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معنى الحياة ..محاورات حول جوهر وجودنا
فوكه أوبيما

سعيد الجريري *
هناك �إجابات مقرتحة ،عرب التاريخ ،عن ال�س�ؤال الأنطولوجي العابر للثقافات ،عن معنى احلياة ومغزى الوجود .ذلك ال�س�ؤال الذي ال اتفاق �إجماعياً على �إجابته� ،إذ تتعدد
الإجابات دائماً وال�س�ؤال واحد� ،سواء يف القطعيات الدينية �أو املقاربات الفل�سفية والفكرية ،وما يتعداها �إىل املحاوالت الفردية الب�سيطة ،كتطوير الذات و�إ�سعادها� ،أو خدمة
الآخرين ،وامل�ساهمة الإيجابية �إجتماعياً� ،أو املكانة والنجاح� ،إىل �آخر ما ينفتح عليه ال�س�ؤال من �آفاق الإجابات املتجددة .لكن هذا الكتاب يهيئ مناخاً ،يف �سياق البحث عن ذلك
املعنى ،لنقطة انطالق لت�سمية الأ�شياء ذات الأهمية اال�ستثنائية يف احلياة ،بطريقة جديدة.

ال�صحفي ال�ه��ول�ن��دي ف��وك��ه �أوب �ي �م��ا ال ��ذي �أ�صيب
ب�سكتة قلبية قبل عامني ،م��ات على �إثرها م�ؤقتاً،
ث��م ع��اد �إىل احل�ي��اة ،بعد �إ�سعافه يف غرفة العناية
املركزة ،يعاين يف كتابه «مغزى احلياة» هذا ال�س�ؤال،
من واق��ع جتربته مع فقدان الإح�سا�س بال�سيطرة
ع�ل��ى وج� ��وده ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�ح��دي��د ال��دق�ي��ق ال��ذي
مينح نظرة ثاقبة �إىل ما هو مهم ،و�أولويات النا�س.
ولأه �م �ي��ة ال �ك �ت��اب وج��دل �ي �ت��ه ،وح �ي��وي��ة م��و��ض��وع��ه
لدى املتلقي الهولندي ،فقد �صدر يف �سبع طبعات
متوالية يف مدة ق�صرية ج��داً (�سبتمرب  -دي�سمرب
 ،)2019حمققاً بذلك �صدارة الفتة يف �أكرث الكتب
مبيعاً ،ر�شحته لنيل ج��ائ��زة  ،Tegelوه��ي �أعلى
جائزة �صحفية يف جماله.
حم �ت��وى ال �ك �ت��اب �أرب� �ع ��ون حم � ��اورة ،ب �ع��دد ��س��اع��ات
غيبوبة املوت التي ق�ضاها امل�ؤلف يف العناية املركزة،
ك ��ان ق��د ن�شرها يف �صحيفة فولك�س ك��ران��ت ،بني
�سبتمرب  2018وي��ول�ي��و  ،2019و�أث � ��ارت ردود فعل
كثرية من جمهور قراء ال�صحيفة الوا�سعة االنت�شار
يف هولندا .وقد ع ّقب امل�ؤلف على تلك املحاورات يف
خامتة الكتاب التحليلية بر�ؤى م�ستخل�صة منها.
