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كثريا ما نتصرف
من بني املفارقات العديدة للحياة البشرية ،لعل هذه املفارقة أكثرها غرابةً وأمهيةًً :
ٍ
بطرق من املؤكد أهنا جتعلنا تعساء ،فالعديد منا يقضون حياهتم وهم يسريون بكل وعي حنو ما يسبّب
دوران اإلرادي يف مآسينا،
هلم
الشعور ابلندم ،واألسف ،والذنب ،وخيبة األمل .وما من شيء يتّضح فيه ُ
َ
أو التباين بني حجم املعاانة اليت خنلقها وحاجاتنا حينها ،أكثر مما يتضح يف األكاذيب اليت نرويها ألانس
آخرين ،فالكذب هو أسهل طريق إىل الفوضى.
غريت حيايت ابلكامل ،وكانت بعنوان:
خالل دراسيت اجلامعية يف ستانفورد ،حضرت حلقة دراسية ّ
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«احمللل األخالقي» ،وأدارها بروفسور موهوب للغاية ،هو روانلد أ .هوارد ،يف هيئة حماورة سقراطية ،وقد
انصب نقاشنا على سؤال واحد يف األخالق العملية:
ّ
الكذب خطأ؟
هل
ُ
قد يبدو هذا السؤال ألول وهلة أساسا ركي ًكا ٍ
ملساق جامعي كامل ،فأغلب الناس ،على أي حال،
ً
لكن األمر
اقف،
و
امل
بعض
يف
ا
ربر
م
يبدو
ه
ن
أ
ا
أيض
ويعرفون
خطأ،
عموما
يؤمنون ً
ً ّ
فعال أبن الكذب ً
ّ
ُ ً
اخلرية اليت ميكن أن تصمد أمام
الالفت حول هذه احللقة كان مدى صعوبة العثور على أمثلة لألكاذيب ّ
متحيص الربوفسور هوارد ،فمهما تكن الظروف ،وحىت يف املواقف اليت قد يكذب فيها معظم األخيار
معظم الوقت.
حترج ،كان هوارد يرى
َ
احلقائق َ
دون ّ
أجدر أبن تُقال َ
لكن هذا املساق قام أبقرب ما مررت
مل أعد أذكر رأيي يف الكذب قبل أن أحضر «احمللل األخالقي»ّ ،
ٍ
مقتنعا أبن الكذب ،حىت يف أتفه األمور،
به يف حيايت إىل ترقية للربامج الدائمة يف دماغي ،فقد أهنيته ً
يهدم العالقات الشخصية والثقة العامة عبثًا.
معتادا على الكذب قبل
يصعب أن أصف مدى الراحة اليت نلتها مبعرفة ذلك ،وال أعين هبذا أنين كنت ً
أشكاال ال حتصى من احلرج واملعاانة ميكن جتنبها بسهولة
ت أدرك أن
ً
التحاقي مبساق هوارد ،بل إنين بِ ّ
عرب قول احلقيقة فحسب ،وصرت أرى من حويل عواقب فشل اآلخرين يف االلتزام هبذا املبدأ ،وكأهنا
املرة األوىل اليت أرى فيها ذلك .
ّ
يف مساق «احمللل
تظل هذه التجربة من أوضح الشواهد يف حيايت على قوة ال ّ
تبصر الفلسفي ،فقد أثّر ّ
ٍ
شخصا أفضل.
مساقات اجلامعة ،إذ جعلين
اندرا ما تسبّبها
ُ
ً
األخالقي» بطرق ً
ما هي الكذبة؟
دوما
قد يتّخذ اخلداع
ً
لكن أشكاله ليست كلها أكاذيب .فحىت أكثران ُخلُ ًقا جياهد ً
أشكاال عديدة ،و ّ
للحفاظ على انفصال املظاهر عن الواقع .فعرب وضع مستحضرات التجميل ،حتاول املرأة أن تبدو أصغر
لكن الصراحة ال تتطلب منها إصدار حتذيرات مستمرة مثل« :أرى أنك تنظر إىل
أو أمجل مما هي عليهّ ،
وجهي :اعلم رجاءً أنين ال أبدو هبذا اجلمال يف الصباح الباكر…» وقد يتظاهر الشخص املستعجل
بعدم مالحظة أحد معارفه وهو مير جواره يف الشارع ،وقد تتجاهل املضيفة اللبقة أن أحد ضيوفها قد
حدا يبطئ من دوران األرض .وحني نُسأل «كيف حالك؟» يرد معظمنا
تفوه بشيء يبلغ من الغباء ً
ّ
تلقائيًا أبننا خبري ،متفهمني أن هذا السؤال جمرد حتية ،وليس دعوة ملناقشة خيباتنا املهنية ،أو مشاكلنا
األسرية ،أو حالة جهازان اهلضمي .إن اإلغفال من هذا النوع قد يع ّد ضرًاب من اخلداع ،لكنّه ليس
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أكذوبة ابلضبط ،فقد نتحاشى احلقيقة يف حلظات كهذه ،لكننا ال نتعمد اختالق األابطيل أو إخفاء
يضر ابآلخرين.
حقائق مهمة على حنو ّ
غامضا ،فمن املمكن حىت أن ُخندع بواسطة احلقيقة .فيمكنين
كثريا ما يكون احلد بني الكذب واخلداع
ً
ً
مثال أن أقف على الرصيف أمام البيت األبيض وأتصل مبقر شركة فيسبوك على هاتفي النقال« :مرحبًا،
ً
معك سام هاريس ،أتصل من البيت األبيض ،وأود احلديث إىل مارك زوكربريغ» .قد تكون كلمايت
كاذاب يف هذه احلالة؟ األمر وشيك.
تتضمن ُخدعةً ،فهل أكون ً
لكن العبارة ّ
حقيقية من منظور ضيّقّ ،
الكذب هو تضليل اآلخرين عن عمد حني يتوقعون حمادثة صادقة 2.وهذا يستثين من التهمة السحرة
واحلواة ،والعيب الورق ،وسائر املضللني غري املضرين ،لكنّه يسلط الضوء على مشهد نفساين واجتماعي
جدا التعرف على شكله العام ،فالناس يكذبون كي يشكل اآلخرون معتقدات غري صحيحة،
يسهل ً
وكلما ازدادت أمهية املعتقدات –أي كلما اعتمد صالح حال الشخص أكثر على فه ٍم صحيح للعامل أو
على آراء اآلخرين– ازدادت أمهية الكذبة.
أوال
نتمكن من التقدم يف هذا الشأن دون التمييز ً
ولكن مثلما الحظت الفيلسوفة سيسيال بوك ،فلن ّ
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ٍ
بصدق يعين التمثيل الدقيق
فعال مع أنه خمطئ .والكالم
بني احلق والصدق ،أل ّن املرء قد يكون صادقًا ً
صحة معتقدات املرء عن العامل ،كما ال يستلزم
لكن الوضوح ال يوفر أي ضمانة على ّ
ملعتقدات املرءّ ،
مفيدا على األغلب ،أو
الصدق أن يقول املرء احلق كلّه ،ألن اإلدالء بكل واقعة يف موضوع معني ليس ً
حىت ليس ممكنًا .وابلطبع ،فإن مل يكن املرء واث ًقا يف صحة شيء ما ،فإن اإلفصاح عن درجة تشككه
هو شكل من الصراحة.
بعيدا عن هذا اإلهبام ،فإن إيصال ما يعتقد املرء أنه صحيح ومفيد معاً خمتلف ابلتأكيد عن إخفاء أو
ً
تشويه ذلك املعتقد .فالقصد من التواصل بصراحة هو معيار الصدق ،وال حيتاج معظمنا لشهادة يف
الفلسفة كي يفرقوا بني هذا املوقف وما يلتبس به.
يكذب الناس لعدة أسباب ،فقد يكذبون لتجنب اإلحراج ،أو للمبالغة يف إجنازاهتم ،أو إلخفاء
عيواب يف منتجاهتم أو خدماهتم،
اأخطائهم .وقد يقطعون ً
وعودا أبمور ال ينوون الوفاء هبا ،وقد خيفون ً
وقد يضللون املنافسني كي يتغلبوا عليهم ،كما أ ّن كثريين منا يكذبون على أسرهم وأصدقائهم مراعاةً
ملشاعرهم.
حيال معقدة أو
وأاي يكن غرضنا من الكذب ،فقد تكون الكذبة ضخمة أو خفية ،يتطلب بعضها ً
لكن االعتقاد بشيء مع
مستندات مزورة ،وبعضها اآلخر يتمثل فقط ابلكناايت أو الصمت احملسوبّ .
قصد اإلخبار آبخر هو ما يصنع الكذبة.
ال شك أننا مجيعا وقفنا على كال جانيب احلد الفاصل بني ما يعتقده املرء وما يريد من اآلخرين فهمه،
فكثريا ما يتخيّل الكاذب
وهذه الفجوة عادة ما ختتلف حسب كون املرء هو الكاذب أو املكذوب عليهً .
اندرا ما يوافقه الرأي ،فما أن
ضررا ما دامت كذابته لن تُكشف ،و ّ
لكن املكذوب عليه ً
أنه ال ُحيدث ً
ننظر خلديعتنا من منظور من خندعهم ،فإننا سنشعر ابخليانة لو انعكست األدوار.
كانت إحدى صديقايت ،وامسها سيتا ،ذاهبة ذات مرة لزايرة صديقة أخرى ،وأرادت أن أتخذ هلا هدية
ظ ،فلم جتد وقتًا للتسوق .وحني كاان يستعدان
لكنها كانت تسافر مع ابنها الصغري لسوء احل ّ
صغرية ،و ّ
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جدا ،ولذا
ملغادرة الفندق ،الحظت سيتا أن منتجات االستحمام اليت ُج ّهزت هبا الغرفة كانت لطيفة ً
أخذت بعض الصابون ،والشامبوهات ،ومراهم اجلسم يف حقيبة ،مث ربطتها بشريط حصلت عليه من
االستقبال ،ومضت يف طريقها.
حني ق ّدمت سيتا اهلدية ،كانت صديقتها مبتهجة ،وسألتها« :من أين حصلت عليها؟»
شعور بعدم لباقة ما فعلته ،فقد حاولت أتكيد موقفها بكذبة:
وإذ فوجئت سيتا ابلسؤال ،وراودها ٌ
«أوه ،لقد اشرتيناها من حمل هدااي الفندق».
مث جاءت الكلمات الالحقة من ابنها الربيء« :كال اي أمي ،لقد ِ
أخذهتا من احلمام!»
ختيّل وجهي هاتني املرأتني ،متجمدتني مؤقتًا من اإلحراج ،مث الئذتني البتسامات االعتذار والعفو .قد
تبدو هذه من أتفه األكاذيب –وهي كذلك– لكنها مل ِتفد يف زايدة مستوى الثقة بني الصديقتني.
وسواء أأضحكتك هذه القصة أم ال ،فهي تكشف عن أمر شائن يف سيتا :أهنا تكذب حني يناسبها
ذلك.
خداع يلقي بنا يف أشد
كثريا ما تكون مغرية ،وكل موقف ٍ
إن الفرصة خلداع اآلخرين حاضرة ً
دوما ،و ً
مجيعا قد كذبنا ،ولن يستطيع
احندارا .فقلة منا قتلة أو لصوص ،لكننا ً
التضاريس األخالقية اليت منر هبا ً
العديد منا أن خيلدوا لفراشهم الليلة دون أن يقولوا عدة أكاذيب على مر اليوم.
نكوهنا مع بعضنا؟
فما الذي يقوله ذلك عنا ،وعن احلياة اليت ّ
مرآة الصدق
تشري دراسة واحدة على األقل إىل أن  %10من التواصل بني األزواج خادع 4،وقد وجدت أخرى أن
 %38من اللقاءات بني طالب اجلامعة تتضمن أكاذيب 5.فالكذب شائع ،ولكن حىت الكاذبون
سيقيّمون حماداثهتم الكاذبة أبهنا أقل إرضاءً من تلك الصادقة ،وذلك ليس مفاجئًا حقًّا :فنحن نعرف أن
الثقة مثمرة بعمق ،وأن اخلداع والتشكك وجهان لعملة واحدة .وتشري األحباث إىل أن كل أشكال
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الكذب –حىت الكذب األبيض الذي يراد به محاية مشاعر اآلخرين– مالزم لعالقات أقل إرضاءً.
ما أن يلتزم املرء بقول احلق ،فسيبدأ مبالحظة مدى ندرة أن يلتقي بشخص يشاركه هذا االلتزام،
فاألشخاص الصادقون حصن وملجأ :فأنت تعرف أهنم يعنون ما يقولونه ،وتعرف أهنم لن يقولوا أمامك
شيئًا ووراءك شيئًا آخر ،وتعرف أهنم سيخربونك حني يظنون أنك فشلت ،وهلذا السبب فإن مدحيهم ال
مشواب ابإلطراء البارد.
ميكن أن يكون ً
وحمرٌك للبساطة .فمعرفة أننا سنقول
أيضا
الصدق هدية ميكننا منحها لآلخرين ،وهو ً
ٌ
مصدر للقوة ّ
احلق ،مهما كانت الظروف ،لن يضطران إىل االستعداد لكثري من االحتماالت ،ومعرفة أننا قلنا احلق يف
ّ
املاضي لن يتط لب منا أن نتابع أي شيء ،بل سنكون ببساطة على سجيتنا يف كل حلظة.
جراء ذلك على
كثريا من املشكالت طويلة األمد بصدقنا مع اآلخرين ،وإن كنا
حنصل ّ
إننا نتجنّب ً
ُ
أحياان ،ومع ذلك ،فال جتدر املبالغة يف هذا الضيق ،إذ ميكنك أن تكون
بعض الضيق قصري األمد
ً
صرحيًا ولطي ًفا ،أل ّن هدفك من الصدق ليس اإلساءة لآلخرين ،بل أن ميتلك اآلخرون املعلومات اليت
لديك ،واليت تريد أنت أن متتلكها لو كنت حملهم.
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إ ّن األمر قد يتطلب مترينًا كي تشعر ابلراحة يف منط احلياة هذا ،حبيث تلغي املواعيد ،أو ترفض
الدعوات ،أو تفاوض على العقود ،أو تنتقد أعمال اآلخرين ،وتظل مع كل ذلك صرحيًا فيما تفكر
وتشعر به .وفِ ْع ُل ذلك مبثابة محل مرآة أمام حياة املرء ،ألن االلتزام ابلصدق يتطلب من املرء االنتباه إىل
اتفها
ماهيّة احلقيقة يف كل حلظة ،فأي نوع من الناس أنت؟ وكم أصبحت
متحكما ،أو نفعيًا ،أو ً
ً
مؤخرا؟
ً
رمبا تكتشف أن بعض صداقاتك ليست صداقات ح ًقا ،فلعلك تكذب عاد ًة لتجنب إعداد خطط ما،
أو لعجزك عن التعبري عن آرائك احلقيقية خوفًا من الوقوع يف املشاكل .فمن تُراك تساعد ح ًقا حني حتيا
على هذا النحو؟ ورمبا جتد أن بعض العالقات ال ميكن إدامتها بصدق ،فنحن مجيعا لدينا ابلطبع أواصر
مثال ،وأصهاران ،وزمالئنا ،ورؤسائنا ،وهلم
جيب أن تدوم بشكل ما ،سواء استمتعنا هبا أم ال ،مع أسرتنا ً
دورا يف تقليص النزاعات ،فصون املرء لسانه ،أو توجيه احملادثة حنو
جرا .ال أنكر هنا أن اللباقة قد تلعب ً
أماان نسبيًا ،ال مياثل الكذب (كما ال يتطلب أن ينكر املرء احلقيقة فيما بعد(.
موضوعات أكثر ً
يظهر على السطح ،فهل أنت يف عالقة مؤذية؟ قد يُلزمك
بوسع الصدق أن جيعل أي خلل يف حياتك ُ
فض الكذب على اآلخرين –كأن تُسأل عن سبب هذه الكدمة-ابلتصدي هلذا املوقف بسرعة
ر ُ
شديدة .هل لديك مشكلة متعلقة ابملخدرات أو الكحول؟
كثريا قبل أن يُالحظ ذلك اآلخرون .
الكذب هو روح اإلدمان ،وإذا مل نلجأ له ،فلن تنهار حياتنا ً
أيضا أن يكشف عن مواطن نرغب بتنميتها يف شخصياتنا لكنا مل نفعل ،أتذ ّكر كيف
ميكن لقول احلق ً
علي االختيار ألكون متحد ًاث ابسم الصف يف مدرسيت الثانوية ،ل ّكنين تنصلت من
عرفت أنّه قد وقع َّ
أحق مين بتقدمي خطاب التخرج.
قائال :إنين أشعر أبن
شخصا قضى وقتًا أطول يف املدرسة ُّ
هذا الشرف ً
ً
ٍ
علين ،وكنت سأفعل كل ما يف
لقد ُ
كنت أكذب ،فاحلقيقةُ أنّين كنت مرتعبًا من فكرة إلقاء خطاب ّ
مستعدا ملواجهة هذه احلقيقة عن نفسي ،كما مسح يل
وسعي لتجنّب ذلك ،والظاهر أين مل أكن
ً
استعدادي للكذب يف تلك اللحظة بتجنب فعل ذلك لعدة سنوات أخرى ،ولو أين أخربت مدير
يستحق االستماع.
مدرسيت ابحلقيقة آنذاك ،فرمبا كان سيفتح معي حديثًا
ُّ
نوعان من األكاذيب
اخلرية
عادة ما تقسم التجاوزات األخالقية إىل فئتني :األشياء السيئة اليت نفعلها (ابالرتكاب) واألشياء ّ
اليت ال نفعلها (ابإلغفال) .وحنن منيل عامة إىل احلكم على الفئة األوىل بقسوة أكرب ،ومنشأ هذا التباين
غامض بعض الشيء ،لكنّه يرتبط ابلتأكيد ابلقيمة اليت نوليها لطاقة املرء وقصده .ففعل شيء ما
يتطلب طاقة ،ومعظم األفعال املهمة أخالقيًا تتعلق ابلقصد الواعي ،أما العجز عن فعل شيء ما فقد
حيدث عرضيًا ابلكامل ويتطلب تصحيحه بذل الطاقة .وهذا الفرق مهم ،فهناك اختالف بني مد يدك
يف صندوق النقود وسرقة  100دوالر ،وإغفالك إعادة  100دوالر كنت قد حصلت عليها ابخلطأ .قد
جهدا واعيًا للسرقة .ومن انفلة القول
لكن األول وحده ميثل ً
جديرا ابللوم أخالقيًاّ ،
نعترب كال التصرفني ً
إنه لو تكلّف املرء أكثر من  100دوالر كي يعيد  100دوالر تلقاها ابخلطأ ،فقلة منا قد ينتقدونه لو
7
احتفظ ابملال وحسب.

