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المقدمة عصر الغضب

فــي ســنة 1982، صــاغ طبيــب أمريكــي يدعــى الري دو مصطلــح “مــرض الوقــت” لوصــف االعتقــاد 

الوســواس بــأن الوقــت ينفــد، وال يوجــد مــا يكفــي منــه، وأن عليــك اإلســراع باســتمرار لّلحــاق بــه”. والعالــم 

كلــه اليــوم مصــاب “بمــرض وقــت”.  

بيــد أن الوقــت حــان اآلن لرفــض اندفاعنــا الوســواس ألداء كل شــيء بســرعة.  الســرعة ليســت دائمــًا 

السياســة األفضــل، فالتطــور يعمــل وفــق مبــدأ البقــاء لألصلــح، وليــس لألســرع.  حيــن نســرع فــي حياتنــا، 

فإننــا نحمــل أنفســنا فــوق طاقتهــا إلــى حــّد االنهيــار.

وهــذا الكتــاب ليــس إعــان حــرب علــى الســرعة، فالســرعة ســاعدت فــي إعــادة تشــكيل عالمنــا. مــن يريــد 

أن يعيــش مــن دون إنترنــت أو طائــرة؟ المشــكلة هــي أن حبنــا للســرعة، هوســنا بفعــل المزيــد والمزيــد فــي 

وقــت أقصــر فأقصــر، قــد ذهــب بنــا بعيــدًا جــدًا.   

ال شــك أّن حركــة البــطء تتداخــل مــع الحمــات المناهضــة للعولمــة. ويؤمــن أنصــار كا الحركتيــن بــأن 

التوربــو _ رأســمالية تدفــع هــذا الكوكــب، والبشــر الذيــن يعيشــون فيــه، نحــو رحلــة إلــى االنهيــار مــن دون 

عــودة. إنهــم يدعــون أن حياتنــا ستتحســن حيــن نســتهلك ونصنــع ونعمــل بوتيــرة معقولــة. لكــن نشــطاء 

حركــة البــطء يشــتركون فــي قواســم مشــتركة مــع المعتدليــن فــي الحــركات المضــادة للعولمــة، مــن 

حيــث إنهــم ال يبتغــون تدميــر النظــام الرأســمالي، بــل يســعون إلــى أن يمنحــوا هــذا النظــام وجهــًا إنســانيًا. 

يتحــدث عــن “العولمــة الفاضلــة”. لكــن حركــة البــطء تذهــب إلــى مــا هــو أعمــق وأوســع مــن مجــرد اإلصاح 

االقتصــادي. فهــم إذ يصوبــون بنادقهــم نحــو صنــم الســرعة الزائــف، يضربــون فــي قلــب مــا ســيكون عليــه 

إنســان عصــر رقاقــة الســيليكون. 

مــا زالــت حركــة البــطء فــي طــور التشــكل، فليــس لديهــا مقــر مركــزي، وتقــدم جماعــات األســباب الداعمــة 

لفلســفة البــطء. ومــن بيــن هــذه الجماعــات “نــادي الكســل” فــي اليابــان، و”مؤسســة لونــغ نــاو” فــي 

الواليــات المتحــدة، و”جمعيــة إبطــاء الزمــن” فــي أوروبــا.  

الفصل األول أفعل كل شيء بسرعة أكبر

تتولــى الســاعة اتخــاذ القــرارات بــدءًا مــن لحظــة االســتيقاظ األولــى. وهكــذا تمضــي األمــور علــى مــدار 

اليــوم، نهــرول مــن موعــد إلــى آخــر.  
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لطالمــا رزح اإلنســان تحــت عبوديــة الوقــت، مستشــعرًا وجــوده وســطوته، لكــن مــن دون أن يتوصــل إلــى 

تعريــف مؤكــد لــه. فتســاءل القديــس أوغســطين فــي القــرن الرابــع الميــادي متأمــًا: “مــا هــو الوقــت 

إذن؟ إذا لــم يســألني أحــد فأنــا أعــرف الجــواب، أمــا إذا رغبــت فــي شــرحه لشــخص يســألني، فأنــا بصراحــة 

ــا اليــوم، بعــد مــرور 1600 ســنة، وعقــب صــراع مــع بضــع صفحــات لســتيفن  ال أعــرف الجــواب”. ويمكنن

َهوكنــغ أن نفهــم تمامــًا كيــف شــعر أوغســطين. لكــن، مــع أن الوقــت يبقــى محيــرًا، فــإن المجتمعــات 

طــورت طرقــًا خاصــة بهــا لقيــاس مــروره.  

الوقــت  التاليــة تقســيم  وبعدمــا تعلــم أســافنا قيــاس األعــوام والشــهور واأليــام، كانــت خطوتهــم 

ــل  ــم لمعرفــة مواســم زراعــة المحاصي ــى وحــدات أصغــر. فقــد اســتخدمت الحضــارات القديمــة التقاوي إل

وحصادهــا. ومنــذ البدايــة، أثبــت ضبــط الوقــت أنــه ســاح ذو حديــن.  فمــن الجانــب اإليجابــي، تتيــح جدولــة 

المواعيــد للمــرء أن يعــزز كفاءتــه، ســواء أكان فاحــًا أو مهنــدس برمجيــات. لكــن الحــال ينقلــب بمجــرد 

أن نبــدأ بتقســيم الوقــت، إذ ســرعان مــا يهيمــن الوقــت علينــا، فنغــدو عبيــدًا للمواعيــد. تمنحنــا جــداول 

ــا المهــل الزمنيــة ســببًا لاســتعجال.  ــة، وتقــدم لن ــًا زمنّي المواعيــد ُمَه

وحيــن أتاحــت لنــا الســاعات أن نجــدول مواعيدنــا اليوميــة، وفــي غيــاب ســاعات دقيقــة، ســارت الحيــاة 

وفقــًا لمــا يدعــوه علمــاء االجتمــاع “الوقــت الطبيعــي”.  فــكان النــاس ينجــزون أعمالهــم عندمــا يــرون أن 

الوقــت مناســب، ال عندمــا تخبرهــم ســاعة معصمهــم بذلــك. كانــوا يأكلــون عندمــا يجوعــون، وينامــون 

عندمــا يغلــب عليهــم النعــاس. ومــع ذلــك، فــإن معرفــة الوقــت مضــت منــذ القــدم جنبــًا إلــى جنــب مــع 

إبــاغ النــاس بمــا يتعيــن عليهــم فعلــه.   

ثــّم باتــت جدولــة المواعيــد أســلوب حيــاة إبــان الثــورة الصناعيــة، حيــن بــدأ العالــم ينحــو إلــى اإلفــراط فــي 

الســرعة. لــم يكــن فــي وســع أحــد قبــل عصــر اآللــة التحــرك أســرع مــن حصان يعــدو، غير أن قــدرة المحركات 

غيــرت كل شــيء. وفجــأة، أصبــح مــن الممكــن أن ينتقــل النــاس والمعلومــات والمــواد مســافات طويلــة 

بســرعات أكبــر مــن أي وقــت مضــى بمجــّرد تدويــر مفتــاح. لقــد فتحــت الســرعات الجديــدة آفاقــًا ال يمكــن 

تخيلهــا مــن االزدهــار، وتلقفــه النــاس بتــوق شــديد.  

