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ماجد ال�سيبايناعداد: زينة الربيعي

ك����ول����ن ول��س��ن
ال�����������ج�����������دل وال���������دج���������ل

كولن هرني ول�سون )26 يونيو/ حزيران 1931( كاتب اإنكليزي ولد يف لي�س�سرت يف انكلرتا  لعائلة فقرية 
من الطبقة العاملة. تاأخر يف دخول املدر�سة، وتركها مبكرا يف �سن ال�ساد�سة ع�سر لي�ساعد والده، عمل يف 
وظائف خمتلفة �ساعده بع�سها على القراءة يف وقت الفراغ، ب�سبب من قراءاته املتنوعة والكثرية، ن�سر 

موؤلفه الأول )الالمنتمي(1956 وهو يف �سن اخلام�سة والع�سرين. وتناول فيه عزلة املبدعني)من �سعراء 
وفال�سفة( عن جمتمعهم وعن اقرانهم وت�ساوؤلتهم الدائمة، وعزا ذلك اإىل الرغبة العميقة يف ايجاد دين 

مو�سوعي ووا�سح ميكن له ان ينتقل اإىل الخرين، من دون اأن يق�سوا حياتهم يف البحث عنه. 
كان الكتاب ناجحا جدا، وحقق ا�سداء نقدية قوية، وجعل من ال�ساب الفقري كولن جنما يف دوائر لندن 

الثقافية، و�سارت اأخباره اخلا�سة تت�سدر اعمدة النميمة ال�سحفية، اثر ذلك على كولن كثريا و�سار يتخذ 
موقفا من ال�سحفيني والنقاد، الذين �سرعان ما بادلوه املوقف نف�سه، وهاجموا كتابه على اأ�سا�س انه »مزيف 

» وملئ بالنفاق. رغم ذلك، ل يزال ينظر للكتاب على انه �ساهم ب�سكل اأ�سا�سي يف ن�سر الفل�سفة الوجودية 
على نطاق وا�سع يف بريطانيا.

نظر اإىل كولن ول�سون، على انه ينتمي اإىل جمموعة »ال�سباب الغا�سبني«، - وهم جمموعة من ال�سباب 
املثقف املتمرد قدموا اعمال م�سرحية عدة يف اخلم�سينات- رغم اأن قليال جدا كان يربطه بهم من الناحية 

الفعلية.
كتابه الثاين )الدين والتمرد( 1957 قوبل بهجوم �سديد من النقاد الذين كرروا و�سفه باملزيف والكذاب لكن 

الرواج التجاري ظل مالزما ملعظم كتبه التي نالت هجوم النقاد اأو ل مبالتهم. وا�سل ول�سن الإنتاج من دون 
اهتمام لهجوم النقاد، وقد تنوعت مو�سوعات كتبه بني الفل�سفة، وعلم النف�س الإجرامي، والرواية. يف 

الفل�سفة اكمل �سل�سلة الالمنتمي :ع�سر الهزمية 1959، قوة احللم 1961، ا�سول الدافع اجلن�سي 1963 ما بعد 
الالمنتمي 1965 يف الرواية كتب عدة موؤلفات روائية منها : طقو�س يف الظالم 1960، �سياع يف �سوهو 1961، 

رجل بال ظل 1963، القف�س الزجاجي 1966، طفيليات العقل 1967 يربو عدد موؤلفات كولن ول�سن الآن على 
املائة كتاب.و قد الفت عنه موؤلفات نقدية عدة.

» الالمنتمي هو الإن�سان الذي يدرك ما تنه�س عليه احلياة الإن�سانيه من اأ�سا�س واٍه، وهو الذي ي�سعر بان 
ال�سطراب والفو�سويه اأكثـر عمقًا وجتذراً من النظام الذي يوؤمن بِه قومه.. انه لي�س جمنونًا ، هو فقط 
اأكثـر ح�سا�سية من ال�سخا�س املتفائلني �سحيحي العقول.. م�سكلته يف الأ�سا�س هي م�سكلة احلرية.. هو 

يريد اأن يكون حراً ويرى اأن �سحيح العقل لي�س حراً، ول نق�سد بالطبع احلرية ال�سيا�سية، وامنا احلرية 
مبعناها الروحي العميق.. ان جوهر الدين هو احلرية ولهذا : فغالبا ما جند الالمنتمي يلجاأ اإىل مثل هذا 

�س لُه اأن يجد حاًل.. ! »  احلل اإذا قـُـَيّ
اإنه ملن الغريب اأن كولن ول�سن قد حقق �سهرة كبرية يف العامل العربي لأنه ل يكاد يكون معروفا يف بلدان 

اأوربية عدة ومل يعرتف به ككاتب جاد اأبدا. اإجته بعد كتاباته الأدبية اإىل الكتابة عن الت�سوف وال�سحر 
وعامل ما بعد املوت. ي�سنف كولن ول�سن يف الغرب باعتباره كاتبا دجال.

◄ اأ�سول الدافع اجلن�سي. 

◄ الإن�سان وقواه اخلفية 

◄ ال�ستحواذ 

◄ اجلن�س وال�سباب الذكي 

◄ احلامل 

◄ ال�سعر وال�سوفية 

◄ الالمنتمي 

◄ املعقول والالمعقول 

◄ اله املتاهة 

◄ رواية ال�سك 

◄ �سقوط احل�سارة 

◄ طقو�س يف الظالم 

◄ عامل العناكب 

◄ فكرة الزمان عربالتاريخ 

◄ ما بعد احلياة 

◄ ما بعد الالمنتمي 

◄ مو�سوعة اللغاز امل�ستع�سية 

◄ احلا�سة ال�ساد�سة 

◄ را�سبوتني و�سقوط القيا�سرة 

من أعماله

عمل كولن ول�سون يف مغ�سلة للمالب�س، عمله يت�سمن حمل املالب�س املبللة 
وو�سعها يف �ست اأوان للتجفيف، وتفريغها بعد خم�س ع�سرة دقيقة. اأطنان 

من املالب�س كل يوم. وقد كان ما يجنيه من هذه الوظيفة ل يكفي ولي�س 
اأجرا منا�سبا للعمل الذي يقوم به فرتك الوظيفة. عني كاتبا حلجرة املخزن 

يف ور�سة، وعمله يت�سمن مراجعة اآلف من قطع الغيار واأن ي�سلمها اإىل 
عمال الإ�سالح يف الور�سة، مل يكن قد نظر اأبدا اإىل ما حتت غطاء ال�سيارة، 

وبعد اأ�سبوعني ف�سل من عمله. بعدها عمل يف �سركة فيكتوريا، وف�سلته 
ال�سركة هي الأخرى. ت�سلم خطابا من زوجته ال�سابقة دوروثي تقول فيه 
اإنها قررت اأن تقيم عليه الدعوى طلبا للنفقة. حاول التفاهم معها على اأن 

ير�سل لها كل اأ�سبوع مبلغا ماليا متفقا عليه.
عرث على عمل اآخر يف م�سنع للبال�ستيك، وطرد منه ب�سبب موقف تتجلى 

فيه �سلطة البع�س على اقل منهم وظيفيا فقد ذهب اإىل العمل يوم �سبت، 
وهذا اليوم يعترب اأجازة يحق له اأن يرف�س العمل يف هذا اليوم، اأو اأن 
يكون عمال اإ�سافيا، وبعد اأن وقع على �ساعة احل�سور، خرج اإىل حمل 

قريب ل�سراء بع�س ال�سوكولتة. وحينما عاد، راآه الرئي�س اأثناء دخوله، 
واأمره باأن يوقع على ال�ساعة مرة اأخرى. مل يتقبل منه هذا املوقف، ففهم 

الرئي�س الر�سالة ومع نهاية الأ�سبوع طلب منه الن�سراف والرحيل.
كان الإيجار وثمن الوقود والتاأمني القومي و�سريبة الدخل كانت تعني 

له اأن يك�سب ثالثة اأ�سعاف لكي يح�سل فقط على الطعام، نفد �سربه وكان 
يرى يف نف�سه اأنه كاتب اأف�سل، واأن الوظائف ال�سابقة التي ل هدف منها، 

فقرر باأن يكون كاتبا. اأ�سرتى خيمة رخي�سة وحقيبة للنوم. واأعطى �سكنه 
باري هيبويل الذي كان يبحث عن �سكن يف لندن، اأخذ كتبه اإىل منزل 
�سديقه جوي، كان ينام يف اخلالء حتت خيمته، نام على حافة ميدان 

للجولف بالقرب من امل�سنع. وكانت خيمته زائدة عن احلاجة، وت�سبب له 
الكثري من املتاعب يف اإقامتها واإنزالها، وكانت جتتذب انتباه الآخرين. 
فاأحتفظ فقط بحقيبة النوم املانعة من ت�سرب املاء. وما حت�سله من مال 

لقاء عمله الأخري يف امل�سنع قد يكفيه �سهرا كامال، اإذا هو مل ينفقه اإل على 
الطعام، وقاوم اإغراء �سراء الكتب، ل ميلك ما ينفقه على �سراء الطعام 
ويبحث عن �سراء كتاب، اأي حياة يعي�سها هذا الرجل. كانت الظروف 

املحيطة به �سعبة، ومع ذلك قرر اإعادة كتابه "طقو�س يف الظالم". ولكن 
بعدما زادت ال�سغوطات عليه، زوجة تبحث عن نفقة، �سرطي يطرده من 

مكان عام �سارخا يف وجه "باأنه من غري امل�سروع يف انكلرتا اأن ينام املرء 
من دون �سقف فوق راأ�سه".

حت�سل على عمل يف م�سنع لالألبان خارج لندن، مبرتب جيد لكن من 
ال�ساعة ال�سابعة �سباحا وحتى ال�ساعة ال�سابعة م�ساء، وكان ينام يف حقل 

جماور.، وما اأن حت�سل على مبلغ جيد 
يكفيه لت�سديد ديون عليه، ترك امل�سنع. 

توفرت له وظيفة يف مطعم، بوابا للمطبخ، 
الطعام كان جيدا، وزاد وزنه، خرج من 

هذه الوظيفة بحقيقة اأن الب�سر ميوتون 
داخل زنزانة �سجن ت�سنعه ذواتهم، اإل اإذا 

ا�ستطاعوا اأن يجدوا اخلال�س بتوجيه 
كل وجودهم اإىل اخلارج نحو �سيء غري 

�سخ�سي. عمل بعدها يف مكتب للربيد.
تفجر الإبداع عندما طراأت فكرة كتاب 

اآخر، ومن مالحظاته اليومية وما يهتم به 
من قراءته املتعددة برغم ق�سوة ما مر به، 
حماول ربطها بالإعمال املختلفة من اأدب 

"الالمنتمني" 
عمل يف مغ�سلة مرة اأخرى، وكانت من 

ا�سق الإعمال جهدا.
حتول بعدها للعمل يف مقهى يتميز باأن جميع العاملني يف مثل �سنه، 

البداية مع غ�سل ال�سحون وحتول بعدها اىل تقدمي الطلبات من وراء 
احلاجز. �سعر معه بال�سرتخاء والهدوء. �ساعده على موا�سلة كتابة 

الالمنتمي وب�سرعة عظيمة. كتاب يتكلم عن العاجزون عن التكيف يف 
احل�سارة احلديثة، وكيف هو مع حواجزه الداخلية واخلارجية معا 

لي�سخرها اإىل رحلة اإبداع متتد اإىل اأجيال واأجيال قادمة تنعم با�ستقرار 
مادي و�سفاء ذهني . 

و�سل ول�سون اإىل كتابة ثالثة ف�سول، وكان له �سديق ا�سمه �ستيورات 
يعمل يف جمال الكتابة ليك�سب معا�سه، يقراأ كثريا يف ال�سعر والقليل من 

غريه، ومن خالل ول�سون تعرف �ستيورات على دي�ستوف�سكي، �سارتر، 
وباأعمال هي�سه وريلكه، حتى حتولت كتاباته اإىل درا�سات فكرية ومن 

خالل ما ي�سرحه ول�سون له ، وباعرتاف ول�سون يف مذكراته باأنه �سعر 
بنوع من الغرية اإذ قراأت الكثري من اأفكاري وباأ�سم خمتلف. وحتول بعدها 
�ستيورات اإىل حماولة ن�سرها بكتاب، ومن هنا انطلق ول�سون اإىل حماولة 
ن�سر كتابه الالمنتمي قبل ان ين�سر �ستيورات كتابه، فكان �سباقا مع الزمن 

لمتام ما تبقى من الالمنتمي، توفت جدته ومر�ست اأمه وعمل لها اأكرث من 
عملية جراحية تدهورت معها حالتها ال�سحية، مما جعله م�ستعجال على 

اإنهاء هذا الكتاب ..
ن�سر كتابه وكانت ن�سبة املبيعات عالية يف انكلرتا، وحتولت اإىل اأمريكا 

ليحقق هناك ن�سبة مبيعات اأي�سا عالية وتتحقق �سهرته، القليل فقط يعلم 
انه مت�سرد ل ميلك �سوى خيمته حقق ما عجز عنه الكثري وما �سيعجز 

عنه الكثري م�ستقبال، �سالحه حياة فكرية مميزة، اأعطته دافعا لك�سر حاجز 
الوقت واملال ونظرة املجتمع له بعدما عزز رغبته لتحقيق هدفه .

هذه هي ق�سة رجل عا�س حياته الفكرية وكل خطوة له يقابله حاجز، حتول 
من مت�سرد اإىل كاتب ي�سار له بالبنان، ل يجد ما ياأكله ومع ذلك يفكر اأن 

ي�سرتي كتابا، الفكر اأ�سبح يف مرحلة متقدمة يف اأولوياته ولياأتي بعده 
امل�سكن والغذاء، كتب كتابه يف خيمة متنقلة، فخرج بفكر �سحر به العامل.

حياة 
مفكر
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يعرف كولن ول�سن يف كتابه ”الالمنتمي” 
بقوله: ”اإنه الإن�سان الذي يدرك ما تنه�س 

عليه احلياة الإن�سانية من اأ�سا�س واٍه، والذي 
ي�سعر بان ال�سطراب والفو�سى هما اأعمق 

جتزرا من النظام، الذي يوؤمن به قومه”.
فالالمنتمي براأيه لي�س جمنونًا، بل هو 

فقط اأكرث ح�سا�سية من اأوؤلئك الأ�سخا�س 
املتفائلني �سحيحي العقول. لأن الالمنتمي 

يريد اأن يكون حرًا، وهو يرى �سحيح  العقل 
لي�س حرًا، بل يعاين من م�سكلة احلرية، 

مبعناه الروحي العميق. 
هو اإن�سان ا�ستيقظ على الفو�سى، ح�سب 

راأيه، لأنه مل يجد �سببًا يدفعه اإىل العتقاد 
باأن الفو�سى اإيجابية بالن�سبة اإىل احلياة، 

يراها بب�ساطة جرثومة احلياة. 
والالمنتمي يرى اأكرث واأعمق من الالزم.. 

يرى الالمنتمي الطبيعة الإن�سانية هي 
املري�سة، والالمنتمي هو الإن�سان الذي 

يواجه هذه احلقيقة املوؤملة.
الأفكار الرئي�سة يف “الالمنتمي”: جتربة 

ال�سياع عند ويليام جيم�س.. اإح�سا�س 
جنن�سكي باأن الله نار متقدة يف الراأ�س.. 
اإح�سا�س فان كوخ  باأن البوؤ�س لن ينتهي 

اأبدًا.. وقول اإيفان كارامازوف: لي�س الله 
هو ما اأرف�سه، اإمنا اأريد اأن اأعيد اإليه تذكرة 

الدخول.
يعرف ول�سن جيدًا باأن هناك قالئل من 

فكروا بنف�س طريقته، واآمنوا باأن بليك كان 
على �سواب ب�سكل جوهري، واأن النزعة 

الو�سعية املنطقية كانت خمطئة ب�سكل 
جوهري اأي�سًا. 

احلل براأي ول�سن مل�سكلة ال�سجر هو 
احلرية. والأمل الوحيد يف نه�سة ثقافية 

جديدة، ل يتحقق اإل بنزعة وجودية متجددة 
احليوية تطرح بح�سم بعيدًا عن نف�سها. 

