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مقدمة

ــة وُحبســة الكاتــب والدمــاغ المبــدع” للمؤلفــة ألــس  ــاب “داء منتصــف الليــل.. الدافــع إلــى الكتاب كت

ويڤــر فليرتــي، لــم يتنــاول الكتابــة بصيغهــا المعرفيــة الكالســيكية، بقــدر مــا ركــز علــى اآلليــة التــي تربــط 

كل مــن طــب األعصــاب واألدب بالدوافــع الُمحفــزة للُكّتــاب علــى الكتابــة وفــق رغباتهــم وحاجتهــم 

إليهــا؛ إذ توصــل أطبــاء األعصــاب لحقيقــة أن التغيــرات الحاصلــة فــي منطقــة معينــة مــن الدمــاغ 

ُيمكــن أن ُتثمــر ظاهــرة فــرط الكتابــة أو الهايبرجرافيــا، وهــو مصطلــح طبــي للتعبيــر عــن رغبــة عارمــة 

فــي الكتابــة.

ــا ونقيضهــا المعــروف  أوضحــت المؤلفــة الحاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة، أن الهايبرجرافي

باســم ُحبســة الكاتــب، تنجمــان عــن أوضــاع شــاذة ومعقــدة فــي الدافع البيولوجي األســاس إلــى التواصل، 

وركــزت علــى اكتشــاف العالقــة المعقــدة بيــن العاطفــة والكتابــة مســتعينة بأمثلــة مــن األدب، ومــن 

المرضــى، ومــن بعــض التجــارب الذاتيــة التــي مــرت بهــا خــالل مســيرتها فــي طــب األعصــاب والفلســفة، 

بحكــم عملهــا أســتاذة مشــاركة فــي علــم األعصــاب والطــب النفســي فــي كليــة الطــب بجامعــة هارفــارد، 

وطبيبــة أعصــاب فــي مستشــفى ماساتشوســتش العــام فــي الواليــات المتحــدة. 

وأوردت، أن بعــض أجــزاء الدمــاغ مســؤولة بشــكل رئيــس عــن الســعي وراء المعنــى والتحفيــز علــى اإلبــداع 

والكتابــة، مــن هــذه المناطــق فّصــان صدغّيــان يقعــان فــي القشــرة الدماغيــة خلــف األذنيــن تقريبــًا. هــذان 

الفّصــان ُمهّمــان فــي إنتــاج األدب كونهمــا، ضرورّيــان الســتيعاب معنــى األلفــاظ والداللــة الفلســفية 

للمعنــى. وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن للتغّيــرات فــي الَفّصيــن الّصدغييــن أن تكــون ســببًا رئيســًا فــي َفــرط 

الكتابــة. وقــد أهمــل علمــاء األعصــاب الَفّصيــن الصدغييــن نســبيًا، ويرجــع ذلــك إلــى أن العطــب الــذي 

يحيــق بهمــا ال ينجــم عنــه مشــكالت معرفيــة أو حركيــة الفتــة.

الجهــاز الحوفــّي، منطقــة أخــرى مــن الّدمــاغ ذات صلــة مدهشــة بالكتابــة اإلبداعيــة، ويســتمد الجهــاز 

ل حوفــًا أو حلقــًة علــى عمــق تحــت القشــرة الدماغيــة. ويرتبــط بالَفّصيــن الّصدغييــن  اســمه مــن أنــه ُيشــكِّ

بقــوة أكبــر مــن ارتباطــه بــأي منطقــة أخــرى مــن القشــرة الدماغيــة. 
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ــداع، وهمــا عامــالن مختلفــان عــن اإلســهامات  ــة العاطفــة والدافــع لإلب ــرز هــذا الترابــط القــوي أهمي ُيب

اإلدراكيــة لبقيــة القشــرة الدماغيــة مــن الناحيتيــن التشــريحية والتصّوريــة أيضــًا. كمــا يعكــس الجهــاز الحوفي 

الطريقــة التــي يــؤّدي فيهــا تقّلــب المــزاج إلــى توليــد اإلبــداع.

اســتنادًا إلــى هــذه الحقائــق، النمــوذج الطبــي ُيعــد فعــااًل للغايــة فــي التعاطــي مــع معانــاة االضطــراب 

اإلبداعــي الــذي قــد يعانــي منــه بعــض الُكّتــاب. فقــد تــؤدي نظــرة الطبيــب إلــى وصــف الُكّتــاب لعمليــة 

اإلبــداع لديهــم إلــى نتائــج مذهلــة ومفيــدة؛ نتائــج ال تســتدعي بالضــرورة وصــف حبــوب مــن الــدواء. 

علــى ســبيل المثــال، هنــاك كثيــر مــن الكّتــاب الذيــن يمقتــون أنفســهم كل شــتاء بســبب كســلهم ونقــص 

إنتاجهــم يمكــن مســاعدتهم ال “بمزيــد مــن التحفيــز”، بــل بضــوء ســاطع كامــل الّطيــف لمــدة نصــف ســاعة 

كل صبــاح لمعالجــة اســتجابة أدمغتهــم الموســمية لأليــام القصيــرة.

تطرقــت المؤلفــة إلــى مــا يعــرف بـــ “صــرع الفــص الصدغــي”، بوصفــه ُمســببًا رئيســًا لفــرط الكتابــة، وهــذا 

األمــر ال يوجــد ُكّتابــًا موهوبيــن بقــدر مــا يقــدم ُكّتابــًا لديهــم دوافــع اســتثنائية، واســتندت إلــى دراســة قــام 

بهــا َطَبيبــا األعصــاب ســتيڤن واكســَمن، ونورَمــن جشــِوند، فــي ســبعينّيات القــرن العشــرين علــى عــددًا مــن 

هــؤالء المرضــى، وأحدثــت اســتنتاجاتهما إثــارة كبيــرة فــي تلــك الفتــرة.

بعثــا رســالة قصيــرة إلـــى المرضــى الُمصابيــن بالصــرع، طالبيــن منهــم وصــف حالتهــم الصحيــة. فــكان معــّدل 

إجابــة المرضــى غيــر المصابيــن بفــرط الكتابــة ثمانــي وســبعين كلمــة، فــي حيــن كان متوســط إجابــة المرضــى 

المصابيــن بفــرط الكتابــة خمســة آالف كلمة.

جوســتاڤ فلوبيــر، واحــد مــن أشــهر الُكّتــاب المصروعيــن. ويعــد وصفــه لنوباتــه أنموذجــًا فريــدًا لصــرع 

الفــص الصدغــي. كتــب عــن حلــول نوباتــه: هــي “زوبعــة مــن األفــكار والصــور فــي دماغــي المســكين، 

بــدا فيهــا وعيــي وأنــاَي غارقيــن مثــل قــارب فـــي عاصفــة”، وكان َيِئــّن وينتابــه ســيل مــن الذكريــات ويــرى 

هلوســات مّتقــدة، ويحــّرك رجلــه اليمنــى تلقائيــًا ويدخــل فـــي غيبوبــة تصــل إلــى نحــو عشــر دقائــق حيــن 

تنتابــه هــذه الحالــة.

ومـــن الُكتــاب المشــهورين الذيــن حاجــج العلمــاء فــي أنهــم كانــوا مصابيــن بصــرع الفـــص الصدغـــي تنيســن، 

ليــر، ســونبيرن، بايــِرن، دو ُموَبَســان، مولييــر، باســكال، بتــرارك، دانتــي.
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الصــرع ليــس المــرض الوحيــد الــذي ُيســبب فــرط الكتابــة، هنــاك نســبة ُمذهلــة مــن الُكتــاب المصابيــن بمــا 

يعــرف بـــ “الهــوس االكتئــاب الهوســي ثنائــي القطــب”. وقــد تطرقــت عالمة النفس كاي ِردفيلد جيمســن، 

بوصفهــا إحــدى الخبيــرات الرائــدات فــي االكتئــاب الهوســي، إلــى هــذه الظاهــرة بصــورة عميقــة. وتضمنــت 

الئحتهــا ألســماء المكتئبين-المهووســين ممــن نظمــوا الشــعر تومــس كامبــل، تومــس تاشــترتن، جــون 

كليــر، وليــم ُكلنــز، وليــم كاوبــر، هــارت كريــن.

