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 علـى أن مـن مظـاهـر نــزعيت
احملــافظـة االخـرى، أنين ال ازال
بعيـدا عن عامل االنـرتنيت. فمن
هـّب ودب صـــار يــتعـــامـل مع
االنرتنيت اال أنا، ورمبا قلة نادرة
مـن أمثــالي املـثقفـني. فال أزال
حمجمـا على التعـامل معه. وهذا
جيعلين أشعر بأنين متخلف حقا
عن الــركب )مـع أنين علـمت ان
غونرت غـراس ال يتعامل مع هذا

اجلهاز السحري، هو اآلخر(.
على انـين اود ان استدرك فأقول
انين لـست منـقطعـا متـامـا عن
االنرتنـيت. فــأنــا اتعــامل معه
بــالــواسـطـــة: هنــاك مـن بني
االصـدقاء مـن يتطـوع بتقـديم
خـدمـات انـرتنيـتيـة مجــة لي،
ومـنهـم مـن يــســدي لـي هــذا
املعــروف عنـدمـا ألـتمــس منه
ذلـك. مع ذلك، مــا حّك جلـدك
مثل ظفرك. فعنـدما جلست اىل
جوار ابنيت رباب امام االنرتنيت
)يف زيــارتي االخـرية اىل عمـان(،
وطلبـت منهـا ان تبحـث لي عن
اسم العـامل الفلكي )هـالتون آرب
 Halton Arp ألفـيـتـين أمــام

صنــدوق بــانــدورا )او جــراب
احلاوي(: انهـالت علّي املعلـومات
مما خيطر وال خيـطر على البال.
وامجل ما يف األمـر أن االنرتنيت
حيـسن قـراءة افكـارك. هـالتـون
آرب يـعـــين أنـــين أحبـــث عـــن
)منشقـني( يف علم الفلك. فـبعد
ان طالعـين هذا اجلهـاز األرشيف
بـــاسـم كـتــــابه اآلخــري، لفـت
اهتمـامي اىل قـراءة كتـب اخرى
تضـرب علـى الـوتـر ايـاه. وعن
طريق االنرتنـيت علمت مثال أن
صــاحيب، هــالتــون آرب، يعـترب
أخـطــر عــامل فـلك علــى وجه
األرض. وسـر خـطــره يكـمن يف
أنه يطعن بواحـد من أهم األدلة
املـزعومـة على )صـحة( نظـرية
االنفجــار الكـبري يف علـم الفلك.
تلك الـنظـريـة الـيت تتـبنـاهـا
املـؤسـســة العلـميـة الــرمسيـة،
وتزعم ان الكـون نشـأ قبل زهاء
15 بليـون سنـة مـن هبـاءة كـانت
طاقتها مطلقـة ودرجة حرارتها
مــطلقــة، ثـم انفجــرت هــذه
اهلبــاءة، ومتــددت، فـــاصبـحت
ذرات، وجنـــــومـــــا، وجمـــــرات،
وجممـوعـات جمـراتيـة. وتـزعم
هـذه الـنظـريــة ايضـا أن املـادة،
وحـتى الـزمن، والفـضاء، نـشأت
كلها يف حلظـة االنفجار. ولكم ان
تقـتـنعـــوا بهــذا. وكــان دلـيل
املــؤمنـني بهــذه النـظــريــة أن
راصــدي اجملــرات الحـظــوا أن
طيفهــا الضـوئـي عنـد الـرصـد
يـنزاح بـاجتاه اللـون االمحر )يف
الطيف(. ومبا أن اجلسم املنري اذا
ابتـعد عنـا يعطي انـزياحـا حنو
االمحـر، فقـد استـنتجـوا أن كل
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لـكن عـلمــاء آخــرين قـبله، ويف
ايــامه اكــدوا علـيه قـبلـه، كمــا

سنرى يف حلقات قادمة.
أمــا نظـريـة النـسـبيـة العـامـة
فتـتعلق باجلـاذبية، وفـرقها عن
جـــاذبيـــة نيــوتـن، ان تفــسري
آينــشتـــاين، الــذي سـبقه الـيه
آخرون ايضا،   ذو طابع هندسي
اكثر منه فيزيائيا، يذهب اىل ان
اجلـاذبيـة تتم نـتيجـة النبعـاج
الفـضـــاء بـــاجلــسـم او اجلـــرم
السماوي، فيحفز هذا االنبعاج يف
الفضـاء مسـارا للجـسم اجملـذوب
)وهــو تفسـري يصـعب قبـوله، اذ
كـيف ينبعج الفـضاء، وهـو كيان

