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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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تاريخ الحجوم

قصة قصيرة

ا هــذه املــّرة،  عندمــا أتــى بوينــدا كان الفريــق قــد اكتمــل، وكان موضــوع النقــاش حــادًّ
ــراح  ــامل، كان اق ــة للع ــات الفعلي ــى املكون ــروج ع ــن اخل ــم املجتمع ــض معظ ــد رف فق

الفيلســوف الواقعــي العظيــم زينمــر هــو البــدء مــن النانــو مــر.
»هناك كائنات تعيش يف هذا احلجم.«

هكــذا بــدأ مداخلتــه واسرســل يف رشح الكائنــات وحيــدة اخلليــة وأمهيتهــا يف 
ــة  ــه طريق ــون بموجب ــيغري املجتمع ــا، س ــّدم عرًض ــذي ق ــيدور ال ــة. س ــلة الطبيعي السلس
بحثهــم احلســية لطــرق أكثــر تعّقــاًل، مل ينبــس ببنــت شــفا عندمــا بــدأ تاغــو باحلديــث عــن 

ــص. ــا الناق ــات ومعناه ــرية للكائن ــوم الكب احلج
ــدد  ــرة ع ــمّليس(، فكث ــمك )س ــن س ــدة ع ــة زائ ــه أي أمهي ــوت ال يعطي ــم احل »حج

ــغف. ــو بش ــّدث تاغ ــها...« حت ــة نفس ــه األمهي ــد يعطيان ــه اجلي ــري ومذاق األخ
ــس  ــدف الرئي ــون. وكان اهل ــس وفنان ــامء نف ــاء وعل ــون وأطّب ــامع مهندس  كان يف االجت
لالجتــامع هــو الوصــول إىل تعريــف حقيقــي جامــع أبــدي مثــايل ال حيــوي أّي تناقضــات 
ــه  ــة للحجــم، يبــدؤون ب ــة والفلســفية واألخالقي ــة واالجتامعي يف مجيــع مســتوياته العلمي

ــا جديــًدا للبرشيــة. عقــًدا اجتامعًي

 كاتب وقاص سوري، له عدة أعمال أدبّية منشورة، 
كتب وأخرج العديد من المسرحيات في سوريا

سامر عباس
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اســتمّر هــذا االحتفــال لـــ 03: 52: 067 /دقائــق، ثــواٍن، أجــزاء املئــة مــن الثانيــة/. 
وإليكــم مــا حــدث يف أثنــاء االجتــامع: 

أفرد مايكل خمططاته اهلندسية وبدأ يرشح:
»نســتطيع أن نجعــل احلجــوم مركــز كل العلــوم، فاحلجــم يتغــري باحلــرارة وبالتــايل... 
حركــة الطاقــة داخــل الكائــن، وتــزداد وتنقــص بتغــرّي صيغــة احتــاد العنــارص مــع بعضهــا 

بعًضــا أيًضــا...«
ــا  ــن حرارهت ــد م ــواء يزي ــة باهل ــة الفضائي ــكاك املركب ــف أن احت ــل كي  رشح بالتفصي
وبالتــايل مــن حجمهــا، فــإذا مــا متـّـت دراســة احلجــم سنســتغني عــن الرعــة والزمــن 
كمقاييــس يف حتليــق املركبــة، وتـــتبدد هــذه النظريــة عنــد خروجهــا مــن األرض، إذ إنــه ال 

ــواٍن. ــدا( ملــدة ثــالث ث ــاك. ال هــواء... )ضحــك بوين هــواء هن
ــارات  ــن يتمتعــون بحجــم دول وق ــي القــادة الذي ــال ميشــيل الطبيــب: »القــادة أعن ق
ــون  ــكل يشء، يمتلك ــرة ل ــرشكات العاب ــوك وال ــاب البن ــامل أصح ــي الع ــا، مالك بأكمله

ــا.« ــال اهلمالي ــيط يف جب ــالح بس ــها لف ــة نفس ــة الترشحيي البني
)عندمــا شــّق ميشــيل بطــن إحــدى نجــامت الغنــاء واإلغــراء يف العــامل كاد أن يقتــل مــن 

رائحــة تراكــم شــوكوال تشــاريل، كان وضًعــا مزرًيا!( 
»مل أكن أعلم أن الطّب يصلح للمالئكة أيًضا«، هكذا رّصح بعدها.

