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دعوة �إىل

الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

ن�شكر إ��سهامات ُ
الك َّتاب فـي املجلة ،ون أ�مل منهم مراعاة �رشوط الن�رش اجلديدة (عدد الكلمات).

ترح��ب جملّ��ة املعرف��ة ب�إ�س��هامات الكتّ��اب وت أ�م��ل أ�ن يراعوا ال�ش��روط
آ
التية فـي موادهم:
 يف�ضل أ�ن يرتاوح حجم املقال بني  2500 - 2000كلمة ,وحجم البحث بني 3500 - 3000كلمة.
بال�شارات املرجعية وفق الرتتيب آ
التي:
ال�سهامات أ�ن تكون موثقة إ
 ُيراعى فـي إا�س��م امل ؤ�لّ��ف  -عن��وان الكِت��اب  -دار الن�ش��ر والتاري��خ  -رقم ال�ص��فحة مع
ذك��ر ا�س��م املحق��ق �إ ْن كان الكِت��اب حمقق ًا ،وا�س��م املرتج��م �إ ْن كان الكتاب
مرتجم ًا.
 -ت أ�مل املجلة من كتّابها أ�ن يقرنوا �إ�سهاماتهم بتعريف ُموجز لهم.

ال�س��هامات من�ض��دة على احلا�س��وب حمققة من كاتبها
 ت أ�مل املجلة أ�ن تردها إأ
و أ�ال تكون من�شورة �إلكرتوني ًا �و ورقي ًا.

تلتزم املجلة ب�إعالم الكتّاب عن قبول �إ�س��هاماتهم خالل �ش��هر من تاريخ
ت�سلّمها ،والتعاد أل�صحابها.
يرجى توجيه املرا�سالت �إىل املجلة
اجلمهورية العربية ال�سورية  -دم�شق  -الرو�ضة
رئي�س حترير جملة املعرفة
تلفاك�س3336963 :
www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com

املواد املن�شورة فـي املجلة تعرب عن ر أ�ي أ��صحابها،
وال تعرب بال�ضرورة عن ر أ�ي املجلة .وترتيبها
يخ�ضع العتبارات فنية.
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ثقافة أ�م ثقافات

لعلّ م�صطلح الثقافة من �أكرث امل�صطلحات انفتاحاً على الت�أويل؛ فعلى
الرغم من �أ ّن املفهوم نف�سه يحظى ب�إجماع عام� ،إال �أ ّن البحوث التي تتناول
القيمة الوظيفية للثقافة عموماً� ،أو للثقافات كلّ على حدة ،تفاوتت يف
تطور فيها
�أهميتها وعمق ت�أثريها ،وتبلورت واكتملت يف املجتمعات التي ّ
العراق .وبرزت الدرا�سات يف حقل أ
الثنيات �أو علم أ
النرثوبولوجيا،
علم إ
الن�سان ،وهو علم درا�سة اجلماعات
بالنا�سة �أو علم إ
�أو ما ُع ِرف �أي�ضاً إ
الن�سانية و�أ�صولها العرقية عرب الزمان واملكان ،وما لذلك من انعكا�س على
إ
اخل�صائ�ص الفيزيائية التي متيِّز �أفراد تلك اجلماعة ،وعالقاتهم االجتماعية،
وخ�صائ�صهم الثقافية.
ومع تط ِّور االهتمام بعادات اجلماعات العرقية وتقاليدها و�أمناط عي�شها
ملح يطرح نف�سه على الباحثني :هل التن ّوع الثقا ّ
يف يف
ولغاتها ،بد�أ � ؤس�ال ّ
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املجتمعات التي تتميّز بتن ّوع عرقي دليل غنى ثقايف �أم م ؤ� رّ�ش على تع ّدد الثقافات
يف املجتمع الواحد؟ هل نحن �أمام ثقافة واحدة جامعة غنية مبك ِّوناتها� ،أم �أننا
�أمام ثقافات متع ّددة ألقوام وجماعات متجاورة؟
الجابة عن هذا ال� ؤس�ال أ
بالمر الهينِّ  ،وما �آلت �إليه البحوث العلمية
لي�ست إ
ال�شكالية حتديداً ال يو�صل �إىل النتائج نف�سهاّ .
ولعل مر َّد
التي تناولت هذه إ
بالن�سانيات ال ميكن ف�صله عن �سياقاته
ذلك �إىل �أ ّن البحث
العلمي ذا ال�صلة إ
ّ
التاريخية واالجتماعية التي تختلف من قارة �إىل �أخرى ،بل من بلد �إىل �آخر.
يتمخ�ض عنها لي�ست �إلاّ انعكا�ساً لتلك ال�سياقات ،وهي تدخل
والنتائج التي ّ
معها يف عالقة متبادلة من الت�أثري والت�أثّر.

للجابة عن الت� ؤ
سا�الت التي طرحناها ،قد يكون من املفيد مبكان حماولة
إ
فهم عدد من ال�سياقات ذات ال�صلة ب�إ�شكالية التن ّوع /التعدد الثقايفّ .
ولعل من
�أهمها ال�سياق االجتماعي أ
المريكي الذي تط ّور فيه هذا النوع من الدرا�سات،
عرقي ن�ش�أ عن وجود �أعداد كبرية من املهاجرين َق ِد ُموا من كل
وامتاز بتن ّوع ّ
�أنحاء العامل بحثاً عن فر�ص حلياة �أف�ضل� .أنا�س �أتوا من كل حدب و�صوب ومن
م�شارب و�أ�صول ثقافية خمتلفة حاملني لغاتهم وعاداتهم ومعتقداتهم وطقو�سهم
ليك ّونوا «وطناً متع ّدد أ
العراق» هو �أ�شبه بالفدرالية الثقافية� ،إذ ينتمي الفرد يف
اخلا�صة به ،أ
�آن معاً �إىل أ
المر الذي يُنتج انتماء
ال ّمة ك ّلها ،و�إىل اجلماعة العرقية ّ
مكوناه يف �شبه عزلة �أحدهما عن ا آلخر ،ال
ثقافياً مزدوج الرتكيب ،يتعاي�ش ِّ
يتداخالن ،وال ين�صهران ،وال يطغى �أي منهما على �سواه ،مع �إمكان اخل�ضوع
�إىل عوامل التط ّور والتح ّول اجليني الطبيعي .لهذا ال�سبب حتديداً ر ّكزت
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البحوث والدرا�سات االجتماعية أ
المريكية على ظاهرة الهجرة والعالقات
ما�س ّمي «التع ّددية الثقافية»،
والت�أثريات الثقافية إ
الثنية البينية ،فنتج عن ذلك ُ
وانكب الباحثون على تناول �إ�شكالية االختالفات الثقافية ،واحتكاك الثقافات
ّ
بع�ضها ببع�ض.
وعلى الرغم من �أن دو ًال �أوروبية ع ّدة هي �أي�ضاً دول جاذبة للهجرة ،و�أن
�أعداداً كبرية جداً من املهاجرين تعي�ش بني ظهرانيها� ،إال �أ ّن املنطق الر�سمي يف
ال�سياق أ
الوروبي يختلف اختالفاً جذرياً عما هو عليه يف الواليات املتحدة،
وقد انعك�س هذا على مفهوم الثقافة ،وعلى طبيعة العالقة القائمة بني خمتلف
املك ِّونات الثقافية يف البلد الواحد .ففي فرن�سا التي حت ّولت منذ القرن التا�سع
ع�رش �إىل ملتقى للمهاجرين احلاملني لثقافات متعددة امل�شارب ومتنوعة ال�سمات،
�سادت فكرة أ
المة الواحدة ،وترافقت بقوة مع متجيد الثقافة الفرن�سية مبكوناتها
والدبية والفنية جميعها ،أ
التاريخية والفكرية واللغوية أ
المر الذي حال دون
تط ّور البحث يف التن ّوع الثقايف ،و�ساد �إىل وقت لي�س بالبعيد منطق أ
الحادية
والق�صاء الثقايف.
الثقافية الذي الم�س �أحياناً حدود العن�رصية إ
الن�سان أ
الول ،واحلرف
يف �سورية �أر�ض احل�ضارات املتعاقبة ،موطن إ
الوىل ،والنوتة املو�سيقية أ
الول ،وق�صيدة احلب أ
الول ،واملحراث أ
أ
الوىل؛
�أر�ض التالقي والتمازج والرتاكم احل�ضاري؛ أ
الر�ض التي تط ّورت فيها العقائد،
ومتازجت الطقو�س ،وان�صهرت العادات على اختالف �ألوانها؛ يف �سورية هذه
علمي وال �سند
ال ميكن احلديث عن تع ّدد ثقايف ،فمثل هذا اال ِّدعاء ال �أ�سا�س ّ
تاريخي له ،ألنه بب�ساطة ال يعبرّ ال عن ال�سياق التاريخي وال عن واقع احلال.
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� إ ّن املك ِّون الثقايف ال�سوري ،على تن ّوعه وغناه وعمق جت ّذره التاريخي ،ن�سيج
�شديد التن ّوع ،لكنه حمكم التما�سك ،تتعدد �ألوانه وتتفاوت قوة �أنغامه ،لكنّها
�أنغام متنا�سقة وحلقاته مرتا�صة متكاملة يف ت�شكيل بديع التجان�س والتكوين.
و�إذا كان مذهب فرانز بوا�س ومن بعده �ألفريد كروبر وكالرك وي�سلر
يف العناية بالبعد التاريخي للظواهر الثقافية قد �أوجد جمموعة من أ
الدوات
املفهومية التي �سمحت الحقاً بتحديد �أدق مك ّونات الثقافة ،ف�إ ّن واقع أ
المر
�أن عزل عن�رص من عنا�رص الثقافة عن كامل الهوية الثقافية هو م�س�ألة يف غاية
ال�صعوبة� ،إنْ مل تكن �أقرب �إىل امل�ستحيالت حني تتداخل تلك العنا�رص تاريخياً
واحد متما�سك.
وطني ٍ
وقيمياً وجمتمعياً �إىل ح ّد االن�صهار الكامل يف ٍ
ج�سم ٍّ
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كلمة العدد