ُيبيــن عمــل جيمســن، وآخريــن أرجحّيــة كــون الكّتــاب مكتئبين-مهووســين بنســـبة عشـــرة أضعـــاف عــن بقيـــة 

العّينــة البحثيــة، ويتفــّوق الشــعراء فــي األرجحّيــة بنســبة أربعيــن ضعفــًا. كمــا يتحلــى الشــعراء الطلبــة غيــر 

ــعر. ومــع أن  المشــخصين بإصابتهــم بمــرض عقلــي بســمات هوســية تفــوق الطلبــة الذيــن ال ينظمــون الشِّ

ســماتهم الهوســية الخفيفــة أقــل درجــة مــن المــرض المكتمــل، فإنهــا هــي مــا أســماه جــون ِريتــي، وكاْثــِرن 

جونِســن، متالزمــات الظــل.

إلــى ذلــك أوضحــت المؤلفــة أنــه يغلـــب علــى النــاس الكتابــة بصــورة قليلــة للغايــة أثنــاء االكتئــاب، حيــث 

يتقّلــص حجــم كتابــة يدهــم غالبــًا. ومــن الُمرجــح أن تواكــب ُحبســة الكاتــب االكتئــاب أكثــر مــن فــرط الكتابــة. 

ــارة االكتئــاب، أي عندمــا يحتــوي  وعندمــا يكتــب المكتئبــون، فإنمــا يفعلــون ذلــك علــى العمــوم عنــد إث

علــى خليــط مــن الســمات الهوســية والكئيبــة. 

ن هــذا  إذًا، كيــف ُيمكننــا تفســير الســجل الطويــل الــذي يربــط االكتئــاب بالدافــع إلــى اإلبــداع األدبــّي؟ ُدوِّ

االعتقــاد منــذ زمــن بعيــد ويعــود إلــى القــرن الرابــع قبــل الميــالد عندمــا ســأل أرســطو علــى نحــو ذائــع 

ــزون فــي الفلســفة وفــّن الُحْكــم والشــعر واآلداب بالســوداوية؟ جــال المتمّي الصيــت: لمــاذا يتســم الرِّ

يكمــن الســبب الرئيــس فــي أّن أرســطو وأفالطــون واألطبــاء النفســيين األنموذجييــن اآلخريــن الُمَمثليــن لتلــك 

الحقبــة َربطــوا الســوداوية بفتــرات “الجنــون” ربطــًا وثيقــًا. وهــذا يعنــي أنهــم لــم ُيميــزوا مــرض الهوس-االكتئابــي 

)ثنائــّي القطــب(، مــن االكتئــاب غيــر المصحــوب بفتــرات هوســّية )وهــو مــرض أحــادّي القطــب( بشــكل دقيــق. 

إذًا، ُيشــير هــذا الربــط بيــن الكتابــة واالكتئــاب، بصــورة جزئيــة، إلــى ميــل المكتئبيــن إلــى االســتبطان بشــكل 

شــديد، وهــو أمــر يــؤدي إلــى تنميــة َمَلكــة الكتابــة. 

بنــاًء علــى مــا ســبق، ترتبــط االضطرابــات األحاديــة باالضطرابــات الثنائيــة القطــب، ارتباطــًا وثيقــًا، بوصفهــا 
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اضطرابــات مزاجيــة. ويرتبــط اإلبــداع بتقلــب المــزاج أكثــر من ارتباطه بســمات إدراكيــة. أي أن البيولوجيا العصبية 

للمــزاج والدافــع الحوفــي إلــى الكتابــة عنــد الكّتــاب األســوياء، ذواتــا أهميــة بالقــدر نفســه أو أكثــر أهميــة مــن 

رات الكتابــة، والتــي تعتبــر ســمتًا عامــًا لغالبيــة الُكّتــاب والمؤلفيــن. س فــي ُمقــرَّ المهــارات اإلدراكيــة التــي ُتــدرَّ

تــروي فليرتــي، تجربتهــا الذاتيــة التــي ربطــت فيهــا فــرط الكتابــة باالضطرابــات المزاجيــة بقولهــا: “عقب دخولي 

المشــفى بســبب اضطــراب النفــاس المزاجــي، اكتشــفت أن المشــافي النفســية ليســت أماكــن ســّيئة للكتابــة. 

فثمــة تشــابهات بينهــا وبيــن جماعــات الُكّتــاب الذيــن يعيشــون معــا، وباســتثناء أن قضــاءك وقتــًا كثيــرًا للغايــة 

فــي غرفتــك ُمنكّبــًا علــى الكتابــة، ُيــدرج عليــك صفــة “االنعــزال”، حيــث كتــب لــي الطبيــب النفســي مضــادات 

ــرة إلــى حــد ال يطــاق، وكان لألمــر فائــدة  لالكتئــاب أعــادا لــي النشــاط مــن دون تعديــل المــزاج، وبــتُّ متوت

وحيــدة، إذ إننــي عــدت إلــى الكتابــة مجــددًا بشــكل مفاجــئ وشــعرت باالرتيــاح فــي القــدرة علــى الكتابــة أي 

شــيء مــن جديــد. كان ثمــة أمــر فــي داخلــي يضغــط للخــروج وكأن نفســي تهــرب مــن نفســي”.

عــززت إقامتهــا فــي المشــفى اعتقادهــا بــأن االكتئابييــن الهوســيين، يكتبــون كثيــرًا. وتبين دراســات مخطط 

كهربائيــة للدمــاغ معانــاة المصابيــن بحــاالت هوســية مــن تغّيــرات الموجــات الدماغيــة االنتقائيــة، شــأنهم 

فــي ذلــك شــأن المصابيــن بصــرع الفــص الصدغــي. ويبــدو أن هــذه التغيــرات فــي الفــص الصدغــي عنــد 

المصابيــن بــأي مــن االضطرابيــن تولــد فــرط الكتابــة.

وهنــاك نــوع آخــر معّرضــون لالضطرابــات المزاجيــة بســبب الظــروف المحيطــة بهــم، وهــم الســجناء، فمــاذا 

يفعــل الســجناء؟ بالطبــع، يكتبــون. حتــى لــو تطلــب األمــر منهــم اســتخدام الــّدم بوصفــه حبــًا، كمــا فعــل 

ماركيــز دو ســاد. إن األســباب وراء كتابتهــم والقيــود الُمحبِطــة بشــكل حــاد الســتقاللهم الذاتــي، وعــدم 

يــن وكثيــرًا مــن النــاس الطبيعييــن  إصغــاء أحــد إلــى صيحاتهــم، هــي األســباب التــي تدفــع المرضــى العقليِّ

إلــى الكتابــة. فنحــن نكتــُب للهــروب مــن ســُجوننا.

