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وكايا. وإيوان وآمرب ديزي وإىل وَهنَّا وجرانت وسوزان سايمون إىل





وتقدير شكر

عىل عالوة كثري، ونقاش كثري، واطِّالع كثري، تفكُّر نتيجة النور إىل الكتاب هذا ظهر
مع بالتعاون املاضينَي العقدين مدار عىل أُجِريت التي النفسية الدراسات من سلسلة
أليشا وهم: العليا؛ الدراسات يف بًا طالَّ يزالون ال كانوا عندما معي العمل بدءوا أشخاص
وميرتا إنج، وأالن دجيكيك، ومايا كاديو، وفالنتني بياسون، وأنجيال أكسلراد، وإليس عيل،
ميدفيد، وماريا مار، وريموند الزاريه، وجريالد الروك، ولوريت كري، وأليسون جوالمني،
وجميعهم ويلز-جوبلينج. وريبيكا ستيكيل، وباتريشا سينكلري، وجانيت ناندي، وسيما
وُمعالجني املدارس، يف نفسيني وإخصائيني جامعيني، أساتذًة الحياة يف طريقهم وا شقُّ اآلن
دجيكيك مايا وهما: تورونتو، يف بَِقيا منهم اثنني مع كثَب عن أعمل زلُت ما نفسيني.
تورونتو يف تلتقي كانت التي القراءة جماعة أعضاء إىل كذلك بالشكر أتوجه مار. وريموند
بارانيك، بات وهم: تقريبًا، عاًما ٢٠ طوال جينكينز) (جيني رشيكتي ومنزل منزيل يف
جينكينز، وجيني كريشنر، وديبي جلوبرمان، وسوزان جلوبرمان، وشولوم جيلدينر، وألينا
يف صني املتخصِّ الباحثني جماعة أشكر كما (وأنا). شيف وبريل موسكوفيتش، وموريس
نقاشات معهم أجَريت الذين موضوعات، من به يتَّصل وما الخيالية القصص نفس علم
به ألتِق لم من ومنهم سنوات، منذ وثيقة عالقات به تربطني َمن منهم بصريتي، أنارت
ولكنهم اإللكرتوني، بالربيد وآخرين تراَسْلُت بينما املؤتمرات، يف معدودات أيام سوى
لني الكتاب: هذا يف أتناولها التي املوضوعات حول تفكريي بْلَورة يف أسهموا جميًعا
بروكماير، وينس بويد، وبرايان بيلبي، ونيكوالس بنزون، وبيل أوراخر، وجان أنجوس،
وجريي ماكسكالوس، والراحل كالرك، وآندي كارول، ونويل بريك، ومايكل برونر، وجريي
دان، وجودي دنبار، وروبني دريرب، وستيفي ديساناياكي، وإلني كاري، وجريج كابتشيك،



األحالم كما

ونيكو فريمان، ومارجريت فريمان، ودون فرانكو، وفابيا فورد، وجاكي فرينيو، وتشارلز
هاريس، وبول هيكمولدر، وفرانك جرينبريج، ويل جرين، وميالني جارود، وسايمون فريدا،
كريمود، وفرانك هوالند، ونورم هوجان، وباتريك هينتون، وجيف هافيالند-جونز، وجينيت
وتوني ماجاي، وكارول لودج، وديفيد النكاشري، وإيان كايكن، ودون كونستان، وديفيد
توني والراحل نوسباوم، ومارثا ميلر، وجوناثان ميول، وديفيد ميتكالف، وستيفن مارسل،
روزين، وبول بيرتسون، وجوردان بيسكني، وجوان بانكسب، وياك أولسون، وديفيد نتال،
ستانوفيتش، وكيث سوسا، دي وروني سميث، وموراي شيف، وجيكوب شيف، وتوم
توم والراحل توالن، ومايكل تومازيلُّو، ومايكل تان، وإد ستوك، وبرايان ستني، وجريارد
زانشاين، وليسا زينجيري، وسونيا بري، فان وفييل فوردرر، وبيرت تسور، ورءوفني تراباسو،

زفان. ورولف
هافيالند-جونز، وجانيت هيكمولدر، وفرانك كاديو، فالنتني من كلٌّ ل تفضَّ وقد
وفييل بيسكني، ومارتني بيسكني، وجوان بريليتز، ودان ميول، وديفيد هوجان، وباتريك
دجيكيك، ومايا بويد، برايان من كلٌّ قرأ كذلك فصلني. مسوَّدتَْي بقراءة تان وإد بري، فان
تعليقاته منهم كلٌّ أبدى وقد بالكامل، الكتاب مسوَّدات مار وريموند جينكينز، وجيني
املواضع حدَّدِت باالهتمام، جديرة توجيهات خالل من وجهتي تبنيُّ عىل ساعدتني التي
واهتمامهم؛ لكرمهم تقديري شديد عن أُعرب فيها. التفكري من مزيد إىل بحاجة كنُت التي

مساعدة. أيَّما اقرتاحاتهم ساعدتني إذ
وآني بريت، آندي واييل-بالكويل: نرش دار يف املتميِّز التحرير فريق بحرارة أشكر كما
بوكينج. كيتي الجادَّة الصور باحثة وكذلك رسينيفاسان، وسوتشيرتا شيلد، وكارين روز،
ولكاثي كاستل، إيلني التعاون الشديدة املرشوعات ملديرة بالشكر أتوجه أن أودُّ كذلك
امتناني وعميق بالغ عن أعربِّ وأخريًا، النصوص. تحرير يف املميزة ملهاراتها سيبليوزاك؛
—كعهدها. الثاقبة ورؤيتها وُمؤازرتها لعطفها جينكينز؛ جيني املبدئية وُمحرِّرتي لزوجتي
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متهيد

واملؤلِّفني والجماهري الُقرَّاء عقول يف الخيالية القصص تأثري طريقة الكتاب هذا يتناول
قصص من خربات — صور أو كلمات محض من — ننسج كيف ويناقش وأدمغتهم،

عميقة. وأحيانًا ممتعة،
كولريدج تايلور وصامويل شكسبري ويليام طَرحها أْن سبق فكرة عىل الكتاب يعتمد
من جزء مجرد ليست الخيالية القصص أن مفادها وغريهم؛ ستيفنسون لويس وروبرت
ذلك كل تشمل فهي اليومي، الواقع من هروب مجرَّد وال ترفيه، محض هي وال الحياة،
القراء نحن — نبنيه ونموذج ه، مَوجَّ ُحلم — جوهرها يف — ولكنها األحيان، أغلب يف
أنفسنا ورؤية اآلخرين رؤية من النموذج هذا ليَُمكِّننا الكاتب، بمشاركة — واملشاهدين
اليومية. الحياة سطح تحت مسترت هو مما ملحاٍت لنا يُقدِّم أن للُحلم ويمكن أوضح. رؤيًة
عىل تركِّز فهي بأرسه؛ للعالم ليس ولكن للعالم، نموذج هي خيالية قصة كل إن
تقع التي والحوادث األفعال من رسدية بنْيًَة تمتلك السبب ولهذا وُخططهم، البرش نيات
أنفسنا وعن تُخالجنا، التي املشاعر وعن حيواتنا، تقلُّبات عن وتحكي األفعال، تلك نتيجة
تكون ما ودائًما النُّخاع، حتى البرشاجتماعيون فنحن الحياتية. مساعينا يفخضمِّ وعالقاتنا
األحيان، من كثري يف دوافعنا تداُخل بسبب ناقصًة؛ اآلخرين وفهم أنفسنا لفهم محاوالتنا

فهمنا. لزيادة وسيلٌة الخيالية والقصص اآلخرين. معرفة وصعوبة
محاولة يف تقريبًا السابقة العرشين األعوام مدار عىل عدَّة بحثية مجموعات انخرَطت
الروايات بقراءة الناس استمتاع وسبب العقل، عىل الخيالية القصص تأثري الستكشاف
الدماغ تعبري كيفية تُظِهر الدماغ تصوير أبحاث بدأت ذلك مع وبالتزامن األفالم. ومشاهدة
بدأنا وقد القصص. تلك يف عنهم املرء يقرأ الذين اآلخرين يف والتفكري واألفعال املشاعر عن
الشخصيات مع التَّماهي بها يحدث التي الطريقة نُبنيِّ بها أعمل التي البحثية املجموعة يف



األحالم كما

مشاعرنا، وتحريك االجتماعية، القدرات تحسني األدبي الفن يستطيع وكيف الخيالية،
واألبحاث، واملراجعات اآلراء عىل االطالع وبإمكانكم الذات، يف تغيريات إحداث نحو والدفع
القصص نفس علم يف صة املتخصِّ اإلنرتنت، عىل مجلتنا، عىل مجموعتنا تُجريه مما ذلك وغري

.http://www.onfiction.ca الرابط عرب فيكشن»، «أون واسمها الخيالية،
علم يف يُْدَرس لم الخيايل الَقصص أن من الرغم وعىل مًعا، وروائي نفٍس عاِلم أنا
الكتاب هذا فكرة عرضُت وقد مؤخًرا. العلم هذا يف أهميتُه تجلَّت ما فرسعان النفس،
إن القائلة املعرفية-النفسية الفرضية طرحُت وفيه املْحَكمة»، «الخطط كتاب يف مرة ألول
ولكن كمبيوترات، داخل تُجرى ال محاكاة ولكنَّها املحاكاة، من نوع الخيالية القصص
ما وهذا االجتماعي، العالم يف غريها مع تفاعالتها يف للذوات محاكاة فهي العقول؛ داخل

حلًما. وغريه شكسبري اه سمَّ
عدة؛ ُكتَّاب الخيايل الَقصص إطار يف طرحه أْن سبق مجاًال أتناول الكتاب هذا يف
النفس. علم وجهة من املرة هذه أتناوله ولكني فورسرت، إم وإي جيمس، هنري من بدءًا
الشخصية، هي: أساسية؛ مباحث أربعَة التقليدية، املوضوعات جانب إىل أستعرض، وفيه
والتغريب واملجاز االستعارَة منها فأتناول الفنية األساليب أما والشعور. والحدث، والفعل،
املحتوى يخص ما وأما للُقرَّاء). تعليمات بأنها سكاري إيلني تصفها (التي والتلميحات
بعضهم أنفسهم الناس بها يُقدِّم التي واألساليب الحوار عىل تركيزي فينصبُّ التقليدي،

لبعض.
لُت وفضَّ ب، والطالَّ األدبيني واملنظِّرين النفس وعلماء الُقرَّاء لعموم ه موجَّ والكتاب
إىل إحاالت من يحتويه مما الرغم عىل ضخًما، مجلًَّدا يكون أن عىل اإليجاز كتابته يف
هيئة عىل الكتاب يف األدبية أدلتي ُسْقت وقد املجال. سعة عىل تدلُّ بطريقة مختلفة أبحاث
لكنني املجرَّدة. اآلراء تتجاوز بحيث َمت ُصمِّ دراساٍت هيئة عىل النفسية وأدلَّتي مقتطفات،
النصُّ يمتاز أن دُت تعمَّ إنني أي القصص؛ سمات من نصيب للكتاب يكون أن ارتأيُت
القراءة. يف التقدُّم مع إال ق تتحقَّ ال مدركات إىل األوىل األجزاء تُؤدي وأن الرسدي، ق بالتدفُّ
بطريقتك. املختلفة واألقسام الفقرات بني الفَجوات بعض ملء إىل القراءة خالل وأدعوك
التعليقات يف مواٍز نصٌّ أيًضا ويوجد القرَّاء، عموم ليُناسب مَعدٌّ النصاألسايسللكتاب
جانب إىل النفسية، الدراسات من وأدلَّة أفكار من ذكرتُه ما مصادر أستعرضفيه الختامية،

ًصا. تخصُّ أكثر أخرى مناقشات
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تمهيد

من أكثر بعضها إىل أرشت ولكنِّي األدبية، األعمال من بعدد الكتاب هذا يف استشهدُت
داخل منها أقتبس ال أنني ورغم النِّقاش. من أساسيٍّا جزءًا األعمال تلك تُمثِّل ولهذا غريه؛
وجديٌر الكتاب. جانب إىل كاملة قراءتها فباستطاعتك باملوضوع، يتَّصل ما سوى النص
ألول ذكره عند إليها، اإلشارة تكرَّرت التي األعمال تلك من عمل لكل أدرجُت أنني ِذْكر
متاح هو مما منه نسخة إىل الوصول يُتيح الختامية التعليقات يف اإلنرتنت عىل عنوانًا مرة،

للجمهور.
«فن فريمري يوهانس لوحة من جزء للكتاب اإلنجليزية الطبعة غالف عىل يظهر
نظري، وجهة من ر، تُصوِّ فريمري، لوحات كل مثل ألنها، عليها اختياري وقع التي الرسم»،
لها عنارص من تحتويه بما باألحالم أشبه فهي ثابتة؛ زمنية ولقطات مرسحية، أحداثًا
به تُوِجد الذي نفسه باألسلوب بها، ما ارتباًطا ُمشاهدها نفس يف لتثري اختريت مغًزى،
اللوحة، هذه يف الخيالية. القصص يف القارئ لدى ذهنيًة ارتباطاٍت واألحداث األشياء
وآلًة كتابًا وتحمل الغار، إكليل رأسها عىل مرتدية كليو، اإللهة هي األساسية الشخصيُة
ضخمة طاولة منها وبالقرب خريطة، تظهر خلفها ومن حياء، يف عينيها ُمْغِضيًة موسيقية،
تولد كهذه َمشاهد َرِحم من العنارص؟ هذه توحي فبَم وقناًعا. مفتوًحا مخطوًطا تحمل

القصص.
أقول ستجدني أخرى وأحيانًا «أنت»، بكلمة — القارئ عزيزي — أحيانًا سأخاطبك

مًعا. وإياك نفيس بها وأقصد «نحن»
ممتعًة. قراءًة لك أتمنَّى
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األول الفصل

ُحلًام بوصفه الَقصصاخليايل

املحاكاة العالم، صنع النماذج،

والحلم شكسبري (1)

بمعناها األوىل مرسحياته يف استخدمها شكسبري؛ ويليام لدى مهمًة «الُحلم» كلمة كانت
يف نتخيَّلها التي واملشاعر البرصية واملشاهد األفعال من سلسلة عىل الدالِّ شيوًعا، األكثر
الذي شيوًعا، معانيها أكثر بثاني استخدمها كما نستيقظ، عندما أحيانًا ونتذكَّرها املنام،
من ثالثة أو عامني بعد رشع، ثم اليقظة). (أحالم الصحو أثناء الحاملة تمنِّياتنا به يُقصد
بديلة رؤية إىل بها ليُشري ، خفيٍّ جديٍد بأسلوب استخدامها يف املرسحية، الكتابة يف مسريته
ُرؤية يف األشياء تبدو أخرى.1 يف وتختلف العادي، العالم مع منها جوانب يف تتشابه للعالم،

العادي. العالم يف ا عمَّ مختلفة األحالم عالم
شكسبري،2 كتابات عىل التغريُّ من يشء طرأ ذلك، نحو أو ،١٥٩٤ ديسمرب شهر يف
الخيايل الَقصص أن ، أظنُّ كما يؤمن، بدأ فقد الخيايل. للقصص ره تصوُّ هو تغريَّ ما كان
فتخطَّت السطح، تحت يعتمل ما ورؤية الظاهر، اإلنساني الفعل من كالٍّ يضمَّ أن ينبغي
بأجزائها السادس» «هنري مرسحية يف الحال هي كما مرسحيٍّا؛ التاريخ كتابة مرسحياته
بعضعنارص تحتوي أعماله وصارت «ترويضالرشسة»،3 يف كما الرتفيه؛ وتخطَّت الثالثة،
رؤية عىل القدرة لإلنسان — األخرى بجانب الواحدة — العينان تمنَح ومثلما األحالم.
رؤيتنا خالل من آخر، بُعٍد من عاملنا إىل النظر شكسبري لنا يُتيح األبعاد، ثالثية رؤية العالم
أن بعد إنتاجه باكورة وكانت الحلم). (رؤية إضافية أخرى برؤية مصحوبة له، العادية

وجولييت». و«روميو صيف» ليلة «حلم مرسحيتَْي التنفيذ موضع فكرته وضع
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مكتبة (املصدر: صيف». ليلة «حلم مرسحية من ١٦٠٠ عام طبعة غالف :1-1 شكل
كاليفورنيا.) مارينو، سان هنتنجتون،

مختلًفا عاَلًما تخيَّلوا لنا: يقول شكسبري أن لو كما يبدو صيف» ليلة «حلم مرسحية يف
أعيننا يف مشاكس كائٌن يَُقطِّر قد النوم إىل فيه نخلد عندما نموذجيٍّا، عاَلًما عاَلمنا، عن قليًال
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حدث ما هو هذا نراه. َمن أوِل غراِم يف نقع استيقْظنا فإذا صغرية»، غربية «زهرة رحيق
عىل عيناها تقع تصحو، وحينما عينيها، يف الرحيق باك يُقطِّر الجان. ملكة تيتانيا، مع

يغني. وكان حمار، إىل — األحالم عالم يف — تحوَّل الذي اج النسَّ بوتوم

تيتانيا:

الغناء: إىل ُعْد الرقيق، البرش ابَْن يا أرجوَك
ألحانُك! سحَرتهما أذنيَّ فإن

صورتُك، عليهما استولت وعينيَّ
عني رغًما تُثريني الناصعة شمائلك وقوة

نظرة! أول من أحببتك إنني وأقسم: لك، فأقول

⋆(٩٥٩ السطر الثالث، املشهد األول، (الفصل
املرصية الهيئة (القاهرة: عناني محمد ترجمة صيف، ليلة حلم شكسبري، ⋆ ويليام

ص١٠٢. ،(١٩٩٢ للكتاب، العامة

أوًال نقع به، االرتباط يمكننا الذي الشخص نوع يف التفكري من بدًال إننا القول يمكن هل
حبِّنا؟4 من تنبثِق التي واألفعال واألفكار الكلمات أنفسنا يف س نتلمَّ ثم الحب، يف

املرسح عن فكرته بْلَورة يف شكسبري ساعدت صيف» ليلة «حلم مرسحية أن أعتقد
يف شكسبري كتبها التي وجولييت» «روميو مرسحية تعتمد أيًضا للعاَلم. نموذًجا بوصفه
باستهالل املرسحية تُفتتَح وضوًحا؛ أقل بدرجة وإْن ذاتها، الفكرة عىل تقريبًا نفسها الفرتة

التايل: النحو عىل يبدأ

الحسناء فريونا بلدة يف
امَلْحِتد، كرم يِزينُُهما عائلتان

الهوجاء، املايض أحقاُد عندهما تصحو
الرشفاء! أيدي البلدة أهل دُم فيُلوِّث
الرْعناء الَخْصَمنْي أصالب من لكْن

حبيبان، للنور يخرج
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هالك، أسواَط وتذيقهما األفالك لهما تعبُس
اآلباء! ِحقَد بموتهما األرض يف فتُواري

(االستهالل)⋆

املرصية الهيئة (القاهرة: عناني محمد ترجمة وجوليت، روميو شكسبري، ⋆ ويليام
ص٥٣. ،(١٩٩٣ للكتاب، العامة

يشء بأي وجولييت» «روميو مرسحية شكسبري يستهلُّ ال ولذا اصطناعي؛5 يشء النموذج
خشبة إىل املمثِّلني، أحد أنه الواضح من شخص، بدخول يستهلُّها العادية. الحياة يف تراه
منها كلٌّ بيتًا، ١٤ من تتكوَّن قصيدة والسونيت سونيت. يف الجمهور ليُخاطب املرسح
وهذا املقاطع. هذه من زوٍج كل من الثاني املقطع عىل النَّْرب ويكون مقاطع، عرشة من
ألنك املستمع؛ انتباه فيجذب عري، الشِّ النَّْظم من الشكل هذا يميِّز النَّْرب يف املختلف األسلوب
يف قليًال القوايف إبراز عىل كذلك وحرصَت «األيامبي»، ى املسمَّ الوزن بهذا الشعر نطقَت إذا
يبدو إذ الدارجة؛6 اإلنجليزية من سماعها، عند القصيدة، يُميِّز ذلك فإن بيت، كل نهاية

تي-توم. تي-توم، تي-توم، البرشي: القلب دقات ترديد إىل أقرب «األيامبي» الوزن
ليلة «حلم مثل فهي، املرسحية؛ بموضوع وجولييت» «روميو بداية يف السونيت تُخربنا
عالم يف املحلية السلطات تهديد إن أخرى. مرًَّة الحب وهي ما، عاطفة آثار تتناول صيف»،
تهديد هو باملوت العلنية النِّزاالت بمعاقبة املرسحية هذه عليه تنطوي الذي االفرتاضات
الحالة، هذه يف وهو، الحب، هو الكراهية حدة كرس عىل القادر الوحيد واليشء أجوف،
السونيت يُلقي الذي املمثل يقول لولَديْهم. اآلباء وحب العائلتنَْي، ولَدي جمع الذي الحبُّ
طرح وبُمجرد مرسحنا»، خشبة عىل يدور الذي الساعتني «تفاعل هو هذا إن االستهاللية
نحن — منَّا كلٌّ يستطيع النموذجي، االفرتاضات عالم خالل من املعتاد، عن مختلفة رؤية

رأينا؟» «ما يتساءل: أن — الجمهور
القابل التخيُّل أو النموذج، فكرة عىل منها القلب يف الحلم عن شكسبري فكرة تحتوي
يف بْلَورتَهما هو تابََع عنرصين لتشمل واتَّسعت العالم، من امللموسة الجوانب مع للمقارنة

أعماله. سائر
ويُشري فيها. يكمن ما وبني الظاهرة األفعال بني العالقة هو العنرصين هذين أحد كان
«الظل» منها: الكلمات؛ من متنوعًة مجموعًة مستخِدًما املرئي، الظاهر السلوك إىل شكسبري
اليوم، تعنيه ما تعني كانت «الظل» (كلمة و«التمثيل» و«الشكل» و«املظهر» و«الفعل»
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عنها فعربَّ اإلنسان، من والخفية األعمق الجوانب أما املرآة).7 يف كما االنعكاس، وكذلك
و«الباطن»، و«املعِدن» و«القلب» «الجوهر» مثل: الكلمات؛ من أخرى بمجموعة شكسبري
الحقيقة؛ يُمثِّل الذي بالباطن مقارنًة اع خدَّ الخارجي السلوك أن بهذا املقصود ليس ولكن
لنا وتتيح والجوهر، الظل بني العالقات شكسبري يصوِّر مبُتذًَال. لكان كذلك األمر كان فلو
يحدث ملا ملحات تصحبها التي بسهولة املرئية األفعال فكرة — هذه والجوهر الظلِّ فكرة

ومعانيها. األفعال مقارنة — الباطن يف
التي الصور ومن اإلدراك، فهو شكسبري، لدى الُحلم مفهوم يف اآلخر العنرص أما
ثم ظاهره، عليه يدلُّ ما الواقع يف هو ما شخًصا أن الشخصيات إحدى تعتقد أن يتخذها
ينصبُّ هنا الرتكيز ولكنَّ والجوهر، الظل لفكرة امتداٌد وهي آخر. شخص أنه تكتشف
شخصيات جوانب بعض بأن القائلة الفكرة خالصة فهي ثمَّ، ومن اإلدراك، َمدلوالت عىل

مسترتة. (وشخصياتنا) اآلخرين
دون الفضول إثارة سوى منها طائل ال اقتباسات تقديم عن ِعوًضا يل، اسمحوا
نستطيع أن أتمنى شكسبري. أعمال من ووجيزًة كاملًة مقطوعًة عليكم أعرض أن إشباعه،
التخيُّل، يف املبني النموذج عن (وفكرتها الحلم فكرة تتناغم كيف نرى أن خاللها من
.٢٧ رقم الشكسبريية السونيت هي املقطوعة هذه اإلدراك). وعن والظل، الجوهر وعنرصيه:

سونيت شكل يف قصٌة :٢٧ رقم السونيت

فرايش، إىل َعِجلُت بالتعب، مثقًال
الرتحاُل، ه كدَّ الذي الجسد اسرتاحة
رأيس يف جديدة رحلٌة تبدأ ولكن

الجسد، شغل انتهى بعدما عقيل بها فيشتغُل
أفكار، تنطلق َقِيصٍّ مكاٍن من
عينَيِك، إىل شغوًفا ا َحجٍّ قاصدًة
إنهاًكا مرتخيان جفنان ويُفنَجُل

الُعْميان، إال يراها ال عتمة إىل ينظران
أبُرص روحي بخيال لكْن

العمياء؛ العتمة وسط يف الفتَّان ِظلَِّك
مذِعر ليٍل قلب يف هائمة بهيَّة جوهرة مثل
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الشباَب. العتيِق لوجهه وتُردِّين بهاءً، البهيم الليل عىل تُْضفني
ذهني الليل ويف َجسدي، النهار يف واًها!

سكينة. إىل سبيل ال ويل لِك،

خالل من يستطرد، ثم وسفره، بعمله ُكدَّ وقد فراشه إىل يأوي وطنه، عن بعيٌد هنا الشاعر
يف اإلنسان يزور فكما رأيس.» يف «رحلة قائًال: القصيدة، من الثالث البيت يف االستعارة
القصيدة نفسه، الوقت ويف األفكار. من سلسلًة ذهنه يف املرءُ يزور مختلفة، أماكن ترحاله
محبوبته يف الشاعر فيه يُفكِّر عريض، َصْحٍو وُحلم العام، باملعنى واستعارة نموذج كلها

ملحاحة. بمشاعر
يمكن أو قصة، تكون ما غالبًا فهي فقط، بيتًا ١٤ من تتألف السونيت أن ورغم
تحوُّل نقطة عىل السونيت تحتوي ما وعادًة تحوُّلها. نقطة يف مختَزلة قصة اعتبارها

خاتمة.8 إىل تخلُص أن غالبًا ع يُتوقَّ كما األقل. عىل واحدة
املعتاد، يف والتاسع الثامن البيتني بني ما السونيت، قصائد يف األوىل ل التحوُّ نقطة تقع
السونيت عليه يُطلق الذي السونيتات، من األسبق النوع من هذا التحول نمط وينبثق
األوىل الثمانية األبيات ى تُسمَّ الشكل هذا ويف برتارك، اإليطايل الشاعر إىل نسبًة البرتاركية؛
ى تسمَّ التي األخرية الستة األبيات — التاسع البيت من بدءًا — يليها (الثُّمانيَّة). «األوكتاف»
هذا ويف املوسيقي. العْزف أثناء املفتاح تغيري يشبه نحو عىل — داسيَّة) (السُّ ْسِتت» «السِّ
الجزء رؤية لنا يُتيح أو القصة، من مهمٍّ ِمفَصل عرب البارع الشاعر بنا ينتقل الثاني، الجزء
اختالًفا تختلف اإلليزابيثية السونيت قصيدة لكنَّ مختلف. نحو عىل القصيدة من األول
يف شكسبري يقدم عرش. الثالث البيت يف التحوُّل هذا يقع إذ البرتاركية؛ تلك عن طفيًفا
عرش. الثالث البيت يف واألخرى التاسع، البيت يف إحداهما ل؛ تحوُّ نقطتَْي ،٢٧ رقم سونيته
َعِجلُت بالتعب، «ُمثَقًال رسالة: يف كان لو كما َوْصف، «٢٧ رقم «السونيت يف األوكتاف
إىل هة موجَّ القصيدة وأن وطنه، عن بعيد الشاعر أن القارئ تخمني فور «… فرايش إىل
وحينما النوم، يف راغبًا مكدوًدا، فراشه إىل الشاعر يأوي املعنى. يتضح الشاعر، محبوبة
استدعاءً رأسه يف الرحلة هذه كانت وربما بعيًدا. محبوبته يف بفكره يرسح فراشه يف يرقد
تبدو ال األمر، ل تأمُّ القارئ يبدأ حينما ولكن محبوبته. عن بعيًدا حملته التي املادية لرحلته
يف إليها الحننُي لبدا وحسب، محبوبته إىل يشتاق الشاعر كان فلو منطقيًة؛ الفكرة هذه
يُمعن أن القارئ عىل ولذا، لهذا. وجود ال لكن مًعا، وجودهما ذكريات ربما أو شعره،
يصُف — فراشه يف وهو — واآلن مرِهق، بالنهار عمله أن بالفعل شكا فالشاعر التفكُّر؛
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بأن توحي فاالستعارة َوَلع؛ هذا يف ليس أخرى)، (استعارة ُشْغل بأنه محبوبته يف التفكري
مرِهقة. أيًضا هي األفكار هذه

إىل شغوًفا ا «حجٍّ ولكن إليِك» ًفا متلهِّ ا «حجٍّ يقول ال بعناية؛ كلماته شكسبري يتخريَّ
نعترب وربما أيًضا،9 الغرية معنى طياتها يف تحمل zealous «شغوًفا» كلمة ولعلَّ عينَيِك»،
بجفنني الشاعر يرقد ملاذا قليًال». «مجنونًا معنى عىل تنطوي «شغوًفا» كلمة أن أيًضا
ينظران …» الرؤية. عن عاجًزا الظالم يف يُحملق إنهاًكا»؟ «يرتخيان هما بينما «ُمَفنَْجَلنْي»
الشخص؟ هذا أعمى يشء أي لكن أعمى، شخًصا يُشبه فهو العميان.» إال يراها ال عتمة إىل
نقطة أو ًا، تغريُّ ْسِتت) (السِّ األخرية الستة األبيات تشهد التاسع، البيت إىل بالوصول
يقول آخر بأسلوب أبِرص.» ُروحي بخيال «لكن الشاعر: يقول جديدة؛10 رؤيًة تُقدِّم ل تحوُّ
«… أن إال أرى، أن أستطيع وال مخيِّم، الظالم صحيح، قبُل من جرى ما «كلُّ الشاعر:
ما هو هذا خياله، يف — بوضوح — محبوبته رؤية عىل قادًرا فجأًة نفسه يجد الشاعر
«الظل» كلمة شكسبري استخدام التخيُّلية الشاعر رؤية يف ويأتي النوم. وبني بينه يُحول
شخصية به (املقصود الجوهر مع الضمنيُّ وتقابُلها الظاهرة)، املرئية األفعال يعني (الذي

الحقيقية). املحبوبة
يف «هائمة املقابلة: بالصورة أُعِجب ولكْن جوهرة»، «مثل لذلك وهي جميلة، املحبوبة
ذعره؛ يُثري يراه ما لكن حبيبته، حال ويتخيَّل فراشه، يف الشاعر يرقد مذِعر!» ليل قلب
هو؟ ما آخر، شيئًا تفعل املحبوبة نائمًة. وليست فراشها، يف ليست محبوبته أن يتخيَّل فهو
الفكرة عرش الثاني البيت يف ويقدِّم قًرسا، املفجعة أفكاره تغيري الشاعر يحاول
وتردُّ بهاءً»، البهيم الليل «عىل تُضفي التي املحبوبة عن القصيدة يف الوحيدة اإليجابية

الشباَب». العتيق «لوجهه
أحيانًا جديدة. تحوُّل نقطة ظهور مع بعيًدا السعيدة اللحظة تنسلُّ ما رسعان لكن
ما وهو سبقهما، ملا بليًغا ًصا ملخَّ اإلليزابيثية السونيت يف األخريين البيتني نْظم يُقدِّم ما
اآلن نرى ولكننا ذهني.» الليل ويف جسدي، النهار يف «واًها! الشاعر: قول يف هنا ق يتحقَّ
إىل سبيل ال ويل، «لِك، صادمة. خاتمة ولكنهما ص، ملخَّ مجرد ليسا األخريين البيتني أن
وتعيد الليل وجه ل تُجمِّ جوهرة كأنها محبوبته يف يُفكِّر الشاعر أن من الرغم فعىل سكينة.»
غامضة؛ «لِك» كلمة السبب؟ ما الليلية. أفكاره رحلة يف السلوى يجد ال فهو شبابه، إليه
تلخيًصا يُشبه ما وهذا لِك»، ذهني الليل «ويف لتصبح: السابق البيت إىل ضمها يمكن إذ
سبيل ال ويل، «لِك، الصدمة: حامًال يأتي األخري البيت لكنَّ ذهنية، لرحلة ما بقدٍر بسيًطا

بينهما. موجوٌد هو وال السالم، يجدان الشاعر وال املحبوبة فال سكينة»؛ إىل
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أن — أيًضا سونيتات من يليها مما ولكن فقط، السونيت هذه من ليس — نعلم
قد واالطمئنان السكينة وافتقاده تماًما، بحبٍّ حبٍّا تُبادله ال محبوبته أن يخىش الشاعر
مع ولكنَّها نائمة، ليست أنها غري بالفعل، ِفراشها يف تكون قد املحبوبة أن مبعثه يكون
يزدان الذي فالليل ولهذا سواه. محبٍّ ليَل ببهائها تُزيِّن بالخارج تكون قد أو آخر، شخص

مذِعر. ليل بالجوهرة
يف وهكذا، وتفاعالتهم، الناس ألفعال وصًفا الخيالية القصص نعترب أن باستطاعتنا
أنواع أرفع فإن نفسه، الوقت يف أفعاًال. بوصفه األوكتاف شكسبري لنا يقدِّم السونيت، هذه
الكامن الجوهَر لنا يكشف عليه)، يشتمل (أو ُحلم بنموذج أشبه يشء هو الخيايل الَقصص
حلم يف يتساءل وهو الشاعر ْسِتت السِّ يُظهر السونيت، هذه ويف الخارجي، املظهر خلف

محبوبته. حال عن خياله
هي لها، مصاحبًا التخيُّل من نموذجيٍّا وعاَلًما رحلٍة، أحداث تتناول قصيدة هذه
شكسبري لنا يُقدِّم للمحبوبة. املحتَملة الحقيقة إدراك عن قصيدة والجوهر، الظل عن قصيدة
نستطيع عاَلم عن إدراكه، يْسهل مثريًا، حلًما فكريعجيب، وبعمق رة، املصغَّ الصيغة هذه يف
مقبوًال الحب يكون أال خشية صاحبه د يُسهِّ الذي الحبُّ ولكنه الحب، يف الوقوع عن فهمه،

متباَدًال. أو
لنا محتَمل معنًى كذلك وهو بمحبوبته، عالقته يف الشاعر بشأن ممكن معنًى هذا

رأيكم؟ فما للمسألة، طرحي هو هذا القصة-السونيت. هذه قرَّاء نحن

الحلم باستخدام املقاربة (2)

أبعاد عىل ينطوي الذي (النموذج الحلم عن شكسبري فكرة أن هذا كتابي يف أفرتض
الخيالية. القصص نفس علم من مهمة جوانب فهم لنا تُتيح واإلدراك) والجوهر، الظل،
هذه تطبيق كيفية ر، مصغَّ نطاق عىل توضح، ألنها ٢٧»؛ رقم «السونيت استعرْضُت وقد
دخول كيفية مثل أخرى؛ جوانب عرض من الكتاب بقية يف أتمكَّن أن وأَميل املقاربة.
ونفوس نفوسنا بخبايا وتبرصتنا مشاعرنا، إثارتها وكيفية العقل، إىل الخيالية القصص

الُقرَّاء. عىل باالهتمام الجديرة وتأثرياتها إياها، تمنحنا التي املتعة وتلك اآلخر،
حقيقي، غري هو ما تعني الخيالية) (القصص fiction كلمة أن الناس يظن ما غالبًا
وعىل «يصنع»، تعني التي الالتينية fingere كلمة من الكلمة تنبثق ليسصحيًحا. هذا لكن
«يصنع» تعني التي اليونانية poesis كلمة من (شعر) poetry كلمة تنبثق نفسه، النحو
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كما يُكتَشف، عما يختلفان وهما التخيُّل، يف يُبنَيان كالهما والشعر فالقصص األخرى، هي
فهما مزيَّفني؛ ليسا والشعر الخيالية القصص األخبار. يف كما يحدث وعما الفيزياء، يف

حدوثه.11 يمكن ما يتناوالن
قصرية، وقصًصا وروايات، رسديٍّا، وشعًرا مرسًحا، يكون الخيايل الَقصص أن أرى
العاَلم وحول تقلُّبات، من عليها يطرأ وما النيات وحول الذوات، حول يدور وهو وأفالًما.
من مميز شكٌل وهي الرسد، يف سة مؤسَّ الخيالية القصص أن أيًضا وأرى االجتماعي.12

البرش. نحن بشأننا والشعور الفكر

العرصالفيكتوري يف اآلراء (1-2)

طبيعة حول املتداَولة الوحيدة هي حلًما بوصفه الخيايل الَقصص عن شكسبري فكرة ليست
واسع. نطاق عىل معروفة غري أنها ا حقٍّ وأظنُّ شعبيًة، األكثر هي وال الخيالية، القصص

لونجمانز يف مقاًال جيمس هنري نرش حينما ،١٨٨٤ عام الحال كانت كيف نَر دعونا
شكسبري؛ نظرية عن ا جدٍّ مختلفًة نظرية ووَضع الخيايل»، القصص «فن بعنوان ماجازين
ستيفنسون، لويس روبرت معه اختلَف الحياة.» عن مبارش «انطباع هي الرواية إن قال إذ
نرش جيمس، مقال قراءته من قليلة أشُهر وبعد شكسبري، برؤية أشبه ُرؤيته كانت الذي
كان بأنه عنوانه ويوحي متواضع»، «اعرتاٌض أنه رده عىل وأطَلق نفسها، املجلة يف ا ردٍّ
بكتابة اشتُهر الذي (وهو حق عىل كان ألنه بالفعل؛ االعتذار عليه كان وربما يعتذر،
من واحد (وهو مخطئًا جيمس هنري كان بينما الكنز»)، «جزيرة مثل األطفال قصص
مشهوًرا، جيمس كتبه الذي املقال ظلَّ ذلك، من الرغم وعىل العالم). يف الروائيني أعظم
أن يمكننا وستيفنسون شكسبري فكرة باستيعاب نسبيٍّا. مغموًرا ستيفنسون رد ظلَّ بينما

الخيالية. القصص نفس علم فهم إىل أقرب نُصبح
فني: عمٌل هي بل الحياة، عن مباًرشا انطباًعا ليست الرواية إن ستيفنسون يقول

األعمال بينما لألىس، وُمثرية وُمباغتة، منطقية، وال نهائية، وال بشعة، الحياة
تفرض وَسِلسة. قة، وُمتدفِّ ومنطقية، بذاتها، وتامة وَمحدودة، منظَّمة، الفنية
األذن فيأرس الفنُّ أما املبَهم؛ الرعد كهزيم غاشمة بطاقة وجودها الحياة
حصيف. عازف أنامل عزفته نغٍم مثل بصوٍت الصاخب الحياة ضجيج وسط

(ص١٨٢)
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شمسها، إىل أنظارنا رفع نُطيُق «فال جبَّارة، قًوى تضمُّ ستيفنسون، يقول كما الحياة،
مثل مَجرٌَّد إنه مختلف.13 الفن لكن (ص١٨١)، وتذبُحنا» قوانا، وأمراضها آالمها وتستنفد
اخُرتعت، وقد أما املادي، العالم يف موجودة غري والدوائر املستقيمة فالخطوط الرياضيات؛
األنشطة يف عنها غنى ال لكن النماذج، عوالم يف توجد إنها عنها، االستغناء نستطيع فال
املستقيمة الطرق أن شك ال السيارات. وتبنَى الجسور م تُصمَّ حيث للهندسة؛ العملية
والدوائر، املستقيمة الخطوط قبل اخُرتعت الناس ينفع فيما استُخدمت التي والعجالت
الخصائص استيعاب لنا تُتيح أن هو الرياضيات يف والدوائر الخطوط من والغرض
االستدارة، من كينونتها منها العجالت تستمد التي والطريقة االستقامة ومفهوم األعمق،
عىل وربما جميًعا، الناس كان باملثل، التقنيات. تصميم يف الرضورية بالحسابات وتسمح
يرون كانوا اآلخرين، الناس سلوك يف معيَّنة جوانب فهم يستطيعون السنني، ماليني مدار
أخرى، أحيان يف يبدو، ولكن الذاتي، اتِّساقهم من أحيانًا تنبع كانت األفراد ترصفات أن
اآلن نتحدث الغضب. يجتاحهم أو بشخص يُوَلعون عندما فيهم تؤثر خارجية عوامل أن
األفكار — والعاطفة الشخصية عن أفكارنا رات تطوُّ وأعَمُق والعاطفة. الشخصية عن
الخيالية القصص يف األفكار ر تُصوَّ أدق بمعنى أو الخيالية، القصص يف تحُدث — املجردة

حيواتنا. ويف أنفسها يف تطويرها يمكننا بحيث
نلحظ علَّنا وحسب، الواقعي العالم يف يحدث ما نُراقب ال لَم نماذج؟ إىل نحتاج ملاذا
يف هومريوس يُقدِّم النوع. هذا من هو الخيالية القصص من كبري جانٌب األنماط؟ بعض
أجاِمْمنون، مع أِخيل اختلف طروادة؛ حرب يف الحال كانت هكذا اآلتي: يشبه ما «اإللياذة»
األعمال كانت ذلك. جرَّاء اليونانيني تهزم أن طروادة جيوش وكادت عابًسا، مىض ثم
كنا أننا لو مماِثل، بيشء يوحي وهو شكسبري. كتبها التي املرسحيات بواكري من التاريخية
للعالم، نموذج املرسح بأن فكرته شكسبري لدى أصبحت أن وبعد هذا، يُشبه ما لرأينا هناك
سطح تحت بالفعل يعتمل ما هو هذا يكون أن يمكن هل يقول: مختلًفا؛ شيئًا لنا يُقدِّم

األشياء؟

الحلم فكرة (2-2)

األهمية املجرَّدة العنارص منح إىل فصاعًدا، تقريبًا ١٥٩٤ عام من بدءًا شكسبري، يتحوَّل
عىل ضمنية عالمة هو ره يُصوِّ الذي السطح تحت الكامن فاليشء يكتبه، فيما املحورية
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الظاهرية، األفعال خالل من دوًما وذاك هذا فهم املرء يمكن وال األشخاصومآلهم، طبيعة
تبدأ أن فسيمكنك النماذج، إليه ح تُلمِّ الذي ل، التحوُّ من األعمق النوع ترى بدأَت إذا ولكن

أوضح. نحو عىل األمور حقيقة فهم
أصبحت أهميتها، رأى حينما ولكن للعالم، نموذج املرسح أن فكرَة شكسبري يبتكر لم
أثر له كان الذي إراسموس الهولندي) (الفيلسوف استخدامها عىل حثَّه وربما لديه، قويًة
وتلقي امرأة، وهي تنهضفويل، الحماقة» مديح «يف األشهر إراسموس كتاب يف عليه. عظيم
كيف ُخطبتها يف وترشح عاطفة، والحماقة األفعال، أحمق من وهذا نفسها، مديح يف ُخطبًة
يُقدِّمون فني، واملثقَّ واملعلمني كالسياسيني الجادِّين؛ الناس من كثريًا أن من الرغم عىل أنه
يف الواقع، يف فون يترصَّ فهم الحكمة، من بدافع إال يترصفون ال وكأنهم السطح، عىل أنفسهم
الشخصيَّة، املصلحة منطلق من أي عليهم؛ تسيطر التي مشاعرهم تلقاء من األحيان، أغلب
باملقارنة آرائهم، ة لصحَّ عليهم؛ تفاُخًرا اآلخرين، عىل االستعالء يف امللحة الرغبة ذلك ومثاُل
ليس املشاعر هذه ومثُل االهتمام. محطَّ يكونوا أن عىل البائس اإلرصار أو املخطئني، مع

«فويل»: تقول السطح. تحت إبقاءها الناس ل يفضِّ ما وغالبًا باإلكبار، جديًرا

الفارقة العالمة أنها شك وال الحماقة، ملعب املشاعر بأن األطراف جميع يُِقرُّ
تدفعهم الحمقى بينما املنطق، يُحرِّكهم الحكماء إذ والحمقى؛ الحكماء بني
يندفعون ن ممَّ هؤالء إرشاد يف دورها ينحرص ال املشاعر تلك أن إال مشاعرهم،

(ص٢٩) فضيلة. كل ملمارسة والدافع املحرِّك إنها بل الحكمة، أبواب تجاه

إراسموس لكن العلمية، نفسه إراسموس جهود من ما، حدٍّ إىل فويل، تسخر الكلمات بهذه
األشخاص أن وهي أعمق؛ فكرٍة ب تعقُّ إىل الساخر العمل هذا كتابة خالل من كذلك يهدف
الزَّْهو الجتناب الفرصة ألنفسهم يُتيحون إنما ويفهمونها، بمشاعرهم يعرتفون الذين
إليه، األمور تئول أن ينبغي ما حول السديد بمنطقهم أو تعليمهم، من املستَمدة بأهميتهم
نفسه، النهج وعىل تقوى. أو سماحة عيَش يعيشوا أن عىل قادرين كانوا طاملا هؤالء ومثُل
مشاعرنا رقيِّ عىل يعتمد صالحنا «إن مارش»: «ميدل روايتها يف إليوت جورج كتبت

(ص٥١٠). وسعِتها»
يشءٍ استغالل إمكانية فكرة الحماقة» مديح «يف كتاب قراءته يف لحَظ شكسبري ولعلَّ

السطح. تحت حقيقي هو ما إىل اإلشارة يف — سخرية — مصطنَع
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مرور بعد حتى الخيالية، القصص بطبيعة منشغًال ستيفنسون لويس روبرت ظلَّ
فيه: قال األحالم، عن مقاًال فكتب جيمس، هنري مقال عىل ردِّه عىل أعوام أربعة

محبوكة أم الخيال نسج من خيوطه أكانت سواءٌ واحد، نسيٌج إال املايض ما
خشبة عىل فقط شوهدت أم الواقع أرض عىل أحداثه دت أتجسَّ وسواء حقيقية،
الليل، طوال مضاءًة أنواره ونرتك عقولنا، داخل نقيمه الذي الصغري املرسح ذلك
النوم. ويغلبها الظالم الجسد أعضاء بقية ويتغىشَّ ُسدوَله الليل يُسِدل بعدما

(ص١٨٩)

يف راودته قصصه أفكار أفضل وأن الحاملني، من كان طاملا أنه ستيفنسون استطرد ثم
األدبية، الفنون شأن شأنها كانت، ولكنها مباًرشا، انطباًعا تكن لم فإنها ولهذا، أحالمه؛14

الحلم. من نوًعا
فتاة رأى وقد روميو الشابَّ وجولييت» «روميو مرسحيته بدايات يف شكسبري يصوِّر
سوى روميو من يكون فما جولييت، هي شيئًا، عنها يعرف ال القاعة من اآلخر الجانب يف
التي األبيات تنتظم الحديث. يف يبدأ وبعدها الفتاة، ويلمس — بجرأة — القاعة يعرب أن
املرسحية، يف الثانية هي سونيت، قصيدة هيئة يف حوارهما يف وجولييت روميو يتبادلها
وتبدأ . الحبِّ عن التعبري وهو أال التقليدي، لغرضها املرة هذه يستخدمها شكسبري ولكنَّ

ييل: كما القصيدة

روميو:

األثيمة تلك يِدي كانت َلنئ عفًوا
فدنََّسته، يديِك يف املقدََّس الحرَم ت مسَّ قد
عذبة؛ بخطيئٍة خطيئًة أزيَل أن يل فلربما

الخجل، فرِط من َحمراويِن اِج كالُحجَّ شفتني يل إن إذ
مستعذَبَة قبلًة هنالَك َطبََعا إذا وهما
األيدي. ملمِس خشونَة َمَحوا فلُربَّما

⋆(٧١٩ السطر الخامس، املشهد األول، (الفصل
املرصية الهيئة (القاهرة: عناني محمد ترجمة وجولييت، روميو شكسبري، ⋆ ويليام

ص١٠٢. ،(١٩٩٣ للكتاب، العامة
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طالبًا للتعبُّد، ا حاجٍّ إليها املجيء يستطيع لقدِّيسة نُْصبًا يراها إنه لجولييت روميو يقول
وتقبيلها. بلمسها اإلذن

بدفعنا علينا تماِرستأثريها عاطفًة أن فكرة نجد — صيف» ليلة «حلم يف كما — وهنا
هي العاطفة هذه روميو، حالة ويف بعينه. شخٍص مع العالقات من معنيَّ نوٍع اتجاه يف
تحت العاطفة تعتمل كيف رؤية يف تساعدنا أن النموذجية للعوالم يمكن أال ولكن الهيام.
الخيالية؟ القصص عمل طريقة فهم عىل تساعدنا أن الفكرة لهذه يمكن أال ثم السطح؟
يف يفعل مثلما هو؛ تفكريه طريقة من يشءٍ عىل أيًضا نطَِّلع شكسبري يَدعنا ما كثريًا
ثم ثيسيوس، لسان عىل «أحالم») (أي: «فانتازيا» بكلمة يأتي عندما صيف» ليلة «حلم

يقول: يجعله

رهيف حماٍس يف تدوُر التي الشاعر عنُي وأما
األرض، إىل السماء من تهبُط فهي
السماء، إىل األرض من تصعُد ثم

املجهول، صوَر التخيُّل د يُجسِّ وبينما
العدِم، لهباءِ ويجعُل الشاعر، قلُم يُشكِّلُها
محدًدا. اسًما ويمنُحه الوجوِد، يف مكانًا

⋆(١٨٤٣ السطر األول، املشهد الخامس، (الفصل
املرصية الهيئة (القاهرة: عناني محمد ترجمة وجوليت، روميو شكسبري، ⋆ ويليام

ص١٥٨. ،(١٩٩٣ للكتاب، العامة
(أي، جلوب» «ذا باسم مالكيه أحد شكسبري كان الذي املرسح تسمية وراء الدافع كان
«العالم يعني بالالتينية املكتوب شعاره وكان للعالم، نموذٌج املرسح أن فكرة هو العاَلم)
.(١٠٣٧ البيت السابع، املشهد الثاني، الفصل تشاء»، «كما (مرسحية مرسح» خشبة كلُّه
والجوهر الظل بعنارصه: للعالم، نموذًجا باعتباره املرسح — األفكار هذه وتتواصل
مرسحية بناء املثال، سبيل عىل عليها، ويقوم األدبية، شكسبري مسرية طوال — واإلدراك
جلوب» «ذا مرسح خشبة عىل وُقدَِّمت تقريبًا، ١٦٠٠ عام شكسبري كتبها التي «هاملت»
شكسبري ولكنَّ نموذًجا، بذاتها «هاملت» مرسحية وليست طويلة. غري بفرتة إقامته بعد
الغرض املرسحية، داخل مرسحيًة — األصلية املرسحية عمل آلية ليرشح ربما — لنا يُقدم
كان ما كلوديوس، وأمام اآلخرين، وأمام نفسه أمام علنًا يستعرضهاملت أن فيها الدرامي

السطح.15 تحت يدور

27



األحالم كما

فيسور. إبداع من منحوتة من جلوب»، «ذا املرسحية شكسبري فرقة مرسح :2-1 شكل
جميع الربيطانية. املكتبة مجلس املتحدة/© اململكة لندن، الربيطانية، املكتبة (املصدر:

آرت.) بريدجمان مكتبة محفوظة/ الحقوق

املرسحية، يف لهاملت طويل حديث أول لقراءة املفتاح هو والجوهر الظل عنرص إن
الحداد يف واسرتساله عليه، البادية األىس «مظاهر» يف السبب عن أمه سؤال عن يُجيب وفيه
والبكاء د والتنهُّ السواد ارتداء «املظاهر». يعرف ال بأنه هاملت فيُجيب الراحل، والده عىل

إياها: معتربًا ويصفها خارجية، أشكال جميعها

الرجال، يؤديها أفعاًال …
رسمه، يتجاوز بصدري يجيش ما ولكن
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ولباسه. األىس زخارف إال هذه وما

(٢٧٩ البيت الثاني، املشهد األول، (الفصل

بعدها ومن كلوديوس، حقيقة هاملت يُدرك «هاملت»؛ مرسحية فيتخلَّل اإلدراك عنرص أما
من واألهمُّ نفسه، هو وحقيقته بل أصدقائه، حقيقة وكذا أمه، عن إيالًما األشد الحقيقة
إدراك إىل وباطنه هاملت أفعال بني املقابلة خالل من ل نتوصَّ الجمهور نحن أننا كله ذلك

نحن. حقيقتنا عن أشياء

املحاكاة (3-2)

فالفكرة طويلة؛ بفرتة شكسبري قبل نماذج عىل الخيالية القصص احتواء فكرة ظهرت
األدب نظرية من كلٍّ أساَس الغرب يف يُعتَرب الذي الكتاب يف حارضة املفهوم لهذا األساسية
كتاب حوله يدور الذي واملصطلح عر». الشِّ «فن أرسطو كتاب وهو نفِسه، وعلِم التخيُّيل
أرسطو استلهم والعاَلم. األدبية األعمال أحد بني العالقة بها ويُقصد «املحاكاة»، هو أرسطو
«الجمهورية». كتابه يف بإسهاب املبدأ ناَقش الذي أفالطون أستاذه من «املحاكاة» مفهوم
«تقليد» هي اإلنجليزية إىل اليوناني mimesis مُلصطلح الدائمة شبه الرتجمة كانت لقد
مقاله يف جيمس هنري قَصده الذي املعنى وهو ذلك، شابه وما «تمثيل» أو «نسخ» أو
استخدمه الذي الرسدي الجانب هو وهذا مبارش»، «انطباع بقوله: الخيايل» القصص «فن
األحداث تصوير يف شكسبري واستخدمه طروادة، حرب أحداث تصوير يف هومريوس

السادس». «هنري مرسحيات سلسة يف األوىل التاريخية مرسحياته يف السياسية
شيئًا تُمثِّل أو تُقلِّد أن الخيالية القصص فبإمكان التمثييل؛ الفن من كامل صنف ة ثمَّ
املرسحية الفرقة كلَّف عندما هاملت بَخَلد دار ما هو هذا ولعلَّ تقريبًا، املرآة تفعل كما ما
(الفصل الطبيعة» وجه يف املرآة «رفع بمهمة إلسينور يف امللكيَّ البالط زارت التي لة املتنقِّ
لريى املرآة برفع نفسه الوقت يف ا مهتمٍّ كان ولعلَّه .(١٨٩٦ البيت الثالث، املشهد الثالث،

اآلخرون. يراه كما نفسه كلوديوس
الحال، بطبيعة الفيديو، وتسجيالت الفوتوغرافية الصور صارت أحدث، وقٍت ويف
الخيالية القصة كاتب يستطيع وباملثل، دقيق. نحو عىل وتمثيلها األحداث لنسخ رموًزا
واألحداث بالجمادات الخيايل العالم يف واألشخاص واألحداث الجمادات مضاهاة الواقعية
انعدام أو التناظر، يدرس أن العاِلم يستطيع مثلما تماًما الواقع، عاَلم يف واألشخاص
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الواقعي. للعاَلم الدقيقة املالحظة ومن ما، نظريٍة من املستخَلصة عات التوقُّ مع التناظر،
هذا كان ا «أحقٍّ نتساءل: قد أوستن جني روايات إحدى عن مأخوذًا فيلًما شاهْدنا ما فإذا

عام؟» مائتي منذ املالبس طراز
التقليد. عىل أو التمثيل عىل قائمة الخيالية القصص أو الشعر يكون بأن بأس ال
الحقيقة، نصف سوى يُمثِّل ال هذه حاله عىل الوضع أن غري بذلك، كبريًا بأس ال حسنًا،
معاٍن مجموعة لها اليونانية mimesis كلمة إن هاليويل ستيفن يقول ذلك. من أدنى بل
هذه أن ر تصوُّ ويسعنا أحيانًا. عنها الطرف ويَُغضُّ بل نفسه، االهتمام تلقى ال أخرى
وكانا بها، اهتماًما أكثر ستيفنسون لويس وروبرت شكسبري كان ما هي األخرى املجموعة
بصنع تتعلق حلًما، بوصفها املحاكاة معاني من الثانية املجموعة هذه أشمل. ألنها نْي مِحقَّ

هاليويل: يقول السطح؛ تحت يعتمل ما وبإدراك وبالتخيُّل، النموذج، وبناء العالم،

من التنويعات هذه وصف يمكن بنَّاءة، ولكنها تبسيطية ثنائية إىل باختزالها
الفني؛ للتمثيل مفهومني بني فارًقا تُجِمل أنها باعتبار هها وتوجُّ املحاكاة نظرية
االستعاري الرمز املرآة تمثل (الذي للعالم» انعكاس «تقديم ر) (تصوُّ وهما
العالم» «محاكاة ر تصوُّ مقابل البساطة)، عن بعيًدا رمًزا كانت وإن له، الشائع

(ص٢٢) العالم». «صنع أو

فكرة حول تمحوره يف األدبية النظريات كتب من والعديد اآلن تقرؤه الذي الكتاب يتشابه
ألنني العالم»؛16 «صنع أو العالم» «محاكاة عنرص عىل أركُِّز فأنا أرسطو؛ لدى «املحاكاة»
أعمق رًؤى تُقدِّم أنها أظن وألنني ابتداءً، الفكرة هذه لتحليل األولوية إعطاء برضورة أعتقد

الخيالية. القصص نفس بعلم يتعلق فيما
العمل عنارص بني تماثُل وجود هو الفنية للعالم» انعكاس «تقديم بفكرة واملقصود
مرسحيٍة شخصياُت تتماثَل قد إذ ما؛ حدٍّ إىل صحيح وهذا العادية. الحياة وعنارص الفني
الزهرة رحيق بني صيف» ليلة «حلم مرسحية يف تماثُل يوجد ال لكن تعرفهم، أناس مع ما
يُحتَمل وال عرصنا، يف أو عرصشكسبري معروفيف صيديلٍّ مستحَرض وأي الصغرية الغربية
أحُدنا ل يتحوَّ أن بتاتًا يُحتَمل وال الجان، ملكة لتيتانيا، بشخصمشابه الصحف تُخربك أن
النموذجي العاَلم يف يشء بني التفصيلية املماثَلة عىل يقوم ال األحالم عالم حمار. إىل فجأًة
أو العالم» «محاكاة فكرة — «املحاكاة» لكلمة الثانية الفكرة أما العادي. العالم يف ويشء
عىل تعتمد مما أكثر عنارصها بني التماسك عىل وتعتمد أكرب، ببنًى فتعمل — العالم» «صنع
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املحاكاة من النمط وهذا العادي. العالم يف وعنارص النموذج يف معيَّنة عنارص بني التماثل
معيَّنة أشياء بني العالقات تماثل النموذجي، العالم يف معيَّنة أشياء بني العالقات ألن مؤثٌِّر؛
مؤثِّر وهو السياق). هذا يف السليم االصطالح هو العالم صنع يكون ال (قد املألوف العالم يف
عالقية بنْيَة مع تماثُلها نرى أننا لدرجة النموذجي، العالم يف عالقية ِبنْيَة إظهار بسبب
تُشري الُحلم، عالم يف الحب يف يقعون حينما الناس بني فالعالقة الواقعي؛ العالم يف أخرى

الواقعي. العالم يف الحب يف الواقعني الناس بني محتَملة عالقة إىل
تتساءل: ذلك ومع تماًما، جيدة فكرة نموذًجا املرسحية اعتبار إن تقول قد حسنًا،
سْهم عن ما شخص عني يف املقطََّرة الصغرية الغربية الزهرة رحيق قطرات تختلف كيف
شكسبري، زمن يف بالفعل ابتُِذَلت كيوبيد سهم فكرة أن رأيي يف الفروق هذه أحد كيوبيد؟
«حلم مرسحية يف تستيقظ عندما تراه َمن أول غرام يف تقع أن وفكرة الزهرة، رحيق أما
ويُعيدان االنتباه، ويُثريان الحب، عفوية إىل واالندهاش عنرصاملفاجأة فيُعيدان صيف» ليلة

غرابتها.17 الفكرة إىل
العواطف. بشأن مألوفة غري أفكار إضفاء وجولييت» «روميو يف شكسبري يواصل
قوية. عاطفة استشعار عند النفس عىل السيطرة صعوبة يف قبُل من فكَّْرنا قد سنكون
مخاِلُفه يعاَقب رصيح، أمٌر حتى يعجز كيف وجولييت» «روميو يف شكسبري ح يوضِّ
عىل وأتباعهما ومونتاجيو كابيوليت عائلتي مساعدة عن فريونا حاكم من صادر باإلعدام،
ويظل وجديد، مفاجئ هذا من شكسبري يصنعه ما بعًضا. بعضهم لكراهية حدٍّ وْضع
يف ما شْخص وقوع عند أنه افرتاض وهو أال النفيس؛ العالج يف مذهًال، بل جديًدا، كذلك
فالكراهية أخرى؛18 بعاطفة إال تغيريها يتسنَّى ال العاطفة هذه فإن قوية، عاطفة أْرس
اآلباء يحمله ما هي منها، أقوى بعاطفة إال تتغريَّ ال لألخرى العائلتني من كلٌّ تحملها التي
املعاني إدراك محاولة يف قنا تعمُّ مع تظَهر مذهلة فكرة بليغة، فكرة هذه ألبنائهم. حبٍّ من

الخارجية. األفعال سطح تحت الكامنة
والجواب محضة؟ فانتازيا أنه هذا معنى فهل حلًما، املرسح كان إذا إنه أيًضا تقول وقد
الواقعي، النمط القصيص الفن من كبري جانب فيه يأخذ عرص يف نحيا فنحن بالنْفي؛ هنا
تبدو شخصيات تُصوِّر والكوميدية الدرامية األفالم أغلب أن نجد السينما إىل نذهب وعندما
تحتوي بذلك وهي نعرفهم، َمن حيوات ويف حياتنا يف نأَلفه بما شبيهًة الظاهر) (يف أفعالهم
وجولييت» «روميو مرسحية وكذلك التقليد، بمعنى «املحاكاة» مفهوم من قويٍّ جانب عىل
دراما بها تتَّسم التي الواقعية عن يختلف ال فريونا، يف عائلتني لعالم واضحة صورة هي

31



األحالم كما

التأثري؛ هو املهم إذًا، رصيحة. فانتازيا فهي صيف» ليلة «حلم مرسحية أما الحديثة. األفالم
ما ودائًما األشياء، سطح تصوير مجرد يستهدف ال رأيي، يف حقيقي، فني تعبري كل فإن
عىل اليومي عاملنا رؤية باستطاعتنا كان إذا بما ص تتلخَّ واملسألة تجريدية، ملحًة يحمل
عاَلم باستخدام غريبًا املألوف جْعل أو نظرنا، وجهة يف تغيري إجراء خالل من أعمق، نحو

فني. بأسلوب ر مصوَّ
عالجهما اللتني واملوت الحب عرضفكرتَي شتاء»، «حكاية يفمرسحيته شكسبري، أعاد
يتَّضح حيث عنرصاإلدراك؛ فيه يتجىل مشهد سعيدة: نهاية مع ولكن وجولييت»، «روميو يف
عىل ندًما عمره من عاًما ١٦ ليونتيس امللك يقيض (التي هريَميوني فني) (عمل تمثال أن

حيًَّة. الحقيقية هريَميوني هو موتها) يف وتسبَّب أدانها أنه
الظل يف بأعمالها النماذج)، (أو األحالم عن فكرته شكسبري لدى أصبح أن بمجرد
بتكرارها، يكتفي ال األخرى، تْلو املرة يعاودها يزل لم اإلدراك، يف ونتائجها والجوهر،
يف حتى األفكار لهذه استكشاف يف يزل ولم مرة.19 كل يف استكشاًفا يزيدها ولكنه

األدبية: مسريته نهايات يف كتبها التي «العاصفة» مرسحية

بروسبريو:

هؤالء ممثلونا …
لك، قلُت كما أرواًحا جميًعا كانوا

كالرساب. واختَفوا روا وتبخَّ
الواهية، الخيالية الرؤية هذه هي وكما

البهية، والقصور السحاب، ناطحاُت األبراج
نفسها، العظيمة واألرض املهيبة، واملعابد

االنحالل، إىل مصريُها تحمله، ما وكل
الوهمي، الحفل هذا تالىش وكما

حقيقتنا يف نحن إنما أثًرا. خلفهم يرتكوا لن
الوجيزة وحياتنا األحالم، مثل

غفوة. يف تنتهي

20(١٨٧٧ السطر األول، املشهد الرابع، (الفصل
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محَكَمة شكسبري لدى تبلورت التي واإلدراك) والجوهر، والظل (النموذج، الحلم فكرة إن
والقصص والرواية واملرسح الشعر بأنواعه: الَقصصالخيايل عىل تنطبق أنها لدرجة للغاية
كولريدج تايلور صامويل َل تأمَّ شكسبري، وفاة عىل عام مائتي مرور وبعد واألفالم. القصرية
ممنطق حلم «الشعر أن مفكَّرته يف ودوَّن مالطا، جزيرة إىل له رحلة يف جديد من الفكرة

(ص٦٦).21 مشاعرنا» من متعدِّدة صور خْلق يُحاول
عوالم خلق بإمكانه أن رأى حلم، الدراما بأن فكرته شكسبري لدى تبلورت عندما
توازيه أن يمكن ولكنها العادي، العالم عن مشوًقا تختلفاختالًفا املرسح، عىلخشبة جديدة
خصائص فأكَسبَها الحب، عاطفة مثل البرشية، بعضاألمور حوَّل إذا أنه بمعنى التخيُّل؛ يف
عالم بني للمقارنة الفرصة الجمهور، نحن لنا، يُتيح هذا فإن مألوف، وغري متخيَّل آخر عالم
التعود يحجبها أمور عىل نركِّز أن املقارنات هذه خالل من ويمكننا العادي. والعالم الحلم
والجنِّيَّات السونيت كقصائد الحلم، عالم تفاصيل بعض أن من الرغم وعىل أذهاننا. عن
أخرى، فأمور املعتاد، عاملنا يف يحدث مما أييشء عن البُعد كل بعيدة السحرية، والجرعات
املعتاد، والعالم النموذج عالم بني الفاصل الحدَّ بيُْرس تْعُرب والعواطف، الشخصيات مثل

إدراكها. لنا وتتيح لنا تكشفها ل التحوُّ من لصوٍر هذا عبورها يف وتخضع
واملحاكاة، والنموذج، الحلم، مثل: التخيُّلية؛ الوظيفة عىل الدالة بالكلمات اللغة تزخر
واملخطَّط الرمزية، والحكاية والرمزية، والنظرية، واملضاهاة، والتشبيه، واالستعارة،
بل والتقليد، النقل يف كما املبارشة، املضاهاة أشكال تتعدى وجميعها واملباراة. الذهني،

كاملًة. متخيَّلًة عوالم تشمل إنها

واملحاكاة القصصالخيالية (3)

األحالم أن ونعلم أغلبُنا، عَرفه أمٌر ألنه الخيالية؛ القصص لوصف مناسبة استعارة «الحلم»
انطباًعا ليست فهي ُصنعنا. من أنها أيًضا ونعلم آخر، أو نحو العاديعىل العالم تختلفعن

املعنى. من خاليًة ليست أنها كما العالم، عن مباًرشا
كانت حني الوسطى، العصور يف الحلم عن شكسبري تبنَّاه الذي املفهوم بدايات ظهرت
الوسطى، العصور إىل ترجع ألبياٍت ترجمٌة وهذه األدب، مبادئ من أساسيٍّا ً مبدأ الرمزية

األربعة: النص عنارص وتصف بالالتينية، ُكِتبَت

حدث، بما الَحْريف يُنبئ
يُعتَقد، بما والرمزي

33



األحالم كما

فعله، ينبغي بما واألخالقي
السبيل. فيهدي الرُّوحي أما

دانتي أشعار يف واملرأة الرجل بني الحب يُقدَّم «الوليمة». يف الفكرة هذه دانتي رشح
اإلله حبِّ من يسريًا جزءًا نفهم أن خالله، من ونستطيع، لَخلقه، اإلله لحبِّ رمًزا باعتباره

املعتاد. العالم يف البرشيِّ بالحبِّ املحدودة خربتنا إىل استناًدا مخلوقاته، نحن لنا،
بد ال الذي الوسطى، العصور يف الرمزية مفهوم مع شكسبري لدى الحلم مفهوم تشابه
كما تماًما الوسطى العصور يف يُستخَدم الرمزية مفهوم كان بينما ولكن يعرفه. كان أنه
شكسبري، ه توجَّ واألخالقية،22 الدينية للرمزية يل تأمُّ نسق إيجاد أجل من دانتي، استخدمه
اآلخرين حقيقة إدراك إىل يؤدي الذي األمر الظلِّ-الجوهر، استكشاف نحو مفهومه، يف

هذا. عاملنا يف الذات وحقيقة
«االستعارة مثًال نقول اللغوي، املنظور من الحلم مفهوم عن الحديث أردنا وإذا
النظريات يف استخدامه شاع لفظ استخدام يمكن أو ة»، املمتدَّ «االستعارة أو العام» باملعنى

«التخيُّل». وهو: األدبية
الرمزية بمفهوم مروًرا «املحاكاة»، يف العالم عنرصصنع من بدءًا الفكرة تتبُّع ويمكننا
علماء أما الحايل. وقتنا وحتى شكسبري، لدى الحلم مفهوم إىل وصوًال الوسطى، العصور يف
«النموذج»، وهما: الوظيفة، هذه عن للتعبري دالليتني استعارتني فيستخدمون النفس
أما منها. تطوًرا أكثر املحاكاة ولكنَّ النموذج، فكرَة بالفعل استخدمُت وقد و«املحاكاة».
واملحاكاة العقول. يف ولكن الكمبيوترات عىل تُطبَّق ال املحاكاة من أشكال فهي القصص
يف جزء، كل يعمل كيف نعلم قد أجزاء، من تَكوُّنها إىل ضمنًا تُشري ألنها مناسبة؛ استعارة
تعمل كيف رؤية عىل ملساعدتنا املحاكاة مثل وسيلة إىل نحتاج قد ولكننا دة، املعقَّ األمور

مجتمعة.23 األجزاء تلك
يرتابون الذين الناس بعض نظر وجهة من جيدًة استعارًة ليست املحاكاة أن أعرف
تحديًدا االستعارة هذه استخدام أنوي — لهؤالء االعتذار مع — لكني الكمبيوترات. يف
من بدءًا والبدهيات، الشواغل يف ما استمرارية مالحظة لنا تُتيح ألنها متنوعة؛ مواضع يف

الدماغ. وأبحاث الحديث النفس علم إىل وانتهاءً بشكسبري، مروًرا أرسطو،
ولتحقيق مًعا، للعالم وبناء تمثيل من «املحاكاة» عنَرصي عن التعبري يف نرغب ما غالبًا
أفضل يوجد ال ربما أو االستعارات، من بمزيد االستعانة إىل نحتاج قد املشرتك، املعنى ذلك
إيكدال أوسكار شخصية جعل حني وألكسندر»، «فاني فيلمه يف بريجمان إنجمار فعل مما
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الذي السنة رأس حفل خالل خطابًا، يُلقي — صغرية بلدة يف املرسحية الفرقة مدير —
الخارج، «يف يقول: املرسح، جدران داخل القائم الصغري العالم سكان عىل الفرقة، تُقيمه
بحيث الكبري؛ للعالم انعكاس تقديم من الصغري العالم يتمكَّن وأحيانًا، الكبري، العالم يوجد

أعىل.» بوضوح رؤيته نستطيع
و«استعارة و«تخيل» و«فانتازيا» «حلم» مثل وعبارات كلمات أستخدم سوف لذلك،

إليه. أرمي وما يتناسب بما وغريها و«محاكاة» و«رمزية» العام» باملعنى
نستطيع له، انعكاس وتقديم للعالم، بناءً باعتبارها الخيالية القصص إىل وبالنظر
أو قراء بوصفنا القصص مع نتفاعل عندما يحدث الذي النفيس التأثري من يشءٍ استيعاب

وُمؤدِّين. مؤلِّفني بوصفنا نعمله مما يشء استيعاب وكذلك جمهور، يف أعضاء

الشخصية النسخة القصصالخيايل: (1-3)

تقديم باعتبارها اآلخر معناها جانب إىل للعالم صنًعا باعتبارها «املحاكاة» مفهوم ْلنا تأمَّ إذا
يف . تتغريَّ قد جمهور وأعضاء قرَّاء باعتبارنا نعمله عما فكرتنا أن نجد للعالم، انعكاس
استجابة مفهوم به يوحي قد (كما الخيالية للقصص باالستجابة نكتفي لن الحالة هذه
الفني)، ق التذوُّ يف (كما تذَوُّقها أو ي)، التلقِّ دراسات به تُفيد قد (كما يها تَلقِّ أو القارئ)،
فنحن به). يوحون الُجدد النُّقاد أن أحيانًا يبدو (كما الصحيح تأويلها ملعرفة السعي أو
محاكاًة نُطبِّق الخاص.24 وأداءنا الخاص، ُحلمنا القصة، من الخاصة نسختنا نصنع
فيما نحن خربتنا إىل تستند نسخًة الكاتب، رشكاء باعتبارنا ونصنع، عقولنا، يف ًة خاصَّ

األعمق. ملعانيها فهمنا وكيفية الحياة، يف األمور بظاهر يتعلق
لألفكار املجال يفتح ولكنَّه عامة، بصفة بعينها خالصة تجاه بالناس يدفع ال الفن
متعددة احتماالت يُتيح بأسلوب — الفني العمل وهو — مشرتك موضوع حول واملشاعر
الجمهور، أمام الظروف من مجموعًة تطرح شكسبري مرسحيات ومعظم للفهم،25

أنتم؟ رأيكم ما وتسألهم:
ني نصَّ لودج ديفيد استعرض األدبية، املحاكاة لفكرة ورائع ق موفَّ تجسيٍد يف
واآلخر والرواية»، «الوعي بعنوان مقال وهو إىلخالصة، ينتهي أكاديمي أحدهما متشابَهني؛
بني العالقة يتناول كالهما «تفكري». بعنوان رواية وهو أكرب، بدرجة مفتوحة نهاية ذو
الرواية وأما علمي، بأسلوب األفكار فيستعرض املقال أما الخيالية. والقصص النفس علم
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أبحاث إجراء لعملية محاكاة يف املعريف النفس علم علماء أحد مع بالتَّماهي للقارئ فتسمح
أفضل؟ فأيُّهما الوعي، حول

تقليد أو هي، كما الطبيعة نقل عىل واملؤدِّين، الُكتَّاب نظر وجهة من تقترصاملهمة، ال
دائًما العنارص هذه أهمية من الرغم عىل بدقة، العالم لصورة انعكاس تقديم أو الحياة،
حلم، إنشاء إىل الجمهور عضو أو القارئ دعوة هي نظرهم وجهة من املهمة لكنَّ تقريبًا،
بما العالم، لُصنع التعليمات وتقديم ما، رمزية صورة لتدبُّر للقارئ اإلشارات تقديم وهي

بذاتها. وتستمرُّ تبدأ املحاكاة جعل عىل يساعد
خشبة عىل أداءٍ يف تجسيده أو مكتوب، نصٍّ يف عنه والتعبري الحلم نموذج إخراج عند
والعقل، العالم بني الطريق منتصف يف يقع إذ ط؛ متوسِّ مكان يف قائًما يكون فإنه مرسح،
منه ن نُكوِّ فإننا ط، املتوسِّ الكيان هذا — الجمهور أعضاء أو القراء نحن — نقبل وعندما
وبني النموذج يف يحدث ما بني ونربط العقلية، نماذجنا إىل استناًدا بنا؛ ا خاصٍّ عقليٍّا أداءً

همومنا. ومن ذكرياتنا ومن أنفسنا من جوانب

الدماغ يف النماذج تمثيل (2-3)

مذهل، اكتشاٍف إىل ريتزوالتي جياكومو بقيادة الباحثني من فريٌق ل توصَّ ١٩٩٦ عام يف
عندما سواء عصبية، خاليا نشاط اكتشاف كان األعصاب. علوم مجال يف ضجة أحدَث
أدى وعندما — الطعام من صغرية قطعة التقاط وهو — مدبًَّرا معينًا فعًال قرٌد شاهد
املرآوية. العصبية الخاليا اسم العصبية الخاليا هذه عىل العلماء أطلق بنفسه. الفعل القرد
من التحليل اسمه املعريف، النفس علم يف للدراسة خضع طاملا ً مبدأ االكتشاف هذا وأثبت
فإن ما، إنسان يؤديه معينًا ِفعًال نا بحواسِّ نُدرك عندما أننا به واملقصود التخليق. خالل
بقراءة يتعلق فيما ذلك وأهمية بأنفسنا. الحركة نفس خلق إعادة من يتأتَّى هذا إدراكنا
فإن رواية، يف عنه نقرأ ونحن فعل أي نفَهم حينما أننا الجائز من أنه وفهمها القصص

داخليٍّا. بأنفِسنا، الفعل هذا من نسخة عمل عىل يعتمد فهمنا
إذ البرش؛ من املشاركني لدى مبارشًة املرآوية العصبية الخاليا نشاط تسجيل يتعذر
أجل من الباحثون، أنشأ لذا الناس؛ أدمغة داخل كهربية أقطاب زرع اإلطالق عىل يليق ال
تة، مؤقَّ بديلة حلوًال الكمبيوتر صو متخصِّ يه يُسمِّ ما اإلنسان، لدى االحتمالية هذه دراسة
من لُوِحَظ الذي الوظيفي، املغناطييس بالرنني التصوير استخدام هو الحلول هذه أحد
بالقدم تُؤدَّى معيَّنة بحركات تتعلق عباراٍت قراءتهم أو املشاركني مشاهدة عند أنه خالله
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أحد الدماغ.26 يف الحركات هذه تأدية عن املسئولة املناطق يف نشاٌط يحدث الفم، أو اليد أو
من معيَّنة مناطق زت ُحفِّ وفيه الجمجمة،27 عرب املغناطييس التحفيز هو األخرى الحلول
مسئولة أنها معروف املناطق هذه البرش)، جماجم خارج (من وبرفق قصرية مُلدد الدماغ
املسئولة املنطقة الباحثون ز حفَّ عندما املثال: سبيل عىل معينة. حركات أداء عن مبارشًة
اليدين، عضالت يف معنيَّ كهربي نشاط تسجيل من تمكَّنوا الدماغ، يف األيدي تحريك عن
يحدث قد عما الباحثون تساءل حينئٍذ القدمني. حركات خصَّ فيما نفسه األمر وكرَّروا
عبارات إىل االستماع نفسه الوقت يف منهم وُطِلب األسلوب بهذا املشاركني تحفيز جرى إذا
الكرة»، «رَكل مثل بالقدم أو البيانو» «عَزفعىل مثل باليد؛ تؤدَّى مُعيَّنة حركات عن قصرية
الكهربي النشاط انخفض اليدين، بحركات تتعلق عبارات املشاركني سماع عند أنه فوجدوا
سمع االنخفاضعندما هذا يحدث ولم الجمجمة، عرب التحفيز عن الناتج اليدين عضالت يف
عند وباملثل، حركة. أي عىل تدلُّ ال عبارات أو القدم، بحركات تتعلق عبارات املشاركون
عن الناتج القدمني عضالت يف الكهربي النشاط كان القَدم، حركات عىل دالة عبارات سماع
باليد، تتعلق عبارات سماع عند ُرِصَد الذي النشاط مع باملقارنة يِقلُّ املغناطييس التحفيز
أو اليدين يف الحاصل الكهربي النشاط انخفاض وتفسري حركة. عىل تدلُّ ال عبارات أو
القدمني أو اليدين حركات عن املسئولة املناطق أن هو املغناطييس للتحفري نتيجًة القدمني

الحركات. بهذه املتعلِّقة العبارات فهم بمحاولة بالفعل مشغولًة كانت الدماغ يف
املرتبطة املناطق يف الحاصل النشاط أن هو الباحثون هؤالء اكتشفه ما أخرى: بعبارة
عن املسئولة املناطق يف آخر نشاٌط يُصاحبه ما عبارٍة فهم عند الدماغ يف واللغة باالستماع

بأنفسنا.28 نفسها األفعال أداء
إدراك يشمل حيث املرآوية؛ العصبية الخاليا عمل إطار يف نتائجهم الباحثون ويُفرسِّ
هذا أداء عن املسئولة الدماغية األنظمَة عنه، نقرأ أو نسمع حينما التخيل، يف معني فعل

الفعل.
قصرية قصًصا املشاركون قرأ وزمالؤها، سبري نيكول أجرتها حديثة تجارب ويف
اندماج عند أنه الباحثون واكتشف الوظيفي، املغناطييس الرنني جهاز داخل وهم كاملة
دماغي نشاط يحدث معينًا، فعًال البطل فيها يؤدي التي اللحظات ويف ما، قصة يف القارئ
البطل جذب عندما ثمَّ، ومن بنفسه، الفعل هذا أدى لو القارئ يستخدمها التي املناطق يف
من األمامية الفصوص يف األشياء بجذب املرتبطة املنطقة يف نشاط حدث إضاءة، سْلك
الدماغي النشاط زاد املطبخ» إىل األمامي الباب من [البطل] «دخل وعندما القارئ، دماغ
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القرشة يف ملحوظ نشاط حدوث تجميعي تحليل يف (٢٠١١) مار ريموند اكتشف :3-1 شكل
فيما األيرس؛ الصدغي والفص األيرس، السفيل الجبهي والتلفيف الوسطى، الجبهية األمامية
االجتماعي لإلدراك العصبية (األسس .(٢٠١١) إيه آر مار، القصة. فهم حول بدراسات يتعلق

الطباعة.) قيد ،٦٢ العدد سيكولوجي. أوف ريفيو أنوال القصص؛ وفهم

فيتخيَّل اإلشارات، الكاتب يُعطي مكانيٍّا. حيًِّزا القارئ مشاهدة عند تنشط التي املنطقة يف
يف الباحثون ويصف شكلُها. عليه يبدو قد ما ويرى غرفًة يدخل أنه يتخيَّل أو بابًا، القارئ
الخربة، عىل تقوم محاكاة عملية بأنها القراءة — هذا كتابي يف أنا أفعل كما — الدراسة تلك
إىل التجارب هذه وتشري للمستقبل. املحتَملة األشكال يف التفكري عىل القدرة كذلك وتشمل
القصة، يف يحدث ملا نِشًطا عقليٍّا نموذًجا — خرباتهم من أساس عىل — يبنون القراء أن

بعُد. فيما يحدث قد ما يتخيَّلوا أن كذلك ويمكنهم
املغناطييس بالرنني التصوير بيانات كيم وأليس مار وريموند سربينج ناثان حلَّل
مركزية29 شبكة مًعا تُشكِّل التي الدماغية املناطق من مجموعة وجود وأكَّدوا الوظيفي،
العالم، يف امُلثَْىل السبيل وإيجاد الذاتية، الحياة سرية بذاكرة املرتبطة النفسية العمليات تدعم
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النشاط مع ذلك ويتشابه اآلخرين، نظر وجهات ومعرفة املستقبل، يف التخيُّيل والتفكري
يف مار ريموند بنيَّ وكما اليقظة). أحالم (مثل ه املوجَّ غري التفكري أثناء الدماغ يف املرصود
والتي القصص، بفهم املرتبطة الدماغية املناطق مع الشبكة هذه تتشابه حديثة، مراجعة
املتنوعة الوظائف هذه ولعلَّ النظر. وجهات بتبني املتعلِّقة املناطق مع كذلك تتقاَطع
االجتماعي للعالم العقلية املحاكاة عمليات خلق يف تُستخدم املركزية بالشبكة املرتبطة
العمليات. هذه واستدامة الخيالية، القصص كتابة مع وبالتعامل اآلخرين، بفهم املعنية

إىل يشري أن واملشاهدين، القراء إىل خيالية قصة يُقدِّم حينما الكاتب، يحتاج لذلك،
يف التخيُّل يبدأ الواقع. يف األفعال هذه تخيُّل من القارئ يُمكِّن بأسلوب شخصياته أفعال

النشاط. هذا هو اآلن إليه ه نتوجَّ وما باللعب، عنه ويُعربَّ الطفولة،
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الخيالية القصص إىل املدخل بوصفه الطفولة َلِعب

واللعب العالم صنع (1)

سفينتهما، تتحطَّم ثم الكنز، عن بحثًا يُبِحران قرصانان هما البدء، يف
جزيرة، عىل األمان برِّ إىل يصالن لكنهما املفرتسة، القرش أسماك وتهاجمهما
مثل: ملسائل مبتكرة حلوٍل إىل يتوصالن الطاولة). (تحت بيتًا ويبنيان
رسعان التي وخالفاتهما لة، املفصَّ مغامرتهما نطهوه؟ وكيف نأكل؟ ماذا
املسهبة ومحاوراتهما تماسيح؟) أم قرش أسماك تهاجمهما (هل يحسمانها ما
ركن من كامريتنا عدسة لته سجَّ ذلك كل أحداث، من ذلك ييل أن يجب ما حول

الغرفة.

العمر من الرابعة يف وولَدين وطاولًة، وألعابًا، تنكُّريًة، مالبس تضمُّ غرفة يف املشهد يدور
قصة؟ هي أم لعبة أهي واحد. عام منذ صديقني أصبَحا

إىل تُشري التي دان جودي بقلم األطفال» «صداقات كتاب بداية يف املشهد يأتي
عىل القراصنة مغامرة «قيام إىل كذلك وتشري األطفال، عند املشرتك» الرسد يف «االستغراق

اذ». وأخَّ عاطفيٍّا ق «مشوِّ بينهما يدور ما وأن الطفلني»، كال
وكانت تقريبًا، عمرها من الخامسة يف ابنتي كانت بنفيس: الحظته آخر مشهًدا إليكم

ًال. مسجَّ فيلًما يشاهدن تليفزيون، أمام صديقاتها من ثالث بصحبة جالسًة



األحالم كما

جون (تصوير: شوفيه. كهف من الكهوف، رسوم أقدم من واحد من جزء :1-2 شكل
العلمي.) شوفيه كهف كلوت/فريق

الصديقات شاهدته الذي الفيلم إحدىشخصيات يًة مسمِّ فالنًا»، «سأكون ابنتي: قالت
نقاٌش ودار فالنًا.» تكوني أن يمكن «وأنت بجوارها: الجالسة للفتاة قالت ثم قبُل، من
ثم تُريدها، التي الشخصية عىل منهنَّ واحدة كل استقرَّت حتى األربع الفتيات بني بسيط

الفيلم. شاهدن
التي القراصنة حكايات خصائص من الكثري تضمُّ بيَّان الصَّ لعبها التي اللعبة كانت
باستطاعة أدوار. ذات لعبة إىل فيلم مشاهدة فحوَّلن األربع الفتيات أما لألطفال، تُقدَّم
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مختلفان تنويعان وهما والقصة، التمثييل اللعب نموذَجي بني عناءٍ دون االنتقال األطفال
من والناجني القراصنة مثل أدواًرا؛ الطفالن يلعب النموذجني أحد يف ذاته. النشاط من
النموذج ويف بها. سمعا التي القراصنة قصص من مشتقة أنها شك وال السفن، تحطُّم
بتقمُّص الخيالية القصص إحدى ليسُكنَّ التخيُّل عالم إىل بأنفسهنَّ الفتيات تدخل اآلخر

شخصياتها.
ال والتخيُّل اللَِّعب.1 مثل ممتعة فهي الخيالية؛ القصص خربة الفصل هذا يف أناقش

وفنون. ورياضاٍت حواراٍت إىل ل يُحوَّ فهو الطفولة، مرحلة بانقضاء يموت

الطفولة مرحلة يف الخيالية القصص جذور (1-1)

يبدو العالم بُصنع املتعلِّق «املحاكاة» معنى أن ألرسطو الشعر» «فن كتاب يف املثري من
أن فسنكتشف جيًدا األمر يف فكرنا لو لكن بالتقليد. املتعلِّق اآلخر املعنى من وضوًحا أقل
مع األوىل لبناته ن تتكوَّ الذي التخيُّل عالم فذاك ببعيٍد. ليس العالم بُصنع املتعلِّق املعنى
الطفولة: مرحلة يف «املحاكاة» أصول عن حديثه معرض يف أرسطو يقول األطفال. َلِعب

يختلف اإلنسان أن (الواقع الطفولة منذ اإلنسان يف لة متأصِّ «املحاكاة» عادُة …
و«باملحاكاة» «للمحاكاة»، استعداًدا األكثر كونه يف األخرى الحيوانات عن
أعمال يف جميًعا الناس يجدها التي اللذة … وكذلك األولية)، معارفه يكتسب

(ص٢٠)2 «املحاكاة».

وفيه هاريس، بول ألَّفه كتاب هو األطفال عند التخيُّل نفس علم عن أعرفه كتاب أفضل
يستطيعون، فهم التمثييل؛ َلِعبهم إطار يف كاملة تخيُّلية عوالم يخلقون األطفال إن يقول
إبريٍق من الشاي يصبُّون أنهم فيه يُمثِّلون شاي، حفل عاَلم يصنعوا أن املثال، سبيل عىل
بأنه وتظاهر بشدة»، «أعتذر قال: ثم فنجانًا الكبار أحد أوَقَع وإذا لَُعب. فناجيل يف لعبٍة
يدرك فضلك؟» من أخرى مرة تمأله أن لك «هل وقال: املسكوب، الخيايل الشاي يمسح
يف انكبَّ الذي الفنجان ذلك يف الخيايل الشاي ليصبَّ اإلبريق يحرض أن عليه أن الطفل
الظنُّ كان أيًضا. فارغة — الحقيقي العالم يف — هي التي الفناجيل، من غريه دون اللعبة
غري هذا ولكن والواقع، الخيال بني التمييز عليهم يصُعب األطفال أن مىض فيما الغالب
يشء أي يُبلِّل لن الخيايل الشاي أن يعرفون التمثييل، الشاي حفل يف فاألطفال، صحيح؛
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يعلمون ذاتيٍّا، متَّسقة كاملة تمثيلية عوالم خلق األطفال يستطيع ثمَّ، ومن انسكابه. عند
العاملني.3 بني الفاصلة الحدود عىل بسهولة ويُحافظون العادي، العالم عن تختلف أنها

سيجموند كتبه مقال يف الطفولة َلِعب من الخيالية القصص اشتقاق فكرة ُطِرَحت
كالتايل: بدأه ،١٩٠٨ عام فرويد

منه يستقي الذي املصدر معرفة إىل الناس، عامة نحن فضولُنا، دفَعنا لطاملا
ترك يف خاللها من ينجح وكيف مادته، املبِدع، املؤلِّف العجيب، الكائن ذلك
أننا حتى نظنُّ نكن لم ربما التي املشاعر هذه وإثارة علينا، االنطباع هذا مثل

(ص١٣١) عليها. قادرون

هو اللَِّعب هذا إن فرويد يقول الطفولة. َلِعب إىل يستند املؤلِّف أن هو الجواب الجواب؟
كأحالم اليقظة، وأحالم نكرب. أن املتكرِّرة الطفولة أمنيات من األمنيات. عن التعبري أسلوب
لدى اللَِّعب بها يتواصل التي الصور إحدى وهي أيًضا، األمنيات عن تعبريٌ هي النوم،
يصفها التي األمنيات تلك عن ون يُعربِّ — منهم الشعبيني خاصة — واملؤلِّفون البالغني.
يُشري وهو شهوانيًة، أو َطموحًة تكون إما بأنها ما، حدٍّ إىل العتيق املعتاد بأسلوبه فرويد
بالدرجة الرجال يفضلها (التي الحركة قصص اليوم نحن نسميه ما إىل الكلمتني بهاتني
يف أنه، إىل ويشري األوىل). بالدرجة النساء لها تُفضِّ (التي الرومانسية والقصص األوىل)
فصل، يف البالغة» جراحه من ينزف الوعي، «فاقًدا البطل يستلقي قد الحركة، قصص
الرغم وعىل للشفاء»، ويتماثَل بعناية يُمرَّض «وهو التايل الفصل بداية يف نفسه ليجد
نتمنى ما حول تدور فحبكاتها بأمان؛ نقرؤها مخاطر، من القصص هذه تحتويه مما
أو اآلخرين أمام االعرتاف البالغني عىل يصعب الرعاية. بِرفق وننَعم ننترص أن تحقيقه؛
الخيالية القصص فإن ولهذا البسيطة؛ الطفولية صورتها يف التخيالت بهذه أنفسهم أمام

مقبوًال.4 شكًال الخياالت هذه خاللها من تتخذ التي الصيغة هي
الطفولة بلعب الخيالية القصص ربط َمن أول هو — علمي حد عىل — فرويد كان
نتخىل، ال أننا وأكَّد غامرة، لذَّة مصدر الطفولة مرحلة يف اللعب إن قال وقد وباألحالم؛
مع ينحرس اللعب أن من الرغم وعىل مصادرها. نُبدِّل ولكنَّنا لذَّاتنا، عن العموم، وجه عىل
من نفسه القدر تمنحنا منه، مستقاًة أخرى أنشطًة به نستبدل فإننا الطفولة؛ نهايات
بطل مع األنشطة هذه يف نتماهى أن ويمكننا والرياضة. الخيالية القصص مثل اللذة،

بنجاحهم. ونستمتع معني ريايض أو فريق مع أو معنيَّ
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الصِبيَّنْي مشهد — الفصل بداية يف عرضتهما اللذين املشهَدين خالل من نستطيع
أن — مًعا الفيلم مشاهدتهن أثناء األربع الفتيات ومشهد القراصنة، لعبة يف املنهمكني
هما بالتخيُّل املفعمان املشهدان هذان الطفولة. مرحلة يف الخيالية القصص جذور نرى
وفريجينيا شكسبري وويليام دانتي إىل النهاية يف يقودنا تسلسٍل يف مبكرتان مرحلتان

وولف.