والروؤية التافهة عن فراغ احلياة الإن�سانية 
من املعنى، وعن حتول الوعي الإن�ساين 

اإىل نوع من العدم. ولبد اأن فكرة اأن الوعي 
الإن�ساين ميكن اأن يكون عدمًا، والإن�سان 

بهذا العمق وال�سمول، �سواء من خالل الفن، 
اأو الطبيعة، اأو الدين، اأو اجلن�س، براأي 

ول�سن اإن هذه اللحظات تك�سف لنا اأن امل�سكلة 
احلقيقية هي اأن نتعلم اأن نعيد ربط اأنف�سنا 

بـ”معنى ما” لي�س غائبًا كليًا عن عاملنا.
  يقول يف الالمنتمي �س 455: “لبد اأن 

تهاجم م�سكلة الوعي ا�ستعادتها اإىل مملكة 
احليوية الواعية. لبد بوا�سطة الوعي. 
ولبد  اأن تهاجم اأن يكت�سب العقل قدرة 

جديدة على املناورة املرنة، قوة فوق الوعي 
نف�سه، اإذا كان للفل�سفة اأن ت�ستمر. اإن الوعي 
يف احلالة الراهنة ي�سبه �سيارة قيدت عجلة 
قيادتها، فال ت�ستطيع اأن ت�سري اإىل الأمام،اإل 

يف خط م�ستقيم. ومن هنا يبدو �سخف كل 
)املذاهب(، اأو املناهج الفل�سفية، من النزعة 

املثالية الأفالطونية- حتى النزعة الو�سعية 
املنطقية، فال�سيارة تنتهي دائمًا اإىل و�سط 

احلقل تنغرز يف وحوله”.
 يوؤكد ول�سن بان احلرية تعني حرية الإرادة، 
فالإن�سان ل ي�ستطيع اأن يعمل اإل اإذا كان لديه 

دافع، فاإذا مل يكن هنالك دافع، مل يكن هنالك 
اإرادة. فالدافع ين�ساأ عن العتقاد، فالإن�سان 

لن يفعل �سيئًا ما مل يعتقد باأنه ممكن وذو 
معنى، كما يجب اأن يكون هذا العتقاد 
بوجود �سيء، فالعتقاد يعني مبا هو 

حقيقي، اإذًا فاحلرية تعتمد على احلقيقة. ثم 
ي�سرح لنا ول�سن الالحقيقية لدى الالمنتمي، 
حيث اأنه يبرت حريته من جذورها، فيجد اأن 

ممار�سته لهذه احلرية م�ستحيلة يف عامل 
لحقيقي. وي�سبهها با�ستحالة القفز حني 

يكون املرء يف حالة ال�سقوط اإىل الأ�سفل.
 يذكر لنا حالة ال�سعراء عندما ي�سعرون 

بالياأ�س، حني يلوح لهم اأنهم قادرون على 
ال�سعور بحالة من الإدراك اأ�سد عمقًا، حيث 

يعلمون مبا�سرة اأنهم ل ي�ستطيعون اأن 
يفعلوا �سيئًا لالحتفاظ مبثل هذه احلالة. 

براأيه اأن هذه الفكرة تبدو غام�سة يف اأعمال 
�سارتر وكامو وهمنغواي، ووا�سحة يف 

اأعمال ت، �س، اليوت، األدو�س هك�سلي. 
تقوده اأعمال هوؤلء اإىل ال�سوؤال التايل: 

اأقوى؟”  يكون  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  “كيف 
عبوديته  من  يقلل  اأن  ي�ستطيع  “كيف 

للظروف؟
 اأهم ال�سخ�سيات الذي حتدث عنها ول�سن 

مطول يف كتابه “الالمنتمي” وهو لورن�س 
�ساحب كتاب “لورن�س العرب”: “قلت اإنني 
اأكره امل�سوؤولية، واإنني يف حياتي كلها كنت 
اأرى ال�سعادة يف الأ�سياء اأكرث مما اأراها يف 
الأ�سخا�س، والأفكار اأكرث مما يف الأ�سياء”.

 ويقول �سخ�سية اأخرى من �سخ�سيات 
ول�سن الالمنتميني وهو اوليفر كاونتليت: 

هم  وال�سطحيون  واملخدوعون  ”اجلاهلون 
ال�سعداء وحدهم بيننا”.

 كذلك من ال�سخ�سيات املهمة والتي احتلت 
حيزا كبريا من كتاب “الالمنتمي” راق�س 

الباليه الرو�سي جنن�سكي، قال يف  مذكراته: 
اأ�ستطيع  ل  اأين  النا�س،  يفهم  اأن  اأريد   ...“
اأن اأذرف الدموع فيما اأكتب، واإمنا اأبكي يف 

اأعماقي”. 
يرى ول�سن بان الفر�سية القائلة بان رغبة 

الالمنتمي الرئي�سة هي يف اأن يكف عن كونه 
لمنتميًا. وهو ل ي�ستطيع اأن يكف عن كونه 

ل منتميًا لي�سبح برجوازيًا عاديًا، يرى 
باأن هذا التفكري يعيد الالمنتمي اإىل الوراء 

مبراحل )اإىل الذئب اأو الطفل(. 
يعرتف ول�سن بان الرق�س هو اأبلغ اأنواع 

التعبري الذاتي. وياأتي مبثال )نيت�سه( حيث 
كان دائما يدعي باأنه راق�س. 

الالمنتمي براأي ول�سن يريد اأن  يكون 
متعادًل، ويكف عن كونه لمنتميًا. فهو يريد 

اأن يح�سل على اإدراك ح�سي حر، واهم 
الالمنتمي كمثال: “لورن�س.. فان كوخ.. 
همنغواي”. اأما الالمنتمني الذين  اأرادوا 
اأن يفهموا الروح الإن�سانية واأعمالها:” 

باربو�س..وميتيا كارامازوف”.
 يرى ول�سن باأنهم ي�سعون لكي ينجوا 

من التفاهة اإىل الأبد، واأن تتملكهم اإرادة 
القوة، من اأجل حياة اأكرث وفرة.  اأي�سًا 

يريدون اأن يعرفوا كيف يعربوا عن ذاتهم، 
لأنهم بوا�سطة ذلك فقط �سيعرفون اأنف�سهم، 

واإمكاناتهم املجهولة. 
 يف نهاية الالمنتمي يلخ�س لنا ول�سن باأن 

كل ماأ�ساة  لانتمائية مت تدوينها يف الكتاب 
مل تتعد ماأ�ساة التعبري الذاتي. حيث تكت�سف 

اكت�سافني عن طريق الالمنتمي الأول اأن 
خال�سه كامن يف التطرف والثاين اأن فكرة 

اخلروج اإمنا تاأتيه على �سكل روؤى وحلظات 
من ال�سدة.

  اأما يف كتابه “ما بعد الالمنتمي”يتم 
الرتكيز على اأهمية العمل اإىل جانب املعرفة، 

براأيه الفال�سفة خمطئون عندما يفرت�سون 
باأن  مهمتهم الوحيدة هي “معرفة العامل” 

ولكن “العمل” مهم كاملعرفة متامًا، يقول:”ل 
لتاأمل لجمٍد يف ذاتك و�سعورك”اأنت هنا” 
ول ملراقبة الأحا�سي�س الورعة، ل عليك اأن 
تعمل لتعرف ”اأنت هنا”، العمل، والعمل 

وحده هو الذي يقرر قيمتك”.
 الإدراك املعنوي براأيه اأكرث ات�ساعًا 

واأهمية من ”اأنا اأفكر”، ي�ست�سهد بقول 
برنتانو:”الوعي الذي يعد نقطة البداية 

للفل�سفة”.
 يف “ما بعد الالمنتمي” يفرد ول�سن ف�سال 

كامال عن علم الظواهر الطبيعية. براأيه هذا 
العلم درا�سة للطريقة التي يدرك بها وعي 

الأ�سياء. ومهمة علم الظواهر اختبار اأمثال 
التجربة الق�سدية فيقول:”نعرف ما طبيعة 

اجل�سد، ونعي وجود النف�س”. 
يوؤكد باأننا ل نرى الألوان، بل نقراأ الألوان، 

غري اأن هذه القراءة اأ�سبحت اأوتوماتيكية 
بحيث غدت روؤية.

 يعتقد ول�سن بان بع�س الإميان، 
والإح�سا�س، �سروريان. كما ميكن لالإن�سانية 

املتطورة اإمداد هذا الإطار من الإح�سا�س 
بالهدف. يرى اأن امل�سكلة يف الإح�سا�س 

م�سكلة الوعي، ولي�س م�سكلة املعرفة 

ال�سرفة.
يرى اأننا ن�سمن وعيًا كما يجب على 

احليوان، لأن ال�سعور يف احليوان يعتمد 
على املحيط، وما اأن يعرف الإن�سان نف�سه، 

باأنه �ساكن اأ�سا�سي يف املحيط العقلي، واأن 
املقدرة على ال�سيطرة اجلديدة، على الوعي، 

حتى ميكن عندها حتليل الوعي ظاهريًا. 
اأي�سًا يعتقد ول�سن يف “ما بعد الالمنتمي” 

بان الإن�سان كما هو موجود الآن، لي�س اأكرث 
من حلقة مفقودة بني احليوان والإن�سان 

احلقيقي، واأول رجل يتعلم �سر ال�سيطرة 
على الوعي �سيكون اأول اإن�سان حقيقي، 

ميلك”قدر احلرية”.
 يقربنا ول�سن من الفل�سفة الوجودية التي 
كانت يف اأوجها عندما قام بتاأليف “ما بعد 

الالمنتمي” يرى اأن هناك راأيني عن الإن�سان:
1 -اإن الإن�سان يف املجتمع، هو مثال الذي 

يجب اأن يرتكز عليه فن العالج النف�سي، ولن 
نتوقع اأكرث من هذا.

2 - قد يقول قائل باأن علم النف�س الوجودي 
يعرتف باأن لالإن�سان طريقة وحيدة فقط، هي 

اإذابة ذاته للخلق ولالإبداع.
  كما اأنه يوؤكد باأن الإن�سان يعي�س حتت 

رحمة ال�سخافات والقابلية الإن�سانية 
لل�سوداوية و�سنع جبال �سخمة من تالل 

وهمية.  فالإن�سان  يعرف ما يريد اأكرث مما 
يعرف ما ل  يريد.

 ومعرفة امل�سكلة ل تعني حلها، اأو اإيجاد 
اجلواب لها.

يف مقدمة كتاب”�سقوط احل�سارة” كتب 
ول�سن: ”كان الالمنتمي ناق�سًا، وكنت اأهدف 

اإىل ذكر وتن�سيق دقائق،  م�ساألة اأجدها 
لأ�سباب �سخ�سية ملذة جدًا م�ساألة احلرية 

الذهنية اأو ن�سف اجلنون”.
يعود بقوة اىل الإن�سان الالمنتمي يف” 

�سقوط احل�سارة” وهو على اعتقاد بان مرت 
�سنوات واأ�سبح ال�سخ�س الالمنتمي بطل 
ع�سرنا، يقول:” كنت انظر اإىل ح�سارتنا 

نظرتي اإىل �سيء رخي�س تافه باعتبار اإنها 
متثل انحطاط جميع املقايي�س العقلية، 

وبعك�س ذلك فقد لح يل الالمنتمي الرجل 
الذي ي�سعر لأي �سبب كان بالوحدة و�سط 

جمع من الذين ل يبلغون منزلته، وكان 
الالمنتمي اإما جمنونًا ي�سع �سكينًا يف 

حقيبته ال�سوداء ويفخر باأنه عدمي ال�سرر، 
اأو قدي�سًا، اأو حاملًا ل يهمه اإل اأن يح�سل على 

حلظة واحدة ي�ستطيع فيها اأن يفهم العامل 
ويكت�سف الطبيعة والله”.

 ي�سعر ول�سن بان الالمنتمي لي�س غري عر�س 
من اأعرا�س هذا الع�سر، وهو من حيث 
اجلوهر عا�س، و�سبب ع�سيانه انعدام 

اجلانب الروحي يف ح�سارتنا الغنية ماديًا. 
يقول ول�سن:”الالمنتمي يظهرون كالبثور 
على جلد احل�سارة املخت�سرة”. فالإن�سان 

براأيه مييل اإىل اأن يكون على طبيعة حميطة، 
اإذا كانت ح�سارة مري�سة روحيًا فاإن الفرد 

يعاين من املر�س ذاته، واإذا كانت �سحته 
الروحية ت�ساعده على حتمل اأعباء الكفاح 

فاإنه ي�سبح لمنتميًا.
يت�ساءل ول�سن كيف ي�ستطيع اأن يو�سع 
الإن�سان مدى اإدراكه؟ يجيب بان الب�سر 

يعي�سون يف مدى من احلالت الذهنية وهذا 
املدى �سيق يقول:” هذا املدى ال�سيق ل يزيد 

على نوتات الثالث الو�سطى يف البيانو”. 
يعتقد باأن مدى احلالت الذهنية ميكن 

اأن ي�سمل على جميع مفاتيح البيانو، واأن 
هدف الإن�سان الوحيد هو تو�سيع مداه من 

النوتات الثالث اإىل النوتات كلها.
يوؤكد بان الظروف التي نعي�سها فيها 

تفعل بنا، وهذا ما يحدث يف اأية ح�سارة 
�ساخبة يعلق:” كالدينامو ل تف�سح جماًل 

للدعة والتاأمل”، لذلك يبداأ النا�س براأيه 
يفقدون ال�سعور الداخلي باأ�سكال الكينونة 

الالمعروفة، يقول:”مبعنى الهدف الذي 
ميكن اأن يجعل منهم اأكرث من جمرد خنازير 

كفوءة جدا”، يعتقد  باأن هذا هو الرعب الذي 
يثور الالمنتمي �سده.

يعود يف “�سقوط احل�سارة ”اإىل اأبطاله 
من املبدعني الذين قام بت�سنيفهم على 

اأنهم لمنتمني،  ليوؤكد بان الالمنتمي لي�س 
م�سطرًا لري�سي الآخرين ك  ت. �س. اليوت  
الذي اأدعى بتوا�سع  باأن قيمة موؤلفاته تعود 

اإىل اأنه كتب ما اأراد اأن يكتب دون اأن يكون 
م�سطرًا اإىل اإر�ساء اأحد غري نف�سه. ويف 

نف�س الوقت يعول ف�سل ال�ساعر الأملاين 
ريلكه باأنه مل ي�ستطع اأن يفعل اأي �سيء 

غري اأن يكتب ال�سعر، يعتقد ول�سن باأن اأحد 
اأ�سباب ف�سل ريلكه  يكمن باأن لديه الإرادة 
التي متكنه من خلق حياته بتلك احلكمة ، 

لذلك ف�سل يف حتديد هدفه، ومل يقم برتكيب 
جتاربه، اإل من اأجل الفن والهدف الفني، ل 

من اأجل جتارب اأعمق واأو�سع.
يعرتف ول�سن باأنه بعد اأن قراأ مذكرات 

جنن�سكي، واأمعن يف لوحات فان كوخ تبلو 
وتتدهور، انه مفهوم الالمنتمي يقول: ”لن 

اأ�سيع حياتي كما ي�سيعها هوؤلء، وهذه 
امل�سكلة هي القوة الكامنة يف ا�ستمراريتي 

يف العي�س، وما الكتابة اإل اأ�سلوب واحد من 
الأ�ساليب التي اتبعتها يف حلها، اأما اجلواب 
فيلوح اإنه كامن يف حتقيق حالة ذهنية تدعى 
الروؤيا، ولهذا فاإنني اأف�سل اأن اأدر�س قبل كل 

�سيء م�سكلة ت�سييع الب�سر لهذه الروؤى روؤيا 
نيت�سه على قمة التل: حقل احلنطة الأخ�سر 

الذي ر�سمه فان كوخ وذكريات با�سكال 
وطبق الذي عرفه بوهمه، تلك اللحظات 

الب�سرية والإدراك الرائعني اللذين يختفي 
فيهما هدف احلياة، بل اإن هذا هو ب�سورة 

نهائية ال�سيء الوحيد، الذي ي�ستحق اأن 
يحققه الإن�سان”.

�سورة الالمنتمي ح�سب ت�سور ول�سن: 
الرجل الذي ل يكف عن الرغبة يف املالحظة 

والتجربة، حتى اإذا كان ذلك يعني جتربة 
املوت.