وقفات نقدية حول فعل القراءة
ناظم مهنا
رئي�س التحرير

 -1مذهب أ
ال�شياء الراهنة

م ؤ� ّدى هذا المفهوم� ،أن الما�ضي �شبيه بالحا�ضر� ،أي �إنه ال وجود للغرائبي
�أو أ
ال�سطوري ،فنحن لم نعد نرى ،في �أيامنا ،رجا ًال بر�أ�س ثور� ،أو �أح�صنة
ال�ساطير ،لكن بقي لنا من أ
مجنَّحة ،كما كان يحدث في أ
ال�ساطير ال�شخ�صيات
التاريخية :الملوك ،والقادة ،والن�ساء العا�شقات ...ولم يوجد المونوتور يوماً،
�أما تيزيو�س فكان ملكاً ح�سب الم ؤ�رخ بيو�سانيا�س ،ولم يُ ِّ
�شكك �أبداً في وجوده
وفي تاريخيته ،مثلما �أن �أر�سطو الذي �سبق بيو�سانيا�س بخم�سة قرون ،لم ِّ
ي�شكك
هو ا آلخر في تيزيو�س.
الغريقي العادي مختلفاً قبل �أن يتَّخذ موقف الناقد الذي يختزل
كان موقف إ
أ
ال�سطورة �إلى �صفة م�شاكلة الواقع� ،إذ �إنه كان يت�أرجح ،تبعاً لما يمليه عليه
مزاجه ،بين موقفين؛ فتارة يع ُّد الميثولوجيا حكايات عجائز �ساذجة ،وطوراً
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يلتزم من الغرائبي المتقادم في الزمن موقفاً يبطل معه كل معنى للم�س�أل ِة التاريخية
�أو للوهم التخيلي.
الموقف النقدي لدى كل من الم ؤ�رخ بيو�سانيا�س و�أر�سطو وحتى هيرودوت،
يكمن في َع ِّد أ
ال�سطورة تقليداً �شفهياً وم�صدراً تاريخياً يتعين �إخ�ضاعه للنقد...
�إنها منهجية ممتازة ،لكنها ت�سبَّبت بم�شكلة زائفة ،لبث أ
القدمون �ألف �سنة

الغريق
عاجزين عن التخل�ص منها ،ح�سب بول فاين� ،صاحب كتاب «هل اعتقد إ
بحث في الخيال المك ّون ،ترجمة :جورج �سليمان� ،صادر عن هيئة
ب�أ�ساطيرهم؟ ٌ
البحرين للثقافة وا آلثار».
ووفق فاين ،يكون نقد التقاليد أ
ال�سطورية ،ق�ضية �أ�سيء طرحها ،فبع�ض
ال�سطورية كذباً كلها ،فنحن نحيي في الرواية أ
الم ؤ�رخين يع ُّد الق�ص�ص أ
ال�سطورية
�ضخمتها العبقرية ال�شعبية ،ونرى في أ
ال�سطورة ت�ضخيماً ملحمياً لحدث
حكاية َّ
عظيم ،لكن أ
حرفتها ال�سذاجة
ال�سطورة نف�سها تمثل بالن�سبة �إلى إ
الغريق حقيقة َّ
ال�شعبية ،وما يُ ؤ�لِّف نواتها أ
ال�صلية ،هو تلك التفا�صيل ال�صغيرة والحقيقية ،مثل
�أ�سماء أ
البطال و�أن�سابهم ،ألنها تخلو من كل عن�صر غرائبي.

اللحاح على فكرة واحدة؛
�إن المفارقة ،هي من المو�ضوع بحيث تعفي من إ
َ�ص أ
ال�سطوري ،غالباً ما ينقل ذكريات جمعية ،وجب �أن
ف�إذا اعترفنا �أن الق َّ
نعتقد بتاريخية حرب طروادة ،وبرحلة جلجام�ش مع �أنكيدو� ،أما �إذا عددنا
الروايات أ
ال�سطورية �أوهاماً تخيُّليّة ،فلن نعتقد ب�صحة وقوع حرب طروادة،
و�سنف�سر بطريقة مغايرة ما يطالعنا في الحفريات أ
الثرية من معطيات �شديدة
االلتبا�س.
10
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�إن م�سائل المنهجية والو�ضعية تفتر�ض �أ�سئلة �أكثر جوهرية ،مثل :ما
أ
الم�ضخم؟
المحرف؟ �أو من نوع التاريخ
ال�سطورة؟ هل هي من نوع التاريخ
َّ
َّ
هل هي ولع أ
بالكاذيب الجمعية؟ �أو هي �ضرب من المجاز؟ وكيف كان ينظر
القدمون؟ هذه أ
�إليها أ
ال�سئلة التي يطرحها بول فاين �ستتيح لنا فر�صة اال�ستنتاج
�أن ال�شعور بالحقيقة تعني �أ�شياء كثيرة �إلى درجة �أنها ت�شمل أ
الدب التخيُّلي
�أي�ضاً...
 -2التعا�ضد الن�صي

ورد مفهوم لدى �أمبرتو �إيكو في كتابه «القارئ في الحكاية» عن التعا�ضد
الت�أويلي في الن�صو�ص الحكائية ،حول العالقة الت�شاركية التعا�ضدية بين منتج الن�ص
(الم ؤ�لف) والقارئ في عملية تفعيل الن�ص ،والقارئ المق�صود هنا هو القارئ
النموذج الذي يمتلك كفاية معرفية �شاملة� ،أي �إنه قارئ أ
الدب المحترف .فالن�ص
في ر�أي �إيكو هو ن�سيج ف�ضاءات بي�ضاء ،وفرجات ينبغي مل ؤ�ها ،والم ؤ�لف الذي
يبث الر�سالة �أو الن�ص يفتر�ض �أن هذه الفرجات التي تركها �سوف تُ أ
مل ،فيتركها
بي�ضاء ل�سببين :أ
الول� ،أن الن�ص يمثل �آلية ك�سولة �أو مقت�صدة ،تحيا من قيمة
المعنى الزائدة التي يكون القارئ قد �أدخلها �إلى الن�ص ،ونالحظ هنا ا�ستعمال
�إيكو مفردات من القامو�س االقت�صادي المارك�سي ،مثل المنتج الذي يعادل
ال�سلعة ،والقيمة الزائدة �أو فائ�ض القيمة ،و�أن ال�سلعة ميتة مالم تُ�ستخدم �أو
تُ�ستهلك ،ويذهب �إيكو �إلى �أن الن�ص ال يو�سم باللغو وال يكت�سب تعيينات
الحقة �إال في حال بلوغة ذروة الحذلقة ،وذروة االهتمام التعليمي� ،أو في حال
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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ق�صوى من الكبت� ،إلى الحد الذي تُنتهك فيه القواعد التحادثية الم�ألوفة.

وهذا بالتب�سيط ي�شير �إلى ال�شكل والمحتوى دون الف�صل بينهما ،والن�ص بقدر
ما يم�ضي من وظيفته التعليمية �إلى وظيفته الجمالية ،ف�إنه يترك للقارئ المبادرة
الت�أويلية ،حتى لو غلبت فيه الرغبة ،عا ّمةً ،في �أن يكون الن�ص م ؤَّ�و ًال وفق هام�ش
كاف من أ
الحادية� .إذن ،الن�ص يتط ّلب �إعانة القارئ كي يتحقق عمله ،والن�ص
ٍ

بث �إلى امرئ جدير بتفعيله ،حتى لو كان أ
المل بوجوده الملمو�س �أو التجريبي
يُ ُّ
الباث
معدوماً ،ولكن كفاية القارئ لي�ست بال�ضرورة م�ساوية ب�أهميتها لكفاية ِّ
�أو منتج الن�ص (الم ؤ�لف).

الن�ص يحتاج �إلى تعا�ضد القارئ ب�صفته �شرطاً الزماً للتفعيل .وهنا يبدو �أن
�إيكو يتغافل عن عفوية الن�ص ،فالم ؤ�لف يقوم بفعل �إرادوي قائم على �إ�ستراتيجية
م�سبقة ،تت�صور ذهنياً حركة ا آلخر� ،إنها �أ�شبه بالخطة الحربية �أو بلعبة ال�شطرنج،

الطرف أ
الول فيها (الم ؤ�لف) ي�س�أل نف�سه ما الخطوة التالية؟ وماذا لو فعل
ؤ
القارئ كذا؟ ويجيب وفق �إ�ستراتيجيته عن
الت�سا�ل مفتر�ضاً عدة خطوات،
�إال �أن الم ؤ�لف هنا يختلف عن العب ال�شطرنج �أو وا�ضع الخطة الحربية ،فهو
يريد �أن يجعل القارئ رابحاً ال خا�سراً .وي�ستدرك �أمبرتو �إيكو منتبهاً �إلى �أن
نف�سر
خفايا كثيرة يمكن �أن تطر�أ في �سياق إ
ال�ستراتيجية الع�سكرية ،ومن هنا قد ِّ
نف�سر �أي�ضاً وجود ن�صو�ص منفتحة و�أخرى منغلقة.
تع ُّدد القراءات ،وقد ِّ

تجري هذه العملية �ضمن �آلية من �آليات التداول الن�صي التي ي�شارك فيها
الم ؤ�لف والقارئ حتى تقوم عالقة من التمكين المتبا َدل.
12
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 -3نظرية :ق�صدية المعنى