رية التطوُّ األسس (2-1)

األفالم. ومشاهدة الخيالية القصص قراءة عند باللَّذَّة نشعر إننا الناس بعض يقول
هذا عمل إىل لدفعنا جيناتنا وسيلة هي اللذَّة أن اآلن النفس علماء يرى هذا؟ معنى ما
لتقبُّل وراثيٍّا استعداًدا لدينا ألن اللذَّة؛ عىل يبعث أمٌر الحلوة األطعمة تناول ذاك. أو الفعل
مثل أطعمة تناول إىل التطورية األزمنة خالل البرش نحن دفعنا ما هو الحلوة، الطعوم
من لإلنسان يجلبه وما الجنس عىل نفسه املبدأ وينطبق الغذائية. بالقيمة الغنية الفاكهة
بدرجة يرجع وهذا وتناسلوا، حياتهم عىل حافظوا الذين أولئك هم كانوا فأسالُفنا لذَّة؛
يحبُّوا لم الذين أولئك أما والجنس. املغذية األطعمة لذَّتَي إىل مدفوعني كانوا أنهم إىل ما

سالالتُهم.5 انقرضت إذ أسالفنا؛ يكونوا فلم والجنس الحلوة األطعمة
مفهوم مشاهدتها، أو سماعها أو الخيالية القصص قراءة أنشطة لوصف سأستخدم،
مع أتَّفق اللَّذَّة. مفهوم من بدًال نفعله، فيما التام االنهماك معنى يحمل ألنه االستمتاع؛
أظن أنني غري وراثيٍّا، لذلك مهيَّأ جنسنا ألن ا؛ حقٍّ بالقصص نستمتع إننا القائل الرأي
الحلوة، األطعمة تناول من املستَمدَّة اللَّذَّة وبني املتعة من النوع هذا بني التمييز علينا أن
األطعمة تناول أما عملية، الخيالية القصص أن هو بينهما الوحيد الفارق كان وإن حتى

غاية. فهو الحلوة
الخشن، اللَِّعب ى يُسمَّ بأسلوب تلعب الثدييات فأغَلب كثدييات؛ تراثنا من جزء اللَِّعب
الطعام عىل الحصول (مثل ة املِلحَّ االحتياجات غياب يف إال يحدث ال اللَِّعب من نمط وهو
كما والودود، الحميم البدني التواصل من نوًعا الخشن اللعب ق يُحقِّ النفس). عن والدفاع
والنزاعات الحقيقي القتال خصائص من أيٍّ عىل ينطوي ال ولكنه تنافسيٍّا، وجًها له أن
الضحك األطفال عند اللعب من النوع هذا يستدعي ما وغالبًا الحيوانات. لدى املكانة عىل
اعتقاٍد من الرغم عىل الحيوانية، اململكة يف أسالفنا وبني بيننا تربط أخرى حلقٌة هو الذي

45



األحالم كما

تُناظر الخشن اللَِّعب أثناء أصواتًا تصدر فالحيوانات فقط؛ إنسانية خصيصة بأنه سابق
من النوع هذا ويستمرُّ الدماغ، يف مثيلة مناطق وتحِدثها البرش، عند حك الضَّ أصوات
الودي التنافس يستمرُّ بينما الحوار، خالل من البالغني الكبار لدى والضحك االستمتاع

العديدة.6 الرياضات خالل من
اللعب أنواع: ثالثة إىل يُصنَّف ما وعادًة الثقافات، كل يف شائٌع الطفولة َلِعب
محاولة (ويشمل باألشياء واللعب الخشن)، اللعب نوعية من غالبًا (ويكون االجتماعي
يوجد ال األخري النوع وهذا الرمزي)،7 اللعب (أو التمثييل واللعب مختلفة)، بأشياء التحكُّم
باالستمتاع. نقصده مما ا جدٍّ قريب اللعب مفهوم أن األرجح، عىل ويبدو، البرش. لدى إال
يُماَرس وال مجزيًا، بذاته النشاط يكون الفعل. يف التام االنهماك «استمتاع» كلمة تعني
أيًضا. ممتع أمر وهو باالستكشاف، عادة، األطفال، عند اللعب يرتبط كما آخر. لغرض
أنظمة عمل يشمل أنه يبدو ولكن أيًضا، باألمان األطفال يشعر حينما االستكشاف ويحدث

البيئة.8 عىل التعرف وهي أال تتعداه؛ غاية وله مختلفة، دماغية
أن وهي أناقشه، بما شبيهة نظر وجهة القصص» «أصل كتابه يف بويد برايان يطرح
ويرضب باألنماط، االنبهار فكرة إىل ممارسته ويُرِجع الخيالية، القصص أصل هو اللعب
اللعب جوهر أن يرى وهو تصنعها. التي الفقاقيع بتيارات الدالفني بلعب لذلك مثاًال
القصص ومنه اإلنساني، الفن ويواصل بها. واالستمتاع وتجريبها األنماط ُصنع يف يكمن
عنه. الناتجة املفيدة املمارسة بفضل انتقائية ميزة البرش ويمنح االنبهار، هذا الخيالية،

فيبدو البرشية؛ تطور يف محوريًة كانت االستكشايف للعب البرشية نوازعنا ولعل
هذه وأثمرت التمثييل، اللعب بفعل طبيعي نحو عىل تنمو االخرتاع عىل البرش قدرة أن
السجالت خلو من الرغم (عىل األوىل أمثلتها من يكون قد متنوعة، برشية تقنيات القدرة
املبكرة األمثلة من كان جمعه. بعد الطعام لحمل والحقائب املالبس اخرتاع منها) الحفرية
أما للسكن. أماكن وإقامة النار إشعال عىل القدرة من ذلك تال وما الحجرية، األدوات
تلك مع جنب إىل جنبًا املهارات وتطوَّرت بعيد، غري زمن منذ َعت اخُرتِ أنها شك فال الكتابة
استخدامها، يف داخلية ومهارة خارجي مادي جانب لها تقنية كل ألن املادية؛ التقنيات
جانب إىل — املتاحة التقنيات باستخدام — األشياء عمل طرق مجتمع كل يف تتنامى وبهذا
عوالم االبتكاري اللعب من تنشأ وبهذا وإرشادها،9 االجتماعية الجماعة لدمج سبل اخرتاع

الثقافة. يف بنيانها ولكن الطبيعة، يف أساسها جديدة، كاملة
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االستعارة عرب الَقصصالخيايل إىل اللعب من (2)

ملاذا سؤال: عن األقل عىل واحدة إجابة عىل اآلن حتى ناقشتُها التي االعتبارات من حصلنا
واللعب بالكامل، فيه االنغماس نستطيع اللعب من نوع فهي الخيالية؟ بالقصص نستمتع
منه جانب يف يرجع بالقصص فاالستمتاع ذلك، عىل عالوًة ابتكاريان. كالهما والقصص
الوقت يف آخر شيئًا يكون وأن نفسه، هو يكون أن يمكن واحًدا شيئًا أن اكتشاف متعة إىل

نفسه.
اللعب باسم االبتكار عىل ينطوي الذي اللعب نوع إىل النمو نفس علم لغة يف ويُشار
عربها وتتحدث أذنها إىل وترفعها موزة عمرها من الثالثة يف طفلٌة تُمسك أن مثل التمثييل؛
للموزة الجديدة الوظيفة هذه واكتشاف واحد، وقت يف وهاتف موزة فهي صديقتها،10 إىل
الفصل به افتَتَْحُت الذي املشهد يف ِبيَّني الصَّ لعب عىل ينطبق نفسه واليشء ممتع. أمٌر

بيت. إىل الطاولة تحوَّلت عندما
آخر، شيئًا ويكون نفسه هو يكون التمثييل اللعب يف الواحد اليشء فإن وهكذا،

ممتع. الجديدة املاهية هذه واكتشاف
استعارًة، جديدة معاٍن اكتشاف يُسمى منه، القصصجزءًا تُمثل الذي اللغة، عالم يف
باإلضافة األصيل معناها كلمٌة فيه تحمل تعبري هي االستعارة ذاتها. الفكرة عىل تقوم وهي
استعارية األول الفصل يف ناقشناها التي والنماذج «ذاك». هو «هذا» فيصبح آخر، معنى إىل

(ذاك). للعالم نموذًجا (هذا) شكسبري مرسح صار إذ أيًضا؛

التاريخ قبل فيما االستعارة (1-2)

اإلنسانية، بجوهر الصلة وثيقة االستعارات صنع عىل القدرة أن ميثِن ستيفن افرتض
هو يكون أن يمكن ما شيئًا أن اكتشاف عىل القدرة فهي الفن؛ بجوهر الصلة ووثيقة
إال التطورية القدرة هذه تظهر لم ميثِن، قول حدِّ عىل لكن، آخر. شيئًا ويكون نفسه
البرشي العقل بني الفارقة للعتبة عبوٍر بمنزلة كان لها اكتسابنا أن املحتَمل ومن ًرا، مؤخَّ
مؤخًرا بيننا ظهرت قد القدرة هذه أن إىل تشري الحفرية الدالئل أن كما والحديث، القديم

نسبيٍّا.
عمرها كالخرز الستخدامها مثقوبة أصداًفا وزمالؤه بوزوكار الجليل عبد اكتشف
رسوم أقدم أما سنة، ألف ٤٣ عمرها — فلوت — موسيقية آلة واكتُِشَفت سنة، ألف ٨٢
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الناس بدأ تقريبًا الفرتة تلك ويف مضت، سنة ألف ٣١ إىل فرتجع لنا املعروفة الكهوف
من أشياء ظهور بدء تُبنَيِّ التوضيحات هذه مثل أن ميثِن ح ويوضِّ موتاهم. يدفنون
آخر شيئًا وتكون نفسها تكون أنها بمعنى ؛ استعاريٍّ نحو عىل تُستخدم اإلنسان صنع
العالمات وكانت موسيقية، آلًة الخشب قطعة وصارت خرزًة، دفة الصَّ كانت مثلما مًعا،
يف محكية قصة ويف أيًضا. خرتيتًا كهف جدار عىل الحديد وأكسيد بالفحم املرسومة

آخر. مستوى عىل حيٍّا امليت كان مقربة،
وبوصفه فنٍّا، باعتباره إذًا؛ الحديث البرشي للعقل األساسية الوظائف إحدى هو الفن
نظرية ص وتتلخَّ وفهمها، االستعارات ابتكار عىل عقولنا قدرة يف الفنُّ يكمن آخر. شيئًا
الفرتات من فرتة يف كانت للمعرفة العقلية املجاالت أن يف الفكرة لهذه ة َ املفرسِّ ميثِن
هذا، يومنا حتى االنفصال هذا عىل أمثلة رؤية بإمكاننا يزل لم منفصلًة. ولكن غزيرة
االنفصال هذا لكن الجرب. مسائل لحلِّ مهارات إىل ل تتحوَّ ال الدراجات ركوب فمهارات
ألف ١٠٠ من أقل منذ املجاالت هذه بعض بني التقلُّص يف بدأ — ميثِن قول حد عىل —
كما بيئتهم، يف الطعام مصادر عن الكثري يعرفون القدماء كان املثال: سبيل عىل عام.
بدأت ذلك وبعد االجتماعية، جماعتهم داخل االجتماعية العالقات عن الكثري يعرفون كانوا
مع وأتت االستعارة، وُولدت صديًقا، معني عشٌب ليُصبح تتداخل املنفصلة املجاالت هذه

النماذج. صنع إمكانية االستعارة
فرضية اتَّبعنا وإذا األدبية، األعمال يف إال يوجد ال شيئًا عموًما االستعارة اعتُِربَت طاملا
وهي تفكرينا، ألسلوب أساسيَّة فاالستعارة بكثري؛ ذلك تتعدى أهميتها أن فسنجد ميثِن

واحد. آٍن يف وممتعة مفيدة

واالفرتاض االدعاء (2-2)

كالقصص آخر أو بقْدر عبثية ألمور إال رضوريٍّا ليس التخيل أن البعض يعتقد لكيال
التجريدي.11 للتفكري رضوري األطفال َلِعب يف املوجود التخيُّل أن هاريس يبني الخيالية،
فقد التجريدي؛ التفكري ر تطوُّ حول كاشفة نفسية دراسة لوريا ألكسندر أجرى
كان التي األمية محو برامج أثر لدراسة أوزبكستان إىل و١٩٣٢ ١٩٣١ عاَمي يف سافر
الذين األشخاص بني دراسته يف لوريا وقارن مؤخًرا،12 طرحها قد السوفييتي االتحاد
اختباراته ضمن طرحها التي األسئلة ومن يحرضوها، لم وَمن الربامج هذه حرضوا
يف تقع زيمليا نوفايا بيضاءُ. الجليد، يوجد حيث الشمال، أقىص يف الدببة «كل املعرفية:
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املنطقي. القياس عىل صياغته يف يعتمد سؤال وهو هناك؟» الدببة لون ما الشمال. أقىص
إجابة من منهم أربعة سوى يتمكَّن ولم يني، أُمِّ ظلُّوا قد كانوا شخًصا ١٥ لالختبار خضع
يعرفون؛ ال أنهم الباقون قالها التي الخاطئة اإلجابات أمثلة ومن صحيحًة. إجابًة السؤال
أفراد جميع تمكَّن ذلك، من العكس وعىل قبُل. من زيمليا نوفايا زيارة لهم تسبق لم ألنه
إجابًة السؤال إجابة من فرًدا، ١٥ وعددهم األمية، ملحو برنامًجا حرضت التي املجموعة
التجريد مستوى عىل التفكري إىل واملبارش الحريف املعنى تجاوز من تمكَّنوا إذ صحيحًة؛

اللفظي.
الناس جعلت التعليمية الربامج تلك ألن لوريا إليها أشار التي النتيجة ق تتحقَّ لم
نتيجة جاء األثر هذا أن هاريس ح يوضِّ بل للغاية. أوليَّة الربامج كانت فقد معرفًة، أكثر
لم أحوال ولفهم لو»، «ماذا للتساؤل تخيُّلهم استخدام من األشخاص مكَّنَت الربامج أن
تكوين من تمكَّنوا هذا، عمل كيفية ُعلِّموا وعندما مبارشًة،13 معايشًة قبُل من يُعايشوها
فاألشخاص التعليم؛ يف محوريَّة فكرة هذه (كلمات). رموز مجرد عىل معتمدين أفكار
اللعب وبطريقة كاألطفال، اللعب من جميًعا تمكنوا األمية ملحو تعليًما ون يتلقَّ الذين
أنفسنا لتجريد الطفويل خيالنا استخدام عىل قادرين نُصبح العلم، ى نتلقَّ عندما التمثييل.
ظلوا الذين البالغون األشخاص أما الكلمات، مثل آخر بيشءٍ أفكارنا وتوجيه املبارش، من

واملبارش. الَحريف املعنى حبييس ظلوا فقد يني، أُمِّ
عىل القدرة نكتسب فنحن الرياضيات،14 ومنه التجريد، إىل مدخًال التخيُّل يمنحنا
باملستقبَالت التفكري عىل القدرة ونكتسب التقويم، عىل القدرة ثَمَّ ومن البدائل ر تصوُّ
احتمالية األخالقي التفكري عىل القدرة تُصبح كما التخطيط، مهارات وهي والنتائج،

أخرى.
مواقف التخيل إىل نُدِخل أن يمكننا الخيايل، بالقصص ى املسمَّ التخيُّل فرع ويف
تمثيالت نؤدي ذلك، نفعل وإذ شخص،15 أي حياة تحتويه أن يمكن مما أكثر عديدة
بأي لنعرفهم نكن لم ألشخاٍص مشاعر ونحمل غرينا، أشخاًصا لربهة فنُصبح عقلية،

أخرى. طريقة

واملجاز االستعارة (3-2)

طَرحها فكرٌة البرشي العقل طبيعة بصميم تتعلق االستعارة أن عىل الدالة األمارات من
تقوم جميعها اللغة أن ١٩٥٦ عام يف افرتض حيث جيكوبسون؛ رومان الشهري اللُّغوي
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هذه يف تاليًا استخدامها يف أرغب التي للكلمة كاختياري االختيار، هما: عمليتني؛ عىل
العمليتني تطبيق وعند الجملة.16 داخل الكلمات ترتيب طريقة وتعني والرتكيب؛ الجملة،
إىل الرتكيب وظيفة تقودنا بينما االستعارة، إىل تقودنا االختيار وظيفة أن نجد لغويٍّا،

املجاز.
عما الظاهر يف تختلف عبارة أو كلمة اختيار هي االختيار، عملية يف االستعارة،
يف املثال: سبيل عىل للمعنى؛ املختلفة األُطر تتداخل معه. تتشابه ولكن املرء، عنه يتحدَّث
أملانيا، يف الجامعة من هاملت صديقا وجيلدنسترين، روِزنكرانتز يصل «هاملت» مرسحية

زيارتهما. سبب عن ويسألهما الدنمارك، يف امللكي البالط إىل عة متوقَّ غري زيارة يف

خلف بكما تزجَّ حتى األقدار حق يف العزيزين، صديقيَّ يا اقرتفتما، ماذا هاملت:
هنا؟ ها القضبان

موالي؟ يا القضبان جيلدنسترين:
الدنمارك. قضبان هاملت:

الجربية. اإلقامة فكرة يف اململكة فكرة هاملت يُدِخل االستعارة، هذه يف
بينها. فيما األفكار أو الصور أو الكلمات ترتيب فهو الرتكيب، عملية يف املجاز، أما
الحق؛ جزء يف للمجاز مثاًال وجيلدنسترين، روِزنكرانتز وصديقيه، هاملت حوار ويحوي
كان هل يتساءل (هو البالط. إىل للحضور استُدِعيا كانا إذا عما هاملت يسألهما حني
املراوغة، الصديَقني كال يحاول أباه) قتل أنه ويشكُّ طلبهما، يف أرسل قد امللك كلوديوس
نظرة يكون ربما الذي الجزء، يدلُّ وهنا االعرتاف.» من يشء هيئتكما «يف هاملت: فيقول
روزنكرانتز كان كلوديوس. مع اتفاقهما يف املتمثل األكرب الكل عىل أعينهما، يف بدت توتُّر
العملية وهذه هاملت. عىل س للتجسُّ ربما امللك، ِقبَل من بالفعل استُدعيا وجيلدنسترين
الجزئية». عالقته مرَسل «مجاز اسم اصطالًحا عليها يُطَلق الكل عىل الجزء فيها يدلُّ التي
أما يُجاوره)، أو منه قطعًة الجزء يكون (الذي الكل ببقية عموًما الجزء يرتبط ما وعادًة
نستنبط لكي، («هيئتكما»)، الجزء من أكثر إىل اإلشارة تلزم فال املجازية، الصورة هذه يف
الذي املرَسل املجاز أسلوب استخدام ويشيع حدث). بما («االعرتاف» الكل وهاملت، نحن
كاملة، شخصية إىل تشري التي املقرَّبة اللقطة مثل: األفالم، يف الجزئية عالقته تكون
— املثال سبيل عىل — يمكن وغريه. الفن يف املجازي التجاور أسلوب استخدام وينترش
تشرتيه. أن املعلنون يَودُّ منتَج صورة جوار إىل جذَّاب شخص صورة تُوَضع أن إعالٍن يف
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ويف ودودة، بكاملها الشخصية أن بفكرة ابتسامة تنضح الفيلم، من مقرَّبة لقطة ويف
املنتَج. إىل الطلَّة َحسن املوديل من الجاذبية فكرة ب تترسَّ اإلعالن

قطبا إنهما لغويتني، زخرفتني مجرد ليسا واملجاز االستعارة أن جيكوبسون يؤكِّد
أشكاله يف وخصوًصا خاللهما، من دوره أداء العقل يستطيع أساسيتان وطريقتان اللغة،
الخامس. الفصل يف املجاز إىل وسنعود االستعارة، جانب عىل هنا أركز وسوف األدبية.17

بالعقل النماذج بناء (4-2)

تقترص ال — إليها ل توصَّ شكسبري أن أعتقُد التي — للعالم نموذًجا املرسح اعتبار فكرة إن
فكرة وهي العام، باملعنى االستعارة تشمل ولكنها العبارات، يف االستعارة استخدام عىل
— وظائفه أهم لعلَّها بل — للعقل األساسية الوظائف من العالم. صنع بمعنى املحاكاة

فهمها. بهدف نا، تُهمُّ التي لألمور عقلية نماذج يصنع أن
النماذج استخدام يستطيعون الحديث العرص يف األطفال أن ديلوتش جودي أثبتَت
خلف ها دسِّ أثناء للعبة ر مصغَّ نموذج الثالثة سنِّ يف أطفال عىل ُعِرَض األشياء. لفهم
من حقيقية لعبة استعادة من فتمكَّنوا لغرفة، ر مصغَّ نموذج داخل لكريس ر مصغَّ نموذج
الثانية يف أطفال يتمكَّن ولم النموذج). مثَّلها التي (هي حقيقية غرفة داخل مناظر مكاٍن

ذلك. فعل من العمر من والنصف
تصري حيث الثالثة، سنِّ مع معتاًدا يُصبح الذي التمثييل باللعب النماذج ترتبطصناعة
أيًضا. وسيارة باليد، التقاطه يمكن شيئًا لعبة سيارة وكل أيًضا، وشخًصا شيئًا دمية كل
النماذج هذه وبصنع العقلية، النماذج إقامة هي البرشي للعقل األساسية الوظيفة إن
املبارشة. رؤيتنا مجال يف حارضًة تكون ال حني حتى األشياء،18 عمل آلية نفهم العقلية
طريق يف متمهًال املرء ينحدر اليوم). تركيا (يف األثرية إفسوس مدينة إىل زيارة تخيَّل
وبيوت جدران بقايا الطريق جانبي من عليه أطلَّت وقد متساوية، غري بأحجار مرصوف
تُحلِّيها طوابق، ثالثة من مكوَّنة بديعًة مبنًى واجهَة ميداٍن يف فجأة يرى ثم َمة، مهدَّ
مدخلها. إىل ل توصِّ درجات تسع مقدمها ويف باسقة، كورنثية أعمدة إىل تستند رشفاٌت
منذ طالبًا املرء وتخيل سيلسوس. مكتبة مبنى هو واملبنى الفعليَّة، الزيارة تبدأ اآلن
ومتأمًال للكتابة، شمعيٍّا لوًحا حامًال أياًما، به امتدت رحلة بعد توٍّا وصل وقد عام، ١٨٠٠
وصل وقد خفيفة، رعشة ه تلُفُّ بجسٍد التسع املدخل درجات يرتقي وهو املكتبة واجهة
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لغرفة. ر مصغَّ نموذج يف دمية إخفاء يُظهر ديلوتش، لجودي بحث من رسٌم :2-2 شكل

خزانات تضمُّ فسيحة قاعة وسط اآلن ويقف املبنى، الطالب يدخل املكان، هذا إىل أخريًا
الرحلة. تلك من َغرضه هو بعينه كتاب عن فيسأل اللفائف، آالف تحوي

عن البعيد العالم وكذلك بنا، املحيط العالم مُلعايشة سبيلنا هي العقلية نماذجنا إن
يقرتح وفيه صاغه. من هو كريك كينيث وكان املعريف، النفس علم مبادئ أهم هذا أعيننا.19
يف موجودة فكرة أو مشكلة برتجمة يبدأ فالتفكري النماذج؛ بناء خالل من يعمل العقل أن
إعادة ذلك وبعد نتيجة، إىل ل التوصُّ بهدف النموذج يف التحكُّم ثم عقيل، نموذج إىل العالم
فكرة وتُستخَدم األفعال.20 أو الكالم مثل الواقعي، العالم يف املستخَدمة يَغ الصِّ إىل الرتجمة
هذا فكرة إن التحليلية. املسائل يف املنطقي التفكري عملية لفْهم النفس علم يف النماذج
العقلية النماذج أن حول تدور لشكسبري) خطرت أنها أظنُّ التي الفكرة (وهي الكتاب

االجتماعية. الحياة يف املوجودة الذوات يف التفكُّر عىل تساعدنا الخيالية للقصص

بها نحيا التي االستعارات (5-2)

أسلوب باعتبارها باالستعارة يتعلق فيما — جيكوبسون بعد جاءت التي األفكار أهم
الرغم عىل إنه يقوالن وفيها جونسون، ومارك ليكوف جورج رها طوَّ فكرة هي — تفكري21

52



البينية املساحة

استعارة املثال، سبيل عىل لحْظنا، كما األدبية، األعمال يف االستعارات نلحظ قد أننا من
لم وإن استعارية طبيعة ذات نستخدمها التي الكلمات من فكثري الدنمارك»، «قضبان
استعاريٍّا؛ يَُعدُّ مثًال السابقة الجملة يف «نلحظ» الفعل أن ذلك يف تهما وُحجَّ ذلك. نلحظ
نعرف ونحن التنبيه. أو املعلومة معنى تحمل والتي «ملحوظة»، كلمة من مشتقٌّ ألنه
ذلك»، نلحظ لم «وإن عبارة يف منها ة مشتقَّ كلمة تُستخدم عندما ولهذا «ملحوظة»، كلمة
ليكوف ويُطِلق فاتتنا. قد املعلومات بعض أن حول يدور الجديدة الكلمة معنى فإن
«ملحوظة») لكلمة األسايس املعنى (مثل املعنى من نعرفه الذي الجانب عىل وجونسون
فيما والتفاعل التحرك عىل املبنية خرباتنا من عادًة يُستقى وهو املصدري، املجال اسم
انتباهنا نوجه وفيه املستهَدف، املجال عليه فيُطَلق املعنى، إليه ننقل الذي املجال أما بيننا.
تطبيق عن عبارة وجونسون، ليكوف نظر وجهة من التفكري، فإن وبهذا، ذاتها. الكلمة إىل
مستهَدف. مجال يف فهمها نودُّ أشياء عىل املصدري املجال يف بالفعل ندركها خصائص

يف املجاز اعتبار يمكن سابًقا، ذكرت فكما أثرها؛22 تفكريٌ االستعارة أن لفكرة كان
خطوًة ترينر مارك خطا العام. باملعنى استعارًة شكسبري لدى والُحلم الوسطى العصور
هما عموًما والرسد القصة إن ترينر قال وجونسون. ليكوف من أفكار استلهام يف أبعد
للتفكري» األساسية األداة هو — القصة — الرسدي «التخيُّل العام، باملعنى استعارات
ملا تسلسل قصة، تأليف األوىل خطوتان؛ وثمة معنًى. العالم منْح هي ووظيفته (ص٤).
قصة عىل القصة هذه إسقاط هي والثانية أحداث. من جرى وما معينة، شخصية فَعَلته
املعنى. بها يُعَطى التي هي هذه اإلسقاط وعملية نفسه، الشخص حياة قصة مثل أخرى
يف إحداهما تؤثِّر بحيث تني قصَّ بني تداخل فيها يحدث التي املزج فكرة ترينر ويُقدم
مصدري مجال من املعنى نقل عن وجونسون ليكوف فكرة العملية هذه وتشبه األخرى.
عملية يف يحدث القصصية. األعمال هي أكرب، أبنية مع تتعامل ولكنها مستهَدف، آخر إىل
أيٍّ يف موجودة غري خصائَص الناتج املزيج يكتسب بحيث وإتمام؛ تفصيل املعريف املزج
«حكايات» يف (كما الرمزية» «الحكاية اسم هذا عىل ترينر ويُطِلق األصليتني. القصتني من
الَقصص يف كما املثَل أو املجاز مصطلح أيًضا استخدم ولعله إيسوب)، اإلغريقي الكاتب
وحيواتنا نُطبقها، التي القصص من لكلٍّ فهمنا تغيري املزج خالل من ويمكننا اإلنجييل.

عليها. القصص هذه نُطبِّق التي
الطرق ومن االستعارة،23 هو التفكري أن يف وجونسون ليكوف مع الجميع يتفق ال
املغناطييس الرنني باستخدام الدماغ تصوير تجارب يف التفكري إعادُة املسألة لفهم األخرى
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أو معينًا فعًال ما شخص يشهد عندما أنه نت وتضمَّ األول، الفصل يف بيَّنْتُها التي الوظيفي
هذا أداء يف تُستخَدم التي الدماغ أجزاء يف تغريات بحدوث مصحوبًا ذلك يكون عنه، يقرأ
وجونسون ليكوف فكرة الختبار النتيجة هذه استخدمنا إذا سيحدث ماذا واآلن، الفعل.
قبيل من استعارية عباراٍت املشاركون قرأ عندما أنه هو الجواب االستعارة؟24 حول
الدماغية املناطق تتأثَّر لم املوت» و«ذاق الحقيقة»، لُبِّ عىل و«وقف جرحه»، عىل «عضَّ
النشاط يحدث ولم والتذوق. والوقوف العضِّ ألفعال الفيديو مقاطع بمشاهدة تتأثر التي
ق والتذوُّ والوقوف العض أفعال األشخاص شاهد عندما إال األفعال بهذه املرتبط الدماغي
من تنبثق والعبارات الكلمات بعض أن من الرغم عىل عنها. قرءوا أو الحريف باملعنى
معانيها تُعاَمل االستعارات، تلك إطار يف تقليدية دالالت تكتسب أن فبمجرد االستعارات،
عمليات أي يُجري ال الدماغ أن يبدو ذلك عىل وعالوًة الحرفية،25 الكلمات معاني معاملة

اللغوية.26 االستعارات ملعاَلجة خاصة
غري يشء بتقديم ذلك، لها الكاتب أراد إذا إال أثر أيُّ عموًما، لالستعارات، يكون ال
القصص، مستوى عىل أما الكلمات، مستوى عىل الفكرة تجديد ويمكن عادًة. مألوف
بدا حينما صيف» ليلة «حلم مرسحية يف كما العام، باملعنى استعارات هي فاملجازات
وعىل حلًما. باعتباره للمرسح رؤيته شكسبري قدَّم عندما صادًما أمًرا الحبِّ يف الوقوع
د يتعمَّ حينما الفن، يف املحورية العملية هي ميثِن، بنيَّ كما فاالستعارة، األكرب، املستوى
ذلك يحدث وعندما أيًضا، آخر وشيئًا نفسه هو اليشء هذا ليكون ما يشء تقديم الفنان
اليشء خالله من نرى جديد، بضوء رؤيتنا وتستنري املجاالت، بني التداخل يقع أن يمكن

مختلف. بأسلوب
األعمال يف بالفعل استقرَّت قد اللغوية االستعارة كانت الكتابة َعت اخُرتِ عندما
التاريخ، يف املدوَّنة القصص أقدم من وكان أيًضا، التفكري يف أسلوبًا وباعتبارها األدبية،
وكان الطينية، األلواح من مجموعة عىل املنقوشة جلجاِمش» «ملحمة من املقتطفات تلك
حلًما وإليكم العراق، يف اليوم تقع منطقٍة يف كانت التي أوروك مدينة ملك جلجاِمش

أمه: عىل ه يقصُّ

نجوًما، مِلئَت وقد فوقي من السماء بدت
أمامي. إحداها سقطت الشهاب، وكما

عيلَّ، ثُقلت ولكنها رفعتُها،
… زحزَحتَها أستطْع لم ولكن دحرجتها، حاولُت
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فتقول: الحلم، وحكمتها، بحنكتها جلجاِمش، أم تُفرس ثم

، قدميَّ تحت هنا وطرحتَها رفعتَها
ا، ندٍّ لك جعلتُها نينسان، وأنا،

واحتضنْتَها: بها وُعِنيَت لزوجه، الرجل حبَّ قلبك يف حبُّها وبلغ
الصديق. نعم لك وسيكون البأس، شديد رفيق سيأتيك

األول)27 (اللوح

حَدٍث عن السماء من الساقط اليشء يُعربِّ االستعارات: من مجموعة األبيات تضمُّ
يحدث وما ما. أمر وقوع ُقرب عن فينبئ الحلم أما الصديق، إىل تشري والصخرة مهمٍّ،
ر يتطوَّ كيف القصة يف ونرى إنكيدو، هو بالفعل، صديًقا يكسب جلجامش أن القصة يف
عن األرض إىل نجم وصول عربَّ مثلما — حدث أو فكرة عىل فقط ال االستعارة، تطبيق
رمزية، حكاية أو العام، باملعنى استعارة يف بأكملها، القصة عىل ولكن — صديق وصول
مهما وأننا القوية، اآللهة عن منفصل البرشي الجنس أن منه نفهم ، مجازيٍّ معنى أو
حميم. صديق فقدان مع معناه لفقد معرَّض بأرسه فوجودنا اآللهة، هذه عىل تمرَّْدنا

اآلخرين. لدى املعنى عىل للعثور اإلنسانية الحاجة نواجه وهنا
ولدينا مستكشفني، نكون أن نحبُّ ألننا بالقصة؛ االستمتاع يف االستعارة تُسهم
ذاك، هو هذا يصبح عندما تحدث قد التي الجديدة باألفكار لالستمتاع وراثي استعداد
حيث التمثييل؛ اللعب يف إليها لنا توصَّ التي لالكتشافات امتدادات هي االكتشافات وهذه

بيتًا. تصري أن يمكن طاولًة أن اكتشاف يمكننا

ا جدٍّ اجتماعية طبيعة (3)

اللعب معظم أن وهو آخر؛ أسايس عنرص َة ثمَّ لكن االستكشاف، عىل اللعب يشتمل
عليه يطغى الذي اإلنسانية عالم يف واآلخرين أنفسنا استكشاف لنا يُتيح وهو اجتماعي،
الفصل هذا بداية يف قدمتُها التي القراصنة بلعبة الشبيهة فاملشاهد االجتماعي، الطابع
ما وهذا آخر، عقل عىل والتعرُّف املشاركة، عىل اشتملت ولكنها االبتكار، عىل تقترص لم
بشائر بأنه — القراصنة لعبة مشهد كتابها من اقتبَْسُت التي — دان جودي وصفته

األلفة.
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ن يتضمَّ الذي التََّخيُّيل اللعب يف طويلة أوقاتًا تقريبًا الرابعة سن يف األطفال يُميض
الفصل هذا بداية يف وصفتُه الذي األربع الفتيات بني األدوار توزيع ذلك أمثلة ومن أدواًرا،
الرابعة سن يف لألطفال شائقًة تُصبح التي الغميضة لعبة كذلك األخرى األمثلة ومن أيًضا،
تحت خزانٍة داخل الجلوس املختبئ، دور تلعب كنَت إذا بها، االستمتاع يعني قد تقريبًا،
يف الصيَّادين تخيُّل من تتمكَّن فلن اللعبة يف الصياد دور كذلك تعرف تكن لم وما السلَّم،
تختبئ الذي املكان يف يبحثون أخريًا، ثم، وهناك، هنا عنك ويبحثون يقرتبون، وهم اللعبة

فيه.
أحد مع السكرابل لعبة أو إخوته، أحد مع املصارعة يلعب طفًال كنَت إذا أيًضا،
وحقيقي حقيقي غري اللعب أن تُدرك فأنت أصدقائه، أحد مع القراصنة لعبة أو أبويه،
حقيقية ولكنها حقيقيٍّا. قتاًال ليست املثال، سبيل عىل األطفال، فمصارعة ذاته؛ الوقت يف
العالقة يف تفعل (مثلما معه وتناُفِسك آخر شخص مع عالقة يف مشاركتك حيث من تماًما
العالقة يف تفعل (مثلما اآلخر الطرف إيذاء تجنُّب عىل حرصك حيث من وكذلك الحقيقية)،

الحقيقية).

الدَُّمى والدببة الدببة (1-3)

والعنرص الفصل هذا من األول الجزء يف املذكور التمثييل اللعب بني يجمع مثاًال إليك
فسوف الريف، يف للتنزُّه هَت وتوجَّ كندا، زرَت إذا عنه. نتحدَّث الذي األهمية بالغ االجتماعي
تطلع وقد نسمة، مليون ٣٤ حوايل الحقيقية كندا سكان عدد يبلغ الدببة. عن يخربونك
االحتمالية وهذه الدببة. بسبب كندا يف شخص مقتل عن بخٍرب عام كل الصحف علينا
ذهبَت فإذا عام. اهتمام محل مسألة الدببة أن لتأكيد ذلك، من الرغم عىل كافية، الضئيلة
ينصحونك قد النصيحة. لك يُخِلصوا أن الكنديني عىل لزاًما سيكون الريف، يف للتنزُّه
فستبتعد ولذا خجولة، مخلوقات — يقولون قد كما — تَُعدُّ التي الدببة تُزعج جَلبة بإحداث
فتجنَّب دبٍّا رأيَت وإذا ضوضاء، بإحداث االنتباه تُثر ال بالعكس: ينصحونك قد أو عنك.
ينصحونك قد مثرية، لقائه فكرة وألن دبٍّا، تلقى أن يندر وألنه وهكذا. … عينيه يف النظر
النفايات َمكبَّات أحد إىل الغسق حني تذهب أن فعليك ، دبٍّ رؤية ا حقٍّ أردت إن بأنك
بالدببة. املحيط العادي العالم هو هذا النفايات. بني للتنقيب الدببة تذهب حيث البلدية،
لنا يكشف الذي َمى، الدُّ الدببة عالم التمثييل، باللعب املرتبط الدببة عالم يوجد ثم
أهميتها وسبب تفكرينا، طريقة إىل بالنسبة للنماذج البالغة األهمية سبب حول املزيد
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مثل: الدمية؛ الدب ونوع العادي الدبِّ نوع بني معينة تماثُالت توجد الخيالية. للقصص
بني املحتملة التماثالت بعض لكن ذلك. إىل وما الناعم، والفرو واألذنني، األربعة، األطراف
دبٍّا اقتنائك عند بالخوف تشعر ال أنك مثل يحدث؛ ال الحقيقية والدببة النماذج الدببة
هو ليس ذاته حد يف والتشابه لرؤيته. خاصة مواقع لزيارة بحاجة لسَت أنك كما دمية،
السن يف كنَت فإذا نفسه، النموذج (فكرة) هو املهم ولكنَّ الدمية، الدبِّ عالم يف املهم
تجربًة يقدم فهو تماًما؛ مختلًفا شيئًا لك يقدم النموذج فالدبُّ املالئم املزاج ويف املناسبة
العناق، تجربة تشمل التي وهي التعلُّق، النمو: نفس علم دارسو عليه يُطِلق مما عالقيًة

تحبه. شخص من بالُقرب والشعور
وهو البرش، نحن لدينا ومعناه التعلُّق، مفهوم يف التفكُّر فبإمكانك بالًغا، بوصفك
وأساس باآلخرين، الثِّقة أساس وهو الدببة، ومنهم الثدييات، بقية مع فيه نتشارك أمٌر
«الغرضاالنتقايل» مصطلح وينيكوت دونالد اخرتع نحب. من حضور يف باالرتياح الشعور
الثانية يف طفل يحبُّه الذي الخاص الدمية الدب ذلك أو الخاصة، البطَّانية تلك إىل لإلشارة
هذه مثل أن كيف وينيكوت ورشح غسله. حتى أو بضياعه مطلًقا يقبل وال عمره، من
«املساحة أسماه ما إطار يف مكتَشفة هي إذ عالية؛ بدرجة مخرتَعة ليست األغراض
غريها. يرعاه َمن أو وأمه الطفل بني املساحة األصل يف وهي والبيئة»، الفرد بني املحتملة
هذه شأن وشأنها مقامها، وتقوم التعلُّق، عالقة إىل ترمز االنتقالية األغراض فإن وهكذا
عالم — الطبيعة عالم بني انتقالية األغراض وهذه منها، بديل ة ثمَّ يُصبح ال قد العالقة،
واأللعاب العالقات يضمُّ الذي الثقافة وعالم — غريها الرعاية يقدم من أو باألم التعلُّق
الفنون اإلنسانية. الثقافة بواكري هي األغراض هذه أن شك وال الخيالية،28 والقصص
البينية، املساحة هذه من تبزغ ا، حقٍّ كلها، اإلنسانية الثقافة وعنارص والتقنيات، والعلوم
أبًدا اإلنسانية الثقافة تفقد أن يمكن فال تضاءلت، مهما أنها معرفة بمكان األهمية ومن

كليٍّا. باآلخرين عالقتها
الدب وعني العادي العالم يف املوجود الحقيقي الكندي الدبِّ عني بني التماثل إن
يتعلق فهو مختلف، الدُّمى الدببة نموذج يحمله الذي فاملعنى دقيق؛ غري الزجاجية الدمية

حميمي. يشء مجرد، يشء عالقي، بيشء بالتعلُّق، خاص خيايل بعالم
العالم تتناول فهي كذلك؛ حقيقية وغري حقيقية املنطق، بهذا الخيالية، القصص
والقصص اللعب عنارص وأهم نفسه، الوقت يف متخيَّلة ولكنها ، الحقيقيَّ االجتماعي
نستكشف كأن اآلخرين، من مالمح استكشاف خاللهما من نستطيع أننا هي الخيالية
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سنستعني كنا ما إذا د نُحدِّ كأن أنفسنا، استكشاف وكذا بالثقة، الجديرة الشخصيات أنواع
تجربة ل تحمُّ عىل قادرون أننا أم معينة، ظروف ظل يف االنتصار يف اإلبداعية بمهاراتنا

االنتصار. عن العجز
بني الفصل يقتيض الخيالية والقصص اللعب بني العالقة فهم أن تان إد افرتض
يمكننا التطوري املستوى عىل لألفعال. رية التطوُّ التكيُّفية والدوافع املبارشة الدوافع
قد شابهها وما التمثيلية املطاردة ألعاب مارست التي البرشية الجماعات أن افرتاض
مهارات بممارسة مرت ألنها معيَّنة؛ انتقائية بميزات األلعاب، تلك ممارسة بفضل تمتَّعت،
مطاَرًدا. نفسه هو يكون أن أو آخر املرء يُطاِرد أن معنى وعرفت معينة، اجتماعية
ويفرتض اآلخر. الدور يلعب َمن عقل اخرتاق عىل قادرين الجماعات هذه أطفال وسيكون
الرابط أن كيف سنرى التطورية والدوافع املبارشة الدوافع بني الفصل بمجرد أنه تان
التي الوسيلة هي نفسه الوقت ويف مبارشة، دوافع تَُعدُّ التي االجتماعية املشاعر هو بينها

التحفيز. من معيَّنة أنماط لتمرير الجينات عليها تعتمد
الثدييات كل أن وكما ممتع. أمر اللعب يف شعوريٍّا فاالندماج املبارشة، حيث من أما
لعبة يف املثال، سبيل عىل فكِّر، االجتماعية. املشاعر من مخزونًا تمتلك فجميعها تلعب،
املالعب يف مشاهدتها نستطيع املالحقة. من تمثيلية نسخة هي األطفال، عند املطاردة
كان إذا فيما والشك بالعَجلة، الشعور تجربة تُتيح وهي االبتدائية، املدارس جميع يف
املشاركة هو للعبها املبارش الدافع فإن لذا سيُفلت؛ املطاَرد أن أم باملطاَرد سيلحق املطاِرد
البدائل، من النوع لهذا امتداًدا الخيايل الَقصص يأتي الشعورية. األنشطة هذه مثل يف
وكلَّما حركة، فيلم يف بالسيارات مطاَردة فيها تحدث مرة كل يف نفسها اللعبة وتكرَّر
مثل املساعدة األدوات لألطفال البالغون م يُقدِّ بوليسية. قصة يف به مشتبًها ضابٌط يالحق
واألفالم، الروايات يف املساِعدة الوسائل فيجدون أنفسهم، البالغون أما املدارس، مالعب
من متواصلة لعملية استجابًة املشاعر من حلقة هي الرتفيه «تجربة فإن تان: يقول وكما
من جيدة بصحة التمتُّع ألن ممتعًة الحلوة األطعمة جيناتنا جعلت فكما ه.» املوجَّ التخيل
مهارات اكتساب ألن ممتًعا؛ — الخيايل الَقصص وفرعه، — اللعب جعلت التكيفية، املزايا

أيًضا. التكيُّفية املزايا من املشاعر يف والتحكُّم التفاعل
واألمر الغميضة، أو املطاردة ألعاب يف به اإلمساك من بالخوف اإلنسان يشعر قد
الذي — الخوف يف التحكم املمكن من يُصبح حني الخيالية، القصص عىل ينطبق نفسه
الذي األكرب السياق إطار يف أيًضا به والتمتُّع بل — اليومية حياته يف املرء يتجنَّبه ما عادًة

معه. التعامل كيفية واكتشاف استكشافه يتيح
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األلعاب يف املتعة (2-3)

بعنوان جوفمان29 إيرفينج مقال من األلعاب نفس علم يف أعرفه استكشاف أتمُّ يأتي
يف الحياة بثِّ عىل أقدر آخر لعنرص وجود ال أنه «يبدو يقول: وفيه األلعاب»، يف «املتعة
أحد فإن البرش، نحن االجتماعية لطبيعتنا ونظًرا (ص٤١). آخر» امرئ من املرء عالم
مع تفاعالتنا هو — نفعله فيما اندماجنا أي — بالحياة الستمتاعنا األساسية العنارص

البعض.30 بعضنا
تحقيق عىل األلعاب معظم تحافظ حدود. يف ولكن العالم، يف الحياة األلعاب تبثُّ
بشكل ولكن الحياة، يف اإلنسان أسلوب يميِّز ما وهذا األشخاص، بني االجتماعي التفاعل
مثل محدَّدة وحركات املسابقات، يف يحدث مثلما (أهداف) منتقاة لحوافز ومكرَّس آمن

الكرة. تنطيط أو اللعب أوراق قلب
حروب من رة مصغَّ نسخة هي — املثال سبيل عىل — الشطرنج لعبة أن نجد وهكذا
الطبقة حماية هو والهدف ومتطابقان. متساويان جيشان فيه يُشارك الوسطى، العصور
واألحصنة الوزيَرين مثل اآلخرون، األرستقراطيون أما امَلِلَكنْي. أي العليا؛ األرستقراطية
البيادق، تستطيع ال بينما مثري، نحٍو عىل املعركة ميدان أنحاء يف تحريكها فيمكن واألفيال
معرَّضة وهي الواحدة، املرة يف واحًدا مربًعا تتقدم أن إال الفقراء، الفالحني تمثِّل التي
قتال مثل القديمة، األلعاب بعض يف الالعبني. أحد بال عىل ذلك يخطر أن بمجرد للقتل
كذلك تكن لم بينما املشاهدين، نظر وجهة من ألعابًا نفسها الفعاليات كانت املصارعني،
التي األلعاب هذه مثل كبرية بدرجة اليوم اختفت وقد فيها. املشاركني نظر وجهة من
يف صلبة كرة قذف ذلك ومن طفيفة؛ آثار سوى منها يتبقَّ ولم املشاركون، فيها يُقتَل
باملرضب والتلويح الخصم، اتجاه يف الرمح رمي من بدًال الكريكيت، لعبة يف الهدف اتجاه

البيسبول. رياضة يف
ومن القواعد، من مجموعة هو لعبة أي يف املقام النموذجي العالم عنارص أحد
القواعد وهذه ممارستها،31 املتاحة والحركات املقدَّمة األدوار عنرص األخرى العنارص
الحياة يف القائمة واألفعال واألدوار القواعد من َرة محوَّ نسخ إال هي ما والحركات واألدوار
العاملني بني بالتداُخل األلعاب وعالم الحقيقي العالم بني الفاصل الحد يسمح وقد العادية،
الرصاعية العنارص تنتقل املثال، سبيل عىل وهكذا، العنارص. هذه ببعض يتعلق فيما
األلعاب وعوالم الواقعي اليومي العالم بني بسهولة اآلخرين) مقابل (نحن عالقاتنا يف

التنافسية.
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أكانت سواء نموذًجا، عاَلًما بذاته، عاَلًما اللعبة تصري أن يمكن جوفمان، بنيَّ وكما
فهي والبيسبول، الكريكيت مثل احرتافية رياضة أم الطفولة، ألعاب من ارتجالية لعبة
وتعُمر األخرى، تلو املرة أحداثه تَُرسد تاريخ يُكتب ثم والتعليق، للنقاش موضوًعا تصري
نجوم ويُصِبح اليومية، والحياة اللعب بني ما برزخ يف توجد بكائنات العوالم هذه مثل

خيالية. قصصية شخصيات الرياضة
من املرء» عالم يف الحياة «بث يف فعالية أكثر فيلم أو رواية تكون أن املعتاد غري من
خصائص بحكم تحتفظ، ألنها نفسه؛ بالقدر الة فعَّ تكون أن يمكن ولكنها آخر، امرئ
نوع إمكانات عن فضًال آخر، شخص مع العالقة بعنرص فيها، املوجودة العالم صنع
والجمهور القراء ولكن فقط، املؤلِّف يفعله شيئًا ليس العالم فصنع اإلبداع؛ من جديد

أيًضا. هم يفعلونه

العقل ونظرية الصداقة (4)

وبيئتنا اجتماعيًة، الثدييات أكثر البرش نحن لكنَّنا اجتماعية، طبيعة ذات الثدييات أغلب
البرش يبني السدود، القنادس تبني فمثلما االجتماعي، العالم هي املالئمة اإليكولوجية

الصداقات.
يف متعتنا من كبري جانب مصدر الودُّ بهم يجمعنا ن ممَّ غرينا مع تفاعلنا فإن ولهذا
من غريها أو لألَُرس املشرتكة والنشاطات األصدقاء، ومحادثة نحبُّهم، من عناق مثل الحياة؛
صحيح االستمتاع. من النوع لهذا امتداًدا الخيايل الَقصص ويأتي االجتماعية. الجماعات
الخيالية، القصص وشخصيات رواة مع نفسه العالقي األساس عىل يقوم لكنه ، رمزيٌّ أنه
كان وإن العادي، االجتماعي العالم يف املوجودة نفسها املشاعر منظومة عىل س مؤسَّ وهو
الحياة يف املشاعر هذه من بعض منها ينبثق ما أحيانًا التي رة املدمِّ االحتماالت من يخلو

الواقعية.
وبشخصياتها وبمؤلِّفيها بالكتب عالقتنا يف التفكري أساليب أفضل من فإن هنا ومن
التي الحميمية من مميًزا نوًعا لنا تُتيح الخيالية القصص أن شك ال أصدقاء.32 اعتبارهم
يدخل أن اآلخر العقل لهذا تُتيح ذلك، من بدًال أو آخر، عقل إىل االنضمام من عقلنا تُمكِّن

القراءة»: «حول مقاله يف براوست مارِسل يقول ولذا عقلنا؛

اجتماعية العتبارات وجود وال األصيل، نقائها إىل فوًرا الصداقة تعود القراءة يف
فهذا — الكتب أي — األصدقاء أولئك مع أمسيتنا قضينا إذا الكتب. مع إجبارية
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نكون وحينما آسفني، نرتكهم نرتكهم وحينما ذلك، يف الصادقة لرغبتنا يعود
كان «كيف الصداقة: تُفسد التي األفكار تلك من أيٌّ ببالنا يخطر ال غادرناهم
يوجد وال أعجبناهم؟» «هل بفظاظة؟» ثنا وتحدَّ ً خطأ ارتكبنا «هل فينا؟» رأيهم
لالضطراب املثرية األفكار هذه كل غرينا. بنا ويستبدلوا ينسونا أن من تخوُّف

(ص٤٠) الهادئة. الطاهرة القراءة، صداقة دخولنا بمجرد تتالىش

لعبة يلعبان وهما الصبيَّنْي مشهد منه اقتُِبَس الذي كتابها يف دان جودي تستعرض
الكتب باعتبار بروست فكرة وتوحي الصداقة. بدايات الفصل مستهلِّ يف القراصنة
القصص أن وكيف الخيايل، للقصص أساًسا املشرتكة اللعب عوالم تصبح كيف أصدقاء،

آخر. شْخص عقل معرفة بالحميمية: شعور منح عىل األخرى هي قادرة الخيالية

العقل نظرية (1-4)

هذه إطارها يف تُناَقش التي األساسية املوضوعات أحد األخرى؟ العقول نعرف كيف
املنظور، اتخاذ اسم كذلك عليها يُطَلق التي العقل، نظرية هو النمو نفس علم يف املسألة
عقلنا يتخيَّل حيث النماذج؛ وصنع االستعاري املعنى إىل أخرى مرًة نعود وهنا ل. والتعقُّ
ويف املقدرة؟ هذه اكتساب يف األطفال يبدأ كيف منه. جانبًا يتبنى أو آخر، شخص عقَل

النمو؟ مراحل من مرحلة أي
أن يف التفكري عىل قادرين يكونون ال تقريبًا، الرابعة سن قبل األطفال، أن يبدو
خالل من إال األمور يرون وال أنفسهم، هم يعرفونه عما يختلف آخر شخص يعرفه ما
يف اآلخرين. عقول بشأن نظرية أي يملكون إنهم القول يمكن ال املعنى وبهذا منظورهم،
املرتبط املفهوم هذا تغريُّ ِبرنر وجوزيف فيمر هاينس أجراها تجربة أظهرت ،١٩٨٣ عام
معه ماكيس يُدعى صغري طفل قصَة أطفاٍل عىل وبرنر فيمر قصَّ الرابعة. قبل ما بسنِّ
بالخارج وجوده وأثناء للعب، وخرج زرقاء خزانة يف الشوكوالتة وَضع الشوكوالتة، بعض
ثم كعكة، َخبْز يف منها بعًضا واستخدمت الزرقاء، الخزانة من الشوكوالتة أمه أخذت
التجربة: يف األطفال ُسئل خرضاء. خزانة يف مختلف، مكان يف الشوكوالتة بقية وضعت
سوف فأين شوكوالتته. من بعض تناول يف يرغب سوف امللعب، من ماكيس عودة «عند
الخزانة «يف سنوات: أربع عن أعمارهم تقلُّ الذين األطفال أغلب إجابة كانت عنها؟» يبحث
يبحث سوف ماكيس أن ظنوا ولذا الشوكوالتة؛ مكان هو هذا أن يعرفون كانوا الخرضاء.»
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الخزانة «يف القول: إىل أْميَل فكانوا أكرب، أو الرابعة يف كانوا الذين األطفال أما هناك،
ماكيس يعرف الذي املكان هو هذا بأن عقولهم يف يحتفظوا أن استطاعوا فقد الزرقاء.»

هم. يعرفونه عما يختلف ماكيس يعرفه ما أن وأدركوا فيه، شوكوالتته ترك أنه
أفكارهم أن األطفال يدرك فال أنفسهم، األطفال عىل بعيد حدٍّ إىل ينطبق وهذا
بلوغهم بعد إال املايض يف ومشاعرهم أفكارهم عن تختلف قد الحايل الوقت يف ومشاعرهم
ويف املسألة، هذه آستينجتون وجانيت جوبنيك أليسون دَرست وقد تقريبًا. الرابعة سنِّ
إىل الحجم) صغرية حلوى حبات عن عبارة (وهي سمارتيز علبة ُقدِّمت التجارب إحدى
العلبة، بداخل أنه يظنون عما ُسئلوا ثم والخامسة، الثالثة بني أعماُرهم ترتاوح أطفال
عىل تحتوي أنها وأظهر العلبة، اإلخصائي فتح ثم سمارتيز.» «حلوى األطفال: فأجاب
فأجاب فتحها، قبل العلبة داخل أنه يظنون كانوا عما األطفال ُسئل ذلك بعد ألوان، أقالم
األطفال ولكنَّ ألوان، أقالم عىل تحتوي كانت العلبة أن ظنوا بأنهم سنٍّا األصغر األطفال
أنها البداية يف اعتقدوا أنهم يعرفون كانوا أعمارهم من الخامسة يبلغون كانوا الذين
الذاتية معتقداته تمييز عىل الطفل قدرة يف التغري وهذا سمارتيز. حلوى عىل تحتوي كانت
اآلخرين بأن التفكري عىل الطفل قدرة مثل مثله تقريبًا، الرابعة سن يف يحدث السابقة

يعرفها. التي غري أشياء يعرفون

جوبنيك تجربة يف املستخَدمة بالعلبة شبيهة ألوان أقالم بداخلها سمارتيز علبة :3-2 شكل
أوتيل.) كيث (صورة وآستينجتون.

أنهما أذكر ال التجربة، هذه تُناقشان وآستينجتون جوبنيك سمعُت ما كثرة عىل
أخطاءه املرء إدراك أن فيها كتب التي أوغسطني» القدِّيس «اعرتافات وبني بينها ربطتا
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لم ما لكن . التغريُّ إىل الوحيدة سبيله هما بها واالعرتاف السابقة حياته يف ارتكبها التي
ال الرُّوح أن هو العقل، نظرية حول الحديثة النتائج إليه وتشري نفسه، أوغسطني يعلمه

الرابعة. سنِّ يف ولكن الحمل، بدء مع الجسد تدخل
ذلك استثناءات ومن أغلبنا، يكتسبه عقيل تغري هو للعقل نظرية امتالك أن يبدو
اآلخرون به يُفكِّر قد بما كبري حدٍّ إىل واعني غري بلوغهم بعد يبقون الذين د التوحُّ مرىض

به.33 يشعرون أو

االجتماعي الذكاء (2-4)

العاَمنْي سن يف األطفال أن إىل اآلخرين عالم دخولنا يف املبكِّرة الخطوات إحدى ترجع
العالم، يف أشياء عمل عىل قادرين فاعلني، باعتبارهم اآلخرين ومع أنفسهم مع يتعاملون
بيننا يُفرِّق أنه كما نحياها، التي البالغ االجتماعي الطابع ذات لحيواتنا أسايسٌّ أمر وهذا

الشمبانزي. قرود بنا: شبًها الرئيسيات من عمومتنا أبناء أكثر وبني
فهمهم يف يتشابهون فإنهم البرش؛ واألطفال الشمبانزي صغار بني املقارنة عند
البرش أطفال يتمتَّع العامني، سنِّ بلوغ مع ولكن املادي، العالم يف األشياء عمل طبيعة
الشمبانزي صغار يدرك ال االجتماعي.34 العالم عن تفكريهم يف الذكاء من أعىل بدرجة
أنهم يُدركون ال ولكنهم العالم، يف الترصف يستطيعون فهم ذاتهم، حدِّ يف فاعلون أنهم
فيدركون البرش األطفال أما الفعل. عىل قادرون فاعلون الشمبانزي قرود من وغريهم هم
من شيئًا يلمس كان دون جون أن ويبدو الثانية. سن بلوغ مع بالفعل هكذا ذواتهم
أنه يُدرك اإلنسان لكنَّ يعرف، أن إال الحيوان يملك «ال عظاته: إحدى يف قال حينما ذلك

(ص٢٢٥). يعرف»
ما وهو مفردة، كلمات عىل يزيد بما التكلُّم يف األطفال يبدأ عندما ذلك، عىل عالوة
مثل — األفعال عىل قائمًة لغتُهم تكون الثاني، عامهم من الثاني النصف يف غالبًا يحدث
عىل للفعل؛ وعنارصأخرى الفاعل إىل تشري أخرى مكونات وتتخلَّلها — ووضع وأكل ذهب
تطور مراحل حول مالحظاته يف فرينيو تشارلز الروائي النفس عاِلم ل سجَّ املثال: سبيل
نفعل «نحن متبادل): حديث (يف تقريبًا عرش الثامن شهرها يف وهي سألته أنها أثينا ابنته
االختيار وظيفة (باستخدام أثينا اختارته الذي الفعل أن نلحظ (ص١١٦). اليوم؟» ماذا
وظيفة (باستخدام ثم فاعل، شخص به يقوم فعل وهذا «نفعل»، هو جيكوبسون) لدى
«ماذا» الفعل: عن ة املعربِّ الكلمة هذه حول الكلمات رتبت جيكوبسون) لدى الرتكيب
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إىل لإلشارة و«اليوم» الفاعلني، األشخاص إىل لإلشارة و«نحن» الفعل، نوع عن للسؤال
وكما وخططها، أفكارها تنظِّم حياتها من املرحلة هذه يف أثينا لغة بدأت لقد الفعل. زمن
يكن فلم اللغة، قبل تمارسه أثينا كانت الذي التفكري كان ما «أيٍّا ذلك: عن فرينيو عربَّ
بدأت وعيها عن التشوش زال وعندما اللغة، ونظَّمته — بيولوجيٍّا تفكريًا وكان — مرتابًطا

(ص١١١). االتساق» يف أخريًا القصة

والرسد العقل نظرية (3-4)

قدرة هو العوامل هذه أحد العقل. نظرية يف تُسهم عديدة عوامل بأن االعتقاد يسود
سبيل عىل إليه باإلشارة يرونه، يشء إىل االنتباه تشاطر عىل يرَعونهم ومن ع الرُّضَّ األطفال
يف القردة تفعله وال األول، عامهم وا يُتِمُّ أن قبل تلقائيٍّا ع الرضَّ األطفال يفعله ما وهو املثال،
الفن. ويف التواصل، يف ا مهمٍّ عنًرصا األشياء إىل املشرتك االنتباه ويصري اإلطالق. عىل الغابة
وجنيفر آستينجتون جانيت اختربت فقد العقل، نظرية يف يسهم فني آخر عامل اللغة
اللغوية القدرات أن ووجدتا أعمارهم، من الثالثة يف أطفاًال ممتدة دراسة يف جينكينز
وقت يف عقل نظرية امتالك كان (وإن العقل نظرية ملهام أفضل بأداء تُنبئ تبكريًا األكثر

املستقبل). يف اللغوي األداء بمستوى يُنبئ ال أبكر
عىل العقل لنظرية املحتملة اآلثار وآستينجتون جينكينز اختربت أخرى، دراسة ويف
أعوام ثالثة بني أعمارهم ترتاوح أطفاًال اختربتا حيث أدواًرا؛ ن تتضمَّ ألعابًا األطفال لعب
الثالث، املرات تلك من كلٍّ ويف أشهر، سبعة مدار عىل مرات ثالث تقويمهم وجرى وأربعة،
فيديو. بكامريا األصدقاء أحد مع لعبهم ل وُسجِّ األطفال، لدى العقل نظرية مستوى قيس
رسم يف األطفال تعاون ولكيفية التمثييل، للعب مقاييس وآستينجتون جينكينز وأعدَّت
يف التعاون بمقاييس يُنبئ العقل نظرية فهم أن إىل الدراسة وانتهت بينهم. فيما الخطط

العقل. بنظرية اللعب تقويمات من أيٌّ يُنبئ لم بينما اللعب، أثناء الخطط رسم
كل من وُطِلب والسابعة، الرابعة بني أعمارهم ترتاوح أطفال مع كوماي جويل عملت
كوماي لت سجَّ خياله. وحي من تني قصَّ يقرأ وأن خياليتنَي، حكايتنَي رسد إعادة طفل
العقل. نظرية مهام من ومهمتني العاملة، والذاكرة األطفال، مفردات قاست كما القصص،
أن إىل الرابعة سن أطفال قصص مالت حيث للعمر؛ مصاحبًا كبريًا تطوًرا وجدت وقد
وجهات والسابعة السادسة أبناء قصص دمجت بينما بسيطة، أحداث تسلسالت تكون
الفردية، الفروق حيث من أما دة. معقَّ حبكات تُظِهر وبدأت والجمهور، الشخصيات نظر
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وكانت األربع، القصص عرب باالتساق النظر وجهة تقديم عىل طفل كل قدرة فاتسمت
العوالم لرسم بامليل وثيًقا ارتباًطا مرتبطة الجمهور وجود مع التأقلُم عىل األطفال قدرة

للشخصيات. الداخلية
إىل األطفال، ها قصَّ التي الحكايات يف الرسدية املهارات قياس أجل من كوماي، لجأت
املرتبطة التواصليَّة الحاجات وتقديم القصة، يف الشخصيات نظر وجهات تقديم تقويم
ضبط35 بعد وانتهت، بذاتها، مستقلًَّة قصًة باعتباره الرسدي النصِّ وتقديم بالجمهور،
قويٌّ إسهام لها كان العقل نظرية أن إىل العاملة، والذاكرة اللغوية واملهارات السن عوامل
لآلخرين األطفال فطن كلما إذ الرسدية؛ للمهارات الثالثة العنارص جميع عىل ومستقلٌّ
وكونها الجمهور، مراعاة ويف الشخصيات، نظر وجهات تقديم يف أفضل قصصهم كانت

بذاتها.36 مستقلة قصًصا
نحن نعلمه وملا ولآلخرين، ألنفسنا عقلية نماذج صنع عىل العقل نظرية تساعدنا
هذا ولكن أطول، فرتات مدار عىل وصفاتهم ولصفاتنا الراهنة، اللحظة يف واآلخرون
وعادًة اآلخرين، لنماذج نماذج نصنع أن نستطيع فنحن أبعد. مدى إىل يصل أن يمكن
يف ويعتقدونه به ويشعرون الناس فيه يُفكِّر ملا املدمجة البنية من النوع هذا يحدث ما
تخمني هو ما بقصة االهتمام جوانب أحد يكون أن املمكن من أنه لدرجة األدبية، األعمال
يف َدنبار روبني يشري املثال: سبيل عىل الشخصيات. من كلٍّ مآالت وما ماذا، يعرف من
الطبقات هذه إىل «عطيل» مرسحيته يف بحاجة كان شكسبري أن إىل اإلنسان» «قصة كتابه

شكسبري: كان األقواس). يف باألرقام (مبيَّنة الخمس

املرسحية يت ُسمِّ الذي املغربي هذا أن جمهوره [٢] «يدرك» أن [١] «يريد»
أن [٤] «يعرف» أنه ادعائه يف صادق إياجو خادمه أن [٣] «اعتقد» اسمه عىل

(ص١٦٢)37 كاسيو. [٥] «تحب» ديدمونة حبيبته

الحاالت من طبقات أربع مع التعامل إىل «عطيل»، مرسحية فهم أجل من الجمهور، يحتاج
القول، ونستطيع طبقات، خمس مع التعامل إىل احتاج املؤلف لكنَّ نموذجه، يف العقلية
ما [١] «تخمني» هي العقل نظرية إن الطبقات ترقيم يف نفسه َدنبار أسلوب اتَّبعنا ما إذا
أما وحسب. الطبقات هذه ثانية إىل هذا ويصل آخر، شخص [٢] به ويشعر» «يفكر قد
تقريبًا نفسها الفرتة يف بلغوها قد البرش من أسالفنا يكون أن الوارد فمن الثالثة الطبقة
الحديثني؛ البرش نحن لنا يسرية الثالثة الطبقة وهذه الحوارية. اللغة فيها ظهرت التي
«تريد» ال شيئًا تخربه «لن ونقول: [١] «نفكر» أن حوار يف املشاركة عند نستطيع لذلك
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ونصف طبقة مع التعامل الشمبانزي قرود تستطيع جميًعا.» الناس [٣] «يعرفه» أن [٢]
فقط. الطبقة

أو لتوِّه، به أخربنا ألنه ما؛ شخٍص َخَلِد يف يدور ما االجتماعي العالم يف نعرف قد
إن لكننا مشاعره، عن ت عربَّ بطريقة ف يترصَّ حاًال شاهدناه ألننا به يشعر ما نعرف
املحادثات، إحدى يف مبارشًة قيل أمًرا كان وإن حتى أمثل، نحو عىل أمر أي نعي أن أردنا
تُثبت ال قد املوقف. وعن املتحدِّث عن األخرى املعلومات من كثري مع األمر هذا جمع فعلينا
يف أو التفاعل، أثناء سواء ثمارها، تؤتي ما غالبًا ولكنها الوقت، طوال دقتها الطريقة هذه
أحد عقل داخل أنفسنا تخيُّل ويمكننا الوقت، بمرور ما لشخص عقيل نموذج صنع إطار

خيالية. قصة يف شخصية عقل أو األصدقاء،
كونان آرثر أحسَن ما وهو بأنفسنا، بالبدء اآلخرين عن نموذجنا نصنع ما عادًة
«أضع قال: حني هوملز، شريلوك لسان عىل ماسجريف» عائلة «وصية يف عنه التعبري دويل
يف سأترصف كنت كيف تخيُّل أحاول ذكائه، مستوى أقيِّم أن وبعد الرجل، مكان نفيس
كيث جيلربت قصص يف الشهري ق املحقِّ براون، األب ر وصوَّ (ص٣٩٤). نفسها» الظروف
ينتج قد التي العقلية الحالة تخيُّل حاولت «حني قائًال: أشد بوضوح األمَر تشسرتتون،
بنفيس ارتكبها أن املمكن من كان أنني دوًما أدركت [الجريمة]، كهذا يشء ارتكاب عنها
عن نعرفه مما شيئًا نُسِقط نحن (ص١٧٠). غريها» دون معيَّنة عقلية حاالت ظلِّ يف
املوقف،38 وعن الشخص هذا عن نعرف ما حسب تعديالت نُجري ثم اآلخر، عىل أنفسنا
دائًما املزيد هناك يزال وال يلزم، مما أقل ونُعدِّل ينبغي، مما أكثر نُسِقط ما غالبًا أننا غري

أنفسنا. وعن اآلخرين، عن نعرفه أن ينبغي مما
به يُفكِّر ما فهم يف الرابعة سن حوايل يف يبدءون األطفال أن هو حاليٍّا الثابت
ملا إدراكنا تطوير متابعة إىل بحاجة الراشدين، الكبار نحن وأننا، به، ويشعرون اآلخرون
أننا األكيد ولكن للبرش، األساسية املهارات من هذا ألن به؛ ويشعرون اآلخرون به يفكر
الوقت يف بأنفسنا. معرفتنا إىل استناًدا بها؛ لهم عالقة ال ومشاعر بأفكار اآلخرين نرمي
من األشياء رشح ومحاولة تُعلِّلها، أسباب لها األشخاص فات ترصُّ بأن مؤمنون نحن ذاته،

الفكرة.39 هذه عىل ذاتها حد يف تقوم الرسد خالل
الخيايل القصص أن الخيالية» القصص نقرأ «ملاذا كتابها يف زانشاين ليسا تفرتض
وراء األسباب واكتشاف اآلخر، منظور اتخاذ أو العقل، نظرية عىل قائم ُجلَّه أو كلَّه
اكتشاف لفنِّ إجادتنا هو باألدب استمتاعنا سبب إن تقول وهي األشخاص. فات ترصُّ
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بالقصص نستمتع فإننا فعله، نُجيد بما نستمتع ألننا ونظًرا ونياتهم، اآلخرين خطط
لدينا؛ العقل نظرية إطالق لنا تتيح بمعلومات الخيايل الَقصص يف املؤلِّف يُزوِّدنا الخيالية.
بعض تبنيُّ صعوبة مع عنها، فكرًة ن نكوِّ بحيث الخيالية القصص شخوص تُقدَّم إذ
الشخوص هؤالء يُقدِّم ربما أو الواقع)، يف نعرفهم الذين األشخاص مع يحدث (كما املالمح
تارًة يكون السبب ولعلَّ السطح، تحت أخرى أمور تدور بينما معنيَّ نحو عىل أنفسهم
بالحْزن. الشعور أحيانًا أو أخرى، تارًة والحسد باملرارة الشعور أو بالنفس، الثقة افتقاد
(األلغاز)، البوليسية القصص مثل الخيالية؛ القصص أنواع بعض فإنَّ ذلك، عن فضًال
ويشعر ما شخص به يفكِّر ما باستكشاف األوحد، موضوعها وكأنه يبدو فيما تختص،
به أوىص ما ذلك لتحقيق املتَّبعة السبل ومن إلخفائه، جهده قصارى هو يبذل بينما به

اآلخر. عقل داخل أنفسنا وضع من براون واألب هوملز شريلوك
تتمثَّل للسلوك الظاهر السطح تحت يعتمل ما رؤية من تمكيننا شكسبري محاولة إن
نحن قدراتنا أما معينة، بطريقة الترصف إىل الناس تدفع التي األسباب تخيُّل عىل حثِّنا يف
طفولتنا يف لعبناه الذي االجتماعي اللعب عىل تعتمد فهي الحاالت هذه مثل تخيُّل عىل
التي الحميمية تلك اآلخرين، مع والحميمية األلفة تحقيق نحو طريقنا س نتلمَّ ونحن

عقولهم. دخول من التمكُّن تعني

َلِعبية رواية (5)

قصة أو قصرية رواية أو لرواية افتتاحية جملة أفضل مسابقة نتائج عن اإلعالن يُسعدني
قصرية:

ذات سامسا جريجور «استيَقظ جملة: عن كافكا فرانز نصيب من الثالث املركز
ضخمة.» حرشة إىل فراشه يف تحوَّل وقد نفسه ليجد مزعجة، أحالٍم من صباح

البيوت أما سواء، السعيدة البيوت «كل بجملة: تولستوي ليو الثاني املركز يف ويأتي
الشقاء.» ألوان من الخاص بلونه منها كلٌّ فينفرد البائسة

عامليٍّا، بها املعرتَف الحقائق «من جملتها: عن أوستن جني فتستحقه األول املركز أما
زوجة.» إىل بحاجة سيكون أنه شك فال كبرية، ثروة وبحوزته أعزب كان ما متى الرجل أن
املواضع من الرغم (عىل أوستن نصيب من األول املركز جعلت التي األسباب ومن
الجملة هذه أن هو الحديث) القارئ إىل بالنسبة الجملة يف الفاصالت الستخدام الغريبة

نفسه. الوقت يف الباهرة واألملعية االستفزازية الجمل من تَُعدُّ

67



األحالم كما

السخرية أهمية وتنبع واسع،40 باهتماٍم أوستن جني لدى السخرية أسلوب حظي لقد
احتمال يف الالعب التفكري عىل القارئ تحفيز يف أثرها من خصوًصا الخيالية للقصص
«كربياء لرواية االفتتاحية الجملة فإن ولهذا نفسه. الوقت يف عكسه يف التََّفكُّر ثم ، معنيَّ
لفكرة أخرى مرًة يعيدنا ما وهذا آٍن؛ يف وعكسه أللفاظها املبارش املعنى تحتمل وتحامل»
والسخرية، واحد. آٍن يف آخر شيئًا ويكون نفسه، هو يكون أن يمكن الواحد اليشء أن
ال الذي الخيايل للَقصص مهمٌّ بدوره وهذا رشطية،41 طبيعة ذات اللعب، مثل مثلها
ونشعر بشأنه لنتفكَّر ما شيئًا يمنحنا ولكنه معينة، مشاعر أو أفكار إىل أحد فيه هنا يوجِّ
وتستطيع ذاتها، السخرية رمز هي وتحامل» «كربياء لرواية االفتتاحية الجملة إن به.
ولكن يَّة جدِّ الحياة أن املرء يعرف أمريكا، يف التالية: العبارة تأملت إذا مقصدي استيعاب

يَّة. جدِّ ليست ولكنها أمل بال الحياة أن املرء يعرف إنجلرتا ويف أمل، بها
السخرية وأن َلِعِبيَّة، رواية وتحامل» «كربياء رواية أن فكرة — بحذر — أطرح واآلن
يف نفيس أجد ألني «بحذر» وأقول اإلنجليزي. األدب يف شك وال مهمتان اللَِّعبية والطبيعة
إال تقريبًا أذًى يعادله ال أذًى من ذلك عليه ينطوي بما نُكتة، رشح إىل يحتاج َمن موضع
الفرتة تلك يف الوسطى الطبقة نساء ألن أرى؛ حسبما هزلية، أوستن جني رواية ندر. فيما
الرغم وعىل منه، بْن يتََكسَّ عمل لهنَّ يكن لم كذلك) (وتعيش فيها تكتب أوستن كانت التي
فلقد ولهذا والثروة، املال عن تنفصل ال والزواج والصداقة كالحب مسائل كانت ذلك، من
والدها، تُويفِّ عندما ولهذا ، َقطُّ تتزوج لم نفسها أوستن جني ا. حقٍّ يٍّا جدِّ املوضوع كان
ثري قريب تبنَّاه لها أٍخ عزبة داخل كوخ يف للعيش لالنتقال وأختها ووالدتها هي اضطرت
بجدية كهذا موضوع مع التعامل املرء عىل ينبغي كيف وريث. إىل بحاجة كان لألرسة
مرهف. كلماتها وتأثري مازح، فأسلوبها ذلك؛ تفعل أال تقرِّر أوستن ولكن أظن؟ ما عىل
الفطري «الذكاء «كان قائًال: ساذَم برايان عنها كتب أدبية، ألرسة تنتمي أوستن كانت
وذكيًة كبريًة أرسًة تجمع التي العائلية النقاشات يُميِّز ما كل ومعه حواراتهم، يف يرسي
من فيها بما وُمبِهَجًة األملعية، باملالحظات «غنيًة النقاشات تلك وكانت وثرثرة»، مرح من
قراءة عىل حياتها، وطوال صغرها، منذ أوستن واعتادت (ص٤). ومزاح»» لعبية طبيعة
كتبتها التي وأليس» «جاك رواية من قطعة هذه أرستها. أفراد عىل كتاباتها من مقتطفات

تقريبًا: عمرها من عرشة الرابعة يف وهي

ترونه الذي البيت إىل الغابة هذه عرب أتجه أن أخربوني بيته، عن سأْلُت وعندما
مَحيَّاه، رؤية عند سعادة من سيلقاه بما مستبرش بقلٍب دخلت وهكذا هناك.
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واكتشفُت السري، عن قدمي يعوق بما فوجئُت ولكني هنا، حتى سريي وتابعُت
يف تنترش التي الحديدية اك الرشِّ أحد يف وقعت أنني السبب يف نظرت عندما

النُّبالء. أرايض
سنلقى كنا وإال قابلناِك، أن حظنا لحْسِن «يا ويليامز: ليدي صاحت هنا

ص٢٠) ،١٩٩٣ (أوستن، نفسه.» العاثر الحظ

حتى الفرتة، تلك يف الرائجة الرومانسية الروايات عىل تتهكم صغرها يف أوستن كانت هكذا
رواياتها أوىل خروج ومع إليها. االستماع عند األرسة ضحك أصوات تخيُّل تستطيع إنك
الساخر. االستهزاءَ بالتهكُّم استبدلت قد كانت عمرها من الرابع العقد بدايات يف النور إىل

وتحامل»:42 «كربياء رواية من األول الفصل افتتاح وإليكم

ثروة وبحوزته أعزب كان ما متى الرجل أن عامليٍّا، بها املعرتَف الحقائق من
زوجة. إىل بحاجة سيكون أن شك فال كبرية،

ظهوره عند ومواقفه الرجل، هذا مثل بمشاعر يحيط الذي الغموض ورغم
األرس عقول داخل الحقيقة هذه رسوخ فإن األحياء، من حيٍّ أي يف األوىل للمرة

بناتهم. من أخرى أو لواحدة ة مستَحقَّ ِمْلكية أنه لهم يهيِّئ املحيطة
السيد «عزيزي قائلة: يوم ذات زوجها إىل بالحديث بينيت السيدة هت توجَّ

أخريًا؟» َرت أُجِّ قد بارك نيذرفيلد أن علمت هل بينيت،
بالنفي. بينيت السيد فأجاب

للتو، هنا لونج السيدة كانت بالفعل. َرت أجِّ «ولكنها زوجه: عليه فردَّت
يشء.» بكل وأخربتني

بينيت. السيد يُردَّ لم
استأجرها؟» َمن معرفة تودُّ «أال صرب: بنفاد زوجه صاحت هنا

عندي.» مانع وال إخباري، تريدين ««أنت»
لها. كافيًا تشجيًعا هذا كان

شاب املستأجر بأن أخربتني لونج السيدة ألن عزيزي؛ يا تعرف أن «يجب
أحصنة أربعة يجرُّها بعربة اإلثنني يوم وصل وأنه إنجلرتا، شمال من ثري
عىل موريس السيد مع اتفاًقا أبرم إنه حتى للغاية، به ُرسَّ وأنه املكان، د لتََفقُّ
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خدمه بعض وأن ميخائيل، القديس عيد قبل الضيعة سيتسلَّم وأنه الفور،
القادم.» األسبوع نهاية قبل البيت إىل سيحرضون

اسمه؟» «ما
«بينجيل.»

أعزب؟» أو ج متزوِّ هو «هل
آالف أربعة إىل يصل وَدْخله وثري، أعزب شك! بال عزيزي يا أعزب «بل

لبناتنا!» فرصة من لها يا العام. يف خمسة أو
؟» بهنَّ هذا عالقة ما ذلك؟ «كيف

الدرجة؟! هذه إىل َضِجًرا تكون أن يمكنك كيف بينيت، السيد «عزيزي
إلحداهن.» زوًجا فيه أفكر أني تعرف أنك بد ال

هنا؟» اإلقامة من غرُضه هذا «وهل
ا جدٍّ املحتمل من ولكن هذا؟ قول يمكنك كيف فارغ، كالم هذا «غرض!

وصوله.» فور زيارته عليك ولهذا ، منهنَّ واحدة غرام يف يقع «قد» أنه
إرسالهنَّ تستطيعني أو والفتيات، أنت الذهاب يمكنك لذلك. مناَسبًة أرى «ال
بِك يُعَجب وقد ، منهنَّ واحدة أي عن جماًال تقلِّني ال ألنك أفضل، وهذا ، وحدهنَّ

جميًعا.» منهنَّ أكثر بينجيل السيد

بينجيل، السيد زوار أوائل من كان بينيت السيد أن نعرف التايل، الفصل بداية مع
الوقت. طوال زيارته ينوي كان وأنه

يكون اللَّعب من نوع هي — االستعارة مثل مثلها — السخرية أن كيف نرى وهنا
مذاق له وتحامل» «كربياء من األول والفصل واحد. آٍن يف آخر وشيئًا نفسه هو اليشء فيه
يثري ألنه لكن فقط، ذاته حد يف ساخًرا ليس ألنه ال عينه؛ اآلن يف مرارة به ولكن ممتع،

بذاتها. للسخرية املثرية املغايظة عملية من السخرية
عىل فكاهيٍّا يجعله ما ولكن ذاته، حدِّ يف فكاهي وهذا زوجه، يغيظ بينيت فالسيد
العيش من ليتمكَّنَّ الزواج إىل الشابَّات باحتياج املتعلِّق الجاد املوضوع أن هو ساخر نحو
بينيت، والسيدة السيد بني تجمع التي الكارثية للزيجة َلِعِبية صورة باستخدام ُعولَِج
عالم يف نستطيع، كيف نفسها: للمسألة أرسى القراء ونحن حوارهما. من مالمحها ترتسم
يف الحب نجد كيف حتى بل هذه؟ الحب أمور يف تورطنا نفهم أن األمل، خيبة عليه تغلب

حياتنا؟
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التالية: بالفقرة وتحامل» «كربياء رواية من األول الفصل وينتهي

املزاج؛ وتقلُّب ظ والتحفُّ والتهكُّم الذكاء من فريًدا مزيًجا بينيت السيد كان
عىل بينيت السيدة ملساعدة الزواج من عاًما وعرشون ثالثة تكِف لم بحيث
امرأة تكن لم إذ فهمها؛ يف أيرس عقليتها كانت فقد هي أما شخصيته. فهم
حني تتصور وكانت الغضب، رسيعة املعرفة، محدودَة وكانت الذكاء، متوقدة
تزويج فكان الحياة يف الشاغل شغلها أما أتِلَفت. قد أعصابها أن استيائها

األخبار. ومعرفة الزيارات تبادل وسْلواها بناتها؛

«كربياء رواية من األول الفصل يف األخرية الفقرة هذه هاردينج دبليو دي يصف
بني ما التداخل لحالة أوستن لدى املنظَّمة» «الكراهية يه يُسمِّ ملا مثال بأنها وتحامل»

عرصها. نساء عند واملال الحب
واضح األسايس بينيت السيدة هدف فإن وتحامل»، «كربياء يف الراوي يقول وكما
لهنَّ تريد فهي أخرى؛ أهداف لها جميًعا، مثلنا ولكنها، بناتها، تزويج تريد هي ورصيح:
يضَمن ما فتياتها، تجاه صادقة وبعاطفة املالئم، الوضع هذا مع وتريد مالئًما، وضًعا
ح يتضَّ ما نحو وعىل — بينيت السيد أفعال سطح تحت فيما تأملنا إذا أما السعادة. لهنَّ
تحت الكثري يدور تعقيًدا. أكثر دوافعه أن فسنجد — الكتاب من األول الجزء يف تدريجيٍّا
يستطيع ذَكٌر وريٌث له يكون أن زواجه عند بينيت السيد هدف كان فقد الظاهر؛ السطح
هؤالء كل يُريد يكن لم فهو هذا؛ يف أمله خيَّبَت بينيت السيدة ولكن تركته، يورِّثَه أن
السيدة تزوج لقد تُعجبه. التي إليزابيث باستثناء بالحمقاوات، يدعوهنَّ ما وعادًة الفتيات،
فعلها، بها العمر منتصف مرحلة فعلت فقد اآلن أما شبابها، يف جميلة كانت ألنها بينيت
املثايل النموذج هو وهذا العمر، ورفيقة صديقة له تكن لم حني أخرى مرًة أمله وخيَّبت
وأحيانًا الذكاء، دة متوقِّ ليست إنها وتحامل». «كربياء رواية نحوه تسعى الذي للزواج
أمله، وخيبة مرارته عن للتعبري حيلته هو التهكُّمي الفكاهي وأسلوبه اإلحراج. له تُسبب
تخطو أن بينيت إليزابيث عىل ينبغي واآلن نفسه. الوقت يف أرسته مظهر عىل وللحفاظ
هذا أليس َمة. املهدَّ والَديها زيجة ُحطام وسط من الزوجية سعادتها نحو خطواتها أوىل

ساخًرا؟
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الثالث الفصل

اإلبداع

املتخيلة العوالم

اإلبداع نبع (1)

خان قوبالي أمَر زانادو مدينة يف
مهيب: فْخم قرص بتشييد

املقدَّس «ألف» نهر يجري حيث
حدود بال بدت حتى اتَّسعت كهوف عرب

شمس. عليه تطلع ال بحر يف ليَُصبَّ

التي خان» «قوبالي الشهرية كولريدج تايلور صامويل قصيدة من األوىل األبيات هي هذه
مثل منظومة، القصيدة .١٨١٦ عام صدرت التي مقطوعة»، حلم: يف «رؤيا كذلك يُسميها
الذي املقدَّس «ألف» بنهر الفن تشبيه عىل وتقوم األيامبي، الوزن عىل شكسبري، قصائد
ويجري متتابعة») ثقيلة زفراٍت يف تلَهث األرض كانت لو («كما مسحور نبٍع من ر يتفجَّ

الركود. من ويمنعه خصيبًا، فيجعله املجتمع عرب
كتابتها: بقصة مصحوبًة قصيدته كولريدج قدَّم وقد

بني بعيد ريفي منزل يف فانعزل بالكاتب، مرٌض ألمَّ ١٧٩٧ عام صيف يف
عقاٌر — هناك أصابه خفيف ك توعُّ نتيجة — له وُوِصف … ولينتون بورلوك
ولو عميق، سبات يف ساعات ثالث قرابة الكاتب وظلَّ … أثره عىل نام مسكِّن،
املدة هذه يف ألَّف وقد بد ال أنه من يقني عىل وكان فقط، الخارجية ه بحواسِّ
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املنقولة النسخ من وتسلسًال األيرس) العلوي الركن (يف أصيل لرسم صورة :1-3 شكل
إف بارتِلت .(١٩٣٢) بارتِلت فريدريك أجراها تجربة يف املتسلسلة التقديم إعادة بطريقة
كامربيدج (كامربيدج: واالجتماعي». التجريبي النفس علم يف دراسة «التذكُّر: .(١٩٣٢) يس

برس.) يونيفرسيتي كامربيدج من بإذن نرشها أعيد برس. يونيفرسيتي

تأليًفا؛ كتب ما عىل يُطَلق أن جاز إْن األقل، عىل بيت وثالثمائة مائتني بني ما
املناسبة التعبريات تلوح وبُموازاتها كاألشياء، أمامه تظهر الصور كانت فقد
كل يتذكر كان استيقظ وعندما جهد. أو وعي أو إحساس أدنى دونما لها،
فوره من وانكبَّ وأوراقه، ومحربته قلمه إىل فانطلق تام، بوضوح رأى ما
استدعاه اللحظة، تلك يف هنا. ها املدوَّنة والخمسني) (األربعة األبيات كتابة عىل
يناهز ما معه جالًسا وظلَّ بورلوك، من العمل تخصُّ ألمور جاء شخٌص لألسف
أنه الكتشافه واإلحباط؛ املفاجأة تملَّكته أخريًا غرفته إىل رجع وعندما الساعة،
تاهت العموم، يف الرؤية فحوى عن باهتة غامضة لصور تذكُّره من الرغم عىل

… مبعثرة أبيات عرشة أو ثمانية باستثناء كلها؛ البقية
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املناسبة املساحة تجد الفني اإلبداع نظرية أن نلحظ الرومانيس، العرص بداية يف هنا،
ومتَّصل املجتمع، سائر عن منعزل متميِّز شخص — فنان بقوة.1 نفسها عن للتعبري
ربما النصوص.2 من ا خاصٍّ نوًعا ينقل الوعي عن غائب وسيط هو — اإللهام بمنابع
يقول زهًوا؛ منتفخني مختالني كانوا الرومانسية الحركة شعراء أن هذا من املرء يستنتج
ملقاٍل الختامية الجملة يف الشعراء وصف يف الرومانسيني، الشعراء أحد شييل، بيش برييس

للعاَلم.» املعتمدين غري عون املرشِّ هم «الشعراء الشعر»: عن «دفاع بعنوان له
بهذه الفنانني من الكثريُ يمر إذ جوانبها؛ كل يف مضلِّلة ليست كولريدج رواية أن غري
الكتابة حالة عن الُكتَّاب بعض وتحدَّث سبق كما املجتمع، عن فيها ينفصلون التي الحالة
كما الكلمات فيها ويستقبل حوله، ما بكل اإلحساس فيفقد تماًما املرءُ فيها يستغرق التي
أساسيتني. مسألتني يف فقط مضلِّلة روايته أن إال غريه،3 مصدر من عليه تُمىل كانت لو

بعرائس املتصلني العباقرة وهم قلَّة، عىل اإلبداع َقْرص هي األوىل املضلِّلة الفكرة
إحداها عدة، بطرق متاح وهو جميًعا، لنا متاٌح فاإلبداع صحيح؛ غري وهذا الوحي.
الخيالية القصص مع نتفاعل حينما نفعله ما هي — الفصل هذا موضوع وهي —
مقدار كولريدج إغفال من يأتي اآلخر املضلل واإليحاء وكتَّابًا. ومشاهدين قراءً باعتبارنا
عر، الشِّ كتابة تعلُّم من عديدة سنواٍت مدار عىل وجهد وتفكري وقٍت من نفسه هو بذله ما
بقليل التايل القسم يف الوقت بذْل مسألة أتناول وسوف فيها. والتفكُّر الكتابة، وممارسة

السادس. الفصل يف أكرب بعمق عليها سأركِّز ولكني التفصيل، من
للقصص — البنائية — اإلبداعية الجوانب عىل تركيزي فينصبُّ الحايل، الفصل يف أما
إذًا الطفولة، ويف واالرتقاء النُّشوء يف الخيايل الَقصص أصل هو اللعب كان إذا الخيايل.
جانبًا تُظِهر واألحالم العقل. عمل كيفية يف الخيايل الَقصص أصل هو اإلبداعي فالبناء
بطرق النشاط هذا والتذكُّر القراءة ح تُوضِّ بينما اإلنسان؛ لدى البنائي النشاط جوانب من

أخرى.

واملعتاد االستثنائي (1-1)

قصيدة بها كتب التي الطريقة عن كولريدج رواية منذ كبري نحو عىل اإلبداع مفهوم ر تَطوَّ
اآلداب مشاهري من الِقلُة تلك البداية يف اإلبداع نفس علم تناوَل وقد خان». «قوبالي
نظريات إحدى وتقول واسع. نطاق عىل بها املعرتف اإلسهامات أصحاب من والعلوم
واإلرشاق، واالحتضان، اإلعداد، هي: مراحل بأربع يمر اإلبداع إن الشهرية النفس علم
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يعمل قد التي اإلعداد مرحلة خالل طوًعا اإلسهام املبِدع الشخص يستطيع والتحقق.4
مرحلة وكذلك فنية، أعمال مجموعة أو فني عمل أو مشكلة عىل أعواًما أو أسابيع فيها
أيًضا واعيًة تكون أن يمكن فعاليتها مدى ملعرفة الفكرة فيها ذ تُنفَّ التي األخرية التحقق
الذي العمل عن عمًدا املرءُ يتغافل عندما فتحدث املشكلة احتضان مرحلة أما وعْمدية،

الالإرادية. اإلرشاق لحظة تتأتَّى فقط وحينها يديه، بني
ال والعقل الدماغ يف أحداث ا حقٍّ تحدث اإلنساني اإلبداع مراحل من مرحلة لكل
حلوٌل فيها لنا خطرت بمواقف مَرْرنا قد جميًعا أننا واملحتَمل تعريفها. أحد يستطيع
وقرَّبت لذلك، تفسريًا قدَّمت الحديثة األبحاث أن إال املشكالت، تلك يف نفكر ال ونحن ملشكالت
— املثال سبيل عىل — نستوعب وأصبحنا العاديني، الناس خربة من اإلبداع عمليات بعض
وصاَغها، التطور عن نظريته داروين تشارلز بها تناول التي الطريقة من كبريًا جانبًا
فكل إلنسان.»5 خطرت فكرة «أفضل بأنها: املربزين املعلِّقني أحد وصفها التي وهي
تختلف ال والخطوات إلينا. بالنسبة مفهومة إليه انتهى الذي الحل من بها اقرتب خطوة

عويصة. مشكلة لحلِّ أنفسنا تكريس عىل نعزم حينما تُتَّخذ التي الخطوات عن كثريًا
السنة ونْصف سنوات خمس دامت استكشافية رحلة بعد فكرته إىل داروين توصل
تلتها السفينة، عىل طبيعي تاريخ عاِلم وظيفة خاللها شغل «بيجل»، السفينة متن عىل
من يتمكَّن أن قبل والتفكري، والقراءة، املالحظات، تدوين من أخرى سنة ونصف سنة
الشهري كتابه ألَّف أخرى سنواٍت دامت ف توقُّ فرتة بعد ثم نظريته، من كاملة نسخة كتابة
كلٌّ استندت ومنطقية6 صغرية خطوات خالل من نظريته داروين قاَرب األنواع». «أصل

قبلها. اتخذها التي الخطوة إىل منها
أن منذ تغريت قد ومخلوقاتها األرض كانت إذا عما محدَّدة أسئلة بكتابة داروين بدأ
يف التشكيك هي «بيجل»، السفينة متن عىل رحلته بدء مع بداية، نقطة وكانت العالم، بدأ
الكائنات من نوع كل وأن ، معنيَّ زمن يف ُخِلق العالم أن وهي الناس؛ أغلب بها آَمن فكرٍة
من داروين عرف العالم. هذا يف مكانه مع تماًما يتالءم بحيث نفسه؛ الوقت يف ُخِلق
وقت عليه كانت عما تغريت قد األرض أن عىل أدلًة رحلته، يف انطالقه قبل أساتذته، أحد
وأكثر جديدة أدلة عىل العثور بإمكانه كان إْن يرى أن أهدافه من جزءًا وكان َخلِقها،
سبيل عىل — اكتشف حيث عنه؛ يبحث كان ما بالفعل وجد وقد ، التغريُّ هذا عىل إقناًعا
املدارية املناطق يف البحار من شاسعة مساحات تحتلُّ التي املرجانية عاب الشِّ أن — املثال
املرجانية الكائنات من مهولة ألعداد العظمية الهياكل تراكم من مكوَّنة املدارية وشبه
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يعني هذا فإن الكائنات؛ هذه طريق عن تكوَّنت املرجانية الشعاب أن وبما الصغرية،
بعدها أوىل. خطوة تلك وكانت األرض، خلق وْقت موجودًة تكن لم املرجانية الشعاب أن
املرجانية للشعاب املميزة البيئة يف للعيش صلحت التي الكائنات أنواع أن داروين استنبط

أخرى. خطوة تلك وكانت األرض، خْلق منذ لذلك صالحًة تكن لم
حني «وجدتُها» صاح: يكون قد الذي — اكتشافاته أبرز إىل ل توصَّ داروين ولعلَّ
مالتوس لتوماس كتابًا رحلته من رجوعه بعد قرأ إذ القراءة؛ خالل من — إليه ل توصَّ
لها، املتاحة املوارد تدعمه مما أكثر بأعداد للتزايد البرشية املجتمعات نزوع عن يتحدَّث
وأطلق يعيش، أن يمكن مما أكرب عدًدا تُنِجب الكائنات أنواع كل أن هذا خالل من وأدرك
داروين ل توصَّ أخرى، خطوات خالل ومن ذلك، بعد املفرطة». «الوفرة مبدأ اسم هذا عىل
أليِّ الزائدة الذرية بني من فقط لألصَلح يكون البقاء فإن األسباب هذه ضوء يف أنه إىل
األفكار هذه عىل وبناءً الفناء. مصريها يكون سوف صالحيًة األقل األنواع ساللة وأن نوع،
يف األصلُح خالله من يتمكَّن الذي الطبيعي، االنتخاب وهو أال مبادئه، أشهر داروين صاَغ
األجيال إىل البقاء من مكَّنته التي الخصائص ونقل معيَّنة، بيئة ظل يف البقاء من نوع كل

التالية.
عملياٍت تطبيق نتيجة كان — ومؤثر استثنائي — إبداٍع من داروين قه حقَّ ما إن
إجابات. إىل ل التوصُّ ومحاولة تدريجية، أسئلة طرح ذاتها: حدِّ يف عادية هي نفسية
نطاق عىل بها معرتًفا أعماًال قدَّمت — كتَّابًا — شخصياٍت السادس الفصل يف وأتناول

واسع.

البينية املساحة (2-1)

الَقصص أن اقرتحُت السابق الفصل يف داروين. أمثال من املشاهري عىل اإلبداع يقترص ال
جميًعا، نمارسه إبداعي نشاط هو الذي اللعب، منشؤه — بالطبع عامًة والفن — الخيايل
لم إذا وأننا اإلبداع، بداية اللعب أن والواقع» «اللعب كتابه يف وينيكوت دونالد اقرتح وقد
األموات من أنفسنا نعدُّ فإننا الطفولة، يف فقط وليس حياتنا، يف اإلبداع من شيئًا ق نُحقِّ

اإلبداع: عن وينيكوت يقول تقريبًا؛7

العديد عاش لقد … العيش تستِحقُّ الحياة أن يشعر الفرد يجعل ما أكثر هو
يعيشون أنهم يدركون لجعلهم يكفي بما مثرية إبداعية تجارب األشخاص من
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آخر شخص إبداع يف أرسى كانوا أنهم لو كما الوقت، أغلب إبداع بال حياتهم
(ص٦٥) آلة. يف أو

ما. لسبب آخر طرف إرادة أمام االنحناء أو خارجية، لفروض اإلذعان اإلبداع وعْكُس
ولكنه الُكتَّاب، عىل يقترص وال اإلبداعي، الطفولة للعب استمرار هو الخيايل والَقصص
وينيكوت أسماه فيما — السابق الفصل يف ذكرت كما — ويحدث أيًضا، القراء يشمل
ولكنها رعايته، عىل قائم آخر شخص أو وأمه الطفل بني املساحة وهي البينية: املساحة
الثقافة. فيها تنمو التي املساحة نفسها وهي واآلخرين، الذات بني املساحة لتُصبح تتَّسع
القارئ يستطيع املساحة هذه ويف تضييق، دون القارئ تخيُّل يتسع أن يمكن وهنا
نفسه. القارئ تجربة الكتاب تجربة تصبح أن ويمكن لها، وتأمُّ الكاتب كلمات استقبال

الطفولة. للعب اإلبداعية االمتدادات جميعها هي والفن واملحادثات واأللعاب

وتدفقها الخربات معاينة (3-1)

وحني حميمية، محادثة يف يحدث كما — اإلبداعي بالتفاعل القوية األحاسيس أحد يتمثَّل
ويُعدُّ نُشاهده، أو نقرؤه أو نفعله بما نتَِّحد أن يف — مشاهدتها أو خيالية قصة قراءة
ماهى إذ التفاعل؛ من النوع هذا يف ني املهمِّ الباحثني أحد تشيكسينتميهاي ميهاي الباحث
حيواتنا؛ يف للمعنى األساسية املصادر أحد «اإلبداع أن: كتب أن له وسبق اإلبداع، وبني بينه
حياتنا» بقية يف نعيشه مما أكمل نحو عىل نعيش بأننا نشعر فيه نستغرق حينما [ألنه]
فيها استخدم أبحاثًا — له زميل مع بالتعاون — تشيكسينتميهاي أجرى وقد (ص١-٢).
مدار عىل عشوائية لحظات يف املراهقني من مجموعة إىل إشارات خالله من أعطى منهًجا
النتائج بني ومن اللحظة. تلك يف به ويشعرون يفعلونه عما وا يُعربِّ أن منهم وطلب اليوم،
مشاهدة يف طويًال وقتًا يُمضون كانوا املراهقني أن من الرغم عىل أنه إليها ل توصَّ التي
خربة ذلك يف تكن لم وعموًما أكثر، ال الوقت لتمضية ذلك يفعلون كانوا فإنهم التليفزيون،
ق»، «التدفُّ تشيكسينتميهاي عليها يُطِلق خربات عىل املتعة تعتمد مميز.8 نحو عىل ممتعة

تماًما. بها وينشغل املرء، فيها يُسهم بالنشاط، تتميَّز أعماٍل يف وتحُدث
كانت دراساته، يف مشاركني مع مقابالت تشيكسينتميهاي أجرى ذلك، عىل عالوًة
تشعر وكانت اإليطالية، األلب جبال يف وتعيش عاًما ٦٢ العمر من تبلغ سيدة بينهم من
أرعى عندما الرضا من خاص بنوع «أشعر وبستانها؛ بقراتها رعاية يف ق التدفُّ بحالة
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وصف راقًصا، اآلخرين املقابَلني أحد وكان يوم.» كل نموَّها أتابع أن وأحبُّ النباتات،
غري وعقلك ا، تامٍّ تركيزك «يكون قائًال: األداء يُحِسن عندما الفنان بها يشعر التي الحالة
شابٌة أمٌّ قالت بينما تفعل.» فيما تماًما منهمًكا تكون آخر؛ يشءٍ يف تُفكِّر وال مشتت،
وأكون العالم، ببقية اإلحساس أفقُد اللحظات تلك ويف لها، وأقرأ يل، «تقرأ صغرية: لطفلٍة

أفعل.» فيما كياني بكل مستغرقة
فيما تماًما املرءُ ينهمك أن يف — بإبداع العيش أي — التدفُّق جوانب أهم يكمن
روايًة نقرأ عندما يحدث ما بالطبع هو وهذا واحًدا، والنشاط الذات تُصبح حيث يفعله؛
باملباهج، العالم يأتينا أن بانتظار األمر يتعلق وال به، نستمتع فيلًما أو مرسحية نشاهد أو

نفعله. ما نفعل أن فيها نختار التي الحالة تلك هو فاالستمتاع

باألدب الفردية العالقة (2)

الخيايل القصص أعمال مع إبداعيٍّا تفاعًال يتفاعلون العاديني األشخاص أن عىل الدليل ما
التطبيقي»، «النقد ريتشاردز إيه آي كتاب يف موجود األوىل األدلة أحد يقرءونها؟ التي
يُدرِّس كان حينما الدراسة ريتشاردز أعدَّ األدب. من الناُس يفهمه ما حول يدور الذي
منهم ويطلب أسبوع، كل قصرية قصيدة الجامعيني طالبه يُعطي وكان اإلنجليزي، األدب
شخصيات طالبه عن يُخفي وكان كتابًة، منها فهموه ما عىل بُحرِّية ويُعلِّقوا يقرءوها أن
تعقيباتهم يكتبوا أن قبل القصائد بخصوص عليهم يؤثِّر أال عىل حريًصا كان كما الُكتَّاب،
القصيدة عن التايل األسبوع يف يُحاِرضهم كان الطالب، تعليقات يجمع أن وبعد عليها،

عليها. وتعليقاتهم
يُعلُِّمهم كان الذين الطالب أن وكتب قصيدة، ١٣ مع اإلجراء هذا ريتشاردز كرَّر
— األخرى الجامعات وبعض كامربيدج جامعة يف اإلنجليزية اللغة طالب خرية من وهم —
معاني يفهموا لم أغلبهم أن وبدا اإلنسانية»، األفعال ردود من مدهشة «تشكيلة عن كشفوا

لهم. أعطاها التي القصائد
تلك أن هي دراسته خالل من ريتشاردز إليها ل توصَّ التي النتيجة تكون وقد
عىل وأنه املختلفني، لقرائها أوُجه الة حمَّ األدبية) األعمال أصناف من (وغريها القصائد
عليه،9 متَّفق واحد معنى إىل ل للتوصُّ السعي يف تكدُّ التي العلمية الكتابات عكس
أو يسمعها شخص كل لدى تختلف دالالت لها بطبيعتها، إيحائية الخيالية فالقصص
مختلفة. مناسباٍت يف قراءتها عند الواحد للشخص مختلفة معاني وتحمل بل يقرؤها،
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«٧ رقم املقدَّسة «السونيت هي طالبه ريتشاردز بها كلَّف التي الثالثة القصيدة كانت
كاآلتي: ومطلعها دون، جون للشاعر

انفخوا لألرض، الدائرية الوهمية األركان عند
قوموا. وقوموا، املالئكة، أيُّها أبواقكم، يف

عىل جذَّابًة «ليست القصيدة: عن مختلفون قراءٌ كتبها التي التعليقات بني من كان
«حادة، … منها» املرء عها يتوقَّ التي املشاعر قدر القصيدة تُثري ال ما، «نوًعا … اإلطالق»
ولكن «ُمذهلة، … باالشمئزاز» الشعور إال أملك ال مراًرا، قراءتها «بعد … غامضة» لكنها
وتتغري ْستت، السِّ يف الصوت «ينخفض … الصور» من تخلو كما ًدا، محدَّ انطباًعا ترتك ال

.(٤٣–٤٨ (الصفحات بالخنوع» الشعور إىل الرؤيا يف الشاعر رغبة
لتفادي محاوالت كانت القصيدة هذه عىل التعليقات أغلب أن ريتشاردز اعترب وقد
أحكام تربير أجل من فنية انتقادات أو الشعرية، الخربة لضعف نتاًجا أو معها، التفاعل
فقط ثالثًة إال القصيدة عىل والعرشين االثنني التعليقات بني من يَر ولم ذلك، وغري سلبية،
القصيدة» فهموا أنهم يبدو «ُقرَّاءٍ عن صادرة عدَّها أعاله) املقتبَس األخري التعليق (ومنها

(ص٤٧).
الجديد»، «النقد باسم تُعَرف أصبحت حركة انطالق بداية ريتشاردز كتاب كان
فهًما أدبي عمل لكل أن وفكرة متعمقة، قراءة األدبية األعمال قراءة الطالب تعلَّم وفيها

القارئ. إليه يتوصل أن يجب — غامًضا عمًال كان إذا أفهاًما أو — صحيًحا
فبعض الرشح؛ إىل غالبًا يحتاج عر الشِّ أن بفكرته ريتشاردز يعنيه كان ما نُدرك
رؤية يف يساعدنا أن شأنه من حكيم معلِّم إرشاد عىل والحصول صعب، األدبية األعمال
نفسه، الوقت يف البداية.10 يف األقل عىل وحدنا، لنُدركها نكن لم بطُرق الرواية أو القصيدة
إىل إشاراٍت جمعها التي التعليقات تَُعّد حيث آخر؛ جانبًا تكشف ريتشاردز دراسة كانت
وقد وبينها، بينهم عالقة توجد أن أرادوا إذا ما أو طالبه، أعجبت قد القصيدة كانت إذا ما
وضوح يف ليست أعمال فهم مُلحاولة معرفة من يملكون وما بمهاراتهم القراء استعان
تفاعل عىل أمارات أنها عىل التعليقات إىل النظر باستطاعتنا ولهذا، الصحفية، املقاالت
تجد ال ولكن القصيدة، مع يبغونه الذي االرتباط نوع مشكالت مع إبداعيٍّا تفاعًال القراء
معها، يتعاملون القراء فإن ال، أم صدى لها أكان وسواء القراء، لدى صًدى القصائد كل

الفرديَّة. بطريقته كلٌّ
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القارئ، استجابة نظرية يَت ُسمِّ األسلوب، بهذا األدب يف للتفكري حركة تكوَّنَت
األشخاص، باختالف األدبية لألعمال االستجابة اختالف كيفية عىل ا حقٍّ تركيزها وينصبُّ
واآلن االنحسار، يف الُجدد» اد «النُقَّ نفوذ بدأ بعدما إال زخًما تكتسب لم الحركة هذه أن إال
الثانوية املدارس يف األدب لتعليم السائدة املقاربات إحدى القارئ استجابة حركة صارت

والجامعات.11
إىل ان تُؤرشِّ القارئ استجابة وحركة القصائد لقراءة ريتشاردز دراسة كانت إذا
العمليات نفهم فكيف األدبي، العمل مع التفاعل يف أساليبهم ع تنوُّ خالل من القراء إبداع

تفاعل؟ عملية أيُّ بها تحدث التي النفسية

القصص شخصنة (3)

بشائر أوىل اعتبارها ويمكن ُشهرة، اكتسبت تجربًة ١٩٣٢ عام بارتِلت فريدريك نرش
باملعرفة متعلِّق «معريف»: كلمة تعني الكتاب،12 هذا عليه يقوم الذي املعريف النفس علم
، الحيسِّ اإلدراك يف العقل، داخل واستخدامها تنظيمها وطريقة والالواعية) (الواعية
اإلبداعي االستغراق عن بارتِلت تجربة وتكشف ذلك. إىل وما والكتابة، والقراءة، والتفكري،

وتذكُّرها. القصص قراءة يف للفرد
وكانت ثقافتهم، عن مختلفة ثقافة من قصة قراءة املشاركني من بارتِلت طلب
مجموعة من عرش التاسع القرن نهاية يف إثنوجرايف عالم التقطها اختارها التي القصة
بارتِلت يُخرب لم حيث األشباح»؛ «حرب عنوانها وكان أوريجون، يف األصليني السكان من
املعتادة بُرسعتهم مرَّتني مطالعتها سوى منهم يطلب ولم القصة، عن يشءٍ بأي املشاركني
الدقة، من يمكنهم ما بقدر هي كما دقيقة، ١٥ مرور بعد تقديمها إعادة ثم القراءة، يف
(وأطلق أخرى مرات القصة ليُقدِّموا آخر إىل حني من املعمل إىل العودة منهم ُطلب ثم

املتكررة»). التقديم «إعادة اسم الطريقة هذه عىل
األشباح»: «حرب قصة تبدأ هكذا

منهمكان هما وبينما الُفقمات، لصيد النهر إىل إيجوالك من شابَّان نزل ليلة، ذات
أن وظنَّا الحرب، صيحات سمعا ثم هما، يلفُّ والسكون بالضباب إذا صيدهما؛ يف
شجرة. جذع خلف واختبآ الشاطئ إىل ففرَّا محاربني»؛ َرسية تكون «ربما تلك

(ص٦٥)
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لشنِّ إليهم لالنضمام ركَّابُه ودعاهما الشابَّني من زورٌق اقرتب كيف القصة تروي ثم
البداية يف فادَّعى الذهاب، يف يرغب لم الشابَّني أحد النهر. أعىل آخرين أناس عىل حرب
صاَحب اآلخر الشاب ولكنَّ ذهب. أين يعرفوا لن أقاربه إن قال ثم سهاًما، يملك ال أنه
باأللم، يشعر لم ولكنه الشاب، ذلك أصيب نشبت، التي املعركة ويف الزورق. يف الرجال
هكذا: القصة وانتهت دياره، إىل عاد املعركة انتهاء وبعد أشباح.» «إنهم لنفسه: فقال

يشءٌ فمه من خرج سقط، الشمس أرشقت وعندما سكت. ثم حدث، ما كلَّ َقصَّ
يصيحون. وهم واقفني، أماكنهم عن القوم َفَفزَّ أسود،

مات. لقد

األحداث ينَسوا لم لكنهم أجزاءً، منها حذفوا بدقة. القصة رسد اإلنجليز القراء يُِعد لم
عىل اإلنجليزي؛ الطابع إىل أقرب صارت بحيث أيًضا؛ القصة تفاصيل يف وا غريَّ بل فحسب،
لصيد إيدوالك من رجالن «خرج ساعة: ٢٠ مرور بعد املشاركني أحد كتب املثال: سبيل
الفقمات» «صيد تحوَّل بعيد.» من ضجيًجا سمعا النهر يف منهمكان هما وبينما األسماك،
«بالضباب امللبدة القصة بداية يف الغامضة املخيفة باألجواء واستُبدل األسماك»، «صيد إىل

إخباري. بتقرير أشبه آخر يشء والسكون»
أن مثل القصة؛ من البارزة التفاصيل بعض التجربة يف املشاركني أغلب تذكَّر لقد
رشوق عند األصلية القصة يف الشاب مات بينما ولكن الشاب، فم من خرج أسود» «شيئًا
بالنسبة للوفاة أنسب الوقت هذا إن إذ غروبها؛ عند مات أنه القراء بعض كتب الشمس،

اإلنجليز. إىل
ولكن قضائية، دعوى يف دليل كتقديم معيَّنة؛ ألغراض ا مهمٍّ الدقة تحرِّي يكون قد
ق نحقِّ ما نادًرا أننا هو مشابهة، تجارب ومن التجربة، هذه خالل من بارتِلت اكتَشَفه ما
من البناء عىل تذكُّرنا س يتأسَّ آخر، يشء أي أو صورة أو قصًة نتذكَّر وعندما الدقة،
ومن البارزة. التفاصيل وبعض للُمجمل، عامٍّ فهم وعىل اليشء، لهذا تخطيطيٍّ ص ملخَّ

الخاصة. نسختنا نُنشئ العالم، عمل بكيفية معرفتنا ومن هذا،
توجد فال لألشياء، واضحًة عقليًة صوًرا يرسمون الناس بعض أن من الرغم وعىل
وميتًة ثابتًة ليست فالذاكرة فوتوغرافية؛13 ذاكرة إنها عنها يُقال أن يمكن ذاكرة تقريبًا
تجارب كذلك بارتِلت أجراها التي التجارب بني من الفوتوغرافية. الذاكرة فكرة توحي كما
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«إعادة سماها التي الطريقة خالل (من املثال سبيل عىل عرض إذ املرئية؛ الصور عىل
إنجليزي شخص من طلَب ثم مختلفة، ثقافة من مرئيًة صورًة املتسلسلة») التقديم
التجربة تستغرق ولم وهكذا. املنقولة، النسخة نسخ آخر شخص من طلَب ثم نسخها،
صارت بل أخرى، ثقافة أي من يشءٍ أي تُشبه ال الصورة صارت حتى كثرية نُسخ نقل
هذه من الصور بعض رؤية (تستطيع اإلنجليزية الثقافة إىل تنتمي كأنما وتبدو بسيطًة

الفصل). بداية يف الواردة الصورة يف السلسلة
درجة بأيِّ الفوتوجرافية الصورة مثل البرش أغلب ذاكرة أن فكرة بارتِلت نقَض لقد

التذكُّر: أن إىل تجاربه خالل من وانتهى الدرجات، من

نشطة كاملة مجموعة إزاء هاتنا توجُّ عالقة عىل قائمة تخيُّلية بناءٍ إعادُة هو …
لذا، … صغرية بارزة تفاصيل وإزاء املنظَّمة، السابقة والخربة األفعال ردود من

(ص٢١٣) أبًدا. دقيقًة تكون ألن داٍع يوجد وال … دقيقًة تكون قلَّما

تجربته أجرى فقد ،١٩٣٢ عام قبل «التذكُّر» كتابه ينرش لم بارتِلت أن من الرغم عىل
املشاركني أغلب وكان األوىل، العاملية الحرب نهاية ُقبيل األشباح» «حرب قصة عىل القائمة
موضوع يكن لم وهكذا الذهاب، احتمال واجهوا أو الحرب إىل ذهبوا الذكور من تجاربه يف
واألصدقاء األقارب فقدان موضوع فكان املشاِركات، أما عليهم. غريبًا للقتال الذهاب طلب
يتذكر لم مشارًكا، ٢٠ من املكوَّنة مجموعاته بني من إنه بارتِلت يقول . لهنَّ ا مهمٍّ أمًرا
يحمل ال إنه قال حينما للشاب األوىل الُحجة ة القصَّ من األوىل نَُسِخِهم يف فقط عرشة سوى
إن قال حني األخرى الحجة — وامرأًة رجًال عدا فيما — جميًعا تذكَّروا لكنهم سهاًما،
كانت الِفراق مخاوف أن فكتب ذلك، عىل بارتِلت وعلَّق ذهب. أين إىل يعرفوا لن أقاربه
الفكرة جعل ما هو هذا ولعلَّ بالفراق، منشغلني املشاركون فكان الوقت، ذلك يف بارزًة

تذَكُّرها. عليهم ل وسهَّ بسهولة، عقولهم إىل تدخل

والتغيري املخطط (1-3)

يحدث ما كذلك تشمل ولكنَّها الذاكرة، عىل بارتِلت وصفها التي البناء عملية تقترص ال
نقرؤه ما نستوعب فنحن حولنا. من العاَلم إدراك خربة أو ما، قصة قراءة خربة أثناء
قصة أي عىل نُضفيه ما خالل من نفهم ونحن فهمه، يمكننا ما خالل من نراه ما أو

83



األحالم كما

عىل س مؤسَّ واملصطلح نعرفه، ما لوصف «املخطط» مصطلح بارتِلت استخدم مشهد. أو
ألي املصاِحب اإلرشادات ُكتيِّب يف املثال سبيل عىل نراها التي التخطيطي الرسم فكرة
مخططاتنا فإن بارتِلت، أنشأه الذي املعريفِّ النفس علم وحسب عمله، طريقة لرشح جهاز
حول نعرفه ملا عملية نماذج بمنزلة فهي الداخيل؛ باتساقها وتمتاز مستمر، ر تطوُّ حالِة يف
نستوعب الواقع، يف أو قصة يف أشياء تُقال أو أحداث تقع فحينما العالم، سري طريقة
دون تُمتَصُّ ال والكلمات األحداث تلك ولكن مخطَّطاتنا، ضْمن واألشياء األحداث هذه
من يكتسبانه ما بقدر يُستوَعبان نقرؤه وما نراه ما فيديو. كامريات فلسنا معالجة،
ملا منية الضِّ ونظرياتنا التخطيطية نماذجنا من أجزاءً يُصِبحا بأن إلينا؛ بالنسبة األهمية

العالم. عن نعرفه
(أعرفه) كتاب أفضل وهو — والوهم» «الفن كتابه يف جومربيش إرنست يستعني
أن كيف ح ليُوضِّ بارتِلت)، عن (املأخوذة نفسها بالفكرة — املرئيِّ الفنِّ نفس علم عن
إدخال ويليه اللوحة، منه تبدأ مخطط عىل أوًال ينطوي معني ملشهٍد ما ام رسَّ تصوير
جديًدا الفني العمل ولجعل ر، يُصوَّ ما خصوصية إلظهار املخطط عىل التغيريات بعض

عليه. للتغيريات وإدراك مخطط، عىل أيًضا اللوحة فهم وينطوي ومدهًشا،
من أثره يُحِدث ال األخرى) الفنون شأن (شأنه الخيايل الَقصص أن كيف نرى وهكذا
الذي األدبي للعمل الخاصة أفهامه يبني منا فرٍد كل إن بل فحسب؛ له استقبالنا خالل
مخططاته. أساس عىل إليه يستمع الذي املوسيِقيِّ أو يشاهده، الذي املرئي أو يُطالعه،
. شخيصٍّ نحٍو عىل لنا مفهومة تصري بحيث بإبداع؛ تحويلها خالل من املادة نستوعب
أستاذه فكرة ع ليَُوسِّ بارتِلت، إرشاف تحت الدكتوراه طالب كريك، كينيث ذلك بعد يأتي
الفصل يف تناولتُها التي العقلية النماذج باستخدام التفكري نظرية إىل باملخططات الخاصة
العالم، جوانب من جانبًا نواجه فحينما الكتاب، لهذا مركزية نفسها الفكرة وهذه الثاني.
وُمحاكاتنا، ونماذجنا أحالمنا عىل له فهمنا س نؤسِّ فإننا األدبي، الفن أعمال من عمًال أو

عليه. تغيرياتنا بفعل عملنا ونجعله
فستَعرف قراءة جماعة يف عضًوا كنَت وإذا يقرءون، حينما باإليجابية الناس يمتاز
القراءة جماعات (تَُعدُّ آخر. إىل شخص من بيِّنًا اختالًفا الواحدة القصة تختلف حد أي إىل
الفصل يف أناقشه موضوٌع وهي الخيالية، القصص نفس علم يف ًة مهمَّ ظاهرًة ظني يف

الثامن.)
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الكاتب وبعني القارئ بعني القراءة (2-3)

للقصص أن إىل تشري أنها اعتبار عىل وبارتِلت ريتشاردز رشوحات يف نُفكِّر أن نستطيع
بأسلوب هذا عن التعبري ويمكن مختلفني، أناس نظر وجهات من مختلفة معاني الخيالية

كثرية.14 معاٍن الخيالية للقصص تكون أن ينبغي قلنا: إذا أقوى
والرمزي الحريف من تتكون النصوص أن ترى التي الوسطى العصور صياغة تعدُّ
التعددية امليزة فكرة من نسخًة — األول الفصل يف تناولتُها التي — والروحي واألخالقي
الفكرة يتبع «ساراسني» بلزاك رواية عىل تعليًقا بارت روالن كتب وقد األدبية، لألعمال
هذه ح ويوضِّ نصها، يف للمعنى مختلفة أنظمة خمسة تحمل الرواية أن يفرتض إذ ذاتها؛

ييل: كما األنظمة

النص. ألغاز لحلِّ القارئ سبيل وهو التأوييل؛ (١)
تجريدية. بكياناٍت األشياء فيه توحي نظاٌم وهو التجريدي؛ (٢)

ماذا. يتبع ما وتسلسالت األحداث نظام وهو التداعوي؛ (٣)
نص. يف الغموض نقاط خالله من تُقرأ الذي النظام وهو الرمزي؛ (٤)

ثقافة إطار يف مشرتكة معاٍن إىل النصُّ خالله من يشري الذي النظام وهو الثقايف؛ (٥)
معينة.