6

وكذ لك احلال مع الكذب .فكذب املرء عن عمره ،أو حالته الزوجية ،أو مهنته شيء ،وعدم تصحيحه
أحياان أبين «طبيب أمراض عصبية» ،مع أين
لالنطباعات الزائفة حني تظهر شيء آخرً .
فمثال ،أوصف ً
لست كذلك ،بل أان «عامل أعصاب»،فأطباء األمراض العصبية حيملون شهادات يف الطب وخيتصون
بدراسة اضطراابت الدماغ واجلهاز العصيب .أما علماء األعصاب فيحملون شهادة الدكتوراه وجيرون
أبدا ابدعاء أين طبيب أمراض عصبية.
أحبا ًاث ،وأان لست طبيبًا ،وال أملك أي خربة إكلينيكية ،وال أحلم ً
لكين ال أرى من مسؤولييت األخالقية أن أصحح كل موقف التباس يف هذه النقطة( .والبحث يف غوغل
عن » «Sam Harrisو«neurologist» -أي عامل األعصاب -يشري إىل أن ذلك سيتطلب
هائال من الطاقة) .ولكن لو بدا يل أن اعتقاد شخص ما بكوين طبيب أعصاب سيسبّب أذى
قدرا ً
ً
علي بفائدة ،فسأكون مذنبًا بكذبة "إغفال" ،وسيهمين أخالقيًا حينها أن أوضح
يعود
أو
ا،
ن
معيّ ً
ُ ّ
ابطال أين طبيب أمراض عصبية
لكن قلة من الناس قد يساوون عجزي عن فعل ذلك ابدعائي ً
املسألةّ .
يف األساس.
عموما على أكاذيب "االرتكاب" :أي الكذب يف أوضح وأهم
يف مناقشيت لظاهرة الكذب ،سأرّكُز ً
أيضا على
لكن معظم ما أقوله ُّ
عموما ،وسأركز ً
يصح على أكاذيب اإلغفال وعلى اخلداع ً
أشكالهّ ،
األكاذيب «البيضاء» –أي تلك اليت نقوهلا هبدف جتنيب اآلخرين الضيق– ألهنا األكثر إغراءً لنا،
صنعا.
ّ
وألهنا ،يف الغالب ،األكاذيب الوحيدة اليت يقوهلا األخيار وهم خيالون أهنم حيسنون ً
األكاذيب البيضاء
هل تلقيت ذات يوم هدية مريعة حبق؟ -كان يفرتض ابلوقت الذي قضيته يف متزيق ورق التغليف أن
يهيئَك لذلك – لكنك فوجئت هبا:
»واو…»
»هل أعجبتك؟»
»إهنا رائعة ،من أين حصلت عليها؟»
»ابنكوك ،هل أعجبتك؟»
»مىت كنت يف ابنكوك؟»
»عيد امليالد .هل أعجبتك؟»
أيضا يف اتيالند؟»
»نعم… ابلتأكيد ،أين ذهبت ً
مستعدا هلذا ،ويف العموم ،فقد تعلمت أن أكون صرحيًا حىت
ابردا ،فأان لست
ً
ها أان اآلن أتصبب عرقًا ً
لكن إحدى حسنات قول احلقيقة هو
حني أابغَت .ال أقول احلقيقة ً
دوما على النحو الذي أرغب فيهّ ،
متاما ،فيمكنك أن تع ّقب عليه
أهنا تظل منفتحة للتفصيل ،فإن مل يكن ما تقوله من وحي اللحظة صائبًا ً
ِ
مدلسا.
وتع ّدله .وقد تعلمت أن األفضل أن أكون غري لبق ،أو فظًا ،من أن أكون ً
ماذا كان بوسعي أن أقول يف املوقف السابق؟
»واو… هل يرتديه املرء أم يعلقه على احلائط؟»
7