في ظاهراتية القراءة ،يرى �أ�صحاب الفل�سفة الظاهراتية� ،أن عملية القراءة
هي عملية دمج وعينا في مجرى الن�ص وفق عملية التفاعل بين الفعل والبنية،
في �إطار فكرة واحدة هي الق�صدية ،والق�صدية تفتر�ض �أن يكون الوعي دائماً
وعي �شيء ما .وفي عملية الن�ص وم ؤ�لفه يوجد فاعل ومو�ضوع ي ؤ�لِّف كالهما
ا آلخر.
يرى وليم راي في كتابه «المعنى أ
الدبي /من الظاهراتية �إلى التفكيكية» �أن
نظرية ق�صدية المعنى ،تقدم عدداً من المفارقات ومو�ضوع الق�صد الم�شترك
ال�صلي للم ؤ�لف له أ
�أكثرها جوهرية ،الق�صد أ
الولوية� ،أما مدر�سة جنيف فترى
وجود معنى للم ؤ�لف ومعنى للقارئ� ،أي � إ َّن للن�ص أ
الدبي هوية ثنائية.
يمر في �أثناء فعل
يرى �أ�صحاب النظرية الظاهراتية ،ومنهم بوليه� ،أن المرء ُّ
القراءة بتغيرات ملحوظة ،فما �إن ينغم�س القارئ في النتاج أ
ويتحرر
الدبي،
َّ
من قيود الواقع الملمو�س حتى ينتابه العجب ،ألنه يجد نف�سه مملوءاً ب�أ�شياء
تعتمد على هذا الوعي� ،أي �إنها ناتجة من الق�صد الخا�ص بها ،وهي معروفة على
�أنها �أفكار �شخ�ص �آخر .يقول بوليه« :تغزو �شخ�صيتي �أفكار غريبة عنها ،هي
ذات ُمنحت تجربة �أن تفكر في �أفكار غريبة عنها،
�أفكار �شخ�ص �آخر ،فلذا �أنا ٌ
ف�أنا فاعل ألفكار غير �أفكاري ،»...وت�ضم هذه أ
الفكار جميع �أنواع الوعي
االنفعالي والبديهي ،وت ؤ�لف ما ن�سميه :العالم الروائي �أو الق�ص�صي .ويرى بوليه
�أن الن�ص أ
الدبي مهما كانت �صلته بوجود الم ؤ�لف ،فله حياة خا�صة به ،يعي�شها
كل فرد في قراءته ذلك الن�ص ،و�أ َّن ق�صد الم ؤ�لف هو عامل فاعل و�أ�سا�سي في
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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تحفيز ق�صد القارئ ما دام التحفيز يتحقق عن طريق نفخ الحياة في الق�صد،
و�أ َّن المعنى يكتمل داخل الق�صد الف ّعال للقارئ .ويتوافق بوليه مع �سارتر الذي
يرى العمل أ
الدبي على �أنه دوامة غريبة ال وجود لها �إال في الحركة ،وال بد
من فعل ملمو�س للقراءة كي تنطلق في الدوران ،ويدوم العمل طوال المدة
التي ت�ستغرقها القراءة .ولدى بالن�شو �أي�ضاً ت�أكي ُد قدرة الق�صد أ
الدبي على خلق
كيان كامل ،ولي�س بناء وعي تدريجي ،فالقراءة ال تعني �إعادة كتابة الكتاب من
جديد ،بل تجعل الكتاب يكتب نف�سه �أو يُكتب ،في هذه المرة دون و�ساطة
الم ؤ�لف ،ودون وجود �شخ�ص يكتبه ،في�صبح الكتاب من خالل القراءة نتاجاً
يتحرر من م ؤ�لفه.
َّ
الكتاب قبل �أن يُقر�أ هو كيا ٌن خامد ،والقراءة تبعث فيه الحياة ،والقراءة لدى
بالن�شو و�سارتر هي فعل حرية وممار�سة �إرادية للحرية ،والحق� ،أننا ن�ستطيع
البهي من الحرية والوعي بالحرية،
�أن ننتزع من الوجود الم�شروط هذا الحيّز ّ
ونحن نقر�أ.

❁

14

❁

❁

الـعــدد � 689شـــباط 2021

الدرا�ســات والبحوث

¯
¯
¯
¯
¯
¯

الجامعات والتنمية الم�ستدامة
إ��شكالية الأنا والآخر في الرواية العربية
م�شكــالت الطفولــة و�أثرها في تكوين ال�شخ�صية
�شعرية المعلقات ...قراءة في �ضوء ا أل�سطورة
�صورة الج�سد بين ال�سواء واالنحراف
ثراء مواد العمل الفني في م�صر في الع�صر الفرعوني
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الدرا�سات والبحوث

اجلامعات والتنمية امل�ستدامة
د .وائل مع ــال

الع�ض ��اء ف ��ي أ
ف ��ي ع ��ام ( )2015اعتم ��دت جمي ��ع الدول أ
الم ��م المتحدة �أه ��داف التنمية
الم�ستدامة ( ،)SDGsبو�صفها دعوة عالمية للعمل على إ�نهاء الفقر ،وحماية الكوكب ،و�ضمان
تمتع جميع النا�س بال�سالم واالزدهار بحلول عام ( .)2030و�أهداف التنمية الم�ستدامة ال�سبعة
ع�ش ��ر متكاملة ،من منطلق �أن العمل في مجال ما �س ��ي ؤ�ثر في النتائج في مجاالت �أخرى ،و�أن
التنمية يجب �أن توازن بين اال�ستدامة االجتماعية واالقت�صادية والبيئية.
وا ألهداف ال�سبعة ع�شر للتنمية الم�ستدامة هي:
رقم الهدف SDG

الهدف ()1

الق�ضاء على الفقر.

الهدف ()3

ال�صحة الجيدة والرفاهية.

الهدف ()2

الق�ضاء التام على الجوع.

الهدف ()4

جودة التعليم.

الهدف ()6

المياه النظيفة وال�صرف ال�صحي.
طاقة نظيفة وب�أ�سعار معقولة.

الهدف ()5
الهدف ()7

16

مو�ضوع الهدف

الم�ساواة بين الجن�سين.
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الهدف ()8

العمل الالئق والنمو االقت�صادي.

الهدف ()10

الح ُّد من عدم الم�ساواة.

الهدف ()9

الهدف ()11
الهدف ()12
الهدف ()13
الهدف ()14
الهدف ()15
الهدف ()16
الهدف ()17

ال�صناعة واالبتكار والبنية التحتية.

المدن والمجتمعات الم�ستدامة.
والنتاج الم�س�ؤوالن.
اال�ستهالك إ

العمل المناخي.

الحياة تحت الماء.
الحياة في البر.

ال�سالم والعدالة والم�ؤ�س�سات القوية.
عقد ال�شراكات لتحقيق ا ألهداف.

وف� � ��ي ا أل�سب� � ��وع الما�ضي� ،أ�صدرت م�ؤ�س�س� � ��ة تايمز للتعليم العالي «ت�صني� � ��ف الجامعات وفق
ت�أثيره� � ��ا العالم� � ��ي» « »Global Impact Rankingلع� � ��ام ( ،)2021وهي ج� � ��داول ا ألداء العالمية

تقي� � ��م الجامعات وفقاً ألهداف ا ألمم المتح� � ��دة للتنمية الم�ستدامة (،)SDGs
الوحيدة التي ّ
�إذ تُبن� � ��ى عملية التقييم على م�ؤ�شرات ُمعايرة بعناية لتوفي� � ��ر مقارنة �شاملة ومتوازنة عبر �أربعة

والدارة الم�س�ؤول� � ��ة  ،stewardshipوالخدمة المجتمعية
مجاالت وا�سعة هي :البح� � ��ث العلمي ،إ

 ،outreachوالتعليم.

�أت� � ��ت جامع� � ��ة مان�ش�ستر في المملكة المتح� � ��دة على ر�أ�س قائمة ت�ض� � ��م �أكثر من 1100
ت�صدرت العمل من �أج� � ��ل تحقيق �أهداف التنمي� � ��ة الم�ستدامة أ
للمم
جامع� � ��ة حول العال� � ��م
ّ

لل�صدار الثالث من ج� � ��داول الت�صنيف ال�سنوية التي �صدرت في
المتح� � ��دة ( ،)SDGsوفقاً إ

 21ني�سان.

ولكن فيما يتعلق ب�أنظمة التعليم العالي ،ف�إن النظام الم ّتبع في �أ�ستراليا كان الرائد عالمياً،
�إذ ح�صل� � ��ت الجامع� � ��ات ا أل�سترالية على �أربعة مراكز من بين الع�ش� � ��رة ا ألوائل� ،أي �أكثر بثالث
مرات من �أي دولة �أخرى في العالم.

في المجموع ،ح�صلت  17جامعة من  10دول مختلفة على المركز ا ألول عبر  18ت�صنيفاً،

بما في ذلك المك�سيك وتايالند وجنوب �إفريقيا والمملكة العربية ال�سعودية.
الـعــدد � 689شـــباط 2021

17

الجامعات والتنمية الم�ستدامة

تقي� � ��م هذه الت�صنيف� � ��ات التزام الجامع� � ��ة باال�ستدامة على الم�ست� � ��وى الم�ؤ�س�سي والمحلي
ّ
والقليمي والعالمي ،وف� � ��ق طيف وا�سع من المعايير ،بدءاً من الجامعات المحايدة-
والوطني إ
الكرب� � ��ون carbon neutral campuses
وانتهاء بتلك التي تقيم �شراكات عالمية ت�ستجيب لوباء
ً
 COVID-19على م�ستوى متعدد الجن�سيات.
�أطلق� � ��ت م�ؤ�س�سة تايمز للتعليم العالي ت�صنيف الت�أثير العالمي في عام ( ،)2019وهي �أول
محاولة عالمية لقيا�س تقدم الجامعة نحو �أهداف التنمية الم�ستدامة ال�سبعة ع�شر .وقد وفّر
هدف من �أه� � ��داف التنمية الم�ستدامة،
ذل� � ��ك ما مجموعه  18ت�صنيف � � �اً ،بمع ّدل ت�صنيف لكل ٍ
�إ�ضافة �إلى جدول الت�صنيف العام.

احتلت جامعة مان�ش�ستر المرتبة ا ألولى في الجدول العام بعد ح�صولها على المركز ا ألول
ف� � ��ي عملها نحو كل من الهدف ( 11المدن والمجتمعات الم�ستدامة) والهدف ( 12اال�ستهالك
والنتاج الم�س�ؤوالن) ،وح�صولها على المركز الثاني للهدف ( 14الحياة تحت الماء).
إ
�أعرب� � ��ت نان�سي روثوي� � ��ل  Nancy Rothwellرئي�سة جامعة مان�ش�ستر ع� � ��ن �سعادة الجامعة
لت�صدره� � ��ا جامع� � ��ات العالم في جداول ت�صني� � ��ف الت�أثير لهذا لع� � ��ام ( ،)2021مع ت�أكيدها �أن
متنام من الجامعات الملتزمة بقيا�س
«ا أله� � ��م من ذلك �أننا �سعداء ب � � ��أن نكون جزءاً من مجتمع
ٍ
وم�شاركة ت�أثيرها المجتمعي».
تقدر التقييمات التي تقدمها الت�صنيفات حول �أدائها في كل هدف من
وقالت «�إن الجامعة ِّ
ا ألهداف العالمية ،و�أنها تغطي كل جانب من جوانب ت�أثير الجامعة :بحثنا وتدري�سنا وتعليمنا
وتفاعلنا مع الجمهور وكيف نعمل كم�ؤ�س�سات كبيرة في مدننا ومناطقنا».