تغــّذت الرأســمالية الصناعيــة علــى الســرعة، وكافأتهــا علــى نحــو لــم يســبق لــه مثيــل، فالشــركات األكثــر 

ســرعة فــي تصنيــع منتجاتهــا وشــحنها، تســتطيع التفــوق علــى منافســيها. وكلمــا أســرعت فــي تحويــل 

ــاح. وليــس مصادفــًة أن تدخــل  ــد مــن األرب ــح، عجلــت فــي إعــادة اســتثماره لجنــي مزي رأس المــال إلــى رب

عبــارة “الكســب الســريع” اللغــة فــي القــرن التاســع عشــر.

وفــي عــام 1748، مــع بــزوغ فجــر عصــر الصناعــة، بــاَرك بنجاميــن فرانكليــن زواج الربــح والســرعة عبــر 
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مقولتــه التــي ذهبــت مثــًا يتــردد: “الوقــت هــو المــال”. ومنــذ أن صــارت كل دقيقــة تكلــف مــااًل، وجــدت 

الشــركات نفســها تخــوض ســباق ال ينتهــي لتســريع اإلنتــاج.  

ومــع انتشــار التصنيــع والتمــدن، أتــى القــرن التاســع عشــر محمــًا بعــدد هائــل مــن االختراعــات المصممــة 

لمســاعدة النــاس فــي الســفر، والعمــل، والتواصــل بمزيــد مــن الســرعة. وكمــا أشــار زائــر ســويدي، فقــد 

كانــت غالبيــة اآلالت الخمــس عشــرة ألفــًا المســجلة فــي مكتــب بــراءات االختــراع األمريكــي فــي 1850 

مصممــة “لزيــادة الســرعة وتوفيــر الوقــت والجهــد”.  

ــٍط دقيــق للوقــت.  ــدة اســتغااًل كامــًا مــن دون ضب ــات الجدي ــًا اســتغال أي مــن التقني ــم يكــن ممكن ل

فالســاعة هــي “نظــام تشــغيل” الرأســمالية الحديثــة. وقــد عــّرف الناقــد االجتماعــي لويــس َممفــورد 

الســاعة بأنهــا: “اآللــة الرئيســة” للثــورة الصناعيــة. 

ــزام بالمواعيــد علــى دفعــة كبــرى عندمــا نزلــت أول ســاعة منبــه إلــى األســواق فــي 1876.  حصــل االلت

وبعــد بضــع ســنوات، بــدأت المعامــل بتركيــب ســاعات للعامليــن كــي تــدق فــي بدايــة ونهايــة كل ورديــة، 

ــة،  ــة كل ثاني ــر أهمي ــاد الضغــط لتقدي ــدأ “الوقــت مــن ذهــب” فــي طقــس يومــي. ومــع ازدي مضمــرة مب

باتــت الســاعة المحمولــة رمــزًا ينــم عــن المكانــة.  وانضــم فقــراء الواليــات المتحــدة إلــى نــوادي يانصيــب 

تجــري ســحوبات أســبوعية للفــوز بســاعة.  

وحيــن أحكمــت الســاعة قبضتهــا، وأتاحــت التقنيــة إنجــاز كل شــيء بســرعة أكبــر، تغلغلــت روح الســرعة 

واالســتعجال فــي كافــة مناحــي الحيــاة. فيمــا اكتشــف نيتشــه فــي ســنة 1880 تنامــي ثقافــة “الســرعة 

والعجلــة غيــر الائقــة التــي ترغــب فــي فعــل كل شــيء فــورًا”. وبــدأ المفكــرون ياحظــون أن التكنولوجيــا 

تؤثــر فينــا بقــدر مــا نؤثــر فيهــا.   

وكذلــك فــإن الوقــت دوري فــي ديانــة الشــنتو اليابانيــة التــي تتعايــش بوئــام مــع الشــكل المحلــي للبوذيــة. 

غيــر أن اليابــان، بعــد عــام 1868، وبحماســة تــكاد تفــوق طاقــة البشــر، قــررت اللحــاق بركــب الغــرب. ولكــي 

تســتحدث حكومــة ميجــي اقتصــادًا رأســماليًا حديثــًا، عمــدت إلــى اســتيراد الســاعة والتقويــم الغربييــن، 

وبــدأت الترويــج لفضائــل االلتــزام بالمواعيــد واالســتفادة مــن الوقــت.   إن حياتــي الشــخصية تناســب هــذا 

النمــط. بعدمــا أتملــص مــن بعــض أعمالــي مــن أجــل لعبــة تنــس إضافيــة، اضطــر ألن أســرع فــي بقيــة يومــي 

للحــاق بالركــب. فأســرع فــي قيــادة ســيارتي، وفــي المشــي، وأتخطــى حكايــات مــا قبــل النــوم.

ــد مــن الوقــت، ومــا يرافــق  ــا كــي تســاعدني فــي كســب مزي ــع إلــى التكنولوجي وكأي شــخص آخــر، أتطل

ذلــك مــن الشــعور بعجلــة أقــل. بيــد أن التكنولوجيــا صديــق زائــف. فهــي حتــى عندمــا توفــر لــك الوقــت، 

ــًا مــا تفســد معروفهــا بتوليــد مجموعــة جديــدة كاملــة مــن الواجبــات والرغبــات.   غالب
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ــاة. كتــب مــارك ِكنغــِول أســتاذ الفلســفة فــي  ــًا مــن المــوت، ال مــن الحي ــرى آخــرون فــي الســرعة هروب ي

جامعــة تورونتــو، ببصيــرة ثاقبــة عــن عبــادة الســرعة فــي العالــم المعاصــر. “علــى الرغــم ممــا يظــن النــاس، 

فــإن نقاشــاتهم عــن الســرعة ال تــدور حــول الوضــع الحالــي للتكنولوجيــا، بــل حــول مــا هــو أعمــق. إنهــا تعبيــر 

عــن رغبــة اإلنســان فــي التجــاوز والتســامي. ومــن الصعــب أن نفكــر فــي أننــا ذاهبــون إلــى المــوت. لذلــك 

ــون.  والســرعة، مــع مــا تمنحــه مــن اندفــاع  ــا فان ــا عــن إدراك أنن ــى تلمــس ســبل تصرفن نســعى دائمــًا إل

حســي، هــي إحــدى اســتراتيجيات تشــتيت االنتبــاه”. 

ــا نوعــًا مــن المعالجيــن لمســاعدتنا فــي التعامــل  ــا اخترعن ــا إزاء الوقــت مريعــًا جــدًا، لدرجــة أنن ــات ُعصابن ب

معــه.  تعالــوا إلــى زمــن معلمــي إدارة الوقــت. نصائحهــم معروضــة فــي كتــب ونــدوات ال تعــد وال تحصــى. 

