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مرايا الذات في عصر الديجتال

قراءة في كتاب أنا )أوسيلفي( إذن أنا موجود

نادرة خوجه

َمن	يكترث	اليوم	باللغة	والوجود	واملعنى؟	من	يحفل	باملشروعات	اإلنسانية	الكبرى؟	من	ما	يزال	
أو	 إصالحية	 بثورة	 ويأمل	 كونًيا	 هًما	 اآلن	 يحمل	 من	 األمد؟	 والعهود	طويلة	 والحب	 بالصداقة	 يؤمن	
حركة	تنويرية؟	من	لديه	القدرة	والوقت	لخلق	مفهوم	وتطويره	ومراقبة	دورة	حياته؟	من	يفكر	اليوم	
في	مفهومات	مثل	الذات	والزمان	واملكان	والوجود؟	هل	نحن	شهود	على	موت	الواقع	ونهاية	اإلنسان	
الصورة	 بين	 لألدوار	 تبادل	 لحظة	 العالم،	 يعيشها	 فريدة	 انذهال	 لحظة	 ثمة	 واقعًيا؟	 كائًنا	 بوصفه	
غريبة	 انذهال	 لحظة	 هي	 نهائًيا،	 طرده	 يتم	 بل	 فحسب،	 صورته	 من	 األصل	 فيها	 يبتعد	 ال	 وأصلها،	
ومخيفة،	ال	تنتصر	فيها	النسخة	على	األصل،	بل	تحّل	محله	وتحوز	نفوذه	وسلطته	ومعناه.	هل	هذه	
هي	غواية	السيلفي	كـ	"هوية	إنسانية	جديدة"،	أم	هي	باألحرى	آلة	السيلفي،	بوصفها	آلة	تعمية	غرضها	

الوحيد	إعادة	توليد	وهم	الواقع؟	

	،Elsa	Godart	غودار	إلزا	الفرنسية	النفسية	واملحللة	الكاتبة	ترصد	العريضة،	الخطوط	هذه	تحت
ا	
ً
في	كتابها	)أنا	أوسيلفي،	إذن	أنا	موجود(،	ترجمة	الناقد	املغربي	املرموق	سعيد	بنكراد،	الصادر	حديث
	وجود	األنا	وتحوالتها	في	العصر	االفترا�سي،	

َ
عن	املركز	الثقافي	للكتاب	في	بيروت	عام	2019،	مشكلة

وما	يستتبع	ذلك	من	تغيرات	جذرية	في	بنية	الوجود	وتصوراته،	وما	طرأ	من	تغيير	في	طريقة	التعاطي	
مع	الذات،	في	عصر	الثورة	الرقمية.

عصر الـ "هنا واآلن"

املؤلف	 بموت	 مروًرا	 التاريخ،	 إلى	موت	 الفن،	 �سيء،	من	موت	 كل	 تالحق	 ميتات	 نحن	شهود	على	
وموت	الحقيقة.	ها	هو	العالم	يوّدع	أخيًرا	كّل	الفلسفات	املؤسسة	على	فكرة	الزمان	واملكان،	كمبادئ	
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تصور	 داخل	 بالعالم،	 ويسّور	عالقتنا	 يحدد	 الشاشة،	كموضوع	 بنا	 قذفت	 لقد	 قبلية.	 أو	 متعالية	
جديد	للزمان	واملكان،	وألقت	بنا	-بما	هي	ضامن	جديد	لوجودنا-	في	آفاق	فضائية	سديمية،	بحدود	
ى	الواقع	من	حولنا	وُسحق	وأعيَد	خلقه	بواسطة	عدسة	الكاميرا،	وصرنا	

ّ
متالشية	ومختفية.	لقد	تشظ

نعيش	اليوم	وفًقا	لنمط	وجودي	ذّري،	كسجناء	في	فضاء	أفقي	بال	عمق،	ال	تتوقف	املسافة	الواقعية	
داخله	عن	التقلص.	نحيا	في	مجال	ديجتالي	مطلق	ال	تتوقف	املسافات	االفتراضية	فيه	عن	التمدد،	ال	
نتحرك	فيه،	بل	يحّركنا	ويتحكم	فينا	كأحجار	دومينو	مشلولة	ومستلبة،	وتشترك	جميعها	في	حتمية	
السقوط.	لقد	انكفأ	املكان	والزمان	أحدهما	على	اآلخر؛	فتحورت	أبعاد	الزمان،	واختصرت	امتداداته	
	باألحالم.	يمكن	

ً
	وال	مستقبَل	محّمال

ً
ببعد	واحد:	املباشر	املتصل،	أو	الحاضر	املؤقت.	فال	ما�سَي	أصيال

م	إلى	زمنية	جديدة،	تمزقه	وتفتته	
ّ
القول:	لقد	تّم	اقتسام	الزمان	كبعد	أنطولوجي،	وأعيَد	توزيعه	وُسل

وتبثه	في	آالت	تتحكم	فيه	وفينا.	لم	يعد	الزمان	قضية	وجودية	تخص	اإلنسان	فحسب،	بل	أصبح	
زمن	اآللة	أيًضا؛	فمن	اآلن	فصاعًدا	سيضبط	"السمارت	فون"	إيقاع	حياتنا	بأشكال	جديدة،	تستهلك	
وتنفق	أشكال	وجودنا،	وفق	أنماط	االستعجال	واملباشرة	واآلنية	والسرعة.	تنخر	هذه	اآلنية	واملباشرية	
وعينا	بوجودنا،	فال	جدوى	اليوم	من	االنتظار	أو	توقع	األحداث	أو	استشراف	املستقبل	أو	التذكر؛	

فنحن	نعيش	في	عصر	"الهنا	واآلن"،	حيث	كل	�سيء	مباشر	وحّي	ومتاح	بأسرع	وقت	وبنقرة	واحدة.