�أف�ضل  10ؤ
م��س�سات في الترتيب العام
�إ ّن �أف�ضل  10م�ؤ�س�سات في الترتيب العام هي ا آلتية:
الترتيب

الجامعة

البلد

ا ألول

جامعة مان�ش�ستر University of Manchester

المملكة المتحدة

الثاني

جامعة �سيدني University of Sydney

�أ�ستراليا

الثالث

المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن RMIT University

�أ�ستراليا

الرابع

جامعة التروب La Trobe University

�أ�ستراليا
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الخام�س

جامعة كوينز Queen’s University

كندا

ال�ساد�س

جامعة ولونغونغ University of Wollongong

�أ�ستراليا

جامعة �ألبورغ Aalborg University

الدنمارك

جامعة كوليدج كورك University College Cork

�إيرلندا

الثامن
التا�سع

جامعة والية �أريزونا Arizona State University Tempe

الواليات المتحدة

جامعة �أوكالند University of Auckland

نيوزيلندا

وف� � ��ي حين هيمنت الدول الغربية على المراكز الع�ش� � ��رة ا ألولى ،ظهرت  24دولة من �ست
والتميز عبر
عال م� � ��ن االلتزام
ق� � ��ارات في قائمة �أف�ض� � ��ل  100جامعة ،مما يدل على م�ستوى ٍ
ُّ
التعليم العالي العالمي لتحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة.
�شملت ج� � ��داول الت�صنيف لهذا العام عدداً كبيراً من الجامع� � ��ات بلغ  1115م�ؤ�س�سة تعليم
عال ،ا ألمر الذي يُبرهن ،بح�سب فيل باتي  Phil Batyكبير م�س�ؤولي المعرفة في م�ؤ�س�سة تايمز
ٍ
للتعليم العال� � ��ي � ،THEأن الجامعات تُثبت «مدى �أهميتها في م�ساعدة المجتمع العالمي على
ح ّل بع�ض �أ�صعب تحدياته» .كما �أن نتائج ت�صنيفات هذا العام «تُظهر تما�سك الم�ؤ�س�سات في
جمي� � ��ع �أنحاء العالم من �أجل هدف م�شترك واحد ،مع وجود ممثلين من  24دولة ومنطقة من
العالم ،و�ست قارات في قائمة �أف�ضل  100جامعة».

وق� � ��د �أتت جميع الجامعات ا أل�سترالية الم�شاركة في قائمة �أف�ضل  200جامعة .وفي حين
ج� � ��اءت جامعة �سيدن� � ��ي في المرتبة ا ألولى في تحقيقها لله� � ��دف ال�ساد�س من �أهداف التنمية
ت�صدرت جامعة كانبيرا University
الم�ستدامة ( SDG 6المياه النظيفة وال�صرف ال�صحي)،
ّ
(الحد من ع� � ��دم الم�ساواة) ،واحتلت جامعة
 of Canberraج� � ��دول اله� � ��دف العا�شر SDG 10
ّ
الت� � ��روب  La Trobe Universityالمرتب� � ��ة ا ألولى في جدول الهدف الخام�س ع�شر SDG 15
البر) ،و�صعدت جامع� � ��ة نيوكا�س� � ��ل  University of Newcastleمن المرتبة 82
(الحي� � ��اة ف� � ��ي ّ
في ج� � ��دول العام الما�ضي لتحت� � ��ل المرتبة ا ألولى في جدول اله� � ��دف ال�سابع ع�شر SDG 17
(ال�شراكات من �أجل تحقيق ا ألهداف).
عال ف� � ��ي هذا الت�صنيف للم� � ��رة ا ألولى ،وح�صلت
وق� � ��د دخل نح� � ��و  405م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
جامع� � ��ة كوينز الكندي� � ��ة  Queen’s Universityعلى المركز الخام�� � ��س في الت�صنيف العام،
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وت�ص� � ��درت جدول الهدف ا ألول من ا ألهداف العالمية للتنمية الم�ستدامة ( SDG 1الق�ضاء
على الفقر).
�أعلى الجامعات مرتبة ح�سب �أهداف التنمية الم�ستدامة SDG

هدف من �أه� � ��داف التنمية الم�ستدامة
الجامع� � ��ات التي ح�صلت على المرك� � ��ز ا ألول لكل
ٍ
 SDGهي:
ترتيب الهدف SDG

مو�ضوع الهدف

البلد

الجامعة

الهدف ()1

الق�ضاء على الفقر

الهدف ()2

الق�ضاء التام على الجوع جامع� � ��ة متروبوليت� � ��ان الم�ستقل� � ��ة المك�سيك

جامعة كوينز  Queen’s Universityكندا
Metropolitan Autonomous

الهدف ()3

University
ال�صحة الجيدة والرفاهية جامع� � ��ة �أوريغ� � ��ون لل�صح� � ��ة والعلوم الواليات المتحدة
Science

and

Health

Oregon

الهدف ()4

جودة التعليم

University
�ألب� � ��ورغ
جامع� � ��ة

الهدف ()5

الم�ساواة بين الجن�سين

University
جامعة ا ألميرة نورة بنت عبد الرحمن ال�سعودية

الهدف ()6

Abdulrahman University
المي�� ��اه النظيف�� ��ة وال�صرف جامع�� ��ة �سيدن�� ��ي  University ofا�ستراليا

الهدف ()7

Sydney
ال�صحي
أ
طاق� � ��ة نظيف� � ��ة وب��سعار جامع� � ��ة المل� � ��ك مونغك� � ��وت للتكنولوجيا تايالند

bint

معقولة
الهدف ()8

Princess

King Mongkut’s University of

Technology
العم� � ��ل الالئ� � ��ق والنم� � ��و جامعة جوهان�سبرغ  University ofجنوب �إفريقيا

االقت�صادي
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الهدف ()9

ال�صناعة واالبتكار والبنية  -1جامع� � ��ة كولومبي� � ��ا البريطاني� � ��ة كندا
التحتية

University of British Columbia
 -2جامعة دلف� � ��ت للتكنولوجيا  Delftهولندا
,University of Technology
أ
 -3جامعة ميونيخ التقنية � Technicalلمانيا
University of Munich
 -4جامع� � ��ة تورنتو  University ofكندا

الهدف ( )10الحد من عدم الم�ساواة

Toronto
جامعة كانبيرا � University of Canberraأ�ستراليا

الهدف ( )11الم� � ��دن والمجتمع� � ��ات جامعة مان�ش�ست� � ��ر  University ofالمملكة المتحدة
الم�ستدامة
والنتاج
الهدف ( )12اال�ستهالك إ
الم�س�ؤوالن
الهدف ( )13العمل المناخي

Manchester
جامعة مان�ش�ستر  University of Manchesterالمملكة المتحدة
جامعة بافالو  University at Buffaloالمملكة المتحدة

الهدف ( )14الحياة تحت الماء

جامعة بليموث  University of Plymouthالمملكة المتحدة

الهدف ( )15الحياة في البر

جامعة التروب � La Trobe Universityأ�ستراليا
جامعة كوينز  Queen’s Universityكندا

الهدف ( )16ال�سالم والعدالة
والم�ؤ�س�سات القوية
الهدف ( )17عقد ال�ش� � ��راكات لتحقيق جامع� � ��ة نيوكا�س� � ��ل � University ofأ�ستراليا
Newcastle
ا ألهداف

رئي�� � ��س جامعة جوهان�سبرغ في جنوب �إفريقيا ،البروفي�سور ت�شيليدزي مارواال ،shilidzi Marwala
� أ ّك� � ��د �أن ح�صول جامعته على الترتيب ا ألعلى لهدف التنمية الم�ستدامة الثامن  - SDG 8بعد

�أن احتل� � ��ت المرتبة  48في العام الما�ض� � ��ي  -كان «�إنجازاً ا�ستثنائياً» ،ولكن عملها في معالجة
الق�ضايا العالمية يتجلى �أي�ضاً في �أنها جاءت من بين �أف�ضل  100مرتبة في الجدول العام� ،أي
في المركز  .92و� أ ّكد ا�ستمرار الجامعة وثباتها «في دعم �أهداف التنمية الم�ستدامة أ
للمم المتحدة
من خالل البحث العلمي ،والتعليم والتعلُّم ،والتوا�صل والم�شاركة المجتمعية ،ونقل المعرفة».
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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م������ن جهته ،و�صف نائب رئي�������س جامعة التروب البروفي�سور ج������ون ديوار الت�صنيفات
ب�أنه������ا كانت «ت�أييداً بارزاً» اللتزام الجامعة بتح�سين نوعية الحياة ،وال�صحة ،والبيئة ،من

خ���ل��ال �أبحاث عميقة الت�أثير ،وتعليم االبتكار وال�شراكات الهادفة على الم�ستوى المحلي
والوطن������ي والعالمي .و�أ�ضاف�« :إن الظهور ا ألول في العال������م لحماية الحياة على ا ألر�ض

ي�سلّ������ط ال�ضوء عل������ى الدور الرائد لجامعة التروب في البحث ع������ن طرائق �أف�ضل إلنتاج
اله�شة» ،و�إ ّن
�أغذية و�أدوية عالية الجودة مع تقليل الت�أثير البيئي وا�ستعادة النظم البيئية
ّ
هذه الت�صنيفات تعك�س مدى تقارب قيم وطموحات جامعة التروب «مع الق�ضايا العالمية
المهم������ة والعمل الحقيق������ي الذي نقوم به للتوافق مع �أه������داف التنمية الم�ستدامة أ
للمم

المتحدة وتعزيزها».