ال مادي؟(
وقال الربوفسور باغديش ميهرا:
)لقــد سـطــا آينــشتــايـن علــى
معـــادالت هلـربت حــول جمــال
اجلـــاذبـيـــة، واعـتـربهـــا مـن
عنـديــاته، او هكــذا يبــدو من
قــراءة رســالـتـه العلـمـيــة عـن
النـسبيـة العامـة يف 1916(. وقال
تلمان ساور: )سرعان ما سيسلط
)هلربت( األضـواء علـى اخللل يف
طـريقـة آينـشتـايـن املبتـذلـة يف
التعامل مـع الرياضيـات املتعلقة
بنظـريته حول اجلاذبية(. وقال
الربوفيـسور كب ثورن: )معروف
ان آينــشتــايـن مل يكـن اول من
اكتـشف الـصـيغــة الـصحـيحــة
لقـانــون االنبعـاج  …ان هـذا
االكـتشــاف ينبـغي ان ينـسب اىل

هلربت(.
ويف 1929 قــــــــــال روبــــــــــرت
ريتـشاردسون: )وهكـذا، بشأن ما
يعـرف بـالنـسبيـة اخلـاصـة، اذا
اخذنـا يف االعتبار، العامل األكرب،
وليــس التفـاصـيل، بل األفكـار
املــوجهـــة اليت ابـتكــرت هــذه
النـظـريـة، فـان مـبتـدع هـذه
الـنظـريـة النـسبيـة هـو هنـري
بـوانكـاريه  بال منـازع  …أمـا
نظـريـة النـسبيـة العـامـة فـان
الفـكرة االساسيـة تعود اىل )ماخ،
أي االستعاضة يف الـديناميكا عن
قانون اجلـاذبية بقانون احلركة.
على انه يف ما يـتعلق مبا جاء به
آينشتـاين بناء علـى هذا االساس
فان تـأثري بـوانكـاريه هـو االكرب
مـرة اخـرى...) ويف ضـوء هـذه
احلقائق كلهـا ال ميلك املرء اال ان
حيتـار أمام: شهـادة )بوانـكاريه(
الذي كان تواقا دائما اىل ان يكون
هنـاك اعرتاف بـاجنــازات اولئك
الـذين نّضجـوا ما بـدأبه هو، وال
مبـاالة أصـدقــائه بعـد وفـاته،
ومــوقـف آينــشتــايـن و )شلــة(
الغـريب، الذي جتسـد عند بورن
مـن غـــوتـنغـن، الـــذي اعـتـرب
بــوانكــاريه واحـــدا من اولـئك
الذين )تعـاونوا( مع آينشتاين يف

ابتكار نظرية النسبية!(.

الـــزمن، والـطــاقـــة، والكـتلــة،
واحلـركة. بل ان ذلك مت نـتيجة
لـلرتاكـم، علــى أيــدي عــدد من
العلمـاء، ابتـداء بغـاليليـو، الذي
كــــان اول مـن بـــســط فـكــــرة
الـنــسـبـيــة، ومــرورا وانـتهــاء
)بالنج( الذي اسقط منها مفهوم
الفضـاء املـطلق والـزمن املـطلق،
وفــويغت  VOIGTالـذي طـرح
مـوضوع التحـويالت النسبـانية،
)وبـوانكاريه( الـذي كان اول من
طـرح فكــرة اآلنيــة النـسـبيـة.
فلماذا، كما يتساءل، )بريكنيس(،
تنـسـب الفكــرة اىل آينـشتــاين،
ويـشــار اىل )نظـريــة النـسـبيـة
اخلاصـة آلينشتـاين؟( فلم يسهم
آينــشتـــاين يف أي شـيء يتـعلق
مببـدأ النـسبيـة اخلاصـة. وملاذا
يتـعارض هـذا االعتقـاد السـائد
اخلـــاطـيء عـن آيـنــشـتـــايـن،
واكتـشـافـاته املـزعـومــة؛ ذلك
االعتقـاد الـذي غـذته اجلـاليـة
العلـميــة ووســـائل االعالم؛ مع
احلـقيقــة التــارخييــة؟ وهل ان
امـاطة اللـثام عن احلقـيقة شيء
مرفوض، اذا كـانت تعين سقوط

رمز وموت دين؟
ويــؤكـــد بريكـنيـس ايـضــا: ال
يتـطـلب األمـــر عنــاء كـبريا يف
اثبات أن ألربت آينشتاين مل يكن
هـو جمـرتح نظـريــة النـسـبيـة
اخلـاصــة يف جمملهـا، او حتـى يف
معـظمهـا. ان الـسـجل التــأرخيي
متيسـر: لودفيغ غـوستاف النج،
فــولــدميــار فـــويغـت، جــورج
فتــزجريالـد، جـوزيف الرمـور،
هـندريك أنتـون لورنتـس، جول
هنـري بوانكـاريه، بول دروردة،
بول الجنـثان، وآخـرون كثريون،
طـوروا الـنظـريـة بــالتـدريج،
خطـوة خطـوة، وأسسـوها عـلى
آالف الـــســنــني مــن االفـكـــــار
والــبحــــوث املــــدونــــة. ولـعل
آيـنشتـاين قدم بـضعة اسهـامات
للـنـظـــريـــة، مــثل املعـــادالت
النــسبــانيـة الحنـراف الـضـوء
وظاهـرة دوبلـر-فيـزو، رغم أنه
رمبا وضع معـادلة غـري صحيحة
لكتلـة األلـكرتون املعرتضـة، اليت
لـدى تصحيحهـا، تصبح معـادلة