ميزوتــا كان يعتقــد طــوال االجتــامع أن منظــر املجتمعــن وحــركات أجســادهم اإليامئية 
جتعــل منهــم درامــا متواصلــة مدهشــة مكّثفــة تصلــح لعــرض خــاص عــى أكثــر القنــوات 
طلًبــا يف العــامل، ومتنـّـى لــو أن هــذا يــدوم خــارج مفهــوم احلجــم احلقيقــي لغرفــة االجتــامع 
الضئيلــة نســبًيا، ولكــون هــذا العمــل هــو معنــًى كامــل خيــرق التعاقــب املتكّلــف للزمن. 

وبينــام كان يدّخــن يف وضــع غــري رســمي وبلهجتــه الســاخرة قال: 
»أعتقــد أن احلجــم الشــخيص ســيزيد بمقــدار معرفــة كل شــخص حلجمــه، ال تفكــروا 
يف األمــر، إهّنــا دّوامــة، فقــط علينــا أن نعتقــد أن حجــم شــخص ما يزيــد وينقــص بمعرفته 

هلــذا احلجــم.« 
»احلــرية: هــي التــي ســتصنع مــن احلجــم عقيــدًة شــاملة وناقصــة بشــكل دائــم.« دّون 

هــذا عــى دفــر مالحظاتــه مــن دون أن يــرصح بــه.
ارتــأى كيتــو عــامل الرياضيــات أن نجعــل مــن الزمــن حجــاًم مرًنــا، فجعلنــي أدّون مــدة 
االجتــامع، )دقائــق، ثــواٍن، أجــزاء مــن الثانيــة( بــداًل مــن )ســنوات، أشــهر، ســاعات(. 
ــن  ــم ب ــب القائ ــوم. فالتناس ــول احلج ــه ح ــح نظريت ــيطة أوض ــة البس ــذه املالحظ وهب
األجــزاء مــازال حمافًظــا عــى املعنــى الكامــل للتقســيم البنيــوي ملراحــل االجتــامع، مــّدة 
االجتــامع الكليــة التقريبيــة هــي كرقــم ال يعــر عــن احلجــم احلقيقــي لالجتــامع، ربــام هــذا 

اهليــوم النســبي ســيعطي معنــًى أوســع. 
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ــا حلقــة بســيطة مــن اجتامعــات مضــت وأخــرى ســتأيت.« أقنعنــي هبــذه العبــارة  »إنن
البســيطة، وقمــت بذلــك كــام تعلمــون.

ــا  ــا( بعده ــوي حلضوره ــول املعن ــى املفع ــي ع ــل ألثن ــذا الفع ــت هب ــت )بالغ اقتحَم
ــون  ــن يفتتن ــل كلَّ املجتمع ــذي جع ــاض ال ــا الفضف ــز( بثوهب ــاة ماركي ــدوس )فت ريمي
بمحاســن جســدها اخلــالب، غرفــَة االجتــامع. مــا إن تتحــرك حّتــى يتكّشــف جــزء بديــع 
ســاحر ُيذهــب العقــل. هكــذا أوصاهــا خالقهــا، اقربــت مــن بورخيــس الــذي بــدأ يــرى 

ــه: ــت بأذني ــوح اآلن، ومهس بوض
»أراك يف احلــاّمم«، وحــااًل بــدأت متاهــٌة جديــدة تنشــأ. وراح نمــور االجتــامع يــزأرون، 

حياولــون تضخيــم حجومهــم، عّلهــا تراهــم.
ــا واجلــامع شــيئان مقيتــان ألهنــام يكثــران مــن الكــون، الكــون جمــرد سفســطة،  »املراي
حتســس لواقــع مــا خمتلــف، املرايــا واجلــامع تكثــران األشــياء )تزيــد احلجــوم( بــال معنى«. 

