العلم الحديث والتقدم من التفاؤل الكبري إىل الكارثة
د .فيصل دراج*
 1ـ بطولة العلم الحديث املد ّمرة

كتبت اإلنجليزية ماري شيل ،عام  1816روايتها :فرانكنشتاين ،أو بروميثيوس الحديث ،التي ترجمت
طموحاً علمياً حديثاً ،تت ّو ُجه الكارثة .كان يف الرواية ما ييضء التص ّور الروايئ للعامل ،حيث السائر إىل
"مفازة" ينتهي إىل مهلكة ،وقاصد السعادة يحصد بؤساً مل يتوقعه.
أعطت شيل عدة أعامل روائية ،وبقي "فرانكنشتاين" ،عملها الروايئ الذي صاغته وهي يف الثامنة عرشة
من عمرها ،األكرث شهرة وقيمة أدبية يف آن .فالكاتبة ،التي عايشت الشاعرين الرومانسيني بايرون وشيل،
تذك ّـر يف مقدمة روايتها ،بأعامل أدبية كبرية :االلياذة لهومريوس ،العاصفة وحلم ليلة صيف لشكسبري
والفردوس املفقود مليلتون .قصدت املؤلفة من اإلشارة األدبية إىل وضع عملها يف إطار أديب معرتف به،
ذلك أن يف موضوعه ما يستدعي األطياف والكوابيس والغموض املوجع الذي يستحوذ عىل الطبيعة
اإلنسانية .وبغية تبعيد ما يوحي "بأدب األشباح" ،أدرجت شيل ،يف مقدمتها ،تعبري "املعتقد الفلسفي"،
معلنة ،بقصد أو من غريه ،أنها تقرأ جوهر العامل الحديث وتساجله ،أو أنها تصوغه ،روائياً ،وتنقده.
التقطت شيل فكرة روايتها ،كام تقول ،من حوار بني الشاعرين (بايرون وشيل) ،موضوعه "عقائد فلسفية
تنس أن تستدعي اسم
متنوعة" متس" ،طبيعة املبدأ الحيوي" ،املتصلة باملواد التي تحتضن بذرة الحياة .ومل َ
إيراسموس دارون ،الطبيب والفيلسوف التنويري الذي قام بتجارب غايتها توليد الحياة من مواد ال حياة
فيها ،اعتامدا ً عىل وسائل كيميائية ـ فيزيائية .بل أن إرادتها يف تحديد "الزمن العلمي" لروايتها هو الذي
حملها عىل وضع اسم "الدكتور دارون" يف السطور األوىل ملقدمتها ،معطية عملها تسويغه العلمي الرضوري.
* كاتب وناقد من فلسطني

81

العلم الحديث والتقدم من التفاؤل الكبري إىل الكارثة

أحالت الرواية عىل "مجال عام" ،يتعينّ بالفلسفة والعلوم ،وعىل مجال "خاص" قوامه اإلبداع األديب،
الذي يحتضن عامل اإلنسان ،الذي تخرتقه العواطف واملشاعر والرغبات .ومل يكن هذان املجاالن إال
مرآة ملجالها العائيل ،الذي يتضمن األبوين وزوجها الشاعر الشهري :برييس شيل .انتسب والدها "وليم
جودوين" إىل التنوير اإلنجليزي الذي انجذب إىل الثورة الفرنسية ،وهو مؤلف كتاب عنوانه "بحث يف
العدالة السياسية" ،أحد املراجع الكبرية يف الفلسفة السياسية اإلنجليزية ،واملؤسس األول للفوضوية
الفلسفية ،إضافة إىل كونه روائياً ،وضع عمالً عنوانه "كالب وليمز" ـ  Caleb Williamsـ  1794هو
رواية سياسية ترجم فهيا مبادئ "العدالة السياسية" .ومل يكن حال األم ماري ويلستونكرافت مختلفاً ،
فهي أحد األسامء الكربى التي دافعت عن حقوق املرأة ،ووضعت كتاباً عنها ،وأرادت بدورها أن تعطي
أفكارها شكالً روائياً.
تفسرّ عائلة شيل األبعاد الثقافية املدرجة يف رواية "فرانكنشتاين" ،بقدر ما تيضء وضعها االجتامعي،
وهي املنتمية إىل برجوازية نهاية القرن الثامن عرش ،يف أبعادها السياسية التي تفصح عن التمرد وامليل
إىل الثورة.
ووسع آفاقهام.