سة
ّ
الهوية املتكل

ِمن	"أنا	أفكر،	إذن	أنا	موجود"	إلى	"أنا	أوسيلفي،	إذن	أنا	موجود".	نحن	شهود	على	انمحاء	الذات	
التي	 بالشاشة	 دوًما	 وملتصقة	 متصلة	 ة،	

ّ
وهش َمزيدة)1)	 عرضية	 خارجية	 ذات	 لصالح	 الداخلية،	

ا	ال	غنى	عنه	لالنتماء	إلى	هذا	العالم	االفترا�سي.	نحن	شهود	على	تحّول	مركزية	الذات	
ً
أصبحت	وسيط

على	 القبض	 تستطيع	 بالكاد	 ذاٍت	 أمام	 وصرنا	 األفقية،	 كينونتها	 حدود	 في	 الخارج	 إلى	 الداخل	 من	
موضوع	إدراكها	الذي	بات	خارجًيا،	بعد	أن	كان	قديًما	داخلها	وضامًنا	لوجودها،	ذاٍت	يمكن	القول	بال	
خوف:	إنها	باتت	عاجزة	عن	التعرف	إلى	ذاتها،	طاملا	أنها	تخلت	عن	أدوارها	للسمارت	فون،	ذاٍت	يجب	

ز	أو	الهجين:	مفهوم	علمي	حديث،	يشير	إلى	عملية	زرع	عناصر	أو	أعضاء	جديدة	تساعد	الكائن	البشري	في	 زيد	أو	املعزَّ
َ
)1)	اإلنسان	امل

تجاوز	قدراته	الراهنة،	وذلك	اعتماًدا	على	تقنيات	الذكاء	االصطناعي	الحالية.	ولفظ	َمزيد	ال	يقال	عن	عمليات	التعديل	التكنولوجية	

زيدة	هي	
َ
على	عضوية	الكائن	البشري	فحسب،	بل	يشير	أيًضا	إلى	عمليات	التعديل	االفتراضية	على	وجود	اإلنسان	في	العالم،	فالذات	امل

ذات	تعيش	وجوًدا	مزدوًجا،	بفضل	شاشة	"السمارت	فون"	التي	باتت	امتداًدا	حقيقًيا	وجزًءا	ال	يتجزأ	من	وجودنا	الحالي.
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عليها	أن	تعيد	اكتشاف	نفسها	والعالم	املحيط	بها،	بأدوات	لم	تتصورها	البشرية	من	قبل.	ثمة	وضعية	
أنطولوجية	بمنتهى	الخطورة،	تسّميها	غودار	"الذاتية	الهجينة"،	وهي	ذاتية	استع�سى	عليها	النضج،	
واستغلقت	عليها	القدرة	على	مالحقة	العالم.	ذاتية	هجينة	أو	افتراضية	شبيهة	بذاتية	بال	ذات،	حيث	

الكينونة	تتأرجح	وتنوس	بال	توقف،	بين	أصلها	الواقعي	وتمثالتها	الوهمية	االفتراضية.

تؤكد	غودار	أن	ظاهرة	السيلفي	-التصوير	الذاتي	بواسطة	جهاز	ذكي،	ومشاركة	هذه	الصورة	على	
	جديًدا	من	أشكال	التعريف	بالذات	وتقديمها	إلى	

ً
شبكات	التواصل	االجتماعي-	تظهر	بوصفها	شكال

اآلخرين،	للفوز	بدور	على	خشبة	هذا	املسرح	الفضائي	العبثي	الكبير،	مسرح	الوجود	االفترا�سي	الهجين	
املتسم	بفائض	املعروض	املقّنع،	كل	من	فيه	مصابون	بحّمى	الشهرة	والرغبة	في	الظهور	والبروز.	هنا	
ينشر	ويوثق	معلوماته	 أو	صحافًيا	 أو	روائًيا،	 الخاص،	شاعًرا	 يكون	بطل	فيلمه	 أن	 بإمكان	كل	فرد	
بالصور.	لقد	فقدت	الذات	قدرتها	على	تأمل	وإنتاج	نفسها،	وأوكلت	املهمة	للسيلفي	بتعيناتها	كلها؛	
الذات،	وصارت	 هالة	 كّل	 ديجتالًيا	 املصنعة	 الصورة	 ابتلعت	 لقد	 إنستغرام".	 "السيلفي،	فيسبوك،	
هي	الذات.	أن	تنتمي	اليوم	يعني	أن	تنتمي	إلى	هذا	العالم	فحسب،	عالم	يتم	تنضيده	وتوضيبه	على	
مقاس	الصور،	صور	أو	وجودات	شاحبة	في	مرايا	تضج	بكل	�سيء	وال	�سيء.	لقد	بات	السيلفي	يشكل	
-بالفعل-	جائحة	خطرة	تصنع	الكوارث،	وقد	تودي	بحياة	املهووسين	بالتقاط	صور	ألنفسهم	في	أماكن	
شاهقة	ووضعيات	غير	عادية.	املوضوع	جّدي	على	نحو	غير	مبالغ	فيه،	لدرجة	أنه	في	أحد	شوارع	برلين	

السريعة،	يوجد	الفتة	طرقية	مكتوب	عليها:	"ممنوع	استخدام	السيلفي	هنا".

الغيرية الزائفة

شيًئا	 يتال�سى	 الواقعي	 وجودنا	 بدأ	 لقد	 غودار.	 قلم	 تحت	 رصده	 يمكن	 للسيلفي،	 آخر	 ُبعد	 ثمة	
فشيًئا؛	فالسيلفي	يحد	من	وجود	الذات	في	الواقع،	ويختصره	في	مسطحات	مرئية	فائقة	السطوع،	
ر	معه	خلق	نسيج	فعلي	أو	واقعي	مع	اآلخر،	واختزلت	العالقة	مع	اآلخر	إلى	عالقة	من	نوع	

ّ
بشكل	يتعذ

األفعال	 ردات	 ب	
ّ
وترق الصورة،	مشاركتها	 تعديل	 مناسبة،	 زاوية	 من	 التقاط	سيلفي	 ومتلقي:	 مرسل	

املتمثلة	باليك	أو	تعليق	من	صنف	املديح	والدعم.	فالسيلفي	يمّد	الذات	بضمانات	وجودها،	ويخلق	
وهم	الذات	بقدرتها	على	خلق	وجودها	وتقديمه	وفرض	تقّبله	على	اآلخر.	ثمة	رابط	

