمخطَّط
لوحة. أو فوتوغرافية صورة مثل مسطحًة تزال ال كانت أنها من الرغم

القريبة األشياء بني الجمع إىل املسافة أو العمق رؤية عىل قدرتي عدُم تقودني
يوم ذاَت شعرت غريبة. خرافية كائناٍت أو هجينة، أشكاٍل يف بينها الخلط أو والبعيدة،
السجادة أرى كنت أنني أدرك أن قبل أصابعي بني رمادية شبكًة وجدُت حني ِبَحرية
يل وتظهر يَديَّ مستوى نفس عىل اآلن أراها إذ أقدام؛ بثالث مني أسفل الواقعة الرمادية
ألُالحظ الجانب من صديقة إىل نظرُت عندما بالرعب شعوٌر انتابني مرٍة ذات منهما. كجزءٍ
أدركت ما رسعان ولكني عينَيها، من تخرج الخشب من شظايا أو صغريًة أغصانًا ثَمة أن
االتحاد ميدان يف الطريق يعرب رجًال رأيُت الشارع. من املقابلة الجهة يف تخصشجرة أنها
أن أدركُت ثم كهذا، شيئًا يحمل أن الجنون من أن فاعتقدت كتَفيه، عىل ضخمة االت بسقَّ
رأيت أخرى، مرٍة ويف آخر. دمٍج مجرَد كان هذا وأن قدًما، بثالثني خلفه كانت السقاالت
كانت اإلطفاء سيارة أن أدركُت ثم سيارتي، سقف عىل مغروزًة تبدو إطفاء سيارة قمة
من لتبيُّنه رأيس تحريك أو هذا معرفة أن للغرابة ولكن ياردة. عرشة باثنتَي السيارة خلف

الوهم. يف كبريًا فارًقا يُحِدث ال الحركية اإلزاحة خالل
االزدحام وسط شاهدتُه قدم مائَة ارتفاعه يبلغ عمالق عائم جٌرس ثَمة كان كذلك
غريبة خرضاء ِمظلًة أن كما مبارشًة. أمامي لسيارة الجانبية الرؤية ِمرآُة أنه تبنيَّ املروري،
عندما فكانت رعبًا، األشدُّ الواقعة أما قدم. بمائة خلفها شجرٌة أنها تبنيَّ امرأٌة بها تُمسك
القراءة بمصباح االصطدام وشك السقفعىل ِمروحة و«رأيت» ليلة ذاَت الرسير يف أقرأ كنُت
األقل، عىل أقدام أربع مسافُة بينهما يفصل الشيئني هذَين أن «أعرف» مبارشًة؛ رأيس فوق

املفاجئ. الوهَم يمنع لم هذا لكن
«قبل» هو بما مبارش شعوٌر ثَمة فليس إيلَّ؛ بالنسبة يرتاجع أو يربز يشءٌ هناك يعد لم
كان كريًما، مىض فيما الفراغ كان واملنظور. االحتواء عىل قائم استدالل فقط «خلف»، أو
إليه، الدخوُل يمكنني كان أشاء. متى فيه والتجول موقعي تحديُد يمكنني عميًقا عاَلًما
هذا مثُل يَُعد لم اآلن رؤيته. أستطيع كنت ما بكلِّ َمكانية عالقٌة يل وكانت فيه، وِعشت

ذهنيٍّا. أو بَرصيٍّا، إيلَّ بالنسبة موجوًدا الفراغ
كيف تعلَّمُت للغاية. جيد نحٍو عىل اآلن أتعامل مجسمة، رؤيٍة بدون عامني بعد
وقيادة الدرَّاجات ركوب إىل عدُت وقد السلم. درجاِت وأجتاز النبيذ، أصبُّ وكيف أُصافح،
يكتمُل اإلدراك أن وحقيقة الحركية اإلزاحة عرب إال ممكنًا يُصبح لم الذي األمر سيارتي،
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ثنائيَّ يل يبدو يزال ال أنه من الرغم عىل األبعاد، ثالثي عالٍم يف «أتعامل» وأنني بالحركة،
يُغري ال هذا لكن وإدماجاتي. أوهامي حقيقة إدراك يمكنني الوقت، معظم يف األبعاد.
أبًدا تبدَو لن األشياء وأن وزال، اقتُطع قد البرصي العالم من أساسيٍّا جانبًا بأنَّ إحسايس
خاطئٌ أواجهه الذي البرصيَّ الواقع إن أبًدا. صحيحة تبدَو لن قبل، من عليه كانت كما

يكون. أن يجب وكيف األشياء، كانت كيف جيًدا أعرف ألنني تماًما؛
أحالًما أرى كنُت ألني األحالم؛ يف هي اآلن مجسمة برؤيٍة فيها أرى التي الوحيدة الحالة
م مجسِّ منظاٍر عرب فيها أنظر أحالًما تكون ما وعادًة حياتي، طوال آلخر حنٍي من مة مجسَّ
األخدود أعماق أو حَرضي، طبيعي مشهٍد إىل ربما املجسمة، الصور من ساحر زوٍج إىل
وال إصالحه، يمكن ال جنونيٍّا تسطًحا مسطح واقٍع عىل األحالم هذه من أستيقظ العظيم.

فيه. رجعَة

القيام عىل قادًرا كنت عامني. ملدة ما، حدٍّ إىل املستقرة الحالة، هذه عىل رؤيتي بقيَْت
كان اليمنى عيني يف محيطية رؤيًة امتالكي ألن بها؛ القيام أردُت التي األشياء بمعظم
فبواسطة املبارش. العمق إىل يفتقر كان ولو حتى كامًال، برصيٍّا مجاًال يمنُحني يزال ال
الجزء من بالقرب التجسيمية الرؤية من صغري هالٍل عىل حافظُت املحيطية، الرؤية هذه
بالعمق الالواعي أو مني الضِّ الشعور بعَض َمنحي يف ا مهمٍّ هذا وكان برصي، ملجال السفيل
كان ذلك لكن البرصي. املجال بقية يف التجسيمية الرؤية غياب من بالرغم حتى والفراغ،
نقطة أسفل تقع التجسيمية الرؤية منطقة ألن كذلك؛ للغاية معذبًا يكون أن شأنه من
الحال.5 يف مسطًحا يصبح السليمة، بعيني يشء عىل الرتكيز حاولت وكلما برصي، تثبيت
آخر؛ يوم كأيِّ اليوم بدأ .٢٠٠٩ سبتمرب ٢٧ يف التغيري مع موعد عىل هذا كلُّ كان
غشاوًة ثَمة أنَّ يل بدا عندما أسناني أنظف وكنت اإلفطار، وتناولت السباحة، ملمارسة ذهبُت
تحظى زالت ما التي الوحيدة الرؤية وهي املحيطيَّة، رؤيتها كانت اليمنى. عيني عرب مرَّت
لكن ونظفتها، خلعتها ثَم ومن أُعتَمت؛ قد نظارتي كانت إذا عما تساءلت ضبابيًة. بها،
واضحة. تكن لم حدودها لكن عربها، األشياء رؤيُة بإمكاني كان موجودة. ظلَّت الغشاوة
أي تُشبه ال كانت أنها من الرغم (عىل العشوائية» األشياء تلك «أحد أنها ظننُت
ازدادت بل تَُزل، لم ولكنها دقائق.» بضع خالل تزول «سوف قبل). من به مررُت يشء
بعيادة اتصلُت يحدث؟ كان الذي ما والخطر؛ بالخوف شعوٌر وتملََّكني وأكثر. أكثر كثافًة
عندما الفور. عىل العيادة إىل آتَي أن زميله فاقرتح موجوًدا، يكن لم ولكنه أبرامسون، د.
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يف الدُم وكان الشبكية، من ربما نزيف، هناك كان شكوكي: أكَّد عيني، مار د. فحص
سبب كان العني. من الخلفي الجزء يف الزجاجي الجسم أو الخلط إىل ب يترسَّ الوقت ذلك
الليزر استخدام وتَكراُر لإلشعاع، والتعرُض الورم، تسبَّب ربما لكن واضح، غريَ النزيف
الدموية األوعية أحد تآُكل ُفَرص من وزاد هشاشًة، أكثَر جعلها ما العني، شبكية جرح يف

املرحلة. هذه يف ِفعله يمكن يشءٌ هناك يكن لم سقوطها. أو
بوضوح أييشء رؤيَة أو أصابعي عدَّ أستطيع أعد لم العرص، من متأخر وقٍت بحلول
الذي النحو عىل الحركة وبعض النافذة من منترشة بإضاءٍة إال أشعر ولم اليمنى. بالَعني
الَجفنان يكون عندما حتى الساطع، الضوء يف عينَيه، أمام ملوِّحًة يًدا املرءُ به يرى أن يمكن
ويف أكثر، أو أشُهر ستة يستغرق قد هذا لكن النهاية، يف سيزول الدَم إن يل قيل مغلَقني.

تماًما. الرؤية فقدت قد عَمليٍّا، اليمنى، عيني كانت الوقت هذا
عام نهاية يف يسوء، يشء كل بدأ حني اليوم، ذلك يف التفكري عن التوقَف أستطع لم
الجزء تعرُّض إثر سنوات، أربع من يقُرب ملا العنُي فيه ظلَّت الذي الرصاع ويف ،٢٠٠٥

النهائية؟ القاضية الرضبَة هي هذه كانت هل التَلف. أو للتآكل الشبكية من األكرب
وعزفُت عيني وأغمضُت البيانو إىل اتجهُت البرصية، األمور عن تفكريي إبعاد سبيل يف
الِفراش. إىل وذهبُت منوِّم ُقرَيص تناولُت التفكري، وتجنُّب مشاعري حدَّة لتخفيف ثم، قليًال.
تلك يف ُمغَمضتان وعيناَي إليه واستمعُت الساعة، ذو ِمذياعي أيقظني بعمق. ِنمت
أَر ولم عينيَّ فتحُت عندما إال فجأًة حدث ما أتذكَّر ولم والنوم، اليقظة بني الحاملة الحالة
ُغرفتي. تغمر الصباح شمُس كانت حيث غامض خافت ضوءٍ سوى اليمنى بالعني شيئًا
خروجنا بمجرد مًعا. للتمشية نذهَب أن واقرتَحت كيت زارتني اإلثنني، يوم صباح يف
املوازنَة يُحاولون بأشخاٍص املزدحم الصاخب جرينتش شارع يف الصباحي خب الصَّ إىل
وآباء كالبهم، لتمشية خرجوا وأشخاص أيديهم، بني الجوَّالة والهواتف القهوة أكواب بني
بل مذهوًال، كنُت ورطة. يف كنُت أنني أدركُت املدرسة، إىل طريقهم يف أطفالهم مع وأمهات
الجانب عىل يل ويربزون مادية، صوٍر يف دوا تجسَّ وقد فجأًة بَدوا الناسواألشياء ألن ُمرتعبًا؛
الصطدمُت األعمى، جانبي حاميًة يميني، عىل تسري كيت تُكن لم لو إنذار. سابِق دون األيمن
بوجودها. وعي أدنى دون األطفال بعربات واصطدمُت الكالب، يف ولتعثَّرت يشء، بكل

وعٌي لدينا يكون ال األحيان أغلب يف ألننا يجب؛ كما املحيطية رؤيتنا نُقدر ال نحن
املركزية. برؤيتنا نقراتنا، باستخدام ونستهدف ونُركز، ننظر، نحن قليًال. إال بها واضح
ننظر ما بموقٍع الشعور السياق، يُعطينا ما هي بذلك، تُحيط التي املحيطية، الرؤية لكن
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املحيطية؛ الرؤية عليه تضبط ما هي خاصة بصورٍة والحركة األوسع. العالم يف كان أيٍّا إليه
الرؤية تتحرَّك ثم الجانبني، ِكال عىل املتوقعة غري الحركات إىل تُنبهنا املحيطية فالرؤية

الستهدافها. املركزية
اليمني إىل الخارجي السطح من اليشء بعَض كبرية رشيحًة فإنَّ اآلن، إيلَّ بالنسبة
أرى فال رؤيتي. من اقتُطَعت قد — جدٍّا كبرية كعٍك كرشيحِة أكثر، أو درجة أربعني —
يف العني هذه يف املركزية الرؤية فقدُت لقد أنفي.6 من األيمن الجانب عىل تقريبًا يشء أيَّ
تحذيًرا، إلعطائي املحيطية الرؤية من يكفي بما أتمتَّع أزال ال كنُت أنني غري سابق، وقٍت
هنا، وعٌي لديَّ يعد لم أيًضا. هذا فقدُت اآلن لكنني الجانب. هذا يف يحدث ملا تنبيًها، أو
ال وُمرعبًا. ع متوقَّ غريَ كان، أيٍّا الجانب، هذا من البرصيَّ مجايل يدخل ما كلُّ وأصبح
فجأًة أشياء أو أشخاٌص يظهر عندما والصدمة، بل االرتباك، شعور عىل التغلب أستطيع
فكرة كذلك واختَفت إيلَّ، بالنسبة موجوًدا يعد لم الفراغ من ضخم جزءٌ ثَمة يميني. عىل

الفراغ. هذا يف يشء أيُّ هناك يكون أن «يمكن» أنه
النصفي»، االنتباه «عدم أو النصفي» الحيِّزي «اإلهمال عن األعصاب أطباءُ يتحدَّث
قبل كهذه. حالٌة بها تتَّسم التي الغرابة مدى عن تُعرب ال صة املتخصِّ املصطلحات هذه لكن
من األيرس والجانب األيرس جانبها يف رهيب إهماٍل من تُعاني مريضة لديَّ كان سنوات،
اإلطالق عىل يُهيئني لم هذا لكن األيمن.7 الجداري ها فصِّ يف دماغية سكتٍة نتيجَة الفراغ
دماغية، مشكلٍة عن بالطبع ينجم لم أنه من الرغم (عىل ُمماثل ِشبه وضٍع يف نفيس ألجد
وكيت أنا انتهيُت عندما وأعنَف أشدَّ بصورٍة األمر وتجىلَّ بَرصية). مشكلٍة عن نجم وإنما
ظننُت اختفت. كيت لكن امِلصعد، ورِكبُت تقدَّمُت مكتبي. إىل عائَدين واتَّجهنا تمشيتنا، من
عن صوت قال ثم بي. لتلحق وانتظرتها الربيد، من تتحقق أو البوَّاب إىل تتحدث أنها
رؤيتها يف لفشيل فقط ليس الذهول، أصابني تنتظر؟» «ماذا — صوتها وكان — يميني
عندي. وجوٌد له يكن لم «هناك» ألن هناك؛ وجودها تخيُّل يف حتى لفشيل ولكن يميني، عن
املوقف. هذا مثل عىل وحرفيٍّا تماًما تنطبق الذهن» عن بعيٌد العني عن «البعيد مقولة إن

٢٠٠٩ نوفمرب ٩

مع آجًال، أو عاجًال إْن سأتكيَّف، أنني عُت توقَّ النزيف. حدوث منذ أسابيع ستة مرَّت
فيها يظهر مرة كل يف يحدث. لم ذلك لكن النصفي، فضائي مع للبرص، النصفي فقداني
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زلت ما األوىل. املرة يف حدث كما ع متوقَّ غريَ األمر يكون يميني، عن فجأًة يشء أو شخٌص
واالختفاءات.8 الخياالت عالم واالنقطاع، املفاجأة عالم يف

املنطقة يف يجري ما لرؤية باستمرار رأيس بإدارة إال هذا مع التعامُل يمكنني ال
لتعويض بالكامل جسدي من الُعلوي الجزء ألوَي أن عيلَّ يتعنيَّ الواقع، (يف العمياء.
هو بل فحسب، ُمرهًقا ليس بذلك القيام لكن أفتقُدها.) التي ذلك نحو أو الستِّني الدرجات
فال كامل، برصيٍّ بمجاٍل أتمتَّع فإنني الخاص، بإدراكي يتعلق فيما ألنه سخيف؛ شعوٌر
غريبًا األمُر يبدو قد عنه. ألبحث يشءٌ ثَمة فليس ثَم ومن شخصية؛ بصورٍة شيئًا، أفتقد
وأُحدق أستدير أو جسدي ألوي عندما بغرابة أترصف أنني يشعرون الذين أيًضا، لآلخرين

فيهم.
النخاع كان إذا املثال، سبيل عىل البرص. بخالف أخرى حواسَّ مع ُموازية تجارب ثَمة
يف الحركة عىل والقدرة اإلحساس كامل يفقد فإنه بالكامل، ًرا مخدَّ لشخص الشوكيُّ
يمكن التي الغرابة عن كاملة بدقٍة يُعرب ال الوصف هذا لكن الجسم. من السفيل النصف
يف الواقع، يف تماًما، ينقطع بجسده، شعوره أي املرء، وعي إنَّ الشخص. بها يشعر أن
يُرسل ال ألنه نفسه؛ من كجزءٍ للمرء محسوًسا يعود ال لذلك يخضع وما التخدير، مرحلة

معه. حيِّزه، آخذًا مكانه، آخذًا اختفى لقد وجوده. عىل تدلُّ الدماغ إىل معلومات أيَّ
نوًعا غرابًة أكثُر أيًضا وهذا «املفقودتني»، ساَقيه إىل «ينظر» أن بالطبع للمرء يمكن
لِعلم ُمتحف يف الشمع كنماذج غريب، نحٍو عىل حقيقيتني غريَ تَبُدوان الساَقني ألن ما؛
بالفعل تفقد الجسم من امُلخدَّرة األجزاءَ أن الوظيفي، التصوير عرب ، تبنيَّ لقد الترشيح.
يعد لم إذ بَرصي؛ مجاٍل من األيمن الجانب يف األمُر يبدو هكذا الحسية. القرشة يف تمثيلها
وجود ال املخ إىل بالنسبة فهو هناك. تمثيل أيُّ له يعد لم أي الدماغ؛ إىل إشارات أي يُرسل

له.