»ترتديه .فهو دافئ ح ًقا ،هل أعجبك؟»
يف ،ولكن ما من سبيل أل ْن يناسبين هذا ،فنمط أزايئي ما بني
سرين حقا أنك فكرت ّ
»هل تعلمني؟ ّ
جدا».
اململ واململ ً
لكن التواصل
كثريا إىل شكل الردود اليت أراتح إليها ،لعل بعض الكناايت تتسلل إليهّ ،
وهذا أقرب ً
األساسي صادق ،فقد أعلمت صديقيت بوضوح أبن ال تتوقّع أن تراين أرتدي هديتها يف لقائنا القادم،
ّ
فعال.
اهلدية
تعجبه
قد
آخر
لصديق
متنحها
أن
أو
لنفسها،
هبا
حتتفظ
كي
فرصة
ا
أيض
منحتها
كما
ً
ً
قد خيشى بعض القراء اآلن من أين أوصي ابلعودة إىل مرحة التقهقر االجتماعي اخلاصة ابلطفولة
املبكرة ،فاألطفال ،على أي حال ،ال يتعلمون كيف يقولون أكاذيب بيضاء حىت عمر الرابعة ،حىت
يتوصلوا لفهم وادراك حاالت وعي االخرين من حوهلم 8.ولكن ما من سبب يدفعنا لالعتقاد أبن
الضوابط االجتماعية ،اليت يصادف أهنا تستقر يف الرئيسيات أمثالنا عند حوايل عمر احلادية عشرة،
ستقود إىل العالقات البشرية املثلى ،فهناك يف الواقع أسباب عديدة لالعتقاد أبن الكذب هو السلوك
الذي جيدر بنا جتاوزه كي نبين عاملا أفضل.
ً
جر علينا كل
تُرى ما العيب ح ًقا يف األكاذيب «البيضاء»؟ ً
أوال ،ستظل أكاذيب ،وبقولنا إايها ،سنَ ُّ
املشاكل املرتتبة على عدم صراحتنا يف تعاملنا مع اآلخرين ،فاإلخالص ،واألصالة ،والنزاهة ،والتفاهم –
عمدا على متويه معتقداتنا ،سواء افتضحت
ستدمر ما أن نُ ْقدم ً
هذه املصادر وغريها للثراء األخالقيّ -
أكاذيبنا أم مل تفتضح.
فنادرا ما يصعب تشخيص الضرر
ورغم ختيلنا أننا نقول بعض األكاذيب بدافع التعاطف مع اآلخرينً ،
الذي حندثه جراء ذلك .فنحن ،عن طريق الكذب ،مننع أصدقاءان من الوصول إىل احلقيقة ،9وجهلهم
يعول أصدقاؤان على أابطيلنا ،أو يفشلون يف
كثريا ما ُّ
يضر هبم أبشكال مل نتوقعها .فقد ّ
الناجم عن ذلك ً
كثريا ما ميثل انتها ًكا حلرية
حل املشاكل اليت ما كانت لتحل إال بفضل معلومات جيدة .بل إن الكذب ً
من يهمنا أمرهم.
مثال بسيط :
وهذا ٌ
»هل أبدو بدينة يف هذا الفستان؟»
دوما .بل يعتقد العديد يف الواقع أنه ليس
يؤكد معظم الناس أن اجلواب الصحيح هلذا السؤال هو «ال» ً
أصال ،فاملرأة تعين ببساطة «قل يل أين أبدو مجيلة» .وإن كانت زوجتك أو خليلتك ،فلعلّها
سؤ ًاال ً
تقصد حىت «قل يل إنك حتبين» .وإن كنت تعتقد بصدق أن هذا هو املوقف الذي أنت فيه –أن النص
مضلل وما بني السطور هو الرسالة أبكملها– فليكن كذلك .فالرد بصدق على ما بني السطور لن
كذاب.
يكون ً
جتس ُد لنا اجلانب املغري يف األكاذيب البيضاء ،فلم ال نطمئن
لكن هذه حالة ح ّدية لسبب وجيه :إهنا ّ
شخصا ما بكذبة صغرية ونرتكه يواجه العامل بثقة أكرب؟ ولكن ما مل يلتزم املرء بقول احلقيقة حىت يف
ً
مواقف كهذه ،فسوف يرى أن احلدود تتجه للداخل ،وتبدأ االستثناءات من مبدأ الصدق ابلتضاعف،
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ولن يطول الوقت حىت جتد نفسك تتصرف كما يفعل معظم الناس دون جهد يذكر :حيث تراوغ يف
قول احلقيقة ،أو حىت تكذب علنًا ،دون أن تفكر يف ذلك والثمن ٍ
غال جدا.
مؤخرا إن كنت أظن أ ّن وزنه زائد ،ولعله كان يف الواقع يسألين للتأكد فحسب،
سألين أحد أصدقائي ً
فقد كان الوقت بداية الصيف ،وكنا جنلس مع زوجتينا جبانب املسبح .لكين أراتح أكثر لالتكال على
بدال من قدرايت التخاطرية .ولذا فقد أجبت سؤاله بنحو مباشر:
فعالً ،
الكلمات اليت يقوهلا الشخص ً
رطال» .كان ذلك قبل
لكين لو كنت مكانك لفقدت مخسة وعشرين ً
«لن يصفك أحد أبنك بدينّ ،
مستعدا للمضي يف
أي منا يعرف أنه كان
شهرين ،وهو اآلن أخف وزًان خبمسة عشر ً
رطال 10.مل يكن ٌّ
ً
محية حىت رفضت فرصة أن أكذب حول اهليئة اليت يبدو هبا يف مالبس السباحة .
لكن العيب يف
لنعد إىل صديقتنا يف الفستان :ما احلقيقة هنا؟ لعلها تبدو بدينة ً
فعال يف الفستانّ ،
الفستان ،وإخبارها ابحلقيقة سيسمح هلا ابختيار زي أكثر مالءمةً لقوامها.
كل فستان ،ألهنا
ولكن لنتخيل أن احلقيقة أصعب ً
قوال :فصدي ُقتك تبدو بدينةً يف هذا الفستان ،ويف ّ
أيضا أهنا عزابء ،ويف اخلامسة والثالثني ،وأنت تعلم أ ّن أعظم رغباهتا هي الزواج وإنشاء
بدينة حبق .لنقل ً
أيضا أن العديد من الرجال سريفضون مواعدهتا وهي يف وزهنا احلايل .وإىل جانب
عائلة ،كما تعتقد ً
وصحة ،وتشعر على حنو أفضل جتاه نفسها ،لو ّأهنا
الزواج ،فأنت واثق من أهنا ستكون أكثر سعادةً ّ
أصبحت رشيقة.
إنكار هلذه احلقائق ،فهي تعين رفض تقدمي النصيحة املخلصة عند احلاجة هلا،
وما الكذبة البيضاء إال ٌ
خذالان جليًّا للصداقة ،فعرب طمأنة صديقتك بشأن
حساس كهذا ،فإن الكذب ميثّل
ً
وحىت يف موضوع ّ
11
مظهرها ،فإنك ال تساعدها يف فعل ما ترى أنه جيب عليها فعله ،كي حتصل على ما تريده من احلياة.
يف العديد من ظروف احلياة ،قد يكون التشجيع الزائف مكل ًفا جدا لشخص آخر ،ختيّل أن لديك
كثري من املمثلني
صدي ًقا قضى أعو ًاما يناضل دون جناح كي يبين مسريته يف التمثيل -ابلطبع فهناك ٌ
اضحا للغاية :إنّه ممثل
لكن السبب يف حالة صديقك يبدو و ً
البارعني يناضلون على نفس النحوّ -
رديء .ويف الواقع ،أنت تعرف أن أصدقاءه اآلخرين –وحىت والديه– يوافقونك الرأي ،لكنهم ال جيرؤون
جمددا من مسريته املعطّلة؟ هل ستشجعه على
على إخباره بذلك ،ماذا تقول له إذن حني يشكو ً
ضرب من السرقة ،فهو يسلب الوقت ،والطاقة ،والتحفيز من
«املضي فيها»؟ إن التشجيع الزائف ٌ
شخص كان سيستغلها لتحقيق أي هدف آخر.
نعرب عن أي
دوما يف أحكامنا على اآلخرين،
ُ
فالصدق يتطلب منا أن ّ
لكن هذا ال يعين أننا حمقون ً
شك قد خيامران يف وجاهة آرائنا ،ولكن لو كنا مقتنعني أبن صدي ًقا ما قد سلك منعط ًفا خاطئًا يف
أتييدا.
حياته ،فليس من أمارات الصداقة أن نكتفي ابالبتسام والتلويح له ً
كثريا ما ال تكون احلقائق األساسية كذلك ،فإ ّن
إن كانت احلقيقة نفسها أكثر ً
إيالما من أن تقال ،و ً
ٍ
تعمق من الصداقة ،ويف األمثلة أعاله نرى أن احلقيقة األبسط هي أنك حتب
ابإلمكان إيصاهلا بطريقة ّ
أصدقاءك وتريد هلم السعادة ،وأن إبمكان هؤالء األصدقاء أن يقوموا بتغيريات يف حياهتم قد تقودهم إىل
مزيد من إشباع رغباهتم ،وعرب الكذب عليهم ،فإنك ال ترفض مساعدهتم فحسب ،بل ختفي عنهم
مستقبال .لكن إغواَء الكذب يف هذه الظروف قد يكون
معلومات مفيدة ،وتدفع هبم حنو اإلحباط
ً
غامرا.
ً
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حني نزعم أننا نكذب على اآلخرين ملصلحتهم ،نكون قد قرران أننا حنن احل ّكام األفضل على ما جيب
أن يفهموه عن حياهتم اخلاصة ،وعن مظهرهم ،أو مسعتهم ،أو آفاقهم يف العامل .وذلك موقف من النادر
وجيها .فما مل يكن أحدهم مييل إىل االنتحار أو يقف
أن نتخذه جتاه بشر آخرين ،ويتطلب منا سببًا ً
جيب أن يعرفه عن نفسه ميثل خالصة التعنت .أي
على أي حنو آخر على شفا اهلاوية ،فإن حتديد ما ُ
موقف اي ترى سيكون أكثر استهانة مبن يهمنا أمرهم؟
القراء أمثلة عن أكاذيب أثّرت عليهم ،وسأورد
وأان أستعد لتأليف هذا الكتاب ،طلبت من األصدقاء و ّ
معا(
بعض قصصهم فيما يلي( .لقد غريت مجيع األمساء ،حلماية األبرايء واملذنبني ً
مثاال:
حتدث العديد منهم عن أفراد أسرة كذبوا على بعضهم خبصوص التشخيصات الطبية ،إليك ً
ُش ّخصت أمي بداء التصلب املتعدد ) (MSوهي يف أواخر الثالثينات ،وقد ظن الدكتور
أنه من األفضل أن يكذب ويقول هلا إهنا ال تعاين من التصلّب املتعدد ،لكنه أخرب والدي
ابحلقيقة ،وقرر والدي أن حيتفظ هبا لنفسه ألنه مل يرد إزعاج أمي أو أي من أطفاهلا
الثالث.
وشخصت نفسها بداء
يف الوقت ذاته ،ذهبت أمي إىل املكتبة ،وقرأت عن أعراضهاّ ،
أي منهم.
التصلب املتعدد ،وقررت بدورها أال خترب والدي أو أوالدها ألهنا مل ترد إزعاج ّ
ذهبت إىل الطبيب إلجراء فحصها السنوي ،أخربها أبهنا تعاين
وبعد عام كامل ،حني
ْ
أحدا ،واعرتف أيب أبنه كان
من التصلب املتعدد ،فاعرتفت أبهنا كانت تعلم لكنها مل خترب ً
سرا دون أن يدعم أحدمها
عاما ً
يعلم لكنه مل خيرب ً
أحدا ،وهكذا فقد أمضيا ً
كامال يكتمان ً
اآلخر.
أما أخي فقد عرف ابلصدفة بعد عام آخر ،حني خضعت أمي جلراحة سرطان الثدي،
فقد دخل اجلراح إىل الغرفة وقال ما خالصته« :لن يؤثر ذلك على التصلب املتعدد».
فقال أخي «أي تصلب متعدد تعين؟» وأظن أنه مضى عامان آخران قبل أن خيربين
وبدال من الشعور ابالمتنان
أحدهم أو خيرب أخيت عن إصابة أمي ابلتصلب املتعدد… ً
بعضا.
واحلماية،
شعرت ابحلزن ألننا مل نتكاتف كعائلة كي نواجه مرضها ويدعم بعضنا ً
ُ
أبدا عن التصلب املتعدد ،مما يعين أن ًّأاي منا مل ِ
يستطع إخبار العائلة
مل خترب أمي ّأمها ً
واألصدقاء ،خشية أن تعرف أمها عن ذلك ،ألهنا مل ترغب أن تشعر أمها ابألسى ،وأظن
أهنا حرمت نفسها بذلك من فرصة تكوين عالقة أعمق مع أمها.
مثاال عليها ضمن
جدا ذات يوم ،وقد عايشت يف الواقع ً
كانت هذه األمثلة على اخلداع الطيب شائعة ً
أسريت :فقد توفيت جديت ألمي ابلسرطان حني كانت أمي يف السادسة عشرة ،لقد كانت تعاين من
سرطان اجللد املتفشي ملدة تقارب العام ،لكن طبيبها قال هلا إهنا مصابة ابلتهاب املفاصل ،غري أ ّن
أيضا.
زوجها ،أي جدي ،كان يعرف التشخيص الصحيح وقرر أن يستمر يف اخلديعة ً
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أسرت إىل ممرضة أبهنا تعرف أهنا ستموت،
أخريا إىل ملستشفىّ ،
بعد أن تدهورت حالة جديت ونقلت ً
سرا عن بقية العائلة ،مبا فيهم زوجها .فقد ظلت أمي وأخوها
لكنها ختيّلت أهنا كانت تُبقي ذلك ًّ
متاما ابألمر ،ويف تصورهمُ ،حجزت والدهتم يف املستشفى بسبب «التهاب املفاصل» مث
األصغر جاهلني ً
مل تعد.
أكاذيب بيضاء من هذا
ف ّكر يف كل الفرص لتعميق احلب ،والتعاطف ،واملغفرة ،والتفهم اليت تضيّعها
ُ
أيضا أن نتظاهر أبهنا ال حت ّفزان ،وذلك قد جيربان على
النوع .حني نتظاهر بعدم معرفتنا ابحلقيقة ،علينا ً
القيام خبيارات ما كنا لنختارها .فهل ح ّقا كان ج ّدي ال ميلك أي شيء ليقوله لزوجته يف ضوء حقيقة
أهنا ستموت عن قريب؟ أمل متلك هي حقًّا أي شيء تقوله لولديها كي يستعدا حلياهتما من دوهنا؟ إن
هذا النوع من الصمت جارح ،فال نتشارك احلكمة ،وال نقطع الوعود ،وال نقدم االعتذارات .وسرعان ما
تتالشى الفرصة لقول شيء مفيد ألحبابنا  ،دون رجعة.
من ذا سيختار أن يغادر العامل يف عزلة رهيبة كهذه؟ لعل هناك من يفعلون .ولكن ملاذا جيدر أبي أحد
أن خيتار ذلك لشخص آخر؟
الثقة
مؤخرا على صديقتها لوسي وهي تكذب كذبة بيضاء :فقد كان لديها واجب
اسرتقت جيسيكا السمع ً
اجتماعي أرادت التملّص منه ،ومسعتها جيسيكا وهي ترتك رسالة بريد صويت لصديقة أخرى ،تشرح فيه
تضمن شيئًا ما عن مرض
ملاذا جيب أن حتدد ً
موعدا آخر للقائهما .وكان عذر لوسي ُخمتَ لَ ًقا ابلكامل – ّ
طفلها– لكنّها كذبت بكل سهولة ،وعلى حنو مقنع لدرجة دفعت جيسيكا للتساؤل إن كانت لوسي
موعدا ،ش ّكت جيسيكا يف أ ّن لوسي ال تقول
قد خدعتها فيما مضى .أما اآلن ،فكلما ألغت لوسي ً
احلقيقة .
هذه التآكالت الضئيلة يف الثقة مضرة ابألخص ألهنا ال تُعا ََل معظم الوقت ،فلوسي ال متلك سببًا
للظن أبن جيسيكا انقمةٌ عليها ،ألهنا ح ّقا ليست كذلك ،لكنّها ببساطة مل تعد تثق فيها كما كانت،
بعد أن مسعتها تكذب دون حرج على صديقة أخرى .وابلطبع فلو كانت املشكلة (أو العالقة) أعمق،
لعل جيسيكا كانت ستقول شيئًا ،ولكنها كالعادة تشعر بعدم احلاجة لتأنيب لوسي على أخالقها.
قليال من هذه الصداقة.
واحلصيلة هي أن رسالة صوتية واحدة ،تُركت لطرف اثلثّ ،قوضت ً
لقد رأينا من قبل أن وجود األطفال حولنا خطر لو رغب املرء يف الكذب دون قيود ،وإليك مثاالً آخر
مؤخرا من زوجته أن زوجني آخرين سيأتيان ليقيما يف
لو بقي لديك أي شك :علم صديقي دانيال ً
دهرا ،خاصة أنه مل يكن على
منزهلما ملدة أسبوع ،ومانع دانيال ذلك ،فهذا األسبوع يف نظره سيكون ً
وجيزا بني دانيال وزوجته حبضور طفلتهما الصغرية.
وفاق مع الزوج على اإلطالق .وقد أاثر ذلك ً
جداال ً
استسلم دانيال يف النهاية ،وسرعان ما حضر الزوجان إىل عتبة دارمها مع قدر هائل من احلقائب .وما
عرب عن امتنانه للسماح هلما ابلبقاء يف غرفة ضيوف دانيال.
أن دخل الزوج البغيض إىل املنزل ،حىت ّ
قال دانيال وابنته جبانبه« :ال تقلق ،تسعدين رؤيتك ،حنب وجودك عندان«.
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فقالت ابنته« :ولكن أيب ،أمل تقل إنك ال تريد أن يبقيا معنا؟«
فرد األب« :مل أفعل«.
«بل فعلت ،أال تذكر؟«
أحس دانيال أنه مل يعد بوسعه النظر يف عيون ضيوفه ،ومل جيد
«ال ،ال… كان ذلك موق ًفا آخر»ّ .
قائال« :أين دفرت تلوينك؟»
فكرة أفضل من األخذ بيد ابنته إلبعادهاً ،
يكونه أطفالنا عنا يف مواقف كهذه؟ أهذا حقًّا
مثة كوميداي هنا ،لآلخرين فقط .ولكن ما االنطباع الذي ّ
اندرا ما تُغتفر.
هو املثال الذي نريد تقدميه هلم؟ إن إخفاقات النزاهة الشخصية ما أن تنكشف ،فإهنا ً
ميكننا ابلطبع أن نعتذر ،أو أن نعتزم أن نكون أصدق يف املستقبل ،لكننا ال نستطيع حمو االنطباع
السيئ الذي تركناه يف عقول اآلخرين.
دورا يف لقاءات من هذا النوع ،فلو قال دانيال« :هلذا وجدت غرفة
أكرر أنين ال أنكر أن اللباقة تلعب ً
يشوه مشاعره بشكل فادح أمام
الضيوف… كيف كانت رحلتك؟» الستطاع حل املوقف دون أن ّ
ابنته ،ميكن حملاداثت كهذه أن تكون حمرجة مع ذلك ،ولكن ميكن جتنب اإلحراج واالضطراب
عموما عرب اتّباع مبدأ واحد :ال تكذب.
االجتماعي ً
املديح الباهت
شهورا
ست فيها جهدي ملشروع كان ً
كر ُ
فاشال ببساطة ،واستثمرت فيه ً
كانت هناك أوقات يف حيايت ّ
هائال من اجلهد املهدر .ويف
قدرا ً
–ويف إحدى احلاالت ً
أعواما -رمبا كان التقييم الصادق فيها سيجنبين ً
متاما حني احتجت إليه ،ما م ّكنين من تغيري املسار بسرعة ،عاملا
أوقات أخرى ،تل ّقيت النقد الصريح
أبين قد جتنبت كثريا من اجلهد الفائض ً واملرهق .وال حاجة للمبالغة يف وصف الفرق العظيم بني هذينً
ً
املصريين ،نعم ،قد يكون من املزعج أن يقال لنا إننا قد ضيعنا وقتًا ،أو إننا ال نبلي حسنًا بقدر ما
سليما ،فهو ابلضبط أكثر ما حنتاج إىل مساعه كي نشق طريقنا يف العامل.
نتوقع ،ولكن إن كان النقد ً
نشجع اآلخرين مبديح غري صادق ،وهبذا فإننا نعاملهم كاألطفال ،يف حني
كثريا ما يغرينا أن ّ
لكننا ً
نفشل يف جعلهم مستعدين ملواجهة من سيحكمون عليهم كبالغني .ال أعين هنا أن علينا أن نتصيّد
الفرص كي ننتقد اآلخرين ،ولكن حني يُطلب منا رأي صريح ،فلن نسدي ألصدقائنا أي معروف حني
نتظاهر بعدم مالحظة العيوب يف أعماهلم ،خاصة حني يتحتّم على غري أصدقائهم أن يالحظوا نفس
تلك العيوب .فتجنيب اآلخرين خيبة األمل واإلحراج هو شكل عظيم من الشفقة .وإن كان لدينا اتريخ
طويل من الصدق ،فإن مدحينا وتشجيعنا سيكون هلما قيمة يف الواقع.
وجدت أهنا مريعة ،وأخربته بذلك.
انجحا جدًّا ،ويف بداية مسريته ،كتب قصة
ُ
لدي صديق يعمل كاتبًا ً
علي ،ألنه قضى سحابة عام وهو يعمل عليها ،لكنها كانت احلقيقة (كما رأيتها).
مل يكن ذلك ً
سهال ّ
أيضا أين أحرتم
أما اآلن ،فحني أخربه أبين أحببت شيئًا مما كتبه ،فهو يعرف أنين أحبه ح ًقا ،وهو يعرف ً
أحب ما كتبه ،وأان واثق أبن هناك أفر ًادا يف حياته ال ميكنه أن يقول
موهبته مبا يكفي ألن أخربه حني ال ّ
ذلك عنهم ،فلماذا أرغب يف أن أكون منهم؟
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األسرار
خاصة ،فلو
إن االلتزام ابلصدق ال يعين ابلضرورة أن نفصح عن معلومات شخصيّة ّ
نفضل أن نبقيها ّ
ملزما أخالقيًا أبن جتيبه ،ولعل احلقيقة
سألك أحدهم عن مقدار ما تودعه يف حسابك املصريف ،فلست ً
أفضل أالّ أقول«.
أن ُجتيبهّ « :
لكن اجلدير ابلذكر أن العديد
وهكذا فما من صراع ،من حيث املبدأ ،بني الصدق وكتمان األسرار .و ّ
من األسرار –خاصة اليت يُطلب منا كتماهنا عن اآلخرين– قد جتعلنا يف موقف نضطر فيه إىل االختيار
بني الكذب وكشف معلومات خاصة ،فاملوافقة على حفظ السر تعين حتمل عبء ما ،إذ على األقل،
فإ ّن على املرء أن يتذكر ما جيب أال يتحدث عنه ،وقد يكون ذلك صعبًا ورمبا يقود إىل حماوالت مرتبكة
للخداع .وما مل يتطلب عملك أن حتتفظ ابألسرار –كما يفعل األطباء ،واحملامون ،واألطباء النفسيون،
وسائر االختصاصيني ذوي الثقة ابستمرار– فهو أمر يستحق التجنب.
كانت قد مضت على صداقة ستيفاين وجينا أكثر من عشرة أعوام حني بدأت ستيفاين تسمع إشاعات
عن أ ّن ديريك ،زوج جينا ،على عالقة أبخرى .ورغم أن ستيفاين مل َتر نفسها قريبة مبا يكفي من جينا
قليال من البحث كشف أن معظم الناس يف دائرة معارفها يعرفون خبيانة
كي تثري املوضوع مباشرة ،فإن ً
ديريك ،إال جينا نفسها كما يبدو.
متكتما ،ف قد كان يعمل يف صناعة األفالم ،وكانت عشيقته ممثلة صاعدة .وذات مرة،
مل يكن ديريك
ً
حني سافر مع جينا واألوالد يف إجازة ،فإنه حجز لتلك املرأة غرفة يف نفس الفندق .مث عيّنها الح ًقا يف
منصب مساعدة اإلنتاج ،وهي اآلن ترافقه يف رحالت العمل ،بل وحضرت فعاليات كانت جينا حاضرة
فيها.
أ رادت ستيفاين ،بوصفها إحدى صديقات جينا ،أن تفعل كل ما بوسعها ملساعدهتا ،ولكن ما الذي
ميكن اعتباره صحيحاً يف مثل هذا املوقف؟ لقد كانت صديقة من الدرجة الثانية ،و قد جعلها الشخص
السر ،كما ّأهنا كانت تعرف نساءً كن أقرب إىل جينا
الذي أخربها بعالقة ديريك تقسم على كتمان ّ
منها ،فلماذا مل تقل أي منهن شيئًا؟
معا ابنتظام طوال أعوام– لكنها
التقت ستيفاين جبينا عدة مرات أخرى –حيث كانتا تتناوالن الغداء ً
وجدت أهنا مل تعد حتتمل رفقتها ،حيث كانت جينا تتحدث عن إكمال منزهلا اجلديد ،أو حول
يسهم يف اهنيار صديقتها النهائي ،وهكذا فقد
خططها لرحلة قادمة ،وكانت ستيفاين تشعر أب ّن صمتها ُ
استحالت احملادثة العادية بينهما إىل حمنة من التظاهر أبن شيئا مل يكن.
سرا ،أم كانت ختدع نفسها ،أم جمرد ضحية خلبثه
وسواء أكانت جينا تعلم عن سلوك زوجها وتبقيه ًّ
وتعاون اآلخرين معه ،فإن تظاهر ستيفاين مل يعد خيتلف عن الكذب ،وسرعان ما تباعدت الصديقتان
حصل بفعل السحر.
ومل تتحاداث ألعوام ،وكأ ّن األمر
َ
كانت ستيفاين تعرف عدة أشخاص على علم مباشر خبياانت ديريك ،كانوا قد قطعوا عالقتهم معه
شعور غريب أبن ترى
بصمت ،اتركني جينا يف ظالم اجلهل (أو راضني هلا أبن تبقى هناك) .وقد راودين ٌ
شخصا حماطاً ابألصدقاء ،يعيش حتت جبل من األكاذيب والنميمة ،دون أن جيد صدي ًقا يف العامل أبسره
ً
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خيربه ابحلقيقة .وهكذا ُكتب النصر النهائي لديريك ،فالذين مل يعودوا قادرين على استمرار عالقتهم به
بسبب معاملته غري املقبولة لزوجته ،أعانوه رغم ذلك على استمرار أكاذيبه ،وختلوا عن زوجته بفعلهم
ذلك.
الكذب على حافة اخلطر
كان عمانوئيل كانط يعتقد أن الكذب ال أخالقي يف كل احلاالت ،حىت حني حتاول أن متنع عن طريقه
قتل شخص بريء ،وكما هو احلال مع العديد من آرائه الفلسفية ،فإن موقف كانط جتاه الكذب مل
ِ
يربهن عليه بقدر ما افرتضه ،وكأنه حكم ديين .ومع أن عبارة «ال تكذب أب ًدا» متتاز بوضوحها دون
خمتل نفسياً.
شك ،فإن قاعدة كهذه يف الواقع قد تنتج سلوًكا ال يقبل به إال شخص ٌ
إ ّن حترمي الكذب على حنو شامل غري منسجم أخالقيًا إال عند شخص مسا ٍمل على حنو مثايل ،فلو كنت
شخصا دفاعًا عن النفس ،أو عن شخص آخر ،فال
ترى أنه جيوز يف بعض احلاالت أن جترح أو تقتل
ً
12
يعقل أن تستبعد الكذب يف نفس الظروف.
لكن ذلك ال يعين أن تربير الكذب
ال أملك أي سبب ألخذ كانط على حممل اجلد يف هذه النقطةّ ،
كثريا ما يغلق الباب يف وجه أفعال التواصل الصادق اليت
أمر سهل .فالكذب ،حىت كوسيلة لدرء العنفً ،
قد تكون أكثر كفاءة ،أو ميكن أن ُحتدث تطورات أخالقية مهمة.
إمجاال أبن
يف تلك الظروف اليت نقضي فيها أبن من الضروري بوضوح أن نكذب ،نكون قد حكمنا ً
خطرا علينا ،وال ميكن التفاهم معه عرب االستعانة ابحلقيقة .وبعبارة أخرى،
الشخص الذي سنخدعه ميثل ً
اندرا ما تظهر
فقد حكمنا على فرصة أتسيس عالقة صادقة معه أبهنا معدومة .ويف حياة معظمناً ،
فكثريا ما خيطر ببالنا أن الكذب هو
ظروف كهذه ،هذا إذا ظهرت من األساس ،وحىت حينما تظهرً ،
املهرب األسهل (واألقل من مثايل أخالقيًّا(.
منوذجا ألمثاهلا يف هذا الصنف :مثة قاتل معروف يبحث عن ولد تؤويه
لنأخذ حالة متطرفة كي جنعلها ً
أنت يف منزلك ،والقاتل يقف ببابك ويرغب يف معرفة إن كنت قد شاهدت ضحيته املقصودة .إن إغواء
لكن الكذب وحده قد يؤدي إىل نتائج أخرى ال تريدها ،فلو قلت إنك رأيت
الكذب مفهوم ً
متاماّ ،
الولد وهو يتسلق سورك وميضي خالل احلي ،فقد يغادر القاتل ،لكنه قد يقتل طفل شخص آخر .وحىت
لكن ذلك ال يعين أن
يف هذه احلالة البائسة ،فلعل الكذب سيكون أفضل آمالك حلماية أرواح األبرايءّ ،
شخصا أشجع أو أقدر منك ما كان ليصل لنتيجة أفضل مستعينًا ابحلقيقة.
ً
لعل احلقيقة يف هذه احلالة ستكون« :لن أخربك
اعتبار الصدق يف مثل هذه الظروف ً
ال ميكن ُ
إذعاان ،و ّ
حىت لو كنت أعرف ،ولو خطوت خطوة أخرى ،فسأضع رصاصة يف رأسك» .ولو بدا أن الكذب هو
نظرا خلوفك أو ضعفك اجلسدي ،فذلك قد ينقل عبء مواجهة الشر إىل اآلخرين،
اخليار الوحيدً ،
استعدادا منك لتحمل هذا العبء ،لكن أحدهم ال بد أن
صحيح أن جريانك قد يكونون أفضل
ً
يتم التسامح مع
يتحمله يف النهاية .وإن مل كن مثّة أحد ،فعلى الشرطة أن خترب اجملرمني ابحلقيقة :لن ّ
سلوكهم .
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شيوعا من ذلك بكثري هو أن جند أنفسنا يف مواقف قد تقودان فيها الصراحة ،رغم إغراء
لكن األكثر ً
ّ
الكذب ،إىل تكوين صالت أبانس رمبا كانوا سيصبحون أعداء لنا .ويف هذا الصدد ،أتذ ّكر لقاءً مجعين
بضابط مجارك أمريكي بعد عوديت من أول رحلة يل إىل آسيا.
كان ذلك عام  ،1987لكن الوضع بدا وكأين خارج من صيف احلب *:فقد كنت يف العشرين من
تداي مالبس شبيهة بسائق ريكشا (هي عربة بعجلتني جيرها إنسان
كتفي ،مر ً
العمر ،وشعري يصل إىل ّ
تس تخدم للنقل يف بعض مناطق آسيا) هندي .ويف نظر القائمني على تطبيق قوانني املخدرات يف بالدان،
لدي ما
فإ ّن أخذ احليطة واحلذر كان يفرض إخضاع حقائيب لتمحيص شديد .وحلسن احلظ ،مل يكن ّ
أخفيه.
«من أين أتيت؟» سألين الضابط ،الحمًا حقيبة ظهري بتش ّكك.
أجبت« :اهلند ،نيبال ،اتيالند…»
«هل تعاطيت أي خمدرات حني كنت هناك؟»
مؤخرا
اضحا ،فلماذا أحتدث إىل ضابط مجارك حول
الواقع أين فعلت ،وكان إغراء الكذب و ً
تعاطي ً
ّ
للمخدرات؟ لكين مل أملك سببًا واقعيًّا إلخفاء احلقيقة ،سوى املخاطرة أبن يقود ذلك إىل تفتيش
أصال.
حقائيب (ورمبا تفتيشي شخصيًا) بنحو أكثر
تفصيال مما شرع فيه الضاب ُ
ط ً
ً
فقلت« :نعم».
إيلًّ « .أاي منها تعاطيت؟»
ّ
كف الضابط عن التفتيش يف حقائيب ونظر ّ
«دخنت احلشيش بضع مرات… وجربت األفيون يف اهلند».
«األفيون؟»
«أجل».
«األفيون أم اهلريوين؟»
«لقد كان األفيون».
كثريا ابألفيون هذه األايم».
«ال يسمع املرء ً
«أعلم ذلك ،فقد كانت أول مرة أجربه فيها».
«هل حتمل أي خمدرات معك اآلن؟»
«ال».
رمقين الضابط حبذر لربهة مث عاد لتفتيش حقيبيت .