يرى اأن الب�سر ياأتون ويذهبون واملجتمعات 
تتغري واحل�ســـارات ت�سمو، ثم تنحط 

وتتدهور، لكن الب�سر يظلون حمقى. ياأتي 
ب�سوؤال اليوت  الذي �ساأل: “اأين احلياة 

التي �سيعناها يف العي�س؟”.  الالمنتمي 
براأيه هو الرجل الذي ي�سيطر عليه مفهوم 
تفاهة احلياة، واأن كل املنتمني احلديثيني 

الذين كتب عنهم �سعروا باأن هنالك طريقًا ما 
للخروج من الطريق امل�سدود، لكنه يوؤكد باأن 
البحث الدقيــــق اأظهر اإن ال�سلوك يرجع اإىل 
الظروف ال�ساذة التي تتميز بها ح�سارتنا، 

لأن املقايي�س الروحية تال�ست.
 خال�سة الالمنتمي براأيه يكمن يف التطرف، 

يقول: “اإن الالمنتمي يكف عن كونه 
لمنتميًا، حني ي�سغله اأمر حني يقلقه قلقًا 

جنونيًا احلاجة اإىل اخلال�س”.
 يرى اأن الالمنتمي يف مراحله الأوىل يفهم 

اجلحيم اأكرث من فهمه للجنة، وهو يفهم 
اجلنون اأكرث من فهمه جلنون العباقرة 

ال�سامي، الذي هو اجلنون الوحيد، الذي 
يريد اأن يفهمه ب�سورة نهائية، ويعتقد باأن 
جنون البورجوازيني لي�س جنونًا حقيقيًا، 

واإمنا هو كماء امل�ستنقع الآ�سن، الذي يلوح 
هادئًا رقراقًا يف حني اإنه لي�س كذلك، لكنه ل 

يعرف نوعًا اأخر من اجلنون.
 الالمنتمي والتاأريخ:  وهنا يذكر ول�سن 
�سبنغلر موؤلف كتاب ”تدهور احل�سارة 

اإمنا  بالفعل  يبحث  ل  ول�سن  براأي  ”�سبنلغر 

يقرر فقط، وهو ل يكرتث لإعطاء اأي �سبب 
لالأ�سياء التي يقررها، يقول �سراحة: ”اإن 

ما ي�سنع املوؤرخ احلقيقي لتميزه عن منظف 
الأتربة. الأكادميي يكمن يف معرفته الفطرية 
للمعاين الكامنة وراء احلوادث، ول تختلف 
هذه املوهبة عن تلك التي ت�سنع رجل دولة 

بدرا�ستك حلياة كاتو ومازاريل وذرائيلي 
فقط، ول ت�ستطيع اأن تكون قائدًا حمنكًا 
بدرا�ستك لكوزويت�س اأوفو�س. اإن رجل 

الدولة، اأو القائد املحنك، وهذا ما يجب اأن 
يتميز  بفطرة حيوية، اإىل جانب الطاقات 

العملية، وهذا ما يجب اأن مييز املوؤرخ  كما 
يرى �سبنغلر”.

كذلك يرى �سبنغلر اأن ما مييز العظمة دائمًا، 
هي الفطرة املدركة ل املنطق.

نرى باأن ول�سن حاول خالل اأكرث من 
موؤلف اأن يدر�س طبيعة الإن�سان الالمنتمي 

من خالل ثالثة اأنظمة: العقلي واجلدي 
والعاطفي، وكان ميثل ت، ي لورن�س 

وجنن�سكي وفان كوخ. يعرتف ول�سن باأن 
ح�سارتنا ت�سكو من مر�س لورن�س فهي عاقلة 

اأكرث مما يجب مع ما يتبعه ذلك من جوع 
عاطفي وج�سدي؛ والوجودية هي احتجاج 

من اأجل الكمال والتعادل. لكنه يعتقد اأنه  من 
ال�سعب الهتداء اإىل و�سفة تفيد الالمنتمي 

الفرد واحل�سارة، ومع هذا فالوجودية تلعب 
يف القرن الع�سرين يف الدور نف�سه، الذي 

لعبته امل�سيحية يف الإمرباطورية الرومانية 
يف القرن الأول؛ ينفي ول�سن بان النتيجة 

�ستكون مماثلة، ولكن قد ينفع لتجنب 
الت�ساوؤم التام.

احلل: يرى اأن احلل بالن�سبة لالمنتمي الفرد 
هو ال�ستمرار يف حماولة احل�سول على 
مدركات جديدة، ينفي اأن تكون الظروف 
احلالية �سيئة اإىل الدرجة التي يجب اأن 

تكون عليها، بل اأن مقارنتها بالظروف التي 
اأعقبت احلرب العاملية الأوىل جتعلها باعثة 

على التفاوؤل، يرى اأن هناك ميل اإىل ثورة 
عقلية مع العبء الذي ما يزال ملقى على 

عاتق الالمنتمي الفرد.
يقول: “اإذا كان ع�سرنا يقف على حافة 

ال�سقوط الأخرية كاحل�سارة الإغريقية يف 
عهد اأفالطون يف تاأمله يف م�ساكل اآخرى اأقل 

مبا�سرة من ذلك؛ وهذه العزلة هي ال�سرط 
الأ�سا�سي للبقاء على قيد احلياة، كما اأنها 

عالمة التفاوؤل النهائي.

كتاب الالمنتمي لكولن ول�سون درا�سة وا�سعة ل�سخ�سية الالمنتمي كما تتجلى يف 
اآثار كبار ال�سخ�سيات والفنانني، فيحلل اآثار كافكا ود�ستوفي�سكي وهمنغواي وكامو 

و�سارتر ونيت�سه وفان كوخ ولورن�س وهرني باربو�س و�سواهم حتليال ياأخذ مبجامع 
القلوب ويلقى ا�سواء �ساطعة على روائح هوؤلء الكتاب والفنانني.

وقد قال احد النقاد ان الالمنتمي هو اعظم كتاب يف التحليل �سدر يف اوروبا منذ 
كتاب �سقوط الغرب ل�سبنجلر وقال اخر: اإنا ل نكاد ن�سدق ان موؤلفه فتى يف الرابعة 

والع�سرين 
هناك دائما نوع من ال�سخا�س يعترب ذا اأهمية خا�سة وجتتمع فيه ال�سفات التي ميكن 
ان جتعله �سورة �سادقة لع�سره .وجتد هذا النوع بطال يف ع�سر وثائرا يف اخر واحد 

افراد احلا�سية يف ع�سر ثالث و قدي�سا يف ع�سر رابع. 
عندما ظهر كتابه الأول )الالمنتمي( يف �ستينيات القرن املا�سي مل يتوقع موؤلفه )كولن 
ول�سون( اأن يحظى باهتمام وا�سع من قبل ال�سبيبة الوروبية والمريكية وان يرتجم 

اإىل خمتلف لغات العامل. يف ذات الوقت الذي ابدى فيه نقاد الدب هناك ازدراءهم 
وا�ستخفافهم بـ )اجلهد( الذي بذله املوؤلف عرب مطالعاته املو�سوعية العميقة ل�سري 

ونتاجات قادة الفكر الوروبي ودرا�سته م�سادر وينابيع الفل�سفات. وحماولته ايجاد 
روابط بني �سري هوؤلء املفكرين وما قدموه من نتاج فكري وروؤيا فل�سفية و�سوًل اإىل 

ا�سراره على الم�ساك بخيوط )الالانتماء( من خالل تلك ال�سياحة الثقافية ال�ساملة.
وكان من الالفت ل�سخ�س يف مثل ظروف )كولن ول�سون( اأن يتوفر له الوقت واملواظبة 
ليوا�سل ال�ساعات الطوال كل يوم ولعدة �سنوات يف مكتبة املتحف الربيطاين ال�سهرية 
من اجل القراءة اجلادة واملعمقة يف حماولة للو�سول اإىل )اكت�سافات( جريئة عرب اآلف 

الكتب التي طالعها بوعي وت�سميم لبناء ا�ستنتاجات متميزة وهو يف الع�سرينيات من 
عمره. وكان �سيوع كتابه )الالمنتمي( مبثابة )�سدمة( واجهت نقاد الدب يف اوروبا 
وامريكا فحاولوا ال�ستهانة بهذا الكتاب بل مل يتورع بع�سهم عن و�سفه باأنه نوع من 

)ال�سرعات( احلديثة التي اجتاحت ال�سبيبة الوروبية والمريكية يف تلك املرحلة التي 
ظهرت الطبعة الوىل من ذلك الكتاب. والطريف ان )كولن ول�سون( كما قال هو نف�سه قد 

اأ�سيب بالده�سة لل�سهرة الوا�سعة التي حظي بها هو �سخ�سيًا اثر �سدور هذا الكتاب.
ويف حقيقة المر فان م�سامني كتابه )الالمنتمي( ت�سكل للقارئ مو�سوعة �سيقة 

ووا�سعة لبرز الكتب يف ع�سور خمتلفة... ويف حماولة لر�سم مالمح )وجودية 
جديدة( لنموذج الالمنتمي لالن�سان من خالل حتليله لل�سري والكتب الفل�سفية 

والروايات وامل�سرحيات ودواوين ال�سعر لعدد هائل من املفكرين يف �ستى �سنوف 
املعرفة. ويف الطبعات الالحقة لظهور الطبعة الوىل من هذا الكتاب، كتب مقدمة 

م�سهبة لتجربته ال�سخ�سية يف اعداد وتبويب الكتاب بل وحر�س ان يدون جتربته 
ملحاولة الكتابة حتت تاأثري املخدرات وو�سف بدقة اللحظات التي رافقت هذه التجربة. 

وبا�ستثناء بع�س الظواهر اجلانبية اجلزئية لتلك التجربة فقد تو�سل اإىل اقتناع 
باأن الكتابة احلقيقية لبد ان تتمحور يف الوعي التام للكاتب حتى لو رافقت م�سرية 

بع�س ال�سخ�سيات التي در�سها وحلل نتاجاتها الفكرية من اجواء غري اعتيادية بل 
و)هلو�سات( تقود اإىل حالت الالتوازن، فان ال�سل واملنبع الذي ينتج البداع هو 

الوعي وال�سفاء لتوم�س عبقرية هوؤلء املفكرين وال�سعراء.
وقد ترجم كتاب )الالمنتمي( اإىل العربية واأبدع يف تعريبه املرتجم العراقي القدير زكي 
حممد ح�سن حتى انه )نحت( تعبري )الالمنتمي( بعد ان وجد انه ان�سب واأف�سل ت�سمية 

عربية للعنوان النكليزي ال�سلي للكتاب. ومنه اأخذ الكتاب والنقاد العرب يتداولون 
هذه الت�سمية وظلت حتى الآن هي املعتمدة يف درا�سة وتقومي 

هذا الكتاب وكتب )كولن ول�سون( الالحقة. وكتاب )الالمنتمي( 
ي�سلح للقارئ العادي والقارئ املثقف املتفح�س. فالأول يجد 

فيه خال�سة مركزة ل�سهر واأبرز الروايات العاملية وق�سم منها 
مل يرتجم للعربية ل�سباب �ستى. يف حني يتعامل النوع الثاين 

من القراء مع الكتاب كجهد )وثائقي( للن�سو�س وال�سري 
الذاتية للمفكرين الذين تناولهم وابراز اأهم مواقفهم احلياتية 

و�سوًل اإىل خدمة هدفه من تاأليف هذا الكتاب. وهو تاأكيد تفرد 
النموذج الالمنتمي بل وجتزئة مواقف هوؤلء الر�سد )حالت( 

من الالانتماء ملفكرين عرفوا مبناهجهم ومدار�سهم الفكرية 
وفل�سفاتهم يف احلياة وازاء الكون.

وبعد النجاح الوا�سع لكتابه الول )الالمنتمي( اأ�سدر كولن 
ول�سون كتابه الثاين بعنوان )�سقوط احل�سارة( وهو كتاب 

قد يكون ع�سري ال�ستيعاب على القارئ العادي فهو كتاب 
موجه اأ�سا�سًا للنخب املثقفة وتناول فيه بتكثيف �سديد م�سرية 

احل�سارات والتحولت الكربى يف التاريخ الن�ساين. وبعد 
ظهور )�سقوط احل�سارة( تراجع نقاد الدب يف الغرب عن 

نهج ال�ستهانة التي ابدوها حيال كتابه الول فن�سرت ابحاث 
ودرا�سات ر�سينة يف تناول ا�ستنتاجات كولن ول�سون �سواء 
التي ت�سمنها )الالمنتمي( اأم كتابه الخر )�سقوط احل�سارة(.

وبرغم ان كولن ول�سون كان يتعامل يف حتليالته للروايات 
وامل�سرحيات ال�سهرية يف تاريخ الدب العاملي فاأنه قرر اأن 

يدخل ككاتب اإىل ميدان الرواية الدبية. فكتب روايته )طقو�س 
يف الظالم( و)�سياع يف �سوهو( وكانت )املفاجاأة( هي الف�سل 

الذريع الذي ح�سل عليه )ول�سون( يف الكتابة الروائية. فف�ساًل 
على افتقادهما اإىل التكنيك الروائي ال�سليم فانهما تفتقدان 

احل�س والن�سابية يف البناء الق�س�سي بل وتبعثان امللل عند 
القارئ الذي مل يجد فيهما اأية ا�سافة ابداعية جدية اإىل عامل 
الرواية العاملية. وميكن القول انهما ميثالن اخفاقًا وا�سحا 

يف قدرة )كولن ول�سون( يف خلق رواية حقيقية تغني الدب 
العاملي.

ال����وع����ي وال���ع���دم
الالمنتم�����ي

الفوضى أعمق من النظام

اأمينة برميكو

يرى ول�سن بان الفر�سية القائلة بان 
رغبة الالمنتمي الرئي�سة هي يف 

اأن يكف عن كونه لمنتميًا. وهو ل 
ي�ستطيع اأن يكف عن كونه ل منتميًا 

لي�سبح برجوازيًا عاديًا، يرى باأن هذا 
التفكري يعيد الالمنتمي اإىل الوراء 

مبراحل )اإىل الذئب اأو الطفل(. 
يعرتف ول�سن بان الرق�س هو اأبلغ اأنواع 
التعبري الذاتي. وياأتي مبثال )نيت�سه( 

حيث كان دائما يدعي باأنه راق�س. 
الالمنتمي براأي ول�سن يريد اأن  يكون 

متعادًل، ويكف عن كونه لمنتميًا. فهو 
يريد اأن يح�سل على اإدراك ح�سي حر، 

واهم الالمنتمي كمثال: “لورن�س.. 
فان كوخ.. همنغواي”. اأما الالمنتمني 

الذين  اأرادوا اأن يفهموا الروح 
الإن�سانية واأعمالها:” باربو�س..وميتيا 

كارامازوف”.
 يرى ول�سن باأنهم ي�سعون لكي ينجوا 

من التفاهة اإىل الأبد، واأن تتملكهم 
اإرادة القوة، من اأجل حياة اأكرث 

وفرة.  اأي�سًا يريدون اأن يعرفوا كيف 
يعربوا عن ذاتهم، لأنهم بوا�سطة ذلك 

فقط �سيعرفون اأنف�سهم، واإمكاناتهم 
املجهولة. 

 يف نهاية الالمنتمي يلخ�س لنا ول�سن 
باأن كل ماأ�ساة  لانتمائية مت تدوينها يف 

الكتاب مل تتعد ماأ�ساة التعبري الذاتي. 
حيث تكت�سف اكت�سافني عن طريق 

الالمنتمي الأول اأن خال�سه كامن يف 
التطرف والثاين اأن فكرة اخلروج اإمنا 

تاأتيه على �سكل روؤى وحلظات من 
ال�سدة.
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علي ح�سن الفواز

دائما ي�سحب ظله الثقيل، وي�سّد انفا�سه 
يف �سدره ليوحي بانه اكرب من العامل 

الذي يحوطه، العامل الذي يتل�س�س 
عليه، ويهدد نظامه النطولوجي 

بالغياب، انها بع�س اغواءات لعبة 
الالمنتمي التي ارادها ان تكون كولن 

ول�سن مواجهة مبا�سرة و�ساخنة 
مع العامل العقالين جدا. العقل لي�س 

لعبة اثرية يف ا�سرتاطات وعيه 
املتمرد، والعقالء ليطمئن اليهم، 

لنهم الكرث �سناعة لل�سر، والكرث 
�سناعة للحروب وال�ستبداد والظلم، 
هذا التربير)ال�سخ�سي(لفوبيا العقل 

اوهمه كثريا بان الالمنتمي هو الكائن 
التطهريي الذي ي�سكل النموذج املتعايل 

ملفهوم بطولته، مثلما هو النوع الخالقي 
جليل مابعد احلرب العاملية الثانية التي 
مات فيها اكرث من اربعني مليون ان�سان، 

والتي �سنعها)جرنالت(عقالء جدا، 
ورمبا �سنعت بع�س وجوهها فل�سلفات 

وايديولوجيات)النتماء(ال�سوفيني 
للعرق والقومانية، ورمبا ب�سبب 

العقالنية املفرطة التي فر�ستها الدول 
املحاربة على كل �سيء، على النظام 

ال�سيا�سي، وعلى اليديولوجيا، وعلى 
الثقافة، وحتى على اجلنود الب�سطاء 

املحرومني من الجازات والليايل املالح، 
ومن م�ساجعة زوجاتهم على ا�سّرة 

نظيفة، وحتى �سماع املو�سيقى والتمتع 
بالطبيعة التي لتنفجر حتت اأقدامهم.