النص، ألغاز ملتابعة األول بالنظام — املثال سبيل عىل — االستعانة ما قارئٌ يستطيع
يتبع قد أو تحديًدا، لهذا تدعونا — البوليسية القصص مثل — النصوص وبعض
بما للتنبؤ الحبكة؛ إىل منتبًها وتأثرياتها، األحداث تتبُّع أجل من الثالث النظام ما قارئٌ
ويتبعون ما، وقٍت يف األنظمة هذه أحد القراء بعض يتبع وقد الحًقا، يحدث أن يمكن
التي القادمة املرة ويف وهكذا. ثالث، وقت يف مًعا اثنني ويتبعون الحق، وقت يف آخر
وبطرق مختلف برتتيٍب ولكن األنظمة هذه تُتبَع قد نفسه، النصَّ القراء أحد فيها يقرأ

مختلفة.
ي (تَلقِّ القارئ نظر وجهة من القراءات يه يُسمِّ ما إىل باإلضافة أنه بارت يفرتض
القارئ يكتب وفيها الكاتب، نظر وجهة من قراءات توجد ما) نوًعا سلبيٍّا تلقيًا النصوص
أكثر يف حتى أننا وهو أقوى، اقرتاًحا أطرح أن أود وهنا يقرؤه، ما كتابة) يُعيد (أو

نقرأ. مما الخاصة نسختنا نكتب سلبية القراءات
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والخربات، التأويالت من محدودة بمجموعة القراء تقييد إىل األدب من أنواع تميل
ديزني مصممو حدَّد الند. ديزني يف أفعوانيات أنها عىل األنواع هذه يف أفكِّر أن وأحبُّ
األركان حول يتأرَجح وهو بجسدك سواء بها، تمرُّ التي الخربات من معينة مجموعًة
تفعله ما هو هذا واألصوات. للمناظر بإدراكك أو الحادة، املنحدرات يف لألسفل ويندفع
بعناية؛ محدَّدة جولة إىل تأخذك فهي أيًضا؛ الخيايل الَقصص جنس من معينة أنواع
جذَّابة بشخصية أوًال القارئ تعريف عىل تقوم التي الشائقة اإلثارة أعمال ذلك ومثال
خطر إىل — بأكمله العالم ربما بل — الشخصية هذه تتعرَّض ثم البطل، شخصية هي
األمان برِّ إىل معهم وأنت والعالم البطل يصل حتى وقلق بلهفة الصفحات تُقلِّب داهم.
توٍّا أخربتكم (الذي بارتِلت بتعبري معينة مخططات امُلقولبة األعمال هذه مثل تُثري أخريًا.
ومثلها ممتعة، تكون أن ويمكن كبرية، بدرجة منها عه يتوقَّ ما للقارئ وتقدم بملخصه)،
وتتذكر فيها، ركوبك تتذكَّر قد أنك من الرغم عىل األفعوانية، عن النزول لحظة مثل
ولكن تغيري، دون هما كما تظالن وذاتك مخططاتك فإن معينة، لحظة يف قلبك ارتجاف
من قراءاتنا ويف ع، كاملتوقَّ فيها يشء كل يحدث ال تعقيًدا األكثر الخيالية القصص يف
يف برونر جريوم املعريف النفس عاِلم يقول وكما مخططاتنا. تتغريَّ قد الُكتَّاب نظر وجهات
«العظيم» الكاتب يُقدمها التي الهدية أن «أعتقد محتَملة»: وعوالم حقيقية «عقول كتابه

(ص٣٧). «أفضل»» كاتبًا يجعله أن هي ما قارٍئ إىل

القارئ إسهام (4)

«ُحلم ١٨٩٤ عام إىل وترجع صفحتني، من املكونة شوبان كيت قصة عليكم سأعرض
وأنتم القصة. يف مساهماتكم بعض لتسجيل طريقًة أيًضا عليكم وسأقرتح ساعة»،15
إذا الهامش عىل «ذ» حرف فضلكم من اكتبوا (أدناه) القصة من األول النصف تقرءون
أثناء معينة بمشاعر شعرتم إذا «ش» وحرف حياتكم، من معيَّنة ذكرى بالكم عىل خطرت
قرأتموه ملا تكرار مجرد ليست أي بكم؛ خاصة فكرة راودتكم إذا «ف» وحرف القراءة،
«ذ» حروف إىل ارجعوا القصة من الجزء هذا قراءة من تفرغون وعندما توٍّا، القصة يف
فضلكم من اكتبوا ثم إليكم، بالنسبة األهم الذكرى وحددوا (الذكريات)، كتبتموها التي
مررتُم مشاعر أي عن وا وعربِّ هذه، ذكراكم فيها تصفون قليلة سطوًرا — أردتم إن —
واكتبوا (املشاعر) كتبتموها التي «ش» حروف إىل فضلكم من ارجعوا واآلن، أثناءها. بها
وهكذا)، االرتياح، أو (كالحزن به أحسستُم الذي الشعور اسم منها حرف كل بجانب
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وتعني صفر، من متدرًِّجا الشعور، هذا قوة مدى يُبنيِّ رقًما اكتبوا شعور، كل وبجانب
راجعوا ذلك بعد حياتكم. يف به مررتم شعور أقوى وتعني ،١٠ حتى تماًما، الشعور غياب
وجهة من تشويًقا أكثرها واختاروا — «ف» حرف وعالمتها — كتبتُموها التي األفكار
حروف أي كتابة يف ترغبوا لم وإذا الفكرة،16 تلك محتوى عن باختصار واكتبوا نظركم،
كتبه مما أمثلًة الحًقا عليكم أعرض وسوف فقط القصة اقرءوا تقلقوا، فال اإلطالق، عىل

آخرون. أشخاص

(املصدر: ساعة». «ُحلم قصة فيه كتبت الذي العام نفس ،١٨٩٤ عام شوبان كيت :2-3 شكل
(.١٩٧٩ إن١ البورتريه. لوحات للتاريخ. ميزوري متحف ومطبوعات صور مجموعة
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ساعة ُحلم
شوبان كيت بقلم

وفاة بخرب إبالغها يف شديًدا حرًصا هذا فاستدعى قلبها، ضعف من تشكو ماالرد السيدة كانت
شديَدين. ولُطف برْفق زوجها

كان بينما بالتدريج، َفت تكشَّ خفية، وتلميحاٍت متقطِّعة ُجمل يف جوزفني أختُها الخرب إليها نقلت
وصلت عندما الصحيفة مكتب يف موجوًدا كان منها. بالقرب حاًرضا زوجها صديق ريتشاردز
من يتثبَّت حتى فقط تريََّث «القتىل». قائمة يتصدَّر ماالرد برينتيل اسم وكان القطار، كارثة أخبار
الخرب توصيل يف وعطًفا حرًصا أقل آخر صديق أي ليَسبق سارع ثم ثانية، بربقية بنفسه الحقيقة

الحزين.

عن فيعجزن دهن تُجمِّ التي الصدمة بتلك كثريات نساء ته تلقَّ كما الخرب ماالرد السيدة تتلقَّ لم
بني املرير الدمع ذاِرفًة فجأًة واسرتسلت بالبكاء، فورها من أجَهَشت ولكنَّها وقع، ما تصديق
أحد. يتبعها أن رافضًة وحدها، غرفتها إىل اعتزلت األىس، عاصفة مرت أن وبعد أختها. ذراَعي

ثقلت وقد فيه غاصت بذراعني، مريٌح فسيح كريسٌّ املفتوحة النافذة مواجهة يف يستقرُّ كان هناك،
روحها. طال قد كأنما وبدا جسدها، من نال إرهاق من تحمل بما

الربيع أنفاس مع تتمايل وهي بيتها، أمام القائمة األشجار ِقمم رأت املفتوح، املربَّع ذاك ومن
مناديًا يصيح بائٌع كان نافذتها، أسفل الشارع ويف األجواء. تُعبِّق الشهية املطر ورائحة الوليد،
كانت بينما ما، شخٌص يُغنيها كان ألغنية خافتة ألحاٌن أذنَيها إىل وصلت بعيٍد ومن لبضاعته،

املنزل. سطح إفريز عىل تُغرِّد العصافري أرساب

فوق الواحدة َعت وتجمَّ تالقت التي السحابات بني من وهناك هنا تلوح الزرقاء السماء ُرقع كانت
نافذتها. أمام الغرب ناحية األخرى

شهقة إال يُعكِّره لم تام سكون يف الكريس مسند عىل الخلف إىل برأسها ألقت وقد تنظر كانت
كثرة من النعاس يغلبه أن بعد الطفل نشيج يتواصل كما وتهزُّها حلقها، إىل آلخر حني من تصعد

البكاء.

ما، قوًة معه تعكس ولكن دفني، كبٍت عن وجهها خطوط تنمُّ الطلعة، هادئة جميلة شابًة كانت
بنظرة بل ل، تأمُّ غري يف الزرقاء الرقع تلك إحدى يف بعيًدا ذابلتنَي بعينني تُحملق كانت اآلن ولكنها

تفكري. كل من خال عقل عن كشفت

خفيٍّا كان تعرف. تكن لم كان؟ ماذا س، توجُّ يف تنتظره هي وكانت إليها، آٍت يشء ة ثمَّ كان
واأللوان والروائح األصوات عرب إليها السماء من خارًجا يتسلَّل به شعرت ولكنها معرفته، تصعب

الجو. مألت التي
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يقرتب كان الذي اليشء ذاك هو ما تدرك بدأت وقد وتوتُّر، بانفعال ويهبط يعلو صدرها كان واآلن
البيضاوين النحيلتني يديها كَعْجز عاجزًة بإرادتها، ردعه جاهدًة تُحاول وكانت روحها، ليتملَّك

ِه. ردِّ عن

وكرَّرتها وكرَّرتها هامسة، صغرية كلمة شفتيها انفراجة من أفلتت العنان، لنَفسها أرخت وعندما
حرة!» حرة، «حرة، خفي: بصوٍت

هذه أن رأيي وتفسريكم. تفسريي للقصة؛ مختلفني تفسريين بني نقارن أوًال دعونا
القراء فيها تدعو والكاتبة املتَّحدة، الواليات يف النسوية الحركة بدايات يف ُكِتبَت القصة
أن تُحب شوبان كيت أن وأظنُّ بديلة، نَظٍر وجهاِت من الزوجية العالقات يف للتفكري
محدَّد غري ولكن ملحوظ يشءٍ من ينمو لشعور وصفها كثريًا أعجبني كما قراءها، تصدم
أن يمكن ما إىل يحملها التي الضمنية اإلشارة جانب إىل ومميز، قوي يشءٍ إىل املالمح

النسوية. الحركة تطور مستقبل عليه يكون
رأيكم؟ ما

الذكريات إحدى عليكم أعرُض ييل وفيما أبحاثي، أحد يف القصة بهذه استعنُت
القصة أعطيتهم القراء من مجموعة ضمن البحث يف املشاِركات إلحدى خطرت التي (ذ)
كانت ذكرى أبرز أن ٢٥ رقم القارئة كتبت تقريبًا. بها لكم أعطيتها التي نفسها بالطريقة
تتمايل»: وهي … األشجار «ِقمم رؤية عن تحدثت التي الجملة إليها أعادتها التي تلك

ألتمكن يكفي بما طويلًة حينها أكن ولم طفولتي، أيام إىل الذكرى هذه ترجع
مع تهتز األشجار رؤية أستطيع كنت … واقفة وأنا نافذتي من اإلطالل من
كل أفعل كما فرايش من وتخرجني لتأتي أمي ناديُت غرفتي. خارج النسيم
أتت املرة هذه ولكن عمري، من الرابعة يف وحيدة طفلة حينها وكنُت صباح،

صغرية. أخٌت اآلن لديَّ أصبح أني وأخربتني جدَّتي

من مختلفة لحظات يف املشاركني من املجموعة هذه لدى أُثريت التي (ش) املشاعر كانت
أما والسعادة. واملفاجأة واإلحباط، والجزع والصدمة والحزن، األىس بني ترتاوح القصة
طالبنا الذي ١٠ إىل صفر من املقياس عىل و٨ ١ بني فرتاوحت املشاعر تلك قوة درجات

باستخدامه.
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«حرة»: كلمة لديه أثارتها (ف) فكرة عن ٢٠ رقم القارئ عربَّ ذاتها، املجموعة ومن

— الوفاة حادثة دون ولكن — بذلك شبيه موقف ق يتحقَّ أن أردُت أني يل خطر
رفيقها. عن بعيًدا والسعادة الحرية لها تمنَّيت لفالنة.

تدل القراءة أثناء الهامش عىل تُدوَّن أن يمكن التي والفاءات والشينات الذاالت هذه كل
نضيف فإننا القصة، يف املكتوب استيعاب عىل مقصور َدْورنا أن يبدو عندما حتى أنه عىل

إبداعية. إضافاٍت إليها
أن بارتِلت فكرة دمْجنا أكِسلراد17 إليس مع بالتعاون أجريتها أخرى تجربة يف
التي الذكريات عن نسألهم أن وفكرة قرءوها، قصة تقديم إعادة املشاركني من نطلب
القصرية جويس جيمس قصة بقراءة املشاركون بدأ حيث القراءة؛ أثناء لهم خطرت
باختصار التعبري منهم طلبنا ثم ذكرى، لهم خطرت كلما (ذ) حرف وتدوين «صلصال»،
بعض أن ووجْدنا القصة، تقديم إعادة املشاركني من طلبنا ذلك وبعد الذكريات، كل عن

القصة. من نَُسخهم يف ُدِمَجت قد القراء ذكريات
الناس بها شعر التي املشاعر أن إىل ناندي وسيما أنا توصلُت أخرى، تجربة ويف
املشاركني من طلبنا القصة. لتلك َفهمهم أسلوب يف أثََّرت معينًة؛ قصًة قرءوا عندما
القصة تبدأ الحب». قصص من لون كول: «سارة القصرية بانكس راسل قصة قراءة
وكانت الوسامة»، بالغ «كنُت القصة: حدوث وقت يف ويقول املتكلم، بضمري يتحدَّث براٍو
سنواٍت عرش مرور بعد القصة يرسد إنه ويقول حياتي.» يف عرفتُها امرأة «أقبح سارة
بصيغة يتابع ثم متحيًزا، يكون ال حتى رسده يف املوضوعية سيتحرى وإنه حدوثها، عىل
استمرار وبعد سارة، مع غرامية عالقًة الرجل يبدأ «الرجل». بكلمة نفسه إىل مشريًا الغائب
املقزَِّزة.» القبيحة الساقطة أيَّتها اآلن «اتركيني قائًال: بَقسوة يُنهيها أشهر، بضعة العالقة
عىل (ش) حرف بكتابة املشاعر عن التعبري القراء من — وأنا ناندي — نطلب لم
قراءة قبل املشاعر من بمجموعة إحساسهم درجة تحديد منهم طلبنا وإنما الهامش،
املشاعر تلك وتحدََّدت قراءتها. بعد أخرى مرة ثم ،(١٠ إىل صفر من مقياس (عىل القصة
االستجابة ذلك بعد صنَّفنا وهكذا. والقلق، والغضب، والحزن، السعادة، بأسمائها: بقائمة
من أيٍّ عىل طرأت تغريُّ نسبة أعىل عىل بناءً األشخاص لدى للقصة العامة الشعورية
القراءة قبل مشاعرهم لقوة األشخاص حدَّدها التي الدرجات إىل استناًدا املشاعر؛ تلك
بعضهم شعر إذ القراء؛ باختالف املشاعر من متباينة مجموعًة القصة أثارت وقد وبعدها.

باالشمئزاز. اآلخر والبعض بالحزن، اآلخر والبعض األوىل، بالدرجة بالغضب
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النهاية حول تفسريية أسئلة ثالثَة القراء سأْلنا أيًضا، القراءة من االنتهاء وبعد
مالوا القصة قراءة جراء بالحزن شعروا الذين األشخاص أن واكتشفنا للقصة، الغامضة
فيه بدءوا الرجوعي، التسلسل اسم املعريف النفس علماء عليه يُطلق بأسلوب التفسري إىل
االستجابة من النوع لهذا مثاًال وإليكم لتبنيها. مربراتهم يعرضون أخذوا ثم بنتيجة،
«تحوََّلت القصة: تقول رأيكم يف ملاذا الراوي، نظر وجهة «من كان: الذي األول لسؤالنا

اإلطالق»؟» عىل رآها امرأة أقبح إىل

من أكرب كانت ربما بقوة عنه تنفصل فهي إليه، تنتمي سارة أن يرى يُعد لم هو
حقيقية حبٍّ عالقة عيش عىل أيًضا يقدر ال وهو عنها، االنفصال هو محاولته
العالقة يف ِمعطاءًة كانت ألنها عليها والحقد بالذنب يشعر وربما … وُمحرتمة

. قطُّ فيها مخلًصا هو يكن لم التي

التفسري إىل القصة قراءة جراء بالغضب شعروا الذين القراء ماَل ذلك، من العكس عىل
وإليكم النتيجة، منها استخَلصوا ثم باالفرتاضات، بدءوا حيث التقدُّمي؛ التسلسل بأسلوب
يف ملاذا الراوي، نظر وجهة «من كان: الذي الثاني لسؤالنا االستجابة من النوع لهذا مثاًال

قتَلها»؟» أنه لو كما بل ماتت؛ أنها لو كما األمر يكن «لم القصة: تقول رأيكم

بها ارتباطه يف السبب ولعلَّ «قبيحة»، أنها والجميع هي تعرف أنها يعرف كان
كانت الذي املادي مظهرها من الرغم عىل ولكنها شفقًة، أو منه انحراًفا كان
دفعه ما هو بالذنب شعوره كان ربما ولذلك … مشاعر لديها كانت منه، تُعاني

غائًرا. جرًحا ُروحها جَرح باألحرى أو عاطفيٍّا؛ قتلها إىل

مشاعر املشاعر كانت عاشوها.18 التي باملشاعر القصة هذه يف الناس تفكري طرق تأثرت
أيًضا. طُرقهم — تلك بمشاعرهم تأثًُّرا — القصة يف القراء تفكري طرق كانت كما القراء،
أنواع مع القراء، بها شعر التي الغالبة املشاعر بني الشديد التوافق أدهَشنا لقد
رجوعية بطريقة املرءُ يبحث الحزن ففي املعتاد؛ يف معيَّنة مشاعر تُصاحب التي التفكري
نحو (وعىل السائد التفسري نمط كان الحزن؛ يف تسبَّبت التي الخسارة تُفرسِّ أسباب عن
أما الرجوعي. التسلسل هو القصة قراءة جراء بالحزن شعروا الذين القراء بني ملحوظ)
كان وقد أغَضبه، الذي الشخص أمام ذاته بها يُثبت خطط إىل يتطلَّع فاملرء الغضب يف
قراءة جراء بالغضب شعروا الذين القراء بني ملحوظ) نحو (وعىل السائد التفسري نمط

األمامي. التسلسل هو القصة
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عنارصالبناء (5)

بعض تأمل إىل بحاجة أننا أظن باألدب، التفاعلية وعالقته اإلبداع مسألة يف النظر ملتابعة
منها. كلٍّ يف والقراء الُكتَّاب من مطلوب اإلبداع أنواع أيَّ لنرى القصص، عنارص

إىل الخيايل الَقصص العرشين القرن من الثاني العقد يف الروس الشكالنيون م قسَّ
الطريقة وهي و«السوزيت»؛ القصة، يف األحداث مجموعة وهي «الفابيوال»؛ هما: عنرصين؛

األحداث.19 هذه الكاتب بها يقدِّم التي
اللذان شكلوفسكي20 وفيكتور جيكوبسون رومان الروس الشكالنيني بني ومن
اإلرشادية املبادئ وكانت سواء. حدٍّ عىل واألدبي العلمي هنا: أتَِّبعه الذي النهج طَرحا
األدبية للحقائق األولوية وإعطاء أدبًا، بوصفه األدب دراسة إىل تدعو الشكالنية للحركة
األدبي. النقد أحيانًا يتبناه الذي النوع من األخالقية أو السياسية املواقف مع باملقارنة

والسوزيت الفابيوال (1-5)

(القصة) story إىل التوايل عىل اإلنجليزية يف والسوزيت الفابيوال مصطلحا يُرتَجم ما عادًة
تدبَّ أن يمكن يشء عن عبارة فالقصة دقيقة؛ غري الرتجمة هذه أن غري (الحبكة)، plotو
فيها، للتفكري املثىل الطريقة فإنَّ الحبكة أما املستمع، أو القارئ عقل داخل الحياة فيه
البرشية. فات الترصُّ ملضامني استنباًطا بوصفها معها نتعامل أن هي أرسطو، قال كما
«بنية إىل الفابيوال ترجمة األفضل ومن مختلف. يشءٍ إىل يرمون كانوا الشكالنيني أن غري
الزمني التسلسل عن الحدث بنية تُعربِّ الخطاب».21 «بنية إىل السوزيت وترجمة الحدث»،
تبسيط أردَت وإذا قصة. ليست بهذا وهي كذا. ثم كذا ثم كذا حدث قصة: أي ألحداث
شاهده فيلم أحداث عن يُخربك أن عرشة الثالثة أبناء أحد من فاطلب نفسك، عىل األمر
عن يتوقَّف أن ستتمنى ما ورسعان كذا، ثم كذا، وبعده حصل، كذا أن سيُخربك توٍّا.
يحكي وال طلبك، إىل يجيبك هنا فهو قوية، بذاكرة يتمتَّعون عرشة الثالثة أبناء ألن الرسد؛

قصة. لك
قتل الزمني: بتسلسلها «هاملت» مرسحية ألحداث الطريقة بهذه رسًدا إليكم
ووالدة السابق امللك أرملة جريترود، من ج ويتزوَّ امللك، هو يصبح أخاه، امللَك كلوديوس
هاملت، صديق ولهوريشيو، مناوبتهم أثناء للحرس السابق امللك شبح يظهر هاملت. األمري
ويُطالبه هاملت، البنه األب شبُح يظهر التالية، الليلة يف الشبح. بظهور هوريشيو ويُخربه
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معيَّنة، مرسحية تقديم هاملت منهم ويطلب البالط، إىل مرسحيٌة فرقٌة تصل ملقتله. بالثأر
األبيات. بعض فيها يقحم سوف إنه يقول

وقد عنارصها، بني ما حدٍّ إىل إبداًعا األقل العنرص هي قصة ألي الحدث بنية إن
حول تدور مرسحياٍت — العموم ويف املثال، سبيل عىل «هاملت» يف — شكسبري كتب
املمارسة هذه تزال ال سابًقا.22 نُِرشت قصص يف أو التاريخ كتب يف موجودة أحداث ِبنى
متسلسلة أحداٍث مجموعة أي تشكِّل وال روايات. من املقتبَسة السينمائية األفالم يف متبَعة
التوجيهات من ومجموعة األحداث من كالٍّ القصة تستلزم بذاتها. قصًة اآلخر تلو واحًدا
هذه قصة، إىل األحداث تحويل كيفية أي األحداث؛ بهذه يتعلق ما حول التلميحات أو
وإد بُرَور ويليام اها وسمَّ «السوزيت»، اسم الشكالنيون عليه أطلق ما هي التوجيهات

الخطاب. ِبنْية ليتشنشتاين
أو الورق، عىل املكتوب القصيص العمل نصُّ الخطاب: بنية أو السوزيت، معاني من
ماهية حول ات املؤرشِّ من مجموعة عن عبارة فعليٍّا وهي ما. جمهور يشاهده الذي األداء
وهو بها، يتعلق ما حول التوجيهات أو التلميحات عىل عالوًة الحدث)، بنية (يف األحداث

األحداث. يف تدبُّ الحياة يجعل متخيَّل بناءٍ لدخول مشاهد أو قارئ كلَّ يدفع ما
األحداث عالقة عن الخامس» هنري «امللك مرسحيته يف الجمهور شكسبري يُخرب
يف القصة إنشاء وهو الجمهور، دور وعن واملمثلون، هو عنها سيُعربِّ التي بالتوجيهات
«هذا أجينكورت معركة وهو اإلنجليزي، التاريخ يف حدث حول املرسحية وتدور خيالهم.

للجمهور: ممثِّل يقوله ما وإليكم الجلل»، الخرب

الجوقة:

الجلل الخرب هذا يسار عىل أصفار أننا رغم لنا واسمحوا
… مخيالتكم نُثري أن

ترونها أنكم — الخيول عن نتحدَّث عندما — وتخيَّلوا
أثرها: األرض عىل تطبع الوثَّابة وسنابكها

والسلطان. بالجاه ملوكنا سيُزين َمن هو اآلن فخيالكم

(١٨ السطر األول، املشهد األول، (الفصل
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يُعطون نفسه الوقت ويف الحدث)، بنية (يف األحداث — «األصفار» — املمثلون يمثِّل
أن يجب َمن هم الجمهور أفراد إن إذ بها؛ عالقتهم حول رصيحة توجيهاٍت الجمهور

كله. األمر وا ويُسريِّ التوجيهات، عليه يُطبقوا ثم يسمعون، وما يرون ما يتلقوا
عىل — حرضَت فإذا املعتاد، يف الرصاحة من القدر هذا عىل يكونون ال املؤلِّفني ولكن
سوف الحديث، الزمن يف تدور ال أحداثه وكانت «هاملت» ملرسحية عرًضا — املثال سبيل
وربما مًعا، ربما املرسح، خشبة إىل يدخالن الدروع يرتديان ممثَلنْي األرجح عىل ترى

املرسحية: من االفتتاحية الكلمات هي وها اآلخر. وبعده أحدهما

هناك؟ َمن برناردو:
هويتك. عن واكِشْف مكانك ِقْف أنت. أِجبني بل فرانشيسكو:

امللك! عاش برناردو:
برناردو؟ فرانشيسكو:

هو. أنا برناردو:
تماًما. موعدك يف أتيَت لقد فرانشيسكو:

لتخيُّل للجمهور توجيهات أيًضا يشكالن بل أحداث، مجرَّد ليسا وحديثهم املمثَلنْي تحرُّك
ب متأهِّ بلٍد يف الِقالع إحدى حراسة أبراج فوق عام ٤٠٠ قبل أحداثه تَقع َقِلق مشهد
دوَريهما نلعب اللذان «الحارسان املرسحية: هذه يف املمثلني من أحد يقول ال ولكن للحرب،
يرميان ما هو هذا لكن بالقلق.» بالشعور الجمهور معرش يا لون تتفضَّ هال لهذا َقِلقان،
والجملة . تحدٍّ هي األوىل برناردو جملة أن تستنبط فسوف املرسحية، تقرأ كنَت إذا إليه.
أن نرى وهنا أنت.» أِجبني «بل مقابًال: تحديًا تحمل فرانشيسكو، يقولها التي الثانية،
إذا أما ؟ عدوٌّ أم هو أصديق اآلخر؛ هوية من متأكِّد غري منهما أيٍّا أن هو الضمني التوجيه
قلقهما يدفعك بحيث املمثالن يؤديه فسوف املرسح خشبة عىل الحوار هذا تُشاهد كنَت

أيًضا. أنت بالقلق الشعور إىل
البنية عىل القلق يغلب أن يجب — ا حقٍّ فيها واالندماج — باملرسحية ولالستمتاع
هامش عىل به) أحسْسَت شعوٍر عن (تعبريًا «ش» حرف ستُدوِّن كنَت وإذا تصنعها. التي
«قلق». بأنه هذا شعورك تصف فقد «هاملت»، مرسحية يف االفتتاحي الحراسة برج مشَهد
برنامج ح تتصفَّ كنت أنك الوارد ومن املرسحية، بداية يف يحدث املشهد أن بما ولكن
حينئٍذ .٣ أو ٢ بني درجته تكون وربما ا، حادٍّ شعورك يكون أال املحتمل فمن توٍّا، األمسية

الشبَح.23 بظهور القلق حدة مستوى شكسبري يرفع
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أنهما ستجد وتحامل»، «كربياء رواية من االفتتاحيتني الجملتني كذلك استعرض
التفكري يف وتبدأ عام، ٢٠٠ قبل إنجلرتا يف الوسطى الطبقة ر تصوُّ يف تبدأ لكي توجيهات
«عزيزي بينيت: السيدة بقول يبدأ الرواية يف األول الحدث والثروة. الحب بني العالقة يف
الفرصة الراوي يُعطينا وهكذا أخريًا؟» َرت أجِّ قد بارك نيذرفيلد أن علمَت هل بينيت، السيد
حول توجيًها يُعطينا كما بينيت، السيدة قالته الذي ذلك مثل األحداث، ملعرفة القراء نحن
قد نيذرفيلد أن بينيت السيدة فيه تقول الذي الحدث نتخيل أن يجب كيف به. يتعلق ما
رجل أيُّ الفصل، من فقرتني أول بها له بَتنا أهَّ التي بالطريقة نتخيله أن يجب َرت؟ أجِّ
الحي. ذلك سكان أحد البنة ة مستَحقَّ ملكية يَُعدُّ سوف األحياء من حيٍّ إىل يصل ثري
ثروة. ذو شابٌّ لنيذرفيلد الجديد املستأجر بينجيل السيد إن قائلة بينيت السيدة وتكمل

بناتها. إلحدى ِملًكا يصبحا أن يمكن وصاحبها الثروة هذه أن ترى فهي وهكذا
جملة االفتتاحية فجملتها ؛ َلِعبيٍّ بطابع وتحامل» «كربياء رواية توجيهات تتَّسم
نتبع وعندما االستخفاف. من بيشءٍ املشهد مع التعامل إىل هنا يوجِّ هذا ولعلَّ ساخرة،
أن تُدرك ال بحيث السذاجة من بينيت السيدة كانت إذا عما نتساءل قد التوجيهات هذه
لبناتها طموحاتها فإن لها، القاسية زوجها مغايظة من الرغم عىل أنها أم يغيظها، زوجها

بالفعل؟ كبرية بجدية ستُؤخذ
بطريقته، بينهما ويجمع واألحداث، التوجيهات يتلقى َمن هو القارئ أو املشاهد
متنوعة. التوجيهات وتلك األحداث هذه بها نتلقى التي الطرق فإن تلحظون، قد وكما

اإلبداع من النوع هذا ودون الشخصيات، يحركوا أن يجب َمن هم والقراء واملشاهدون
«السوزيت»، مع نتفاعل الخيالية القصص نقرأ فحينما الخيالية؛ القصة كلمات تموت
تجعل بطريقة الحدث، بنية أو «الفابيوال» ألنفسنا نبني خاللها ومن الحياة؛ فيه فتدبُّ

لألحداث. تسلسل مجرد يكون أن من بدًال معنى له

الدفاني (2-5)

املحاكاة إقامة كيفية حول العامة التوجيهات من مجموعة (السوزيت) الخطاب بنية تضم
ال معني بشكل يتميز أدبي عمل فكل بنزون، ويليام بنَيَّ وكما عليها. والحفاظ العقل داخل
بما ويتعلق القارئ، إبداع من مزيًدا يتطلب عنرصآخر يوجد ولكن القراء. باختالف يتغري
شخصية ات مؤرشِّ كلها هي نعيشها التي واألفكار واملشاعر الذكريات لك. القصة تعنيه
الشخيص إلسهامك الدافع العنرص هذا ويَُعدُّ عامة. وليست الثالث، العنرص هذا وجود إىل
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وإنما الثالث، العنرص هذا تناول يف ق تتعمَّ لم الغربية األدبية النظرية ولكن القصة، يف
الذي موني بهاراتا يد عىل الهند يف بدأت التي الرشقية األدبية-النفسية النظرية تناولته
عر الشِّ روح إن مائتني. أو عام مائة من يقرب بما أرسطو زمان بعد عاش أنه يُعتََقد
وهذا «دفاني»، السنسكريتية باللغة وتعني اإليحاء، هي الثقافة تلك يف األدبية والقصص

القصص. عنارص من الثالث العنرص هو
النظريات وصاحب املرسحي والكاتب الفيلسوف الهندي األدب يف املنظِّرين أبرز من
أبينافاجوبتا عاش اليوم). حتى يخفت ولم زمانه يف صيتُه ذاع (الذي أبينافاجوبتا األدبية
ملعنى رشحه ويف كشمري. باسم اآلن املعروفة املنطقة يف عام ١٠٠٠ منذ مؤلَّفاته وخطَّ
بيٍت، إىل الة الرحَّ أحد فيها يصل مرسحيٍة من اآلتي املثال يستعرض الدفاني، مفهوم
بني الحب طيف يمرُّ الشابة. املرأة زوج غياب يف وحماتها شابة امرأة عىل فيه ويتعرَّف

األبيات: هذه خالل من فتخاطبه الة، والرحَّ الشابة الزوجة

هناك. وأنا هنا، تنام حماتي
النهار. ضوء يف اآلن ونحن الرحالة أيُّها فانِتبه
الرؤية عن وتعجز ستاره الليل يمدُّ فعندما

فرايش.24 يف تقع أال يجب

اإليعاز؛ حتى أو اإليحاء خالل من ثمارها تؤتي ولكنها وحْرِفيَّة، مباِرشة األبيات تبدو
حماتها، أمام عالنيًة تتحدَّث القصرية األبيات هذه يف الشابة الزوجة إن أبينافاجوبتا يقول
يف تُمرَّر اإليحاءات أن املرءُ ويلحظ عنها. بنَْهِيه اَلة للرحَّ دعوة تُقدم نفسه الوقت ويف
لم إذا الحريف. معناه غري به ويُقصد يُقال، كالم خالل من الجيِّدة الخيالية القصة العمل
من فهذا املسافر يُدركه لم وإذا املطلوب، هو فهذا الشابة الزوجة تقوله ما الحماة تُدرك
يمكن ولكن الحوار، من املغزى فاتك فقد القارئ أيُّها أنت تفهمه لم إذا أما الحظ، سوء

لك. برشحه املوقف تدارك
— (السوزيت) الخطاب وبنية (الفابيوال)، الحدث بنية إىل إضافًة — لدينا تكون وبهذا
إقامة كيفية حول عامة توجيهاٍت الخطاب بنية تضمُّ وبينما (الدفاني). اإليحاء بنيُة
بطريقة القارئ معها يتعامل التلميحات، من مجموعة هي اإليحاء بنية فإن املحاكاة،
يف الفهم هذا إدراك ويمكننا املشاهد. أو القارئ إسهام عىل تعتمد فهي ولهذا شخصية،
والتي املحيطة، بالثقافة املتأثِّرة املخططات من شخصية مجموعة وجود بارتِلت اكتشاف
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(ف) واألفكار (ش) واملشاعر (ذ) الذكريات وكذلك ما، خيالية قصة وبني بينها نربط
سبق. فيما بيَّنا كما القراءة عملية تُثريها التي الشخصية

كل يُبدع — اإليحاء وبنْية الخطاب، وبنْية الحدث، بنْية — الثالثة العنارص هذه ومع
عىل أن الضمني» «القارئ كتابه يف إيزا فولفجانج اقرتح جديًدا. شيئًا مشاهد أو قارئ
وهذه املعنى، استنباط يف إيجابية مشاركًة «يُشارك أن — هذا تحقيق أراد إْن — القارئ
يف إيزا يشري كما (ص٣٠). والقارئ» املؤلِّف بني التواصل لتحقيق أسايس رشط املشاركة
بنية ما نصٍّ تفعيل عملية تسمية وبإمكاننا القصيص النص و«تفعيل» «إنجاز» إىل كتابه

الداخيل.25 التجسيد أو الداخيل األداء ق: التحقُّ
يف الناس يتَّفق إذ مشرتكة؛ عنارص عىل الواحدة للقصة الناس إدراكات تحتوي
الغموض نقاط بعض إضافة د تعمَّ قد املؤلِّف كان إذا إال أحداثها، عىل مثًال العموم
اليشء. بعض تختلف قد شخص كل إليها ل يتوصَّ التي الشخصية املعاني لكنَّ إليها،
لتخيُّل خطوات اخترص قد كان لو كما يبدو فيلم هيئة عىل القصة هذه كانت إذا وحتى
إطار يف الفيلم لقطات تجميع يف دوره تأدية املشاهد عىل يظلُّ واألماكن، الشخصيات
وتوحي ومشاعره، ذكرياته تستحث قصة لها، املتميز بإدراكه هو يُنشئها التي القصة

الخاصة. بأفكاره
عىل منها املقتبسة النسخة ومشاهدة الرواية قراءة بني الحال بطبيعة فرٌق ثمة
أيها عليك ينبغي وتحامل» «كربياء رواية من السينمائية النسخة يف حتى ولكن الشاشة،
تتبعها التي تقريبًا نفسها بالطريقة وزوجه، بينيت للسيد الخاصة رؤيتك تكوين املشاهد
أم قاسيًة لزوجه بينيت السيد إغاظة كانت إذا ما تُقرِّر أن مثًال عليك الكتاب؛ قرأَت إذا
عىل ساخًطا أو جميلة، يوًما كانت المرأة زواجه يف استسلم رجًال تراه أن عليك العبًة؟
للرواية القارئ أيها وأنت لة، املعدَّ للنسخة املشاهد أيها عليك يتعنيَّ كما تفعله؟ ما كل
العالقة شكل تُقرِّر أن كذلك وعليك بالفعل، ساذجًة بينيت السيدة كانت إذا ما تحديد
جميع مثل مثلها — ذلك رغم املضطرَّة الَفِطنة الذكية إليزابيث وابنتها بينيت السيدة بني
املحتَملني. الُخطَّاب أمام للزواج نفسها عرض إىل — الوسطى الطبقة من عرصها بنات

الخيالية، القصص يف بالشخصيات املتعلِّقة األمور تلك يف التايل الفصل يف ق نتعمَّ
تستثري كيف مسألة إىل أوًال لنتطرَّق ولكن أفعالهم، عن الناشئة األحداث يف التفكري وكيفية

إبداعنا. اللغة
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اإلبداعية اللغة (6)

تَكوُّن عن فكرتهم ورشحت الرُّوس، الشكالنيني عن السابق الرئييس الجزء بداية يف كتبُْت
الخطاب ِبنية أو و«السوزيت» القصة) يف األحداث (تسلسل «الفابيوال» من القصص
داخل للقصة تجسيًدا الُقرَّاء منها يقيم التي التوجيهات أو التلميحات عىل تشتمل (التي
نص يف لعنارصمعينة االنتباه يجذب الذي الكاتب عىل كذلك يقوم اإلبداع أن إالَّ عقولهم).
األفكار بني ومن املشرتك. االهتمام موضوع مع ما بطريقة يتفاعل الذي القارئ وعىل ما،
أصبح أنه لدرجة مألوًفا صار ما إىل االنتباه يجذب الكاتب أن الشكالنيُّون طرحها التي
االنتباه جذب وبعد بعناية. األفكار أو الكلمات بتجاور هذا الكاتب ويحقق ملحوظ. غري

بنفسه. التجاور من جانبًا القارئ يُجري

التغريب (1-6)

هو الرُّوس الشكالنيون ناقشه كما االنتباه جذب ألسلوب عادًة املستخَدم املصطلح
بوصفه «الفن بعنوان ١٩١٧ عام بحثية ورقًة شكلوفسكي فيكتور كتب «التغريب».
ٌ خطأ (يوجد ١٨٩٧ فرباير ٢٩ يوم عن تولستوي مذكرات من فقرة فيها اقتبس أسلوبًا»،

:(١٨٩٧ مارس ١ يكون أن واألصح التاريخ، نْسخ يف

ولم األريكة، من اقرتبُت ثم تركيز، دون داخلها وأتحرك غرفة، أنظف كنُت
معتادة، التحركات هذه وألن ال. أم عنها الغبار نفضُت كنُت إْن تذكُّر أستطع
كانت إذا … تذكرها باستحالة وشعرت التذكر، من أتمكن لم وعي، دون وتتمُّ
لم كأنما تُمر فجميعها وعي، دون تمر بتعقيداتها كاملة الناس من كثري أعمار

تكن.

غريبًا املألوف جعل هي لألدب الرئيسية الوظائف إحدى إن شكلوفسكي يقول وهكذا
لتولستوي قصرية قصة من اآلتية الفقرة ويقتبس فيلحظه.26 املرء إليه ينتبه بحيث

حصان: يرويها (الوثَّاب) «خولستومر» بعنوان

ملاذا أبًدا أفهم لم ولكن … الفهم تمام بالسياط الرضب عن قاله ما فهمُت
الكائن أنا إيلَّ، اإلشارة ما. لشخص ِملًكا باعتباري عني يتحدثوا أن يُعَقل وكيف
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أو أريض قال قد أحدهم أن لو كما بغرابتها صَدَمتني «حصاني» بكلمة ، الحيَّ
ص٨٦) (تولستوي، مائي. أو جوِّي

كتب: حني الشكالنيني لدى التغريب فكرة هاردي توماس استبق وقد

املالمح إبراز بهدف تناسبها) نزع أو تحريفها، (أي الحقائق خلخلة هو الفنُّ
أو نُِقَلت إذا املالمح تلك املرء يلحظ وقد أكرب. بوضوح الحقائق تلك يف األهم
«املذهب يَُعدُّ ال ولهذا األرجح. عىل تُهَمل سوف ولكنها بالضبط، هي كما ُرِويَت

(ص٢٣٩) فنٍّا. الواقعي»

اآلثار عىل أجريت التي األوىل األبحاث أحد ضمن اللغوي التغريب آثار بري فان فييل َدَرس
غري يشءٍ بتقديم ق تتحقَّ إنها وقال «اإلبراز»،27 اسم العملية عىل وأطَلق لألدب. النفسية
قصائد ست قراءة املشاركني من وطلَب املعتاد. االستخدام عن اختالفات خلق أي معتاد:
القراء أن ووجد أبرزت. التي الجمل تحديد أجل من اللغوي محتواها حلَّل قد كان قصرية
وأهمية وإدهاًشا لالنتباه، جذبًا أكثر أنها عىل (لغويٍّا) أبِرَزت التي العبارات مع تعاملوا

العبارات.28 بقية من للنقاش وإثارة
بإبداع ع يتوسَّ أن لخياله ويتيح املشاهد، أو القارئ اهتمام يجذب شيئًا الفنان يقدم

الفنان.29 إيَّاها يشاطرنا التي االنتباه بنية إطار ويف سياقه، يف
ييل: كما الظاهرة هذه والدماغ» «األدب كتابه يف هوالند نورمان يصف

يقيم فهو األدبي؛ العمل شكل يقدمه األول مًعا. يعمالن نسقان ة ثمَّ نقرأ، عندما
انتباهنا نمنحه عندما ندركه سوف ما وكذلك انتباهنا، نمنحه أن يُحتمل ما
نحن الشخصية. دفاعاتنا من داخلنا، من فمنبعه الثاني النسق أما بالفعل.
(ص١٥٩) استمتاعنا. لضمان دفاعاتنا استخدام لنا تتيح بطريقة العمل ندرك

«دفاعات» لكلمة استخدامه يف وهو التغريب، مثل أدواٍت عىل هوالند لدى «الشكل» يعتمد
الداللة ومعه مخطَّط هو الدفاع املخطط. فكرة عىل يقوم نفسيٍّا تحليليٍّا مفهوًما لنا يقدم
ما ودفع عاطفيٍّا، لنا مقبول يشءٍ أي إلقرار مستعدون أننا ومفادها املضافة، الضمنية

هوالند: ويستطرد ذلك. دون

بمعنى معينة؛ بطرق بها الترصف لنا تتيح حني إال «أدبية» اللغة تصري ال
وتصوُّر االستياء، تجنب مثل توقعاتنا، أنماط من ُمْرٍض جزءٍ إىل تحويلها
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روََّجت التي الروس الشكالنيني جماعة يف بارز عضو شكلوفسكي، فيكتور :3-3 شكل
الُكتَّاب.) باملني/صور إيجور (املصدر: الكتاب. هذا يف بنفيس أتَّبعه األدب فهم يف ألسلوٍب

«جيًدا». نستوعبها فإننا «مفاجئة»، نجدها وحينما األهداف. وتحقيق األهداف،
(ص٢٤٦) «أدبية». لغة تصري حينئٍذ

كذلك تعتمد فإنها الكاتب، إبداع عىل تعتمد التغريب أساليب أن من الرغم فعىل ولهذا،
الكلمات، بني املألوف غري بالتجاور انتباُهه يُجذَب َمن هو القارئ القارئ. إبداع عىل
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األمر أن وأظن نفسه. يف الفكرة يف الحياة يبْعث ثمَّ ومن للرؤية؛ املألوفة غري الطرق أو
ومعانيها. اللفظية التعبريات بني العالقة عن التالية الفكرة خالل من يتضح أن يمكن

الهجني العقل (2-6)

ر تصوُّ ويمكن هجني. عقٌل البرشي العقل أن مفادها فكرة إىل كالرك آندي ل توصَّ
تماًما مختلفة ميزاٌت منهما لكلٍّ عقلية، معاَلجة وحدتي وجود تخيلنا إذا املقصود املعنى
الِقَرَدة لدى العقلية املعالجة بوحدة شبيهة بطريقة األقدم الوحدة تعمل األخرى. عن
وربط اآلخرين، األفراد عىل التعرف من تُمكِّننا وهي حدسية. اعتبارها ويمكننا الُعليا،
صنع لنا تتيح وهي فيهم.30 نثق أو نحبهم كنا إذا بما الخاصة باألفكار عنهم فكرتنا
والتعلق التأكيد مثل اجتماعية بأهداٍف مدفوعني معهم، والتفاعل لهم، عقلية نماذج
ويمكنها تقريبًا، محدودة غري ذاكرة الوحدة ولهذه مشاعر. من بها يتصل وما واالنتماء،
واألساليب األشياء بني الربط خالل من الغالب يف تعمل ولكنها التسلسل، وعرض املعالجة

البسيطة.31 االستداللية
سنة مليون نصف حوايل منذ لكالرك، وفًقا أحدث، معالجة وحدة بَت نُصِّ وقد
وحدة باعتبارها الجديدة الوحدة هذه ر يتصوَّ وهو اللغة، أسالفنا اكتسب حينما مضت،
كما صغرية، بها املدى القصرية العاملة الذاكرة سعة بأن تتسم وهي لغوية. معالجة
تتمثل وهكذا، اللفظي.32 غري للعقل الرتابطية-الَحْدسية املعالجة عن عملها طريقة تختلف
املعالجة وحدة إىل الرتابطية املعالجة وحدة من ممرات شقِّ يف الكاتب إىل بالنسبة املشكلة
استقبال عليه أن فهي القارئ، إىل بالنسبة املشكلة أما للكلمات. ترجمات لتقديم اللغوية؛
حدٍس إىل اللغوية القصة ترجمة أجل من الرتابط طبقة إىل ممراٍت وشق لغوية، قصة

داخيل. عقيل تجسيد عملية خالل من وخرباٍت

والتصورات الكلمات (7)

توجيهاٍت يعطي أن يجب الكاتب بأن املادية الخلفيات وصف عملية سكاري إيلني تصف
متميزين ُكتَّاب من واألمثلة املبادئ، من مجموعة وتقدم املشهد. بناء كيفية حول للقارئ
أن املبادئ هذه بني من بروست. ومارِسل هاردي، توماس مثل تحديًدا، الجانب هذا يف
الظل تحريك واألثاث. الجدران عىل الساطعة واألضواء والظالل االنعكاسات الكاتب يصف
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األبعاد، ثالثي عقيل مشهد بناء عىل القارئ ز يُحفِّ األسطح عىل بساطتهما عىل والنور
الكاتب يصف بأن كذلك سكاري وتويص معني. مكاني ترتيب يف األشياء فيه ع تتَوزَّ
التي والنتائج هذا يتالءم باألشياء. املرتبطة وتحركاته املساحات، عرب البطل حركات
يف نشاط حدوث يف تتسبَّب األفعال من معينة أنواًعا أن حقيقة حول سكاري بها تعلم لم

الدماغ. يف معينة مناطق
يعكس الدماغي النشاط أن عىل األدلة كذلك اعتباري يف آِخذًا سكاري، نصيحة اتَّبَْعُت
بداية يف كتبته مشهد يف ذلك كلَّ وطبَّْقُت عنها، املرء قراءة عند بالضبط املتخيَّلة األفعال

:« تخريَّ «لذلك األخرية روايتي من السابع الفصل

الدائري لَّم السُّ من درَجتني وثبة كل يف متجاوًزا الشقة، إىل صاعًدا جورج أرسع
عىل باألخرى يستند كان بينما بقالة، كيَس يديه إحدى يف يحمل كان الضخم.
األعىل. نحو بها يصعد خطوة كل مع املاهوجني خشب من املصنوع الدرابزين
إىل وتطلَّع رأسه رفَع رسعته، عىل يزل لم وهو َرج، للدَّ األوىل البَْسَطة بلغ عندما
النافذة تلك خالل من تسطع الصباح يف الشمس كانت الثُّماِنيَّة. السقف نافذة
السلم، برئ أسفل إىل تمتد أشعتها كانت الظهرية ويف خلفه، القائم الجدار عىل
الحائط ورق عىل ساطع بنور تبعث كانت فإنها الظهرية، بعد الوقت، هذا يف أما
يف الشكل غريَب السلم برئ يكن لم له. املواِجه العلوي الجدار عىل البارز البيج
املفتاح أخرج القمة إىل جورج وصل حني كذلك. تقليديٍّا يكن لم ولكنه العموم،
الكتب. ورفوف بالسجاد الحافلة الطرقة يف وحملق الشقة، ودخل جيبه من

بالغربة.33 إحساسه وازداد

عباراٍت باعتباره نعالجه ما شيئًا نفهم عندما أننا االنتباه تسرتعي التي األفكار من
ز تحفِّ عباراتها قراءة أن نجد أعاله، العبارة عىل هذا نطبِّق وعندما وحْدسيات. لفظية
بأفعال ترتبط الدماغ يف مناطق كذلك ط وتُنَشِّ سقف، نافذة به سلم برئ ر تصوُّ عىل الخيال

األبواب. وفتح بالدرابزين، واإلمساك جريًا، الدَرج كصعود

بذكرى أشبه (1-7)

وهو النثري واإلبداع الشعر قارئ يعيشها التي التجربة تلك وأبلغها التجارب أعمق إحدى
إدراًكا ق يحقِّ نفسه، الوقت ويف الكاتب، عليه يعرضها التي الكلمات عىل موافقته يعطي
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خطاب يف كيتس جون عنه عربَّ ما وهو الرتابطية-الَحدسية، املعالجة وحدة داخل جديًدا
ألرقى صياغة وكأنه القارئ يفاجئ أن يجب … «الشعر قال: حني أصدقائه ألحد أرسله
صادقة تكون أفكاره» … «صياغة إن أي (ص٢٦٧). بذكرى» أشبه له يبدو وأن أفكاره،

بذكرى». «أشبه أنها القارئ خربات مع تفاعلها عند تبدو بحيث
بني يربطوا أن مألوف غري شيئًا الكاتب يقدِّم أن بعد القراء عىل ينبغي وهكذا،
فعل من القراء يتمكن وحني هم. كلماتهم وكأنها الكلمات تصبح حتى وحدسهم الكلمات
طبقة مع صالت يُنِشئون نفسه الوقت ويف اللغة، طبقة يف الكلمات من ممرٍّا يفتحون ذلك،

والَحدسيات. االرتباطات
يف الراوي لكن الروابط، هذه مثل إنشاء يف خاصة ميزة للُكتَّاب أن املرءُ يفرتض قد
الزمن عن «بحثًا سلسلة من األخري الجزء وهي املستعاد»، «الزمن بروست مارِسل رواية

ذلك: يفعل من فقط هو ليس الفنان الكاتب أن عىل يُِرصُّ املفقود»،

الوحيدة الحياة واتََّضَحت، أخريًا اكتُِشَفت التي الحياة تلك الحقيقية، الحياة
بدرجة موجودة الحياة وهذه األدب. هي كاملة، السبب لهذا املرءُ يعيشها التي
الناس أغلب أن إال الفنان، داخل وجودها بقدر الوقت طوال البرش كل داخل ما

(ص٢٥٧) توضيحها. يحاولون ال ألنهم ذلك؛ يدركون ال

من قراءً باعتبارنا تمكِّننا أن شأنها من يكتبها التي الرواية أن بروست راوي رأى
هو. عرفها التي الحياة جوانب — لفظية بصيغ — نفهم أن أي فعله؛ مما االستفادة
تشابه مدى لنرى كلماتنا، كلماته نجعل بأن به، التشبُّه نستطيع القراء نحن أننا واقرتح
أن نقرؤها التي الكلمات لنا تتيح وبهذا، حيواتنا؛ خربات مع وترابطها اللفظية املعاني
وهكذا، الحياتية. والخربة املعنى بالتقاء نسمح وأن الحدسية، ذواتنا داخل روابط نقيم

الراوي: يقول كما

من ألنهم ُقرَّاؤه؛ هم كتابي يقرءون َمن أن اعتربت إن دقيًقا أكون لن بل …
أما الدقة، تحرينا إذا أنفسهم قراء كانوا بل ُقرَّائي. يكونوا لم نظري وجهة
لهم أقدم أن خالله من واستطعت … املكربة العدسات من نوًعا فيَُعدُّ كتابي

(ص٤٢٤) أنفسهم. داخل ليقرءوا الوسيلة
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مع اللفظية الروابط صنع وعن اللغة، وعن اإلبداع، عن الفصل هذا يف تحدثت وقد أما
الشخصيات، الخيالية: القصص عنارص أهم بعض إىل التايل الفصل يف فسألتفت خرباتنا،

بينها. فيما وتتفاعل الشخصيات تفعل حني تقع التي واألحداث
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الرابع الفصل

واحلدث والفعل الشخصية

وأفعالهم للناس العقلية النماذج

الشخصيات وصف (1)

قد وكانت كامربيدج. جامعة يف خطاب إللقاء ١٩٢٤ مايو ١٨ يوم وولف فريجينيا ُدِعيَت
وكان للدراسة، الجامعة بتلك االلتحاق عن عجزت حني قبُل، من محِبطة بتجربة مرَّت
الدراسة مرحلة تخطَّت فقد خطابها، تُلقي هي وإذ اآلن، أما امرأة. أنها ببساطة السبب

روائية. كانت الطالبية؛

الوحيدة أكون ربما أنِّي يل يبدو ماكرة] ابتسامة وجهها عىل ارتسمت [وقد قالت
أو رواية، كتابة حاوَلت أو رواية، كتابة خطيئة ارتكبت التي القاعة هذه يف

(ص٦٩)1 رواية. كتابة يف فشلت

من واحد «كل أن من الرغم عىل قالت: الشخصية؛ موضوع مناقشة يف َعت َرشَ ثم
املستحيل «من أنه من كذلك الرغم وعىل الشخصية»، عىل َحَكم القاعة هذه يف الحارضين
قراءة من شيئًا املرء مارس إذا إال املصائب من نوع مكابدة دون كاملة سنة العيش
هوس إنها «الرساب». بمثابة الشخصية فكرة فإن (ص٧٠)، منها.» وتمكَّن الشخصية،

منها. بالتمكُّن الروائي
ت تغريَّ … ذلك من قريبًا أو ١٩١٠ ديسمرب «يف مكًرا: أكثر بابتسامة وولف قالت ثم

(ص٧٠).2 اإلنسانية» الشخصية طبيعة
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(املصدر: وتحامل». «كربياء رواية عن املأخوذ الفيلم يف داريس دور يف فريث كولني :1-4 شكل
إف/أالمي.) إيه أرشيف

ممارستها. أحبَّت التي األلعاب إحدى لتصف حديثها يف وولف فريجينيا واستطردت
ترى أن العالم: صنع عىل تمرين الخيايل، القصص عىل تمرين ولكنها لعبة، ليست لعلَّها

أدبية. شخصية أنه عىل الشخص ذلك فتتخيل غريبًا
ووترلو، إىل ريتشموند من متجهة قطار رحلة عىل متأخرة كانت كيف وولف وصفت
بالجلوس، أهمُّ وأنا ومزعج غريب شعور «انتابني قالت: قابلتها؛ عربة أول يف وقفزت
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أحدهما يجلسان كانا العربة.» داخل جالَسني كانا شخصني بني دائًرا حديثًا أقاطع أني
األربعني وتجاوز سميث، السيد وولف ته سمَّ الذي وهو أحدهما، كان اآلخر. مقابلة يف
بحسم.» يتحدث كان أنه وجهه واحمرار أسلوبه من وبدا األمام، إىل «منكفئًا عمره، من
«كانت براون. السيدة اسم بالحديث الرجل إليها ه يتوجَّ كان التي املرأة عىل وولف وأطَلَقت
بأزرارهن — هندامهن يوحي الالتي الفقريات النظيفات املِسنَّات السيدات هؤالء إحدى
بالفقر — لة واملصقَّ واملرتوقة املرُفوَّة تفاصيلها بكل املربوطة املحبوكة وثيابهن املقفلة

واألوساخ.» األسمال به توحي مما أكثر املدقع
مرتاحة براون السيدة بدت ملقاطعته، منزعًجا بدا سميث السيد أن من الرغم وعىل
رجل كان لعلَّه براون. السيدة أقرباء من ليس سميث السيد أن وولف حزرت ما. نوًعا
السيدة مع يها يسوِّ َرة مكدِّ مسائل لديه كان أنه واضًحا «كان وقالت: الشمال. من أعمال
يف أرسارهما مناقشة ينِويان يكونا ولم مشئوًما، ا رسٍّ كان ربما ما، نوع من ِرسٌّ براون؛
من بدًال الحديث يف رشعا غريب، لشخص املالئم االنطباع وإلعطاء (ص٧٢). حضوري»
وولف كانت األثناء هذه يف البلوط. أشجار أوراق جميع التهام عىل الريقات قدرة عن ذلك
ابن لديها كان ربما براون السيدة أن تخيلت عقلها. داخل خيالية قصص بصنع مشغولة

سميث. السيد وبني بينها ا رسٍّ يكون قد ما وتخيََّلت يفسد، بدأ
الذي املوضوع «بخصوص سميث: السيد قال كالبام، محطة من القطار اقرتب عندما
الثالثاء؟» يوم هناك جورج سيكون هل يرام؟ ما عىل يشء كل سيكون هل نناقشه، كنَّا
أن قبل القطار من وقفز حقيبته، وأنزل معطفه، «َزرَّر املحطة إىل القطار دخول ومع

(ص٧٣-٧٤). يتوقف»
«جلست قائلة: وولف ووصفتها وحدهما، براون والسيدة وولف فريجينيا بقيت
كان بشدة. تعاني أنها وبدا وغريبة، ا، جدٍّ وضئيلة ا، جدٍّ نظيفة بدت أمامي. ركنها يف

(ص٧٤). حريق» كرائحة هواء، كتيار منها انساب غامًرا، تركته الذي االنطباع
كاسيوس وصف يف شكسبري أسلوب بنفس الشخصية صورة هنا وولف ترسم
بينيت السيدة وصف يف أوستن جني وأسلوب قيرص»، «يوليوس مرسحية يف وبروتوس
رواية يف كازاوبون السيد وصف يف إليوت جورج وأسلوب وتحامل»، «كربياء رواية يف
عليها وتبدو محكمة، ثيابًا ترتدي التي براون السيدة صورة لنا ترسم إذ مارش»؛ «ميدل
سميث. السيد يُدعى رجل ملضايقات ووترلو إىل املتجه القطار عربة يف وتتعرَّض املعاناة،
ولكن ما، نوًعا الخارج من الشخصية نرى الشخصيات وصف يف األسلوب هذا خالل من
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املزيد انجالء مع عنها املزيد نفهم أن نأمل التي الشخصية حياتها من عابرة ملحات مع
القصة. أحداث من

كامربيدج، جامعة يف وولف فريجينيا حديث من عام مرور بعد ،١٩٢٥ عام يف
وصفت ت، تغريَّ اإلنسانية الشخصية طبيعة إن فيه قالت الذي اليوم من عاًما و١٥
الجديد األسلوب هذا ويف دالِوي». «السيدة روايتها يف الجديد الشخصية أسلوب بنفسها
حرص ال التي انطباعاتها عىل الشخصية، داخل يدور ما عىل أكرب بدرجة الرتكيز ينصبُّ
من عارضة ملحات مع اآلخر، البعض مع بعضها يتعارض التي العابرة ومشاعرها لها،

الشخصية. عن الخارجي االنطباع
لندن يف بوند شارع يف تسري وهي دالِوي، كالريسا الجديد، الشخصية نمط ييل وفيما

األوىل: العاملية الحرب انتهاء من اثنني أو عام بعد يونيو، شهر أيام أحد صباح يف

براياته املوسم؛ هذا يف الباكر الصباح يف بوند شارع يبهرها؛ بوند شارع كان
يف التويد من واحدة لفة زخرف؛ وبدون بهرجة؛ بدون ومتاجره؛ املرفرفة؛
سمكة آللئ؛ بضع عاًما؛ خمسني طوال بذالته والدها منه اشرتى الذي املتجر

ثلجي. لوح عىل سلمون
كل «هذا كررتها: ثم يشء.» كل «هذا السمك: محل إىل تنظر وهي قالت
قبل تستطيع كانت حيث قفازات، متجر نافذة أمام للحظات توقفت وقد يشء.»
من تُعَرف السيدة إن يقول ويليام الكبري ها عمُّ كان رائعة. قفازات رشاء الحرب
«لقد وقال الحرب؛ أثناء صباح ذات فراشه يف تقلَّب قد كان وقفازها. حذائها
إليزابيث ابنتها ولكن بالقفازات، مشغوفة كانت واألحذية؛ القفازات اكتفيت.»

(ص١١-١٢) منهما. بأيٍّ يوًما تعبأ لم

وجهة من محدًدا دالوي السيدة تراه ا عمَّ تتحدث فقرة خالل من هنا وولف حلم ق يتحقَّ
أخرى فقرة تليها منقوطة)، بفاصلة سابقتها عن خاطرة كل فصل (مع شخصيتها نظر
تراها التي املشاهد أن نجد الثانية الفقرة هذه ويف خاطرها. داخل يجول ما تتناول
بعضها الخواطر تستدعي ذلك وبعد البداية، يف خواطرها تثري التي هي دالوي السيدة
أحد يف يُصبُّ واحد مسار يف جميًعا منجذبة الروابط، من مجموعة خالل من البعض

يجب. كما ابنتها ئ تنشِّ كانت إذا فيما حريتها همومها؛
رائع! عقولنا. داخل األفكار من مزيًدا األفكار تستدعي كيف وولف ح توضِّ وهكذا
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التاريخ قبل فيما الشخصية (2)

القصة يف األساسية الثالثة املوضوعات أحد باعتبارها الشخصية الكتاب هذا يف أتناول
والشعور الشخصية)، مع هنا أعالجه (الذي الفعل هما: اآلخران واملوضوعان الخيالية،
شكسبري أراد أجله من الذي الهدف هي والشخصية التايل). الفصل يف أعالجه (الذي
ِلَم ولكن العموم. يف وراءه املستور لرؤية للسلوك البادي الظلِّ وراء النظر يف التعمق

جوانبنا؟ بعض تسترت
ليس وحَده إنسان وأي امرئ. أي إنسانية من جوهريٍّا جزءًا الشخصية فكرة تَُعدُّ
جميعها تحمله؛ الذي الكتاب يف أو منك، القريبة األغراض يف حولك: فيما ل تأمَّ بإنسان.
قدراتنا عىل والشاهدة فيها، نحيا التي املوزََّعة االجتماعية الشبكات يف أشخاص صنع من
حد عىل — تقوم مًعا تربطنا التي الصالت فإن ثَمَّ ومن واملتغلغلة. القوية االجتماعية
شخصيات نكون أن وعىل الشخصية، عىل الحكم عىل قدرتنا عىل — وولف فريجينيا قول

بأنفسنا.
ال أننا أم بالدفء تجاههم نشعر كنا إذا وما اآلخرين، عن نعلمه ما هي الشخصية
كذلك الشخصية بهم. نثق أن يمكننا مًدى أي وإىل يقولونه، ما نفهم ُكنَّا إذا وما نحبهم،
بمقدور كان إذا وما أنفسنا، عىل االعتماد نستطيع كنا إذا وما أنفسنا، عن نعلمه ما هي
العيش من نتمكن لكي الشخصية عىل أحكاًما نصدر فإننا لهذا علينا. االتكال اآلخرين
نموذًجا ص نُخصِّ عقلية نماذج هيئة عىل هذه أحكامنا ونُراِكم برشي، مجتمع أي يف
وحاسمة مؤثرة النماذج وهذه ألنفسنا. واحًدا ص ونُخصِّ جيًدا، نعرفه شخص لكل منها
تعاملهم أسلوب يف ومهمة مؤثرة عنا ونماذجهم نعرفهم، من مع تعاملنا أسلوب يف

معنا.
٢٠٠٠٠٠ إىل ٥٠٠٠٠٠ حوايل منذ نشأت اللغة أن دنبار3 وروبرت آيللو افرتضليزيل
الحفاظ ووظيفتها املحادثة، هو نشأ فما اللغة. نشأة ليس الواقع يف املقصود ولكن عام.

هكذا. تطور األمر أن دنبار ويرى العالقات. عىل
يف — والبرش والقردة والسعادين الليمور تضم رتبة وهي — الرئيسيات تعيش
الليمور لجماعة حجم أقىص يبلغ الرئيسيات. تطور مع حجمها ازداد اجتماعية جماعات
قرود إىل وبالنسبة أفراد، ٩ حوايل نسبيٍّا) البدائية الرئيسيات من (وهي االجتماعية
فرًدا. ١٥٠ حوايل اإلنسان إىل وبالنسبة ،٥٠ حوايل الشمبانزي وقرود ،١٨ حوايل الكبويش

109



األحالم كما

معهم تُقام أن يمكن الذين األفراد عدد البرشية الجماعات إىل بالنسبة العدد هذا ويمثل
الُقرى فيه تزدهر الذي األقىص الحد هو املثال سبيل عىل العدد فهذا شخصية؛ عالقات
ال العدد فهذا الحرض، سكان أما جزأين. إىل االنقسام إىل الدافعة الضغوط ظهور قبل
معرفة بهم تربطك من يمثل وإنما بالنظر، عليهم التعرف تستطيع الذين هؤالء يمثل
األقىص الحد بني وثيًقا ارتباًطا دنبار اكتشف وقد طعام. وجبة معه تقاسْمَت كمن جيدة،
فكلما النوع، هذا لدى الدماغية القرشة حجم وبني نوع، أي يف االجتماعية الجماعة لحجم
القرشة حجم يبلغ املثال، سبيل عىل الدماغ. حجم ازداد االجتماعية الجماعة حجم ازداد
الكابوتشني، قرود يف و٢٫٤ الدماغ، بقية حجم ضعف ١٫٢ الليمور قردة لدى الدماغية
يف األكرب الجزء هي الدماغية القرشة إن أي اإلنسان؛ يف و٤٫١ الشمبانزي، قرود يف و٣٫٢

الدماغ. إجمايل من ٪٨٠ عن حجمها يزيد إذ البرش؛ لدى الدماغ
ظهرت التي الرئيسيات من انتقلنا كلما الدماغ حجم يف الزيادة هذه سبب ما ولكن
فرضية تقول أقرب؟ أزمنة يف ظهرت التي الرئيسيات إىل التطور يف أبعد أزمنة من
بحاجة منهم كلٌّ أصبح األفراد، فيها يعيش التي الجماعات حجم ازدياد مع إنه دنبار
كل شخصية حول واملعلومات العقلية النماذج من املزيد لحفظ الدماغ؛ يف أكرب ملساحة
السبب هو وهذا به. يتعلق فيما فرد كل مايض ذلك ويشمل الجماعة، أفراد من فرد
دماغ منه وأكثر الحجم، لهذا ينمو الشمبانزي دماغ جعل الذي — دنبار قول حد عىل —

اإلنسان.
العناية، لعمل الشخصية. العناية طريق عن عالقاتها؟ عىل الرئيسيات تحافظ كيف
والتشابكات. الحرشات عن فرائه يف ويبحث اآلخر، من بالقرب بسكون الفرد يجلس
األفراد؛ بني الثقة عىل الحفاظ هذا كل شأن ومن والتمسيد. الِعناق طريق عن وكذلك
يكون التي الجماعة أفراد جميع مع بالتناوب األشياء هذه ِفعل فرد كل عىل يكون ولهذا
الشمبانزي. قرود أفراد من فرد كل وقت من تقريبًا ٪٢٠ تستغرق وهي منها، قريبًا
أسالفنا لدى االجتماعية الجماعة وحجم الدماغ حجم نمو استمرار مع أنه دنبار وافرتض
هابيليس)) (هومو املاهر واإلنسان إريكتوس) (هومو املنتصب اإلنسان مثل البرش (أنواع
العناية لتبادل ص املخصَّ الزمن ازداد الجماعة حجم ازدياد مع مسدود. طريق إىل وصلنا
من ٪٣٠ إىل ليصل الجماعة داخل املتنامي العالقات عدد عىل للحفاظ الالزمة الشخصية
الرئيسيات من نوع أي وقت من ٪٣٠ من أكثر رصف إن إذ لألمر؛ ا حدٍّ هذا ووضع الوقت.
ل والتنقُّ الغذاء توفري مثل أخرى عمليات يعوق سوف املتبادلة الشخصية العناية عىل
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الرئيسيات وصلت وقد ملمارستها. الرئيسيات تحتاج التي النشاطات من وغريها والنوم،
العناية املحادثة: نشأت وعندها مضت، عام مليون نصف من يقرب ما منذ النقطة لهذه

املتبادلة. اللفظية الشخصية
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يف الدماغ) حجم حسب (محسوبة مختلفة برشية كائنات من الجماعة حجم :2-4 شكل
٣ (منذ األيمن فيل السُّ الجانب من مستقيم شبه خط يرتسم الحارض. الزمن قبل الوقت مقابل
النصف نقطة إىل وصوًال البياني) الرسم يسار (نحو الزمن مع متقدًما تقريبًا) سنة ماليني
إذ الحارض؛ الزمن إىل وصوًال انحداًرا أشد منحنًى إىل الخط عندها يتغري التي سنة، مليون
(.(٢٠٠٤) دنبار عن (نقًال أكرب. جماعات يف العيش من البرشية الكائنات املحادثة مكَّنَت

الرابط املستقيم الخط أن البرشية الفصيلة لتطور دنبار مخطط يف نرى أن يمكن
(عىل الجماعة حجم وبني س) املحور (عىل الجماعة وحجم الدماغية القرشة حجم بني
البرش أسالف لدى عولَِجت سنة. مليون نصف حوايل منذ انحداًرا أشد أصبح ص) املحور
احتاج الذين هؤالء كل مع الشخصية العناية لتبادل الكايف الوقت إيجاد كيفية مشكلة
وهكذا الشخصية. بالعناية الحديث باستبدال معهم وثيقة عالقة عىل الحفاظ إىل الفرد
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األدوات صنع كيفية أو الغذاء، عىل العثور كأماكن عملية أمور ملناقشة تنشأ لم اللغة فإن
األساسية والوظيفة الحديث، تبادل أجل من اجتماعية؛ ألسباب نشأت ولكن الصوَّاِنيَّة،
عىل والحفاظ — العالقات من كبرية أعداد عىل — العالقات عىل الحفاظ هي للحديث

العالقات. تلك حميمية
هذه تعزيز أجل من املحادثة لغة نشأت والعناق. اللمس تأثري البرش نحن نفقد لم
يقيمها التي العالقات أضعاف ثالثة إقامة البرش نحن نستطيع املحادثة وبفضل الوسائل.
ع التجمُّ أثناء التحاور ويمكننا جماعات، ضمن الحديث تبادل نستطيع فنحن الشمبانزي.

العمل. وأثناء ل، التنقُّ وأثناء الطعام، إعداد أو
ببعض قوِبَلت أنها ورغم االجتماعي. الدماغ فرضية باسم دنبار فرضية تُعَرف
من أنها اآلن الكثريون يرى القديمة، الحفريات وعلماء اللغويني أوساط يف التشكك

اللغة. نشأة كيفية لفهم املهمة املكونات
طريق عن دنبار وجد اليوم؟ نحن نتحدث وعمَّ الحديث؟ أسالفنا تبادل عمَّ ولكن
املحادثات من ٪٧٠ من يقرب ما أن الجامعات بإحدى الطعام قاعة يف املحادثات تسجيل
نتحدث عندما أننا كما نعرفهم. الذين األشخاص وأفعال ومشاعرنا خططنا حول تدور
التي العقلية النماذج من اللفظية الخالصات من القليل أحاديثنا إىل نضيف الطريقة بهذه
عىل كهذه حكايات، يف مدمجة للشخصيات صوًرا نقدم إذ اآلخرين؛ حول بها نحتفظ

املثال: سبيل

ولكن كثريات. ولكن تماًما، لطيفات نساء كثريات، نساء بول لدى كان «لطاملا
هذا.» كل توقف بكلوي ارتبط عندما

شيئًا؟» قالت «هل
وحده.» أدرك «لعلَّه

ليتوقف.» حذرته أنها بُدَّ «ال
تماًما.» وفيٍّا أصبح لقد حدث، ما كان ما «أيٍّا

نستنبط إننا بحيث القراء نحن أمهرنا وما ما؛ أمر عن يتحدثان تخيَّلتُهما شخصان هذان
وكلوي. بول بني ما نوع من عالقة وجود البسيطة اإلشارات هذه مثل خالل من بسهولة
ونتيجة بَمن ارتبط َمن عن: تحادثوا قد الناس يكون سوف عام مليون نصف مدار وعىل
املحادثة خالل من نستطيع إننا بل ذلك. وتبعات َمن صفِّ يف حارب وَمن عالقتهما،
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حول أحكاًما نرسم وأن وكلوي، بول عن عقليني نموذجني تكوين يف نبدأ أن السابقة
شخصيتيهما.

نتبادله زلنا ما الذي النوع من ية ودِّ قصًصا أن نتخيل أن بسهولة نستطيع وهكذا
وقد شائقة. حكايات أو أطول روايات هيئة عىل بإسهاب تَُرسد كانت أحاديثنا يف اآلن
تمتعوا ثَمَّ ومن هذه؛ الرسد عملية إجادة عىل القدرة أنفسهم يف الناس بعض اكتشف
وجه عىل الحكي يجيد من االجتماعية جماعتك بني من يكون وقد الجماعة. باهتمام
كما الشخصية إىل النظر ويمكن قصة. أي من القلب يف فهي الشخصية أما الخصوص.
اليومية.» الحياة يف الذات تقديم «كيفية بوصفها ذائعة عبارٍة يف جوفمان إيرفينج يقول
هو لنا تشويقه ورس النوع. هذا من بعناية مصنوعة نُسخ مجموعة هو الخيايل القصص

ذواتنا. وفهم بنا، عالقتهم يف وفهمهم اآلخرين، فهم اإلنسانية: جوهر من قريب أنه
ما إىل ترجع العالم أنحاء جميع من قصًصا قراءته من هوجان، باتريك اكتشف وقد
يمكن أنه لدرجة شائعة القصص من أنواع ثالثة أن األوروبي، االستعماري العرص قبل
الشخصية، الخيايل: القصص يف أساسية أموًرا القصص هذه تستكشف عاملية. اعتبارها
ولكن للقاء، اق الُعشَّ يشتاق وفيها الحب، قصة هو الثالثة األنواع أشهر والشعور. والفعل،
ملثل األسايس املحرك ويتمثل املنافسني. أحد أو الرجال، األقرباء أحد غالبًا لقاءهم يعيق
عساهم وماذا العشاق؟ هؤالء هم من هي: األسئلة، من مجموعة القصصيف من النوع هذا
التي وجولييت» «روميو مرسحية وتَعد ذلك؟ عن الناتجة املشاعر وما موقفهم؟ يف فاعلني
يقل فهو القصص من الثاني النوع أما النوع. لهذا نموذًجا األول الفصل يف ناقشتها
اآلخر هو األساسية وعنارصه البطويل، النوع وهو األول، عن شيوعه درجة يف اليشء بعض
امللحمة هو النوع هذا عىل هوجان اختاره الذي واملثال والشعور. والفعل الشخصية هي
العمر، يف راما، األمري والد امللك، تَقدُّم حول امللحمة أحداث وتدور «رامايانا».4 الهندية
خارج راما األمري وينفي الحاكم هو األخ يصبح أخيه، وبني امللك بني يدور نزاع وبعد
يُهَزم رافانا أن إالَّ بأرسه، واملجتمع اململكة يهدد الذي رافانا، الرشير يواجه حيث البالد،
ملكه. ليسرتد اململكة إىل راما يعود ثم الوطيس، حامية طويلة معركة يف راما يد عىل
الناس ويعاني مصيبة باملجتمع تحيق وفيه القرابني، قصص هو واألخري الثالث النوع
يستعيد أن أجل من بنفسه ويضحي املشكلة، طبيعة األشخاص أحد يدرك ثم الكرب،

القصص. من النوع هذا من نسخة املسيحية العقيدة وتَعد قوامه، املجتمع

113



األحالم كما

بوصفهم الناس، ترصف كيفية البرشية املحادثات يف املتكررة األخرى املوضوعات من
هو — املحادثة مثل مثله — الخيايل الَقصص ومعاناتهم. وغضبهم حبهم يف شخصيات،
اآلخرين. فهم يف تساعدنا وإذ علينا، تؤثر إذ الشواغل هذه مثل استكشاف سبل إحدى

الخيالية والقصص املحادثات من كلٍّ يف للشخصيات العقلية النماذج صور بني ومن
لدى السلوكية النزعات هي أحوالها أبسط يف الخالصات وهذه املركَّزة. الخالصات
اسم النزعات هذه عىل النفس علماء ويُطِلق بالعشق». يفيض «روميو مثل األشخاص
تكشف وأنها الزمن،5 مرور مع تتغري ال ثابتة اعتبارها إىل ويميلون الشخصية، سمات
املرة يف فهمهم عىل يساعدنا نحو عىل األشخاص هؤالء شخصية حول مفيدة تفاصيل لنا

عليهم. االعتماد إىل نحتاج أو فيها نقابلهم التي التالية
يرتكب إذ الطفولة؛ يف تبدأ وهي ما. نوًعا أوَّلية فكرة هي الشخصية سمات وفكرة
ما وعادًة اآلخرون. األطفال يبنيه الذي العقيل النموذج يف لئيًما ويكون لئيًما، فعًال ما طفٌل
تغيري شأنها من أحداٍث أي عن النظر برصف باآلخرين الصفات هذه مثل إلصاق يستمر
مَعة السُّ بناء أساس اليومية الحياة يف باآلخرين الصفات إلصاق ويَُشكِّل النظرة. هذه
البرشية بطبيعتنا نميل فإننا نفسه، الوقت ويف اآلخرين. أذهان يف الثبات إىل تميل التي
عىل — األدب يف الشخصية فكرة إن ا حقٍّ القول ويمكننا االجتماعية.6 للسياقات لالستجابة
personality املتعلقة األقدم الفكرة عىل تقدًما تُمثِّل — بعده وما شكسبري من بدءًا األقل
الشخصية character فإن استمرارية، وجود من الرغم فعىل للشخصية، الثابتة مات بالسِّ

الشعورية. األهمية ذات األحداث خاصًة باألحداث، كذلك تتأثر

التاريخ يف الشخصية (3)

مناهج تظهر لم تاريخه. عىل أدلَّة يرتك أنه املمتعة املكتوب الخيايل الَقصص مزايا من
املكتوبة األشكال أوائل ومن تطوَّرت. ولكنها وضحاها، ليلة بني الخيايل الَقصص وشواغل
أمثلة ومن الشفاهية، العروض من تُقتَبَس كانت ما غالبًا التي الشعرية والقصص املالحم
بني «حوار مثل حوارات توجد كانت كما سومر. منطقة من جلجامش» «ملحمة النوع هذا
اإلنجيل. قصص مثل دينيٍّا مهمة قصص ثمة وكانت القديمة. مرص من وروحه» رجل

الدراما لتظهر اليونان، يف والغنائي الرَّعوي الشعر ظهر تقريبًا، عام ٢٧٠٠ منذ
الفولكلورية والقصص الحكايات أما والهند. اليونان يف السنوات من مئات ببضع بعده
آلالف الشعوب من للعديد الشفاهي الرتاث سادت أنها فاألرجح الخيالية، والحكايات
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حكايات مثل تلك، من قصص ُدوِّنَت اليونان يف األبجدية الكتابة اخرتاع ومع السنني.
«ألف حكايات مثل مجموعات يف والقصص الحكايات من العديد َن ُدوِّ ذلك وبعد إيسوب.

لتشورس. كانرتبري» و«حكايات لبوكاشيو، و«ديكامريون» وليلة»، ليلة
تزعم بطبيعتها. كتابًة وتَؤلَّف أطول، فهي ذلك؛ كل عن تختلف الروايات ولكن
العصور خالل واستمرت اليوناني العالم يف ظهرت الروايات أقدم أن دودي مارجريت
ورقية، نسخة يف ت نُِرشَ التي الوحيدة الرواية بل الرِّوايات، تلك أشهر ولعل الرومانية.
أبوليوس ألَّفها التي الذهبي» «الحمار رواية هي عادية مكتبة أي من رشاؤها ويمكن

امليالدي. الثاني القرن نهاية قبيل بالالتينية
كانت تغريًا. الشخصية فكرة شهدت املتجدِّدة، األدبية األنواع تلك كل إطار ويف
النفس، علم يف الشخصية سمات كثريًا تشبه بِسماٍت تتصف األوىل األدبية الشخصيات
ثابتة نزعات إنها حيث من اآلخرين؛ عقول يف شخص أي عن تتكون التي مَعة السُّ أو

تقريبًا.7
األول) الفصل يف ناقشته (الذي الخيايل» القصص «فن مقاله يف جيمس هنري وصف
وماذا للحدث؟ تحديد سوى الشخصية تكون «وماذا بقوله: والشخصية الفعل بني العالقة
املثال سبيل عىل «اإللياذة» يف أخيل شخصية للشخصية؟» إيضاح سوى الحدث يكون
قائد عىل يغضب أنه امللحمة بداية يف بها يرتبط الذي والحدث والِكْرب. العنف سماتها
من تنبثق وهكذا القائد. يقتل أن ويوشك سيفه يسحب طروادة. يف اليوناني الجيش
وارد، غري أمر القائد قتل وألن املشاعر. تحركها أفعاٍل من أحداث شخصيته سمات
تقع ذلك أعقاب ويف طروادة. جيش قتال ويرفض جبينه، مَقطِّبًا املعارك أخيل يعتزل
محاربهم خرسوا أن بعد الحرب خسارة يف اليونانيون يبدأ األحداث. من أخرى مجموعة

األفضل.
أي يف الحبكة بنية يقدم الذي الفعل، جيمس) يقصده الذي (باملعنى الحدث يشمل
ألنها الخيالية؛ القصص قلب هي التي الشخصية من ينبع وهو أرسطو. يقول كما قصة

اإلنسانية. قلب يف
ظلَّت الخيايل الَقصص يف مهمة نعتربها التي الشخصية جوانب بعض أن إالَّ
وعالقات أحداث أيُّ التطوري: الجانب مثل لألدب، األوىل املراحل يف نسبيٍّا مطروقة غري
بالجانب مرتبط آخر جانب الحالية؟ الشخصشخصيته اكتساب عن املسئولة هي وخربات
مقاربات ظهرت وقد املستقبل. يف شخصياتهم بفاعلية الشخصيات اختيار هو التطوري
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لعرص واإلنسانية الفردية النزعتني مع الوسطى العصور نهاية قبيل الجوانب لهذه أنضج
النهضة.8

خياًرا بوصفها الشخصية (1-3)

الشخصية ر صوَّ من أوَّل كان دانتي إن «املحاكاة» الرصني كتابه يف أورباخ إيريش يقول
األول قسمها يف وخصوًصا — اإللهية» «الكوميديا يف ر يصوِّ إذ الحديث؛9 بمعناها
تقدِّم كيف أورباخ ويبني حياتهم. يعيشون كيف بحرية اختاروا أناًسا — «الجحيم»
باستثناء اإلله، قبل من مرتب يشء كل محتوًما، بوصفه الكون اإللهية» «الكوميديا
يمكن لذا شخصياتهم. عىل تؤثر التي الخيارات حيواتهم؛ يف البرش يتخذها التي الخيارات

ألوانه. سابًقا وجوديٍّا دانتي اعتبار
أصدقائه أعز والد كافالكانتي، شبح «الجحيم» من العارشة األنشودة يف دانتي يقابل
ركبتيه، عىل قربه داخل فيجثو دانتي، عىل الشبح يتعرَّف كافالكانتي. جويدو ومعلمه
الذي فريجيل معه وأن وحده، ليس بأنه دانتي يجيبه ابنه. عن يسأل ثم حوله، وينظر
حديثه يف عليه دانتي إجابة يف املايض الزمن الشبح يلحظ وهنا يحتقره. ابنه كان ربما
يسقط الرد، يف دانتي يتأخر وعندما حيٍّا؟» يُعد أَولم كان؟ قلت؟ «ماذا فيرصخ: ابنه، عن

قربه. داخل أخرى مرة الشبح
بالفعل؛ اختار لقد الجحيم. يف عذاب من يلقاه ما كل من عنده أهم كافالكانتي ابن
للشخصية. األدبي للمفهوم مهمة لحظة تلك أن أورباخ يفرتض حياته. مركز هو فجويدو
األحداث تقع ال دانتي، إىل بالنسبة ولكن عميق، ديني طابع ذات قصة اإللهية» «الكوميديا
أورباخ عليه يُطِلق فيما تقع وإنما لإلله، الحتمي الرتتيب حسب الكون يف الحقيقية

وخياراتنا. عالقاتنا عالم الفانني، البرش نحن فيه نعيش الذي الدنيوي» «العالم
األوروبي؛ األدب تاريخ يف مهمة خطوة يأخذ — أورباخ يرشح كما — هنا دانتي
إن هنا. األرض إىل املثايل، األفالطوني العالم من أو السماء، من والحقيقة الفعل ينقل إذ
يمكن ال قَدر إىل أو شخصياتهم، لسمات تفسري ال أناس إىل يشري ال الشخصية مفهوم
إليهم، بالنسبة العاطفية مضامينها عىل بناءً األحداث يقدِّرون أناٍس إىل بل استيعابه،
أحد يف دانتي ر صوَّ وقد األرض. عىل هنا يهمهم ما عىل بناءً لذلك، نتيجة ويترصفون،
عن ون يعربِّ وهم نفسه) الكاتب (ومنهم الناس — الجديدة» «الحياة — السابقة أعماله
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متحف (املصدر: فلورنسا. من دانتي نفي قبل جوتو بريشة دانتي بورتريه :3-4 شكل
للفنون.) بريدجمان إيطاليا/أليناري/مكتبة فلورنسا، الوطني، بارجيلو

بياتريس، يرون عندما الناس ينبهر املثال، سبيل عىل العاطفية. التقديرات من النوع هذا
عادي: شارع يف تسري وهي دانتي، محبوبة

ا جدٍّ وصافية جدٍّا رقيقة تبدو
اآلخرين تحيِّي إذ سيدتي

(ص١١١) صامتًا. مرتجف لسان كل فيصبح
ألهميتها.10 وتَقدَّر الحياة، يف املهمة األحداث تدور األرض عىل هنا
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الخربة من املشتقة الشخصية (2-3)

يف وشخصياته تشورس. جيفري يد عىل اإلنجليزي األدب يف الشخصية تصوير تقدَّم
تلك أكثر الحج. لتأدية طريقهم يف املسافرين من جماعة هم كانرتبري» «حكايات
— نفسها تصف كما — سماتها باث. مدينة من أليسون الزوجة هي تشويًقا الشخصيات
عليهم، بالكذب أحيانًا الناس تخدع كانت كيف ترشح الجنسية. والطاقة البهجة هي
ما هو وهذا الجنسني. بني العالقات بطبيعة فهيمة أصبحت حياتها خالل من أنها وكيف
الحني، ذلك منذ يرتدَّد فتئ ما الذي التساؤل تطرح التي هي إنها شخصية. منها يجعل
ليس السؤال لهذا فهمها إن ا؟ حقٍّ النساء تريده الذي ما كذلك: عنه تجيب التي وهي
من — قصتها حسب — تطوَّر فقد مستمرة. سمة صورة يف الشخصية من جانب مجرد

رجال. خمسة من ل َمُّ والرتَّ الزواج يف الحياتية خربتها
شخصية مع الشخصيات عالم يف الناجحة قفزاته أوىل شكسبري ق حقَّ عدَّة، أجيال بعد
يف — األهليَّة الحرب انتهاء عند — املرسح خشبة عىل يقفز الذي األحدب الثالث ريتشارد

ويقول: املرسحية، بداية

أحزاننا شتاء اآلن
يورك. أبناء من االبن هذا مع بهيٍّا صيًفا يستحيل

األول) البيت األول، املشهد األول، الفصل الثالث»، («ريتشارد
التي والجوهر الظلِّ بني العالقة عىل — هنا — شكسبري لدى الشخصية فكرة تستند
إن ويقول مشوَّه، بجسد ريتشارد شخصية تظهر األول. الفصل يف طرْحتها أن سبق
يتوقع كما ال ذاته، سيصنع إنه يقول ولهذا كالحب؛ أشياء ممارسة من منعه هذا مظهره
املرسحية هذه يف تظهر كما ريتشارد شخصية إن هو. يرضيه كما وإنما منه، اآلخرون
يُِرسُّ وهو فريستها. عىل تنقض أن توشك أفعى نتابع قد كما فنتابعه برْجفة؛ تصيبنا
الظل تأثري قوة من يزيد وهذا عليه، يُقِدم أن قبل فعله ينوي ما — الجمهور نحن — إلينا

والجوهر.
عالمتني والعَرج الحدبة اعتبار يمكن النهضة، عرص من جمهور نظر وجهة من
يعكس شكسبري ولكن 11. للرشِّ وتجسيًدا والروحي الداخيل التشوُّه عىل مرئيتني خارجيتني
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يستخدم كيف الِحظ تآمره. سبب هو الخارجي تشوُّهه أن ريتشارد ويرشح العالقة.
و«ظل»: «مرآة» كلمتَي شكسبري

واإلغواء، الحب حيل أجل من أَسوَّ لم الذي أنا …
… غرامية مرآة عىل أراه بما ألتغزل ر أصوَّ ولم

هذه الساكنة العقيمة لم السِّ أوقات يف
الوقت، لتمضية تُسلِّيني متعة أي أملك ال

الشمس يف ظيل تأمل إال
تشوُّهي. وصف يف واإلسهاب

الحب حلبة يف نفيس إثبات أستطيع ال أني وبما ولهذا،
الجميلة، الطاهرة األيام هذه تمضية أجل ومن

رشيًرا. أكون أن قرَّرت

(١٥ البيت األول، املشهد األول، الفصل الثالث»، («ريتشارد
أما الخارجي، السلوك هو — األول الفصل يف رشحت كما — شكسبري لدى والظل

الداخيل. بالجوهر الظل مقابَلة فهي الشخصية

والالوعي الشعورية األهداف (3-3)

الجديد، جلوب ذا مرسح عىل املرسحية العروض باكورة قيرص» «يوليوس مرسحية كانت
قيرص سريتَْي عىل شخصياته شكسبري بنى وفيها وتبعاته. قيرص اغتيال حول وتدور
والنزعات للسمات شفاهية ملخصات بلوتارك قدَّم بلوتارك. كتبهما اللتني وبروتوس
الذي السبب «كان قيرص»: «حياة يف املثال سبيل عىل يقول فهو للشخصيات؛ االنفعالية
(ص٢٩٩)، ملًكا» ج يُتوَّ بأن شغفه هو وُمهِلكة؛ رصيحة كراهية مكروًها قيرص جعل
النابعة لقيرص— وكراهيته العنيف بمزاجه كاسيوس كان …» بروتوس»: «حياة يف ويقول
مشاعر ألهب من هو — لالستبداد نزيه بغض أي من أكثر عليه الشخيص حقده من

(ص٢٢٩-٢٣٠). بروتوس»
لألفعال املبلور غري والتوصيف العنيف») («مزاجه السمات شكسبري أخذ
كاسيوس شخصية يف وتخيلهما بلوتارك من بروتوس») مشاعر ألهب … («كاسيوس
الطراز من شخصية باعتباره أي منفصلة،12 أحداث يف ويترصف يشعر الذي الفرد

الحديث.
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الذاتي كاسيوس اختيار باعتباره كاسيوس جوهر تصور ذلك؟ شكسبري يفعل كيف
صنعه الذي كاسيوس يخرب وهكذا، بمشاعره. مدفوع أنه وباعتبار دانتي)، رأى (كما
أحدهما وقيرص هو تحدى وعاصف»، بارد يوم «يف مرة ذات بأنه مثًال بروتوس شكسبري
«ساعدني قيرص: رصخ األخرى، الضفة بلوغهما قبل ولكن سباحًة، التيرب نهر بعبور اآلخر

كاسيوس: ويواصل كاسيوس. وأنقذه غرقت.» وإال كاسيوس يا

الرجل وهذا …
كاسيوس بينما معبوًدا، إلًها اليوم صار

االنحناء عليه بائس مخلوق
اكرتاث. بال يوًما إليه يومئ أن لقيرص عنَّ ما إذا

(٢٠٥ البيت الثاني، املشهد األول، (الفصل
التعرض َقبيل من أحداثًا تشكيلية؛ آثار لها تكون أن يمكن مشاهد شكسبري تخيَّل
صار ولكنه مقربًا، صديًقا يوًما كان الذي اإلنسان ذلك قيرص: يالحظ أن دون لإلذالل
إبداع ويكمن ضئيًال/كعمالق». العالم تحته ومن رجليه مباعًدا «يقف الشأن عظيم اليوم
كاسيوس لدى للشخصية املشكِّلة األحداث تثريهما اللذين الشعورين أن يف هنا شكسبري
والفعل التدمري، هو الحقد وهدف الغضب. للهوان ة املِلحَّ النتائج من والحقد. الهوان هما
يف املرء ينظر وهكذا قيرص. اغتيال هو لحبكتها) البنية يمنح (الذي املرسحية يف األسايس

العمق.13 من بمزيد كاسيوس جوهر
ألصدقائه ودَّه يُبدي يُعد لم ملاذا يسأله قيرص. قتل مؤامرة كاسيوسبروتوسيف يجنِّد
وييل نفسه.» مع رصاع «يف كان إنه ويقول صديقه، لتجاهله بروتوس فيعتذر كعهده،

اآلتي: الحوار ذلك

… مشاعرك فهم أسأُت فقد بروتوس إذًا كاسيوس:
وجهك؟ إىل النظر يمكنك هل الطيب بروتوس يا أخِربني

نفسها ترى ال فالعني كاسيوس يا ال بروتوس:
أخرى. بأشياء باالنعكاس، إال

صحيح؛ كاسيوس:
بروتوس يا أسفاه وا

لتعكس كهذه مرايا لديك ليس إذ
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عينيك أمام املخفية قيمتك
انعكاسك. لرتى

أنه عىل الداخيل بروتوس رصاع ويُفرسِّ لربوتوس، مرآًة سيكون إنه كاسيوس يقول ثم
كاسيوس، تفسري دون هذا قبول يف بروتوس يرتدد أن والوارد قيرص. طموح عىل سخط

قائًال: يساعده األخري ولكن

مرآتك، أنا كاسيوس:
مغاالة دون أمامك أكشف سوف

نفسك. عن بعُد تعرفه ال ما

(١٥٦ السطر الثاني، املشهد األول، (الفصل

بروتوس. عانى كما ذاتها، مع رصاع من تعاني أن شكسبري عند للشخصية يمكن
الالوعي.14 اسم اليوم عليه نُطِلق ما والجوهر للظل هذا استكشافه يف ر يصوِّ وشكسبري
ال بأهداف مدفوعة تتحرك التي األدبية للشخصية الخصبة الفكرة تلك إىل نصل وبهذا
ولكن القراء. نحن إليها نفطن أو أخرى، شخصيات إليها تفطن بينما بنفسها، تدركها
الشخصية، حول فرضيًة لنا قدَّم قد الطريقة بهذه يكون شكسبري إن القول يسعنا ال
يف فعله ما شكسبري. استخدمه الذي األسلوب عن يختلف بأسلوب تُطَرح فالفرضيات
كذلك ويساعدنا مقبوًال، أصبح الشخصية عن والحديث للتفكري أسلوب طرح هو اعتقادي

أعمق. فهًما أنفسنا وفهم اآلخرين فهم عىل

والشخصيات والحبكة الفعل (4-3)

وتَعد أنفسنا، وعن اآلخرين، عن نكوِّنها التي العقلية النماذج من إذًا الشخصيات ر تتطوَّ
والخطط األهداف تنبع الشخصية ومن األدبي. األدبية-الحلم املحاكاة من رئيسيٍّا مكوِّنًا
نموذجيٍّ نحٍو عىل تقع أحداثًا، األفعال تُنتج نموذجية، رسدية حبكة أي ويف واألفعال.
املنسوجة الحبكات يف هذه وتؤدي الشخصيات. خطط عىل تطرأ التي التقلُّبات بسبب
نظًرا القصة؛ قراءة عند منطقية تبدو ولكنها ما، حدٍّ إىل متوقعة غري نتائٍج إىل بإحكام
يرجع ال العاملي األدب يف مهمة تزال ال الحبكة فكرة أن يف والسبب املحيطة. الظروف إىل
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ال ألننا كذلك ولكن بالكامل، توقعها يمكننا ال تأثريات لها البرشية ترصفاتنا أن إىل فقط
تَُعد والحبكات الفهم، تمام نفهمها ال ألسباب نترصف ما وغالبًا نريده، ما دوًما نعرف

معها. التعامل وكيفية املشكالت، من النوع لهذا دراسات
املتوقع غري التغري عىل — األول الفصل يف رشحت ما نحو عىل — أرسطو أطلق
حبكة. ألي أسايس التحول هذا إن وقال «التحول»، اسم رسدي عمل يف الظروف يف
بدورها واملشاعر عة، املتوقَّ غري األشياء عادًة تثريها املشاعر أن بسبب أساسيٍّا كان وربما
اليومية الحياة لبنية ييل بما أشبه مخطط أمامنا يرتسم وهكذا الخيالية. للقصص أساسية

الرسديَّات: ولحبكات

املشاعر ← النتائج ← األحداث ← األفعال ← وجداني) نوع (من األهداف

الجوانب من تُستَقى أهداف مجموعة عن عبارة هي األدب يف الشخصية جوهر فكرة إن
مميزة. أفعال هيئة عىل تخرج التي النيات تتكون األهداف هذه ومن للعالقات، العاطفية
تتشكل الشخصية بأن املتعلقة شكسبري طبقها التي الفكرة املجتمع يف شاعت وقد
وُقدَِّمت منها.15 تنبع التي وجدانيٍّا املهمة واألفعال الوجدانية، األهمية ذات باألحداث
أدخلت قد املحاكاة نماذج أن يبدو املقابل ويف الخيالية، القصص محاكاة نماذج يف الفكرة

اليومية. الحياة تفاهمات إىل الفكرة
— هذا يومنا حتى أفضلها وربما — األدب يف الشخصية ملوضوع مناقشة أشهر إن
الشخصية بني فورسرت يُفرِّق وفيه الرواية». «أركان كتابه يف فورسرت إم إي مناقشة هي
تقوم الكرتونية، كالقصاصة فهي املسطحة الشخصية أما رة. املتحوِّ والشخصية املسطَّحة
الرشيرة (كالشخصيات واحد دافع نقرؤها التي األفعال إىل يحركها أو واحدة، صفة عىل
الشخصيات أما الحبكة. يف محدَّد هدف لخدمة موظفة هي أو القصص)، من كثري يف
يف الوظيفة أو الدافع أو الصفة أحادية متجاوزة األشياء وتفعل تحس فإنها رة، املتحوِّ
هذه ومثل داخلية. رصاعات تعاني قد أو متضاربة، دوافع لديها يكون قد بل الحبكة،
يحتويها: الذي الورق حدود خارج حية تصري وهي ذاتها، حدِّ يف مشوِّقة الشخصيات
النوع هذا عن فورسرت ويقول نعرفهم. الذين كاألشخاص عقولنا، داخل — أي — حية
بالفعل)، تشبهنا قد أنها من الرغم (عىل تشبهنا ألنها ال حقيقية، «إنها الشخصيات: من

(ص٦١).16 مقِنعة» ألنها ولكن
وكمعارفنا) (كأنفسنا الشخصيات ألن الخيالية؛ للقصص مهمة العقل نظرية إن
نفسها، الشخصيات تعرفه ال الدوافع بعض عدة.17 دوافع ولكن واحًدا، دافًعا تملك ال

122



والحدث والفعل الشخصية

ولكنها الشخصيات تعرفه قد الالئقة، غري الرغبات أو الثقة ضعف مثل اآلخر، والبعض
التفكري أو ا؟» حقٍّ هي تريده الذي «ماذا للتساؤل: القارئ يدفع وهذا إخفائه. عىل تحرص
إن االنتقام؟» حب هو الحقيقي دافعه تُرى يا هل ولكن الصواب، بفعل «مهتم أنه يف
خالله من نصل ولكننا األمور، هذه مثل حول فقط فيه نتساءل ال عالٌم الخيايل الَقصص

فهمها. إىل — األحوال أحسن يف —

العالقة من الشخصية نشوء (4)

يوضح وكيف الحدث، الشخصية تحدِّد كيف استكشاف الخيايل الَقصص أجاد طاملا
يف إجماًال ر تُصوَّ القصرية والقصص الروايات يف الشخصية لكن الشخصية، الحدث
الشخصية تكوين يف املؤثرة التغيريات أهم أن معرفتنا من الرغم عىل بلوغها، مرحلة
النفس علم ولعلَّ غيابهما. يف وأحيانًا الوالَدين، مع ذلك يكون ما وعادًة الطفولة، يف تحدث

املجال. هذا يف القصص معظم سبق
من األوىل األعوام يف تُبنى الشخصية أسس أن إىل املجال هذا يف املهمة األبحاث تشري
وهو باولبي، جون النظرية هذه طرح رعايتنا. عىل يقوم من أو نا بأمِّ عالقتنا يف العمر
وأمهاتهم آباءهم فقدوا الذين األطفال مع الثانية العاملية الحرب أثناء عمل نفس عاِلم
واالحتجاج؛ الحزن من مختلفة مراحل يف األطفال الخسائر هذه دفعت الحرب. جرَّاء
تطورهم يف أسايس عامل أضري اليائس. االستسالم من حالة إىل النهاية يف وصلوا حتى
وقد شخصياتهم. عىل البالغ أثره لهذا وكان — رعايتهم عىل القائم مع عالقتهم هو —
تُكوِّن نظام وهو الفطري، االرتباط حول لورنز كونراد بأبحاث زمالئه من باولبي أُعِلم
ويصدر حولها ويتحرك اليشء، بعض الحجم كبري يشء أول مع وثيقة عالقة الطيور فيه
األمر رتَّب لورنز أن غري األم، هو عادًة اليشء هذا يكون أن الطبيعة شاءت ولقد أصواتًا.
عند نفسه األثر له كان ما وهو األحيان، بعض يف اليشء ذلك نفسه هو يكون بحيث
به مرتبطة صارت التي الطيور من أخرى وأنواع اإلوز عن لورنز كتب وقد الطيور.