لورنتس )العامل اهلولندي(.
وجتـدر االشــارة اىل ان نظـريـة
النـسبـية اخلـاصة تـؤكد مجـلة
اشيـاء، مـن بيـنهـا، ان سـرعـة
الـضــوء ثـــابتـــة ال تتـغري؛ وان
الطـاقــة تسـاوي حـاصل ضـرب
الكتـلة يف مـربع سـرعة الـضوء؛
وعنـد تـسـارع سـرعـة اجلـسم
واقرتابهـا من سرعة الـضوء، فان
طول اجلـسم يتقلص، وان الكتلة
سـتزداد؛ وان الزمن يتبـاطأ كلما
اقرتبـنا من سرعـة الضوء، اىل ان
يصـبح صفرا يف سـرعة الـضوء.
وهـذا كله ينـسب اىل آينـشتـاين،

بـوبر  Poperالذي ال يـؤمن
بـصحة أية نـظرية علمـية حتى
لـو اخـضعت اىل عـدد هــائل من
التجـارب الناجحة: )كـيف يسعنا
أن نقـــول ان البـجع كلـه ابيـض
جملرد أنـنا مل نـر جبعـة سوداء؟
فقــد تكـون الـبجعــة التــاليـة
سوداء (…وقبل بـوبر تـساءل
ديفــد هيــوم )1711-1776(: )وفق
أي مـنطق ميلك املـرء أن يفرتض
أن مـشاهـدات املسـتقبل ستـشبه
مشـاهــدات األمس؟ علـى سـبيل
املثــال، ملــاذايـنبـغي ان تـشــرق
الـشمـس صبـاح غـد، جملـرد أنهـا
كـانـت تشـرق دائمـا يف املـاضي(
.…وهيـوم، هنا، يشكك حتى يف

االستقــراء، املبـدأ القــائم علـى
املشـاهدة والـتجربـة. أما بـوبر،
الــذي ال خيـتلف عـن هيــوم، يف
اصــراره علـى عــامل الـدحـض
)احملـتمل، كمـا يف حالـة البجـعة
الـســوداء(، فقـد نـاقـض نفـسه
عندمـا اعترب نظـرية آينـشتاين
علـميــة ألنهــا )صمــدت( امــام
الـتجربـة او االختـبار: احنـناء او
انكـســار أشعــة الـنجـــوم عنــد
مـرورهـا قـرب الـشمـس. فلمـاذا
تـسـاهل بـوبــر مع آينـشتــاين
مـكتـفيـا بـتجـربـة واحـدة، يف
الوقـت الذي يـشك يف صحـة أية
نظـرية اخرى، ألننـا ال نستطيع
القطع بانهاممتنعة عن الدحض
ولو يف حـالة واحـدة، كما يـؤكد.
هـــذا وقـــد اتــضح ان نـتـــائج
االرصاد للكـسوف الـشمسـي التام
يف 1919 كــــانــت زائفــــة! أي ان
اسطـورة آينـشتـاين اليت انـبنت
علـى هـذه الـنتـائـج، وهللت هلـا
وسائل االعـالم، كانت بال أساس.
ABRAHAM مع هــــذا قــــال
 PAISأحـد كـتبـة سـرية حيـاة

آيـنـشـتــايـن: )كــان اكـتـشــاف
آينـشتـاين بعـثا ألسـطورة. لـقد
ظهــر رجل جـديــد علــى حني
فجأة، الـدكتـور آينشـتايـن الذي
بـــرزت شهـــرته بـني عــشـيــة
وضحـاهــا. انه حيمل رسـالـة اىل
العــامل اجلــديــد  …ان لغـته
الـرياضـية مقـدسة  .…الـبعد
الـرابع ، الضـوء له وزن، الفـضاء
مـنحن  …لقــد أصبح الـرجل
املقـــدس للقـــرن العــشــريـن(.
وبالـوسع االستشهاد مبا ال حيصى
مــن مـــثل هـــــذا الــكالم عــن
آينـشتـاين. لـكننـا سنكـتشف أن
آينشـتاين ال يستحق أي شيء من
هـذا. فهــو، كمـا جــاء يف كتــابي
كريـستوفـر جون بـريكنيس، مل
جيـرتح أيـــا مـن الـنـظـــريـــات
واملعادالت الـيت تنسب الـيه. كما
ليس من طـاقة أي عـامل فرد أن
يغّيــر مفهــومنــا عن الـفضـاء،