ويدير �أوبيما حماوراته املعمقة عن مغزى احلياة،
م��ع �أرب �ع�ين �شخ�صية خم�ت��ارة م��ن ح�ق��ول معرفية
وثقافية ومهنية خمتلفة ،فثمة الفيل�سوف ،الق�س،
الطبيب ،النف�ساين ،عامل الكيمياء والأحياء ،عامل
البيولوجيا ،عامل الفيزياء الفلكية ،عامل االجتماع،
الفلكي ،الأ�ستاذ ،ال�شاعر ،الكاتب ،الفنان ،امل�ؤلف،
املخرج ،املمثل ،العازف ،امل�ست�شار ،تقني املعلومات،
امل �ح��ام��ي ،ال��و��س�ي��ط ال �ع �ق ��اري ،م��دي��ر التخطيط،
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مت�سلق اجل �ب ��ال ،وخ �ب�ير ال �ط �ي ��ور� ...إل� ��خ .وب�ق��در
اختالف حقولهم املعرفية والثقافية واالجتماعية،
ف�إن هناك اتفاقا بينهم ،من حيث �أن ال �أحد ميتلك
اجلواب النهائي على ال�س�ؤال� ،إذ يغدو طرح ال�س�ؤال
هو الإجابة ،مما جعل امل�ؤلف املحا ِور �أكرث انفتاحاً
واه�ت�م��ام�اً ب��الأف�ك��ار ال�ت��ي ال متثل �إج��اب��ات نهائية،
وي�ف�ت��ح ال�ت�ف�ك�ير فيها �أف �ق �اً ع�ل��ى عينة م�ل��ون��ة من
جتارب احلياة.
ولئن ن�أ�سف لعدم وجود �إجابة نهائية ،لنجد َّن جما ًال
حلرية جتعل للوجود مغزى� .إن��ه �شكل من �أ�شكال
البحث الال نهائي ،ولكنه لي�س عدمي اجلدوى ،فهو
ي�ساعد على الأق ��ل  -يقول �أوبيما  -على التمييز
وفهم الق�ضايا الأ�سا�سية.
لقد تغ ّيا امل�ؤلف ا�ستك�شاف �أو�سع جمموعة ممكنة
من وجهات النظر ،فتبني له �أن حماوريه ينتظمون
يف فئتني رئي�ستني :الأ�شخا�ص ال��ذي��ن بحثوا عن
ج��وه��ر ال ��وج ��ود م ��ن ت�ل�ق��اء �أن�ف���س�ه��م وغ��ال �ب��ا منذ
الطفولة ،ومعظمهم من الفال�سفة ،والكتاب ،وذوي
اخللفيات ال��دي�ن�ي��ة ،والأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن تعر�ضوا
مل��واق��ف قا�سية ،ف��ا��ض�ط��روا �إىل م��واج�ه��ة ال���س��ؤال،
بجدية ،للمرة الأوىل .ذل��ك ال���س��ؤال ال��ذي يحفز،
بقدرما �أ ّرق �أوبيما على نحو فجائي ،على تع ُّلم �أن
نعي�ش مرة �أخرى ،كما لو كان علينا �أن نتعلم امل�شي
مرة �أخرى .فالوجود مل يعد بديه ًيا ،بعد ما حدث
خا�صا ،ولي�س �أقله حقيقة �أنه
له ،فقد �أ�صبح كل �شيء ً
مازال موجوداً ،فانهيار قلبه لفرتة من الوقت عطل
وجوده ،و�أثار �أ�سئلة احلياة والإن�سان وجوهرهما.
ويف نهاية الكتاب ،يب�سط امل�ؤلف ت�أمالته يف طبيعة

املحاورات الأربعني ،حمل ً
ال ،يف �سياق بحثه ،امل�ؤتلف
واملختلف ب�ين حم��اوري��ه ال�ن�م��وذج�ي�ين ،م�ستنبطاً
ع��دداً من الأفكار اجلوهرية ،خل�صها يف �سبع ر�ؤى
جوهرية من قبيل :ال�ضعف باعتباره جوهراً و�أهمية
االت�صال  -املرونة جنباً �إىل جنب ال�شعور باالمتنان
احلياة كمدر�سة للتعلم -االعرتاف بحدود العلوموت�ق��دي��ر ال�ت�ق��ال�ي��د ال��دي�ن�ي��ة -الأم� ��ل يف ال�ت�ق��دم يف
م�سار وعي اخالقي �أكرب -فائدة املوت والبحث عن
اجلوهر -ما يعنيه الالمعنى من معنى.