فطريٍّا.
األطفال النفصال البالغة اآلثار حول ومالحظاته الفطري، االرتباط فكرة عىل وبناءً
لديهم يكون البرش األطفال أن النظرية ومفاد التعلُّق. نظرية باولبي أدرك ذويهم، عن
الرعاية. أو الحماية لهم يوفر من وهو رعايتهم، عىل يقوم بمن لالرتباط بيولوجي استعداد
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املقابل هو التعلُّق فإن للثدييات، الفسيولوجية الخصائص من الصغر يف الرَّضاعة إن وكما
لها. النفيس

تأخذ أن يمكن التعلُّق رابطة أن — باولبي مساعدة — إينزوورث ماري الحَظت وقد
وأمه، الطفل بني الفصل عند يحدث ما إىل استناًدا وزمالؤها هي صنََّفتها مختلفة، أنماًطا
ثم املالحظة، تحت غرفة يف مًعا وحدهما واألم الطفل يُرتَك إذ أخرى؛ مرة شملهما جمع ثم
ويسمى — العالقة أنماط أحد يف أخرى. مرًة تعود دقائق بضع وبعد الغرفة، األم تغادر
اللقاء يكون عودتها وعند الطفل، ينزعج الوقت لبعض األم غابت إذا — اآلمن التعلُّق
عودتها وعند متاحة، تُعد لم األم أن أدرك وكأنه الطفل يبدو التجنُّبي التعلُّق يف أما سعيًدا.
بدا فقد املرتدِّد التعلُّق يف أما يحيِّيها. وال انطوائي استقاليل بأسلوب يترصف التغيُّب بعد
عليها. حانًقا يكون التغيُّب بعد رجوعها وعند عليها، يُعتَمد ال األم أن اكتشف الطفل وكأن
نمًطا أن يبدو منها) كلٍّ داخل تنويعات توجد (التي األنماط هذه كل بني ومن
اإلنسان.18 حياة يف مهمة عالقة أول يف الشعورية االستجابة إىل استناًدا يرتسخ واحًدا
بلوغه.19 سنوات يف العالقة هذه مخطط الطفل ويحمل األساس، هذا عىل تُبنى والشخصية

نفيسللشخصية تحليل (5)

طفولة مراحل من للهروب الخيالية القصص يف األمثلة من هائل عدد وجود من الرغم عىل
الخربات من الشخصية نشوء لكيفية جيدة قصصية أمثلة يف التفكري يمكنني ال رهيبة،
وهو الخيايل، للقصص الشقيق الفن إىل النظر يمكننا ولهذا الطفولة. يف للتعلُّق التشكيلية
بأفكار مروًرا بلوتارك، كتبها كما الحياة ِسرَي من خط رسم نستطيع وبهذا الحياة. ِسرَي
الحياة،20 سرية فن إىل أخرى مرة عودًة ثم للشخصية، الوجدانية األسس حول شكسبري
كتابة يف التعلُّق تأمالت يَُوظِّف للوجدان» الخفيَّة «العبقرية بعنوان بديًعا كتابًا نجد حيث
ثالثة شخصيات هافيالند-جونز وجانيت ماجاي كارول تصف الكتاب هذا يف رَي. السِّ
مؤسس روجرز كارل فهو األول أما النفيس. العالج يف مؤثًرا منهًجا منهم كلٌّ ابتكر رجال،
العقالني العالج مؤسس إليس ألربت فهو الثاني وأما النفيس، العالج يف اإلرشاد منهج
منهج مؤسس بريلز، فريتز فهو األخري وأما املعريف، السلوكي العالج روافد أحد االنفعايل،

النفيس. التحليل من مباَلَغة نسخة وهو العالج، يف الجشطلت
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الشعورية املوضوعات حول وهافيالند-جونز ماجاي لكتاب األساسية الفكرة تدور
منظومة تسودها العموم، يف وحيواتنا عالقاتنا، أن واملقصود الشخصية؛ عىل تستحوذ التي
بأحاديته األسلوب وهذا للشخصية، معينًا وجدانيٍّا أسلوبًا وتَشكِّل املشاعر، من واحدة
بنا، اآلخرين ارتباط كيفية عىل يؤثر معينًا نمًطا يحدد جميًعا) علينا ينطبق (والذي
مخزونه قيَّد املرء أن وبما الحياتية.21 املشكالت من مميٍز بنسٍق مصحوبًا عادًة ويكون
مع التعامل عليه فإن األوىل، الحميمية عالقته يف — تقريبًا حتمي نحو عىل — الوجداني
يف واالنشغاالت العالقات من معينة طرق إىل املرء تقود أنها يبدو التي التقييد ذلك تبعات

البلوغ.
النظريات من وغريها التعلُّق نظرية عىل وهافيالند-جونز ماجاي اعتمدت وقد
من لكلٍّ وجدانية أسس ذات حياة ِسرَي وكتبتا املشاعر، عمل كيفية تتناول التي الحديثة
أخرى، ومواد شخصية مذكرات منهم لكلٍّ تتوفر كانت الذين وبريلز، وإليس، روجرز،
عالمات استقراء من ستتمكنان كانتا إذا ما استكشاف بهدف العلمية، مؤلَّفاتهم عىل عالوة
عن يُنتَج فيلم بأول استعانتا ذلك، عن فضًال املواد. تلك يف شخصياتهم طبائع عىل دالة
مؤخًرا انفصلت جلوريا تُدعى امرأة الثالثة املعالجني من كلٌّ يقابل وفيه النفيس،22 العالج
عىل منهم كلٍّ شخصية تتجىل الفيلم ويف ساعة. نصف ملدة معها ويعمل زوجها، عن
خطبة، إليس عليها يلقي بينما باحرتام، جلوريا إىل روجرز ينصت إذ بوضوح؛ الشاشة

ما. حد إىل بريلز عليها ر ويتنمَّ
كارل شخصية دراسة وهي أَال الشخصية؛ دراسات من واحدة هنا عليكم أعرض
مورسة. أصولية مسيحية أرسة إىل ينتمون أطفال ستة بني الرابع روجرز كان روجرز.
حياته، عىل خشيا والديه أن لدرجة الصحية، حالته سوء من طفل وهو يعاني وكان
املشاعر بعض ولكن املشاعر، دافئة األرسة كانت اهتمامهما. من كبريًا نصيبًا له فكرَّسا
غلبت زوجية حياة بقليل الجامعة يف تخرجه بعد روجرز بدأ الغضب. مثل ممنوعًة كانت
العالج من جديًدا نوًعا فيها أسس واستثنائية، متميزة مهنية ومسرية السعادة، عليها
كتب يقولونه. ما تأويل محاولة دون مرضاه، إىل وتعاطٍف ُهٍم بتفَّ اإلنصات عىل القائم
امرؤ ولكنه املهني، املستوى عىل منعزًال العمل يفضل وأنه خجوًال، كان أنه مذكراته يف
يغضب، ال يكاد رفيق شخص أنه عنه الناس انطباع وكان الوثيقة. بالعالقات يستمتع
إىل كثريًا روجرز ل وتنقَّ هائلة.» درجات إىل «مزعًجا املهنة يف زمالئه بعض وجده بينما

زمالئه. مع مشكالته من هربًا كان ذلك ولعلَّ املهنية، مسريته خالل جديدة مناصب
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ييل: ما وهافيالند-جونز ماجاي كتبت

أو تجنُّبية وليست آمنة، كانت روجرز حياة يف األوىل التعلُّق عالقة أن يبدو
… مضطربة اآلخرين االجتماعيني الرشكاء مع عالقاته كانت ربما ولكن مرتددة.
الناس، إىل ينجذب كان ذلك رغم ولكنه الخجل، شديد كان روجرز أن الوارد من
وكان املواجهة. مجموعات أسلوب فيها يعتمد عالج جلسات ينظم كان ما وعادًة
مع رصاع يف األحيان أغلب يف كان كما لحياته. مركًزا اآلخرين يجعل ما غالبًا
(ص٥٧) . خاصٍّ نحٍو عىل عدوانيٍّا أو «غاضبًا» رجًال يكن لم أنه إال اآلخرين،

يتوق كان أساسيٍّا ارتباطيٍّا مخطًطا كوَّن روجرز أن وهافيالند-جونز ماجاي تقرتح
نابًعا كان ربما الخزي، من كبري بقدر مشوبًا كان ولكنه الوثيقة، للعالقات خالله من
بعد القصور. نقاط إىل لإلشارة دائم استعداد عىل أم مع األصولية، املسيحية نشأته من
باملدرسة، التحق عندما الحياة بحقيقة روجرز ُصِدم املحمية، الدافئة األوىل الطفولة نعيم
والقرب للحميمية اشتياقه قط يفارقه ولم وتنافسهم، إخوته ملضايقات كذلك وتعرَّض
الشفاهية غري تفاعله أنماط يف روجرز يُظِهر كذلك. خجله يفارقه لم ولكن العالقات، يف
الرتدد عن تنم التي األصوات يف أو عينيه إعراض يف سواء تظهر الخجل من عالية درجة
االرتباط من جوٍّ توفري عىل القائم العالج ألسلوب رائًدا كان فقد عمله، يف أما حديثه. يف

ملرضاه. اآلمن
تعبريات أن إىل الوجه) تعبريات تحليل يف (الخبريتان وهافيالند-جونز ماجاي وتشري
املائلني حاجبيه أن إالَّ كبري، اهتماٍم عن تنم الفيلم يف جلوريا مع حديثه أثناء روجرز
ضمنيٍّا جلوريا روجرز دعا لقد بالحزن. يوحيان جبهته منتصف تجاه األعىل إىل قليًال
قد تكون وبهذا حميمية، أمور إىل التَّطرُّق تتضمن أن يمكن حمائية عالقة يف الدخول إىل
دوًما روجرز يمنحها التي الفرصة من واستفادت الذاتي، للنقد املصاحب الخزي تفادت
قائلة: الجلسة عىل جلوريا علََّقت وقد الذات. قبول من أعىل درجة نحو باالقرتاب ملرضاه
وشعرت روجرز، الدكتور مع أكثر بقدر العطوفة الرقيقة املحبوبة ذاتي استشعرُت «لقد

فاجأني.» ما وهو جنسية، موضوعات إىل التطرق عند حتى أكرب، وانفتاح بحرية
راضيًا كان إنه قال الخالصة، لتقديم الجلسة بعد الكامريا أمام روجرز تحدَّث وعندما
قال حينما محددة، لحظة إىل االنتباه وهافيالند-جونز ماجاي تلفت هنا األمور. سري عن
«… املرة هذه حقيقية كانت أنها أشعر وأنا عالقة، دخول عىل قادًرا أكون «حينما روجرز:

126



والحدث والفعل الشخصية

كاآلتي: وهافيالند-جونز ماجاي عليه تُعلِّق ما وهو كلمات، بضع آخر مع صوته عال إذ

الفخر، وفرحة باإلثارة إحساسه وتصاعد اللحظة، هذه يف تلقائية حالة يف كان
وعفوية، انفتاًحا أكثر آخر تعبري إىل اللحظة تلك غمرة يف وجهه تعبري وتغري
الفيلم يف «الخالص» لالهتمام الوحيد النموذجي التعبري النقطة هذه يف ونرى
املزيد. يكشف ذلك بعد يحدث وما وتقوسهما). حاجبيه ارتفاع (مع بالكامل
العضالت تتدخل أن قبل فقط الثانية من جزءًا املرفوعان الحاجبان بقي
تعبري راسمة األسفل إىل وتجذبهما للحاجبني، الخارجيني الطرفني يف املتَحكِّمة

(ص٩٠) املائلة. الوجه هيئة مع الحزين الحاجب

الوجدانية الرتكيبة أن غري للحظة، أنجزه بما والسعادة باإلثارة روجرز شعر لقد
أكثر الذات عن الرضا عن فالتعبري اللحظة؛ تلك يف باالسرتسال له تسمح لن لشخصيته
رسعان لذلك بالفخر؛ يشعر أن أبًدا للمرء يجوز ال أنه واألكيد مشني، أمٌر الالزم من

املعتاد. الحزين تعبريه وجهه وتابع مظهره عىل الخزي طغى ما
قال: حني بتلك شبيهًة فكرًة بروست مارِسل طرح وقد

ما كثرة من العادة بحكم ثابتة صارت تعبريات إال ليست وجوهنا مالمح إن
يف فعلت مثلما االعتيادية، الحركة تلك صورة يف الطبيعة ثبَّتتنا وقد تكررت.
الثاني) الجزء املفقود، الزمن عن (البحث الحوريات. انسالخ ويف بومبي، كارثة

مهنته؟ زمالء من وغريهم النفسيني األطباء من وغريه روجرز بني العداوات عن ماذا ولكن
تنشئته من مستًقى اعتقاد إىل مستنًدا كان تعاُمله أن وهافيالند-جونز ماجاي تقرتح هنا
بتحفظ، الغرباء مع للتعامل َدَفعه ما وهو الذاتي، صالحه بفضل بخصوصيته الدينية

بازدراء. وأحيانًا
كأفضل — الشخصية لفهم جديًدا نطاًقا وهافيالند-جونز ماجاي ترسم وهكذا
ثم شكسبري، بويليام ومروًرا دانتي من بدءًا للشخصية، الخيالية القصص دراسات
التفاعل يف تنشأ أنها باعتبار — وولف وفريجينيا إليوت، وجورج أوستن، جني إىل وصوًال
نحن نظن أال ينبغي كيتس، جون قال وكما الالحقة. التفاعالت تُشكِّل ثم اآلخرين، مع
أين كيتس: ويتساءل الروح. لصنع واٍد يف ولكن الحزن، من واٍد داخل نحيا أننا البرش

كهذا»؟ عالم «يف إال تُصنَع أن للروح يمكن
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أغلب تتناول بينما اإلنسان، حياة يف األول الحب هي العموم يف التعلُّق عالقة إن
وهافيالند-جونز ماجاي كتاب يفيد فقد ولهذا الثاني. الحب قصص األدبية الحب قصص
تكوُّن تناوله خالل من والثاني األول الحب عالقتَي بني الربط يف كربى فائدة األدباء
من راسخة ألنماط اعتيادية حركات يخلق بما األرسية والثقافة التعلُّق من الشخصية

املشاعر.23

الكتب مع العالقات (6)

بدء يتطلب وباملثل، الكرم. من معينًا قدًرا جديد شخص مع جديدة عالقة بدء يستلزم
من معينًا قدًرا فيلم أو مرسحية أو رواية أو قصرية قصة أو قصيدة مع جديدة عالقة
استقبال عىل قادًرا يصبح املرء أن يبدو حينئٍذ، باملؤلف. للثقة املرء يحتاج إذ الكرم؛
الذين ريتشاردز إيه آي طالب أظهر باملرور. لها ويسمح ذهنه، يفتح املؤلف؛ إبداعات
األركان «عند السطر بهذا تبدأ التي دون جون قصيدة مناقشة يف املشاركة عن تمنَّعوا
التعامل يف الناس حذر مدى الثالث) الفصل (انظر انفخوا.» لألرض، الدائرية الوهمية
بحاجة نكون قد أننا إىل ٢٠٠٩ عام ويلز-جوبلينج ريبيكا أشارت وقد قراءاتهم. مع
عواملنا تحطيم يف تتسبب قد وأفكاًرا توجهاٍت نستقبل أن نريد ال ألننا الحذر؛ ي توخِّ إىل
أقرأ كنت أنني عالية، بناية يف شقة أسكن كنت حني عديدة، سنوات منذ أتذكر الداخلية.
للغاية، القصة تلك أزعجتني وقد مؤلفاته) بعض يعجبني (الذي دال لروالد قصرية قصة
ال األبد. إىل منه ألتخلص البناية؛ قمامة أنبوب يف وألقيته بالكتاب أمسكت أنني لدرجة

ا. جدٍّ جيدة قصة كانت ولعلَّها العنوان، أتذكر
يف األقوى عالقتنا نكوِّن أننا أظن فقط. بالكاتب نرتبط ال نحن ذلك، عىل عالوة
التشبيه ولعلَّ املؤلف. مع ربما ثم الراوي، ولعله الشخصيات، إحدى مع الخيالية القصص
الصداقة. عالقة هو خيالية قصة بأي لعالقتنا — الثاني الفصل يف أوضحت كما — األفضل
أصدقائنا، اختيار يف حذرين نكون وكما يغريوننا. واألصدقاء فينا، يؤثرون فاألصدقاء
حديثها (يف وولف فريجينيا نبهتنا كما الشخصيات، عىل الحكم يف قدراتنا عىل اعتماًدا
ما اختيار يف نفسه بالقدر حذرين نكون كامربيدج)، جامعة يف ١٩٢٤ عام ألقته الذي

عقليٍّا. معهم ننهمك الذين الرواة أو األدبية الشخصيات واختيار نقرأ،
منذ القديمة اليونان يف الحياة تخيل عىل تماًما قادرين نكون قد أننا من وبالرغم
أيًضا، ذلك يف وراغبني النجمي، سنتوري ألفا نظام يف قمر عىل الحياة حتى أو عام ٢٥٠٠
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خيالية شخصيات عقل عىل باالنفتاح األمر يتعلق حني والرغبة القدرة تلك نفقد فقد
وهي إنساني.» يشء أي أستغرب وال إنسان، «أنا تريانس الروماني الشاعر قال معينة.
بغياب شعر ما كثريًا أنه بد وال ما، يوم يف عبًدا كان قائلها ألن للغاية؛ صادمة عبارة

اليشء؟24 بعض فيها مبالًغا تكون هل معه. اآلخرين تعامل يف اإلنساني التعاطف

أصدقاء بوصفهم الشخصيات (1-6)

كان ربما بل تنويه. ا عمَّ ويتساءلون الشخصيات، مع الخيالية القصص يف القراء يشتبك
عقولنا يف متواصل تدبُّر مسألة العقل نظرية تكون خيالية، قصًصا نقرأ عندما أننا األمر
باألفكار املرتبطة العقلية األفعال ومنها للشخصيات، القادمة األفعال احتماالت لنطاق
نحو عىل أحيانًا تفاجئنا كانت وإن الشخصيات، أفعال إدراك يمكن وهكذا واملشاعر.

برضانا. يحظى
أشياء تفعل بشخصياتهم أحيانًا يتفاجئون أنفسهم الخيالية القصص مؤلفي إن بل
وسارة تايلور مارجوري نرشت (املؤلفني). أنفسهم هم سيطرتهم نطاق خارج تبدو
كتَّاب من كاتبًا ٥٠ مع شخصية مقابالت إىل مستندًة دراسة كوهاني وأديل هودجز
محرتفني بني املشاركني املؤلفني نطاق وتراوح الظاهرة. هذه الستكشاف الخيايل القصص
أربعة عدا فيما جميًعا، وا وعربَّ بعُد. أعمال أي لهم تُنَرش لم وأشخاص مؤلَّفاتهم، نُرشت
املستقلة. الفاعلية من بيشء تترصف بالشخصيات فيها شعروا بخربات مرورهم عن منهم،
وكان غريهم، من أكثر الظاهرة لهذه تعرضوا أعمالهم نُرشت الذين املؤلفني أن وتبنيَّ
وجدت كما بالخربة. مرتبطة ظاهرة بأنها يوحي ما وهو استفاضة، أكثر لها وصفهم
عن أكثر بقدر املؤلفون تحدَّث — العاديني الناس مع مقارنة — أنه وزميلتاها تايلور
درجات من أعىل درجات أيًضا الُكتَّاب ل وسجَّ األطفال. مثل خياليني رفقاء لديهم أن

التعاطف. اختبارات يف العاديني األشخاص
تحليالت يف يؤيدها ما باستقاللية الشخصيات بانطالق املتعلِّقة النتيجة هذه وتجد
كاتبًا ١٤ بينهم من بارزين ُكتَّاٍب مع ريفيو باريس مجلة أْجَرتها مقابلة ٥٢ لحوايل
أصل من ٣٠ أن بيرتسون وجوردان دجيكيك ومايا أنا وجْدُت وقد نوبل.25 بجائزة فائًزا
ألي توصلوا قد كانوا إذا عما ُسئلوا الذين ريفيو باريس مجلة قابلتهم ممن شخًصا ٣٣
تلك وأن بالفعل، جديدة أشياء اكتشفوا بأنهم أجابوا كتابتهم أثناء جديدة اكتشافات

الُكتَّاب. يتوقعها لم بطرٍق الشخصيات ف ترصُّ غالبًا تشمل كانت االكتشافات

129



األحالم كما

فيقول: الرواية» «أركان كتابه يف الظاهرة لهذه فورسرت إم إي ويتطرَّق

وألن التمرد. بروح مليئة تكون ولكنها استدعائها، عند الشخصيات تحرض
حياتها، عيش تحاول فهي مثلنا، الناس مع التماثالت من بالكثري َمْألى حياتها
إنها للكتاب. األسايس للمخطط خيانة يف متورطة ثم من تكون ما وغالبًا
وغالبًا إبداع، بداخل تحيا إبداعات فهي السيطرة»؛ نطاق عن و«تخرج «تهرب»
تقطع فسوف الكاملة بالحرية حظيت ما وإذا معه؛ متناغمة غري تكون ما
لنفسها تنتقم فسوف الشديد الكبت وطأة تحت أبقيت ما وإذا إربًا، إربًا الكتاب

(ص٦٤) أمعائه. بتعفن وتدمره باملوت،

الشخصيات عقول داخل أنفسنا نتخيل الذين الوحيدين لسنا القراء نحن فإننا ولذلك،
فاالحتماالت ذلك؛ من شيئًا يفعلون الُكتَّاب إن بل القصة، يف املتمثلة املحاكاة نجري ونحن
الشخصية. تخيُّل طريقة عىل التأثريات من غريها تسبق الفعل سياق يطرحها التي

معينة.26 قرسية اجتماعية مواقف يف عقل نظرية عقلنا نظرية تصري آخر، وبأسلوب
«شخصيات اسم عليها تطلق ما أن إىل (٢٠٠٨ (عام كاديو فالنتني نبهت وقد
غياب ويف جديدة. احتماالت أيًضا تفتح ولكنها مستقلة، فاعلية فقط تملك ال جامحة»
تحققها التي اإلمكانيات إىل الوصول املؤلف يستطيع ال قد ونزعاتها، الشخصية سمات
الُكتَّاب، لشخصيات امتدادات هي الجامحة الشخصيات أن كاديو وتفرتض الشخصيات.
امتدادات تساعدنا أن يمكن «بل أخرى، طريقة بأي إليها الوصول عن يعجزون قد
لطيًفا، شخًصا املرء يكون بأن مثًال املرتبطة املعتادة الحدود تجاوز عىل تلك الشخصية

هادئًا.»27 أو مزعًجا شخًصا أو وقًحا، شخًصا أو

داريس السيد شخصية (7)

يف املرء يلحظها التي والكربياء الحب بني العالقة حول وتحامل» «كربياء رواية تدور
الرشد. مرحلة بدايات منذ مقيدة صارت التي شخصيته

اآلخر. عن الكثري يعرف ال بشخص تبدأ أن حب قصة أي يف املهمة الفرضيات من

ساخرة. طبيعة ذي ولكن ماهر وأٍب ساذجة، ولكن حنون ألم ابنة بينيت إليزابيث
«روميو يف نفسها. من نابعة وتوقعات وآمال معتقدات املحتمل لحبها تحمل وهي
يف أما الظهور. بمجرد الخارجي، مظهرها ملجرد جولييت غرام يف روميو يقع وجولييت»
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فعله ما ل أوَّ ألن كربيائها؛ جرح تضميد موقف من تبدأ إليزابيث فإن وتحامل»، «كربياء
عليه — كذلك القراء وتعرُّف — تعرُّفها مع حبها وينمو قاسية. بكلمات التفوُّه هو داريس
ولكن الرواية. أحداث سري مع تغريًا طبيعتها تشهد شخصية فهو داريس أما تدريجيٍّا.

أوستن. جني صورتها كما للشخصيات املبدئي الوصف يف أوًال لننظر
من األوىل الفصول يف شخصياتها لسان عىل التعليقات من الكثري أوستن تسوق
يف بينيت السيد فيقول الشخصية؛ بموضوع اهتمامها لنا لتوضَح وتحامل»؛ «كربياء
أسبوعني بعد املعرفة حق آخر امرئ شخصية معرفة املرء يستطيع «ال الثاني: الفصل
الفصل يف الجديد) بارك نيذرفيلد (مستأجر بينجيل السيد بينيت جني تصف ثم فقط.»
ما وهو تربيته.» رقي عىل عالوة … ومرح، املزاج، وحسُن «حصيٌف، إنه: قائلًة الرابع
بأيِّ يجدر التي … الوسامة جانب إىل «هذا قائلة: إليزابيث الصغرى أختها عنه تُجيب

كاملة.» إذًا شخصيته استطاع. إن بها يتميَّز أن شاٍب
بشخصية وتحامل» «كربياء لرواية االفتتاحية الفصول يف األسايس املوضوع يتعلق
الرغم «عىل صديقني كانا الرجلني إن الرابع الفصل يف الراوي يقول بينجيل. داريسصديق

شخصيتيهما.» تناقض من
ما أكثر منها نقرتب التي هي إليزابيث شخصية تكون وتحامل»، «كربياء بداية يف
وُمِحبَّة محببة، شخصية إليزابيث جعل خالل من ظني، يف هذا، أوستن وتدبِّر نكون.
أوستن تدبِّر كذلك الخاصة. حياتها يف واألملعية بالفطنة وتتميز جني، أختها تجاه وودودة
الذين األشخاص مع التعاطف نستطيع فنحن الكتاب. بداية يف مأزق يف واقعة إليزابيث أن
الحفل يف به. دراية عىل أوستن جني كانت ما وهو مشكلة،28 يف كانوا إذا جيًدا نعرفهم ال
… معها ويرقص املحتمل، العريس بينجيل السيد باهتمام بينيت جني تنفرد الراقص
جني». بسعادة إليزابيث «تشعر — الرَّاوي يقول وكما — جني يُريض ما وهو مرتني،
عىل بعُد. بينيت جني نعرف ال ألننا نفسها؛ بالدرجة القراء نحن يحركنا ال هذا ولكن
(بصوت بينجيل مع عنها يتحدث حينما إليزابيث داريس السيد يجرح ذلك، من العكس
وتقول «الستمالتي».» الكايف بالجمال ليست ولكنها بها، بأس «ال لتسمعه): يكفي بما عاٍل
لو بسهولة «كربيائه» عن التجاوز بإمكاني «كان الخامس: الفصل يف ذلك بعد إليزابيث
إليزابيث، عن الكثري نعرف ال الرواية من املرحلة هذه يف «كربيائي».» بإهانة يسبق لم أنه

الحرج. ملوقفها نظًرا معها التعاطف ذلك رغم نستطيع ولكننا
معهود هو كما أساسية طرائق ثالث خالل من للُقرَّاء ف فتتكشَّ داريس شخصية أما
الثالث الفصل يشهد له. الراوي وصف هي األوىل الطريقة عرش. التاسع القرن روايات يف
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انتباه داريس السيد جذب ما «رسعان الراوي: ويقول الراقص، الحفل إقامة الرواية من
طلَّته، ونبل مالمحه، ووسامة قامته، وطول مظهره، رقي بفضل القاعة، يف كان من كلٍّ
الذي َدْخله عن دخوله من فقط دقائق خمس غضون يف انترشت التي املعلومة عن فضًال

العام.» يف آالف عرشة إىل يصل
صديقه أختَْي عدا ما فتاة أي يرفضداريسمراقصة الفعل. يأتي الثانية الطريقة ويف
رجال أكثر كان شخصيته. «تقرَّرت قد بذلك إنه الراوي ويقول التأدب. من بدافع بينجيل
أنه يبدو الذي املوقف ذلك بعد الفعل هذا ويأتي اإلطالق.» عىل وأبغضهم ِكربًا العالم
لتأكيد كان لو كما إليزابيث، بخصوص املهينة مالحظته يف املتمثل داريس، شخصية حدَّد
فالحبكة أرسطو، قال وكما الحبكة. أساس كونه من أهميته الفعل يستمد الحكم. هذا
عىل شكسبري زمن منذ األفعال جمعت وقد وآثارها. األفعال بها نفهم التي الوسيلة هي
تعمل بدورها األحداث وهذه األحداث، وتحديد الحبكة، لتقديم السبيل كونها بني األقل

إليزابيث. عن املهني حديثه يف داريس فعله ما ذلك ومثال الشخصيات. إيضاح عىل
اآلخرين. تعليقات يف فتتمثل الشخصية، تصوير طرائق من الثالثة الطريقة أما
قائلة داريس عن إليزابيث صديقة لوكاس تشارلوت تتحدث الخامس، الفصل يف وهكذا،

مغروًرا.» يكون أن يف «الحق» «له والثروة الَحَسب يمتلك دام ما إنه
وقت يف بداياته يف كان فقد للشخصيات، الداخيل الحديث عن الكشف أسلوب أما
بعد وصار عرش، التاسع القرن بداية يف ُكِتبَت التي وتحامل» «كربياء رواية صدور
يُستَخَدم ال العرشين. القرن بدايات يف وولف فريجينيا أعمال يف أساسيٍّا أسلوبًا ذلك
يُسِهم بينما ندر، فيما إالَّ داريس شخصية مع الرواية هذه يف الداخيل الحديث أسلوب
وهي الداخلية أفكارها من ملحة القراء نحن ندرك إذ إليزابيث؛ شخصية رسم يف بقوة
إالَّ مرسورتني.» تكونا حني الظِّل ة ِخفَّ ينقصهما «ال بينجيل أختَْي أن كيف تفكر
… «مغرورتني جعالهما املستوى رفيعي بأشخاص االختالط واعتيادهما ثراءهما أن
بما تشارلوت تنبهر بينما وهكذا، اآلخرين.» واحتقار بنفسيهما، باإلعجاب وخليقتني
بعني األمر مع إليزابيث تتعامل باألفضلية، اإلحساس أَحقيَّة من للمرء الثروة تمنحه

ناقدة.
يتعامل شكسبري. مع الحال هي كما والجوهر الظل بني مقابلة يف أنفسنا نجد وبذلك
من تنبع الظاهرة داريس أفعال هل ذلك؟ يف حق لهم فهل بغرور. بينجيل وأختا داريس

بينيت؟ السيدة تؤكد كما «شنيع» جوهر من أم يربِّره، ما له داخيل كربياء
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االجتماعي التفسري رواية (1-7)

القتل «جرائم القصرية بقصته البوليسية القصة مؤسس بو أالن إدجار يُعترب ما غالبًا
جريمة؛ مجرد ليس ولكن جريمة، تُرتََكب أن يتطلب النوع وهذا املرشحة». شارع يف
الشخَص هذا يكتنف ما وغالبًا — ق املحقِّ دور يلعب شخص يظهر ثم غامض، فعل بل
تسببت التي الوقائع العقلية قوته عىل فقط معتمًدا ليستنبط — الغموض من يشءٌ نفَسه

العالم.29 يف نصابها إىل األمور تعود وبذلك ظاهره، يف املستغلق الحدث يف
— بكثري بو أالن إدجار قبل — وتحامل» «كربياء روايتها يف أوستن جني أبدعت وقد
فيتعلق الغامض الحدث أما الجنائي. ال االجتماعي املجال يف النوع هذا من قصصيٍّا نمًطا
لتسمعه. يكفي بما عاٍل بصوت شابة امرأة عن فظٍّا شيئًا يقول النشأة، حسن يبدو بشاب
املرحلة النقاشات هذه وتمثل — املسألة حول النقاشات من سلسلة ذلك بعد أوستن ترسم
الفظاظة. هذه ملثل املمكن التفسري وحول — وفهمها داريس شخصية تصوير يف األوىل

أن ألوديب كان كيف مسألة مثل األحجيات، من له حرص ال بما ميلء األدب أن شك ال
رواية (يف والدته شخصية يعرف أن جونز توم بإمكان كان كيف أو أمه، هي من يعرف
أوستن تطرحها التي األحجيات ولكن نفسها)، الشخصية اسم تحمل التي فيلدينج هنري
السبيل االجتماعي، التفسري عىل قائمة رواية أوستن ألََّفت لقد مختلفة.30 أعرتف) (وأنا
رواية َست أسَّ قد أوستن بأن القول للمرء يجوز فهل املحادثة. هو الحل إىل للتوصل فيها

االجتماعي؟ التفسري
األحداث، من مزيد تتابع جانب إىل الرواية، شخصيات بني النقاش خالل من فقط
بالتدريج ينكشف الذي التفسري هذا أن واألكيد الفظ، داريس سلوك رس فهم يمكن
أي يف املرء يشعر بينما وهكذا، وداريس. إليزابيث بني املتنامي التفاهم أساس يشكل
ذكاء من بالدهشة أحيانًا ويشعر تدريجيٍّا، إشباعه يجري بفضول جنائية بوليسية قصة
التدريجي استيعابه مع ألوستن، االجتماعي التحري رواية يف القارئ فإن وفطنته، املحقق
هذا شعوره وينمو تجاهه، والحب االحرتام من معني بقدر يشعر داريس، لشخصية

تقريبًا. لداريس إليزابيث حب بها ينمو التي نفسها بالطريقة
تكون أيًضا، نحن شخصياتنا حتى بل اآلخرين، شخصيات أن هي األعمق والنقطة
عىل تشتمل التي األدبية األعمال أنواع بعض ووجود املعرفة. تمام معروفة غري دوًما
املحقق شخصية طريق عن إالَّ هوياتهم تنكشف ال مجهولتني شخصيتني أو شخصية
القصص ُكتَّاب عىل أوستن تتفوق وهنا حياتنا. طوال نحياه الذي للوضع مجاًزا يَُعد
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عىل فيه نتعرف الذي العاَلم سياق يف الصحيح، مكانها يف املسألة هذه بوضعها البوليسية
أنفسنا. وعىل اآلخرين

تقرتحه إذ داريس؛ تجاه إليزابيث به تشعر بما نشعر أن أوستن منا تطلب ال
لنا تقدم إنها الثالث). الفصل يف بيَّنته (الذي «الدفاني» بأسلوب تقوله، أن دون أوستن
داخل أنفسنا لتخيل وتدعونا — عام ٢٠٠ اآلن عمره صار األحالم من عامًلا — عامًلا
الكتاب. يف الحًقا وداريس إليزابيث بني املتبادلة والحوارات داريس، حول الدائرة الحوارات
مما بكثري أعمق نوع من ملشاعر ربة أوستن جني تكون «هكذا وولف: فريجينيا قالت وكما
(ص١٤٨). القارئ» عقل يف تتسع التي … الفراغات مللء تحفزنا فهي السطح. عىل يظهر
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الخامس الفصل

املشاعر
التخيل يف مشاهد

العقل داخل (1)

بحارة تمرد حول أيزنشتاين سريجي ملخرجه بوتيمكني» «البارجة فيلم شاهدت إذا
إحداها سأصف (والتي لقطاته تسلسل من بعًضا تأملت أو ١٩٠٥ عام بوتيمكني البارجة
التي املشاعر بها تنبني التي الطريقة عن شائقة ملحة لديك تتكون فسوف قليل) بعد
وطنيٍّا فيلًما ليكون ١٩٢٥ عام فيلمه أيزنشتاين قدم العقل. داخل الخيايل الَقصص يثريها
تحدثه الذي األثر ليستكشف كذلك صنعه ولكنه سوفييتيٍّا، جمهوًرا به يخاطب سياسيٍّا

البعض. مع بعضها األفالم لقطات تجاورات
من جانبًا ترى ذلك وبعد نومهم. شبكات من ينهضون البارجة ببحارة الفيلم يبدأ
اللحم أن للجميع جليٍّا ويظهر البحارة، إطعام أجل من أنه الواضح من معلًَّقا، ذبيحة

السفينة. طبيب فيُستدعى التذمر، يف البحارة ويبدأ متعفن،
الشخصيات تقوله ما يظهر ولهذا الصامتة؛ السينما لعرص «بوتيمكني» فيلم يرجع
(يف الفيلم أحداث من دقائق خمس مرور بعد البحارة أحد يقول الشاشة. عىل مكتوبًا
ذلك ييل وحده.» السفينة سطح عىل الزحف اللحم «يستطيع الشاشة): عىل يظهر تعليق
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يظهر أيزنشتاين سريجي ملخرجه بوتيمكني» «البارجة فيلم من مقربة لقطة :1-5 شكل
عدسة مًعا ليستخدمهما العدستني طوى وقد الطبية، نظارته ممسًكا السفينة طبيب فيها
إيه آي آر (املصدر: املجرَّدة. للعني كبرية يرقات عليها تظهر اللحم من لجانب مكربة

نوفوستي/توبفوتو.)

لهذه موجز ييل وفيما ثانية، عرشة إحدى مجتمعة تستغرق متسلسلة لقطات خمس
قوسني): بني لقطة لكل التقريبي الزمن (مع اللقطات

الشاشة منتصف يحتل بينما الشاشة يسار عىل اللحم من جانب جماعية: لقطة (١)
(ثانية اللحم عن بأنظارها تشيح وهي ما، نوًعا املتجهمة البحارة أوجه من صف ويمينها

واحدة).
نظارته ويخلع اللحم يفحص وهو الشاشة يسار عىل الطبيب يظهر جماعية: لقطة (٢)

ثواٍن). (أربع يفعل ما األيمن الجانب يف بحار يتابع بينما الطبية
عدسة عدستيها من ليصنع الطبية؛ نظَّارته الطبيب يدا تطوي مقرَّبَة: لقطة (٣)

(ثانيتان). واحدة مكربة
لصنع طواهما اللتني العدستني خالل من الطبيب عني تظهر ا: جدٍّ مقرَّبَة لقطة (٤)

(ثانيتان). مكربة واحدة عدسة
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الذي اللحم فوق املكربة) (العدسة املطوية بنظارته تمسك الطبيب يد مقرَّبَة: لقطة (٥)
(ثانيتان؛ تزحف وهي الكبرية الريقات عرشات املكربة العدسة مساعدة دون عليه تظهر

اللقطة). هذه من مأخوذة الفصل هذا بداية يف الواردة الثابتة الصورة

يف وإنما الشاشة عىل تحدث ال الرئيسية فالحركات األفالم، هي هذه أن من الرغم عىل
الجمهور. عقل داخل اللقطات؛ بني املساحات

مشاعر بتدفق وإنما األحداث، بتسلسل يتعلق ال هنا األسايس النقاش موضع إن
الفيلم. لغة تطور من لحظات ثالث يف بإيجاز لننظر االعتبار، يف هذا وبأخذ املشاهدين.
مثبَّتة الكامريا وكأن املمثلني، تحركات لت سجَّ ثابتة كامريا األفالم أوائل يف استُخدمت
عندما األفالم صناعة يف مَميَّز تطور أول وجاء مرسح. خشبة عىل تُعَرض مرسحية أمام
فيلم يف استُخِدم الذي األسلوب وهو اللقطات، من مختلفة مجموعة من املشهد تركيب بدأ
دقيقة، ١٢ الفيلم يستغرق فارقة. عالمة ويعترب ،١٩٠٣ عام الكربى» القطار «رسقة
الذي بورتر إدوين صنعه وقد مًعا. وُمركَّبَة مختلفة أوقات يف َلة مسجَّ لقطات من ويتكون
(املونتاج) التحرير هذا يشتمل األفالم. تحرير اخرتاع يف الفضل العموم يف إليه يُنَسب
يزيد اللقطات؛ من مجموعة بني من الفيلم سيضمها اللقطات من أيٍّ انتقاء عىل اليوم
كذلك التحرير ويشمل النهائي. الفيلم يف تظهر التي اللقطات عدد عىل أضعاًفا عددها
رومان حددهما اللتني بالوظيفتني الفيلم يصبح وهكذا بالرتتيب. اللقطات هذه تنظيم
(والتي الُكربى» القطار «رسقة فيلم من الثانية اللقطة والرتكيب. االختيار وهما جيكوبس
مياه، برج عند توقفه أثناء لقطار خارجية لقطة هي بقليل) الدقيقة مدتها جاوزت
اللصوص من عصابة تصعد أخرى، مرة القطار تحرك أثناء ثم منه، املاء ببعض والتزود
النار اللصوص يطلق وفيها الداخل، من بالقطار األمتعة لعربة التالية اللقطة متنه. عىل
يخطر وال حكائي، تسلسل يف اللقطتني هاتني املشاهدون يتلقى ويقتلونه. الحارس عىل
لعربة الداخيل املنظر أن ببالهم يخطر ال كما مختلفة، أوقات يف مأخوذتان أنهما ببالهم
العاطفية الناحية من حدث ما أفالم. تصوير موقع ولكن قطار، من جزءًا ليس األمتعة

معه. تجاوبًا العميق الجمهور وتعاطف النار، وإطالق صادم، حادث تصوير هو
الثالث العقد خالل ما مرحلة يف وقعت فقد الفيلم لغة تطور من الثانية اللحظة أما
لقطة عىل كوليشوف حصل ييل: ما كوليشوف ليف فعل حينما العرشين، القرن من
حرَّر ثم تعبري. أي من خاٍل وهو شهري أفالم نجم لوجه سنوات) بضع قبل َلة (ُمسجَّ
لقطة ثم املمثل، وجه لقطة تليها حساء لطبق لقطة فيها تظهر اللقطات من سلسلة
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ترقد متوفاة المرأة لقطة ثم نفسها، املمثل وجه لقطة تليها دمية، بدب تلعب لطفلة
الرائع بالتمثيل تأثر قد الجمهور إن قيل وقد نفسها. املمثل وجه لقطة تليها نعش، يف
لرؤية سعادته أو الحساء، تناول يف ورغبته جوعه عن تعبريه يف سواء الشهري، للنجم
هذه ُعِرفت وقد املتوفاة. املرأة إىل نظر عندما العميق حزنه أو بالدمية، تلعب وهي الطفلة
فيما مستغرًقا الجمهور يصبح العاطفية، الناحية من كوليشوف.1 تأثري باسم التجربة

به. يشعر املَمثِّل أن يظنون
التسلسل ذلك يعد قصرية.2 لفرتة كوليشوف عىل تتلمذ الذي أيزنشتاين يأتي وثالثًا
لعمل مثاليٍّا نموذًجا (أعاله) بوتيمكني» «البارجة فيلم من لقطات خمس من املكوَّن
الحياة يف اإلنسان يشاهده أن يمكن الذي النوع من ليس التسلسل هذا أيزنشتاين.
بني التحرك أحد أي إمكان يف وليس مختلف، موقع من مأخوذة لقطة كل ألن العادية؛
مدرك إنه طبيعيٍّا، ليس التسلسل هذا فإن ولهذا واحدة؛ لحظة يف املختلفة املواقع تلك
عىل أيزنشتاين أطلق وقد املعاني. تكوين املشاهد يتوىل بينما بعناية، واملحرر املخرج من
املعاني تبنى بحيث األخرى، فوق صورة كل وضع به ويُقصد «املونتاج» اسم التأثري هذا
التأثري هذا ويمثل التجاورات.3 هذه من الفردية اللقطات من أيٍّ يف حارضة تكن لم التي
أننا العاطفية، الناحية من يحدث ما كوليشوف. تأثري يف املمثل مشاعر رؤية عىل تقدًما

أنفسنا. داخل باالشمئزاز نشعر الجمهور نحن
يف حاًرضا كنت إذا تراه أن يمكن كان مما نسخة مجرد ليست فهي لغتها، لألفالم
من مجموعة درسوا عندما مذهل، بأسلوب وزمالؤها إلديرار شريمني أثبتته ما وهو املشهد،
أو األفالم شاهدوا أن لهم يسبق ولم تركيا، يف النائية املناطق إحدى يف يعيشون األشخاص
األفالم يشاهدون آخرين بَفْهم األشخاص هؤالء فهم الباحثون قارن كما قط.4 التليفزيون
يزيد. أو سنوات عرش منذ يشاهدونهما آخرين وَفْهم سنوات، خمس منذ والتليفزيون
القطع مثل: األفالم؛ لغة من عنارص ت ضمَّ َمقاطع الدراسة يف املشاركني عىل وُعِرضت
الدوران ولقطة مختلفني)، تصوير موقعي من نفسه لليشء متجاورتان (لقطتان القافز
الشاشة)، عرب الجانبني أحد إىل املشهد يتحرك بحيث الكامريا تتحرك (وفيها األفقي
املنظر كتصوير السياق، تأسيس هو اللقطة هدف يكون (وفيها التأسيسية واللقطة
(وهو اإليجازي والحذف البناية)، داخل للممثلني بلقطة متبوًعا البنايات إلحدى الخارجي
ألشياء لقطات (وهي املتوازي واملونتاج الحبكة)، أو األحداث تسلسل من يشء إسقاط
بينها). عالقة وجود عن للتعبري مختلفة أماكن يف تحدث ولكن واحد، بموضوع تتعلق
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املتوازي، واملونتاج اإليجازي الحذف معاني َفْهم من الدراسة يف املشاركني كل تمكَّن
يشاهدونها الذين وهؤالء اإلطالق، عىل أفالم مشاهدة لهم يسبق لم الذين املشاهدين أن إالَّ
األفقي الدوران ولقطات القافز القطع معاني يستوعبوا لم فقط سنوات خمس منذ
عرش منذ والتليفزيون األفالم يشاهدون الذين األشخاص فهم بينما التأسيسية، واللقطات
لغة، األفالم إن القول يمكن ولهذا األساليب؛ تلك جميع من املرادة املعاني أكثر أو سنوات

لتعلُّمها. وقتًا وتستغرق ر،5 لتتطوَّ وقتًا استغرقت
تسلسالت صنع تتيح ومشاهدوها األفالم ُصنَّاع يتعلمها عندما األفالم لغة أن غري
سوزيت َسبك عملية تتطلبه ما تحديًدا هي فيها الصور بني العالقات تكون اللقطات، من
اللحظة يف وتكون بالضبط املناسب املكان يف الكامريا فتوَضع خطابه)؛ بنية (أو الفيلم
املشاعر. من معني بتدفق ولتوحي الحبكة، يف مهم حدث كل لتسجيل بالضبط املناسبة
السفينة، عىل البحارة حياة من ملحة نرى بوتيمكني» «البارجة فيلم بدء ومع وهكذا،
اللقطات من التايل التسلسل ويف ذلك، وبعد معهم. التعاطف من بيشء الشعور يف ونبدأ
الشفقة تتصاعد اللحم، عىل الريقات بلقطة وينتهي ثانية عرشة إحدى ملدة يتواصل الذي
البحارة. محنة أجل ومن أنفسنا أجل من باالشمئزاز املشاهدين نحن ونشعر بداخلنا،

اشمئزاز نظرة (2)

إن القول يمكن قد بل باملشاعر. تتعلق الخيالية القصص أحالم أن عام بوجه املقبول من
املحورية؟ األهمية هذه املشاعر تحتل فلماذا باملشاعر؛ يتعلق أغلبها

إشاراتهم من وكذلك وأصواتهم، وجوههم تعبريات من اآلخرين مشاعر نتبنيَّ ما عادًة
جميع يف معروف إنه ويقال بل مميز؛ الوجه عىل يرتسم الذي االشمئزاز وتعبري وأفعالهم.
األنف؛ جانبي عىل العلوية للشفة الرافعة العضالت بانقباض ويرتسم املعمورة،6 أنحاء
لرتى مقزز يشء وتخيل املرآة إىل النظر وبإمكانك العليا. الشفة وترتفع جلده فيتجعد
عن التعبري أجل من أنه تظن قد وجهك. عىل االشمئزاز تعبري يرتسم كيف بنفسك
لكن وجهه. عىل التعبري هذا يرسم املمثل جعل من أسهل يوجد ال الشاشة عىل االشمئزاز
أكثر جميعها املشاعر تبنيُّ كيفية فكرة وبالطبع األفالم، وفكرة الخيايل، القصص فكرة

هذا. من بكثري تشويًقا
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األفالم ويف املرسح وعىل النثري الخيايل الَقصص يف الشخصيات أن من الرغم عىل
أن افرتضنا لو األهم.7 هي ليست تلك مشاعرها أن إال مشاعر، تمتلك أنها عىل تُقدَّم
الشخصية أن فسنعتقد وجهه، عىل االشمئزاز تعبري رسم وقد ممثًال أظهر الفيلم صانع
هو جزئيٍّا هذا كان بنفسه! بالشعور يشعر أن للمشاهد أفضل هو كم باالشمئزاز. تشعر
تلعب التي والطفلة الحساء ووعاء الحيادي املمثل وجه مع كوليشوف تجربة من الغرض
الذي املشهد يف أيزنشتاين أجراه الذي املونتاج من الهدف هو وكان بل املتوفاة، واملرأة
فيلم أي يف باملشاعر نحس من الجمهور نحن إننا بوتيمكني». «البارجة فيلم من ذكرناه

الخيايل. القصص أفالم من ناجح
تشارلز لحظه األفالم. ظهور قبل ملا االشمئزاز شعور استهدفت التي األبحاث وترجع
عىل رحلته أثناء أنه كيف ووصف املشاعر». عن «التعبري كتابه يف عنه وكتب داروين،
بعض بإصبعه فويجو ديل تيريا لجزيرة املحليني السكان أحد ملس «بيجل» السفينة متن
كان اللحم أن الرجل وجد وحينما تناوله. وشك عىل داروين كان الذي املحفوظ اللحم
فقد نظيفتني، بدتا الرجل يَدِي أن من بالرغم أنه داروين ل سجَّ اشمئزازه. عن عربَّ طريٍّا
التصوير فيها استُخِدم — حديثة دراسة أظهرت كذلك تماًما. لغدائه شهيته هذا أفقده
االشمئزاز عن الوجه تعابري عىل التعرف يف املستخدمة الدماغية املنطقة أن — العصبي
اشمئزاز عىل نتعرف حينما ولذا، باالشمئزاز.8 الشعور يف املستخدمة املنطقة نفسها هي
يكن لم داِخَلنا. شعوًرا محاكاتها أو االشمئزاز خربة خلق خالل من ذلك نفعل اآلخرين،
هو شعوره كان املحفوظ. اللحم األشخاص أحد ملس هو لغدائه شهيتَه داروين أفقد ما

اللحم. ملس الذي الرجل لدى ذاته الشعور عَكس الذي باالشمئزاز نفسه
اإلنسان يرفض أن ع املتوقَّ من ما يشء منظر من االشمئزاز أن ُوجد آخر، جانب من
الذي الفعل رد نفسه هو — آخر شخص ملسه يشء أو الريقات غزته كلحم — تناوله
عن الصادرة الظاملة أو املقبولة غري األفعال رفض وهو معنويٍّا، االشمئزاز عند يحدث
والظلم. املقزِّز الطعام بني الرابط هذا مثل بطرح سعيًدا أيزنشتاين كان وقد اآلخرين.9
لإليحاء ممتاًزا وسيًطا اللقطات بني التجاور عنرص خالل من األفالم صارت وهكذا

الشعورية. واألفكار واألشخاص األشياء بني بالعالقات
الشعور من ًقا تدفُّ نعيش خيالية، قصة أي مع ا حقٍّ نتفاعل أو فيلًما، نشاهد حينما
ثم لدينا، معنًى له شيئًا منها ونبني مًعا األحداث تلك نجمع َمن فنحن باألحداث؛ املتعلِّق

ذلك. عن الناتجة باملشاعر نحس

140



املشاعر

ص١١٢٨، ،٢٠٠٩) وزمالؤها نيدنثال بوال أجرتها تجربة يف استُخدمت صورة :2-5 شكل
تعابري أي رسم من تمنعهم بطريقة الفم يف بقلم اإلمساك كيفية للمشاركني لتوضح (٣ الشكل
أمسكوا وحينما يقرءونها. التي الكلمات عن املعربة الشعورية الحاالت تعكس وجوههم عىل
التي الشعورية التعابري عىل الدالة الكلمات عىل الحكم يف دقتهم قلَّت الطريقة بهذه القلم
إن وفريمويلن إل، ومونديلون بي، وفينكلمان إم، بي نيدنثال دراسة (من قراءتها. منهم طلب
،٩٦ سيكولوجي» سوشال آند برسوناليتي أوف «جورنال الشعور. مفاهيم تجسيد .(٢٠٠٩)

ص١١٢٨.) ،٣ الشكل ،١١٢٠–١١٣٦

والتماهي الوجدانية املشاركة (3)

آخَر شخًصا يرى وعندما االبتسام، عليه يردَّ أن يبتسم آخَر شخًصا يرى عندما املرء يميل
املحاكاة، أشكال أحد وهي باالنعكاس، الظاهرة هذه تُسمى اآلخر. هو يعبس أن عابًسا
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التجارب انتهت وقد األول. الفصل يف ناقشتها التي املرآوية العصبية الخاليا بفكرة وتتصل
أشخاص نظر عندما املثال، سبيل عىل املشاعر. من العديد مع يحدث االنعكاس أن إىل
تعابري تامة بعفوية وجوههم عىل ارتسمت الغضب أو للسعادة وجهية تعابري إىل بالغون
معاٍن عن تُعربِّ كلمات الناس قراءة عند أنه كذلك ُوجد رأوها.10 التي التعابري تلك عكست
العضالت وجوههم يف ُطون يُنشِّ فإنهم و«يعبس» و«يبكي» «يبتسم» مثل معينة شعورية
لدى املشاعر عىل التعرُّف أن التجارب هذه وتفيد املقابلة.11 التعابري عمل عن املسئولة
ينطوي فيلم، يف شعورية داللة ذا شيئًا نرى أو قصة يف عنها نقرأ حينما وكذلك اآلخرين،
نستطيع الوجدانية. املشاركة عىل االنعكاس ويشتمل االنعكاس. عملية حدوث عىل عادة
املشاعر عىل الَّة الدَّ وتعابرينا املشابهة، الخاصة خرباتنا بإحياء املشاعر عىل نتعرف أن

املماثلة.
التفاعل يف حيوي عامل — املشاعر يف آخر شخص مشاركة — الوجدانية املشاركة
سماته ن ضمَّ سميث آدم فإن فقط، عام مائة املصطلح ُعْمر أن من الرغم وعىل االجتماعي.
أنه رأى الذي «التعاطف» هي مدلوالتها يف رحابًة أكثر أخرى كلمة يف عاًما) ٢٥٠ (منذ

املجتمع. تماسك يضمن الذي الالحم العنرص
ُوِصَفت الدماغ، تصوير حول الحديثة األبحاث من أساس وعىل العرصالحديث، يف أما
عىل مشابه (ب) اإلنسان لدى شعور وجود (أ) عىل: تشتمل بأنها الوجدانية املشاركة
مالحظة خالل من اإلنسان لدى الشعور هذا ويُستثار (ج) آخر شخص لشعور ما نحو
مشاعر مصدر هو اآلخر هذا أن إدراك (د) ويشمل تخيلها، أو اآلخر الشخص مشاعر

نفسه.12 املرء
الوجدانية، املشاركة إطار يف املشاعر، انعكاس عىل أجريت التي الدراسات نتائج تشري
التعابري تلك أن منظور من تحدث ال اآلخرين لدى الشعورية التعابري مالحظة أن إىل
ولكن إنارة، عمود أو شجرة يرى مثلما حوله، من العالم يف بساطة بكل املرء يراها حاالت
البرش بني تتطور لم الوجدانية فاملشاركة اآلخرين. مع للتآلف تعاطفية ُسبًُال باعتبارها
االجتماعية. للحياة جوهرية إنها االجتماعية.13 الثدييات سمات أقدم إحدى هي بل ًرا، مؤخَّ
هي ببساطة أوالهما الوجدانية. املشاركة لحدوث سبيلني جولدمان ألفني وصف وقد
منخفًضا مستوى تتضمن بأنها يصفها التي السبيل وهي شعوري، تعبري عىل التعرف
ويعتمد تعبريًا. أظهر الذي للشخص معينًا شعوًرا املرء ينسب أن أي العقل؛ قراءة من
نفسه املرء داخل (محاكاته) املقابل بالشعور اإلحساس عىل القدرة عىل يقول كما التعرف

االنعكاس). يف يحدث (كما
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بقوله: املنظور هذا عن فيتجنشتاين لودفيج عربَّ وقد

يشعر الشخص ذلك أن منها فنستدل وجهية، التواءات نرى ال … مشاعر نرى
أو مرشق أو حزين بأنه مبارشًة الوجه نِصف امللل. أو الحزن أو بالسعادة

آخر.14 وصف بأي املالمح عن التعبري عن عجزنا عند حتى َضِجر،

بتفاعالتنا يرتبط نوع من خربات مبارشًة علينا تعرض العقل قراءة فإن آخر وبأسلوب
الوجه. عضالت حركات بمكونات وليس اآلخرين، مع

بالسعادة للشعور نميل بصحبته نكون آخر شخص وجه عىل ابتسامة نرى حينما
للشعور نميل دموًعا نرى وعندما معه. للتعاون استعداد عىل ونكون باالبتسام، ونرد
بالغضب، شعور لدينًا يتولد ما غالبًا عبوًسا نرى وعندما العون. يد لتقديم ونندفع بالحزن
نشعر ما عادًة مذعوًرا، يرصخ أحًدا نسمع وعندما اآلخر. مع الصدام الحتمال ونستعد
شعوًرا وجدانيٍّا اآلخر الشخص مع نتشارك الحاالت هذه من حالة كل ففي بالخوف.
يحفظ مرسحيٍّ عرٍض أي يف هكذا. األمر ر تصوَّ وبينه.15 بيننا عالقة ويقيم علينا يؤثر
الكلمات، هذه يستخدم أن هي املمثل ومهمة الكلمات. من مجموعة هو الذي النص املمثل
يف ولكن األخرى. الشخصيات مع معينة عالقات تدعم التي الشخصية مشاعر ر َويَُصوِّ
وليس االرتباط ِقوامها بنصوص املشاعر تمدنا إذ تقريبًا؛ العكس يحدث العادية الحياة
يف أو الغاضب، النزاع يف أو الحزين، االنفصال يف أو السعيد، التعاون يف — الكلمات
بعضنا مع تفاعالتنا يف املالئمة الكلمات نحن ونضيف — ذلك إىل وما املشرتك الخوف
لبوتوم صيف» ليلة «حلم مرسحية يف تيتانيا تقولها التي الكلمات ذلك ومثال البعض.
الفصل يف (ناقشتها عينيها يف الحب رحيق ُقطِّر أن بعد حماٍر) إىل ل تحوَّ (الذي اج النسَّ

األول).
مبارشًة، مشاعره شخصعن تعبري يسمع أو املرء يرى ال حينما إنه جولدمان ويقول
الراقية: العقل قراءة جولدمان عليه يُطلق الوجدانية، للمشاركة آخر سبيل إىل يلجأ فإنه
نستدل منهما األول الجزء يف جزأين. من تتكون عملية وهي التخيلية. الوجدانية املشاركة
هذا له ونعزو اآلخر الشخص به يحس الذي الشعور عىل أنفسنا داخل املحاكاة خالل من
املحاكاة؛ بسبب أننا يف فيتلخصُّ نفسه الوقت يف يحدث الذي الثاني الجزء أما الشعور.
تتأسس أن ويمكن االجتماعي. التوافق تتيح بطريقة أنفسنا، يف مشابه بشعور نحس
أن ويمكن اآلخر. حول املعلومات من متنوعة مجموعة عىل هذه التخيلية العقل قراءة
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عن العقلية النماذج تكوين مع األطول املدى عىل أو نفسها، التفاعل لحظة يف تحدث
نعرفهم. الذين األشخاص

حينما لآلخرين العقلية النماذج أساسها عىل نبني التي املعلومات نوعية كثريًا تتشابه
لنا منقولة معلومات تكون وحينما ما، شخص عن بأنفسنا نتخيله أو نالحظه مما تنبع
القصص ُكتَّاب لنا يقدمها وعندما نعرفهم، أناس عن الحديث أثناء األصدقاء طريق عن
التي العقلية النماذج تُشكِّل الخيايل، القصص ويف الشخصيات.16 إحدى عن الخيالية
نماذج إقامة عىل مساعدتنا املاهر الكاتب وبإمكان إزاءها. توجهاتنا للشخصيات نقيمها
نعرفهم الذين لألشخاص أحيانًا نحن نقيمها التي النماذج من أفضل للشخصيات عقلية

اليومية. حياتنا يف

القصصالخيالية يف الشعور خربة (4)

مشاعرنا. العمل هذا يحرك أن نرغب فإننا دراميٍّا، عمًال نشاهد أو خيالية قصة نقرأ عندنا
— مثًال التاريخ أو الوراثة علم عن — الخيالية القصص إىل ينتمي ال عمًال نقرأ وعندما
ولعلَّها املبدئية.17 الفكرة هي هذه األقل، عىل جديدة. معلومات اكتساب يف نرغب فإننا
سأحاول لهذا، الواقعية. األعمال قراءة عند ونتأثر ننسجم ما غالبًا ألننا ة؛ تامَّ فكرة ليست
القصص يف حاسمة أهمية املشاعر تحمل أفضل. بأسلوب لِيَّة األوَّ الفكرة هذه صياغة إعادة
ألنها املسائل مع نتفاعل نحن رَي؛ السِّ كتابة مثل الكتابات من أنواع يف وكذلك الخيالية،
التي املشاعر ولكن وبالعواقب. وبالنيات بالناس تتعلق إذ الشعورية الناحية من تهمنا
التي السياقات يف نحن مشاعرنا هي بل الشخصيات، مشاعر األول املقام يف ليست نعيشها
ونيات أشخاًصا تتضمن قد بها ننشغل التي املسائل فإن الواقعية، األعمال يف أما نتخيلها.
مركزها. يف مشاعرنا تكون ألن حاجة وال تنوًعا، أكثر تكون أن يمكن ولكنها وعواقب،

عملية هو الشعور فهم أن عىل النفس علم يف كبري اتفاق يوجد الشعور؟ نفهم كيف
غرض أو واهتمام الخارجي) العالم (يف ما شخص أو حدث بني ارتباط خاللها من يحدث
الحياة، يف معانيها األحداث عىل تُضفي التي العملية تلك هو والشعور (داخيل)؛18 ما

الوعي. دائرة يف األحداث تُدِخل ما وغالبًا
أدق؟ معرفة الخيالية القصص يف املشاعر تُستحَرض كيف معرفة نستطيع هل
يقرءوا أن املشاركني من فيها طلبنا تجربة، فوردرار وبيرت كابتشيك وجريالد أنا أْجَرينا
القراء مشاعر وصنَّفنا جويس، لجيمس القصصية دبلن» «أهايل مجموعة من مقتطفات
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ذكريات بأي (مرتبطة شعورية وذكريات القراءة) أثناء بها (شعروا جديدة مشاعر إىل
عندما وباملقارنة، املشاعر. من النوعني بكال املشاركون أحسَّ القراءة). أثناء داخلهم أثريت
(ترمز و«ف» و«ش» «ذ» حروًفا يكتبوا ثم قصرية، قصًصا يقرءوا أن الناس من طلب
مجموعات معظمهم ل سجَّ الثالث) الفصل يف ح موضَّ هو كما واألفكار واملشاعر للذكريات
الشعورية.19 التفاصيل ذات الذكريات بعض عىل عالوًة الجديدة، املشاعر «ش»، املشاعر
أساسية طرق أربع التالية األقسام يف سأطرح املشاعر؟ من املختلفة األنواع تحدث كيف

املشاعر. خاللها من تحدث

التماهي مشاعر (1-4)

ينتقل وهو اليومية، االجتماعية الحياة يف مهم اآلخرين ملشاعر الوجداني التشاركي التفهم
التماهي.20 اسم يحمل حيث الخيايل الَقصص عالم إىل طفيف تعديل مع

يشعر ما نرى اليومية، الوجدانية التشاركية العقل قراءة عملية يف التعديل: هو ها
ويف مشابه، بشعور أنفسنا نحن نشعر أن يمكن نفسه الوقت ويف نتخيله، أو اآلخر به
جانبًا، الخاصة وخططنا أهدافنا نُنَحي أن هي األوىل الخطوة تكون الخيايل، القصص
معاِلج داخل املؤلف) يُبيِّنها (كما وأفعالها وخططها الشخصية أهداف بها نستبدل وأن
األهداف ظل يف جديدة بمشاعر اإلحساس يف فنبدأ الثانية الخطوة يف أما لدينا. التخطيط
تلك وآثار الشخصية أفعال تفرضها التي الظروف إطار ويف تبنيناها، التي والخطط

األفعال.
ربما أفعالنا. ونفعل حياتنا خاللها من ننظم التي العملية هو هذا التخطيط ُمعاِلج
يحدث ما القهوة.» من فنجانًا أعد ثم الفقرة هذه كتابة من «سأنتهي لنفيس: أقول
وخططنا أهدافنا عمل ونُوِقف الحايل، عاملنا من ننسحب أننا هو خيالية قصة قراءة عند
وأفعاله، وخططه القصة بطل أهداف الستقبال جاهًزا املعاِلج ليصبح الخاصة؛ وترصفاتنا
عىل املبني التماهي يحدث وهنا إدخالها. عليه التي واألفعال بالخطط القارئ املؤلف ويخرب
تخطيطنا، معاِلج يف وأفعالها وخططها الشخصية أهداف إدخال عند الوجدانية املشاركة
مكان يف وكأننا عقولنا داخل نؤديها التي باألفعال املرتبطة باملشاعر أنفسنا يف فنشعر

الشخصية.21
من النوع هذا حدوث كيفية تُبنيِّ تجربة تشونج وجينيفر تراباسو توم أجرى وقد
هيتشكوك أللفريد «فريتيجو» هما فيلمني مشاهدة شخًصا ٢٠ من طلبا إذ التماهي؛
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كل أوِقف التجربة خالل مجموعتني. إىل عشوائيٍّا ماهم وَقسَّ سكوت، لريديل رانر» و«بليد
املجموعة يف املشاهدون يُسأل الفيلم فيها يُوَقف مرة كل ويف عرضه، أثناء مرة ١٢ فيلم
الهدف وكان خصمه. أو الفيلم بطل ملصلحة األحداث تسري مًدى أي إىل تشاهده التي
(وقد وفشلها. خصمه وخطط البطل خطط لنجاح املشاهدين إدراك مدى تحديد ذلك من
وآثارها الشخصيات ألفعال التجربة عىل القائمني تحليالت مع املشاهدين تقويمات اتََّفَقت
أوِقف مرة كل يف املشاهدين من ُطِلب فقد الثانية املجموعة يف أما الفيلمني.) مشاهدة أثناء
أنه وُوجد ِتها. حدَّ ودرجة بها شعروا التي املشاعر تحديد يشاهدونه الذي الفيلم فيها
املجموعة يف املشاهدين تقويم (حسب خصمه ضد أو البطل صالح يف األحداث سري عند
االرتياح، أو كالبهجة إيجابية بمشاعر يشعرون الثانية املجموعة يف املشاهدون كان األوىل)
تقويم (حسب خصمه صالح يف أو البطل مصلحة عكس األحداث سري عند أنه حني يف
سلبية بمشاعٍر يشعرون الثانية املجموعة يف املشاهدون كان األوىل) املجموعة يف املشاهدين

القلق. أو الغضب أو كالحزن
نشعر فنحن الجمهور. وأفراد القراء نحن تمثلنا املشاهدين من الثانية املجموعة هذه
أو الغضب أو بالحزن نشعر أو البالء، املحبوب بطلنا يُحِسن حني االرتياح أو باالبتهاج

غريمه.22 يُْفِلح عندما القلق
دليل تجربتهما فنتائج أساسيات. مجرَّد هو وتشونج تراباسو إليه توصل ما أن غري
األلعاب مشاهدة عىل تنطبق ألنها واأللعاب؛ الخيالية القصص بني الوثيقة الصلة عىل
فإننا الطريقة، بهذه رياضية مباراة أو خيالية قصة مع نتعامل فعندما كذلك، الرياضية
فريقنا، فوز أو القصة بطل نجاح عند السعادة وبعض واملتعة، التشويق ببعض نشعر
يسبق فال األدبي الفن أما املنافس. الفريق أو الخصم نجاح عند والقلق الحزن وببعض
سبيل عىل «فريتيجو» فيلم يف له. يُفصِّ األدب فإن ذلك، من العكس عىل املعتاد. يف األثر هذا
— سكوتي — البطل دوَر يلعب — وتشونج تراباسو تجربة فيلَمي أحد وهو — املثال
يف والسبب هوليوود. يف النجوم صناعة منظومة صنائع أحد ستيوارت جيمس املمثل
الفيلم، بداية يف املصاعب بعض يواجه وألنه شعبيته، هو الدور هذا لتأدية اختياره
مشاِرًكا كان ألنه املبكر؛ التقاعد إىل وأحيل ًقا، محقِّ سكوتي كان معه. التماهي ويسهل
سكوتي ويعاني حتفه، القيًا مرتفع مكان من زمالئه أحد جراءه سقط أليم، حادٍث يف
الجامعية دراسته زمالء أحد منه يطلب ذلك بعد املرتفعات. من مَريض خوٍف من اآلن
إحدى روح أن يعتقد وهو غريب، بأسلوب تترصف صارت التي مادلني زوجته يُراقب أن
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قالب داخل التسلية مجرد هدفه الفيلم أن يبدو قد وهكذا تها. مسَّ قد املتوفيات قريباتها
الغموض. من

تصاعد مع رأيي. يف فنيٌّ عمل ولكنه للتسلية، فيلم مجرد ليس «فريتيجو» لكن
أفالم أبطال يف املعتاد غري عىل سكوتي شخصية يف املريبة السمات بعض نكتشف األحداث
ًرا. منفِّ ويصبح بل قرسي، بأسلوب الترصف يف يبدأ ثم بمادلني، مهووًسا يصري التسلية.
يف نترصف أنفسنا نجد وأفعاله وخططه أهدافه وتبنَّينا سكوتي مع تماهينا كلما وهكذا،
مهووسني أنفسنا نحن نصبح أن يمكن فهل عليه. اعتدنا ما مع تتناىف بأساليب خيالنا
شخصية مع نتماهى زلنا ما أننا بما بقسوة؟ نترصف وأن أصدقائنا، حياة برشكاء

خيالنا. يف نعم، هي فاإلجابة سكوتي
من العديد ويف تقريبًا، الحركة أفالم من فيلم كل يف أنفسنا نجد أن الوارد من
عن نيابًة املثال سبيل عىل انتقاميني معها نصبح تماٍه بمشاعر نمر الخيالية القصص
املدمرة. املشاعر هذه مثل عىل قادرون نحن نعم، ولهذا، الفيلم، يف أوِذَي الذي البطل
نشعر أننا هو — نظري وجهة من — الفني والعمل التسلية فيلم بني الفروقات أحد
ونحن االنتقام، يف رغبتنا بإشباع القصة وتنتهي بالغضب، بسيط حركة فيلم أي مع
كل مالبسنا ارتداء عادة عن كثريًا تختلف ال لعادٍة ذهنيٍّا مخطًطا طبَّقنا قد نكون هنا
أنفسنا يف نكتشف أن مثل لذاتنا، فهمنا يتغري ذلك، من العكس فعىل الفن، يف أما صباح.
فقط موجودة أنها نظن وقد املعتاد، يف ألنفسنا بها نعرتف ال قد معينة كامنة احتماالت
ولو قادرون، البرشية العائلة من أفراًدا باعتبارنا أيًضا نحن أننا فنكتشف اآلخرين، لدى

للغاية. محمودة غري مشاعر عىل فقط، عقولنا مستوى عىل
عملية خالل من القارئ يُستغَرق أراه. كما ذلك، حدوث لكيفية موجًزا وإليكم
يف الحبكة يُحرك ما هو تحديًدا وهذا ودروبه. البطل خطط يف للغاية أوليَّة شعورية
أو السينما دور يف مقاعدنا يف يبقينا أو الصفحات، لتقليب يدفعنا ما ولعلَّه الغالب،
إمكانية معه إلينا ويترسب بالشعور، فنحس الفن يف أما ممتًعا. هذا يكون وقد املسارح،
أنفسنا. نحن نتغري أن يمكن بل للعالم، رؤيتنا أسلوب يتغريَّ أن يمكن أيًضا. آخر يشء
ذهني مخطط خالل من بالفعل قائمة وانحيازات مشاغل عىل جولة مجرد ليس فالفن
نصادفها ال سياقاٍت إطار يف املشاعر من مجموعة تجربة لنا يتيح إنه بل كاملعتاد، يُطبَّق

علينا. غريبة بطرق أنفسنا يف والتفكري عادًة،
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التعاطف مشاعر (2-4)

يُطَلق ما الكاتب يُقدِّم أن وهي القارئ، نفس يف الجديدة املشاعر لبعث ثانية طريقة ة ثمَّ
وفًقا املشاعر تُثار إذ املشاعر.23 إثارة عىل قادر لألحداث نمط وهو التقويمي، النمط عليه
من ألحداث تقويم عمليات نتيجة ألرسطو «الخطابة» كتاب لزمن ترجع التي الفكرة لهذه
فتنشأ األحداث؛ من معينة أنماط نتيجة معينة مشاعر تُثار الناس. يهم أن يُحتمل نوٍع
والغضب الخسارة، من الحزن وينتج الغياب، بعد األصدقاء لقاء أو النجاح من السعادة
الخطر. استشعار من والقلق الخوف وينشأ اآلخرين، من املتعمد واألذى اإلحباط بسبب
تقويمي بنمط يرتبط بشعوٍر يحس أن املرء يستطيع التماهي، إىل باإلضافة وهكذا،
املشاركة عن بمعزل الحديث االستخدام يف التعاطف ويُفهم التعاطف. طريق عن معني
بشخٍص املرء يشعر أن عادًة به ويُقصد آخر)، شخص مع الشعور (تشاطر الوجدانية
يف تسببت التي (الورطات) األحداث نفهم أننا يف ص تتَلخَّ هنا والفكرة ورطته. يف آخر
الورطة نوع عىل فنتعرف للشخصية، حدوثها لطريقة الكاتب تصوير أسلوب من املشاعر

الشخصية. مع تعاطفية بمشاعر ونحس
نعرفهم ال الذين األشخاص مع التعاطف السهل من الرابع، الفصل يف بيَّنْت وكما
بادئ ماالرد السيدة نعرف ال ساعة»، «حلم شوبان كيت قصة يف مآزق. يواجهون عندما
القلب، يف صحية مشكلة من تعاني أنها القصة يف األوىل العبارات من نعلم ولكننا بدء، ذي

معها. التعاطف السهل من يكون ولهذا زوجها، وفاة بأخبار تُبلَّغ وأنها
قول هو الخيايل، القصص يَولِّدها التي التعاطفية للمشاعر أعرفه وصف أفضل
باملشاعر: اإلحساس عىل لتحفزنا خصيىص ُصنعت كآالت تبدو أنها األفالم عن تان إد
الحركة، أفالم يف وغضب اإلثارة، أفالم يف خوف ومشاعر الحب، قصص يف رقيقة مشاعر
ُصنَّاع أن بها شعورنا يف والسبب مشاهدة، مشاعر املشاعر هذه أن تان ويرى وهكذا.
مشهد ملشاهدة السحر يشبه نحو عىل يأخذوننا ثم اإلخفاء، بعباءة أوًال يكسوننا األفالم
الزمن عرب كاملسافرين فنصري آخر، وبعده آخر، مشهد وبعده شعورية، مضامني ذي
التأثري بمقدورنا يكون ال ولكن يجري، ما مشاهدة فنستطيع آخر، لزمان سفرهم أثناء
النزاع أو الحب يف للوقوع مثًال تؤدي التي األحداث مجموعة ونَُقيِّم كانت، طريقة بأي فيه

يحدث. سوف ما بمتابعة ونستمتع االنتقام، يتطلب أذى إىل أو
أو املؤلفني إقامة هو أحدهما جزأين: من املفهوم لهذا وفًقا العملية هذه تتكون
نُقوِّم عندما والثاني الشخصيات، مشاعر إثارة شأنها من (ورطات) أحداثًا األفالم ُصنَّاع
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إثارتها. شأنها من التي املشاعر عىل ونتعرف األحداث، هذه الجمهور وأفراد الُقرَّاء نحن
(وهو فريدا نيكو يل رشح وقد مشاهدة. مشاعر مشاعرنا تكون ذلك، كل نشهد وألننا
جالسون ونحن أتذكر ييل. كما الفكرة عمله) تان عليها يبني التي املشاعر نظرية صاحب
يل: قال حني باألسفل، املرور حركة إىل نتطلَّع شاهق، ارتفاع عىل بيتسبريج يف مطعم يف
ركاب عىل نفسه الوقت يف وقلق بالحادث، مأخوذ «أنت سيارة.» حادث وجود «تخيَّل
كان لو به تشعر أن يمكن كان بما تشعر وال السيارة، يف وكأنك تشعر ال لكنك السيارة.

داخلها.» املوجودون هم أطفالك
األحداث من معينة أنواًعا أن فكرة يشمل وأن بد ال الوصف هذا مثل أن ظنِّي، يف
واملظالم، والخيانة، االعتداءات، من وغريها والشجارات الحب، يف والوقوع الحوادث، —
اكتظاظ أسباب أحد وهذا علينا. اذ أخَّ أثر لها جميعها — الخسارة ومعاناة واالنحطاط،
املزيد. معرفة يف نرغب منها حدٍث كل ومع األحداث، هذه بمثل التلفزة وشاشات األفالم
للقصص مادة هي وإنما فقط، الشهرية األدبية لألعمال مادة ليست األحداث وهذه
الراكدة، املجتمعية املياه يحرك الذي الحجر هي األحداث هذه مثل ولعلَّ كذلك. اإلخبارية

ذلك.24 بعد سيحدث ما معرفة يف رغبتنا هو لنا جذبها ورس
رسديٍّا عامًلا دخولنا من خيالية بقصة استمتاعنا ينبع التعاطفية، املشاعر نظرية يف
من محصنني نكون الوقت نفس يف ولكننا معينة، أحداث من يعانون بأناس فيه نشعر
نُشِبع القصة، لسري متابعتنا ومع نحب. من عىل أو أنفسنا عىل األحداث لتلك السيئة اآلثار
انتباهنا يجذب ساعة» «حلم قصة قراءة عند وهكذا الرسدية. الخاتمة معرفة يف رغبتنا
ما وهو ماالرد، السيدة يُحِزن سوف الوفاة خرب أن ندرك إذ ماالرد؛ السيدة زوج وفاة أوًال
للناس يحدث بما نهتم االجتماعية طبيعتنا بسبب ألننا القراءة نتابع ثم بالفعل. يحدث
يف بالرغبة نشعر اليومية، الحياة لنسيج خرق من خاصًة املوت يُحدثه ما ومع عامًة،
لدينا يتولد وهكذا به. املعنيني األشخاص عىل للمشاعر املثري الحدث هذا يؤثر كيف معرفة

ومصريها. بالشخصية اهتمام التعاطفية املشاعر بفضل
األمر: — شوبان لكيت السابق الجيل من — إليوت جورج وصفت كيف وإليكم

بَْسط هو روائيٍّا، أم شاعًرا أم رساًما أكان سواء للفنان، به ندين نفٍع أعظم إن
واإلحصاءات التعميمات عىل القائمة االلتماسات تستلزم لدينا. التعاطف مشاعر
اإلنسانية للحياة صورة لكن بالفعل؛ نشًطا أخالقيٍّا ا وحسٍّ سلًفا، جاهزا تعاطًفا
وتجذب واألنانيني، التافهني حتى تُفاِجئ عظيم فنان يقدمها أن يمكن كالتي
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للحس الخام املادة نسميه أن يجوز ما وهذا ذواتهم، عن بعيًدا انتباههم
ِصَلتنا ومدِّ الخربة لتعظيم أسلوب فهو للحياة؛ يشء أقرب هو الفن … األخالقي

(ص١٩٢-١٩٣) الشخصية. مصائرنا نطاق خارج البرش من بإخوتنا

األدبية املشاعر (3-4)

غالبًا ولكن القصة. أحداث نتيجة وتحدث جديدة، مشاعر والتعاطف التماهي مشاعر تَُعد
حيواتنا. ذكريات مبعثها مشاعر داخلنا الخيايل الَقصص يثري ما أيًضا

املتذكَّرة املشاعر بها تؤثر التي الطريقة حول املثىل النظرية منشأ هي الهند أن وأظن
املصطلح هو «املحاكاة» مصطلح يَُعد حني ويف الخيالية. بالقصص يتعلق فيما فينا
األدبية النظرية يف جوهرية أهمية املشاعر تحتل الغربية، األدبية النظرية يف األسايس
عرضه َطَرْحت أن سبق الذي أبينافاجوبتا هو النظرية هذه وصاحب املوازية. الهندية
«البافا» بني النظرية هذه يف يُفرِّق وهو الثالث.25 الفصل يف (اإليحاء) «الدفاني» لفكرة
مذاق عىل دالة استعارة «راسا» وتعبري األدبي. الشعور أو و«الراسا» اليومي، الشعور أو

فني. أدبي عمل يف الشعور خربة هنا بها ويُقصد الطعام،
أو باللفتات معينة مشاعر يؤدي مرسحية أي يف املمثل إن الهنود املنظِّرون يقول
هي هنا والفكرة الجمهور. نفوس يف «الراسا» يُستََحث وعندئٍذ ذلك، إىل وما الصوت، نربة
تقويميَّة أنماًطا املرسحية أو القصة تَُقدِّم إذ بالتعاطف؛ يتعلق فيما ناقشناها التي نفسها
يومية مشاعر تسعة وجود الهنود املنظِّرون افرتض وقد املشاعر. من معينة أنواًعا تحدد

كاآلتي: هي أساسية — و«راسا» «بافا» — وأدبية

راسا بافا

جنسيٍّا املثري أو الغرامي الجنسية املتعة
الكوميدي الضحك

الرتاجيدي أو فقة للشَّ املثري الحزن
الثائر الغضب

البطويل اإلرصار
املريع الخوف
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راسا بافا

البشع أو البغيض األمل خيبة أو االشمئزاز
املبْهر الدهشة
املساِلم السكينة

«راسا» عىل يركز أن ينبغي األدبي الفن أعمال من عمل كل أن املنظِّرون هؤالء اعترب
يف أما الشعور. هذا حول املتمحورة التقويم أنماط من سلسلة عىل حبكته تُبنى وأن واحد،
والرتاجيديا، والكوميديا، الحب، قصص األدبية: األنواع هي لذلك املماثلة الفكرة فإن الغرب
بتسلسالت عادًة تمر فإنها واحد، «راسا» أساس عىل الحبكات تُبنى حينما وحتى وهكذا.

والحرية. التوجس مثل االنتقالية املراحل جانب إىل األخرى، الشعورية الحاالت من
شعور كل أن يف «الراسا» نظرية يف املشاعر عىل القائمة األدبية األنواع أهمية تكمن
وهكذا، «الدفاني». أي املحتَملة؛ والتلميحات املضامني، من معينة مجموعة عنه ينشأ أدبي
يف الواحد يسأل أن يمكن الغرامي)، الراسا عىل (مبنية حب قصة يف املثال، سبيل عىل
تحتاجه؟» ما كل لديك «هل اآلخر: إىل منجذٌب منهما كلٌّ شخصني بني يجمع مشهد

البطويل. الراسا عىل قائمة قصة يف يحتملها قد دالالت السؤال هذا يحتمل أن ويمكن
عربَّ كما أو أعمق، يكون قد له إدراكنا أن يف اليومي الشعور عن «الراسا» يختلف
مغطاة أعيننا ألن عنا؛ يُحَجب ما غالبًا اليومية ملشاعرنا فهمنا فإن الهنود، املنظِّرون
املنظِّرون يسوقها التي األخرى األسباب ومن الذات. وحب األنانية من سميكة بطبقٍة
نطاق من ذكريات استحضار عىل قادر أنه اليومية املشاعر عىل «الراسا» أولوية يف الهنود
أننا بمعنى هذا العرصيون الغربيون يفهم وقد وعينا. إىل السابقة الحيوات من عريض
ونتشاركها السابقة، الشخصية خرباتنا من نتذكرها بمشاعر الخيالية القصص يف نحس
أيًضا يمكن الثقافية. وكذلك النشوئية االرتقائية بقرابتنا وعينا من انطالًقا البرش، بقية مع
املرسحيات من العديد بمشاهدة خيالية قصة إىل الذكريات من كبرية مجموعة استحضار

الروايات. من العديد وقراءة
تتناول «الراسا»، بنظرية شبيهة غربية نظرية كويكن ودونالد ِميول ديفيد طرح وقد
مشاعر يسميانها — املستبِرصة املشاعر أن يقرتحان وفيها للمشاعر، األدبية األعمال إثارة
عنارص يف يوجد أولهما مًعا: اثنان عنرصان اجتمع إذا تحدث أن يمكن — الذات تغيري
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شعوًرا يكون كأن شخيص، واآلخر مثًال، يحملها التي التغريب كخواص نفسه، النص
يمكن االستعارة يف إنه حيث من باالستعارة العملية هذه وكويكن ِميول ويُشبِّه متذَكًرا.
«استعارات عنها ينتج أن يمكن القراءة إن أيًضا يقوالن وباملثل آخر. شيئًا يصري أن لليشء
أن إمكانية بهذا يقصدان وهما (ص٢٢١). الذات» فهم من تعدِّل الشخيص للتعريف
من لذلك مثاًال ويقدمان جديدة. بطريقة به نشعر ثَمَّ ومن آخر؛ شعوٍر إىل ما شعور يتغري
ة مِلحَّ رضورًة سوفوكليس رأى الذي الشعور كان ملًكا». «أوديب سوفوكليس مرسحية
بعض املشاهدون يستحرض أن ويمكن أوديب. شخصية يف السافر االختيال هو لعالجه
يف استعاريٍّا) تحويله (أو املرسحية يف الشعور هذا تغيري ويمكن به. املرتبطة الذكريات
الرتاجيديا، أساس بأنهما أرسطو عرَّفهما اللذين الشعوَرين طريق عن الجمهور عقول
كما ذلك، بعد يحدث أن يمكن وما البطل. عىل الشفقة وبعده النفس، عىل الخوف وأوَّلهما

أن: هو وكويكن، ِميول يقول

قد متذَكًَّرا شعوًرا يبدأ فما محًضا؛ استنساخيٍّا يبقى ال … املتذَكَّر الشعور
القيود تتضح أن أو األصيل، الشعور يتغري أن فإما جديد؛ شعوٍر إىل يتحول
وقد مكانها. يُوَلد جديًدا شعوًرا تجعل معينة بطريقة به محيطة كانت التي
بإظهار وتحديًدا التغيريية، املشاعر قوة السابقة الدراسات من العديد يف أثبتنا
عملية — اإلبراز مقابل التغريب لحظات مثل — الجمالية املشاعر ز تُحفِّ كيف
الالحق الفهم — بدورها — تُشكِّل بديلة تأويالت عن املشاعر تحركه بحث

(ص٢٢٩) للشعور.

كان لو كما أبدي؛ طابع له «الراسا» أن إىل فيه أشار فصًال ٢٠٠٨ عام ِميول كتب
إن أقول اقرتاحه، ضوء يف «الراسا» نظرية أعدل أن يل أمكن وإذا إنسانيٍّا. شعوًرا دوًما
مدفوعني — نحن ونستحرض معينة، ملشاعر تقويم أنماط لنا يقدمون والفنانني الُكتاب
استشعار عىل فعليٍّا أنفسنا ونشجع األنماط، هذه إىل السابقة وخرباتنا أنفسنا — بالتغريب
فيزداد جديد، سياق ضمن املستحَرض الشعور نعيش وهكذا خيالنا. يف األدبية املشاعر
للشعور األبدي الطابع أو الذكرى أو النص عىل نركز أن يمكن ثَمَّ ومن به، شعورنا
يُمكِّننا ما هو الحاالت تلك مثل بني التحرك ولعلَّ أنفسنا. خارج أخذنا شأنها من بطريقة

أنفسنا. ويف نقرؤه الذي النص يف للشعور فهمنا تغيري من
أكَّدوا كما األدبي، الفن عىل الرتبوي الحس إدخال أهمية «الراسا» منظِّرو أكَّد
أن بل للحياة محاكاة ليس الفن أن رأوا إذ األخالقي. الطابع ذات الرتبوية خصائصه
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إىل نضيف أن وبوسعنا البنية. جيد الفن تحاكي أن يجب ما هي أخالقيٍّا املنظمة الحياة
يثريها التي األدبية املشاعر نستخدم أننا من وكويكن ِميول اقرتحه ما «الراسا» فكرة
الجديدة األساليب تعزيز احتماالت الستكشاف الذات، تغيري مشاعر إطار يف داخلنا، النص
أدبية أنواع يف حتى االستمتاع يحدث أن ويمكن بل وتغيريها. داخلنا املشاعر تلك لفهم

لهم. واالستجابة باآلخرين لإلحساس والبناء الفهم من كالرتاجيديا
مشابهة أفكاًرا ممثل» «استعداد املَعنَْون ستانيسالفسكي كونستانتني كتاب ويحمل
التمثيل، مهنة يف تدريبه بداية يف كان عندما نفسه تخيل إذ ستانيسالفسكي يرويها لذلك،
٤٠ بعد نفسه ستانيسالفسكي — الكتاب يف — هو معروف مخرج مع دروًسا يْحُرض
بداية يف املمثلني أداء أن املدير يلحظ للفنون. موسكو مرسح لفرقة مديًرا دوره يف عاًما
مصدومون، وهم املمثلني، اكتشاف مع بالحماس يتميز جديدة ملرسحية التحضريات
يصبح التدريبات تواصل مع ولكن املرسحية. يف شخصياتهم فيها توجد التي األوضاع
توصيته ستانيسالفسكي يصوغ وهنا الشخصيات. سلوك بالكاد ويعكس واهنًا، األداء
شخصيات بمشاعر شبيهة ملشاعر ذكريات حيواتهم من املمثلون يستحرض بأن الشهرية

ألدائهم. خاًما مادة بوصفها املشاعر بتلك يستعينوا وأن املرسحية،
فكرة عن ببعيدة تدريباتهم26 يف للممثلني ستانيسالفسكي وصفة بني املسافة وليست
الشخصية تجسيداتهم يف الذكريات، عرب بمشاعر أيًضا هم يمرُّون والقراء الجماهري أن
نستدعي أن يمكننا بحيث للذاكرة؛ إشارات الشعوري التقويم أنماط تَُقدِّم إذ للقصص؛
أعمق، فهًما فنفهمها الجديدة السياقات عىل ونطبقها الحارض، إىل املايض من املشاعر

كذلك. نغريها وربما
يقول بروست، مارِسل طرحها فكرة «الراسا» فكرة مع املتوافقة األخرى األفكار من
قد أو رساًعا، الخربات هذه تمر قد إذ كامًال؛ اندماًجا خرباتنا يف نندمج ما نادًرا إننا فيها
عند ولكن ومعناها. الخربة بني الربط النادر من أنه بروست ورأى ببساطة. نتدبرها ال
هذا يخلق أن الوارد فمن — مثًال بمعناها الذِّكرى نمط ربط طريق عن — ذلك حدوث
األول الجزء يف فقرة يف املعنى لهذا الشهري مثاله بروست ويسوق األثر. بالغ فهًما الربط
يعود وفيها سوان»، جهة «من عنوان يحمل الذي املفقود» الزمن عن «البحث روايته من
ويحتيس معها يجلس أن والدته وتقنعه يوم ذات بيته إىل الشاب — الراوي — مارِسل

املادلني: كعك مع األعشاب شاي

بائًسا التايل اليوم يكون أن واحتمال املحبط، يومي أنفايس عىل يطبق َجَلْسُت
قد كنت الشاي من ملعقة شفتَيَّ إىل رافعة آلية حركة يدي وتحرََّكت كسابقه،
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ممزوًجا الرشاب فيها ملس التي اللحظة ويف املادلني. كعك من قطعة فيها بللت
فجأة داخلتني عيلَّ. يطرأ عادي غري لتغري متنبًِّها ارتعدُت فمي باطن بالكعك
سببها. عن فكرة أدنى أملك أن دون حويل، مما بأيٍّ لها عالقة ال شهية بهجة
وهميٍّا، واقتضابها آمنة، ومصائبها أهمية، بال الحياة تقلُّبات فورها من َجَعَلت
الروح هذه تكن لم بل غالية، بروٍح الحب فيه يغمرني الذي األسلوب بنفس
أن أو شأني بتواضع أشعر أعد لم أنا. هي فصارت تلبََّستني لقد بداخيل،
هبطت أين فمن الظروف. رحمة تحت تسري حياتي أن أو الفناء إىل مصريي

(ص٤٤) الغامرة؟ السعادة هذه عيلَّ

رس اكتشاف الرواية من التالية الصفحة ونصف الصفحتني مدار عىل مارِسل يحاول
كما واضًحا، كان جدوى. دون ولكن الشاي، مالعق من مزيًدا فيجرب البالغة؛ سعادته
جواب إليجاد طويًال يجتهد ظل هو. داخله ولكن الشاي، يف تكن لم الحقيقة أن قال،
باغتَته وفجأة، أخرى. مرة يتالىش ثم داخله يْعتَمل غامض بيشء شاعًرا طائل، بال ولكن
بإحياء تتعلق سعادته تكن ولم ليوني. عمته مع الشاي يحتيس طفل وهو لنفسه ذكرى
التي طفولته أيام من ذكريات اسرتجاعه بسبب كانت وإنما جديد، من الشاي طعم ذكرى
تتكشف ومعانيها طفولته بدأت فقد اآلن أما وقتهما. يف يفهمهما لم وزمنًا حالة تمثل
بحيث املاء من وعاء يف توضع التي فة املجفَّ املطوية اليابانية الوريقات تلك مثل أمامه

إنها:

فمنها بعض، عن بعضها يختلف ملونة أشكاًال تتخذ املاء يف تنغمر أن فور …
ومثلها، ومميزة. واضحة جميًعا وتكون أشخاًصا أو منازل أو أزهاًرا يصري ما
القرية وأهل سوان متنزه وأزهار حديقتنا يف كانت التي األزهار جميع اآلن بدأت
جميًعا تنبثق بأحيائها؛ كلها وكومرباي والكنيسة الصغرية وبيوتهم الطيبون

(ص٤٧) بيدي. الشاي فنجان من وصالبتها بأشكالها

لحظًة مملٍّ يوم بعد والدته مع جلوسه أثناء الشاب مارِسل فم يف الشاي مذاق استدعى
أساس كذلك وأصبح بطفولته، ربطه بمقدوره اآلن صار معنًى بذرة ومعها املايض، من

سعادته. رس هو ذلك كان روايته.
الشعر عن كيتس لفكرة الثالث الفصل يف بمناقشتي كذلك الفكرة هذه ترتبط
الكاتب يقدم عندما عميق معنًى استشعار إمكانية عن تتحدَّث بذكرى» «أشبه باعتباره
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تماًما تتَّفُق ألنها الخاصة؛ كلماته وكأنها القارئ يتخذها العقل) يف اللغة (لطبقة كلماٍت
العقل). يف والحدس البداهة طبقة (يف معني فهم أو لديه حيس انطباع مع

للمشاعر «الراسا» نظرية حسب الخيالية بالقصص استمتاعنا يف األوىل الخطوة إن
(سواء بأنفسنا عشناها أن سبق التي املشاعر من ألنماط إدراكنا من أوًال تنبع األدبية،
خيالنا، يف السياق ذلك عىل أنفسنا نُسِقط ذلك بعد جديد. سياق يف األدب) أو الواقع يف
شيئًا نغري وربما بل أعمق، فهًما فهمها لنا يتيح بأسلوب جديد من املشاعر تلك ونعيش

ذلك. أثناء أنفسنا يف

مجدًدا املعاشة املشاعر (4-4)

و«ف» و«ش» «ذ» الحروف الهوامش عىل وكتبت شوبان، لكيت ساعة» «حلم قرأت كنت إذا
عندما (ذ) ذكرى اسرتجعت قد تكون أن الوارد فمن الثالث) الفصل يف اقرتحت (كما
حينها اسرتجعت ولعلَّك «حرة.» تقول وهي نافذتها من ماالرد السيدة تطلُّع عن قرأت
ما. بموقف متعلِّق باالرتياح بشعور مصحوبة معينة، بكلماٍت لنفسك فيها أرسرت ذكرى
الذكرى. تلك شعور من ملحة جديد من تعيش نفسك وجدت القصة قرأت عندما ولعلك

التذكُّر.27 من النوع هذا عمل كيفية لرشح طريقة أفضل كابتشيك جريالد طرح
املشاعر استدعاء عىل قدرتها يف تتمثَّل الفنية األعمال مالمح أحد أن يف فكرته ص وتتلخَّ
القرب شديدة تكون ال املسافة وهذه — الجمالية املسافة ى تُسمَّ — معينة مسافة عند

أثر. لها يكون ال بحيث البعد شديدة وال علينا، تْطَغى بحيث
نعيش ال العادية الحياة يف أننا وافرتض الفكرة، هذه عىل شيف توماس بنى وقد
باِلغة أحيانًا فتكون مناسبة، غري جمالية مسافة عىل أحيانًا تحدث ألنها دائًما؛ مشاعرنا
الخزي مشاعر أو الفقدان أنواع من غريها أو عزيٍز لوفاِة الحزن مشاعر مثل القرب
املتعلِّقة الكره أو اإلحباط مشاعر ربما أو لغرينا، أو ألنفسنا بها االعرتاف عن نعجز التي
املالئمة». املسافة «دون بأنها املشاعر هذه وتوصف أمرها. يف حيلة بيدنا ليس بأشياء
باستيعاب تسمح ال بطريقة ولكن إليها، أدَّت التي األحداث مالمح بعض نتذكر ولذا،
املشاعر وتَعد ألنفسنا. فهمنا يف أو حياتنا سرية يف كامًال استيعابًا بها املرتبطة املشاعر
من مجدًدا املعاشة املشاعر مقياس طرف عىل املالئمة» املسافة «دون املصنَّفة الهائلة
عقب عىل رأًسا كاملة الحيوات تنقلب حني الصدمة، بعد ما إجهاد اضطراب أعراض بني
العتداء التعرض أو مدنية، كارثة شهود أو املثال، سبيل عىل الحرب يف املشاركة بسبب
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من لقطات اسرتجاع من االضطراب بهذا املصابون يعاني إذ لالغتصاب. أو إجرامي
مرتابًطا. رسًدا األحداث رسد عن يعجزون ولكنهم وكوابيس، املايض

االستيعاب تمام الشعورية الخربات استيعاب دون تحول التي األخرى الطرق ومن
هذا آثار وتظهر املالئمة». املسافة «فوق بأنها املشاعر حينها توصف بالكامل. كبْتُها
سابقة، عالقة يف موجع لجرح الشخص يتعرض عندما املثال سبيل عىل املشاعر من النوع
تحقيق من الشخص يتمكن ما وعادًة أبًدا. ثانية مرة الجرح هذا ملثل يتعرض بأالَّ فيتعهد
أنك والوارد املشاعر. أغلب عن ثم ومن العالقات، أنواع كل عن التام باالنعزال هذا هدفه

وباردة. متجاوبة وغري منعزلة تبدو ما وغالبًا حياتك، يف الشخصية هذه مثل تعرف
تمكننا أن هي الخيايل الَقصص أنواع من وغريها الدراما وظيفة إن شيف يقول
رغم تظل أن يمكنها ماضينا، من مشاعر ثم، من نستوعب وأن جديد، من نحيا أن من
ويتيح عالقاتنا. عىل وخصوًصا حيواتنا، عىل هائل أثر ذات الوعي دائرة من خروجها
أن العادية، الحياة خصائص من انضباًطا األكثر خصائصه بفضل الخيايل، القصص لنا
شيف. قول حدِّ عىل مثىل جمالية مسافة من ولكن جديد، من املشاعر تلك مثل نعيش
جمالية مسافة من شعوريٍّا املهمة األحداث عرض هي شيف معالجة يف الكاتب وظيفة

داخلنا.28 واستيعابها وَعيْشها املشاعر تلك عىل التعرف لنا تتيح
هو خيالية قصة بأي االستمتاع رس فإن مجدًدا، املعاشة املشاعر لنظرية طبًقا
عىل وبقدرتنا بأنفسنا، إحساسنا يف التقدم عىل االستشفاء ويعتمد االستشفائية، ميزتها
أثناء باملشاعر خربتنا إن شيف يقول نظرنا. وجهة من إشكالية كانت مشاعر نعيش أن
أخرى مرة ماضينا من املشاعر تلك عيش بمنزلة هي مشاهدتها، أو خيالية قصة قراءة
إنما وجولييت روميو مصري نبكي حني إننا شيف يقول كما أفضل. جمالية مسافة من
ولعلَّ اللحظة. تلك حتى تَقبُِّلها من نتمكن لم شخصيًة فقٍد حالَة الواقع، يف مجدًدا، نعيش
استيعاب طريق يف صغرية واحدة خطوة بأخذ لنا يسمح املرسحية يف الحزن استشعارنا

خسارتنا.