ــال علــى فصامــّي رفيــع المســتوى  ــر مث ــًا. وخي ــة أحيان الُفَصــام اضطــراب دماغــي آخــر ُيســبب فــرط الكتاب

أصبــح ُمفرطــًا فــي الكتابــة ثيــودور َكِجنســكي. وخالفــًا لاّلئحــة الطويلة من الكّتــاب المحترفين االكتئابيين-

الهوســيين، ليــس ثمــة الئحــة طويلــة مكافئــة لفصامييــن ذوي أعمــال منشــورة ناجحــة. قــد ينجــم هــذا 

ــل مــن  األمــر، إلـــى حــدٍّ مــا، عــن المســافة العاطفيــة التــي تفصــل معظـــم الفصامييــن عــن اآلخريــن، وُتقلِّ

إمكانيــة الوصــول إلـــى كتابتهــم. ومــن المحتمــل عــدم خضــوع عــدد مــن الكّتــاب القليليــن الذيــن تنشــر 

أعمالهــم والموســومين بالُفصــام لتشــخيص ســليم. 
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علــى النقيــض مــن عمليــات فــرط الكتابــة تلــك.. قــد ُتســبب أذيــة منطقــة فــي الفــص الصدغــي ُتدعــى 

“منطقــة ڤيرنكــه”، إلــى مــا ُيســمى بـــ “ُحبســة ڤيرنكــه”. يتكّلــم المصابيــن بـــ “ُحبســة ڤيرنكــه” أكثــر بكثيــر 

ممــا يكتبــون، ربمــا ألن األذيــة الدماغيــة تجعــل الكتابــة أمــرًا شــاقًا للغايــة، كمــا أنهــم متحــّررون مــن حاجــة 

االتســاق فــي الــكالم، مــا يجعــل لغتهــم ســطحية إلــى حــد كبيــر.

يذهــب الكتــاب إلــى اســتعراض اإلبــداع األدبــي ودوافعــه، اعتمــادًا علــى دور فــرط الكتابــة فــي إطالعنــا 

ــر مــن  ــا االســتغناء عــن دراســتها -وفــق كثي ــة لدرجــة ال يمكنن ــداع بوصفــه ظاهــرة قيمــة للغاي علــى اإلب

الباحثيــن- الذيــن اتفقــوا علــى أن التعريــف الناجــح ألي عمــل إبداعــي يضــم مزيجــًا مــن التجديــد والقيمــة.

فاإلبــداع يقتضــي التجديــد ألّن الحلــول الُمجّربــة والحقيقيــة ليســت إبداعيــة، وإن كانــت ُمبتكــرة ومفيــدة 

مــة )أي مفيــدة أو تنويريــة لبعــض الســكان علــى أقــّل  أيضــًا. ويتعّيــن علــى األعمــال اإلبداعيــة أن تكــون قيِّ

تقديــر( ألّن غرابــة عمــٍل مــا ال تجعلــه إبداعّيــًا. 

مــًا يســّجل بدّقــة الجانــب المجتمعــّي لمــا ُيدعى عمــاًل إبداعّيًا.  إن تعريــف العمــل اإلبداعــي بوصفــه جديــدًا وقيِّ

فاإلبــداع ليــس ملــكًا لعمــل معــزول؛ إذ يتعّيــن تعريــف التجديــد والقيمة بالنســبة إلى الســياق االجتماعّي.

وبمــا أّن العمــل اإلبداعــي يقتضــي التجديــد والقيمــة معــًا، فــإّن المفكــر المبــدع يجــب أن يمتلــك الموهبــة 

ــر  والدافــع معــًا. ورغــم صعوبــة قيــاس الدافــع إال أنــه جــزء أصيــل فــي غالبيــة األعمــال اإلبداعيــة. ويعتب

فــرط الكتابــة نافــذة علــى طبيعــة الدافــع اإلبداعــي، وُأُسِســه العصبيــة مفهومــة أكثــر مــن تلــك العائــدة 

إلــى الموهبــة. كذلــك يتحّكــم الجهــاز الحوفــي بالدوافــع، وهــو مجموعــة مــن النــّوى الدماغيــة المتفاعلــة 

ْيــن الّصدغيْيــن علــى نحــو قــوّي.  مــع الفصَّ

فصــل الدافــع عــن الموهبــة أمــر معقــد أحيانــا ألنهمــا ُمَتشــابكان للغايــة، غيــر أن األجمــاع أعتبــر الدافــع 

أكثــر أهميــة مــن الموهبــة فــي إنتــاج العمــل اإلبداعــي. كمــا وجــد الباحثــون عالقــة ضعيفــة بيــن الــذكاء 

العــام واإلبــداع، وهــذا مــا يؤكــده القــول المأثــور لتومــاس أدســون “ُيشــكل اإللهــام واحــدًا فــي المئــة مــن 

العبقريــة، وُيشــكل الكــد تســعًا وتســعين بالمئــة”.

حــول الكيفيــة التــي يؤثــر بهــا الحافــز علــى اإلبــداع، مــن حيــث نشــوء األفــكار وتنقيحهــا، أوضحــت المؤلفــة أن 

مــا يهــم هــو موطــن الدافــع. ويتحّلــى مــن ُتحركهــم بواعــث داخليــة مثــل الفضــول والُمتعــة بعالقــة مختلفة 
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كهــم بواعــث خارجيــة مثــل المديــح والمــال أو حتــى العقوبــات.  مــع ُمنَتــج أعمالهــم، قياســًا إلــى مــن ُتحرِّ

علــى ســبيل المثــال: الشــخص المفتــون باللغــة، يهتــم بالتفصيــالت وبنســيج مشــروع الكتابــة الكّلــي أكثــر 

مــن اهتمامــه عندمــا يـــكتب إلرضــاء الجمهــور فقــط.  ففــي حيــن ُتزيــد البواعــث الداخليــة القويــة اإلبــداع 

ــل اإلبداع. علــى نحــو يبعــث علــى الدهشــة، يمكــن إلضافــة بواعــث خارجيــة، بمــا فيهــا اإليجابيــة أيضــًا، أن ُتَقلِّ

وهــذا يقتضــي ضمنــًا أّن الطريقــة الُمثلــى الحتضــان الكتابــة اإلبداعيــة هــي منــح الكاتــب حرّيــة العمــل علــى 

الموضــوع الــذي يحبــه. وإال قــد يذهــب فــي االتجــاه الُمعاكــس وُيصــاب بـــ “ُحبســة الكاتــب”، نتيجــة الخوف 

مــن اإلخفــاق، أو عــزل نفســه بإحــكام عــن الرغبــة فــي النجــاح لدرجــة يضعــف فيهــا حافــزه للكتابــة.

مــن اإلبــداع األدبــي ودوافعــه، تنتقــل فليرتــي، إلــى ُحبســة الكاتــب، بوصفهــا حالــة عقليــة يعانيهــا كثيــرًا 

ممــن عملــوا فــي الكتابــة األدبيــة، وتقــول:

“فـــرط الكتابــة ليـــس مؤلمــًا وال شــائعًا )ســـوى للقــارئ أحيانــًا(، أّمــا ُحبســة الكاتــب، فهـــي مؤلمـــة وشــائعة 

علـــى حــدٍّ ســواء. لقــد عانينــا مــن منّغصاتهــا؛ إذ يعانــي 10 مــن طلبــة الجامعــات مــن ُحبســة كاتــٍب مشــهودة، 

وينتهي الحال بإنهاء نصف طالب الدراسـات العليا جميعًا مقرراتهم كّلها ماعدا األطروحة. ويكون العاِرض 

عنــد الكّتــاب المحترفيــن بمنزلــة وســواس. حيــث نَقــَل ُكّتــاب كثيــرون هــذا الوســواس إلــى شــخصّياتهم”.

وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة امتــالك ُحبســة الكاتــب تجّليــاٍت وأســبابًا كثيــرة، يشــترك الُكّتــاب المصابــون 

ــًا، والثانيــة  بالحُبســة بِســمتين: األولــى أنهــم ال يكتبــون علــى الرغــم مــن قدرتهــم علــى فِعــِل ذلــك فكري

تْيــن تكمــل إحداهمــا األخــرى مــن دون أن  أنهــم يعانــون ألنهــم ال يكتبــون. مــع ذلــك، فــإّن الحالتْيــن الدماغيَّ

ــل قــدرة الكاتــب علــى التنــاوب بيــن فــرط الكتابــة والُحبســة.  تكونــا متناقضتيــن، وهــذا ُيعلِّ

إّن تعريــف الُحبســة، بوصفهــا كتابــة أقــل )أو أقــل بكثيــر( ممــا يريــده الكاتــب، يعنــي إمكانيــة وجــود ُكّتــاب 

ــص بالُحبســة ألنهــم غيــر منتجيــن علــى النحــو الــذي يريدونــه. بإنتــاج طبيعــي ينتابهــم إحســاس ُمنغَّ

وتــورد المؤلفــة، أن اإلحســاس بالُحبســة ينجــم عــن أســباب مختلفــة، منهــا النقــد الذاتــي الــالذع عنــد 

الكاتــب، الشــعور بالعيــاء الخانــق، قــدوم األفــكار بصــورة أســرع مــن األلفــاظ، العجــز عــن التعبيــر عّمــا يختلــج 

ــًا، الشــعور المؤلــم بالخــواء وشــّح األفــكار التــي يمكــن التعبيــر عنهــا. داخلّي

وتؤكــد أن المعانــاة ُتعــد معيــارًا رئيســًا لحُبســة الكاتــب، ألّن مــن ال يكتــب وُيعانــي ال ُيصــاب بُحبســة 
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الكاتــب؛ فهــو ال يكتــب فحســب. بــداًل مــن ذلــك، قــد تكــون هــذه األوقــات بمنزلــة فتــرات عجــاف بالنســبة 

إلــى تطويــر أفــكار جديــدة، فتــرات وَصَفهــا الشــاعر ِكيتــس بشــكل بديــع بأنهــا “كســل دؤوب لذيــذ”.

اســتندت المؤلفــة إلــى تجربــة كافــكا- جبنــز، فــي تســليط الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن أن تؤديه مواقف 

اآلخريــن فــي خلــق مــا يشــبه ُحبســة الكاتــب. حيــن قــرر الروائــي بــول كافــكا- جبنــز، أخــذ عدلــة صيفيــة مريحــة 

بعيــدًا عــن كتابــة رواياتــه، حينئــٍذ قضــى تلــك الشــهور فــي صــراع مــع ُمحللــه النفســي الــذي اعتقــد أن عليــه 

مواجهــة تعّرضــه لُحبســة الكاتــب. كمــا تبيــن أن الطــالب الذيــن تبــدو عليهــم الُحبســة، لديهــم بــداًل منهــا 

كــره دفيــن لُمقررهــم، أو مدرســيهم، أو أهاليهــم. 

خالفــًا لذلــك، قــد يحــدث نــوع مــن ُحبســة خارجيــة عندمــا تريــد غيــر الكاتبــة الكتابــة، لكــن يقَمعهــا المجتمــع. 

ويمكــن أن يصبــح القمــع داخليــًا إلــى أن تعتقــد غيــر الكاتبــة بوجــود الُحبســة بداخلهــا وبعجزهــا عــن الكتابــة 

مــًا تكتبــه. وفــي حــال تحويــل غيــر الكاتــب ِقَيــم رمــز الســلطة إلــى داخلــه بصــورة  ألنهــا ال تمتلــك شــيئًا َقيِّ

مقبولــة، قــد تتــدّرج هــذه الحــال بسالســة إلــى ُحبســة كاتــب حقيقيــة ناتجــة عــن الرقابــة الذاتيــة “المبالــغ 

فيهــا “التــي غرســها فــي وجدانــه وحالــت دون التعبيــر عّمــا يريــد أن يكتبــه فــي سالســة وُيســر.

ويــرى الباحــث فــي الكتابــة مايــك روز، أن حــاالت كثيــرة مــن ُحبســة الكاتــب تنشــأ مــن مشــكالت عاطفيــة 

أقــّل مــا تنشــأ مــن عيــوب فــي المهــارات اإلدراكيــة؛ علــى ســبيل المثــال، بتبنــّي اســتراتيجيات إنشــائية 

قاســية أكثــر مــّا ينبغــي، التنقيــح الُمبّكــر للغايــة؛ أي شــروع كاتــب بانتقــاد نــٍص وتغييــره قبــل توافــر مســّودة 

أولّيــة وافيــة لتقويمهــا.

 ُيفســر أنمــوذج روز، اإلدراكــي ســبب أرجحيــة إصابــة الكّتــاب بالُحبســة إلــى تعاملهــم مــع مشــروعات صعبــة. 

وهــذا األنمــوذج ينطبــق علــى غيــر الَمَهــرة مــن الُكّتــاب. مــع ذلــك ال ينفــي احتمال إصابة الكّتــاب المحترفين 

بالحُبســة مثــل الكّتــاب المبتدئيــن عندمــا تعترضهــم مشــكالت إنشــائية معّقــدة علــى نحو كاٍف. 

ُحبســة الكاتــب بوصفهــا حالــة دماغيــة، هــي الموضــوع التالــي فــي الكتــاب، واعتبــرت فيــه المؤلفــة أن 

االنتقــال مــن نظريــة إلــى التفســيرات العلمية-العصبيــة ُلحســبة الكاتــب، قفــزة خطيــرة.

وارتــأت أن ُحبســة الكاتــب مــا هــي إال اســتجابة عصبيــة للضغــط أو داًء ُيعانــي منــه الكاتــب، ويؤكــد األطبــاء 

ذلــك بوصفهــم مضــادات اكتئــاب وأدويــة مضــادة للقلــق، وحبــوب مؤثــرة نفســيًا ُيوصــى بهــا لمــن يقولون 
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أنهــم مصابــون بُحســبة أو غيــاب التحفيــز. ويمكــن القــول بــأن بعــض األنــواع مــن ُحســبة الكاتــب تتفــق مــع 

هــذا األنمــوذج البيولوجــي أكثــر مــن غيرهــا. وأن مســّبباتها موجــودة فــي تشــريح الــرأس وكيميائــه الحيويــة 

وموّرثاتــه، وإن كان هــذا ال يمنــه تأثــر الُحســبة بالتجــارب الحياتيــة التــي َيُمــر بهــا الكاتــب.

“البيولوجــي”  بيــن  الزائــف  الكثيريــن، بســبب خلطهــم  تهــدد  البيولوجــي  بالجانــب  الُحســبة  ربــط  فكــرة 

و”الوراثــي”، أي االعتقــاد بأنــه إذا كانــت الحــاالت الدماغيــة تؤّثــر فـــي أفكارنــا، فإنهــا يجــب أن تخضـــع لقيود 

ــر الــذكاء، واإلبــداع، بالتجربــة إلــى حــّد مــا.  وراثيــة صارمــة؛ لــذا ال يتأّث

وهنــاك ســبب آخــر وراء خــوف النــاس مــن المشــكالت المواكبــة لإلبــداع، مثــل المشــكالت العصبيــة-

البيولوجيــة، وهــو رفضهــم لمــا يعّدونــه مســاعي طبيــة للتعاطــي مــع الســمات الســوية أو غيــر الســوية 

أحيانــًا مــن خــالل التقانــة الطبيــة. وهــذه الخشــية مــن الــدواء ترجــع إلــى خشــيتهم مــن التأثيــرات الجانبيــة 

الســتخداماتها.

علــى ســبيل المثــال، ُيْذَعــر أوليــاء األمــور مــن مــن أداء طفلهــم المتوســط فــي المدرســة. فيطالبــون 

بــكّل مــورد تعليمــي متــاح لهــم. ويبّيــن توقهــم لتحســين أداء طفلهــم الســوّي بالتعليــم، علــى الرغــم مــن 

ــة الــدواء.  خشــيتهم فعــل ذلــك باســتخدام حب

ق لهــم مــا يجب عليهم  كمــا يخشـــى النــاس الــدواء، أحيانــًا، ألّنــه مخـــرج ســـهل، أي إن حبـــوب الــدواء ســُتحقِّ

فعلــه ألنفســهم. مــع ذلــك، فـــي حـــال تمتــع شــخص بقــوة إرادة كافيــة للتغّلــب علــى مشــكلة، مثــل 

الُحبســة اإلبداعّيــة، واالكتئــاب، أو البدانــة، فإّنــه لــن يعانــي مــن مشــكلة.