* صيف الحب :ظاهرة شبابية حصلت في صيف عام  ،1967حيث تمركز حوالي مائة ألف
شاب وشابة في سان فرانسيسكو وهم يرتدون مالبس مميزة للهيبيين ،يتعاطون المخدرات،
ويحتفلون بالموسيقى المصاحبة لذلك .كانت هناك تجمعات معاصرة لذلك في مدن غربية أخرى،
لكن تجمع سان فرانسيسكو كان األشهر – .المترجم
15

صابرا كالشجرة.
وابلنظر لطبيعة حمادثتنا ،تقبّلت فكرةَ أين سأظل هناك لوقت طويل جدًّا ،ولذا وقفت ً
وكان ذلك يف صاحلي ،أل ّن الضابط كان اآلن يفتش متعلقايت وكأن أي غرض منها –كفرشاة أسنان،
أو كتاب ،أو مصباح يدوي ،أو قطعة من حبل نيلون– قد يكشف عن أعمق أسرار الكون.
«كيف كان األفيون؟» سألين بعد وهلة.
أخربته بذلك ،ويف احلقيقة ،فقد أخربت هذا املسؤول مبعظم ما أعرفه عن استخدام املواد املغرية للوعي
يف العشر دقائق الالحقة .
متاما يف هناية لقائنا ،وهو أ ّن كالان
أخريا من حبثه وأغلق حقائيب ،وكان هناك أمر واضح ً
انتهى الضابط ً
أحس بشعور جيّد حيال ما جرى .
ّ
رمبا كان شخص آخر أكثر كيشوتية -غري واقعي -سيشعر أبنه عا ٍر .لست على يقني أبين قد أجري
جهدا كهذا كي أفتح قناة
اليوم نفس احملادثة ابلضبط ،صحيح أنين لن أكذب ،ولكن لعلّين لن أبذل ً
تواصل جديدة كهذه .ومع ذلك ،ما زلت أرى أن االستعداد للصدق –خاصة حول أمور قد يُتوقع أن
كثريا ما يقود إىل لقاءات أكثر إجيابيّة مع سائر البشر.
املرء خيفيها– ً
ابلطبع لو كنت أمحل خمدرات ممنوعة ،لكان موقفي حينها خمتل ًفا جدًّا ،فمن أسوأ األمور حول خرق
خصما لعدد غري حمدود من الناس ،وذلك من أبرز اآلاثر العديدة اهلدامة للقوانني
القانون أنه جيعلك
ً
أانسا مساملني وصرحاء (يف العادة) ابلكذب ،كي يتجنبوا العقاب على أمر ال شائبة
اجلائرة :فهي تغري ً
فيه أخالقيًّا.
احملاسبة العقلية
إحدى أكرب املشكالت اليت تواجه الكاذب هي أن عليه تذ ّكر أكاذيبه ،وبعض الناس أفضل من غريهم
يف ذلك .إذ ميكن للسيكوابثيني أن يتحملوا عبء احملاسبة العقلية دون أي قلق يذكر .وليس ذلك
بعجيب ،فهم سيكوابثيون ،ال يهتمون ابآلخرين ومستعدون جدًّا لقطع العالقات مىت دعت احلاجة.
لكن الكذب يلقي بتكلفة نفسانية دون شك على سائر الناس.
وبعض الناس عمالقة يف عبادة الذاتّ ،
يدا من اجلهد ،فإ ّن األكاذيب حتتاج
األكاذيب تلد أكاذيب ،وخالفًا للحقيقة ،اليت ال تتطلب منا مز ً
إىل محايتها ابستمرار من االصطدام ابلواقع .فحني تقول احلقيقة ،فال يوجد شيء ينبغي عليه أن تذكره،
دوما أن حتيل اآلخرين إليه .بل ميكنك
فالعامل نفسه يصبح ذاكرتك ،ولو طرأت أي أسئلة ،فيمكنك ً
حىت أن تعيد تقييم وقائع معينة وتغري آراءك بصدق ،وأن تناقش حريتك ،وصراعاتك ،وشكوكك بصدق
مع كل شخص قادم .فااللتزام ابحلقيقة ِّ
يطهرك طبيعيًّا من اخلطأ.
أما الكاذب فعليه أن يستذكر ما قاله ،وملن قاله ،وأن يُعىن إبدامة أابطيله يف املستقبل .وقد يتطلب
هائال من اجلهد ،وذلك كله على حساب التواصل األمني واالنتباه التام .فعلى الكاذب أن
قدرا ً
ذلك ً
يقيّم كل معلومة جديدًّ ،أاي كان مصدره ،كي يعرف إن كان سيضر ابلواجهة اليت بناها .وترتاكم كل
هذه املتاعب ،بغض النظر عن اكتشاف أي أحد أنه كان يكذب.
لو قلت ما يكفي من األكاذيب ،فإن اجلهد الالزم بذله لالستمرار يف خداع اآلخرين ال ميكن أن
يستمر لألبد ،ومع أنك قد ال توصف على حنو صريح أبنك خمادع ،فإن معظم الناس سيستنتجون،
ّ
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دوما
جديرا بثقتهم .وسوف تبدو أشبه بشخص حيوم ً
ألسباب قد ال يستطيعون حتديدها ،أنك لست ً
أبدا،
أانسا كهؤالء ،وال أحد يصارحهم ابحلقيقة ً
حول احلقيقة ،ألنك تفعل ذلك يقينًا .يعرف معظمنا ً
يتم نبذ أانس كهؤالء هبدوء،
ّ
لكن كل من حوهلم يبدؤون مبعاملتهم كما لو كانوا كائنات خيالية ،وكثريًا ما ّ
أبدا.
وألسباب رمبا لن يفهموها ً
كثريا ما يتنامى الشك لدى طريف الكذبة ،فاألحباث تشري إىل أن الكاذبني يثقون مبن
يف الواقعً ،
يكذبون عليهم أقل مما قد يفعلون يف أي حالة أخرى ،وكلما ازداد الضرر الناتج عن أكاذيبهم ،قلت
ثقتهم ،أو حىت مودهتم ،جتاه ضحاايهم .األمر يبدو وكأن الكاذبني ،محايةً منهم لل "األان" اخلاصة هبم
13
يقصون عليهم األكاذيب.
وتفسريا لسلوكهم على أنه ُم َّربر ،مييلون إىل حتقري من ّ
ً
النزاهة
ما الذي يعنيه أن تكون نز ًيها؟ تتكون النزاهة من عدة أمور ،لكنها عادة ما تتطلب منا جتنب السلوك
الذي يقود بسهولة إىل الشعور ابخلزي أو الندم .والرقعة األخالقية هنا تشمل ما هو أبعد من مسألة
النزاهة ،ولكن لكي نكون نزيهني حبق ،فإ ّن علينا أال نشعر ابحلاجة إىل الكذب بشأن حياتنا الشخصية.
كونه اآلخرون عنا .واإلغراء بفعل
الكذب يعين نصب حاجز بني احلقيقة اليت نعيشها واإلدراك الذي ّ
كثريا ما يكون لديهم سبب وجيه لذلك.
كثريا ما ينشأ من تصور أن اآلخرين سينتقدون سلوكنا ،و ً
ذلك ً
خذ أي صحيفة و ِ
ألق نظرة على املشكالت اليت خيلقها الناس ألنفسهم –مث حياولون إخفاءها–
ابلكذب .إ ّن من املذهل كيف أ ّن الناس ،بكل بساطة ،يدمرون زجياهتم ،وأعماهلم ،ومسعتهم عرب قول
شيء وفعل شيء آخر .النس آرمسرتونغ ،واتيغر وودز ،وجون إدواردز ،وإليوت سبتزر ،وأنتوين وينر،
لكن اخلداع هو ما رتّب املشهد
هؤالء كلهم رجال تثري أمساؤهم أشهر صور للتدمري الشخصيّ ،
إلهانتهم ،إذ ميكن للمرء أن يطلّق زوجته دون احلاجة إىل إصدار اعتذار علين ،بل ميكن للمرء أن
يتعاطى العقاقري املمنوعة ،أو حييا حياة فضائحية ،أو حياة فوضى جنسية  ،دون أن يدفع األمثان اليت
دفعها هؤالء .فحياة العديد من الناس تكاد تستعصي على الفضيحة ،أما نقطة الضعف فتأيت من
التظاهر أبمر ال ميثلك.
األكاذيب الكربى
يدرك معظمنا اليوم بكل أمل أن ثقتنا يف احلكومة ،والشركات الكربى ،وسائر املؤسسات العامة قد
قوضتها األكاذيب.
حرواب وأطال من أمدها :فقد كان حادث خليج تونكني يف فيتنام ،وكذلك التقارير
فقد أشعل الكذب ً
الزائفة عن أسلحة الدمار الشامل يف العراق ،مثالني قاد فيهما الكذب (على صعيد ما) إىل صراع مسلح
أعدادا هائلة من الناس ازدادوا ًّ
شكا يف
رمبا ما كان ليحدث دونه .وحني جتلّت احلقيقة يف النهاية ،فإن ً
السياسة اخلارجية األمريكية ،بل وصل العديد منهم إىل حد التشكيك يف شرعية أي تدخل عسكري،
مهما كان الدافع املعلن له.
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كما انتُ ِقدت شركات األدوية على نطاق واسع بسبب تضليل اجلمهور بشأن سالمة أدويتها وكفائتها،
بعضا منه ابلتأكيد كان نتيجة حملاوالت مقصودة للتالعب ابلبياانت.
وهلذا التضليل عدة درجات ،لكن ً
بدال من العالجات املتعارف عليها– وحني تقارن بدواء
فكثريا ما تقارن األدوية اجلديدة ابلعالج الومهي ً
ً
فكثريا ما يُق ّدم هذا الدواء جبرعة خاطئة -واألفدح من ذلك أن شركات األدوية قد اعتادت
موجودً ،
التن ّكر للنتائج السلبية .يذكر عامل األوبئة بن غولديكر أنه فيما خيص أدوية معينة ،فإن أكثر من %50
أكثر
من بياانت التجارب قد ُحجبت ،وابلتايل فإن التجارب املمولة من جهات منتمية هلذه الصناعة ُ
14
ميالً أبربعة أضعاف إىل أن تظهر منافع أي دواء جديد.
لقد قادت األكاذيب الكربى الكثري من الناس للشك تلقائيًّا يف ذوي املناصب املهمة ،ولذا فمن
املستحيل اآلن أن نقول أي شيء ذي ابل عن تغري املناخ ،أو تلوث البيئة ،أو التغذية البشرية ،أو
السياسة االقتصادية ،أو النزاعات اخلارجية ،أو الطب ،أو عشرات املوضوعات األخرى دون أن يعرب
ط معترب من مجهوران عن شكوك خامدة حىت يف أرقى مصادر معلوماتنا مسعة .ويبدو أن حواران العام
قس ٌ
15
سيظل حماطًا لألبد بنظرايت املؤامرة.
مثال اخلوف الشائع من لقاحات األطفال .فقد نشر الطبيب أندرو ويكفيلد عام  1998دراسة
خذ ً
يف جملة  The Lancetتربط بني لقاح احلصبة ولقاح النكاف ولقاح احلصبة األملانية )(MMR
التوحد .وقد حكم على الدراسة بعدئذ أبهنا «تزوير مفصل» ،كما ألغيت رخصة ويكفيلد
وبني ّ
16
الطبية.
رمبا كانت عواقب خديعة ويكفيلد سيئة مبا يكفي ،لكن أتثري الدميومة ألكاذيب كربى أخرى جعل
أحياان ،إما جتنبًا منهم
فنظرا ألن الشركات واحلكومات تكذب
عالج الضرر الذي أحدثه
ً
ً
مستحيالً .
نروج للحقيقة حول لقاح
لطائلة القانون أو هترًاب من رعب العامة ،فقد ابت من الصعب للغاية أن ّ
(احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية) .اخنفضت معدالت التلقيح –خاصة يف اجملتمعات املرفهة حسنة
جراء ذلك.
التعليم– وأصيب بعض األطفال ابألمراض بل وماتوا ّ
يصعب من تفنيد األكاذيب ما
لعل إحدى احلقائق احملزنة حول النفسانية البشرية فاعلة هنا على حنو ّ
أن تظهر إىل العامل :إذ يبدو أننا منيل لتذكر العبارات على أهنا حقائق حىت بعد تكذيبها .فعلى سبيل
شهريا أغمي عليه ذات مرة خالل خطاب انتخايب،
املثال ،لو انتشرت شائعة تقول أبن سياسيًّا
ً
وانكشف الح ًقا أن هذه القصة زائفة ،فإن نسبة معتربة من السكان ستتذكرها كحقيقة ،حىت لو تعرضوا
هلا أول مرة يف سياق تفنيدها بذاته ،ويعرف ذلك يف علم النفس «بتأثري احلقيقة الومهية» ،فاأللفة تولّد
املصداقية.
للمرء أن يتخيل ظروفًا ،رمبا يف أزمان احلرب ،قد يكون فيها كذب املرء على أعدائه ضرورًّاي ،خاصة لو
كان هناك احتمال لتقليل اخلسائر يف أرواح األبرايء عن طريق نشر األكاذيب .ومن املؤكد أن احل ّد
الفاصل بني هذه الظروف والعديد من احلاالت اليت نوهنا هبا أعاله قد يكون صعب التحديد ،خاصة
نتعرف على
لو تطلب كذب املرء على أعدائه أن يكذب على أصدقائه ً
أيضا .ويف أحوال كهذه ،فقد ال ّ
كن احلرب والتجسس ظروف إما تتقطع فيها العالقات البشرية أو مل
الكذبة ِّ
اخلرية إال أبثر رجعي .ل ّ
تؤسس من البداية؛ ولذا فإن القواعد األساسية للتعاون مل تعد تنطبق على هذه احلاالت .وما أن يبدأ
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أحدهم إبلقاء القنابل ،أو تدمري البنية التحتية للبالد هبجمات اخرتاق ،فإ ّن الكذب سيصبح جمرد سالح
آخر ضمن العتاد.
لكن حاجة احلكومات إىل الكذب على شعوهبا تبدو يل معدومة
إن احلاجة إىل أسرار الدولة واضحة ،و ّ
متاما .فاخلداع احلكومي املربر أشبه ابلسراب األخالقي :ما أن تظن أنك وصلت إليه ،حىت تشري احلقائق
ً
يصعب إصالحه جدًّا.
النوع
هذا
من
أكاذيب
تنكشف
حني
الالحق
الضرر
و
آخر.
شيء
إىل
عادة
ُ
مسوغ
أمرا ً
اندرا إال لدى اجلواسيس ،لو سلّمنا أبن التجسس ّ
أظن أن قول األكاذيب الضرورية سيكون ً
أخالقيا يف عامل اليوم ،حيث يشاع أبن على اجلواسيس أن يكذبوا حىت على أسرهم وأصدقائهم .كلي
ثقة أبين لن أستطيع العيش شخصيًّا على هذا النحو ،مهما كانت القضية عادلة .فدور اجلاسوس يبدو
متخيل ،إنه نوع من
يل أشبه بتضحية مطلقة ابألخالق الشخصية من أجل خري أعظم ،حقيقيًّا كان أو
ً
حرق الذات أخالقيًّا.
مثال من
لكين أظن أنه ال يسعنا أن نستم ّد نصائح يومية من حياة اجلواسيس إال بقدر ما نستمد ً
مغامرات رواد الفضاء .فمثلما ال حيتاج معظمنا إىل القلق على كثافة عظامنا يف غياب اجلاذبية ،فإننا ال
حنتاج إىل التفكري فيما إذا كانت أي عبارة نقوهلا ستهدد األمن القومي ،فأخالق احلرب والتجسس هي
أخالق الطوارئ ،ولذا فإن مداها حمدود ابلضرورة.
اخلالصة
كما كان احلال مع آان كارنينا ،ومدام بوفاري ،وعطيل ،فإنه كذلك يف احلياة ،فمعظم أشكال
السيئات السرية والشرور العلنية تثريها وتوقدها األكاذيب .فأفعال كالزان وسائر اخلياانت الشخصية،
نقصا أخالقيًّا إضافيًّا :هو
واالحتيال املايل ،والفساد احلكومي –وحىت القتل واإلابدة– عادة ما تتطلب ً
االستعداد للكذب.
كأن معىن الكذب ،حبكم التعريف ،هو رفض التعاون مع اآلخرين .فهو خيتزل انعدام الثقة واملصداقية
التفهم وكذلك عدم استعداد أل ْن تُفهم ،فالكذب هروب من العالقة.
يف فعل واحد ،وميثل ً
فشال يف ّ
إننا ابلكذب حنرم اآلخرين من رؤيتنا للعامل ،وخداعنا ال يؤثر فقط على اخليارات اليت يتخذوهنا
دوما توقعها ،فكل
فكثريا ما حيدد اخليارات اليت ميكن أن يتخذوهنا ً
أيضا ،وبطرق ال ميكننا ً
فحسبً ،
كذبة هي اعتداء على استقاللية من نكذب عليهم.
إننا ابلكذب على شخص واحد ،ننشر األكاذيب ضمنيًّا بني كثريين غريه ،بل ويف جمتمعات أبسرها.
تعقيدا.
كما جنرب أنفسنا على خيارات الحقة –سواء للحفاظ على اخلديعة أم ال– ميكن أن تزيد حياتنا ً
وهكذا ،فإن كل كذبة ستهيمن على مستقبلنا .ال ميكننا أن حندد مىت أو كيف ستصطدم مع الواقع ،مما