ُ
ت حالة	سلطوية	

ل	على	هيئة	
ّ
جديد	يهيمن	على	العالقات	اإلنسانية،	تطلق	عليه	غودار	اسم:	نوكسوس	nexus،	لتدل

عقدية	خاصة،	تجمع	بين	األفراد	املبحرين	في	شبكات	اإلنترنت،	من	دون	سبب	حقيقي	سوى	االحتشاد	
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ال	 انتفاء	 موضوع	 اليوم	 اآلخر	 أصبح	 وعي.	 وبال	 عقل	 بال	 فورية،	 وأهواء	 بانفعاالت	 والشحن	 والشد	
التقاء،	فاللقاء	الحي	لم	يعد	أمًرا	ُملًحا	للتفاهم؛	إذ	ليس	من	الضروري	أن	يكون	هذا	اآلخر	موجوًدا	
"السمارت	 على	شاشة	 	

ً
متفاعال وبقاؤه	 ودعمه	 افتراضيته	 هو	 اآلن	فصاعًدا-	 -من	 يهم	 فما	 بالفعل،	

فون".	ثمة	ضروب	جديدة	من	الغيرية	الزائفة،	تسهم	فيها	السيلفي	-بطرق	مباشرة	وغير	مباشرة-	في	
تخليق	صالت	اغتراب	مستهلكة	ومتحررة	من	املعنى.	صالت	طارئة	وغير	مفهومة	تستغني	عن	اآلخر،	

وتعيد	إنتاج	ذاتها	بطريقة	انكسارية	من	دون	أدنى	حاجة	إلى	وساطة	عالم	حقيقي.

األيدولون)2) مقابل اللوغوس

على	 الرقمي	 العصر	 فرضها	 التي	 التحوالت	 كتابها،	 دفَتي	 بين	 غودار،	 تستدعي	 آخر،	 مقلب	 على	
ملسار	 معاكسة	 تجربة	 إنها	 عنها	 يقال	 ما	 أقّل	 مرحلٍة،	 على	 مقبلة	 الحالية	 فالبشرية	 املعرفي،	 الواقع	
التاريخ،	تجربة	أمّية	أو	ظالمية	جديدة	من	دون	لغة،	يشرف	االفترا�سي	فيها	على	موت	اللغة	واملعنى	
والخطابات	الطويلة.	إنه	عصر	سيادة	الصورة	كلغة	جاهزة	ونافذة	للرؤية	املباشرة،	صورة	باتت	تنقّض	
سخ	رديئة	مشوهة،	صورة	هشة	وشفافة	ال	تلبث	أن	تنمحي	

ُ
على	الواقع	وتمثله،	وتقّدمه	على	هيئة	ن

فور	ظهورها،	من	دون	أن	تترك	وراءها	أثًرا	أو	مجرد	بصمة.	ربما	يذكرنا	هذا	التحليل	بالكوجيتو	الجديد	
الذي	اقترحه	الفيلسوف	الفرن�سي	ميشيل	سار	Serres	Michel:	"أنا	موجود،	إذن	أنا	رمز"؛	حيث	بات	
الكلمات	عن	دورها	 تنازلت	 العالم	على	شكل	رموز	وإشارات	وصور	شبحية	وباهتة.	لقد	 في	 حضورنا	
ت	محلها	الكتابة	البيضاء	الشفافة،	كتابة	ال	شكل	لها	وال	داللة،	كتابة	الغية،	غائبة،	

َّ
بشكل	تام،	وحل

عاملين:	 بين	 تفصل	 باتت	 التي	 الهوة	 ونكتشف	من	خاللها	حجم	 نفسه،	 الحياد	 تجربة	 بذاتها	 تجسد	
عالم	اإلنسان	الكالسيكي	بأدواته	ورؤيته	القديمة،	وعالم	اإلصبع	الصغيرة،	بوصفها	إنساًنا	جديًدا،	
ال	يملك	الرأَس	نفَسه،	وال	يعيش	في	املساحة	نفسها،	وليس	لديه	الجسم	نفسه،	وال	يتواصل	بالطريقة	
نفسها،	وال	يرى	العالم	نفسه،	وال	يتكلم	اللغة	نفسها،	بل	إنه	لم	يعد	يخ�سى	املوت	نفسه.	ثمة	تحول	
أبًدا	نحو	الضوء،	تسمع	وتلمس	 إلى	كائنات	منجذبة	 رهيب	في	العالم،	تتحول	بموجبه	كل	الكائنات	
وتشم	وتتذوق	بعيونها.	ثمة	مخبوءات	تضمرها	املمارسة	االستهالكية	للسيلفي،	تجعلها	على	مقربة	من	
العدمية	امليديائية،	حيث	يستحيل	ملء	الصور،	ويغدو	السيلفي	كما	لو	أنه	شكل	مأتمي	أو	جنائزي،	

)2)	باإلغريقية	""eidolon	وتعني	صورة	أو	تصاور،	ويشير	املفهوم	-في	متن	غودار-	إلى	هيمنة	الشكل	واالنفعال	العاطفي	والصورة	الهشة	

اآلنية،	على	املضمون	العقالني	إزاء	رؤية	العالم.
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ق،	بل	تمتّص	شخصيتنا	نحوها	امتصاًصا،	فنكون	أمام	امتالء	مزهو	
ّ
حيث	ال	تتكّون	الصور	أو	تتخل

بفراغه	الخالص،	أو	نسيان	مضاعف	ال	يتوارى	خلفه	سوى	الفراغ.

	ال	ينقطع	في	بنية	الكائن	الحالي	وتكوينه،	حيث	تحّول	إنسان	
ً
لقد	فرضت	التقنيات	الجديدة	تحوال

بالضوء	 ويلمس،	 ويرى	 يسمع	 ويتوقف،	 يم�سي	 ويتوجه،	 يتحدث	 بالضوء،	 يتحرك	 كائن	 إلى	 اليوم	
والوميض.	هذا	الضوء	ال	ي�سيء	فحسب،	بل	يغّير	شكل	األشياء	بإلقائه	عليها	ومضات	ليزرية	خالقة،	
في	كل	مكان	 إنه	وميض	يصرخ	ويبعث	 تمحيه	وتعيد	خلقه	من	جديد.	 تحرف	كل	�سيء	عن	مساره،	
رنيًنا	يمأل	األفق	واملسافات	من	حولنا.	لقد	غدا	السيلفي	جزًءا	من	حياتنا،	إنه	هذا	الطنين	املجهول	
النداء	 هذا	 التعب،	 يعرف	 ال	 الذي	 املسموع	 غير	 املرئي	 هذا	 العجيب،	 الكالم	 هذا	 فينا،	 املتواصل	
الصاخب	ملا	ال	ُيرى	من	شدة	سطوعه.	إن	السيلفي	-بوصفه	آلة	تعمية	وتزييف-	هو	الشكل	األق�سى	

ملحو	الذات.