وإذا كان يف مناقب األبوين ما وسم ابنتهام ثقافياً وسياسياً ،فإن زوجها شيل وطد البعدين ّ
فهذا الشاعر ،كام الرومانيس اآلخر كيتس ،كان قريباً من األوساط السياسية الراديكالية الرافضة للنظام
القائم ما دفعه إىل خيار املنفى ،يف جنيف  ،وهو ما فعله شاعر متمرد آخر هو اللورد بايرون .وعىل هذا،
فإن الوسط الثقايف املبارش ،كام اضطرابات املجتمع التي تحيط به ،أسهم يف توليد "رائعة" ماري شييل،
وهي يف التاسعة عرشة من عمرها ،التي قصرّ ت عنها يف رواياتها الخمسة األخرى .والسؤال الذي يتبادر
إىل الذهن رسيعاً :ملاذا أبدعت املؤلفة يف عملها األول وقصرّ ت عماّ بدأت به بعد تقدم تجربتها الكتابية؟
ال وجود لجواب "مكتمل" ،وإن كانت اإلجابة املحتملة تأيت من املعيش املبارش ،فقد عرفت عن قرب
املوضوع العلمي الذي ترجمته روائياً ،وعايشت نخبة ثقافية ـ سياسية أسعفتها يف كتابته ،وتأملت زمناً
مضطرباً وقريباً من الثورة الفرنسية ،التي جذبت الرومانسيني اإلنجليز وفتنتهم أيضاً.
"تأملت عميل ،بعد
يتالمح املناخ الروحي الذي كتبت فيه شيل روايتها يف مستهل الفصل الخامس:
ُ
إنجازه ،يف ليلة كئيبة من شهر كانون األول" ،أما الفصول األربعة السابقة فرسدها فيكتور فرانكنشتاين،
العامل الذي "خلق" وحشاً مل يستطع السيطرة عليه ،يف انتظار الفصل الحادي عرش ،حيث يأيت صوت
الوحش شاكياً حياة موحشة ،تفتقر إىل املودة واأللفة .يتقاطع يف النص الروايئ أصوات ثالثة :صوت
"الخالق" الذي أسس لحكاية جديدة ،وصوت املخلوق املشتيك الذي سأل "خالقه" حياة أكرث دفئاً أو
أقل برودة ،وصوت الروائية الشامل ،الذي يضبط داللة "حكاية حديثة" مسكونة باملفارقة ،ظاهرها
"علم سعيد" ،يكتشف ويركب ويبتكر ،وداخلها إخفاق يخرتقه الرعب .مل تكن املفارقة بعيدة عن أجواء
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الرومانسيني اإلنجليز ،الذين أرعبهم عنف الثورة الفرنسية وفتنهم يف آن ،كام لو كانت الثورة بدورها
"علامً طموحاً" ،يبتكر مخلوقات غري مسبوقة ،ويلقي بها يف عزلة باردة ال تحتمل.
أضاء النص الروايئ "عقيدة "العلم" ،التي اعتنقها فيكتور فرانكنشتاين ،بأشكال مختلفة :فقد زار املناطق
التي تتمتع جامعاتها بهيبة علمية يف ( ،)l’Ecosseبعيدا ً عن جامعات إنجليزية سيئة السمعة ،مثل
اكسفورد وكيمربدج ،وبحث عن أمكنة مالمئة لتصنيع ":عرق من الوحوش" ،تحدد املخابر صفاته
ومزاياه ،والتقى بالجغرايف "والتون" ،املكتشف القطبي ،الذي أملّ بأطراف كثرية من حكاية فرانكنشتاين
و"حزنه" ،حاملاً ببناء "جامعة علمية" ،تعيد تشكيل "أوروبا عرص التنوير".
عبرّ ت شخصية فرانكنشتاين عن عامل هزمه املخلوق الذي أنجزه ،وعن روح علمية أوروبية صاعدة،
جعلت من العلم "ديناً جديدا ً ،:يستكشف آفاق اإلبداع اإلنساين ،كام زوايا الكرة األرضية كلها ،ويؤمن
بأن االكتشاف ال حدود له ،وأن املجهول قابل للهزمية .ال غرابة أن يقرأ فرانكنشتاين عىل ضوء أسطورة
"فاوست" ،الذي باع روحه للشيطان يك يحصل عىل ما يريد ،وأن يبدو معادالً حديثاً ألسطورة بروميثيوس،
الذي رسق نار اآلله يك ييضء سبل البرش .لكنه ،يف الحالني ،امتداد ألساطري "الخلق" املحتشدة بالغطرسة
والزهو ،التي تنفتح دامئاً عىل كارثة.
يرصخ املخلوق الذي جاء به العامل الحديث يف وجه خالقه" :لكل إنسان زوجة من نصيبه ،ولكل دابة
عائلتها ،بيام أنا أبقى وحيدا ً؟ ،...تستطيع تدمري عواطفي األخرى ،لكنني سأحتفظ باالنتقام ،هذا االنتقام
الذي هو أع ّز عىل قلبي ،من اآلن فصاعدا ً ،من الضوء أو الغذاء ،.... ،سأتحلىّ مبكر الثعبان وأركن إىل السم
الزعاف الذي سألسع به ."..يشء قريب من مخلوق مظلوم هرب من "جهنم" وهيّأ نفسه لالنتقام من
"خالقه" ،ترجمه الوحش بقتل زوجة العامل املتغطرس يوم الزفاف.