فالنجاح واملكانة -ي�ؤكد �أوبيما -قيمتان اجتماعيتان
�أ�سا�سيتان ت ��ؤك��دان رغبتنا يف ال�ب�ق��اء ،ونحمي من
خاللهما مواطن �ضعفنا ،بينما يقت�ضي االت�صال
واالن �ف �ت ��اح �إظ� �ه ��ار ال���ض�ع��ف ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب ال�ث�ق��ة
بالآخر .فال�ضعف بقدرما هو حماقة على حد و�صف
�أحد املحاورين� ،إال �أنه � ً
أي�ضا �شرط لكل �شيء جميل
وقيم يف هذه احلياة.
وب�صرف النظر عما �إذا كان املحاور متدي ًنا �أو ملحدًا،
ريا �أو �شا ًبا ،فقد �أكد اجلميع تقري ًبا
ذك ًرا �أو �أنثى ،كب ً
�أه�م�ي��ة االت���ص��ال يف احل�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ،وه��ي وا�سعة
النطاق ،كما ي�ؤكد �أوبيما :ميكن �أن يكون االت�صال
م��ع الطبيعة �أو املو�سيقى �أو كتاب جميل .ميكنك
�أي��ً��ض��ا �أن ت�شعر ب��أن��ك مت�صل مب �ف��ردك� .إن ��ه �شيء
مت�آلف للغاية ،نعرفه جمي ًعا عن احلزن ولكن الفرح
� ً
أي�ضا .فالقدرة على امل�شاركة �أمر �ضروري ،وهو ما
يحدد ما �إذا كنا �سعداء.
وي�ن� ّوه امل��ؤل��ف مب��رون��ة الأ�شخا�ص ال��ذي��ن تعر�ضوا
خل�سائر ك �ب�يرة ،غ�ي ّ�رت نظرتهم بحيث �أ�صبحوا
باحثني عن معنى� ،أو يرغبون يف �إعطاء وجودهم
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م�ع�ن��ى م ��ا ب�ط��ري�ق��ة �أو ب� ��أخ ��رى .و�إذ ق ��ارن حالته
ب �ح ��االت ب�ع����ض م ��ن ح ��اوره ��م ،ب ��دا ل ��ه �أن ال�سكتة
القلبية �أ�شبه بامل�شي يف احلديقة ،فهو مل يعانِ من
�أي �ضرر ج�سدي مثلهم ،ما جعله يدرك �أن املرونة
واالمتنان للحياة ،قد �سارتا جن ًبا �إىل جنب .ولقد
�أدرك �أن الأ�شياء ال�صغرية يف احلياة مهمة ،ما عزز
ل��دي��ه �أه�م�ي��ة �أن ت�شعر ب��االم�ت�ن��ان مل��ا ل��دي��ك ،فهذا
ال�شعور يجعلك والآخرين من حولك �أكرث �سعادة.
فالأ�شخا�ص الذين يعربون عن امتنانهم (العام �أو
اخل��ا���ص) ب�شكل منتظم ه��م �أك�ثر ��س�ع��ادة .ذل��ك �أن
لالمتنان �آث ��اراً �إيجابية ع��دي��دة .فهو ،على �سبيل
امل �ث��ال ،ي��زي��د م��ن ��ش�ع��ورك ب��اح�ترام ال ��ذات ،والثقة
بالنف�س ،ويجعلك �أقل مادية.
ومما ا�ستوقف امل�ؤلف ،مث ً
ال� ،إ�شارة �أح��د حماوريه
ذي اخللفية الهندو�سية «كن �إن�سا ًنا» ،فاحلياة هي
عملية تعليمية م�ستمرة تهدف �إىل اكت�شاف معناها.
�أنت ل�ست ب�ش ًرا بعد ،فعليك �أن ت�صبحه و�أن تتحول
�إىل فرد يفكر بنف�سه ،ويحدد �أخالقياته ،وقبل كل
�شيء ،يخترب نف�سه ...والق�صد من ذلك هو �أن تكون
روح��ك ق��ادرة على اال�ستمرار يف طريقها الروحي.