ــام بهــا علــى  ــام بأمــور أقــل مــن أجــل القي ــد منهــم بالقي وال شــك أن بعضهــا منطقــي، إذ يوصــي العدي

نحــو أفضــل، وهــو مــا يعــد العقيــدة األساســية لفلســفة البــطء. ومــع ذلــك فــإن معظمهــم يفشــلون فــي 

عــاج جــذور وعكتنــا: عــاج هاجــس توفيــر الوقــت.

الفصل الثاني البطء جميل

تقــع مدينــة ومنتجــع واغريــن فــي عمــق جبــال األلــب النمســاوية، حيــث تعيــش هــذه البلــدة وادعــة وفــق 

وتيــرة بطيئــة.

تتجــاوز هــذه البلــدة مجــرد العيــش بإيقــاع بطــيء، لتغــدو مــرة فــي الســنة ُمنطلقــًا لفلســفة البــطء. ففــي 

شــهر أكتوبــر مــن كل عــام، تســتضيف واغريــن المؤتمــر الســنوي لجمعيــة إبطــاء الزمــن.  يقــع المقــر الرئيــس 

لهــذه الجمعيــة فــي مدينــة كاِغنفــورت النمســاوية، وتمتــد قاعــدة عضويتهــا عبــر وســط أوروبــا، وتعــد 

الجمعيــة الرائــدة فــي حركــة البــطء. فهــي تضــم أكثــر مــن ألــف عضــو، هــم جنــود مشــاة فــي الحــرب علــى 

عبــادة الســرعة. وهــذا يعنــي فــي الحيــاة اليوميــة اإلبطــاء عندمــا يكــون اإلبطــاء منطقيــًا. 

تنشــر الجمعيــة دراســات جــادة عــن عاقــة اإلنســان بالوقــت، وتثيــر نقاشــات مصحوبــة بإعانــات دعائيــة 

ســاخرة.  وتجــوب دوريــات ينظمهــا األعضــاء مراكــز المــدن، وهــم يرتــدون قمصانــًا ُكتــب عليهــا شــعار 

“الرجــاء عجلــوا!”. كمــا أن الجمعيــة أرســلت مؤخــرًا طلبــًا إلــى اللجنــة األولمبيــة الدوليــة تدعــو فيــه إلــى منــح 

ميداليــة ذهبيــة للرياضييــن الذيــن يحّققــون الوقــت األبطــأ.

فــي المؤتمــر الســنوي للجمعيــة فــي ســنة 2002، قــدم ســبعون عضــوًا مــن ألمانيــا والنمســا وسويســرا 

إلــى واغريــن، لمــدة ثاثــة أيــام قضوهــا فــي التــداول بشــأن عــدد مــن المواضيــع االجتماعيــة اليافطــة 

المعلقــة فــي قاعــة االجتماعــات الرئيســة تتحــّدث عــن مجلــدات بأكملهــا: “البدايــة هــي عندمــا يحيــن 

الوقــت المناســب”.     
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فــي إحــدى ورش العمــل التــي عقــدت فــي بهــو الفنــدق، أدار طالبــا فلســفة، النقــاش حــول فــن أال تفعــل 

شــيئًا علــى اإلطــاق. كانــوا يستكشــفون طرقــًا مــن اإلبطــاء أكثــر براغماتيــة. فقــد قــدم أحــد رواد األعمــال 

ورشــة عمــل عــن خطتــه، إلنشــاء أول فنــادق “البــطء” فــي العالــم. 

وأعضــاء الجمعيــة ليســوا وحدهــم.  فثمــة أنــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم يتكاتفــون فــي مجموعــات 

مواليــة لحركــة البــطء. أكثــر مــن ســبعمئة يابانــي ينتمــون اآلن إلــى “نــادي الكســل” الــذي يدعــو إلــى 

تخفيــف الســرعة، وإلــى حيــاة أكثــر صداقــة مــع البيئــة. فــي عــام 2001، بــادر أحــد مؤسســي نــادي الكســل، 

عالــم األنثروبولوجيــا والناشــط البيئــي كيبــو أويــوا، إلــى نشــر دراســة تســتقصي مختلــف حمــات البــطء فــي 

العالــم. حمــل الكتــاب اســم “البــطء جميــل” وصــدر حتــى اآلن فــي اثنتــي عشــرة طبعــة. 

تنتمــي المنظمــات المؤّيــدة لحركــة البــطء اليــوم، إلــى تــراث مقاومــة بــدأت منــذ فتــرة طويلــة قبــل العصــر 

الصناعــي. فحتــى فــي العالــم القديــم، ثــار غضــب أجدادنــا ضــد طغيــان ضبــط الوقــت. ففــي عــام 200 قبــل 

الميــاد، خــط الكاتــب المســرحي الرومانــي بلوتــوس الرثــاء اآلتــي:

فلتحل لعنة اآللهة على أول إنسان عرف كيف يميز بين الساعات.

ال شــك أن الوقــت موضــوع ســاخن هــذه األيــام. فكيــف علينــا اســتغاله؟ ومــن يســيطر عليــه؟ وكيــف 

يمكننــا تخفيــف عصبيتنــا حيالــه؟ يعتقــد جيريمــي ريفكيــن، الخبيــر االقتصــادي األمريكــي، أن قضيــة الوقــت 

قــد تكــون القضيــة الحاســمة فــي القــرن الحــادي والعشــرين. كتــب فــي كتابــه “حــروب الوقــت” الصــادر فــي 

1987 قائــًا: “المعركــة قادمــة ال محالــة علــى سياســة الوقــت. ونتائجهــا قــد تحــدد المســار المســتقبلي 

للسياســة فــي كل أنحــاء العالــم فــي القــرن المقبــل”. 

الفصل الثالث الطعام: االنقالب على السرعة 

احتــل االســتعجال مقعــده علــى مائــدة الطعــام خــال الثــورة الصناعيــة. ففــي القــرن التاســع عشــر، وقبــل 

وقــت طويــل مــن اختــراع طلبــات البرغــر مــن الســيارة، لخــص أحــد المراقبيــن الطريقــة األمريكيــة فــي تنــاول 

الطعــام كاآلتــي: “ابلــع اللقمــة، غــّب الرشــفة، وانصــرف”.  

وبحلــول أواخــر عشــرينيات القــرن الماضــي، أعلنــت إميلــي بوســت عميــدة اإلتيكيــت األمريكــي، أن حفــات 

العشــاء يجب أال تســتمر أكثر من ســاعتين ونصف. والوجبات اليوم ليســت ســوى وقفات تزود بالوقود. 

فبــداًل مــن الجلــوس مــع العائلــة أو األصدقــاء، فإننــا غالبــًا مــا نــأكل منفرديــن، أو علــى الماشــي، أو فــي 

أثنــاء تأديــة أمــر آخــر – العمــل، وقيــادة الســيارة، وقــراءة الصحــف، وتصفــح اإلنترنــت .