األشياء.
حقــا، ان املــؤسـســـة العلـميــة
الــرمسيــة منحـازة، وحتــركهـا
دوافع اخرى، بعيـدة عن النزعة
املــوضـــوعيـــة اليت يـفرتض ان
تكـون من مـسلمـات االخالقيـة
العلمية. وانه ملما يسيء اىل العلم
واىل احلقيقـة والتأريخ ان تنسب
جل االجنـازات العلميـة يف القرن
العـشـــرين )مبــا يف ذلـك فكــرة
القنبلة الـذرية( اىل رجل واحد،
هـــو آينــشتــايـن، وحتجـب عن
الـعلمـاء اآلخــرين الــذين يعـود
الـيهـم الفــضل يف اجـرتاحهـــا.
وأعـود فـأشري اىل عـمليـة غـسل
الدماغ اليت تعرض ويتعرض هلا
البـشـر حـول هــذه االسطـورة،
حيـث كان وال يزال يقـال لنا انه
لـو مل جيرتح آينـشتـاين أي شيء
آخر، فـان جمرد ابـتكاره قـانون
E=mc2)الـطــاقــة تـســاوي

حـاصل ضـرب الـكتلـة يف مـربع
سـرعة الـضوء( من شـأنه وحده
ان يـنعـم بـــاجملــــد كلـه علـــى
آينـشتـاين) بـاالسـتنـاد اىل هـذا
القـانـون تـوصل الـعلم اىل فكـرة
القنبلة الذرية(.  هذا يف حني أن
آينشتاين مل يكن هو واضع حتى
هـذا القانون )كما آمل ان اتطرق

اىل ذلك يف حلقة قادمة(.
ومعــروف أن آينــشتــاين نـشـر
رسـالـته العلـميـة عـن نظـريـة
النـسبيـة اخلاصـة )اليت تـشتمل
على الـقانون املـشــار إليه أعاله(
يف 1905، ورسـالتـه عن النـسبيـة
العامة )حـول اجلاذبية( يف 1916.
وان احـدا يف حينهـا مل يعر ذلك
اهـتمـامـا يـذكـر، ألن مـا ورد يف
هـاتني الـورقتـني العلمـيتني مل
يكن جـديـدا، بل سـبقه يف ذلك
علماء آخرون، سنأتي اىل ذكرهم
بـــالـتفـصـيـل. لكـن اسـطـــورة
آينشتاين بدأت يف عام 1919، على
حنو مـسرحـي يسـتحق التـوقف
عنـده. يف 9 تـشـــــــــريـن 2 من
عـــام 1919 نــشـــرت جـــريـــدة
نيـويـورك تـاميـس مـانـشـيتـا:
)كسـوف الشـمس يثـبت تغريا يف
اجلــاذبـيــة(. ويف الـتفــاصـيل،
)احنـراف شعاع الـضوء يـؤكد أن
هنـاك خلال يف قـانــون نيــوتن،
اجنــاز العصـر. عـامل بـريطـاني
يعترب هـذا االكتشـاف واحدا من
اعظم اجنازات الـبشر(. ومل يكن
هـذا الـكالم منــافيــا للحـقيقـة
فحـسـب، بل انه يـتجــافــى مع
ابـــســط مــبـــــاديء املــنـــطق
االستقــرائي الـذي يـسـتنـد اىل
التجـربـة واملشـاهـدة. فال يصح
القـطع بـصحــة نـظــريــة مــا
بتجـربـة واحـدة فقط )هـذا اذا
افـرتضنــا أن الـتجــربــة كـــانت
صحيحـة(. ويتجسـد هذا املوقف
عنـد الفـيلسـوف املعـاصـر كـارل

)اعظـم عباقرة الـقرن يف ميدان
الـعلم(، و )الـرجل الـذي جـسـد
زمـننـا، أكــان ذلك لألحــسن ام
األسوأ، وسـينظر الـيه يف التأريخ
كـرجل دام تـأثـريه اكثـر من أّي
كـان(، و )رمــز لكل الـعلمـاء(، و
)ابـرز شـخصيـة عـامليـة علميـة
فائقة الشهرة(، و )اعظم مفكري
القـرن(، وحتـى ).…القـديـس

الراعي للتالميذ الضعفاء(.
بعد كل هذا التبجيل والتقديس
)وهذا غيض من فيض(، من بات
ال خيـاف من آيـنشـتايـن؟ يف هذا
االطار، مثال، يقـول العامل الشاب
خواو مغويشو )الربتغالي األصل(
ان العـامل الكنـدي جون مـوفات
أقـنعه بـأهـميــة أن ال يتعـرض
بـآينـشتـاين ااّل بـأقل مـا ميكن.
وممــا له داللــة، ايضـا، يف اطـار
اخلوف من الـتصدي آلينـشتاين،
ان االنرتنيت يطالعنا مبقالة عن
انـتحاالت آينشـتاين )من زوجته
األوىل، مـــثـال( بـعـــنـــــــــوان )
)عبقـرية( آيـنشتـاين يف العـثور
علـى الـزوجـة املنـاسبــة!( لكن
كـاتب هذا املـقال فّضـل ان يبقى
جمهـوال )أنـونـيمـوس بــاللغـات
االوربـيـــة(. بل انـنـــا نقـــرأ يف
الــصـفحــــة األوىل مـن كـتــــاب
كـريـستـوفـر جــون بريكـنيـس
)آينـشتــاين املنـتحل بال حيـاء(