يضطران إىل املزيد من اجلهد إلدامتها ،أما احلقيقة فال حتتاج إىل مثل هذه العناية ،بل ميكن ترديدها
ببساطة.
إن أكاذيب األقوايء تدفعنا حنو الشك يف احلكومات واملؤسسات ،وأكاذيب الضعفاء جتعلنا جامدين
جتاه معاانة اآلخرين ،وأكاذيب نظرايت املؤامرة تثري الشكوك يف مصداقية كاشفي األسرار ،حىت حني
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يقولون احلقيقة 17.فاألكاذيب هي املكافئ االجتماعي للنفاايت السامة :إذ ميكن النتشارها أن يؤذي
اجلميع.
جمددا؟ أي حقائق حول شخصك قد تطفو
كيف ميكن لعالقاتك أن تتغري لو اعتزمت أال تكذب ً
الناس من حولك؟
على السطح فجأة؟ أي نوع من األشخاص
ّ
ستتحول إليه؟ وكيف سيغري ذلك َ
األمر يستحق املعرفة .
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امللحق األول :حوار مع روانلد أ .هوارد
مثلما كتبت يف املقدمة ،فقد كان روانلد أ .هوارد أحد أساتذيت املفضلني يف اجلامعة ،وسامهت مساقاته
عن األخالق ،والنظم االجتماعية ،وصنع القرار على حنو كبري يف تشكيل آرائي يف هذه املوضوعات.
هوارد مسؤول عن التعليم والبحث يف برانمج حتليل القرارات بقسم علوم اإلدارة واهلندسة جبامعة
يدرس كفاءة األنساق االجتماعية
ستانفورد ،وهو ً
أيضا مدير مركز القرارات واألخالق يف القسم ،الذي ّ
وأخالقياهتا .وقد أع ّد التعريف اخلاص مبهنة حتليل القرارات عام  ،1964ومن مث أشرف سنواي على عدة
رسائل دكتوراه حول حتليل القرارات .وتشمل خربته على العشرات من مشاريع حتليل القرارات اليت ترتاوح
بني كل جماالت التطبيقات عمليًّا ،من التخطيط االستثماري إىل اسرتاتيجية البحث ،ومن إضعاف
ئيسا جملموعة القرارات االسرتاتيجية ،وهو
مديرا
ًّ
مؤسسا ور ً
األعاصري إىل طمر النفاايت النووية .وقد عمل ً
يرأس حاليًا مؤسسة تعليم القرارا ت ،وهي منظمة مكرسة إليصال مهارات القرار إىل الشباب .كما أنه
عضو يف األكادميية الوطنية للهندسة ،وزميل يف معهد حبوث العمليات وعلوم اإلدارة
)(INFORMSومعهد مهندسي الكهرابء واإللكرتونيات  (IEEE)،وحائز على ميدالية رامزي
لعام  1968من مجعية صنع القرار ،وشارك مع كلينت كورفر يف أتليف كتاب األخالق للعامل الواقعي.
تفضل ابحلديث معي حول أخالقيات الكذب ،وفيما يلي
وألجل الطبعة الورقية من هذا الكتابّ ،
حمررة من حمادثتنا.
نسخة ّ
***
أوال ،دعين أقول إنين أمثّن بشدة ختصيصك وقتًا إلجراء هذه املقابلة ،وكما تعرف أو رمبا ال
هاريسً :
تعرف ،فإن مساقاتك عن األخالق يف ستانفورد كانت حمورية يف تطوري األخالقي والفكري ،كما كانت
قادرا على تقدمي صوتك لقرائي.
ابلتأكيد حمورية لكثريين غريي ،وهلذا يشرفين أن أكون ً
هوارد :يسرين ذلك.
يتوخى قول احلقيقة:
هاريس :لنتحدث عن الكذب .أظن أنه حيسن بنا البدء ابحلالة األصعب على من ّ
النازيون على اببك ،وأنت ُختفي آن فرانك يف علّية بيتك *،كيف تفكر يف املواقف اليت يفتح الصدق
فيها الباب –حرفيًّا يف هذه احلالة– أمام كارثة أخالقية؟
قادرا على
هوارد :كما أشرت ،فهذه مواقف من الصعب جدًّا التأمل فيها ،واملرء أيمل أن يكون ً
المعا آخر ،فلعل إحدى صور
أي شخص ً
إحداث فارق حينها .بعبارة أخرى ،فلو كنت أنت بوذا أو ّ
احلقيقة قد تنقذ املوقف .لعلك تذكر قصة لقاء بوذا ٍ
وبدال من جتنبه ،قال له:
بقاتل قتل ألف شخصً ،
* آن فرانك :فتاة يهودية ألمانية عاشت لعام ونصف مختبئة في الطابق العلوي من بيت في
أمستردام ،حتى قبض عليها النازيون مع أمها وأخواتها وسيقت إلى معتقل بيرغن بيلسن عام
 ، 1944وتوفيت بعد أشهر بوباء التيفوس .اشتهرت بعد وفاتها بالمفكرة التي نشرها والدها ليو
فرانك وأصبحت من أه م الشهادات على تجربة يهود أوروبا الغربية لالضطهاد الحديث على
الرغم من الشكوك واالنتقادات التي طرحت على مصداقية هذه المفكرة ودقة تفاصيلها.
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«أعلم أنك ستقتلين ،ولكن هل ميكنك أوًال قطع الغصن الكبري من تلك الشجرة؟» فعل القاتل ذلك،
فورا
شكرا لك ،هل ميكنك إعادته اآلن؟» وهكذا –كما تقول القصة– اكتشف القاتل ً
مث قال بوذاً « :
متنورا وراهبًا.
أنه كان يلعب اللعبة اخلاطئة ،وأصبح ً
ال يُستبعد أن يكون بوسع املرء أن يتالعب حىت أبشد املواقف ضي ًقا ،وأعتقد أن فعل ذلك قد ميثل
نوعا من الكمال األخالقي .ابلطبع ،فإ ّن من الصعب جدًّا ختيّل معظمنا وهم يفعلون ذلك والنازيون عند
ً
اعتمادا على املشاركني ،إن كان قول احلقيقة
فيها،
يتضح
ال
فة
ر
متط
حاالت
هناك
لكن
دارهم،
عتبة
ً
ّ
دوما إىل نتيجة سيئة.
سيقود ً
لعل ذلك يفرض سق ًفا عاليًا جدًّا على معظمنا يف معظم األوقات ،واألهم
هاريس :أتفق معك ،ولكن ّ
من ذلك أنه يفرض ابلتأكيد سق ًفا عاليًا جدًّا على أي جمموعة عشوائية من النازيني ،إذ يبدو أن هناك
مواقف ال بد أن يعرتف املرء فيها من البداية أبنه ال يواجه ذكاءً أخالقيًّا ميكن التفاهم معه.
لكين أفهم نقطتك ،فاملرء لو وصل هلذه القناعة –أن هؤالء ليسوا ابلنازيني الذين ميكنين تنويرهم–
مثال أين مسعت قصة حاخام
فسوف يغلق الباب يف وجه أصناف معينة من التقدم األخالقي .أتذ ّكر ً
وبدال من إغالق اهلاتف أو االتصال ابلشرطة ،فقد
كان يتلقى اتصاالت هتديد من عنصري أبيضً ،
أخريا بدآ جيراين حمادثة
استمع احلاخام بصرب هلذا الرجل يف كل مرة اتصل فيها ،ويف أي ساعة كانت .و ً
حقيقية ،ويف النهاية استطاع احلاخام التقدم والتسلُّل إىل نفس الرجل ،حيث بدأ العنصري األبيض
ابحلديث معه عن كل مشكالت حياته ،حىت أهنما التقيا وأصبحا صديقني .يود املرء ابلتأكيد أن يص ّدق
أبن تطورات كهذه ممكنة.
للتصرف قصرياً،
ورغم ذلك ،فقد يكون اخلطر يف بعض املواقف و ً
اضحا ،والوقت املتاح أمام اإلنسان ّ
عدوا حقيقيًّا.
إىل احل ّد الذي يدفع املرء إىل أن مييل إىل اعتبار العدو املعلن ً
هوارد :ابلطبع .وبعض الناس يتعاملون مع ذلك عرب التفكري بنوع من اهلرمية ،فقد يقولون« :حسنًا ،ال
دفاعا عن النفس ،ال أرغب يف السرقة ،لكين قد أسرق كي أبقي
أرغب يف قتل الناس ،لكين قد أقتل ً
أحدهم حيًّا ،لن أكذب يف العادة ،لكين سأفعل ذلك للحفاظ على ملكية أحدهم أو إلنقاذ حياته»،
جرا ،وهذا هنج آخر ملعاجلة ذلك.
وهلم ً
هاريس :هذا هو النهج الذي تناولت به األمر يف كتايب ،ففي األساس ،نظرت إىل الكذب يف هذه
لتدرج القوة اليت قد يستخدمها أحدهم ضد شخص يبدو أ ّن احلوار العقالين مل
احلاالت بوصفه
ً
امتدادا ّ
دفاعا عن نفسك ضد شخص جاء كي يؤذيك أنت أو
يعد ممكنًا معه ،فلو كنت مستعدًّا إلطالق النار ً
شخصا تُعىن أبمره ،أو مستعدُّا للكمه يف ف ّكه ،فسيبدو أخالقيًّا أن تستخدم قوة أقل من ذلك –أي
ً
جمرد الكالم– كي تصد نواايه السيئة.
هوارد :أرى أن ذلك حلٌّ عملي جدًّا .لقد بدأان نتحدث هنا عن أي قسم من شرعة املرء األخالقية
اخلاصة يستعد املرء لفرضه على اآلخرين ،الذي أشري إليه حبكمة «الناس املساملون الصرحاء لديهم احلق
يف أن يرتكوا مبفردهم» .ومما يبسط األمور أن تسأل« :ماذا لو انتهك أحدهم هذه احلكمة بعدم
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أفضل أن يتصرف الناس وفقها ،كرتك األبرايء مبفردهم وما شابه؟» سأحتفظ إذن حبقي
التصرف بطرق ّ
18
يف الدفاع عن النفس .فلو حاول أحدهم قتلي ،سأستخدم أقل قوة ضرورية لردعه ،وقد قرأت مقالتك
متاما.
حول ذلك ،وأتفق معك ً
املستوى التايل هو السرقة ،فمن انفلة القول إين لو استطعت سرقة سالح من شخص كان ينوي قتلي،
فال أبس بذلك .ولو مل أستطع تغيري املوقف كما قد يفعل شخص أكثر استنارة مين –ليصبح سياقًا
حقيقيًّا للتعليم– فسوف أكذب ،سأستعمل عندها أقل قدر ضروري من التمويه كي أبعد املشكلة عين.
أشخاصا ال
لكن الواقع هو أن هناك
ً
على أحد طريف اخلط ،قد تكون مفرط التفاؤل جتاه الناس .و ّ
خريا يف كل النواحي ،ولن أقْدم على مساعدهتم يف انتهاك حق اآلخرين يف أن يُرتكوا مبفردهم،
ينوون ً
وسأفعل كل ما هو ضروري لتجنب ذلك.
لكن هناك العديد
كثريا يف السياق الطبيعي للحياةّ ،
هاريس :من الواضح أن حالة آن فرانك ال حتدث ً
أمرا مغرًاي .حني طلبت من القراء تعقيبات
من املواقف املقلقة يف احلياة اليت قد جيد الناس فيها الكذب ً
على الطبعة األوىل من الكذب ،تلقيت العديد من املواقف اليت وجد الناس فيها أهنم يكذبون ألسباب
اعتربوها نبيلة ابلكامل ،وإحدى احلاالت اليت أريد منك التأمل فيها تتعلق بطفل مصاب مبرض قاتل.
يبق من عمر طفلك الكثري ،ولديه ابلطبع أسئلة حول مىت ميوت وماذا حيدث بعد املوت ،لنقل إنه
مل َ
يبق لطفلك سوى شهرين فقط .وأنت تعتقد أبن حياة اجلميع
ابلنظر ملا قاله الطبيب ،فأنت تظن أنه مل َ
ويصعب على العديد من القراء جتنب
تنطفئ بعد املوت ،ولن تراي بعضكما ً
بعضا من جديد مطل ًقاُ .
االستنتاج القائل أبن منح إجابة زائفة ،ولكن معزيّة ،ألسئلته ،قد جتعل الشهرين األخريين من حياة
طفلك أسعد مما ستكون بدوهنا.
سأختذ فيها موق ًفا أكثر صالبة ،لقد حضر مساقايت أشخاص يتعاملون
هوارد :حسنًا ،هذه حالة ّ
دوما :عليك أن تقول احلقيقة كما هي يف اعتقادك.
ابنتظام مع احملتضرين ،وكانت نصيحيت هلم واحدة ً
وأهم شيء جيب حتديده هو :ما هي احلقيقة؟ ولذا فعليك سؤال الطبيب« :كم بقي لديه من الوقت اي
دكتور؟» واجلواب الصادق قد يكون «حسنًا ،كما تعلم ،بعض الناس يفاجئوننا ،وبعضهم يرحل أسرع.
لكن قلة يعيشون وقتًا أطول ،وهكذا» .وهذه
ال ميكننا أن خنربك ابملدة ابلضبط ،فالبعض يعيش شهرينّ ،
هي احلقيقة ،ولو قلت لشخص ما «كال ،سوف تشفى قريبًا» ،مع أنه قد ميوت خالل بضعة أشهر،
فأنت ستحرمه من فرصة فعل تلك األشياء اليت قد يرغب فيها خالل وقته الضيق ،ويف معظم األحيان،
فإهنم يعرفون أهنم سيموتون ،لتدعهم يرحلون بسالم.
شاركنا رجل يف لقاء مجاعي حبقيقة أن ابنه اليافع مصاب مبرض قاتل .مث قال «أتعلمون؟
ذات مرةَ ،
يلون الصور ،ال يستخدم إال أقالم التلوين السوداء» .مث حتدث بعد أسبوع
األمر حمزن حقًّا ،فهو حني ّ
قائال« :أتعلمون؟ اكتشفت أين كنت أبعد نفسي عن ابين ألين سأفتقده جدًّا بعد
جمددًّا إىل اجملموعةً ،
قائال له« :أحبك جدًّا ،وسأفتقدك» .وماذا حصل بعدها؟
أن ميوت» ،وقد شارك ابنه هبذه احلقيقةً ،
لقد أخربان أبن ابنه ابت يستخدم كل األلوان اثنية.
إن ما فهم ته من الناس الذين يتعاملون مع أطفال حيتضرون هو أن األطفال يعرفون ،فالوالدان يشعران
قائال لنفسه:
لكن الطفل ال يفكر ً
ابألسى الشديد على كل التجارب اليت لن حيظيا هبا مع طفلهماّ ،
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«لن أستطيع الزواج»  ،فهو أمر ال يعرفه يف تلك املرحلة ،ما مل تزرعه أنت يف عقله .رمبا لن يرى كلبه من
لكن هذا أمر ال يشبه أسى الوالدين على كل ما يتوقعان خسارته طوال عمر كامل.
جديدّ ،
هاريس :إذن فاحلقيقة اجلديرة إبخبارها للطفل ال تشبه خسارة الوالدين املرتقبة ،أو أفكارمها عما
سيخسره الطفل نفسه.
هوارد :صحيح ،فإخبارك الطفل أبنه «من احملزن جدًّا أنك ستموت ألنك لن تتزوج» خيطئ اهلدف.
أحدا ،لن تشعر مبوت
أيضا أن ختدم يف اجليش ،لن تستطيع أن تقتل ً
أيضا« :لن تستطيع ً
فلعلك ستقول ً
دوما بنهاية سينمائية ،فهناك الكثري من
أشخاص آخرين حتبهم» .أال ترى؟ هذه هي احلياة .قد ال حتظى ً
مجيعا ،والسؤال الوحيد هو :ما الذي فعلته بني وقت ميالدك
اإلجيابيات والسلبيات .ويف النهاية سنموت ً
ووقت وفاتك؟ فهل استغللت هذه الفرصة الفريدة على أفضل حنو؟
هاريس :أتفق مع ذلك كله ،لكن حاالت من هذا النوع تقرتح وجود بعض احملاذير على قول احلقيقة
بدقة .إذ سيظل هناك بعض التجاذب بني الصدق ومسؤوليتنا عن محاية األطفال وغريهم ممن نظن أهنم
استعدادا للتعامل مع احلقيقة كما نراها .وهكذا ،لنقل أنك أمضيت كل الوقت املطلوب للتوصل إىل
أقل
ً
طفال أم ابلغًا ،تظن أنه حيتاج إىل احلماية من
فعال ،لكنك يف حمضر شخص ،سواء أكان ً
ماهية احلقيقة ً
حقائق معينة .تردين أمثلة أخرى على ذلك من أشخاص يعتنون بوالدين مصابني ابخلرف .تستيقظ أمك
عاما .ويف كل مرة تشرح هلا
كل صباح ً
لكن أابك قد تويف منذ مخسة عشر ً
مثال وهي تتساءل أين أبوكّ ،
هذا ،تضطر أمك إىل أن تعيش الفجيعة واألسى من جديد ،مث تستيقظ يف الصباح التايل وهي تبحث
عن زوجها .لنفرتض أنك تكذب ،وتقول شيئا مثل« :آه ،لقد سافر يف رحلة عمل» ،وسرعان ما تنسى