الدول ا ألكثر تمثي ًال
على ال�صعيد العالمي ،رو�سيا هي الدولة ا ألكثر تمثي ً
ال في هذا الت�صنيف� ،إذ يوجد لديها

عال م�ص َّنفة ،تليه� � ��ا اليابان ولديها  85م�ؤ�س�س� � ��ة م�صنفة ،ثم الهند (،)57
 86م�ؤ�س�س� � ��ة تعليم ٍ

وتركي� � ��ا ( ،)55والمملكة المتحدة والواليات المتحدة (كالهما  ،)52والبرازيل ( ،)47وباك�ستان
و�إ�سبانيا (كالهما  ،)40والعراق (.)38

و� أ ّم� � ��ا على �صعيد المنطق� � ��ة العربية ،فكانت العراق هي الدولة ا ألكث� � ��ر تمثي ً
ال بين الدول

العربي� � ��ة ،ولها ( 38جامعة) م�ص ّنفة في الجدول العام ،تلتها م�صر ( 25جامعة) ،ثم ال�سعودية
وتون�س ( لكل منها  12جامعة) ،وا ألردن ( 11جامعة) ،والمغرب ( 7جامعات) ،ولكل من لبنان
والمارات العربية المتح� � ��دة ( 4جامعات) ،والبحرين ( 3جامعات)،
والجزائ� � ��ر ( 6جامعات) ،إ

وفل�سطين (جامعتان) ،ولكل من ال�سودان وقطر والكويت (جامعة واحدة) .ولم تت�ضمن جداول
الت�صنيف �أي جامعة �سورية عامة �أو خا�صة.

منهجية الت�صنيف
وفقاً لرئي�س ق�سم البيانات لدى م�ؤ�س�سة تايمز للتعليم العالي دنكان رو�س Duncan Ross
في �شرحه للمنهجية ،من الم�أمول �أن تكون الت�صنيفات «حافزاً للعمل ،و�آلية لم�ساءلة جامعاتنا،

وفر�صة لها لت�سليط ال�ضوء على العمل الرائع الذي تقوم به بالفعل».
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تعم� � ��ل ت�صنيفات التايمز على تقييم الجامعات با�ستخدام مقايي�س  metricsلكل هدف من
�أه� � ��داف التنمية الم�ستدامة ال�سبعة ع�شر .وقد ُجمعت البيان� � ��ات من الجامعات ومن م�ؤ�س�سة
 ،Elsevierوط ِّورت المقايي�س بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة .Vertigo Ventures

هدف من �أهداف التنمية الم�ستدامة،
تُعر�ض النتائج في  18جدول دوري،
بمعدل جدول لكل ٍ
ّ
وج� � ��دول للترتي� � ��ب العام .وكي تظهر الجامعات في جدول الترتي� � ��ب العام ،يجب �أن تكون قد
تقدمت للتر�شح للهدف ال�سابع ع�شر للتنمية الم�ستدامة ( SDG 17ال�شراكات من �أجل تحقيق
ّ
أ
أ
أ
أ
ا ألهداف) ،ولثالثة �هداف �خرى على القل من �هداف التنمية الم�ستدامة.

ووفق � � �اً لم�ؤ�س�سة تايمز للتعليم العالي ،تُح�س� � ��ب النتيجة النهائية للجامعة في الجدول العام
بدم� � ��ج درجاتها في  SDG 17مع �أعلى ثالث درجات من بي� � ��ن ا ألهداف ال�ستة ع�شر المتبقية.
الجمالية ،في حين يزن كل
يمثل الهدف  17من �أهداف التنمية الم�ستدامة ( )%22من النتيجة إ
بناء على
هدف من �أهداف التنمية الم�ستدامة ا ألخرى ( .)%26وهذا يعني �أن الجامعات تُ َّ
�سجل ً
مجموعة مختلفة من �أهداف التنمية الم�ستدامة ،اعتماداً على المجاالت التي تركّز عليها.

قيم �إ�سهام الجامعة في �أه� � ��داف التنمية الم�ستدامة الفردية على �أ�سا�س مقايي�س البحث
يُ َّ
العلم� � ��ي ( ،)%27وغيرها من المعايير القائمة على ا ألدل� � ��ة .لذلك ،على �سبيل المثال ،ي�ستند
اله� � ��دف ( 1الق�ضاء عل� � ��ى الفقر) �إلى البحوث العلمية حول الفقر بما في ذلك القيمة العلمية
للبح� � ��ث واال�ست�شهادات� ،إ�ضافة �إلى عدد ا ألوراق البحثية التي �شاركت الجامعة في ت�أليفها مع
جامع� � ��ة يقع مقرها في بلد منخف�ض �أو متو�سط الدخل؛ ومن العوامل ا ألخرى ،ن�سبة الطالب
الذين يتل ّقون م�ساعدات مالية؛ بو�صفها دلي ً
ال على وجود برامج جامعية لمكافحة الفقر تقدم
دعماً للطالب ورافداً للمجتمع.
وتع ُّد المقارنة مع ت�صنيفات ال�سنوات ال�سابقة �أمراً� ،صعباً ألن عدد الم�ؤ�س�سات الم�شاركة
عال� ،أي بمقدار ( ،%38من  556في عام � 2019إلى  767في
زاد بمقدار ( )211م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
ع� � ��ام  2020ثم �إلى  1240هذا العام)؛ ثانياً ،ارتفع عدد �أهداف التنمية الم�ستدامة المدرجة
عامي ( 2019و  ،)2020مما �أدى �إلى زيادة عدد المقايي�س التي يُ�ص ّنف
من (� 11إلى  )17بين َ
وفقها.

وي�شرح فيل باتي كبير م�س�ؤولي المعرفة في م�ؤ�س�سة تايمز للتعليم العالي �أهمية ت�صنيفات
من�ص� � ��ة للجامعات في كل ركن م� � ��ن �أركان الكوكب إلظهار
تايم� � ��ز للت�أثير بقول� � ��ه �إنّها« :تقدم ّ
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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القبال القيا�سي هذا العام يُظهر مدى ال�سعي الكبير
التزامها الن�شط باال�ستدامة» ،م�ؤكداً �أن إ
ال� � ��ذي تُظهره الجامعات لت�أخذ مكانها في هذا الت�صنيف وت�ؤدي دورها الحيوي في المجتمع.
«�إ ّن النجاح في �أي من �أهداف التنمية الم�ستدامة يعني �أن تكون م�س�ؤوالً على كل الم�ستويات،
ب� � ��دءاً من الم�ؤ�س�سات الفردية ،و�صوالً �إلى ال�شركات متعددة الجن�سيات .لذلك ،ف�إنه مما يدعو
لل�سع� � ��ادة �أن نرى ع� � ��دداً متزايداً من الجامعات المبتدئة في ه� � ��ذا المجال ،تت�أهل هذا العام،
وهذا يُظهر مدى جدية دورها في الم�ساعدة على �ضمان م�ستقبل م�ستدام».

الجامعات والتنمية الم�ستدامة
للجامع� � ��ات مكانة فريدة في تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة؛ فهي الم�ؤ�س�سات الرئي�سة
المعنية على ال�صعيد العالمي ب�إنتاج المعارف العلمية والتكنولوجية واالجتماعية .فمن خالل
البح� � ��وث العلمية ،ت�ؤدي الجامعات دوراً فريداً في �إنتاج مع� � ��ارف وابتكارات جديدة لمواجهة
التحديات العالمية .ومن خالل التدري�س ،تط ِّور الجامعات �أجياالً من القادة الجدد والمهنيين
المهرة القادرين على ت�شخي�ص ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم فيما يخ�ص الركائز
الث� �ل��اث للتنمي� � ��ة الم�ستدامة وهي :التنمي� � ��ة االقت�صادية ،والعدالة االجتماعي� � ��ة ،واال�ستدامة
البيئي� � ��ة .ومن خالل الم�شارك� � ��ة المجتمعية ،تعمل الجامعات مع مجموع� � ��ة متنوعة غنية من
لل�سهام
�أ�صح� � ��اب الم�صلحة بما في ذلك الحكوم� � ��ات ،والقطاع الخا�ص ،والمجتمع المدني ،إ
في الت�أثير المحلي والوطني و العالمي.
كثير من جامع� � ��ات العالم عن اهتمامه ال�شدي� � ��د باالنخراط في
م� � ��ن هذا المنطلق َّ
عب� � ��ر ٌ
�أجندة التنمية الم�ستدامة عبر �إدخال برامج تعليمية جديدة لتعليم قادة الغد تحديات التنمية
الم�ستدام� � ��ة ،وهي تحدي� � ��ات متعددة المجاالت .وقد تجلى اهتم� � ��ام الجامعات هذا باعتماد
برامجه� � ��ا البحثية حول التنمية الم�ستدامة ف� � ��ي مو�ضوعات منها الفقر ،والطاقات المتجددة،
والتغي� � ��ر المناخي ،وت�سوية النزاعات ،وغيرها ...وكذلك من خالل ن�شاطاتها وممار�ساتها على
�صعيد الحرم الجامعي مثل تخفي�ض انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون في الحرم الجامعي و�صوالً
�إل� � ��ى الح� � ��رم الجامعي المحايد للكربون وغيره� � ��ا من الن�شاطات .يُ�ض� � ��اف �إلى هذا انخراط
الجامعة في برامج التوا�صل والريادة من خالل ت�شبيك جميع ا ألطراف المعنية الرئي�سة -من
الحكومة وم�ؤ�س�سات ا ألعمال والمجتم� � ��ع المدني وا ألو�ساط ا ألكاديمية -للتعاون معاً من �أجل
تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة.
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فعل� � ��ى �سبيل المثال ،تخطط جامعة والي� � ��ة �أريزونا إلن�شاء مختب� � ��ر رئي�سي جديد للحلول
البيئي� � ��ة ،وتعهدت بقيادة ا ألو�ساط ا ألكاديمية في مكافحة التهديدات العالمية البيئية الرهيبة

التي يواجهها كوكبنا ،وذلك عبر م�شاركة حلفاء من القطاع الخا�ص واحت�ضانهم .وترى الجامعة
�أن الم�شروع الذي يحت ّل مقراً جديداً بقيمة  200مليون دوالر ،وهو �أكبر مبنى بحثي في حرم
جامعة �أريزونا في تيمبي  ،Tempe campusي�أتي تتويجاً لجهود ا�ستمرت عقدين بذلها رئي�س
الجامعة لتحويل العلوم الجامعية �إلى �أداة ت�أثير مجتمعي.