وفــي الُمجمــل هنــاك ثمــة براهيــن علمّيــة تؤكــد أّن قــّوة اإلرادة وعملّيــة اّتخــاذ القــرار عملّيتــان دماغّيتــان. 

وبالتالــي فــإن ُحبســة الكاتــب هــي حالــة دماغيــة بشــكل كبيــر.

وتشــرح المؤلفــة عــن أوجــه تماثــل الحالــة الدماغيــة للُحبســة؛ مبينــة أنــه ليــس لدينــا حتــى اآلن فهــم كاٍف 

ــر حبــة دواء لُحبســة الكاتــب أو  ــا، بمــا يســاعدنا علــى تطوي لوظيفــة الدمــاغ المعرفيــة أو التحفيزيــة العلي

غــو أو طريقــة لتحويــل شــاعر قصائــد غنائيــة إلــى كاتــب مقــاالت فــي مجــاّلت علمّيــة.  عــالج كهربائــي للِّ

لكــن ثّمــة حــاالت تواكــب الُحبســة ُيعــدُّ أساســها الدماغــّي مفهومــًا بشــكل أفضــل، نذكــر منهــا:

•  انقبــاض الكاتــب: قــد ُيســهم التماثــل بيــن ُحبســة الكاتــب وانقبــاض الكاتــب فــي تبيــان كيفيــة اختــالل 
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وظيفــة الدمــاغ فــي الُحبســة واالنقبــاض، إذ ُيعــدُّ انقبــاض الكاتــب، وفقــًا لعبــارة علمــاء األعصــاب، 

ــًا فــي الحــركات التــي تصــوغ الكلمــات، وهــو ليــس مشــكلة عضليــة رئيســة أو اضطرابــًا  اضطرابــًا دماغّي

رفيــع المســتوى لعمليــة التكويــن المرصــودة فــي ُحبســة الكاتــب، لكــن فــي مــكاٍن مــا بينهمــا.

•  التســويف: ُيمكــن لُحبســة الكاتــب أن تســبب ســلوكًا شــبيهًا جــدًا بالتســويف مــن الناحيــة العمليــة. 

واســتطاعت المؤلفــة جيــن فاوَلــر، وصــف هــذه الحالــة حيــن قالــت: “الكتابــة ســهلة. كّل مــا عليــك 

فْعلــه هــو التحديــق بورقــة بيضــاء إلــى أْن تتشــّكل قطــرات الــّدم علــى جبينــك”. وبــداًل مــن مواجهــة 

 أليمــة مــع الصفحــة الفارغــة، ُيؤجلهــا معظمنــا بالقيـــام بأمــٍر آخــر يبــدو لنــا فجــأة أنــه عاجــل للغايــة”.

بالُحبســة  المصــاب  التســويف والُحبســة مشــكلتان منفصلتــان. فالكاتــب  النظرّيــة،  الناحيــة  أمــا مــن 

يتمّتــع باالنضبــاط فــي البقــاء جالســًا علــى مكتبــه، لكنــّه يعجــز عــن الكتابــة. أّمــا المســّوف، فــال يســتطيع 

الجلــوس علــى مكتبــه. وفــي حــال اضّطــره أمــر مــا إلــى الجلــوس، قــد يكتــب بسالســة تاّمــة.

معظـــم  ــر  ُيفكِّ مريــض،  كاتـــب  لُحبســة  ســببًا  بوصـــفه  عقلـــّي  مــرض  تشــخيص  عنــد  •  االكتئــاب: 

ثنائــي  أم  القطــب  أحــادي  أكان  ســـواء  فاالكتئــاب،  َســَببًا.  بوصفــه  االكتئــاب  فـــي  أواًل  األطبــاء 

البحثيــة.  العّينــة  عمــوم  علــى  مــّرات  عشــر  إلــى  ثمانــي  يزيــد  بمعــّدل  الُكّتــاب  ُيصيــب   القطــب، 

وكثيــر مــن أعــراض االكتئــاب التقليديــة هــي أعــراض ُحبســة الكاتــب التقليديــة أيضــًا، أي انتقــاد مضّطــرد 

للــذاِت، وانخفــاض المتعــة بالمشــروع، وفقــدان الّطاقــة والخيــال والقــدرة علــى التركيــز. ونظــرًا إلـــى 

ل مــا نعرفــه عــن االكتئــاب نافــذًة علــى  كــون االكتئــاب حالــة دماغيــة مفهومــة إلــى حــد كبيــر، فقــد ُيشــكِّ

األســاس العصبــّي لبعــض األنــواع مــن ُحبســة الكاتــب.

الكاتــب  ُحبســة  بيــن  األوضــح  الثانيــة  الصلــة  االكتئــاب،  بعــد  القلــق،  ُيعــدُّ  الحافــز:  وفــرط  •  القلــق 

با ُحبســة الكاتــب عبــر آلّيــات  والمــرض النفســي؛ إذ يتقاســم القلــق واالكتئــاب ســمات كثيــرة، لكــن ُيســبِّ

 مختلفــة. وُيمكــن لطاقــة القلــق وحافــزه الزائديــن أْن يتعارضــا مــع الكتابــة واالنتــاج األدبــي للمبــدع.

ب لحُبســة الكاتـــب عــن مصـــادر شــّتى، ســواء أكانـــت خارجّيــة مثــل  ُيمكـــن أن ينجـــم فـــرط الحافـــز الُمســبِّ

الضغـــط األبــوّي، أم داخلّيــة مثــل رغبــة ُمضنيــة للشــهرة. كمــا ُيمكــن لحــاالت الزهــو المتزايــد، مثــل مــا هو 

ت الكاتــب وُتِخــّل بنظامــه علــى نحــو تدريجــّي.  الحــال فــي بدايــات العالقــات الغراميــة أن ُتشــتِّ
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تجدر اإلشارة إلـــى الحقيقة المثيرة للدهشة وهـــي أّن هذا الشكل من ُحبسة الكاتب ليس نقيضًا حافزّيًا 

لفــرط الكتابــة. بــل يتقاســم كالهمــا خاصّيــة كونهمــا حالتيــن مفرطتيــن مــن الدافــع إلــى الكتابــة. فمــا الــذي 

يجعــل مــن شــخص ذي حافــٍز أقصــى ُمفِرطــًا فـــي الكتابــة فــي حيــن ُيصــاب شــخص آخــر بالُحبســة؟ ُتشــير 

بعــض البراهيــن إلــى قّلــة انتظــام الحوافــز الداخليــة القوّيــة مقارنــًة بالحوافــز الخارجيــة القوّيــة. مــا يــؤدي 

إلــى هــذا النــوع مــن الُحبســة علــى نحــو واضــح.

فــي ذات الســياق، ُيفســر قانــون يركس-ُددِســن، لمــاذا تشــتّد الُحبســة كلمــا ازدادت ضخامــة المشــروع. 

وُيعلــل ســبب إصابــة كاتــب مثــل كولــِرج بالُحبســة فــي كتابــة الشــعر بوصفــه الجنــس األدبي األهّم بالنســبة 

ــر جــزءًا مــن ظاهــرة الكتاب-الثانــي  إليــه، علــى الرغــم مــن قدرتــه علــى كتابــة المقــاالت بســخاٍء. كمــا ُيفسِّ

ــاب بموجبهــا للوقــوف علــى أطــالل نجاحهــم األّول ويقــّدم ســببًا يفســر لمــاذا كّلمــا  التــي يتوّقــف الكّت

اشــتّد ســـعي الكاتــب لمكافحـــة ُحبســته، غــاَص أكثــر فـــي أوحالهــا. 