تنصال هذا نصه:
)هذا الكتـاب معّد للتسلية فقط.
ونظـرا الحتـمال حـصول خـطأ
ميكـانيكـي او بشـري، فـان هـذا
الكتاب قـد ينطوي علـى اغاليط
جوهريـة، طباعة ومضمونا. وال
يـتحمل املــؤلف وال النـاشـر أيـة
مسؤولية عن اي أذى، او خسارة،
او ضرر، ناجم عن اسـتعمال أية
معـلومة، او مقتبس، او مناقشة،
او اسـتـنـتـــاج، يــشـتــمل علـيه
الـكتــاب. وال يـصــر املــؤلف وال
النـاشـر علـى كمـال، او دقـة، او
جــدوى ايــة معلــومــة يف هــذا

الكتاب(.
أوليس هـذا دلياًل على احلـصانة
الغـــريـبـــة الـيت يـتـمــتع بهـــا
آينـشتـايـن؟ لكن املـؤلف مل يكن
غـشـيمـا إطالقــًا، مع ذلك. فقـد
اختـذ كل االحتيـاطات الـالزمة:
لقـد عـزز كتـابـه من غالفه اىل
غـالفه مبقـتـبــســـات وشهــادات
مــوثقــة ومــؤرخــة. امــا هــذا

التنصل فرمبا لذر الرماد.
وعلـى ايـة حـال، سـوف نـرى أن
آينشـتاين مل يكن هـو الذي غّير
مفـاهيمنـا عن الفضـاء، والزمن،
والطاقة، والكـتلة، واحلركة، اخل.
بـل سطـا هـو علـى اآلخــرين يف
ذلك كـله، مبـن فــيهـم زوجــته
األوىل مـليفـا مــاريتـش. كمـا ال
يقـتــضـي االمـــــر كل هـــــذه
امليلـودرامـا حـول مفهـوم هـذه

شـيء يف الكـون يف حـالـة متـدد.
وهـــذا يعـين انه كـــان اصغـــر
فأصغـر كلمـا عدنـا يف الزمن اىل
الوراء. وهكـذا اجرتحت نظـرية
االنفجار الكبري  لكن هالتون آرب
)من بـني معـــارضني آخـــرين(
أثبت بأرصـاده  أن االنزيـاح حنو
االمحــر ال يـنـبغـي أن يفــســر
بالضرورة على أن الكون متمدد،
بل هنــاك اسبـاب اخـرى هلـذه
الـظاهرة )اي االنزيـاح حنو اللون
االمحـر(. وهــذا دّونه ووّثقه يف
كـتابه الـذي كنت بصـدد البحث
عـــنه seeing Redوعــــــرض
االنرتنيـت امامي عنـاوين مثرية
أخــــرى: )االنفجــــار الكـبـري مل
حيدث( ، و )االنفجار الكبري حتت
النريان( ، و )وداعا ايهـا االنفجار
الكبري: مـرحبا ايتهـا احلقيقة( ،
و )نظـريــة االنفجـار الكـبري يف
ورطــة( ، و )نظـريــة االنفجـار
الكـبـري - نقـــد علـمـي(... وهـي
عناويـن تأتي علـى مرامـنا حنن

غري املؤمنني بهذه النظرية.
وكــانت هنـاك مفـاجـأة اخـرى:
افتضاح زيف اسطورة آينشتاين!
وانها، بـالفعل، ملفاجأة مل تكن يف
احلـسبـان. فهـذا الطـود الشـامخ،
الــذي، رفع اىل مقـامـات اآلهلـة،
وظل ممـتنعـا عـن النقـد طـوال
قـرن، يأتي من ينزله عن عرشه
)اخلالـد(، ويقدم االدلـة على انه
سرق جمده كـله من آخرين، ويف
مقـــــدمــتهــم زوجــته االوىل.
واملفاجأة هي كتابان لكريستوفر
جــون بريكـنيـس، همــا: )ألربت
آينـشتاين املـنتحل بال حياء( ، و
)ممهدات آليـنشتـاين يف نظـرية