٢٠٠٩ ديسمرب ٦

القليل سوى ق أحقِّ لم زلت وما به، أُصبت الذي النزيف حدوث منذ أسابيع عَرشة اآلن مرَّت
ق، بالتحقُّ وتَكراًرا ِمراًرا نفيس أُذكِّر أن يجب التكيُّف. طريق يف الدهشة إىل تدعو بصورٍة
للغاية بعيًدا يزال ال فاألمر األعمى؛ الجانب يف يشء أي نسيان أو تجاهل عدم من بالتأكد
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أحُد يل كتبه يشءٍ يف وأفكر ما، يوًما سأتكيَّف كنت إذا ا عمَّ أتساءل التلقائي. األداء عن
فوكس: ستيفن يُدعى مراسيلَّ،

مجاِل عىل ُفِرض الذي الجديد القيد هو العمق فقدان من بكثري أسوأ كان ما
بإطارات االصطدام نتيجة بالكدمات مغطَّاًة اليمنى ذراعي أصبَحت فقد بَرصي.
البانورامية الرؤية يستمدُّ كان لو كما يتعامل يَزال ال كان دماغي ألن األبواب؛
بذراعي الطاولة عىل من أشياءَ أُسقط ما كثريًا كنت كذلك العيننَي. من الكاملة
عاًما، ٢٢ مرور بعد حتى مشكلًة املحدود النطاُق يزال ال الواقع، يف اليُمنى.
فجأًة الناس مسارات تحتشد قد حيث املزدحمة األنفاق مرتو محطات يف خاصًة

وُمحرجة. عرضية اصطداماٍت إىل يؤدي ما يميني؛ عىل وبصمت

واملتخيَّلة، الحقيقية باملخاطر، مليئًا عموًما الخارجي والعالم جرينتش شارع يزال ال
يندفع أسابيع. عدة منذ بالنزيف إصابتي بعد مرة ألول للتمشية خرجُت حني كان كما
تجعلهم لدرجٍة النصية والرسائل الجوَّالة بالهواتف تماًما ُمنشغلني وهناك، هنا الناُس
تُشبه صغرية كالٌب برفقتهم وآخرون بمحيطهم، واعني وغريَ وُعميًا ا ُصمٍّ أنُفسهم هم
لضعاف للتعثر أسالًكا تُصبح أن شأنها من مرئية غري طويلٍة بسالسل يقودونها الحرشات،
الصغرية. االسكوتر درَّاجات عىل العني مستوى تحت مكان كلِّ يف يندفعون وأطفال البرص،
فجأًة، تفتح التي واألبواب الحريق، وصنابري واملواقد، البالوعات، أيًضا؛ أخرى مخاطُر ثَمة
جرَّاحي زبائن يهدفلزيادة بأكمله املشهُد يبدو الوجبات؛ يوصلون الذين الدرَّاجات وراكبو
والعمل معي بامليش أصدقائي يُساعدني الحظ ولحسن وحدي، السري عىل أجرؤ ال العظام.

املرحلة. هذه يف بالقيادة ألحلَم أُكن ولم األعمى. جانبي عىل حماية ودروِع كُمرشدين
عىل ومباغتتي اجتيازي ألحٍد يمكن ال حتى الرصيف من األيمن الجانب التزاَم أحاول
ِملًكا وليس مزدحًما يكون ما غالبًا فالرصيف دائًما؛ ممكنًا ليس هذا لكن األعمى، الجانب
الحرب قَلم القراءة، نظارة — مكتبي عىل أشياءَ أفقُد نفيس أجد أشاء. كما عليه ألستويلَ يل

يميني. إىل وضعتها إذا — للتَّو كتبته ِخطابًا السائل،
واحدة») بعنٍي الرؤية فن أحادية: «رؤية برادي فرانك كتاب يف يل قيل (كما ذلك ومع
كان إذا أكرب بسهولٍة فقدانها مع يتكيَّفون تقريبًا عينَيهم إحدى يفقدون من كلَّ فإن
املصابة العنُي كانت إذا أيًضا وبخاصة تدريجيٍّا، البرص فقدان كان إذا أو السنِّ يف صغريًا
مركٍز يف آتي (لألسف، جيدة. األخرى العني يف الرؤية وكانت املهيمنة، العنَي هي ليست
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العودة عىل قادرين الوقت مع الناس معظم فيصبح املعايري). هذه كل يف ما حدٍّ إىل ُمتدنٍّ
وعي أي خاص؛ بوعٍي محتفظني داموا ما برادي، يؤكد كما وذلك، وحرَّة، كاملة حياٍة إىل

املفقود. بالجانب فائق
ظلِّ يف الحدوث عن بعيٌد لكنه املستقبل. يف أيًضا إيلَّ بالنسبة ممكنًا هذا سيُصبح ربما
عائًدا كنُت فعندما الوقت. طوال تُحارصني أنها تبدو غريبة حوادث ثَمة الحايلِّ. وضعي
وكان اليمني إىل التفتُّ امِلصعد. دخلُت عندما «فقدته» بييل، صديقي مع نُزهة من أيام قبل
هو بدا غريبًا، شخًصا كان أنه أدركت ثم بييل. أنه للحظٍة ظننُت هناك، يقف ما شخٌص
ارتباك. بنظرِة به وتحديقي التفاتي من اليشء، بعَض وقِلًقا بل وحائًرا، ُمندهًشا نفسه
عن كان حيث اليمني، إىل أكثَر استدرُت عندما إال بييل أجد ولم . مختلٌّ أنني اعتقد أنه بد ال

بي. الخاص الالمكان أعماق يف الغريب، الشخص يسار
بييل اختفى الشاي، ية غالَّ ألضَع والتفتُّ تي شقَّ إىل وصلنا عندما دقائق، خمس بعد
يتحرَّك، لم بالضبط. فيه تركتُه الذي املكان يف حائرة، وقفٍة بعد وجدتُه، ولكنني أخرى، مرًة
الخاص والعقيل البَرصي «الالمكان» يف أي العمياء؛ بُقعتي يف وضعه بعيًدا التفاتي لكنَّ
تماًما ُمعارض نحٍو وعىل ثواٍن، غضون يف هذا حدوث إمكانية من أخرى مرًة اندهشُت بي.

ذاتها. بالدهشة يُصيبني هذا، فيها يحدث مرة كل ويف السليم. واإلدراك للذاكرة
أو الجديد، البرصي التحدِّي هذا مع التكيف عىل قادًرا كنُت إذا ما الوقُت سيحسم
يف اليمنى. عيني يف األقل عىل املحيطية الرؤية بعض وأستعيد أوًال النزيف سيختفي ربما
ال مكان ال دماغي، ويف اليمنى بالَعني برصي مجال يف كبريٌ مكان» «ال لديَّ ذلك، غضون
واألشياء األشخاص يزال ال إيلَّ، بالنسبة أبًدا. كذلك أكوَن أن يمكن وال مباًرشا وعيًا أعيه
استعارات مجرَد هذه تعد فلم العدم»؛ من فجأًة «يظهرون أو وتبتلعهم» األرض «تنشقُّ

والالمكان. العدم تجربة وصف يف قوله يمكنني ما أقرب ولكن إيلَّ، بالنسبة

هوامش

كاملة بحياٍة التمتع عىل قادرين يزالون ال البقعي التنكس من يُعانون ممن كثري (1)
خمس بعد أنها مشاكسة، عجوز سيدة وهي َمرضاي، إحدى أخربتْني ما. حدٍّ إىل ومستقلة
للغاية جيد نحٍو عىل «تكيََّفت البقعي التنكس بسبب املركزية الرؤية فقدانها من سنوات
كانت أنها من الرغم عىل طريقها، وإيجاد التنزُه بإمكانها يزال ال كان املحيطية.» بالرؤية

أقل. أو ٢٠ / ٢٠٠ رؤية بدرجة رسميٍّا، عمياءَ
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باسم اإلنجليزية يف املرئي» «التكرُّر مصطلح صاغ قد كريتشيل أن من الرغم عىل (2)
.palinopsia مصطلح يستخدمون اآلن الناس معظم فإنَّ ،paliopsia

تماًما مختلًفا نوًعا ُجمجمتي»، عرب «رحلة كتاب يف كارينثي، فريجيس وصف (3)
يحدث كالذي املستوى املنخفض امللء من نوًعا ليس إنه بَرصه. يفقد كان عندما امللء من

والذاكرة: الربط عىل يعتمد أعىل مستًوى عىل بكثري تعقيًدا أكثر ملءٌ ولكنه معي،

واستكمال اإلضاءة تغري عن ينتج تلميح كل تفسري تعلَّمُت الحايل، الوقت يف
كنت الذي هذا الغريب الظالم شبه عىل أعتاد بدأُت الذاكرة. من العام التأثري
لألشخاص العامَّ الشكل أرى أزال ال كنت به. اإلعجاب يف أبدأ وكدُت فيه، أعيش
أحاول كنُت فارًغا. إطاًرا يمأل اٍم كرسَّ بالتفاصيل يُزودني خيايل وكان ا، جدٍّ جيًدا
كان وحركاته. الشخص صوت بمالحظة أمامي أراه وجه ألي صورة تكوين
األلوان بني التمييز أستطيع ال أنني يجدون حني الدهشة تنتابهم ما غالبًا الناس
يُالحظها ال التي اللحظية الوجوه تعبريات التقاط بإمكاني كان لكن والظالل،
أنني ففكرة ُمندهًشا. أيًضا أنا وكنت الطبيعية. البرصية القدرة ذَوي من أحٌد
سوى بإمكاني يُكن لم … ُمفاجئ برعٍب أصابتْني بالفعل بالعمى أُصبُت ربما
كما تماًما املفقود، الحقيقي العالم بناء إلعادة الناسوأصواتهم كلمات استخدام
يف املوجودَة تلك تُشبه صوًرا تُشكِّل إذ فيها؛ ننام التي اللحظة يف أذهاننا تفعل
عتبٍة عىل وقفت املغلقة. أعيُننا أمام ترتاقص التي الَوبصات من الواقعية الحياة
الجسدية عيني كانت منهما. كلٍّ حقيقة يف أشكُّ وبدأت والخيال، الواقع بني
لها كانت منهما أيٌّ التأكد بإمكاني يعد ولم واحدة، عنٍي يف تمتزجان عقيل وعنُي

الفعلية. الهيمنة

الحشيش من القليل نُت دخَّ قد كنت تفسريهما. يف صعوبًة أجد واقَعتني ثَمة أن غري (4)
األزهار، بعض يف النشوة من بنوع التحديق يف تماًما مستغرًقا نفيس ووجدت املرتني، يف
الصباح مجد أزهار وبعض املرتني، إحدى يف أِصيص يف النرجس أزهار بعض وكانت
، عينيَّ أمام املكان تمأل األزهار أن يل بدا املرتني، كلتا يف األخرى. يف سياج فوق مجدولًة
وقد والحقيقي. الكامل األبعاد الثالثي بمجدها مزهوَّة حولها، من الفراغ يف بنفسها وتدفع
وهًما؟ أم «حقيقيٍّا» املشهد هذا كان هل الحشيش. تأثري زال عندما أخرى مرًة تقلََّصت
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بالعمق املربكة األوهام تلك الزائفة، املجسمة الرؤية عن جودته يف تماًما مختلًفا كان لقد
يكن لم الواقع يف بينما األرض، عىل خطوط صورة يف أحيانًا تُراودني كانت التي واملسافة
أراها أن اعتدت كما تماًما أراها وكنت بالفعل، عمٌق للزهور كان اإلطالق. عىل عمق أيُّ ثَمة
هذا فقد وهًما، أو منحرًفا إدراًكا قبُل من األمر كان إذا سليمتنَي. عينيَّ كلتا كانت عندما

الواقع. مع ومنسجًما حقيقيٍّا كان
فقدان األحيان؛ بعض يف الحشيش مع التأثري يف معاكسة تجاِرب مراسيلَّ لبعض كان

مرسومة. لوحٍة مثَل األبعاد الثنائيُّ البرصيُّ عاملهم يبدو بحيث املجسمة، الرؤية
بإعتام العني عدسة إصابة مع تدريجيٍّا، اليمنى عيني يف املحيطية الرؤية ساءت (5)
املجسمة الرؤية من بالفعل الضئيل القدر تضاءل ذلك، أثر وعىل اإلشعاعي. للعالج فعل كردِّ
والرؤية املحيطية الرؤية عادت ،٢٠٠٩ عام ربيع يف العني عدسة إعتام أُزيل عندما . لديَّ
إىل ذهبُت وعندما ُزرقًة، وأكثر إرشاًقا أكثَر اليمنى بعيني يشء كل بدا فجأًة. املجسمة
مذهَلني ونضارة بتألق األلوان أَر لم التايل، اليوم يف النباتات حديقة يف األوركيد معرض
فِرحُت برصي. مجال من السفيل الجزء يف نحوي تندفع الزهور أيًضا رأيُت بل فحسب،

املجسمة. الرؤية إىل األقل) عىل (الجزئية عودتي ِقَرص مدى أدرك لم لكني بهذا،
حاَل البرصي املجال لتكبري مختلفة ميكانيكية أو برصية ُطرٌق هناك تكون قد (6)
درجات ثمانَي أو ستَّ يُتيح قد املثال، سبيل عىل املوشور، فاستخدام العينني. إحدى ُفقدْت
ثمة أيًضا. املرايا باستخدام بارعة اسرتاتيجياٌت هناك تكون وقد البرصي، للمجال إضافية
الخامس القرن يف أوربينو دوق كان الذي فيديريكو، محاولة يف كان تطرًفا أكثُر حلٌّ
الدائم التهديد من خوفه إىل ونظًرا الرياضية. املسابقات إحدى يف عينَيه إحدى وفقد عرش
أنفه جرس ببِرت جرَّاحيه أمر املعركة، ساحة يف براعته عىل الحفاظ يف ورغبته باالغتيال

املتبقية. لعينه أوسع مجاٍل إلتاحة
الذي «الرجل كتاب يف اليمني!» إىل «العينان فصل يف املريضة هذه عن كتبُت (7)
«عندما يقول: كتب الذي ميسوالم، مارسيل إم زمييل قدَّمه آخر مثاٌل قبعة». زوجتَه حسب
عن فجأًة انقطع قد الكون نصُف كان لو كما املريض يترصف قد شديًدا، اإلهمال يكون
ال النصفي الحيِّزي اإلهمال من يُعانون الذين املرىض … معنًى ذي شكل بأي الوجود
يشءٌ يوجد ال أنه لو كما أيًضا بل األيرس، النصف يف يقع ال شيئًا أن لو كما فقط يترصفون

هناك.» يقع أن يمكنه حال بأي مهم
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الشعوَر هذا العمر، منتصف يف تماًما كفيًفا أصبح الذي هال، جون يصف (8)
الصخور»: «ملس كتابه يف باملفاجأة

الحديث واصلت لقد يتكلَّموا. لم ما لألشخاصوجوٌد ليس املكفوف، إىل بالنسبة
قد يكون ربما موجود. غري أنه ألكتشَف فقط ُمبرص صديٍق مع مرَّات عدة
املحادثة أن ظانٍّا ابتسَم أو برأسه أومأ قد يكون ربما يُخربني. أن دون انرصف

فجأًة. اختفى فقد إيلَّ، بالنسبة أما انتهت. قد
يوجد ال فجأًة. صوٌت ويُخاطبك فجأة. يٌد بك تُمسك أعمى، تكون عندما
للشخص يمكن … يُخاطبني من وجود يف سلبي عامل أنا … استعداد أو ب تأهُّ
السوق. أو الشوارع يف يتجول وهو إليه، التحدث يريد من يختار أن العادي
إيَّاهم لتحيَّته مهيَّأ مسبق وجوٌد لديهم إليه، بالنسبة بالفعل موجودون فالناس
ويذهبون. يأتون تون، مؤقَّ إنهم الحركة، قيد فالناس الكفيف، إىل بالنسبة أما …

يختفون. ثم العدم، من يخرجون
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أدمغتنا تُحدد مًدى أيِّ إىل الخاصة؟ تَجاِربنا نخلق أو نؤلف َمن نحن نَُعد مًدى أي إىل
خالل من أدمغتنا نُشكل مًدى أي وإىل مسبًقا، التجاِرب هذه بها نوَلد التي نا حواسُّ أو
األسئلة. هذه عىل ع متوقَّ غريَ ضوءًا كالعمى عميق إدراكي حرمان آثار تُلقي قد التجِربة؟
وربما ضخم، تحدٍّ أمام الشخَص يضع متأخرة، عمرية مرحلٍة يف خاصًة البرص، ففقدان