ف�ف��ي ال ��ر�ؤي ��ة ال�ه�ن��دو��س�ي��ة ت� ��ؤدي امل�ع��رف��ة بالنف�س
املكت�سبة بهذه الطريقة� ،إىل «االحت��اد مع الإلهي»،
ولي�ست احلكمة نظرة ثاقبة يف حلظة واحدة ،ولكنها
�شيء يجب عليك الو�صول �إليه من خالل املمار�سة،
وميكن القيام بذلك بعدة ط��رق ،منها الت�أمل على
�سبيل املثال.
ويكت�شف امل ��ؤل��ف م��ع �أح ��د حم ��اوري ��ه ،وه ��و طبيب
�أ�صيب ب�سرطان الربو�ستاتا مل��دة �ستة ع�شر عاماً،
تعلم كيفية مواجهة املر�ض كل يوم ،وما ي�ؤدي �إليه:
تع ُّلم �أن ترى ب�شكل �أف�ضل ما هو جوهر احلياة� .أن
ت ��درك م��ا تغافلت عنه عندما كنت ب�صحة جيدة،
كجمال الطبيعة الذي مل يكن يراه قبل املر�ض.
وبالرغم من ات�ساع نطاق املنظور العلمي ،بف�ضل
ال�ت�ق��دم ال�ه��ائ��ل ال ��ذي �أح ��ل العلم حم��ل ال��دي��ن ،يف
الإج ��اب ��ة ع ��ن الأ� �س �ئ �ل��ة ال ��وج ��ودي ��ة ال �ق��دمي��ة ،ف ��إن
هناك �شكوكاً ملا تزل حول �إمكانية الإجابة العلمية
النهائية عليها .ويت�ساءل� :أال مننح العلم �سلطة
�أكرب مما يجب؟ لعل من �أكرب الإ�شكاليات يف ع�صرنا
�أن الإمي��ان بالعلم �صار مطلقاً للغاية .ال ريب �أنه

حولها مت و�ضعه من قبل النا�س �أنف�سهم ،وعاد ًة ما
يكون م�ستمدًا من الكتب الدينية �أو الأيديولوجيات،
وهو ما ال ميكن �أن يكون جوهر ًيا ح ًقا ،ما دام الكثري
من النا�س ال يعي�شون بتلك الكتب والأيديولوجيات،
ف�ع�ن��دم��ا ت �ك��ون احل �ي��اة غ�ير منطقية ب�ح��د ذات �ه��ا،
ي�ستطيع �أي �شخ�ص �أن ي�صدر احلكم بنف�سه .فثمة
يتفح�صون حياتهم
فر�ضية �أن ال�ن��ا���س ،ع� ��اد ًة ،ال ّ
بدقة ،فكل منهم م�شغول ج�دًا باحلياة نف�سها .ما
ينتج عنه ،يف كثري من الأحيان ،مواجهات قا�سية مع
ما ي�سميه �أوبيما بـ «جوهر الوجود» ،عندما يحدث
�شيء دراماتيكي ،كال�سكتة القلبية التي تعر�ض لها
بغتة.