النسبية العامة(.
ومـــثل غــريي مـــن القــــــراء،
واملتــابعـني، كنـت واقعـــا حتت
سحـر هذه االسطـورة، اليت يلهج
بها اجلميع. فاسم آيـنشتاين كان
وال يزال اكثر ملعانا وحضورا من
أي عـامل آخـر. فهـو ملء الـسمع
والبصـر يف املدارس واجلـامعات،
ويف املـكـتـبــــات، والـكـتـب، ويف
الصحافة، والسينما، والتلفزيون،
وحتـى يف االعالنات، واملـلصقات،
والروزنامات، والقمصان، واقداح
القهــوة، اخل، اخل . وقـــالت عـنه
جريدة )كانبريا تاميس(: )يرتك
اسم )آينـشتـاين( انـطبـاعـا عن
عبقـري حمبب اىل الـنفس حقق
ثورة يف مفـاهيمنـا عن الفـضاء،
والــزمن، والـطــاقــة، والكـتلــة،
واحلـركـة... والكـثريون اعـتربوا
آينـشتـاين أهـم انسـان يف تـأريخ
البـشـريـة املـدنـي(. ويف ختـام
األلفيـة الثـانيـة اعـتربت جملـة
)تــايم( االمـريكيــة آينــشتــاين
)رجل القـرن(. كـان هــذا علـى
الغالف، ويف الـداخل، وصف بأنه
)األول من بني عمالقة القرن(، و

)1(
علي الشوك

- يا خير جليس!
-أنا؟

صاحت متعجبة ومتايلت متراقصة وملعت
عيناها فرحا فمألت املكان ضياء أصفر المعا

- نعم يا عزيزتي... أنت يا شمعة البرمجة
- وملاذا اسمي هكذا؟

- كيف هكذا؟
- أعني تضيفيني إلى البرمجة

- هم الذين سموا الظالم هكذا )البرمجة(
قهقهت زميلتي ورمشت بعينيها قائلة

- آ.. ظننتها جلسة موشحية فقلت لنفسي
ينقصنا اثنان!

-ال تقبلي املواجع لسنا يف جلسة شاعرية
نحن كما قلت لك يف ظالم البرمجة 

- أو ما زلتم يف ذلك الظالم؟
- ما زلنا

- عشر سنني؟
- حظنا هكذا

بدت صديقتي متأملة خففت من حدة
رقصاتها وسالت قطرات العرق على جوانبها،

أشفقت عليها قائلة 
- ال تنزعجي يا عزيزتي، أال يروق لك أن

تبقي معنا.. منذ ماليني السنني وأنت
مصاحبة لنا بفضلك استنارت عقول العالم،

ولوالك ملا زخرت املكتبات بكنوزها.
- وكيف كان ذلك؟
ضحكت، فتساءلت

- ملاذا تضحكني هل يف سؤالي ما يضحك؟
- كال ولكن طريقة السؤال ذكرتني بكتاب

البن املقفع هل مر عليك؟
- آ.. )كليلة ودمنة( أنا أيضاً أعجبت به. ولكن

خبريني ملاذا قفعوا يدي أبيه املسكني؟
- لكي ال يكتب احلقيقة!

تعجبت جليستي وانبعث منها نور متوهج
غاضب وصاحت

- أو كل من يكتب احلقيقة تقفع يداه!
- يا ليت!

- ماذا تعنني؟
- بل ويقفع جميعه.. بل وتقطع يداه.. ويعلق

على جسور املدينة!

ارجتفت رفيقتي متأملة
- عجيب ألم تقرائي ذلك وأنت من صاحب

الكتب واملؤلفني منذ قرون حتى شبه املعلم بك
فقالوا )كالشمعة يذوب لينير غيره(

رأيت دموعاً غزيرة تسيل على جانبي وجه
صديقتي فسألتها

- هل هذه الدموع من أجل املعلم!
- ال بل من أجلكم جميعاً، ملاذا ال تعيدون النور

إلى مدينتكم؟
- لسنا احلكومة

كشرت رفيقتي يف وجهي وصاحت بضربة من
لهيبها

- أنتم أقوى من كل احلكومات.. انتم الشعب!
- شعب مسروق!

- أين أموالكم؟.. من سرقها؟
- تصدقوا بها ليكسبوا اجلنة؟

بدا على صديقتي الفهم، توقفت دقيقة
مفكرة ثم سألت

- سمعت بأن العلماء يشتغلون على مصباح
يضيء مدينة بكاملها. ألم ينتهوا منه بعد؟

ضحكت 
- يا عزيزتي العلماء ملوا األرض فاجتهوا نحو

السماء فراحوا يتحارشون بالنجوم!
رمشت صديقتي بعينيها ناظرة من خالل

النافذة إلى اخلارج
- ضوء القمر جميل هيا جنلس هناك

فتحت لها النافذة فصاحت
- أغلقيها.. أغلقيها وابتعدي عنها ما هذه

اللعلعة؟
- أراء متصارعة!

- وملاذا تتصارعون بالرصاص؟
وهنا سطع املصباح الكهربائي فتراجعت

صديقتي خجلى تلوح بيدها وهي تقول 
- يف يوم ما حينما تنغمرين )بالنور املذاب(

سترمينني جانبا كمتقاعدة عجوز!
- كال يا عزيزتي حينها سنجلس حول

الطاولة )أربعة( بحق وحقيقة!
رمشت لي بنورها واختفت والشكوك متلؤها!