وقال البروفي�س� � ��ور كرو (رئي�س الجامعة) �إن الهدف من المختبر الجديد المكون من 550

الن�سان حينما جمعت ما بين
عا ِلم � � �اً هو تكرار ما فعلته الجامعات في العالم لخدم� � ��ة �صحة إ

عل� � ��وم الكيمياء والبيولوجي� � ��ا والهند�سة والفيزياء وعلم المواد لتطوي� � ��ر العلوم الطبية .هدف
المختبر الجديد هو تكرار ال�شيء نف�سه ،لكن من �أجل �صحة الكوكب الذي نعي�ش فيه .وو�صف
البروفي�س� � ��ور كرو مختبر الم�ستقبل العالمي  The Global Futures Laboratoryالجديد ب�أنه:
«كلية طب لعالقتنا مع ا ألر�ض».
و�إحدى ا ألمثلة ا ألولية الرئي�سة الواعدة التي يعتقد مختبر الم�ستقبل العالمي �أنها �ستُ�سفِ ر
ع� � ��ن نتائج حقيقية هي تقنية اخترعتْها جامعة �أريزون� � ��ا و ُع ِرفت با�سم «ا أل�شجار الميكانيكية»

« ،»mechanical treesوه� � ��ي �شبكة �ضخمة من هياكل التر�شيح المكونة من طابقين ،يمكن �أن
تمت�ص ثاني �أك�سيد الكربون من الغالف الجوي .تحب�س هذه ا ألجهزة ثاني �أك�سيد الكربون في
َّ

�أقرا�ص يمكن بيعها لال�ستخدام� � ��ات ال�صناعية مثل البيوت الزجاجية �أو الم�شروبات الغازية.
وت�أمل الجامعة �أن تجني بع�ض ا ألرباح من هذه المبيعات ،ا ألمر الذي �أدى �إلى ت�أ�سي�س �شركة
با�سم  Silicon Kingdom Holdingsلهذا الغر�ض.

وقد �سبق للرابطة الدولية للجامعات ،والوكالة الجامعية للفرانكفونية ،ورابطة جامعات
الكومنول� � ��ث (التي تمثّل مجتمعة �أكثر م� � ��ن  2000جامعة على م�ستوى العالم) �أن �أ�صدرت

بياناً في ختام المنتدى ال�سيا�سي رفيع الم�ستوى أ
للمم المتحدة ب�ش�أن التنمية الم�ستدامة،
الذي عقد في نيويورك في عام ( )2019ونظّ مته «مبادرة التعليم العالي لال�ستدامة» �أكدت
وجددت الدعوة �إلى
فيه �أهمية التعليم العالي من �أجل تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة،
ّ
�شراكات داخل القط� � ��اع وخارجه لتحقيق ا ألهداف المن�شودة ،و�أكدت �أنه ال يمكن تحقيق
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�أي ه� � ��دف من �أهداف التنمية الم�ستدامة ال�سبعة ع�شر دون �إ�سهام التعليم العالي والبحث

العلمي.

وقد �أطلق المنتدى �شبكة جديدة لزيادة �إ�سهام الجامعات في �أهداف التنمية الم�ستدامة.
ت�سخر جهودها لهذا الغر�ض .وهذا يعني �أن تعمل
الجامعات ألن
ودعا -في بيان �أ�صدره-
ِ
ِّ
ف� � ��ي هذا االتجاه على �صعيد المناهج الدرا�سية ،والبح� � ��ث العلمي ،والحرم الجامعي ،في
�آن معاً.

لكن ا�ستخدام
ت � � ��ؤدي الجامعات بطبيعة الح� � ��ال دوراً مهماً في حل الم�ش� � ��كالت العالميةّ ،
ي�شجع البحوث العلمية متعددة التخ�ص�صات،
�أهداف التنمية الم�ستدامة ب�صفتها �إطاراً مرجعياً ّ
ويح ّف� � ��ز الطالب عل� � ��ى مواجهة التحديات ب�صفتهم �أفراداً ،ويع � � � ّزز النظر �إلى الجامعات على

�أنه� � ��ا منارات موثوقة ،لديه� � ��ا دور حا�سم في التنمية .كما � أ ّن ال�شبك� � ��ة الجديدة �ستدعم جهود
الجامعات للم�شاركة المبا�ش� � ��رة في الخطة المر�سومة ألهداف التنمية الم�ستدامة ،ك�أن تدمج

التنمي� � ��ة الم�ستدامة في عملياتها� ،أو بو�ساطة الم�شاركة بالمواد التعلمية� ،أو عن طريق تطوير
�إ�ستراتيجيات بحثية تر ِّكز على �أهداف التنمية الم�ستدامة.

وت�ستند المبادرة الجديدة �إلى الدور طويل ا ألمد الذي � أ َّدتْه الرابطات الجامعية الثالث
للترويج ألهمية التعليم العالي في التنمية الم�ستدامة ،و�إلى خبراتها في �إن�شاء ال�شبكات

التي تعالج التحديات العالمية وربطها فيما بينها ،و�إلى م�شاركاتها مع المبادرات الحالية
مثل مبادرة ( )SDG Accordالتي �أطلقتْها في عام  2017جمعية البيئة للجامعات والكليات

 ،)The Environmental Association for Universities and Colleges)EAUCوبدعم
الداعمين؛ وتهدف هذه المبادرة
من �أكثر م� � ��ن � 60شبكة من �شبكات اال�ستدامة وال�شركاء ّ

�إل� � ��ى تحفيز التعليم العالي على ت�أدية دور حا�سم في تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة،
والدفع باتجاه تطوير هذا الدور .كذلك هو �ش�أن مبادرة «�شبكات حلول التنمية الم�ستدامة»

 Sustainable Development Network Solutionsالت� � ��ي تعم� � ��ل من� � ��ذ عام  2012تحت
رعاية ا ألمين العام أ
للمم المتحدة لدعم تنفيذ �أهداف التنمية الم�ستدامة ،واتفاق باري�س

ب�ش � � ��أن التغير المناخي .علماً �أن ال�شبكة الجدي� � ��دة �ستدعم التعاون بين �أع�ضاء الرابطات
الثالث ،و�ستعمل ب�صفتها من�صة دفاع قوية إلظهار �إ�سهام قطاع التعليم العالي في جمهور
�أو�سع.
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ولكن هناك نقاط �أخرى يتوجب على الجامعات معالجتها كما تقول الدكتورة جوانا نيومان
 ،Joanna Newmanا ألمي� � ��ن العام لرابط� � ��ة جامعات الكومنولث؛ �إذ يتعين على الجامعات �أن
وتقدرها حق قدرها،
متعددة التخ�ص�صات
تغي� � ��ر �أ�سلوب عملها ،و�أن ت�ستثمر في المقارب� � ��ات
ّ
ّ
وتقيمه� � ��ا بما يتيح التقدم الوظيفي أ
للكاديميين وال ُـمحتَ�س� � ��ب �ضمن معايير ترقيتهم .وقالت
ّ
نيوم� � ��ان« :بالحديث عن �أهمي� � ��ة البحوث متعددة التخ�ص�صات بالن�سب� � ��ة �إلى �أهداف التنمية
الم�ستدام� � ��ة ،ف�إن معظم الجامعات تجد �صعوبة في التروي� � ��ج لهذا التوجه ،ألن العاملين في
المتقدم ال يزالون ينزعون �إلى التفكير والعمل ب�شكل منعزل».
البحث العلمي
ّ

الجامعات إالفريقية تن� ّضم إ�لى القافلة

وف� � ��ي �إفريقيا ،التزم ر�ؤ�ساء �أربع جامعات �إفريقية رائدة في �شهر �آذار ( ،)2021بالعمل
م� � ��ن �أجل تحقيق �أه� � ��داف ا ألمم المتحدة للتنمية الم�ستدام� � ��ة ( ،)SDGsبو�صفه جزءاً من
ميث� � ��اق عالم� � ��ي وقّعه  56رئي�ساً لم�ؤ�س�س� � ��ات التعليم العالي في العالم .وق� � ��د وقع الر�ؤ�ساء
ا ألربع� � ��ة على «البيان الم�شترك لقادة الجامعات العالمية ب�ش � � ��أن خطة التنمية الم�ستدامة
لعام (.»)2030
والجامع� � ��ات ا ألربعة هي :جامعة ماكيريري  Makerere Universityفي �أوغندا ،وجامعة
الغو�س  University of Lagosفي نيجيريا� ،إ�ضاف ًة �إلى جامعتَي �ستيلينبو�ش Stellenbosch
 Universityوكيب تاون  University of Cape Townفي جنوب �إفريقيا .وكان القادة ا ألربعة
النترنت لر�ؤ�ساء الجامعات حول «دور الجامعات في
يح�ض� � ��رون المنتدى العالمي ا ألول عبر إ
خطة  ،»2030الذي ا�ست�ضافته جامعة ت�شجيانغ  Zhejiang Universityفي ال�صين.