هــذا مــا قالــه بورخيــس قبــل اللحــاق بفاتنــة ماركيــز.
اعتقــد الطبيــب أن بطــن ريميــدوس ســيكون خالًبــا حّتــى مــن الداخــل وبــدأ يــرشح: 

»ال يســتطيع طبيــب بمثــل رقــة مشــاعري أن يشــق بطنـًـا كبطــن ريميــدوس.«
تداخلت األفكار كثرًيا، وأصبح املنطق والفنتازيا ضيقن.

عندمــا بــدأ بوينــدا، غــادر طبيبــان ومهنــدس ورجــال أعــامل الغرفــة الصغــرية بحّجــة 
ارتباطهــام بمواعيــد مهّمــة. وأصبــح املجتمعــون أطفــااًل ونســاًء ورجــااًل. كــام كان هنــاك 
ــد  ــاآلراء، فق ــاور واإلدالء ب ــرق التح ــد ط ــا عّق ــقهم، م ــن يف عش ــاق اهلائم ــض العّش بع
اختلطــت عــى نحــو غريــب مــع ثرثــرات عاّمــة ويوميــة مــع بعــض األحــالم والتأمالت، 

وســادت فــوىض عارمــة مــكان االجتــامع.
»لقــد انكشــف املــكان عــى العــراء، أو عــى املــدى املطلــق، مل يعد هنــاك جــدران وغرفة 
اجتــامع صغــرية تقبــع يف أذهاننــا، لقــد أصبحنــا اآلن... عرضــًة للحيــاة.« مههــم عجــوز 
مســكن وكأّنــه خيطــط ملعركتــه األخــرية. بــدأت احلــوادث تتغــري وتأخــذ مســتويات أكثــر 

واقعّيــة، وقــد دونــت مــا ظننــت أهنــا احلــوادث األكثــر أمهّيــة يف تغيــري جمــرى االجتــامع.
وسأكتفي ببعض ما حدث وقتها.

ــقي  ــورة تس ــيدٌة وق ــت س ــام كان ــّري، بين ــٍل ب ــى وع ــار ع ــق الن ــل أني ــق قات أواًلـ أطل
ــت  ــار... كان ــالق الن ــوت إط ــمع ص ــا مل تس ــى إهن ــًدا حّت ــٍد ج ــكاٍن بعي ــا يف م أزهاره
ا عــر األســالك. تنّهــد القاتــل  تســتمع إىل عــازف نــاي حزيــن، كانــوا قــد نقلــوا آالمــه تــوًّ

ــال: ــارب ق ــر حم وبص
»إن حجم القتل عظيم، عظيم ال يصنعه سوى القتلة.«

كان يوخــا وقتئــذ قــد انتهــى منهــا، كانــت نظراتــه مــآلى بالشــفقة، كــام أّنــه يســتطيع أن 
ينســى بســهولة. وّبخهــا قائاًل:
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»كان بإمكاننــا أن نقــي أوقاًتــا ممتعــة لــوال رعونــة الرفــض لديــك.« وانــرصف يتابــع 
بنــاء عــرش زوجتــه الذهبــّي بعيــًدا عــن »اهلفــوات«، تربــت ابنتهــا )ماريانــا يوخــا( فيــام 

بعــد عــى كذبــٍة كبــرية جعلتهــا تــردد:
»هذا العامل لطيف، ومنّسق، ميء بالرومانسية.«

كلامهتــا كانــت تزيــد مــن أمل أّمهــا الــذي أصبــح غــري حمتمــل، حجــم مطلــق، حيــث إّنــه 
أغــرق نظريتنــا يف هاوّيــة كبــرية.

»مــأزق للبرشيــة.« قــال مارتينيــز، ذاك الــذي ينطــق بجملــة واحــدة فقــط كل مئــة عــاٍم 
مــن التأّمــل.