أنت يا مشعة الربجمة

 وإذا كـانت القصيدة كـذلك فبماذا
نـسمي سـيل الصـور والتـداعيـات
والتــشكل يف نــص حيــة ودرج /
مشس انفلـونزيـة فاقعـة للشـاعر
خـزعل املـاجـدي..، بـتعبـري أكثـر
دقــة إذا كـــانت هــذه القــصيــدة
)فكـرة( كـيف يكــون مبقـدورهـا
تقبل هذا الكم اهلائل من التقنيات
األخرى سالفة الـذكر. أال يستدعي
ذلك جهدًا ملحوظًا للقراءة كإجراء
فـاعل موازيـًا إلجراء الـكتابـة ولو
بنـسب متباينة..، ومـا دمنا مسينا
مشس خزعل االنفلـونزية الفاقعة
شعــر فكــرة ختـتلف عـن أفكــاره
الــســـابقــة )أنــاهـيـت العــامل( و
)خزائيل( أو )عزلـة يف الكرستال(
اخل.. وهي مبجملها قصائد أفكار مل
يستخدم فيها تقنيات أخرى خارج
نطـاق الـتفكــر علمــا أن قصـائـد
التفكر ال مينع توفرها على حركة
املخيلـة اليت تصـوغ العـامل بشـعر
خمتلف لكنه وبسبب حدة الفلسفة
)الفـكرة( مينع جتـوال الشعـرية يف
فضــاء التـشـكل والتجـسـد.. وقـد
يـطـــول البـحث يف مـــاهيــة نـص
الفكـرة احملضـة الذي نـشري له وال

خنوض فيه..
علـى أيـة حـال أمــامنــا اآلن نص
خمتلـف للشاعـر خزعل املـاجدي..
نص ينـتمي للـوقـائع.. يفكـر بهـا
ويـسميهـا ويعمل عـلى حتـريضـنا

على القراءة بشكل خمتلف..
فـبدءا من عـنوان النـص يتضح أن
الـشـاعــر ال يتحـدث عن الـشمـس
باملـرة...، فالـشمس املـريضـة هذه
ســواد فــاقـع خيتــزل مـنت النـص
بــرمته ومـا املـنت عنـدئـذ سـوى
هـامـش للتـداعـي عنـد الـشـاعـر
استطاع من خـالله أن يؤكد معنى
هذه املريضة الـيت تنتصر للخراب
والظالم والـرصاص دون أن تضيء

)مشس انفلونزية فاقعة(

مترين يف قـــراءة الوقائع

تفتح مقطعات النص إىل أفق كوني
يأخـذ مبجريـات النص إىل تغـطية
الـــواقعــة بــرمـتهــا )تـــارخيهــا

ووقائعها(:
جمـمــــوعــــة رجـــــال ضخـمـني

يهرولون..
من هنا يباع العرق السفري،

والطائـرات تقصف... من هنا يباع
اللبليب

ويف الفرع اجملاور يباع اللنب
هذه الضربة قرب برج االتصاالت

خدر لذيذ بعد أول كاس.. رغم أن
الدم يتساقط من السماء..

إن تـشكل هـذه الوقـائع إمنـا ميزج
حس الـشاعـر بالـوقائع الـيومـية
)املـعنيـة بفنـاء اجلمـال( بــاحلس
امليثـولـوجي / هـذه الـوقـائع اليت
حيـرص الـشـاعـر علـى تعـريفهـا
وتشكيـلها إمنا هي يف نهـاية املطاف
تعــديل يف الـشعـريــة العــراقيـة
املعاصـرة..، اشتغال يسـمو بالنص:
الفكرة والوقائع معًا.. وهو اشتغال
حيـسب للتـسعينيـني قبل الشـاعر
الكـبري خــزعل املــاجــدي الــذي
ينتمـي إىل جيل قصيـدة الفكرة /
زاهـــر اجليــزانـي وكمــال سـبيت
وعـادل عبد اهلل وعبد الزهرة زكي
ورعـد عبـد القـادر وسالم كـاظم
وآخـــرين.. وهــو جـيل غــايــة يف
األهـمية.. آخـذين بنـظر االعـتبار
متغـريات الكتـابـة لـدى الـشـاعـر
وأقرانه من اجليل املـذكور.. يقول
بروست يف كتابة الزمن املسرتد: إن
كل فـنان أصيل يقدم لنا حملات من
العـوامل اشـد اختالفــًا بعضهـا عن
بعض من تلك الـيت جتري إىل ما ال
نهــايــة. بـقي أن أقــول أن مشـس
انفـلونزيـة فاقعـة للشاعـر خزعل
املاجدي نص للتفكر والوقائع..، نص
مهـم حيتــاج إىل أكثــر من متــرين

للقراءة..