ولعل مآل العالِم ،الذي انتقم منه مخلوقه الصناعي ،هو الذي يضع يف نص شيل ،املعنون" :فرانكنشتاين،
أو برميثيوس الحديث" ،التباساً واضحاً ،أو يعطي فسحة لتأويل مشتق من األزمنة الحديثة ،التي وعدت
بخالص إنساين غري مسبوق .فنص ماري شيل عابق بالتشاؤم وبرائحة املوت ،ذلك أن فيكتور الذي يساوي
افرتاضياً بروميثيوس القديم ،جبار متغطرس يحمل مساره " ِحداده" ،وهو الذي استولد الرش والتعاسة
معتقدا ً أنه يستولد النور والعدالة .ولذا يبدو "مخلوقه" معادالً للطائر الكارس الذي كان يلحق العذاب األليم
"بربوميثيوس" ،ولوباء مستطري يرضب البرشية كلها ،بعيدا ً عن "نار مقدسة" تعطي اإلنسان حياة جديدة.
مت ّرد بروميثيوس عىل آلهة ظاملة ،احتكرت النار ،ومترد "الوحش" عىل "إله حديث مزعوم" كرس معارفه
لتوليد اآلالم .تقاسم الطرفان "فضيلة التمرد" ألغراض متباينة ،فاألول قاتل من أجل احتكار املعرفة
الصالحة ،بينام قاتل الثاين احتكار معرفة رشيرة .توزع الطرفان الشقاء وتشاطرا ،عدم الخنوع أيضاً .يف
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مقابل النص املتشائم الذي صاغته "ماري" ،قدم زوجها الشاعر شيل نصاً متفائالً ،ـ  1818ـ  1819ـ عنوانه:
"بروميثيوس طليقاً" ،بلغة لويس عوض ،حيث تعود األسطورة مع بطل مأساوي ،يو ّحد بني التمرد
والتح ّرر .قصد النص إظهار األسباب التي قادت البطل إىل التمرد عىل عامل يحكمه السديم ،ال يعود سويّاً
إال بفعل يح ّرره من السيطرة الظاملة التي تش ّو ّهه.
تأخذ أسطورة بروميثيوس ،يف التصورين السابقني ،شكلني متناقضني مرجعهام السعادة أو الشقاء .بيد
أن التحرر من مرجعية البطل القديم ،ميكن أن يفيض إىل تص ّور جديد مشتق من زمن الثورة العلمية
الحديثة ،حيث فرانكنشتاين ال يحتاج إىل سلف قديم ،فهو خلق جاء به العلم الحديث ،ووضع فيه
تناقضاً بني األب واالبن ،إذ األول يهجس بحضارة جديدة ،وإذ الثاين ،الذي سقط يف مآل حزين ،يرغب
بإلغاء ذاته وخالقه والحضارة التي سمحت بوجوده .يرتاءى حل التناقض يف عودة الطرفني إىل ما كانا
عليه ،التي تفرتض تخيل "العامل الحديث" عن غطرسته ،وترك "ابنه العلمي" إمكانية مجردة ،ال رضورة
لتحققها .يستدعي حل التناقض إضاءة الفرق بني الطبيعة واملجتمع ،فاألوىل لها قوانينها املوضوعية التي
يخصها خالفاً ملجتمع إنساين يخرتقه العنف ،ويدرج عنفه يف البحث العلمي وتطبيقاته.
ال تغتصب ما ّ
يف حدود الطبيعة يتوارث األبناء مواقع آبائهم ،وتستمر عملية اإلنجاب مفتوحة ،من دون عسف كبري.
بدأ العلم للفكر النهضوي األورويب خالقاً لوجود شفاف ،ال عتمة فيه وال غموض ،ومبدعاً إلنسان شامل
يتحكم بوجوده وال يتحكم وجوده به ،حاذفاً من "تاريخ اإلنسان" اغرتاباً سحيق األزمنة .هجست ماري
شيل ،يف روايتها ،بهذا االغرتاب ،الذي ال متكن هزميته ،وأخربت أن ما بدا وعدا ً كبريا ً للقائلني "بدين
العلم" ،تكشّ ف وعيدا ً متعدد الجهات .يحاور فرانكنشتاين ذاته فيقول" :ما أنا إذن؟ إنني أجهل كل يشء
عن خلقي ،وعن خالقي ،لكنني أعلم أنه ال نقود عندي وأنني بال أصدقاء ،وال أي يش ميت إىل امللكية
بصلة وعندي ،من ناحية ثانية ،قامة مش ّوهة بشكل مريع وكريه ،وليس عندي ما له عالقة بطبيعة البرش،
 . ،.....وحني أنظر حويل  ،ال أرى وال أسمع أحدا ً يتحدث عن مخلوقات تشبهني .فهل أنا ،إذن ،وحش،
لطخة فوق سطح األرض ،يتحاشاها جميع البرش ويستنكرون وجودها؟".