يف مــكان بعيــد عــن مركــز االجتــامع، أنجبــت ترييــزا لزوجهــا اثنــي عــرش ولــًدا وبنتن، 
ــة الســعيدة كانــت ترتــب  ــاة الزوجي ــاء. يف أوقــات فــراغ احلي ــة أبن ومــات يف بطنهــا ثالث
لــه بّزتــه لتتباهــى هبــا غيًبــا أمــام اجلميــع. إحــدى البنــات )بيــرا( تربــت غفلــًة عــى يــد 
ــا  ــا وحجمه ــا وذكرياهت ــت قريته ــا أحرق ــم، عندم ــرب منه ــن بالق ــت تقط ــاحرٍة كان س
احلقيقــي يف عقلهــا وقلبهــا، تنهــدت بارتيــاح، عاشــت بعدهــا حيــاًة يشــوهبا بعــض القلــق 

وقّلــة التــوازن يف مدينــٍة هبيــٍة.
»لــن نعــرف رّسهــا قبــل زمــن طويــل، ربــام يصلنــا كإحيــاءات، وقتهــا نســتطيع تصــّور 

تفســري مــا.« قــال صديقهــا الــذي يظــّن أهّنــا تعــاين حالــة اكتئــاب عرضيــة.
يف غمــرة الــكالم القــايس، كان شــاب وفتــاة يتبــادالن القبــل عــى بســاط ربيــع وســط 
ــامن  ــا حيل ــريان، كان ــى الط ــث ع ــتحراه، يبع ــن اس ــن أي ــط م ــرف بالضب ــدوء ال نع ه
بالشــمس، وســط تغافلهــام، أو غفلتهــام )فيــام لــو كانــا حمظوظــن(. أمضينــا قســًطا واســًعا 
مــن االجتــامع بعضنــا يتفــرج وبعضنــا حيلــم، وكان هنــاك مــن يــدّون مالحظاتــه اخلاصــة 

حــول حجمهــام احلقيقــي يف االجتــامع.
كام كان هناك أيًضا حنظلة ومحيد اللذان يرقان أحد البنوك.

 محيد: »لوال جهد البرشية يف مجع املال الستغرقت رسقٌة كهذه مئات السنن.« 
يرد حنظلة يف الشأن نفسه:

د عى وجهه اآلخر )طبيعة فعل الرقة(.« »حتديد رشعية امللكية، حيدِّ
»أنجــذب لقضــاء أوقــاٍت فارغــٍة وممتعــٍة وبــال رقيــب.« رّد محيــد عــى مــا اعَتَقــد أّنــه 

الســؤال.
جعلنــي مارتينيــز أحتــار كثــرًيا يف احلجــم احلقيقــي املطلــوب لتدويــن حمــر االجتــامع، 

قــال هبــدوء:
ــروف،  ــر يف احل ــم... فّك ــا تارخيه ــرون. إهّن ــده اآلخ ــام يري ــر ك ــك تفّك ــة جتعل »اللغ

ــة.«  ــا طازج ــا.... إهن ــا تارخًي ــل يف تعارجيه ــروف ال حتم احل
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ــال ألــف  ــوا شــعًرا ب ــا أن يكتب تعّجــب )أمــراء الشــعر( كيــف يســتطيع شــعراء أوروب
تســميٍة جلســد أنثــى.

الرقــم )53( ليــس مبالًغــا فيــه حتــى لــو أشــار إىل قــرون، إّنــه جمــّرد رقــم ال حيمــل يف 
ثنايــاه حجــاًم. 

»ماذا لو كان حجمي ال يضاهي الفراغ الذي يركه خلفه...؟« 
ــرد  ــه جم ــراغ... إّن ــا للف ــالل م ــوذ. احت ــلطة، النف ــدرة، الس ــالن الق ــو إع ــم ه »احلج

ــراغ. ــول... الف ــة ح ــري املنتهي ــه غ ا اجتامعات ــوًّ ــدأ ت ــذي ب ــدا ال ــال بوين ــالن.« ق إع
مثاًل:

ــري(  ــا الكث ــد منه ــي يوج ــك الت ــن )تل ــًدا، إحداه ــى وحي ــس يف املقه ــا جال ــام أن في
ــاة  ــدء إشــكال مــا لغــري حي ــا لرهــِة ب ــي بحــرارة وجلســت، بقيــت واقًف اقربــت، حّيتن

ــكلة؟ ــن مش ــل م ــت: ه ــال، قال األطف
»نعمـ ..... إّن هذا الكريس حمجوز« 

حمجوز! ملن؟
»للفراغ...« رحلت هبدوء. 

هناك من يّشوش صفاء الفراغ، ال يملؤه بل حيرمني إياه.
انتهى.
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