	لنتذكر	هنا،	الفيلم	املدهشplace	quiet	A"	"،	حيث	تسيطر	على	العالم	مسوخ	متوحشة	عمياء	
ال	تالحق	سوى	األصوات.	ثم	لنقم	بقلب	الفيلم	ونتخيل	الوحوش	تتبع	األضواء	فحسب!	هل	نقول:	إننا	
ككائنات	فائقة	لم	نعد	نالحق	سوى	األضواء؟	أم	نقول:	إننا	ككائنات	ديجتالية	لم	يعد	يغوينا	سوى	
السطوع؟	يمكن	القول	بشكل	مباشر:	إننا	لم	نعد	نقيم	في	الواقع،	بل	في	صورة	الواقع.	لم	نعد	نقيم	في	
املكان،	بل	في	صورة	املكان.	لم	نعد	نقيم	في	أجسادنا،	بل	في	صورة	أجسادنا.	آلة	السيلفي،	وقد	تحّولت	
إلى	آلهة	جديدة،	هي	تمرء	جديد،	وحركة	داخلية	فجة	ترتد	على	ذاتها	ارتداًدا	حلزونًيا،	أو	هي	نوع	من	

النرجسية	املبتذلة،	حيث	الذات	هي	الرائي	واملرئي	في	الوقت	نفسه.

التسويق الذاتي في دائرة األنا

الفرد؟	وكيف	 الفائق.	ولكن	ما	مالمح	هذا	 الفرد	 تثيرها	غودار،	عندما	تتحدث	عن	 نقطة	أخرى	
دون	 من	 يحضر	 يكون،	 أن	 دون	 من	 يوجد	 أنه	 بمعنى	 أفق،	 بال	 إنسان	 هو	 الفائق	 الفرد	 إن	 يكون؟	
حضور،	غريب	عن	كل	ما	هو	مسموع	وغير	مرئي.	يتكلم	كثيًرا	من	دون	لغة،	يمارس	الجنس	من	دون	
شهوة،	يردد	الحكايات	من	دون	ذاكرة،	يسير	بال	وجهة	وال	هدف	وال	معنى.	يخوض	يومًيا	في	حوارات	
للخصوصية	تحت	اسم	 املعنى،	سريعة،	مزيفة،	مباشرة،	مخترقة	 بال	مضمون،	مفرغة	من	 صَورية	
عّما	 تتحدث	 عندما	 طرافة،	 استنتاجاتها	 أكثر	 إلى	 غودار	 تصل	 هنا	 االفتراضية.	 والشفافية	 النزاهة	
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 Dictatorship	transparency (3("الشفافية	"دكتاتورية	أحياًنا	تسّميه	ما	أو	املفرطة"،	"النزاهة	تسميه
الناجمة	عن	التضخم	املر�سي	في	حب	الظهور.	هنا	حيث	كل	معروض	موجود،	أو	هنا	حيث	ال	تكون	
الحرية	الفردية	هي	أن	يقول	اإلنسان	أي	�سيء	عن	نفسه،	بل	أن	يقول	كل	�سيء	عن	اآلخرين	بواسطة	

الصور	وعبرها.

هلكة	التي	تمارسها	التقنيات	الحديثة	على	
ُ
حكمة	وامل

ُ
نّبه	غودار	بإلحاح	إلى	االستراتيجية	الخطيرة	امل

ُ
ت

الترتيبات	املتقنة	بشكل	ممتاز	أعّدت	ألمر	واحد	فحسب:	أن	نهرب	من	واجباتنا	تجاه	 كياننا،	فتلك	
أنفسنا	حًقا.	فابُتدعت	السيلفي	كوسيلة	معّممة	نخفي	وجوهنا	داخلها.	نخفي	ذواتنا	الحقيقية	فيها	
بطريقٍة	نكون	راضين	من	خاللها	عن	الحقيقة	املزيفة	الخادعة	التي	ترينا	إياها	شاشة	"السمارت	فون"،	
وإضافات	 وتحسين	مزركش	 إخفاء	سريع	 عبر	عملية	 واملتابعين،	 املراقبين	 بعيًدا	من	مالحظة	 وذلك	
ة	تشكك	في	إنسانية	الوجه	املعروض،	فأحياًنا	تكون	التعديالت	مبهمة	وأقرب	إلى	شكل	الحيوان	

ّ
شاذ

التي	تمنحه	غبطة	 الرنانة	 ينال	ذلك	الوجه	-بفضلها-	مئات	اإلعجابات	والكلمات	 إلى	اإلنسان،	 منه	
احتفالية	صاخبة،	ولكنها	في	الحقيقة	مجامالت	كاذبة	لعميل	سيلفي	يعيش	بال	وجه.