يقول الوحش "ما أنا" ال "من أنا" ،فهو مبعد عن النظر الذي يتبادله البرش ،وهو "موضوع" ـ يشء ـ
تحتاجه التجربة العلمية وعليه أن يلتحف باختالفه الحزين  ،املسيّج بعزلة باردة ،تفرض عليه أن يعرف
البرش ،وال يكون منهم.

 2ـ اغرتاب املخلوق املصطنع
الكائن املخلوق الذي قال "العلم النهضوي" بإمكانية وجوده ،منقسم ،تستضيفه حكاية تتسع لألشباح
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و"األشياء" املتحركة ،وله مكان يف الواقع ينكره البرش .يتيح االنقسام للوحش أن "يعرف" ،وان يتعلّم
الكالم ،وأن يبدو يف بعض األحيان فصيحاً .وواقع األمر ،أن ماري شيل ساجلت الفضاء الثقايف النهضوي.
ارتكنت إىل دعاوى الدكتور دارون وعلامء آخرين ،وأوعزت إىل بطل روايتها أن يستولد "مادة حيّة"
من مواد غري ح ّية .لكنها ما لبثت أن واجهت االدعاءات النهضوية ،القائلة بكون ال اغرتاب فيه ،مبخلوق
يتاخم اغرتابه السعري .بل أنها طبقت عىل "وحشها" نظرية اإلنجليزي لوك يف التعلم واللغة ،التي اعتربت
"الوليد" صفحة بيضاء ،ميكن أن تسطّر عليها التجربة ما تشاء ،عن طريق اإلحساس أوال ،والتفكري تالياً.
لذا مير الوحش بتجارب متنوعة ،قبل أن يتعلم "التفكري" ،وينجذب إىل ضوء القمر.
أدرجت شيل يف روايتها خطاباً فلسفياً ،يعرتف بقوة العلم وينقضها ،وبفلسفة "لوك" التجريبية وينقدها.
فإذا كان "الوليد" قادرا ً ،عن طريق اإلحساس والتفكري ،أن يصبح كائناً اجتامعياً ،فلامذا بقي فرانكنشتاين
غريباً واحتضن نزوعاً "رشيرا ً" يستيقظ بني فرتة وأخرى؟ تصدر اإلجابة عن "فراغات" الفكر النهضوي،
الذي ساوى بني الفكرة املجردة وتطبيقها العميل ،وقد يأيت من طبيعة املجتمع ،التي تعلم اللغة والرش
معاً .فالوحش يقول" :جعلني هذا أفك ْر" و"أنا أفرتض" ،دون أن تستطيع قدراته عىل التفكري واالفرتاض،
أو أن تجعله جزءا ً من املجتمع ،وأن تح ّرره من عزلته الباردة فهو يذهب إىل الرش مدفوعاً بتعاسته ،ال
بسبب رش يسكنه.
يصاحب الوحش وجودا ً مزدوجاً :الوجود النظري املرتبط بالعلم النهضهوي ،الذي يعينّ "املخلوق
العلمي" كائناً س ّوياً ،يفكر ويتكلم  ،يفرتض ويتمتع بجاملية القمر ،والوجود العميل الذي يدفعه إىل
تدمري ذاته وتدمري العامل الذي "خلقه" .واملتهم هنا ليس املجتمع فقط ،الذي يقوم عىل أسس "العقد
االجتامعي" ،الذي اقرتحه جان جاك روسو ،بل هي تلك "العقالنية الصارمة" التي قال بها النهضويون  ،أو
بعضهم ،التي مزجت بني دين العقل ودين العلم ،وهام دينا القرن الثامن عرش ،اللذان زعام أن اإلنسان
ذاهب إىل "كامله" ،وأن التجربة كفيلة باجتثاث "رذائله" املحتملة.
نسيت العقالنية الصارمة ،يف ما نسيته ،عوامل األحاسيس والشعور والعواطف ،فقد انرصف العامل فيكتور
فرانكنشتاين إىل تصنيع مخلوق قادر عىل الحركة ،دون أن يعني بتناسبه الجاميل ومتطلبات روحه ،كام
لو كان العلم يلتغي باملنتوج ويضع "أمور الروح" جانباً .حني يتأىس الوحش ،الذي و ّد أن يكون مخلوقاً
كغريه ،يقول" :ها أنذا وحيد عىل األرض ،بال أخ ،وال قريب ،وال صديق ،وال مجتمع يل إال أنا ."..والواضح
يف الشكوى رغبة الوحش يف العيش مع البرش ،ويف االنتامء إىل مجتمع يكون منه ومعه ،ويف الوجود
مع عائلة .رمبا كانت شيل ،يف إشاراتها إىل العائلة ودفء االجتامع ،تنقد والدها "جود دين" ،العقالين
اإلنجليزي الذي ال يقرتب من العواطف ،والفيلسوف جان جاك روسو يف كتابه الرتبوي "إميل " ،حيث
األخري "وحش" آخر ،يعيش وحيدا ً" ،بعيدا ً عن نظرائه.