رمبا كان �سر الالمنتمي عند كولن 
ول�سن يكمن يف لعنة)البري كامو(هذا 
املغامر وامل�ساك�س واملنحرف، والذي 

اوهمه كثريا بان البطولة تكمن يف 
تعاليات التمرد والنفور والالوجودي، 
والح�سا�س الغرائبي بالالمبالة ازاء 

الخرين، حتى قيل ان كتاب)الالمنتمي(
الذي كتبه كولن ول�سن عام 1956 
هو الوجه النكليزي لكتاب البري 

كامو)الغريب( اأي ان هناك متاثال 

افرتا�سيا بني الكائن الالمنتمي والكائن 
الغريب، لن كليهما ي�سعيان لتحقيق 

فكرة)الرغبة(التي هي جوهر احلرية، 
كما انهما ي�سعان الن�سان �ساحب 

هذه الرغبة/احلرية عند حافة القلق، 
والح�سا�س بان العامل اكرث اقرتابا من 

العدم الذي ميثل الذروة او املوت، رمبا 
ان عدم كامو كان عدما وجوديا خال�سا، 

فيه الكثري من الفل�سفة والح�سا�س 
املتعايل بحرية الفرد، والتمرد على 

الن�سق الخالقي للوجود، لكن عدم كولن 
ول�سن هو عدم اقل فل�سفة واكرث ه�سا�سة، 
هو الكرث متاهيا مع النموذج الفرويدي 

يف ا�سطراباته النف�سية واجلن�سية، 
حيث اللغة/العرتاف/الك�سف تكون هي 
ن�سه التعوي�سي اليهامي وال�ستغراقي، 

لكن مايجمعهما يف هذا ال�سياق هو 
الرغبة والتمرد، والالمكوث، والح�سا�س 

بعبثية الوجود.
�سفرة الالمنتمي عند كولن ول�سن حتولت 

اىل �سفرته ال�سخ�سية، بكل ماتفرت�سه 
من حممولت باعثة على ا�ستقراء نزعة 

التمرد العقالين والطبقي واجلن�سي، 
وحتى التمرد اللغوي، فهو اذ عا�س 

طفولة قلقة، ملتب�سة، واقعية جدا، حاملة 
ومطرودة يف اآن، كل �سيء فيها مهدد 

باملوت، فانه وجد مبكرا يف لعبة الهروب 
من)الع�سكرية( مامياثل ابتكاره لعبة 

اخرى يف مواجهة العامل العقالين من 
خالل الفراط يف النزوع اىل الحا�سي�س 

اللجوجة، وامل�سككة، ويف ابتكار املزيد 
من)فائ�س الوعي(الذي �ساكنه، ليكون 

نوعا من التجا�سر الرمزي على اية فكرة 
اخالقية، وطبقية فيها بع�س الرائحة 
الـ)فكتورية( بكل �سرامتها وتقاليده، 
والتي تفر�س عليه �سروط اخل�سوع 

اىل �سياق التابع الفاقد لرادته، والعالق 
برهاب املقد�س. الالمنتمي يف هذا 

التو�سيف كان نقي�س هذا التابع، اذ هو 
�سانع التمرد املبكر على العائلة والدين 

والطبقة وقيم العمل، ولعله وجد يف 
اغلب ال�سخ�سيات التي قراأ عواملها 

مبكرا، والتي دونها يف كتابه)الالمنتمي( 
بدءا من لورن�س مرورا بد�ستوف�سكي 

وهمنغواي ونيت�سه وفان كوخ وغريهم، 
وانتهاء بهرني باربو�س الذي كان 

يرى العامل من ثقب بابه، مايتوق اىل 
التمثل به من عوامل هذه ال�سخ�سيات 
امل�سطربة، الع�سابية، التي  لتنتمي 
اىل عقائد او احزاب اواديان معينة، 

والتي عا�س فكرتها ال�ساحرة، وكاأنها 
فكرته الداخلية التي ا�ستغوته )لذتها(
واثاراتها، بكل مات�ستدعيه من �سور، 

ومبا تعالق بها مع احليوات ال�سرية 
لعوامل هذه ال�سخ�سيات التي كانت 

تطارده متاما، وتفر�س عليها �سحرها 
الغام�س، وجتذبه اىل ا�ستيهاماتها 

املهيجة لهواج�سه ال�سباعية، تلك التي 
ظلت حتا�سره بالكثري من الكوابي�س 

والتمردات، وال�ستعادات. هذه 
ال�سخ�سيات حتولت اىل �سخ�سياته، اذ 

و�سع مفهوم الالمنتمي ن�سقا لكتابات 
اخرى، او �سل�سلة من الكتابات التي 

تكر�س الطار املفهومي والنف�سي 
لالمنتمي، فقد كتب �سمن هذه ال�سل�سلة 
كتب)ع�سر الهزمية، قوة احللم، ا�سول 

الدافع اجلن�سي، مابعد الالمنتمي( والتي 
وجد ان نظامها الت�سفريي يقوم على 

اللغة، اذ حتولت هذه اللغة، خا�سة يف 
مركبها وحممولتها الرمزية والنف�سية 

اىل ف�سائه الثري الذي يجعله اكرث قدرة 
على التل�س�س على العامل. هذه النزعة 
الغرائبية عند كولن ول�سن حتولت اىل 

موقف �سره من العامل، اثار حوله الكثري 
من اللغط، ورمبا اخلوف، لنه كان يكتب 

منظوره الوجودي لل�سخ�سيات من 
منظور نف�سي/ع�سابي، وان اليهام بانه 

يفل�سف ماحوله، او انه يجد يف فل�سفة 
�سارتر الوجودية بع�س مرجعياته، اثبت 

�سعف ادواته الفل�سفية وحتى ادواته 
العيادية، لذا ظل يبحث عن نزعات 

اخرى للدفاع عن لعبته ال�ساقة، فوجد 
يف كتابة الرواية ذاتها الطريق ال�سحري 

ل�سناعة �سخ�سيات ع�سابية ت�سابهه، 
بعيدا عن ا�ستعاراته املربكة ل�سخ�سيات 
مثرية وحمرية من الخرين، خا�سة من 

الروائيني الذين يحبهم مثل مار�سيل 
برو�ست.. 

كولن ول�سن الروائي القلق..
كتابات كول�سن الروائية، رغم 

كرثتها)طقو�س يف الظالم، �سياع يف 
�سوهو، رجل بال ظل، القف�س الزجاجي، 

طفيليات العقل، ال�ستحواذ، احلامل، 
وغريها( مل متنح ول�سن خ�سو�سية 

التفرد ال�سردي، لنه كان يعي�س هاج�س 
الالمنتمي الذي ظل يالحقه، ويفر�س 

�سروطه احل�سية والنف�سية عليه، ولنه 
كان يعي�س اي�سا الكثري من الطقو�س 

ال�ستعادية لالخرين الذين ي�ساطرونه 
لعبة الكت�ساف، ففي رواياته جند 

الكثري من خربته املحدودة يف املنظور 
الوجودي الفل�سفي، او متثله للنزعة 

التجريبية الدائمة يف الكتابة الروائية، 
خا�سة يف مناذجها الرائدة ملار�سيل 

برو�ست، وجيم�س جوي�س، ولنه 
كان يوؤمن اي�سا باهمية عامل الرواية، 

بو�سفه عاملا لل�سرد الذي تفجره اللغة، 
وبو�سفها اي�سا بنية حكائية ترتاكب 
فيها ال�سخ�سيات مع الحداث، خا�سة 

ال�سخ�سيات املاأزومة القلقة، والحداث 
التي ت�ستبك فيها ثيمات اجلرمية 

واخلطف واخليانة واملر�س النف�سي، 
ولعل كتابه املميز عن فن الرواية ي�سع 

منظوره للرواية بو�سفها التحول 
الخطر يف اعادة كتابة احلياة والتاريخ 

والن�سان، وانه ي�سعها املقابل الذي 
يواجه به مهيمنات الفل�سفة املعيارية، 

حّد انه يقول بان)الرواية قد غريت 
�سمري العامل املتمدن( وان الرواية هي 

رمز للقوة املعرفية، لكن رغم هذا فان 
مامييز روايات كولن ول�سن لي�س قوتها 

البنائية كماهي عند الروائيني الكبار 
الذين تاأثر بهم، بل بنيتها النف�سية، 

وخ�سو�سية �سخ�سياتها التي تعي�س 
فكرة الالانتماء،  والتي جتعل من هذه 
الروايات حمت�سدة مبكونات �سراعية 
وازمات تعي�سها �سخ�سياته امل�سطربة 

وغري املنتمية)ل�سو�س، جمرمون، 
خاطفون، منحرفون و�سواذ(، والتي هي 

القرب اىل ما يعي�س حتت ا�سهاده من 
الهواج�س احل�سية التي جتد ان فكرة 

الالنتماء هي مثاله الفل�سفي والنف�سي 
وحتى الديني، اّل انه ي�سعها يف 

مرّكب نف�سي، �سراعي، فيه الكثري من 
ال�سرتجاعات، والنحرافات وال�سذوذ 

والتمرد، ومبا ي�سع ابطال هذه الروايات 
وكاأنهم القنعة املتعددة لهذا الالمنتمي 

الذي ليرى العامل اّل حتت هذا الهاج�س 
املتعايل والع�سابي واحل�سي. 

ول�سن القارىء املنحرف،
قراءات كولن ول�سن لبطاله، هي 

�سورة لنموذج القارىء الذي ليرى 
يف العامل املقروء، اّل ماي�سبع خميلته 

املنحرفة، املخيلة امل�سحوبة اىل طفولة 
غرائبية، واىل وعي �سادم، لي�س مثاليا، 

لكنه �سورة للوعي املاأزوم بالكثري من 
ال�سور، والنماذج املر�سية اجلن�سية 

والعاطفية، وهو ماجنده يف بطولت 
روايته املليئة بال�سخ�سيات املنحرفة، 

ويف اختياراته لقراءة ال�سخ�سيات يف 
كتبه الخرى، اذ تبدو هذه ال�سخ�سيات 

وكاأنها مناذج)عيادية(لفرويد الذي ميثل 
واحدا من رموزه الثرية.

 مل تكن قراءته لكينونات هذه 
ال�سخ�سيات العارية يف التاريخ والعيادة 

وال�سرد والواقع، قراءة جمردة، او 
لتحقيق التناغم النف�سي الذي ين�سده 

ح�سب، بل ان هذه القراءة تهّيج يف 

نف�سه اي�سا اح�سا�سا عميقا بالن�سداد 
اىل مرجعيات منظوره الول لفكرة 
الالمنتمي، ولنه يجد يف الروايات 

العامل الذي يظنه اكرث حقيقة من الواقع، 
فهذا مايجعله اكرث تلذذا با�ستعادتها، 

وحتى تاأطري كتبه الخرى بهذا 
التمثل ال�سردي، وحتى الق�سدية يف 

ا�ستح�سارجماورة افرتا�سية بني قراءة 
الرواية وبني قراءة ال�سرية باخ�ساعها 

اىل �سحرية الن�س ال�سردي، اذ ان 
هذا الرتكيب يتيح له معاينة نف�سية ملا 

ترتكه من اثر يف الوعي الن�ساين على 
ا�سا�س تداعيات هذا التجاور، والتي 

�ستكون اي�سا مبثابة م�ساغل �سريرية 
وو�سفية للك�سف عن ازمة)ان�سانه(

املري�س، والالمنتمي، ولنها �ستالم�س 
اي�سا ك�سوفات وعيه يف الن�س ال�سردي، 

الذي يقابل الن�س العيادي عند فرويد 
ويونغ وادلر، وهذا مايجعله الكرث 

تعبريا عن وعي التحولت املعقدة التي 
يعي�سها الن�سان/ان�سانه مبواجهة 

ازمات الوجود واخلوف واحلرية، ف�سال 
عن ك�سفه ل�سرائر وعي هذا الن�سان 

ازاء ثيمات ال�سراع مع قوى غام�سة 
بهدف ال�ستحواذ والهيمنة، وا�ساعة 
فكرة التعايل، والتي وجد يف منوذج 

لورن�س النكليزي املحارب ايهاما �سريا 
مع مثيولوجيا احلكمة الغائبة، والتي 

يختلط فيها النزوع املا�سوين، مع عقدة 
الكائن املتعايل..

يف كتابه الثاين)الدين والتمرد(الذي 
كتبه عام 1957 و�سع توا�سال �سعوريا 

ولغويا مع هذه النزعة امللتب�سة الغا�سبة 
التي عا�سها، والتي عا�سها كوعي 

وجودي �ساخب، مثلما عا�سها كنزعه 
نف�سية م�سطربة، رمبا هي ت�سبه كل 

النزعات الفو�سوية التي عا�ستها الجيال 
الغا�سبة على حمنة احلرب الطويلة 

والدامية، والتي كان الن�سان امللتزم 
�سحيتها الخالقية. يف هذا الكتاب حاول 

ان يزاوج بني نزعته العميقة للتمرد، 

وبني روا�سب اح�سا�سه القدمي امل�سغول 
بالتدين العائلي، واللتزام الواقعي 

بقيم الوجود والعمل، وكان ي�سعى حتت 
اندفاعات نزعاته الغرائزية واللغوية 

والنف�سية امللتهبة اىل تفكيك هذه العالقة، 
وبالجتاه الذي يجعل فكرة الالمنتمي 

هو منوذجه النطولوجي القريب من كل 
الفل�سفات اخلارجة من)معطف(اللتزام.
الالمنتمي  هذا ال�سياق هو قرين ظاهرة 

الوعي ال�سكايل الذي ا�سطنع لقوته 
ح�سورا مت�سائال، اذ يعي�س كل متثالت 

الن�سان املعا�سر، وازمات وجوده 
وحريته، مثلما ا�سنع له وعيا فائقا 
مبواجهة التيارات املهيمنة لالدجلة 
والواقعية وال�سرتاكية، والتي ظل 

العديد من ال�سيوعيني الوروبيني 
يعي�سون �سراعاتها وا�سئلتها وفجائعها، 

والذين كانوا ينظرون اىل النموذج 
ال�ستاليني على انه ميثل رهاب تلك 

الواقعية واليديولوجيا  واللتزام، 
وان احلرية مبعناها الن�ساين، تقت�سي 

النزوع اىل ماهو خارج هذا الرهاب، 
وهو ماعا�ست تداعياته وفجائعه بع�س 

دول اوروبا ال�سرقية التي ادركت ان 
احلرية تقع يف اجلوار ولي�س يف ال�سفة 

الخرى، وان كائن هذه احلرية هو �سانع 
حرائق من طراز اخر، وان اول مايحرقه 

هو اوهامه يف اخلوف واملقد�س 
والنتماء. 

يرى كولن ول�سن يف هذا الالمنتمي 
بانه)الن�سان الذي يدرك ماتنه�س عليه 

الن�سانية من ا�سا�س واه، وهو الذي 
يجد يف ال�سطراب والفو�سوية اكرث 

عمقا وجتذرا من النظام الذي يوؤمن 
به قومه. انه لي�س جمنونا، هو فقط 

اكرث ح�سا�سية من ال�سخا�س املتفائلني 
�سحيحي العقول، م�سكلته ال�سا�سية هي 

احلرية، هو يريد ان يكون حرا، ويرى ان 
�سحيح العقل لي�س حرا واح�سب ان هذا 

التو�سيف حتول اىل موقف، اكرث من 
درا�سة منهجية يف معاينة هذا النموذج، 

ولعل هذه املفارقة هي التي ابعدت كولن 
ول�سن عن الهتمام املنهجي العلمي 
كما عند علماء النف�س الذين در�سوا 

ال�سخ�سيات الع�سابية، وعند الروائيني 
الذين اختزلوا العامل يف رواياتهم، فهو 
مل ي�سل اىل م�ستوى �سكوت فيتزجرالد 

الذي يعد بانه)�سخ�سية القرن(اومنوذج 
ال�سخ�سية املعا�سرة، مثلما مل ي�سل اىل 

م�ستوى جيم�س جوي�س يف ابتكاره 
لتيار الوعي يف الرواية، وغريهم. 