املشاعر استثارة حول خاتمة (5-4)

والذكريات والتعاطف، بالتماهي الجديدة (املشاعر املشاعر لحثِّ األربع الوسائل ُطِرَحت
من (أعاله) ناقشناها التي مجدًدا) املعاشة واملشاعر األدبية املشاعر مثل الشعورية
الخيالية. القصص يف املشاعر نشأة كيفية حول متناِفَسة نظريات بوصفها األصل حيث
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الكاتب يستطيع مختلفة وسائل ولكنها متعارضة، نظريات ليست أنها اآلن والواضح
الدراسة يف وفوردرار) وكابتشيك (أنا تخرينا املثال سبيل عىل املشاعر. لحث إليها اللجوء
من فقرات أعاله) (املذكورة الشعورية والذكريات الجديدة املشاعر عىل أجريناها التي
مكثًَّفا، وصًفا أو شعورية موضوعات إما تتناول؛ القصرية جويس جيمس قصص
معه بالتعاطف أو (التماهي) البطل مكان وكأنهم يشعروا أن املشاركني من وطلبنا
متساوية بنسبة تكرَّرت الشعورية والذكريات الجديدة املشاعر أن ووجدنا (التعاطف).
الوصفي املحتوى ذات الفقرات يف ولكن الشعوري، املحتوى ذات للفقرات استجابًة تقريبًا؛
بينما الجديدة، املشاعر من أكرب قدر الستشعار القراء التماهي مشاعر دفعت املكثَّف
املشاعر فإن ولذلك، الشعورية. الذكريات من مزيد الستحضار التعاطف مشاعر دفعتهم
عمليات بوصفها ولكن البديلة، النظريات بسبب تحدث ال الشعورية والذكريات الجديدة

القراءة.29 أثناء
يف نكون ال أننا نرى مًعا، السابقة األقسام يف عرضناها التي النظريات وضعنا وإذا
متعددة شعورية حاالت يف يضعونا الُكتَّاب بعض إن بل القراءة،30 أثناء فقط واحدة حالة
وغريه التغريب باستخدام للنص الجمالية املسافات الُكتَّاب ع يُنوِّ واحد. آن يف ومختلفة
وصفه الذي النحو عىل آخر، جانب عىل ثم ما، جانب عىل اآلن القراء يركز األساليب. من
نتنقل أننا نرى أن يمكننا وهكذا الثالث). الفصل يف النقطة هذه (تناولنا بارت روالن
التماهي مثل الجديدة املشاعر مع بينها وفيما املحتملة الشعورية الحاالت من العديد داخل
بمسافات مجدًدا املعاشة املشاعر أو «الراسا»، يف الشعورية الذكريات ومع التعاطف، أو
بأساليب املشاعر ونعيش الخاصة، تجاوراتنا نصنع هذا تنقلنا يف ونحن أفضل.31 جمالية
أحيانًا تتسبب قد الخيالية القصص يف املعاشة املشاعر إن بل العادية. الحياة يف ا عمَّ تمتاز

بأنفسنا. إحساسنا من وتزيد املشاعر، لتلك فهمنا أسلوب يف تغيريات حدوث يف

املجاز ِرحاب يف (5)

مع ع توقُّ تجاور مثل التجاورات، مع املعتاد يف العادية اليومية الحياة يف املشاعر تنشأ
التجاورات هذه تحدث أن ويمكن التجاورات. هذه الخيايل الَقصص يستخدم ولذلك حدث؛
تحدث أن ويمكن واملشاهد.32 والفقرات الكلمات مستوى عىل النثرية الخيالية القصص يف
بداية يف بيَّنُت (كما واللقطات أشخاص) أو (ألشياء الصور أجزاء مستوى عىل األفالم يف

واملشاهد. الفصل) هذا
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العبارة يف تجاوًرا أوستن جني تستخدم الصور، وأجزاء للكلمات األدنى املستوى عىل
وبحوزته أعزب كان متى «الرجل عبارة تجاور إذ وتحامل»: «كربياء روايتها من األوىل
ويف وتغريبي.33 مدهش وهذا زوٍج» إىل حاجة يف شكٍّ بدون «فهو مع كبرية» ثروة
الصورة ن تتكوَّ بوتيمكني»، «البارجة فيلم من الفصل بداية يف ناقشته الذي التسلسل
مكربة، عدسة لصنع املطوية نظارته تمسك وهي الطبيب يد بني تجاور من الختامية
كلٍّ ويف لتكبريها. االحتياج دون املجردة بالعني تُرى التي الكبرية الريقات من والعرشات

شعورية. صدمة والفيلم النثري العمل من
«٢٧ «السونيت أخرى مرَّة تأملنا فإذا األفالم، ولقطات الفقرات مستوى عىل أما
(األوكتاف األوىل الثمانية األبيات أن واعتربنا األول) الفصل يف ناقشناها (التي لشكسبري
األخرية الستة واألبيات محبوبته) إىل عقلية رحلة يف الشاعر فيها ينطلق التي الثُّمانيَّة أو
فقرتني اللحظة)؛ تلك يف محبوبته حال الشاعر فيها يتخيَّل التي داسيَّة السُّ أو سِتت (السِّ
الشك فيها يتداخل السونيت، يف مؤثرة ظاهرة عنه ينتج تجاورهما فإن منفصلتنَي،
اللقطات تسلسل يف أما وُسهاِدِه. الشاعر قلق يف يتسبب تجاور وهو االشتياق، مع والغرية
منها ليصنع نظارته يطوي وهو الطبيب؛ لقطة فتتجاور بوتيمكني» «البارجة فيلم يف
العدسة الريقات. لقطة مع املطويتني، العدستني خالل من عينه منظر مع مكربة عدسة
مما أيًضا ماذا هو: هنا شعوريٍّا املحري والسؤال للتعتيم محاولة هي لها. لزوم ال املكربة

تعتيمه؟ يجري ١٩٠٥ عام الرويس املجتمع يف للعيان باٍد هو
من فقرة إدهاًشا أعرفها التي األدبي التجاور أمثلة أكثر فمن األعىل املستوى عىل أما
عام املنشور عقيل» يف ما مكان من رسالة الصليب: «عند بعنوان بولدوين لجيمس مقال

التغريبية: الفقرة وإليكم 34.١٩٦٣

أنهم فكرة عن التخيل مكان، كل يف البيض مثل البيض، األمريكيون يستصعب
االفرتاض هذا وينكشف يريدونها. أو السود إليها يحتاج لة متأصِّ قيمة يمتلكون
أسود شخًصا أن كينيدي بوبي تأكيد من بدءًا الصادمة، الطرق بمختلف …
لتلك املؤسفة النربة إىل وصوًال سنًة، أربعني خالل رئيًسا يصبح أن يمكن
األسود السود. نظراءهم الليرباليني من الكثري بها يخاطب التي الدافئة التهنئة

(ص١٠٢) مساويًا. صار الذي هو بالطبع

السوداء. األقلية ومخطط البيضاء األغلبية مخطط بني هنا والتجاور
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فيه تعود الذي التايل املشهد مع الريقات مشهد يتجاور بوتيمكني» «البارجة فيلم ويف
التفاصيل، بني فقط ليست املجاورة أن يوضح وهذا التمرد. يبدأ حيث امليناء إىل البارجة

داللتها. لها شعورية أسئلة طرح يف تُوظَّف أن يمكن إنها بل
بني أو األفالم، لقطات بني أو الكلمات، بني — الفجوات ويف التجاور يف املذهل
يف املشاهد. أو القارئ عقل هو الفجوات تلك يمأل ما أن هو — املخططات بني أو املشاهد،
التماهي مشاعر سواء — للمشاعر يمكن وفيها د.35 يتَمدَّ أن للتخيل يمكن الفواصل، تلك
أن بها املرتبطة ولألفكار — مجدًدا املعاشة املشاعر أو «الراسا» مشاعر أو التعاطف، أو

أحيانًا. جديدة منظورات من املرء يعيشها وأن تنمو،
تشيخوف أنطون من أكثر األثر هذا عن التعبري أجاد قد شخص أي أن أظن وال
كتابة يف اعتمد أنه فيه وأخربه سوفورين، أليكيس وراعيه لصديقه خطابًا كتب عندما
يف املفقودة الذاتية العنارص يضيفون سوف [قراءه] أن افرتاض «عىل القصرية قصصه

قصة.»36 كل
بِوْسع األدبي، الفن أساس واملحاكاة) والحلم الرمزية (شاملًة االستعارة تَُعدُّ بينما
يكون قد — املجاز وهو أَال — اآلخر الُقطب جيكوبسون أسماه ما أن االفرتاض املرء
قد وبينما وتخيُّلنا. شعورنا وكيفية الدماغ، عمل كيفية إىل بالنسبة أعمق بدرجة أساسيٍّا
العمليات وهي واملقارنة، والرتتيب، كالرتميز، عقلية عمليات عىل قائمة االستعارة تبدو
عىل يقوم أنه يبدو املجاز فإن العقل؛ يف اللغة معالجة طبقة عىل بدورها تعتمد ربما التي
هذه وتشمل بالطاقة.37 أساسية األكثر الحديس العقيل معاِلجنا تمد التي االرتباط مبادئ
ذات املعاني نطاق ما مفهوم أو كلمة بها تشكل التي الدفاني) (أو اإليحاء طاقة الطاقة
يبدو ولهذا وثيًقا. ارتباًطا واملجاز االستعارة من كلٍّ يف األدبي الفهم به ويرتبط الصلة،

الشخصية. خرباتنا مولِّد هو الحديس املعاِلج أن
مجموعة عىل التعمد، من بقدر اإلبداع، عملية أثناء األفالم صانع أو الكاتب يستعني
األصداء تلك عن للتعبري طرًقا ويستكشف به، الخاصة الداخلية واالرتباطات األصداء
القراء لدى صًدى تُحِدث بحيث تتجاور أن يمكن حقيقية ومشاهَد صوٍر يف واالرتباطات

الجماهري. أو
«ينبغي إنه: ١٨١٨ فرباير ٢٧ بتاريخ تايلور جون إىل خطاب كيتسيف جون قال وقد
َعنَى وقد الفرادة.» خالل من وليس املعتدلة، املبالغة خالل من املتلقي الشعر يفاجئ أن
ولكنه االنتباه، إثارة أجل من املبالغة من قليل عىل يشتمل أن ينبغي الشعر أن بذلك
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بالدهشة، شعور يوجد فقد اإلبداعية، الصلة القارئ يحقق حينما غريبًا. يكون أن ينبغي ال
االحتماالت أحد ذلك؟ يحدث كيف راقيًا. وأحيانًا عميًقا، يكون قد باملالءمة شعور وكذلك
وتتسبب الحدسية-الرتابطية)، الطبقة (داخل الحدسية املعاني من العديد تنقل الكلمات أن
صحيحة.38 تبدو وبطريقة قبُل، من تجاورت أن يسبق لم حدسية معاٍن تجاور يف ثم من
يستطيع البصرية وبهذه بصرية. ويشكل الحدسية، املعاني بني عالقة الكلمات تصوغ

االرتباط. هذا تحقق التي بالكلمات التمسك كذلك املرء

واإلسقاط االستكشاف (6)

ُكتَّاب مع بدأت التي الفن، يف الرومانسية النظرية أنتجتها التي السديدة األفكار أقوى من
قال حني الفن» «مبادئ كتابه يف كولينجوود روبني مرَّة ألول طرحها فكرة كولريدج، مثل

املشاعر. استكشاف «هو» الفن إن
ليس إنه يقول الفن. تعريف تحت تندرج ال التي األفكار كولينجوود استبعد أوًال،
أن إالَّ بإتقان، العمل عليه ينبغي الفنان أن شك وال أسلوب، الصنعة ألن صنعة؛ مجرَّد
حينما للفن. الرضوري اإلبداعي االستكشاف من تخلو ألنها ؛ بفنٍّ ليست وحدها الصنعة
يف الرشوع قبل النهائي املنتَج شكل جيًدا يعرف الالزانيا، من طبًقا أو مقعًدا املرء يصنع
ثانيًا، إلرشاده. وصفة أو تركيبة أو الرسومات من مجموعة لديه يكون وقد بل العمل،
— الالزانيا إعداد عند الحال هو كما — اإلقناع ألن إقناًعا؛ ليس الفن إن كولينجوود يقول
مادية؛ وليست اجتماعية طبيعة ذا فيها املراد يكون مقصودة معينة نتيجة وجود يتطلب
معينة. بطريقة الجمهور عىل للتأثري مسبًقا ٍد محدَّ غرض ثمرة الفني العمل يكون ال إذ
«وسيلة بأنه الرتفيه ويصف ترفيًها، أو تسلية ليس الفن إن كولينجوود يقول ثالثًا،
مثَله مرشوعة أغراض وللرتفيه (ص٧٨). العملية» الحياة ق تعوِّ ال بحيث املشاعر لتفريغ
من استكشاف إنه مختلف. كولينجوود يقول كما الفن غرض لكن واإلقناع، الصنعة مثَل
ويرضب تحديًدا. للمشاعر استكشاف وهو سلًفا، معروفة غري ونتائجه األساس، حيث

برجٍل: مثًال كولينجوود

كل الشعور. هذا ماهية تحديًدا يعي ال ولكنه ما، بيشءٍ يشعر أنه البداية يف يعي
عىل هو وبينما طبيعتها. يجهل لكنه بداخله، تعتمل إثارة أو ارتباك هو يعيه ما
أشعر.» بَم أعرف ال … «أشعر هو شعوره عن قوله يستطيع ما فكل الحال هذه
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نفسه. عن التعبري يه نُسمِّ ما بعمل لة املثقَّ العاجزة الحالة هذه من نفسه ينتشل
وله بالحديث، نفسه عن يُعربِّ إذ اللغة؛ عليه نُطِلق بما صلة له نشاط وهذا
صاحبه يعد لم شعور هو عنه يُعربَّ الذي الشعور إن إذ أيًضا؛ بالوعي ِصَلة

(ص١٠٩-١١٠) بطبيعته. جاهًال

قوامها يكون قد — ما بلغة شعوره عن التعبري طريق عن يستكشف الذي الفنان، هو هذا
أو بنفسه يعتمل الذي الشعور لهذا املحتَمل املعنى — املوسيقى أو الرسم أو الكلمات

بعُد. مفهوم غري ولكنه يحركها،
القارئ يفعله ما فإن الكلمات، لغة هي نفسه عن الفنان بها يُعرب التي اللغة كانت إذا
تصل ممرات ويصنع عقله، داخل اللغة معالج خالل من الكلمات هذه استقبال يف يتمثل
املشاعر، هذه بعض يف يشارك ثَمَّ ومن عقله؛ يف والحدس الرتابط بطبقة الكلمات هذه

ما. بلغة عنها املعربَّ معانيها استكشاف ويف
ولكن أقل، اهتماًما املشاهد أو القارئ يعري وهو بالفنان. كولينجوود فكرة تتعلق
املشاعر واستثارة بالخيال املتعلِّقة األفكار االعتبار يف أخذنا إذا الجزئية هذه إتمام بوسعنا
العمل عىل املعاني إسقاط يف املشاهد أو القارئ يفعله يتلخصما إذ قليل. منذ ناقشتها التي
العمل. بها يوحي التي املعاني مجموعة من يتخريَّ إنه بل معاني، أية ليس ولكن الفني،
ه أعدَّ متحركة رسوم فيلم خالل من العملية، هذه حدوث لكيفية توضيح ييل وفيما
عام نُرشت بحثية ورقة يف املشاهدين عىل آثاره وناقشا سيمل، وماري-آن هايدر فريتس
صغرية، ودائرة اليشء، بعض أصغر آخر ومثلث مثلث، سوى الفيلم يضم لم .١٩٤٤
املثلثان يتحرك متأرجح؛ باب له صندوق شكل مًعا ن تُكوِّ مستقيمة خطوط وخمسة
ا عمَّ املشاهد سؤال وعند منه. والخروج الصندوق دخول مع الشاشة، أرجاء يف والدائرة
يرى أن إالَّ ذلك بعد يسْعه لم ولكن والدائرة، املثلثني تحركات عن التحدث يف بدأ يراه،
معينة، نيات لها شخصيات بها تقوم أفعال وكأنها الشاشة، عىل الظاهرة اإلشارات هذه

منها. وتخرج الغرفة أو املنزل تدخل وشخصيات مطاردة، عن َة معربِّ كتحركاٍت
الفيلم واستغرق الدراسة. لتلك متابعة يف الفيلم هذا صنع يول ونيكوال أنا أَعْدنا وقد
نهاية عند الفيلم عرض نوِقف وكنا مشاهد. خمسة إىل انقسمت ثانية ٨٧ أعددناه الذي
حدوثه يتوقعون عما وكذلك حدث، عما الدراسة يف املشاركني لنسأل املشاهد؛ هذه من كلٍّ
الرسم يف (الظاهرة ذلك إىل وما و١٠ث، و٥ث ٠ث األرقام النهاية). يف (باستثناء بعُد فيما
ببعض املحيطة املربعات أما وضع، كل مع الفيلم من مرَّت التي الثواني عدد ح توضِّ (3-5
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للمشاهدين الفرصة إلتاحة الفيلم أوِقَف حيث مشهد كل نهاية إىل فتشري األرقام، تلك
أحكامهم. إلصدار

١٠ث٥ث ٠ث

٥٠ث٣٧ث٢٨ث

٧٩ث٦٥ث٥٧ث

الرسوم فيلم عن املعاد (١٩٨٥) ويول أوتيل فيلم من ثابتة للقطات رسوم :3-5 شكل
تحرك اتجاه ح توضِّ ولكنها الفيلم، يف األسهم تظهر لم وسيمل. هايدر أعدَّه الذي املتحركة

والدائرة. املثلثني

يف املشاركون استخدم إذ وسيمل؛ هايدر إليه ل توصَّ ما أوىل تجربة يف أكدنا وقد
فيما حدوثه يتوقعون وما يحدث، كان ما لوصف «يتحرك» مثل شخصية غري أفعاًال البداية
استخدمها التي األفعال أرباع ثالثة أصبحت الفيلم أحداث من ثانية ٥٠ مرور بعد بعُد.
بني تفاعلية مقاصد أو «يهرب»)، (مثل شخصية مقاصد عن تعربِّ أفعاًال املشاركون
الفيلم من أهدافنا أحد وكان «يحب»). (مثل عقلية حاالت أو «يطارد»)، (مثل األشخاص
مجموعات ثالث أعطينا ثانية تجربة ويف مختلفة، ُطرٍق بثالث عليه الغموض إضفاء هو
قيل الذين املشاهدون ووصف نفسه. للفيلم مختلفة عناوين ثالثة املشاهدين من مختلفة
الصغري املثلث يقوم إذ سطو؛ عملية قصة املنزل» «صاحب هو الفيلم عنوان إن لهم
ثمني. يشء لرسقة املنزل إىل الدائرة دخلت بينما منزله من خرج الذي الكبري املثلث بإلهاء
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الكبري املثلث أن فاعتربوا القلقة» «األم هو الفيلم عنوان إن لهم قيل الذين املشاهدون أما
رأى بينما الصغري. املثلث مع للعب الخروج من (الدائرة) طفلها منع تحاول ا أُمٍّ يَُمثِّل
يمثل الكبري املثلث أن الغيور» «العاشق هو الفيلم عنوان إن لهم قيل الذين املشاهدون
إبقاء ويحاول الصغري) (املثلث جديد حبيب مع مارَّة (الدائرة) محبوبته يرى شخًصا

الجديد. الحبيب مع تهرب ولكنها املنزل، يف حبيبته
والخطوط والدائرة املثلثني (من االنتقاء عمليتَي املتحركة الرسوم فيلم ضمَّ وقد
وترتيب والدائرة، والصغري الكبري للمثلثني االرتباطية (الحركات والتوليف املستقيمة)،
أو هروب أو رسقة من — األفعال أما سياًجا). كانت لو كما لتبدو املستقيمة الخطوط
املشاهدين. عقول داخل بالفعل دت ُجسِّ ولكنها بها، موًحى فكانت — الحبيب مع فرار
الغضب املشاعر؛ عن تُعرب كلمات الفيلم يف رأوه ما قصة لحكي املشاهدون استخدم وقد
عند للفيلم الختامية اللقطات ومع العاشق. غرية أو طفل، عىل القلق أو ما، يشء رسقة عند
يف ويحطمها املنزل جدران يرضب وهو الكبري املثلث ظهر والدائرة، الصغري املثلث هروب

يأس.
مكوَّنة كاملة سياقات عىل االعتماد عىل باملشاعر يتعلق فيما قادر األدب أن الحاصل
شعوًرا معني شعور فيها يصري أن يمكن استعارية تحوُّالت تستدعي التجاورات، بفعل
املشاهد أو القارئ مشاعر ولكن املعنية، وحدها هي ليست األبطال مشاعر لكن آخر.

كذلك.39
أنها هو الخيالية، القصص يف للمشاعر البالغة األهمية يف الرئييس السبب ولعلَّ
يف آخر يشء أو كتاٍب هيئة يف العقل يف معينة عنارص تخريج يتيح للوعي. املحدِّد املعيار
املؤلف من كلٍّ لدى والوعي40 اإلحساس نمو — الفن يفعله ما وهو — الخارجي العالم

قائلة: ذلك عن النجر سوزان َت عربَّ وقد الفني. العمل مع املتفاعل والشخص

التاريخ يف أزمًة … الوعي أو األشمل، بمعناه «اإلحساس» … ظهور [كان]
فيزيائية عمليات جراء نفسها الحياة ظهور ضخامتها يف تساوي الطبيعي،
حدٍث بوقوع املتعلق املعتاد باملعنى «أزمة» األزمة تكن لم وربما كيميائية.
تستغرق األثر شاسعة ممتدة عملية كانت ولكنها آخر، أو بقدر ر مدمِّ واحد
غري بمعناها «الحياة» معها نشأت هذا تطورها أثناء أنها غري ر. لتتطوَّ دهوًرا
الوعي، يكون حيث إال تكون ال فالقيمة للقيمة. عامًلا باعتبارها «الحياة» املادي؛

(ص١٦٥) يهم. ما يوجد فال اإلحساس، ينَعِدُم وحيثما
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من كلٍّ بني مشرتكة صنيعة أنه الحقيقة لكن الكاتب. صنيعة الخيايل الَقصص اعتُِربَ لطاملا
املشاعر تحتل واٍع، ولكنه تَخيُّيل، لعالم مشرتكة صنيعة هو املشاهد)، (أو والقارئ الكاتب
التي العملية تلك هي البرش لدى املشاعر إن قلبه.41 النجر) قول حد عىل األحاسيس (أو
التلميحات تقديم هو الكاتب يفعله وما باملعاني. ثَمَّ ومن باألغراض، األحداث فيها ترتبط
تخيُّله، يف واستبقائها املشاهد إقامة من املشاهد أو القارئ يتمكَّن بحيث اإليحاءات أو
يتناول تجاوراتها. تعكسها التي املغزى ذات الشعورية التأثريات خربة بنفسه يعيش وأن

اإليحاءات. هذه الكاتب بها يُقدِّم التي األساليب التايل الفصل
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للقارئ تلميحات

األوىل العصور يف الكتابة (1)

ما منذ الرافدين بالد يف سومر يف األرجح عىل التاريخ يف الخيالية القصص ُكتَّاب أول عاش
التجارة مذكرات تسجيل هي املعتادة مهامهم وكانت كتبة، كانوا عام. ٥٠٠٠ من يقرب
املسماري الخط يستخدمون وكانوا الُحكَّام. يسنها التي القوانني نرش جانب إىل كتابًة،
مغطاة ألواح عىل مدبَّبة عًصا باستخدام تُْكتَب مثلثة عالمات عن عبارة وهو الكتابة، يف
وقد األفران، يف ذلك بعد ف تُجفَّ كانت طينية ألواح عىل وكذلك يشء، منها يبَق لم بالشمع
يف ما مرحلة يف بدءوا بعضهم أو الكتبة هؤالء أحد أن بد وال األلواح. تلك بعض ى تبَقَّ

شفهيٍّا. يتناقلونها الناس كان التي القصص بعض تدوين
ليست منها أقتبس التي والنسخة القديمة. القصص هذه أشهر جلجامش» «ملحمة
النسخة من أتمَّ الحقة أخرى نسخة عن ترجمة ولكنها السومرية، باللغة املكتوبة تلك
تسمى والتي األكادية، اللغة وهي السامية، اللغات بإحدى نفسه بالخط مكتوبة السومرية

كاآلتي: وبدايتها القديمة. بالبابلية كذلك

البالد، وقواعد األعماق، رأى الذي هو
التامة! الحكمة واكتسب الحياة طرق َخَربَ من هو

البالد، وقواعد األعماق، رأى الذي جلجامش
التامة! الحكمة واكتسب الحياة طرق َخَربَ من هو
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املفقود». الزمن عن «البحث بروست مارِسل رواية من املخطوطة األخرية الصفحة :1-6 شكل
للفنون.) بريدجمان فرنسا/جريودو/مكتبة باريس، الفرنسية، الوطنية املكتبة (املصدر:

مكان1 كل يف القوة مواطن وعرف
…

السكينة، لبعض عاد ثم األسفار، غمار وخاض تْرَحاله طال
الصخر من لوٍح عىل معاناته كل ونقش

العظيمة، أوروك مدينة أسوار وشيَّد
املقدَّس. إيانا معبد وجدران
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أمناء مجلس © جلجامش». «ملحمة من املسماري بالخط طينيٍّ لوح من جزء :2-6 شكل
الربيطاني. املتحف

مجدول، كحبل املتينة الخارجية جدرانها إىل انظروا
النظري! منقطعة الداخلية جدرانها وشاهدوا

منرصم، زمان إىل الدَّرج اصعدوا
عشتار اإللهة بيت إيانا، معبد من واقرتبوا

تقليده! بعده ملك أي يستطع لم الذي
وذهابًا! جيئة فوقها وسريوا أوروك أسوار تسلقوا

قرميدها! وافحصوا قواعدها، تأملوا
آُجرِّها؟ عىل النريان تُحمى أَلم

قواعدها؟ السبعة الحكماء يضع ألم
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أندرو لنا وينقل وُمستمعيه. ُقرَّائه بوجود ساحر بأسلوب الكاتب يعرتف كيف هنا نرى
لوا «تأمَّ الكاتب: يقول الطريقة: بهذه النص البديعة اإلنجليزية الرتجمة صاحب جورج
أوروك مدينة أن املحتمل ومن املعبد.» من واقرتبوا الدرج، هذا واصعدوا املدينة، أسوار
املزيد ف تكشُّ ومع هؤالء، حتى ولكن للملحمة، األوائل املستمعني زمان يف قائمة كانت
الفرتة خالل فعليٍّا الرَّاوي يقوله ما لتنفيذ لديهم سبيل ال قليلة، كلمات بعد القصة من
املعبد، من واقرتبوا الدرج، «اصعدوا إليها: االستماع أو الدعوة قراءة يف املستغَرقة الزمنية
األدبية األداة هذه تظل ولكن قرميدها.» وعاينوا قواعدها، وافحصوا األسوار، وتسلقوا
إقامة يف خاللها من نبدأ حيث الالحقة؛ العصور يف واملستمعني القراء مع حتى الة فعَّ
ويقيم جميل، أسلوب واألسوار الدرج بعقولنا يصعد الذي األسلوب هذا إن للمدينة. ملحات

خياله. يف سيقيمها الذي والشخص القصة يروي الذي الشخص بني عالقة

للَقصصالخيايل أدوات أربع (2)

يف لها مقابلة يف لوجني أورسوال قالت كما يشء، أول خيالية؟ قصة املرء يكتب كيف
تمتلك أن بد ال أنك يعني وهذا األقل، عىل واحًدا كتابًا قرأت تكون أن يجب أنك هو تورونتو،
من فرتًة الُكتَّاب أغلب ويستغرق كتابته. يف ترغب الذي العمل لنوع العقيلَّ النموذج يشبه ما
فيها بعضهم ويفكِّر لسنوات. يها ويُنمِّ الفكرة بعضهم يحتضن يكتبونه. قد فيما التفكري
ملجلة مقابلة يف سيمنو جورج ح وضَّ وقد مالحظات. بعضهم ويدوِّن الحافالت. محطة يف
ميْجِريه، املفتش روايات سلسلة من رواية أي كتابة يف الرشوع َقبْل أنه كيف ريفيو باريس
األَرسية. وعالقاتهم القصة شخصيات حول األظُرف أحد َظْهر عىل مالحظات يكتب كان
أو الكتاب بفكرة املرء يحلم أن عىل الخيالية القصص كتابة عند األمر يقترص ال
رسد يف االستفاضة املرء عىل فينبغي غامضة. تظل ألن الفكرة يعرِّض فهذا القصة؛
لغريه والشخصيات التفاصيل هذه تقديم كيفية يف التفكري وعليه وشخصياتها، تفاصيلها

الحلم. من نُْسختهم بناء من يمكنهم بما
فيه افرتض الذي الجديدة» «الصحافة وولف توم بمقال نبدأ أن األساليب أحد
«بدأ يقول: الخيالية. القصص من مأخوذة الحديثة الصحافة يف املشوِّقة الجوانب أن
تختلف الذي الفريد تأثريها الواقعية الرواية أكسبت التي األدوات اكتشاف يف الصحفيون
«الطبيعة أو الشعوري»، «االستغراق أو امللموسة»، «الواقعية أو «الحضور»، بني ما تسميته
وولف استخدمها وكيف األدوات، هذه هي ما ولكن االستيعابية».» «الطبيعة أو اذة» األخَّ
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املؤلف وجهها التي الدعوة بمناسبة كتبها التي راديكالية» «أناقة الواقعية مقالته يف
ألعضاء — املدنية الحقوق عن املدافعني أحد — برينستاين لينارد الشهري املوسيقي
ستينيات يف نشطت التي السوداء القوة لحركة تنتمي جماعة (وهم ود السُّ الفهود حزب
وولف طلب أن كانت األدوات هذه إحدى مانهاتن. يف الفاخرة شقته يف العرشين) القرن
ود السُّ الفهود سيأكل «ماذا يفكر إذ برينستاين؛ عقل داخل أنفسهم تخيُّل القراء من
املغطاة الروكفور الجبن لَُقيمات السود الفهود يحب «هل املقبِّالت؟» وجبة يف تُرى يا
املايونيز؟» من القليل مع الِهليون أطراف ومعها الطريقة، بهذه املجروشة باملكرسات
املحتمل من يكن لم بأنه ما شخص يتربم أن األفق ضيق من وسيكون (ص٤١٣-٤١٤).
واضحة، صحافة يكتب وولف كان برينستاين. برأس يدور كان ما وولف يعرف أن

الخيالية. القصص من مبارشة مأخوذة األداة وكانت
أربع من األوىل الدرجة يف مستََمدَّة الجديدة الصحافة قوة أن وولف اقرتح وقد
التاريخي التسلسل من بدًال للكتابة، ِبنْيًَة املشاهد تسلسل استخدام األوىل وحسب. أدوات
األسلوب وهذا التاريخية. والكتابات املذكرات يف قراءته يمكن الذي النوع من الوصفي
الَقصص يف أيًضا مهم ولكنه والسينما، املرسح يف عنه غنى وال جلجاِمش. ِقَدم قديم
أداة أي من أكثر القارئ تستغرق أنها وولف رأى التي الثانية واألداة املكتوب. الخيايل
بحيث الغائب، نظر وجهة استخدام فهي الثالثة األداة أما الواقعي. الحوار هي أخرى
الذي االقتباس يف (كما ذلك يكون وأن الشخصيات، إحدى نظر وجهة من مشهد كل يَُقدَّم
الشخصية. عقل داخل وكأنه املشهد القارئ يرى بحيث باألعىل) برينستاين عن يتحدث

أنها: وولف يقول التي املكانة ملمارسة التفصييل الوصف رسد هي الرابعة واألداة

والعادات اإليماءات تسجيل تعني وهي بالفهم. يحظى ما أقل دوًما كانت
وأساليب والديكورات، والثياب، األثاث، وطراز اليومية، واألعراف والسلوكيات
والخدم األطفال مع التعامل وأساليب املنزل، وإدارة الطعام وتناول ل التَّنَقُّ
النظرات مختَلف عىل عالوة واألقران، املنزلة يف واألدنى األعىل واألشخاص
قد التي الرمزية التفاصيل من وغريها امليش، وأساليب والوضعيات واللمحات
ملكانتهم الناس ملمارسة العموم يف رمزية يشء؟ ألي رمزية مشهد. أي يضمها
من يعرب الذي واملمتلكات السلوك نمط مجمل شامًال التعبري، لهذا األَعمِّ باملعنى
أن يأملون ما أو الوضع لهذا رؤيتهم أو العالم يف وضعهم عن الناس خالله

(ص٤٧) عليه. يكون
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أو للشخصية السلوكية املؤرشات مجموعة هو — ظني يف — هنا عنه وولف يتحدَّث ما
الشكسبريي. التعبري استخدام أردنا إن ِظلِّها

منقولة. أم متخيَّلة القصة كون هو املعتاد يف وغريه الخيايل الَقصص بني الفاِرق
أي يف مفربَكة إخبارية مادة قراءة يريد من بيننا فليس عديدة، ألغراض حاسم فارق وهو
املسألة تتعلق الخيايل. القصص نفس علم نظر وجهة من تختلف املسألة ولكن صحيفة.2
الرسد أن هو هنا أقرتحه وما األدبي. لإلبداع األساسية للخصائص أعمق فهم باكتشاف
اجتماعية بحوادث حلم أو عقلية محاكاة بناء من املشاهد أو املستَِمع أو القارئ يمكِّن
اعتباره يف يأخذ أن الخيالية القصة كاتب ف تَرصُّ ُحْسِن من أن أرى وهنا عليه، واملحافظة

التالية. الفرعية األقسام يف أناقشها والتي وولف، عنها يتحدث التي األربع األدوات

مشهًدا مشهًدا البناء األوىل: األداة (1-2)

املذكرات شكل أخذت التي عرش الثامن القرن يف اإلنجليزية الروايات لبعض باملخالفة
تسلسل أسلوب أوستن جني استخدمت طويلة، وصٍل فقرات عىل واحتوت التواريخ، أو
وإليكم وولف. يويصبه أن يمكن كان ما بقدر كثريًا وتحامل» «كربياء روايتها يف املشاهد
الفصل يضم الرواية. من األوىل الخمسة الفصول عىل األداة هذه تطبيق لكيفية توضيًحا
السيد محاورة مشهَد الراوي، لسان عىل املوجزتني والختامية االفتتاحية فقرتيه بني األول،
بعد أيًضا بينيت آل منزل يف املشهد يدور الثاني، الفصل ويف منزلهما. يف وزوجه بينيت
تقفز الثالث، الفصل بداية ويف وبناته. وزوجه بينيت السيد فيه ويشارك أيام، بضعة
العشاء، إىل إيَّاه بينيت آل دعوة تلبية عن بينجيل اعتذار من املحكي املايض إىل أوستن
حيث مرييتون يف االحتفاالت قاعة واحدة: صفحة بعد آخر مميًزا مشهًدا تِصف ولكنها
فتُقدِّم الثالث الفصل من األخرية الصفحة أما انتظاره. طال الذي الراقص الحفل يُقام
بينيت السيد عىل يْقُصصن وُهنَّ الرقص، بعد البيت يف بينيت آل سيدات جديًدا: مشهًدا
بينيت جني بني حميمي حديث إىل الرابع الفصل يف املشهد يتغري ثم األمسية، أحداث
رقص إزاء األفعال لردود الراوي ملحوظات من فقرات ثالث يليه بينيت، وإليزابيث
بينيت آل سيدات فيُصوِّر الخامس الفصل يف املشهد أما داريس. وصديقه وأختيه، بينجيل،

الجوار. يف لوكاس آل أصدقائهم ملنزل زيارة يف
واسٍع نطاٍق عىل األفالم، أو املرسحيات أو الروايات يف مشهًدا، مشهًدا البناء يتيح
به بدأُت الذي املثال يف اللقطات تسلسل أسلوب أحدثها التي التأثريات من نفسه النوع
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يتيح التجاور. بحدوث يسمح إنه أي بوتيمكني»؛ «البارجة فيلم من الخامس الفصل
السيد رفض يأتي أن وتحامل» «كربياء رواية من والثاني األول الفصلني مشهدي تجاور
بإخبار مبارشة بعدها متبوًعا املنطقة إىل مؤخًرا وصل الذي بينجيل السيد زيارة بينيت
سيدات س تحمُّ يأتي أن والثالث الثاني الفصلني تجاور يتيح ثم بالفعل. يزوره أنه القارئ
س التحمُّ وإرضاء اللقاء، بمشهد متبوًعا وجماعته بينجيل السيد للقاء وتطلعهم بينيت آل
املخزي داريس رفض بسبب إليزابيث متعة وسحق بجني، اهتمام من بينجيل أبداه بما
عىل آثاره ثم نفسه الرقص مشهد بني فهو والرابع الثالث الفصلني بني التجاور أما لها.
للحفل ارَّة السَّ اآلثار بني التباين والخامس الرابع الفصلني بني التجاور يُظِهر بينما جني،

إليزابيث. عىل املهينة وآثاره جني عىل
عن فضًال لألحداث، فهمنا هذا ويعزز مشهد.3 لكل عقلية نماذج نصنع نقرأ، حينما
عىل القراء أعانوا إذا الُكتَّاب ويُحِسن للقصة. العقلية املحاكاة إلجراء الجوهرية أهميته
هو ما للمشاهد املجازي التجاور يحمل التاريخية، الكتابة به تسمح ما خالف وعىل ذلك.
ولكنه السببية، عالقة هو التجاور هذا يحمله ما وأهم الزمني. التسلسل مجرد من أكثر

… واألصداء والتعليقات، والتباينات، لإلنجازات، الشعوري التدفق كذلك يقدم

الحوار الثانية: األداة (2-2)

جوانب أبرز هو الحوار يكون وربما القصص. تدوين يبدأ أن قبل من سائًدا الحوار كان
نحيا التي اليومية العوالم وبني تخيُّالت من فيه ما بني الوصل وحلقة الخيالية، القصص
خادمات إحدى — شمخات بني حواًرا بدايتها من بعيد غري جلجامش» «ملحمة تضم فيها.
وسبع أيام ستة طوال نفسها من شمخات تُمكِّنه الذي وإنكيدو — عشتار اإللهة معبد
أن االعتبار يف األخذ مع متحرض، إنسان إىل متوحش رجل من الخربة هذه فتحوله لياٍل،
شمخات تدعوه ثم املدينة. يف العيش عىل قادًرا يصبح أنه تعني املقام هذا يف «متحرض»

بعُد. فيما جلجامش يقابل حيث أوروك إىل ملصاحبتها
أساسية أنها يرى التي األربع الخيايل الَقصص ألدوات مناقشته يف وولف يقول

حاسمة. أهمية له الطبيعي» «الحوار هو يه يُسمِّ ما إن الكتابة عىل الحيوية إلضفاء
بالتعاونية. وإنكيدو شمخات بني تدور التي املحادثة تتسم جلجامش» «ملحمة ويف

بقبولها. يرد وهو دعوة، تقدم فهي األدوار؛ يتبادالن
قواعد التباع تميل فهي التعاونية؛ السمة بهذه املعتاد يف اليومية املحادثات تتسم
باسم تُعَرف وأصبحت القواعد، هذه جرايس بول صاغ وقد املتبادل. التفاهم تضمن
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واضًحا. ُكْن املوضوع، ُصلب يف تحدَّث كافية، معلومات قدِّم صادًقا، ُكْن جرايس: مبادئ
ينبغي الطرق. بهذه يتعاونا أن ثمارها محادثتهما تؤتي أن ثان املتَحدِّ أراد إن بد وال
وولف يؤكِّد اآلخر. الطرف هو يفهم وأن اآلخر، الطرف يفهمه أن منهما كلٌّ يرغب أن
«أناقة مقاله كتابة أجل من إنه ويقول واقعيٍّا، الحوار يجعل أن الكاتب واجب من أن
وأن تدوينه، استطاع ما كل ن ودوَّ مالحظاته، بدفرت برينستاين حفل إىل ذهب راديكالية»

الكتابات. هذه يتضمن مقاله
يتعلق فيما خاطئًا انطباًعا تعطي واقعيٍّا الحوار جعل برضورة وولف فكرة أن غري
رواية»:4 تبني «كيف للُكتَّاب التعليمي كتابه يف ستاين صول قال وكما الخيايل. بالقصص

حواًرا.» ليست األم «لغتنا
يكون أالَّ الخيالية القصص يف األفضل أن هو لستاين قراءتي من أدرْكته ما أهم إن
غرار عىل تعاونية محادثًة مرسحيٍة أو رواية يف كتبت إذا أنك ستاين يوضح واقعيٍّا. الحوار
يف الحوار تبادل يكون أال يجب إنه ويقول أحد. يقرأها فلن الواقعية الحياة يف يحدث ما
عىل شخصية كل فعل ردود تكون أن ينبغي بل مباًرشا، الخيالية القصص يف املحادثات
متناقضة. حتى أو مضادة تكون أن يجب وربما مبارشة، غري األخرى الشخصية تقوله ما
الشطرنج؛ يف األحصنة نقالت من سلسلة وكأنه األدبي الحوار اعتبار نستطيع إذًا،

االتجاه. منحرفة وثبات ولكن مستقيمة، نقالتها تكون ال إذ
أوستن جني أدركته ولكن ذلك، السنني آالف قبل جلجامش ملحمة كاتب يدرك لم
وتحامل» «كربياء لرواية األول الفصل من حواريٍّا نموذًجا إليكم لذلك عام؛ مائتي منذ
وهي َمْصلحة، زيجات بناتها تزويج هو الحياة يف األول بينيت السيدة همَّ أن منه يظهر
يف يقع كبري بيت وهو لنيذرفيلد، األثرياء الشبان أحد استئجار خرب هنا لزوجها تنقل

بينيت: السيد فيجيب الجوار،

اسمه؟» «ما
«بينجيل.»

أعزب؟» أم متزوج هو «هل
خمسة أو أربعة إىل يصل ودخله وثري، أعزب شك! بال عزيزي يا أعزب «بل

لبناتنا!» ممتازة فرصة من لها يا العام. يف آالف
بهن؟» هذا عالقة ما ذلك؟ «كيف

الدرجة! لهذه َضِجًرا تكون أن يمكنك كيف بينيت، سيد «عزيزي زوجه: وتجيبه

172



الخيالية القصص كتابة

إلحداهن.» زوًجا فيه أفكر أني تعرف أنك بد ال
هنا؟» اإلقامة من غرضه هذا «وهل

هذا؟» قول يمكنك كيف فارغ، كالم هذا «غرض!

وتِعينُه سؤالني بينيت السيد يطرح إذ يكفي؛ بما تعاونية األوىل التبادالت أن نالحظ
تتحدث التالية. عبارته مع فردي اتجاه يف يقفز بينيت السيد ولكن عليهما. بالرد زوجه
هي ونيته مشاكس؛ بينيت السيد لكن لها. قصوى أهمية ذي أمر عن بينيت السيدة
أحسن يف أمامنا تتجىل وهنا يفهمها. ال بأنه التظاهر هو يستطيع أشياء لقول استدراجها
الثري الجديد املستأِجر وصول إن بينيت السيدة تقول للحوار.5 الروائية الوظيفة صورة
هذا عالقة عن بينيت السيد ويتساءل لبناتهما. ممتازة» «فرصة يمثل هول نيذرفيلد إىل

بهن.
االجتماعي الغرض تحقيق أجل من إما بالتعاون، العادية الحياة يف الحوار يتسم
زيادًة تتطلَّب ما مهمة بإنجاز املتعلِّق العميل الغرض أو العالقات، عىل بالحفاظ املتعلِّق
العكس عىل األدبي، الحوار أما املهام. تلك إنجاز كيفية أو املطلوبة، املهام حول االتفاق يف

االختالف. تمام مختلفان غرضان فله ذلك، من
سبيل عىل وتحامل» «كربياء رواية يف الَحبكة. تعزيز هو األدبي للحوار األول الغرض
بناتها. لتزويج بينيت السيدة بُخطط املتعلِّق الدرامي الخط يف الغرض هذا ينعكس املثال
عالقة لبدء بزيارته إقناعه وتحاول بينجيل، السيد بوصول زوجها بينيت السيدة تخرب
السيد الرواية: لهذه الخاصة محاكاتنا إلقامة املعطيات هذه الُقرَّاء نحن ونستخدم معه.

بينيت. آل بنات إلحدى مناسبة ملكية يكون أن يمكن إنه أي ومالئم؛ ثري بينجيل
تسلسل يف الحوارية العبارات عرض يف فيتمثَّل األدبي، للحوار الثاني الغرض أما
شأنه من املتحدثني بني التعاون ألن ونظًرا املتحدثني. شخصيات خالله من القارئ يفهم
تتبادل حينما الخيالية الشخصيات تتفق أال ل يَُفضَّ فإنه الشخصيات، تصوير تشويش
َمْصلحة، زيجات بناتها بتزويج انشغالها هو بينيت السيدة شخصية مفتاح إن الحديث.
بسبب منزعج اآلن ولكنه لجمالها، زوجه تزوج أنه فهو بينيت السيد شخصية مفتاح أما
فعله يستطيع ما أقىص مزاجي». وتقلُّب محدودة، ومعرفة ، متدنٍّ «فهم من به تتسم ما
ينبغي مهارة عىل املتحدثني نيات اختالف درجة وتعتمد يغيظها. أن صحبتها يف وهو
الواثبة والحركات منهما، كل ينويه ما ر يَُصوِّ حواًرا يقدم بحيث عليها العمل الكاتب عىل

ذلك. يعزِّز ما هي االجتماعي الحوار لوحة عىل الحصان بوثبات الشبيهة
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يجب بعض، مع بعضهم عالقاتهم عىل العادية الحياة يف األشخاص يحافظ وبينما
القارئ. مع عالقته عىل الحفاظ اإلبداعي األدب يف الشخصية) أو الراوي (أو الكاتب عىل
ذلك أن واألرجح ِلماًما، إال املحادثة أثناء شخصياتهم الناس يُظِهر ال العادية الحياة يف
بدءًا الخيايل، القصص يف أما متعاونني. يكونوا بأن مشغولون فهم قصد. غري عن يكون
للغاية. ا مهمٍّ اختالفاتها وإظهار الشخصيات تصوير من الهدف أصبح فقد شكسبري، من
و… وانشغاالتها وخططها أهدافها حيث من الخيالية القصص يف الشخصيات تتبايَن
عالقات إقامة عىل قادرين األدب ُكتَّاب يبدو الشخصية، فكرة خالل ومن شخصياتها.

ُقرَّائهم. مع وثيقة

النظر وجهة الثالثة: األداة (3-2)

اإلبداعية األداة وهي — معينة بعنٍي كاملة قصة أو مشهد رؤية فكرة حول النقاش بدأ
هذا. يومنا وحتى األقل عىل جيمس هنري زمن منذ — وولف عنها تحدَّث التي الثالثة
النظر.6 وجهة هو لها املعتاد االسم ولكن باملنظور، الرؤية يف الطريقة هذه وصف ويمكن
من االختيار الكاتب عىل يكون متباينة منظورات ثالثة حول النقاش يجري ما وعادًة

بينها.
القصة يف وراِويًا شخصية الكاتب يصري حيث املتكلِّم؛ نظر وجهة هو األول املنظور
عقل داخل من األحداث القارئ يفهم وهنا «أنا»، الضمري ويستخدم نفسه، الوقت يف

املفقود». الزمن عن «البحث بروست رواية ذلك ومثال الراوي.
املنظور هذا أوستن وتستخدم الغائب، العليم نظر وجهة ى فيُسمَّ الثاني املنظور أما
أقوال تصوير عند و«هي» «هو» الضمريان يُستَخَدم وفيه وتحامل». «كربياء روايتها يف
أي تعلم مما أكثر يعلم املؤلف-الراوي لكن أفكارهم، وأحيانًا وأفعالهم، الشخصيات
العديد أفكار يبدو، ما عىل مبارشًة بطريقة القراء، نحن نعرف ربما ولذا، أخرى؛ شخصية

بحق. ُعلويٍّا منظوًرا املنظور هذا يَُعد ثم ومن الشخصيات؛ من
الكاتب يستخِدم وفيه الحقيقي، الغائب نظر وجهة واألخري الثالث املنظور ى ويُسمَّ
منظور من وإدراكه مالحظته يُمِكن ما إال ر يُصوِّ ال ولكنه و«هي»، «هو» الضمريين
جعل يف وولف فكرة وتميل جيمس. هنري تبنَّاه الذي األسلوب وهو واحدة. شخصيٍة

املنظور. هذا تبَنِّي إىل حيوية املشاهد
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املكانة ممارسة الرابعة: األداة (4-2)

الخيالية القصص يف الفهم من حظٍّا األقل األسلوب هي املكانة ممارسة إن وولف يقول
من الناس يعكس التي بالوسائل سبق) فيما (واردة طويلة قائمة يعطي وهو والصحافة.
وعلم النفس علم من كلٍّ يف بحثًا ُقِتَلت قد املكانة أن شك وال ملكانتهم. ممارستهم خاللها
لفكرة ترجمة أفضل ولعلَّ املكانة. مجرد يتجاوز املكانة ممارسة مفهوم أن إال االجتماع،
الحياة يف الذات «تقديم جوفمان إيرفينج كتاب يف موجودة االجتماعية العلوم يف وولف
عقيل» يف ما مكان من خطاب الصليب: «عند بولدوين جيمس مقال يَُعد كذلك اليومية».

املفهوم. لهذا الرائعة األمثلة من الخامس) الفصل يف األسطر بعض منه نقلت (الذي
(سواء اليومية الحياة يف أنفسهم الناس تقديم طريقة الخيالية القصص ُكتَّاب ينقل
أحد يَُعد تشيخوف أنطون أن ظني ويف شخصياتهم. لتصوير وعي) غري عن أو وعي عن
القصرية قصته أناقش وسوف التصوير. من النوع لهذا املمارسني البارعني الُكتَّاب أفضل
الكتاب.7 هذا يف بعُد فيما التفصيل من بيشء الصغري» الكلب صاحبة «السيدة الشهرية
يف سريجيفنا آنا تُدعى شابة امرأة يقابل جوموف ديميرتي يُدعى رجل حول القصة تدور
شخص من متزوج البطلني كال الصغري. كلبها مع تتمىش رآها قد وكان ساحيل، منتجع
بعد وتحديًدا القصة، من الثاني القسم ويف غرامية. عالقة ذلك رغم يبدآن ولكنهما آخر،
الحب — وآنا جوموف — البطالن مارس أن بعد القصريتان الفقرتان هاتان تأتي ثلثه،

مبارشًة: األوىل للمرة

يل.» احرتامه يفقد شخص أول أنت صوابًا. ليس «هذا قالت:
عىل ومر بطء. يف يأكلها وبدأ رشيحة لنفسه فقطع امة، شمَّ الطاولة عىل كانت

الصمت. من ساعة نصف األقل

أنهما كما الرد. عن وعجًزا قوًال، القصيص: للحوار مثاليٍّا نموذًجا الفقرتني هاتني يف نجد
استخدمه كما املجاز أسلوب هنا تشيخوف يستخدم املكانة. ملمارسة مثاليٍّا رصًدا تمثالن
الفصل بداية يف ناقشتها التي بوتيمكني» «البارجة فيلم من اللقطات سلسلة يف أيزنشتاين
جوموف تقطيع مع املجاَزيْن أحد يف آنا تعاسة تجاَوَرت إذ مزدوج؛ هنا واملجاز الخامس.
جيمس. هنري بتعبري الحدث، حددت قد هنا الشخصية إن أي لنفسه؛ الشمام رشيحة
باعتبارها الشمام رشيحة فيها تُؤَكل التي البسيطة اللمحة يف فيتمثَّل الثاني، املجاز أما
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وإىل ملكانته جوموف ممارسة إىل تشري إذ الكل؛ عن الجزء فيها يُعربِّ مجازية صورة
وربما وطره، منها وقىض متقاربنَْي، وكانا إليها، يميل امرأًة لتوِّه ضاجع فقد شخصيته.
أن يشعر كان بل متعجًال، ليس كذلك وهو للِجماع. التايل الرضا من حالة يف اآلن يكون
اليشء هذا ولكن الرضا، له يحقق آخر يشء إىل فيلتفت ستستمر، اللطيفة الغرامية عالقته

بالحياة. ضجره إىل اإلشارة ويفيد تافه، إليه يلتفت الذي
رشحه يِرد ال ما وهو هنا؟» يجري الذي «ما التفكري: إىل الفقرتني بني الفجوة تدعونا
الفقرتني، هاتني بني يجري ا عمَّ املتسائل موقف نقف من القراء نحن ولكننا الورق، عىل

ذلك. بعد بينهما يحدث قد فيما ونفكر الشخصيتني، هاتني بني
أو مميزة جسمانية صفة شخصياته الكاتب يعطَي أن الُكتَّاب تعليم كتب تنصح
تُنىس؛ وال مميزة الشخصية جعل عىل — الكتب به تويص حسبما — هذا يساعد غريبة.
رواية يف ستيفنسون لويس روبرت تصوير يف كما أحيانًا الطيبة ثماره يؤتي ما وهو
أغلب كتفه عىل يقف ببغاء مع واحدة بساٍق سيلفر جون لونج لشخصية الكنز» «جزيرة
من اقتبستُه الذي القصري املقطع يف مبارشًة أكثر وولف توم أسلوب كان كذلك الوقت.
«أناقة مقال يف برينستاين) عقل (داخل برينستاين لينارد املوسيقي للمؤلف تشخيصه
املرء يستطيع ولكن مؤثًرا. يظل ولكنه التهكُّم، عىل منصبٍّا تركيزه كان إذ راديكالية»؛
يف لوا وتوصَّ التفكري، يف مجهوًدا بذلوا قد الُكتَّاب أن مالحظة الخيالية القصص بعض يف
شبيًها يكون أن يجب النموذج أن أعتقد غرابتها. يف اليشء بعض مفِرطة صفة إىل النهاية

تشيخوف. بنموذج

الخربة (3)

إن بعيد. حدٍّ إىل اإللهام نظرية محل اإلبداعية الكتابة نفس علم يف الخربة نظرية حلَّت
بارعني نكون أن جميًعا باستطاعتنا أن ُوِجد وقد ما، يشء يف الرباعة يعني الخربة امتالك
واألكيد واهتماماتنا. قدراتنا عن نعرفه ما ضوء يف عليه سنركز الذي املجال نا تخريَّ إذا
األبناء تربية أو كالطبخ — يشء أي عىل الرتكيز عند الوقت من الكثري تكريس علينا أن
الناس يتعجب حتى فيه والتميز بل إجادته، بهدف — الروايات كتابة أو األفالم فهم أو

ذلك.» فعل من يتمكن كيف أدري «ال قائلني:
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وإىل نهج إىل الكلمة تشري املعريف. النفس علم يف ا مهمٍّ مفهوًما الخربة صارت وقد
أنك النتائج هذه أهم ومن املهارات.8 اكتساب كيفية حول البحثية النتائج من مجموعة
يف املشكالت لحل ساعة آالف ١٠ حوايل تكرس أن بد فال خبريًا، تصبح أن أردت إذا
الذي الشخص ألن الوقت؛ تكريس مجرد عىل يقترص ال األمر ولكن اهتمامك. مجال
لتحقيق كالسعي جديدة؛ وأساليب معارف اكتساب يف التفاني عليه الخربة إىل يطمح
تصري أن ينبغي بل حلِّها. ومحاولة املشكالت وتحديد الحالية، قدراته تتخطى أهداف
يخطئ وأن فيها، ويربع املهارات مختلف من املرء يتمكن أن يجب شغًفا. األشياء هذه
يناقش ديدلوس ستيفن جويس جيمس يجعل «عوليس»، رواية يف أخطائه. من ويتعلم
بواباته وهي إرادته، بمحض أخطاؤه أخطاءً. يرتكب ال «العبقري عنه: فيقول شكسبري،
جميًعا، لنا فبالنسبة العبقرية. إىل حاجة بهم ليس الُكتَّاب أن إالَّ (ص١٥٦). لالستكشاف»

لالستكشاف. بوابة يكون أن يمكن إخراجه نُحسن لم عمل أو معيبة مسوَّدة أي

للكتابة املعملية الدراسات (1-3)

تأدية أثناء عاٍل بصوت التفكري الناس من يُطَلب أن الخربة دراسة مناهج من أصبح
الجهري الخرباء تفكري بني مقارنة إجراء يمكن املنهج هذا وباستخدام معينة. مهارة
معرفة من الخرباء يمتلكه ملا نماذج صنع يمكن بحيث أيًضا، الجهري املبتدئني وتفكري
تقدمه يف بعضها من واالستفادة الخرباء، معرفة استيعاب املرء بوسع فيصبح وأساليب،
كالسيكيٍّا بحثًا فالور وليندا هيز جون من كلٌّ أجرى وقد الخربة. طريق عىل الشخيص
(طالب املبتدئني الُكتَّاب من مجموعة من بحثهما يف وطلبا الكتابة، مجال يف الخربة عن
من مجموعة ومن الجامعة) يف األوىل السنة يف وطالب الثانوي عرش الثاني الصف يف
ييل وفيما بها. ُكلِّفوا مواضيع كتابتهم أثناء جهًرا التفكري محرتفني) (صحفيني الخرباء
إىل َطات ْ والرشَّ األقوال، ترقيم إىل األعداد فيه وتشري الجهري، التفكري نماذج ألحد مثال
هذا مسوَّدة يف و١٣ ١٢ رقم القوالن ن ُدوِّ وقد أكثر. أو لثانيتني تصل التي الصمت فرتات

بالفعل: الكاتب

اشطب — يل تسمح — ال — (١١) باستخدام — (١٠) يل تسمح إنها لنَُقل
بطريقة وأفكاري عقيل — (١٢) باستخدام يل تسمح أنها فيها ما أفضل هذا.

(ص١١٠٩) .(١٣) مفيدة
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مراحل: ثالث من تتكوَّن الكتابة أن هو إليه وفالور هيز ل توصَّ الذي املعريف النموذج كان

ويف للكتابة. خطٍة إطار يف وينظمها أفكاًرا الكاتب ن يُكوِّ … التخطيط مرحلة يف
جزءًا تكون أن مقصوًدا تقليدية عباراٍت الكاتب يصوغ الُجَمل، توليد مرحلة

(ص١١٠٧) املسوَّدة. تنقيح يحاول املراجعة مرحلة ويف مسوَّدة. من

«ما نقول: كأن املعالم، محددة غري مسألٍة حلُّ هو هدًفا للكتابة أن فكرة النموذج ويتضمن
حل بكيفية املتعلِّقة الخطة تتغري الكتابة مواصلة ومع القطعة؟» هذه يف فعله أحاول الذي
واألساليب الفرعية األهداف الكاتب ويكتشف جذريٍّا. التغيري يكون وأحيانًا املسألة، هذه
تشتمل القيود، من العديد ملعالجة تُجرَّب عملية إنها معها. ويتعامل مسبًقا املتوقعة غري
واملفردات، الكتابة وتوفيق األبحاث، وتضمني املوضوع، عن القائمة املعرفة تطويع عىل
وحل واألشخاص)، واملبادئ األحداث (ذكريات والذكريات العالم، مجريات واستيعاب

القارئ. بجذب املتعلقة البالغية املشكالت
جميًعا. الثالث املراحل يف والخرباء املبتدئني بني جوهرية اختالفات وفالور هيز وجد
األهداف من مجموعة وصاغوا بقرائهم، أكرب اهتماًما الخرباء أبدى التخطيط، مرحلة يف
األخرى النمطية االختالفات ومن املبتدئون. فعله مما أكثر قة منمَّ كانت التي املرتابطة
يف طالبًا وكلَّفَت معلًِّما كنت إن أنك البحثية) وفالور هيز نتائج تحت تندرج ال (التي
الكتابة يف يبدأ سوف أنه فاألكيد الدرس، قاعة داخل موضوع بكتابة عرش الثاني الصف
صحيفة يف محرًِّرا كنت إذا ذلك، من العكس عىل بذلك. تخربه حتى يتوقف ولن فوره، من
موضوع كتابة بوسعه كان إذا وسألته مستعجلة، حاجة بوجود الصحفيني أحد وأخربت
املقام، هذا يف أكرره أن يصح ال بكالٍم البداية يف يرد فسوف واحدة، ساعة مخترصخالل
يف التفكري يف وإنما واحدة، كلمة كتابة دون أمامه املتاحة الفرتة نصف يُميض قد ثم
وجد كذلك الثانية. يقرأ فلن مقال أي يف جملة أول تعجبه لم إن القارئ ألن األوىل؛ الجملة
أطول كانت الُجَمل تكوين مرحلة يف الخرباء صاغها التي الُجَمل أجزاء أن وفالور هيز
إال املبتدئون يُدِخل فلم املراجعة مرحلة يف أما املبتدئون. صاغها التي تلك من ٪٥٠ بنسبة
سوى يُغريِّ ولم والعبارات، الكلمات مستوى يف التعديالت تلك وانحرصت طفيفة، تعديالت
التعديالت، من الكثري الخرباء أجرى فيما كتبوه، قد كانوا ملا األصيل املعنى يف منها ٪١٢
املبتدئني تعديالت أضعاف ثالثة كتبوه قد كانوا ما معنى ت غريَّ التي تعديالتهم وبلغت

املعنى.9 ت غريَّ التي
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والذاكرة الخربة (2-3)

دو أدريان دراسة أهميتها فهم يف تساعدنا التي الخربة، ملوضوع املبكرة الدراسات من
شخصيٍّا) هو (مثله الشطرنج لعبة أساتذة من مجموعة بني فيها قارن التي جروت
عىل شطرنج قطعة ٢٠ دراساته إحدى يف جروت دو وضع نسبيٍّا. املبتدئني من ومجموعة
خمس ملدة الرُّقعة عىل القطع وضع إىل ينظرون الالعبني وجعل سابقة، مباراة من الرقعة
يف وضعها إعادة الالعبني من ويطلب املدة انتهاء بعض برسعة القطع يزيل وكان ثواٍن،
املبتدئون أما األرجح. عىل فقط واحد خطأ مع فعله من األساتذة تمكَّن ما وهو أماكنها،
النتيجة هذه وتنعكس أماكنها. إىل فقط قطع سبع حوايل إعادة من سوى يتمكنوا فلم

املدى. قصرية العاملة للذاكرة النفيس املفهوم عىل
أوسع الشطرنج ألساتذة العاملة الذاكرة أن جروت دي تجربة تعني هل ولكن
املدى القصرية العاملة الذاكرة إن اإلطالق. عىل ال، املبتدئني؟ بالالعبني مقارنًة استيعابًا
األساتذة أن كان التجربة يف الفارق ولكن وحدات، سبع يقارب ما إال تسع ال شخص ألي
لعبٍة من للقطع محددة وضعية رأوا حني إنهم بحيث الشطرنج لعبة عن الكثري تعلموا قد
جزء وهو امللك»، جهة يف «الفيانشيتو تشكيل مثل للقطع بعينه تشكيٍل عىل تعرَّفوا ما
يف محدد موقع يف القطع من ست فيه تتمركز الشطرنج لعبة يف تقليدية افتتاحية من
املبتدئون ويتعامل الحزمة. اسم للوحدات التجميع هذا عىل النفس علماء ويُطِلق الرقعة.
وضع إىل ينظرون فحني األساتذة أما منفردة، مواقع يف منفردة قطع من مكونة ِحَزٍم مع
ثَمَّ ومن رءوسهم؛ يف للعبة مخطط بالفعل لديهم يكون الشطرنج لوحة عىل قطعة ٢٠
وشكل ترتيب منها لكلٍّ يكون — ِحَزٍم هيئة عىل — خمسة أو تشكيالت أربعة يتذكَّرون
٢٠ لتأمل ثواٍن خمس يُمنَحون حني الشطرنج أساتذة أن نجد نفسه السبب ولهذا معني؛
إىل إعادتها عند أداؤهم يتميَّز ال الشطرنج رقعة عىل عشوائية أوضاع يف شطرنج قطعة

املبتدئني. الالعبني أداء عن الرقعة
نلفظها التي األفكار محتوى (مثل لفظية بأنها املدى قصرية العاملة الذاكرة تتَّسم
املشاهد). أحد (كمخطط برصية وكذلك الكتابة) أثناء بعقولنا تدور وهي وعٍي عن
بيشء شعوريٍّا طريقها عن نحتفظ التي الوسيلة أنها يف العاملة الذاكرة مفهوم ص ويتلخَّ

األفكار.10 ملعالجة عقلية مساحة عن عبارة إنها أي فيه؛ التفكري أثناء عقولنا يف معني
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التي البحثية النتائج وتَعد املدى.11 قصرية العاملة الذاكرة عىل الكتابة مهارة تعتمد
خربة ازدادت ُكلَّما أنه ح توضِّ ألنها مهمة؛ الُكتَّاب خربة بخصوص قليل قبل ناقشناها
عقله داخل ومعالجتها بها االحتفاظ يستطيع التي «األشياء» ُكتَل معها ازدادت الكاتب،

وتعقيًدا. حجًما
يكتبها التي الكتب اعتبار يُمِكن إذ للُكتَّاب؛ كذلك مهمة املدى الطويلة الذاكرة
كتابه يف أوكونور وفرانك الرواية» «أركان كتابه يف فورسرت إم إي مثل بارعون ُكتَّاب
وقد الكتابة. حول املدى طويلة ذاكرتهما من لبعض استخراج بمثابة املنفرد» «الصوت
من املعارف من أنواع ثالثة يستدعون الُكتَّاب أن كيف وزمالؤها فالور ليندا أوضحت
واملعرفة املخطط، ومعرفة املوضوع، معرفة هي: كتاباتهم يف املدى طويلة ذاكرتهم

البنائية.
الكاتب معرفة كانت ُكلَّما أنه املوضوع بمعرفة يتعلق فيما عديدة دراسات أظهرت
املخطط، بمعرفة يتعلق وفيما عنه.12 الكتابة عىل قدرته نَت تحسَّ مفصلَّة، بموضوعه
أن — التذكُّر حول دراساته نتاج بارتِلت وضعها التي «املخطط» فكرة وفق — فاألرجح
التي الكتب حول معلومات فيها جمعوا تفصيلية مخططات بالفعل لديهم يكون الُكتَّاب
إىل وما املتنوعة، النظر وجهات خصائص وحول املختلفة، األدبية األنواع وحول قرءوها،
األساليب ومنها الكاتب، َرها طوَّ التي األساليب مجموعة فهي البنائية، املعرفة وأما ذلك.
بد وال ذلك. غري إىل الشخصيات، ورسم الحوار، وصياغة العمل، بيئة بناء بكيفية املتعلقة
تُِطلُّ التي الُفَرص من االستفادة يمكن بحيث املرونة من البنائية األساليب تلك تكون أن

العمل. كتابة أثناء ِغرَّة عىل
الشعورية غري العنارص أن إالَّ وعمدي، واٍع جهد عىل الخربة تحصيل ينطوي وهكذا

كتاباتهم.13 مالمح رسم يف األخرى هي تتدخل املؤلفني لشخصيات
اللَِّعبية الطبيعة مثل األمر، هذا خاللها من ق يتحقَّ التي الطرق بعض بالفعل ذكرُت
السائدة املجتمعية للرتتيبات نفسه الوقت يف وبُْغضها أوستن، جني بها امتازت التي
إىل بها وصل حتى املسألة هذه يف أكثر بقدر النكاشري إيان ق تعمَّ وقد زمانها. يف
تجاه الغريب شكسبري أسلوب املثال سبيل عىل النكاشري يناقش نفسها. النصوص بنية
وهكذا الصور.14 من مجموعة يف أعماله كل يف تكرَّر مخطط وكأنه بدا الذي الكالب،
التملُّق تُمثِّل اإلنسان لدى واملداهنة الجشع خصلتَي عن َة املعربِّ االستعارات يف الكالب نجد
املخطط لهذا مثال ييل وفيما والتمرد. الخطر ذاته الوقت يف تُمثِّل ولكنها والخنوع،
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مع مارجريت امللكة تتحدَّث حني الثالث» «ريتشارد مرسحية من النكاشري) حه يوضِّ (كما
ريتشارد: عن باكينجهام

الكلب؛ ذاك من احرتس باكينجهام،
ينهش، وحني ينهش، يتملق حني فإنه
املوت. إىل تُفيض املسمومة أنيابه فإن

(٧٥٦ السطر الثالث، املشهد األول، (الفصل

َلت توصَّ حيث ذاكرتهم؛ َصْقل يف الُكتَّاب يوظِّفها أخرى ذاتية قًوى توجد ذلك جانب إىل
مزايا ببعض يتسم املدى15 طويلة الذاكرة من جديد نوع إىل حديثة نفسية دراسات
ولكن املدى، قصرية الذاكرة تشبه بطريقة األفكار معالجة وإمكانية االستحضار رسعة
باملجال الذاكرة من النوع هذا يتحدَّد املدى. قصرية الذاكرة تُقيِّد التي الحدود دون من
احتفظ دام ما فقط ويستمر هائًال، عمًال إقامته وتستلزم غريه، دون الخبري ره طوَّ الذي
عىل وعرضها بنفسه، كتبها مسوَّدة قراءة املتََمرِّس الكاتب ويستطيع بمهاراته. الخبري
سلسة، لغة إلنتاج عمليات عىل تشتمل التي املدى طويلة صة املتخصِّ العاملة الذاكرة هذه

عنها. ة املعربِّ والعبارات األفكار معالجة تُمكن بحيث
أن — بدء ذي بادئ — فسنرى كالرك، آلندي الهجني العقل فكرة إىل ُعْدنا ما إذا
أثناء املدى قصرية العاملة الذاكرة عىل كبريًا اعتماًدا تعتمد العقل يف اللفظية الطبقة
طويلة العاملة الذاكرة تضم وربما لحظيٍّا. تحدث التي والكتابة والتفكري القراءة عمليات
تكون وقد والحدسية. اللفظية الطبقتني بني أطول مًدى ذات روابط فيها تُنتَج عملية املدى
األدبية العبارات وتوليد واملجازات، باألسلوب، املعرفة منها تُستََمد التي العملية هي هذه
باعتبارها الجمل توليد العملية هذه وتصاحب القصة. حلم تفصيل أجل من الكتابة يف
وبنية األحداث، بنية باستخدام عليه والحفاظ الحلم بدء بكيفية تتعلق لفظية تعليمات

اإليحاء. وبنية الخطاب،
للعقل؛ تفريغ عملية — املبتدئون يظن كما — ليست السليمة الكتابة فإن وهكذا
من بمجموعة القراء إمداد تستلزم ولكنها الورق، عىل العقل محتويات تفريغ بمعنى
وإدارته. وحوادثها، بشخصياتها القصة عالم حلم-محاكاة تأسيس من ليتمكنوا اإلشارات
القصص كاتب مهمة فإن ولذلك وجدانيٍّا. القارئ استغراق أيًضا املحاكاة هذه تستلزم
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محتوى حول اإلشارات هذه تقديم هي أولسون، وديفيد أنا حنا وضَّ كما الخيالية،
واألوصاف امللحوظات وحول الشخصيات، عقول يف تدور التي األفكار وحول املحادثات،
خلق من القارئ تُمكِّن فإنها مًعا، اإلشارات هذه تُستخَدم وإذ الرَّاوي. يقدِّمها التي
جني تتعامل كيف مثًال انظر وتفاعالتها. ومشاريعها للذوات املميَّزة التخيلية الصور
أفكار مع وتحامل» «كربياء روايتها من الثالث الفصل من األوىل الفقرة نهاية يف أوستن
الراقص الحفل إىل كبريًة ِرفَقًة بينجيل اصطحاب احتمال عن اإلعالن بعد شخصياتها
أكيدة خطوة بالرقص الولع هذا! من بهجًة أكثر يكون أن يمكن يشء «ال تقول إذ القادم؛
كان الذي املبارش غري الحر األسلوب تستخدمان الجملتان الحب.» يف الوقوع طريق عىل
نفسه ليتخيل للقارئ إشارًة األسلوب هذا ويمنح أوستن. جني زمن يف الظهور حديث
شخصية ألي تنسب ال األفكار هذه وألن للحفل. بهم ترقُّ يف بينيت آل فتيات عقل داخل
القارئ عقل يف أفكاٍر مجرد اعتبارها يمكن لذا حاملة. بطريقة حرَّة تطفو فإنها بعينها،

املشهد. من أصيًال جزءًا الطريقة بهذه يصبح الذي
الكتابة وأن كتبه، ما قراءة من الكاتب يتمكن أن الورق عىل القصة إخراج فوائد من
بما يقوم العملية هذه يف الكاتب أن واألكيد الشعورية. بأوجهه وتستبقيه الحلم له تقيم

الكاتب. نظر وجهة من القراءة بارت يسميه

للكتابة فلوبري ممارسة (4)

يف محورية أهمية القصة احتلت كما سحيقة، أزمنة إىل املكتوبة القصص تاريخ يعود
كيفية رصاحًة تتناول نظرية أول أن ذلك رغم املذهل ولكن العالم، حول الكربى األديان
ويقول فقط. القرن ونصف قرن حوايل منذُ إالَّ تظهر لم نثرية خيالية قصة كتابة

فلوبري. جوستاف صاغها النظرية هذه إن بيايس دو بيري-مارك
وأن العالم، يف الروايات أعظم من لفلوبري بوفاري» «مدام رواية أن الكثريون يرى
األدبي فلوبري إنتاج أن من الرغم وعىل القصرية. القصص أعظم من بسيط» «قلب قصته
امللحوظات من صفحة ألف ثالثني من يقرب ما ًدا متعمِّ حفظ فإنه غزيًرا، يكن لم

املتقنة. إبداعه عملية للعالم ستكشف أنها رأى التي واملسوَّدات
مراحل. خمس من تكوَّنَت العملية هذه أن بيايس دو ويرشح

تتغري أن شأنها من كان التي — الواقع يف فكرة أو — الخطة فيها أتت األوىل املرحلة
حولها. اليقظة أحالم يف يستغرق الخطة لديه ر تتوفَّ أن َفْور فلوبري وكان العملية. سري مع
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ويختار األساسية، املشاهد يتخيَّل وكان النفسية. وسماتهم شخصياته يتخيَّل فكان
من وبالرغم اللقاءات. وعقد األماكن وزيارة كالقراءة األبحاث، بعض أجرى وربما املواقع،
وكان كثرية. تكن لم كتابته فإن الفكرة، حول إشارات بعض املرحلة هذه يف يكتب قد أنه

خياله. بعني القصة يرى أن إىل العقيل عمله ذلك من بدًال يواصل
ابتكاره وكان السيناريوهات. عليه أُطلق ما يكتب فلوبري كان الثانية، املرحلة ويف
يصل يكد ولم مسوَّدات، السيناريوهات تكن لم إبداعاته. أحد ذلك عمل بكيفية املتعلق
واملرحلة الخطة بني وسطى حلقة السيناريوهات كانت بل النهائية. للنسخة منها يشء أي
عن عبارة كانت بل القارئ، أجل من معدَّة تكن ولم مسوَّدة. ستصبح التي التالية
يف دار بما ولتذكريه أفكاره من املزيد لتحفيز للكاتب، هو، له صة مخصَّ وعالمات رموز
دالالت من العديد تطوير يتضمن السيناريو وكان له. خطرت التي باألفكار أو ذهنه،
بطريقة ولكن للرسد، األساسية السطور بعض يضم وقد اتجاهاتها. واستكشاف القصة،
إكس مثل بأحرف إليها مشار وأماكن وأسماء مكتملة، غري عبارات مع بحتة، تخطيطية

زد. واي
وكان لِيَّة، أوَّ مسوَّدات اعتباره يمكن ما كتابة فكانت فلوبري عند الثالثة املرحلة أما
اعتبارها ويمكن وأكثر، والثالثة والثانية األوىل فمنها املسوَّدات، هذه من العديد يوجد
الجمل أن غري للعمل. النهائي املحتوى من بكثري أكرب كان محتواها ألن َعة مَوسَّ مسوَّدات
إىل تصل قد بأشكال املرحلة هذه يف التَّشكُّل يف تبدأ العملية، يف مرة وألول والفقرات،
التصويبات من كثري مع اإلمكانيات، من الكثري استكشاف يتواصل كان وهكذا القارئ.
العمل من املزيد فلوبري يؤدي أن املمكن من وكان الهوامش. ويف السطور بني واإلضافات
املشاهد برؤية تتعلق ما بقدر الدقة بتحري تتعلق ال ألغراض املرحلة، هذه يف امليداني

شخصياته. من كلٍّ بعينَْي
هذه يف يبدأ كان إذ الرابعة؛ املرحلة يف إال فلوبري تفكري محل يكن فلم األسلوب أما
اعتبارها ويمكننا القارئ، سرياه الذي النهائي الشكل من تقرتب مسوَّدات كتابة يف املرحلة
عبارة إىل عة املوسَّ املسوَّدات من كاملة صفحة فيها تتحول قد ألنه تنقيِحيَّة؛ مسوَّدات
عن فضًال َعة. املَوسَّ املسوَّدات من كبرية أجزاءً بساطة بكل فيها تُحذَف كانت كما واحدة،
املسوَّدات كتابة وتتواصل جهًرا. القراءة الختبار يخضع املرحلة هذه يف النص كان ذلك،

متخيَّل. قارئ ليسمعها موسيقية، نوتة مثل فيها يشء كل يتناغم حتى
النارش. إىل إرسالها يمكن نهائية مسوَّدة كتابة تشَهد فكانت الخامسة املرحلة أما
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ينفصالن. ال واملحتوى األسلوب وأن العالم، لرؤية طريقة األسلوب أن فلوبري افرتض
كتابة استغرقته صياغته. إلعادة قابل غري كالشعر يكون أن يجب النثر أن يرى وكان
أدبي نوع الرواية أن يرى وكان .١٨٥٠ عام من بدءًا سنوات خمس بوفاري» «مدام رواية
هومريوس كان شخصيٍّا هو ولعلَّه به، الخاص هومريوس انتظار يف زال وما حديثًا، ُولِد
واصًفا الجديد، األدبي النوع هذا كتابة يف أسلوبه فلوبري عن ويليامز توني وينقل الرواية.

بأنه: إياه

وهمهماته التشيلو تموجات فيه تجد العلم، كلغة ودقيًقا عر، كالشِّ إيقاعيٍّا يكون
أفكارك عليه وتنزلق الغمد، يف كالسيف عقلك يدخل أسلوب اللهب، وألسنة

(ص١٦٧) أملس. سطح وكأنه أخريًا

رسد يعيد فني، عمل أي إبداع أثناء الفنان بأن فلوبري فكرة اقتباس ويليامز ويواصل
بإيجاز: اإلنساني التاريخ

مشوًشا يكون يشء وكل ودهشة، وتطلعات عامة ورؤية ارتباك يوجد البداية، يف
(العرص األجزاء وترتيب واملنهج، والشك، التحليل، ذلك ييل الرببري)؛ (العهد
(ص١٦٧) أوسع. نحو عىل ذًا منفَّ األوَّيل التوليف إىل يعود وأخريًا — العلمي)

كتابة كيفية من صغري جزء يف لننظر عمله، خالل فلوبري مناهج بعض عىل ولالطالع
منتصف من بدءًا — أشهر ستة كتابتها استغرقته التي بسيط» «قلٌب القصرية قصته
كما األقل، عىل منها جزءًا قىض فرتة وهي — ١٨٧٦ أغسطس منتصف وحتى فرباير
طوال يفعله كان الذي ما قميصه. مرتديًا الليل ُجنِْح يف يكتب وهو مراسالته، من عرفنا
عىل االطالع وبإمكاننا باألعىل. وصفناها التي املراحل تلك كل يجتاز كان املدة؟ تلك
أو خطط «ثالث وجود عن جونيت دوبريه ريموند حديث من عمليٍّا منهجه من ملحة
ومسوَّدتان َعتان]، [موسَّ وُمسوَّدتان ثانوي، وسيناريو سيناريوهات، وثالثة … ملخصات
القصة. عىل فلوبري عمل من بحالتها محفوظة تزل لم الناسخ» ومخطوطة [تنقيحيتان]،

القصة. من األخرية بالفقرة الخاصة األجزاء تناقش وهي
«امرأة حول تدور وكانت (ببغاء)، Perroquet عنوان تحمل األوىل الخطة كانت
أن يف فلوبري فكرة وتتمثَّل القدس.» الروح هو ببغاؤها ويكون … ُقُدِسيَّة وفاة تتوىف
ساخرة، فكرة وهي ببغاء؟ يكون ال لَم ولكن بحمامة، إليه يُرَمز ما غالبًا القدس الروح

الكوميديا. من شيئًا املثقفون فيها يجد قد
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ليفيك.» بون سيدات جميع غبطة محط … فيليسيتيه «الخادمة حول القصة وتدور
ولكن ببغاء، وعىل البحار، أخيها وابن لة، املرتمِّ سيدتها طفَيلْ عىل بحبها فيليسيتيه تفيض
املقدَّس، القربان عيد القصة من األخريتان الصفحتان وتصف جميًعا. منهم املوت يحرمها
خارج الزخارف بأبهى املزينة املذابح عند ويتوقف القرية، شوارع عرب القربان يُحَمل حني
وكان املذابح، تلك أحد عند قربانًا املحنَّط ببغاءها قدمت قد فيليسيتيه وكانت البيوت.
فيليسيتيه فيها ترقد التي الغرفة نافذة أسفل قليًال املوكب يتوقف نافذتها. أسفل مقاًما

القصة: من األخرية للفقرة ترجمة ييل وفيما الحياة. فارقت وقد

َقتها وتنَشَّ غرفتها، إىل األزرق البخور رائحة تصاعد مع أنفها فيليسيتيه فتحت
ت خفَّ شفتيها. عىل ابتسامة وارتسمت جفنيها، أطبقت ثم روحانية، بمتعة
وضعًفا إبهاًما تزداد دقة كل مع وكانت األخرى، تلو الواحدة قلبها حركات
إليها ُخيِّل األخري نَفسها ومع رجعه. يتالىش صًدى أو ماؤه يجف ينبوع مثل

باألعىل. يُحلِّق ضخًما ببغاء ترى أنها الستقبالها السماء أبواب انفتاح مع

أجل من أساسية مشكالت ثالث معالجة فلوبري عىل تَعنيَّ كيف جونيت دوبريه ح ويوضِّ
األخرى املوت مشاهد تتخطى وأن االبتذال، عن تنأى أن لزاًما كان أوًال، الفقرة. هذه كتابة
وصف استلزمت ثانيًا، بوفاري. إيما وفاة مشهد مثل قبُل، من نفسه فلوبري رسمها التي
روحانية. شخصية وفاة بُقْدسية اإليحاء كذلك استلزمت وثالثًا، جسمانيٍّا. املوت عملية

جونيت. دوبريه رواية من ييل ما ينبثق
املشطوب الثاني السيناريو يف القصة) هذه كتابة (أثناء لفلوبري حاسمة لحظة تحدث
صدرها «تَساُرع بعبارة: فيليسيتيه شخصية ُقُدسية فكرة فلوبري فيه يجرب .x بعالمة
وهنا رذيل.» يشءٍ أي هي) كما (منقولة لجل يوًما يُدقَّ لم الذي القلب هذا يحوي الذي
يف أهميتها الحظ قد يكن لم فلوبري أن يبدو ولكن «قلب»، لكلمة املحورية األهمية تربز
الرجوع إمكانية الورق؛ عىل األفكار إخراج رضورة أسباب أحد يتَّضح وهنا اللحظة. تلك

أخرى. مرة إليها
األخرية الفقرة أساس تشكِّل سطًرا ٦٠ األوىل َعة املَوسَّ املسوَّدة يف نجد ذلك بعد
شبه عىل احتوت املسوَّدة تلك أن إىل جونيت دوبريه ويشري أسطر. ستة من املكوَّنة
هذا من جزء من نسخة وهو ،3-6 الشكل (انظر األخرية الفقرة هذه أجل من عمودين
أن اعتبار يمكن دقيًقا، يكون ال قد التصنيف أن ومع سطًرا). ٦٠ من املكون القسم
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صغري جزء من نسخة يُظِهر (٢٠٠٤) جونيت دوبريه مقال من توضيحية صورة :3-6 شكل
وإم فريير ودي ديبمان جيه يف بسيط». «قلب قصته من األخرية الفقرة عىل فلوبري عمل من
(فيالدلفيا: (ص٦٩-٩٥). سابقة» ونصوص نصوص الوراثي: «النقد (محرِّرون) جرودن

ص٩٠.) يف التوضيحية الصورة بعد بنسلفانيا، جامعة نرش دار

ام»، البسَّ و«وجهها جفنيها» «أطبقت مثل الجسماني الوصف عىل يحتوي األيرس العمود
اهتزازات … قرب داخل يرقد «كتمثال مثل الصور من العديد األيمن العمود يضم بينما
تخطر ذلك، عن فضًال بعُد. فيما فلوبري سيحذفها صور وهي مكانه»، من انتُِزع وتر
كلمة ولعل األخرية، الفقرة تلك مفتاح ستصري التي الفكرة تحديًدا املسوَّدة هذه يف لفلوبري
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التي الدقيقة الكلمة إنها بالفكرة. له أوحت ما هي الثانية املسوَّدة يف كتبها التي «قلب»
جملة املسوَّدة هذه يف فلوبري يكتب والروحي. الجسماني فيليسيتيه موت عنَرصي د توحِّ
يف ت» «خفَّ إىل األيمن العمود يف قلبها» «حركات عبارة من يمتد طويل بخط جزأيها يدِمج
واألجزاء الدمج خط شاملًة الجملة بداية ييل وفيما سطًرا. ١٤ حوايل بعد األيرس العمود

املحذوفة:

أبطأ، وصارت األخرى، تلو الواحدة القلب حركات ت خفَّ
… أضعف تصري دقة كل مع وكانت

بسيط». «قلب عنوانًا: قصته منح اآلن فلوبري ويستطيع
اهتماماٌت بسيط» «قلب لكتابة استغرقته التي الستة األشهر طوال فلوبري دفعت لقد
يف يكونون العاديني األشخاص أن وكيف األم، حب وطبيعة طفولته، للغاية: شخصية
املَدنَّس بني والعالقة شخصيٍّا)، هو (مثله الربجوازية الطبقة أفراد من أفضل الغالب
نفسه تصوير ويتجنب حياديٍّا يظل بأن — نصيحته طبَّق ذلك رغم ولكنه واملقدَّس.
من ملحة تحمل تظل فهي بديًعا؛ توازنًا متوازنة األخرية الفقرة فخرجت — العمل يف
يظل محبب غموض وبها للغاية، مؤثرة فهي ذلك ومع املميَّز، فلوبري بأسلوب السخرية
فيليسيتيه، يف رأيه حول القارئ عىل تساؤل طرح مع ولكن وعٍظ، دون ومن ل، مؤوَّ غري

للعالم. بالنسبة أمثالها وجود معنى ويف

الُكتَّاب نظريات (5)

يف لديهم أن نظرية األوىل للمرة الكتابة يف يفكرون عندما الناس لدى يكون ما غالبًا
ما وعادًة به. سيهتمون اآلخرين أن ونظرية الورق، عىل إخراجه يمكن شيئًا عقولهم
تعلُّمها يمكن حكمة أهم ولعل كلتيهما. النظريتني هاتني عن للتخيل الكتابة تعلُّم يؤدي
أن قبل املرء ذهن يف حارضة دوًما تكون ال القصة أن هي الكتابة يف فلوبري أسلوب من
باإلعجاب الجدير الخيايل القصص أعمال من عمل أي يُوَلد فال الكتابة؛ يف املرء يرشع
العملية تلك هي الخيالية القصص وكتابة التفكري. من املزيد ثم التفكري، رحم من إال
شاشة عىل أو الورق عىل األفكار استخراج طريق عن التخييل التفكري فيها يتضاعف التي
املرجوة الوحيدة الوظيفة كانت وقد التفكري. من املزيد عىل يُكتب ما ز يُحفِّ بحيث كمبيوتر
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لم ولكنها مبارشًة األولية الفكرة تَلت التي الكتابات تلك — فلوبري «سيناريوهات» من
عبقرية. فكرة وهي التفكري. من املزيد عىل التحفيز هي — مَسوَّدات تكن

باعتباره األمر هذا يف التفكري يمكننا أحد؟ سيهتم فهل خيالية، قصة املرء كتب وإذا
تحويل باملمارسة الكاتب يتعلم القارئ. الكاتب يخاطب كيف البالغي: باملجال متعلًقا
ومشاعره أفكاره إىل القارئ دعوة كيفية عن السؤال إىل الكاتب أفكار من األولوية

ومفاهيمه.
كان إذا إال الفناء يتجاوز أن مرسحي عمل أو فيلم أو أدبي عمل ألي يمكن وال
ينظر أن للكاتب يتأتَّى فقط، حينئٍذ البالغي. واإليحاء املتكرِّر التفكري من عمليات نتاج
وفقط آخر. لشخص تفاصيله أدق ليصف املتخيَّل األحالم عالم يف العمق من يكفي بما
القراء تأثريات تصبح ربما القراء، نظر وجهة من تأثريات للكتابة تكون أن يمكن حينئٍذ

التايل. الفصل موضوع هي اآلثار وهذه أنفسهم.
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تأثرياتالقصصاخليالية

مفيدة؟ الخيالية القصص هل

والقصصالخيالية الحقيقة (1)

رأى الخيالية. القصص فائدة عن األقل عىل القديمة اليونان زمن منذ الناس تساءل
وكان املثايل. مجتمعه دخول من الشعراء فمنع مفيدة، غري الخيالية القصص أن أفالطون
محبوسني بسجناء البرش نحن وشبََّهنا مظاهر، محض إال ليس نراه الذي العاَلم أن يرى
بني املساحة ويف مشتعلة، نار خلفنا ومن جدار، إىل مَحدِّقني مقعد إىل مكبَّلني كهف يف
سوى نرى فال ا، حقٍّ يحدث ما رؤية يمكننا ال ولكن رائحني، غادين أناس وبينها ظهورنا
ألفالطون وفًقا ومهمتنا املظاهر، هي الظالل وهذه الجدار، عىل األشخاص هؤالء ظالل

النهار. ضياء إىل الكهف من والخروج أغاللنا تحطيم هي
فقط. ظالل واملوجود العالم، هذا يف لها وجود ال الحقيقة إن أفالطون يقول
أي املظاهر؛ من نسخة إال هو ما بالشعر) وأرسطو هو أسماه (الذي الخيايل والقصص
يؤثر ولكنه فحسب، هذا وليس الحقيقة. عن بعًدا يزيدنا فهو ثَمَّ ومن الظل؛ ظل إنه

لرشادتنا. ر مدمِّ فهو ولهذا شعوريٍّا، الناس عىل كذلك
أختلف ولكنني الخارجية، املظاهر يف ليست الحقيقة أن أفالطون اعتقد كما أعتقد
الخيالية القصص أن الكتاب هذا خالل من وأقرتح الخيالية. القصص بخصوص معه
ليس اإلنساني. وضعنا حقائق من تقريبنا عىل االجتماعي بالعالم يتعلق فيما قادرة
انَْصبَّ الذي النوع من التحلييل بالتفكري املرء إليها ل يتوصَّ التي الحقائق تلك املقصود
الكتشافها. الفيزيائيون يسعى التي الحقائق ضمن يندرج ما وال أفالطون، اهتمام عليه
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مزاح

رغبة

حائر

مقتنع

املشاركة حول (٢٠٠١) وآخرين بارون-كوهني سايمون اختبار رشائح إحدى :1-7 شكل
التي إنجلرتا) كامربيدج، د، التَّوحُّ أبحاث (مركز البالغني لدى العقل ونظرية الوجدانية
مقارنًة الخيالية القصص قراءة تأثريات حول دراستهم يف وآخرون مار ريموند استخدمها
متاح — األعني» من العقلية الحالة «اختبار — االختبار هذا الواقعية. املوضوعات بقراءة
.http://glennrowe.net/BaronCohen/Faces/EyesTest.aspx عىل: اإلنرتنت شبكة عىل

اإللكرتوني. املوقع عىل االختبار من ٣ رقم الرشيحة هو هنا الظاهر الشكل

منا يُحتَمل وما البرشية طبيعتنا حول الحقيقة من ا خاصٍّ نوًعا الخيالية القصص تقدم
فإنه الخيالية، للقصص أفالطون يوجهه الذي الالذع النقد من الرغم وعىل تفاعالتنا. يف
السجناء صورة مثل استعارات يستخدم فهو كتاباته. يف أدواتها يستخدم بأنه يعرتف ال
مدينة عن يتحدث «الجمهورية» وكتابه األحالم) (عوالم الرمزيات ويستخدم الكهف، يف

فاضلة.1
يتجول حيث الحوار، فهي الفلسفية مؤلَّفاته يف بها يستعني التي الرئيسية األداة أما
عن الناس ليحادث (السيمبوزيوم) ب الرشُّ تجمعات إىل ويذهب السوق يف سقراط بطله
هيئة عىل بمهارة الحقيقة عن البحث هذا ر ويُصوِّ إليها. الوصول وطريقة الحقيقة ماهية

قصة.
الخيالية القصص أن إىل الخيالية والقصص الحقيقة عن يتحدثون حني الناس يُلِمح
الدوام. عىل مفيًدا ليس والخيال الحقيقة بني التضاد هذا أن إالَّ متَخيَّلة. ألنها معيبة
العالم يف الناس ذوات تتناول أنها هي الخيالية بالقصص املتعلقة األساسية الحقيقة
إن قلنا إذا برونر جريوم بأسلوب ذاتها الحقيقة هذه عن التعبري ويمكن االجتماعي.
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كانت إذا ما حول تساؤل يطرأ وهكذا وتقلباتها.2 البرش نيات تتناول الخيالية القصص
مشاهدته أو والروايات القصرية القصص يف فيه والتفكري املوضوع هذا عن القراءة
ألنفسنا وفهمنا نعرفهم، الذين للناس فهمنا يُعزِّز أن شأنه من املرسحيات يف فيه والتفكري

نعيشها. التي اليومية الحياة يف
دجيكيك، (مايا معها أعمل التي البحثية املجموعة أعمال بعض الفصل هذا أعرضيف
حول األدلة تجميع يف آخرين أشخاص وأعمال وأنا)، بيرتسون، وجوردان مار، وريموند
التأثري، هذا حدوث وكيفية ومشاهديها، قرائها عىل تؤثر الخيالية القصص كانت إذا ما
الحقائق لنا تكشف أن يمكن وكيف لك، جيدة القراءة كانت إذا ما حول أدلة ذلك شامًال

اإلنساني. االجتماعي العالم إطار يف

القراءة تأثريات (2)

القراءة ظلت الخيايل. القصص تاريخ يف مهمة خطوة اإلغريقي الكتابة نظام اخرتاع كان
عىل حكًرا وكانت التَّخصصية، املهارات من اخرتاعه بعد عام ألفي من يقرب ملا والكتابة
كاتبًا األرجح عىل كان مخرتعها إن قائًال اإلغريقية الكتابة نشأة باول باري رشح الَكتَبة.
ويبدو كذلك. اإلغريقية اللغة ويتحدث الفينيقية، الغربية، السامية باللغة ويكتب يتحدث
جميًعا وطبَّقها جديدة، حروًفا إليها وأضاف الفينيقية الحروف استعار الشخص ذاك أن
تعبريًا تعرب رموز من مكوَّنَة أبجدية أول بذلك ليُنِتج اإلغريقية؛ التخاطب أصوات عىل
املكتوبة صورتها يف اإلغريقية اللغة شكَلت وقد واملتحركة. الساكنة األصوات عن مباًرشا

أكرب. سكاني لقطاع والكتابة القراءة تعلُّم باب فتحت جديدة، قفزة
يف كذلك استثنائية وكانت فيها. للكتبة تخصصية مهنة بغياب اليونان تفرََّدت وقد
نظام أن باول ويقرتح الثقافة. مرجع شكَّل — هومريوس «إلياذة» هو — أدبيٍّا عمًال أن
صارت وهكذا «اإللياذة». من الشفهية النسخ تدوين بغرض ع اخُرتِ قد اإلغريقي الكتابة
تصعب دونها فمن ومحوره؛ التعليم أساس العرص ذلك منذ والكتابة القراءة معرفة

تامة. مشاركًة العرصي العالم يف املشاركة
وريتشارد ستانوفيتش كيث كان العقل؟3 عىل والكتابة القراءة عىل القدرة تأثري ما
الخيالية، القصص قراءة فقط ليس — القراءة أن بالتجربة أثبت من أول هما ويست
لطريقة بحاجة البداية يف وكانا مهمة. معرفية تأثريات لها — يشء أي قراءة ولكن
فقد لذا اليومية؛ حيواتهم يف الناس يقرؤه ما مقدار تقويم طريقها عن يستطيعان بسيطة
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مؤلفني أسماء بعضها أسماء، قائمة فيه وتستخدم املؤلفني»: عىل التعرف «اختبار ابتكرا
املؤلفني جميع أسماء عىل عالمة لالختبار الخاضع الشخص ويضع كذلك، ليس وبعضها
يف األشخاص أصاب التي األسماء عدد بجمع النتيجة وتُحَسب عليهم. يتعرف الذين
ليسوا ولكنهم مؤلِّفون أنهم لالختبار الخاضع الشخص ظن الذين عدد وطرح اختيارها،
يغوصون بغزارة القراءة عىل املعتادين األشخاص أن هو االختبار نجاح يف والرس كذلك.
مناقشتها، إىل كذلك يمتد بل الكتب، قراءة مجرد عىل يقترص ال وهذا الكتب، عالم يف
نتائج أن ُوِجد وقد األنشطة. من ذلك إىل وما املكتبات، وزيارة عليها، التعقيبات وقراءة
إجرائها يف أطول وقتًا تستغرق أخرى طرق نتائج مع كبرٍي حدٍّ إىل اتفقت االختبار هذا

ومقدارها. القراءة توقيت حول السلوكية واملالحظات اليومية، األنشطة تدوين مثل
العامة، واملعلومات املفردات، مثل أخرى مهارات قاسستانوفيتشوزمالؤه ذلك، بعد
أفضل سيكون املهارات األشخاصلهذه أداء مستوى أن عوا وتوقَّ وغريها. اللفظي، والتفكري
الثاني، الفصل [انظر أثر حذفوا (أي البداية يف وضبطوا يقرءونه. ما مقدار ازداد كلَّما
والطبقة العام)، (الذكاء الذكاء نسبة مثل األخرى العوامل ([٣٥ رقم الختامي التعليق
الرغم وعىل املهارات. هذه مستوى يف جميًعا تساهم التي التعليمي، واملستوى االجتماعية،
قياس وفق األشخاص يقرؤه ما مقدار ازداد كلما أنه وجدوا العوامل، هذه ضبط من
تتنبأ ولم املعرفة. هذه جودة وارتقت معارفهم ازدادت املؤلفني» عىل التعرف «اختبار
التفكري يف األشخاص بقدرات املثال سبيل عىل تتنبأ لم فهي يشء، بكل االختبار هذا نتائج

العقيل. كالقياس بأساليب اللفظي
هو أيًضا) آخرون إليه ل (وتوصَّ البحثي فريقنا إليه ل توصَّ الذي األكرب الكشف أما
االجتماعي. العالم يف الذََّوات هو نسبيٍّا محدَّد معريف بمجال يتعلق الخيايل الَقصص أن
سائقي أن السادس) الفصل يف ناقشناها (التي بالخربة املتعلقة املذهلة االكتشافات ومن
آمون) (قرن ُحَصني لديهم لندن شوارع عرب طريقهم إيجاد يف املتمرِّسني األجرة سيارات
بحثنا تعلق وقد املكانية).4 املعرفة عن مسئولة الدماغ يف منطقة (وهو الطبيعي من أكرب
واكتشفت االجتماعي. العالم يف بالذوات الناس معرفة تنمية عىل القراءة بتأثري األساس يف

بذلك.5 معينة دماغية مناطق عالقة حتى مجموعتنا
باملحاكاة. أو ه املوجَّ بالحلم عالقته حيث من الخيايل الَقصص نفس علم عَرْضُت
استخدام تجربة أن تجد قد بالطائرات، التحليق تعلَّمت إذا أنك املحاكاة استخدامات ومن
عنه، غنى ال حقيقية طائرة عىل التعلم أن شك ال باالهتمام. جديرة تجربة الطريان محاكي
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محاكي يف تواجه بينما جلل، أمر حدوث دون التحليق أثناء ينقيض الوقت أغلب أن إالَّ
وتنتقل الحرجة.6 املواقف مع التعامل كيفية بأمان وتتعلم الخربات، من أكرب قدًرا الطريان
يف استغرقنا إذا فهل حقيقية. بطائرة التحليق إىل الطريقة بهذه تتعلمها التي املهارات
االجتماعي العالم إىل فيها نتعلمها التي املهارات تنتقل الخيايل الَقصص يف املحاكاة عوالم

اليومي؟

اآلخرين فهم (1-2)

أعدَّه الذي املؤلفني» عىل التعرف «اختبار من اقتبسها — طريقة مار ريموند ابتكر
عدَّل وقد الخيالية. القصص من الناس يقرؤه ما مقدار ملعرفة — ووست ستانوفيتش
يغلب ن عمَّ الطريقة هذه وتكشف وغريها. الخيالية القصص مؤلفي أسماء ليشمل االختبار
بعد وزمالؤه7 مار استدلَّ قراءاته. عىل الواقعية األعمال تغلب ومن القصص، قراءاته عىل
العالم يف وتقلباتها للذوات املحاكاة من نوًعا الخيايل الَقصص كان إذا أنه عىل ذلك
أفضل قراءاتهم عىل الخيايل الَقصص يغلب الذين الناس يكون أن يُفَرتَض إذًا االجتماعي،
ممن بغريهم مقارنًة االجتماعية التفاعالت يف يجري ما مالحظة يف وأَدقَّ العقل، نظرية يف

قراءاتهم. عىل الواقعية األعمال تغلب
«اختبار كان األول االجتماعية. القدرات لقياس باختبارين وزمالؤه مار استعان
لنظرية قياًسا أو الوجدانية للمشاركة قياًسا اعتباره ويمكن األعني» من العقلية الحالة
أشخاص أعني صور إىل ينظر لالختبار، شخص يخضع حينما البالغني.8 لدى العقل
الفصل، بداية يف الصورة يف ح موضَّ هو كما بريد، صندوق فتحة عرب يراها كان لو كما
«مزاح» مثل: عقلية حاالت أربع بني من الصورة يف الظاهر الشخص حالة يختار ثم
الحيس اإلدراك «اختبار ى يُسمَّ الذي الثاني االختبار أما و«مقتنع». و«رغبة» و«مضطرب»
ألشخاص قصريًا فيديو مقطع ١٥ مشاهدة املشاركني من فيه فيُطَلب األشخاص» بني
السؤال وكان مقطع. كل عن سؤال عن اإلجابة ثم بعض، مع بعضهم تعامل أثناء عاديني
كليهما أن أم املقطع؟ يف البالَغني الشخصني َوَلُد الطفلني «أي هو: املقاطع بأحد املتعلق

للشخصني؟» ولد بينهما ليس أم ولداهما؟
أداؤهم ن تحسَّ الخيالية القصص يف األشخاص قراءات ازدادت كلَّما أنه وجدنا وقد
— قوة أقل كانت وإن — مشابهة عالقة ظهرت كما األعني». من العقلية الحالة «اختبار يف

األشخاص». بني الحيس اإلدراك و«اختبار الخيالية القصص قراءة بني
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من شخصيات الناس لبعض أن إىل تعود ربما النتيجة هذه أن للمرء يخطر وقد
الخيالية. القصص بقراءة اهتماًما أكثر َفُهم ثَمَّ ومن االجتماعي، بالعالم يهتم معني نوع
العقلية الحالة «اختبار ثانية تجربة يف وزمالؤه مار استخدم االحتمال هذا من وللتحقق
هذه يف أكَّدنا وقد الُقرَّاء.9 شخصيات قياس مع نتيجة، بوصفه أخرى مرة األعني» من
من الخيالية للقصص قراءة أكثر النساء بأن تقول التي املتكررة النتيجة الثانية التجربة
عىل «االنفتاح سمة يف عالية نقاًطا سجلوا الذين األشخاص أن وجدنا كذلك، الرجال.
الخيالية القصص يقرءون كانوا الجامح للخيال انجذابًا أبدوا الذين واألشخاص التجربة»
الشخصية، سمات من األخرى َمات السِّ بني عالقة أي نجد لم ذلك ومع غريهم. من أكثر
النتائج أهم وكانت الخيالية. القصص قراءة وزيادة الفردية، الفروق من آخر نوع أي أو
ظلَّت الفردية الفروق جميع ضبطنا حني أننا الثانية، التجربة هذه يف إليها، لنا توصَّ التي
الحالة «اختبار يف أداؤهم ن تحسَّ الخيالية للقصص الناس قراءة ازدادت كلَّما أنه النتيجة
املشاركة يف القدرات لتََميُّز تفسري أفضل أن عىل النتيجة هذه وتدل األعني». من العقلية

الناس. لدى الغالبة القراءات نوع هو العقل ونظرية الوجدانية
اجتماعيٍّا. ومعزولون وحيدون أنهم هي القراءة كثريي لألشخاص النمطية الصورة
لنا وتوصَّ املسألة. هذه يف نظرنا كذلك) الشخصية فيها ِقسنا (التي الثانية التجربة هذه ويف
يُطِلق بما مرتبطة كانت ولكنها باالنزواء،10 مرتبطة تكن لم الخيالية القصص قراءة أن
كان الذين األشخاص من دائرة يف الوجود املرتفع، االجتماعي الدعم النفس علماء عليه
لكن ووجدانيٍّا. عمليٍّا إليهم الوصول املشاركني بإمكان وكان كثريًا، يرونهم املشاركون
ثَمَّ ومن القراءة. عىل اإلبداعية غري األعمال بَغَلبة ارتبطا املعنوي الدعم وانخفاض االنزواء
ُقرَّاء عىل تنطبق فإنها اجتماعيٍّا، القراءة هواة النعزال النمطية الصورة بدقة يتعلق فيما

اإلبداعية. األعمال ُقرَّاء من أكثر اإلبداعية غري األعمال
االجتماعية القدرات وبني الخيالية القصص قراءة بني العالقة هذه فإن ذلك، رغم
عىل ٢٠٠٨ عام بري فان فييل أجراها دراسة يف املثال، سبيل عىل البساطة. بهذه ليست
درجة لقياس اإلنسانية الدراسات قسم من وآخرين العلوم قسم من جامعيني طالب
من عاطفيٍّا أذكى املتوسط يف العلوم طالب كان النتائج، ترشذُم ورغم العاطفي،11 الذكاء
الدراسات أقسام يف التدريس بري فان يتَِّهم ع؛ املتوقَّ عكس وهو اإلنسانية، الدراسات طالب
للتفاصيل.12 الفنية التحليالت إىل البرش فهم عن املعتاد يف الطالب انتباه بتحويل اإلنسانية
لنيل أطروحته إطار يف تجريبي بتصميم أخرى دراسة مار ريموند أجرى كذلك
مجلة من واقعيًا ومقاًال خيالية قصة دراسته يف مار واستخدم الدكتوراه. شهادة
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من االنتهاء وبعد عشوائيٍّا. اآلخر أو العملني أحد بقراءة املشاركني وكلَّف نيويوركر، ذي
قرءوا الذين قه حقَّ مما أفضل نتائج الخيالية القصة قرءوا الذين األشخاص ق حقَّ القراءة،
للتفكري اختبار يف العكس حدث حني يف االجتماعي، للتفكري اختبار يف اإلبداعي غري املقال

التحلييل.
االجتماعية والقدرات الخيالية القصص قراءة بني االرتباطات تفسري يمكن كيف
رشحتُه الذي الخربة بموضوع متعلق األمر أن البحثي فريقنا أعضاء يرى املتقدِّمة؟
الذوات مشكالت األساس حيث من الخيايل الَقصص يتناول حيث السادس؛ الفصل يف
يكن ما أيٍّا — حسنًا — فتتناول الواقعية األعمال أما االجتماعي. العالم يف إبحارها أثناء
إذا ما أو بورجينيون، البيف يخنة إعداد طريقة أو األنانية، الوراثية الجينات موضوعها؛
يف أعمق خربة اكتساب إىل اإلبداعي األدب ُقرَّاء يميل كوكبنا. ر سيُدمِّ املناخي التغري كان
ُقرَّاء يميل بينما االجتماعي،13 العالم يف اإلبحار ويف وألنفسهم، لآلخرين النماذج إقامة
البيئية الدراسات أو الطبخ أو الوراثة علم يف أعمق خربة اكتساب إىل اإلبداعية غري األعمال
ريموند دراسة لرشح املثىل الطريقة ولعلَّ كان. ما أيٍّا قراءته يف أوقاتهم يمضون ما أو
أن هي نيويوركر ذا مجلة من موضوعات بقراءة املشاركني فيها كلَّف التي التجريبية مار
حالة تُحرضِّ الخيالية القصص نصوص قراءة إن أي تحضريية؛ عملية شكَلت هنا القراءة
أدائهم تميز سبب هو هذا يكون وربما االجتماعي، العالم يف للتفكري العقلية األشخاص

االجتماعي. التفكري اختبار يف

ذواتنا تغيري (2-2)

السؤال هو هذا كان يقرءون؟ بما ذواتهم يف الُقرَّاء يتأثر هل ذواتنا؟ عن ماذا ولكن
كلَّْفنا البحثي.14 فريقنا يف دجيكيك مايا قادتها آخر نوع من دراسة إلجابته َسَعت الذي
أحداثها، عىل قائمة نسخة أو قصرية قصة ا إمَّ بقراءة عشوائيٍّا الدراسة يف املشاركني
للشخصية قيايس استبيان باستخدام املشاركني شخصيات وِقْسنا واقعي. شكل يف ولكن
أنطون قصة لدراستنا اخرتنا وقد القراءة. من فرغوا أن وبعد ني النصَّ يقرءوا أن قبل
وتدور السادس، الفصل يف عنها تحدَّثْت التي الصغري» الكلب صاحبة «السيدة تشيخوف
أي من أهم اآلخر، تجاه كلٍّ فيها، مشاعرهما تصبح شخصني بني غرامية عالقة حول

االثنان. هما عا توقَّ ما غري عىل حياتهما يف آخر يشء
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يف محكمة تقرير هيئة عىل القصة من الواقعية النسخة كتابة دجيكيك وتولَّت
يف الواردة الكلمات من بعٍض ومع األحداث، وجميع نفسها، بالشخصيات طالق قضية
الطول حيث من األصلية تشيخوف لقصة مساوية تكون بحيث وأُلِّفت تشيخوف. قصة
قضائي بأسلوب املكتوبة النسخة هذه ُقرَّاء أن واملهم تماًما، القراءة صعوبة ومستوى

الفني. مستواها عىل تكن لم وإن األصلية، كالقصة شائقة وجدوها واقعي
التي الطريقة أو — تشيخوف قصة قرءوا الذين املشاركني شخصيات أن وجدنا
بأسلوب املكتوب الرسد قرءوا من شخصيات من أكثر َت تغريَّ — ذواتهم الناس بها رأى
متباينة وكانت للقياس، قابلة — بساطتها عىل — ات التغريُّ هذه كانت وقد قضائي.
أثناء الُقرَّاء بها مرَّ التي باملشاعر التغريُّ أنواع تأثَّرت إذ الُقرَّاء؛ باختالف االتجاهات

القراءة.15
نوعان له كان تشيخوف قصة يف الفن يف االستغراق أن هو حدث ما أن رأينا ويف
أثناء أنه بأوَّلهما واملقصود التسامي. وتأثري التماهي تأثري عليهما نُطِلق التأثري، من
إىل أدَّت البطَلنْي مع وجدانية مشاركة نظنُّه ما حدث تشيخوف لقصة املشاركني قراءة
مع الُقرَّاء بدأ ربما أو بطريقته. بهما املشاركني من كلٌّ تأثَّر وبهذا معهما، الُقرَّاء تماهي
وقراراتهم هم حياتهم مقارنة يف وأفكارهما الشخصني هذين حياة يف العقيل اندماجهم
أكرب ع بتوسُّ القصة هذه قراءات نطاق (أناقش وقراراتهما. الشخصيتني بحياة الشخصية
يف فيتمثَّل للفن) العامة التأثريات من أنه نرى (الذي الثاني التأثري أما الثامن.) الفصل يف
الحياة يف املعتاد أسلوبهم ومن أنفسهم من تحرَّروا — تشيخوف قصة يف — الُقرَّاء أن
(متساٍم)، سيطرتهم نطاق فوق وكأنه القصة من الفني الجانب تأثري وجاء والتفكري.