ينعكــس تســارع طاولــة الطعــام علــى المشــهد فــي المزرعــة، ففيهــا تســتخدم اليــوم األســمدة الكيميائيــة 
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الصارمــة،  والتربيــة  النمــو،  وهرمونــات  للهضــم،  المحّســنة  الحيويــة  والمضــادات  اآلفــات،  ومبيــدات 

والتعديــل الوراثــي، وكل مــا عرفــه اإلنســان مــن حيــل علميــة لخفــض التكلفــة وزيــادة الغــال وجعــل 

الماشــية والمحاصيــل تنمــو بســرعة أكبــر. واختفــى مــّاك األراضــي الصغيــرة لمصلحــة مصانــع المــزارع، 

التــي تنتــج طعامــًا ســريعًا ورخيصــًا، بمواصفــات موحــدة.

وحيــن انتقــل أســافنا إلــى المــدن، وفقــدوا صلتهــم بــاألرض، أحّبــوا فكــرة “وجبــات ســريعة لعصــر ســريع”. 

فكلمــا ازدادت معالجــة الطعــام، كان ذلــك أكثــر ماءمــة وأفضــل.     

وحيــن اســتعمرت أفــران الميكروويــف مطابخنــا فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، صــار زمــن الطبــخ يقــاس 

ــن. فاألمريكيــون  بالثوانــي. وبطبيعــة الحــال، فــإن عــادات طعــام النــاس، ومواقفهــم مــن الطعــام، تتباي

يخصصــون وقتــًا للطعــام يقــل عــن جميــع اآلخريــن، يبلــغ نحــو ســاعة فــي اليــوم. والبريطانيــون والكنديــون 

ليســوا أفضــل حــااًل بكثيــر. أمــا فــي جنــوب أوروبــا، فمــا زال ُينظــر إلــى الطعــام الجيــد بوصفــه مكســبًا ثقافيــًا 

حقيقيــًا. مــع ذلــك، أخــذ النــاس يتعلمــون تنــاول الطعــام علــى الطريقــة األنجلوسكســونية المتعجلــة خــال 

أيــام األســبوع العاديــة.  

وبإجــراء قليــل مــن البحــث يتبّيــن أن “الطعــام الرخيــص” مــا هــو إال توفيــر مزيــف فــي التكلفــة. ففــي ســنة 

2003، أجــرى باحثــون مــن جامعــة إســيكس دراســة عــن دافعــي الضرائــب البريطانييــن، اتضــح فيهــا أنهــم 

ينفقــون مــا يصــل إلــى 3.2 مليــار جنيــه إســترليني ســنويًا فــي إصــاح األضــرار التــي تتســبب بهــا الزراعــة 

الصناعيــة فــي حــق البيئــة وصحــة اإلنســان.

لكــن الكثيــر مــن النــاس أخــذوا يتنبهــون فصــاروا يتمهلــون فــي المزرعــة، ويبطئــون فــي المطبــخ، ويتأّنــون 

علــى الطاولــة. ونجــد حركــة دوليــة يلّخــص اســمها هدفهــا: “الطعــام البطــيء” 

رومــا عاصمــة بلــد يعشــق الطعــام. ويمتــد الغــداء طويــًا بعــد الظهــر، علــى الشــرفات الظليلــة المطّلــة 

علــى تــال توســكانا المكســوة بكــروم العنــب. وحيــن تــدق الســاعة لتعلــن حلــول منتصــف الليــل فــي 

حانــات إيطاليــا العليــا والســفلى، تــرى العشــاق مــا زالــوا يتغازلــون علــى أطبــاق البروشــوتو والرافيولــي 

المصنوعــة يدويــًا. غيــر أن اإليطالييــن فــي هــذه األيــام غالبــًا مــا يّتبعــون نهجــًا أســرع فــي الطعــام. وبــات 

شــباب رومــا وصباياهــا يميلــون إلــى التهــام شــطيرة كبيــرة بســرعة بــداًل مــن صــرف بعــد الظهــر فــي صنــع 

ــم ُيفقــد كل  ــع أنحــاء البــاد. لكــْن ل ــات الســريعة فــي جمي ــرت محــات الوجب ــة الطازجــة. وتكاث المعكرون

شــيء، إذ مــا زالــت ثقافــة الطعــام الجيــد، تعنــي الكثيــر للنفــس اإليطاليــة، ولهــذا فــإن إيطاليــا تعــّد فــي 

طليعــة حركــة “الطهــو البطــيء”. 

اجتذبــت حركــة “الطعــام برســالتها الحديثــة جــدًا” “ُكل جيــدًا وحافــظ علــى الكوكــب” 78 ألــف عضــو 
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مــن أكثــر مــن خمســين بلــدًا. ومــن المائــم أن حركــة “الطعــام البطــيء” اتخــذت مــن الحلــزون رمــزًا لهــا، 

لكــن ذلــك ال يعنــي أن أعضاءهــا كســالى. فحتــى فــي قيــظ يوليــو الشــديد، وجدنــا المكتــب الرئيــس فــي 

بلــدة “بــرا” الصغيــرة جنــوب تورينــو يعــج بكــوادر شــابة عالميــة يــردون علــى الرســائل اإللكترونيــة، ويحــررون 

البيانــات الصحفيــة، ويضعــون اللمســات األخيــرة علــى النشــرات اإلخباريــة التــي يرســلونها إلــى كل األعضــاء 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.  

تعــارض حركــة “الطعــام البطــيء” فــي إطــار عقيدتهــا البيئيــة، التعديــل الوراثــي للمــواد الغذائيــة، وتــروج 

ــر، فــإن مــن  ــة أكث ــة مغذي ــة العضوي ــأن األغذي ــًا قاطعــًا ب ــم يقــدم أحــد إثبات ــه ل ــة. ومــع أن للزراعــة العضوي

الواضــح أن لألســاليب التــي يســتخدمها العديــد مــن المزارعيــن أثــرًا مضــرًا بالبيئــة، وأنهــا تلــوث الميــاه 

ــة.    ــات، ويتســبب باســتنزاف الترب ــة، مــا يســفر عــن قتــل غيرهــا مــن النبات الجوفي

جــاءت حركــة “الطعــام البطــيء” جــزءًا مــن رد فعــل أوســع نطاقــًا بكثيــر علــى ثقافــة الســرعة العاليــة والربــح 

الســريع فــي صناعــة الطعــام العالميــة. فبعــد نصــف قــرن مــن النمــو، ســجل ماكدونالــدز أول خســائره فــي 

ســنة 2002، فبــدأ علــى الفــور بإغــاق بعــض فروعــه فــي الخــارج. 

يمكــن للطبــخ أن يكــون أكثــر بكثيــر مــن مجــرد عمــل روتينــي. إّنــه يربطنــا بمــا نــأكل. مــن أيــن جــاء، وكيــف 

تؤثــر نكهاتــه، ومــاذا ســيفعل لصحتنــا. نشــعر بالفــرح الحقيقــي حيــن نصنــع طعامــًا ُيمتــع اآلخريــن. وعندمــا 

ال يكــون التعجــل جــزءًا مــن الوصفــة، يصبــح الطبــخ وســيلة رائعــة لاســترخاء، طقــس ينطــوي علــى ميــزة 

تأمليــة.  