ل�ع� َّل م��ا ُي�ي��ز ه��ذا ال�ك�ت��اب ه��و �أن ك��ل حم��ادث��ة من
حمادثاته الأربعني ت�ستميلك بوجهة نظر �صاحبها
�أو ��ص��اح�ب�ت�ه��ا ،ح�ت��ى �إذا ق� ��ر�أت امل �ح��ادث��ة ال�ت��ال�ي��ة،
وجدتك يف مهب ا�ستمالة �أخرى ،لأن ال �أحد يعرف
معنى احلياة ،و�إن يكونوا جميعاً ،يف الوقت نف�سه،
يعرفونه .فمعنى احلياة �شخ�صي للغاية ،مو�صول
يف النهاية ب�أهمية االرت�ب��اط واالت���ص��ال :بنف�سك،
ب��ال�ط�ب�ي�ع��ة ،ب ��الآخ ��ري ��ن ،ب �ق��وة �أع �ل ��ى� .أي بتو�سيع
�شبكة االت�صال ،على غرار الإنرتنت كمثل تقريبي،
لإع �ط ��اء �أك �ب�ر ق ��در مم�ك��ن م ��ن الأه �م �ي��ة حلياتنا
م��ن خ�لال االت���ص��ال ب��الآخ��ري��ن ،الثقافة ،الأ�شياء
وغريها .وكلما كانت ال�شبكة �أكرب� ،شعرنا ب�أن �أو ك�أن
حلياتنا معنى .لكن هل هذا هو معنى احلياة نف�سه؟
ال �إجابة نهائية .فحياة كل منا هي معنى بحد ذاته
للحياة ،بحيث ميكن القول �إن معنى احلياة متعدد
ب �ع��دد الأ� �ش �خ��ا���ص ،يف ه ��ذا ال �ع��امل امل �ت�رع ب��امل�ع��اين
ال�ت��ي تتمثل يف الآخ ��ري ��ن ال��ذي��ن يتجلى وج��ودن��ا،
ويتطورالإح�سا�س به ،باالرتباط بهم.

من �أجمل ما �أنتجه الإن�سان -يقول �أوبيما -لكن
يجب علينا �أن ن�ستمر يف ر�ؤية حدوده .لقد و�ضعناه
بدي ً
ال للدين ،حيث ال جمال للإبدال .فاملوت هذا
العابر هو جوهر �ضعف وجودنا الذي نوق�ش طوي ً
ال،
والقدر امل�شرتك هو ال��ذي يجعلنا «�إخ��وة يف امل��وت»
بتعبري نيت�شه ،م��ا يجعل م��ن ال���ض��رورة �أن يتعلم
ه� ��ؤالء الإخ ��وة كيفية �إب ��داء «امل��زي��د م��ن التعاطف
والت�ضامن» يف ما بينهم.
ومهما تتعدد الر�ؤى والت�صورات الفل�سفية والدينية
ملعنى احلياة ،فالإن�سان هو احلياة املدفوعة بال�س�ؤال
ل�ل�ب�ح��ث ع ��ن امل �ع �ن��ى .ذل ��ك ال �� �ش��يء امل �ب �ث��وث ط ��وال
احلياة ،يف كل �أنواع الأ�شياء ال�صغرية .لكن ماذا لو
كنا نعرف معنى احلياة؟ �إن عدم املعرفة �أم��ر جيد
�أي��ً��ض��ا ،فهو املح ّفز على احل�ي��اة ،وعلى البحث عن
املعنى امل�ستحيل ،لكن يف غ�ضون ذلك نتعلم كثرياً،
وذلك هو تاريخ الإن�سان.
----------------------------------------------لكن م��ن احلقائق ال�ت��ي ال مم ��اراة فيها �أن ال �أح��د
•الكتاب :معنى الحياة.
على الأر�ض يعرف ح ًقا الإجابة .قد يتظاهر بع�ض
النا�س ،ورمب��ا يعرفون م��زي��داً ،لكن ال �أح��د يعرف •المؤلف :فوكه أوبيما.
ذل��ك ح � ًق��ا .ال ميكن ت ��أم�ين الثقة ب��إج��اب��ة واح ��دة• ،الناشر ،Atlas contact :أمستردام،2019 ،
بالهولندية.
لكن ال���ش��يء ال��وح�ي��د امل ��ؤك��د ه��و �أن�ن��ا مت ��وت .وه��ذا
هو ال�سبب يف وجود �س�ؤال جوهري وحم��وري حول •عدد الصفحات 377 :صفحة.
معنى احلياة .لكن احلياة ال معنى لها� .إنها ت�سري
* باحث زائر في معهد هيغنز
بطريقتها اخلا�صة .وم��ا مت العثور عليه جوهر ًيا
للتاريخ الهولندي
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