للذات.16 املعتادة الِبنْيات تفكيك عىل ساعد ما وهو

للقصصالخيالية أساسموضوعي (3-2)

لدى العقل ونظرية الوجدانية املشاركة مستويات بارتفاع املتعلِّقة الدراسات من انطالًقا
األشخاصبقراءة شخصيات عىل التغيري من يشء إدخال وإمكانية الخيالية، القصص ُقرَّاء
اتجاه يف أعتقد ما عىل خطوتني به أعمل الذي البحثي الفريق اتََّخذ الخيالية، القصص
ولو لك؛ مفيدة تكون أن يمكن الخيالية القصص بأن لالقتناع موضوعي أساس وضع

احتماًال.
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ومشاعرها الشخصية سمات تغريُّ ملقارنة وآخرين دجيكيك مايا دراسة نتائج :2-7 شكل
تقرير شكل يف واقعي بأسلوب مكتوبة نسخة أو القصرية تشيخوف قصة إما قراءة نتيجة

محكمة.

التي النظر وجهة — األدبي العالم أعضاء أحد كان إذا — املرء يتبنَّى أن منطقي
الوقت يف أنه نرى ولكننا النفس. علماء يقوله ا عمَّ النظر برصف ا، مهمٍّ األدبي الفن ترى
الصحية النتائج ولدراسة التعليمية، املناهج محتوى لتقويم حثيثة أبحاث فيه تُجرى الذي
البحثية نتائجنا تَُعد املاراثونات؛ يف واملشاركة التليفزيون كمشاهدة النشاطات من للعديد

مهم. اتجاه يف خطوات
العلماء بعض لدى املغلوطة للمسلَّمات التصدي يف تبدأ أن النتائج لهذه ويمكن
يتعدَّى ال نفسه الوقت يف ولكنه للغاية، ممتع الخيايل الَقصص بأن السياسات وصانعي
عىل قادر الخيايل الَقصص أن إثبات الدراسات من املزيد استطاع وإذا الوقت. تمضية
مجرَّد تتخطَّى التي قيمته تأكيد شأنه من هذا فإن وألنفسنا، لآلخرين فهمنا تحسني
هي الخيايل للقصص املميِّزة الخصائص أهم أن إىل البحثية نتائجنا وتشري االستمتاع.
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فهمها يسهل ال أمور وهي — االجتماعي العالم يف وتقلباتها الذوات — التقليدي محتواه
علماء من العديد يتبناها فكرة البحثية نتائجنا تُناِقض أخرى جهة ومن مبارش. نحو عىل
األوصاف من مجموعة عن عبارة لكونه نظًرا له قيمة ال الخيايل الَقصص بأن تقول النفس

صحتها. أو صدقيتها مدى لتأكيد إجراءات دون االعتباطية
للتوصيف فاشلة محاولة ليس العموم يف الخيايل الَقصص أن إىل نتائجنا وتشري
مجموعة لكنه املضبوطة)، النفسية الدراسات عن املأخوذ بالتوصيف (مقارنة السلوكي
الخيايل القصص أن إىل تشري التجريبية نتائجنا أن وبما العقلية. املحاكاة نماذج من
فإنها الشخصية، تغريُّ وباحتماالت معينة اجتماعية قدرات بمستويات بالفعل يرتبط

الخيالية. املحاكاة إجراءات صحة إثبات عىل تساعد

اآلخرين عقول داخل (3)

الذين األشخاص أن حول وزمالؤه، مار ريموند إليها ل توصَّ التي البحثية، النتيجة تثري
العقل ونظرية الوجدانية املشاركة يف أفضل يكونون قراءاتهم عىل الخيالية القصص تغِلب
القراءة بني العالقة حول تساؤًال قراءاتهم؛ عىل الواقعية األعمال تغِلب ممن غريهم من

الطفولة. يف العقل ونظرية
التي الدراسة من ة مشتَقَّ اختباراٍت طريق عن الطفولة يف العقل نظرية تُقاس
تغيري بعد َحْلَواه عن فيه سيبحث الذي واملكان ماكيس، عن الثاني الفصل يف َوصْفتُها
نظرية يف الخيالية القصص إسهام مسألة خضَعت وقد الغرفة. عن تغيبه أثناء يف مكانها

للبحث.17 األطفال لدى العقل
رة، املصوَّ األطفال كتب من مجموعة آستينجتون وجانيت بيسكني جوان اختارت
هي والصور واألفعال القصص كانت الحالتني، كلتا يف الكتب. من فئتني منها وكوَّنتا
الكثري عىل يحتوي ا نصٍّ الفئتني إحدى كتب يف أدرجتا بالتجربة القائمتني ولكن نفسها،
ذلك). شابه وما و«اعتقَدت» «شعَرت» (مثل العقلية الحالة تصف التي التعبريات من
العقلية. الحالة تِصف التي التعبريات من األخرى الفئة عىل أُدِخل الذي النص خال بينما
املدرسون قرأ أسابيع أربعة مدار وعىل األخرى، أو املجموعتني إحدى عىل األطفال ع ُوزِّ ثم
األطفال استخدم الكتب. هذه من كتابًا ٧٠ حوايل األطفال عىل الباحثني مساعدو أو
هذه من العديد العقلية الحالة تعبريات من الكثري عىل احتوت التي للكتب تعرضوا الذين
كانوا أنهم يبدو ولكن ليكتبها، شخص عىل بأنفسهم أْمَلوها التي القصص يف التعبريات
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املجموعة يف كانوا الذين األطفال ألن ا؛ تامٍّ إدراًكا معانيها إدراك دون التعبريات يستخدمون
فهمهم يف أفضل كانوا العقلية الحالة تعبريات من خلت التي للقصص استمعت التي
الكلمات؛ بني باملسافات تأثروا الثانية املجموعة هذه يف األطفال أن ويبدو العقل. لنظرية
ومن ومشاعرهم؛ الشخصيات أفكار استنباط يف فعليٍّا أنفسهم عىل االعتماد عليهم كان إذ

أفضل.18 األمور لهذه فهمهم كان ثم
عند االستنباط أهمية حول أخرى تجربة ديكسون وبيرت بورتولويس ماريسا أجرت
أنه كوتوفيتش ماريا تُدعى طالبة مع بالتعاون اكتشفا حيث اإلبداعي،19 األدب قراءة
الكاتبة إيحاءات باستخراج مونرو ألليس «املكتب» بعنوان قصرية قصة ُقرَّاء تكليف عند
أفضل للراوي فهمهم كان املتكلِّم، بلسان املتحدِّث القصة راوي بخصوص املبارشة غري
املبارشة. غري بالتلميحات الراوي عن مبارشة معلومات استبدال عند بالحالة مقارنًة
نستنبط الُقرَّاء نحن وأننا والقارئ، الراوي بني عالقة نشأة وديكسون بورتولويس وتقرتح
فيها نستمتع التي املحادثات يف نفعل مثلما به يشعر أو فيه يفكر أو الراوي يعنيه ما دوًما
الخيالية. القصص عىل ذاته اليشء وينطبق عالقاتنا. تعزيز يف يساهم ألنه باالستنباط؛
— الخيالية القصص يف أو العادية الحياة يف سواء — لآلخرين نقيمها التي النماذج إن
أو معلومة مجرَّد األمر يتعدَّى إذ بالفعل؛ بنَّاءَة نماذج تكون العقل نظرية استخدام أثناء

الشخص. عن تصلنا أخرى
قراءة بأن املتعلِّقة البحثي فريقنا إليها ل توصَّ التي النتائج تكرَّرت أخرى، ومرة
تاكيت وجينيفر مار ريموند وجد إذ العقل؛ بنظرية ترتبط البالغني لدى الخيالية القصص
عليهم تُقَرأ التي للقصص السادسة إىل الرابعة سنِّ من األطفال تعرُّض أن مور وكريس

لديهم. العقل نظرية بمستوى يُنبئ التليفزيون) ليس (ولكن ولألفالم

الذات تطور فكرة (4)

زمان إىل — الغرب يف — الخيايل الَقصص خالل من أنفسنا فهم نستطيع أننا فكرة تعود
هوالند: نورمان يقول تقدير. أقل عىل وأرسطو أفالطون

ويُعربِّ ما، حدٍّ إىل متعارضتني وظيفتني واألدب للفن أن عىل املنَظِّرين أغلب يُرصِّ
مبارش: وبأسلوب ببساطة الوظيفتني هاتني عن الشعر» «فن مقاله يف هوراس
فنحن يمتع، هو delectare بكلمة املقصود إن وحيث .delectareو prodesse

199



األحالم كما

هوراس مصطلح املنظرون يرتجم ما وعادًة االستمتاع. عن بحثًا األدب إىل ه نتوجَّ
االستمتاع. يُربِّر ما وهو «ينور»، أو «يعلم» أو ه» «يوجِّ إىل prodesse اآلخر

(ص٣٥٤) مًعا.» كالهما أو يُمِتع أو ه يوجِّ أن الشاعر عىل «ينبغي ولهذا

لِحَق الذي الدمار من فجانب شك؛ محل أضحت ينور أو يوجد قد األدب أن فكرة أن إالَّ
سكان أعىل من وهم — األملان املواطنني فشل جرَّاء كان الثانية العاملية الحرب يف بالعالم
يف شتاينر جورج أكَّد وقد النازية.20 هاوية يف الزََّلل من أمتهم منع يف — تعليًما العالم
ريلكه أو جوته أعمال يقرأ كان الرجال هؤالء من الواحد أن نعلم «نحن له: شهرية مقولٍة
معسكر يف عمله إىل الصباح يف يتوجه ثم وشوبرت، باخ معزوفات إىل ويستمع املساء، يف

(ص١٥).21 أوشفيتز»
— وموسيقية مرئية وفنون وأدب إنسانية علوم من — التعليم لعجز العاَلم ب وتعجَّ
فيه لهم ُهيِّئ الذي األخالقي املستنقع ذاك يف الزلل تجنُّب من األملاني الشعب تمكني عن
وتوجد لإلبادة. إالَّ تصلُح ال البقية بينما للعيش، صالحون املجتمع يف األفراد بعض أن
أقنعت للنازية.22 أملانيا تبَنِّي حول ومؤكََّدة دقيقة حقائق عىل قائمة تاريخية روايات اآلن
الناس من الكثري وأفالم إذاعة من الجديدة اإلعالم وسائل فيها استُخدمت مؤثَِّرة دعاية
اتََّسَمت كذلك العظمة. إىل أمتهم سيقود طيب شخص ولكنه مجرًما، ليس هتلر بأن
القيم تجاه بالعدائية — السامية ومعاداة والقومية للعنف نزوعها جانب إىل — النازية
عن بالذات االرتقاء بفكرة ١٩٣٣ عام من بدءًا النازيون استبدل التعليم. يف اإلنسانية
عىل األفراد من ممكن عدد أكرب لَحثِّ َمة مصمَّ أخرى ممارسات والقراءة التعليم طريق

املربَّر. الخوف طريق عن الرافضة البقية ولقمع الطوعي، الخضوع
الخري تحقيق إىل السبيل أن إىل الخري» «هشاشة كتابها يف نوسباوم مارثا أشارت
عالم يف امُلثُل يقينيات نحو والسعي ٍل، تأمُّ حياة عيش يعني كان أفالطون إىل بالنسبة
قائلة وتستطرد صدماته. عن بمعِزٍل اليومية، حياتنا فيه نحيا الذي العالم وراء الفكر،
ا؛ هشٍّ فيها الخري يجعل وهذا بالحوادث، مليئة ذلك من النقيض عىل اليومية الحياة إن
هنا تُوجِّ األدبي. الخيايل القصص يف بالحوادث؟ تأثُِّرها يف الحياة لهذه تحليًال نجد فأين

تقول: ثم ويوريبيديس، وسوفوكليس إسخيلوس قراءة نحو نوسباوم

َجَرت أشياء بسبب طيبني أشخاص تحطُّم عن اإلغريقية الرتاجيديا لنا تكشف
أكثر يشء عن تكشف الرتاجيديا ولكن … سيطرتهم نطاق خارج أشياء لهم،
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بشعة املعتاد يف هي رشيرة أفعاًال يرتكبون طيبني أشخاًصا تُظهر إذ تكديًرا؛
لهم عالقة ال ظروٍف بسبب األخالقية، والتزاماتهم شخصياتهم إىل بالنسبة

(ص٢٥) حدوثها. بأسباب

إىل الوصول أجل من يجتهدون وهم العلماء، هم الحايل عرصنا يف أفالطون أحفاد
معارضة يف يرغب مثقف إنسان يوجد ال الفردي. البرشي اإلدراك تتجاوز ُمثىل حقائق
النفيس. املجال علوم ومنه التجريبي، العلم من سليم نحو عىل مستمدة استنباطات
الخيالية، القصص من نفهمه بما نوسباوم تقول كما تكتمل االستنباطات هذه ولكن
االكتفاء وليس إنسانيتنا جوهر هو الضعف أن إىل تشري التي بالقارئ، املتصلة بحقائقها
رأى (كما مثايل آخر لعالم ظل مجرد العادي العالم اعتبار من فبدًال األفالطونية؛ بالذات
نادًرا البرشية األفعال أن إالَّ األريضهذا، عاملنا يف إالَّ الحقيقة يف األحداث تقع ال أفالطون)،
والنقص، الصدفة تحكمها حياٍة ويف أبًدا، يقينية ليست البرشية واملعرفة مثالية، تكون ما

طي.23 ْ والرشَّ الناقص ر يُصوِّ الخيايل القصص طيٍّا. َرشْ يكون نفهمه ما كل فإن
الحصيف» «املشاهد عن سميث آدم بفكرة عرية» الشِّ «العدالة كتابها نوسباوم تبدأ
من اآلخرين مع التماهي هذا إن وتقول آخر. شخص محنة إىل عقليٍّا الولوج عىل القادر
هذه أن وتضيف الخيالية. القصص بقراءة يتشكل التعاطف أو الوجدانية املشاركة خالل
بأنه التفكري عىل قادًرا يكون أن يجب املرء ألن للعدالة؛ حقيقي مفهوم ألي أساسية القدرة
هؤالء يف التفكري عىل قادًرا يكون أن ويجب املجتمع، يف املرضورين الناس ظروف يعاني
لنا يقدمها أن يمكن التي الخريات من شخص كل فرادة فرديتهم. إطار يف األشخاص
تناقض فكرة خالل من املسألة هذه يف النظر النفس علماء ل يُفضِّ وقد الخيايل. القصص
مختلفني؛ منظورين من أنفسنا ورؤية اآلخرين لرؤية ميلنا إىل تشري التي الفاعل-املراِقب
األرض، عىل مهَملة طفل لعبة يف يتعثَّر ويكاد غرفة، داخل يميش شخًصا رأيُت إذا فمثًال
وِكْدُت نفسها الغرفة داخل أميش أنا كنت وإذا أخرق. الشخص هذا أن يف التفكري إىل أميل
يف تُرتَك أالَّ يجب اللعبة أن بسبب هذا بأن التفكري إىل فسأميل ذاتها، بالطريقة أتعثَّر
التي العزو نظرية صاحب هايدر فريتز من تنبثق األفكار من املجموعة وهذه املكان. ذلك
الخيايل الَقصص يُمكِّننا أسبابه. حيث من وسلوكنا اآلخرين سلوك فهم محاوالتنا تتناول
شكسبري، ويليام أمثال — األدباء كبار لنا ويتيح الفاعل-املراقب، تناقض تجاوز من
— وولف وفريجينيا تولستوي، وليو إليوت، وجورج فلوبري، وجوستاف أوستن، وجني
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وقد الشخصية، داخل الولوج خالل ومن الشخصية، حيث من األدبية الشخصيات فهم
العادية. الحياة يف الفهم من نفسه النوع هذا ذلك بعد نمارس

إىل نظر طاملا الغرب إن األدب» خالل من «األخالق كتابه يف ستوك برايان ويقول
الذات، تطور يف ا مهمٍّ عامًال باعتبارها — والرواقيني األبيقوريني زمان منذ — القراءة
اخرتع حني تقريبًا، ١٤٥٥ عام حتى — كانت وقد القصصية، األعمال قراءة تشمل وكانت
ِقلَّة إال يزاولها ال التي األنشطة من — أوروبا يف الكتب طباعة طريقة جوتنربج يوهان
وعىل الِقَدم، منذ القراءة أن إىل ينبهنا ستوك أن غري الرُّهبان. منهم األشخاص، من قليلة
جانبني، ذات دوًما كانت الحايل وقتنا وحتى النهضة، وعرص الوسطى، العصور مدار
استخدام حسب يشري ال فهو األول أما الجمايل. والجانب دي، التزهُّ الجانب عليهما: أطلق
إنسانًا ليكون الشخص ل تؤهِّ التي بالطريقة االنشغال يعني بل الذات، إنكار إىل له ستوك
الجانب يشري ذلك من العكس وعىل اآلخرين. مع عالقاته ويف األخالقية الناحية من أفضل
له تكون قد القراءة من النوع هذا أن من بالرغم املتعة، أجل من القراءة إىل الجمايل

دية. تزهُّ سمات
وُكتَّاب ُقرَّاء مع نشأ الذي التقليد هي كانت دية التزهُّ القراءة أن ستوك ح ويوضِّ
كتابه، مع الهدوء من حالة يدخل فيها القارئ وكان ومونتني، وبرتارك، أوغسطني، مثل
يف ذلك بعد يدخل ثم ويستوعبها، الكلمات ليستقبل عنه، بعيًدا الخارجي العالم ويعِزل
إىل كذلك ستوك ويشري ذاته. من جزءًا املعاني لتصبح ل والتأمُّ التفكُّر من أخرى مرحلة
هي تهدف التي الرشق، يف التأمل ملمارسات ِعدَّة نواٍح من موازيًا يَُعد األسلوب هذا أن
تَُعد السابقة األقسام يف املبَيَّنة النتائج أن رأيي ويف بالنفس. االرتقاء إىل شك بال األخرى

التقليد. لهذا امتداًدا جميعها

نافعة؟ تأثريات للقصصالخيايل يكون أن يمكن هل (5)

ريتشارد يصف قيِّم. كله الخيايل الَقصص أن إىل اللحظة هذه حتى قلتُه مما أيٌّ يشري ال
من تمكيننا الخيايل الَقصص يستطيع كيف الرسد» عوالم «خوض كتابه يف جرييج
الفني األدب ذلك إن قال حني مضلًِّال كولريدج كان بالغة. بسهولة معينة أشياء تصديق
أن جرييج افرتض األغلب. يف يحدث الذي هو العكس اإلنكار.» عن طوعيٍّا «تخلِّيًا يتطلب
الحكم نخطئ أن الحاالت بعض يف يحدث وقد تخيُّليَّة، عوالم إىل ينقلنا الخيايل الَقصص
بسهولة حقيقية غري أشياء األحيان بعض يف نصدق وقد العوالم، تلك يف الحاالت بعض يف
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واألفالم الروايات يف التفكري عىل قادرون جميًعا أننا وإخال ضار.24 تأثري وهذا بالغة.
البدائل. احتقار عىل للحث تسعى أو زائفة فكرة حول تدور التي أي املتحيزة؛ واملرسحيات
الخيالية، القصص من معينة أنواًعا بأن مقتنعون الناس من فالكثريون ذلك، عىل عالوة
يمكن الجنيس، املحتوى من معينة أشكاًال تعرض التي أو العنف حول املتمحورة كتلك

الشباب.25 عىل خصوًصا حقيقية، أرضار ذات تكون أن
مضلِّل أنه يُعتََقد الذي النوع من ليس الكتاب هذا يف أتناوله الذي الخيايل الَقصص
التأثريات من بدءًا عكسيٍّا، األمر لنا تأمَّ إذا املمكن من ولعلَّه عام. بوجه ضار أو أغلبه يف
ونظرية الوجدانية باملشاركة املتعلقة االجتماعية القدرات ن تحسُّ بخصوص لوِحَظت التي
تأثريات له يكون أن يحتمل ما تحديًدا نُبنيِّ أن الخيالية، القصص ُقرَّاء لدى العقل
موضوعات، أربعة استنباط اإلطار هذا يف ويمكن الخيايل. بالقصص يتعلق مما نافعة
الجماعات، داخل التفاعل وديناميات العالقات، وتحرِّي اآلخرين، عقول استكشاف هي:

الذات.26 مشكالت ومواجهة

عقولهم ودخول اآلخرين فهم (1-5)

حياتهم من عامني أول يف أنفسهم مع يتعاملون األطفال أن الثاني الفصل يف ناقشت
بلوغ ومع أيًضا. هم فاعلني بوصفهم اآلخرين ويرون العالم، يف فاعلني باعتبارهم
اآلخرون، به ويشعر يفكر ما استنباط يمكنهم العقل، نظرية خالل ومن الرابعة، سن
وهم (وألنفسهم). لآلخرين نماذج الناس يشكل أنفسهم. هم عقولهم عن شيئًا ويدركون

اآلخرين. مع تفاعالتهم يف النماذج هذه يستخدمون
األرض، لدوران نموذج بدورها هي التي اليد، بساعة أشبه النماذج من النوع هذا
النجوم أو القمر أو الشمس رؤية أن والغالب الكون. يف والنجوم والقمر الشمس وحركة
من أَدقُّ إنها بل الوقت، ملعرفة مالئمة طريقًة تَُعد الساعة فإن ثمَّ ومن ممكنة؛ غري تكون
التوافق األشخاص ويستطيع مبارشة. مالحظًة السماوية األجرام تلك ملالحظة طريقة أي
طريق عن ذلك يفعلون إنهم أي الزمن؛ د تُحدِّ التي الساعات هذه طريق عن اآلخرين مع
إدراك يستطيعون لبعٍض بعضهم الناس يقيمها التي النماذج خالل فمن العقل؛ نظرية

مشاعر. من يراودهم وما أفكار من اآلخرين بذهن يدور ما
التعامالت يف سواء به، يشعرون وما اآلخرون به يفكر ما بفهم املتعلِّقة املسائل
األمور أهم بني من (الشخصية)، األطول العالقات مدار عىل أو العقل)، (نظرية املبارشة
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فهذه الفهم، من النوعني هذين نُِجيد البرش نحن أننا من وبالرغم اإلنسانية. الحياة يف
حول تدور وتحامل» «كربياء رواية أن اعتبار ويمكن اإلتقان. ملستوى ترقى ال اإلجادة
ألننا إليهم والتحبب حبهم، أجل من عليهم التعرف األخرى، العقول عىل التعرف مشكالت

نعرفهم.
الغباء من حالة يف نوَلد جميًعا «إننا قائلة: املسألة هذه عن إليوت جورج َت عربَّ وقد
دوروثِيا كاكتشاف استكشافه، علينا يشء هو ذوات، أيًضا هم اآلخرين أن فْهم األخالقي.»
أن بد ال مكافئ ذاتي مركز له «كان تزوجته الذي الرجل أن مارش» «ميدل رواية يف

(ص٢٤٣). معني» باختالف دوًما عليه تسقط والظالل األضواء
أملنا يكون ربما شخصياته، ومدى االجتماعية، سياقاته بمدى الخيايل، القصص يف

بقوله: بروست عنه عربَّ ما وهو عام. بوجه بفهمنا االرتقاء يف

حول اآلخر رؤية عىل والتعرف أنفسنا، من الفرار يمكننا الفن خالل من فقط
الغيب عالم يف ستظل كانت مناظر عىل وتحتوي رؤيتنا، عن تختلف التي العالم
املجلد املفقود، الزمن عن (البحث القمر. عىل يشء أي مثل مثلها الفن لوال

ص٢٥٧-٢٥٨) الثامن،

الحقوق ثم ومن نفسها، املشاعر أنواع ولهم مثلنا، أنهم عىل اآلخرين فهم أن هو األهم ولعل
بقوة تأثر اإلنسان حقوق إرساء أن هانت لني بينت للمجتمع. ضخًما إسهاًما قدم نفسها،
أن كيف ح توضِّ هانت ولكن عاملية، اإلنسان حقوق أن نرى اليوم ونحن األدبي. بالفن
٣٠٠ منذ األوروبي املجتمع عن غائبة شبه كانت الحقوق يف البرش كل بني املساواة فكرة
هانت تقدِّم تغيري. حدوث اكتمل عرش الثامن القرن وبنهاية اخرتاعها. ِلزاًما وكان عام،
ُخِلقوا البرش «كل :(١٧٧٦ (عام األمريكي االستقالل إعالن يف نقرأ بارزة. معالم ثالثة
والسعي والحرية، الحياة، يف الحق الحقوق هذه ومن تُسَلب، ال راسخة بحقوق … سواسية
١٧٨٩ عام الصادر واملواطن اإلنسان لحقوق الفرنيس اإلعالن ويف السعادة.» لتحقيق
واليوم كذلك.» ويظلون الحقوق يف وسواءً أحراًرا كافًة البرش «يوَلد األوىل: املادة تقول
العهد عقب ١٩٤٨ عام الصادر اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن الحايل عرصنا يف لدينا
والحقوق.» الكرامة يف متساوين أحراًرا الناس جميع «يولد األوىل: مادته وتقول النازي،
خطوات ولكن متحقق، غري العالم عرب املجتمع يف املبادئ لهذه التام الرتسيخ يزل لم
مقبوًال التعذيب يُعد ولم مقبوًال، االسرتقاق يُعد فلم الهدف؛ هذا لتحقيق اتُِّخذت مهمة
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البلدان من العديد يف الِعرقية واألقليات النساء أصبحت كما القانونية. اإلجراءات ضمن
القانون. أمام سواءً األفراد كجميع

يف والتغريات الحقوق، وإعالنات الحقوق، فكرة اخرتاع أن هو إليه هانت َلت توصَّ ما
تقوم التي الوجدانية املشاركة هو أولهما عاملني؛ عىل جميًعا تقوم لحقتها، التي املجتمع
والقدرة اآلخرين، ذاتية استيعاب عىل بيولوجي أساس ذات «قدرة عىل هانت قول حدِّ عىل
العامل أما (ص٣٩). الشخصية» املرء خربات تشبه الداخلية خرباتهم أن تخيُّل عىل
الناس تجمعات خارج هم الذين أولئك نحو الوجدانية املشاركة هذه تحريك فهو اآلخر
فهي األدبي، للفن بالكامل التحريك هذا تعزو ال هانت أن ورغم املبارشة. االجتماعية
إحساًسا الروايات قراءة «خلقت تقول: جوهريٍّا. إسهاًما فيه أسهمت الرواية أن تستنتج
وقد (ص٣٩). الرسد» يف الشغوف االستغراق خالل من الوجدانية واملشاركة باملساواة
صامويل رواية هانت عليها تُركِّز التي الروايات ومن ذلك، يف الروايات من العديد أسهم
الوجداني التشاركي التماهي إىل وتدعو رجل ألَّفها التي (١٧٤٠) «باميال» ريتشاردسون

التايل: املقطع «باميال» من هانت وتقتبس متواضعة. اجتماعية لفئة تنتمي امرأة مع

الفكاك من تمكَّنْت وأخريًا سيلتهمني. وكأنه مرات ثالث أو مرتني قبَّلني …
الباب. وأغلق منعني، ولكنه الصيفي؛ املنزل من الخروج وشك عىل وكنت منه،
يل: وقال اللحظة، تلك يف يشء أي مقابل حياتي عن للتخيل ة مستعدَّ كنت
تذهبي لن يل فقال أبقى! لن إني له فقلت تخشيني. ال باميال؛ يا أوذيِك لن
كل ومعه خويف، كل مني ذهب تتحدثني؟ َمن مع تدركني هل الوقحة! أيتها
أنىس أن يل أليس ولكن جيًدا! أدرك سيدي، يا أدرك نعم، وأجبته: احرتامي،

بَسيِّد. يليق ما أنت نسيَت إذا خادمتك أني
نعم آذيتِك؟ هل وقحة! حمقاء من لِك يا يل: فقال بحزن؛ وبَكيُْت انتَحبُْت
بي. يليق ما وأنىس نفيس، أنىس أن علَّمتني لقد العالم: يف أذية أبلغ سيدي، يا

ص٢٣) (ريتشاردسون،

كبريًا، نجاًحا عرش الثامن القرن منتصف يف الروايات من وغريها «باميال» رواية القت
حد عىل وهكذا، الُقرَّاء. من متناٍم جمهور بني بالحماس مفعمة نقاشات موضع وكانت
ثم العاديني. األشخاص مشاعر الخيالية القصص خالل من الُقرَّاء عاش هانت، قول
هذه فيها ُغِرَست التي األوليَّة الرتبة تلك من اإلنسان حقوق «بزغت قائلة: تستطرد
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يف التفكري الناس تعلَّم حينما إال تزدهر أن اإلنسان لحقوق ممكنًا يكن ولم املشاعر.
(ص٥٨).27 جوهري» نحو عىل يماثلونهم وباعتبارهم نُظراءهم، باعتبارهم اآلخرين

العالقات فهم (2-5)

وليس العالقات. فهم هو اإلبداعي لألدب املحتَملة النافعة التأثريات يف الثاني املوضوع
— هوجان باتريك بنيَّ كما — العالم عرب الشائعة القصص أغلب أن املصادفة قبيل من
أننا هذا من املقصود وليس والغضب. الحب عن قصص االرتباط، مشاعر عن قصص
فهم من ملزيد حاجة دائًما هناك أن ولكن األحداث؛ من النوع هذا يف وقتنا أغلب نقيض
معانيها تكون ما غالبًا ولكن لدينا، األشياء ألهم بالنسبة حاسمة فهي املسائل. هذه
الذي النوع من (األحالم) املحاكاة نماذج دور يأتي وهنا العقيل، إدراكنا من أبعد الضمنية

الخيالية. القصص عطايا إليه تتوصل أن يمكن
يشبه مما أكثر الجوية النرشة يشبه الخيالية املحاكاة نماذج يف العالقات فهم إن
ملحاكاة نتيجة نشاهدها أو نسمعها أو نقرؤها حني الجوية النرشة تكون إذ اليد؛ ساعة
هذه من عملية كل َفْهم نجيد ونحن عدَّة. عمليات تفاعل عن الطقس ينشأ بالكمبيوتر.
الهواء من ُكتَلًة البارد الهواء من ُكتَلة تقابُل عند أنه مثًال فنعي حدة، عىل العمليات
التي الدرجة إىل الساخن الهواء يُربِّد البارد الهواء ألن هطول؛ حدوث يُحتمل الساخن
يف األمطار سقوط احتمال معرفة ولكن بََرًدا. أو مطًرا مكوِّنًا مائه بخار معها يتكثَّف
الجغرافيا وتأثري والرطوبة الجوي الضغط مع العملية هذه تفاعل تتطلب التايل اليوم

ذلك. إىل وما املحيطة
يستطيع وال متوحش، وإنكيدو طاغية، جلجامش صار جلجامش» «ملحمة ويف
للسونيت الضمني املعنى ويشري العالقات. خالل من إالَّ حالته عن االرتقاء أحدهما
ألن الشخص— هذا يعرف أن فينبغي محبوب، للمرء كان إذا أنه إىل ٢٧ رقم الشكسبريية
اآلخر الشخص مالمح بعض كان إذا يحدث ماذا ولكن — الحب يعنيه مما جزء هذا
نوع أن لتشيخوف الصغري» الكلب صاحبة «السيدة قصة يف يبدو قد كذلك مجهوًال؟
تكون ساحلية مدينة يف وحده إجازة منهما كلٌّ يقيض وامرأة رجًال تجمع قد التي العالقة
تشيخوف لكن العالقة، لهذه الالزمة العنارص كل نعرف أننا يبدو وقد تماًما، َعة متوقَّ

نعرف. ال ربما أننا لنا يكشف
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الجماعات يف التفاعل ديناميات (3-5)

عدد يحرص حني أو السياسية، املناورات يف أو العائالت، داخل الناس ترصف مسألة تأتي
يمكن التي املوضوعات بني ثالثًا الجماعات من آخر نوع أي إطار يف أنفسهم الناس من
نموذًجا وتحامل» «كربياء من الثالث الفصل يف أوستن جني لنا تقدِّم تنويرية. تكون أن
الحارضين بعض يستمتع حيث مرييتون؛ يف االحتفاالت قاعة يف الراقص الحفل يف متمثًال
ما كل اآلخر البعض يحتقر بينما بينيت، جني مثل اآلخرين مع بالتفاعالت الحفل يف

الروايات. يف التساؤالت هذه مثل طرح بوسعنا يحدث؟ الذي ما داريس. مثل يحدث
ما تاريخ اكتشاف يف يْكُمن ال أرسطو، يقول كما الخيايل، القصص يف األمل إن
ا: حقٍّ قال داريس كان إذا عما نسأل ال فنحن ممكن. هو ما مبادئ اكتشاف يف ولكن حدث،
نا يُبرصِّ تخيُّله عىل أوستن تُحثنا الذي املشهد كان إذا عما نتساءل ولكن بها»، بأس «ال

الجماعات. داخل الناس ترصف بطريقة

الذات مشكالت (4-5)

الذات. فهم هو الذات تطوير عىل يحث أن يحتمل الذي الرابع الخيايل الَقصص موضوع
النوع هذا أن شك وال ألنفسنا. نماذج إقامة نستطيع لآلخرين، نماذج إقامة نستطيع فكما
الغربي املجتمع يف أننا من وبالرغم «ذاتنا». عليه نُطِلق ما هو بالتحديد النماذج من
ومشاعرنا أفكارنا مصدر هي وأنها بنفسها، مستقلة باعتبارها ذاتنا يف نفكر أن ل نفضِّ
ذات إنها بل كويل، تشارلز يقول كما الحقيقة يف مستقلة ليس ذاتنا فإن وقراراتنا،

باآلخرين. مرتبطة
الذات، إدراك من سيًال ماالرد السيدة تخوض شوبان لكيت ساعة» «حلم قصة يف
آل عالقة يخص ال هذا أن إىل اإلشارة عىل شوبان تحرص زواجها. قيود من تحرَّرت أنها
إرادتها تقيد التي القوية «اإلرادة يف ماالرد السيدة تفكر أعمُّ. مشكلة ولكنها فقط، ماالرد
والنساء الرجال يظن الذي األعمى اإلرصار ذاك من جزء هي التي اإلرادة تلك الشخصية،
شعرت ولذلك مناظر.» مخلوق عىل شخصية إرادة فرض يف ا حقٍّ لديهم بأن خالله من

زواجها. بفعل ُشوِّهت ذاتها أن ماالرد السيدة
املظهر إىل االجتماع علم يف (وتشري املرآوية» «الذات هو كويل مفاهيم أشهر كان
مرآة.) كاالنعكاسيف للسلوك، الخارجي املظهر أو ربما، الشكسبريية الظل لفكرة الخارجي

207



األحالم كما

اآلخر النصف يف يستخدمها تشيخوف كان ذلك، من قريبًا أو فكرته، كويل صاغ حينما
العالقة نهاية قرب كتب الصغري». الكلب صاحبة «السيدة القصرية قصته يف العالم من
رأى اللحظة تلك ويف بحنان، كتفها عىل وربَّت منها، «دنا وآنا: جوموف بني الغرامية

اآلخرون.28 يراه قد كما نفسه جوموف يلمح وهنا املرآة.» يف نفسه
نفسه. بها يرى التي الطريقة تشبه بطريقة يروه أن الناس بني حياته يف املرء يأمل
املرء اآلخرون رأى لو وماذا اليومية؟ الحياة يف نفسه تقديم املرء يستطيع إذًا كيف
مقاله يف له بولدوين جيمس إشارة يف الخامس الفصل يف املوضوع هذا ناقشت باحتقار؟

عقيل». يف ما مكان من خطاب الصليب: «عند

القصصالخيالية اهتمامات (5-5)

ماهية تُعرِّف (باألعىل) إليها أرشت التي نفعها املحتََمل األربعة املوضوعات أن أظن ال
االقرتاب عىل يساعدنا قد النوع هذا من تصوًرا أن ذلك رغم أظن ولكني الخيالية. القصص
مركًَّزا بوصفه الخيايل الَقصص يف التفكري يُمكننا الخيالية. القصص نفس علم جوهر من
شكل يف مصوَّرة اجتماعية، كائنات باعتبارنا لحيواتنا أساسية وانشغاالت موضوعات عىل

يقظة. أحالم أو تخيُّليَّة، محاكيات

والالمباَرشة واإلقناع االنتقال (6)

الواقعية) للكتابة املميِّز (األسلوب بالرشح مقارنًة الخيايل) القصص (أسلوب الرسد لعلَّ
طلب الباحثون. إليها ل توصَّ التي الخيايل الَقصص قراءة تأثريات بعض عن املسئول هو
من إما صفحتني؛ من مكوَّنة نثرية قطعة قراءة تجاربه إحدى يف املشاركني من إنج أالن
من واحد وبمستًوى نفسه املحتوى تضمان القطعتان وكانت الرشح. من وإما الرسد
وبعد ذكرى، لهم خطرت كلَّما الهامش عىل «ذ» حرف املشاركون وكتب القراءة. صعوبة
الذين األشخاص ذكريات أن ولوِحظ الذكريات. تلك من كلٍّ عن موجًزا كتبوا القراءة
القارئ كان كما الرشح. قطعة بُقرَّاء مقارنة بكثري، أوضح كانت الرسدية القطعة قرءوا
تقارير مجرد كانت مما أكثر تفصييل، مشهد إطار يف املالِحظ أو الفاعل دور يلعب فيها
عىل قادر النثري، الخيايل للقصص األصيل األسلوب الرسد، داللية. ذكريات أو ألحداث

واضحة. صور تنشيط
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«االنتقال». مصطلح كتاٍب يف االندماج ظاهرة عن للتعبري ظهرت التي املصطلحات من

القصة. يف االستغراق من حالة هو بروك، وتيم جرين ميالني تعريف حسب واالنتقال،
يف مناقشتها (وسبقت «التدفق» تشيكسينتميهاي يُسميها التي الظاهرة يشمل أن ويمكن
ر والتصوُّ االنتباه أيًضا وتشمل املرء، يفعله فيما التام االندماج بها ويُقصد الثالث) الفصل
تُنبئ الرسدي العالم داخل الُقرَّاء انتقال درجة أن وبروك جرين وجد وقد واملشاعر.29
هذا وتقويمات.30 معتقدات من القصة تحتويه وما الُقرَّاء معتقدات بني التوافق بدرجة
إىل كذلك جرين َلت توصَّ وقد لإلقناع.31 وسيلة باعتباره للرسد مقاربتهما أساس هو
االنتقال درجة عىل يؤثر ال الخيالية القصص أو الحقائق اسم تحت القصة تصنيف أن
أكثر الناس بعض أن وآخرين، مازوكو إم بي مع بالتعاون كذلك، ووجدت تحدث. التي
من واإلقناع االنتقال عىل الحث يف تأثريًا أكثر الرسد وأن غريهم، من لالنتقال استعداًدا
العالية الدرجات وأن ما، أقلية جماعة عن املعلومات نفس يحمل بحت بالغي جدل أي
مشاعر تحريك عىل النص قدرة بسبب تحدث واملواقف؛ النظر وجهات وتغري االنتقال من

األقلية. وضع يف هم الذين الناس مع الوجدانية املشاركة
القصصية، لألعمال األخرى التأثريات حول وزمالؤها ساترفيلد تري أجرتها دراسة ويف
منظَّم كهرومائي نظام يُحِدثها التي اآلثار عن معلومات تجربتهم يف للمشاركني قدَّموا
ووجدوا تعليمي، أو رسدي شكلني أحد يف ولكن األنهار، أحد يف السلمون أسماك عىل
وعىل األمور، تقدير عىل أْقَدر كانوا الرسدي بالشكل املعلومات وا تلقَّ الذين األشخاص أن

املعقدة.32 السياسات أحكام صنع يف معلومات من عرفوه ما تطبيق
ُعشاًقا، الناس — األدوار يصور أنه الخيايل الَقصص يف للتفكري املهمة الطرق ومن
جذابة، غري أو جذابة تكون قد األدوار وهذه — مجرمني أو مساعدين، أو وأمهات، آباءً أو
أن شعور نجرب وأن معها،33 بالتعاطف نشعر وأن فيها، أنفسنا تخيُّل لنا تتيح وهي
هيكمولدر فرانك قاد ما هو التفكري من النوع هذا وكان معني. نوع من شخصيات نكون
األخالقي». «املختَرب هو مثريًا، عنوانًا لها اختار التي الدكتوراه، درجة لنيل أطروحته يف
رواية من فصًال إما يقرءوا أن هولنديني جامعيني طالب من أطروحته يف هيكمولدر طلب
الجزائر. يف املرأة حقوق عن مقاًال أو جزائرية، امرأة تعيشها التي الشاقة الحياة عن
الخاصة السائدة الجزائرية األعراف لقبول أقل احتماًال القصة قرءوا الذين الطالب وأبدى

املقال.34 قرءوا الذين هؤالء من والنساء الرجال بني بالعالقة
طريق عن األدوار لعب لفكرة عمليٍّا تطبيًقا هيكمولدر استكشف ذلك عىل عالوة
جلسة يف مرَّتني القالب هذا يف املرسحية وتؤدى املنتدى».35 «مرسح يُسمى إبداعي شكل
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يف أما عادية، مرسح خشبة عىل يُقدَّم عرضمرسحي كأي منهما األوىل املرة تكون واحدة؛
للصعود املشاهدين — «الجوكر» اسم عليه يُطَلق الذي — املمثلني أحد فيدعو الثانية املرة
املشاهد يستطيع العرض، خالل وهكذا، الشخصيات، بعض أدوار ولعب املرسح خشبة إىل
مساًرا منها بدًال يختار وأن ذاتي، تدمري أفعال إىل يؤدي مسار تجاُوز ممثًال أصبح الذي
وعالوة مختلفة. أحداث مسارات حديثًا املتخيَّلة أدوارهم يف املشاهدون ويستكشف بديًال.
يكونوا أن خربة املرسح، خشبة عىل الجسدية املشاركة خالل من املشاركون يملك ذلك، عىل

األدوار. تلك ماهية واستكشاف اعتادوه، ا عمَّ مختلفة مواقف يف
«باالما» حملة إطار يف ُقدَِّمت التي املنتدى مرسحيات تأثريات هيكمولدر واخترب
رسيالنكا. يف — الدولية العمل منظمة مرشوعات أحد — إنرت-جروث ملرشوع التابعة
املناطق يف التجاري العمل عن السائدة السلبية األفكار تغيري هدفرصيح: للمرشوع وكان
من كلٍّ لدى االنتقال ظاهرة للمرشوع تقويمه يف هيكمولدر وقاس رسيالنكا. يف الريفية
اكتفوا الذين واملشاهدين لهم الجوكر دعوة عند املرسحية يف شاركوا الذين األشخاص
تغري بمدى نبَّأ الحالتني يف باالنتقال األشخاص شعور درجة أن ووجد فقط، باملشاهدة
العيش وكسب التجاري النشاط من نوع أي يف للمشاركة املحتملة الفوائد نحو معتقداتهم

منه.
القومية السياسة من بدءًا اآلخرين، يشمل عميل قرار أي من أسايس جزء اإلقناع
بني التمييزات املهمة األشياء ومن األرسة. عىل يؤثر شخيص اختيار اتخاذ إىل وصوًال
مضلِّلة بمعلومات واإلقناع مفيدة، معلومات يحمل الذي اإلقناع وبني واإلكراه، اإلقناع
«فهم كتابه يف هوجان باتريك يناقش الخفي. واإلقناع الرصيح اإلقناع وبني منحازة، أو
العاملية القصص موضوعات بعض أن ويفرتض املثال. سبيل عىل الخفي اإلقناع القومية»
عدوٍّا البطل فيه يهزم الذي البطويل كالنوع — الرابع) الفصل يف عرضها سبق (التي
يبدو — املجتمع إلنقاذ ضخمة تضحية تقديم فيها يلزم التي التضحية قصص أو رشيًرا،
دون من معينة، قومية نزعات لخدمة األفراد تجنيد يف ا خاصٍّ تأثريًا مؤثرة كانت طاملا أنها

اإلدراك. تمام التأثريات هذه األفراد هؤالء يدرك أن
والتثقيف. اإلقناع نفس بعلم وثيقة صلة ذو واإلعالن الدعاية نفس علم أن شك وال
تحت الرومانسية والقصص الحركة قصص من العديد يندرج بذلك، متصل نحو وعىل
يف الفن» «مبادئ كتابه إىل أرشت الذي — كولينجوود روبني رأى وقد التصنيف. هذا
عىل الرومانسية والقصص الحركة قصص قبيل من األدبية األنواع — الخامس الفصل
مؤلفوها ويسعى معينة، صيًغا تتبع فهي استكشافات. أي تضم ال ألنها فنٍّا؛ ليست أنها
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منتدى مرسحيات تُقدِّم التي إنرت-جروث ملرشوع التابعة «باالما» جماعة شعار :3-7 شكل
الدولية. العمل ملنظمة التابع الفقراء ملصلحة النمو مرشوع تصميم من الشعار رسيالنكا. يف

ولكنها مقصدها. هو فهذا الرتفيه؛ هو نجاحها ومعيار املشاعر، من معينة أنواع إلثارة
نوعية من ليست — نظري وجهة من — أنها عن فضًال الفن، تصنيف تحت تندرج ال
بصيغة التزامها عند األقل عىل اآلخرين، أو أنفسنا فهمنا من تزيد أن يُحتمل التي األعمال

املعهود. بشكلها األدبي النوع
باعتقاد ليؤمنوا الناس يستقطب ال — هنا معياًرا أضع أن يل واسمحوا — الفن إن
سورين عنه عربَّ ما وهو معني. بشعور يشعروا أو معينة بطريقة يترصفوا أو معني

قائًال: كريكجارد

تماًما مختلف بمعنًى فنٍّا، التواصل من يجعل مبارش غري بأسلوب التواصل إن
الشارع يف رجًال استوقفت إذا … املعتاد باألسلوب يُفهم حينما معناه عن
لشخٍص شيئًا تقول أن بصعوبِة ليس فهذا ثه، تحدِّ وأنت ساكنًا أمامه ووقفت
محاولة ودون اآلخر، الشخص ر تؤخِّ أن ودون تقف أن دون بك مارٌّ وهو ما
بااللتزام ذلك من بدًال له اإليعاز مع ولكن طريقك، نفس يف معك بالسري إقناعه

(ص٢٤٦-٢٤٧) هو. بطريقه
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قراءتهم نتيجة َت تغريَّ األشخاص شخصيات أن وزمالؤها دجيكيك مايا اكتشفت وقد
يف جميًعا تكن لم ات التغريُّ هذه وأن الصغري»، الكلب صاحبة «السيدة تشيخوف قصة

بطريقته. شخص كل تغريَّ إذ نفسه؛ االتجاه
بعينها. خطة أو نظر بوجهة اإلقناع هو عام بوجه السيايس الخطاب مقصد إن
لفهم األعمق أهدافنا لتالئم مهيَّأة فأشكاله السيايس؛ الغرض من يخلو ال األدبي والفن
األمر عرض أحاول وأنا — األشكال هذه أن إالَّ أنفسنا. ولفهم فرديتهم، إطار يف اآلخرين
األخرى األشكال عن مختلف تصنيف تحت تندرج — عليها أقدر مقِنعة صياغة بأفضل
كريكجارد وصفها التي املمارسات أمثلة ومن معينة. أفعال أو بمعتقدات لإلقناع مة املصمَّ
ة وثمَّ الحب. عالقة هو أحدها أن وأعتقد النفيس، العالج من معني نوع مبارشة غري بأنها

فن. الخيايل فالقصص الخيايل؛ القصص الكتاب: هذا موضوع وهو ثالث، نوع
يف املرء يرشع بل الكاتب. بفعل املرء يُربَمج ال فن، هو الذي الخيايل الَقصص يف
وغالبًا جديدة. بطرق التفكري يف املرء يرشع وربما بها. والشعور جديدة أشياء استكشاف
شخص مع به يفكر أو به يشعر عما يتحدَّث أن يف ويفكر يشعر عندما اإلنسان يرغب ما

الكتاب. هذا من اآلتي الفصل موضوع هو وهذا آخر،
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القصصاخليالية احلديثعن

الحوار يف التأويل

النقاش مدارات (1)

التعامل أهمية بنفس — األول املقام يف — يكون يكاد الخيالية القصص عن الحديث إن
النقاشات هذه تدور ما وعادًة النقاشات، من مدارات تحيطها الفنية األعمال إن معها.
يدير التعليمية، السياقات ويف املجالت. أو الصحف يف النقدية املقاالت يف كما الخرباء، بني
الطريقة حول مختلفة، آراء لهم خرباء يد عىل تعلَّموا معلمون األدبي العمل حول النقاش
املهمة النقاشات بأن يوم بعد يوًما يزيد الوعي ولكن نقرأ. فيما بها نفكر أن يجب التي

واألقارب. والزمالء األصدقاء بني تدور التي النقاشات تلك هي اإلبداعي األدب حول
عن تتحدَّث «كيف كتاب الخيالية القصص موضوع تتناول التي الكتب أفضل ومن
أما بايار. بيري هو املستفز العنوان ذي الكتاب هذا وصاحب تقرأها»، لم التي الكتب
نقرؤها التي الكتب حتى أنه فهو ما، نوًعا الفظ العنوان هذا الختيار دفعه الذي السبب
ملناقشة دوًما ننزع ولهذا ُجذاذات؛ سوى داخلنا منها يبقى ال نشاهدها التي واألفالم
منها يبقى ال الصحو، كأحالم فهي — ذلك سوى يسعنا ال بل — منها صغرية أجزاء
شاهدناها التي واألفالم طالعناها التي الكتب تصري وبذا متفرقة. وبقايا إحساس سوى
أصدقائنا. من عنها سمعنا التي األفالم أو عنها، نقدية مقاالت قرأنا التي بالكتب شبيهة
من ونتذكرها الحظناها التي األجزاء تلك نناقش فحني املوضوع؛ من مرشًقا جانبًا وإليكم
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َمة مقدَّ الصورة الحياة». أجل من «األدب برنامج يستخدمها التي الصور إحدى :1-8 شكل
الحياة». أجل من «األدب برنامج من

األشخاص يلحظها التي املختلفة األجزاء خالل من م تَُضخَّ أن يمكن فإنها واألفالم، الكتب
الكتب وجعل مًعا الُجذاذات جمع نستطيع ثمَّ ومن ويتذكرونها؛ النقاش معهم يدور الذين

اكتماًال. أكثر واألفالم
الفصل يف ناقشته الذي «التذكُّر» بارتِلت فريدريك كتاب بايار قرأها التي الكتب ومن
إطار يف نقرأ ما نستوعب أننا بنيَّ وقد الجديد. املعريف النفس علم أساس وكان الثالث،
الداخلية، مكتبتنا داخل نحفظها بارزة تفاصيل إال منه نستبقي وال نعرفه، ملا مخطَّط
عند وتميُّزها بتََفرُّدها الداخلية املكتبة هذه وتمتاز اختيارها. يف بايار ق ُوفِّ تسمية وهي
وال الداخلية. اآلخرين مكتبات محتويات مع محتوياتها تتطابق ما نادًرا إذ شخص؛ كل
التي الُجذاذات حول انطباعاتنا تبادل عىل اإلبداعية للكتب مناقشتنا عند األمر يقترص
ولكننا الداخلية، اآلخرين مكتبات داخل املوجودة الُجذاذات حول االنطباعات مع قرأناها
يف فعله للناس يمكن ما تتناول التي — الخيالية القصص — املادة هذه تقديم نعيد

االجتماعية. والعالقات املحادثة عالم إىل أخرى مرة االجتماعي العالم
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كيف هو: يسأله الذي والسؤال والخيال. للقراءة تماًما جيدة نظرية بايار يعرض
اإلنتاج هذا وسط منَّا جزءًا تصبح بحيث ونستوعبها الكتب محتويات نعرف أن نستطيع
التي الكتب إىل لإلشارة َقة مَوفَّ رموًزا ويطرح املنشورة؟ املواد من املحدود غري الغزير
ن» و«ك عنه»، سمعت «كتاب يعني س» و«ك تصفحته»، «كتاب يعني ص» «ك يناقشها:
بال «رجل موزيل روبرت رواية يف املكتبة أمني شخصية لنا ويقدم نسيته». «كتاب يعني
ويرغب مكتبته، تحتويها التي الكتب من أيٍّ قراءة يف يرغب ال الذي — ص) (ك صفات»
أيًضا ويقرتح لإلعجاب. مثرية شخصية باعتبارها — بينها فيما العالقات معرفة يف فقط
الكتب؛ قراءة بتجنُّب مناداته يف س) ك ص، (ك فالريي بول الجد محمل عىل نحمل أن
بعد بايار يشري ثم داخلها. نغرق أو شديدة بسهولة تفاصيلها يف نضيع أن يمكن ألننا
ن). (ك بأنفسنا ألَّفناها التي الكتب عىل كذلك تنطبق ذاكرتنا ترشذم حالة أن إىل ذلك

استخدم أنه رسني كله) قرأته أنِّي لدرجة والشيق (الذكي بايار كتاب قرأُت حينما
الرائع املشهد هو األمثلة هذه أحد الداخلية. مكتبتي يف موجودة كانت التي األمثلة بعض
املؤلف — مارتينز هويل يُضَطر حني الثالث»، «الرجل القصرية جرين جراهام رواية من
اسمه مرموق آخر كاتب أنه ويظنون الناس يخطئ الذي الرخيصة املجالت إحدى يف
الذي املوضوع كان الحرب. بعد ما فيينا يف أدبي تجمع يف خطاب إللقاء — أيًضا مارتينز
األمثلة ومن قط. بباله يخطر لم موضوع وهو الرواية، مستقبل هو عنه الحديث منه ُطلب
أعرف أكن لم التي — بوهانان لورا األنثروبولوجيا لعاملة الرائعة البحثية الورقة األخرى،
قصة رشح محاولتها ترسد وفيها — غريي آخر شخص ألي الداخلية املكتبة يف توجد أنها
للقصص، مِحبُّون التيف أفريقيا). غرب يف عرقية لغوية (جماعة التيف لجماعة «هاملت»
تقديرهم من الرغم عىل لكن ثقافتها. من قصة رسد بوهانان تعرض حني ون ويَُرسُّ
أن مثًال فيخربونها القصة؛ يف أخطاء بوجود وقفة كل عند يخربونها كانوا ملجهودها،
من ليس وأنه للكبار، الحكم أمور ترك عليه ينبغي االبن هاملت وأن يعودون، ال األموات
واجب ذلك إن بل رسعة، بأقىص حديثًا زوجها عنها مات التي املرأة تتزوج أن الخطأ
لودج لديفيد أماكن» «تبديل رواية من بمشاهد األمثلة هذه بايار ويُلِحق ذلك. وغري عليها،
عليك اللعبة يف وللمشاركة األدب. أهل من جماعة لعبتها كما «اإلذالل» لعبة فيها قدَّم التي
«ذئب األشنع. االعرتاف صاحب الشخص هو والفائز شهريًا. كتابًا تقرأ لم بأنك االعرتاف

«هاملت»؟ تويست»؟ «أوليفر االعرتاف؟ يف أحدكم يرغب هل البوادي»،
بارتِلت نظرية من أدبية نسخة يصري القراءة. مواصلة مع روعًة بايار كتاب يزداد
النشاط ودائمة منحازة وثقافية شخصية ذهنية مخططات عىل ينبني فهمنا أن تفيد التي
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الفصل يف لإلبداع مناقشتي مع يتَّفق (فيما بايار يقول الكتاب نهاية وقبيل . التغريُّ ودائمة
الثالث):

نشاًطا يشكل تقرأها لم التي الكتب عن التحدث أن … إنكار بوسعه من
كل يف فقط فكر نفسها. األخرى الفنية األشكال متطلبات يقتيض أصيًال إبداعيٍّا
وتحليل احتماالت، من العمل يحتويه ما إىل االستماع يستدعيها؛ التي املهارات

(ص١٨٢-١٨٣) أفعالهم. وردود لآلخرين واالنتباه املتغري، سياقه

والقراءة املحادثة (2)

بالرتتيب تُعنَى ال فهي عمليٍّا. ليس — الرابع الفصل يف أوضحت كما — املحادثات أغلب
ذواتنا حول تدور ما وغالبًا عالقاتنا. عىل بالحفاظ وتعنَى اجتماعية، إنها معني. يشء لعمل
وأفعالهم. وخططهم اآلخرين شخصيات كذلك وتتناول الخطط. هذه ونتائج وخططنا
العادية. للمحادثة امتداد لذلك وهو نفسها، املوضوعات هذه يتناول الخيايل والَقصص
أصدقائنا. مع عنها نتحدث التي األشياء بني من واألفالم الكتب أن إىل باإلضافة هذا
وتحدث حواراتنا. يف نتناولها ما كثريًا التي املهمة املوضوعات من األخرى هي واملشاعر

الخيالية).1 القصص ويف الحياة (يف األفعال مآالت مع املشاعر
كالهما ان ويضمَّ وأفعالهم. األشخاص مع كالهما الخيايل والَقصص الشعور يتعامل
وأحكامهم. االجتماعية جماعتنا يف اآلخرين آراء وبني به، ونفكر به نشعر ما بني مقارنات
النخاع، حتى اجتماعيون فنحن ذلك. من أعمق السبب للثقة. فاقدون أننا يعني ال وهذا
وشعورهم رأيهم ذلك ومن — به يشعرون وما اآلخرون به يفكر ما نعرف أن دوًما ويُِهمنا
لحظ وكما نفسه. لكياننا محورية املحادثة فإن ولهذا — ومشاعرنا أفكارنا بخصوص
أننا نرى ما غالبًا أننا من الرغم وعىل اآلخرين. عقول داخل حياتنا تعاش كويل، تشارلز
اآلخرين عقول يف تواجدنا إذا إال بًرشا نكون ال فإننا غرينا، عن منفصلون بل مستقلون،

عقولنا. داخل اآلخرون وتواجد
طلبت نقرأها. لم التي الكتب عن الحديث جانب إىل موجود القراءة نشاط أن واألكيد
عن استبيانات هيئة عىل يوميات كتابة األشخاص من مجموعة من دنكان وإيلني أنا
املشاعر هذه من ٪٢٠ حوايل أن ووجدنا اليومية، حياتهم يف بها يشعرون التي املشاعر
الذكريات، بينها من أبعد، أحداث نتيجة جاءت بل مبارشة، حياتية أحداث عن تنشأ لم

ذلك. إىل وما األفالم عرض دور إىل والذهاب والقراءة التخيل، يف املوجودة واألفكار
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واستخدمت القراءة، عىل الرتكيز مع ولكن اليوميات، بفكرة استعنت الحق، بحث ويف
و«ش» «ذ» حروف كتابة الُقرَّاء من يُطَلب حيث الثالث؛ الفصل يف بَيَّنْتها التي الطريقة
ورود نقاط إىل باليوميات) أشبه (بأسلوب لإلشارة القصص إحدى هوامش عىل و«ف»
أنا طلبت املثال، سبيل عىل الدراسات، إحدى يف القراءة. أثناء واألفكار واملشاعر الذكريات
عالقة خسارة حول تدور قصرية قصة مطالعة قراءة جماعات يف أعضاء من جوالمني وميرتا
املشاركون وصف القصة، قراءة وبعد مونرو). أليس بقلم باردون» («حافلة رومانسية

القصة. عىل عام فعل رد كذلك وكتبوا «ذ»، بحرف إليها أشاروا التي الذكريات أهم
الجمالية. للمسافة شيف توم مخطط وفق املشاركني ذكريات أهم ذلك بعد صنَّفنا
الخيايل، القصص يحركها التي املشاعر حول شيف نظرية الخامس الفصل يف (قدمت
ُصنَِّفت أفضل). جمالية مسافة من ولكن مجدًدا، املعاشة الذكريات من مستقاة وتكون
أن ذلك يف السبب (وربما للمشاعر افتقارها عند املناسبة املسافة فوق باعتبارها الذكريات
عليها سيطرت عندما املناسبة املسافة دون باعتبارها وُصنَِّفت واعية)؛ غري كانت املشاعر
وُصنَِّفت الذكرى)؛ عىل غالبة املشاعر كانت عندما (أي املنطقي للتفكري وافتقرت املشاعر
بالذات الذكرى ربط يف والتفكري املشاعر بني جمعت عندما مناسبة مسافة عىل باعتبارها

اآلتي: املثال يف كما الحالية

به معجبة (وكنت وجيزة لفرتة عرفته شابٍّ من خطابًا يوم ذات تلقيت أنني أذكر
وصلني الثانوية. املدرسة يف تخرجنا بعد أخباره عني وانقطعت ا)، جمٍّ إعجابًا
ولم شديدتني، وتعاسة بوحدة فيها أشعر كنت حياتي من فرتة خالل خطابه
من الرابع الشهر يف طفل حينها لدي كان حياتي. يف فعله أريد ما أدري أكن
ذاك عربَّ الخطاب، ويف عام. ملدة عنه غبت أن بعد أهيل منزل يف وأعيش عمره،
من يل يُِكنه كان بما ح ورصَّ حياتي، يف أفعل وما بأحوايل اهتمامه عن الشاب
يصبح أن أراد أنه الخطاب أسلوب من واضًحا وبدا الدراسة. أيام «إعجاب»
إىل وأذكر أميل، وتجدَّد السعادة، غمرتني ذلك. يف أِمل وأنه حياتي، من جزءًا
ستنصلح األحوال كل بأن وشعوري الفرحة تجتاحه وقلبي إحسايس هذا يومنا
طرأت كانت التي ات التغريُّ بواقع املشاعر تلك ُكِبَحت ذلك، ورغم النهاية. يف

إليها. طفل إضافة وهي أال حياتي؛ عىل

جميلة قطعة وهي أيًضا، ولنا لنفسها، كتبتها الذكرى هذه كتبت التي السيدة أن يبدو
وتأملية.
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غلبت الذين األشخاص أن عن عام بوجه القصة عىل املشاركني أفعال ردود كشفت
ومن العقيل، التحليل يف اإلفراط إىل مالوا الزائدة الجمالية املسافة ذات الذكريات عليهم
ذكرياتهم كانت الذين هؤالء أما القصة. كتابة أسلوب عىل أحكام إصدار عىل االقتصار ذلك
إذا ما بكتابة فقط يكتفوا كأن املشاعر؛ يف اإلفراط إىل نزعوا فقد املالئمة املسافة دون
الشخصيات. إحدى به شعرت بما شعورهم أو تعجبهم، لم أم أعجبتهم قد القصة كانت
باألعىل، املنقولة كالذكرى املالئمة، الجمالية املسافة ذات الذكريات أصحاب املشاركون أما
عىل نفسه الوقت يف واحتوت املشاعر، إىل أشارت شاملة، أفعال ردود لكتابة مالوا فقد
أدبية قصة يف يندمجون حني الُقرَّاء، أن كذلك وجدنا القصة. معنى حول تفصيلية أفكار
الكاتب مهمة فإن ولهذا القصة. أبطال أحد مع التماهي إىل يميلون باردون»، «حافلة مثل
جمالية مسافة من منها املهمة األجزاء خوض لهم يتيح بأسلوب للُقرَّاء قصة تقديم هي

بمشاعرهم. باإلحساس لهم تسمح

الكتب عن الحديث (3)

دان جودي بقلم األطفال» «صداقات كتاب من مأخوذ بمشهد الثاني الفصل استهللت
شخص أفكار فهم أي — العقل نظرية الصداقة وتشمل القراصنة. لعبة يلعبان لصديقني

دان: وتقول — ومشاعره آخر

املشاعر، واستيعاب األفكار قراءة يف مبكر عمر منذ «نجوًما» كانوا الذين األطفال
لعبًا فيها يتشاركون صداقات روا يطوِّ أن الخصوص وجه عىل املرجح من كان
الصداقة، ن تكوُّ بدء وفور … ومرتابطة طويلة ومحادثات ومثريًا، مسهبًا تمثيليٍّا
زيادة فيه يفكر وما اآلخر الشخص به يشعر ما معرفة يف األطفال فرص تزداد
مشرتكة، تخيلية عوالم األطفال هؤالء إقامة من الفرص هذه وتنشأ ملحوظة.

(ص٦٥) والخالفات. املشكالت مع تعاملهم ومن املمتدة، محادثاتهم ومن

خالل من إالَّ القراصنة عن يسمعا لم القراصنة أدوار يمثالن كانا اللذين الولدين أن األكيد
ما وهو املشرتكة؛ للعوالم أساًسا الخيالية القصص تصري أن يمكن ولذا األفالم. أو الكتب

الواقع. يف يحدث
علينا ُقرئت التي الكتب من الخيالية القصص عىل بيننا من الكثريون تعرَّف وقد
املدرسة يف سواء — منَّا وا تلقَّ من وتعرَّف املدرسة. يف لآلخرين الكتب وقدمت أطفال. ونحن
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رشوحات عىل عالوة املقدمات، من املزيد عىل األدب يف دراسية دورات — الجامعة أو
عادًة الحرص مع املقال، كتابة تجربة عن فضًال هذا والنثرية، الشعرية الخيالية القصص
القصص بموضوع املتعلقة القراءة مقرتحات بخصوص املدرِّسني اقرتاحات اتباع عىل
يف ما ألفضل نماذج لتكون املنتقاة النموذجية األعمال قائمة إجماًال تعلَّمنا لقد الخيالية.

ثقافتنا.2
طالبه إعطاء تجربة ريتشاردز إيه آي أجرى الثالث، الفصل يف ناقشت وكما
النموذجية، عِريَّة الشِّ األعمال مجموعة من قصيدة ١٣ اإلنجليزية اللغة مادة يف الجامعيني
روسيتي، وكريستينا هوبكنز، مانيل وجريارد هاردي، وتوماس دون، جون كأعمال
ريتشاردز تأثري تحت طويلة عقود مدار عىل اإلنجليزي، األدب تعليم أصبح وهكذا وغريهم.

يقرءون.3 كيف أيًضا ولكن يقرءون، ماذا الناس تعليم عىل يقترص ال الجدد، اد والنُّقَّ
ولكن مادة. أي يف الطالب لها يخضع استقراء عملية اإلنجليزي األدب تعليم اتبع
متدرِّجة مجموعة خالل من التقدم إىل األحياء أو كالرياضيات مادة يف الطالب يحتاج بينما
— العظماء أكتاف عىل بريتون روبرت قول حد عىل يقف وأن — تعقيًدا األكثر املفاهيم من
اقرتحت) (كما والسبب النصوص، بتأويل يتعلق فيما البساطة بهذه ليس املوضوع فإن
ولكن تقريبًا، الرضورة بحكم متعددة تأويالت لها الخيالية القصص أن عىل يقترص ال

بنا. ا خاصٍّ نقرؤه ما جعل يتضمن الخيالية بالقصص االستمتاع ألن أيًضا
مؤخًرا ة مِلحَّ مسألة النموذجية األعمال قائمة يحدد الذي من مسألة أصبحت لذلك،
إىل أملحوا الذين االستعمار، بعد ما وعرص النسوية للحركة املنتمني اد النُّقَّ تأثري تحت
األدبية األعمال لغربلة األدب يف خرباء وجود أن شك وال األموات». البيض «الرجال موضوع
ونيويورك سابلمنت، ليرتاري تايمز مثل دوريات يف واستعراضها عليها والتعليق اإلبداعية
يستطيع ولن عام، كل كثرية جديدة كتب تنرش إذ تقدير؛ محل أمر هو بوكس، أوف ريفيو
لهذه مدين شخصيٍّا وأنا واالقرتاحات. اإلرشاد بعض دون من معاينتها عادي شخص أي

أيًضا. وغريهما البوليتزر وجائزة األدبية مان-بوكر جائزة تحكيم وللجان الدوريات،
تستحق الكتب بعض أن وقراءاتي دراستي خالل من أعتقد أنني كذلك أعرتف
بعض وأن كذلك، ليست وغريها جيدة املرسحيات بعض وأن غريها، من أكثر القراءة
آر بإف بتأثري أيًضا وأِقر التفكري. عىل ومحفز مؤثر اآلخر البعض بينما مملَّة األفالم
الوقت اآلخر البعض يستحق ال بينما مهم، القصصية األعمال بعض إن قال الذي ليفيز

قراءته. يف يُقَىض الذي
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يف داونينج بكلية ليفيز مجموعة يف جامعيٍّا طالبًا املقرَّبني أصدقائي أحد كان
أمسيات يف آلخر حني من وأشارك أحيانًا، ليفيز محارضات أحرض وكنت كامربيدج.
واالندماج الحماسة من جو خلق عىل يشجع ليفيز وكان لنقاشاتهم. وأستمع املجموعة،
ترتكز مواد أدرس وكنت الطب، كلية يف طالبًا حينها كنت طالبه. بني األخالقية والجدية
مخيِّلتي يف كان ملا أقرب ليفيز خلقه الذي الجو وكان الفهم. من أكثر والتذكر الحفظ عىل
داخيل بذوره انغرست والذي — لدي ن تكوَّ الذي اإلحساس كان بالجامعة. التحقت حني
هو — داونينج كلية مجموعة من قربي شجعه ثم الجامعة، قبل دراستي أيام يف بالفعل
يظهر مزمن بمرض باإلصابة أشبه األمر كان أهميته. يف األدب يضاهي ما يوجد ال أنه
عيلَّ سيطرت التي األخرى الفكرة أما زحزحته. من أتمكن لم ذلك رغم ولكن ويختفي،
خطريًا أثًرا ترك قد طبيعته كانت ما أيٍّا املرض هذا أن عىل دامًغا دليًال وتعدُّ — ا رسٍّ
أؤلف أن هو املهنية حياتي يف تحقيقه يستحق الذي الوحيد اليشء أن فهي — نفيس عىل

ذلك. تحقيق من تمكَّنت ألني محظوظ أني أشعر ولهذا رواية،
كاآلتي: ويبدأ العظيم»، «التقليد كتاب تأثريًا ليفيز كتبها التي الكتب أكثر ومن

جيمس، وهنري إليوت، وجورج أوستن، جني هم اإلنجليزية روائيي أعظم
… التاريخ يف نسبيٍّا اآلمنة النقطة هذه عند لحظة والتوقف — كونراد وجوزيف
يصلون الذين الكبار الروائيون — ا حقٍّ العظيمة الِقلَّة تمييز يف البدء يعني
الفن إمكانيات فقط يغريون ال أنهم بمعنى األهمية، يف الكبار الشعراء لقامات
الذي اإلنساني الوعي من كذلك أهميتهم تنبع بل والُقرَّاء، للممارسني بالنسبة

(ص٩-١٠) الحياة. تحملها التي باإلمكانيات الوعي ذاك ونَه؛ يُنَمُّ

ليفيز: يقول ولهذا مهمة، «الحياة» األخرية الكلمة وهذه

أنه نجد «إيما» أوستن] [جني لرواية الشكالني اإلتقان ندرس حني الواقع يف
الروائية اهتمام تُميِّز التي األخالقية االنشغاالت خالل من إالَّ لتذوقها سبيل ال
… العظماء اإلنجليزية روائيِّي بقية عىل ينطبق نفسه واليشء … بالحياة املميَّز
من وبنوع اإلنسانية، التجارب تأمل عىل الحيوية بقدرتهم يتميزون فجميعهم

(ص١٧) مميز. أخالقي وبرتكيز الحياة، عىل التبجييل االنفتاح

عدوى التقطُت حينما ولكني الذاتي، بصالحه ومعتًزا مناضًال ليفيز يكون أن يمكن
جيمس وهنري إليوت وجورج أوستن جني بأن راسخ اقتناع معها إيلَّ انتقل مجموعته،
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القرن بدايات حتى اإلنجليزية روائيي أعظم — نزاع وبال — كانوا كونراد وجوزيف
القراءة أعمالهم تستحق الذين الروائيني نطاق أن الحمد وهلل ذلك بعد حدث ما العرشين.
الروسيني أو األوروبيني أو اإلنجليز الروائيني عىل يقترص األمر يعد فلم هائل، بقدر اتسع

العالم. أنحاء جميع من روائيني كذلك شمل ولكنه األمريكيني، أو
ولكن وود. جيمس وحتى جونسون صامويل من بدءًا األدبي النقد بقراءة استمتعُت
ليخطر يكن لم منها العديد ألن لها؛ باالمتنان أشعر التي النصوص تأويالت جانب إىل
تتناول ال التي النصوص بتأويالت يتعلق وهو األكاديمي. الوسط يف آخر قيد يوجد ببايل،
املواقف هو به تُعنى فما ذلك، من وبدًال مبارشة. غري ناحية من إال نفسها النصوص
التفسريات هذه مثل فيها تتسبب التي املشكلة عن ِميول ديفيد الباحث عربَّ وقد السياسية.

:٢٠٠٩ عام يأتي، كما

عن تبعدنا األدبية الدراسة يف أنها هي التأويالت من] النوع [هذا مع مشكلتي
ثقافية أو تاريخية لقضية عينًة بصفته النص استغالل باتجاه نفسه، النص
اإلزاحة «قاعدة بأنه دقيًقا وصًفا األسلوب هذا رابينويتز بيرت وصف وقد ما.
عملية األوىل الخطوة «تشمل خطوتني؛ إىل القاعدة هذه وتنقسم التجريدية».
يشء حول يدور وكأنه دوًما الجيد األدب يُعاَمل القاعدة لهذه ووفًقا تبديل،
الظاهري معناه بخالف آخر يشءٍ يف يكمن «الحقيقي» معناه إن أي آخر»؛
أن يفرتض فرضية باتجاه تعميم» «عملية فهي الثانية الخطوة أما السطحي.
الدرس) قاعات (خارج العاديني الُقرَّاء أغلب أن أظن وال … عاملية قيمة لها
أخرى معاٍن وجود يف شك ال األسلوب. بهذا النصوص تأويل يف ينخرطون
ما هو نفسه النص تجاوز ولكن أهمية. بال أنها اقرتاح غريض وليس للتأويل،

إليه. أشري أن أود

لالهتمام، مثريًا اإلزاحة ناقد كان مهما أنه يف — ِميول يشري كما — تكمن هنا والصعوبة
عنه يدافع غالبًا) (أيديولوجي معني موقف إىل النص عن االنتباه رصف غرضه يكون
أو النص يف التفكري من كثريًا املرء يَُمكَّن ال الناقد هذا عمل قراءة عند أنه والنتيجة الناقد.

معني. ملوقف التصويت عىل يُحَمل إنه بل جديدة، بطريقة به الشعور
(وليس العاديني الُقرَّاء أوساط بني النصوص تأويل نفس علم يف التفكُّر ويمكن
حيث من نافعة بطريقة األيديولوجية) أو السياسية للمواقف نماذج باعتبارها تأويلها

بنزون.4 بيل قال كما والدماغ» العقل يف النصوص تأثري «كيفية
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القراءة جماعات (4)

عملية «انتقلت يقول: هو) من تذكرت لو (أتمنى شخًصا مؤخًرا املؤتمرات أحد يف سمعُت
القراءة.» جماعات إىل األدبية الدراسات أقسام من برمتها التأويل

اللتني ترييف وسارة هارتيل جيني تأليف من القراءة جماعات عن أعرفه كتاب وأفضل
حول أخرى أجزاءً كذلك غطى ولكنه املتحدة، اململكة يف أغلبه جرى استقصاءً أجرتا
يف قراءة جماعة ألف ٥٠ إىل يصل ما بوجود تقديٍر إىل َلتا توصَّ ،٢٠٠٠ عام ويف العالم.
قراءة جماعة ٣٥٠ ل األسايس استقصائهما ويف املتحدة. الواليات يف ألف و٥٠٠ بريطانيا
الشكل وتحديد الجماعات، أنواع من نطاٍق إىل ل التوصُّ من تمكَّنَتا املتحدة، اململكة يف
الجماعات أغلبية كانت بينما فقط، النساء من الجماعات ثُلُثا يتكون للجماعة. النموذجي
القراءة جماعة وتميل فقط. الرجال من املكوَّنة الجماعات من أقلية مع مختلطة، املتبقية
غريها. من أكثر الخيالية القصصية األعمال ولقراءة شهريٍّا، واحدة مرة لالجتماع النمطية
جماعات لدى املفضلة الثالثة الكتب إىل لالستقصاء األخرى النتائج بني الباحثتان وتوصلت
كاآلتي وهي لالستقصاء، خضعت التي والخمسني الثالثمائة الجماعات بني من القراءة
الكابتن «مندولني الكتب): من كالٍّ قرأت التي الجماعات عدد إىل القوسني بني الرقم (يشري
و«إله ،(٧١) ماكورت فرانك بقلم أنجيال» و«رماد ،(٨١) برينيري دي لوي بقلم كورييل»

.(٥٨) روي أرونداتي بقلم الصغرية» األشياء
لدى الشديد التَّطلُّع مع األعضاء، بني بالحماس ا عامٍّ إحساًسا وترييف هارتيل ر تصوِّ
والتطلُّع: الحماس هذا يعكسان اقتباسني وإليكم للجماعة، التايل لالجتماع منهم العديد
أشكال تتنوع أن و«يمكن آرائنا»، عن التعبري يف املطلقة بالحرية باإلحساس «نستمتع
وأفضل بالحياة.» مفعمة تكون ما دائًما ولكنها والضحك، املرح إىل العمق من النقاشات
زازي دراسة هي القراءة لجماعات املالحظة عىل املعتمدة الدراسات من أعرفها دراسة

عن: كشفت القراءة جماعات نقاشات أن ووجدت 5.(٢٠٠٨) تود

معانَي يجدون املشاركون كان بعضاألحيان ويف الكتاب، داخل معنى عن بحث
والحياتية االنفعالية أفعاله وردود النص بني منهم كلٌّ يربط إذ تماًما؛ مختلفة

(ص٢٥٦) الخاصة.

من أخرى أنواع كذلك ظهرت ولكن الوسطى، الطبقة إىل املعتاد يف القراءة جماعات تنتمي
ويخص األدب»، خالل من الحيوات «تغيري ى يُسمَّ برنامًجا األنواع أحد أصبح الجماعات.

222



الخيالية القصص عن الحديث

فيني/كوربيس.) نجلة ©) قراءة. لجماعة اجتماع :2-8 شكل

نقاشات ثمرة ١٩٩١ عام الحركة هذه بدأت وقد جرائم. بارتكاب املدانني األشخاص
دارتموث، يف ماساتشوستس جامعة يف اإلنجليزي األدب أستاذ واكسلر، روبرت بني داَرت
مع املذنبني األشخاص عىل الحكم يمكن أنه عىل واتََّفَقا القايض، كني روبرت وصديقه

األدب.6 عن نقاشية حلقة حضور برشط السجن من بدًال التنفيذ إيقاف
شيكاجو، يف جميًعا» أجلنا من «األدب برنامج تومسون كارين أنشأت ١٩٩٦ عام ويف
الربنامج هذا خالل من وتقام الَعْزباوات. املراهقات لألمهات القراءة حلقات عىل وارتكز
حول أسبوعية نقاشات — ٢٠٠٩ عام بحلول عضوة ٤٥٠٠ عضواته عدد بلغ الذي —
الكتب حول النقاشات وتتبع متمرسني. مرشدين إرشاف تحت دقيقة ٩٠ مدتها الكتب
من مجموعة خاللها العضوات تتمم الشعر، كتابة عىل تدريبات الجماعات تقرؤها التي
ويف شابه. وما «… أن «أعتقد أو «… «أنا قبيل من نصية ببوادئ املستَهلَّة العبارات
أجل من «األدب اسم تحت نفسها املبادئ عىل قائًما برنامًجا ألتيليا جو ست أسَّ تورونتو،
١٤٠٠ الشابَّات الربنامج عضوات عدد بلغ وقد تديره. تزال وال ،٢٠٠٠ عام الحياة»

.٢٠٠٩ عام بحلول عضوة
أن: إىل جميًعا» أجلنا من «األدب لربنامج اإللكرتوني املوقع ويشري

النقدي التفكري استخدام يف ملموسة تطورات وجود إىل انتهت التقويمات
املشكالت. حل ومهارات

إىل انضممن الالتي الشابَّات من العديد إن جميًعا» أجلنا من «األدب برنامج مديرة وقالت
املشكالت وحل الوجدانية، املشاركة ويف املنظور، اتخاذ يف ًما تقدُّ «يشهدن القراءة: حلقات
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يف والكتابة القراءة لتعلُّم جديدة ثقافة تبدأ أن املمكن من وهكذا مشاركتهن.» نتيجة
باملدارس.7 لاللتحاق األطفال تُِعدَّ أن كذلك شأنها من الظهور

الحركة ظهور مع نشأت التي القراءة جماعات عىل لونج إليزابيث أجرتها دراسة ويف
قيمتهن من أعَلنْي قد الوسطى الطبقات نساء أن وجدت املتحدة، الواليات يف النسوية
يف املجتمع بتقدير تحظى تكن لم بطرٍق الجماعات هذه يف نساء كونهن من املنبعثة

الوسطى. الطبقات داخل محصوًرا التأثري هذا يظل ألن يدعو سبب يوجد وال املعتاد.
أعضائها، معيشة غرف يف لوجه وجًها تتقابل التي القراءة جماعات عىل وعالوة
أشهر ولعلَّ الناس، من أكرب أعداد من ن تتكوَّ الكتب ملناقشة أخرى حركات ويوجد
اكتسبت كذلك التليفزيون. عرب تقودها التي وينفري أوبرا قراءة جماعة الجماعات هذه
يكشف مًدى أي إىل فيسرت باربرا وتصف واسعة، شهرة اإلنرتنت عرب القراءة جماعات
املناقشة قدرة عن الكثريَ امللتزمني، الُقرَّاء بني اإلنرتنت عرب تُجرى التي النقاشات، نشاط
«فور ى تُسمَّ ناجحة إلكرتونية قراءة جماعة فيسرت درست القراءة. تجربة إثراء عىل
األلغاز، قصص أحبُّوا أشخاص أربعة ١٩٩٩ نهاية قبيل سها أسَّ أديكتس» ميسرتي
إىل الجماعة هذه أعضاء عدد ووصل اآلخرين. مع القراءة يف خرباتهم مشاركة وأرادوا
الجماعة. صفحة عىل شهريٍّا رسالة و٣٠٠٠ ١٥٠٠ بني ما يضعون وكانوا عضٍو، ٦٠٠

فيسرت: وتقول

يف وتستغرق املوضوع» «خارج مصنفة الرسائل هذه أغلب أن من الرغم عىل
الحيوية، املحادثات من اليومية الوجبة تُنَكِّه التي الشخصية واملالحظات النِّكات
حول منتظمة شهرية مناقشات ثالث خالل من الكتب عىل منَصبٍّا الرتكيز يظل

القراءة. خربات ملشاركة مدرجة دورية مناسبات جانب إىل الكتب،

أديكتس»، ميسرتي «فور جماعة عن جوجل باستخدام بحثت ،٢٠١٠ عام بداية يف
نشطة أخرى إلكرتونية جماعة توجد كانت نفسه، الوقت ويف نشطة. تزال ال أنها ووجدت
قصص لُقرَّاء سريز) إل بدوروثي نًا (تيمُّ إل» «دوروثي ى تُسمَّ ذكرها عىل فيسرت أتت
الشهر. يف منشور ١٠٠٠–١٨٠٠ بني صفحتها عىل املنشورات عدد ويرتاوح أيًضا، األلغاز
ومثال لأللغاز. تنتمي ال التي للكتب أخرى إلكرتونية نقاش جماعات ذلك عىل عالوة توجد
من نواتها تتكون والتي واملناقشة، للقراءة النشطة اإللكرتونية فالف» «ذا جماعة ذلك
مجلة تُدير كذلك يدرسونه. يزالون ال أو األدب تدريس مهنة مارسوا الذين األشخاص
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ومن عام. بوجه لألدب اإلنرتنت عرب قراءة منتدى ،٢٠٠٩ فرباير ١٧ منذ نيويوركر، ذي
اإلنرتنت عىل متابعتها املرء ويستطيع اإلنرتنت، عرب تُجرى التي األخرى املناقشات ألوان
تكتبها ومحادثات الهوامش عىل مالحظات عن عبارة وهو الذهبية»»، «املفكرة «مرشوع

الذهبية». «املفكرة ليسينج دوريس رواية حول نساء سبع وتجريها

التأويل ات تغريُّ (1-4)

مثرية فكرة القراءة جماعات إىل األدبية الدراسات أقسام من انْتََقل التأويل أن فكرة
كاآلتي: هي االنتقال، من أنواع ثالثة تُمثِّل أنها وأعتقد سليمة. ولعلَّها بل لالهتمام،

مدريس عىل حكًرا الفرتات من فرتة يف التأويل كان ربما الديمقراطي: الطابع إضفاء
قائمة تأويالت من تعلَّموه بما مَزوَّدين غريهم، هون يوجِّ بدورهم كانوا الذين األدب

مشاًعا. أمًرا القراءة جماعات حركة مع صار التأويل أن غري النموذجية. األعمال
هذا التجريبي عملهما خالل من ريس فان وكيس فريبورد مارك فحص وقد
انعكست التي التأثريات عن التساؤل خالل من الديمقراطي، الطابع إضفاء من النوع
كتب محتوى وحلَّال هولندا. يف الثانوية املدارس يف األدب حصص يف يَُدرَّس ما عىل
عرض طريقة أن ووجدا الدراسية، الكتب هذه من املدرسني واختيارات الدراسية، األدب
القرن من األخرية العقود مدار عىل الدراسية الكتب يف وأعمالهم األدبية األعمال مؤلفي
أعمال قائمة عىل وليس القراءة، يف الطالب تفضيالت عىل اعتماًدا أكثر صارت العرشين
اختاروا أيًضا، الفرتة تلك خالل املدرسني، أن ويبدو األدب. خرباء يحددها نموذجية

الطالب. تفضيالت مع تفاعًال أكثر كانت التي املدرسية الكتب
ردود تنوع أن القارئ استجابة لنظرية الضمنية النتائج من التعامل: أساليب تنوع
أن يعني ال هذا ولكن ميزة. أصبح بل مشكلة يُعد لم األدبية األعمال عىل األفعال
مصادر أحد إن بل قيمة، ذات ليست — األدبيني واملعلِّقني النقاد — الخرباء تأويالت
— عنها يكتبون التي األعمال مثل مثله — الخرباء هؤالء يكتبه ما أن من ينبع قيمتها
نيويورك مجلة عليها ست تأسَّ التي املبادئ أحد إن ما. أمر يف العميق التفكري نتاج هو
التي الكتب موضوعات عن يعرفون معلِّقني عىل العثور محاولة هو بوكس أوف ريفيو
يكون أن يستطيع من بيننا يوجد ال الكتب. تلك مؤلفو يعرف مما أكثر تُستعَرض
املوقف هذا أن إال الطريقة، بهذه اهتمامه تثري التي الكتب موضوعات جميع يف خبريًا
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الذي التعليمي النظام مفهوم من املستقاة — بالفكرة للتقيد مضطرين لسنا أننا يعني
وحدها هي التأويل من صحيحة أنواًعا هناك إن تقول التي — الطالب لتقويم يهدف

. الجدِّ محمل حملها يمكن التي
إسهامات ولكن أصحابها، عن تصدر ترصيحات التأويالت تُعد لم محادثات: يف التأويل
من أجزاءً القراءة، كجماعات سياقات يف تصري، أن يمكن محادثات إطار يف عنها يُعربَّ

عالقات.8
واستمرت إدنربة يف منهما واحدة للقراءة، جماعتني تأسيس يف شخصيٍّا أسَهْمُت وقد
اقترصت وقد عاًما. ٢٠ منذ قائمة تزال وال تورونتو يف واألخرى سنوات، ثالث ملدة
القصة مع االستثناءات بعض من الرغم عىل الروايات؛ عىل املجموعتني كلتا يف قراءاتنا
نلتقي، كنا األصدقاء. من الجماعتني كلتا ِقوام وكان الحياة. وِسرَي واملذكرات القصرية
من الحالية جماعتنا وتتكون تقريبًا. شهريٍّا واحدة مرة جماعة، بصفتنا نلتقي، نزال وال
جميًعا. لنا بالنسبة ا جدٍّ مناسب عدد وهو رجال)، وأربعة سيدات (خمس أعضاء تسعة
التي األشياء إن بحيث القصصية، األعمال تناول خربات يف رائع بتنوع الجماعة وتتسم
الجماعة، يف آخرون أشخاص يراها أفهمها لم أو أدركها، لم أو قرأنا، فيما بالُكلِّيَّة فاتتني
اجتماعاتنا. يف الشخصيات نناقش ما وغالبًا فيها. ويفكرون ويفهمونها، ويدركونها،
يقول أن الشائع ومن قرأت، فيما التبحر الجماعة يف نقيمها التي النقاشات يل وتتيح
خالل من نفسه، الوقت يف رائًعا.» كان النقاش ولكن ا، جدٍّ الكتاب يعجبني «لم أحدنا:
الفريق أعضاء بني العالقات وتتسع تتعمق الشخصية خرباتنا وبني نقرأ ما بني ربطنا

بعًضا. بعضنا وفهمنا

ا حقٍّ الة فعَّ القراءة جماعات تكون حني (2-4)

لم (أو فيهم أثر معينًا كتابًا أن يف السبب عن الفعالة القراءة جماعات يف الناس يتحدث
الجانب أو فيه، رأوه ما أو مشاعرهم، تغيري عىل الكتاب ذلك ساعدهم كيف أو يؤثر)،
التي الجزئية القراءات من بدًال — ذلك وبعد خربتهم. من استجالئه عىل ساعدهم الذي
يرى — تقرأها» لم التي الكتب عن تتحدث «كيف كتابه يف بايار بول بشأنها يمزح
الجماعة وتبدأ ع، تَوسُّ فيحدث عنه ويُعربِّ الكتاب يف اآلخرون يره لم شيئًا شخص كل
بمفرده. تحقيقها املرء عىل يصعب بطريقة للكتاب قراءتهم خربة استتمام يف وأعضاؤها

226



الخيالية القصص عن الحديث

قد أدبيٍّا، عمًال يقرأ عندما املرء، بأن بارت روالن فكرة الثالث الفصل يف عرضُت
لفهم رأيي يف نافعة فكرة وهي آخر، عنرص إىل ينتقل ثم معني عنرص عىل أوًال يركز
ما خالل من — يتحدثوا أن يمكن الفريق أعضاء ألن القراءة؛ جماعات داخل يجري ما
آخرون أعضاء يتحدث أن يمكن بينما العنارص، تلك من أيٍّ عن — لحظة أي يف يقولونه
املرء يتحدث (١) قد الثالث) الفصل يف الوارد نفسه (وبالرتتيب وهكذا أخرى. عنارص عن
يشء وجود (٢) أو غموضه، حل يمكن وكيف النص عنارص أحد غموض من يبدو ا عمَّ
غري التداعيات أو املفاجئ التأثري (٣) أو مهم، تجريدي معنى إىل يشري النص يف مادي
أو النص، عنارص بأحد املحيط اإليجابي الغموض (٤) أو ما، شخصية لفعل املتوقعة
أن يمكن عنارص هذه كل مألوفة. غري أو مألوفة معينة، ثقافية ِقيَم عرض طريقة (٥)
آخرون بها يمر أو قراءاتهم، بعض يف البعض بها يمر وأن معنى، وذات مهمة تكون
يُِقر أن — الجماعة تجمع التي الصداقة إطار داخل — السهل من ولكن أقل. بدرجة
من أهمية تكتسب أن يمكن للعمل قراءته يف مهمة يجدها لم التي األشياء بعض أن املرء

آخر. منظور
منظوًرا الكتاب هذا يف تبَنَّيُْت لقد األفعال. عن الثالث العنرص يف بارت يتحدث
األمور من العموم يف األفعال تتابع ويَُعد الحبكة. إطار يف األفعال عن وكتبُت أرسطيٍّا،
يتفق إذ منها؛ جزء أي األعضاء فات لو حتى قراءة، جماعة أي يف الجميع عليها يتَّفق التي
أحداثها، بنية أو الرواية «فابيوال» الرُّوس الشكالنيون يسميه ما عىل عام بوجه الفريق
يستطيع الهيكل هذا استقرار ومع عليه.9 البناء يمكن هيكًال النقاش يمنح ما وهو
ذلك. يف تماًما ُطُرقهم تختلف ما وغالبًا العمل، تناول يف خرباتهم عن التحدث األعضاء

آخران أمران يوجد أنه أعتقد (أعاله)، بارت َحها وضَّ التي النماذج عىل وعالوة
وهما: أَال الكتاب، هذا يف األولوية أعطيتهما وقد القراءة، جماعات يف أهمية يكتسبان

واملشاعر. الشخصية
من تود وجدت وكما إليها، أنتمي التي القراءة جماعة ففي الشخصية، عن أما
التعاطف أو الشخصيات مع التماهي عن األعضاء يعجز حينما أيًضا، دراستها خالل
أو راٍو أو شخصية بأي الرتحيب يُمِكن إذ الكتاب. من للتذمر يميلون فإنهم معها،
عنه أو عنها التحدث ذلك بعد فيتأتَّى والتعاطف، التماهي خالل من العقل داخل مؤلِّف
مسارها أو موقفها أو للشخصية مميَّزة سمة توجد حني يحدث وهذا الجماعة. يف لآلخرين
يحدث التي الشخصيات مع األمر ويبدو شخصية. أهمية ذي أمر عن تُعربِّ القصة يجعل
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تلك وتدعو تتسع أن يمكن األعضاء تربط التي الصداقة منظومة أن لو كما معها التماهي
لم الطالب بعض أن ريتشاردز إيه آي وجد كما ولكن، للجماعة. لالنضمام الشخصية
األعضاء بعض يرفض ما أحيانًا عقولهم، داخل بالولوج معينة لقصائد السماح يف يرغبوا

عقولهم. داخل بالولوج معينني مؤلفني أو معينة لشخصيات السماح الجماعة يف
والذكريات الجديدة، املشاعر عن القراءة جماعات أفراد فيتحدث املشاعر، عن وأما
الفصل يف نوِقَشت (والتي الجديدة املشاعر ا أمَّ القراءة. أثناء بها يمرُّون التي الشعورية
ذكرياتهم األفراد يناقش كذلك تعاطف.10 ومشاعر تماٍه مشاعر إىل فتنقسم الخامس)
الشخصية باألمور اإلرسار من النوع هذا ويرفع قرءوه. ما يوقظها التي الذاتية الشعورية
بني والتقارب التفاهم من — إليها أنتمي التي الجماعة مثل — األصدقاء من جماعة بني
الكتب بعض يف بعينها شعورية وِبنْيات مزاجية حاالت مع الناس بعض ويتفاعل األفراد.
يقرءون. فيما املعاني عن الجماعة أعضاء بحث من أسايس جزء املشاعر غريها. دون
حني القراءة عملية خضم يف الشعورية املعاني تغريُّ عن الناس بعض يتحدث وأحيانًا،
لها صًدى الجماعة أعضاء أحد عىل املسيطرة أو الحالية الخربات أو املشاعر بعض تجد
مهم شخيص موقف من جانب عن العنرص هذا يُعربِّ أن يمكن كما القصة، عنارص أحد يف
الجماعة أعضاء عنها يتحدَّث التي املشاعر تختلف أن يمكن الطريقة وبهذه معلَّق. أو
جميع بني ذاته الوقت يف مقبولة تكون ولكنها إليها، للوصول يسعون التي واملعاني

األعضاء.