القراءة العربية لكولن ول�سن..
لعل من اكرث الذين اهتموا بفل�سفات 

وادب كولن ول�سن هم العرب، وقد 
ترجمت كل اعمال ول�سن اىل العربية، 

وبات منوذجه احل�سي والعيادي، و�سور 
البطال الذين يختارهم يف كتبه بدءا 

من الالمنتمي عام 1956 هو النموذج 
الكرث اثارة واكرث ا�ستدعاء للتوظيف يف 
امل�سغل الفكري الذي بدا �ساجا يف بداية 

ال�ستينيات، حيث كان الهم ال�سيا�سي 
قرينا بالهم اجلن�سي، وان البطل املخذول 

�سيا�سيا يتعاىل جن�سيا، ويجد يف هذا 
التعايل بطولته اخلبيئة، مثلما يجد يف 

النزعة الفيت�سية اجلن�سية ذروة هيجانه 
ولذته وتعوي�سه عن اخليبة. كما ان كتبه 

الخرى وجدت يف هذا الف�ساء الرخو 
نوعا من التزجية التي تعطي لها الكثري 

من الدافعية، خا�سة تلك الكتب التي م�ست 
التابوات العربية، مبا فيها كتبه)ا�سول 

الدافع اجلن�سي وال�سعر وال�سوفية 
و�سياع يف �سوهو(.وجند ان مبيعات كتب 
كولن ول�سن وعدد الطبعات التي طبعت بها 

هذه الكتب توؤكد هذا النزوع الذي حتول 
اىل عدوى، واىل م�سدر مهم ملقاربة ازمة 
�سخ�سية الالمنتمي، باعتبارها �سخ�سية 
ان�سانية تعي�س عقدة ال�سطهاد والعزلة 

ورهاب الخرين، وهو ماعا�سته ال�سخ�سية 
العربية ال�سيا�سية التي واجهت الكثري من 
املركب ال�سطهادي يف املنايف وال�سجون، 
وعند رهاب ال�سلطة، ويف العزلة خوفا من 

الخرين.

كولن ولسن
ال�������الم�������ن�������ت�������م�������ي
واس����������ت����������ع����������ادة
ال�������������ل�������������غ�������������ة
�سفرة الالمنتمي عند كولن ول�سن ال��������م��������ف��������ق��������ودة

حتولت اىل �سفرته ال�سخ�سية، بكل 
ماتفرت�سه من حممولت باعثة 

على ا�ستقراء نزعة التمرد العقالين 
والطبقي واجلن�سي، وحتى التمرد 
اللغوي، فهو اذ عا�س طفولة قلقة، 

ملتب�سة، واقعية جدا، حاملة ومطرودة 
يف اآن، كل �سيء فيها مهدد باملوت، 
فانه وجد مبكرا يف لعبة الهروب 

من)الع�سكرية( مامياثل ابتكاره لعبة 
اخرى يف مواجهة العامل العقالين 

من خالل الفراط يف النزوع اىل 
الحا�سي�س اللجوجة، وامل�سككة، ويف 

ابتكار املزيد من)فائ�س الوعي(الذي 
�ساكنه، ليكون نوعا من التجا�سر الرمزي 

على اية فكرة اخالقية، وطبقية 
فيها بع�س الرائحة الـ)فكتورية( بكل 

�سرامتها وتقاليده، والتي تفر�س عليه 
�سروط اخل�سوع اىل �سياق التابع الفاقد 

لرادته، والعالق برهاب املقد�س.
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كثريًا مايعود روائيون ل�ستغوار 
التجربة، ورمبا تعميمها، مقاربة 

لفن الرواية اجلميل واملثري، لكنهم 
يف الأعم الأغلب يذهبون ل�ستقراء 

جتربتهم كروائيني وقراء يف اآن 
معًا من اأمثال ماريو باراغا�س 

يو�سا، وانريكي اأندر�سون امربت، 
وغربييل ماركيز فيلتقطون زوايا 

خفية، ويقفون على تلك الظالل 
امل�سيئة التي جتذبنا لرواية بعينها.  

ولعل املحاولت واأن ت�سي بنزعة 
تعليمية - در�سية، اإل اأنها ت�ستبطن 

دفاعًا ذكيًا عن الرواية، ونفيًا 
�سريحًا اأو مواربًا ملقولة موتها اأو 

اندثارها.  
ترى هل وقف الروائي كولن ول�سن �ساحب 

�سقوط احل�سارة و�سياع يف �سوهو 
والالمنتمي، على م�سافة من مقولة موت 

الرواية، بخربته الوجودية وفل�سفته، 
لي�سوغ روؤيته يف فن الرواية ؟!  

كان ميكن لكولن ول�سن اأن يذهب لتدري�س 
منهج عن الكتابة البداعية عام 1974 

باحدى جامعات نيوجر�سي )روجترز( اثر 
حماولة �سابقة يف احدى الكليات بولية 

فرجينيا، لكنه تو�سل اإىل نتيجة حا�سمة اأنه 
ل ميكنه تدري�س مادة الكتابة الإبداعية لأن 
املبداأ الأ�سا�س لالإبداع - براأيه - هو البقاء 

لالأ�سلح، ومبعنى اآخر اإن »الكتابة البداعية 
عملية �ساقة كال�سعود اإىل اأعلى التل، حيث 
يت�ساقط ال�سعفاء، بينما يوا�سل الأقوياء 

بتوؤدة كي ي�سبحوا كتابًا جيدين«.  
وهكذا ي�سع كولن ول�سن يف كتابه فن 

ر مقرتحاته للفن  الرواية بكثري من التب�سّ
الروائي حماججًا مقولة موت الرواية، 

حيث ظالل كثيفة لفل�سفته الوجودية، 
تتوا�سج يف حتليله لع�سرات الأعمال 

البداعية، لت�سكل منهجًا يرفد قراءة واعية 
وناقدة وم�ستك�سفة تتطرّي من معيارية 

�سارمة، �سوى من تلك الأدوات التي تقارب 
الرواية باأزمنتها واأمكنتها وثيماتها. اإذ 
يبتدئ من �سنعة الإبداع، وا�ستح�سار 

�سرطها املعريف، يتحدث عن احليلة 
الأ�سا�سية لالبداع، هي اأن يعلم الكاتب، 

اأن ي�ساأل نف�سه الأ�سئلة املنا�سبة، ومن ثم 
يقدم له تلميحات ت�ساعده على كيفية ايجاد 

اجلواب، فالبداع لي�س �سرًا مقد�سًا، هو 
موهبة حل امل�سكالت، ومثاله رواية البحث 

عن الزمن املفقود لربو�ست.  
هذا ال�سياق رمبا يذكر مبا قاله جان بول 

�سارتر يف كتابه ماالأدب؟ باأ�سئلته 
املثرية وال�سعبة ما الكتابة؟ وملاذا 

نكتب؟ وملن نكتب؟ وماموقف الكاتب 
يف الع�سر احلديث؟ بيد اأن ول�سن 

ينتقل بالأ�سئلة اإىل م�ستويات اأخرى 
دالة ماذا اأكتب؟ من اأنا؟ ماذا اأبغي 

اأن اأكون؟ والهدف بالطبع اأن يعرف 
الكاتب ما اذا يريد؟ كولن ول�سن 

ي�ستدرج قارئه حلقل دللة اأو�سع، 
ولق�سايا تبدو �سديدة العمق ومن 

�ساأنها اأن تثري �سجاًل، عندما ير�سد 
ال�سبب الذي حمل النقاد على اأن 

يقولوا: اإن الرواية بداأت بالنهيار 
منذ مطلع القرن الع�سرين، اأي و�سول 

الرواية اإىل نهايتها !  
ولهذا يعود ول�سن اإىل الرواية التجريبية 

وممثليها برو�ست وجوي�س وبيكيت 
حملاًل اأعمالهم، ومبينًا بكثري من الو�سوح 

املنهجي، كيف ا�ستغرقت اأوروبا يف احللم، 
وكيف تفّكر، ي�ستخل�س اأن الرواية هي يف 

الأ�سا�س نوع من مراآة احللم التي يحاول 
فيها الروائي اأن يعك�س نف�سه اجلوهرية، 
خمالفًا ملا قاله �سك�سبري من اأن الفن يحمل 
مراآة تعك�س الطبيعة، ويقرتب ول�سن يف 

حتليله لنماذج روائية وم�سرحية داّلة، 
مما يريده بال�سبط، اأي اإن الرواية غريت 

�سمري العامل املتمدن، فدارون ومارك�س 
وفرويد، غرّيوا وجه الثقافة الغربية 

ولكن تاأثري الرواية كان اأعظم من تاأثري 
الثالثة جمتمعني! ولفر�سيته تلك معطيات 

ا�ستقاها من اإعجابه بالرواية الرو�سية 
وكتابها العظماء من اأمثال دوي�ستوف�سكي، 

وتول�ستوي، مبعيار ال�سورة الذاتية، 
�سورة الذات املمتعة واملركبة وكذلك 

يتفح�س اأكرث الروايات تاأثريًا )اآلم فارتر( 
وتاأثري رو�سو وغوته يف فرن�سا، اإذ يعترب 

اأن بلزاك اأعظم الروائيني، لأنه اهتم 
باحلياة التي راآها هو بغرابتها وتعقيدها، 

فاأعمال بلزاك تنطوي على حماولته يف 
ابداع �سورة للذات ولإقناع العامل اأنه 

كان مبدعًا، واأن املبدعني ي�سبهون الآلهة.. 
وكذلك ماالذي يجعل من )مدام بوفاري( 

رواية رائعة يت�ساءل ول�سن، ويجيب 
بالرومان�سية، يعّلل ال�سبب يف دفع الرواية 
اإىل النهيار، م�سكلة احلرية، فمثاًل فاو�ست 

عندما ي�ستدعي ال�سيطان مل�ساعدته يف 
احل�سول على احلرية، ولكن كل مايفعله 

عندما يح�سل عليها هو اغواء فتاة قروية! 
فالواقعيون حتولوا اإىل مرارة، اإذ لفائدة 

ترجى من رفع املراآة لإظهار الطبيعة، اإذا 
كانت الطبيعة التي تعك�سها تعّج بالفو�سى 

والالمعنى، ففي انكلرتا كان انهيار الرواية 
اأقل و�سوحًا، فالنكليز مبهورون ب�سطح 

احلياة وهم اأقل جتريبية وطموحًا من 
نظرائهم الأوروبيني.  

وي�ستمر ول�سن يف مناق�سة اطروحته 
باملرور على تاريخ الرواية الرو�سية 

فالع�سر الذهبي لالأدب الرو�سي )1850( 
مبغامرة تول�ستوي ودي�ستويف�سكي فهما 

اأعظم الروائيني يف الأدب العاملي، مف�ّسران 
ولي�سا و�سفيني، حملاًل اأعمالهما، ومعتربًا 

اأن عد�ستهما مت�سعة الزوايا، بينما زول 
وفلوبري بني العد�ستني ال�سيقة واملت�سعة.  

ينطلق ول�سن يف فن الرواية من مناذج 

مار�سها روائيون جاّدون جت�ّسد ماق�سده 
الفيل�سوف الدامناركي كريكفارد )ماالذي 

يتعنّي علينا فعله يف حياتنا(.  
فالهدف من الرواية هو تقدمي وعي 

مت�سع الزاوية، والرواية معادل للتجربة 
- الفكرية - ومبقايي�س وعي احل�سارة 
فاإن الرواية احلديثة �سببت الح�سا�س 

بالزيف والالجدوى، ومل ي�ستطع - كما 
يقول كولن ول�سن قلة من العظام، مبن 

فيهم دي�ستويف�سكي وتول�ستوي اليحاء 
با�ستيعاب الروح الب�سرية التي لميكن 

تدمريها للحرية، وعليه فاإن حتقيق الرغبة 
يعترب الأ�سا�س ال�سحيح لكل البداع 

ومعظم الروايات الأكرث جناحًا يف القرن 
الع�سرين حتتوي على عن�سر قوي من 

عنا�سر حتقيق الرغبة )ذهب مع الريح، 
وداعًا لل�سالح، ويولي�سي�س( يولي�سي�س 
يعتربها رواية عظيمة لأن جوي�س ملك 
املوهبة �سّب فيها جهدًا اأكرب من اجلهد 

الذي �سّب فيه فلوبري يف نوفاري، ومع 
يول�سي�س و�سلت الرواية اإىل نهايتها، 

وليخفي ول�سن مفهومه للرواية التجريبية 
)ا�ستخدام تقنيات جديدة، من اأنها دفعت 

اإىل ال�سعور بالغرتاب يف مقابل روايات 
ا�ستخدمت التكنيك الفوتوغرايف )وداعًا 

لل�سالح(، وانحيازه لرواية الأفكار، 
والتكاء على التجارب الفكرية، و�سربه 

للروايات الواقعية وفنتازيا حتقيق الرغبة، 
وغريها من ق�سايا لفتة.  

كولن ول�سن قال مايعرفه بحثًا عن الطريق 
اجلديد، بكثري من تفاوؤل العقل، وقليل من 

ت�ساوؤم الإرادة. 

يف هذا الكتاب يوؤّرخ ول�سون ليوم ال�ساد�س 
من ت�سرين الّثاين )نوفمرب( 1740 ل�سدور 

اأول رواية يف اإنكلرتا )بامياّل اأو مكافاأة 
الف�سيلة(، وكّل من فتح الكتاب عر�سا مل 

يكن ليجد اأمامه ما ي�سري اإىل اأّنه يحمل 
واحدا من اأكرث الأعمال ثورّية يف ذلك 

الع�سر. مل ي�سبق لأهل لندن اأن قراأوا ما 
ي�سبه ذلك من قبل. لقد كانت هناك روايات 

بالطبع قبل رواية )بامياّل( مبا يف ذلك 
)دون كيخوت( و)روبن�سون كروزو( 

والأعمال املك�سوفة مل�سز )اأفرابيهن( 
وهي كاتبة من كّتاب الدراما والق�س�س 

الّرومان�سّية. 
لقد ا�سطدم موؤّلف بامياّل )�ساحب 

مطبعة متقاعد( بواحدة من اأعظم حبكات 
امليلودراما املتواترة، وحني ظهرت مطبوعة 

جعلت من �سامويل ر�سارد�سن بامل�سادفة 
واحدا من اأجنح الكّتاب يف اإنكلرتا 

و�ساحب اأكرث الكتب رواجا. 
ويف عام 1741 اجتاح �سعار )بامياّل( 

اإنكلرتا، واجّته نحو القاّرة، ووجد 
ر�سارد�سن املتقاعد نف�سه ولده�سته وحرجه 

اأّنه قد نودي به م�سلحا اأخالقّيا، ونرى 
اليوم اأّن ما جعل منه رجال عظيما اإىل 

هذا احلد، لي�س قيامه بتو�سيع معرفتنا 
بالطبيعة الب�سرّية ـ كاّل، بل اإطالقه عنان 

اخليال الإن�ساين. 
مل يكن هناك يوما ما؛ طلب وا�سع على 

الأدب، كان هناك جمهور جّيد من القارئات 
ون�ساء من الّطبقة الو�سطى لديهّن مّت�سع 

ة غرابة  من الوقت. اإّل اأّن اأكرث اأجزاء الق�سّ
يف �ساأن �سدور )بامياّل( هو اأّن املوؤّرخني 

مل يبدوا وكاأّنهم قد لحظوا اأهّمّيتها 
الّثورّية. لقد اعتربوها عالمة اأدبّية بارزة 

بالّطبع، ولحظوا اأي�سا اأّن هناك هّوة 
�سحيقة ـ نف�سانّية وح�سارّية ـ بني ع�سر 

�سويفت وع�سر ديكنز، اإّل اأّنهم مييلون اإىل 
اإرجاع ذلك اإىل اأ�سباب اجتماعّية ـ احلروب 
ناعّية ـ. اإّن نظرة  والّتحّولت والّثورة ال�سّ

واحدة اإىل كتب الّتاريخ تبنّي اأّن هذا 
واب، اإذ مل يحدث اأّي �سيء  بعيد عن ال�سّ

يف اأوروبا ميتاز بالّثورّية الّتامة زهاء 
ناعّية  عام 1740 اأّما بالن�سبة للثورة ال�سّ
والّثورة الفرن�سّية، فقد جاءتا بعد مرور 

خم�سني عاما على ذلك، يف وقت كانت فيه 
ثورة اخليال قد غرّيت من اأوروّبا، لقد كانت 

تلك نتائج ل ال�ّسبب. اإّن رواية )باميال( 
لر�سارد�سن هي التي اأحدثت الّتحّول 

العظيم. 
لكن اإذا ما كانت )بامياّل( مبثابة ثورة 
بركانّية، فاإّن رواية )جويل اأو اإيلويز 

اجلديدة( جلان جاك رو�سو )1760( كانت 
عيد  مبثابة هّزة اأر�سيــّة، وعلى هذا ال�سّ

راأى ول�سون اأّنه «رمبا مل تكن هناك روايـة 
اأخرى لها التــّاأثري ذاته التي اأحدثته على 

الّتاريخ الّثــقايف لأوروبــّا، وقد حقــّقت 
لرو�سو �سهرة ل ميكن تخّيلها. 