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ال إنسان يعيش مكتفياً بعقله ،فوراء العقل ،أو إىل جانبه ،صور العائلة والعيش االجتامعي املشرتك
ورغبة التناسل واإلنجاب .سأل الوحش ،بإرصار كبري ،خالقه أن يعطيه "صحبة" ،وأن يسمح له ببناء
عائلة .كان الخالق العلمي ،رمزياً،أباه ،أنجبه ومل يشأ أن " يعرتف" به ،فمنع عنه االسم ،ومل يحتمل فكرة
أن يكون له ذرية ،تذك ّره "بخطئه ،أو بنسل مش ّوه ال يريد أن ينسب إليه .فمن املفرتض" ،عقالنياً"،
أن اإلنسان يسري إىل كامله ولو بعد زمن ،عىل خالف الوحش ،الذي بدأ ناقصاً ،وتابع حياته سائرا ً من
نقص إىل آخر.
تقرأ رواية ماري شييل مبقولة عن األنوار الطاغية" :الخلق العلمي" ،الذي حايثته فلسفة تقول باإلنسان
الشامل ،الذي هو خالق وجميل وبصري يف آن .كان ديكارت ،فارس األزمنة الحديثة ،كام يقال ،قد هجس
بحيوانات ـ آالت ،تسيرّ ذاتها بذاتها ،ويسيرّ ها العامل الذي خلقها ،الحامل باإلنسان ـ اآللة ،الذي يستغني
خلقه عن اإلله ،ويعظم اإلنسان ويق ّربه من اإلله .نظر العامل "المرتي" إىل العلم وإمكانياته ووضع كتاب
":اإلنسان ـ اآللة" عام  ،1748الذي عالج "الحلم الطريف" ورسم تفاصيله مؤكدا ً أن "الجسم اإلنساين
آلة تدير ذاتها بذاتها" .غري أن "رومانسية األنوار" سقطت يف املاء ،ألن "العامل الخالق" مل يسيطر عىل
مخلوقه ،قبل الخلق وبعده ،فجاء مش ّوهاً وقتل "خالقه".
ال تتضمن رواية فرانكنشتاين آثارا ً دينيه ،تركت "الله يف مكانه" ،ومل تتوقف أمام املواد التي صنع منها
فيكتور مخلوقه العجيب .مع ذك فإن فيها ما يواجه خطاب العلم بخطاب الدين ،اعتامدا ً عىل فكرة
" الخلق" التي أوكلها "التنوير" إىل فرضياته العلمية .فديكارت الذي حلم بآلة إنسانية دقيقة تضبطها
القوانني ،كان مؤمناً وأراد أن يربهن عن وجود الله مبعادالت رياضية .مل مينعه إميانه عن تحويل الله
إىل فكرة مجردة ،وتفويض اإلنسان بخلق ما يريد ،استنادا ً إىل "علوم خالقة" ،كالفيزياء والرياضيات
والكيمياء .عرث يف العلم عىل ضامن مزدوج :ضمن األول منهام وجود الله مبنطق ريايض ،وضمن ثانيهام
"اإلنسان الخالق" مبنطق العلوم الحديثة.
نقضت شيل الخطاب العلمي ،املمتلئ بالغطرسة ،بخطاب ديني مغاير آيته اإلنسان السوي ،قائلة بقوة
العلم وخيبته ،حتى لو كان العامل مخلصاً لعلمه وغاياته .وصفت انرصاف فيكتور إىل علم الكيمياء
والبيولوجيا وتح ّوله ،الحقاً ،إىل علم الكهرباء الذي ،احتاجه صنع مخلوق غريب وصعد يف مطلع القرن
التاسع عرش .أراد العامل أن يكون ابن زمانه ،فتأمل تشارلز دارون يف كتابه "أصل األنواع" ،وأوغل يف
دراسة الكهرباء ،واطأمن إىل "صناعة برشية" قادمة؛ لها آفاق واسعة ،ال تكف عن التج ّدد.
يتسم الخلق اإللهي بالثبات ،فالله كامل وال يشبهه أحد ،والكامل ال يتغري ،واإلنسان املخلوق ثابت ،فقد
خلقه الله "عىل أحسن تكوين" ،وينصاع إىل األمر اإللهي :كن فيكون .عىل خالف ذلك ،فإن للخلق ،يف
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حقله العلمي ،مآل آخر ،فال ثبات يف قدرات العلم ،وال يف الرتاكم العلمي الذي يلجأ إليه ،وال ثبات يف
مواصفات "املنتوج العلمي" ،الخاضع أبدا ً ملعطيات التجربة العلمية ،التي تحتمل الصواب والخطأ .يف
مقابل اليقني الديني ،يرتاءى قلق العامل واضطرابه ،الذي قد يقوده إىل املوت.