تشيخوف عن الحديث (5)

القصص أعظم من واحدة الصغري» الكلب صاحبة «السيدة تشيخوف أنطون قصة تَُعد
أعمل الذي البحثي الفريق أعضاء درسها التي األدبية األعمال أحد وهي العالم. يف القصرية
بسيطة تغيريات عمل من الناس تمكني عىل قدرتها السابع الفصل يف ناقشت وكنت به،
وإنما ترصيًحا، باعتباره ليس ولكن للقصة، تأويًال أطرح القسم هذا ويف الشخصية. يف
تتفاعلون وقد الكتاب. هذا ُقرَّاء معكم، يدور كان أنه آمل الذي الحوار يف منِّي مساهمًة
تشعرون أو تشيخوف قصة يف ترونه االختالف تمام مختلف يشءٍ يف التفكري خالل من

تجاهها. به
منتجع يف جوموف يُدعى برجل األول الجزء يبدأ أجزاء. أربعة من القصة تتكون
السيدة سريجيفنا؛ آنا تُدعى امرأة يقابل حيث األسود، البحر عىل امُلِطل الساحيل يالطا
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ويبدأ الوطن. يف تركه آخر بشخص متزوج وآنا جوموف من كلٌّ الصغري. الكلب صاحبة
يف غرفتها إىل وآنا جوموف يتجه الثاني الجزء يف مًعا. والتنزه الحديث تبادل يف االثنان
وضيًعا كائنًا نفسها وترى مريع، شعور آنا ينتاب بعدها الغرام. يمارسان حيث الفندق
حيث أورياندا، إىل ويتجهان بعُد فيما قربهما يعاودان ولكنهما الفعل. هذا مثل الرتكابها
إىل منهما كلٌّ ويعود اإلجازة، تنتهي ثم البحر. إىل ويتطلعان الدَِّكك إحدى عىل يجلسان
من جوموف أقامها التي الغرامية العالقات من الرغم عىل الثالث، الجزء يف وزوجه. بيته
فيها؛ التفكري عن التوقف يستطيع ال فإنه وببساطة، تدريجيٍّا آنا ينىس أن عه وتوقُّ قبُل،
يف افتتاٍح ليلة يف وهناك، آنا. فيها تعيش التي البلدة إىل ويسافر لزوجه عذًرا فيختلق
هي وتعده االسرتاحة، فرتة يف مقتضبًا حديثًا ويتبادالن آنا، جوموف يرى البلدة، مرسح
يف مستغرًقا جوموف نجد موسكو يف الرابع الجزء ويف لزيارته. موسكو إىل تأتي أن
كذبة، محض منه الناس يراه ما كل وكأن نفسه، مع بالتناقض ويشعر الغرامية عالقته
موسكو يف لجوموف آنا زيارات وتتكرَّر ا. رسٍّ يبقى أن يجب فيه حقيقي هو ما كل بينما
من يتمكنان لو ويأمالن ومقلقة، مرهقة الزيارات هذه أن كالهما ويشعر آلخر، وقت من

ممكنًا. يكون ال قد ذلك أن يدركان ولكنهما للموقف، حل إيجاد

فيهما كتب اللذين والسنة املكان :١٨٩٩ عام يالطا يف تشيخوف أنطون منزل :3-8 شكل
نوفوستي/أالمي.) إيه آي آر (املصدر: الصغري». الكلب صاحبة «السيدة قصة

229



األحالم كما

حيالها. وشعوركم رأيكم عن وأسألكم القصة، مع تجربتي من يشء إىل أنتقل واآلن،
فقه بعلم واهتمامه شخصيته مؤقتًا أتقمص جوموف. مع متماٍه أنا بدء ذي بادئ
وكذلك األدب)، نفس وعلم األدب اليوم يقول أن املرء يسع (كما واملقارن التاريخي اللغة
متزوج أنه بلة الطني يزيد وما مضجًرا، يبدو املرصيف العمل أوبرا. مغني يكون أن طموحه
الذي جوموف مع القصة تبدأ وهكذا أيًضا. يخشاها بل منها، بالقرب يشعر ال امرأة من
يتَّسم ذلك، جانب إىل ذلك. رغم مصاعب يواجه أن إال جساًما، مصاعب يواجه يكون ال قد
يف أستطيع ولكني باملرأة، املستِخفِّ حديثه كأسلوب إليها، أرتاح ال بصفات جوموف
القصة. هذه إطار يف أيًضا أغراضه وتبنِّي بل الصفات، هذه اكتساب معه املتماهية نفيس
وتنكر عنه، نفسك تُقيص أنك أم معه؟ تتماهى هل جوموف؟ تجاه شعورك هو ما

فسوَقه؟11 وتزدري الغرامية، عالقاته عليه
من تهرب أن أرادت ألنها صغريًة تزوَجت آنا. من املزيد فهم يف أبدأ الثاني الجزء مع
زواجها بعد تكتشف ولكنها للحياة»، آخر شكل وجود «من بد ال أنه وظنَّت أرستها، سجن
تدري أن ودون تحرتمه. ال فهي صالًحا، رجًال يكون قد زوجها أن من الرغم عىل أنه
الوقت لبعض زوجها عن االبتعاد يف رغبتها أم باملرض املبهم شعورها السبب كان إذا
كاملجنونة.» مائد «برأس شوارعها يف تهيم وصارت يالطا إىل وصلت بنفسها، واالنفراد
حوََّلت — تقريبًا شيئًا عنه تعرف ال رجل مضاجعة — الفعل هذا ارتكبت وقد واآلن

وضيعة.» خبيثة «امرأة إىل نفسها
وترغب معها، متعاطًفا يبدو لرجل تنجذب فهي آنا؛ مع التماهي عيلَّ السهل من
يف قوية مشاعر عن تعبري أول ويف ولكنها منه. بالقرب الشعور يف — كان سبب ألي —
والعار؛ بالذنب تشعر مريعة؛ مشاعر تنتابها — جوموف مع األوىل عالقتها بعد — القصة
التي الحياة خربات من يكفي ما لديَّ نفسها. خانت ألنها ولكن زوجها، خانت ألنها ليس
بينها املسافة عىل تحافظ أن يجب كان هل معها. ألتعاطف والعار بالذنب فيها شعرت
الجنس؟ الرجال: يريده ما عىل ليحصل بإغوائها بها مستهزئًا هو يستغلها هل وبينه؟

بطل يعيب أال الرومانسية الروايات يف املعتاد لَقيٍد. جوموف مع تماهيَّ يخضع اآلن
يفتقر جوموف لكن أرمل. ويكون مناسبة، سن يف يكون ما عادًة يشء. الذَكر القصة
وعىل — نفسها من االشمئزاز نوبة يف آنا تنفجر عندما ذلك؛ من وأسوأ بل األمرين، لهذين
يف ويفكر والضيق، بامللل يشعر — مؤخًرا لها يكون ما أقرب كان جوموف أن من الرغم
تفتعل أن دون معها طيب وقت قضاء يف يرغب هو تتوقع؟ فماذا غرامية، عالقة تقيم أنها
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ا مهمٍّ أمًرا أن أظن وهنا تهدأ. حتى وينتظرها الشمام، من رشيحة لنفسه يقطع األزمات.
استمرار مع ولكن معه، متماهيًا زلت وما جوموف، مع تماهيُت لقد القصة؛ يف حدث قد
ألني ذاتي؛ لتأمل مضطرٍّا نفيس أجد سيِّئ، بأسلوب الترصف يف يبدأ وألنه التماهي، هذا
يف أود وهل آنا؟ يأس من والضيق بامللل أيًضا أنا أشعر هل طويًال. جوموف سايرت
قادر أيًضا أنا جوموف. مسايرتي بسبب لذاتي تصوري يتغري عالقتهما؟ عن املزيد قراءة
أحب التي الطريقة عن يختلف وهذا التعاطف، إىل واالفتقار األنانية يفعل؛ ما فعل عىل

بها. نفيس أرى أن
بالتقارب. الشعور ويستمر أخرى، مرة بالتقارب وجوموف آنا تشعر ذلك بعد

القصة، هذه يف الخصم؟ يكون إذن َمن أهدافهما، وتبنَّينا البطلني، مع تماهينا إذا
أن دون تراوغنا، ترتيباته أن يبدو الذي باملجتمع، أشبه يشء هو الخصم أن أعتقد
استطعنا أننا لو لنختارها كنا ما مواقف أرسى فنصبح يجب، كما فيها التفكري نستطيع

جيًدا. فهًما الرتتيبات هذه فهم
األفضل من يكون وربما األمر. عن للتعبري املناسبة الطريقة ليست هذه لعلَّ أو
عالقة إطار يف ما لشخص — شبابنا يف ًة وخاصَّ — ننجذب أن يمكن أننا يف التفكري
التي العالقة هذه تتحول أن كيف نعرف أن دون يحدث ثم وقتها، يف مناسبة تبدو جسدية
يكون وربما سجنًا. القيد ويضحي قيًدا، االلتزام ويصبح التزام، إىل طوًعا املرء يدخلها
الخصم. هو — السجن حالة إىل وصوًال الجسدي االنجذاب من — الخفي التسلسل هذا

مبارشة؛ غري بطريقة ولكن ما، نوع من خصمان أيًضا هما آنا وزوج جوموف زوج
الصعب من أنه اكتشفا شخصني تزوجا اللذين البََطلني، إلحباط الكثري يفعالن ال َفُهما
الئقة بحواجز زيجاتهما تمنعهما واآلن تجاههما. مشاعرهما عىل يحافظا أن عليهما

إليها. باالنجذاب يشعران التي الحميمية تحقيق من تماًما ومقبولة ومحرتمة
األويل تماهيك كان إذا الغرام؟ وجوموف آنا ممارسة تال الذي املشهد يف رأيك عن ماذا
آنا؟ أخذتها التي الخطوة إدراك عن وعجزه ذاته، يف جوموف انغماس يف رأيك فما آنا، مع
البلدة، مرىس إىل وآنا جوموف يسري األوىل، الغرامية عالقتهما بعد الباكر الصباح يف

أورياندا. إىل أجرة عربة ويستقالن

يف البحر إىل وتطلَّعا الكنيسة، عن بعيدة ليست دكَّة عىل جلسا أورياندا يف
بيضاء غيوم وكانت الصباح، سديم من تقريبًا تُرى ال يالطا كانت صمت.
وأزَّت األشجار، أوراق عىل السكون سيطر بينما التالل، قمم تحجب ساكنة
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هو ا عمَّ ليكشف األسفل من ثقيًال رتيبًا البحر صوت وصعد الحصاد، زيزان
وأورياندا يالطا كانت حينما البحر زأر هكذا ينتظرنا. الذي األبدي املوت عن آٍت،
نتالىش أن بعد اكرتاث أدنى ودونما بتثاقل، يزأر، وسيظل يزأر، اآلن وهو عدًما،

نكن. لم وكأننا

الرأي ويوافقني النثري، األدب تاريخ يف تأثريًا الفقرات أبلغ من واحدة رأيي يف تلك
لزيارة روسيا إىل ها حجِّ عن كتابها، مالكوم جانيت به تستهل الذي املشهد وهي آخرون.

أعماله. وألَّف تشيخوف فيها عاش التي األماكن
تتنامى شخص بجوار الجلوس وتخيُّل الدكَّة، هذه عىل الجلوس تخيُّل أستطيع
محاولة وتخيُّل آنا، قلب يف يعتمل الذي االضطراب وتخيُّل تجاهه، الحب مشاعر داخيل
الحميمية من يشء عىل والعثور قلبه، يف العبث إحساس إليقاف للشفقة املثرية جوموف
اإلنسانية األمور هذه أهمية بلغت مهما ولكن حياته. يف يفتقده الذي والهدف والقرب
بالغ الفقرة تأثري أن وأعتقد الشاطئ. عىل تتكرس البحر أمواج ستظل وخطورتها، وغريها
سمعته الذي املتثاقل الرتيب البحر صوت يتسع اآلن األمثل. املجاز ألنه الدرجة هذه إىل
بهمومنا بأرسها الطبيعة اكرتاث عدم ليعكس — الكل عن الجزء تعبري — املرات عرشات
ما وجزيئات. أمواج محض إىل كله وجودنا وتحوُّل بموتنا حتى اكرتاثها وعدم البرشية،
التوصل من فيه تمكَّن تشيخوف أن هو إيلَّ بالنسبة الخاص تأثريه املشهد هذا يُكِسب
أقصد وال عقيل، إىل وإدخالها صدر برحابة استقبالها أستطيع التي املناسبة الكلمات إىل
أشبه فالتأثري نفسها. الكلمات بل باألسفل، والبحر والدكَّة والشخصيتني املوقف مجرَّد
أو بعينها لفكرة املناسبة الكلمات عىل العثور من الشاعر فيها يتمكن بقصيدة يكون ما
حني الشعر، يكونه أن ينبغي عما حديثه يف كيتس جون قصده ما وهذا بعينه، شعور

بذكرى». «أشبه يشء فينتج التعبري، مع اإلنسان بداخل ما يلتقي
جوموف: شخصية يف أكرب بقدر وأتعمق موسكو، إىل القصة تنتقل الثالث الجزء يف
ويحب موسكو، يحب فهو عرش؛ التاسع القرن روايات شخصيات طراز عىل شخصية
الصحف يقرأ ال إنه يقول بينما اليوم، يف صحف ثالث ويقرأ الجليد، تساقط بدايات
العشاء، بحفالت ويستمتع بيته، يف املشاهري يزوره أن يحب وهو مبدأ. مسألة باعتبارها
الغرامية عالقته أن إحساس ويصلني الجامعة. نادي يف جامعي أستاذ مع الورق ويلعب
ذكرياته تنحرس أن جوموف ويتوقع وداخليٍّا. خارجيٍّا هانئة حياة يعيش وأنه أنعشته، قد

قبُل. من مثيالتها انحرست كما بهدوء آنا مع
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جوموف حياة فجأة وأدخل الخيالية، عرش التاسع القرن شخصية فجأة تتالىش اآلن
لريى عينيه جوموف يغلق كيف فأقرأ تصفها؛ من هي وولف فريجينيا وكأن الداخلية،
بدا وأنه الواقع، من وأصغر وأرق أجمل «بدت أنها وأقرأ الغرفة، ركن من إليه تنظر آنا
هي. ُكنَّ إن لريى الشارع يف النساء إىل ينظر أنه وأقرأ يالطا.» يف كان مما أفضل لنفسه
فتبدو أحد؛ يوجد ال ولكن ما، لشخص بأمره أرسَّ لو ويود غلبه، قد الشوق أن وأقرأ
لرحلة يخطط فجأة نفسه ويجد همجية، فيها ينخرط التي واالجتماعيات العشاء حفالت

لقائها. يف وينجح بالفعل، ويذهب — آنا فيها تعيش التي املدينة — إس إىل
إحدى يف ما. لشخص الشوق من النوع بهذا مغلوبًا فيها كنت مواقف تذكر أستطيع
ولكني أحبه، مكان يف والَديَّ مع عطلة أقيض كنت مراهقتي، سنوات نهايات يف املرات
ويف تحديًدا. الشخص هذا مع أكون أن هو أريده كنت ما فكل حينها؛ بغيًضا وجدته
والد وتويف كندا يف كنت عمري، من الرابع العقد يف سنٍّا، أكرب كنت حني أخرى، مناسبة
منعني ولكن والدتها، بجوار تكون ولكي الجنازة، لحضور إنجلرتا إىل هي وعادت زوجتي،
أفكر وكنت معها، أكون أن رغبتي يف إالَّ الوقت ذلك يف أفكر أكن لم مصاحبتها. من عميل

الحياتية. الخربات هذه استجالء يف تشيخوف ساعدني وهكذا إرادية. ال أفكاًرا
جوموف؟ شوق يف أنت رأيك فما

متخصص طبيب زيارة بحجة موسكو، زيارة يف بدأت قد آنا كانت الرابع الجزء يف
الداخلية: جوموف تجربة عن وتغريبية مذهلة جديدة فقرة تأتي وهنا النساء. أمراض يف

له، وحيوي ومشوق مهم هو ما كل أصبح الظروف بني غريب وبتآمر وهكذا
محور كان ما وكل نفسه، مع وصادًقا مخلًصا يكون أن من َمكَّنَه ما وكل
كان بينما الناس؛ أعني عن بعيًدا مخفيٍّا يظل أن لزاًما كان هذا كل — كينونته
يف كعمله الحقيقة، ليخفي داخله اختبأ شبح مجرد زائًفا، وجوده جعل ما كل
مع الحفالت عىل وتردده النساء، من املفضل وتهكمه النادي يف ونقاشاته البنك

للجميع. ظاهًرا كان هذا كل — زوجه

الرجل يصبح أن القدر لسخرية ويا اشتياق! من أصعبه وما للذات، انقسام من أسوأه ما
نساءً فيها هجر ربما والذي — بها يستخف وكان الغرامية العالقات أقام لطاملا الذي

رأيك؟ فما بمشاعره، مغلوبًا اآلن، نفسه هو — القلب منكرسات
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واألعراف الحالية االلتزامات — الخصوم الزمن. مرور بلة: الطني يزيد ما يحدث واآلن
كما نفسه يرى ال فهو النوع، هذا من شغف يف املرء ينجرف حينما تخبو. ال — واملجتمع

نعرف. يجعلنا تشيخوف لكن يجب.

خالل يصبح أن يمكن كيف هو واستغرب رأسه، عىل يزحف الشيب كان
دافئني كتفاها كان هكذا. شكًال وأقبح سنٍّا أكرب األخرية القليلة السنوات
غاية تزل لم التي حياتها عىل بالشفقة شعور فجأة وباغته للمسته، ويرتعشان
والذبول، للتاليش طريقها بداية يف تكون قد ذلك ورغم والجمال، الدفء يف

الدرجة؟ هذه إىل تحبه ملاذا كحياته.

ال هنا ونحن تماًما. ذاته املباالة بانعدام أورياندا يف الرتيب البحر كصوت يمر الوقت كان
للقصة: املؤثرة الختامية العبارة عن كثريًا نبعد

وكان رائعة، جديدة حياة وستبدأ قليل، بعد الحل سيجدان أنهما لهما وبدا
عالقتهما يف ها وأَشقَّ فرتة أصعب وأن َقِصيَّة، بعيدة النهاية أن لكليهما جليٍّا

لتوِّها. تبدأ كانت

رأيك؟ ما
املحادثة لكن التأويالت. تنوع مالحظة يف القراءة جماعات أو املحادثات يف املرء يبدأ
داخل ها يُِرسُّ ذاته من جوانب أمامه تنكشف الشخصيات مع املرء تماهي فخالل حميمية.
املحادثات يف التقارب نحو خطوة قصرية قصة أو رواية أي تصبح أن املمكن ومن نفسه.
مريض يقص حني أو البعض، لبعضهما بأشياء شخصان يُِرسُّ كما املرء يخوضها التي

النفيس. العالج إطار يف حلًما

املحادثة إىل املحادثة من (6)

املربِّي ذاك — املحادثة رحم من نما قد الخيايل الَقصص يكون أن املعقول من يبدو
فعله عما القصص خالل من — لآلخرين نقيمها التي وللنماذج لعالقاتنا تماًما اإلنساني
هذه تحوََّلت الزمن، وبمرور املستمع. يعرفهم الذين األشخاص مناقب وعن املتحدث،
اإلنسانية. واملشاعر والتقلبات االحتماالت عن بعناية محبوكة رسدية أعمال إىل القصص
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الخيالية. للقصص املميَِّزة املكونات أهم أحد وهو حواًرا، املحادثة أصبحت الزمن، وبمرور
الصحو أحالم — الخيايل الَقصص أعمال عن املحادثة إىل األخري الفصل هذا يف ُعْدنا وقد
التضامنية واملشاركة املشرتك االهتمام محل تصري أن يمكن التي — التخيُّل ينسجها التي

عالقاتنا. يف

235





تعليقاتختامية

ُحلًما بوصفه الَقصصالخيايل األول: الفصل

وُمشتقاتها «ُحلم» كلمة شكسبري ويليام استخدام حول بسيًطا بحثًا أجريُت (1)
يف شكسبري استخدم املصدر لهذا ووفًقا شكسبري»، ألعمال املفتوح األبجدي «الفهرس يف
املشتقات وبعض مرة، ٤٦ «أحالم» وكلمة مرة، ١٢٥ «ُحلم» كلمة وقصائده مرسحياته
الزمني الرتتيب بحسب األوىل املرة أن وَوجْدُت مرة. ٤٨ و«حلَم» و«حاِلم» «يحلُم» مثل
قال حينما هي للواقع بديلة رؤية بمعنى «ُحلم» كلمة فيها تُستخدم التي للمرسحيات
عامي بني ُكِتبَت أنها يُعتَقد (التي فريونا» من «َسيِّدان مرسحية أبطال أحد — فاالنتاين
بالحلم!/فليمنحني وأسمع أرى ما أشبه «ما لنفسه: جانبي حديث يف — و١٥٩٣) ١٥٩٢

.(٢١٧٥ السطر الرابع، املشهد الخامس، (الفصل قليًال» ألحتمل الصرب بعض حبي
املفتوح األبجدي «الفهرس موقع من مأخوذة شكسبري أعمال إىل إشاراتي جميع
http:// الرابط: عرب إليه الوصول ويمكن الكاملة، أعماله يضم الذي شكسبري» ألعمال
من الفهرس عىل املرسحيات سطور ترقيم يبدأ .www.opensourceshakespeare.org

ومشهد. فصل كل حسب وليس املرسحية، أول
جملتي يف إليها أشري عبارة يف قالت عندما (١٩٢٤) وولف فريجينيا بالَغت مثلما (2)
بشأن شكسبري فكرة إن أقول إذ أبالغ لعيلِّ ،١٩١٠ عام تغريت الشخصية طبيعة إن
أن هوجان باتريك عيلَّ واقرتح ،١٥٩٤ عام فجأة أتته للعالم نماذج املرسحيات اعتبار

تدريجيٍّا. فكرته بلور شكسبري
التمثيل، عىل ليتدرَّب جوالة مرسحيٍة فرقٍة إىل انضمَّ شكسبري أن شائع استنتاج ة ثمَّ
وكانت عرش، السادس القرن ثمانينيات أواخر يف لندن إىل الفرقة هذه مع وصل وأنه

http://www.opensourceshakespeare.org
http://www.opensourceshakespeare.org
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— ١٥٩٠ عام حوايل آخر كاتب مع بالتعاون ألَّفها يكون ربما التي — أعماله باكورة
رشع وقد النجاح. من نصيبها والقت السادس»، «هنري الثالث التاريخية مرسحياته هي
واملعارف الكبري الكاتب حياة من نعلمه ما بني الربط يف (٢٠٠٤) جرينبالت ستيفن الناقد
الكتابة عىل تَدرُّبه فرتة ميَّزت التي العوامل لدراسة بأعماله املتعلِّقة الضخمة األكاديمية
قد شبابه يف التمثيل عىل شكسبري تدرُّب أن ويبدو .١٥٩٤ لعام السابقة السنوات خالل
املرسح خشبة عىل املمثِّل بإمكان أنه فكرة يف الكامنة اإلمكانيات أطياف إىل انتباهه أثار

(شخصية). متميًزا آخر شخًصا يُصبح وأن الحقيقية، ذاته عن التخيلِّ
مرسحيات، من تالها عما تماًما مختلفة األوىل شكسبري مرسحيات بعض تبدو (3)
الرشسة» «ترويض مثل فمرسحيٌة األزمنة»، لكل «صالحة تَُعد شكسبري أعمال أن ورغم
أندرونيكوس» «تيتوس إىل ويُنظر املرأة، ضد متحيزة مرسحية باعتبارها اآلن إليها يُنَظر

رعب. مرسحية باعتبارها
فيه ل تحوَّ الذي البديل العالم عن صيف» ليلة «حلم مرسحية يف بوتوم يتحدَّث (4)
ال حلًما رأيُت لقد الروعة! بالغ حلًما رأيُت «لقد تيتانيا: غرامه يف وقعت ثم حمار، إىل
(الفصل الُحلم!» هذا وصف يُحاول َمن حماٌر يحكيه! أو يصفه أن اإلنسان عقل يستطيع
املرصية الهيئة القاهرة: عناني، محمد [ترجمة .(١٧٦٧ السطر األول، املشهد الرابع،

ص١٤٩.] ،١٩٩٢ للكتاب، العامة
من نموذجان بأنهما واالستعارة الخيالية القصص (١٩٧٧) ريكور بول وصف (5)

العالم. وصف إعادة أجل
الوزن هو اليومية الحياة يف اإلنجليزية يف عادًة املستخَدم الشعري الوزن (6)
مثًال فنجد مقطع، من أكثر من املكوَّنة الكلمات أغلب أول يف فيه النَّرب ويأتي الرتوكي،
ونجد ،caf-é الفرنيس بمقابلها مقارنًة coff-ee اإلنجليزية يف تُنَطق قهوة كلمة أن
ترتيب عىل وجولييت» «روميو مرسحية بها يستهلُّ التي السونيت يف حريًصا شكسبري
يف ولكن املعتاد، مكانه يف النرب يقع بحيث القصيدة يف مقطعني من املكوَّنة الكلمات أغلب
إذ bury؛ كلمة يف اإلنجليزية اللغة يف النمطي الرتوكي النرب نمط يعكس الثامن، السطر

املألوف). (بعكس الثاني املقطع عىل فيها النرب يأتي أن البيت وزن استدعى
اإلمكانيات تعلَّم شكسبري يكون أن ،(١٩٨٠) جرينبالت ستيفن يرى كما املرجح، ومن
وصوله لدى «تامربلني» مارلو كريستوفر مرسحية مشاهدته من األيامبي عر الشِّ يف الكامنة

.(١٥٨٧) لندن إىل
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يُحِدث املعتادة اإلنجليزية اللغة عن األيامبي الوزن يُميِّز الذي االختالف هذا إن
(أناقش اللغة عىل الغرابة إضفاء أي التغريب؛ (١٩١٧) شكلوفسكي فيكتور يسميه تأثريًا

الثالث). الفصل يف باستفاضة التغريب
و«الجوهر»؛ «الظل» من لكلٍّ شكسبري استخدام (٢٠٠٠) كريمود فرانك يصف (7)
للظل، اإلليزابيثي العرص يف السائد املعنى بدقة» «دقة مرسحية يف شكسبري يستخدم حيث
(الفصل الغاضب» القرد مثل الزجاجية، «نفسه قائًال: املرآة، يف الصور انعكاس وهو
ويحتمل املرئية. الظاهرة الشخصية بها قاصًدا ،(٨٧٥ السطر الثاني، املشهد الثاني،

أنفسنا. رؤية به يمكننا ما معنى كذلك املرآة مفهوم
النثرية، الخيالية القصص عن تماًما يختلف الغنائي الشعر إن يُقال ما كثريًا (8)
كقصيدة الغنائية، القصيدة أن اعتبار يمكن ،(٢٠٠٣) هوجان باتريك بنيَّ كما ولكن،
عاطفة منه القلب يف رسديٍّا، تصويًرا تحوُّل نقطة ر تَُصوِّ املثال، سبيل عىل السونيت
القصائد مع سأتعامل ولهذا بإمعان، استكشافها يمكن حيث استعارية؛ لوحة عىل تُسَقط

خيالية. قصة باعتبارها لشكسبري ٢٧ رقم بالسونيت الشبيهة الغنائية
كتابه يف أرسطو أسماها التي الفكرة السونيت يف التحول نقاط تجسد أن يمكن
للرضورة» أو لالحتمال تبًعا … ضدِّه إىل الفعل «انقالب وهو: «التحوُّل» الشعر» «فن
الشخصية أو الفهم، أو الظروف، يف ًا تغريُّ يكون أن يمكن ل التحوُّ وهذا (ص٣٥-٣٦).

األوىل. للحال تماًما مخالفة أخرى حال إىل
مشرتكة تكون أن يُحتَمل ِبنْيات لها األدب أعمال أن (٢٠٠٦) بنزون بيل افرتض
ويف وتشبهها. الدماغ نشاط أنماط كذلك الذهن إىل تستدعي وربما القراء، جميع بني
أبيات ٤ + أبيات ٨ من: تتكون السونيت بنية أن افرتضُت املوضوع، هذا حول معه نقاش
من وكالٍّ يتناسب ولكنه فقط، لالهتمام مثري نحو عىل منهجيٍّا نمًطا هذا وليس بيتني. +
يكفي بما طويل (وهو للموضوع تفصيليٍّا عرًضا األوكتاف يضمُّ أيًضا. والتعبري الرسد
التفصييل العرض ألن األوكتاف؛ أبيات عدد (نصف التحوُّل ويليه الغرض)، هذا لتحقيق
أو تجريًدا تقدم ألنها ل، التحوُّ أبيات عدد (نصف الخاتمة ثم األساسية)، النقاط أرىس

تعميًما).
رقم السونيت يف «شغوًفا» كلمة أن فكرة صاحبة هي (١٩٩٧) فيندلر هيلني (9)
عىل لتعليقها البالغة األهمية إىل أشري أن يفوتني وال «الغرية». معنى وراءها تُخفي ٢٧

شكسبري. «سونيتات»
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هي تضمُّ الحديثة القصرية والقصة الخيالية، القصص يف ة مهمَّ التحوُّل نقاط (10)
القصرية القصة أن (١٩٦٣) أوكونور فرانك افرتض وقد ل، التحوُّ نقطة مفهوم أيًضا
القرن منتصف يف إال تظهر لم الطويلة) العجائب وقصص الحكايات مقابل (يف الحديثة

تورجينيف. وإيفان جوجول نيكوالي مثل ُكتَّاب أعمال خالل من عرش التاسع
الخيالية القصة أن فكرة الشعر» «فن كتابه يف طرح من هو أرسطو كان (11)

بالفعل. حدث ما مجرد وليس البرش، نحن لنا حدوثه يُحتمل ما تتناول
القصص نفس علم عن املميَّزة مقدمته يف (١٩٨٦) برونر جريوم يقول (12)
يف القارئ بدور املرتبطة النفسية العملية عن القيِّم القليل سوى نعرف «ال الخيالية:
أن برونر ح يوضِّ الكتاب هذا ويف النص، يف الكاتب دور عن نعرفه ما جانب إىل النص»،
وتقلباتها. اإلنسانية النيات مع التعامل يف والشعور التفكري من مميًَّزا شكًال يمثل الرسد
نفس علم تناولت التي ة املهمَّ الكتب من (١٩٩٣) جرييج ريتشارد كتاب يَُعد كذلك
أركِّز التي الُحلم فكرة عن كثريًا تختلف ال لعلَّها فكرة يُقدِّم وفيه الخيالية، القصص
قائًال فكرته ويرشح «االنتقال»، هو آخر مصطلًحا يستخدم ولكنه الكتاب، هذا يف عليها
أحواًال فيه نشهد النحو هذا عىل وبنقلنا يستغرقنا، قد رسدي عالم إىل ينقلنا الرسد إن
مسافًة التقليدي عاملنا عن بعيًدا الرسد يف ونسافر والعاطفة، والخيال االنتباه من مميَّزة
وسوف تنا. غريَّ قد الرحلة بأن عودتنا عند نتفاجأ وقد سماته، من بعًضا خلفنا ونرتك ما،

السابع. الفصل يف أكرب بتفصيل جرييج فكرة أناقش
(١٨٨٤) الخيايل» القصص «فن مقاله جيمس هنري كتابة من سنوات بعد (13)
مع اتفاًقا أكثر رأيه صار الحياة، عن مباًرشا انطباًعا تُعدُّ الروايات أن فيه قرَّر الذي
ويتَّسم واالختالط، بالشمول الحياة «تتَّسم اآلتي: وكتب ستيفنسون، لويس روبرت رأي
يف إال تْربَع وال باملوضوع، إحساس أي إىل تماًما تفتقر الحياة … واالنتقاء بالتمييز الفن
الذي الرفيع، الفن القتصاد الفرصة تربز ثَمَّ ومن حظنا، حسن من وهذا املبهر، التبديد
«أعمال» يف هذه النََّصب لثمار االستثمار ويعيد ويستثمر و«يدَِّخر» ويكِنز ر ويوفِّ يُنقذ
لإلرساف» الشديد الفطري ميلنا تُشِبع التي الدخول أنواع بأفخر فيُعوِّضنا رائعة، مفيدة

.(١٩٠٧ (جيمس
مقتبًسا الخيايل الَقصص تعترب التي (١٩٠٨) فرويد سيجموند فكرة أتناول (14)
فقد القارئ، باستجابة يتعلق فيما أما الكتاب، من الثاني الفصل يف اليقظة أحالم من
مؤثِّرة (الفانتازيا) الجامح والخيال لألحالم النفيس بالتحليل املرتبطة املفاهيم صارت
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و١٩٧٥. ١٩٦٨ عامي الراقية هوالند نورمان مؤلَّفات — املثال سبيل عىل — انظر للغاية؛
مثًال وانظر لألفالم، النقدي التحليل يف مكانًة ذلك، عن فضًال األفكار، هذه اكتسبت وقد
يقوم النفيس منهجي أن إال األفكار، هذه بعض أقبُل .(١٩٨٢) ِمتز كريستيان أعمال

األعصاب. وبعلم املعريف النفس بعلم الخاصة واألدلة النظريات عىل كبرية بدرجة
نموذًجا مرسحية، داخل مرسحية تضمُّ أيًضا، هي صيف»، ليلة «حلم مرسحية (15)

نموذج. داخل
نْي الخاصَّ العالم ومحاكاة العالم تقليد عنَرصي أن ، أظنُّ ما عىل القول، يسعنا (16)
الظل عنَرصي التوايل، عىل يقابالن، وشعره شكسبري مرسحيات يف «املحاكاة» بمفهوم
إنجازات أحد إن بقوله مْرضيًا تعبريًا ذلك عن (١٩٨٣) ناتول توني عربَّ وقد والجوهر.

تقليده. خالل من الباطن عاَلم تمثيل عىل قدرته شكسبري
األشياء رؤية املستمع أو للقارئ تُتيح التي الغرابة» «إضفاء بفكرة هنا أستعني (17)
الفصل يف أدقَّ بتفصيل وأناقشها ،(١٩١٧) شكلوفسكي فيكتور هو وصاحبها بوضوح،

الثالث.
باحث (وهو البحثية ليجرينبريج مجموعة من أعضاء اجتمع عدة، سنوات قبل (18)
املعنية البحثية مجموعتي من وأعضاء النفيس)، العالج يف املشاعر بدور معنيٌّ مخرضم
جلسات من فيديو تسجيالت ملشاهدة اللقاءات من سلسلة يف الخيايل الَقصص نفس بعلم
وأتذكَّر الرسدي. للتحليل املحتملة القيمة الستكشاف محاولة يف ومناقشتها، النفيس للعالج
طوال غاضبًة غاضبًة، غاضبًة، كانت واِلَديْها، أحد من غاضبًة كانت العميالت إحدى أن
إحدى يف الحزن غلبها حتى — لوًما ممتلئة — غاضبة غاضبة، غاضبة، ثم عديدة، جلسات
داخلها. الغضب ذلك كل أشعلت التي األمور يف نفسها هي دورها أدركت حينما الجلسات،
عىل قراءتها تمكن «هاملت» مرسحية أن إىل (١٩٨٥) فايمان روبرت يشري (19)
عروًضا، الجميع فيها يقدِّم املرسحية، «املحاكاة» حول أطروحة أنها لو كما األغلب
عالم من درامي بأسلوب الشبح يحرض وهكذا اآلخرين، لعروض املشاهدين دور ويلعبون
الراحل للملك الرشعي الخليفة كان لو كما كلوديوس ف ويترصَّ الجميع، فيتنبه آخر،
أخرى أطراف لتكليف يُدبِّر وبولونيوس مجنونًا، كان لو كما يترصف وهاملت هاملت،
أرادها كما فهي، املرسحية داخل املرسحية أما مشاهدين، كانوا لو كما هاملت بمراقبة
حقيقة من هاملت ليتثبَّت بضالالته كلوديوس عليها عتَّم التي الحقيقة تعرض هاملت،

املرسحية. مرآة يف نفسه أمام ويَُعرِّيه علنًا، كلوديوس
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النموذج، صنع عىل القائمة املرسح طبيعة شكسبري يُربز تشاء» «كما مرسحية ويف
(الذي النموذج داخل يوجد وهكذا آرِدن، غابة هو مواٍز عالم إىل البالط من املشهد بتغيري
روزاليند، فيه تستطيع آرِدن) (غابة مدمج آخر نموذجي عاَلم نفسها) املرسحية هو
ما عادًة بأسلوب الحب عن تحبه الذي الرجل إىل الحديث رجل، ثياب يف متنكِّرة وهي
الكامن االجتماعي الرش إطار يف الفكرة تُطَرح «عطيل» مرسحية ويف األعراف. ترفضه
إىل فينيسيا من األحداث نقل خالل من النموذج تقديم شكسبري ويُكرِّر تحمله، الذي
مرسحية، داخل املرسحية من مختلًفا نوًعا قربص يف يحدث ما اعتبار ويمكن قربص،
يحرك كما يُحركه الذي إياجو من بتلقنٍي له ديدمونة خيانة لتصديق عطيل فيها يندفع

املمثل. املخرُج
هذا عنوان تُمثل التي العبارة ن يتضمَّ الذي بروسبريو حديث البعض رأى (20)
حديثه: معرض يف يقول األوروبِّي. االستعمار عن االعتذار أنواع من نوًعا باعتباره الكتاب
االستعمار عالم لكنَّ االنحالل.» إىل مصريهم تحمله، ما نفسها،/وكل واألرضالعظيمة …»

باقيًا. الجسيمة تبعاته من الكثري يزال وال إطاحته، من بد ال وكان ، ينحلَّ لم
الخيال «إن هذا: (١٨٤٩) شليِجل فيلِهلم أوجوست األملاني، األدبي املؤرخ كتب (21)
بمحض لها نستسلم التي الصحو أحالم من نوع كافة، بأنواعه الشعري وكذلك املرسحي،
أعظَم أُعدُّها التي الكاتبة إليوت، جورج أيًضا بالفكرة واستعانت (ص٢٤٦). إرادتنا»
من العرشين الفصل بداية يف الشهرية الفقرات من واحدة يف نقرأ إذ اإلنجليز؛ الروائيني
حيث لروما، متتابعة بصور محفوفة دوروثيا، فيها نرى التي — مارش» «ميدل رواية
ما — الفظ كازابون السيد من زواجها أمر من حرية يف تبكي وهي العسل، شهر تقيض
التي األحالم تُشبه التي الغرابة من ضاَعَف [للصور] املذهل التََّشظِّي هذا «ولكن يأتي:

الزوجية.» حياتها بداية يف تستشعرها كانت
«ملكة قصيدة واألخالقية الدينية الرمزية عن ة املعربِّ املمتدة الرمزية أمثلة من (22)
بالقداسة، تبدأ الفضائل، عن (١٥٩٦) سبنرس إدموند كتبها طويلة قصيدة وهي الجن»،
للتعبري جيمس امللك إنجيل يف املستخَدمة الكلمات ومن التننَي. جون القديُس يذبح وفيها
(ُهوَشع، أْمثَاًال» «َمثَّْلُت آية (١٦٧٨) بَنْيان جون ويقتبس «َمثَل»، كلمة الرمزية عن
التي بداياته يف قليلة كلمات الحاج»؛ «رحلة لكتابه تقديمه يف (١٠ عرش، الثاني اإلصحاح
وعىل كتاب، يده ويف … أسماًال يرتدي رجًال رأيت … ُحلًما رأيت نمُت «وعندما فيها: نقرأ

ضخم.» ِحْمل عاتقه
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،١٩٩٢ عام املْحكمة» «الخطط كتابي يف املحاكاة فكرة استخدمُت أن يل سبق (23)
الكتاب، فصول أحد مسوَّدة قرأ الذي جارود سايمون عيلَّ الفكرة اقرتح فيه، رشحت وكما
قال التصوير؛ مثل ألفاظ باستخدام الخيايل الَقصص رشح أجل من فيه معاناتي ولحظ
التي الكلمة هي هذه أن لحظتها يف وعرفت محاكاة؟» كلمة تستخدم ال «ِلَم جارود:
معريف نفس عاِلم نظر وجهة من املحاكاة فكرة كانت لذلك. ممتنٍّا وكنُت إليها، أحتاج
بفكرة الوقت ذلك يف ربطتها أكن لم ولكني مالئمة، فكرة االصطناعي الذكاء عرص يف نشأ
بول استخدمها كما العقل، نظرية إطار يف املحاكاة، أصبََحت العقل. نظرية يف املحاكاة
ولهذا أِخذت. كأنها املعنى، بهذا املحاكاة وكانت مؤثِّرًة، املثال، سبيل عىل (٢٠٠٠) هاريس
املضاهاة مفهوم لكن املضاهاة، فكرة أستخدم أن ألقيتُه خطاب أثناء عيلَّ اقُرتح السبب
من للتعلُّم أسلوبًا بوصفه (١٩٩٥) تومازيلُّو ومايكل كول يوزيب بالفعل أخذه أيًضا
األصيل) العتاد عن مختلف عتاد عىل فعل (بناء فكرتهما تكن ولم التقليد، من نوع خالل

املحاكاة. بمفهوم سألتزم ولهذا مقصدي، عن تُعربِّ
له جولدمان ألفني باستخدام أستخدمه، كما املحاكاة، مفهوم يرتبط ذلك، عن فضًال
يف زفان ورولف ،(٢٠٠٨) املعريف النفس علم يف بارسالو ولورنس العقل، فلسفة إطار يف

.(٢٠٠٨) القصص فهم
تمثيليٍّا أداءً باعتبارهما ومشاهدته الخيايل الَقصص لقراءة مقاربتي تتشابه (24)
من الرغم عىل ،(١٩٧٥) هوالند ونورمان (١٩٧٤) إيزا فولفجانج من كلٍّ مقاربة مع

مختلفة. اعتبارات عىل تأسيسها
إجماًال، الفن، أن اعتبار ويمكن سيايس، بُعٌد لها الفن صور بعض أن شك ال (25)
فرق يوجد ذلك ومع اإلنسانية، ماهية فهم يف تتمثَّل العام، باملعنى سياسية فكرة د يُجسِّ
خربته لتكوين املشاهد أو للقارئ يمنحها التي واملساحة االستكشافية، (بطبيعته الفن بني
محددة غاية نحو املشاهد أو القارئ عقل لتوجيه تسعى (التي الدعاية وبني الخاصة)

مسبًقا).
املشاركون فيها لحظ التي التجارب (٢٠٠٦) وآخرون زاده عزيز ليزا أجرت (26)
املغناطييس بالرنني التسجيل أثناء قرءوها أو الفم أو اليد أو القدم بحركات تتعلق عبارات

الوظيفي.
التحفيز باستخدام املتعلق العمل (٢٠٠٥) وآخرون بوتشينو جيوفاني أجرى (27)

الجمجمة. عرب املغناطييس
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يف الحركية قبل ما املناطق يف نشاًطا (٢٠٠٨) وآخرون جلينبريج آرثر رصد (28)
«أنت مثل الشخص، عن بعيًدا ما ليشء املادي النقل عن عبارات الناس قرأ حينما الدماغ
آنا». إىل املسئوليات تفوِّض «أنت مثل التجريدي النقل عن وكذلك األوراق»، ماركو تُناول

املوضوع. نحو موجهة النقالت كانت عندما اآلثار هذه تحُدث ولم
الجبهي األمامي الفص بني الوسطى املساحات املركزية الشبكة مناطق تشمل (29)
القرشة من أجزاء وكذلك الجداري، الصدغي والتقاطع الجداري والفص الصدغي والفص
املثال، سبيل عىل انظر، القذالية. والقرشة الصدغية والقرشة الجدارية الجبهية األمامية
ماجواير وإلينور هاسابيس ودميس سامرفيلد وجنيفر ،(٢٠١١) مار ريموند أعمال

.(٢٠١٠)

البينية املساحة الثاني: الفصل

املرسحية وإىل األطفال لعب إىل لإلشارة Play كلمة اإلنجليزية اللغة تستخدم (1)
الذي إنجلرتا، يف الخيايل الَقصص أصول ترجع ذلك، عىل عالوًة املرسح. يف تؤدَّى التي
يف املتنقلة العربات عىل تُقدَّم كانت التي املرسحيات إىل شكسبري، مرسحيات يف أْوجه بلغ
يف واعتمدت املختلفة، الِحرفية الطوائف برعاية الوسطى، العصور خالل اإلنجليزية املدن

وَشعبية. إنجيلية مصادر عىل موضوعاتها
أصول حول ألرسطو الشعر» «فن كتاب من املنقول االقتباس يف أستخدم (2)
وهو أرسطو استخدمه الذي األصيل اليوناني اللفظ الطفولة مرحلة يف «املحاكاة»
يف الكلمة إيلس جريالد ترَجم وقد األسطر، هذه يف مرات أربع يرد كما ،mimesis
imitationو imitativeو imitating كاآلتي: بالرتتيب، اإلنجليزية إىل األربع املرات هذه
هذا أن فسنجد mimesis لكلمة املزدوج املعنى إىل التنبُّه أردنا إن ولكنَّنا ،imitationو
النص. يُقلِّص املصطلح مع التعامل يف املرتجمني من وغريه إيلس اتبعه الذي األسلوب
جميع يف مكرَّر وهو بأرسه، الشعر» «فن كتاب نصِّ بطول يمتد منهجيٌّ تأثري وهذا

للكتاب. طالْعتُها التي اإلنجليزية الرتجمات
يستطيعون الثالثة سن يف األطفال أن (٢٠٠٩) وآخرون وايمان إمييل أثبتت (3)
باعتبارها صفراء طويلة بالستيكية كتلة تمييز مثل ما، ليشء التمثيلية الهوية حفظ
نفسه اليشء هذا استخدام وبني ذلك بني والفصل معني، تمثييل سيناريو يف أسنان فرشاة

ملعقة. باعتباره مختلف تمثييل سيناريو يف

244



ختامية تعليقات

سيجموند ناقشه الذي لذاك مشابه منطق من انطالًقا — لألفالم يُنَظر أصبح (4)
بوصفها اليوم — اليقظة وأحالم اإلبداعية الكتابة حول ١٩٠٨ عام الصادر بحثه يف فرويد
وظائف من العديد ق وتحقِّ النوم، أحالم من منطقية أكثر نحو عىل مرتابطة أحالًما
(١٩٦٨) هوالند نورمان مثًال: انظر املمتع؛ أسلوبها خالل من ولكن اليقظة، أحالم

و(٢٠٠٩).
التََّطوُّري؛ التكيُّف سبل من يَُعد الفن أن (٢٠٠٩) مؤخًرا داتن دينيس اقرتح (5)
جميًعا تمثل مزعومة، عوالم وتخيُّل والتخصيص واإلبداع املهارات اكتساب أن يرى حيث
إن داتن ويقول للبقاء. أسالفنا أهلية يف ساهمت التي للفن التكيُّفية القيمة من جانبًا
من ويستنبط للبرشية، بالغة أهمية ذات كانت موجودة غري أوضاع تخيُّل عىل القدرة
دون قيِّمة خربات هي: مهمة َميْزات ثالث توفر الحكايات أن العكسية الهندسة خالل

اآلخرين. نظر وجهات واستكشاف التعليمية، للمعلومات ومصادر مخاطر،
الثدِييَّات، منها تنحدر التي الحيوانات من طائفة وهي — الزواحف أن يُعتََقد (6)
فيتني جوليا بيَّنت وقد اإلطالق. عىل تلعب ال — ذاتها حدِّ يف للغاية اجتماعية ليست ولكنها
لدى اللعب وأصوات البرش لدى الضحك بني كبري تواُفق وجود (٢٠٠٥) توت وديتمار
بانكِسب ياك وصف فقد كذلك والدغدغة. الخشن اللعب أثناء والشمبانزي املكَّاك قرود
األطفال يلعب عندما ويتواصل طبيعيٍّا، ع الرُّضَّ األطفال لدى الضحك يبدأ كيف (٢٠٠٥)
ويقول يالحقه. الذي الطفل ضحك املالَحق الطفل ضحك فيها يفوق التي كاملالحقة ألعابًا
شخص يدغدغها حني وإنها، لعبها، أثناء سقسقة أصوات تُصِدر الفرئان إن بانكِسب
األنظمة أن عن وكشف تحديًدا. الشخص بهذا ترتبط األصوات، هذه تُصدر بحيث ما
التي نفسها هي اللعب يف الفرئان سقسقة أثناء الدماغ قرشة تحت تنشط التي الدماغية
هو االجتماعي اللعب أن بانكِسب أبحاث أظهرت وقد يضحكون، عندما البرش لدى تنشط

لالستمتاع. األمثل النموذج
اللعب ويتضمن أنواع، ثالثة إىل اللعب تصنيف صاحب هو (٢٠٠٥) سميث بيرت (7)

الحق. قسم يف أتناوله ما وهو األدوار، عىل يشتمل لعبًا أيًضا الرمزي
لدى اللعب عن املسئولة الدماغية املنطقة أن كذلك (١٩٩٨) بانكِسب ياك كشف (8)
نفرتض أن يجب أننا أرى ولكني االستكشاف، عن املسئولة املنطقة عن تختلف الحيوانات

بسهولة. مرتبطني يصبحان البرش عند واالستكشاف اللعب أن

245



األحالم كما

تهتمُّ ما عادًة األسطورية القصص أن (١٩٩٩) بيرتسون جوردان أوضح (9)
من يحمله (وما واملجهول معه) التعامل مهارات نجيد (الذي املعلوم بني بالتوازن
مهاراته عىل األساس يف يعتمد مجتمع أي أن من الرغم وعىل وفرص)، تهديدات
عموًما رها وتطوُّ املجتمعات ن تكوُّ بكيفية املتعلقة األعقد فاملسألة الحالية، وممارساته
الحكايات تأليف عىل قدرتنا ذلك ومن واالستكشاف، اللعب عىل قدرتنا عىل تعتمد أنها يبدو
نموذًجا، باعتبارها الترصف عىل القادرة الشخصية وهو — فالبطل ولهذا واستيعابها،
املجتمع من فرد هو — هرقل) أو بوذا (مثل كله العالم قصص يف مكرَّرة وتجدها
وهو للبرشية، الحي التاريخ تسبق أزمنة منذ موجود الخيايل، القصص خالل من متخيَّل
ممارسة متكرِّرة) (بصفة تشمل التي املخرتَعة املمارسات من مزيًجا شخصيته يف يجمع
تعتمد ثقافته، حسب كلٌّ املجتمعات، تكوين عىل البرشية القدرة إن االستكشايف. االخرتاع
التعليمات)؛ اتِّباع يشمل قد (الذي التقليد يف املتمثِّل شيوًعا األكثر بمعناها «املحاكاة» عىل
مجتمع أي أعصاب هي التي واملهارات املعتقدات نسج ويف اللعب، يف يحدث فالتقليد

الفن. بينها ومن االستكشاف، ممارسات يف وكذلك وأوتاره،
ليزيل أالن مقال العقل بنظرية وعالقته التمثييل اللعب حول املهمة املقاالت من (10)

.(١٩٨٧)
الذي (١٩٩٠) والتون ِكندال كتاب الفنون فلسفة حول املؤثرة الكتب من (11)
أثناء نعيشها التي املشاعر أن والتون يرى حيث خيايل؛ الخيايل الَقصص إن فيه يقول
مزعومة مشاعر هي سينما يف فيلم مشاهدة أو رواية قراءة من الناتج العاطفي تأثُّرنا
سينما يف رعب فيلم نشاهد عندما وهكذا، لعبهم. أثناء األطفال به يشعر الذي النوع من
إىل لَهَربْنا حقيقيٍّا كان لو ألنه حقيقيٍّا؛ خوًفا ليس الخوف هذا فإن بالخوف، ونشعر
امللحة الرغبة وهو الواقع، أرض عىل أثر له يكون الحقيقي الخوف ألن العرض؛ دار خارج
التي املشاعر إن عموًما والتون ويقول مقاعدنا. يف نبقى أننا يحدث ما ولكن الهرب، يف

مزعومة. إال تكون ال ولكنها وحسب، مزعومة ليست خيالية قصة متابعة عند تنتابنا
والتجريد والفنون) والعلم اللغة (ومنها فالثقافة رأيي؛ يف املسألة فهم والتون أساء
.(٢٠٠٠) هاريس افرتض كما التخيُّل ومن اللعب من التطور منظور من ينشآن كالهما
من بدًال البالغني، عند الفن إن بحيث ر؛ التطوُّ ملنظور مخالفة نظرية والتون ويطرح
نكوًصا نظره وجهة من يَُعدُّ وقوة، ترابًطا تزداد التي التجريدات من مجموعة اعتباره
التجريدي؛ للمنظور ا مضادٍّ موقًفا اتخذ قد أنه يبدو كما مفرتَضة. طفولية حالة إىل

246



ختامية تعليقات

هذا تعريفه مع يتعامل ثم ما، نوع من سلوكية نتيجة إىل تؤدي بأنها املشاعر يُعرِّف إذ
ألنني الرعب؛ فيلم من بالخوف شعرت قد أكون أن يمكن «ال ويقول: الَحْريف املستوى عىل

العرض.» دار من هاربًا أفر لم
االنجذاب بني ما (تجمع قديمة ازدواجية نظر وجهة من نسخة والتون مقولة
من العارش والكتاب والثالث الثاني الكتابنَْي يف أفالطون عنها عربَّ عر، الشِّ تجاه واالزدراء)
فيها قال «املحاكاة»، مفهوم حول مطوَّلة نقاشات مجموعة أول ساق حني «الجمهورية»،
هذا أن من الرغم وعىل (٦٠٨أ)، «طفولية» طبيعة ذو الشعر بأن أنفسنا نُذكِّر أن ينبغي إننا
فرويد وال أفالطون، ذكر عىل يأِت لم أنه فالغريب بعُد، فيما والتون عنه عربَّ ما جوهر هو
الطفولة. لعب نكوصإىل مالمح بها القصصالخيالية أن أيًضا هو يرى كان الذي (١٩٠٨)
(٢٠٠٩) دوان لستانيسالس ووفًقا القراءة، تعلُّم شك دون األمية محو يشمل (12)
الطبيعي العاَلم يف معينة خصائص عىل للتعرف متكيفة عصبية آليات بدوره هذا يشمل
الكلمات. ثَمَّ ومن واملقاطع، الحروف عىل للتعرف بها يُستعان واألركان، الَحوافِّ مثل
تكوين تتضمن القراءة فإن الكلمات، لتمييز تجري التي العملية هذه وبسبب وهكذا،
املعاني. وتمييز األصوات عىل التعرف عن مسئولة منفصلة بعمليات تتصل دماغية شبكات
التي للتفسريات مشابًها آخر تفسريًا (٢٠١٠) أولسون وديفيد أنا َطَرْحُت (13)
َلون عن لوريا ألكسندر طرحه الذي السؤال إن نقول وفيه ،(٢٠٠٠) هاريس بول اقرتحها
النوع من له عة املتوقَّ اإلجابة كانت بينما الرسدي، النوع من كان زيمليا نوفايا يف الدببة
الكتساب التعليم إىل بحاجة لكنهم الرسدي، األسلوب يأَلفون عموًما والناس املنطقي.
محض عىل بناءً االحتماالت معالجة من خالله من املرء يتمكَّن الذي املنطقي األسلوب

كلمات.
أن البعض يعترب بل الحاليَّني، والزمان املكان يف العيش يف بالطبع، ضري، ال (14)
األمازون غابات يف البرياها شعب إن (٢٠٠٥) إفريت دانييل يقول املثايل؛ الوضع هو هذا
األعداد نظام أن (٢٠٠٤) جوردون بيرت واكتَشف الطريقة. بهذه كلها حياته يعيش
غري لديهم الحكايات تأليف مهارات وأن كثري. اثنني، واحد، عىل: ببساطة يقترص لديهم
ذلك ومن الحديث، العالم مع للتعامل التجريدي للتفكري حاجة توجد ولكن رة، متطوِّ

والقصصية. الحسابية املهارات
برتتيب متعددة تجارب عيش لنا يُتيح األدبي اإلبداع أن كثريون أناس رأى (15)
غضون يف «ُخْضُت قال: حني ديدرو ِدني كتبه ما (٢٠٠٧) هانت لني اقتبس وقد رسيع،
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ِسِنيها» بكل الحيوات أطول تسعها تكاد ال املواقف، من هائًال عدًدا قليلة سويعات
ريتشاردسون. لصامويل رواية قراءته إثر (ص٥٥-٥٦)

فإن الكالم عىل املخ تلف تأثري عند أنه إىل (١٩٥٦) جيكوبسون رومان أشار (16)
يُصيب أن يندر ولكن الرتكيب، وظيفة من أو االختيار وظيفة من ينال ما عادًة التأثري هذا
الكلمات، اختيار يف يخطئ الدماغ من معنيَّ جزء يف بتلٍف املصاب فالشخص مًعا؛ االثنتني
وتأليف الكلمات تركيب يف الدماغ من مختلف جزء يف املصاب الشخص يخطئ بينما
يخضع ما أحيانًا التي االختبارات أحد إن جيكوبسون ويقول اآلخر. مع منها يتالءَم ما
كلمة تسمع عندما تفكر بَم طفل: سؤال تستطيع إذ مماثلة؛ نتائج تُظهر األطفال لها
فقد االستعارية)؛ (الوظيفة االختيار عىل يعتمد اإلجابات أنواع أحد أن وستجد «كوخ»؟
اإلجابات من اآلخر النوع يف بينما «قرص»، أو «كابينة» جيكوبسون) (بحسب الطفل يقول
ترتبط معيَّنة خصائص الطفل يذكر قد املجازية) الوظيفة عىل (أو الرتكيب عىل املعتمد

«الفقر». أو القش» «سقف مثل بالكوخ؛
فيها وصف التي الفقرة قرأ عندما أنه جمعنا حوار يف لودج ديفيد أخربني (17)
بمثابة نظره وجهة من األمر كان واملجاز، االستعارة قطبَي (١٩٥٦) جيكوبسون رومان
يف اعتمد كما بينهما، الفرق فيه بنيَّ أكاديميٍّا كتابًا ألَّف ١٩٧٧ عام ويف جديد، كشف
االستعاري، املستوى عىل بمصنٍع الجامعة شبَّه حيث عليهما؛ (١٩٨٨) جيد» «عمل روايته
امُلحارض بني — األجزاء بعض يف للغاية متقاربًا — تجاوًرا املجازي، املستوى عىل وقدَّم،

الخامس. الفصل يف املجاز حول املزيد أناقش وسوف املصنع. ومالك الجامعة يف
فسوف الخياطة، ماكينة عمل طريقَة املثال، سبيل عىل ما، شخص رشح إذا (18)
إقامة عملية ن تتضمَّ وربما له، عقيلٍّ نموذج صنع خالل من يقول ما املستمع يفهم
يف التفكري أو بيانية، مخططات رسم أو خياطة، ماكينة إىل النظر العقيل النموذج هذا
العقيل النموذج يشمل أن إىل آخر، شخص مع مناقشته أو للرشح، مختلفة تفسريات
.(١٩٨٦) العملية هذه دراسة عىل مياكي نيومي عكَفت وقد الرشح، يف املذكورة املبادئ
البرصي جهازه فإن ذراعه طول عىل معينة نقطة عىل نظره أحدنا يُركز عندما (19)
إبهامه؛ ظفر ُقْطر ضعف عىل تزيد ال صغرية ُرقعة تفاصيل إال عاٍل بوضوح يرى ال
معالجة عىل البرصية القرشة من و٥٠٪ البرصي العصب من ٪٥٠ حوايل يركز حيث
دقتها فتكون جميًعا األشياء بقية أما الصغرية، الرقعة هذه طريق عن الواردة املعلومات
املنظَّمة األشياء من لعالم نموذج بناء عملية عن عبارة الرؤية فإن وهكذا للغاية. منخفضة
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األبعاد، ثنائية صغرية لُرَقع ثابتة َمشاهد تعاُقب من البرصي الجهاز كوَّنه أبعاد، ثالثة يف
واحد جانب يف البرصي الحيِّز عىل كبري تغيري الثابتة املشاهد هذه مثل بني فيما طرأ وإذا

يُلَحظ. ال فإنه الرؤية، تثبيت نقطة من
يف املفاجئ أثره العقلية النماذج حول (١٩٤٣) كريك كينيث كتاب لقراءة كان (20)
من خليًطا ذلك قبل أراه كنُت الذي النفس علم مغزى فهم عىل طالبًا كنُت حني مساعدتي
حالية مقاربة ألهم أساًسا العقلية النماذج نظرية أصبحت لقد املرتابطة. غري املوضوعات
١٩٨٣ عامي كتابَيْه إىل ارجع جونسون-لريد. فيل مقاربة وهي التفكري، عملية لفهم

و٢٠٠٧.
أبحاثًا (٢٠٠٣) جالكسبريج سام أمثال من املعريف النفس علم داِرُسو أجرى (21)

اللغة. يف االستعارات عمل كيفية حول كثرية
ريموند افرتض ،(١٩٨٠) جونسون ومارك ليكوف جورج لعمل امتداد يف (22)
االستعارة مثل بحتة، بالغية مىض فيما تَُعدُّ كانت التي العمليات أن (١٩٩٤) جيبس
نفسها، البرشي العقل وظائف إنَّ الزخرف. العقلية حياتنا يف دورها يتعدَّى واملجاز،
ذلك كلُّ لإلعجاب؛ إثارًة إنجازاته أكثر ويف اليومية، التفكري عمليات أثناء عمله وطريقة

أعماقه. يف شاعري فهو ثم ومن تخيُّيل،
املعنى بفهم املتعلِّقة وجونسون ليكوف نظرية (٢٠٠٢) هوجان باتريك فنَّد (23)
بعبارة املقصود أن مثًال وبنيَّ بها، الضعف نقاط ببعض ا محتجٍّ االستعارة، خالل من
أبيض»، به «املشتبه عبارة عن مختلفة معاٍن مجموعة إثارة بيضاء» سميث «سيارة
جرَّاح عن (١٩٨٩) ترينر ومارك ليكوف جورج طرحه آخر بمثال هذا مثاله ويقاِرن
وفًقا العبارة هذه فهم أردنا إذا املريض». فقدنا «لقد قائًال: العمليات غرفة من يخرج
املستهَدف املجال عىل للفقدان املصدري املجال من املعنى إسقاط علينا ينبغي لتحليلهما،
عىل يساعد ال للفقدان املصدري املجال أن غري العمليات، غرفة داخل حدث بما املتعلِّق
املجال بهذا املرتِبطة التجريبية املعاني أكثر ألن هوجان؛ قول حدِّ عىل املقصود املعنى فهم
لعبة، يف نقاط فقدان أو رسقته، أو ضياعه بسبب ما غرض فقدان هي: شيوًعا املصدري
نتيجة كيلوجرامات خمسة فقدان أو الزحام، وسط شخص فقدان أو الطريق، فقدان أو
غرفة داخل حدث ما فهم يف املعاني هذه من أيٌّ يساعد ال ولكن غذائية، حمية اتِّباع
(كما بعينه معنى يقصد هنا واملتحدِّث حياته، فَقد املريض أن هو حدث ما ألن العمليات؛
يف البحث املستِمع عىل وينبغي األبيض)، به واملشتبه البيضاء السيارة مثاَيل يف الحال هو

املقصود. املعنى ملعرفة فقدان كلمة معاني
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إذا عما تكشف التي الوظيفي املغناطييس بالرنني التصوير دراسة أجرت (24)
ليزا ال أم الدماغ يف بالعضِّ املرتبطة املناطق ط تُنشِّ جرحه» عىل «عضَّ مثل عبارات كانت
إىل (٢٠٠٨) دامازيو وأنطونيو زاده عزيز ليزا َلت وتوصَّ .(٢٠٠٦) وزمالؤها زاده عزيز
الحركي النظام عىل تأثريها يتوقف معيَّنة تقليدية داللة استعارة أي تْكتِسب حاَلما أنه
وهي أرحل»، «سوف وتعني الرحال» أشد «سوف جملتني: تأليف سأحاول واآلن، للدماغ.
صورة وليست بالتكلُّم، مرتبطة صورة فهي آخر، إىل مجال من املعنى نقل تستدعي ال
عبارة من املقصود نفسه الحريف املعنى بخالف يشء أي بها يُقصد وال بالتفكري، مرتبطة
عىل تأثري حدوث العبارة هذه سماع عند املرء يتوقع أن املنطقي غري ومن أرحل»، «سوف
يف نشاط حدوث ع توقُّ يمكن كان وإن وجذبها، األشياء بشد تتعلق دماغية منطقة أيِّ
«سوف مثل عبارة نجد ذلك من العكس وعىل املكان، بمغادرة املرتبطة الدماغية املناطق
األذهان إىل وتستدعي وبالتفكري، بالكالم مرتبطة صورًة تصلُح أملك» ما بكل أهاجمه
التي األساليب اتَّبعوا ما إذا الباحثون، يلحظ أن عي وتوقُّ الحالتني. كلتا يف النزاع معنى
تُحِدث سوف الجملة هذه قراءة أن املقارنة، لعقد وزمالؤها زاده عزيز ليزا استخدَمتها

جسديٍّا. آخر يهاجم لشخص فيديو مقطع مشاهدة أثر يشبه أثًرا
نيَّة إىل االستعاري للمعنى صورة أي اكتساب (٢٠٠٨) ستني جريارد أرجع (25)
يقتيض الذي التشبيه هذا (ويشمل استعاري بأسلوب استخدامها الكاتب أو املتحدث
بيانات قواعد دراسة خالل من وزمالؤه ستني وجد وقد آخر)، إىل مجال من املعنى نقل
تعريفات أشمل إىل االستناد مع حتى أنه وإنجليزية هولندية وُمفرََّغة مكتوبة لنصوص
ضمن اللغة وحدات جميع من فقط ٪١٣٫٥ من أكثر تصنيف يمكن فال االستعارة،
الخطاب يف املستخَدَمة االستعارات كل من ٪٩٩ نسبة فإن اآلخر الجانب عىل االستعارات.
تُعاَلج إنها أي تقليدية؛ هي واملحادثات الخيايل، والقصص اإلخباري، والخطاب األكاديمي،
يف منَدِرًجا صنًفا باعتبارها وإنما آخر، إىل مجال من املعنى نقل خالل من وليس َعقليٍّا،
كتلك املعنى، لتحديد املتَّبَعة نفسها العمليات خالل من مثًال وذلك للمعنى، واحد مجاٍل
يف الكلمات معاني عن نبحث (كما االستعارية غري املصطلحات مع املستخَدمة العمليات
املتحدِّث أو الكاتب نية مدى يف تتمثَّل ستني، قول حد عىل هنا، واملسألة عقيل). قاموس
يف اآلتي باملثال ستني استعان وقد املعنى. مجاالت بني للتنقل مستمعيه أو قرائه دعوة
األسبوع أطروحتي عن أدافع أن «يجب ما شخٌص قال إذا املؤتمرات: أحد يف ألقاه خطاٍب
داٍع أي يوجد ال ولكن القتال، من مقتبَس تعبري هذا إن وجونسون ليكوف سيقول القادم»
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شفهي اختبار حضور ببساطة تعني هنا «أدافع» كلمة إن حيث الداللة؛ هذه الستدعاء
ففي حرب» القدم «كرة ما شخص قال إذا ذلك، من العكس وعىل فيه. أسئلة عن واإلجابة
مجاَيل بني املعنى نقل عملية إثارة شأنه من قصد، عن موظَّف بالغي تشبيه العبارة هذه

العنيف. والقتال القدم كرة
لالستعارة القياسية الداللية الرؤية تسميه ما (٢٠٠٧) جيورا راخيل ترشح (26)
الحريف التفسري هذا أن ثبت وإذا الحريف، التفسري هو املعنى من فيه يُنَظر ما أول بأن
من خاص لنوع مادة االستعارة تصري وهكذا آخر، بالغيٌّ بديل محله يحلُّ مالئم، غري
يُعتََقد إذ عصبية؛ انعكاسات املعالجة من النمط لهذا أن جيورا وتوضح البديلة. املعالجة
من األيرس النِّصف يف اللغة عن املسئولة املناطق يف رسيًعا تُعاَلج الحرفية املعاني أن
تختتم ثم الدماغ، من األيمن النصف يف وتعاَلج االستعارية املعاني ل تُؤجَّ بينما الدماغ،
من األيمن النصف يف خاصة معالجة تستلزم االستعارات أن يف املتمثل االعتقاد إن قائلة:
ويتعلق أوضح، تفسريًا النتائج يُفرسِّ مفهوًما منه بدًال وتطرح باألدلة، مدعوم غري الدماغ

سواء. حدٍّ عىل واملجازية الحرفية التعبريات عىل وينطبق والجمل، العبارات بغرابة
هي: جيورا قول حد عىل الكالم» و«خالصة

استنتاج املعقول من يبدو … االستعارة بمعالجة املتعلِّقة النتائج ل تأمُّ بعد
للتعبريات حساًسا ليس الدماغ وأن فريدة، ليست ذاتها حدِّ يف االستعارة أن
املعنى، وضوح بدرجة تتعلق حساسيته إن بل بالذات، الحرفية أو االستعارية
ونية زات، املَحفِّ معاني وشفافية املفتوحة، والنهايات الداللية، العالقات وتباُعد

(ص١١٣) السياق). مالءمة عن النظر (برصف املتحدِّثني

ترجمة هي منها أقتِبُس التي جلجامش» «ملحمة من اإلنجليزية النسخة (27)
مثل: اإلنرتنت، عىل عديدة أخرى نسًخا ة ثمَّ ولكن املراجع)، قائمة (انظر جورج أندرو

.http://www.aina.org/books/eog/eog.pdf
ر تطوُّ مع ينمو اللعب من نوع الثقافة أن (١٩٥٥) هاوزينجا يوهان يفرتض (28)
اإلنسان يزيد اللعب أن وكذلك رية، تطوُّ طبيعة ذات الثقافة أن وافَرتَض الطفولة، لعب
اعتبار ويمكن له، العقل يُقيمه عاَلم يف العقل، ملعب يف يقع عر الشِّ أن يرى وهو ا، ً تحرضُّ

هاوزينجا. توقف حيث من متابعة (١٩٦١) جوفمان إيرفينج عمل
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مثل الخيالية العوالم يف النظر من بحكمة (١٩٦١) جوفمان إيرفينج مكَّننا (29)
كما ألنفسنا تقديمنا أساليب عىل يعتمد العادي العالم أن (١٩٥٩) بنيَّ كما اللعب، عالم

املرسح. خشبة عىل ممثِّلني ُكنَّا لو
أن أيًضا هو ويرى بالرتفيه، االستمتاع أسباب عن رأيه (٢٠٠٨) تان إد قدم (30)

اللعب. عىل سة مؤسَّ الخيالية القصص
فاصًال خطٍّا يرسم أن للمرء يمكن ال أنه (١٩٥٣) فيتجنشتاين لودفيج كتب (31)
فيتجنشتاين: وتساءل مستبَعدة. وتلك نة متضمَّ األنشطة هذه ويقول اللعبة، فكرة حول
الرغم عىل ولكنَّنا .(٦٨ (الفقرة «ال.» أجاب: ثم الفاصل؟» الحد تعيني تستطيع «هل
كلمات استخدام نستطيع أننا حقيقُة بنجاح. «لعبة» كلمة استخدام نستطيع ذلك من
من األلعاب ماهية معرفة من االقرتاب يمكن ولكن ة، مهمَّ تعريفها بالرضورة يمكننا ال

.(١٩٦١) جوفمان قراءة خالل
التعامل فكرة عن بقوة املدافعني وأحد املحَدثني، املعلِّقني من بوث وين يَُعد (32)

.(١٩٨٨) أصدقاء باعتبارهم واملؤلِّفني الشخصيات مع
الناس يجعل الذي السبب عن (٢٠٠٨) نولز وميجان جاردنر ويندي استقصت
رأى كيف أيًضا واستْقَصت حقيقيني، أناًسا لة املفضَّ التليفزيونية الشخصيات يعتربون
واتضح لة. مفضَّ ليست ولكن نفسها، بالدرجة مألوفًة ذاتها الربامج شخصيات الناس
أي من املشاركني إىل بالنسبة واقعية أكثر كانت املفضلة الشخصيات أن الدراسة من
املشاركني إعجاب أساس عىل ُحدِّد الواقعية معنى أن وبدا لة، مفضَّ غري شخصيات
غري أو لة املفضَّ لشخصيتهم صورة املشاركون رأى ثانية، دراسة ويف بالشخصيات.
وعندما تأديتها. لهم يسبق لم جديدة مهمة أو يُجيدونها مهمة أداء منهم وُطِلب لة، املفضَّ
أداؤهم كان املفضلة شخصيتهم صورة وجود يف يجيدونها التي املهمة املشاركون أدى
كان ذلك، من العكس وعىل لة، مفضَّ غري شخصية صورة وجود يف قوه حقَّ مما أفضل
والتعويق التيسري عليه يُطَلق ما آثار هي تحديًدا وهذه الجديدة، املهمة يف أسوأ أداؤهم

الحقيقيني. األشخاص مع االجتماعي النفس علم دارسو أثبتهما اللذين االجتماعيني
أسربجر ومتالزمة د التوحُّ إن (٢٠٠١) وآخرون بارون-كوهني سايمون يقول (33)
عن العجز كذلك يشمالن — فهمه يجيدون وال باآلخر بهما املصابون يهتمُّ ال اللذين —

العقل. لنظرية واالفتقار الوجدانية، املشاركة
٢٠٠٨؛ تومازيلُّو، ٢٠٠٧؛ وآخرون، (هريمان وزمالؤه تومازيلُّو مايكل جمع (34)
الشمبانزي قرود من يتميَّزون البرشال أن فكرة ة صحَّ عىل أدلًة (٢٠١٠ وهريمان، تومازيلُّو
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عىل (قادرون فواعل أننا ندرك فنحن اجتماعيٍّا؛ أذكى بكونهم ولكن عموًما، أذكى بكونهم
هذا، الشمبانزي قرود تدرك ال بينما أيًضا، هم فواعل اآلخرين أن ونعلم العالم)، يف الفعل
التواصل إن ويقولون اإلنسان، لدى الثقايف الذكاء فرضية هذا عىل الباحثون هؤالء ويُطِلق

املشرتكة. املتباَدلة املعرفة عىل قائم البرشي
الكتشاف اإلحصائية الهرمي االنحدار بطريقة (٢٠٠٨) كوماي جويل استعانت (35)
الطريقة هذه وتطبَّق الرسدية، املهارات عىل للقياس قابل تأثري العقل لنظرية كان إذا ما
من ص املحور (عىل الدراسة يف املشاركني جميع حققها التي النتائج تعيني خالل من
بالرتتيب النتيجة عىل تؤثر قد أنها الباحث يعتقد التي العوامل من كلٍّ مقابل املخطط)

املخطط). من س املحور (عىل
تأثري لها يكون قد العاملة والذاكرة اللغوية والقدرات السن عوامل أن كوماي رأت
مخططك، صمن املحور عىل الرسدية املهارة قياسات تُعنيِّ أنك تخيَّل الرسدية. املهارة عىل
نقاط ط متوسِّ يُغطي خيالك يف مستقيًما خطٍّا ارسم ثم س، املحور عىل السن وعامل
حذف إحصائيٍّا الوارد ومن الرسدية. املهارة عىل السن تأثري يمثل الخط هذا البيانات.
أنوي الذي وهو — هذه الحذف عملية عن للتعبري استخدامه الشائع واملصطلح األثر، هذا
العامل، هذا الباحث حذْف وبعد وهكذا العامل. هذا ضبط هو — أيًضا أنا استخدامه
وبهذه قائمته. يف التالية األخرى ات املتغريِّ أثر وحذف التايل العامل إىل االنتقال اآلن يستطيع
ضبط مع حتى الرسدية، القدرات عىل تؤثر العقل نظرية أن إىل كوماي لت توصَّ الطريقة،
أثرها. حذْف أي العاملة)؛ والذاكرة اللغوية، واملهارات (السن، األخرى املحتملة املتغريات
عىل مؤثًِّرا آخر عامًال (٢٠٠٥) ريس وإيلني ترايونفي جابرييل اكتشف (36)
من والنصف الخامسة يف أطفال لها وخضع أجرياها دراسة يف املبكرة الرسدية املهارات
كان األصدقاء هؤالء وبعض خياليُّون، أصدقاء لديهم كان األطفال هؤالء فنصف العمر،
خيايل صديق لديهم الذين األطفال من ُطِلب وعندما الخيالية، القصص من مستوًحى
الكلمات من أكرب عدد عىل احتوت أفضل، قصص رسد من تمكَّنُّوا ما، قصة رسد إعادة
يكن لم الذين األطفال مع مقارنًة القصصية، العنارص من وغريها والحوارات الوصفية
اللغوية املفردات مستوى تساوي من الرغم عىل الفرق هذا لُِحظ وقد خيايل، صديق لديهم
خيايل. صديق لديهم كان الذين وأولئك خيايل صديق لديهم يكن لم الذين األطفال لدى

دائرة يف األشخاص عدد أن إىل (٢٠٠٧) َدنبار وروبرت ستيلر جيمس ل توصَّ (37)
قدراته بني الفردية الفروق إىل استناًدا به التنبؤ يمكن شخص ألي املقرَّبني األصدقاء
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الشخص معهم يتعامل الذين األشخاص عدد تفسري يمكن بينما العقل، بنظرية املرتبطة
املتعلِّقة املهام يف الشخص هذا أداء خالل من مألوفني اجتماعيني معارف باعتبارهم
مع للتعامل تفصيلية عقلية نماذج تكوين إىل بحاجة املرء أن ذلك من ويُستدلُّ بالذاكرة،

املألوفني. الرشكاء
يشء إسقاط يف تتمثَّل التي الَعْزو نظرية (١٩٩٩) نيكرسون ريموند طرح (38)

اآلخرين. عىل أنفسنا عن نعرفه مما
نظرية إىل املنسوبة الخصائص من العديد أن (٢٠٠٨) هاتو دانييل يفرتض (39)
النفسية الرسديات يف يحدث معنيَّ فهم يف: يتمثَّل أبسط، آخر يشء من تنبع العقل
لها األشخاص ترصفات أن مفاده وغريها) واملحادثة، الخيالية، القصص (يف الشعبية

يقصد: ما لرشح مثًال لنا يرضب ثم تُربِّرها، أسباب
مرآب إىل سيارته نقل أمر تُرتِّب أن زوجته من وطلب سفر، عىل كان أنه هاتو يحكي
من الحجز أمر برتتيب لت «تفضَّ إنها وقال املرآب، هاتف رقم أعطاها عودته، لحني البلدة
مطار إىل توصييل عىل زوجتي وافَقت رحلتي يوم صباح «يف قائًال: تابع ثم (ص١٨). أجيل»
هي وتقدمتني سيارته، يف كلٌّ انطلقنا، وهكذا أوًال. املرآب يف سيارتي أترك أن بعد هيثرو
(إن هاتو السيدة أن كان ذلك بعد حدث ما ولكن (ص١٨). أمتعتي» كل وبها بسيارتها
أكملت املرآب، إىل املؤدِّي الدوران يف االنعطاف من بدًال اللقب) بهذا إليها نشري أن لنا كان
الرغم عىل تفعل، كانت ما أفهم ولم الحرية، «تملََّكتني هاتو: يقول رأًسا. األمام إىل طريقها
(ص١٩). وشخصيتها» ماضيها وكذلك بالتفصيل، املوقف مالبسات أعرف كنُت أنني من
أعطاه الذي الهاتف رقم أن ظنَّت فقد بنفسها، الحجز أمر رتَّبت هاتو السيدة أن من بالرغم
هناك. إىل متجهًة كانت وقد (ص٢٠)، املجاورة» القرية يف القديم مرآبنا «رقم كان هاتو لها
«التوصل بإمكانها العقل نظرية عن قائمة نظرية أي توجد ال أنه إىل هاتو يشري
عىل بناءً ف تترصَّ كانت زوجته أن إىل وانتهى (ص٢٠)، التفسري» هذا إىل شكوك دون

هاتو: يقول ولهذا تخمينه، يستطع لم أنه من الرغم عىل معني سبب

تستند … عمليٍّا العمدية األفعال مغزى فهم عىل قدرتنا أن هي أطروحتي
كيفية ومعرفة باملوقف، تتَّصل التي التفاصيل أي العموم يف معرفتنا إىل
الرسديات وتنفرد خاصة. حاالٍت يف املناسب الوقت يف املناسبة التعديالت إجراء
أمثلة تُوفر ألنها الفهم؛ من النوع هذا لتنمية التامة بمالءمتها الشعبية النفسية
(ص٣٥) ومناسبة. غنية بيئات إطار يف أسباب عىل بناءً فون يترصَّ ألشخاص
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روبني كتبه مقال أوستن جني سخرية تناولت التي الكثرية املقاالت بني من (40)
الصعب من ألنه نادر؛ نرص وتحامل» «كربياء «النرصيف أن: إىل فيه انتهى (١٩٦٣) براور
«بتغريُّ يُمرَّان وامرأة لرجل واقعي وطرح بحتة ساخرة رؤية بني ما التوازن تحقيق للغاية

(ص٧٥). املشاعر»» يف جذري
هو ما أن إىل يشري الذي بمعناها العموم يف السخرية فكرة أتناول الكتاب، هذا يف
درامية سخرية من أحيانًا األدب يتناوله الذي باملعنى وليس طي، وَرشْ غامض مكتوب
نفسها. الشخصية تعرفها ال بينما الشخصيات إلحدى مهمة معلومة القارئ فيها يعرف
حيث من الرسد يف طية الرشَّ الخاصية هذه عن (٢٠٠٢) برونر جريوم تحدَّث (41)
يف املتَّبَع التنبؤ أسلوب مع باملقارنة املقدمات، عىل تعتمد النتائج وجعل االحتماالت وضع

العلوم.
أكسفورد جامعة نرش دار نرشته وتحامل» «كربياء لرواية املعتَمد النص (42)
الرابط: هذا خالل من اإلنرتنت عىل عليه العثور ويمكن املراجع، ثبْت يف وارد هو كما

.http://www.gutenberg.org/files/1342/1342.txt

اإلبداع الثالث: الفصل

القارِّية، أوروبا يف تقريبًا ١٧٥٠ عام بدأ قد الرومانيس العرص أن اعتبار يمكننا (1)
إنجلرتا. يف نظريته رشحوا من بني من كولريدج تايلور صامويل ويَُعدُّ

ويبنيِّ النفسية الناحية من لإللهام الرومانيس املفهوم يتناول أعرفه كتاب أفضل (2)
.(١٩٨١) بريكنز دانييل بقلم كان للتعديل احتياجه مدى

ريفيو باريس ملجلة مقابلة يف اإللهام عن املثال، سبيل عىل أوبريان، إدنا تحدثَت (3)
اإللهام» مصدر الالوعي، إىل أقرب املرء فيه يكون الذي الوقت ألنه صباًحا؛ «أكتب قائلة:

(ص٣٥٦).
من تتكوَّن اإلبداعية العملية أن نظرية صاحب هو (١٩٦٢) واالس جراهام (4)

ق. والتحقُّ املفاجئ، واإلرشاق الالواعية، والحضانة اإلعداد، هي: مراحل؛ أربع
هو إلنسان، خَطرت فكرة أفضل كانت داروين فكرة إن قال الذي الفيلسوف (5)

ص٢١). ،١٩٩٥) دينيت دانييل
يف داروين اتَّبَعها التي الخطوات (١٩٧٤) باريت وبول جروبر هارولد تتبَّع (6)
تلك جروبر ووصف كتبها، التي الكثرية الدفاتر دراسة من التطور لنظرية مقاربته
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الشخيص املعريفِّ ره تطوُّ خالل منَّا كلٌّ بها تقدَّم التي للخطوات مماثلة بأنها الخطوات
واالجتماعي املادي العالم عمل طريقة فهم يف األعقد النظريات إىل البسيطة النظريات من
مبدئيٍّا، األطفال يظن .(١٩٦٩ وإنهيلدر، بياجيه مثًال، (انظر بياجيه جون اكتشفها كما
أن يظنون بحيث أوسع؛ مساحة عىل االنبساط تعني «أكثر» كلمة أن املثال، سبيل عىل
أقرص، صف يف املوجودة القروش من أكثر القروش من طويل صف يف املوجودة القروش
املجموعة لتحديد السبيل بأن (فهم) نظرية إىل طة متوسِّ مراحل يف إال لون يتوصَّ وال

مجموعة. كل يف املوجودة األشياء إحصاء هي مجموعتني بني من الكربى
يف يبالغ لم وينيكوت دونالد كان إذا عما تتساءل أنها كاديو فالنتني أخربتني (7)

ورضا؟ هدوء يف العيش عىل القادرين الناس عن ماذا اإلبداع: أهمية تقدير
للخربات؛ اآلنية املالحظة طريقة ى تُسمَّ طريقًة تشيكسينتميهاي ميهاي استخدم (8)
التي دراساته أوىل ومن حياتهم، يف املتنوِّعة األنشطة خربة الناس يعيش كيف الكتشاف
تزجية كيفية عن دراسة (١٩٨٤ الرسون، وريد (تشيكسينتميهاي الطريقة بهذه أجراها
بمقابالت الطريقة هذه أخرى دراسات يف تشيكسينتميهاي وألَحَق املراهقني، لدى الوقت
إىل اإلشارة موضع تيل التي الفقرة يف املقتَبَسة واألقواُل املبحوثني، مع أجراها شخصية

.١٩٩٦ عام ألََّفه الذي كتابه من مأخوذة الختامي التعليق هذا
وأن مقنًعا، يكون أن هي العلمية املوضوعات يف الكاتب ة مهمَّ أن من الرغم عىل (9)
العلمي العمل فإن عليه، متفق واحد معنى إىل للوصول أعماله من عمل كل يف يسعى
من دوًما سيوجد وأنه رشطية، النتائج أن فيها الكل يعرف اجتماعية شبكة من جزء هو

أفضل. نظريات ويطرح جديدة أدلة يقدم
تعليم أن (٢٠١٠) ويلز-جوبلينج وريبيكا أالن وجريج بيسكني جوان أثبتت (10)
الرمزية املعاني مالحظة عىل الثانوية املرحلة طالب مساعدة يف مفيًدا كان الرمزية مفهوم
دروًسا الذينحرضوا الطالب يتمكَّن لم بينما األوىل، للمرة يقرءونها نسبيٍّا صعبة قصيدة يف
نفسها، القصيدة يف الرمزية املعاني مالحظة من الرمزية؛ تعلُّم دون ولكن الشعر عن

أعىل. بدرجة بالقصيدة الرمزية مفهوم تعلَّموا الذين الطالب استمتع ذلك، عىل عالوًة
روزنبالت لويس يد عىل بدأت قد القارئ استجابة حركة أن عموًما يُعتَقد (11)
الكتب ومن البداية. يف املهمة (١٩٦٨) هوالند نورمان مجهودات إغفال دون ،(١٩٣٨)
عن االختالف تمام املختلفة القارئ، استجابة بحركة تأثرت التي اإلنجليزية للغة الدراسية
روبرت بقلم الخيالية» للقصص االستجابة «تطوير كتاب الدراسية، الجدد النقاد كتب

.(١٩٨٣) بروذروف
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جرييج ريتشارد كتاب يف محورية أهمية (١٩٣٢) بارتِلت فريدريك احتل (12)
وجهة لدعم بارتِلت عمل عىل جرييج اعتمد إذ (١٩٩٣)؛ الخيالية القصص نفس علم حول
التي نفسها املعرفية العمليات عىل وتذكُّرها الخيالية للقصص فهمنا يف نعتمد بأننا نظره
أي يحتاج ال الخيالية القصة فهم إن حيث وتذكُّرها؛ حياتنا يف األحداث لفهم نستخدمها
بويد برايان افرتاض يف بارزًة أهميًة بارتِلت عمل يحمل كذلك، مميزة. أو خاصة عمليات

التطور. يف تكيُِّفيَّة قيمة لها كان القصص أن (٢٠٠٩)
شاسعة، بفروق العادية الذاكرة دقتها يف تفوق ذاكرًة الناس من القليل يمتلك (13)
لوريا ألكسندر املجال: هذا يف الرائد عمل إىل ارجع كثريًا. تُعييهم القدرة هذه أن غري

.(١٩٦٨)
املعاني» «متعدد أي «بوليسيموس» مصطلح (١٩٨٦) برونر جريوم يستخدم (14)
ل ونؤوِّ نقرأ أن ينبغي أننا هي السائدة «الرؤية ويقول: األدبي، الخيايل الَقصص لوصف

(ص٥). النص» من « «أدبيٍّ معنًى أي استخراج أردنا إذا متعدِّدة بطرق
أحيانًا وتحمل فوج، مجلة يف مرة أول ساعة» «حلم شوبان كيت قصة ت نُِرشَ (15)
يف كما واسع، نطاق عىل اإلنجليزية باللغة اإلنرتنت عىل متاحة وهي ساعة»، «قصة عنوان

.http://www.vcu.edu/engweb/webtexts/hour/ الرابط: هذا
فيها ن يُدوِّ التي الطريقة هذه (١٩٨٨) سِييلمان وأوشه الرِسن ستيف اخرتع (16)
من طلبا حينما القراءة، أثناء مهمٍّ عقيلٍّ حدث وقوع عند الهامش عىل مالحظاته املرء
ْعُت وسَّ وقد ذكرى. لهم خطرت كلما الهامش يف والتدوين قصة، قراءة األشخاص بعض
تخطر عندما «ذ» حرف كتابة ثم قصة، قراءة املشاركني من طلبُت عندما الطريقة هذه
القراءة، من االنتهاء وبعد . معنيَّ بشعور ون يحسُّ عندما «ش» حرف وكتابة ذكرى، لهم
الكتابة يُشبه بأسلوب تلك ومشاعرهم ذكرياتهم عن والكتابة الرجوع املشاركني من طلبُت
بشبكة يتعلق فيما أنه كذلك الحظ .(٢٠٠٢ أوتيل، املثال، سبيل عىل (انظر، مفكِّرة يف
عىل قدرتنا تدعم أنها واقرتحُت األول، الفصل نهاية يف وصفتُها التي املركزية، الدماغ
الشبكة هذه مع تتداخل التي النفسية العمليات فإن واستدامتها، املحاكاة نماذج إقامة
قد أخرى وخواطر املستقبلية، االحتماالت يف والتفكري الذاتية، الحياة سرية ذكريات تشمل

نفسه. الشخص انشغاالت عىل مبنيًة باعتبارها تُفرسَّ
الذكريات دخول كيفية حول أكسلراد إليس مع بالتعاون أجريتها التي الدراسة (17)

.(٢٠٠٢) أوتيل يف حة موضَّ َرسدها إعادة عند القصص عىل الشخصية
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الشعورية الحالة اختالف حول ناندي سيما مع بالتعاون أجريتها التي الدراسة (18)
التفكري أنماط واختالف كول»، «سارة بانكس راسل قصة قراءتهم عند للقراء العامة
التفكري يف الفروق أن يُذَكر .(٢٠٠٤) أوتيل يف حة موضَّ بها وا أحسُّ التي املشاعر باختالف
والذين بالحزن شعروا الذين القراء بني فيما األمامي والتسلسل الرجوعي التسلسل بني

إحصائيٍّا. مهمًة كانت القصة قراءة جرَّاء بالغضب شعروا
«الفابيوال» مصطَلَحي طرح من أول هو (١٩١٩) شكلوفسكي فيكتور كان (19)
(القصة) story هي: بالرتتيب اإلنجليزية إىل املعتادة ترجمتهما وصارت و«السوزيت»،
الشكالني إىل اآلتي فيه يُنَسب الذي (١٩٩٣) مكاريك إيرينا كتاب انظر (الحبكة)؛ plotو
الحكائية املوضوعات من سلسلة من القصة «تتكون توماشفسكي: بوريس الرويس
املحدَّد الزمني بالرتتيب ولكن نفسها املوضوعات تلك الحبكة تقدم بينما الزمني، برتتيبها
««مات يقول: إذ الفارق هذا إىل فورسرت إم إي ويُشري (ص٦٣٢). النص» إطار يف لها
(ص٨٢). حبكة» الحزن» من امللكة ماتت ثم امللك «مات أما قصة. امللكة» ماتت ثم امللك
اللغوية»، موسكو «حلقة األوىل رئيستني؛ مجموعتني الروسية الشكالنية ت ضمَّ (20)
بيرتسبريج، سانت يف «األوباياز» جماعة واألخرى جيكوبسون، رومان أعضائها أبرز وكان
أنفسهم وا يَُسمُّ لم أنهم بري فان فييل نبََّهني وقد شكلوفسكي. فيكتور يقودها وكان
تَُعد «الوظيفيني» كلمة ولعلَّ قدرهم)، من ينتِقص تعبريًا ذلك كان (بل «الشكالنيني»

أفضل. مصطلًحا
«بنية مصطلَحْي اقرتَحا َمن أول (١٩٨١) ليتشنشتاين وإد برور ويليام كان (21)

الخطاب». و«بنية الحدث»
فيها، إبداًعا العنرصاألقل هي شكسبري مرسحيات يف الحدث بنْية كانت لو حتى (22)
عبقرية. املقتبَسة أعماله من العديد أحداث ِبنْيات أن يل أوضَح بويد برايان فإن أؤكد، كما
ووسط بداية من تتكوَّن أن يجب الحبكة إن الشعر» «فن يف أرسطو يقول (23)
ويبدأ ومرشوعاتهم، وشخصياتها، وخلفيتها، القصة لبيئة استعراًضا البداية تُمثِّل ونهاية.
صادم تعقيد أو ل تحوُّ أو حدث وقوع بداية اعتباره فيمكن الوسط أما يشء. كل منها
القصة. مدار عىل الحدث هذا ويُعاَلج البداية، يف املذكورة األمور سري يربك ما، نوٍع من
الشبح بظهور الوسط يبدأ «هاملت» مرسحية ويف الحلول، من ما نوًعا النهاية تضمُّ بينما

لهاملت.
إنجولز دانييل اإلنجليزية إىل ترجمه الذي «لوكانا»، كتابه (يف أبينافاجوبتا يَُعدُّ (24)
تُرجمت آخر منظِّر وثمة الهندية، الشعرية للنظرية املميَّزة املصادر أحد (١٩٩٠ وزمالؤه،
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أبينافاجوبتا تناولها التي والكتابات أناندافاردانا. هو وزمالئه، إنجولز كتاب يف أعماله
من مأخوذة مسافر، ضيف عليها يحلُّ عندما الشابة الزوجة عن تتحدث التي بالتحليل،

وزمالئه. إنجولز كتاب من ٩٨ صفحة
(١٩٤٦) كولينجوود روبني أسماه ما وبني التجسيد فكرة بني الربط إىل أميل (25)
تجسيده نعيد أن التاريخ، فهم أجل من علينا، إن كولينجوود يقول التجسيد». «إعادة
أن نضيف قد كولينجوود، إشارة اتبعنا وإذا تاريخية. رواية نقرأ كنا لو كما بأنفسنا،

عقولنا. داخل تجسيدها إعادة منا تستلزم رواية أي قراءة
تبدو اللغة يجعل املألوف عن «الخروج إن «الخطابة» كتابه يف أرسطو يقول (26)
الجزء الثالثة، (املقالة عليها» الغرابة من َمسحة إضفاء املستحَسن فمن ولهذا … أفخم
أن وبيَّنَت االقتباس، بهذا البحثية ورقتها (٢٠٠٧) جيورا راخيل استهلَّت وقد الثاني).
األفضل من ولكن الدماغ، يف خاصة معالجة أي تتطلَّب ال الطريقة بهذه اللغوية االستعارة
ما غالبًا التي امليزة (وهي غرابتها حيث من العصبي املنظور من مناقشتها ذلك رغم
وصف وقد صلة. ذات بأنها نفسه الوقت يف شعور مع التغريب)، اليوم عليها يُطَلق
هي اللفظية الصياغات تلك أبَلغ إن قائًال األثر هذا تداعيات أحد ق.م) ٥٠) لونجينوس

بالعظمة. آخر إىل حني من األدب وصف يف السبب
أمر إىل لالنتباه اإلبداعي الجذب أن (٢٠٠٩) بويد برايان يفرتض حديث، قوٍل ويف
التطور، يف الفن أهمية سبب ومن الفن، جوهر من ا جدٍّ قريب هو مشرتكة أهمية ذي
فينتبه التغريب)، أسلوب يف (كما االنتباه يجذب شيئًا فنان يقدم الثقافة. أهمية رس ومن
اليشء. لذلك االعتبار إيالء يف الفنان إىل وينضم يقرؤه، أو اليشء هذا يشاهد شخص

االحرتام. الفنان ويجني اهتمامه، يشبع ما عىل القارئ أو املشاهد يحصل وهكذا
تبنَّت مجموعة وهم «اإلبراز»؛ مصطلح اللغوية» براغ «حلقة أعضاء استخدم (27)

الروس. الشكالنيني أفكار بعض
وفرانك بري فان فييل أجرى حيث اإلبراز؛ تأثريات يف ثقافية اختالفات ثمة (28)
املشاركني عىل فيها عرضوا عدة، دول يف تجربة (٢٠٠٧) زينجيري وسونيا هيكمولدر
عىل «أحبك تقول التاسع السطر ويف « أالَّ «أحبك تقول أبيات ثمانية من تتكون قصيدًة
التاسع البيت يف اإلبراز أحدثها التي املفاجأة أن املشاركني أغلب رأى وقد من». الرغم
يف منه البالد بعض يف أقوى كان األثر هذا ولكن األوىل، الثمانية األبيات من أجمل جعلته

غريها.

259



األحالم كما

هيكمولدر وفرانك (١٩٩٤) كويكن ودون ِميول ديفيد أجراها دراسات انتهت وقد
االرتباط لزيادة أبطأ، برسعة تُقَرأ املربََزة األجزاء أن إىل (٢٠٠٧) سوبكاك وبول (٢٠٠٤)

فورية. شعورية استجابات إلثارة وأحيانًا بالنص، العاطفي
ولكنه لألفكار، وعاء مجرد ليس العقل أن إىل (١٩٦٢) فيجوتسكي ليف أشار (29)
وتصبح االجتماعي، محيطنا إطار يف خارجنا تبدأ ما عادًة التي نفسها األفكار «هو»

داخلنا. تشكيلها ونُعيد بإبداعنا، عها ونوسِّ نقبلها، عندما بنا ة خاصَّ
إقامة لكيفية لالهتمام مثرية أمثلة إىل (٢٠٠٦) الروك ولوريت أنا لُت توصَّ (30)
أشخاًصا تخص يوميات لدفاتر دراسة يف لآلخرين عقلية نماذج الرتابطية املعالجة وحدة
مخطًطا كان كما تِرس لم ولكنها معيَّنة، ترتيبات بينهم كانت أو مشرتكة، أخطاءً ارتكبوا
لها، جديٍد زميل بانتظار مطعم يف املشاركات إحدى «جلست اليوميات: تلك ومن لها،
علََّقت وقد نفسها. املطاعم سلسلة من آخر فرع يف الساعة عىل يربو ما هو انتظرها بينما
تتعامل التي التالية املرات يف معها» موعده «أخلف أنه ستتذكر إنها قائلة املوقف عىل هي

(ص٢٥٨). نفسه» خطأها ارتكب كالمها، بحسب أنه، من الرغم عىل وهذا معه، فيها
تحدَّث التي بالطرق عملياته يُجري الحديس-الرتابطي العقل أن تصور يمكننا (31)
بالتوازي، تعمل عصبية شبكة كأنه يعمل إنه قال إذ هينتون؛ جيفري مثل أشخاص عنها
هذا يرشح مقال عىل ولالطالع العصبية. الوصالت قوة تغيري خالل من املعرفة وتكتسب
يس ودي هينتون جيفري مقال انظر بالتلف، تأثُّرها ومدى الرتابطية العمليات من النوع

.(١٩٩٣) شاليس وتيم بلوت
أشخاص يُجريها التي املنطقي بالتفكري املتعلِّقة تلك األخرى البحثية االتجاهات ومن
النوع يُجرى العقلية. العمليات من نوعني اكتشف الذي (٢٠٠٤) ستانوفيتش كيث مثل
بطريقة اآلخر يُجرى بينما التجريبية، واألساليب الحدس خالل من برسعة منهما األول
عمليات تأثُّر كيفية يتناول كتاب مؤخًرا (٢٠٠٧) ويستن لدرو نُرش وقد وببطء. تسلسلية
يتعرَّض الذي العقل يجريها التي الحدسية-الرتابطية بالعمليات واٍع ال نحو عىل التصويت

سياسية. لرسديات عادًة
أننا إىل (٢٠٠٦) كياريللو وكريستني باراك وأوفرا فاوست مرييام لت توصَّ كذلك
أكثر الدماغ من األيرس النصف يف اللغة عن املسئولة املناطق تُعاِلج الكلمات، نقرأ حني
برسعة ألفة وأقل أبعد روابط تُقام ذلك بعد ولكن برسعة، الكلمات لتلك املبارشة املعاني

األيمن. النصف يف أقل
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أن يف تتمثَّل الهجني بالعقل الخاصة كالرك آندي فكرة ر لتَصوُّ الطرق إحدى (32)
عملياتها أبسط يف وتتَّسم بالتوازي، تعمل عصبونات من مكوَّن معاِلج عىل يعتمد العقل
بأخرى. فكرة ربط أوسع، نطاق وعىل باألخرى، الواحدة املعلومات ربط أي بالرتابطية؛
املرئية، للمشاهد نموذج إلقامة بالتتابع، العمل تستطيع نفسها العصبية اآلليات لكن
تلو يشء لفعل التخطيط أو املشهد، عىل املتعاقبة النظرات نتائج تنسيق طريق عن مثًال،
لبناء األخرى بعد كلمة تُعاَلج إذ الثاني؛ النوع هذا تحت اللفظية اللغة وتندرج آخر.
باللغة يتعلق فيما أنه (٢٠٠٦) جونسون-لريد فيليب أثبت وقد قول. أي من املرجو املعنى
يمكن إذ األحيان؛ بعض يف الرتابطية املعالجة من أقوى تكون التسلسلية املعالجة فإن
حاالت يف لفظيٍّا التفكري من نتمكَّن بحيث لفظيٍّا؛ العقلية النماذج عن التعبري خاللها من
عىل قدرتنا يعني الذي الذاتي، االستدعاء مثل عمليات إجراء تتيح كما مثًال، العقيل القياس
مرسحيات أو أخرى، داخل نماذج تضمني شكسبري، فعل كما أو، للنماذج، نماذج صنع
تركيب كعلم علم لتطور الفرصة التسلسلية املعالجة عمليات تُتيح كذلك أخرى. داخل
اإلنسان لدى التسلسلية املعالجة إن الجمل. داخل الكلمات برتتيب يُعنَى الذي الكالم،
بمقدار تنقص أو تزيد قد املعلومات، من كتل لسبع إال تتَّسع ال عاملة بذاكرة مقيدة
املعالجة تدخل تستلزم املعريف واملزج باالستعارات املتعلقة الخربات أن ويبدو كتلتني،

اللغة. مع التعامل عند التسلسلية
،(٢٠١٠) « تخريَّ «لذلك بعنوان روايتي من مأخوذ املذكور لَّم السُّ صعود مشهد (33)

ص٣٧.