ق�سية احلرية 
وبعد ا�ستعرا�س عدد من الأعمال الّروائّية، 

منها م�سرحّية )الّل�سو�س( لفريدريك 
فون �سلر، واآلم فرينر لـ«يوهان فولفغانغ 

غوته»، اإ�سافة اإىل العملني الطليعيني 
)بامياّل وجويل(، يخل�س ول�سون اإىل 

اعتبار اأّن اأربعة كّتاب ا�ستطاعوا اأن يوؤّثروا 
يف جمرى الّتاريخ اأكرث مما اأّثرت فيه 

غرف الّتعذيب ملحاكم الّتفتي�س اأو جيو�س 
فريدريك الكبري. وهنا يوؤّكد على وجهة 

نظر �سلر الذي يقول اإّنه كان على حق، اإذ 
مّثلت الّرواية ـ وامل�سرحّية بدرجة اأقل ـ 

بعدا جديدا يف احلّرّية الإن�سانّية. وكان 
مدى الّرواية اأو�سع من مدى امل�سرحّية، اإذ 
يف و�سع الّرواية اأن حتدث �سورة خيالّية 

وحقبا تاريخّية باأكملها، ولكن رمّبا كان 
اأعظم منجزاتها هو حترير الإن�سان من 
نف�سه وفتح اإمكانّيات جديدة لالرتقاء. 

يف نهاية الف�سل الّثاين يخل�س ول�سون 
اإىل اأّنه حاول اأن يبنّي اأّن ن�سوء الّرواية 

كان يرتبط ارتباطا وثيقا بق�سّية احلّرية 
الإن�سانّية والّن�سوء، ويبدو اأّن معظم الّنّقاد 
يّتفقون على اأّن الّرواية بداأت بالنهيار منذ 

مطلع القرن الع�سرين، فقد بداأ الأمر باأن 
منحت بعدا جديدا يف احلّرّية الإن�سانّية، 

ومّت الّتعبري عن م�سكلة احلّرية تعبريا 
وا�سحا حّتى عند ر�سارد�سن عندما يعلن: 

ل، فلي�س اأن كّل ما يهّمه هو )اإرادتي 
الإمرباطورّية ومتعتي(. ويرتّدد هذا يف 
كّل الأعمال الّرئي�سة للرومان�سّية، ابتداء 

بـ)اأولويز اجلديدة( وانتهاء باجلزء الّثاين 
من فاو�ست لغوته، اإّل اأّن م�سكلة احلّرية 
تثري اأي�سا م�سكلة ما نريد اأن نفعله بهذه 

احلّرية. اإّن فاو�ست ي�ستدعي ال�ّسيطان 
مل�ساعدته يف احل�سول على احلّرية، ولكن 
كّل ما يفعله عندما يح�سل عليها هو اإغواء 

فتاة قروّية. ثّم جاء الآن )الواقعّيون( وكان 
لأعمالهم من العمق والإقناع مما جعلها 
تبدو وكاأّنهم �سي�سيبون الّنجاح، حيث 
اأخفق الّرومان�سّيون. وب�سكل اأو باآخر، 

ا�ستمّرت الواقعّية لفتح عامل الأدب، ولكّنها 
بحلول عام 1900 كانت قد حتّولت اإىل 

مرارة وعلقم، اإذ اأّية فائدة ترجى من رفع 
املراآة لإظهار الّطبيعة، اإذا كانت الّطبيعة 
التي تعك�سها تعّج بالفو�سى والالمعنى؟ 

ويف اإنكلرتا كان انهيار الّرواية اأقّل 
و�سوحا، ويعود ال�ّسبب يف ذلك اإىل اأّن 

الّروائيني الإنكليز اأقّل جتريبّية وطموحا 
من نظرائهم الأوروبيني. لكنه ويف نظرة 

ق�سرية على تاريخ الّرواية الّرو�سّية، 
ي�ستنتج ول�سن اأّن ن�سوءها و�سقوطها كانا 

هائلني، فالّرو�س هم اآخر من و�سلوا اإىل 
ال�ّساحة الأدبّية جّراء القمع ال�ّسيا�سي، 

وبالكاد نكون قد بالغنا اإذا قلنا اإّن الأدب 
الّرو�سي ظهر اإىل حّيز الوجود برواية 

بو�سكني )يوجني اأوجنني( يف عام 18٣٣ 
وكان الّرو�س قد اأم�سكوا بزمام املزاج 
الأوروبي يف الياأ�س الّرومان�سي تّوا. 

وم�سى على موت بو�سكني ـ اإذ لقي م�سرعه 
يف مبارزة ـ خم�سة اأعوام عندما ظهرت اأّول 
رواية رو�سّية عظيمة، وهي الأرواح امليتة 

لغوغول يف عام 1840 بينما بداأ الع�سر 
الّذهبي لالأدب الّرو�سي قرابة عام 1850 

مبغامرة تول�ستوي ود�ستويف�سكي، وهما 
اأعظم الّروائيني يف الأدب العاملي. 

وعلى الّرغم من الت�سّو�س الذي حكم روؤية 
العديد من الّروايات اأو جتارب العديد 

من الّروائيني، فاإّن لهذه الّتجارب الفكرّية 
وعّية ذاتها التي  �سيئًا من القيمة املو�سّ
متتلكها الّتجارب العلمّية احلقيقّية يف 

اأحد املختربات احلقيقّية. وهنا يعود 
ول�سن اإىل اأربعينيات القرن التا�سع ع�سر 

لي�ست�سهد بالفيل�سوف الدمنركي كريكغارد 
الذي نحت كلمة )الوجودية( لو�سف نوع 

من الفل�سفة تطرح هذا الت�ساوؤل «ما الّذي 
يتعنّي علينا اأن نفعله بحياتنا؟» واأ�سار اإىل 

اأّننا جميعا يف حالة �سريورة، واأّنه لهذا 
ال�ّسبب يكون الّتفكري املنطقي مر�سدًا فقريًا 
لنا يف احلياة. لذا فنحن نحتاج اإىل منوذج 
اأعمق واأكرث قّوة من الغريزة نحو احلقيقة 

واحلّرّية. اإذ اإّن «الّتفكري املجّرد» ـ من الّنمط 
اّلذي مار�سه هيغل ـ غري ذي جدوى. ويبدو 

اأّنه مل ي�ستوقف كريكغارد اأّن منط التفكري 
)الوجودي( الّذي كان يق�سده هو الّنموذج 

اّلذي مار�سه كل الّروائيني اجلاّدين. ومع 
هذا، فاإّن ذلك �سحيح، حيث اإّن الّرواية 

متّثل جت�سيدا ملا ق�سده كريكغارد بالتفكري 
الوجودي، وهو حماولة لعر�س نتيجة 

بع�س الجّتاهات نحو احلياة عر�سا 
وا�سحا، وحّتى لو حدث وكان الّروائي 

مفّكرا م�سّو�سا، فاإّنه ل ي�ستطيع جتّنب 
قوانني الإبداع الغريبة التي ل ميكن 

ا�ستغوارها. 
ويخل�س ول�سون اإىل اعتبار الأطروحة 

املركزّية لهذا الكتاب هي حيث يتعّلق الأمر 
ر  ب�سنعة الّرواية، فاإّن قليال من الّتب�سّ

يف اأهدافها ودوافعها الّرئي�سة ي�ستحّق 
قدرا عظيما من املوهبة غري املن�سبطة 

)�س 91ـ92(. ويف «و�سفة للنجاح» وهو 
م�سمون الف�سل اخلام�س يعيد ول�سن 

�سبط الّنجاح على اإيقاع احلّرية واحلياة، 
فمن الّناحية احلياتّية؛ احلّرية هي اإفراغ 

للتوّتر، ولهذا ال�ّسبب فاإّن الّرواية الّناجحة 
هي تلك التي تبني الّتوّتر ثّم ت�سمح له 

بالنطالق كالرعد. 
ويف نقطة حيوّية اأخرى، يذكر ول�سن اأّنه 

واإن انح�سر اهتمام هذا الكتاب باأعمال 
تعترب موؤّلفات كال�سيكّية اأو روائع، ما 
يحدث النطباع اأّن الكتابة اجلّدّية فن 

مبهم ينح�سر بالّنوابغ واملحرتفني، وهذا 
غري �سحيح، اإذ اإّن مبداأ املراآة ينطبق على 

الهواة كما هو على املحرتفني، حيث اأنتجت 
موؤّلفات اأدبية عديدة ومهّمة بوا�سطة 

مبتدئني. والّدر�س اّلذي ن�ستخل�سه هو اأّن 
حيح  حتقيق الّرغبة يعترب الأ�سا�س ال�سّ

لكل الإبداع على الّرغم من الّنظر اإىل ذلك 
باحتقار، حيث اإّن معظم الّروايات الأكرث 

جناحا يف القرن الع�سرين تقريبا حتتوي 
على عن�سر قوي من عنا�سر حتقيق 

الّرغبة، وينطبق الأمر هذا بدرجة مت�ساوية 
على الأعمال )الأكرث رواجا( والأعمال 

)اجلاّدة( اأي�سا. 
لقد تطّلب الأمر اأكرث من األفني وخم�سمئة 

عام بعد الإلياذة لتطوير �سرد املغامرات 
على �سكل رواية، حيث حّلق اخليال 

الإن�ساين حتليقا عاليا، وكانت واحدة 
من اأغرب الّطفرات الرتقائّية يف تاريخ 
اجلن�س الب�سري، ثّم وقعت الّرواية على 
نحو غري معقول �سحّية لق�سور الوعي 

ذاته الذي جاءت ملعاجلته، اإذ قام الّروائي 
ب�سغط اأنفه بقّوة يف الواقع. هكذا 

�سخ�ست عيناه كالّدجاجة، وتبّخر اإح�سا�سه 
باحلّريّة، ووقع يف �سرك حركة ال�ّسرد 

الأمامّية والآلّية. 
هكذا يخل�س كولن ول�سن اإىل اأّنه كان 

الغر�س من الّرواية اأن تكون ا�ستغوارا 
لقوانني احلّرّية والّتحّرر من حمدوديتنا 

العتيادّية، واأن مهّمة الّروائي مهّمة 
روحّية، وهي اأن يحّرر نف�سه من هذه 

املحدودّية وحتقيق روؤية )مّت�سعة الّروؤية( 
ونقل ذلك اإىل القارئ.

األدب في نظر 
كولن ولسون

كولن ول�سن يف »فن الرواية«:

التفكير الوجودي مهنة الروائيين الحقيقيين
ماجد ال�سيخ
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هذا احلوار اأجرته لني باربر املحررة 
الأدبية ب�سحيفة »الوبزيرفر« اللندنية 
مع كولن ول�سون ب�ساأن انتاجه الغزير 
ومو�سوعاته الكثرية وعالقته بالنقاد 

و�سريته الذاتية املن�سورة موؤخرًا »احللم 
لغاية ما«. 

على الرغم من اأن كتاب »الالمنتمي« كان 
قد حوله عام 1956 اىل هاج�س مثري، ال 
اأن كولن ول�سون نف�سه كان قد حتول اىل 
ل منتٍم ـ ل من�سجم وموؤلف لـ110 اأعمال 

ل يرغب فيها الآخرون حتى نا�سره ال اأنه 
ياأمل باأن تتمكن �سريته الذاتية من اقناع 

العامل بعبقريته يف نهاية املطاف. هذه هي 
املرة الأوىل التي اأمتكن فيها من اجراء 
مقابلة عبقرية تعلن عن نف�سها، واملرة 

الأوىل التي اأقابل فيها �سخ�سية غريبة 
الأطوار تعلن عن نف�سها اأي�سًا، وهكذا فقد 
كان لقاء كولن ول�سون اآ�سرًا جدًا بالن�سبة 

يل.
لقد ا�ستمر ول�سون يف الإعالن عن عبقريته 

منذ �سدور كتابه »الالمنتمي« عام 1956 
ثم ا�ستيقاظه فجاأة على ال�سهرة. كان قد 

كتبه يف قاعة املطالعة باملتحف الربيطاين 
عندما كان ينام على فرا�س متنقل يف �سارع 

هامب�ستيد هيث. كان ابنًا لعامل يف اأحد 
م�سانع ليك�سرت وكان قد ترك درا�سته يف 

ال�ساد�سة ع�سرة،
وجنح يف التهرب من اخلدمة الع�سكرية 
بحيلة �سغرية. كان يوفر ما يعينه على 
احلياة بالعمل يف مهن غريبة يف اأثناء 

قراءته كما يبدو كل ما كان ين�سر يف 
ذلك الوقت، وتاأليفه كتاب »الالمنتمي« 

الذي حظي بالإ�سادة باعتباره النموذج 
النكليزي من رواية األبري كامو »الغريب«.
غري اأن �سهرته الأدبية �سرعان ما تقهقرت 
ليتحول اىل منبوذ يف اأقل من عام واحد. 

وعلى الرغم من اأن جرميته املبا�سرة 
يف تلك املرحلة كانت الظهور املكثف يف 
املنا�سبات وزيادة معارفه، و �سهرته، ال 

اأن جرميته الالحقة، الأ�سواأ، كانت تاأليفه 
عددًا كبريًا من الكتب ت�سل اىل 110 ح�سب 

الإح�سائية الأخرية ـ يف مو�سوعات 
ترتاوح ما بني جرائم القتل التي يقوم بها 
حمرتفون والختطاف املنفر اىل » مدينة 

اأتالنت�س املفقودة «.
وعلى الرغم من ان النقاد هاجموه يف 

البداية ثم جتاهلوه بعد ذلك ـ مل يتناوله 
اأحد بالنقد اجلاد ل�سنوات. ال اأنه الآن، 

ويف الثالثة وال�سبعني، كتب �سرية ذاتية، 
بعنوان »احللم لغاية ما«، تتوفر فيها 

الكثري من عنا�سر اجلمال. وهي مذهلة، 
�سادقة ومبتهجة على نحو غري متعمد.

وعلى الرغم من اأنني ا�ستمتعت باجلزئية 
التي تدور حول ا�ستنباطه حياًل لال�ستمتاع 

مب�ساهدة تنانري طالباته مب�ساعدة كوب 
�سفاف لل�سرب عندما كان مولعًا باملالب�س 

الن�سائية واأ�ستاذًا زائرًا باحدى اجلامعات 
الأمريكية.ال اأن ق�سة �سراعه لكي ي�سبح 

كاتبًا، و ال�سرار الذي حافظ على متا�سكه 
ـ على الرغم من ن�سائح الآخرين مبن فيهم 

نا�سر اأعماله بالتوقف، تبدو كلها بطولية 
وموؤثرة بالن�سبة ملن مل يطلع عليها يف 

الأ�سا�س.
اأذهب ملقابلته يف منزله بكورنوول، 

حيث يعي�س منذ ما يقرب من 50 �سنة. 
فياأخذين من �سانت اأو�ستل يف �سيارته 

اجلاكوار القدمية وعلى الرغم من اأنه يبدو 

يف �سرتته امل�سنوعة من قما�س التويد 
مثل اأولئك الأ�سخا�س الودودين الذين 

ن�ساهدهم يف العالنات.
ال اأن حواره ي�سبح اأكرث غرابة ونحن 

ن�سفر يف اأثناء �سرينا يف الطريق ـ يتلفظ 
بكلمات تنم عن الغيظ، م�سحوبة بنظرات 

خبيثة مر�سلة يف الجتاهني للتاأكد مما 
اذا كنت ا�سعر بال�سدمة. ال�سخ�س الذي 

حتدث عنه كان همفري كاربنرت، الذي 
كان من املقرر له اأن يقابله ومل يفعل ذلك:» 
قلت لنف�سي، كنا متفقني كثريًا، على الرغم 

من ادراكي اأن همفري كان نائمًا عندما 
كنت م�ستغرقة يف �سرح ما كنت اأعنيه 

بالوجودية الال مت�سائمة«.
كان و�سولنا اىل بيته ال�سغري مبحاذاة 

�ساطئ البحر ومقابلة زوجته، جوي، التي 
تعيد التاأكيد على اأنها ان�سانة طبيعية، 

ودودة و م�ساملة اىل حد بعيد مبثابة 
النفراج. تن�سرف �سريعًا لتح�سري القهوة 

ثم العتذار عن الفو�سى التي حتدثها 
الببغاء املتقافزة يف اأرجاء الغرفة. الغرفة 

مثل بقية املكان مليئة بالكتب حتى اأنك 
ت�سعر بامكانية ازاحة اجلدران املطعمة 

بالقواقع من دون اأن يوؤدي ذلك اىل تهاوي 
املنزل.