ويمكــن أن يحقــق تقاســم الطعــام أكثــر مــن مجــرد تعزيــز انســجامنا معــًا، إذ تشــير الدراســات التــي أجريــت 

فــي عــدة بلــدان إلــى أن أطفــال األســر التــي تتنــاول الطعــام معــًا بانتظــام، أكثــر نجاحــًا فــي الدراســة، وأقــل 

عرضــة للمعانــاة مــن اإلجهــاد، أو التدخيــن، فــي ســن مبكــرة. 

الفصل الرابع المدن: مزج القديم بالجديد

بموجــب مرســوم محلــي، أصبحــت عذوبــة الحيــاة، قانونــًا يحكــم بلــدة بــرا وثــاث مــدن إيطاليــة أخــرى، 

بوحــي حركــة “الطعــام البطــيء” وبالتحــول إلــى مــاذات للهــروب مــن جنــون الســرعة. وتعــاد اآلن صياغــة 

كل جوانــب الحيــاة الحضريــة بمــا يتماشــى مــع مبــادئ بترينــي: المتعــة قبــل الربــح، واإلنســان قبــل المقــر 

البطيئــة( وتضــم اآلن فــي  )المــدن  باســم  الحركــة  الســرعة. وُعمــدت  الرئيــس للشــركة، والبــطء قبــل 

عضويتهــا أكثــر مــن ثاثيــن بلــدة فــي إيطاليــا وخارجهــا.

إن وضــع كلمــة “بطــيء” إلــى جانــب “مدينــة” يبــدو جذابــًا لمــن يقطــن مدينــة الهثــة مثــل لنــدن. ويتضمــن 
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بيــان المــدن البطيئــة خمســة وخمســين تعهــدًا، مثــل تخفيــف الضوضــاء وحركــة المــرور، وزيــادة المســاحات 

ــع  ــن المحلييــن والمحــات، واألســواق، والمطاعــم التــي تبي الخضــراء ومناطــق المشــاة، ودعــم المزارعي

منتجاتهــم، وترويــج التكنولوجيــا التــي تحمــي البيئــة، والحفــاظ علــى تقاليــد الجمــال والطهــو المحليــة، 

وتعزيــز روح الضيافــة وحســن الجــوار. إن المدينــة البطيئــة أكثــر مــن مجــرد مدينــة ســريعة قــررت أن تتباطــأ.  

فمغــزى الحركــة هــو خلــق بيئــة يمكــن فيهــا للنــاس أن يقاومــوا ضغــط العيــش تبعــًا للســاعة، وأن ينجــزوا 

كل شــيء بســرعة.  

دعونــا نبــدأ بالحــرب علــى الســرعة. القيــادة المتهــورة قديمــة ِقــَدم الســيارة نفســها. وأصبحــت الضغــوط 

الراميــة إلــى إبطــاء حركــة المــرور أقــوى اليــوم مــن أي وقــت مضــى. فقــد زرعــت الحكومــات مطبــات 

ــرادار، وخفضــت الحــدود القصــوى للســرعة،  الســرعة، وضّيقــت الشــوارع، ومــألت الطرقــات بكاميــرات ال

وأطلقــت الحمــات اإلعاميــة ضــد القيــادة الســريعة. فــإن ردة الفعــل على تجاوز حدود الســرعة اســتعرت 

علــى المســتوى الشــعبي. عندمــا نحافــظ علــى هدوئنــا فــي القيــادة، نصبــح أكثــر هــدوءًا مــع عائلتنــا، وفــي 

عملنــا، وفــي كل شــيء.  

الفصل الخامس ثنائية الذهن والجسد: العقل السليم في الجسم السليم

حيــن نحافــظ علــى الذهــن نشــطًا دائمــًا فإننــا نســيء اســتخدام أثمــن مــا لدينــا مــن مــوارد طبيعيــة. صحيــح 

أن بمقــدور الدمــاغ أن يجتــرح العجائــب حيــن يكــون فــي حالــة نشــاط قصــوى، لكنــه ســيفعل أكثــر مــن ذلــك 

بكثيــر إذا مــا أتيحــت لــه فرصــة اإلبطــاء مــن وقــت إلــى آخــر. يمكــن لتخفيــض نشــاط الذهــن أن يحقــق صحــة 

ــرًا أكثــر إبداعــًا، ويمكــن أن يجلــب لنــا مــا يســميه  ــًا، وتركيــزًا معــززًا، وتفكي أفضــل، وأن يمنــح هــدوءًا داخلي

ميــان كونديــرا “حكمــة البــطء.”

يعتقــد الخبــراء أن للدمــاغ وضعيــن للتفكيــر. كتــب الطبيــب النفســاني البريطانــي غــاي كاكســتون كتابــًا 

بعنــوان: “دمــاغ أرنــب وعقــل ســلحفاة - لمــاذا يزيــد الــذكاء عندمــا تقلــل التفكيــر”. وفيــه أطلــق علــى 

الوضعيــن اســم: “التفكيــر الســريع” و”التفكيــر البطــيء” التفكيــر الســريع متعقــل، تحليلــي، خطــي، منطقــي. 

وهــو مــا نفعلــه تحــت ضغــط تــكات الســاعة. أمــا التفكيــر البطــيء فهــو حــدس، ملغــز وإبداعــي. وهــو مــا 

نفعلــه عندمــا ينتهــي الضغــط، ونــدع األفــكار علــى الموقــد لتنضــج علــى مهلهــا. إنــه يثمــر أفــكارًا غنيــة 

ودقيقــة. ويظهــر التصويــر بالمســح أن وضَعــي التفكيــر ُيصــدران موجــات مختلفــة فــي الدمــاغ: موجــات 

ألفــا وثيّتــا أبطــأ خــال التفكيــر البطــيء، وموجــات بيتــا أســرع خــال التفكيــر الســريع. وأظهــرت األبحــاث أن 

التفكيــر الخــاق يــزداد عندمــا يكــون المــرء هادئــًا، ومتأنيــًا، وغيــر مجهــد.   

فكيــف يســتطيع مــن تبقــى منــا الوصــول إلــى حالــة التفكيــر البطــيء، خصوصــًا فــي عالــم يقــدم المكافــآت 
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للســرعة والحركــة؟ الخطــوة األولــى هــي االســترخاء، وطــرح التملمــل جانبــًا، ووقــف الصــراع، وتعلــم 

كيفيــة تقبــل الغمــوض والســكون. انتظــار األفــكار ريثمــا تختمــر بهــدوء تحــت الــرادار، بــداًل مــن الســعي إلــى 

إظهارهــا علــى الســطح بالعصــف الذهنــي.  

يعــد التأمــل ســبيًا لتدريــب الذهــن علــى االســترخاء، فهــو يخفــض ضغــط الــدم، ويولــد فــي الدمــاغ مزيــدًا 

مــن موجــات ألفــا وثيتــا البطيئــة. وأظهــرت األبحــاث أن تأثيــرات التأمــل تســتمر طويــًا بعــد انتهائــه. بــل إن 

هنــاك أدلــة علــى أن التأمــل يمنحــك الســعادة.   