أمك غياب أبيك وال يستيقظ فيها احلزن جمددًّا.
هوارد :هذا مثال الفت .قد يغريين املوقف كي أقول شيئًا مثل« :حسنًا ،إنه حيث يكون يف ذلك
الوقت من اليوم عادةً» .فحقيقة أنه مدفون يف مكان ما من األرض ال تضيف أي شيء ملعرفة هذا
الشخص مبا جيري .وكما أشرت ،فلعلك ِّ
ستعرضها لنفس اآلالم من جديد .ومثلما أوضحت املوقف،
فلماذا قد تفعل هبا ذلك؟
تقر به هنا ،هو أن من اجلائز أن تتهرب بعض الشيء يف مواقف من هذا
هاريس :لكن ما يبدو أنك ّ
النوع .ويف أقل تقدير ،قد يتطل ب األمر بعض املهارة كي تدخل اخليط يف اإلبرة ،وتعثر على حقيقة
مناسبة حلالة الشخص اآلخر.
بدال من «التهرب» ،مبعىن أن هذا الشخص لو نظر جمددًّا
هوارد :قد أمسي ذلك «قول احلقيقة خبربة» ً
إىل احملادثة أبكملها –لنقل إهنا حتسنت فجأة وقالت «آه ،كنت مصابة بداء الزهامير ،كيف تعاملت
معي حني سألتك تكر ًارا عن أبيك؟»  -فسوف تنظر إىل النص وتقول «أتعلم؟ هذا صحيح .كان أبوك
يف عقلي يف مكان ما ،لكنين مل أعلم أين كان فحسب .وقد مسح ما قلته يل ابخلروج من تلك الدوامة».
وال أبس بذلك.
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هاريس :سأستمر إبلقاء احلاالت الصعبة عليك اي رون.
هواردِ :
امض يف ذلك.
هاريس :لنتناول هنا مشهد احتضار جمددًّا ،حني يسألك شخص حمتضر« :هل خنتين من قبل أثناء
لكن حقيقة
توجه السؤال لزوجها ،واجلواب الصادق هو أنه خاهنا ً
زواجنا؟» لنقل إهنا زوجة ّ
فعالّ ،
عظيما
أيضا هي أنه بذل ً
لكن احلقيقة ً
عالقتهما –اآلن– هي أن ذلك غري مهم على اإلطالقّ .
جهدا ً
إلخفاء اخليانة عنها يف وقت ما ،وقد صمت عنها منذئذ ،فأي خري قد أييت من قول احلقيقة يف ذلك
املوقف؟
هوارد :حسنًا ،هذه يف الواقع مشكلة من جزأين ،اجلزء األول هو :ملاذا قد يرغب هذا الزوج يف أن
يعيش كذبة طوال حياته؟
هاريس :أتفق معك ،لكننا مضطرون إىل وضع إطار حول احلقائق املهمة يف احلاضر ،وإن مل يكن
شخص ما أخالقيًّا ابلكامل حىت األمس ،فعليه أن يعرف كيف يعيش مع عواقب سوء سلوكه .وهذا أمر
فعال ،وهي اآلن
مدفون يف طيات املاضي ،لعله مل يفكر به منذ أمد ،لكن الواقع أنه قد خان زوجته ً
تسأله عن ذلك .يف عقله ،يبدو أن اخليار أمامه بني أن يكذب ،وبني أن يعيش األايم أو األسابيع
األخرية من زواجه بصدق اتم ،لكنّه سيكسر قلب زوجته دون أي سبب واضح.
أحياان يف درس األخالق .لقد
هوارد :حسنًا ،هذا واحد من تلك األمثلة النموذجية اليت نتعرض هلا ً
سيطر إرها بيون على طائرة وهم حياولون دفعك حنو قتل امرأة عجوز ضعيفة ،مهددين أبهنم سيطلقون
فعال على هذا النحو .فأان ال أعرف مثال ًإال بضع
لكن احلياة ال تسري ً
النار على اجلميع إن مل تفعلّ .
تشك بذلك .
زجيات كان الزوج فيها قد خان زوجته دون أن ّ
هاريس :لن أفلتك هبذه السهولة قبل أن جتيب .أظن أن هناك شيئًا واقعيًّا ما يف حالة كهذه .بل ميكننا
حىت القول أبهنا قد ش ّكت يف ذلك طوال تلك السنني ،لكنّها دفنت شكوكها .أما اآلن فهي على فراش
أخريا يف احلقيقة ،ألي سبب كان.
املوت وهي ترغب ً
هوارد :إذن فقد عقدا مؤامرة صامتة حول عدم احلديث عن هذا الشيء طوال حياهتما ،مث ماذا؟ بعبارة
أخرى ،فإهنا تتحمل املسؤولية بقدر ما يتحملها هو .والسؤال هو :هل سيبدآن اآلن بعيش حياة منفتحة
ويصبحان صادقني مع بعضهما أم ال؟ ميكنهما فعل ذلك .بوسعه أن يقول« :مل نتحدث قط عن هذا
مسبقا ،أهو شيء ترغبني حقًّا يف احلديث عنه اليوم؟» قد يكون ذلك هو الوقت املناسب ،مهما يكن
معا وقت قصري جدًّا ،ومهما يكن ما فعلناه
اعتقادمها مبا بعد املوت .أو ميكنه أن يقول« :انظري ،لدينا ً
يف املاضي ،فإن مل يكن سببًا يف سعادتنا اآلن ،فاألفضل تركه وراءان».
حدسا غريبًا ينشط يف حاالت كهذه ،مل أالحظه يف ذايت إال
هاريس :ذلك أمر الفت ،إذ يبدو أن مثة ً
قصران األفق الزمين إىل بضعة أايم ،أو بضعة أسابيع ،أو حىت بضعة أشهر ،فقد يبدو أنه
ًّ
مؤخرا :فلو ّ
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يبق لديهم إال
يقوض األساس املنطقي للعيش بصدق .فالظاهر أن العديد من الناس يشعرون أبنه إن مل َ
ّ
عاما ،فلعل األجدر
أسبوعان ً
معا ،فلعل من األفضل أن يعيشوا كذبة ُمْرضية ،ولكن لو بقي لديهم ً 20
هبم أن ينظموا عالقتهم ويعيشوا بصدق.
هوارد :أنظر إىل األمر على حنو آخر :بغض النظر عن الوقت الذي تب ّقى يل ،فأان أريد أن أعيش حياة
أشعر أبي ندم حياهلا.
ال ُ
هاريس :أتفق معك ،لكنين أظن أن ومهًا أخالقيًّا يتسلل إىل هنا ،فحني يتقلّص املتبقي من حياة
أحدهم إىل مدة قصرية جدًّا ،فسيبدأ ابلتساؤل :أي خري قد أييت من قول احلقيقة؟ ويف رأيي ،رمبا يطبق
املرء ذات التفكري على احلياة أبسرها.
هوارد :دون شك ،وذلك ينفذ إىل أساس ما نتحدث عنه هنا ،وهو كيف تريد أن تعيش حياتك
رجال عند كلمته ،وأظن أن هذه
وتعتين مبن حولك فيها .لقد اعتاد والدي أن يتحدث عن كون املرء ً
متييزا جنسيًّا حاليًا ،لكين مل أعد أمسع ذلك اليوم .لقد قُ ّدم كلينت كورفر ،طالب الدكتوراه
العبارة تع ّد ً
الذي ساعدين يف تدريس مساقي وأتليف كتابنا عن األخالق ،ذات يوم يف مؤمتر ،وعلى حنو صحيح،
دوما» .وأجد أ ّن من املذهل جدًّا أن حيتاج أي شخص إىل ذكر
بوصفه «الرجل الذي يقول احلقيقة ً
ِ
أحدا .فل َم ال نقول« :وهو يتنفس أيضا»؟ «لقد عاش
ذلك .فاألمر أشبه بقول إنه ال يسرق أو يقتل ً
عدة أعوام ،وهو يتنفس طوال ذلك الوقت» .عظيم ،يسعدين مساع ذلك!
أصال
هاريس :إمنا يدل ذلك على وفرة الكذب وشيوعه ،فهو حييط بنا ،ومعظم الناس ال يفكرون ً
ابلكيفية اليت ستبدو عليها احلياة بدونه.
أيضا من قارئ :أنت متارس اجلنس مع زوجتك أو متارسني
حالة صعبة أخرى ختطر يف البال ،جاءتين ً
عما كنت تفكر به حني
اجلنس مع زوجك وتتخيّل
ً
شخصا آخر ،مث يستجمع شريكك اجلرأة ليسألك ّ
شخصا آخر .ولكن لنقل إن شريكك لن
كنت متارس اجلنس .واجلواب الصادق هو أنك كنت تتخيل
ً
بدال من جمرد نتيجة طبيعية المتالك خيال
يتقبل هذه املعلومة ،بل سوف يعدها انتها ًكا حقيقيًّا لثقتهً ،
بشري.
هوارد :حسنًا ،هذه حالة أخرى رمبا يكون الوقت فيها ،ما أن يتطرق الشك ،قد حان للمحادثة .فما
مثال «سأكون أان القرصان و ِ
أنت الفتاة الضعيفة…»
الذي جيوز قوله هنا؟ أهو « ًأاي يكن ما يثريك»؟ – ً
وهكذا ،هل هذا مقبول؟ أم سيدفعك ذلك إىل أن تقول« :اي للهول ،إنك ال تراين على حقيقيت»؟
لكن على األزواج أن جيروا حمادثة صادقة حول ذلك ،وأعتقد
سيختلف الناس ابلتأكيد يف هذا اجملالّ ،
فعال ،فهو الذي يغري املوقف.
أبن الصدق هو كل ما يهمنا ً
ملاذا قد ترغب يف أن تعيش كذبة يف حياتك اجلنسية؟ يبدو من العبث أن حتيا حياة مظاهر ،وإنه من
اجليّد أن يكون هنالك بعض اخليال ،فلِ َم ال تقول« :انظري ،إن كان يثريك أن تتخيلي أين براد بت،
فسيكون األمر أمتع يل حني تكونني مستثارة ،فال أبس يف فعلك لذلك .فهذا سبب وجودي هنا من
األساس ،أليس كذلك؟ أان أحبك ،وأريد أن أعيش معك أفضل حياة ما دام ذلك بوسعنا».
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اجا ،لكين أتفق معك .لنعد إىل حالة تكون فيها أمام
بقرائنا وهم يرتكوننا أفو ً
هاريس :ميكنين أن أشعر ّ
شخص حيتمل أن يتصرف على حنو غري أخالقي ،فهل ميكنك أن تذكر املزيد عن الصدق يف هذه
املواقف؟
هوارد :حسنًاِّ ،
سأفرق بني منتهكي األحكام أو املبادئ –أي الذين يؤذون اآلخرين أو يسرقون–
وأولئك الذين يكتفون ابلكذب أو احلديث على حنو ال أخالقي ،فالكذب ليس جرمية ما مل يكن جزءًا
من حيلة ما ،وإذا سألك أحدهم عن الوجهة إىل ووملارت ،وأنت تعرف الطريق لكنّك جعلته ميشي يف
جيدا ،لكنّه ليس جرمية .ختيّل لو عاد ومعه شرطي وقال« :هذا هو
أمرا ً
االجتاه املعاكس ،فذلك ليس ً
الرجل الذي ضللين» .فلك أن تقول« :نعم ،فعلت ذلك .األمر فقط أنين أهوى مشاهدة الناس وهم
يتوهون يف االجتاه اخلاطئ» .وهذه ليست جرمية 19.لكنها ليست سلوًكا حسنًا .قد تكون سببًا يدفع
أحدهم إىل مقاطعة عملك ،أو طردك من مجاعات معينة ،لكنها لن تؤدي إىل إلقائك يف السجن.
أفرق حبذر هنا بني ما أمسيها «انتهاكات األحكام» –أي التعدي على أشخاص مساملني صادقني–
ّ
وكل ما سوى ذلك.
هاريس :نعم ،أالحظ ذلك .وهذا يقسم األخالق إىل صنفني ،يرتقي أحدمها إىل رتبة النظام القضائي
كي حيمي الناس من شىت األضرار.
أيضا صنفان يف جمال الكذب؛ األول هو الذي يعرتف الناس فيه ابملشكلة (
هوارد :يف الواقع ،هناك ً
يتضرر فيه الناس بوضوح من األكاذيب) والثاين هو احلاالت اليت مييل فيها اجلميع
أي الوضع الذي ّ
بديال .وهلذا فإ ّن كتابك مهم جدًّا ،أل ّن الناس
ً
إمجاال إىل الكذب وال أيهبون بذلك ،أو ال جيدون عنه ً
يظنون أنه من اجليد أن تقول أكاذيب تُعرف ب «البيضاء» .فقولك «واو ،تبدين رائعة يف هذا
الفستان» ،حىت حني تعتقد أبنه غري جذاب ،هو كذبة بيضاء يربرها عدم رغبتك يف إيذاء مشاعر ذلك
الشخص.
كان املثال الذي ذُكِر يف حماضرة األمس يقول :هل ترغب يف جهاز «مرآيت مرآيت ،من هي أمجل نساء
الدنيا؟»* أم يف مرآة تظهر شكلك كما هو حقًّا؟ أو :ختيّل أنك اشرتيت سيارة ذات خيار خاص يقدم
تفضلها أكثر من احلقيقة ،فلو رغبت يف زايدة السرعة ،فسيخربك أبنك كنت تسرع فيما
لك معلومات ّ
بكل أتكيد
مضى أكثر من اآلن ،ولو مررت مبحطة بنزين ،فسيخربك أبنك ال حتتاج إىل ّ
التزود ابلوقودّ ،
إمجاال؟
لن يرغب أحد يف ذلك ،فلماذا إذن ميكن أن ترغب فيه يف حياتك ً
معا – فإ ّن هناك بعض احلجج اليت تشري إىل أن التفاوت
تطوري ونفسي ً
هاريس :لكن – من منطلق ّ
ومفيدا نفسيًّا .أثق أبنك على علم ابلبحث الذي
الطفيف بني معتقدات املرء والواقع قد يكون تكيّفيًّا ً
موجزا ،فسيميل إىل أن
يظهر أنك لو جئت بشخص مكتئب إىل غرفة مليئة ابلغرابء كي يقدم
خطااب ً
ً
يقيّم االنطباع الذي أحدثه يف اآلخرين على حنو دقيق ،أما الشخص العادي فسيميل إىل املبالغة يف نظرة
* عبارة ترددها زوجة األب الشريرة أمام مرآتها السحرية في قصة «بياض الثلج واألقزام
السبعة» – .المترجم
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اآلخرين اإلجيابية جتاهه ،فمن الصعب أن نعرف ما السبب وما النتيجة هنا ،ولكن يبدو أن التحيز
مفيدا نفسيًا.
التفاؤيل قد يكون ً
هوارد :لعله مسح للناس ابلبقاء بنسبة أكرب يف املاضي.
لعل خداع الذات قد عاد علينا مبنافع تطورية من أحناء أخرى .فروبرت تريفرز
هاريس :نعم .يف الواقعّ ،
مثال إن القادرين على تصديق أكاذيبهم يصبحون كاذبني أفضل ،وللقدرة على خداع األعداء
يقول ً
منافع واضحة يف ظروف الطبيعة .من الواضح أن هناك أشياء عديدة رمبا كانت تكيّفية ألسالفنا،
أبدا يف الدفاع
كاحلرب القبلية ،واالغتصاب ،ورهاب األغراب ،نعدها اليوم غري أخالقية ،ولن نرغب ً
عنها .لكنين أتساءل إن كنت ترى أ ّن من املمكن للنظام االجتماعي الذي يعزز قول احلقيقة ،أن يفشل
يف تعزيز رفاهية كل املشاركني فيه ،فهل ميكن لقدر ما من اخلداع أن يكون مفي ًدا لنا؟
هوارد :يعيدان ذلك إىل الفروق اليت أقمتها بني املبادئ الوقائية ،واألخالقية ،والقانونية .فهل عبارة
«الصدق أفضل سياسة» وقائية؟ بعبارة أخرى ،فهل من مصلحتك أن تكون صادقًا فحسب؟ وذلك
خيتلف عن القول« :إين ملتزم أخالقيًّا ابلصدق» ،ألنك رمبا تصادف مواقف منفردة مينحك الكذب
فيها منفعة.
دوما أشياء رائعة ،بغض النظر عن
أعتقد أن التقييم الدقيق ّ
النمو ،فإخبار األطفال أبهنم ينجزون ً
يشجع ّ
منجزاهتم الواقعية ،لن خيدمهم حني يواجهون العامل .وامتالك موقف عقالين إجيايب جتاه احلياة أمر وقائي،
لكن الثقة املفرطة يف قدراتك ليست كذلك.
ّ
ماال كافيًا لدفع
عرضا لشراء شيء ما ،وأخرب البائع أبنه ال ميلك ً
مؤخرا ً
قال يل طالب ابألمس أبنه قدم ً
فعال ،لكنه قال« :أملك كذا فقط» ،وقال
لكن هذه مانت كذبة ،إذ كان لديه املال ً
السعر الكامل .و ّ
مسرورا
البائع «حسنًا ،سأعطيك إايه لقاء كذا ،إن كان هذا كل ما لديك» .وهكذا فقد كان الطالب
ً
ماال عرب الكذب .ولكن كان بوسع البائع أن يقول:
هبذه املفاوضة ألنه ،من وجهة نظرهّ ،ادخر ً
«آسف ،لقد ق ّدمت يل عروض لدفع مبلغ أكرب من هذا» ،ويف هذه احلالة رمبا كانت كذبة الطالب
أيضا» .واألمر
ستفتضح لو كان يرغب بشدة يف هذا الشيء وقال« :حسنًا ،سأدفع لك أكثر من كذا ً
كله يتلخص يف مسألة إن كنت ترغب يف عقد عالقات متكررة ،فهل تنظر إىل حياتك من زاوية
العالقات أم التعاقدات؟