يهمش الخلق العلمي ،املتكئ عىل سريورة علمية مفتوحة ،الخالق واملخلوق ،بل أن يف أخطاء العلم
املحتملة وما يهدمهام ،عىل مسافة من "الخلق اإللهي" ،الذي يُعطي دفعة واحدة.

 3ـ من الفردوس األريض إىل رواية الخيال العلمي:
وضع اإليطايل أ .بارتلمت جامايت كتاباً نرشه عام  1966عنوانه "الفردوس األريض وملحمة عرص النهضة"،
استهله بالسطور التالية" :الرغبة بحال ال تنقصها الراحة الكاملة ،كام الحياة األبدية ،الزمت البرشية دامئاً،
وعبرّ الشعراء عن هذا الحلم منذ األزل" .ما يلفت النظر يف الكتاب ،الذي يبدأ فصله األول "بالحدائق
والجنان" ،ويغلق فصله السادس بدراسة طويلة عن ميلتون والفردوس املفقود ،ماثل يف عنوانه ،الذي
عطف الفردوس عىل األرض ،موحياً بإمكانية عيش سعيد "كامل" ال يحتاج إىل السامء .تضمن الكتاب
نصوصاً من األساطري والفكر الديني و"الفكر النهضوي" أيضاً ،الذي واجه الناقص القائم بكامل محتمل،
وأفصح عنه باألشعار والحكايات ورغبات ملتبسة ال سبيل إىل تحقيقها ،ذلك أن يف "األرايض " ما يجعل
الفردوس مستحيالً ،أو يصيرّ ه ،بلغة أكرث وضوحاً "فردوساً مفقودا ً".
درس اإليطايل جامايت "الفردوس" داخل األدب ،مقارناً بني مجموعة من النصوص ،ومقتفياً آثار تقليد
أديب أورويب ،جاء من اليونان ووصل إىل األزمنة الحديثة .مل يقارب التاريخ وعلم االجتامع ،وال إمكانية
وجود الحلم أو استحالته ،منجزا ً دراسة اكادميية المعة عن روح اإلنسان التي تخىش الفناء ،وترى
"الدميومة" يف حدائق تطرد أطياف املوت بعيدا ً.
رسم اإلنجليزي توماس مور ( ،)1535 – 1478الذي كان موظفاً يف السلطة ،مكاناً مرغوباً آخر ،دعاه
"يوتوبيا" ،أي الالمكان ،وقارب مالمحه برحلة متخ ّيلة ،ال تفصل متاماً بني الواقعي واملتخ ّيل ،ذلك أن يف
املتخيل واقعاً ح ّرر من نواقصه .بدا العلم بداية لغريه ،أخذ بكلمة استولدها مؤلفه وحيدا ً ،وحمل آثار
سياق تاريخي المس التقدم ،ومزج بني املعروف واملجهول وأبقى "جزيرة الحلم" ظاهرة جديدة .يدل
عنوان الحلم عىل جدته" :عن حالة البرش يف أحسن أحوالها ،وجزيرة اليوتوبيا الجديدة ،كتاب صغري
مثني ،مفيد بقدر ما هو ممتع" .واملحصلة حكاية عاقلة ومتعقلة ،تسائل السياسة وأحوال الناس وتستعري
أساطري أفالطونية ،وتحاور قضايا عرصها برحلة متخيلة ال تنقصها السخرية  .كتب مور عىل غالف كتابه:
"هذا هو الكتاب الفائق الشهرة للعامل توماس مور ،املواطن يف لندن ونائب رشيف املدينة" .استبعد
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التوقيع من العمل كل إدعاء "غري جاد" ،وكل زعم بأن ما فيه مختلق وال عالقة له "بالواقعية".
وضع املؤلف يف جزيرته ،التي ال وجود لها ،ر ّحالة ،يصفها ويتحدث عن وقائعها ،ويرسد النظام الذي
يحكمها ويقيم مع املؤلف حوارا ً متصالً ،كام لو كان مور يقرتح مدينة فاضلة ،وال يق ّدم صورة نهائية
عنها ،ذلك أن الرحالة يقبل ويرفض ،ويكون يف قوله ورفضه حرا ً .تبدو املدينة قضية تنتظر حالً مل تبلغه
بعد ،ما يدعها قابلة للتطبيق وغري قابلة له يف آن ،وقابلة للمقارنة بحاالت اجتامعية قامئة فعالً ،ألن
الرحالة اجتاز انجلرتا ،قبل أن يعرف "بيوتوبيا" .لذا يقول حني يعلم أن سكان "املدينة" ليسوا مجربين
عىل العمل" :كيف ميكن تأمني الغذاء الرضوري ،حني يستطيع أي إنسان أن يتهرب من العمل ،فال أحد
ترهقه الحاجة ،وكل فرد ميكنه أن يستسلم إىل الكسل معتمدا ً عىل كدح غريه" .يرسم مور نظام العمل
يف الجزيرة من وجهة نظر قارئه ،قبل أن يعهد إىل "الرحالة" ،الذي عاش يف الجزيرة وعرف عاداتها
وتقاليدها مدة خمس سنوات  ،بتقديم إجابة عن محاسن املدينة ،وقوانني حكمها الراشدة التي ال
تنافسها أية قواينن معروفة" :وفضائلها كثرية ومتنوعة ،قاعات الطعام املنظمة ،والتعاطف الجامعي،،
واألمان واالختيار الجامعي الحر ،وتنظيم دور العائلة ورعايته ،وتوازن العالقة بني الريف واملدينة...،
وخصائص أخرى متثّل وجوه الحضارة اليوتوبية" ،بلغة بيري مارشيه ،الذي كتب متأمالً كتاب مور:
"تحقق الحضارة اليوتوبية توازناً عادالً بني النظام والحركة ،وبني تعددية الرشوط وتكامل املساواة يف
الحقوق والواجبات ،ما يتيح لكل فرد أن يكون يف خدمة الجميع ،وذلك يف سياق ال يسمح للمنفعة
الخاصة أن تسيطر أبدا ً".