اكتشــف عالــم اللياقــة البدنّيــة أيضــًا الصلــة بيــن العقــل والجســم، ودور البــطء فــي الحفــاظ عليهمــا معــًا 

فــي حالــة ســليمة. تتعــارض فكــرة التماريــن الرياضيــة البطيئــة بــا شــك مــع طبيعــة العصــر.  فصالــة القــرن 

الحــادي والعشــرين الرياضيــة أشــبه بمعبــد للصخــب والعنــف، وتســتند العديــد مــن الرياضــات التــي ظهــرت 

منــذ قــرون فــي آســيا إلــى إبطــاء الجســم وتســكين الذهــن، وهــو مزيــج قــادر علــى أن يقــدم فوائــد أكثــر من 

مجــرد التعــرق علــى ســلم التمريــن الكهربائــي. لنأخــذ مثــًا اليوغــا، وهــو نظــام قديــم مــن التماريــن البدنيــة 

والروحيــة والذهنيــة التــي تســعى إلــى وئــام الجســم والذهــن والــروح. فكلمــة “يوغــا” تعنــي “توحيــد” 

فــي اللغــة السنســكريتية. لكننــا فــي الغــرب نميــل إلــى التركيــز فــي الجانــب البدنــي مــن حيــث التحكــم 

فــي التنفــس، والبــطء، والحركــة االنســيابية، والهيئــة، والوضعيــات. وبمقــدور اليوغــا أن تفعــل المعجــزات 

للجســم، مــن حيــث شــد العضــات وانســجامها، وتقويــة جهــاز المناعــة، وتعزيــز الــدورة الدمويــة، وزيــادة 

مرونــة الجســد. 

الفصل السادس الطب: األطباء والصبر

األطبــاء فــي جميــع مستشــفيات وعيــادات العالــم يتعرضــون لضغــوط كــي يتعاملــوا مــع المرضــى بســرعة. 

فــي هيئــة الصحــة الوطنيــة المثقلــة باألعبــاء فــي بريطانيــا، تســتغرق زيــارة الطبيــب العــام فــي المتوســط 

حوالــي ســت دقائــق. واألطبــاء، حتــى فــي المستشــفيات الخاصــة الممولــة تمويــًا جيــدًا، واقعــون فريســة 

ــر مــن األحيــان عامــل حاســم فــي الطــب، شــاهدنا مسلســل  العجلــة. وبطبيعــة الحــال، الســرعة فــي كثي

“غرفــة الطــوارئ” وكيــف أن المريــض مهــدد بالمــوت إذا لــم ُتســتأصل الزائــدة الدوديــة الملتهبــة، أو لــم 

ــاة األخــرى، ليــس  ــر مــن مناحــي الحي ــزل الرصاصــة. لكــن األســرع فــي الطــب، كمــا هــو الحــال فــي الكثي ت

دائمــًا األفضــل. 

والحــال، أن ماييــن البشــر باتــوا يشــعرون بخيبــة أمــل مــن الرعايــة الصحيــة االعتياديــة، فتحولــوا إلــى الطــب 

التكميلــي والبديــل، الــذي يســتند إلــى تقاليــد االستشــفاء المتأنــي الشــامل، التــي ال تــزال تســود فــي كثيــر 

مــن بلــدان العالــم الناميــة. بــات الطــب التكميلــي والبديــل يشــّكل حركــة واســعة تشــمل الفلســفات الطبية 
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التــي تتــراوح مــن الطــب التقليــدي الصينــي واأليورفيــدا الهنديــة إلــى الطــب اليونانــي العربــي. 

قــد يكــون الطــب التكميلــي والبديــل قــادرًا أيضــًا علــى خفــض موازانــات الرعايــة الصحيــة بطــرق أخــرى. 

فمنهجيــة العقــل والجســم الشــاملة التــي يفضلهــا العديــد مــن الممارســين ترّكــز فــي الوقايــة، وهــي 

أرخــص مــن العــاج. ويبــدو أيضــًا أن العاجــات التكميليــة والبديلــة قــد برعــت فــي عــاج األمــراض المزمنــة، 

التــي تلتهــم حوالــي %75 مــن مجمــوع اإلنفــاق علــى الصحــة فــي العالــم الصناعــي. وهــذا يصــل فــي 

ــات المتحــدة إلــى نحــو تريليــون دوالر ســنويًا. الوالي

الفصل السابع الجنس: العاشق ذو اليد البطيئة

 التانتــرا لديهــا الكثيــر لتقّدمــه، يميــل النــاس، فــي جميــع أنحــاء العالــم، إلــى فكــرة تانتريــة جــدًا، وهــي أن 

ــا بالتأكيــد تكريــس المزيــد مــن الوقــت لممارســة  الجنــس يصبــح أفضــل كلمــا كان أبطــأ. يمكــن لمعظمن

الحــب. قــد يبــدو ذلــك، للوهلــة األولــى، تأكيــدًا غريبــًا. فالعالــم الحديــث فــي النهايــة مشــبع بالجنــس. 

فــكل األفــام والمــواد اإلعاميــة، وصــواًل إلــى اإلعانــات والفنــون، حتــى يــراودك شــعور بــأن الجميــع 

يمارســون الجنــس طــوال الوقــت. لكّنهــم ليســوا كذلــك. فحتــى لــو أنفقنــا جــزءًا كبيــرًا مــن اليــوم نشــاهد 

الجنــس، أو نتحــدث عنــه، أو نمــزح بشــأنه، أو نقــرأ عنــه، فإننــا فــي الواقــع ال نقضــي ســوى وقــت قليــل جــدًا 

فــي ممارســته فعــًا. وجــدت دراســة كبــرى أجريــت فــي ســنة 1994 أن األميركــي البالــغ العــادي يخصــص 

فقــط نصــف ســاعة فــي األســبوع لممارســة الجنــس. وحتــى عندمــا نمارســه، فإنــه غالبــًا مــا ينتهــي قبــل 

أن يبــدأ حقــًا. 

وأضافــت الثقافــة فيمــا بعــد حوافــز إضافيــة علــى تعجــل الفعل الجنســي، فتضمنت تعاليــم بعض األديان، 

مثــًا أن هــدف المضاجعــة هــو اإلنجــاب وليس الترفيه. 

الفصل الثامن العمل: فوائد تقليل الكد في العمل

فــي المصانــع الشــيطانية المظلمــة التــي نشــأت مــع الثــورة الصناعيــة، كان الرجال والنســاء وحتى األطفال 

يكــدون خمــس عشــرة ســاعة فــي اليوم. 