تقارب	غودار	من	جهة	أخرى،	بين	ظاهرة	السيلفي	وبرامج	تلفزيون	الواقع،	في	ما	يخص	التسويق	
الذاتي	وبروز	األنا،	كعالمة	تجارية	ومنتج	متداول	في	أسواق	االستهالك	والعرض	والفرجة.	يظهر	السيلفي	
مرر	عبره	صور	مصطنعة	حول	الجسد	عموًما	وجسد	املرأة	خصوًصا.	نمط	

ُ
هنا	كنمط	خطابي	جديد،	ت

في	واجهة	املشهد،	 األنا	 للذات،	يضع	 الفعال	 املجاني	 الشعبوي	واإلشهار	 املبتذل	 العرض	 جديد	من	
بفضل	التكنولوجيات	الحديثة	وبرامج	أيقنة	الذات.	وتخص	غودار	بالذكر	تحديًدا	النجمة	األميركية	
كيم	كاردشيان	التي	وصفتها	بـ	"آلهة	السيلفي"،	وذلك	لنشرها	-إضافة	إلى	برنامجها	التلفزيوني-	كتاًبا	
يحوي	كل	سيلفياتها	املشهورة.	املثير	للسخرية،	بالنسبة	إلى	غودار،	أن	ألبوم	الصور	هذا	لقي	نجاًحا	
وانتشاًرا	باهًرا!	ولكن	السؤال	املهم	هو:	ماذا	يريد	الناس	من	متابعة	حياة	شخصية	غريبة	األطوار	مثل	
كاردشيان؟!	ملاذا	يتوق	الناس،	بوعي	أو	بال	وعي،	إلى	عبادة	أيقونات	بشرية	ال	تملك	أي	قيمة	أو	أهمية؟	
ربما	هي	واحدة	من	العالمات	الفارقة	في	تاريخ	البشرية	الراهنة،	حيث	يتم	بناء	خطاب	هيستيري	حول	

)3)	كان	من	األفضل	أن	تشير	السيدة	غودار	إلى	أصل	هذا	املفهوم	الذي	استعارته	من	الفيلسوف	الفرن�سي	جان	بودريار،	من	دون	إحالة	

تذكر،	فقد	ورد	هذا	املفهوم	تحت	قلم	بودريار،	أكثر	من	مرة،	في	سياق	حديثه	عن	العمارة	والفن.	انظر	بهذا	الصدد:	جان	بودريار،	جان	

نوفيل،	األشياء	الفريدة،	راوية	صادق	)مترجمة(،	)القاهرة:	شرقيات	للنشر	والتوزيع،	2003(،	ص	96	وما	بعدها.

انظر	أيًضا:

Baudrillard،	jean.	Truth	or	Radicality?	The	future	of	architecture،	Columbia	University	Press،	p:	175	and	beyond.
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الجسد	عموًما	وجسد	املرأة	خصوًصا،	وإضفاء	طابع	ديمقراطي	وعفوي	على	السلوك	املنحرف.	من	
يدري؟	ربما	كانت	هذه	الشفافية	املفرطة،	شفافية	تلفزيون	الواقع،	هي	أحدث	نسخة	من	الرياضات	

	 	.Jean	Baudrillard	بودريار	جان	الفرن�سي	الفيلسوف	تعبير	حد	على	املتطرفة،

لقد	جعلت	السيلفي	اإلشهار	-أو	ربما	التشهير-	يدخل	هنا	الحيز	العام،	عوًضا	من	الحيز	الخاص،	
عمل	 لقد	 بالنجوم.	 أو	 بالسلع	 خاصة	 لفضاءات	 تعود	 والتشهير	 والشهرة	 اإلشهار	 عمليات	 تعد	 لم	
السيلفي	على	إعادة	توزيع	وتقاسم	الشهرة،	كنموذج	خاص	بتطور	املجتمع	الرأسمالي،	بجعلها	حًقا	
طبيعًيا	للجميع،	حيث	تسقط	الهالة	ال	عن	الفن	وحده،	بل	عن	مفهوم	الشهرة	نفسه،	ضمن	ما	يمكن	
أن	نسّميه	"دمقرطة	الشهرة"،	لو	صح	التعبير.	ثمة	�سيء	يدعو	لإلحالة	إلى	قولة	الرسام	األميركي	أندي	
وارهول	الشهيرة:	"لكل	إنسان	الحق	في	ربع	ساعة	من	الشهرة".	ولكن	ما	دامت	هذه	الشخصيات	حديث	
الساعة؛	فمن	الطبيعي	أن	تتمتع	ب�سيء	من	الرواج،	بفضل	املهووسين	املنفعلين	واملتفاعلين	مع	كافة	
األحداث	السعيدة	واملحزنة،	الحقيقي	منها	وامللفق.	إال	أن	امليل	إلى	ما	يثير	عواطف	العوام،	من	خالل	
مشاركتهم	الحياة	-بكل	تفاصيلها	وأسرارها-	بنوع	من	العفوية	املصطنعة،	ينّم	عن	عمق	سيئ	الذوق،	
االبتذال	 نحو	 والنخب	 املتفردين	 نزوع	 إال	 هي	 ما	 لالنتباه	 الالفتة	 العالية	 والصرخات	 النبرات	 فهذه	

واالنحطاط.