ال تعود "طوباوية" اليوتوبيا ،باملعنى الفعيل للكلمة ،إىل انحرافها عن الطبيعة ،وانسياقها إىل نسق من
املبادئ ،اقرتحها مور ،وغريه ،إمنا يعود ،عىل نقيض ذلك ،إىل العودة إىل الطبيعة ذاتها ،التي هي صالحة
يف ذاتها ،وال تحتاج إىل حذف وإضافته ،فال وجود ليوتوبيا إال يف شكل "طبيعي" ،يؤكد عدالة الطبيعة
وصالحها.
لن يكون مآل "اليوتوبيا" ،الرامية إىل سالم شامل للجميع ،مختلفاً عن مآل "العلم الديكاريت" ،الذي حلم
حراسه ال ينامون
بسيطرة "اإلنسان العلمي" عىل الطبيعة والعلم كله .مآالن قابعان يف كهف رسيّ ،
مدعومني بالحرب والجوع واالستبداد والكراهية املتبادلة بني أجناس برشية متعددة ،كام لو كانت
الطبيعة اإلنسانية تتحقق سلباً ،وال تقصد السعادة إال يف أيام قليلة .ولعل إخفاق الرغبات اإلنسانية،
التي تنشد التحقق املتوازن ،هو الذي نقل اليوتوبيا التقليدية ،املمتدة من أفالطون إىل سان سيمون،
إىل مجال كتاب جديد عنوانه :رواية الخيال العلمي" ،التي هي ليست خيالية متاماً ،فالعلم الذي تنتسب
إليه يقرتح ويقارن ويتطور ويتوقع ،وله آثار تدل عىل صحته.
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اتخذت رواية الخيال العلمي من مفهوم :اإلزاحة ،مرجعاً أساسياً لها ،أكان ذلك عىل صعيد املكان،
كأن يذهب جول فرين إىل مكان جديد يف روايته "عرشون ألف ميل تحت البحر" ،أو أن يذهب ج.هـ.
ويلز إىل املستقبل يف روايته "آلة الزمن" .اعتمدت اإلزاحة عىل تقنية" :الرحلة" ،التي تقود اإلنسان من
مكان إىل غريه ،أو من زمان إىل زمان ال فرق إن كان يف املايض أو يف املستقبل ،بل أن يف طبيعة الخيال
العلمي ،الواثق من التقنيات التي يتكئ عليها ،أن يتحرر من ثنائية املكان/الزمان ،وأن يستدعي ما شاء
من األمكنة واألزمنة ،باحثاً عن شكل جديد من "اليوتوبيا" ،يسيطر اإلنسان فيه عىل املكان/الزمان ،وال
يسيطران عليه.
تقرأ رواية الخيال العلمي ،نسبياً ،يف ثالثة مجازات :الرحلة ،التي تتضمن الحركة واالنتقال ،و"الجزيرة"،
التي هي فضاء مغاير ،فيه ما ال يوجد يف غريه ،حال "جزيرة الدكتور مورو" لويلز ،التي عالجت،
رصف القاتل بالعلم وبإمكانياته .يتمثّل املجاز الثالث بخلق فضاء مكاين
بدورها "،الخلق الرشير" والت ّ
ـ زماين محض ،يشبه ذاته وال يشبهه غريه ،ذلك أنه "قائم" يف املستقبل ،ومل يَره أحد ،حالة رواية
"سوالرس"للبولوين ستانسالف ليم" ،و"آلة الزمن" لويلز .ومهام تكن املجازات املحتملة ،فإن يف هذه
الرواية بعدين متالزمني :بعد معريف ،فلوال الكشوف العلمية ملا كتب ويلز روايته "حرب العوامل" ،وملا
هجس الم بكتابة رواية عن غزو الفضاء .والبعد اآلخر ،وهو ال يقل أهمية عن األول ،إن مل يكن أكرث
رضورة وهو :العنرص الجاميل ،فام مييّز رواية الخيال العلمي ليست فكرتها ،بل صوغ عنارصها جاملياً،
بدءا ً من "السارد العجائبي" ،الذي هو واقعي يرسد ما يوجد يف "واقع مغاير" ،انتهاء باللغة ،التي هي
نرث أديب يوسع مجاله املنظور العلمي.