وفــي ســنة 1956، طلــب ريتشــارد نيكســون مــن األمريكييــن أن يســتعدوا “فــي المســتقبل غيــر البعيــد” 

ألســبوع عمــل مــن أربعــة أيــام. وبعــد عقــد مــن الزمــان، اســتمعت لجنــة فرعيــة فــي مجلــس الشــيوخ 

األمريكــي إلــى أقــوال تبشــر األمريكييــن بأنهــم بحلــول عــام 2000 لــن يعملــوا أكثــر مــن أربــع عشــرة ســاعة 

فــي األســبوع. وحتــى فــي الثمانينيــات، توّقــع البعــض أن تمنحنــا الروبوتــات وأجهــزة الكمبيوتــر مزيــدًا مــن 

أوقــات الفــراغ التــي ال نعــرف مــا نفعلــه بهــا.
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كــم كانــوا مخطئيــن، فمــن المرّجــح أن يعمــل معظمنــا أربــع عشــرة ســاعة فــي اليــوم، وليس في األســبوع.  

ــا. ثمــة حقيقــة مرّوعــة تختفــي وراء اإلحصــاءات، وهــي  فالعمــل يلتهــم الجــزء األكبــر مــن ســاعات َصحون

أن ماييــن النــاس يعملــون فــي الواقــع مــدة أطــول، ويكــدون أكثــر ممــا يريــدون، وال ســيما فــي البلــدان 

األنجلوسكســونية. 

مــا الــذي حــل بحقبــة االســترخاء إذن؟ ولمــاذا مــا زال الكثيــر منــا يعمــل بكــد؟ أحــد األســباب هــو المــال. 

فالــكل يحتــاج إلــى كســب لقمــة العيــش، لكــن نهمنــا الدائــم للســلع االســتهاكية يعنــي، أننــا بحاجــة إلــى 

المزيــد والمزيــد مــن األمــوال. لــذا، بــداًل مــن أخــذ مكاســب اإلنتاجيــة علــى شــكل مزيــد مــن وقــت الراحــة، 

صرنــا نتقاضاهــا بمثابــة زيــادة فــي الدخــل.

كمــا ســمحت التكنولوجيــا، فــي الوقــت نفســه، بــأن يتســرب العمــل إلــى كل ركــن مــن أركان الحيــاة. فــا 

مــكان لاختبــاء، فــي عصــر طريــق المعلومــات الســريع، مــن البريــد اإللكترونــي والفاكســات والمكالمــات 

الهاتفيــة.  

كمــا صــارت معظــم الوظائــف تاحــق الموّظــف بالطلبــات. بعــد ســنوات مــن إعــادة هندســة الشــركات 

وتقليــص حجمهــا، باتــت الشــركات تتوقــع مــن موظفيهــا تحمــل عــبء األعمــال التــي خّلفهــا زماؤهــم 

المســرحيون. وإذ يخيــم الخــوف مــن البطالــة علــى المكاتــب والمصانــع، فقــد رأى كثيــرون فــي الشــغل 

ســاعات طويلــة وســيلة مثلــى إلثبــات جدارتهــم. وصــار الماييــن مــن النــاس يذهبــون إلــى العمــل حتــى 

عندمــا يكونــون متعبيــن جــدًا. ووجــدت دراســة أجرتهــا فــي ســنة 2002 جامعــة كيوشــو فــي مدينــة 

فوكــوكا اليابانيــة أن الرجــال الذيــن يعملــون ســتين ســاعة فــي األســبوع يتضاعــف لديهــم خطــر اإلصابــة 

ــة بمــن يعملــون أربعيــن ســاعة.     بنوبــة قلبيــة بالمقارن

وفي استطاع حديث أقّر أكثر من %15 من الكنديين أن ضغوط العمل قادتهم إلى حافة االنتحار.

بالنســبة لحركــة البــطء، فــإن مــكان العمــل جبهــة قتــال رئيســة. عندمــا يلتهــم العمــل ســاعات عديــدة مــن 

حياتنــا يتقلــص الوقــت المتبقــي لــكل شــيء آخــر. وتتمّيــز النســاء خصوصــًا بحرصهــن علــى تحقيــق التــوازن 

بيــن العمــل والحيــاة.  األســرة، والوظيفــة، والمنــزل، والحيــاة االجتماعيــة. لكــن “الحصــول علــى كل شــيء” 

تحــول إلــى كأس مســمومة. فشــعرت ماييــن النســاء بــأن الحديــث يجــري عــن حياتهــن المســتنزفة، بعدمــا 

قــرأن مجموعــة مقــاالت أمريكيــة بعنــوان “المتذمــرة فــي المنــزل” وروايــة أليســون بيرســون األكثــر مبيعــًا 

“ال أعــرف كيــف تفعــل ذلــك”. 

اســتخدمت البلــدان األوروبيــة األخــرى أســلوب المفاوضــات الجماعيــة للدفــع باتجــاه خفــض ســاعات 

ــًا مــا تعــد هولنــدا نموذجــًا لهــذا النهــج التدريجــي. وتشــير  العمــل فــي شــتى قطاعــات االقتصــاد. وغالب



13 في مديح الُبْطء   |

الدراســات إلــى أن مــن يتحّكمــون بأوقاتهــم هــم أشــخاص أكثــر اســترخاء وإبداعــًا وإنتاجــًا.    

ــوازن بيــن الســرعة والبــطء فــي العمــل. وهــذا يعنــي فــي  ــد مــن الشــركات اآلن تحقيــق ت وتحــاول العدي

ــراء األعمــال  ــر، فــإن خب ــز التفكي ــار، وتعزي ــا ولتجنــب االنهي ــراف بحــدود التكنولوجي ــان االعت ــر مــن األحي كثي

والعلمــاء باتــوا يصفــون علــى نحــو متزايــد تنــاول جرعــات مــن البــطء فــي مــكان العمــل.  

الفصل التاسع االستجمام: حول أهمية الهدوء والسكينة

فــي عالــم مهجــوس بالعمــل، يغــدو االســتجمام والتمتــع بأوقــات الفــراغ أمــرًا جديًا. أعلنتــه األمم المتحدة 

فــي 1948 حقــًا أساســيًا مــن حقوق اإلنســان.  

إن التفكيــر فــي كيفيــة تحقيــق أفضــل اســتفادة مــن وقــت الفــراغ ليــس شــأنًا حديثــًا. فقبــل ألفــي ســنة، 

أعلــن أرســطو أن أحــد التحديــات الرئيســة التــي تواجــه اإلنســان هــو كيفيــة مــلء وقــت فراغــه. وتاريخيــًا، 

كانــت النخــب، التــي تمتلــك وقتــًا أكثــر مــن غيرهــا للتفكيــر فــي هــذا الســؤال.  

فــي البحــث عــن حيــاة أكثــر هنــاء، يقلــع كثيــر مــن النــاس عــن عــادة التلفزيــون، وتصــدرت الواليــات المتحــدة 

نضــاالت الحركــة المناهضــة للتلفزيــون. فمنــذ عــام 1995، بــادرت جماعــة ضغــط تســمى “شــبكة إغــاق 

التلفزيــون” إلــى حــث النــاس علــى إغــاق أجهزتهــم لمــدة أســبوع كامــل فــي شــهر أبريــل مــن كل عــام. 

الذيــن خفضــوا  األريكــة  رفــاق  المشــاركين ووجــد معظــم  عــدد  رقمــًا قياســيًا فــي  الحملــة  وســجلت 

مشــاهدتهم، أنهــم أمضــوا مزيــدًا مــن الوقــت فــي ممارســات بطيئــة حقــًا. مــن هــذه الممارســات القــراءة. 