القديمة. الطريقة تنهار عندما عامله، وتنظيم للعيش جديدة طريقة إليجاد ساحٍق،
من العمى»، مع تجربة الصخور: «ملس بعنوان استثنائيٍّا كتابًا يُت تلقَّ ،١٩٩٠ عام يف
البرص؛ ضعف من يُعاني وهو هال نشأ إنجلرتا. يف الدينية الرتبية أستاذ هال، جون تأليف
تماًما عمياءَ اليرسى عينُه وأصبحت عرشة، الثالثَة عمر يف العني عدسة يف بإعتام أُصيب إذ
والثالثني الخامسَة بلغ حتى معقولًة اليُمنى عينه يف الرؤية وظلَّت سنوات. بأربع ذلك بعد
إىل هال احتاج ثَم ومن الرؤية؛ يف املطَِّرد الضعف من َعقٌد ذلك تال ولكن ذلك، نحَو أو
،١٩٨٣ عام ويف ُسمًكا. وأكثَر أكثر بأقالٍم الكتابة إىل واضُطرَّ وأقوى، أقوى ُمكربة عدساٍت

للبرص. تماًما فاقًدا أصبح واألربعني، الثامنة عمر يف
ذلك. تَلت التي الثالث السنوات يف أمالها التي اليوميات هو الصخور» «ملس كتاب إن
هو أدهشني ما أكثُر كان ولكن كفيف، للعيشكشخٍص تحوُّله حول الثاقبة بالرُّؤى ميلء إنه
والذاكرة، البرصية الصور يف تدريجي ضعٍف من كفيًفا، أصبَح أن بعد عانى، كيف وصفه

العميق». «العمى أسماها حالٌة وهي األحالم)، يف (إال النهاية يف تماًما تالشيهما ثم
«فكرة» فقدان أيًضا بل والذكرياتفحسب، البرصية الصور فقداَن بهذا هال يقصد لم
فقَدت أنها يبدو و«مواجهة» و«هناك» «هنا» مثل مفاهيَم إن حتى ذاتها، حدِّ يف الرؤية
يعد لم مرئية. ِسماٍت أو أشكاًال لألشياء بأن اإلحساس اختفى لقد إليه. بالنسبة معناها
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صورة إنشاء يُمكنه كان بإصبعه. الهواء يف تتبَّعه إذا إال ٣ العدد يبدو كيف تخيُّل بإمكانه
برصية. صورًة ليس ولكن ،٣ للعدد «حركية»

استحضاَر يستطيع يعد لم إذ البداية؛ يف هذا من واألىس االنزعاج أشدِّ يف هال كان
ذلك بعد لكنه لديه. واملحبَّبة املألوفة واألماكن الطبيعية املناظر أو أوالده أو زوجته وجوه
الواقع، يف البرص. لفقدانه طبيعيٍّا فعٍل ردَّ هذا معتربًا ملحوظة، جأش برباطة األمر تقبَّل
لحواسه الكامل للتطور أساسيٍّا رشًطا كان البرصية الصور فقدان أن شعر قد أنه يبدو

وتعزيزها. األخرى
ما عىل بَرصيَّني غريَ وذاكرته خيالُه أصبح التام، بالعمى هال إصابة من عامني بعد
أحيانًا تُذكرنا وبلُغة عميقة، دينيَّة بطريقٍة الوالدة. منذ أعمى شخًصا كان لو كما يبدو
من بنوٍع له مستسِلًما العميق العمى من حالة يف هال دخل الصليب، يوحنا القديس بلغة
مستقالٍّ مكانًا ، ومستقالٍّ حقيقيٍّا «عامًلا باعتباره العميق العمى عن تحدَّث والفرح. اإلذعان
البرشية الحاالت من واحدة يف تكون أن يعني جسدك بكامل مبًرصا تكون أن … بذاته

املركَّزة.»
انتباهه، تحويَل يعني هال، نظر وجهة من جسده»، بكامل «مبًرصا املرء يكون أن
ثَم ومن جديَدين. وقوة ثراءً اكتسبَت الحواسَّ هذه وأن األخرى، للحواسِّ جاذبيته، مركز
يرسَم أن استطاع االهتمام، من كثريًا أواله أْن يسبق لم الذي املطر، صوت أن كيف عن كتب
عندما صوته عن مختلًفا كان الحديقة مسار فوق صوته ألن كامًال؛ طبيعيٍّا مشهًدا له
يَفصل الذي ياج السِّ عىل أو حديقته، يف جريات الشُّ عىل أو املروج، عىل إيقاعي بصوٍت يقرُع

الطريق: عن الحديقة

لم التي األشياء عىل ملوَّنة طبقًة يُلقي إذ يشء؛ كلِّ مالمح إبراز يف طريقٌة للمطر
املتساقُط املطُر يخلق مفتَّت، ثَم ومن متقطِّع عالٍم من فبدًال قبل؛ من مرئيًة تكن
… الحال يف بأكمله للموقع امتالءً يُوفر … الصوتية للتجِربة استمراريًة باطِّراد
واآلخر. العالم من جزء كل بني الفعلية وبالعالقات باملنظور إحساًسا يُعطي

شعَر األخرى، ه حواسِّ َشحذ جانب إىل الجديدة، االنتباه) (أو السمعية تجربته قوة مع
بعيًدا العالم، يف بالوجود اإلحساس قوة الطبيعة، مع واأللفة الحميميَّة من بإحساس هال
تنطوي مظلمًة «ِهبًة إليه بالنسبة العمى أصبح ُمبًرصا. كان عندما عَرَفه يشء أي عن
طريقٌة تماًما، جديد نظاٌم ولكنه أكَّد، كما «تعويض»، مجرَد هذا يكن لم مفارقة». عىل
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التعايش محاولة َزيِف أو إجهاد من البَرصي، الحنني من تحرَّر وهكذا، للوجود. جديدة
واتَّسع جديدتنَي. وُهوية حرية جديًدا، تركيًزا ووجد «طبيعي»، شخٌص كأنه الوضع مع
وأصبح وأعمق، أقوى كتاباتُه وأصبحت تدفًقا، أكثَر أصبح إذ الجامعة؛ يف تدريسه نطاُق

ُصلبة.1 أرٍض عىل يقف أخريًا أنه شعَر ثقة. وأكثر وروحيٍّا فكريٍّا ُجرأًة أكثَر
أشكال من شكٍل من يُحَرم الذي الفرد قدرِة مدى عىل مذهًال مثاًال هال وصُف يل بدا
إدراكية ُهوية إىل جديد، مركٍز إىل وتوجيِهها بالكامل، نفسه تشكيل إعادة عىل اإلدراك
للذاكرة االندثار هذا ملثِل املمكن من يكون أن العادي غري من أنه وجدُت ذلك، ومع جديدة.
امتدَّت وقيمة ثرية برصيٍة بتجِربة يتمتَّع بالغ لشخٍص يحدث أن وَصفه، كما البرصية،
التي هال، رواية صحة يف أشكَّ أن يَسعني ال أنني غري منها. االستفادُة يمكنه لعقود،

والوضوح. الدقة من قدر بأقىص رسَدها

مما بكثري جموًدا أقلُّ الدماغ أن املاضية القليلة العقود يف املعرفيُّون األعصاب علماء عَرف
األجزاء أن أظهَرت إذ ذلك؛ يف الرُّوَّاد من واحدًة نيفيل هيلني كانت وقد قبل. من يُعتَقد كان
ُولدوا الذين أولئك (أي للنطق السابق بالصَمم املصابني األشخاص لدى الدماغ يف السمعية
وتؤدي نشطًة ظلَّت بل تتدهور. لم ذلك) نحو أو عاَمني بلوغ قبل كذلك أصبحوا أو ا ُصمٍّ
تعبري حدِّ عىل تخصيُصها» «أُعيد أو تحوََّلت، فقد جديَدين؛ ووظيفة بنشاط لكن وظيفتها،
أو مكفوفني، ُولدوا الذين أولئك عىل املقارنة الدراساُت وتُظهر املرئية. اللغة ملعالجة نيفيل،
تخصيصها إعادُة يمكن البرصية القرشة مناطق بعض أن مبكرة، سنٍّ يف بالعمى أُصيبوا

واللمس. الصوت ملعالجة واستخدامها
واللمسوالحواس للسمع يمكن البرصية، القرشة من ألجزاء التخصيصهذه إعادة مع
ُمبرص شخص أيُّ يستطيع ال ربما ُمفِرطة حدٍة ذات تُصبح أن املكفوفني لدى األخرى
القرن من الستينيَّات يف أظهر الذي الرياضيات عالُم مورين، برنارد أصيب لقد َرها. تصوُّ
بسبب السادسة سنِّ يف بالعمى الخارج، إىل الداخل من الكرة قلُب يمكن كيف العرشين
أي املكاني؛ الحس من ا خاصٍّ نوًعا تطلَّب الرياضيات يف إنجازه أن يرى كان الجلوكوما.
ُمشابه نوٌع وثَمة مبِرص. رياضيات عالم يملكه أن يُحتمل أييشء يفوق مليسوخيال إدراك
رسم الذي املحاريات عالم فريميج، جريات عمل جوهر كان اللمسية أو املكانية للموهبة
وهيئاتها. املحار أشكال يف طفيفة اختالفاٍت عىل ِبناءً الجديدة، الرخويَّات أنواع من العديَد

الثالثة.2 سن منذ كفيًفا فريميج كان
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القرن سبعينيات يف بَدءوا والتقارير، النتائج هذه مثَل األعصاب علماءُ واَجه عندما
أول يف األقل عىل الدماغ، يف اللُّدونة أو املرونة بعض وجود بإمكانية االعرتاف يف العرشين
يُصبح يُعتقد، كان كما الحِرجة، املرحلة هذه انتهاء عند ولكن اإلنسان. عمر من سنتني

بكثري. لدونًة أقلَّ الدماغ
الحيس. للحرمان استجابًة جذرية؛ تحوُّالت إجراء عىل قادًرا الدماغ يظلُّ ذلك، ومع
تعصيب أنَّ وزمالؤهما باسكوال-ليوني وألفارو مرابط لطفي أوضح ،٢٠٠٨ عام ففي
غري األشكال إىل ملحوظًة تحوالٍت أحدثَت قد أيام خمسة إىل تصل قصرية ملدٍة العيننَي
الفسيولوجية التغريات أظَهروا وقد امُلبِرصين، البالغني لدى حتى واإلدراك، للسلوك املرئية
التغيريات هذه مثل بني التمييز املهمِّ من أنه (ويرون هذا. مع توافَقت التي الدماغ يف
روابط ولكنها مسبًقا، موجودة روابط من تستفيد أنها يبدو التي للعكس، القابلة الرسيعة
استجابًة خاصة بصورٍة تحدث التي األمد الطويلِة التغريات وبني وكامنة، مرتابطة حسية
القرشية.) للدوائر ُكربى تنظيم إعادة عملياِت يستلزم قد الذي الِخلقي، أو املبكِّر للعمى

فقدان مع تكيََّفت قد الرشد، مرحلِة يف حتى البرصية، هول قرشة أن يبدو ما عىل
بينما — والشم واللمس، السمع، — أخرى حسيَّة وظائف تويلِّ خالل من البرصية املدخالت
للعمى نموذًجا كانت هال تجربة أن حسبُت وقد البرصي. التصور عىل القدرة عن تتخىل
اللدونة عىل رائًعا ومثاًال برصه، فقَد من لكلِّ اآلجلة، أو العاجلة االستجابة أي املكتَسب،

القرشية.

من الرسائل من عدٍد ي بتلقِّ فوجئت ،١٩٩١ عام يف هال كتاب عن مقاًال نرشُت عندما ولكن
بعض يف نربتها يف وساخطًة اليشء بعَض ُمحرية رسائل كانت ما غالبًا أشخاصمكفوفني،
هال تجربة مع التماهَي يستطيعون ال أنهم األشخاص هؤالء من العديُد كتب فقد األحيان.
أو البرصية تخيُّالتهم يفقدوا لم البرص، فقدانهم من عقوٍد بعد حتى أنفسهم، إنهم وقالوا
تقول: عمرها من عرشة الخامسة يف برصها فقدت التي النساء إحدى فكتبْت ذكرياتهم.

زلُت فما للغاية. برصيٍّا شخًصا نفيس أعترب … تماًما عمياءُ أنني من الرغم عىل
املفاتيح لوحة عىل يَديَّ أرى أن أستطيع اآلن، أكتب وبينما أمامي. أشياءَ «أرى»
كما لشكلها. ذهنية صورٌة لديَّ يكون حتى جديدة بيئٍة يف بالراحة أشعر ال …

أيًضا. املستقل لتحرُّكي ذهنية خريطٍة إىل أحتاج
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هال تجربَة اعتربت عندما واحد، جانٍب من أنظُر األقل عىل أو مخطئًا، كنُت هل
أكثَر االستجابة من واحد نمٍط عىل بالتأكيد أذنبُت هل البرص؟ لفقدان نموذجيًة استجابًة

جذريٍّا؟ املختلفة األخرى االحتماالت عن ُمتغاضيًا يجب، مما
أسرتايل نفٍس عالِم من رسالًة يُت تلقَّ عندما سنوات بضِع بعد ذروتَه الشعوُر هذا بَلغ
الدماغ معضلة عن كتبَه كتاٍب عن ولكن العمى، عن يل توري يكتب لم توري. زولتان يُدعى
الحادية سن يف حادث يف بالعمى أصيب أنه رسالته يف أيًضا ذَكر الوعي. وطبيعة والعقل
من السمعي إىل البرصي النمط من بالتحوُّل «نُصح أنه من الرغم عىل ولكن والعرشين.
أي الداخلية؛ عينه تطوير عىل ذلك من بدًال وعَزم املعاكس، االتجاَه سلك التكيُّف»، أجل

ممكن. أقىصحدٍّ إىل البرصي، ر التصوُّ عىل قدراته
الصور، توليد عىل ملحوظة قدرًة ر طوَّ إذ هذا؛ يف استثنائيٍّا نجاًحا ق حقَّ إنه قال
افرتايض برصي عالم بناء عىل قادًرا أصبَح أنه لدرجة ذهنه، يف ومعالجتها بها، واالحتفاظ
كان األحيان بعض يف إنه بل فقده، الذي اإلدراكي كالعالم إليه بالنسبة وعميًقا حقيقيٍّا بدا
بدا ربما بأشياءَ القيام من الصوُر هذه مكَّنته ذلك، إىل باإلضافة عمًقا. وأكثَر واقعيًة أكثَر

بها. القياُم كفيف رجٍل عىل الصعب من
الجملونية السقوف املتعدِّد منزيل يف كاملة السقف َمزاريب استبدلُت «لقد قائًال: كتب
الذي العقيل َفضائي معالجة عىل الرتكيز والجيدِة الدقيقة قدرتي عىل فقط ُمعتمًدا بمفردي،
الواقعة، هذه تفاصيل يف الحًقا توري أسهَب االستجابة.» ورسيَع للغاية مِرنًا اآلن أصبح
منزله سطح عىل بمفرده كفيف رؤية من جريانَه أصاب الذي الشديد االنزعاج إىل مشريًا

بالطبع). معه فارق أيَّ يُحدث يكن لم الظالم أن من الرغم (عىل ليًال
متاحًة تكن لم بُطرٍق التفكري من مكَّنَته حديثًا املعزَّزة البرصيَة صوره أن وشعر
الحلول، وتصور األخرى، واألنظمة اآلالت وسَط بنفسه يُلقَي أن له وأتاحت قبل، من له

والتصاميم. والنماذج،
طابَع ذي آخر، كتاب تأليف يف يُفكر أن عليه مقرتًحا توري، رسالة عىل رددُت
بأكثِر لهذا استجاب وكيف بالعمى، حياته تأثُّر كيفيَة فيه يستعرض شخصية، أكثَر
كتابه مخطوطَة يل أرسل سنوات، ِبضع وبعد ظاهرها. يف وُمتناقضة مستبَعدة طريقٍة
يف املبكِّرة البرصية ذكرياته توري وصف الجديد، الكتاب هذا يف الظالم». من «الخروج
األزرق اللون ذات بودابست حافالت الثانية: العاملية الحرب قبل املجر يف والشباب الطفولة
الغاز، مصابيح وضوء البيض، كصفار األصفر اللون ذات ام الرتِّ وقاطرات السماوي،
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يجوب والرَغد، بالسعادة ينعم شابٍّا وصف بودا. تالل سفح عىل املعلَّقة الحديد والسكة
بيئٍة يف ونشأ املدرسة، يف ويمرح ويلعب الدانوب، نهر فوق املشجرة الجبال والده مع
رئيًسا توري والد كان مجال. كلِّ يف وامُلتخصصني وامُلمثلني الكتَّاب وسط الثقافة رفيعة
كتب ليقرأها. السيناريوهات ابنه يُعطي ما غالبًا وكان املتحركة، للصور كبرٍي الستوديو
خيايل، إلعماِل والشخصيات، والحبكات القصص لتصور الفرصة ذلك يل «أتاح توري:

التالية.» السنوات يف قوة ومصدَر نجاة طوَق أصبحْت مهارٌة وهي
السوفييت. احتالل ثم بودا، وحصار النازي االحتالل مع وحشية نهايًة هذا كل انتهى
الكون، رسُّ الكربى: األسئلة إىل بشغف منجذبًا ُمراهًقا، ذلك يف وكان نفسه، توري وجد
أنه عمره من عرشة التاسعَة يف شعر عندما والعقل. الوعي رسُّ يشء كل وفوق والحياة،
بعدم ولِعلمه النفس، وعلم األعصاب، وعلم والهندسة، األحياء، علم يف االنغماس إىل بحاجة
أسرتاليا، إىل واتَّجه توري هرب السوفييت، حكم تحت املجر يف الفكرية للحياة فرصة وجود
يونيو يف عالقات. أيُّ له وليس ُمفلًسا كان ألنه اليدوية؛ الوظائف من العديد يف عِمل حيث
الكيماوية للمواد األحماضبمصنع حوضألحد يف السدادة يفكُّ كان عندما ،١٩٥١ عام من

حياته: شَطر الذي للحادث تعرَّض فيه، يعمل كان

وجهي ابتلَع الحمض فيض يف ضوء وميَض تام بوضوٍح رأيتُه يشء آخر كان
السوداء الدائرَة يُشبه بما مؤطَّرة الرشارة، من ثانية نانو مرَّت حياتي. وغريَّ
التي الشعرة النهائي، املشهد هو هذا كان قدم. من أقلَّ بُعد عىل طبلة، لسطح

البرصي. بماِيضَّ تربُطني

أن عليه سيتعنيَّ وأنه منه، ميئوًسا ترضًرا رتا ترضَّ قد قرنيَّتَيه أن واضًحا صار عندما
واللمس، السمع عىل اعتماًدا للعالم تمثيله بناء بإعادة نُصح كفيف، كرجٍل حياته يعيش
يكن لم أو ِفعله توري يستطع لم أمًرا هذا كان لكن تماًما». والتخيل البرص و«نسيان
املرحلة: هذه يف حسًما األكثر االختيار اتخاذ أهمية عىل يل األوىل رسالته يف أكَّد لقد ليفعله.
بناء إعادة عىل جزئيٍّا اإلحساس من املحروم الدماغ قدرة حدود معرفة الفور عىل «قررُت
باملشاعر املرء يشعر كتابه، يف ولكن كتجربة. مجرًدا، األمر يبدو أخرى، بعبارٍة الحياة.»
توري عليه يُطلق كما الفارغ»، «الظالم — الظالم من الرعب قراره: وراء الكامنة الهائلة
بالضوء االحتفاظ يف الشديدة والرغبة — يبتلعني» كان الذي الرمادي «الضباب عادًة،
والخيال. الذاكرة يف فقط ذلك كان لو حتى وحي، زاٍه برصي بعالم االحتفاظ والرؤية،

البداية. منذ التحدِّي نربة وتظهر هذا، كل يقول نفسه كتابه عنوان
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يف القدرَة هذه د، متعمَّ نحٍو عىل التصور عىل قدرته يستخدم يُكن لم الذي هال، فقَد
توري، أما ،٣ العدد رسم اتجاه تذكُّر عىل قادر غريَ وأصبح سنوات، ثالث أو سنتنَي غضون
يف أرقام أربعة من مكوَّنة أعداد رضب عىل قادًرا أصبح ما فرسعان اآلخر، الجانب عىل
و«يرسم» سبورة، عىل كانت لو كما ذهنه يف بأكملها الحسابية العملية يتصور إذ بعضها؛

مختلفة. بألواٍن الفرعيَة العملياِت
كبريًا جهًدا باذًال البرصي، ره تصوُّ تجاَه و«ِعلمي» َحِذر موقٍف عىل توري حاَفظ
اإلبقاءَ «تعلَّمُت يقول: كتَب ذلك ويف املتاحة. الوسائل بكل الذهنية صوره دقة من للتحقق
ة ِكفَّ املعلومات بعُض تُرجح عندما فقط واملكانَة املصداقية ومنَْحها مؤقتًا، الصورة عىل
إىل البرصي ره تصوُّ مصداقية يف الكافية الثقة اكتسب ما ورسعان لصالحها.» امليزان
بنفِسه. السقف يف إصالحاٍت أجرى عندما حدث كما عليه، اعتماًدا بحياته املجازفة حدِّ
ر، وتصوُّ «تخيُّل عىل قادًرا أصبح فقد بَحتة. ذهنية أخرى مرشوعاٍت إىل الثقة هذه وامتدَّت
كنُت بداخلها. كنت لو كما عملها أثناء تفاضليَّة تروس ُعلبة بداخل ما املثال، سبيل عىل
بدأُت يجب. كما الدوران وتوزع وتدور، وتُغلق، تتحرك، عندما السنون مشاهدة عىل قادًرا
ُمتصوًرا مختلفة، بُطرٍق والتقنية امليكانيكية باملشاكل املتعلقة الداخلية الرؤيَة هذه أُجرب
القدرة هذه أن توري اعتقد الحيَّة.» الخلية يف أو الذرَّة يف الفرعية املكونات بني العالقاِت
الدماغ معضلة يف جديدة نظر ِوجهة إىل الوصول من تمكينه يف أساسيًة كانت التصور عىل

املتفاعلة.» الروتينية لألنشطة دائم «كتالعٍب الدماغ تصور خالل من والعقل

مذكراٍت عىل أدلًة يُت تلقَّ الظالم»، من «الخروج كتابه مخطوطة استالم من وجيزة مدٍة بعد
حني يف تينربكني. لصربية التبت» إىل يؤدي «طريقي كتاب العمى: حول إضافية أخرى
الدماغ وحاالت األشياء بجوهر ُطرِقهما اختالف عىل ُمنشغالن مفكِّران وتوري هال أن
أنحاء جميع عرب الغالب، يف بمفردها ارتحَلت، فقد عَميل؛ شخٌص تينربكني فإن والعقل،
من ويُحَرمون البرش من أقلُّ أنهم عىل يُعاَملون قرون عدَة املكفوفون ظلَّ حيث التبت،
يف بمفردها تينربكني، َت غريَّ املجتمع. يف بدوٍر االضطالع أو االحرتام، أو العمل، أو التعليم،
طريقة أشكال من شكًال ابتكَرت إذ ذلك؛ نحو أو املايض الَعقد مدى عىل وضعهم الواقع،
هذه خرِّيجي ودَمَجت هناك، للمكفوفني مدارس أوَّل وأنشأت التبتية، اللغة لقراءة برايل

مجتمعاتهم. يف املدارس
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كانت لكنها تقريبًا، الوالدة منذ اإلبصار يف ضعف من تُعاني نفُسها تينربكني كانت
يف طفلًة كانت عندما عرشة. الثانية عمر حتى الطبيعية واملشاهد الوجوه تحديد عىل قادرًة
التعرف عىل قادرًة تَُعد لم وعندما باأللوان، خاص شغٌف لديها وكان الرسم، أحبَّت أملانيا،

األشياء.3 عىل للتعرف األلوان استخداُم بإمكانها يزال ال كان والِبنيات، األشكال عىل
استمرَّت التبت، إىل ذهبَت عندما السنني لعرشات تماًما عمياءَ كانت أنها من الرغم وعىل
والبرصية، اللفظية األوصاف مع جنب إىل جنبًا األخرى ها حواسِّ استخدام يف تينربكني
واملساحات، الطبيعية للمشاهد «صور» لتكوين وامُلواكب القوي التصويري واإلدراك
الصور هذه تكون قد مستِمعيها. تُذهل لة ومفصَّ للغاية زاهية صور — واملشاهد للبيئات
إلحدى روايتها جاءت كما الواقع، عن هزليٍّا أو جامًحا اختالًفا مختلفًة األحيان بعض يف
يف العظيمة املالحة البحرية كو، نام إىل رفقائها أحد مع سيارٍة يف كانت عندما الحوادث
امِللح من شاطئًا خيالها يف رأت البحرية، اتجاه يف بشغٍف تينربكني استدارت عندما التبت.
الفريوزية املياه من ضخمة كتلٍة حافة عىل املساء، شمس تحت كالثلج املتأللئ املتبلور
يُشاهدون البدو بعض هناك كان العميقة، الخرضاء الجبَل جوانب عىل وباألسفل، …
كانت ولكنها اإلطالق، عىل البحرية إىل «تنظر» تُكن لم أنها اتَّضح ثم ترعى. وهي ثريانهم
لم الرمادية. الطبيعية واملشاهد الصخور يف «تُحدق» كانت حيث آخر، اتجاٍه مواجهة يف
إن الحيوية. شديَد بَرصيٍّا خياًال لديها بأنَّ سعيدٌة هي بل تماًما، التبايناُت هذه تُزعجها
وليس رومانسيٍّا انطباعيٍّا يكون أن شأنه من الذي الفني، النوع من األساس يف خيالها
واقعيٍّا يكون أن يجب الذي املهندس، خيال هو توري خياُل بينما اإلطالق، عىل واقعيٍّا

التفاصيل. أدقِّ يف حتى ودقيًقا

بعنوان التي مذكراتُه، تتناول الذي الفرنسية املقاومة ُمناضيل أحَد لوسريان جاك كان
ن تتضمَّ ولكنها بوخنفالد، يف ثم النازيِّني مواجهة يف تَجاِربه أغلبها يف نور»، هناك «وكان
كان العمى. مع املبكرة تكيُّفه ملحاوالت الجميلة الوصفية التصويرات من العديَد أيًضا
بأنها يشعر أصبح سنٌّ وهي سنوات، ثمانَي تجاوز قد يكن ولم حادث يف بَرصه فقد قد
إليها، للرجوع غنيَّة برصية تجربٌة بالفعل لديه كانت فبينما االحتمال؛ هذا ملثِل «مثالية»
الذِّهنية. أو منها البدنية سواءٌ بعُد، تتشكَّل لم عمره من الثامنة يف كصبيٍّ «عاداته كانت

حدود.» بال مِرنًا جسده كان فقد
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البرصي: ره تصوُّ يفقد لوسريان بدأ البداية، يف

معظم ووجوَه وأبي أمي وجوه نسيُت البرص، فقداني من للغاية قصرية مدٍة بعد
أصحاب من األشخاُص كان إذا بما االهتمام عن فُت توقَّ … أحببتُهم الذين الناس
أن شعرت خرضاء. أو زرقاءَ بعيوٍن كانوا إذا وما البيضاء، أو الداكنة البرشة
التي … الفارغة األشياء هذه مراقبة يف ينبغي مما أكثَر وقتًا يقضون امُلبرصين
كان األحيان، بعض ويف يمتلكونها. الناس يَُعد فلم فيها. أُفكر حتى أُعْد لم

أصابع. أو رءوس بال ذهني يف يظهرون والنساء الرجال

أُعد لم ُمتزايد، نحو «عىل يقول: كتب الذي هال قاله ما وبني هذا بني تشابٌه ثَمة
إدراِك يف الوقت مع وأكثر أكثَر تتصاعد صعوبًة أجد األشخاص… شكل تخيَُّل حتى أُحاول

محدًدا.» شكًال لهم أنَّ لفكرة معنًى أيِّ إيجاد يف يشء، كأي يَبدون األشخاص أن
وتصنيفاته، ِقيَمه من والعديد الفعيل املرئي العالم عن التخيلِّ مع ذلك، بعد ولكن
يُعرِّف وأصبح توري. عالَم كثريًا يُشبه تخيُّيل برصي عالم واستخدام بناءِ يف لوسريان بدأ

البرصيون». «املكفوفون وهي خاصة، لفئٍة ُمنتميًا بوصفه نفسه
شكل ال وغامر ق متدفِّ إشعاع إحساسبالضوء، هيئة عىل الداخلية لوسريان رؤية بدأت
ومع الروحاني، ِشبه السياق هذا يف اختزاليًة تبدَو أن العصبية املصطلحات عىل يتعنيَّ له.
للقرشة ُمتهيجة وشبه عفويَّة استثارة انطالق، كظاهرة هذا بتفسري املرء يُغامر قد ذلك
َطنني الظاهرة هذه مثل تُشبه (ربما العادية. البرصية املدَخالت من اآلن املحرومة البرصية،
تخيُّلية تجربًة الحالة، هذه يف ُمنحت، قد أنها من الرغم عىل الوهمية، األطراف أو األذن
اتَّضح، كما ذلك، بعد ولكن خارقة.) قوٍة من عنرص مع صغري، لصبيٍّ ومبكِّرة مخلصة
لها. شكل ال ة أشعَّ رؤية مجرَد وليس البرصي، التصور عىل كبريًة قدراٍت يمتلك نفَسه وجد
يعرض «شاشة» عقلُه بنى الداخلية، العني تَُعد التي البَرصية، القرشة تنشيط بعد
تُعَرض مثلما الحاجة، اقتضت إذا معالجته مع فيه، يرغب أو فيه يفكر كان ما كلُّ عليها
أو مستطيلًة كالسبورة، الشاشة هذه تكن «لم يقول: كتب الكمبيوتر. شاشة عىل األشياء

إطارها.» حافة إىل عليها املعروض يصل ما رسعان مربَّعة،

مكاٍن يف تكن لم وألنها إليه. أحتاج الذي بالحجم كبريًة دائًما شاشتي كانت
األسماء، تكن لم … نفِسه الوقت يف مكان كلِّ يف كانت فقد الفراغ، يف محدَّد
واألسود باألبيض وال شكل، بال شاشتي عىل تظهر عموًما واألشياء واألشخاص،
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يغمَره أن دون يشءٌ عقيل يدخل يكن لم الطيف. ألوان بجميع كانت ولكن فقط،
قد الشخيصُّ عاَلمي كان أشُهر، بضعة غضون ويف … الضوء من معنيَّ قدٌر

ام. رسَّ استوديو إىل ل تحوَّ

غري يشءٍ يف حتى الشاب، لوسريان حياة يف فاصلًة التصور عىل الكبرية القدراُت كانت
املدرسة. يف الرائعة نجاحاته ويف للقراءة، برايل طريقة كتعلُّم املرء) يظن قد (كما مرئي
مع نزهاته لوسريان وصف فقد الحقيقي. الخارجي العالم يف أهميًة أقلَّ التصور يكن لم
أحد جانَب مًعا يتسلَّقان وهما لجني يقول أن يستطيع كان وكيف جني، املبِرص صديقه

السني: وادي فوق التالل

تدخل لم ما للنهر الكامل املنحنى سرتى … القمة عىل نحن املرَة هذه «انظر!
عىل «إنك وصاح: ِمرصاَعيهما عىل عينَيه وفتح جان ذُِهل عينَيك!» يف الشمُس

شكل. بألف بيننا، يتكرر ما غالبًا الصغري املشهد هذا كان حق.»
الفور عىل يعرضنفَسه الحدث كان ما، حدثًا شخٌص فيها يذُكر مرة كلِّ يف
عاملي بمقارنة … داخلية زيتية لوحٍة إىل أقرَب كانت التي الشاشة، عىل مكانه يف
ألوانه يف يقرتب وال الصور، من أقلَّ عدًدا يحمل عامَله أن [جني] وجد عامله، مع
األمر يتعلق «حني يقول: كان غاضب. ِشبَه هذا جعله األلوان. املتعدِّد عاملي من

الكفيف؟» منا فمن بذلك،

األشخاص أوضاع ر تصوُّ — البرصية واملعالجة التصور يف الخارقة قدراته كانت
مقرتنًة — والهجوم الدفاع اسرتاتيجيات وتصور مساحة، أي وتضاريس وحركاتهم،
الخَونة عن الكشف يف تُخطئ ال أنها يبدو التي «أذنه» أو (و«أنفه» الجذَّابة بشخصيته

الفرنسية. للمقاومة رمًزا الحًقا منه جَعَلت ما هي املحتملني)
وصفها يف للنظر الفت نحٍو عىل مختلفة كلها مذكرات، أربع قرأُت قد آنذاك كنُت
وتوري العميق»، «العمى يف طواعيًة بهبوطه هال مكفوفني؛ ألشخاٍص البرصية للتجِربة
البرصية بحرِّيتها وتينربكني داخيل، برصيٍّ لعالٍم الدقيق وبنائه القهري» ره «تصوُّ ب
الحيس، التصاحب يف واملميزة االستثنائية موهبتها جانب إىل الروائية، وِشبه املندفعة
يشءٌ ثمة كان هل أتساءل: البرصيِّني». «املكفوفني أحد بأنه نفَسه عرَّف الذي ولوسريان

للعمى؟ نموذجية تجربًة نُعدَّه أن يمكننا
∗∗∗
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الكتاب عن موضوعات يُحارضيف نفيس، ومحلِّل نفيسرسيري اختصايصٌّ شوملان، دينيس
برصه فقَد عمره، من الخمسينيات يف لحية وذو الجسد، وممتلئ لطيف، رجٌل وهو املقدس،
قبل التَقينا عندما بالكلية. التحاقه مع تزامنًا تماًما أعمى وأصبح املراهقة، سنِّ يف تدريجيٍّا