كمــا يطـــرح قانــون يركس-ُددِســن توصيــات قوّيــة ومُحــددة لمكافحــة هــذا الشــكل مــن ُحبســة الكاتب، أي 

بتقليــل نشــاط الكاتــب المصــاب بالُحبســة، وإْن اقتضــى ذلــك األمــر تخفيــض حافــزه.

وتلفــت الكاتبــة، إلــى أن النــاس غالبــًا مــا يعالجــون ُحبســتهم بطريقة تزيدها ســوءًا من الناحيــة العصبية–الكيميائية، 

فالمكتئــب قــد يتوقــف عــن التدريــب، أمــا الَقِلــق فيشــرب مزيــدًا مــن القهــوة ســعيًا منــه للبقــاء متيقظــًا. وعندمــا 

يحتــوي دواء مؤثــر فــي جهــاز نقــل عصبــي معيــن علــى أثــر فــي الكتابــة، يكــون ذلــك برهانــًا علــى دور ذلــك الجهــاز 

فــي تحفيــز الكتابــة.. بالنظــر إلــى آثــار هــذه األدويــة والمضــادات فــي التعاطــي مــع حــاالت االكتئــاب والُحبســات، 

يظهــر بشــكل واضــح أثــر الجهــاز الحوفــي فــي عمليــات الكتابــة.

مبحــث آخــر متعّلــق بالكتابــة تطّرقــت إليــه فليرتــي، عبــر تكوينــات القشــرة الدماغيــة، وهــو كيفيــة الكتابــة. 

أوضحــت مــن خاللــه أن علــم أعصــاب الكتابــة ارتبــط إلــى حــد مــا بعلــم أعصــاب الــكالم، إال أن المهارتيــن 

َزَرَعتهــا فــي أدمغتنــا آالف الســنين مــن االصطفــاء  مختلفتيــن بشــكل واضــح. فالــكالم غريــزًة بشــرية 

التطــّوري، فــي حيــن ُتعــدُّ الكتابــة اكتســابًا ثقافيــًا حديــث العهــد، لكنــّه ليــس أكثــر ضــرورًة بالنســبة إلــى 

الحيــاة اإلنســانية. نتيجــة لذلــك، ُتعــدُّ الكتابــة مهــارة قابلــة للفنــاء أكثــر مــن الــكالم، ومــن المرّجــح تأّثرهــا 

بشــكل أو بأخــر بالتلــف الدماغــّي. 

تحّكــَم تصـــّور علمــاء األعصـــاب عــن الدمـــاغ، بوصفــه مكّونــًا مــن وحــدات، بجــزٍء كبيــٍر من اإلصــرار على فصل 
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المهــارات عــن الدافــع. ويفتــرض مبــدأ التقســيم إلــى وحــدات وجــود وظائــف دماغّيــة، مثــل التعــّرف إلــى 

الوجــوه أو اســتيعاب اللغــة فــي مواضــع ُمنفِصلــة بــداًل مــن انتشــارها فــي أنحــاء الّدمــاغ كّلهــا.

فالتقســيم إلــى وحــدات فرضيــة، عمليــة رائجــة عنــد علمــاء األعصــاب ألنهــا ُتبســط األمــور إلــى حــدٍّ مــا، 

وأطلــُق نّقــاد التقســيم إلــى وحــدات عليهــا، ِعْلــم” العقــل الجديد”، الذي أتاح بدوره كثيرًا من االكتشــافات 

شــّكلت موضــوع هــذا الكتــاب. وعنــد المســتوى األبســـط مــن تفســير التقســيم إلـــى وحـــدات، ُتقَســم 

معظــم مناطــق الدمــاغ إلــى حســّية، وحركّيــة، ومناطــق ترابطيــة.

غالبــًا مــا تدمــج المناطــق الترابطيــة المعلومــات الحســية والحركيــة، بيــَد أّن نشــاطها فــي بعــض األجــزاء 

مــن القشــرة الدماغيــة قــد يكــون متباينــًا كّل التبايــن عــن المعالجــة الحســّية والحركّيــة الرئيســة، متوّســطًا 

وظائــف رفيعــة المســتوى مثــل التجريــد وإصــدار األحــكام. 

وإذا مــا أصــاب الدمــاغ حــادث مــا، البــد وأن يتــرك أثــرًا علــى وظائــف بعينهــا وال يؤثــر علــى أخــرى ســواء 

الكتابــة أو غيرهــا مــن المهــارات التــي يمارســها اإلنســان، مــا يجعــل تفســير اإلصابــات الدماغيــة ليــس ســهاًل 

علــى الــدوام، فــإذا كان تــأذي منطقــة مــا يلحــق الضــرر بوظيفــة معينــة، فإنــه ال يعنــي أن المنطقــة تتحكــم 

بتلــك الوظيفــة علــى وجــه الخصــوص.

ولفهــم كيــف يتحكــم الدمــاغ بالكتابــة، لســنا بحاجــة إلــى آفــة تحبــس الكتابــة فقــط، حيــث يمكــن ألي شــيء 

بــدءًا مــن حــاالت الغيبوبــة وانتهــاًء بحــاالت لبتــر، القيــام بذلــك. نحــن بحاجــة إلــى آفــة فــي موضــع يحبــس 

ــن أن المناطــق  الكتابــة فقــط. واســتهدف العلمــاء هــذا المركــز ســنوات عديــدة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، َتبيَّ

الُمرّشــحة معنيــة بالتحّكــم باليديــن أو الرؤيــة فقــط، وليــس بجوانــب الكتابــة. وبمزيــد مــن األبحــاث أكــد علمــاء 

قًا.  َصــة للــكالم ُمَســبَّ ــف مهــارة الكتابــة الجديــدة مــع مناطــق القشــرة الدماغيــة الُمَخصَّ الفكــرة القائلــة بتكيُّ

اســتنادًا إلــى أن مهــارة الكتابــة تقــع فــي مجــال القشــرة الدماغيــة بشــكل رئيــس، يقــع الحافــز علــى الكتابــة 

فــي نطــاق الجهــاز الحوفــي بصــورة رئيســة، ويقــع الجهــاز الحوفــي تحــت القشــرة الدماغيــة إلــى حــد كبيــر 

لكنــّه يتضمــن بعضــًا مــن األجــزاء األقــدم منهــا. 

وعلــى الُرغــم مــن ازدراء الجهــاز الحوفــي مــن المتكّبريــن علــى القشــرة الدماغيــة بوصفــه أكثــر بدائيــة مــن 

ناحيــة النشــوء، فهــو بالــغ األهميــة بالنســبة إلــى الســعادة علـــى نحــو يفــوق القشــرة الدماغيــة.
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ــة بالنســبة  كمــا أن الجهــاز الحوفــي يتحّكــم بالخــوف والطعــام والقتــال والجنــس، وبوظائــف راقيــة ُمهمَّ

ــم، والذاكــرة؛ إذ ترتبــط بعــض وظائفــه األكثــر بدائيــة ارتباطــًا  إلــى الكتابــة، مثــل الروابــط االجتماعيــة، والتعلُّ

وثيقــًا بوظائفــه األعقــد. علــى ســبيل المثــال، تبّيــَن تشــابك دورات النــوم، أي اليقظــة مــع التحّكــم بالحافــز، 

وهــذا مــا يعرفــه كّل شــخص حــاول الّســهر طيلــة الليــل إلنهــاء مشــروع مــا.