سعرا على  eBay،فاحلقيقة ليست مهمة ،بل إهنا حالة تعاقدية ابلكامل .أما إن
إن كنت تعرض ً
تعاقدا .بل أصبح عالقة ،وسيطلق
كنت أتعامل مع ميكانيكي السيارات ملدة طويلة ،فاألمر ليس ً
أحكاما جتاهه ،وستكون هلذه األحكام آاثر
أحكاما جتاهي وجتاه مدى موثوقييت كشخص .وسأطلق أان
ً
ً
طويلة األمد على كلينا .وذلك سيغري من معضلة السجينني *:فإن كانت لديك عالقة مع شخص ما،
* معضلة السجينين :مسألة تمثل جوهر مشكلة التعاون ضمن نظرية األلعاب .وهي تتضمن
متهمين ،ال يملك المحقق أدلة كافية إلثبات الجرم على أي منهما .والخيارات المتاحة أمامهما
أثناء التحقيق هي :إما أن يشهد أحدهما على اآلخر أمام القاضي ،أو يلتزم الصمت .وفي حال آثرا
معا الصمت ،فلن تستطيع المحكمة إثبات التهمة على أي منهما ،ويحكم عليهما بالسجن ستة أشهر
فقط .أما لو شهد أحدهما على صاحبه ،فسيخرج الشاهد دون حكم ويحكم اآلخر بالسجن عشر
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فستكون لديك معتقدات خمتلفة حول احتمال خيانته لك عما لو كان جمرد شخص أخذه ِ
املختربون
ووضعوه معك يف هذا املوقف.
ال أظن أن بوسعك االنتقال من «يوجد» إىل «جيب» ،ابملعىن الفج للقول أبن األشخاص األخالقيني
دوما ،وما إىل ذلك .فذلك سيعين إثبات أن التحلي ابألخالق أمر وقائي
جينون ً
ماال أكثر ،أو هم أسعد ً
دوما .ومع أين أعتقد أبنه كذلك يف العادة إال أنه ال ميكنين إثبات ذلك.
ً
قواي جدًّا ،أشاركك فيه ،أبن علينا أن نعترب
هاريس :أتفق معك ،ولكن يبدو أنك متتلك
حدسا ًّ
ً
صارما ،ألنه يصب يف مصلحة اجلميع معظم الوقت ،ويسمح لنا بعيش أمناط احلياة وإدامة
الصدق مبدأ ً
أمناط العالقات اليت نرغب فيها.
أيضا حقائق حول ذواتنا ،فخد اع الذات ليست له أي قيمة .مل أكن
هوارد :أعتقد أن ذلك يشمل ً
مثال ألصبح مغنيًّا حمرتفًا .ولو مل أفهم هذه احلقيقة عن نفسي ،لقال يل الناس« :أنت ٍّ
مغن رائع ،عليك
ً
أن ترتك وظيفتك وتبدأ يف تسجيل األغنيات» .لكن ذلك حمض هراء .فعليك أن تكون صادقًا جتاه
نفسك –جتاه ما تعرف وما ال تعرف ،وجتاه ما تستطيع أو ال تستطيع– وتظل مع ذلك مستعدًّا
للتجريب والتغيري ،وذلك بسيط للغاية يف نظري.
هاريس :ومن انفلة القول إن من العقالين أن تظل على صلة ابلواقع ،مبا أن كل حركة تقوم هبا يف احلياة
ستقيدها الوقائع ًّأاي كانت ،سواء يف هذا العامل أو يف عقول اآلخرين ،فاسرتشادك أبي شيء سوى تلك
دائما عرضة لإلحراج واخليبة .فحني تكون صورتك عن نفسك يف العامل متضاربة مع
الوقائع قد يرتكك ً
وضعك الواقعي فيه ،فإنّك ستستمر يف االصطدام ابألشياء.
أظن أن الناس ال يصابون ابحلرية ،نفسيًا وأخالقيًّا ،إال حني يتأملون ذلك اجلزء من الواقع الذي ال
يوجد إال يف عقول اآلخرين .والسؤال هو :هل ترغب حقًّا يف معرفة ما يظنه اآلخرون عنك –عن
خمدوعا يف ذلك كله؟
مواهبك وتطلعاتك– أم تفضل أن تظل
ً
يتخيل الناس أهنم يرغبون يف احلماية من معرفة ما يفكر فيه اآلخرون حقًّا ،ألهنم يعتقدون أبن نشاطهم
يف هذا العامل لن خيدمه شيء أفضل من هذا اجلهل .وأرى أهنم خمطئون ،لكن من الالفت أن نتأمل يف
حاالت قد يكونون فيها حمقني.
يتلخص يف مسألة نظرتك إىل احلياة ككل ،وأان أميل إىل الركون إىل ما
هوارد :وهو كذلك – فاألمر ّ
خطااب ،ويف فقرة
يشبه الطريق الثماينّ النبيل لبوذا *.أتذكر ذات يوم أين استمعت ملتحدث بوذي يلقي
ً
سنوات .وإذا اختار كال المتهمين أن يشهد على اآلخر ،فسيحكم عليهما بخمس سنوات من السجن.
وال يعلم كال المتهمين بقرار اآلخر أثناء التحقيق معه – .المترجم.
* الطريق الثماني النبيل :هو النهج الذي جعله بوذا طريقا إلى قهر المعاناة واالنعتاق من عجلة
التناسخ ،وهو يتكون من مفردات ثمان (النظر السليم ،النية السليمة ،الكلمة السليمة ،العمل السليم،
كسب الرزق السليم ،الجهد السليم ،الذهن السليم ،والتركيز السليم) .وكثيرا ما يرمز له بعجلة
الدهارما التي تحتوي ثماني عوارض – .المترجم
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األسئلة قالت امرأة« :لقد نشأت مسيحيةً ،حيث كانت فكرة اإلحسان بديهية ،لكنك مل تذكر
اإلحسان على اإلطالق ،ولذا فأان أواجه مشكلة يف فهم أخالقياتك».
فقال هلا« :حسنًا ،حني كنت تفعلني كل أعمال اإلحسان تلك» –اليت قالت إهنا كانت تؤديها
ابنتظام يف الكنيسة ،كمساعدة الناس يف أرجاء العامل ،عرب إرسال سالل مساعدات وأشياء أخرى–
«هل كنت حقًّا تكرتثني ابلذين تفعلني هذه األمور ألجلهم؟» صمتت املرأة لوهلة مث قالت« :ال ،مل
أفكر حقًّا يف ذلك» .فقال املعلم« :حسنًا ،حني تكرتثني هبم ،ستعرفني ما جيب فعله».
وذلك خمتلف جدًّا عن القول« :عليك أن تكون حمسنًا» .فحني تكرتث حقًّا بتجارب اآلخرين،
ستميل إىل معرفة ما جيب فعله .إن احملادثة اليت أجريها اآلن معك هي أشبه بكتابة دليل ألانس غري
مجيعا الكثري من األخطاء على طول الطريق.
مستنريين مثلنا ،لئال نرتكب ً
مثال بشخص مل يعرف قط أن عليه وضع الزيت يف سيارته اجلديدة ،ألنه ما من أحد
أحياان ً
أضرب ً
أخربه بذلك .كما أنه مل يقرأ دليل استخدامها ،وهكذا وبعد ثالث سنوات فقد احرتق حمركه .يذهب من
مث ابلسيارة إىل الورشة ،ويقول له امليكانيكي« :عليك أن تضع الزيت يف السيارات ،فمحركك اآلن
مدمر» .فيقول الرجل« :آه ،ليتين عرفت!» كما ترى ،مل يكن الرجل يقصد قط أن خيلق هذه املشكلة
اليت جيب عليه اآلن حلها .واآلن ،حبديثنا عن األخالق ،فأان وأنت حناول االرتقاء حبساسيات الناس
مجيعا أن نعيش على حنو حذر ،يبعدان عن أن نقول فيما بعد« :رابهِِ ،بَ كنت أفكر؟».
حبيث ميكن لنا ً
هاريس :هذا ما شعرت به حني حضرت مساقك يف ستانفورد أول مرة ،فقد بدا األمر كأين قد ُمنحت
جزءًا من دليل املستخدم للحياة الطيبة ،وعرب اتباع املبدأ البسيط لقول احلقيقة ،ميكنين جتاوز معظم
املآسي غري الضرورية اليت أقرأ عنها يف األدب وأشاهدها يف حياة اآلخرين .أتذكر أين غادرت مساقك
ومنِحت األدوات الالزمة لتعطيلها قبل أن حتدث أي
وأان أشعر أبين قد اكتشفت قنبلة يف قلب حيايت ُ
ضرر ،ونلت بذلك راحة هائلة.
لكين بدأت أتساءل عن أي مستوى ميكن عنده استهداف املشكالت األخالقية اليت نراها يف العامل
على أفضل حنو .فاملستوى الذي منيل إىل احلديث عنه ،كما نفعل هنا ،هو مستوى الشرعة األخالقية
الشخصية للفرد وتوجهه الفردي يف احلياة ،حلظة بلحظة .لكين أظن أن أوفر العوائد أتتينا على مستوى
تغيري األعراف واملؤسسات االجتماعية ،أي عرب خلق أنظمة تع ّدل من أولوايت الناس ،حبيث يصبح
أسهل على عامتهم أن يتصرفوا على حنو أكثر أخالقية من ذي قبل حني حتيط هبم حوافز منحرفة.
نظرا ألنه على األرجح
ً
فمثال ،عادة ما حيتاج املرء إىل البطولة كي جيرؤ على كشف األسرار السياسيةً ،
ظل جمتمع تسوده ثقافة الصدق ،فسيصبح أسهل بكثري
سيخسر وظيفته جراء قول احلقيقة .ولكن يف ّ
أن تكون صادقًا ،وأان مهتم هبذه التغريات اليت ميكننا فعلها جلعل كل القوارب جتري يف نفس املوجة.
هوارد :صحيح ،وأان يف حيايت اخلاصة أعرف أين ال أرغب يف التعامل مع أانس ال أنسجم معهم
أخالقيًّا لو صح التعبري .ومهما بدت الصفقة جذابة ،فلو مل أثق أبولئك الناس –ابملعىن الذي نتحدث
عنه أان وأنت– فلن أتعامل معهم ،مهما كان ذلك مرحبًا.
تعاقداي .لقد اشرتيت للتو شيئا من
لكن املشكلة هي أن الكثري يف حياتنا اليوم ابت
ًّ
ّ
Amazon.com،ومل يكن هناك أحد لو صح التعبري ،بل اقتصر األمر على بطاقات ائتمان
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وضغطات زر .إن ذ هبت إىل املتجر اليوم ،فسيخربك النظام الليزري ابلسعر ويعبئ العامل لك األغراض.
أما يف األايم اخلوايل فقد كان األمر هكذا «أرى أنك اشرتيت الكثري من السباغييت ،هل أخذت معها
صلصة؟» مل يعد مثة شعور أبن العامل شريك يف هذه التجربة لشراء شيء ما.
لدي هذا املثال عما أمسيه «مطرقة متجر األدوات» :ذهبت امرأة إىل متجر أدوات وأمسكت مبطرقة.
وحني جاءت لدفع احلساب ،سأهلا صاحب املتجر« :مباذا ستستخدمني هذه املطرقة؟» فقالت «أخربين
زوجي أن أشرتي مطرقة ،ألننا سنعلق بعض الصور يف املطبخ» .قد يقول املالك «حسنًا ،لكن هذه
مطرقة جنار حمرتف ،وابلنسبة هلدفك هذا ،فتلك املطرقة هناك ستخدمك بشكل جيد ،وهي بثلث
مهتما أبن يبلي اآلخرون حسنًا يف حياهتم،
السعر» .هذا هو الفرق بني العالقة والتبادل ،فإن كنت ًّ
لكن جمتمعنا معرض لفقدان ذلك.
فأظن أنك ترغب يف هذا املستوى من الصدقّ ،
لدينا أفضلية تقنية عظيمة ،لكن األمر ال يشبه الطريقة اليت كانت تسري عليها األمور حني كان والدي
يدير متجر بقالة ،فحني مل يكن مع األطفال مال ٍ
كاف ليدفعوا ،مل يكن ذلك يسبّب مشكلة ،ألنه كان
يعرف هوية كل منهم ،وكان إبمكاهنم أن أيتوا ابملال يف املرة القادمة .لكنك مل تعد ترى ذلك اليوم،
فلديك اآلن بطاقة ائتمان ،وفكرة أن حتاط هبذا النوع من الثقة واللطف ال ختطر على ٍ
ابل ،وهكذا فإن
بعض أنواع العالقات تبدو أقل إمكانية للحدوث.
يسهل صالتنا األخالقية ابآلخرين أو أن يُضعفها،
تغيريا ً
شامال للنظام ميكنه إما أن ّ
هاريس :نعم ،إن ً
مهما –أي أخالقيًّا يف النهاية – لكنها
وذلك يدفعين إىل سؤال ذي صلة :هل هناك أمور يعد فعلها ًّ
تتطلب ممن يفعلها أن يضحي أبخالقه؟ لقد طرحت ذلك إبجياز يف الكتاب حني حتدثت عن
التجسس .وموقفي هو أن هناك وظائف معينة أعرف أين ال أريد فعلها ،وأظن أهنا سامة بطبعها
للشخص الذي يتحتّم عل يه فعلها ،لكين ال أستطيع القول أبهنا غري ضرورية .أفكر هنا أبمور كالتجسس
والتجارب على احليواانت .فأان أعرف أين ال أريد أن أكون من يفتح رؤوس الفئران طوال اليوم ،لكين لن
أقول إال حتت الضغط أبننا ال جيب أن نستخدم الفئران يف األحباث الطبية .وهكذا ،فبفرض أنك
أحياان ،ما الذي تراه يف حياة من الكذب يستلزمها العمل يف وكالة
ستسلّم أبن التجسس ضروري
ً
املخابرات املركزية؟
ط شرطة متخ ّفيًا.
أيضا تصور ما يبدو عليه أن تعمل ضاب َ
هوارد :ميكنك ً
هاريس :نعم ،قد تكون هذه حالة أبسط ،على فرض أن القوانني اليت يعمل لفرضها جيدة .أعلم أنك
متخف خيدع
كم األضرار اليت ترتّبت على احلرب على املخدرات ،فلو كان شرطي
ٍّ
تتفق معي حول ّ
معا يف أخالقيات هذا النوع من العمل.
أظن أبننا سنشكك ً
الناس كي يطبق قوانني املخدرات ،فإنين ّ
أوال يف التأكد من أن الضابط يطبق قوانني جيدة ،فلو عثر على مغتصب
هوارد :ابلضبط ،سأرغب ً
متسلسل ،فذلك جيد .يسعدين أن يوجد رجال شرطة يبحثون عن أانس كهؤالء ويسوقوهنم للعدالة.
هائال حني نعيش يف عامل يسكنه أانس خيرقون األحكام .أمتىن لو كنا نعيش يف
مجيعا ندفع مثنًا ً
فنحن ً
عامل ال حيتاج فيه أحد إىل كلمات السر .لكننا منلك كلمات سر وإنذارات سرقة ومفاتيح… لو ذهبت
إىل الريف ،ستجد من يسألك« :أتعين أنك ال ترتك مفتاحك يف السيارة؟ وأنك تقفل منزلك؟»
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جدا كي يردع خارقي األحكام على أساس التعويض .بعبارة أخرى ،فإن
وهلذا أرغب يف نظام قوي ً
بعض األشياء اليت تفعلها تفرض تكاليف على كل من حولك .مل أتعرض للسرقة قط ،لكين أدفع الثمن
نيابةً عن الناس الذين يرتكبون السرقة ،من خالل التأمني وتكاليف أخرى ،ولو قمت بسلوك من هذا
لكن هذه قصة أطول.
النوع ،فعليك أن تدفع أعباءهّ ،
أيضا ،ففي حدود املمكن ،جيدر بنظامنا القضائي أن يلزم اجملرمني
هاريس :أتفق معك يف هذه النقطة ً
جراءها.
بتسديد ديوهنم للمجتمع ً
بدال من أن جيعلهم يعانون بال نفع ّ
هوارد :املشكلة هي أننا ال نستطيع الفصل بني هذه األمور حني ندخل يف مناقشة من النوع الذي
جنريه اآلن ،فأي نوع من اجلرائم يوجد يف اجملتمع؟ وكيف تعثر على الذين يرتكبوهنا؟ أي نوع من
األحكام جيب أن يتلقوا؟ وما هي العقوابت اليت جيب أن توقع عليهم بسبب ارتكاهبم لتلك األمور؟
كتااب حبد ذاته ،لكنه مهم للغاية.
سيشكل ذلك ً
ائعا ،وأظن أن القراء سيجدون أفكارك حول كل هذه
هاريس :بال شك .حسنًا اي رون ،كان ذلك ر ً
شكرا لك إلاتحة الوقت للحديث معي .ودعين أقول جمددًّا ،إن مل أكن قد أخربتك
األمور مفيدة جدًّاً .
درستها يف ستانفورد رمبا كانت أهم ما تلقيته .فمن النادر أن جتد احلكمة
شخصيًّا ،أبن املساقات اليت ّ
لكن هذا كان ما فعلته ،وبقيت تفعله طوال عقود ،ولذا أرغب فقط يف
تُقدم مباشرة يف سياق أكادمييّ ،
شكرا لك».
أن أقولً « :
هوارد:

على

الرحب

والسعة.

كان

لقد

32

ائعا
رً

أن

جنري

هذا

احلوار.
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شكر وتقدير
إني ممتن لجهود التحرير التي قامت بها زوجتي ومعاونتي آناكا هاريسّ .
إن دور
ي،
المحرر جوهري دوما ،ولكن في هذا البحث تحديدا ،أجد أن دَين آناكا كان ثقيال عل ّ
ألن الموضوع ذاته كان فكرتها .في كل أعمالي ،تحسّن آناكا من المحتوى ،والبنية،
والنبرة ،والصياغة ،وألي كاتب كانّ ،
فإن الحب الحقيقي ال يمكن أن يتّخذ شكال
أعظم من هذا…
أودّ شكر رونالد أ .هوارد ألنّه علّمني ،ألول مرة ،مناف َع الصدق خالل عامي األول
في ستانفورد ،ولمساهمته في المحادثة المقدمة أعاله.
كراس الكذب بأسره ،وإلى أصدقائي إميلي
وأدين ألمي ،التي حسّنت تعليقاتها من ّ
مسودة سابقة من
على
ًّا
د
ج
المفيدة
لملحوظاتهم
إلسون ،وتيم فيريس ،وسيث غودين
ّ
القراء الذين استجابوا لدعوتي لمراجعة الكتاب نقديا
هذا النص .كما أود شكر مئات ّ
بعد نشر أول نسخة رقمية.
صي الخبير لمارثا سبولدنغ.
كما استفاد الكذب من التحرير الن ّ
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