وكمــا الحياكــة والبســتنة، فــإن الجلــوس واالستســام لنصــوص مكتوبــة هــو تحــّد لعبــادة الســرعة.    

الفصل العاشر األطفال: تنشئة طفل متأن 

فــي عــام 1989، نشــر عالــم النفــس األمريكــي ديفيــد إلكنــد كتابــًا بعنــوان “الطفــل العجــول: النشــأة 

الســريعة جــدًا، والمبكــرة جــدًا” وكمــا يوحــي العنــوان، فقــد حــذر ديفيــد مــن انتشــار حمــى دفــع األطفــال 

إلــى النضــوج المبكــر .

ال يولــد األطفــال هاجســين بالســرعة واإلنتاجيــة، بــل نحــن مــن يجعلهــم هكــذا. وحيــن يعيــش األطفــال 

مــع أب عــازب أو أم عازبــة، فإنهــم يرزحــون تحــت ضغــوط إضافيــة كــي يتحملــوا مســؤوليات الكبــار.  وتحفــز 

المنافســة العديــد مــن أوليــاء األمــور إلــى دفــع أطفالهــم إلــى اإلســراع. نحــن جميعــًا نريــد ألوالدنــا النجــاح 

فــي الحيــاة، وهــذا يعنــي، أن نضعهــم علــى المســار الســريع فــي كل شــيء، فــي المدرســة، والرياضــة، 

والفــن، والموســيقى. لــم يعــد يكفــي لفلــذات أكبادنــا أن يواكبــوا أبنــاء الجيــران، بــل عليهــم أن يتفوقــوا 

فــي كل مناحــي حياتهــم.
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وخــوف النــاس مــن أن يتخّلــف أبناؤهــم عــن الركــب ليــس جديــدًا. ففــي القــرن الثامــن عشــر حــذر صموئيــل 

جونســون األهالــي مــن التلكــؤ: “فالوقــت الــذي تقضيــه فــي التفكيــر فــي اختيــار كتــاب يقــرأه ابنــك، يكفــي 

ألن يقــرأ صبــي آخــر كتابيــن”.  

باتــت المدرســة فــي هــذا العالــم القــاس ســاحة معركــة، المهــم الوحيــد فيهــا هــو تحقيــق المرتبــة األولــى 

فــي الصــف. وتحــرص مــدارس العالــم الناطــق باإلنجليزيــة خصوصــًا علــى محــاكاة نمــوذج شــرق آســيا، 

مندفعــة بتهــّور لنيــل أعلــى درجــات االختبــار الدوليــة .

ــر ممــا ينفــع.  ــًا مــا يضــر أكث عندمــا يتعلــق األمــر بالتعلــم، فــإن وضــع األطفــال علــى المســار الســريع غالب

وحــذرت األكاديميــة األمريكيــة لطــب األطفــال مــن أن التخصــص بالرياضــة فــي ســن مبكــرة، يمكــن أن 

يتســبب بضــرر بدنــي ونفســاني. واألمــر نفســه ينطبــق علــى التعليــم. وتشــير مجموعــة متزايــدة مــن األدلــة 

إلــى أن األطفــال يتعلمــون أفضــل عندمــا يتعلمــون بوتيــرة أبطــأ.  

ومثل كل أجنحة “حركة البطء” األخرى، فإن “التعليم المدرس البطيء” محوره التوازن.

وقد بدأت الدول التي تتبنى نهج البطء في التعليم تحصد الثمار فعًا. 

ــًا، وهــذا  ــن أكاديمي يحــذر النقــاد مــن أن التعليــم المــدرس البطــيء هــو األنســب فقــط لألطفــال القادري

صحيــح فــي بعضــه، لكــن عناصــر مذهــب البــطء يمكــن أن تكــون فعالــة أيضــًا فــي الفصل الدراســي العادي، 

ولهــذا فقــد شــرعت بعــض مــن أســرع الــدول بتغييــر نهجهــا التعليمــي. إذ باشــرت الحكومــات فــي أنحــاء 

شــرق آســيا بتخفيــف العــبء علــى الطــاب. واحتضنــت اليابــان نهــج “أشــّعة الشــمس” فــي التعليــم، وهــو 

يعنــي مزيــدًا مــن الحريــة فــي الفصــول الدراســية.   

الخاتمة العثور على اإليقاع الداخلي: التمبو غوستو

هــل حركــة البــطء هــي حقــًا حركــة؟ إنهــا تمتلــك بالتأكيــد جميــع المقومــات التــي يبحــث عنهــا األكاديميــون، 

مــن تعاطــف ومخططــات لطريقــة حيــاة جديــدة. صحيــح أن حركــة البــطء ليــس لهــا هيــكل رســمي، وأن 

الكثيريــن لــم يســمعوا بهــا، لكّننــا نــرى كثيــرًا مــن النــاس يبطئــون، فيقللــون ســاعات العمــل أو يخصصــون 

وقتــًا لطهــو الطعــام، مــن دون أن يشــعروا بأّنهــم جــزء مــن حملــة عالميــة مقّدســة. إّن كل تصــرف ينطــوي 

علــى اإلبطــاء يضيــف قــوة إلــى الحركــة.

يرفــض النقــاد حركــة البــطء بوصفهــا بدعــة عابــرة، أو فلســفة هامشــية لن تســود. وبالتأكيــد، فإن الدعوات 

إلــى تقليــل الســرعة لــم توقــف تســارع العالــم منــذ الثــورة الصناعيــة، وكثيــر مــن الذيــن اعتنقــوا البــطء فــي 

ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين، أمضــوا الثمانينيــات والتســعينيات وهــم يســابقون الزمــن للحــاق 
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بمــا فاتهــم. ُتــرى مــاذا ســنفعل حيــن يعــود االقتصــاد العالمــي إلــى الهديــر مــرة أخــرى، أو عندمــا ســنعيش 

حالــة ازدهــار مماثــل الزدهــار الــدوت كــوم؟ هــل نســرع جميعــًا لتحقيــق ربــح ســريع؟ ال نراهــن علــى ذلــك. 

نحــن نفهــم، أكثــر مــن أي جيــل قبلنــا، مــدى خطــورة وعبــث التســارع المســتمر، ونحــن مصممــون أكثــر مــن 

أي وقــت مضــى علــى دحــر عبــادة الســرعة. فالتركيبــة الســكانية أيضــًا تقــف إلــى جانــب التباطــؤ، وســكان 

ــر فائــدة  ــا فــي الســن يصبــح التباطــؤ قاســمنا المشــترك. فأكب العالــم المتقــدم يشــيخون، وكلمــا تقّدمن

للتباطــؤ هــي اســتعادة الوقــت والهــدوء للتواصــل المفيــد مــع النــاس ومــع الثقافــة ومــع العمــل ومــع 

الطبيعــة ومــع أبداننــا وعقولنــا. يســمي البعــض ذلــك عيشــًا أفضــل، ويصفــه آخــرون بأنــه روحانــي.