يتكــون الجهــاز الحوفــي مــن الِوطــاء )موجــود فــي عمــق وســط الدمــاغ(، إضافــة إلــى الُحصيــن واللــوزة 

ــوء، وقــد  ــة النشـ ــة مــن ناحيـ الموجــودان فــي الفــص الصدغــي. فيمــا يمثــل الِوطــاء أقــدم البنـــى الحوفيـ

يكـــون لــه دوٌر مــا فـــي الدافــع إلــى الكتابـــة. ويحتــوي الِوطــاء علــى مناطــق لتنظيــم عديــد مــن الوظائــف 

ــارة والســكون. البدائيــة مثــل اإلث

ــرة بهــا فــي  َمــة للكتابــة والمتأثِّ ب األمزجــة المتمِّ بالمنحـــى ذاتـــه، ُيــؤّدي دورًا فــي دورات النـــوم التــي ُتَســبِّ

آن معــًا، مثــل االكتئــاب والهــوس الخفيــف. كذلــك يتحّكــم الِوطــاء بوظائــف الجســد الرئيســة والّصماوّيــة، 

أي الشــهّية، ومســتوى ســكر الــّدم، وتنظيــم الحــرارة. وُتنتــج المناطــق القريبــة مــن الِوطــاء المتعـــة أو 

الحنــق عنــد تنبيههــا كهربائّيــًا.

تأكيــدًا للــدور البالــغ للجهــاز الحوفــي فــي كثيــر مــن العمليــات الســلوكية التــي يقــوم بهــا اإلنســان، أثبــت 

الرنيــن المغناطيســي الوظيفــي، أن المناطــق الحوفيــة مــن القشــرة الدماغيــة تدعــم حــاالت الســرور 

ــر فــي األحاســيس رفيعــة المســتوى، مثــل تــذّوق الوجــوه الجميلــة والقشــعريرة التــي  البدائيــة، كمــا تؤث

ــة. تســري فــي العمــود الفقــري عنــد ســماع موســيقا معّين

أخيرًا، يتحّكم الِوطاء بوظائف الجسد الرئيسة والّصماوّية، أي الشهّية، ومستوى سكر الّدم، وتنظيم الحرارة.

فيمــا يخــص الباعــث علــى اللغــة والكتابــة، أوضحــت فليرتــي، أن الرغبــة الُملّحــة فــي الكتابــة، ُتعــد دافعــًا ثانوّيــًا 

ناجمــًا عــن دافــع أكثــر جوهريــة، أي دافــع التواصــل. فمــا مقــدار جوهريــة التواصــل؟ يعــّده بعــض الباحثيــن 

ون  ثانوّيــًا أيضــًا ألّننــا ُنريــد التواصــل ومجــّرد قيامنــا بذلــك يكفــل لنــا الحصــول علــى مــا ُنريــد. وربمــا كان الســلوكيُّ

مناصريــن رئيســين لنظريــة الدافــع الثانــوّي، فارتــأوا أّننــا نتعّلــم اللغــة نظــرًا إلــى مكافأتنــا علــى فِعــل ذلــك.

ــل فينــا لدرجــة نتمّتــع بموجبهــا بغريــزة اللغــة، ألنهــا  أّمــا باحثــون آخــرون، فيعتقــدون أّن التواصــل أمــر متأصِّ

علــى قــدٍر كبيــٍر مــن الفائــدة واألســاس فــي التعامــالت البشــرية.
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ُتشــير خيــوط براهيــن شــّتى إلــى إصــرار الدمــاغ علــى أن نتكّلــم أواًل. فلدينــا مناطــق دماغّيــة ُمنَفِصلــة 

ــم بالكـــالم فقــط، كمــا ُيعــدُّ فــص الدمــاغ الصدغــي المرتبــط بمنطقــة ڤيرنِكــه واســتيعاب الــكالم  تتحكَّ

أكبــر مــن نصــف المــخ الُمتحكــم بالــكالم. وعــدم التناســق هــذا موجــود فــي األســبوع الواحــد والثالثيــن 

مــن فتــرة الَحمــل، أي قبــل والدة الطفــل وتعّرضــه للغــة. 

وخيــط البراهيــن الثانــي، يتمثــل فــي أنَّ كلَّ شــخص موفــور الّصحــة قــادٌر علــى الــكالم. وال ُيمكــن لثقافــة 

مــا االســتمرار مــن دون لغــة ذات تصميــٍم بالــغ التعقيــد.

أمــا خيــط البراهيــن الثالــث، هــو طريقــة تدّفــق الــكالم فــي الطفولــة الُمبكــرة، كــون الطفــل العــادي، مــن عمر 

الثمانيــة عشــر شــهرًا إلــى عمــر الثمانــَي عشــرَة ســنة تقريبــًا، يتعلــم كلمــة جديــدة كل ســاعتين علــى األقــل. 

وأكــد أتبــاع نعــوم تشومســكي علــى وجــود خيــط رابــع مــن البراهيــن علــى فطريــة اللغــة، وهــو قــدرة 

ــة فقــط، واســتخدام  األطفــال علــى اكتســاب قواعــد ُمعّقــدة التصميــم مترافــٍق بتعليــم ســطحي للغايـ

ــم يســبق لهــم ســماعها إطالقــًا. ــد لتوليــد ُجمــل لـ القواعـ

إلــى ذلــك تنــّوه المؤلفــة إلــى وجــود ارتبــاط وثيــق بين اللغة والعاطفة، أي بيــن اللغة والدوافع البيولوجية 

المســببة للعواطــف المختلفــة. وتتســاءل، هــل ُيعــد أمــرًا اختزاليــًا افتــراض أن الســبب الرئيــس وراء الكتابــة 

اإلبداعيــة أنموذجــًا ُمصغــرًا للدافــع البيولوجــي الــذي يدفعــك للصــراخ حزنــًا أو غضبــًا؟ ولخصــت إجابتهــا 

فــي أن هــذا الفعــل يمكــن أن تطلــق عليــه نظريــة “الحاجــة إلــى التعبيــر عــن الــذات”.

وقالــت: “ثمـــة خطـــوة كبيــرة بيــن التعبيــرات عـــن العاطفـــة غيــر اللســـانية والقضّيــة الدالليــة. ال ُيفتــرض مــن 

هــذا التفســير أن ُيناســب الكتابــة برّمتهــا، فلــن يشــمل الكتابــة التقنيــة وغيــر الشــخصية؛ بــل ســيتضمن ُجــّل 

ــف بموجبــه مصلحــة شــخصية  كتابــة الســيرة الذاتيــة والروايــة والشــر وُجــّل مــا هــو غيــر روائــّي يكــون للُمَؤلِّ

ــل اســتمتاعي بكتابــة مؤَلَفاتــي كثيــرًا. وعلــى الرغــم مــن مالءمــة نظرّيتــي  قويــة فــي الموضــوع. هــذا ُيَعلِّ

للكّتــاب الحديثيــن، فهــي ُتناســب الُكّتــاب األوائـــل عندمــا نتعــّرف إلــى حياتهــم واســتيعاب األســباب التـــي 

َدَفَعتهــم علــى خــوض مجــاالت الكتابــة.