قلب	 في	 اليوم	 نكون	 قد	 إننا	 وتقول:	 فتفترع	 لإلنسانية،	 الراهن	 الوضع	 تشخيص	 غودار	 تحاول	
زة	 ومعزَّ نة	 محسَّ 	،augment ومختلطة	 َمزيدة	 إنسانية	 كائنات	 وجود	 على	 فيها	 نشهد	 التي	 املرحلة	
تطور	 ولكن	 الراهنة،	 واألمراض	 واإلعاقات	 العيوب	 بعض	 تجاوز	 في	 تساعد	 اصطناعية	 بأعضاء	
والذهنية،	ووصل	 البيولوجية	 الهشاشة	 تالفي	 تجاوز	حدود	 التكنولوجي	 والتعزيز	 التطعيم	 عمليات	
إلى	حد	ظهور	شرط	ما	بعد	إنساني،	يسهم	في	إزاحة	اإلنسان	وطرده	نهائًيا،	بوصفه	املسيطر	وصاحب	
السلطة	املطلقة	على	الوجود	وعلى	العالم.	وتشير	-بكلمات	مكثفة-	إلى	عملية	مزج	الذكاء	االصطناعي	
هائلة.	 وذهنية	 جسدية	 قدرات	 على	 متحصلة	 هجينة	 فريدة	 لكائنات	 املنتجة	 اإلنساني	 الذكاء	 مع	
متجاوزة	 ومخيفة،	 خيالية	 بسرعات	 االنفعاالت	 وإدراك	 التفكير	 على	 قادرة	 الكائنات	 هذه	 ستكون	
قدرات	العقل	اإلنساني	وإبداعاته،	بل	ثمة	أكثر	من	ذلك:	ستكون	هذه	الكائنات	قادرة	على	الشعور	
 cyborg السايبورغ	 كائنات	 نجد	 أن	 القريب-	 املستقبل	 -في	 جًدا	 الطبيعي	 من	 وسيكون	 واإلحساس،	
وتناقش	 تتفاوض	 واملحال،	 املتاجر	 في	 وتشتري	 تبيع	 السيارات،	 تقود	 الشارع،	 في	 املاّرة	 بين	 تتجول	
وتبتسم،	تعيش	حياتها	كما	نعيش	نحن	تماًما،	بل	قد	ال	نتمكن	أيًضا	من	التمييز	بين	البشري	واآللي!	
يطلق	عالم	املعلوميات	واملستقبليات	األميركي	رايموند	كوروزويل	Kurzweil	C	Raymand	،	في	كتابه	
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اإلنسانية2.0	،	على	هذا	الطور	من	املزج	بين	اآللة	واإلنسان	"الفرادة".	ويعتقد	-بتفاؤل-	أن	حضارتنا	
اإلنسانية/	اآللية	ستتقدم،	وتتمكن	من	تجاوز	حدود	مئات	املليارات	من	الترابطات	البطيئة	للدماغ	
ظل	 في	 نتحدث،	 إنسانية	 حضارة	 أي	 عن	 ولكن	 اإلبداعية.	 قدراتنا	 بذلك	 وستتضاعف	 اإلنساني،	
وجود	نمط	من	الذكاء	مستقل	ومنفصل	تماًما	عن	أي	أصل	بيولوجي	أو	إنساني؟	هل	سنستطيع	بعد	
ذلك	أن	نتحكم	في	هذه	التطورات	واالنفجارات	التكنولوجية	الهائجة؟	بات	من	الجلّي	أن	الهدف	من	
التطور	التكنولوجي	لم	يعد	مجرد	اختراع	مساحات	وطرق	جديدة	لحفظ	وتخزين	املعلومات،	أو	تقوية	
الكفاءات	البشرية	وتطوير	إنجازاتها	وحضارتها،	وال	يمكن	اعتبار	هذه	اإلبداالت	تقدًما	على	اإلطالق؛	
	من	انحسار	

ً
ذلك	أن	تسلل	اآللة	إلى	حياة	اإلنسان	وتفوقها	على	اإلنسان	ذاته،	من	شأنه	أن	يخلق	حالة

املدى	الذهني	واملعرفي	والثقافي،	ومن	شأنه	أيًضا	أن	يستبدل	اإلنسان	بآالت	سايبورغ	متطّورة،	تحّل	
د	جميع	أدواره	ومناصبه.	نعم	إن	تقوية	نفوذ	اآللة	أدى	إلى	إلغاء	فاعلية	الوجود	اإلنساني	

ّ
محله،	وتتقل

تصورات	 من	 التكنولوجيا	 له	 مّهدت	 ما	 تماًما	 تناسب	 مرقمنة،	 ديجتالية	 بآالت	 عنه	 واالستيعاض	
جديدة	للوجود	والفضاء	والزمان.

إستطيقا السيلفي: من املرئي إلى الرائي

غودار،	 ترصد	 املزيدة،	 بالكائنات	 انتهاًء	 وليس	 )السيلفي(	 الذات	 بصورة	 مروًرا	 بالذات،	 ابتداًء	 	
تتجاوز	 باتت	 التي	 الجمالية	 املواضيع	 على	 الحكم	 االنفعاالت	وصعوبة	 اضمحالل	 املطاف،	 نهاية	 في	
الحساسية	البشرية	ذاتها.	فنظرتنا	الخاضعة	لسيل	من	الصور	الالمتناهية	تجد	صعوبة	في	اإلحساس	
بانفعال	جمالي	ما.	تتساءل	غودار:	هل	يمكن	تصنيف	التقاط	السيلفي	ضمن	الفن؟	هل	يمكن	للسيلفي	
أن	يندرج	ضمن	البحث	عن	الجميل؟	هل	يظهر	السيلفي	الذي	تزامن	مع	ظهور	األنا	االفتراضية،	كردة	
فعل	على	البورتريه	الذاتي	الكالسيكي	الذي	أبصر	النور	مع	ميالد	الذات	الكالسيكية؟	ما	هي	طبيعة	
	فنًيا	

ً
االنفعال	الجمالي	الذي	يمدنا	به	السيلفي؟	إن	ما	يتسم	به	السيلفي	من	عمومية	ال	يجعله	شكال

معاصًرا،	والسبب	-برأي	الكاتبة-	هو	أن	السيلفي	يفتقر	إلى	الفرادة	والقدرة	على	االنتصاب	في	ذاته.	
فبينما	يمكن	ملوضوع	سيلفي	أن	يتضاعف	إلى	ما	ال	نهاية،	فإن	العمل	الفني	يظل	نموذًجا	فريًدا	يفّرق	

بين	الصانع	والفنان.		

هل	نعلن	اليوم	موت	الفن؟	أم	إن	العصر	االفترا�سي	يتطلب	ميكانيزمات	جديدة	للحكم	على	األثر	
والجليل	 الجميل	 الحديث	عن	 يعد	ممكًنا	 لم	 -كفن	معمم	وشعبوي-	 السيلفي	 الجمالي؟	فمع	ظهور	
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والسامي.	نحن	اليوم	أمام	شكل	فني	يروم	مقاربة	صورة	للذات	بشكل	مرتبط	بمادية	اآللة،	حيث	تكون	
ية،	يصعب	معها	التعرف	إلى	النموذج	الواقعي.	إن	االنعكاس	املرآوي	

ّ
النتيجة	صورة	افتراضية	متشظ

ت	الصورة	
ّ
	من	أن	يثيرها	ويستفزها.	لقد	شل

ً
للذات	على	سطح	شاشة،	من	شأنه	أن	يحّيد	انفعاالتنا	بدال

قدرة	اإلنسان	املعاصر	على	التخّيل،	وبددت	قدرته	على	اإلمساك	بالعالم.	إننا	شهود	على	عالم	بات	بال	
لغة	وال	لوغوس	وال	مخيلة،	حيث	تجاوز	فائض	املعروض	الصادم	قدرة	الفرد	على	التحليل	والتخيل،	
وتحولت	الرغبة	إلى	مجرد	حاجة	تفرض	نفسها	في	كل	لحظة،	وتتطلب	إشباًعا	محموًما	سريًعا	وفورًيا.	
هل	يمكن	تمرير	عالم	كهذا	بال	ضحايا؟	ستجيب	إلزا	غودار،	على	طريقتها	الخاصة،	بأن	عاملنا	الحميم	
ورغباتنا	الجنسية	بشكل	خاص	هي	أولى	ضحايا	هذه	اإلبداالت	الجديدة،	فالحياة	الجنسية	–على	حد	
تعبير	األميركي	هنري	ميلر–	"تزدهر	أكثر	في	الضوء	املعتم	الدامس،	إنها	تعيش	وتترعرع	تحت	األضواء	

الخافتة،	ال	تحت	وهج	أضواء	النيون".