و ق� � ��ال البروفي�سور جوالم محمد به� � ��اي  ،Goolam Mohamedbhaiا ألمين العام ال�سابق
الفريقية والرئي�س الفخري للرابطة الدولي� � ��ة للجامعات� ،إنه على الرغم
التحاد الجامع� � ��ات إ
النمائية أ
لللفية
الفريقية لم تكن ن�شطة في تعزيز �أهداف ا ألمم المتحدة إ
م� � ��ن �أن الجامعات إ
(� ،)MDGsإال �أنه� � ��ا �أكثر ن�شاطاً فيم� � ��ا يتعلق با ألهداف العالمية للتنمية الم�ستدامة (،)SDGs
النمائي� � ��ة أ
النمائي العالمي .و�أ�ضاف:
لللفية في جدول ا ألعمال إ
التي حلت محل ا ألهداف إ
الفريقية ي�ؤيد تماماً اتفاقية عامة ب�ش � � ��أن العمل على دعم
«�إن تحال� � ��ف الجامعات البحثي� � ��ة إ
تحقي� � ��ق �أهداف التنمي� � ��ة الم�ستدامة .وهذا هو �أحد المثل العلي� � ��ا الكامنة وراء �إن�شاء تحالف
الفريقية».
الجامعات البحثية إ
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دليل الجامعات إلطالق �أهداف التنمية الم�ستدامة

ال�شارة هنا �إلى �أن �شبكة حل� � ��ول التنمية الم�ستدامة في �أ�ستراليا والمحيط الهادئ
تج� � ��در إ
 َ� Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Australia/Pacificأع� � � َّ�دت

بالتعاون مع الجامعات ا أل�سترالية والنيوزيلندية دلي ً
ال مفيداً للغاية من �أربعة محاور للجامعات
لال�شت� � ��راك في �أهداف التنمي� � ��ة الم�ستدامة بعنوان�« :إطالق �أه� � ��داف التنمية الم�ستدامة في
وتتلخ�ص محاور الدليل في ا آلتي:
الجامعات».
ّ
 -المحور ا ألول� :إدخال برامج تعليمية جديدة لتعليم قادة الغد التحديات متعددة المجاالت

للتنمية الم�ستدامة.

 -المح� � ��ور الثان� � ��ي :تعزيز البرامج البحثي� � ��ة في الجامعات حول التنمي� � ��ة الم�ستدامة في

مو�ضوعات منها :الفقر ،والطاقة المتجددة ،وت�سوية النزاعات.

 -المح� � ��ور الثالث� :إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة على م�ست� � ��وى الجامعة لتن�سيق �أن�شطة �أهداف

التنمية الم�ستدامة بين مختلف �إدارات الجامعة.

 المحور الرابع :انخراط الجامعة في برامج التوا�صل والريادة عن طريق تجميع ا ألطرافالمعني� � ��ة الرئي�سية كله� � ��ا  -من الحكومة وم�ؤ�س�س� � ��ات ا ألعمال والمجتم� � ��ع المدني وا ألو�ساط
ا ألكاديمية  -للتعاون معاً من �أجل تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة.

اال�ستدامة على �صعيد الحرم الجامعي
ال ينبغ� � ��ي �أن يقت�صر دور الجامعات على �إدماج مفاهي� � ��م التنمية الم�ستدامة في برامجها
التعليم� � ��ة وبرامجه� � ��ا البحثية فح�سب ،بل ال ب ّد �أن يتعداه �إل� � ��ى ممار�ساتها الفعلية على �صعيد

فكثير م� � ��ن الجامعات في العالم و�ضعت خطط � � �اً لتحويل حرمها الجامعي
الح� � ��رم الجامعي،
ٌ
�إل� � ��ى «حرم �أخ�ضر» �أي �صديق للبيئة ،وذلك بتخفي� � ��ف انبعاثات الكربون ،وا�ستخدام الطاقات

الجراءات .ومن ا ألمثلة المهمة على ذلك «حالة
المتجددة ،و�إعادة تدوير المياه ،وغيرها من إ
الط� � ��وارئ المتعلقة بتغير المن� � ��اخ» التي �أعلنتها جامعة بري�ست� � ��ول البريطانية University of

واليجابي باتخاذ �إجراءات ذات �صلة بالتغير المناخي،
 ،Bristolو�أك� � ��دت فيها التزامها القوي إ
تت�سبب بها .وقد �سبق و�أن خ ّف�ضت
للحد من انبعاثات الكربون التي
وتع ّهدت ب�أن تعمل جاهدة
ِّ
ّ
الجامع� � ��ة انبعاث� � ��ات الكربون بن�سب� � ��ة ( )%27منذ عام ( )2005بف�ض� � ��ل مجموعة من التدابير
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التقني� � ��ة ،بما في ذلك عنا�صر التحكم في التدفئ� � ��ة وا�ستعمال �إ�ضاءة ب�صمامات ثنائية باعثة
لل�ضوء ( .)LEDوتعهدت ب�أن ت�صبح محايدة للكربون بحلول عام (� ،)2030أي �إ َّن المق�صود هو
� أ ْن تنخف�ض انبعاثاتها من الكربون �إلى درجة ال�صفر .وفي �شهر �آذار من عام (� ،)2018أعلنت
الجامع� � ��ة عن خططها للتخلي تماماً عن جميع اال�ستثمارات في �شركات الوقود ا ألحفوري في
غ�ضون عامين.

تعد كلية بوودوين  Bowdoin Collegeف� � ��ي والية مين ا ألمريكية مثاالً مهماً
وم� � ��ن جهتهاّ ،
�آخ� � ��ر؛ فق� � ��د �أ�صبح حرمها الجامعي محاي� � ��داً للكربون في ع� � ��ام (� ،)2018أي قبل عامين من
الجدول الزمني الذي تع َّهدت به بو�صفه جزءاً من التزاماتها ب�ش�أن الحد من التغير المناخي.
وم� � ��ن الجدير بالذكر في هذه ال�سياق �أن منظم� � ��ة ا ألمم المتحدة للبيئة �أ�صدرت مجموعة
�أدوات  Greening University Toolkitلم�ساع� � ��دة الجامع� � ��ات على ت�صميم وتطوير وتنفيذ
�إ�ستراتيجي� � ��ات للحرم الجامعي ا ألخ�ضر ذي الكفاءة في ا�ستخدام الموارد وتخفي�ض انبعاثات
الكربون.

جامعاتنا والتنمية الم�ستدامة
عل� � ��ى الرغ� � ��م من �أن كثيراً م� � ��ن البرامج التعليمة الت� � ��ي � أُحدثت في جامعاتن� � ��ا تتوافق مع
�أهداف التنمية الم�ستدامة� ،إال �أننا ما زلنا نفتقر �إلى �إ�ستراتيجية وطنية لدمج مفاهيم التنمية
الم�ستدام� � ��ة في برامجنا التعليمية ،وفي بحوثن� � ��ا العلمية ،وفي ممار�ساتنا على م�ستوى الحرم
الجامع� � ��ي .ولم تو�ضع حت� � ��ى ا آلن �أي خطط إلدماج مفاهيم التنمي� � ��ة الم�ستدامة في المناهج
الجامعية.

وم� � ��ن الم�ؤ�سف �ألاّ يك� � ��ون هناك وجود لجامعاتنا ف� � ��ي جداول ت�صني� � ��ف الت�أثير العالمي
للجامع� � ��ات �إل� � ��ى جانب كثير من الجامعات في المنطقة العربي� � ��ة ،وك� أ َّن جامعاتنا غير معنية
بالتحدي� � ��ات الم�شتركة التي تواجهنا جميعاً و�إيجاد حل� � ��ول لها ،والتي تتمثَّل في تغير المناخ،
والفق� � ��ر المدقع ،والعدالة االجتماعية ،وغيرها م� � ��ن التحديات .علماً �أن في �سورية جامعات
ت�ضع ن�صب عينيها �أهداف � � �اً �أ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة ،فقد �أحدثت جامعة دم�شق في كلية
الهند�س� � ��ة المعمارية عام (2008م) باال�شتراك مع جامعة مارن-ال-فالييه الفرن�سية Marne-
 la-Valléeماج�ستي� � ��ر «هند�سة المدن والتنمية الح�ضرية الم�ستدامة» وكثيراً من الم�ساقات
التعليمية في هذا البرنامج ترتبط ارتباطاً وثيقاً با ألهداف ال�سبعة ع�شر للتنمية الم�ستدامة.
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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كم� � ��ا �أحدثت جامعة المن� � ��ارة برامج واخت�صا�صات هدفها الخدم� � ��ة المجتمعية ال الربحية،
ومنها برنامج العالج الوظيفي.

كم� � ��ا ال بد �أن تعم� � ��ل جامعاتنا على تحويل الحرم الجامعي �إلى حرم «�أخ�ضر» ما �أمكن،
�أي �صدي� � � ٍ�ق للبيئة ،ويكون ذلك بتح�سين العزل ف� � ��ي ا ألبنية الجامعية ،ورفع كفاءة ا�ستخدام
الطاق� � ��ة فيها ،وا�ستخدام الطاقات المتجددة م� � ��ا �أمكن في تدفئة وتكييف المباني ،و�إعادة
الجراءات .وهذا بالت�أكيد لي�س
تدوي� � ��ر المياه وا�ستخدامها في ري الحدائق ،وغيرها م� � ��ن إ
با ألم� � ��ر الي�سير ،وقد يتطلب ا�ستثم� � ��ارات كبيرة ،ولكنه حتماً لي�س با ألم� � ��ر الم�ستحيل ،وله
انعكا�س� � ��ات �إيجابية على الحياة الطالبي� � ��ة وعلى البيئة الجامعية عموماً .كذلك ال يعقل �أن
تدر�س الجامعات مفاهيم التنمية الم�ستدامة وتكون ممار�ساتها على �صعيد الحرم الجامعي
ِّ
بعيدة كل البعد عنها.
وم� � ��ن ال�ضرورة بمكان �أن تت�صف ا ألبنية الدائم� � ��ة الحديثة للجامعات التي � ُأحدثت م�ؤخراً

مث� � ��ل جامعة طرطو�س ،وكذلك لفروع الجامعات في المحافظات مثل فروع جامعة دم�شق في
محافظ� � ��ات درعا وال�سويداء والقنيطرة ،با ألبنية ال�صديق� � ��ة للبيئة من حيث ت�صميمها ،ومواد
وجهت
�إن�شائه� � ��ا ،وعزلها ،وا�ستهالكها للطاقة ،وغيرها من ال�صفات .وكانت جامعة دم�شق قد ّ
القائمين على درا�سة هذه ا ألبنية بمراعاة ذلك.