بموجــب هــذا الــرأي، كيــف يمكننــا تفســير تأليفــي هــذا الكتــاب؟ إّن الجــواب فــي غايــة الســهولة، فمــا 

المقبوســات الكثيــرة مــن األدب والدراســات العلمّيــة ســوى ســتارة فكرّيــة علــى حيرتــي بشــأن مــا حــدث 
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ــًا كان  فــي دماغــي َعِقــَب وَفــاة ِطفلتــّي البكــر وأجبرنــي علــى المكــوث فــي مشــفى فتــرة مــن الزمــن. أّي

األمــر، فقــد أبعدنــي عــن مهنــة ســعيدة، بوصفــي عالَمــِة، إلــى إكــراه غيــر عملــّي علــى الكتابــة، التــي 

ــرة، وقــد يكــون مــرد ذلــك إلــى نــوع مــن األلــم الصدغــي. مارســتها بشــكل مفــرط خــالل تلــك الفت

ــن علــّي  نــي َدّونــُت أفــكاري فــي عمليــة الســعي الســتيعاب مــا حصــل، فلمــاذا إذًا يتعيَّ منا أنَّ وإذا مــا ســلَّ

َفــْرض تلــك األفــكار عليــَك؟ علــى مــا يبــدو، ثمــة شــيٌء مازلــُت بحاجــة إليــه، أي شــيء مــا زال ُيؤِلــم. إّننــي 

ــن ِمنــّي أّنــه عندمــا تصــُرخ يأتيــك شــخص ودوٌد وُمِعْيــٌن ليخفــف  أصــُرخ نظــرًا إلــى اعتقــاد جــزء بدائــّي ُمعيَّ

عنــك مــا أنــت بــه”. 

تتابــع فليرتــي ســرد شــرحها لنظريتهــا الخاصــة “ الحاجــة إلــى التعبيــر عــن الــذات” كأحد دوافع الكتابة، مســتندة 

إلــى عــدة دراســات ُتَعِضــد مــا توصلــت إليــه، ومــن ذلــك الدراســة التــي قامــت بهــا ألــس برانــد، عــن إشــباع 

الكتابــة لموضوعــات ُمنتقــاة بصــورة شــخصّية لدافــٍع مــا وتحّليهــا بتأثيــرات علــى المــزاج قابلــة للقيــاس. حيــث 

ز فعــل الكتابــة عنــد كل مــن الطــالب والُكّتــاب المحترفيــن العواطــف اإليجابيــة، وقّلــص الســلبّية منهــا. عــزَّ

شــّكلت هــذه النتيجــة مفاجــأة بالنســبة إلــى الباحثيــن فــي حقــل دراســات التعبيــر الكتابــي، وأتــت النتائــج 

ـَ إرنســت هيمنجــواي حيــن  ُمطابقــة لمــا وصَفــه ُكّتــاب ُكُثــر، بــدءًا بالمرضــى الُمفرطيــن فــي الكتابــة، مــرورًا بــ

ــاب، مثــل الشــاعرة تينــا كيلــي،  قــال “عندمــا ال أكتــُب، أشــعُر بعــدم القيمــة”. وانتهــاًء بوصــف بعــض الكّت

إحساســًا بدنّيــًا باالنزعــاج والقلــق يقــّض مضجعهــم فــي حــال َتوّقفهــم عــن الكتابــة بضعــة أيــام.

فــي ذات الســياق، اســتعرضت المؤلفــة آراء عــدد مــن الُكّتــاب، تباينــت رؤاهــم حــول دوافــع الكتابــة، إال أن 

أكثرهــا تطابــق مــع نظريــة الحاجــة إلــى التعبيــر عــن الــذات.

كّلمــا أمعنــت النظــر ســيقدم الُكّتــاب مزيــدًا مــن األســباب وراء كونهــم كّتابــًا. يقــول كثيــر منهــم إنّهــم 

أصبحــوا كّتابــًا نظــرًا إلــى عجزهــم عــن فعــل أّي شــيء آخــر وحســب. كتــَب َنثانيــل هوثــورن: “ال ُأريــد أن أكــون 

طبيبــًا يقتــات علــى أمــراض النــاس، وال راعـــي كنيســة يكســـب عيشــه مــن خطاياهــم، وال محاميــًا يكســب 

رزقــه مــن خصامهــم. وعليــه، لــم يبــق شــيء بالنســبة إلــيَّ ســوى أن أكــون مؤلفــًا”.

وقــال ت إس إليــوت: “كنــُت بطــيء الحركــة للغايــة، فــكان مــن األســهل علــيَّ أن أكــون شــاعرًا”. وأشــار جــورج 

برَنــرد شــو، إلــى ميــزة عمليــة لحيــاة الكتابــة مــا زالــت صائبــة إلــى حــدٍّ كبيــر: “إن ســببي الرئيــس لتبنــّي األدب 

مهنــة هــو عــدم اضطــرار المؤلــف ألن يكــون أنيــق الَملبــس، نظــرًا إلــى بقائــه فــي الِظــل أمــام عمالئــه”.
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ع ذاتــه  فــي حيــن ارتــأى وليــم فوكنــر، أن الفنــان أو الكاتــب مخلــوق ُتحركــه الّشــياطين. ... فلديــه رؤيــا ُتلــوِّ

كثيــرًا لدرجــة يتعيــن عليــه التخلــص منهــا. 

أمــا كونديــرا، فاعتبــر أن هــوس الكتابــة ينشــأ عــن العزلــة العاطفيــة والســأم، وتنتشــر هــذه الرغبــة فــي 

الكتابــة كلمــا تطــور المجتمــع إلــى الحــد الــذي يكــون قــادرًا علــى توفيــر شــروط رئيســة ثالثــة، وهــي:

ن الناس من تكريس طاقاتهم لنشاطات ال جدوى منها. •  درجة عالية وافية من الرفاهية العامة تُمكِّ

مة من التجزئة االجتماعّية والشعور العام الناجم عن ُعزلة الفرد. •  حالة ُمتقدِّ

•  غياب جذرّي لتغّير اجتماعي بارز في تطور الدولة الداخلّي. 

بعــد هــذا الســرد آلراء ُجملــة مــن الُكّتــاب حــول دوافــع الكتابــة، تخلــص فليرتــي، إلــى أن اســتخدام الكتابــة 

إلضفــاء معنــًى حرفيــًا علــى األحــداث، قــد ُيضاهــي -فــي كثيــر مــن األحــوال- حاجــة إنســانية دفينــة يعانيهــا 

الُكتــاب، وربمــا انعكاســًا لشــعورهم بــأّن الحيــاة تتســم بهــدٍف أقــوى، يــزرع فيهــم هوســًا بالكتابــة.

فــي نهايــة الكتــاب، تتحــّدث المؤلفــة عــن االســتعارة بوصفهــا وســيطًا بيــن الفكــر والعاطفــة، كمــا أنهــا 

مــن أكثــر جوانـــب اللغـــة ســحرًا. رغــم أّن قيمــة االســتعارة كانــت مثــار جــدٍل منــذ عهــد أفالطــون الــذي 

اســتهجنها صراحــة، وأرســطو الــذي أثنــى عليهــا.

وتنــّوه إلــى أن غيــاب االســتعارة، أو الصــور البيانيــة، قــد يعكــس االختــالف األســلوبي بيــن الكتابــة العلميــة 

واألدبيــة، وهــذا بــدوره يســهم فــي زيــادة رواج الُكتــب األدبيــة قياســًا بالعلميــة، والســبب وراء تجــرد 

الكتابــة العلميــة مــن الطابــع اإلنســاني يكمــن فــي تظاهرهــا المــدروس بفتــور الشــعور، أي غيــاب الحوفــي 

الظاهــري وطغيــان القشــري.

ــر لنــوع مقنــن  ــر أعلــى بكثي ــل يتســم بتوات ــر األدبــي بغيــاب االســتعارة، ب ــر العلمــي عــن النث ال يختلــف النث

وجامــد مــن االســتعارة بشــكل خــاص: أي األنمــوذج العلمــي، فاالســتعارة واألنمــوذج يختلفــان فــي ثبــات 

التوافــق بيــن الموضــوع والمــادة التــي ُيقــارن بهــا فــي المقــام األول.

بالنســبة إلــى العلمــاء، ُتعــّد قــدرة األنمــوذج علــى التنّبــؤ بظاهــرة مــا، برهانــًا علــى فهمهــم لهــذه الظاهــرة. 

فــي حيــن يميــل األدب بموجــب هــذا الوصــف إلــى اســتخدام االســتعارات لخلــق شــعور ذاتــي بالفهــم.