وفق	هذا	الفهم،	تؤكد	غودار	أن	فائض	االنكشاف	واملعروض	البصري	قد	خلق	فيًضا	جنسانًيا	
ضخًما	ومتنوًعا	خالًيا	من	أي	عاطفة	أو	اشتهاء.	اآلن	أصبح	الجميع	على	علم	باألمور	الجنسية،	ولكن	ال	
أحد	يعي	جوهرها	وخباياها	الحميمية،	ولم	تعد	هناك	أي	قيمة	لألسرار	والحدائق	السرية	للعشاق.	تزيد	
السيلفي	نسبة	التعاسة	الجنسية،	فـ	"التذاذ	الذات	بنفسها"	من	خالل	الصورة،	أحّل	االستيهام	محل	
املتخيل؛	فصارت	الذات	نرجسية	متفككة	في	عملية	تحّول	وتبّدل	مستمر.	تتوهم	الذات	باستيهاماتها	
أنها	تملك	ما	تتخيله،	ولكنها	في	الحقيقة	قبلت	أن	تتخلى	عن	نفسها	وعن	مخيالها	الخاص،	وعن	أي	
كائن	آخر.	ولم	تعد	الرغبة	الجنسية	ممتدة	تجاه	اآلخر،	أو	تستدعي	حضوره	وتطمح	إلى	االتحاد	معه،	
املتفككة	 النرجسية	 الذات	 تعيشها	 عادة	سرية	 فالسيلفي	 غاية،	 إلى	 ال	 وسيلة	 إلى	 اآلخر	 تحّول	 لقد	
املنكسرة	على	ذاتها	بشكل	فردي	منتشية	ومتلذذة	بصورتها	املعكوسة	على	شاشة	"السمارت	فون".	
نعم	إن	اإلنسان	الجن�سي	املعاصر	"يتيم	ومحروم	من	املستقبل	والتوقع	وااللتزام"،	كما	قال	الفيلسوف	
	من	اآلخر،	يتخلى	عن	العالم،	ويعّمق	

ً
زيجمونت	باومان	Bauman	Zygmunt.	يبحث	عن	اللذة	بعيدا

صلته	االغترابية	بالواقع	االفترا�سي	الذي	يقذف	به	في	عزلة	مملوءة	باألشباح	واالستيهامات	والنسخ	
منفرًدا،	 يعيش	وجوًدا	 أنه	 في	حين	 العالم،	 نفسه	وعلى	 له	سلطة	مطلقة	على	 بأن	 الفرد	 وهم	

ُ
ت التي	

	بإنفاق	أشكاله،	على	نحو	متسارع	ورتيب،	كحبات	
ً
	أبدا

ً
،	وجوًدا	منشغال

ً
،	شاحًبا،	شائًها،	نحيال

ً
سائال

رمل	ال	تتوقف	عن	السقوط	في	ساعة	رملية	معطلة.	

ثمة	�سيء	ما	يدعو	إلى	التساؤل	عّما	يمكن	أن	يفعله	املرء،	حيال	مآل	اإلنسانية	القادم	بشكل	أسرع	
مما	نتخيل!	لكن	أما	نزال	بالفعل	ذواًتا	حرة	ومسؤولة	عن	مصير	هذا	العالم	السائر	نحو	هالكه	الرقمي	
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الوشيك؟	أما	زال	باإلمكان	الحلم	بنهضة	جديدة	تعود	فيها	الذات	قادرة	على	الدفاع	عن	العالم؟	كيف	
سنتمكن	من	ضبط	وبلورة	قواعد	إيتيقيا	جديدة	تتيح	لنا	استعادة	ذواتنا	املنفية	في	عالم	خرج	عن	
–ربما	 اإلبداالت	 هذه	 ملواجهة	 إليه	 نحتاج	 ما	 هل	 واجتماعًيا؟	 وثقافًيا	 وأخالقًيا	 أنطولوجًيا	 طوره،	
اإلبادات-	الخطرة	الالنهائية،	هو	توجيه	اآلباء	وتنبيههم	إلى	أهمية	دورهم	التربوي	تجاه	أطفالهم؟	أم	أن	
ما	نحتاج	إليه	هو	فقط	إعادة	تخليق	الروابط	اإلنسانية	ضمن	قالب	التغاير،	كرابط	إنساني	متعال	
يستمر	على	الرغم	من	انهيار	كل	�سيء؟	هل	ثمة	طائل	من	تأسيس	عقد	اجتماعي	جديد؟	هل	سنتحدث	
اليوم	عن	الحب	وااللتزام	والحرية،	كحلول	شاعرية	تمكننا	من	استعادة	املعنى	في	عالم	فقد	لوغوسه	
في	 السيدة	غودار،	 تقّدمه	 ما	 أن	 يبدو	 للتكنولوجيا؟	 واملتوازن	 الجيد	 االستعمال	 يعني	 ماذا	 ولغته؟	
نوستالوجية	 نكهة	 ذات	 بيداغوجية	 وتوصيات	 يكون	مجرد	حلول	سهلة	 أن	 يعدو	 ال	 كتابها،	 خاتمة	
أن	 يستطيع	 أحد	 ال	 ربما	 املتال�سي.	 وواقعنا	 املتجاوزة	 بإنسانيتنا	 ثقتنا	 استعادة	 في	 تفلح	 لن	 فاقعة،	
لتكون	 ووعي،	 وفكر	 بجسد	 د	 وتزوَّ جّهز	