هال: تجربة عن تماًما مختلفًة كانت تجِربته أن أخربني سنوات، ِبضع

فلديَّ البرص. فقدان من عاًما وثالثني خمسة بعد بَرصي عالم يف أعيش زلُت ما
أَرها لم التي زوجتي يف برصيٍّا وأفكِّر الوضوح. شديدُة برصية وصوٌر ِذكريات
كنت عندما مرة آِخر رأيتها كما ولكن بَرصيٍّا، نفيس أرى أيًضا. أطفايل ويف قط.
ما غالبًا الصورة. تحديَث جاهًدا أحاول كنُت وإن عمري، من عرشة الثالثة يف
عندما ولكن برايل، بطريقة مكتوبًة مالحظاتي وتكون عامًة محارضاٍت ألقي
صوٌر إنها برصيٍّا؛ برايل بطريقة املكتوبَة املالحظات أرى ذهني، يف أراجعها

ملسيَّة. وليست مرئية

أن عمرها، من السبعينيات يف سابقة اجتماعية اختصاصية جوردون، أرلني أخربتني
إن هال]. [كتاب قرأُت عندما ذُهلت «لقد قالت: إليها. بالنسبة للغاية ُمشابهًة كانت األمور
نواٍح من نفَسها تُعرِّف زالت ما دينيس، ِغرار وعىل تجاربي.» عن تماًما مختلفٌة تجاربه
مالبيسبنفيس. أختار فأنا باأللوان. ا جدٍّ قوي إحساٌس «لديَّ قالت: برصي. كشخٍص عديدة
أحٌد يُخربني أن بمجرد ذاك» أو هذا مع يتماىش سوف هذا «أوه، قائلًة: نفيس يف وأفكر
بمظهرها. بوضوح وتتباهى األناقة، يف غايًة مالبَس ترتدي بالفعل كانت وقد باأللوان.»
ذراعيَّ حرَّكُت «إذا قائلًة: وتابعْت البرصي، التصور عىل كبرية قدرٌة لديها يزال ال كان
ثالثني من أكثَر منذ كفيفٌة أنني من الرغم عىل أراهما فإنني ، عينيَّ أمام والخلف األمام إىل
أن وأضافت مرئية. صورٍة إىل الفور عىل يُرتَجم ذراَعيها تحريك أن يبدو كان عاًما.»
إذ ينبغي؛ مما أطول ملدٍة تستمع ظلَّت إذا تؤملاِنها عينَيها جعل الناطقة الكتب إىل االستماع
سطوٍر إىل املنطوقة الكلمات صوت ويتحول «تقرأ»، بأنها األوقات هذه مثِل يف تشعر كانت

أمامها.4 بوضوٍح مرئي كتاٍب عىل مطبوعة
يف القرمزية ى الحمَّ بسبب بالصمم أُصيبت مريضة وهي بإيمي، أرلني تعليُق ذكَّرني
أنىس كنُت ما غالبًا أنني لدرجة فاه الشِّ قراءة يف للغاية بارعًة كانت ولكنها التاسعة، سنِّ
قالت معها، حديثي أثناء رشوٍد يف عنها بعيًدا بوجهي أشحُت عندما مرة، ذاَت اء. صمَّ أنها

َسماعك.» أستطيع أُعد «لم ة: بحدَّ
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رؤيتي.» باستطاعتك يعد لم أنه «تقصدين قلت:
سماًعا.» أعتربها لكنني رؤية، تُسميَها أن «يُمكنك أجابت:

عقلها. يف الكالم صوَت تُكوِّن تزال ال كانت تماًما، اء صمَّ إيمي أن من الرغم عىل
منذ والتخيُّل البرصي التصور مستوى يف تعزيز عن وأرلني دينيس من كلٌّ تحدَّث وباملثل،
أو — اللفظي الوصف من للمعلومات جاهزيًة أكثَر نقًال بدا ا عمَّ وكذلك يهما، بَرصَ فقَدتا أن
تجاِربُهما بدت مرئي. شكٍل إىل — الشم أو السمع، أو الحركة، أو باللمس، إحساسهما من
عىل قدراتهما تستخدما لم أنهما من الرغم عىل توري، لتجِربة كبري حدٍّ إىل مشابهًة عموًما
كامل افرتايض عالم إنشاءَ بوعٍي تُحاوال أو فعل، كما منهجيٍّا استخداًما البرصيِّ التصور

الرؤية. من

الجواب برصية؟ مدخالت بأيِّ مقيدة أو دًة محدَّ البرصية القرشة تعود ال عندما يحدث ماذا
الحساسية شديدة تُصبح بخارجها، عما عزلها عند البرصية، القرشة أن هو البسيط
الدماغ مناطق من الصادرة واإلشارات املستقل، نشاطها أنواعها؛ بجميع الداخلية للمثريات
والعواطف. والذكريات، واألفكار، — واللفظية واللمسية، السمعية، املناطق — األخرى

عليه وسيطر البرصي، ره تصوُّ بناء يف للغاية نشًطا دوًرا هال، عكِس عىل توري، لِعب
تماًما معتاًدا بالفعل كان ألنه هذا كان ربما عينَيه. عىل من الضمادات إزالة لحظة من
ذا كان توري أنَّ نعلم فنحن الخاصة. بطريقته معه التعامل واعتاد البرصي، التصور عىل
روايات بناء يف با الصِّ منذ ماهًرا كان وأنه له، تعرَّض الذي الحادث قبل كبرية برصية نزعٍة
معلوماٌت لدينا (ليس إياها. يُعطيه والده كان التي األفالم سيناريوهات إىل استناًدا برصية

كفيًفا.) أصبح عندما إال يوميَّاته كتابة يف يبدأ لم ألنه هال؛ عن كهذه
ره تصوُّ لتحسني واملكرَّس املكثَّف املعريف االنضباط من شهوًرا توري من األمر تطلَّب
أن بدا بينما مرونًة، وأكثر استقراًرا، وأكثَر تماسًكا، أكثَر جعله الذي األمر البرصي،
بلغ قد يكن لم لوسريان أن إىل هذا يرجع ربما تقريبًا. البداية منذ هذا يف نجح قد لوسريان
ثَم ومن والعرشين)؛ الحادية يف توري كان (بينما بالعمى أُصيب عندما عمره من الثامنة
عىل القدرة لكن والقايس. الجديد الطارئ الحادث مع التكيف عىل قدرًة أكثَر دماغه كان
يف بالعمى أصيبَت التي أرلني، أن الواضح فمن الشباب. مرحلة بلوغ مع تنتهي ال التكيُّف
لديها َرت طوَّ إذ تماًما؛ جذرية بُطرٍق التكيف عىل أيًضا قادرًة كانت عمرها، من األربعينيات
وتكوين لها، تُقَرأ التي الكتب كلمات و«رؤية» أمامها، تتحركان يَديها «رؤية» عىل القدرة
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حدٍّ إىل تشكَّل قد توري تكيُّف بأن شعوٌر ثَمة اللفظية. األوصاف من لة مفصَّ برصية صوٍر
فسيولوجية بنزعٍة تشكَّل قد لوسريان تكيُّف وأن الواعني، والغرض واإلرادة بالدافع كبري

غامًضا. هال أمُر يزال ال ذلك، غضون يف بينهما. ما مكاٍن يف أرلني وأن جارفة،

يحتفظ هل البرص؟ فقدان عن مستقالٍّ كامنًا استعداًدا االختالفات هذه تعكس مًدى أي إىل
عىل بقدراتهم البرصي، التصور عىل قوية قدرٌة ولديهم التخيَل يُجيدون الذين املبرصون،
ال الذين أولئك يميل هل اآلخر، الجانب عىل بالعمى؟ أصيبوا إذا يُعززونها حتى أو التصور
نطاق ما برصهم؟ فقدوا إذا الهالوس أو العميق» «العمى نحو التحول إىل التخيل يُجيدون

املبرصين؟ لدى البرصي التصور
والذاكرة البرصي ر التصوُّ عىل القدرة يف كبرية اختالفات وجوَد مرة ألول أدركُت
وعاملَة جراحًة والدتي كانت ذلك. نحو أو عمري من عرشة الرابعة يف كنُت عندما البرصية
باهتمام فيه حدَقت املدرسة. من لسحليٍة عظميٍّا هيكًال لها أحرضُت وقد مقارن، ترشيٍح
عدًدا له رسمْت أخرى مرًة إليه النظر ودون وضَعته، ثم يَديها، يف تُقلبه وأخذت دقيقة، ملدة
من سلسلًة أنتجْت حتى مرة، كل يف درجًة ثالثني بمقداِر ذهنها يف وأدارته الرسومات، من
هذا. فعَلت كيف أتخيَّل أن أستطع لم األول. للرسم تماًما مطابًقا آخرها كان الرسومات،
تنظر كانت لو كما وِجالء بوضوح عقلها يف العظمي الهيكل رؤية تستطيع إنها قالت عندما
كلِّ يف الدائرة من جزءًا عَرش اثنَي من جزء خالل من ببساطة الصورة أدارت وأنها إليه،
العقل؛ بعني يشء أي رؤية أستطيع بالكاد كنُت فقد الشديد. والغباء بالحرية شعرُت مرة،

عليها.5 سيطرة أي يل يكن لم الزوال رسيعة باهتة صوًرا رؤيتَه أستطيع ما أقىص كان
مدى أدركُت عندما ولكن جرَّاًحا، وأصبح ُخطاها عىل أسريَ أن يف تأُمل والدتي كانت
استسلمُت أيًضا) امليكانيكية للمهارة وافتقاري َحماقتي (ومدى البرصية للقدرات افتقاري

آخر. يشءٍ صيف أتخصَّ أن يجب أنني لفكرة
مع وهال توري تجِربة عن تحدَّثت بوسطن، يف طبِّي مؤتمر خالل سنوات، بضع قبل
وكيف رها، طوَّ التي التصور قدرات خالل من «ُممكَّنًا» توري بدا وكيف البرص، فقدان
التصور عىل قدراته فقدان بسبب — األقل عىل النواحي، بعض يف — «عاجًزا» هال كان
املبرصين قدرة مدى عن وسألني الجمهور من رجٌل جاءني حديثي، بعد والتذكر. البرصي
أنه وأردَف البرصي. التصور عىل للقدرة افتقارهم حال يف تقديري، يف أمورهم، تدبُّر عىل
استحضاُره يُمكنه الذي النحو عىل ليس األقل عىل شكل، بأي برصي تصوٌر لديه ليس
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هو هذا أن افرتض لقد الواقع، يف أيًضا. القدرُة تلك لديه عائلته يف أحٌد يوجد ال وأنه عمًدا،
جامعة يف طالبًا كان عندما النفسية، االختبارات بعض يف شاَرك حتى الجميع، مع الحال
اآلخرون، الطالب جميع بها يتمتع عقلية قدرٍة إىل يبدو ما عىل يفتقُر أنه وأدرك هارفارد،

متفاوتة. بدرجاٍت
عملُك؟» «وما فعلُه: املسكني الرجل هذا بإمكان كان مما ُمتعجبًا سألتُه

شمسية.» ألواًحا م وأصمِّ أيًضا. ترشيح وعالم دموية. أوعية جرَّاح جرَّاح. «أنا أجاب:
يراه؟ كان ما يدرك كان كيف سألته

الدماغ يف نماذَج أو تمثيالٍت هناك أن بد ال أنه أعتقد مشكلة. ليست «إنها أجاب:
استحضارها.» يُمكنني ال واعية. ليست لكنها وأفعله. أراه ما مع تتطابق

قابًال برصيٍّا تصوًرا لديها أن واضًحا كان فقد والدتي؛ تجِربة مع ُمتعارًضا هذا بدا
ميزًة كان ربما هذا أن من اآلن) بدا (كما الرغم عىل بالوضوح، ويتميَّز بسهولة للمعالجة

كجرَّاحة. املهنية ملسريتها أساسيٍّا مطلبًا وليس رفاهية، إضافية
يُعدُّ ال كثريًا ره طوَّ الذي البرصي ره تصوُّ هل توري؟ مع أيًضا الحال هو هذا هل
من كبري لقدٍر مصدًرا كان أنه الواضح من أنه من الرغم عىل اعتربه، كما أساسية رضورًة
إىل السقف إصالح إىل النجارة من فعله، ما كلِّ فعل عىل قادًرا الواقع، يف كان، هل املتعة؟

السؤال. هذا يطرح نفسه هو اإلطالق؟ عىل واٍع تصور أي دون للعقل، نموذج عمل
الصادر كتابه يف جالتون فرانسيس يِد عىل التفكري يف الذهني التصور دور استُكشف
لداروين، عم ابن وهو جالتون، (كان وتطورها». البرشية القدرة يف «تحقيقات ١٨٨٣ عام
موضوعات حول فصوًال كتابه ن ويتضمَّ املختلفة، املجاالت يف ًعا ومتوسِّ للسيطرة قابل غريَ
والتوائم، واإلجرام، الكالب، وصافرات النسل، وتحسني األصابع، بصمات ِمثل متنوعة
الصور يف تحقيقه أخذ الوراثية). والعبقرية النفسية، والقياسات ، الحيسِّ والتصاحب
بوضوح تتذكر أن يمكنك «هل ِغرار عىل بأسئلٍة االستبيان شكَل دة املتعمَّ غرِي البرصية
شئَت وقتما تستطيع هل اآلخرين؟ األشخاص من والعديد املقرَّبني معارفك جميع مالمَح
رؤيتها … يمكنك هل ببطء؟ تستدير أو تقف، أو تجلس، … الذهنية صورتك جعل
جرَّاح يُكن لم الرسم)؟» تُجيد أنك فرض (عىل بتأنٍّ رسمها من ليُمكِّنك يكفي بوضوح
تصدمه األسئلة هذه مثل كانت لقد الواقع يف االختبارات؛ هذه مثل ليجتاز الدموية األوعية

النهاية؟ يف ذلك أهميَّة مدى ما ذلك، ومع هارفارد. يف طالبًا كان عندما
يُشري لحظة ففي وحِذر. غامض جالتون فإن التصور، هذا مثل بأهمية يتعلق فيما
لحظٍة ويف البرصي»، التمثيل عىل ضعيفة قدراٌت لديهم كطبقة، العلم، «رجال أن إىل
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بالعمليات يتعلق فيما كبرية أهميٌة لها الواضح التصور عىل «القدرة أن إىل يُشري أخرى
واملهندسني، امليكانيكيني، أن هي شك بال الحقيقة «أن يرى إنه مة». املعمَّ لألفكار العليا
لكنه ملحوَظني»، ودقة بوضوح الذهنية الصور رؤية مَلكَة يملكون ما عادًة واملعماريني
بطريقٍة محلَّها يحلُّ املفقودة املَلكة أن يبدو إنه أقول أن يل بد ال ذلك، «ومع قائًال: يُضيف
قصوًرا لديهم أنَّ يعتربون الذين األشخاص إن حتى … أخرى تصوٍر ُطرُق للغاية عملية
ملا حيَّة أوصاف تقديم ذلك، برغم يمكنهم، الذهنية الصور رؤية عىل القدرة يف ا تامٍّ
برصيٍّا خياًال ُوِهبوا كانوا لو كما أخرى بطريقٍة أنُفسهم عن التعبري ويمكنهم شاَهدوه،

للفنون.» امللكية األكاديمية بعضوية يحَظون امني رسَّ يُصبحوا أن أيًضا يمكنهم حيٍّا.
فقد العقل؛ عني يف مألوًفا مكانًا أو شخًصا تُصور لجالتون الذهنية الصورة كانت
تجريديًة أكثر ذهنية صوٌر أيًضا توجد ولكن لتجربة. بناء إعادة أو استنساًخا كانت
بواسطة استحضارها يمكُن ولكن املادية، العني رأته أن يسبق لم ليشء صور وخيالية،

الواقع.6 لتقيصِّ نماذج بمثابة وتكون اإلبداعي الخيال
الدوَر روك آالن يُوضح العلمي»، والخيال وكوب، كيكويل، والواقع: «الصورة كتابه يف
الكيميائيِّني وخاصًة للعلماء، اإلبداعية الحياة يف النماذج أو الصور هذه ملثل الجوهري
الشهري، اليقظة وُحلم كيكويل أوجست عىل خاصة بصورٍة ويركِّز عرش. التاسع القرن يف
وهو البنزين، ُجزيء ِبنْية ر لتصوُّ قاده الذي لندن، حافالت من حافلًة يستقلُّ كان حيث
الكيميائية الروابط أن من الرغم عىل الكيمياء. يف ثورًة أحدث أن شأنه من كان مفهوٌم
القوة خطوط شأن شأنها بَرصيٍّا، تخيلُها ويمكن لكيكويل، حقيقيًة كانت فقد مرئية، غريُ
إىل تُقاَوم ال «حاجة لديه كانت إنه نفسه عن كيكويل قال وقد لفاراداي. امِلغناطيس حول

التصور.»
هذه دون من الكيمياء عن حديث يف االستمراُر الصعب من يكون أن يمكن الواقع، يف
الصور «إن العقل»: «رؤية كتابه يف ماكجني كولني الفيلسوف كتب وقد والنماذج، الصور
فئٌة هي بل تُذَكر، ال نظرية أهمية ذات والفكر اإلدراك يف طفيفة تبايناٍت مجرَد ليست
ثالثة كفئٍة تُضاف أن يجب … الذهنية والصور … مستقل تحقيٍق إىل بحاجة قوية عقلية