هـذا لنـسميـها خـطابـًا موجـهًا إىل
الـذات املـؤنثـة: الـبالد مثاًل.. وإذا
كـان األمـر كـذلك فــالفكــرة هنـا
سـتنقسـم إىل قسمني: يـسعى األول
إىل ترسيخ شكل وأسلوب اخلطاب /
الـرسـالـة.. ويـســــعــى الثــاني إىل
فـضح املـعنــى الــذي يفـصـح عن
جــدوى ومــاهيــة ذلك اخلـطــاب
وميـثله اجلــزء الثـانـي من الـنص
والذي يبدأ باالستفهام متشظيًا إىل
جممـوعة اسـتفهامـات تأخـذ زمام
العبارات كلهـا دون أن يهتم الشاعر
بـإجـابـة مـا عن الـذي حيـدث، أنه
يشري ويسمي..، لـذا صار مبقدورنا
أن نــؤول أيضـًا الفكـرة علـى أنهـا
تسجيل للذي يكون والذي سيكون،
إنهـــا كتــابـــة ختتــزل احلــاضــر
واملـسـتقـبل يف آن وال عالقــة هلــا
بـاملـاضي إال إذا أردنـا أن نـدخل يف
خضم فلـسفة انـفلونـزية فـاقعة
على حد تعبري الشاعر..، وإذا أردنا
أن نقـوم مبقاربـة إحصـائيـة على
ضـوء ذلـك سنكـتشـف أن الشـاعـر
استخـدم الفعل املضـارع 29 مرة يف
النص وهو ما يـشكل عالمة فارقة
ومهمـة يف مسـة تـسجيل الـوقـائع
)اآلن( وهي مسة تـسعينيـة بارزة.
يشري نص الشاعـر خزعل املاجدي
إىل أمــر مهم للغـايـة مفـاده: جعل
األسئلـة مفـتتحـات للبـوح دون أن

يكون ذلك البوح مبثابة إجابة:
مـن صــنع كل هـــذه الـتعـــاويـــذ

والتمائم؟
من صنع كل هذه العصابات؟

من صنع كل هذه القدور؟
ملاذا حنن هنا؟

هذه األسئلة الوجودية اليت تندرج
ضـمن ثـيمــات نـصه الـــذي حنن
بصـدده اآلن متثل إجـراًء شعـريـًا
مهـمــًا النـبـثـــاق وتفجــر دالالت
وإشارات غري مستقرة وغري نهائية

أبـدًا..، بــالضـبط كفـنتـازيـا واقع
مبين علـى املفـارقـة حينـا وعلـى
املـتضـادات حـينـا آخـر.. أضف إىل
ذلـك استخــدام العنـوان بـصيغـة
النكرة )مشـس انفلونـزية فـاقعة(
وليـس بصيغـة املعرفـة وهو دليل
على اإلحالـة إىل التخصيص مبعنى
أن الشاعر ال يتحدث عن الشمس /
القيمة الـوضعية املعـروفة بل عن
الشمس املريضة اليت ال تشبهها أية
مشـس..، إنها مشس تنـطفئ لتمهد
سطوع وتـوهج ثيمـات املنت كقيم

وجودية يفرتضها ويؤكدها.
هنا صار مبقدورنا أن نؤول مفردة
انفلـونـزيـة يف العنـوان علـى إنهـا
التحول أو املـرحلة االنتقـالية اليت
اسـتبـدلـت العنـوان بــاملنت ولـذة
التـبادل هـذه متثل صلـة الشـاعر
خـزعل املاجدي احملشور واملتشظي
يف مكان متعدد األبعاد والقيم اليت
تأخـذ بيـده إىل فنـاء اجلمـال الذي
تـؤكـده الـوقـائـع: )ليل مـقطـرة
بـالعــويل والغـيبـوبـة. ملــاذا حنن
هنـا؟( النـص.. هذا إذا مـا اعتـربنا
أن الـنص الـشعــري كيـانـا لغـويـًا
يتـوفر على قدر كبري من اإلشارات
واإلحاالت الـزمانية واملكـانية اليت
جتـعله متعـدد األبعـاد - مفتـوحـًا

وغري نهائي-.
لـنعـــد اآلن إىل الفكـــرة جمتـمعــة
)فكـــرة النــص( واليت متـثل دافع
الكتـابـة األول لـدى الشـاعـر وهي
مسة تكاد تكـون تسجيلية كاقرتاب
أول مـن النــص التـسعـيين الــذي

سنشري له الحقًا.
يبــدا النـص بفعل األمــر )دعي(
للمخـاطب املـؤنث الـذي يتـكرر 18
مرة ليؤكد بدءا اخلطاب / الرسالة
/ الـيت يريـد هلا أن تـؤرخ وتسجل
منعطفًا مهمًا من منعطفات الروح
يف زمان ومكـان النـص.، هل يكفي

علي سعدون
لتكن القصيدة فكرة.. مانشيتا فلسفياً يخدش

املعرفة املسبقة باألشياء ويصب على رأسها عدداً
هائالً من اإلشارات..

سافرة مجيل حافظ