مل ي�سبق له مطلقًا التخل�س من كتاب ـ 
يرتاءى له ان لديه زهاء ٣0000 كتاب. 

كلها مرتبة ح�سب مو�سوعاتها، ثم 
موؤلفيها، و مغلفة بالبال�ستيك. البع�س منها 
حمفوظ يف �سقائف مو�سوعة يف احلديقة 

ـ �سقيفة ق�س�س اجلرمية، �سقيفة ق�س�س 
الف�ساء، �سقيفة املذكرات ـ و �سقيفة الأعمال 

الكاملة لكولن ول�سون.
وعلى الرغم من رغبته باأن تكون لديه 

�سقيفة اأخرى يف الب�ستان ال اأن جوي 
تبدو متحفظة من جانب اآخر. يوؤكد 

ول�سون اأنه يتمنى حتويل املنزل 
وال�سقائف اىل متحف بعد موته، لأن 

النا�س رمبا اأ�سبحت لديهم الرغبة يف اأن 
ي�ساهدوها، مثل م�ساهدتهم لكوخ ديالن 

توما�س.
ي�سيف : على الرغم من اأن ذلك لي�س 

موؤكدًا.
على الرغم من اأن املوعد املقرر ل�سدور 

كتابه اجلديد هو 2006 ـ الذكرى اخلم�سني 
ل�سدور »الالمنتمي« ـ ال اأنه، مثلما يحدث 
با�ستمرار، كان بحاجة اىل املال، وهكذا مل 
يرتدد يف املوافقة على اأول عر�س با�ستالم 

دفعة اأوىل. يو�سح يل اأن اأهم ما مييز 
�سريته الذاتية، هو م�ساعدتها النقاد على 

مراقبة الكيفية التي تتداخل من خاللها كل 
اأعماله. وعلى الرغم من اعرتافه بغزارة 

النتاج وكرثة املو�سوعات التي يكتب 
حولها، ال�سيء الذي ي�سو�س الآخرين.

ال اأنه ميكن لهوؤلء اأن يروا الآن مو�سوعًا 
رئي�سيًا واحدًا. يف �سنة 1947 �سمح وليام 
فوكرن ب�سم اأعماله الكاملة يف جملد واحد 

ثم اأ�سبح �سهريًا فجاأة، وحقق اأف�سل 
املبيعات، ونال جائزة نوبل. ومثله املجلد 

الذي ي�سم اأعمايل الكاملة!.
اأجل. ان اجلزء الأكرث لفتًا لالنتباه يف 

كتابه هو الذي يدور حول الأمور احلقيقية 
يف حياته، كفاحه املبكر لكي ي�سبح كاتبًا 

وعالقته بجوي واأطفالهما. اأما اجلزء 
املراوغ فهو املتعلق بتفكريه.

ان فل�سفته وجودية يف الأ�سا�س، مع بع�س 
ال�سافات الال منطقية مميزة باأ�سماء 

غريبة مثل فاكولتي اك�س، من الراأ�س اىل 
العقب، جتارب القمة، رجال منا�سبون. 
ويبدو اأن ذلك ي�سكل حماولة لت�سنيف 

امل�ساعر وال�سلوك الن�ساين. ان ذلك بال 
�سك هو ما ي�سكل نقطة �سعف وجاذبية 

ول�سون، من ناحية. ب�سوؤايل له عما اذا كان 
يدعي اأن لديه ذكاًء عاطفيًا منخف�سًا، يعرب 

عن موافقته الفورية » نعم، هذا �سحيح«.
نعم يف طفولته .. كان انطوائيًا اىل حد 

بعيد، غري ميال اىل العي�س مع الآخرين، ما 
قد ي�سخ�سونه اليوم على اأنه اأحد اأعرا�س 

مر�س التوحد. ل اأعتربها مفاجاة، اذ 
على الرغم من اأنني مل اكن مقطوعًا عن 
الآخرين، ال اأن الآخرين، كما اأ�سري اىل 

ذلك با�ستمرار  يف رواية الغريب، هم 
امل�سكلة.

كانوا يتطفلون على عاملي �سواء رغبت 

مرمي جمعة فرج

يف ذلك اأو مل اأرغب، بعيدًا عن عامل الفكر 
والأ�سياء املجردة التي كنت اأرغب يف 

العي�س بداخلها.
عندما كنت مراهقًا كنت رومان�سيًا متهربًا 
من الواقع متامًا. كانت الكتب هي عاملي. 
كان لدي نف�س ال�سعور الذي جعل اأك�سل 

يقول يف احدى م�سرحياته ـ » بالن�سبة 
للعي�س، فان بامكان من يخدمونا اأن 

يقوموا بذلك نيابة عنا« ال اأن ذلك تغري 
برمته بو�سويل اىل �سن ال�ساد�سة ع�سرة 

واكت�سايف رابيليه. فجاأة �سار لدي ذلك 
ال�سعور الرائع ـ الهي، ل �سك يف اأن احلياة 

جميلة على الرغم من كل �سيء«.
قابل ول�سون زوجته الأوىل، بيتي، ثم 

اأ�سبح اأبًا يف التا�سعة ع�سرة. وعلى الرغم 
من اكت�سافه اأنه �سعيد بحياته الزوجية 

ال اأنه لده�سته ال�سديدة مل يكن قادرًا على 
القيام بواجبه كاأب.

يحتوي الكتاب على م�سهد مبتهج غري 
متعمد هو امل�سهد الذي يقرر فيه اأن مي�سي 

عطلة عيد امليالد يف التاأمل لكي تثور 

ثائرته عندما تقطع بيتي اأفكاره لكي تطلب 
منه اأن يحمل الطفل. ثم ينف�سالن بعد ذلك. 

وعلى الرغم من عودتها مرة اأخرى، ال اأن 
جوي كانت قد ظهرت يف حياته هذه املرة.

تقابل ول�سون وجوي اأثناء عمله يف احدى 
تلك الوظائف الكثرية املوؤقتة التي التحق 

بها ـ كان يعمل م�ساعدًا يف اأحد حمالت بيع 
ال�سجاد يف فرتة عيد امليالد وكان يقوم 

بت�سجيل الفواتري. وما اأن راآها حتى وقع 
يف غرامها فورًا، اىل حد ما ب�سبب انتمائها 

اىل الطبقة املتو�سطة.
»كنت اأعلم اأنني لن اأطيق فتاة تتحدث 

بلهجة اأهايل ليك�سرت، اأو اأية لهجة حملية 
اأخرى. ال اأنني ما اأن �سمعتها حتى قلت 

لنف�سي، عظيم، هذا هو ما اأريده. وملا 
�ساألتها، ما الكتب التي حتتوي عليها 

مكتبتك؟ قالت اأنها تقراأ يت�س ويولي�سي�س، 
و برو�ست بالفرن�سية قلت لنف�سي، »الهي، 
انها الفتاة التي اأحلم بها! ان بيتي ل تقراأ 

على الإطالق«.
وعلى الرغم من اأنه يبدو ب�سورة 

ا�ستثنائية �سخ�سية قادرة على الحتمال، 
�سعيدًا بالدخول يف ان�سجام تام مع 

الأ�سخا�س الذين يحملون نظريات حول 
اأمور مثل الختطاف اأو ما يقدمه اأين 

برادي، يف قاتل مورز، الذي ظل يرا�سله 
10 �سنوات حتى اأهمله.ال اأن عالقاته 
الجتماعية العادية ـ با�ستثناء عالقته 

باأ�سرته ـ تبدو مفقودة متامًا.
على الرغم من اأنه داب على القول باأنه 

يخطط للعي�س ٣00 عام ال انه بعد ا�سابته 
ب�سكتة خفيفة، �سار يوؤكد على اأنه ياأمل 
يف العي�س اىل اأن يكمل 9٣ عامًا، ال�سن 

التي رحل فيها بطله جورج برنارد �سو. 
ولكن كيف �سيكون نعيه؟ يقول »ل يهمني 

ذلك فعاًل.
لقد قلت يف نهاية »رحلة اىل بداية« »اأول 

�سرية ذاتية ي�سدرها، قبل 40 �سنة« انني 
اأنظر اىل نف�سي باعتباري الأكرث اأهمية 

بني كتاب القرن الع�سرين. و�ساأكون اأحمق 
ان مل اأدرك هذا وجبانًا ان مل اقله.

عن  )البيان(

بعد مرور ن�سف قرن على كتابه »الالمنتمي«

شبح الستيناتكولن ولسون: أخطط للعيش 300 سنة

ما هي م�سكلة كولن ول�سون وما م�سكلة �سنيعته »الال منتمي«؟
مل يرتك ول�سون ب�سمة وا�سحة علي معا�سريه ول من جاء بعده من الكتاب والنقاد، فهو مل يكن يهتم 

بوظيف الكاتب كمحر�س للتغيري كبع�س جمايليه؟ فقد اأحدث مي�سيل فوكو بكتابه »تاريخ ال�سجون 
يف فرن�سا« هزه يف او�ساط املثقفني وال�سيا�سيني ادت اإىل ثورة ا�سالحية داخل ال�سجون الفرن�سية 

واأ�ساف �سارتر زخمًا ملفهوم اللتزام يف الدب هذا على �سبيل املثال، كما مل يكن ول�سن فيل�سوفًا �سرف 
كهايدجراأو هو �سريل اأو من رواد علم الجتماع النقدي كاأدورنو، لذلك اديرت عنه املوؤ�س�سة الكادميية.

اما »الال منتمي« فقد كان منوذجًا ف�سفا�سًا للبطل املاأ�ساوي يف ع�سرات الروايات الذي ميكن ال�سارة 
اإليه ب�سهولة تامة كما كانت قدرته التحليلية تتاأرجح بني القمة والقاع ومل يكن بذلك النفاذ الذي جنده 

لدى النقاد الكبار، ورغم ذلك ل ميكن ان ننكر عليه �سعة اطالعه وقدرته على الت�سنيف وثباته على 
موقفه وداأبه واجتهاده.

»جل�سن يف مقعدي وطفقت اأكتب الكتاب تلو الكتاب وكان غر�سي امتاع نف�سي والتعبري عن اأفكاري 
ومثال ذلك جملدي »كتب يف حياتي" 1998 ويف راأي اأنه اف�سل موؤلفاتي يف ال�سنوات الأخرية وكنت 

�سرعت فيه بناء على طلب لنا�سر ياباين لي�سيفه اإىل مقالت ادبية ن�سرتها لبع�س املجالت؟
واكت�سفت ان النا�س كانوا يقراأون هذا الكتاب بو�سفه نوعًا من الدليل الدبي، واعطاين هذا �سعورًا  
بالراحة وباأن ال�سياء تتح�سن ببطء مع انني مل اك�سب  نقودًا يوؤبه لها وكنت مدينًا للبنك حتى ب�سع 

�سنوات اإىل اأن ا�سدرت كتابي »من الطلنطيك اإىل ابي الهول 1997م« وطبع عدة مرات«. بالن�سبة 
لول�سن فاإن الوجودية القدمية ركزت على ان الن�سان يعي�س يف حالة طوارئ وانه ل وجود للخالق ول 

وجود لقيم مت�سامية وان الن�سان كان وحيدًا يف الكون اخلاوي وان افعاله ل اأهمية لها اإل بالن�سبة 
لنف�سه، اما يف الوجودية اجلديدة فاإن ول�سون يدعو اإىل اختيار ظاهراتي للوعي وبالذات م�سكلة 

مكونات القيم الن�سانية ويقول يف جملة �سهرية »يت�سح لنا كل يوم ان الوعي اكذوبة« ملعظم النا�س 
ا�ستب�سارات ب�ساأن ذلك وال�سوؤال هو كيف مننح هذه ال�ستب�سارات و�سعًا فل�سفيًا وكيف نتقدمها، 

ويبقى ول�سون واثقًا باأن هناك معيار للقيم خارج الوعي الن�ساين وان التطور الن�ساين يعتمد على 
هذا الدراك وعلى جتديد الح�سا�س بهدف كلي اأو يقول اأنه الكاتب املعا�سر الوحيد الذي يتبنى منهج 
الوجودية اجلديدة. رغم ان امل�ساألة الوجودية مكون واحد فقط من مكونات موؤلفات ول�سون الغزيرة 

فاأنها تعترب خيطًا م�سرتكًا يربط بني افكاره وبال�سافة اإىل �سل�سلة من الرايات ت�سمل ثالثية »عامل 
العنكبوت«، الربح« الدلتا ال�ساحر، والتي اأعيد طبعها يف الوليات املتحدة عام 2001م، فهناك جزء 

رابع بعنوان »ار�س الأ�سباح« وبقدرته التحليلية عالج العديد من املو�سوعات  املتنوعة، وت�سمل علم 
الجرام »وخا�سة القتلة املت�سل�سلني وي�سيف ول�سون ان لديه فهمًا جيدًا للعقل املجرم، النقد والنظرية 

الدبيني، علم النف�س، علم اجلن�س، ال�سحر، النبيذ، املو�سيقى الكال�سيكية واحل�سارات القدمية.
كما اتتبع عددًا من كتب ال�سرية الغريية ترتاوح بني خمتلف ال�سخ�سيات مثل را�سبوتني يوجن، 

�ستندبرج، هريمان هي�سه، ويلهلم رينم، يورخي�س، ال�سرت كروايل، رودولف �ستايرن، وكن ر�سل. 
ثم اتبعها بدرا�سة عن »امل�سيح الدجال« مما يدل على تنوعه العجيب. ويعرتف ول�سون ان ات�ساع 

اهتماماته قد خلق م�سكلة للنقاد الذين اعتادوا على ت�سنيف املوؤلفني وو�سعهم يف خانات، كما ميكن 
لقرائه ان يجدوا ما يغنيهم يف  اأي جمموعة من اعماله وبذلك يتمتعون بالأ�ساءات والغذاء الفكري 

يف اأي مو�سوع يتناوله ولكن تنطوي موؤلفاته على اعتقاد ل يتزعزع يف قوة وامكانات العقل الب�سري 
للت�سامي فوق العتيادي اإىل م�ستويات اعال من الوعي ومقابلة حمددات الوعي ال�سائد. من التيمات 

الأ�سا�سية لأعماله مو�سوع كيفية حتقيق النا�س لتلك الهنيهات الغريبة من احلرية اجلوانية ومن 
البهجة اخلال�سة لذروة التجربة اأو الن�سوة عندما ن�سعر باأن طاقاتنا اأكرث من كافية يف وجه التحديات 
ويف تناق�س �ساطع مع الوعي املبذول حني ن�سعر باأننا يف قب�سة قوى غري �سخ�سانية اأكرث �سطوة من 

انف�سنا.
وواحدة من اأهم ال�سور يف ا�ستغالته، كما ي�سري هو، املنظر الذي ن�ساهده اأما »بعني الدودة« اأو »بعني 

الطائر« الول ذو جتربة م�سو�سة ترزح متت حمددات الوعي؟ والخرية هي القدرة على الم�ساك 
باحلقيقة للو�سول يف النهاية اإىل ما ي�سميه بال�سراق الروؤيوي ويرى فيه الطريق اإىل حتقيق التطور 

الب�سري اأو اعادة اكت�سابه.
مناق�سته ملو�سوع القتلة املت�سل�سلني يطوف يف الذهن ال�سوؤال هل ميكن ان تكون لدى ال�سخ�س ال�سرير 

جتربة ذروة �سريرة؟ هذا مثري لالهتمام يقول ول�سون »انني اكتب يف حلظة تقدمي كتاب اآبان بريدي 
واعتقد ان معظم النا�س يعتقدون انه جت�سيد لل�سخ�س الوغد.فاأي �سخ�س يقتل الطفال من اأجل 

اجلن�س يجب ان يتمتع بنوع من ا لفظاظة والفظاعة، ولكنه يثري اهتمامي بف�سل ذكائه الفائق ولأن 
بداياته كانت �سبيهة ببداياتي يف اوجه كثرية مبعنى الأ�س�س وامناط التجارب التي منا يف ظلها. 