واملعرفة.» اإلدراك املتالزمتني؛ الركيزتني إىل … كربى
املعنى بهذا التصور عىل قوية قدرٌة لديهم كيكويل، مثل الناس، بعض أن الواضح من
سبيل عىل املرء، منزل (تخيَّل التجريبي التصور من مزيًجا يستخدم معظمنا لكن املجرد،
جراندين تيمبل ترى ذلك، من الرغم عىل ما). ذرٍة هيكَل (تخيَّل التجريدي والتصور املثال)
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التي الواقعية الصور إطار يف بالكامل تُفكر فهي املتخيِّلني.7 من مختلف نوٍع من إنها
يف يُعَرض فيلم أو مألوفة فوتوغرافية صورٍة إىل تنظر كانت لو كما قبل، من شاَهدتْها
«ُسلَّم بفيلم الفوريُّ ارتباطها يكون املثال، سبيل عىل «الجنة» مفهوم تتخيَّل عندما رأسها.
أحٌد ذكر وإذا السحاب. إىل متَِّجه سلَّم صورة هي عقلها يف الصورة وتكون السماء»، إىل
واأليقوني الواقعي التمثيل نفسها، املطر «صورة» عقلها عني يف ترى ُممطر، يوٌم اليوم أن
ذاكرتها تُمكِّنها إذ التصور؛ عىل قوية بقدرٍة تتمتع فهي توري، ومثل للمطر. بها الخاص
التفاصيل مالحظة مع تصميمها من مصنع عرب عقلها، يف السري، من الدقِة الفائقُة البرصية
اآلن وتُحريها هكذا، يُفكرون الجميع أن تعتقد كانت كِربَت عندما بنائه. قبل حتى الهيكلية
أخربتُها وعندما يشاءون. متى البرصية الصور استدعاء يُمكنهم ال الناس بعض أن فكرُة

إذن؟» تفكر «كيف سألتني: ذلك، أفعل أن أستطيع ال أنني
يف التفكري أحاول عندما أو مبِرصين، أو مكفوفني سواءً الناس، إىل أتحدَّث عندما
بأنواعها والصور والرموز، الكلمات، كانت إذا مما متأكٍد نفيسغريَ أجد الداخلية، تمثيالتي
أي هذا؛ لكلِّ سابقة ِفكرية أشكاًال هناك أنَّ أو للتفكري، األساسيَة األدواِت هي املختلفة
«اللغة عن األحيان بعض يف النفس علماء تحدَّث األساس. يف النمطية التفكري من أشكاًال
اعتاد وقد بالدماغ، الخاصة اللغة أنها رون يتصوَّ التي العقلية»، «اللغة أو االصطناعية»
يمكنني ال بَحتة». بمعاٍن «التفكري عن الحديَث فيجوتسكي ليف الكبري الرويس النفس عالم
بي ينتهي الذي الشائك الحاجز هو فهذا عميقة؛ حقيقًة أو ُهراءً هذا كان إذا ما أقرِّر أن

التفكري. عملية يف أفكِّر عندما عنده الحال
هائل، نطاٌق له كان فقد البرصي؛ ر التصوُّ بشأن أمره من َحريٍة يف نفُسه جالتون كان
أخرى أحياٍن يف بدا فقد التفكري، من أساسيٍّا جزءًا بدا األحيان بعض يف أنه من الرغم وعىل
منذ الذهنية الصور حول للجدل امُلميزة مَة السِّ هذه اليقني عدم حالُة كانت وقد به. عالقة ال
فونت، فيلهلم التجريبيُّ النفس عالم وهو جالتون، معارصي أحُد اعتقد فقد الحني. ذلك
خاٍل التفكري أن آخرون وزعم التفكري. يف أسايس جزءٌ التصور أن باالستبطان، ُمسرتشًدا
السلوكيون يعتقد لم بينما وصفية، أو تحليلية افرتاضاٍت من بالكامل ويتألَّف الصور من
وحده االستبطان كان هل «السلوك». سوى بيشء يعرتفون ال فهم اإلطالق؛ عىل التفكري يف
قابلة متَّسقة، بياناٍت عن يُسفر أن املمكن من كان هل الِعلمية؟ للمالحظة موثوقة طريقًة
جيٌل تصدَّى حني العرشين القرن سبعينيَّات أوائل قبل يكن لم للقياس؟ وقابلة للتَّكرار،
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املشاركني من ميتزلر وجاكلني شيربد روجر طلب فقد التحدي. لهذا النفس علماء من جديد
ذلك أذهانهم، يف هنديس لشكٍل صورة تدوير تتطلب عقليٍة مهامَّ أداءَ التَّجاِرب إحدى يف
للسحلية العظمي الهيكل رسَمت عندما والدتي به قامت الذي التخييل التدوير من النوع
ما صورٍة تدويَر أن يُقررا أن األوىل الكمية التجاِرب هذه يف استطاعا وقد الذاكرة. من
املثال، سبيل عىل الدوران. درجة مع يتناسب مقداٌر وهو الوقت، من ًدا محدَّ ِمقداًرا يأخذ
بمقدار تدويُرها استغرقها التي املدة ِضعف درجًة ستني بمقدار صورة تدويُر استغرق
للتدوير كان مرَّات. ثالث أطوَل مدًة درجة تسعني بمقدار تدويرها واستغرق درجة، ثالثني

آخر. إرادي ِفعل أي مثل جهًدا وتطلَّب وثابتًا، مستمرٍّا وكان معدَّل، الذهني
١٩٧٣ عام ويف أخرى، زاويٍة من البرصي التصوير موضوع كوسلني ستيفن اقتحم
منهم ُطِلب الذين و«اللفظيِّني» رين» «املصوِّ أداء مع تتناقض إبداعية بحثية ورقًة نرش
الصور كانت إذا أنه كوسلني افرتض عليهم. ُعِرضت التي الرسومات من مجموعة تذكُّر
قادرين «املصوِّرون» يكون املفرتضأن فمن الفعلية، الصور مثل ومنظمة مكانيًة الداخلية
لتحويل وقتًا منهم سيتطلَّب األمر وأن الصورة، من جزءٍ عىل انتقائية بصورٍة الرتكيز عىل
مع ُمتناسبًا سيكون املطلوب الوقت أن ورأى آَخر. إىل الصورة أجزاء أحد من انتباههم

اجتيازها. العقل عني عىل يتعنيَّ التي املسافة
الصور أن إىل يُشري ما بالفعل؛ الحال هو كان هذا كلَّ أن توضيح من كوسلني تمكَّن
عمله أثبت لقد الفعلية. الصور مثل الفضاء يف ومنظمة مكانيًة األساس يف كانت البرصية
زينون زعم إذ مستمر؛ البَرصي ر التصوُّ دور حول الدائر النِّقاش ولكن للغاية، ُمثمر أنه
نتيجَة باعتباره تفسريُه يمكن و«مسحها» للصور العقيلَّ التدوير أن وآَخرون بيليشني

العقل/الدماغ.8 يف برصية وغري بَحتة بصورٍة مجردة عمليات
تجاِرب بني الجمَع وآخرون كوسلني استطاع العرشين، القرن تسعينيَّات بحلول
املغناطييس بالرنني والتصوير البوزيرتوني باإلصدار املقطعي التصوير باستخدام التصور
مهامَّ يف األشخاص يُشارك عندما املعنيَّة الدماغ مناطق تحديَد لهم أتاح ما الوظيفي؛
يف نفِسها املناطق من العديد ط نشَّ قد العقيل التصور أن ووجدوا العقيل. التصور تتطلب
واقًعا كان البرصيَّ التصور أن عىل يدل ما ؛ الحيسِّ اإلدراك طها يُنشِّ التي البرصية القرشة
املسارات من بعًضا األقل عىل استخدم وأنه نفسيٍّا، واقًعا كونه إىل باإلضافة فسيولوجيٍّا

البرصي.9 اإلدراك يستخدمها التي نفِسها العصبية
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عصبيٍّا أساًسا يتشاركان والتصور اإلدراك أن أيًضا الرسيرية الدراسات اقرتَحت
وكالوديو بيسياك إدواردو حكى ،١٩٧٨ عام يف الدماغ. من البرصية األجزاء يف مشرتًكا
ولم دماغية، سكتٍة بعد ي ِشقِّ بعًمى ِكالهما أُصيب ملريضني حالتنَي عن إيطاليا يف لوزاتي
يف يسريان نفَسيهما يتخيَّال أن منهما ُطلب عندما األيرس. الجانب عىل الرؤية يستطيعا
الشارع، من األيمن الجانب عىل املتاجَر فقط ذكرا يَريانه، ما يصفا وأن مألوف شارٍع
لم التي املتاجر وصفا عائَدين، والسري االستدارة تخيُّل ذلك بعد منهما ُطلب عندما ولكن
الحالتان هاتان أظهرت األيمن. الجانب عىل اآلن كانت التي املتاجر وهي قبل، من «يَرياها»
بل فحسب، البرصي للمجال شطًرا يُسبب ال قد ي الشقِّ العمى أن جيًدا ُفحصتا اللتان

كذلك. البرصي للتصور شطًرا
والتصوُّر البرصي اإلدراك بني به الشَّ أوُجه إىل الرسيرية املالحظات هذه ِمثل ترجع
اإلنجليزيان األعصاب عامَلا فحص ،١٩١١ عام ففي األقل. عىل فائت قرٍن إىل البرصي
القذالية، الفصوص يف طفيف بتلٍف أُصيبوا املرىض من عدًدا هوملز وجوردون هيد هنري
داخل عمياء بَُقع ن تكوُّ إىل أيًضا أدَّى ولكن للبرص، كيلِّ فقداٍن إىل فقط يؤدِّ لم تلًفا وكان
قد العمياء البُقع تلك أن بعناية، َمْرضاهما استجواب خالل من ووجدا، البرصي. املجال
ويف كذلك. الذهني ر التصوُّ مرىض لدى فيها ظهرت التي تماًما نفِسها املواقع يف تكوَّنَت
كان مريض، لدى العقل لعني البَرصية الزاوية أن وآَخرون فراح مارثا ذكرت ،١٩٩٢ عام
أيًضا انخفَضت القذايل، الفصِّ استئصال نتيجَة الجانبنَي أحد يف الجزئية الرؤية فقَد قد

اإلدراكي. فقدانه مع تماًما ُمتوائمة بطريقٍة
واإلدراك البرصي التصور بعضجوانب أن عىل إقناًعا األكثر اإلثباُت ظهر إيلَّ، بالنسبة
وهو ،١٩٨٦ عام يف آي السيد استشارني عندما ُمتالزمًة تكون ربما األقل عىل البرصي
بسبب حزينًا آي السيد كان الرأس.10 يف إصابة بعد تام ألواٍن بعمى ُمصابًا أصبح فنَّان
عىل نهائيٍّا قدرته عدم بسبب أكثر حزنُه ازداد ولكن األلوان، إدراك عن امُلفاجئ عجزه
يُعاني التي البرصي النِّصفي الصداع نوبات وحتى التصور. أو الذاكرة يف استحضارها
إىل آي السيد كحالة حاالٌت تُشري األلوان. من مجردًة اآلن أصبَحت األحيان بعض يف منها

البرصية.11 القرشة من العليا األجزاء يف للغاية وثيًقا يكون والتصور اإلدراك اقرتان أن

∗∗∗
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لكنَّ مختلف، أمٌر اآلليات أو العصبية املناطق مشاركة وحتى الخصائص مشاركة إن
عىل «يعتمد» البرصيَّ اإلدراك أن إىل يُشريون إذ ذلك؛ من أبعَد إىل يذهبون وآَخرين كوسلني
الذاكرة صور مع العني، شبكيَّة ُمخَرجات أي العني، تراه ما ويُطابقون البرصي، التصور
املطابقة. هذه مثل دون من ق يتحقَّ أن يمكن ال البرصيَّ اإلدراك أن ويَرون الدماغ. يف
التفكري يف جوهرية أهمية ذا يكون قد الذهني التصور أن كوسلني يقرتح ذلك، عىل عالوًة
من لهذا الدعم ويأتي والتنظري. والتصميم، والتخطيط، املشكالت، حلِّ يف أي ذاته؛ حدِّ يف
تصوًرا تتطلب أنها يبدو التي األسئلة عن اإلجابَة فيها املشاركني من تطلُب التي الدراسات
أو َصنَوبر؟» شجرة أم دة املجمَّ ء البازالَّ أغمق؛ ُخرضة ذو «أيُّهما املثال، سبيل عىل برصيٍّا؛
منهم تطلب أو شعلته؟» الحرية تمثاُل يحمل يٍد أي «يف أو ماوس؟» ميكي أذن شكُل «ما
األكثر البرصي غري التفكري بواسطة أو التصور طريق عن إما حلُّها يمكن التي املشاكل حلَّ
استخدام مقابل يف األشخاص، تفكري طريقة يف ازدواجية عن هنا كوسلني يتحدث تجريًدا.
التمثيالت مع عنارصوسيطة، أيُّ يتخلَّلها وال مبارشًة تكون التي «التصويرية»، التمثيالت
ويُشري الرموز. من غريها أو لفظية رموٌز ويتخلَّلها تحليلية، بأنها تتميز التي «الوصفية»،
ويف حلُّها. الالزم املشكلة وعىل الفرد عىل اعتماًدا آَخر؛ عىل وضًعا ل سيُفضِّ أحيانًا أنه إىل
عىل يتقدم قد التصوير أن من الرغم (عىل بالرتادف الوضَعني ِكال سيتقدَّم األحيان، بعض
تمثيٍل إىل وينتقل — الصور — بالتصوير الشخص يبدأ قد أخرى، أحياٍن ويف الوصف)،

ريايض.12 أو بحت لفظي
يستطيع ال الذي بوسطن يف الدموية األوعية جرَّاح أو ِمثيل، أشخاٍص عن إذن، ماذا،
بوسطن، يف زمييل فعل مثلما نستنتج، أن إذن بد ال إراديٍّا؟ برصية صور أي استحضاَر
والتمييز اإلدراك تُتيح صور الدماغ؛ يف برصية وتمثيالٌت ونماذج صور لدينا أيًضا أننا

الوعي.13 حدِّ تحت ولكنها البرصي،

∗∗∗

الحاجة فما البَرصيَّني، والتمييز اإلدراك إتاحَة هو البرصي للتصور املركزيُّ الدور كان إذا
التي البرصية املناطق تلك العصبية، لركائزها يحدث الذي وما أعمى؟ املرء أصبح إذا إليه
يَفقدون الذين البالغني لدى أنه نعلم نحن بأكملها؟ الدماغية القرشة نصَف تقريبًا تَشغل
شبكية من تؤدي التي الرتحيل ومراكز املسارات يف الضمور بعُض هناك يكون قد بَرصهم
يُظهر ال نفِسها. البرصية القرشة يف طفيًفا تدهوًرا هناك ولكنَّ الدماغية، القرشة إىل العني
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مثل يف النشاط يف انخفاض أيَّ البرصية للقرشة الوظيفي املغناطييس بالرنني التصويُر
والحساسية. النشاط يف ارتفاع عن يكشف إذ العكس؛ نرى الواقع يف بل الحالة، هذه
ويُطالب وُمتاًحا جيًدا عصبيٍّا أصًال البرصية املدخالت من املحرومة البرصية القرشة وتظل
قرشية مساحٍة تحرير إىل هذا يؤدي قد توري، مثل شخص حالة ويف جديدة. بوظيفٍة
بواسطة نسبيٍّا أكربُ مساحاٌت تُوظَّف قد هال، كحالة حالة يف بينما البرصي، للتصور أكرب
اللمسيَّني.14 واالنتباه اإلدراك أو ربما، السمعيَّني، واالنتباه اإلدراك ربما األخرى؛ الحواسِّ
مثل املكفوفني، بعض أن حقيقة وراء الحواس عرب التنشيط من النوع هذا يكُمن قد
من أكثَر هذا يكون قد بأصابعهم. يقَرءونها بينما برايل بطريقة «يرون» شوملان، دينيس
يوجد إذ دماغه؛ يف بالفعل يحُدث ملا انعكاًسا يكون فقد خيالية؛ استعارٍة أو وهم مجرد
البرصية لألجزاء قوي تنشيٍط إىل تؤدَِّي أن يمكن برايل بطريقة القراءة أن عىل قوي دليٌل
غياب يف حتى التنشيط، هذا ومثل وآخرون. ليون، وباسكوال ساداتو، بنيَّ كما القرشة، من
العقل. لعني العصبي األساس من جوهريٍّا جزءًا يُشكل قد العني، شبكية من مدخالت أيِّ
حساسيته زيادة إىل األخرى ه حواسِّ قوة تعاُظم أدَّى كيف عن كذلك دينيس تحدَّث
العديد عىل التعرُف يُمكنه كان إنه فقال ألنفسهم. وتقديمهم اآلخرين كالم يف الفروق ألدقِّ
القلق أو التوتر حاالت اكتشاُف األحيان من كثرٍي يف ويمكنه الرائحة، طريق عن َمْرضاه من
للحاالت بكثري حساسية أكثَر أصبح أنه شعر بها. دراية عىل حتى يكونون ال قد التي
يعرف التي البرصية، باملظاهر ينخدع يعد لم ألنه برصه؛ فقَد أن منذ لآلخرين العاطفية
من والروائح األصوات أن يشعر كان ذلك، من النقيض عىل إخفائها. كيفيَة الناس معظُم