والحدث والفعل الشخصية الرابع: الفصل

يف «الشخصية عنوان تحمل وولف فريجينيا حديث من أقدم نسخة توجد (1)
عنوانه تغريَّ فقد ،١٩٢٤ عام ُكِتَب الذي منه، أقتبس الذي املقال أما الخيالية»، القصص

براون». والسيدة بينيت «السيد إىل:
قريبًا أو ١٩١٠ ديسمرب «يف قولها يف (١٩٢٤) وولف فريجينيا استخدمت (2)
االنطباعات أن صحيح املبالغة. أسلوب اإلنسانية» الشخصية طبيعة ت تغريَّ ذلك من
الكتابات ويف ومونتيني، أوغسطني كتابات يف موجودة للشخصيات الباطنة الداخلية
الذاتية املناجاة أسلوب شكسبري استخدم كما العصور، مر عىل يل التأمُّ والشعر التََّعبُِّديَّة
الداخلية املكنونات عن التعبري نحو حركة إىل هذه عبارتها يف تشري وولف أن إال أعماله، يف
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مانسفيلد كاثرين أعمال من بدءًا النَّثرية األدبية الخيالية القصص يف ظهرت للشخصيات،
فصاعًدا. تقريبًا ستاين وجريترود

فرضية باسم ذلك بعد يُعَرف أصبح ما َدنبار روبني أقام ،١٩٩٣ عام منذ (3)
أسالفنا مع (مقارنًة البرشي الدماغ حْجم يف الكبري النمو إن وتقول االجتماعي: الدماغ
وإقامة األفراد، من للمزيد نماذج الحتواء حاجة يف كان الدماغ ألن حدث الرئيسيات) من
ورقته عمله ويشمل حجًما. تزداد التي االجتماعية املجموعات يف لآلخرين، أعقد نماذج
وأعماله ،(١٩٩٣ (دنبار، املراجعة ومقالة — (١٩٩٣) وَدنبار آيللو ليزيل — األوىل البحثية

و(٢٠٠٤). (٢٠٠٣) دنبار — األحدث
.(٢٠٠٧) فار ديفيد أعدها التي النسخة من «رامايانا» ملحمة قراءة يمكن (4)

سمات ثبات حول استكشافية دراسة (١٩٨٨) مكراي وروبرت كوستا بول أعدَّ (5)
الزمن. مدار عىل الشخصية

داخل ما سمعة تنبني أن ما أنه (١٩٨٣) كوبرسميت وجانيس كوي جون وجد (6)
املبنية والتعامالت السمعة تشمل التي لآلخرين العقلية النماذج فإن اجتماعية، مجموعة
العمر، من العارشة يف ِصبْية عىل دراستهما أجريا وقد البقاء. إىل تميل النماذج تلك عىل
عىل أسبوعية لعب جلسات يف أوالد أربعة من منها الواحدة ن تتكوَّ مجموعات يف تقابلوا
ط، متوسِّ وآخر مدرسته)، (يف زعيم صبيٍّ من مجموعة كل تكوَّنت أسابيع. ستة مدار
ولهم نفسها، املدارس من املجموعات نْصف يف األوالد كان مهَمل. واألخري منبوذ، وثالث
من املجموعات من اآلخر النِّصف يف األوالد كان بينما ببعض، بعضهم سابقة معرفة
جلسات يف سلوكهم وكان ببعض. بعضهم سابقة معرفة لهم تكن ولم مختلفة، مدارس
مع ولكن بعُد. فيما سيحدث بما تعامالتهم تُنِبئ ولم ممتاًزا، األوىل الجماعي اللعب
أنماًطا كوَّنوا قد سابقة معرفة تجمعها لم التي املجموعات يف األوالد كان الثالثة الجلسة
األوالد، من غريهم لدى إلثارتها نزعوا التي األفعال ردود وأثاروا معة، للسُّ ونماذج سلوكية
معرفة جمعتهم الذين األوالد مجموعات أما مدارسهم. يف ْوها تلقَّ التي لتلك مماثلة وكانت

الثانية. الجلسة مع — أعىل برسعة — األنماط هذه أقاموا فقد سابقة
الشخصية وسمات الشخصية فكرة أن إىل (٢٠٠٢) دوريس جون أشار وقد

واقعية. غري فكرة هي وشاملة ثابتة نزعات باعتبارها
البلوغ يف تتغري الشخصية أن (٢٠٠٨) مريوتشيك ودانييل روبرتس برينت أثبت (7)

الخيالية. القصصية األعمال رها تُصوِّ التي الطرق ببعض
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فكرة عىل — (١٩٩٣) ويليامز برنارد أبرزهم ومن — الُكتَّاب بعض اعرتض (8)
بويد برايان ويتحدَّث هومريوس. بعد من األدب يف تطويره يمكن جديد يشء أي وجود
بالفعل مكتمًال كان للشخصية األدبي املفهوم أن زاعًما هومريوس «أوديسة» عن (٢٠٠٩)

العمل. ذلك يف
ا حقٍّ كان دانتي بأن الجزم بمكان الصعوبة من أنه إىل هوجان باتريك نبهني (9)
وأن العرصي، باملفهوم قرارات يتخذون أشخاص صورة يف الشخصية نقل من أول
األدبية األعمال يف نادًرا كان لتوجٍه مذهًال ممثال كان دانتي إن القول باملرء األحرى

الحديثة. األزمنة يف عليه ومتعارًفا بارًزا أصبح ولكن املبكرة،
مجموعة «ديكامريون» عمله وكان بجيٍل، دانتي بعد (١٣٥٣) بوكاشيو ظهر (10)
من خروجهم بعد بعض عىل بعضهم األشخاص من مجموعة ها يُقصُّ الحكايات من
عن الدنيوية وشديدة بل النزعة، دنيوية الحكايات وجميع الطاعون. من فراًرا فلورنسا
األسلوب أما عابرة. محرَّمة عالقات عن يبحثْن وراهبات جشعني، وتجار حمقى، َديُّوثني
ومن النفيس، البُعد إضفاء إىل مدعوٌّ والقارئ نفسيٍّا، بُعًدا يحمل ال البساطة، شديد فهو
(١٣٩٥) تشورس جيفري ظهر بوكاشيو، من جيل وبعد خربته. خالل من املشاعر، ثم

أرق. بأسلوب ولكن أعماله، بعض يف «ديكامريون» عىل اعتمد الذي
أن بد ال التي الصدمة لقوة رشح عىل لالطالع (١٩٨٠) جرينبالت ستيفن اقرأ (11)

األوىل. للمرة ُعرضت عندما للجماهري سببتها الثالث» «ريتشارد شكسبري مرسحية
العامة األوصاف شكسبري تحويل إىل ما حدٍّ إىل (١٩٩٥) جونز جون فطن (12)
لشخصية كتصويره محددة؛ بأساليب تترصف ة معربِّ َلة مفصَّ شخصيات إىل لألشخاص

آخرين. مع كتابتها يف اشرتك التي مور» توماس «السري مرسحية يف لينكولن
التيرب نهر يعربان وهما قيرص حياة أنقذ كاسيوس أن عىل الدليل من ق التحقُّ (13)
مؤامرة يف بروتوس جنَّد من هو كان إذا مما ق التحقُّ وكذلك للمؤرخني، مهمٌّ أمر سباحًة
فيما التفكُّر هو نظرهم وجهة من األهم فلعلَّ الخيالية، القصص ُقرَّاء أما قيرص. اغتيال
ما عىل الضوء إلقاء شأنها من شكسبري رها يُصوِّ التي واملشاعر األحداث نوعية كانت إذا

والعزيمة. القوة ذوي األشخاص بني يحدث أن يمكن
عن كتابته (مثل فرويد من عام ٣٠٠ قبل الالوعي إىل شكسبري تطرُّق يأتي (14)
الوعي حدود عىل يدور بما شكسبري اهتمام ويُلَحظ .(١٩٠٥ عام دورا حالة تاريخ
عىل سفينتهما وتتحطم مرياندا، وابنته بروسبريو يُنَفى وفيها «العاصفة»، مرسحية يف
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بذاكرتها الرجوع مرياندا من بروسبريو يطلب واآلن ِعدة، سنوات قبل نائية جزيرة شاطئ
يشء؟ أي تتذكر هل الحايل. الزمن قبل ما إىل

أربع يوًما عندي يكن ألم اليقني، إىل منها بالحلم وأشبه بعيدة، الذكرى مرياندا:
خمس؟ أو يخدمنني سيدات

تتذكَّرين ماذا هذا؟ تتذكَّرين كيف ولكن مرياندا، يا وأكثر عندك كان بىل، بروسبريو:
هنا إىل مجيئك قبل يشء أي تتذكَّرين كنِت إذا السحيق؟ األول الزمن مايض من أيًضا

.(١٣٨ السطر الثاني، املشهد األول، الفصل («العاصفة»،

من الشخصيات ر صوَّ من أول يكن لم شكسبري أن إىل بويد برايان نبَّهني (15)
ملحة هومريوس «أوديسة» يف املثال سبيل عىل نرى إذ وجدانية؛ أهمية ذات أحداث خالل
وهذا (السايكلوب). الواحدة العني ذوي العمالقة مع لقائه يف أوديسيوس شخصية من

وأعمَّ. أوضح الفكرة يجعل نظري وجهة من شكسبري ولكن صحيح،
كتاب يف — (٢٠٠٦) كيلوج ورونالد فيالن وجيمس سكولز روبرت يصف (16)
وحتى هومريوس من بدءًا الحكائية، األعمال يف الشخصية تاريخ — قياسيٍّا صار لهم
يدور ا عمَّ للتعبري الُكتَّاب بها استعان التي املناجاة مثل وسائل فيه ويناقشون جويس،

الشخصيات. داخل
الدافع فكرة أن من بالرغم أنه عىل الضوء (١٩٦٣) نايسا أولريش ألقى (17)
يملك ما عادًة اإلنسان أن إدراك يف إخفاق ثمة كان فقد النفيس، الطب يف أساسية أضحت

الدوافع. د تعدُّ أثر ملالحظة املناسب املحلَّ القصصية األعمال وتَعد عدة، دوافع
الشخصيات من معينًا نوًعا املرء اكتساب كيفية يف للتفكري أعرفها طريقة أفضل (18)
مديًرا لك أن تخيَّل .(١٩٥٠) هورني لكارين فكرة من مستقاة العالقات من معنيَّ نوع يف
هم معينني أشخاًصا العموم يف ويقبَل واملديح، اإلطراء عبارات وسماع االنتباه جذب يحبُّ
الوظيفة؛ هذه إىل ماسة بحاجة أنت الدائرة. هذه خارج هم َمن كلَّ يحتقر بينما خاصته،
تخيَّل اآلن عنده. الحظوة ونيل ومدحه الشخص هذا طباع مع التكيُّف يف ماهًرا فتُصبح

أمك. هو الشخص هذا أن
كثرية أدلة اآلن وتوجد للطفل. االجتماعي التطور يف األهم املوضوَع التعلق صار (19)
أساس مشكِّلًة البلوغ مرحلة يف تتواصل التي التعلُّق، أنماط صحة ذلك ويشمل صحته، عىل
.(٢٠٠٠) وآخرون ووترز إفريت بيَّنه كما اإلنسان حياة يف الالحقة الحميمية العالقات
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تشارلز لحياة ممتازة سرية التعلُّق نظرية س مؤسِّ (١٩٩١) باولبي جون كتب (20)
وهو أمه وفاة تركت كما املرض، بسبب التوتر من كبريًا قدًرا طفولته ت ضمَّ الذي داروين
عالقات من احتوته بما داروين حياة عن باولبي كتب وقد عليه. أثرها عمره من الثامنة يف
نوبات من عاناه ما وكذلك مبهرة، إبداعية وقدرة واألصدقاء، العائلة مع وممتدَّة طويلة
إال منزله يُغادر ما نادًرا كان زواجه بعد إنه حتى جسمية، نفس وأعراض واكتئاب توتُّر

األدوية. لرشاء
أن فكرة صاحب هو (١٩٥٩) إريكسون إريك السري وكاتب النفيس املحلل (21)
تلك أحد يُواَجه لم وإذا معينًا، وجدانيٍّا يًا تحدِّ يضمُّ منها كلٌّ املراحل، من سلسلة الحياة
الحياة، من الحقة مراحل يف للظهور يميل فإنه دروسه، تُستوَعب ولم مرحلته يف التحديات

مختلفة. بصورة ولكن
فيلًما (١٩٦٦) شوسرتوم إلفريت النفيس» للعالج مقاربات «ثالثة فيلم يَُعد (22)
وفريتز إليس وألربت روجرز كارل من كلٌّ به يقدم الذي الشديد الوضوح بسبب استثنائيٍّا

أنفسهم. بريلز
عىل وآثاره األول الحب الخيالية، القصص مؤلِّفي أحد أوكونور، فرانك ر صوَّ (23)

عندي». أوديب «عقدة القصصية مجموعته يف الشخصية تكوين
ابنته احتجز إف، جوزيف يُدعى رجل عن أخباًرا ٢٠٠٨ عام الصحف نقلت (24)
الرجل، هذا مع التعاطف أغلبنا عىل الصعب من واغتصبها. سنوات، طوال زنزانة يف
«جامع (١٩٦٣) فاولز جون رواية هي املوقف لهذا أعرفها التي األدبية األعمال وأقرب

الفراشات».
األمور عىل ُحْكمنا تغيري أجل من للغاية عنيف جهد بذل «يجب هيوم: ديفيد قال
تختلف التي املشاعر من غريها أو الكراهية، أو الحب أو اللوم، أو اإلقرار مشاعر وإثارة
قائًال هيوم ويواصل .(٣٣ الفقرة ،١٩٦٥ (هيوم عليه» اعتيادنا طول بفعل عقلنا أِلَفه عما
دي رونالد ناقش وقد الكاتب. أجل من املعتادة مشاعره يُغري لن العموم يف القارئ إن
محاكاة أي استعراضه أثناء تخىلَّ إذا القارئ أن إىل وأشار الفقرة، تلك (٢٠١٠) سوسا
فقد قد القارئ يكون حينها إذ املحاكاة؛ من الغرض ينتفي نظره، وجهات عن خيالية
نفسه، الوقت يف به. املتعلِّقة وآرائه الخيايل باملوقف إحساسه عليه يقوم الذي األساس كل
قدًرا أنفسنا نمنَح فإننا التايل، القسم يف الجامحة الشخصيات مناقشة من سنرى وكما

العادية. بالحياة مقارنًة الخيالية القصص عالم يف الحرية من أكرب
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التي البحثية الورقة بيرتسون وجوردان أوتيل وكيث دجيكيك مايا من كلٌّ أعدَّ (25)
مرورهم عن الُكتَّاب فيها أعرب التي ريفيو باريس مجلة لقاءات دراسة عىل اشتملت

.(٢٠٠٨) االستقاللية من بيشء ف تترصَّ الشخصيات بأن فيها شعروا بخرباٍت
ارتكاب أن يعتربون األطفال أن كيف الفصل هذا من سابق جزء يف أوضحُت (26)
هذه وتستمر «بالفعل». الطفل شخصية إىل اللؤم صفة عْزو يعني لئيًما فعًال ما طفل
راسخة شخصية سمة وكأنه اآلخرين سلوك تفسري إىل الناس يميل إذ البلوغ؛ يف النزعة
وصف وقد به. املحيطة الظروف إطار يف الشخيص هم سلوكهم ون يفرسِّ بينما لديهم،
الُكتَّاب أن اكتشاف أما الصفات، عزو يف األويلِّ باالنحياز الظاهرة هذه (١٩٧٧) روس يل
الُكتَّاب بأفكار تأثُّرها من أكثر بها املحيطة بالظروف متأثِّرًة األدبية شخصياتهم يجدون

العزو. يف االنحياز هذا يف مشوًِّقا تباينًا فيمثِّل الشخصية سماتها عن
«برميل بو أالن إدجار قصة يُدرِّس كان عندما أنه إىل ِميول ديفيد نبَّهني (27)
الذي الراوي، مونرتيسور، مع تعاطفهم أبدوا تقريبًا الطالب نصف أن وجد األمونتيالدو»
الَقصص إن ِميول ويقول مروِّعة. فات بترصُّ يأتي ولكنه واملهارة، والتهكُّم باألملعية يتَّسم
ويسمح كثريًا، عنا تختلف التي الشخصيات عىل نحكم أال عىل املعتاد يف عنا يُشجِّ الخيايل

الحقيقية. الحياة يف أنفسنا عىل نحظرها ومشاعر بأفكار باالستمتاع لنا
الشعور يف صعوبًة نجد أننا (٢٠٠٦) روزين وبول رويزمان إدوارد أوضح (28)
ونتعاطف جيدة. معرفة بهم تربطنا كانت إذا إال الناجحني األشخاص مع بالتعاُطف

مشكلًة. يواجه شخص أي مع تلقائيٍّا
كل يعتمد للغاية: لطيف بأسلوب ذلك عن (١٩٧٧) تودوروف تسفيتان يُعربِّ (29)
الجريمة، ارتكاب قصة هي األوىل قصتني؛ عىل البولييس الخيايل الَقصص أعمال من عمل
بأسلوب املسألة (٢٠٠٩) سبريجني تيموثي يرشح بينما التحقيق. قصة هي والثانية
الحبكة»؛ أجل من «القراءة بروكس بيرت كتاب إىل مستنًدا لية التأمُّ محاَرضاته يف متناِغم
دويل، كونان آرثر مؤلفات يف ق املحقِّ هوملز، شريلوك نعترب أن يمكن أننا إىل يُشري إذ
الجريمة، متضمنًة األحداث، بناء إعادة أجل من (السوزيت) القرائن يقرأ إذ مثاليٍّا؛ قارئًا
يف ما حدٍّ إىل نجده الذي البناء نوع وهو (الفابيوال). لوقوعها املنطقي الزمني بالرتتيب
إطار يف الحايل، الوقت يف داريس سلوك يحملها التي القرائن تُتيح إذ وتحامل»؛ «كربياء
بناء إلعادة وفًقا داريس فهم وللقارئ، بينيت) (إليزابيث للبطلة لألحداث، أوستن عرض

ماضيه. يف جرت التي األحداث
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تحوي الرسديات أن (٢٠٠٢) كليتك وبيانكا أولد وبرينت جريرس آرت افرتض (30)
بالطريقة الشخصيات ف ترصُّ سبب يفهموا أن يجب القراء ألن تفسريية؛ مالمح دائًما
من أثريها؛ التي بتلك شبيهة نقطة إىل (٢٠٠٩) جيمس دي بي أشارت كما اتبعتُها. التي
الذي املثال أن برغم البوليسية، القصص من معينًا نوًعا تبتكر أوستن جني اعتبار حيث
الذي «الرس تقول: إذ «إيما»؛ رواية ولكن وتحامل»، «كربياء رواية يكن لم به استعانت
من املحدود العدد بني املحدَّدة غري العالقات هو هنا األحداث لكل األساسية الدعامة يُمثِّل

(ص٦). الشخصيات»

املشاعر الخامس: الفصل

تأثريَ أجروها، تجارب خالل من ،(٢٠٠٦) وزمالؤه موبس دين فحص (1)
ألحد التعابري من خاٍل حيادي وجٌه فيه يتجاور تسلسل عن عبارة وهو كوليشوف،
ووجدوا إليه، ه موجَّ املمثل نظر أن يُفرتض بارزة، شعورية أهمية له غرض مع املمثِّلني
غريَّ قد عاطفية رة مصوَّ مقاطع من وسياقات التعابري حيادي وجه صورة بني الجمع أن
العصبي. التصوير خالل من نفسها للسياقات مماثلًة آثاًرا لحظوا كما األوجه، رؤية طريقة
وإنه لكوليشوف، مقرَّبًا صديًقا كان أيزنشتاين إن (١٩٧٣) بارنا يون يقول (2)
ملدة كوليشوف مع درس — األفالم صناعة يف مسريته بدايات ومع ،١٩٢٣ عام يف —

أشهر. ثالثة
٥٠٠٠ قبل ظهرت التي الكتابة لتقنية وكان بالتقنية، األدبي اإلبداع تأثَّر لطاملا (3)
بالكامل شفاهًة املؤدَّى القصِّ من الحني ذلك منذ انتقلنا وقد عليه، الهائل تأثريها عام،
للقرى املحرتفني القصاصني زيارات يف أو ودية، مجموعات يف أو شخصني، بني سواء —
يف الوثرية مقاعدهنَّ يف جالسات وُهنَّ الوسطى الطبقة سيدات فكرة إىل — البلدات أو
األنيقة. طبعتها يف مؤخًرا الصادرة وتحامل» «كربياء رواية يقرأن اإلنجليزية املقاطعات
التي الفيديو ألعاب مؤخًرا الكمبيوتر لنا قدَّم ثم األفالم، ظهرت الحني، ذلك ومنذ
التقنية، هذه ومع األفالم. صناعة حجم ٢٠٠٦ عام لصناعتها االقتصادي الحجم تخطَّى
الثاني، الفصل يف رشحته الذي التمثييل اللعب يف الخيايل الَقصص س تأسُّ ًدا مجدَّ تأكد
التمثييل الخيايل للقصص بالكثري الخيالية وعوامله الفيديو ألعاب يف التمثييل اللعب ويدين

والفيلمي.
.(٢٠١٠) إلديرار وشريمني شفان ستيفان أعدَّها املنشورة النسخة (4)
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طول (٢٠٠٩) كاتينج وجيمس ديلونج وجوردان نوتهيلفر كريستني قاست (5)
النموذج ن وتكوَّ عاًما. ٨٠ مدار عىل الرقمية الصيغة إىل املحوَّلة هوليوود أفالم يف اللقطات
األفالم، من أنواع ثالثة من نوع كل من واحٍد فيلٍم من دراستهم يف استخدموه الذي
١٩٤٥ األعوام من عام كل عن الحركة، وأفالم الكوميدية، واألفالم الدرامية، األفالم هي:
قد الستني األعوام فرتة مدار عىل اللقطات مدة أن ووجدوا و٢٠٠٥. و١٩٨٥ و١٩٦٥
،١٩٦٥ عام ثواٍن ٦.٨ إىل ١٩٤٥ عام ثانية ١٣ متوسط من األفالم أنواع كل يف ت َقُرصَ

و٢٠٠٥. ١٩٨٥ أفالم يف ثواٍن ٤ حوايل إىل ثم
املعنية لألبحاث األساسية النتائج من الوجه تعابري خالل من املشاعر تبنيُّ صار (6)
أن إكمان اقرتح وقد املجال، هذا يف الباحثني أبرز (٢٠٠٣) إكمان بول ويَُعدُّ باملشاعر،
العالم، أنحاء جميع يف تبيُّنها ويمكن البرش، كل بني مشرتكة الشعورية التعابري بعض
تبنيُّ عىل تمرَّسوا من يلحظها أن يمكن الوجه لتعابري وضوًحا األقل السيماء أن وكذلك
التوتُّر تعابري يف الكذب كشف املثال سبيل عىل يمكن بحيث الوجه؛ عضالت حركات
إىل األكاديمية املؤلَّفات عالم من معتادة غري قفزًة إكمان أفكار قت حقَّ وقد للوجه. العابرة

.(٢٠٠٩) باوم صامويل إنتاج من عيلَّ» «اكذب مسلسل يف الدرامية املسلسالت عالم
عديدة؛ سنوات مدار عىل مشوِّقة لتحليالت الخيالية الشخصيات مشاعر تعرضت (7)
مشاعر تحليل أن واملدهش شكسبري. لشخصيات (١٩٠٤) براديل يس إيه تحليل مثل
جونسون إل صامويل فعل مثلما مؤخًرا، إال يحدث لم شكسبري أعمال يف الجماهري
استنَكرا ،(١٩٥٤) بريدسيل ومونرو ويمسات، كريت الجديَديْن، الناقَديْن أن إال .(١٩٥٢)
دراسة إرباك املغالطة من إنه فيها: قاال شهرية، بحثية ورقة يف القراء بمشاعر االهتمام

القارئ. عىل بأثرها — للدراسة الحقيقي الغرض هي التي — القصيدة
الدماغية املنطقة أن أثبتت التي الدراسة (٢٠٠٣) وزمالؤه ويكر برونو أجرى (8)
منطقة وهي اآلخرين، لدى وإدراكه االشمئزاز عن التعبري من كلٍّ عن مسئولة نفسها

النتائج. هذه أخرى أبحاث عزَّزت وقد األمامية، الجزيرة
الذي االشمئزاز، عند الوجه تعبري أن (٢٠٠٩) وزمالؤها تشابمان َهنَّا اكتشفت (9)
التعرُّض وعند ، مرٍّ يشءٍ تذوُّق عند تَُكرَّر العلوية للشفة الرافعة العضالت فيه تنقبض

ما. لعبة يف للظلم
قراءة التجربة يف املشاركني من (٢٠٠٩) وزمالؤها نيدنثال بوال طلبت (10)
الغضب أو «قْيء»)، (مثل االشمئزاز أو «ابتسامة»)، (مثل السعادة عن تُعربِّ مادية كلمات
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لعضالت الكهربي النشاط تسجيل أثناء يف «كريس») (مثل حيادية وكلمات «عراك»)، (مثل
ارتبطت قد كلمة كل كانت إذا ما الحْكم منهم طلب الذين املشاركني أن وُوجد وجوههم.
املناسبة الوجهية التعبريات بصنع املرتبطة وجوههم عضالت نشطت قد معنيَّ بشعور
الكلمات قراءة عند يحدث لم ذلك أن من (بالرغم الغضب أو االشمئزاز أو للسعادة
منهم ُطلب الذين املشاركني لدى الوجه عضالت يف نشاط أي يظهر لم بينما الحيادية)،
أدَّى كذلك صغرية. أم كبرية بحروف مكتوبة أمامهم املوجودة الكلمة كانت إذا ما الحكم
(باستخدام َقلٍم عىل العضِّ طريق عن وجوههم عىل تعابري أي رْسم من املشاركني منْع
الكلمات كانت إذا ا عمَّ دقيقة أحكام إصدار عىل قدرتهم إضعاف إىل وشفاههم) أسنانهم
كان املشاعر. فهم يف سببيٍّا دوًرا لالنعكاس أن أفاد ما وهو معيَّنة، مشاعر عىل دلَّت
اآلن، األدلة تُؤكِّده ما وهو املشاعر، إدراك من جزءًا بصفته الوجهية التعبريات صنع
حيث من أيًضا، وزمالئه نيدنثال ومن ،(٢٠٠٨) بارسالو لورانس من مناقشة موضع
أن مؤخًرا أثبتا (٢٠١٠) ماتسوموتو وديفيد بوجارت كاثلني أن إال والتجسيد. املحاكاة
وجوههم، عضالت يف الشلل من يُعانون أي موبيوس؛ متالزمة من يُعانون األشخاصالذين
بحيث باملرونة؛ يتميَّز املخ أن املؤلِّفان ويقرتح الوجهية، التعابري عىل التعرُّف يستطيعون

الحيس. لإلدراك بديلة وسيلة تُوجد بالجسم معني جهاز تعطُّل حال يف إنه
فيها ال سجَّ التي الدراسة (٢٠٠٧) يوشيكاوا وساكيكو ساتو واتارو أجرى (11)
غاضبة، أو سعيدة تعابري إىل نظروا عندما الناس أبداها التي الوجهية التعابري الخفاء يف
أن ووجدا الوجهية، العضالت نشاط (٢٠٠٩) سيمني وجون فوروني فرانشيسكو ل وسجَّ
وجوههم يف نَشَطت م»، «التبسُّ مثل شعوري؛ لتعبري لفظيٍّا وصًفا صادفوا عندما القراء

لذلك. املواِفقة التعابري عمل عن املسئولة العضالت
الوجدانية املشاركة وصفا َمن هما (٢٠٠٦) سينجر وتانيا فينيمو دو فريدريك (12)
باملشاركة وعالقته االنعكاس حول نشطة أبحاث ة وثمَّ أجزاء. أربعة من تتكون بأنها
دراسة أظهرت ذلك، عىل عالوًة .(٢٠٠٩) ياكوبوني ماركو أبحاث مثل الوجدانية؛
من منَعهما املخ، يف قرشي بتلف مصابنَي شخصني أن (٢٠٠٩) وزمالئه تاميتو ماركو
قادَرين ظال وإدراكها، الشعورية األفعال أو الوجه تعبريات رؤية عىل الواعية القدرة
ويدلُّ عليهما، ُعرَضت تعبريات بها أوحت التي املشاعر عكَست وجهيَّة تعبريات إبداء عىل
خدمة عىل يعمل واالرتقاء) النشوء زمن إىل يرجع (ربما قرشيٍّ غري ممرٍّ وجود عىل هذا

الوجدانية. واملشاركة االنعكاس
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الوجدانية املشاركة أن فكرة منارصي صدارة يف (٢٠٠٤) فال دو فرانس يأتي (13)
الرئيسيات. تطور تاريخ يف قديمة

للودفيج وجهية» التواءات نرى ال … مشاعر «نرى بعبارة: البادئ االقتباس هذا (14)
الرسامون يستغرق ص١٣٤. (٢٠٠٩) بويد لربايان استشهاد من مأخوذ فيتجنشتاين
ومثلهم الوجوه، لتصوير واأللوان الضوء أشكال رسم تعلُّم يف تدريبهم أثناء طويلة فرتة
بني للتفريق طويلة فرتًة الوجهية التعابري ترشيح مجال يف الباحثون استغرق تماًما،
إكمان بول املثال سبيل عىل انظر التعابري؛ من نوع كل لرسم املستخدمة العضالت

.(٢٠٠٣)
اجتماعيٍّا التوافق لنا يُتيح الوجداني التشاركي اإلدراك أن يل مقاٍل يف افرتضُت (15)

.(٢٠٠٩) أوتيل اآلخرين. مع
آلخر نُقيمها التي العقلية للنماذج الشعورية األهمية بني شاسع فرق يوجد (16)
أفعال تُخلِّفهما اللذين األكربَين واألهمية األثر وبني املنقولة، اآلراء أو املالحظات عىل بناءً
شْخص بخذالن نشعر كأن شخصيٍّا؛ علينا يؤثِّر بما الفعل عن تقاعسه أو آخر شخص
عىل أدلة عىل االطِّالع يمكن آخر. مع بالتعاون صعبة ة مهمَّ إنجاز يف ننَجح عندما أو لنا،
رشيف وكارولني مظفر كتب يف العقلية النماذج يف التأثري من شعوريٍّا املهمِّ النوع هذا

.(٢٠٠٦) وأوتيل والروك ،(١٩٩٥) الروك ولوريت أوتيل ودراسات ،(١٩٥٣)
ألن الواقعية؛ األعمال اختيار د تعمُّ إىل نميل إننا (٢٠٠٨) كاديو فالنتني تقول (17)
بإمكان أن كاديو وتفرتض الغالب. يف بها نتأثَّر وبالتايل بالفعل، لنا ة مهمَّ موضوعاتها
قراءتها. قبل له بارزة أهمية ذات تكن لم بأموٍر القصصية األعمال يف التأثُّر أيًضا املرء

األحداث بني تربط املشاعر أن فكرة طرح من أول كان أرسطو أن يبدو (18)
فريدا نيكو إىل ترجع هنا أطرحها التي والصيغة «الخطابة». كتابه يف واالهتمامات
ِكلتنر وداَكر جينكينز وجينيفر أوتيل كيث من كلٌّ أكرب بقْدر حها وَوضَّ ،(١٩٨٦)

.(٢٠٠٦)
هامش عىل و«ش» «ذ» حروف كتابة املشاركني من فيها طلبنا دراسة أول يف (19)
٥٩ فيها وشارك — (١٩٩٣ بياسون، أنجيال دكتوراه (أطروحة قراءتها أثناء القصص
٤٠٠٠ من تتكوَّن املراهقة مرحلة يف الهوية عن قصة بقراءة الثانوية باملرحلة طالبًا
أحرف أي كتابة عن فقط طالبان عجز — مكولرز كارسون أو مونرو أليس بقلم كلمة
ومايا مار وريموند أنا أناقش .(٢٠٠٢ عام الصادرة البحثية الورقة (انظر الهامش عىل

القراءة. أثناء تْحُدث التي الشعورية والذكريات الجديدة املشاعر (٢٠١١) دجيكيك

270



ختامية تعليقات

عىل يقوم األدبية الخيالية القصص يف التماهي أن مىض فيما يُعتََقد كان (20)
جوالمني وميرتا أوتيل لكيث دراسة وتشتمل بالشخصية، التشبُّه يف الرغبة وعىل اإلعجاب،
عىل — شك وال — التماهي١٩٩٣ يشتمل وبينما املوضوع. لهذا مناقشة عىل (١٩٩٧)
غالبًا) اإلعجاب يشمل ما (وهو وجدانية مشاركة هو التماهي أن فكرة أن أعتقد اإلعجاب،

األقدم. األفكار لهذه تطويًرا تَُعدُّ
نكرهها، التي الشخصيات مع حتى الشخصية أهداف تبني يحدث أن يمكن (21)
االنجذاب يبدو إذ غريب؛ أثر وهو لشكسبري، الثالث ريتشارد شخصية مع يحدث مثلما

الفهم. عىل مستعصيًا الشخصيات تلك ملثل
اآلثار (٢٠٠٤) تشونج وجينيفر تراباسو توم اكتَشفها التي اآلثار تُشبه (22)
اليقظة أحالم حول ١٩٠٨ عام الصادرة البحثية ورقته يف فرويد حدَّدها التي والصيغة

الثاني. الفصل يف ناقشتُها التي الخيالية، والقصص
إىل واستمعت ص امللخَّ فقط قرأُت أني عن أعتذر لذلك األملانية، قراءة أستطيع ال
غالبًا تضمُّ الوجدانية املشاركة أن فيه يفرتض الذي (٢٠٠٩) برايتهوب فريتز حديث
الفيلمني يف بارز عنرص وهذا متنازَعني. آخَرين شخصني ما شخص فيه يشهد سيناريو
من وجوده يزيد خصًما كالهما يضمُّ حيث وتشونج؛ تراباسو بهما استعان اللذين
ينحاز أن الثالثية السيناريوهات هذه مثل يف الشائع ومن للبطل. الوجدانية مشاركتنا
ويُشري اآلخر. الشخص من بدًال الشخصني أحد جانب إىل وجدانيٍّا املشارك الشخص
عن تختلف ال يجعلها ألنه الوجدانية؛ للمشاركة خطريًا تقييًدا يَُعد هذا أن إىل برايتهوب
(١٩٨٢ مقال (مثل تايفل هنري أثبت وقد األخرى. الجماعات ضد املرء لجماعة االنحياز
الوجدانية) املشاركة عىل (مبني انحياز حدوث إىل الدفع عىل قادرة االختالفات أبسط أن
قيل تايفل، أجراها التي الدراسات إحدى يف املثال، سبيل عىل الجماعات؛ بني وتمييز
قرعة بسبب األخرى املجموعة يف ال املجموعة تلك يف كانوا إنهم املجموعات إحدى ألفراد
قرارات اتخذوا (مجموعتهم) ما ملجموعة انتسابهم فور املشاركني أن حَدث وما ُعْملة.
الذين هؤالء (أو مجموعتهم أعضاء لوا وَفضَّ بينهم، فيما مالية مكافآت توزيع قبيل من
هؤالء (أو األخرى املجموعة أعضاء ضد وتحيَّزوا الصورة) وجه الُقرعة من حظُّهم كان
بها اتَّسمت التي الشديدة البساطة وتدلُّ الكتابة). وجه الُقرعة من حظهم كان الذين
قابلة الوجدانية املشاركة أن عىل األثر من النوع ذاك إحداث ضمنت التي الظروف تلك
القدم، كرة عالم يف مقبوًال يكون قد هذا أن من الرغم وعىل حكم. أو تفكري دون للحدوث

الواقعية. الحياة يف ًرا مَدمِّ يكون فقد
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لفكرة مكاِفئَة فكرة األدبية النظرية إطار يف (١٩١٩) إليوت إس تي وضع (23)
اآلتي: فيها يقول التقويم» «نمط

،« موضوعيٍّ «ُمعاِدل بتوفري هي الفن يف املشاعر عن للتعبري الوحيدة السبيل إن
األحداث من وسلسلة وموقف، األشياء من مجموعة توفري آخر: بأسلوب أو
الحقائق تقديم عند إنه بحيث تحديًدا؛ الشعور هذا تركيبة ستكون التي
الحال يف الشعور يُثار — حسية بخربة تُختَتَم أن يجب التي — الخارجية

(ص١٠٧-١٠٨).

موضوعيٍّا» «معامًال أو خارجيٍّا أحداٍث نمَط ى يتلقَّ القارئ أو املشاهد أن إليوت فكرة
يوجد بحيث بالكلمات؛ عنها يُعربَّ متخيََّلة» حسية النطباعات متَقٍن «تجميٍع طريق عن
هو إليوت يقصده ما أن ويبدو (ص١٠٨). املشاعر» وبني خارجي هو ما بني تامٌّ «تواُفق
يتسبَّب الذي الِحيسِّ االنطباع تخيُّل تُتيح الخارجية األحداث عن تُعربِّ التي الكلمات أن
هذا يف ناقشتُها كما — الحديثة النفسية األدلة وتقرتح الداخيل. الشعور حدوث يف بدوره
الحيس. االنطباع بفكرة الداخيل التجسيد فكرة استبدال األفضل من يكون قد أنه — الكتاب
تقديم فور أنه ،(١٩٩٠) كارول نويل األفالم فيلسوف قال كما األمر، لعلَّ (24)
بل الرسدية، الخاتمة إىل نحن نتطلع ، معنيَّ رسديٍّ إطار يف الغضب أو الخوف يُثري حَدث

بها. ونستمتع
إذا ما أو خيالية، قصة مع تفاعلهم عند الناس عات لتوقُّ كثرية أبحاث توجد ال
أجَرته بحٌث أجِريَت التي القليلة األبحاث ومن بالفعل. قت تحقَّ قد تلك عاتهم توقُّ كانت
وهم بأشخاٍص فيه اتصلتا مجموعتنا، من (١٩٩٦) الروك ولوريت ستيكيل باتريشا
مشاعرهم تسجيل منهم ُطلب استبيانًا املشاركون ومأل فيديو، أفالم باستئجار ون يِهمُّ
األفالم استئجار املشاركون تجنَّب وقد له، مشاهدتهم بعد وكذلك الفيلم، اختيار أثناء
األشخاص أغلب ع يتوقَّ ولم عيشها. يف يرغبون ال مشاعر فيهم تبعث أن توقعوا التي
األغلبية أن الواقع ولكن املزاجية، حالتهم يُغريِّ قد استأجروه الذي الفيلم مشاهدة أن
الشخصيات وأمِزجة املشاركني أمزجة تطابقت فعًال. التغيري من النوع لهذا تعرَّضت
فعلته. أو الشخصية قالته ما مع أو الشخصية، ظروف مع الشخص تماهي حالة يف
عها توقَّ التي املشاعر خربة وعىل القصة، عىل باألفالم االستمتاع س تأسَّ ذلك، عىل عالوًة

رشيك. أو صديق مع املشاهدة عند غالبًا ذلك ن وتحسَّ املشاهدون،
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موضوع حول أبينافاجوبتا تعليق (١٩٩٠) وزمالئه إنجولز دانييل كتاب يضم (25)
«الراسا».

بأن القائلة الفكرة إن املمثلني. ملشاعر قيَِّمة دراسة (٢٠٠٠) كوناين إييل أجرت (26)
نصيحة حسب — املستحَرضة الشخصية خرباتهم من تستمدَّ أن يمكن املمثلني مشاعر
فترتكز الفعيل، األداء يف أما التدريبات. عىل نظريٍّا تنطبق — ستانيسالفسكي كونستانتني
مع وجدانيٍّا التواصل وعىل األداء، إجادة من التمكُّن عىل أعىل بدرجة املمثِّلني مشاعر

الجمهور.
بولو إلدوارد النفسية املسافة مفهوم (٢٠٠٢) كابتشيك جريالد يناقش (27)

.(١٩١٢)
العقلية ذوي األشخاص أن (٢٠٠٩ب) وزمالؤها دجيكيك مايا اكتشفت (28)
مشاعر من أقوى مشاعرهم تكون ما، حدٍّ إىل باالنعزالية املتَّسمني القوية الدفاعية
من الخيايل الَقصص صيغة تمكَّنَت وقد القصص. قراءة عند الدفاعيني غري األشخاص

املعتادة. دفاعاتهم عىل التحايل
أو التماهي مشاعر أن كذلك (٢٠٠٢) كويكن ودونالد ِميول ديفيد يقرتح (29)
التي الذات، تغيري مشاعر حدوث إمكانية جانب إىل القراءة، عند تحُدث الجديدة التعاطف

الذاكرة. من األساس يف تُستََمد
إىل (٢٠٠٨) لينارد وجاري كابتشيك وجريالد هيلرش ميشيل من كلٌّ ل توصَّ وقد
طلبوا حيث مختلفة؛ بطرق املشاعر تستحثَّ أن يمكن املختلفة األدبية األنواع أن إىل مؤرش
القرن من والخمسينيات األربعينيات يف أُنتجت أفالم مشاهدة دراستهم يف املشاركني من
امليلودراما أفالم مشاهدي أن ووجدوا الجريمة. وأفالم امليلودراما نوعي من العرشين،
وكانوا الشخصيات، مشاعر عىل التعرف عىل أقدر كانوا الجريمة) أفالم مع (باملقارنة
والراجح شخصية. ذكرياٍت والستدعاء الشخصيات، مع للتماهي أكثر بقدر حني مرشَّ
القراء يُحرِّك واألفالم) النثرية الخيالية القصص (يف واألساليب الطرق ع تنوُّ أن عام بوجه

الشعورية. التجارب من مختلفة أنماط نحو واملشاهدين
كتابًا منهم كلٌّ يختار أن دراسته يف املشاركني من (١٩٨٨) نيل فيكتور طلب (30)
النشاط ل سجَّ وهناك املكتبة، إىل يُحرضه وأن سيعجبه، أنه من متأكِّد ولكنه يقرأه، لم
الذين الُقرَّاء أن نيل ووجد املختاَرة، الكتب قراءة أثناء املشاركني أدمغة يف الكهربائي
غيبوبة. يف دخلوا قد وكأنهم املبِهَجة الشديدة اإلثارة من حالة دخلوا النص مع اندمجوا
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أثناء الشعورية الحاالت من سلسلة بني فيما التنقل عملية عن الفقرة هذه (31)
باملسافة الفكرة يربط الذي ،(٢٠٠٨) ِميول ديفيد مقال من مستلَهمة أدبي عمل قراءة

النص. يف الجمالية
ملحوظة أو واحدة فكرة عادًة تتناول نثرية قصة أي يف الفقرة أن لنفرتض (32)
أن شك وال الشخصيات. إلحدى واحًدا قوًال أو األفالم)، يف للقطة املعادل (وهو واحدة

متعدِّدة. أفكاًرا تضمُّ مركَّبة فقرات يكتبون الُكتَّاب بعض
التجاور أن أولها وثيًقا؛ ارتباًطا مرتبطة عنارص ثالثة يشمل املجاز أن ظني ويف
عمله يقترص ال الثالث)، الفصل يف ناقشناه الذي النوع (من تغريبي أثر له يكون قد
قد التجاور أن والثاني أيًضا. املشاعر يستدعي أن يُحتَمل ولكن فقط، االنتباه جذب عىل
«التناقضات» — ١٧٩٣ — بليك ويليام يه يُسمِّ (الذي والتضاد الزمني، بالتسلسل يوحي
العنرص أما العالقات. من عديدة أخرى وأنواع والتشابه، للتقدم)، عنها غنى ال التي
استخدام به فيُقصد — الجزئية العالقة ذي املرَسل املجاز باسم يُعَرف الذي — الثالث
فيلم، من لقطة يف يُوَضع أو فقرة يف الجزء هذا يُذَكر وقد األكرب. اليشء من فقط جزء
وهو املعتاد، يف منه جانبًا هو يشكِّل الذي الكل تخيُّل إىل الدعوة يف منه االستفادة وتمكن
العنارص هذه توظيف املمكن ومن بنفسه، التجاور إلكمال املشاهد أو القارئ يدعو هنا

مجتمعًة. توظيفها أو حدٍة، عىل كلٍّ الثالثة،
األبيات أجمل — هاملت مقتل وبعد نهايتها ُقبَيل — «هاملت» مرسحية تضمُّ (33)

هوريشيو: يقول إذ املجازية؛ صورها يف وأغَزرها أعرفها التي

العذب، األمري أيها هنيئًا نم نبيل. قلٌب ينهار اآلن
األخري. ملرقدك تحملك وهي تُنِشد املالئكة وأفواج

(٣٦٤-٣٦٥ السطران الثاني، املشهد الخامس، الفصل (هاملت،
عالقته مرَسل (مجاز كله الشخص إىل نبيل» قلٌب ينهار «اآلن عبارة يف القلب يرمز
يُشري الجزئية، عالقته آخر مرَسل مجاز العذب» األمري أيها هنيئًا «نم وتعبري الجزئية).
تَعلُّقي، طقس من جزء هوجان) باتريك نبهني (كما أنه األهم ولكن السبات، من حالة إىل
عن فتُعربِّ «تُنِشد» كلمة أما باملوت، النهاية يف ينقطع التعلُّق وهذا التعلُّق، بفكرة ويوحي
الشخصية هذه موت ألن نظري؛ وجهة من فينا، يؤثر املشهد أن األهم ولكن كاملة، مراسم
تبدو وهكذا جميًعا، َضعفنا عن يُعربِّ — تخيُّلية شخصية أنها من الرغم عىل — بالتحديد
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جميًعا، البرش ليشمل وَْعينا ويمتدُّ مفِجَعة، «… املالئكة «وأفواج الثاني البيت مع الكلمات
أنفسنا. نحن حتى هنيئًا»، «نم يوًما له قيل شخص وكل

تندلع القادمة «املرة (١٩٦٣) بولدوين جيمس كتاب يف الرسالة هذه توجد (34)
من يظهر كما ١٩٦٤ عام والعرشين الخامس مولدي عيد يف عليها حصلُت وقد النريان»،
تربيًة صغري يف تربيت حينها. قرأتها أني وأظنُّ الكتاب، من نسختي عىل مكتوب إهداء
الفقرة لهذه كان ولذلك البيض، السكان عليها غلب التي إنجلرتا يف اليشء بعض منغلقًة
بولدوين كتاب وعنوان الحني. ذلك منذ ذاكرتي تربح لم بحيث يل صادم تغريبي أثر
يعود لنوح/لن قزح قوس الرب «أعطى لكتابه: تقديمية عبارًة يستخدمها آية من مأخوذ
نحن بأننا، املؤثِّرة العميقة االستعارة هذه وتذكِّرنا النريان!» تندلع القادمة املرة املاء،

كارثة. بنا تحلُّ فسوف عاملنا، ونراِع بعًضا بعضنا نراِع لم إن البرش،
ز تُحفِّ النص يف املوجودة الفجوات أن فكرة (١٩٧٤) إيزا فولفجانج ناقش (35)
إىل الفكرة َع توسُّ (١٩٩٣) ماكالود سكوت وناقش خياله، ز وتحفِّ الحكم عىل القارئ

الصور. بني الفجوات
اآلتي: النحو عىل آخر مع نمط تجاور (٢٠٠٨) ترينر مارك يصف

«عملية — «املزج» اسم كذلك عليه يُطَلق الذي — املفاهيمي» «االندماج يَُعد
اندماج «شبكات إلنتاج املفاهيمية» «املنظومات عىل تَُطبَّق أساسية» عقلية
ويحمل للشبكات. «املدَخالت» بَعينها مفاهيمية َمنظومات وتوفر مفاهيمي».
بينها العالقات ومن املفاهيمية املنظومات مدخالت من االنتقائي اإلسقاط
«هيكل لها يكون ما غالبًا َممزوجة» مفاهيمية «منظومة إىل وعالقات عنارص

(ص١٣) بها. خاصٌّ ناشئ»

صدامات تحدث وقد األخرى، عىل إحداهما منظومتان تؤثِّر قد النطاق، مزدوج املزج يف
مزدوج املزج ناقش قد ترينر أن من وبالرغم بالُكلِّيَّة. جديدة خصائص منها تنشأ ربما

نظري. وجهة من املجاز مع أنسب يبدو فإنه باالستعارة، يتعلق فيما النطاق
مقتبَسة للقصص الذاتية العنارص القراء إضافة حول اللطيفة العبارة هذه (36)
١٨٩٠؛ أبريل ١ بتاريخ سوفورين أليكيس إىل تشيخوف أنطون َهها وجَّ رسالة من

ص٣٩٥. ،١٩٧٣ يارمولينسكي،
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من وغريها السببية املجاز: تأثريات ألنواع تصنيف عمل يف لوهلة فكرُت (37)
هنا (وهو وأعىل أعم مشرتك موضوع خالل من والتشابه الزمني، التتابُع أشكال
عنرص إىل معنيَّ بعنرص املرتبط الشعور ب وترسُّ والتضاد، االستعارة)، مع يتشابه
يُستخدم الزمني التتابع ألن السببية؛ أوَّلُها: هو األنواع هذه وأهمُّ ذلك. وغري يُجاوره، آخر
نتاج بوصفها واملخرجات األسباب)، (أو األهداف نتاج بصفتها األفعال ليُمثِّل الرسد يف
بروك ِدن فان وبول تراباسو توم رشح وقد املخَرجات. نتاج بوصفها واملشاعر األفعال،
االحتماالت أن أدركت ولكني الرسدية، الحبكات يف السببية الهياكل هذه مثل (١٩٨٥)
خربة أيِّ بني املمكنة االرتباطات نطاق ألن لها؛ نهاية ال املجازية التأثريات ألنواع املمكنة

نهائي. ال — املجموعات وإىل األفراد إىل بالنِّسبة — وأخرى
وكانوا الالوعي، الستكشاف وسيلًة باعتبارها االعتباطية بالتجاورات الرسياليون اهتمَّ
بحيث الورقة يطوي ثم كلمة، شخص فيها يكتب الطريفة» «الجثة اسمها لعبة يلعبون
بحيث وهكذا أخرى، كلمًة التايل الشخص يكتب ثم رؤيتها، التايل الشخص يستطيع ال
االسم فعل الصفة «االسم هيئة عىل املثال سبيل عىل تكون جملة النهاية يف ن تتكوَّ
سوف الطريفة «الجثة الشهرية العبارة اللعبة بدايات يف عنها نتج التي وهي الصفة»،
«الهاتف تُسمى الطفولة أيام من أخرى بلعبة اللعبة هذه وترتِبط الجديد». الخمر ترشب
بالكلمة الطفل هذا ويهمس له، التايل للطفل بكلمة األطفال أحد يهمس وفيها الخربان»،
االختالف تمام تختلف نتيجة عن األخري الطفل يُعِلن حتى وهكذا التايل، للطفل نفسها
استخدمه الذي املتسلسلة» التقديم «إعادة بأسلوب اللعبة ترتبط كذلك األوىل. الرسالة عن

الثالث. الفصل يف ناَقْشنا كما (١٩٣٢) بارتِلت فريدريك
النفيس، العالج مجال يف أنه، حول بيرتسون جوردان وبني بيني نقاش دار (38)
املعاِلج وأن ببعض، بعضها متَّصلة غري حياتية تجارب املرىض لدى يكون ما غالبًا

املفقود. الرابط إقامة عىل يساعدهم أن ما يشءٍ قول طريق عن أحيانًا يستطيع
واألفالم، النثري الخيايل للقصص أسايس املجاز إن (١٩٧٧) لودج ديفيد يقول (39)
فهم املرء يستطيع واملرسح. الغنائي للشعر أكثر بقدر مناسبًة االستعارة تبدو بينما
املجاز أن هو واألفالم النثرية الخيالية القصص مع حدث ما لعلَّ ولكن لودج، مقصد
اقرتحه الذي النحو عىل األمر يف فكرنا إذا أننا غري اآلن، االنتباه من مزيًدا يجذب صار
تستلزم األفالم وصناعة النثرية الكتابة لغة أن فسنجد (١٩٥٦) جيكوبسون رومان
املقياس من األصغر الجانب من بدءًا ينطبق وهذا والتوليف. االنتقاء قطبَي من كلٍّ وجود
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قطبَي أن عىل عالوًة واملخططات)، (املشاهد األكرب الجانب وحتى الصور) وأجزاء (الكلمات
واملجاز. االستعارة إقامة احتماالت املقياس، عىل نقطة كل عند التوايل، عىل يخلقان اللغة
أوائل من كانت املشاعر أن مفادها مقِنعًة حجة (٢٠٠٥) بانكِسب ياك طرح (40)

فيه. األهم هي وتظلُّ الثدييات، لدى واالرتقاء النشوء يف الوعي أشكال
الفنية باألعمال للتأثُّر يدفعنا الذي السبب حول كثرية نفسية دراسات ر تتوفَّ ال (41)
يف أننا نشعر حينما يحدث هذا أن (١٩٩٩) فريدا ونيكو تان إد ويقرتح البكاء. حتى

منا. أكرب يشء حرضة

القصصالخيالية كتابة السادس: الفصل

األوىل األبيات لهذه ترجمته عىل بالحصول يل لسماحه جورج ألندرو مْمتَنٌّ أنا (1)
للملحمة ترجمته بنجوين دار نرشت حني كاملة غري األبيات كانت جلجامش». «ملحمة من

اكتمالها. أظهرت حديثة أدلة ولكن ،١٩٩٩ عام
مفربَكة إخبارية قصًصا بنرشه الصُحف، أقطاب أحد هريست، راندولف اشتُهر (2)
سولومون ونورمان يل مارتن وصفه كما وهو، السياسية. آرائه لخدمة صحيفته يف
وأحداث مزيَّفة صور ونرش َقة، ملفَّ ولقاءات مثرية، قصص تأليف «اعتاد ،(١٩٩٠)

محرََّفة.» حقيقية
للمشاهد. القراء إقامة حول شائًقا بحثًا (٢٠٠٨) زفان رولف أجرى (3)

بعضهذه الخيالية، القصص كتابة كيفية حول واملقاالت الكتب من مئات توجد (4)
عىل متفقون وجميعهم للمهنة، ممارسون مَميَّزون مؤلِّفون كتبه وبعضها رائع، األعمال
صول كتاب أن رأيي ويف الكتب، هذه من العديد عىل اطََّلعُت وقد للحوار. الهائلة األهمية
بولدوين.) جيمس أعمال محرِّر هو باملناسبة (ستاين أفضلها. بني من (١٩٩٩) ستاين
«كربياء أوستن جني رواية من األول الفصل من املقتبَسة الفقرة يف الِحظ (5)
كيف كذلك الِحظ املبارش. الحديث إىل لإلشارة التنصيص عالمات تُستخدم كيف وتحامل»
صغرية إشارات الكاتبة تستَْخِدم كيف أيًضا والحظ منفصلة، فقرة يُمثِّل قول كل أن
هي الرتقيم عالمات املتحدِّث. شخصية متابعة عىل القارئ لتساعد زوجه» «تجيبه مثل
بالطويلة ليست فرتة قبل بأكملها ظهرت التي عليها املتعارف القواعد من مجموعة
الرتقيم لعالمات أوستن استخدام بني املقارنة ويمكنك لها، أوستن جني استخدام من
املذكور عرش) التاسع القرن (من «باميال» روايته يف لها ريتشاردسون صامويل واستخدام
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كلمة إىل الرتقيم) (عالمات punctuation كلمة ترجع السابع. الفصل يف اقتباس منها
يأخذ محدَّدة نقٍط إىل اإلشارة األصل حيث من بها املراد وكان نقطة، أي punctus
استخدام من والغرض .(١٩٩٢) باركس بي إم الجهرية، القراءة أثناء نَفَسه املرء فيها
أن واألرجح يقرؤها، التي املادة فهم عىل تساعده للقارئ إشارات إعطاء الرتقيم عالمات
التي النصوص غالبية وكانت الكَهنة، من كانوا الوسطى العصور أوروبا يف الُقرَّاء أغلب
الفاصلة املسافات من حتى أحيانًا تخلو كانت كما الرتقيم، عالمات من خالية يُطالعونها
كانوا التي باملواد دراية عىل كانوا ألنهم لهم؛ مقبوًال كان هذا أن واملفرتَض الكلمات. بني
اإلنصات مع جهًرا اإلنسان يقرأ أن هي القراءة يف الرُّهبان نظرية وكانت يُطالعونها.
ا، رسٍّ الجديدة النصوص قراءة تبدأ فلم الحديث العرص يف أما يتلوه. نفسه يسمع ملا
القراءة تعلُّم انتشار ومع الطباعة، اخرتاع بعد إال األوىل، للمرة قراءتها عند فهمها بغرض

الرتقيم. عالمات إىل يحتاج ما هو تحديًدا القراءة من النوع وهذا والكتابة،
عيوب وأبرز النظر، وجهات أهمية كتبه مقدمات يف جيمس هنري ناقش (6)
(١٩٢٦) الباك برييس تابع وقد النظر. وجهات فيها تختلط التي الخيالية القصص
يف النظر وجهات ألشهر إال هنا أتعرَّض وال املوضوع. مناقشة — جيمس أصدقاء أحد —

الرسدية. الخيالية القصص
.١٨٩٩ عام الصغري» الكلب صاحبة «السيدة تشيخوف أنطون قصة صدرت (7)
الكلب صاحبة «السيدة أو الضئيل» الكلب صاحبة «السيدة إىل أحيانًا عنوانها (يُرتَجم
املراجع، ثبت يف الكتاب هذا يف منها أقتبس التي اإلنجليزية النسخة أوَرْدُت وقد الدُّمية».)
يف فولوخنسكي والريسا بيفري ريتشارد ترجمة منها أفضل ولكن جيدة، ترجمة وهي
بسهولة العثور ويمكنك بانتام. نيويورك: القصص.» تشيخوف: «أنطون (٢٠٠٠) كتابهما

.http://chekhov2.tripod.com/197.htm مثل: اإلنرتنت عىل أخرى ترجمات عىل
مفيًدا مراَجًعا مقاًال (١٩٩٩) ليمان وأندرياس إريكسون أندرش من كلٌّ كتب (8)
إحدى يف املوضوع حول مقاًال (٢٠٠٦) روس فيليب كتب كما الخربة، مفهوم حول
خرباء صاروا أشخاص ِسرَي عىل مبنيٍّا كتابًا (١٩٩٧) جاردنر هوارد وكتب املجالت،
املطلوبة التقريبية الفرتة وتساوي وولف). فريجينيا سرية (ومنها املجاالت مختلف يف
ملدة يوميٍّا ساعات ثالث نحو االهتمام مجال يف — ساعة ١٠٠٠٠ — الخربة الكتساب
الدراسية قاعاتهم يف األطفال يقضيها التي نفسها الفرتة تقريبًا يُعاِدل وهذا سنوات، عرش
أن ع املتوقَّ الفرتة أي سنوات، ثالث ملدة يوميٍّا ساعاٍت عرش تساوي أو حياتهم، خالل
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تحقيق أجل من وينبغي جامعية. شهادة عىل للحصول الجامعيُّون الطالب يستغرقها
واألساليب املعرفة اكتساب ويف املشكالت حل يف الوقت هذا يُستثمر أن حقيقي إنجاز

الفرتة. هذه يف ا مهمٍّ مكوِّنًا غالبًا التدريب ويَُعدُّ بعينه، مجال يف الجديدة
بيسكني جوان قاَرنَت الكتابة. يف الِخربة يُوازي ما القراءة عالم يف يوجد (9)
عاَميْهم يف عر الشِّ يف تدريبية دورات وا تلقَّ (طالب املبتدئني من مجموعة (١٩٩٨)
الجامعة) يف التمهيديَّنْي العاَمنْي يف إنجليزية دراسات وطالب الثانوية، املرحلة يف النهائيني
وطلبت اإلنجليزية)، اللغة أقسام أحد يف متقدِّمني دكتوراه (طالب الخرباء من بمجموعة
قراءتهما. لهم يسِبق لم عرش) والسابع عرش السادس القرنني (من قصيدتني قراءة منهم
املعنى وجدوا ولكنَّهم والعبارات، الكلمات معاني فهم عىل الرتكيز إىل املبتدئون الُقرَّاء مال
استطاع العكس، عىل بالقصيدة. استمتاعهم عىل سلبًا أثَّر ما وهو ًا، محريِّ للقصيدة العام
الضمنية اإلشارات وتبنَيُّ القصيدتنَْي، كلتا يف األكرب الِبنْيات مع التعامل الخرباء من الُقرَّاء

للقصيدتني. العام املعنى يف والتفكري فيهما،
إنها املدى القصرية العاملة الذاكرة عن (٢٠٠٩) دوان ستانيسالس يقول (10)
القرشية، الوصالت من شاسًعا «نظاًما باعتبارها تشكَلت واعية»، عصبية عمل «مساحة
فقط ليس (ص٣٠١) جديدة» أهداًفا لتخدم مرنًا تنظيًما العقلية األغراض بتنظيم يسمح

كذلك. الفنية االستكشافات يف ولكن الواعي، الفكر يف
الذاكرة مع التداخل أن إىل (٢٠٠٣) هيز وجون تشينويث آن إن ل توصَّ (11)
إىل الكتابة أثناء املبتدئون الُكتَّاب يميل حيث الكتابة؛ ق تدفُّ عىل سلبًا يؤثر املدى القصرية
وليس كتبوها، جملة آلخر املحدودة التخزين سعة ذات املدى القصرية بذاكرتهم التأثُّر

.(٢٠٠٤) أوليف تيريي دراسة كذلك انظر للموضوع؛ عامة بخطة
األعمق املعرفة أن نظرية صاحب هو و(٢٠٠١) (١٩٩٤) كيلوج رونالد (12)

عنه. الكتابة ق تدفُّ عىل إيجابًا تنعكس باملوضوع
األدبية، األعمال يف الالواعية املصادر لدراسة متنوعة وسائل استخدام يمكن (13)
الحسابية واألساليب اللقاءات، يف أنفسهم عن املؤلِّفون يقوله ما الوسائل هذه وتشمل
كلٌّ حلَّل وقد املؤلِّفون. يُبدعها التي األعمال متون لدراسة املتون) أسلوبيات ى (وتسمَّ
لُكتَّاب اللقاءات من مجموعة (٢٠٠٦) بيرتسون وجوردان أوتيل وكيث دجيكيك مايا من
السلبية باملشاعر منشغلون الُكتَّاب أن ووجْدنا معروفني، فيزياء ولعلماء معروفني، مبدعني

الفيزياء. علماء من أكثر
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الكالب. عن املتخيَّلة شكسبري صور إىل ١٩٣٥ عام سبريجن كارولني أشارت (14)
مقارنًة لها حدود ال تخزينية بسعة تتمتَّع املدى الطويلة الذاكرة أن يبدو (15)
واملفاهيم واملعاني الذكريات مجموعة تضمُّ فهي املدى؛ القصرية للذاكرة املحدودة بالسعة
كلٌّ درس وقد .(١٩٣٢) بارتِلت فريدريك درسه الذي النوع من نملكها التي التخطيطية
الخرباء أن ووجدا النصوص، فهم عملية (١٩٩٥) كينتش ووالرت إريكسون أندرش من
هذا حول املفيدة النقاشات ومن املدى، الطويلة العاملة الذاكرة اسم عليه أطلقا ما يبنون
ودوني شانكوي ولوسيل (٢٠٠٠) ماك-كاتشني ديربا عمل بالكتابة، يتعلق فيما املفهوم،

.(٢٠٠٢) أملارجو

القصصالخيالية تأثريات السابع: الفصل

كما تتحدَّث أفالطون حوارات يف الشخصيات أن إىل هيكمولدر فرانك نبَّهني (1)
ومن شخصياتها، من نابعة بأساليب أي الخيالية؛ القصص يف الشخصيات تتحدَّث

الظروف. ومن الحديث، معقولية
يتناول أو االجتماعي، العالم يف الذوات يتناول الخيايل الَقصص جوهر أن فكرة (2)
للموضوع. فضفاضة حدوًدا تضع أنها إال نظري، وجهة من سليمة فكرة وتقلُّباتها؛ النيات
يمكن أنها حني يف مثًال، رَي والسِّ املذكرات الخيالية للقصص التقليدي التعريف يستثني
رويل هيزيل كتبتها التي الحديثة الحياة ِسري اتَّسمت وقد كذلك. نفسها األمور تتناول أن
أكتب التي الخصائص بجميع (٢٠٠٧) مالكوم وجانيت (٢٠٠٧) رويفه وكيتي (٢٠٠٦)
العرشينيات يف أملانيا يف نشأته عن (٢٠٠٢) هافنر سيباستيان مذكرات ومثلها عنها،
كتب من معينة أنواٌع تتناول ذلك، من العكس وعىل العرشين. القرن من والثالثينيات

االجتماعي. العالم تتناول مما أكثر التكنولوجيا العلمي الخيال
القدرة أن (١٩٦٣) وات وإيان جودي وجاك (١٩٦٣) هيفلوك إيريك افرتض (3)
وقد التجريدي. التفكري بإتاحتها العقل عىل تماًما تحوييلٌّ تأثري لها والكتابة القراءة عىل
حيث الفكرة؛ لهذه القويَّ البنياَن (١٩٨١) كول ومايكل سكريبنر سيلفيا تجربة قوَّضت
هكذا، والكتابة القراءة تعلُّم أثر من ليست التجريدات يف التفكري عىل القدرة أن وجدا
(١٩٩٤) أولسون ديفيد كتاب ويُقدِّم املدرسة. يف املكتسب النوع من للتعليم أثر هي وإنما

الحركات. هذه لتاريخ ممتاًزا استعراًضا
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«املعرفة») (يُسمى اختبار اجتياز لندن يف األجرة سيارات سائقي عىل يتعني (4)
رخصة استخراج أجل من املدينة؛ داخل آخر مكان إىل مكان من الوصول بكيفية يتعلق
األجرة سيارات سائقي (٢٠٠٣) وزمالؤها ماجواير إلينور درست وقد أجرة. سيارة قيادة
وأن األجرة، سائقي غري لدى هو مما أكرب كان لديهم الُحَصني حجم أن ووجدت لندن، يف

األجرة. سيارات قيادة يف املنرصفة السنوات بعدد يرتبط حجمه
(٢٠٠٩) كيم وأليس مار وريموند سربينج وناثان (٢٠٠٤) مار ريموند تناول (5)
التي االجتماعي العالم فهم بمهارات املرتبطة الدماغية املناطق مسألة (٢٠١٠) ومار

الخيالية. القصص قراءة يف كذلك تُستخَدم
عىل تنطوي التليفزيونية واألعمال األفالم إن (١٩٩١) تسيلمان دولف يقول (6)
يف نقابله قد مما بكثري أعرض الخربات من نطاق عرب للمشاعر املعتاد تفوق تمثيالت
املشاركة معدل يزداد أن املضاَعف التعرُّض لهذا نتيجًة املمكن ومن اليومية، حياتنا

الوجدانية.
وجوردان باز ديال وجينيفر هريش وجيكوب أوتيل وكيث مار ريموند أجرى (7)
عىل الخيالية القصص لقراءة أثر وجود فيها أثبتنا التي األوىل الدراسة (٢٠٠٦) بيرتسون

االجتماعية. القدرات
من العقلية الحالة «اختبار (٢٠٠١) وزمالؤه بارون-كوهني سايمون أجرى (8)

األعني».
الثانية الدراسة (٢٠٠٩) بيرتسون وجوردان أوتيل وكيث مار ريموند أجرى (9)
فيها واستََعنَّا االجتماعية. القدرات عىل الخيالية القصص لقراءة أثر وجود فيها أثبتنا التي
والُعصابية، االنبساطية، الكربى: الخمس السمات عليه يُطَلق ملا للشخصية قيايس باختبار
معهم واالنسجام باآلخرين باالهتمام املتعلِّق (العامل الضمري. ويقظة واملقبولية، واالنفتاح،
إىل لالنجذاب ميلهم إىل أشار الذي الخيال الختبار مشاركينا أخضْعنا كما املقبولية.) هو

التخيُّلية. الرسديات
النساء أن من كثرية دراسات إليه َلت توصَّ ملا مكرَّرة نتائج دراستنا، نتائج من وكان
٢٠٠٨ عام لهم أجري الذي االستقصاء مثل الرجال؛ من الخيالية للقصص قراءًة أكثر
عام الفنون» عىل القومي «الوقف أجرى وقد ،(٢٠٠٩) القراءة» نسب «ارتفاع بعنوان
حيث من الهاتف عرب — مقابالت املتحدة»، الواليات تعداد «مكتب مع بالتعاون ،٢٠٠٨
،(٪٨٢ بلغت استجابة (بنسبة فأكرب عاًما ١٨ سن من أمريكي ١٨٠٠٠ مع — األساس
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شعًرا، (ب) مرسحيات، (أ) قرأت هل املنرصمة، شهًرا عرش االثني «خالل السؤال: وكان
من أيٍّ عن موجبة إجابة األدبية القراءة أن وباعتبار قصرية؟» قصًصا أو روايات (ج)
بعض قرءوا قد الرجال من ٪٤١٫٩ نسبة أن ُوجد ج)، أو ب، أو (أ، الثالثة التصنيفات
البالغني األمريكيني للسكان اإلجمالية النسبة (كانت النساء. من ٪٥٨ بنسبة مقارنة األدب،
منذ زيادة تُمثِّل وهي ،٪٥٠٫٢ هي ٢٠٠٨ عام استقصاء يف األدب بعض قرءوا الذين

(.٪٤٦٫٧ النسبة كانت حيث ٢٠٠٢ لعام األسبق االستقصاء
ميهاي وجد وزمالؤه، مار إليه ل توصَّ مما اليشء بعض النقيض عىل (10)
يف أطول أوقاتًا يقضون الذين التالميذ أن (٢٠٠٣) هانرت وجرييمي تشيكسينتميهاي
األصدقاء مع الوقت تمضية أن برغم وأنه األصدقاء، مع أقل أوقاتًا يمضون الحرة القراءة
املمكن من ولكن الحرة. القراءة عىل ينطبق ال هذا فإن العموم، يف بالسعادة مرتبطًة تكون
يف تالميذ كانوا العيِّنة من ٪٥٩ نسبة إن إذ األطفال؛ عىل مقصورة النتيجة هذه تكون أن

عرش. والثاني العارش نْي الصفَّ من البقية كان بينما والثامن، السادس الصفني
بري فان (انظر بري فان فييل لدى الدكتوراه طالبة تسيكناكي إيريني أجرت (11)
يف ويتكرر اإلنسانية، والدراسات العلوم قسَمي طالب عىل العاطفي الذكاء دراسة ٢٠٠٨أ)
القصص قراءات وقْدر العام، الذكاء مثل للضبط؛ الخاضعة العوامل بعض الدراسة هذه

والواقعية. الخيالية
إىل الدكتوراه شهادة لنَيل أطروحتها يف (١٩٩٣) بياسون أنجيال َلت توصَّ (12)
اإلنسانية ينتزع األدب تدريس أن من (٢٠٠٨أ) بري فان فييل إليه انتهى ما تؤيِّد نتيجة
طالب لدى العاطفي االندماج درجة ارتباط إىل لت توصَّ حيث اإلنسانية؛ الدراسات من
عة املتَوقَّ الدرجات مع عكسيٍّا ارتباًطا قصريتني أدبيتنَي قصتني قراءة أثناء الثانوية املرحلة
يف الطالب تقويم يف األولوية بأن النتيجة هذه نا فرسَّ وقد اإلنجليزية، اللغة مادة يف للطالب
الشخيص. لالندماج وليس الفنية للكفاءة تكون الثانوية املرحلة يف اإلنجليزية اللغة مادة
سؤال يثور االجتماعي، التفاهم تحقيق عىل يساعد الخيايل الَقصص كان إذا (13)
اآلخرين فهم عىل خاصة بقدرة الخيالية القصص ُكتَّاب يمتاز أن ينبغي كان إذا ما حول
الذي أغلبه يف املكرَّر البحث يف يدعمها ما وجدت الفرضية هذه أن ويبدو أنفسهم، وفهم
عالجية خصائص وجود عىل أدلة ثبوت إىل وانتهى ،(١٩٩٧) بينِبيكر جيمس أجراه
وجوردان أوتيل وكيث دجيكيك مايا من كلٌّ أثبََت وقد الوجدانية. املشكالت عن للكتابة
الوجدانية، شواغلهم عن الكتابة إىل ينزعون الخيالية القصص ُكتَّاب أن (٢٠٠٦) بيرتسون
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غري من أنه غري فهمهم، من يزيدون الُكتَّاب بعض أن الوارد ومن السلبية. وخصوًصا
وعىل االجتماعية. اللياقة من أو الرضا من حاالت إىل الوصول العموم يف عنهم املعروف
القصص ُكتَّاب من الكثري أن يبدو كاٍف، لبحث تخضع لم املسألة هذه أن من الرغم
الكثريون يبدأ وربما الوجدانية. حياتهم يف معاناتهم منطَلق من بالفعل يكتبون الخيالية
الخيالية القصص ُكتَّاب أن من الرغم عىل ولذلك النطاق؛ هذا عن يبعد منطَلق من منهم
باألشخاص مقارنًة أفضل بالءً يبلون أنهم بالرضورة فليس ألنفسهم، مكاسب قون يُحقِّ

يكتبون. ال الذين
بيرتسون وجوردان زويرتمان وسارة أوتيل وكيث دجيكيك مايا أجرت (14)
قصة قراءة عن الناتجة الشخصية ات تغريُّ تناولت التي البحثية الورقة (٢٠٠٩أ)
وقد واقعي. شكل يف منها نسخة أو الصغري» الكلب صاحبة «السيدة تشيخوف أنطون
والُعصابية، االنبساطية، للشخصية: الكربى الخمس السمات حيث من الشخصيات قيست

الضمري. ويقظة واملقبولية، واالنفتاح،
وزمالئها دجيكيك لدراسة ساِبَقًة دراسًة (٢٠٠٠) هيكمولدر فرانك أجرى (15)
بيتي، آلن إحداهما قصريتني؛ قصتني من واحدٍة بقراءِة املشاركني فيها كلَّف (٢٠٠٩أ)
أدخل وقد غرامية، عالقة يف بطلًة القصتني كلتا ت ضمَّ تشيخوف. ألنطون واألخرى
من إما معروضًة منهما كلٌّ أصبحت بحيث القصتني؛ عىل التغيريات بعض هيكمولدر
حدوث هيكمولدر والحظ حزينة. أو سعيدة إما نهاية ومع العكس، أو البطلة نظر وجهة
الذكور الُقرَّاء نظرة يف — تشيخوف قصة مع ليس ولكن — بيتي قصة إىل بالنسبة تغريُّ
البطلة نظر وجهة من املعروضة النسخة قرءوا الذين املشاركون أصبح إذ اإلناث)؛ (وليس
الذات نظرية إطار يف دراسته نتائج هيكمولدر ويناقش نظرهم. وجهات يف بالبطلة أشبه

.(١٩٨٦) نورياس وبوال ماركوس لهيزيل املمكنة
الشخصيات مع التماهي أن إىل (٢٠١٠) جرين وميالني سيستري مارك ل توصَّ (16)
— مؤقتٍّا ولو — يشعرون يجعلهم إذ املشاهدين؛ لدى ات تغريُّ يُحِدث األفالم مقاطع يف

شاهدوها. التي بالشخصيات أشبه وكأنهم
رعايتهم عىل القائمني أو أمهاتهم من األطفال اه يتلقَّ الذي الحديث مقدار يَُعد (17)
أو التفكري أو ما، يشء يف الرغبة بخصوص أي العقلية؛ األشخاص حاالت بخصوص
تيد فحص وقد األطفال. لدى العقل نظرية يف تساهم التي املهمة العوامل من الشعور،
أطفالهم لدى العقل ونظرية هات األمَّ حديث محتوى بني العالقة (٢٠٠٢) وزمالؤه رافمان
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الصور بعض وصف األمهات من يُطَلب كان مرة، كل ويف عام. مدار عىل مرات ثالث
األطفال بفهم يُنبئ العقلية الحاالت عن األم حديث مقدار كان مرة كل ويف ألطفالهم،
اللغوية. وقدراتهم األطفال أعمار عامَيل ضبط مع حتى تكرَّر ما وهو الحًقا، العقل لنظرية
األطفال من مجموعة آباء من (١٩٩٨) وزمالؤها كاسيدي رايت كيمربيل طلبت كذلك،
أطفالهم عىل يقرءونها التي الكتب أسماء أسبوع ملدة يُدوِّنوا أن املدرسة قبل ما سنِّ يف
الستخراج للتحليل الكتب هذه خضعت ثم بأنفسهم، األطفال يقرؤها التي أو الصغار
عىل احتوى الكتب من ٪٧٨ نسبته ما أن وُوجد فيها، العقلية بالحاالت املتعلق الحديث
ما بيشء تؤمن شخصيات منها ٪٣٤ ضمَّ بينما الداخلية، النفسية الحاالت عن ة معربِّ لغة
األطفال دفع فإن ثَمَّ، ومن للشخصيات. صفات منها ٪٤٣ وشملت سليم، غري أنه يتَّضح
كتب فيه تساهم وإنما فقط، األمهات حديث عىل يقترص ال اآلخرين عقول يف للتفكري

أيًضا. األطفال
مخصًصا كتابًا ٩٠ (٢٠٠٠) وزمالؤها داير جينيفر حلََّلت أخرى، دراسة ويف
اإلشارات أن ووجدت السادسة، إىل الخامسة سن ومن الرابعة، إىل الثالثة سن من لألطفال
تقريبًا. جمل ثالث كل تكرَّرت والشعور، يشء يف والرغبة كالتفكري العقلية، الحاالت إىل

أربعة قراءة األمهات من مجموعة من (٢٠٠٥) وزمالؤها أدريان جوان طلبت (18)
ثنهم يُحدِّ وأن سنوات، وخمس سنوات أربع العمر من البالغني ألطفالهنَّ َرة مصوَّ كتب
الوالدان فيها يقرأ التي املرات عدد ويرتبط الكتب، يف املوجودة والقصص الصور عن
رسد أثناء العقلية الحاالت لتعبريات األم استخدام مرات وعدد املنزل، يف رة املصوَّ القصص
املتعلِّقة املهام يف األطفال بقدرات وثيًقا ارتباًطا املخترب يف أطفالهن عىل َرة املصوَّ الكتب

الذكاء). ونسبة كالسن عوامل ضبط (بعد العقل بنظرية
الكتب اختيار يف األم مهارة أن (٢٠٠٩) أفريام وسيجاليت أرام دوريت وجدت
باملشاركة ارتباًطا األكثر العامل هي املدرسة قبل ما مرحلة يف أطفالها عىل لقراءتها

األطفال. هؤالء لدى االجتماعي والتطور الوجدانية
.٢٠٠٤ بورتولويس، وماريسا ديكسون بيرت أيًضا انظر (19)

— ِقَدمه عىل — الفن تأثريات أن الذع مقاٍل يف (١٩٩١) ستولنيتز جريوم كتب (20)
دليل يوجد «ال لكن ستولنيتز، يقول كما األثر قوية اإلغريقية الدراما وتَعدُّ املدى. القصرية
(ص٢٠٠). واحد» يوم مقدار البيلوبونيزية الحرب قرصَّ مثًال أريستوفان أن عىل واحد
نبَّهني كما الصحيح هو العكس قطًعا. التاريخ يف يظهر ال الفن تأثري إن يقول وهو
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األدبي الفن تأثري أن املثال، سبيل عىل ،(٢٠٠٧) هانت لني بيَّنَت فقد هيكمولدر؛ فرانك
العالم. يف اإلنسان حقوق تقدُّم يف بالًغا كان

أملانيا تخصُّ ال الثانية العاملية الحرب أزمة أن رؤيته يف مصيبًا شتاينر كان (21)
يملك ال شتاينر أن أخربني بري فان فييل أن إال كلها، الحضارة تمس ولكنها وحدها،
اعتادوا أنهم أو الفنون يف فني مثقَّ كانوا أوشفيتز معسكر يف العاملني أن تأكيده عىل دليًال
عاديون» «رجال كتاب قراءة أَعْدُت املوضوع هذا يف ق للتعمُّ ريلكه. أو جوته أعمال قراءة
األملانية، العام النظام لرشطة التابعة ١٠١ الكتيبة حول (١٩٩٢) براونينج لكريستوفر
العاملني عن رة املتوفِّ تلك من أكثر معلومات عنهم ر وتتوفَّ بولندا، يف َقتٍل ِفَرق شكلوا الذين
القضائية التحقيقات عىل الكتاب لهذا أبحاثه أغلب براونينج بنى وقد أوشفيتز. معسكر يف
جزء إالَّ يصل لم أنه ذكره الجدير الكتيبة. يف كانوا رجًال ٤٨٦ أصل من رجًال ١٢٥ مع
فكان الجنود أما الثانوي، التعليم مرحلة إىل ضابًطا عرش أحد البالغني الفرقة ضباط من
أيٌّ يتلقَّ ولم عاًما. ٣٩ أعمارهم ط متوسِّ وكان هامبورج، يف العاملة الطبقة من أغلبهم
وبعد ،١٩٤٢ عام ويف امِلَهني. التدريب عدا عرشة، الخامسة سن بعد تعليم أيَّ تقريبًا منهم
والقرى البلدات يف اليهود ذبح هي وظيفتهم أصبحت العام، ونصف بعامني تجنيدهم
أجراها التي ستانفورد سجن تجربة يف املشاركني وبني بينهم براونينج ويُقاِرن البولندية.
جريدة يف إعالن طريق عن فيها املشاركون استُقِطب التي (٢٠٠٧) زيمباردو فيليب
مساٍو عدٌد (وكلِّف لسجن نموذج يف الحراس دور بلعب وُكلِّفوا كاليفورنيا، والية يف محلية
العام النظام رشطة أفراد من ٪٨٠ حوايل التزام هو واملثري املساجني). دور بلعب عشوائيٍّا
كبرية نسبة استمتَعت بينما أدوارهم، تقتضيه بما السجن محاكاة تجربة يف والُحرَّاس
يخرتعون الحراس ثلث حوايل ظلَّ السجن تجربة (يف قاسية. وأصبحت الجديدة بُسلطتها
كتيبة أفراد من و٢٠٪ ٪١٠ بني ما رفض وقد واملضايقات.) القسوة من جديدة أشكاًال
من اثنان راعى وباملثل بالرصاص، رميًا اإلعدام عمليات يف املشاركة العام النظام رشطة
أنه هنا ويُذَكر فاتهم. ترصُّ يف املساجني السجن محاكاة تجربة يف عرش األحد الحراس بني
أو نفسية باضطرابات املصابون األشخاص استُبِعد للتجربة، السبعني املتطوعني بني من
يف للمشاركة فقط شخًصا ٢٤ واختري باملخدرات، تتعلق أو إجرامية سوابق لهم كانت َمن
يتمكَّن ولم جامعيني. طالبًا جميًعا وكانوا نفسيًة، وصحًة استقراًرا األكثر فكانوا الدراسة:
أن يُحتمل املشاركني هؤالء من بأيٍّ املبدئية الشخصية اختبارات من التنبُّؤ من زيمباردو
الرجال من ٪٥٫٨ من يقرب ما أن إىل االنتشار مؤرشات وتشري مختلفة. بطريقة ف يترصَّ
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الشخصية باضطراب املعروف النفيس باالضطراب مصابون األمريكيني) السكان (من
ويميلون عموًما، الوالَدين معاملة وسوء وراثية عوامل ضحية كونهم للمجتمع؛ املعادية
وِكلتنر أوتيل املثال سبيل عىل (انظر حياتهم طوال اآلخرين األشخاص تجاه العنف إىل
إىل العاديني الرجال بعض لتحوُّل معروف تفسري يوجد ال ولكن .(٢٠٠٦ وجينكينز،
عىل األدب تأثري حول تجريبية أدلة تتوافر ال كما سلطة. مواقع يف يوضعون حني القسوة
والقهر. اإلجبار تستلزم الرشطة، مثل مجتمعية؛ أدوار لعب يف يُشاركون الذين األشخاص
التي الحديثة التاريخية الروايات أفضل (٢٠٠٤) إيفانز ريتشارد كتاب يَُعد (22)
،(١٩٤٠) هافنر سيباستيان الصحفي َلَحظ وقد للنازية، أملانيا تبنِّي أسباب حول أعرفها
سياسية، برامج أي مؤيدي من يكونوا لم األقحاح النازيني أن ،١٩٣٩ عام منذ حتى
اليوم عليها نُطِلق أن املمكن (من الشخصية من معنيَّ لنوع ينتمون رجاًال كانوا ولكنهم

للمجتمع). املعادية املضطربة الشخصية
املدارس نظر وجهة من االرتقاء مسألة (١٩٩٤) نوسباوم مارثا تناقش (23)
األبيقوريني املدارس هذا شملت وقد وأرسطو. أفالطون مع بدأت التي اإلغريقية الفلسفية
يف تتعلق ال — منها القلب يف القراءة كانت التي — الفلسفة أن رأوا الذين والرواقيني
للروح. دواء عىل والعثور بالذات االرتقاء بكيفية ولكن املفاهيمي؛ باالستيعاب األساس

(١٩٩٧) بيليس ودانييل جرييج وريتشارد برينتيس ديبورا من كلٌّ أجرى (24)
غري أشياء لتصديق الناس دفع عىل قادر الخيايل الَقصص أن أوضَحت التي التجربة

حقيقية.
وسائل يف الجنيس واملحتوى للعنف املحتملة بالتأثريات املتعلِّقة األعمال حجم (25)
املوضوع بخصوصهذا الحديثة املقاالت ومن معرضمناقشتها. هذا وليس ضخم، اإلعالم
املراهقني، عىل اإلعالم وسائل يف العنف تأثريات حول (٢٠٠٩) وزمالئه بوكرس بول مقال
عىل التليفزيون يف الجنيس املحتوى تأثريات حول (٢٠٠٩) وزمالئها فيرش ديبورا ومقال
دواعي تظلُّ األبحاث، هذه قطعية مدى حول الدائر الجدل من الرغم وعىل املراهقني.

الخيالية. القصص أشكال لبعض املحتَملة الضارة التأثريات حول قائمًة القلق
النفع املحتملة األربعة االجتماعية املوضوعات قائمة أن بويد برايان يل أوضح (26)
ق بتعمُّ التفكُّر من تمكيننا عىل قادر األدب أن واقرتح ومحدودة، تقييدية وضْعتُها التي
برسعة ل والتنقُّ أفضل، مالحظة الطبيعي العالم ملالحظة ودعوتنا املطَلَقة، القضايا يف أكرب
تقتِرص ال بأساليب ألخرى نربة ومن ألخرى صورة من واالنتقال خيالنا، عوالم يف خاطفة
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أن هو مقصدي فإن االقرتاحات، هذه أهمية من وبالرغم فقط. االجتماعية الناحية عىل
األساس. يف اجتماعية الخيالية القصص

السرية ة املهمَّ الكتب ومن الغرب، يف العبودية عىل القضاء يف ا مهمٍّ األدب كان (27)
العالم إىل ونُقل أفريقيا، من أُِرس الذي إكويانو أولودا حياة عن ١٧٨٩ عام الصادرة
يف واستقرَّ حريته، واشرتى جيد، بتعليم وحظَي أسفاره، وتعدَّدت عبًدا، ليكون الجديد
الدكتور أسلوب يُضاهي بديع نثريٍّ بأسلوب املكتوبة — الذاتية سريته وتروي لندن.
وصار للغاية، شعبيٍّا كتابه وكان العبيد. معاملة حول مؤثِّرة قصًة — جونسون صامويل
لرواية يُحَسب املتحدة، الواليات ويف العبيد. تجارة عىل للقضاء بريطانيا يف قويٍّا محرًِّكا
العبودية. عىل القضاء يف مماثلة تأثريات ١٨٥٢ عام توم» العم «كوخ ستو بيترش هارييت
يراه كما نفسه رؤية من جوموف يُمكِّن الذي املرآة تأثري بني الربط يمكن (28)
مرسحية داخل املرسحية عن األول) الفصل يف ناقشتُها (التي هاملت فكرة وبني اآلخرون
ويرى (انعكاسه)، ظلَّه لريى كلوديوس أمام مرآة رفع عىل قادرًة بوصفها «هاملت»، يف

اآلخرون. يراه كما نفسه
طرحت فقط؟ جديدة املادة تكون حني القصة داخل االنتقال يحدث هل (29)
من فيها املشاركون استُْقِطب دراسة يف السؤال هذا (٢٠٠٨) وزمالؤها جرين ميالني
«سيد أو بوتر» «هاري فيلم مشاهدة بعد العرض قاعات مغادرتهم أثناء السينما جماهري
تأثًُّرا الفيلم منه املقتبَس الكتاب قرءوا أن سبق الذين املشاهدون أبدى وقد الخواتم».
قرءوا الذين األشخاص أن ذلك يف السبب ولعلَّ القصة. عالم داخل االنتقال بظاهرة أقوى
أبدعه الذي العالم سكان أو بوتر، بهاري بالفعل املعجبني من كانوا أنهم يُحتمل الكتب
وُعِرَضت مرتني، املخترب إىل املشاركون فيها حرض تجربة الباِحثون أجرى ولهذا تولكني،
مقطع قراءة أن واتََّضح َرة. مصوَّ أو نصية صورة يف نفسها، األحداث الزيارتني يف عليهم
تأثري من درجة أعىل أحدثَت ذاتها األحداث من َرة املصوَّ النسخة مشاهدة ثم القصة من
(ولم االنتقال تأثري من قدٍر أقلُّ مرتني ذاته ر املصوَّ املقطع مشاهدة عن نتج بينما االنتقال،
والقراءة بالقراءة، متبوعة املشاهدة عند الجلستنَي بني االنتقال درجة يف تغريُّ أي يظهر
فيلم مشاهدة عند ثَم ومن التفكُّر، من املزيد القراءة تُتيح ربما القراءة). بإعادة متبوعة
املختلفة، األشياء من مزيد ملالحظة ُهيِّئ قد املشاهد يكون القراءة بعد ذاتها لألحداث

بعمق. معها والتفاعل
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إقناع يف اًال فعَّ تأثريًا لالنتقال أن (٢٠٠٤) وزمالؤها سني دال سونيا أكََّدت (30)
األفالم يف التدخني تصوير أن تجريبية دراسات يف ووجدت املعتقدات، باعتناق األشخاص
ممتدَّة جماعية دراسة يف َلت توصَّ وكذلك بالتدخني، املتعلِّقة والتقديرات املعتقدات عىل أثَّر
للتدخني. ُعرَضًة أكثر كانوا األفالم يف ن تُدخِّ شخصيات شاهدوا الذين املراهقني أن إىل

األطفال لدى التفضيالت حثِّ حول دراسة (٢٠٠٧) وزمالؤها تساي أْجَرتجني كذلك
وقد الثقافات، باختالف الشعورية الحاالت تقويم أسلوب يختلف إذ القراءة؛ طريق عن
قبل ما أطفال لدى والسعادة س التحمُّ حاالت تُقدَّر بينما أنه وزمالؤها تساي وجدت
تايوان. يف املدرسة قبل ما أطفال لدى الهدوء حاالت تُقدَّر األوروبيني، األمريكيني املدرسة
عرضت إذ َرة؛ املصوَّ األطفال كتب يف ظاهًرا كان نفسه التفضيل هذا أن أيًضا ووجدوا
عرضته مما أكثر حماسية وأنشطة تعابري املتحدة الواليات يف َرة املصوَّ الكتب يف الصور
األطفال تعريض أن إىل ذلك بجانب الباحثون هؤالء ل وتوصَّ التايوانية. َرة املصوَّ الكتب
أو سة املتحمِّ الحاالت تجاه تفضيالتهم غريَّ قد هادئ أو حمايس طابع ذات لقصٍص

والتايوانيني. األمريكيني األطفال لدى تكرَّرت النتيجة هذه وأن الهادئة،
للدراسات تجميعيٍّا تحليًال (٢٠٠٧) فييل وتوماس راينهارت آمرب من كلٌّ أجرى (31)
ويقول اإلحصائية، األدلة خالل من واإلقناع الرسد طريق عن اإلقناع بني تُقاِرن التي
الرسائل فيه ُقوِرنَت دراسة، ٢٢ ل عشوائي تجميعي تحليل «أجِرَي التحليل: ص ملخَّ
أن اتَّضح حدة، عىل كلٍّ النتائج، قياسات فحص وعند اإلحصائية. بالرسائل الرسدية
،٠٫٠٩٩ = ارتباط معامل اإلحصائية، الرسائل من إقناًعا أكثر كانت الرسدية الرسائل

«.٠٫٠١٥ = احتمالية
العالم، بعدالة االعتقاد االجتماعي النفس علم يف العادل العاَلم بنظرية يُقصد (32)
العاَلم نظرية بخصوص التليفزيون مشاهدي معتقدات (٢٠٠٨) أبل ماركوس قاس وقد
اليومية املشاهدة ساعات عدد معرفة كذلك وطلب املخيف، العاَلم نظرية ومقابلها العادل،
كنرشة واقعية موضوعات تتناول برامج ت ضمَّ الربامج من مختلًفا نوًعا ١٩ يف للتلفاز
مشاهدة قدر أن ووجد الخيالية. القصص برامج من مختلفة أنواع وأربعة األخبار،
وهذا مخيف، مكان العالم بأن األشخاص إيمان قوة بمدى يُنبئ عام بوجه التليفزيون
العنف ضحايا تُظهر — األخبار نرشة وخاصة — التليفزيونية الربامج أغلب ألن مفهوم؛
مشاهدة يف أطول فرتات قضوا الذين األشخاص أن كذلك وجد ولكنه والكوارث. واملرض
العالم؛ عدالة بفكرة بكثري أقوى إيمانهم كان خيايل قصص موضوعات تتناول برامج
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من نسعى التي الطرق إحدى هو الخيايل الَقصص إن (١٩٦٦) كريمود فرانك يقول
العديد املثال سبيل عىل رها يُصوِّ التي العدالة فكرة وإن للعالم، معنًى إىل ل للتوصُّ خاللها
هذا تُعطي األحكام وإصدار القانونية والحوارية البوليسية التليفزيونية القصص من

املعنى. صنع من النوع
عن مضلَِّلة تفاؤلية صورة يعكس املتَلَفز الخيايل الَقصص أن ذلك يعني هل ولكن
(١٧٥٩)؟ لفولتري «كانديد» رواية يف بانجلوس الدكتور عنه دافع الذي النوع من العالم
األخبار نرشات — التليفزيونية الربامج من نوعني تأملنا إذا ولكن أحيانًا. وارد هذا
املشاركة مشاعر استدعاء عىل يعمل األول النوع أن نجد فقد — الخيالية والقصص
وأكثر ورصاحًة وضوًحا أكثر بأسلوب املروِّعة باألحداث املبتَلنْي هؤالء مع داخلنا الوجدانية
رؤيتنا لطريقة نماذج اآلخر يُقدِّم بينما عام، مائة قبل كان بما مقارنًة اليوم، انتشاًرا

والظلم. والطغيان للقسوة
دراسة التعاطف يُعزِّز األدب أن بفكرة املتعلِّقة التجريبية الدراسات من (33)
الُقرَّاء لدى التعاُطف مشاعر تأثُّر فيها اكتشفا (١٩٩٦) مات وباندر بري فان فييل أجراها
التي النظر وجهة نتيجة زوجيٍّا خالًفا تتناول قصرية قصة يف املختلفة الشخصيات مع

القصة. بها ُكِتبَت
،(٢٠٠٠) كتاب يف الدكتوراه درجة لنيل هيكمولدر فرانك أطروحة صدرت (34)
السائدة األعراف مع التسامح من منخِفًضا مستًوى دراساته إحدى يف هيكمولدر وجد وقد
البطلة محل أنفسهم يضعوا بأن تعليمات ولديهم خيالية قصة قرءوا الذين الطالب بني
هذه دون القصة قراءة منهم ُطلب الذين اآلخرين مع مقارنًة القراءة، أثناء القصة يف

رصاص. قلم باستخدام النص بنية إبراز منهم ُطلب ولكن التعليمات،
تأثريات نفسه املوضوع حول ميدانية دراسة يف (٢٠٠٩) بالوك بيتيس وفحصت
أحدهما اإلذاعية؛ املسلسالت من لنوعني رواندا يف املجتَمعات بعض يف األطفال استماع
استمعت التي املجموعة أن وُوجد ب، والتعصُّ التحيُّز تقليل إىل يهدف واآلخر الصحة، عن
االحرتام من مزيد نحو وسلوكها نظرتها من َت غريَّ قد التحيُّز لتقليل مة املصمَّ الربامج إىل
التعاون، من ومزيد الوجدانية، املشاركة من ومزيد املختلفة، والديانات األعراق بني للزواج

الصحية. الربامج إىل استمعت التي باملجموعة مقارنًة
الغرض وكان بوال، أوجوستو ابتدعه املرسحيات من نوع هو املنتدى» «مرسح (35)
تجنُّب إمكانيات وكذلك واملضطَهدين، املستبدِّين بني بالعالقات الوعي مستوى رفع منه

العالقة. لتلك املؤملة العواقب
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القصصالخيالية عن الحديث الثامن: الفصل

أن املشاركني من فيها طلب دراسات سلسلة (٢٠٠٩) ريمي برنارد أجرى (1)
اليوم، خالل بها مرُّوا مشاعر أي استبيانات هيئة عىل يوميات يف يوم كل نهاية مع يُدوِّنوا
الحوار. طريق عن هذه مشاعرهم عن شخص أي أخربوا كانوا إذا ما توضيح منهم وطلب
بها ثوا حدَّ قد املشاركون ليتذكرها يكفي بما بارزًة كانت التي املشاعر من ٪٩٠ أن ووجد

أكثر. أو آخر شخًصا
النموذجية األدبية لألعمال الغربية للقائمة جيًدا عرًضا بلوم هارولد قدَّم (2)
األدب، ماهية حول غريها من أفضل تجريبية أسئلة وجود بمكان األهمية من .(١٩٩٤)

لها. مناقشات (٢٠٠٨) بري فان فييل حرََّره الذي األدب» «جودة كتاب ويضمُّ
وروبرت بروكس كلينث تأليف من الجدد اد النُّقَّ لحركة املرجعية الكتب أشهر (3)

و(١٩٥٩). (١٩٣٨) وارين بني
العقل يف النصوص تأثري كيفية حول بنزون بيل قالها التي العبارة ورَدت (4)
http:// اآلتي: الرابط عىل ٢٠٠٩ يناير يف اإللكرتوني فيكشن» «أون موقع يف والدماغ

.www.onfiction.ca/2009/01/on-interpretation.html
روايات ثالث (عن نقاشات ثالثة وعقدت معارصة، رواية ٣٠ تود زازي اختارت (5)
عن اختريوا ثمانية، أو أفراد سبعة من منها الواحدة ن تتكوَّ مجموعات لسبع منفصلة)
الواحد النقاشات نصوص وحلََّلت الجرائد، يف الصحفية واملقاالت اإلخبارية الرسائل طريق

بقليل. الساعة من أقل منها كلٌّ ودام ُعقدت التي والعرشين
بعنوان كتاب تأليف يف (٢٠٠٥) واكسلر وروبرت تراونستني جني من كلٌّ اشرتك (6)
(٢٠٠٠) تراونستني من لكلٍّ شخصية روايات عىل عالوًة األدب»، خالل من الحياة «تغيري
من املرشوع (١٩٩٨) كرومهولتس وسوزان جرجورا روجر قوَّم وقد .(٢٠٠٠) وواكسلر
مع أحكام ضدَّهم صدرت الذين اإلجرام معاودي من شابٍّا ٧٢ من مكوَّنة عيِّنة خالل
خالل من الحياة «تغيري برنامج مجموعة يف الشبان هؤالء من ٣٢ وخضع التنفيذ. إيقاف
ندوات فيها أقيمت أشخاص، ٨ من منها كلٌّ ن يتكوَّ فصول، أربعة خالل (من األدب»
مماثلة جنائية سجالت لديهم آخرون ٤٠ يخضع لم بينما أخرى). وموضوعات أدبية
مجموعة يف الرجال من ستة ارتكب الدراسة، مدة وخالل املقارنة. مجموعة يف للربنامج
(٪٤٥) املقارنة مجموعة يف رجًال ١٨ عاود بينما الجرائم، من مزيًدا (٪١٨٫٧٥) الربنامج
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التحليالت من خلت الدراسة فإن ة، مبرشِّ النتيجة هذه أن من الرغم وعىل الجرائم. ارتكاب
للربنامج. النشطة باملكوِّنات الغموض أحاط كما اإلحصائية،

لغة أن ومفادها ،(١٩٩٦) نيومان سوزان إليها لت توصَّ التي النتيجة تيش (7)
الحركات تساعد أن ح املرجَّ من بأنه القصص، عليهم اآلباء يقرأ حني ن تتحسَّ األطفال
ال بحيث والكتابة؛ القراءة تعلُّم تنمية عىل الحياة» أجل من «األدب لربنامج الشبيهة
القراءة حلقات يحرضن الالتي الشابات األمهات عىل والكتابة القراءة تعلُّم ثقافة تقترص

أيًضا. أطفاَلهنَّ تشمل ولكن فقط،
النقاشات حدوث لكيفية أمثلة (٢٠٠٩) ألينجتون ودانييل سوان جوان تعطي (8)

القراءة. جماعات يف جنب إىل جنبًا العالقات وإدارة األدبية
استخدموا املشاركني أن القراءة لجماعات دراستها يف (٢٠٠٨) تود زازي وجدت (9)

لنقاشاتهم. مرتَكًزا الحبكة
ودونالد ِميول ديفيد يه يُسمِّ ما عىل األدلة لبعض (٢٠٠٨) تود زازي َلت توصَّ (10)
ونتيجًة الشعورية، الذكريات فيها تحُدث التي الذات، تغيري مشاعر (٢٠٠٢) كويكن

الذكريات. بتداعيات تأثُّرهم كيفية الُقرَّاء يُغريِّ للقراءة
الكلب صاحبة «السيدة قصة عىل تعليقه يف (٢٠٠٩) سبريجني تيموثي ينصح (11)
يف إننا ويقول القصة. قراءة يف تقدُّمنا مع مشاعرنا — الُقرَّاء نحن — نُراقب أْن الصغري»
نتساءل وقد وسطحي، شخصفاسد إنه أي مراًرا؛ زوجته خان قد جوموف أن نقرأ البداية
الذي االختالف عن ونتساءل — يفعله ما وهو — جديدة غرامية عالقة سيُقيم كان إذا عما
أنه سبريجني يقرتح عشيقته؟ تهجره الذي الشخص هو سيكون هل املرة؟ هذه سيحدث
ننضج آنا، مع بتعاطفه جوموف لشخصية يحدث الذي العاطفي النضج مع بالتوازي
يف سبريجني ويتوصل جوموف. مع التعاُطف الستطاعتنا كذلك؛ عاطفيٍّا الُقرَّاء نحن
أنفسنا وبني األدبية الشخصيات بني يحدث الذي التوازي حول نتائج إىل كذلك محارضاته
والقارئ، الكاتب بني الرشاكة عالقة وحول لتشيخوف، القصة هذه يف كما القراءة، أثناء

الكتاب. هذا يف إليها ل أتوصَّ التي النتائج مع تلك نتائجه وتتشابه
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