ميثل اإلنجليزي ج.هـ .ويلز "جنس رواية الخيال العلمي" كتابة ومنظورا ً ،كتبها باستفاضة ،وأنتج معها
تصورا ً للعلم ،لن يعارض الذي أخذت به ماري شيل ،رغم اختالف زمنيهام .فقد أعطى معظم أعامله يف
فرتة متقدمة من القرن العرشين (بدايات القرن العرشين) .اعرتف بالتقدم العلمي ور ّد عليه متوسالً ،يف
رواياته اكتشافات علمية زائفة ،أملت بنية روائية ،رأت إىل عامل غريب ،ال يبشرّ بخري .أشار ويلز الغريب
إىل مكان وزمان بعيدين عن العامل الهادئ املوروث عن العرص الفيكتوري ،املربئ من األوهام العلمية،
التي ال تريض أحدا ً .وما هوخطر يف هذا "العلم الغريب" آثاره يف املستقبل ،التي يرتاءى فيها رعب قديم،
آياته :الخوف من الظالم ،الوحوش املخيفة ،العاملقة والغيالن ،والحرشات الكاسحة التي يصدم وجودها
الطبيعة األليفة ،وال تأتلف مع توقعات التطور الدارويني.
بدا العلم ،يف رواية ويلز ،سيدا ً لجميع األبالسة ،يحمل دمارا ً واسعاً ورعباً غريمتوقع ،ويأيت مبخلوقات
معقدة العواطف لها تخ ّرب الكون .يقول ويلز يف مقالته "إعادة اكتشاف الفريد" ،املنشورة عام :1819
"العلم عود ثقاب أشعله إنسان حال العثور عليه .اعتقد أنه كان يف غرفة ،يف حالة خشوع وعبادة ،يف
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معبد ـ وأن ضوءه سينعكس عىل الجدران ويكشف عنها ،... ،لكنه رأى بعد ذلك أن الظالم ظل قامئاً"،
مل ييضء العلم الجدران التي وعد بإضاءتها ،تحدث ويلز عن ذاته وهو يحيك قصة عود الثقاب ،معتربا ً
أن التطور اإلنساين سؤال مفتوح له إجابتان محتملتان ،تقول إحداهام مبستقبل منري وثانيهام مستقبل
مظلم ،واألول منهام غالب للثاين .واإلجابتان من حيث هام ،ال تحمالن كثريا ً من األهمية ،ذلك أن يف
التطور التقني ،الذي جاءت به الثورتان العلمية والتقنية ،نقطة عمياء ،متنع النور املنشود ،وال ميكن
لإلنسان أن يسيطر عليها .حمل ويلز تناقضاته ومل يجد لها مخرجاً ،اعرتف بإمكانيات العلم وهو يتأملها
يف روايات كثرية ،ومل يتوقع منها خريا ً كثريا ً وتوقع "حرب العوامل" ،التي أعطاها نهاية مفزعة ،وتنبأ فيها
مبصائب الحرب القادمة ،ـ  1946-1939ـ حيث الرعب واملالجئ والالجئون ،والحرب الجرثومية... ،
تعامل الفرنيس جول فرين مع عامل إنساين أقرب إىل اإلنسجام ،يسري بعيدا ً إىل مستقبل يضمنه علم
"تقدمي" ثابت يف تطو ّره ،فوزع "التقنيات" عىل قاع البحر ومركز األرض والعامل الخارجي والجزر
املجهولة ،وعهد بها إىل إنسان منترص يف جميع االتجاهات .وتعامل ويلز مع ما تعامل به وبقي "مأزوماً"،
يؤمن بتقدم العلم وال يقتنع بتقدم اإلنسان .تحقق ،تاريخياً ،ما توقعه العاملان ،لكنه تحقق "ويلزياً"،
حيث وحش فرانكنشتاين قادر عىل إعطاب بروميثيوس ،ال فرق إن كان مقيدا ً أو طليقاً.
ترتاءى يف رواية الخيال العلمي إرادة إنسانية مجتهدة ذاهبة ،برضا كبري ،إىل كارثة غري متوقعة ،ترتجم،
ولو بقدر ،اللقاء الذي ال يتحقق بني بروميثيوس وفرانكنشتاين.

إشارات:

1- M.Shelley: Frankenstein.or the modern Prometheus, Chicago, the university of Chicago press, 1974.
2 - J-jack lecercle: Frankenstein: my the et philosophie, p.u.f. 1988.
3 - DARK Suvin: Metamorphose of Science fiction. Yale university press 1975.
4- Pierre Macherey: de l’utopie, de l’incidence Editeur, Paris, 2011.

90