الناس. أعماق عن تكشف أن شأنها
للغاية، الرائعة التكيفات من عدًدا العمى حاالت يف األخرى الحواسِّ قوة اشتداد يُتيح
للشعور اللمس أو الصوت منبِّهات استخدام عىل القدرة وهي الوجهية»، «الرؤية ذلك يف بما

فيه. األشياء أو واألشخاص ما، حيٍز حجم أو بشكل
ورم (بسبب الثانية سنِّ يف عينَيه ِكلتا أُزيلت الذي الفيلسوف ميليجان، مارتن كتب

يقول: الخاصة تجِربته عن خبيث)

يسمعون ال طبيعي بسمٍع ويتمتَّعون مكفوفني يُوَلدون الذين األشخاص إن
األساس يف بها، وعيًا لديهم إن (أي األشياء سماُع يُمكنهم بل فحسب، األصوات
هذه تكوَن أال رشيطَة ما، حدٍّ إىل اليد متناول يف تكون عندما آذانهم) خالل من
بعض «سماُع» نفِسها بالطريقة أيًضا ويمكنهم منخفضللغاية، يفوضٍع األشياء
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والسيارات اإلنارة كأعمدة الصامتة، األشياء أما … املبارش محيطهم شكل من
بها وأمرُّ منها أقرتب عندما سماعها فيمكنني ُمحركاتها، تعمل ال التي امُلتوقفة
شبِه بشكٍل ذلك ويرجع سميًكا؛ الجويَّ الغالف تجعل للفراغ شواغل بوصفها
واألصوات أقدامي َوْقع أصوات بها تردد و/أو تمتصُّ التي الطريقة إىل مؤكَّد
ذاته حدِّ يف صوتًا اليشء يُصدر أن عادًة الرضوري من ليس … األخرى الصغرية
عىل قليًال الرأس مستوى يف األشياء تؤثر فقد يُفيد. ذلك كان وإن به، للوعي
هو وهذا بها، الوعي يف يُساعدني ما وجهي، إىل تصل التي الهوائية التيارات
باإلحساس الوعي من النوع هذا إىل يُشريون املكفوفني بعض أن وراء السبب

«الوجهية». حاستَهم بوصفه

أو مكفوفني يوَلدون الذين أولئك لدى حد أقىص إىل التطور إىل الوجهية الرؤيُة تميل
ميهتا، فيد الكاتب لدى للغاية جيد حدٍّ إىل تطوَّرت فقد ُمبكرة؛ سنٍّ يف بَرصهم يفقدون
ويصعب عًصا، بدون وبرسعة بثقة يميش أنه لدرجة الرابعة، سنِّ منذ أعمى أصبح الذي

كفيف. أنه إدراُك اآلخرين عىل أحيانًا
أخرى أشكاٌل ذُِكرت فقد كافيًا، يكون قد عصاه أو املرء ُخطى صوت أن من الرغم عىل
ملا شبيهة ُمذهلة اسرتاتيجيًة أندروود بن ر طوَّ فقد الصدى. طريق عن املوضع تحديد من
القريبة األجسام من الناتجة األصداء وقراءة بفمه منتظمة نقرات إرسال من الدالفني تفعله
استطاع أنه لدرجة الطريقة، بهذه العالم أنحاء يف ل التنقُّ يف للغاية ماهًرا كان لقد ة. بدقَّ

طرنج.15 الشِّ لعب بل امليدانية، الرياضات ممارسة
يتحول إذ محيطهم؛ «رؤية» من يُمكِّنهم العصا استخدام إن املكفوفون يقول ما غالبًا
امتداٍد أو كبديل تعمل فالعصا «برصية». صورٍة إىل الفور عىل والصوت والحركة اللمس
باستخدام للعالم تفصيًال أكثر صورًة كفيف شخص منُح املمكن من هل ولكن . حيسِّ
اختبار يف ُعقوًدا وأمىض املجال، هذا يف رائًدا ريتا واي باخ بول كان أحدث؟ تقنياٍت
يمكنها التي األجهزة تطوير يف يكُمن الخاصَّ اهتمامه أن ولو ية، الحسِّ البدائل أنواع جميع
النظر بعيد كتاٌب نُرش ،١٩٧٢ عام (يف اللمسية. الصور باستخدام الكفيف مساعدة
. الحيسِّ االستبدال تحقيق خاللها من يتمُّ قد التي املمكنة الدماغ آليات جميع يستعرض
مرونًة للدماغ أن فكرة وكانت الدماغ، ُمرونة عىل يعتمد االستبدال هذا مثل أن عىل وأكَّد

الوقت.) ذلك يف ثوريٍّا مفهوًما األساس من
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نقطًة فيديو، كامريا مخرج توصيُل املرء بإمكان كان إذا ا عمَّ ريتا واي باخ تساءل
قد هذا أن يعتقد كان لبيئته. ملسية» «صورة بتشكيل للكفيف ماح للسَّ بالجلد نقطة، إىل
رضوريٌة الطبوغرافية والدقة الدماغ، يف طبوغرافيٍّا منظَّمة اللمسية املعلومات ألن يُجدي؛
نحو أو مائة من صغرية شبكات استخدام يف بدأ النهاية، يف برصية. ِشبه صورة لتشكيل
اللسان. وهو الجسم، من حساسيًة األكثِر الجزء ذلك عىل الكهربائية األقطاب من ذلك
قدر أكربَ كذلك ويحتلُّ الجسم، يف ية الحسِّ املستقبالت بني من كثافًة األعىل هو (اللسان
لالستبدال فريد نحٍو عىل مناسبًا يجعله وهذا ية. الحسِّ القرشة يف نسبيٍّا، املساحة، من
َمرضاه استطاع بريد، طابَع حجَم حجمه يُعادل الذي الجهاز، هذا باستخدام الحيس).

نفسه. اللسان عىل مفيدة ولكنها بسيطة، «صورة» تكويَن
األولية النماذج وأصبحت كبري، حدٍّ إىل األجهزة هذه مثل تعقيد زاد السنني، مرِّ عىل
كابالت محلَّ حل فقد مرَّات. ستِّ إىل بأربع امُلبكرة ريتا واي باخ نسخَة دقتها يف تفوق اآلن
توجيَه للمستخدمني يُتيح ما رة؛ مصغَّ كامريات عىل تحتوي نظَّاراٌت الضخمة الكامريات
ُغرفة عرب املُيش املكفوفني لألشخاص يمكن وهكذا، طبيعيًة. أكثَر رأس بحركة الكامريات

نحَوهم. تتدحرج كرة التقاط أو الفوىض، شديدَة ليست
«السلوك السلوكيُّون يُسميه ما يُظهرون أنهم شكَّ ال «يرون»؟ اآلن أنهم هذا يعني هل
إصداَر تعلَّموا] [أو «يتعلمون بحثه أفراد أن كيف عن ريتا واي باخ تحدَّث فقد البرصي».
والتلويح، واإلزاحة، املنظور، مثل البرصية، التفسري وسائل باستخدام إدراكية تقديراٍت
أنهم لو األشخاصكما هؤالء من العديُد شعَر العمق.» وتقديرات التكبري، عدسة واستخدام
للمناطق قويًة تنشيطاٍت الوظيفي املغناطييس بالرنني التصويُر وأظهر أخرى، مرًة يَرون
استطاع عندما تحديًدا «الرؤية» (حَدثَت بالكامريا. «يرون» كانوا عندما أدمغتهم يف البرصية
خاللها. من و«ناظرين» هناك، أو هنا إياها هني موجِّ إراديٍّا، الكامريا تحريَك البحث أفراُد

نظر.) دون من رؤية فال فعل، دون من إدراٌك يوجد ال إذ جوهريٍّا؛ عامًال النظر كان

بجهاِز أو الِجراحية بالوسائل سواء قبل، من ُمبًرصا كان شخٍص إىل البرص إعادة إن
سليمًة البرصية قرشته تكون الشخص هذا ِمثل ألن منفصل؛ يشءٌ هو ِحيس، استبداٍل
يخترب ولم قط، يَر لم لشخص البَرص تمنح أن لكن عمره. مدار عىل بَرصية ذكرياٌت ولديه
للدماغ، الحِرجة املراحل عن نعرفه ما ضوءِ يف مستحيًال يبدو كان أمٌر فهذا والرؤية، الضوءَ
تطور لتحفيِز الفرد حياة من عاَمني أول يف األقل عىل البَرصية بعضالخربة وجود ورضورة
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الحِرجة املرحلة أن وآَخرين سينها لباوان حديث عمٌل يقرتح ذلك، (ومع البرصية. القرشة
باللسان الرؤية تجربة أُجريت السابق.)16 يف عليه متفًقا كان كما حِرجًة تكون ال قد
ُولدت شابَّة، موسيقيٌة فقالت النجاح. بعَض قْت وحقَّ أيًضا، خلقيٍّا مكفوفني أشخاٍص عىل
أن من الرغم وعىل حياتها.17 يف مرة ألول األوركسرتا قائد إيماءاِت «رأت» إنها كفيفًة،
باإلمكان، يظل باملائة، ٢٥ من بأكثَر حجمها يقلُّ ِخلقيٍّا املكفوفني لدى البرصية القرشة
الحاالت، من العديد يف هذا، تأكَّد وقد الِحيس، االستبدال طريق عن تنشيُطها يبدو، ما عىل

الوظيفي.18 املغناطييس الرنني بواسطة
الدماغ؛ يف ية الحسِّ املناطق وتفاعالت واالستثنائي الثري الرتابط عىل ُمتزايدة أدلٌة ثَمة
يشء أي أو بَحت، سمعي أو بَحت برصي يشءٌ هو يشء أيَّ بأن القول صعوبة عىل ثَم ومن
البينية الحاالت تلك مثل يف خاص بثراءٍ املكفوفني عالم يتَّسم أن يمكن أيًضا. بَحت آخر
لها.19 مشرتكة لغٌة لدينا ليس التي الحاالت وهي — الفوقي النموذج املرتابطة، الحواس —
الكفيف الفيلسوف بني الخطابات من متبادلًة مجموعًة العمى» «عن كتاب يعترب
البرصي غريُ عاَلمه يبدو بينما ماجي. بريان وهو مبِرص، وفيلسوٍف ميليجان مارتن
حاسٍة إىل الوصول يمكنهم امُلبرصين أن ميليجان يُدرك إليه، بالنسبة ومتكامًال متماسًكا
ما (وهو يمكنهم ِخلقيٍّا املكفوفني أن عىل يُرصُّ ولكنه منها. ُحِرم للمعرفة، طريقٍة ما،
اللغَة هو فيها الوسيط يكون ومتنوعة، ثريَّة إدراكية تجارب لهم يكون أن عادًة) يحُدث
ولكن عقل». «أنُف أو عقل» «أذُُن لديهم يكون قد ثَم ومن التصور. من بَرصي غريَ ونوًعا

عقل؟ عنُي لديهم هل
ميليجان، أن عىل ماجي فيُرصُّ اتفاق. إىل التوصَل وماجي ميليجان يستطيع ال هنا
بينما البرصي. بالعالم حقيقية معرفٍة أيُّ لديه يكون أن يمكن ال كفيًفا، رجًال كونه
فإنَّ واألحداث، األشخاَص فقط تصف اللغة أن من الرغم عىل أنه ويؤكِّد ميليجان يُعارضه

املبارشتني. املعرفة أو الخربة محل تحلَّ أن األحيان بعض يف شأنها ِمن
ذكرياٍت امتالِك إىل يميلون ِخلقيٍّا املكفوفني األطفال أن األحيان من كثرٍي يف لوحظ وقد
اللفظي الوصف يف الطالقة هذه مثل يُطورون وقد املبكِّر. النطق إىل كذلك ويميلون أرقى،
إذا مما متأكِّدين غريَ أنفسهم) هم تجعلهم (وربما اآلخرين تجعل لدرجٍة واألماكن للوجوه
البرصية بجودتها املرء تُدهش شهري، كمثاٍل كيلر، هيلني فكتابة بالفعل. مكفوفني كانوا

الرائعة.
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صبيٍّا، كنُت عندما لربيسكوت بريو» و«غزو املكسيك» «غزو كتابي قراءة أحببُت
تقرتب تكاد التي العميقة البرصية أوصافه خالل من األراَيض هذه «رأيت» أنني وشعرت
زيارُة له يسبق لم بريسكوت أن سنوات، بعد اكتشفت، حني اندهشُت وقد الهالوس. من
فهل عرشة. الثامنَة سنِّ منذ كفيًفا الواقع يف كان أيًضا إنه بل فحسب، بريو أو املكسيك
إن أم البرصي، التصور عىل هائلة قدراٍت بتطويِر توري، ِغرار عىل للبرص، فقدانَه عوَّض
والتعبريية التصويرية القدرات َقتها حقَّ ما، بطريقٍة ُمحاكاًة، كانت الرائعَة البرصية أوصافه
أو الفعلية للرؤية بديًال ر يوفِّ أن بالكلمات، التصوير أي للوصف، يمكن مًدى أي إىل للغة؟

التصويري؟ البرصي للخيال
أهمية أن وجَدت عمرها، من األربعينيات يف كفيفًة جوردون أرلني أصبَحت أن بعد
قبل، من يحدث لم كما البرصي التصور عىل قدراتها زا حفَّ إذ تزايُد؛ يف والوصف اللغة
البندقية مدينة «رأيت» لقد السفر. «أحبُّ يل: قالت فقد الرؤية. عىل ما بشكٍل وساعداها
صورة تبنِّي ثَم ومن األماكن؛ السفر يف رفاقها يصُف كيف ورشحْت هناك.» كنُت عندما
«يستمتع قالت: ذلك ويف البرصية. وذكرياتها قراءاتها، ومن التفاصيل، هذه من برصية
يكونوا لم أشياء ويَرون ينظرون ثم األسئلة، عليهم أطرح إذ معي. بالسفر املبِرصون
يُثري منا فكلٌّ تبادلية، عمليٌة إنها يشء! أيَّ املبرصون يرى ال األحيان من كثري ففي لرَيَوها.

اآلخر.» عوالم
بالفعل هناك كان إذا َفهمها: يُمكنني ال — لذيذة مفارقٌة وهي — هنا مفارقٌة ثَمة
يمكن فكيف للعالم، والوسيطة املبارشة املعرفة بني والوصف، التجِربة بني جوهري فرٌق
أبعد إىل البرشي الطابَع ذي االبتكاِر ذلك للُّغة، يمكن القوي؟ التأثري بذلك تكون أن للُّغة
املكفوفني حتى جميًعا، تُمكِّننا أن شأنها فمن ُممكنًا. نظريٍّا، املستحيل، تجعل أن حد،

آخر. شخٍص بعينَي الرؤية من ِخلقيٍّا،

هوامش

للرؤية، فقدانهم من باليأس البداية يف ساحق شعور وجود من الرغم عىل (1)
من اآلخر الجانب عىل وُهويتهم الكاملة اإلبداعيَة قوتَهم هال، مثل األشخاص، بعُض وجد
الثالثني سن قرابة يف بَرصه يفقد بدأ الذي ميلتون، جون الذهن إىل يتبادر وهنا العمى.
بعد تماًما كفيًفا أصبح أن بعد الشعرية قصائده أعظَم أنتج لكنه الجلوكوما)، بسبب (ربما
الخارجي، البرص محلَّ الداخيل البُرص يحلَّ أن يمكن وكيف العمى، ل تأمَّ عاًما. عرش اثنَي
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السونيتة ويف لألصدقاء، رسائله يف مبارش وبشكٍل شمشون، وعذاب املفقود، الفردوس يف
كفيًفا، أصبح آخُر شاعٌر وهو بورخيس، لويس خورخي كتب عماه». «يف للغاية الشخصية
كان التي الحال عن تساءل كما به، أُصيب الذي للعمى واملتناقضة املتنوِّعة التأثريات عن
ولكنه البرص، عالم فقد أنه بورخيس تخيَّل الذي هومريوس، مع األمُر عليها سيصبح ربما
تي جي (تناول لها. مثيَل ال َملحميَّة قوة ثَم ومن بالزمن؛ بكثري أعمق إحساًسا اكتسب
يف ١٩٨٩ عام املألوف» الغريب «الزمن: لكتابه مقدمته يف رائع بطرٍح األمر هذا فريزر