ولكنه يف نقطة ما غر�س كعبيه اإىل اعمق وزر فكية ككما�سة وقال انه ادار ظهره لحتمالية حدوث ا�سياء 
طيبة وي�سيف ول�سون »باكورة �سبابي كنت يف حالة ذهنية يائ�سة ويغمررين �سعور باأن الكون مكان 

رهيب ووقفت اأحيانًا على حافة النتحار ولكن ذلك الأح�سا�س مل ي�سل اإىل نف�سها النقطة التي اأجنر 
اإليها بريدي. لأنني كنت يف طفولتي طفاًل حمبوبًا فاك�سبني ذلك �سعورًا بالثقة ال�سامتة والتفاوؤل 
ال�سيء الذي �سلب عودي عندما دخلت يف ذلك النفق الطويل من الكاآبة، ولكن بريدي كان اأبنًا غري 

�سرعي لنادلة مل يكن لديها الوقت لتقبيله وتدليله لذا مل يكن لديه حائط يتكئ عليه فعا�س وحدته 
مبفرده ومل يف�س له ان يغادر مرحلة الت�ساوؤم اطالقًا«.

عبد القدو�س اخلامت
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رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س التحرير 

الوقوع يف ا�سر " النجاح ال�سعبي " جتربة ت�سبب الدوار ، ول 
ي�ستطيع احد ان يتمناها مرتني ، وكل كاتب يحلم ، بالطبع ، 

بالنجاح. ولكن ما يحلم به يختلف متاما عن احلقيقة . 
قبل ان ان�سر كتابي " الالمنتمي " فكرت اقول لنف�سي ينبغي لهذا 

ان يعيد الأمور اىل ن�سابها ويعيدها اىل احلياة . ثم فجاة ا�سبحت 
يف التلفزيون حتت ال�سواء املركزة ، القى الت�سجيع لكي ات�ساجر 

.. او يف افتتاح معر�س للفن .. مع احد اللوردات القى الت�سجيع 
لكي اناديه با�سمه املجرد .. يف حفلة ي�سريون ايّل ال�سيوف 

باعتباري مثل العجوبة الطبيعية ، او يهاجمني ناقد .. فما عالقة 
كل هذا بكتاب " الالمنتمي " ؟..لقد كان �سيئا ل ي�سدق ، وكان 

اكرث غباء وجنونا من كل ما كان بو�سعي ان اتخيله ، ومل 
يكن على عالقة مطلقا باأي �سئ اهتم به . كان ا�ستعرا�سا 

�ساخرا فكاهيا للنجاح .
يف ذلك ال�سباح من يوم الحد ، حينما ظهرت اول عرو�س 
الكتاب ، فكرت بيني وبني نف�سي قائال انني ك�سبت وفزت 
واحرزت هديف . ثم حينما مرت ا�سابيع الدعاية ، تبينت 

كل ما فعلته عدا ذلك ، تبينت انني مل احرز هديف . وان 
املعركة قد انتقلت فح�سب اىل جهة اخرى ، وبداأت اكت�سف 

حقيقة ما قاله �سارتر من ان " اجلحيم هم الآخرون " ... 
عار�سني "اير " بعر�س لذع لكتاب الالمنتمي �سبهني فيه 
بكلب راق�س . كانت الر�سا�سات تتطاير – وب�سكل حتمي 
– كنت ا�ساب باكرثها �سوءا .ولكن ال�سئ الذي كان اكرث 

اثارة للحرية ، هو الهجمات العدائية دون مربر يثريها 
. فذات م�ساء ا�سرتكت يف مناق�سة .. وبعد ب�سع دقائق 

من بداية املناق�سة و�سف "مانكويتز" كتاب " الالمنتمي 
فاأثار هذا   ، " فجاة بانه جمموعة خمتارة من القتبا�سات 
القول ال�سحك ، وملا وجد " مانكويتز " انه يلقي الت�سجيع 

، احتفظ بخط الهجوم طوال الأم�سية . ويف اليوم التايل ظهر 
حتقيق يف احدي �سحف لندن امل�سائية يقول ان "مانكويتز " قد " 

لعب بول�سون كما يلعب الأ�سد الطيب بفار �سغري " .
ويف اليوم التايل طلب مني ان اظهر يف التلفزيون لكي اأناق�س 

امل�ساألة مع " مانكويتز " وقبلت ، وا�ستدت �سخونة املناق�سة ولكنها 
مل تتحول اإيل وقاحة من اي نوع . وبعد ذلك �ساألت " مانكويتز " 

عمن كتب الكلمة التي ن�سرت يف ال�سحيفة امل�سائية ، فاحمر وجهة 
، ثم تنحنح بوهن وقال ب�سرعة " انا كتبتها " .

وطلب مني ذات مرة ان احتدث مع اع�ساء جمعية من امل�ستغلني 
بالأمور الروحية .. ويف كلمتي التي القيتها بعد تناول الطعام . 

قلت اننى قد تعبت من و�سفي بانني املتحدث با�سم جيل ال�سباب 
، وانني ل امثل احد عدا نف�سي ، وان " الالمنتمي " كان تعبريا 

�سخ�سيا ، وانني ا�سعر باخلداع اذا ما نظر اليه باعتباره تعبريا 
عن موقف جديد معاد للموؤ�س�سات القائمة .ويف اليوم التايل ظهرت 

�سحيفة " ديلي اك�سرب�س " بعنوان يقول : " كولن ول�سن يعرتف 
باأنه خمادع " ونقل عني انني قلت : " ان الالمنتمي قد كتب بناء 

على ق�سد زائف متاما " .
بعد �ستة ا�سهر من ن�سر الالمنتمي . كان الراي العام ال�سائد بني 
املثقفني الجنليز ان كتاب الالمنتمي كان نوعا من اجلنون مات 

ميتته الطبيعية .. واح�س�ست بان كل �سحفي يف اجنلرتا قد اراد 
ان يلقي حجرا على ال�ساهد احلجري الذي ينت�سب على �سهرتي 

امليتة . وا�سرتك المريكيون اي�سا يف هذه الت�سلية . فلي�س هناك 
من بلد اكرث من امريكيا تلهفا على اإ�سفاء ال�سهرة على النا�س ، 
ولي�س هناك بلدا اكرث منها ابتهاجا بروؤية ال�سهرة وهي ت�سقط 

وتذوي . 
بدا ىل ان املثقفني انف�سهم يحملون ميال �سريا اىل التمتع مبباهج 
املحاكمات التي كان يقوم بها الغوغاء . ويطرح هذا ال�سوؤال الهام 

نف�سه : ملاذا ثار �سدي رد الفعل هذا ؟ اعتقد ان ال�سبب لعالقة له 
بالكتاب ، ولي�ست له بي �سوى عالقة ب�سيطة ، ومل يكن له �سوى 

عالقة ب�سيطة اأي�سا مبا فعلته يل "ميكانيكية النجاح" .. فالنا�س 
جميعا يحملون كراهية قوية للنجاح . واملثقفون يحملون �سعف 
مايحمله النا�س العاديون لهذه الكراهية. اننا نبتهج ابتهاجا غري 

منطقي عندما نرى الناجحون ي�سقطون من فوق قممهم ، ولو 
وجدت و�سائل �سحرية جللب الكوارت للناجحني لتم�سك بها 

النا�س يف ابتهاج. .. لكن جناحي انا مل يكن له ا�سا�س تقريبا ، 
فلي�س هناك �سوى القليل جدا من النا�س من ي�ستطيعون حقا ان 
يفهموا " الالمنتمي " ال بقدر ما يوجد من املوؤهلني لفهم نظرية 

الكميمات ... هناك افرتا�س ا�سا�سي بني املثقفني موؤداه ان كل ما 
يحققونه من جناح امنا يحققونه باخلداع وامل�ساومة .. لقد كان 
من املمكن ان ي�سبح الأمر اكرث من جمرد العبث ، لو ان ا�ستقبال 

العامل  هذا  يف  بالراحة  ا�سعر  يجعلني  ان  اىل  " ادى  " الالمنتمي 
الذي كان الكتاب هجوما عليه ... قررت ان جوابي يجب ان يكون 

هو اخلروج من لندن .. وبدا يل هذا هو احلل املعقول ..وا�ستطاع 
النعزال يف الريف ان يحل م�سكلة النجاح اىل درجة كبرية ، 

ومل ا�سف على هذا ابدا ، ولكن الكّتاب الذين مازالوا يتوقعون 
م�ستقبلهم لبد ان يواجهوا هذه امل�سكلة . ولي�س من املتوقع لهم ان 

يحلوها مبثل هذه الب�ساطة . انها م�سكلة من نوع عجيب .

)هل �ستم�سي احلياة من دون اأن يتفجر منها �سيء.. 
اأنا اأحيا احلياة بال األوان لأيام، ل�سيء ين�سبُّ فيها 

اأو ينبع منها، اأن تتحرك ولو حركة ب�سيطة اإىل 
اخللف،

اأن تدير راأ�سك نحو مكان بعيد اأو قريب.. اأن تفكر يف 
اإ�سافة اأ�سياء مبهمة لتعرفها اأنت، لأف�سل من اأن تظل 

�ساكنًا كحجر كبري يرتكز على قاعدة متثال، التدفق 
يعني ال�ستمرار، اأنا لم�ستمر، اأمل�س الأ�سياء دون اأن 

تل�سعني حرارتها.. اأريد اأن اأحيا احلياة من جديد، 
وب�سكل جديد، لجدران تتطاول اأمامي(.  

اأفكار تقافزت يف عقل )هاري بري�ستون(، �سرّيته 
ودفعته لالنغما�س مبغامرة جريئة، باحثًا عن حرية 

تنبعث من اأعماق النف�س.. عن معنى احلياة يف 
جوهرها الالمدرك والالملمو�س.  

يلقي بنف�سه يف عامل مدينة لندن.. لل�سياع على 
اأر�سفة )�سوهو(.. حماوًل تلم�س طريقه يف عامل 

َ جئت اإىل  اأ�سئلته ال�سبابية ) من اأنا؟ وماذا اأفعل؟ ملمِ
هذه احلياة؟(.  

ف�ساء من ت�ساوؤلت وجودية ي�سيده الروائي واملفكر 
النكليزي كولن ول�سون يف روايته )ال�سياع يف 

�سوهر( حيث املكان الذي األقى بنف�سه على اأر�سفته 
بطله )هاري(.  

البطل هو ذاته الروائي وكتابه هذا لي�س �سوى �سرد 
لتفا�سيل جتربة عاي�سها ومّر بها يف مقتبل حياته، 

منغم�سًا يف حياة من يعرفون بالبوهيميني.  
)هاري( التقط جوهر احلالة، اكت�سف باطنها، مفجرًا 

قناعته حول اأنا�س ميثلون اأنهم يعي�سون حريتهم، 

بكل �سراحة قال راأيه فيهم، مل ينحز اإليهم مبقدار ما 
اأراد ر�سد معاناة جيل توهم عي�س احلرية.  

بداية.. اأولع هاري بحياتهم، حياة الت�سرد والت�سكع 
املتحللة من اأي التزام، واأعجب ب�سخ�سية )جيم�س( 

اجلذابة، اأحد اأبرز اأولئك امل�سردين.  
يف حماولة من )كولن( ملقاربة عوامل تفكري هذه الفئة 

من النا�س مّدعيًا التفكري احلر املطلق غري املقّيد، من 
مييلون للعي�س بنمط حياتي غري ماألوف، حماولة 

لإ�سفاء خ�سو�سية يف نتاجهم الفني والأدبي،  
يذكر اإحدى حوارياته مع )جيم�س( املمثل الذي 

لحّظ له، يقول هذا الأخري: )عليك اأن تكتب رواية 
عّنا، �سمها، املنبوذون اأو امل�سردون( وبنّي فيها 

كيف يعادي جمتمعنا الرجال الذين لياأبهون لعي�س 
النفاق، وكيف مل ي�ستطع املجتمع اإرغامنا على 

النحناء بخنوع.  
اإن املجتمع يرهب جانبنا يخاف منا.. معظم النا�س 

منافقون مدل�سون يق�سون احلياة جريًا وراء مال 
جديد.. هم ي�ستطيعون �سراء كل �سيء ولكنهم مل 

ينالوا الكرامة الإن�سانية، اإنهم يعجزون عن �سرائها، 
فالعبد خاٍل من الكرامة ولهذا هم ليطيقون طبقتنا، 

هم يعرفون اأننا نرف�س اأن نبيع اأنف�سنا للوهم 
الأكرب، ولن ن�ساعد يف عمليات التزييف الب�سعة، 

و�سنبقى م�سدر لوم عنيف لهم متحدثًا بل�سان فئة 
)البوهيميني(.  

من الداخل.. من العمق يعاين كولن تركيبة هوؤلء 
وجتربتهم باأن حتيا من يوم اإىل يوم، اأوبالأ�سح من 

وجبة طعام اإىل اأخرى، ي�سل اإىل خال�سة جتربته 
معهم )لقد قذفت بنف�سي يف قلب لندن لأبحث عن 

نوع جديد من احلرية، ولن اأجدها برفقة اأحد، ولن 
اأ�سادفها يف �سوارع �سوهو، اإنها لي�ست احلرية التي 

اأرغب فيها، اأنا اأرغب يف �سيء اأعظم، و�سعرت باأنني 
اأنتقد جيم�س فتابعت قائاًل له،:اإن هذه الطريقة من 

احلياة التي تعي�سونها، جتوال لهادف يف �سوهو، 
تنّقل م�ستمر.  

من مقهى اإىل حانة، النوم على مقعد يف حديقة، 
النوم يف عربة قطار، هذه الطريقة لت�سبع رغبتي 

ولجتعلني اأكّف عن البحث،واأنا ل اأوؤمن باأن احلل 
هو اكت�ساف طريقة جديدة للعي�س، فطريقة احلياة 

التي حتياها، لي�ست هي احلياة.  
هكذا ي�سوغ التقابل مابني فكرين.. هل ا�ستفزته 

حياة هوؤلء؟ وهل حقًا اأفاد من جتربة الت�سكع التي 
كانت �سببًا للم�سي نحو مكتبة املتحف الربيطاين، 

فقراأ وقراأ.. وفّكر حتى بداأ يكتب، فاأنتج كتابه الأول 
)الالمنتمي( عام 1956م، وهو مل يزل يف اخلام�سة 
والع�سرين من العمر متحدثًا فيه عن عزلة املبدعني.  

غالبًا جتنح اأعمال كولن ول�سون نحو الغو�س 
يف ت�ساوؤلت الإن�سان الوجودية ولهذا ُيعترب من 

امل�ساهمني بن�سر هذه الفل�سفة يف بريطانيا.  
وعلى الرغم من و�سعه يف خانة ال�سباب املتمرد، اإل 

اأن مترده يظهر يف فكر اأراد طرحه، بينما اأ�سلوبه يف 
)ال�سياع يف �سوهو( ُيطبع بطابع تقليدية ال�سرد.. 
فال ميوه وليلجاأ اإىل طرق فنية مبتكرة، يركن اإىل 

عن�سر الزمن املت�ساعد يف جريانه مقتفيًا اأثر اأحداث 
تتابع تراتبيًا.  

وكل الغاية.. اأنه ي�سوق اأحيانًا كثرية ت�سل�سل تلك 
الأحداث كم�سوغ لذكر الأفكار من ورائها.  

الرواية مبجملها تاأتي حاماًل لأفكار.. وهو مايبدو 
اأمرًا طبيعيًا يف تو�سيف عمل ينتجه فيل�سوف، انتقل 

للعي�س فجاأة يف خ�سم مدينة مثل لندن، �سمن فئة 
اأولئك )البوهيميني(.

كولن ول�سون

مشكلة 
النجاح

على أرصفة )سوهو(.. كولن ولسون يلهث 
وراء أبطاله
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