ُ
ت روبوتات	 فثمة	 الزمن،	 من	 عقد	 بعد	 العالم	 مالمح	 يتصور	

الخليفة	املنتظرة	لإلنسان	الذي	ما	يزال،	على	الرغم	من	قرب	نهايته،	يفكر	في	الزاوية	املناسبة	اللتقاط	
صورة	سيلفي،	تقف	كبديل	افترا�سي	يمنحه	تحقيق	حلمه	بالخلود	األزلي،	على	الرغم	من	موته	وانمحاء	
املسؤول	 بوصفه	 اليوم،	 الفكر	 يدفع	 الكارثة.	 إلى	 تؤدي	 السهلة	 الحلول	 كل	 الفعلي!	 ووجوده	 اسمه	
	في	خانة	

ً
الوحيد	عن	هذا	التواطؤ	بين	الوجود	والتكنولوجيا،	ضريبة	عدميته	الالمبالية،	ببقائه	مكبال

البشرية	نمط	 للمعنى	واملعقول	والواقعي	فَرض	على	 التام	 ضيقة	موشكة	على	االنمحاء،	فالفقدان	
وجود	جديد،	بعالقات	وترابطات	معكوسة	تماًما	تظهر	التكنولوجيا	فيها	كقوة	جديدة	خالقة	ومشرعة	
ومسيطرة	علينا	وعلى	هذا	العالم	بأسره.	ها	هو	فكر	اليوم،	وقد	تحول	إلى	ثقب	مأسوي	عميق،	يشل	
ر	معه	التحرر	من	

ّ
ويعوق	أي	إمكانية	لرؤية	واضحة	للعالم	املصاب	باالمتالء	التكنولوجي،	إلى	حد	يتعذ

سلبيات	هذه	التكنولوجيا	الحاكمة،	ومن	إيجابياتها	أيًضا.	ها	هو	إنسان	اليوم،	وقد	تحول	في	تكاينه	
الرقمي	الغريب	إلى	كائن	مستلب	ال	تبدو	عليه	أمارات	الحياة،	كائن	يمكن	القول	-بال	خوف-	إنه	بات	
خارج	كل	حساب	بشري،	خارج	كل	فكرة	خلود	أو	هالك،	خارج	كل	فكرة	وجود	أو	عدم	وجود.	يبدو	أن	
هذا	هو	املصير	الذي	ينتظرنا؛	ما	دمنا	نتمسك	أكثر	فأكثر	بالتقدم،	أي	بالتحول،	مشدوهين	ومنبهرين	
بمزايا	التكنولوجيا	التي	تزعم	أن	حضارتنا	اإلنسانية	ستزدهر	بفضلها	على	نحو	غير	مسبوق.	يمكن	
القول	إن	الخطورة	الحقيقية	تكمن	في	عدم	االنتباه	إلى	فكرة	أن	هذا	التقدم،	بجميع	مزاياه	املغرية،	ال	
يعدو	أن	يكون	سوى	أمارة	على	كارثة	منقطعة	النظير	في	عالم	نساهم	في	تدميره	وخرابه	بكامل	إرادتنا.

فقنا	مع	حدوس	ومطالعات	غودار	أم	ال،	فإن	الكتاب	الذي	بين	أيدينا	
ّ
يمكن	القول	أخيًرا:	سواء	أت

يجمع	بين	دفتيه	أفكاًرا	وحدوًسا	بالغة	األهمية،	تنّبه	القارئ	العربي	إلى	شساعة	املسافة	التي	تفصلنا	
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عن	عالم	غدا	ديجتالًيا	من	دون	علمنا،	بال	رجعة.	ومع	أننا	-في	كثير	من	األحيان-	حاولنا	تجاوز	هشاشة	
وبساطة	بعض	التصورات،	وافتقارها	إلى	اللغة	املناسبة	للتعبير	عن	الفكرة	املراد	شرحها،	فإننا	نقدر	
للكاتبة	جرأتها	في	لفت	األنظار	إلى	مرحلٍة	بات	فيه	تحالف	الذكاء	اإلنساني	مع	الذكاء	الرقمي	علنًيا.	كل	
ما	حولنا	اليوم	َمزيد	ومرقمن،	ويكاد	يتجاوز	شروط	الحساسية	اإلنسانية.	ولكن	ماذا	بعد؟	هل	سيكون	
لنا	وجود	في	العالم	في	املرحلة	املقبلة،	أم	أن	الغزو	التقني	يبشرنا	بقدوم	إنسان	آلي	َمزيد	بشروط	ما	بعد	
إنسانية	تلغي	الوجود	البشري	تماًما؟	ما	الهدف	من	تطوير	آالت	ذكية	بقدرات	فائقة	تتجاوز	قدرات	
البشر؟	ملاذا	يريد	اإلنسان	أن	يتم	استبداله	بآلة؟	ملاذا	يريد	أن	يستعيض	عن	الواقع	الحي	بالصورة/	
تفوقنا	 بقدرات	 رة	

ّ
إلى	روبوتات	مدركة	ومفك العالم	 لتسليم	 اليوم	 البشرية	تستعد	 السيلفي؟	ها	هي	

املعاصرة	تسير	بخطى	متسارعة	ومتالحقة،	فرادى	وجماعات،	 البشرية	 بيولوجًيا	وذهنًيا.	بل	ها	هي	
هذا	 قراءة	 ستكون	 كهذا؟	 عالم	 من	 نجاة	 طوق	 ثمة	 هل	 الليزري.	 ضعفها	 في	 الكامل	 هالكها	 نحو	
الكتاب	بمنزلة	محاولة	لإلجابة	عن	هذه	التساؤالت.	إنه	بحث	محموم	عّما	تبقى	من	وجوداتنا	وأشكالنا	
ووجوهنا،	في	عصر	السيلفي،	عن	ربوة	لم	تبلغها	بعُد	تشويهات	االفترا�سي	والديجتالي	والليزري،	عن	

مساحة	بريئة	يمكن	أن	تذكرنا	بالذات	وبالوجود	وباملعنى،	قبل	انمحائها	التام	وإبادتها	الكاملة.