برايل.) بطريقة طبعته
هوارد، ليوك راَسل كيف هامبلني ريتشارد يروي حب»، السُّ «اخرتاع كتابه يف (2)
علماء من العديد عرش، التاسع القرن يف حب السُّ صنَّف من أول كان الذي الكيميائي
أصيب رياضيات عالم وهو جوف، جون بينهم ومن الوقت، ذلك يف اآلخرين الطبيعة
بارًزا، نبات عالم «كان جوف أن هامبلني يكتب الثانية. سن يف الُجدري بسبب بالعمى
مجاالت يف ضليًعا أيًضا كان كما اللمس. طريق عن بالكامل لينيان نظام نفسه علَّم وقد
هامبلني (يُضيف الظالم.» يف الكتابة فن والسكوتوجرافيا؛ الحيوان، وعلم الرياضيات،
الكويكريني من كان الذي والده، أن لوال بارًعا موسيقيٍّا أيًضا سيصبح «كان جوف أن

ُمتجول».) عازٌف له أعطاه الذي اإللحادي الكمان عىل العزف من منَعه … املتشدِّدين
بفقدانها وازداد استمرَّ أنه يبدو عميق، حيسِّ بتصاحٍب أيًضا تينربكني تمتَّعْت (3)

البرص:

،٤ العدد … الفور عىل األلوان لديَّ تحفز والكلمات األعداد كانت أتذكَّر، ما بقدِر
والعدد الفاتح. األخرض هو خمسة والعدد الذهبي. اللون [هو] املثال، سبيل عىل
الخاصة. ألوانُها األشُهر وكذلك األسبوع أليام كان كما … الِقرمزي هو تسعة
اليشء. بعَض الفطرية تُشبه دائرية، قطاعات هندسية، تكويناٍت يف رتَّبتها وقد
شاشتي عىل ينبثق يشء أول فإن ، معنيَّ حدٍث وقوع يوم تذكِر إىل أحتاج وعندما

الفطرية. يف موضعه ثم اليوم، لون هو الداخلية

، عينيَّ أغمضت فإذا التصور، عىل ضعيفة قدرٍة ذو نفيس أنني من الرغم عىل (4)
مقطوعًة أعزف عندما البيانو مفاتيح لوحة عىل تتحركان يَديَّ «أرى» أن بإمكاني يزال ال
تتحركان بيديَّ أشعر فقط.) عقيل يف املقطوعة عزفُت لو حتى هذا يحدث (قد جيًدا. أعرفها
و«الرؤية». «الشعور» بني التمييز أستطيع أنني من تماًما متأكًدا ولسُت نفِسه، الوقت يف
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عدة بني يجمع مصطلح استخدام املرءُ ويريد ينفصالن، ال أنهما يبدو السياق، هذا ففي
الرؤية». «شعور مثل حواس

ِسمة — «تفاعليٍّا» باعتباره التصور هذا مثل عن برونر جريوم النفس عالم يتحدث
التصور من النقيض عىل — خياليٍّا) أو حقيقيٍّا كان (سواءٌ األداء من تتجزَّأ ال أساسية
من النوَعني هذين وراء الكامنة الدماغ فآليات الذات. خارج يشء تصور أي «األيقوني»؛

تماًما. مختلفة التصور
غري للتصور أميل فإنني تقريبًا، اإلرادي التصور عىل قدرتي عدم من الرغم عىل (5)
مع أو النصفي، الصداع هاالت يف أو نائًما، أكون عندما فقط بهذا املرور اعتدُت اإلرادي.
الوقت. طوال به أمرُّ ِرصت بَرصي، ضُعف أن بعد اآلن ولكن ى. الحمَّ مع أو األدوية، بعض
األمفيتامينات، من كبرية جرعات تجِربة مدة خالل العرشين، القرن ستينيَّات يف
األمفيتامينات عن ينتَج أن يمكن الواضح. الذهني التصور من مختِلف لنوع تعرَّضُت
«الكلب يف وصفت (كما والذاكرة البرصي للتصور ُمثرية وتعزيزات ُمذهلة إدراكية تغرياٌت
أو أسبوعني مدى عىل قبعة»). زوجتَه حسب الذي «الرجل كتاب يف فصٌل وهو الجلد»، تحت
صورتها وستظل ترشيحية، عينٍة أو صورة إىل النظر هو عيلَّ ما كل أن وجدُت ذلك، نحو
الورق من قطعة عىل ذهنيٍّا الصورة أعِرض أن يمكنني لساعات. ذهني يف وثابتة حيًة
أتتبع وأن — مضيئة حجرة بواسطة معروضًة كانت لو كما ومميزة واضحة كانت —
ودقيقة مفصلًة كانت الجميع، اتفق حسبما ولكنها، رائعة، رسوماتي تكن لم بقلم. حدودها
أُعد لم التصور، أستطيع أُعد لم األمفيتامني، أنتَجها التي الحالة تالشت عندما ولكن تماًما.
كالتصور هذا يكن لم التالية. العقود يف ذلك من أتمكن ولم أرسم، أعد لم الصور، أعرض
وتلقائيٍّا، إراديٍّا ال شيئًا كان فشيئًا. شيئًا أبنِها أو ذهني إىل الصور أستدِع فلم اإلرادي؛
مبالغة استدامة وهو املرئي، التكرُّر إىل أو «فوتوغرافية»، أو استحضارية ذاكرة إىل أقرَب

للرؤية.
،١٨٧٠ عام ألقاها محارضة يف الصور هذه إىل تيندال جون الفيزيائي أشار (6)
ما عادًة العلمية، الظواهر تفسري َمعِرض «يف جالتون: تحقيقات من قليلة سنواٍت قبل
معرفتنا كانت القدرة، هذه استخدام دون ومن … املحسوس وراء ملا ذهنية صوًرا نُشكل

والتسلسالت.» للتعايشات تلفيق مجرَد ستصبح بالطبيعة
املريخ»، عىل أنثروبولوجيا «عالم كتاب يف استيفاءً أكثَر وصًفا تمبل حالة وصفت (7)

بالصور». «التفكري كتابها يف خاصًة البرصي تفكريها عن تتحدث وهي
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تاريَخ الذهني»، التصور «مسألة املوضوع، هذا حول كوسلني كتب أحدُث يتناول (8)
تفصيًال. النِّقاش هذا

يختلف الدماغ ِنصَفي سلوك أن أيًضا املغناطييسالوظيفي الرنني ات أشعَّ أظهَرت (9)
املثال، سبيل عىل — والشاملة العامة بالصور األيرس النصف يُعنى إذ بالتصور؛ يتعلق فيما
القيقب «شجرة املثال، سبيل عىل — املحدَّدة بالصور األيمن النصف ويُعنى — «األشجار»
فإن ثَم ومن البرصي. اإلدراك يف أيًضا موجود ص تخصُّ وهو — األمامية» ساحتي يف
بوظيفٍة مرتبط معيَّنة، وجوٍه عىل التعرف عىل القدرة عدم وهو الوجوه، عىل التعرف عَمه
يُعانون الذين األشخاص أن من الرغم عىل األيمن، الدماغ نصف يف َمعيبة أو تالفة بَرصية
الوظيفة وهي عام، بشكٍل الوجوه فئة مع مشكلًة يُواجهون ال الوجوه عىل التعرف عَمه من

األيرس. الدماغ بنصف الخاصة
املريخ». عىل أنثروبولوجيا «عالم كتاب يف آي السيد حالة وصُف وَرد (10)

يف العصبية اآلليَّات بعض يف يتشاركان والتصور اإلدراك أن واضًحا يبدو بينما (11)
تأتي هنا ومن األولية؛ البرصية القرشة يف وضوًحا أقلُّ املشاركة هذه فإن األعىل، املستويات
الذين املرىض يُصبح أنطون، متالزمة يف أنطون. متالزمة يف يحُدث كما االنفصال إمكانيُة
زالوا ما أنهم يعتقدون ولكنهم القرشي، املستوى عىل مكفوفني قذايل تلٍف من يُعانون
سيَعُزون ربما أثاث، بقطعِة اصطدموا وإذا حذر، أو قيود دون وسيتحركون مبِرصين.

مكانه». غري «يف األثاث أن إىل ذلك
من الرغم عىل البرصي التصور ببعض االحتفاظ إىل أحيانًا أنطون متالزمُة تُعزى
آلياٌت هناك تكون قد ولكن اإلدراك. وبني التصور هذا املرىضبني ولخلط قذايل، تلف وجود
إدراك عىل املرء قدرة عدم دقًة، أكثر نحٍو عىل أو — العمى إنكار يَُعد فاعلة. أغرُب أخرى
يف العاهة. عَمه باسم وتُعَرف للغاية، محتملة أخرى انفصال» «متالزمة — برصه فقَد أنه
وعيَهم املرىض يفقد األيمن، الجداري الفص يف تلف وقوع بعد يحُدث الذي العاهة، عَمه
فإذا يشء. أي يف خلل بوجود الوعي جانب إىل الفراغ، من األيرس وبالنصف األيرس بجانبهم
الطبيب»، «ذراع شخصآخر؛ ذراُع إنها فسيقولون اليُرسى، ذراعهم إىل انتباههم أحٌد لَفت
مشابهة التخاريف هذه مثُل تبدو املكان». غاَدر شخصقد «ذراع حتى أو أخي»، «ذراع أو
يمكن ال غريب وضع لرشح محاوالت وهي أنطون، ملتالزمة املصاحبة لتلك ما بطريقٍة

املريض. نظر وجهة من تفسريُه
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بتفكريه: يتعلق فيما هذا أينشتاين وصف (12)

هي الفكر يف عناَرص بوصفها تعمل أنها يبدو التي النفسية الِكيانات إن
… «إراديٍّا» ودمجها إنتاجها إعادة يمكن ما نوًعا واضحة وصوٌر معيَّنة عالماٌت
ويستلزم العضيل. النوع من وبعضها البرصي النوع من حالتي، يف [بعضها]،
املرحلة يف فقط األخرى اإلشارات أو الكلمات عن ومشقة بجهد البحَث األمر

الثانية.

حسابية عمليًة تكون تكاد التجرد، شديدة فكرًة يصف داروين أن بدا أخرى، ناحيٍة من
لطحن آلًة يُشبه أصبح قد عقيل أن «يبدو الذاتية: سريته يف كتب عندما وذلك تفكريه، يف
كان أنه هو هنا داروين أغفله (ما الحقائق.» من كبرية مجموعات بني من العامة القوانني
كانت ما وهي والتصوير، الرصد عىل هائلة وقدرة والتفاصيل، للشكل رائعة رؤيٌة لديه

«الحقائق».) له تُوفر
الواعية للرؤية العصبية البيولوجيا يف بحث الذي فيتش، دومينيك يرى (13)
فباستخدام عتبية. ظاهرة هو البرصي الوعَي أن — اإلدراك وكذلك والهلوسة التصور —
البرصية، الهالوس من يُعانون املرىضالذين لدراسة املغناطييسالوظيفي بالرنني التصوير
عىل — الرؤية جهاز من معنيَّ جزءٍ يف عادي غري نشاٍط عىل دليل هناك يكون قد أنه أظهر
من معنيَّ حدٍّ إىل يصل أن يجب النشاط هذا ولكن — امِلغزيل الوجه منطقة املثال، سبيل

بالفعل. الوجوه املبحوث «يرى» أن قبل الوعي، يدخل أن قبل الشدة
من ِحرمانها عند البرصية للقرشة املَرضية) (وأحيانًا امُلتزايدة الحساسية إن (14)
نسبٌة فتصبح االقتحامي. التصور إىل كذلك تميل تجعلها قد الطبيعية الحسية مدخالتها
— التقديرات معظم حسب املائة، يف ٢٠ إىل ١٠ — بالعمى يُصابون الذين هؤالء من كبرية
األحيان. بعض يف وغريبة حادَّة نوعيٍة من بَحتة، هالوس أو الالإرادية، للصور ُعرضًة
ستينيَّات يف بونيه تشارلز السويرسي الطبيعة عالُم مرة ألول الهالوس هذه مثَل وصَف
البرص ضعف عن الناتجة الثانوية الهالوس عن اآلن نتحدث ونحن عرش، الثامن القرن

بونيه. شارل متالزمة باسم
برصه: من جزء آخر فقَد أن بعد الوقت من مدًة حَدث لهذا ُمشابًها شيئًا هال وصف

التي القوية الصور هذه مثل أرى بدأُت رسميٍّا، كفيًفا إعالني من عام نحو بعد
مع غرفة يف أجلس كنُت … هالوس كانت لو كما األشخاص وجوُه فيها بَدت
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هذه مثُل تُومض فجأًة، له. وأستمع رفيقي، نحو متَِّجه ووجهي ما، شخٍص
لنفيس أقول كنت تلفزيون. جهاز إىل أنظر كنت لو كما عقيل أمام الحية الصورة
الزرقاء، املقلَّمة وبذلته ج، املموَّ وشعره الصغرية، ولحيته بنظارته، هو، ها آه
ويُعَرضمكانها الصورُة تتالىشهذه ثم … الزرقاء عنقه وربطة البيضاء، وياقته
ُمنحرسللوراء. شعٍر وذا َعرًقا، ويتصبَّب سمينًا، اآلن رفيقي أصبح أخرى. صورٌة

أسنانه. بعض فقد وقد وصدرية، حمراء، ُعنق ربطَة يرتدي كان

ولكنه الثالثة، سنِّ يف شبَكي، أرومي بورٍم ُمصابًا كان الذي بن، عينا استُؤصلْت (15)
يمكن بالرسطان. إصابته تَكرار نتيجَة عرشة السادسَة يف مأساوية وفاًة ذلك بعد تُويف
اإللكرتوني املوقع عرب بالصدى املوقع تحديد عىل ولقدرته لبن فيديو مقاطع مشاهدة

.www.benunderwood.com
املثال. سبيل عىل وآخرين، أوسرتوفسكي طاِلْع (16)

البرصي؛ التصور عىل قدرة أيُّ لديهم ليست خلقيٍّا املكفوفني أن نفرتض قد (17)
األحيان بعض يف فإنهم ذلك، ومع بَرصية. تجربٍة بأي مرُّوا أن لهم يسبق لم ألنهم
هيلدر وصف أحالمهم. يف إدراكها يُمكن واضحة برصيٍة لعناَرص رؤيتهم عن يتحدثون
قاَرنوا كيف ،٢٠٠٣ عام صدَر لالهتمام ُمثري تقريٍر يف ِلْشبونة، يف وزمالؤه بريتولو
بَرصيٍّا «نشاًطا ووجدوا الطبيعيني، امُلبرصين األشخاص مع ِخلقيٍّا املكفوفني األشخاَص
أثناء املجموعتني يف الدماغ) كهربية ملخطَّط ألفا موجة لتوهني تحليل عىل (بناءً ُمكافئًا»
عىل ألحالمهم، البرصية املكونات رسم عىل االستيقاظ، عند قادرين، املكفوفون كان األحالم.
ذلك من وآخرون بريتولو يستنتج لذا منخفًضا. كان لألحالم تذكُّرهم معدَّل أن من الرغم

أحالمهم». يف برصي محتًوى لديهم ِخلقيٍّا «املكفوفني أن
مصدَر أمًرا قبل من رأى قد الشخص يكن لم إذا «البرص» اكتساب يصبح هل (18)
العمى، من عمر بعد ِجراحة نتيجَة أبَرصت التي فريجيل، مريضتي حالة يف إثراء؟ أم إرباك
أنثروبولوجيا «عالم كتاب يف وصفته كما البداية، يف اإلطالق عىل مفهوم غريَ األمر كان
جديدة بحريٍة وتبرشِّ ُمثرية الحيسِّ االستبدال تقنيات أن من الرغم عىل وهكذا املريخ». عىل
بالفعل ُشيِّدت التي الحياة عىل تأثريها يف نفِسه بالقدر التفكري إىل بحاجة فنحن للمكفوفني،

البرص. بدون
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قائًال: هذا يف هال جون أسهَب هايهو، سايمون زميله إىل حديث خطاٍب يف (19)

يف الكائنة صوري أن من الرغم عىل سيارة، يف أفكر عندما املثال، سبيل عىل
السيارة لشكل أو دافئ، سيارة محرِّك لغطاءِ حديثة للمسٍة هي عقيل صدارة
السيارة ملظهر آثاًرا أيًضا هناك فإنَّ الباب، مقبض إىل طريقي س أتحسَّ بينما
وذاهبة. قادمة لسياراٍت ذكريات من أو الكتب، يف السيارات صور من بأكملها
اكتشايف من أندهُش حديثة، سيارًة أملَس أن يتصادف عندما األحيان، بعض يف
نفِسه بالشكل ليست السيارات وأن الواقع، مع يتوافق ال هذا الذاكرة تتبُّع أن

عاًما. وعرشين خمسة قبل عليه كانت التي
الحاسة يف بعمق مدفون معرفة عنرص وجود حقيقة إن ثانية. نقطٌة ثَمة
إذا مما دائًما ُمتأكًدا أكون ال أنني إيلَّ بالنسبة يعني أوًال اه تتلقَّ التي الحواس أو
األشياء لشكل اللمسية الصور تلك أن هي املشكلة ال. أو برصيًة صورتي كانت
ال أو برصيٍّا، محتًوى تكتسب أنها أيًضا األحيان من كثري يف يبدو وملمسها
من ذهنيٍّا يتمثَّل األبعاد الثالثي الذاكرة شكل كان إذا ما معرفَة املرء يستطيع
يستطيع ال السنوات، هذه كل بعد حتى لذلك ملسية. أم برصية صورة خالل

مدخالته. تأتي أين من فهَم الدماغ
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