ملحة ولي�ست خيار ًا
اال�ستدامة �ضرورة ّ

لم يعد االلتزام با ألهداف العالمية للتنمية الم�ستدامة خياراً ن�أخذ به �أو ال ن�أخذ ،بل �أ�صبح
بد لجمي� � ��ع الجامعات في العالم �أن تلتزم به .كما �أ�صبح وجود عن�صر
ملحة ومبد�ً أ ال ّ
�ض� � ��رورة َّ
اال�ستدام� � ��ة في الم�ساقات التعليمية كلها مطلب � � �اً و�شرطاً �أ�سا�سياً ال غنى عنه العتماد البرامج
ا ألكاديمية بالن�سبة �إلى م�ؤ�س�سات االعتماد العالمية.
ل� � ��ذا ف�إن �إعادة النظر في الخطط والمناهج �أ�صبحت من ا ألولويات ،وعلى مجل�س التعليم
العال� � ��ي �أن ي�ضع �إ�ستراتيجية وطني� � ��ة إلدراج مفاهيم التنمية الم�ستدامة في البرامج التعليمية
والبحثي� � ��ة للجامع� � ��ات ،وكذلك في ممار�ساته� � ��ا العملية على �صعي َدي داخ� � ��ل الحرم الجامعي
وخارجه.
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إ��شكالية أ
النا آ
والخر في الرواية العربية

الدرا�سات والبحوث

إ��شكالية ا ألنا وا آلخر يف الرواية العربية
ن ـ ــذيـ ــر جعفـ ـ ــر

أ
«النا آ
والخر في الرواية العربية» لي�س مو�ض ��وع ًا جديد ًا على طاولة البحث ،فقد تناولته
عربي ،وغير ندوة وم ؤ�تمر للرواية العربية ،لكن دوافع اختياري
كتب ودرا�سات عدة في غير بلد
ّ
لهذا البحث تعود �أو ًال :إ�لى �أن معظم الكتب والدرا�سات التي توقفت عنده ح�صرت جهدها في
ب�ضع روايات مثل« :ع�صفور من ال�شرق  »1938لتوفيق الحكيم ،و«قنديل �أم ها�شم »1944ليحيى
حق ��ي ،و«الح ��ي الالتيني  »1953ل�س ��هيل إ�دري�س ،و«مو�س ��م الهج ��رة إ�لى ال�ش ��مال »1966للطيب
ال�شكالية.
�صالح ،وظلت هذه الروايات تتكرر حتى بدت وك�أنها وحدها التي عنيت بهذه إ
�سواء فيما
وثاني ًا :بدا الت�شابه الطابع الغالب في البحوث والدرا�سات والكتب المن�شورة عنها ً
يتعلق بتحديد م�ص ��طلح أ
(النا آ
والخر) الذي ظل غائم ًا وملتب�س� � ًا وتتناو�شه تف�سيرات متباينة
واليديولوجية� ،أم فيما يتعلق بر ؤ�ية العالقة بين أ
ب�سبب تعدد مرجعياته العلمية أ
(النا) العربي
و(الخ ��ر) أ
آ
الوروبي ،التي لم تخرج كما ي�ش ��ير الدكتور جميل حم ��داوي عن (الر ؤ�ية االنبهارية،

والر ؤ�ي ��ة الح�ض ��ارية ،والر ؤ�ية ال�سيا�س ��ية الحقوقي ��ة ،والر ؤ�ية العدوانية) ،عل ��ى الرغم من تعدد
�صيغ التعبيرات عن هذه العالقة لدى الباحثين والدار�سين .وثالث ًا :إ�ن عالقة أ
«النا» بـ آ
«الخر»
عالق ��ة مركّبة ومعقّ دة ،وال�س� � ّيما في الخط ��اب الروائي الذي ال ُيعنى بتحدي ��د هذه العالقة �أو
إ�دراجها في م�س ��ارات �أنطولوجية قدر عنايته بتقديم حاالت ونماذج ب�ش ��رية و�أخالقيات ظاهرة
�أو م�ض ��مرة ل ��دى أ
«الن ��ا آ
والخر» ال يمكن ر�ص ��دها وتحديدها ،ألن لكل �شخ�ص ��ية روائية ر ؤ�يتَها
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الخا�ص���ة له���ذه العالقة التي قد تتماهى مع ر ؤ�ية الكاتب الحقيق���ي �أو تبتعد عنها ،فما تقوله
ال�شخ�ص���ية الروائية ال يمثّل دائم ًا ر�أي الكاتب نف�س���ه .ورابع ًا :ال يمكن التعويل على قول عابر
لعد الرواي���ة التي ورد فيه���ا ذلك القول تعبي���ر ًا عن العالقة بي���ن أ
«النا»
ل�شخ�ص���ية روائي���ة م���ا ّ
آ
و«الخر» ما لم تكن تلك العالقة محور ًا رئي�س ًا في ن�سيج تلك الرواية .وخام�س ًا :ال يمكن الحكم
عل���ى طبيع���ة هذه العالقة �أو ر�ص���دها وت�ص���نيفها بجهود فردية ألن ع�ش���رات أ
العم���ال الروائية
ف���ي مختل���ف أ
القط���ار العربية التي تناولت ه���ذه العالقة لم ُيلتفَت إ�ليها وهي ت�س���تدعي عم ًال
م ؤ��س�ساتي ًا ي�ضعها في �سياق مجمل البحوث والدرا�سات المنجزة بهذا الخ�صو�ص.
وم���ن هن���ا تب���دو الجهود ال�س���ابقة على �أهميته���ا الريادية في درا�س���ة ه���ذه العالقة مجرد
ا�س���تنتاجات محدودة عن ر�أي الكاتب �أو عبر �شخ�ص���يات روائية قليلة العدد ،ال تكفي وال تفي
بالو�ص���ول إ�لى اليقين المنهجي في بحث إ��ش���كالية العالقة ودرا�س���تها في مجمل ال�ص���ور التي
قدمته���ا الرواي���ة العربية .ولعل أ
ال�س���باب ال�س���ابقة تدفع الباحث إ�لى تغيي���ر اتجاه الدفّ ة نحو
الرواي���ات الت���ي ل���م ُت َ
عط حقَّ ه���ا مثل رواي���ات الري���ادة ال�س���ورية والروايات الخليجي���ة (عمان،
المارات ،الكويت) ،وبع�ض النماذج من م�ص���ر والعراق بو�ص���فها نماذج عن عالقة أ
النا آ
بالخر
إ
�أو ال�ش���رق بالغ���رب �أو العربي أ
بالجنبي من جهة ،و إ�لى التفريق بين �ص���وت الم ؤ�لف الحقيقي
ور ؤ�يته و�صوت الراوي �أو ال�شخ�صيات الروائية في النظر إ�لى هذه العالقة من جهة ثانية.

في الم�صطلح
لن ن�سل� � ��ك م�سلك كثير من الدار�سين الذين تناولوا م�صطل� � ��ح «ا ألنا وا آلخر» في درا�ستهم
ال�شكالية وتمظهراتها في الرواية العربية ،متو�سعين في �شرح هذا الم�صطلح وا�ستق�صاء
لهذه إ
دالالت� � ��ه المتعددة في علوم عدة منه� � ��ا الفل�سفة وعلم النف�س وعلم االجتماع ،ألن ما يعنينا في
ه� � ��ذا المجال هو تقييد الم�صطلح ال �إفالته ،وباال�ستن� � ��اد �إلى هذا التقييد الذي يحدد داللته
ف � � ��إن المعن� � ��ي بـــ «ا ألنا» ف� � ��ي هذا البحث هو �شخ�صي� � ��ة العربي في تمظهره� � ��ا الروائي هوي ًة
جن�سيتُه وديانتُه ومذهبُه ور�ؤيتُ� � ��ه � .أ ّما المعني بـــ«ا آلخر» فهو ا ألجنبي
ولغ � � � ًة وثقافةً � ،أ ّيا كانت
َّ
ين�صب
هو ّي � � � ًة ولغ ًة وثقاف ًة � أ ّياً كانت جن�سيته وديانته ومذهبه ور�ؤيته �أي�ضاً .ومن هنا فالتركيز
ُّ
عل� � ��ى «ا ألنا» العربي :ال�سوري ،والم�ص� � ��ري ،والعراقي ،والعماني ،والخليجي� ...إلخ بو�صف كلٍّ
منهم عربياً ،وعلى «ا آلخر» ا ألجنبي :الفرن�سي والبريطاني وال�سمرقندي ،والدانماركي� ...إلخ
بو�صف كلٍّ منهم �أجنبياً.
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«ا ألنا وا آلخر» في رواية الريادة ال�سورية ا ألولى
الغرب المتمدن وال�شرق المتخلف:
ث� �ل��اث مد ّونات �سردية �سورية من حلب تت�ص� � � ّ�در م�شهد الريادة الروائية ا ألولى هي« :غابة
المرا�ش ،و«لطائف ال�س���مر في �س���كان ال ّزه���رة والقم���ر �أو الغاية في
الح ّ
���ق  »1865لفرن�سي�� � ��س ّ
البداءة والنهاية1907م» لميخائيل ال�ص ّقال (1937 -1852م) و«�س���انحة �أدب من �س���احة حلب»
لمحم� � ��د خور�شيد �أفندي الكردي .وتبرز هذه ا ألعمال �ص� � ��ورة «ا آلخر» الغرب المتمدن الذي
ينع� � ��م بالحرية ،و�صورة «ا ألنا» العربي المتخلّف الرازح تحت نير اال�ستبداد ،داعية �إلى مجاراة
الغرب في التنوير وا ألخذ بالعلم وب�أ�سباب النه�ضة.

وتم ّث� � ��ل «غابة الحق» �أولى هذه المد ّونات العمل ا ألبرز في نتاج المفكّر التنويري فرن�سي�س
المرا�ش ( ،)1873 -1836بو�صفها ت�أ�صي ً
ا�ستمد منه مفاهيمه
ال ل�صورة ا آلخر الفرن�سي الذي
َّ
ّ
الليبرالي� � ��ة ع� � ��ن دولة التم ّ ُدن والحر ّية والم�ساواة .فقد �ساف� � ��ر من حلب التي كانت ترزح تحت
حكم االحتالل العثماني �إلى باري�س بغر�ض درا�سة الطب ،فوجد الفارق الكبير بين المدينتين،
وجذبت� � ��ه باري�س فكراً وفل�سف ًة و�أدباً ومدني � � � ًة وت�أثر � أ ّيما ت�أثر ب�أفكار الثورة الفرن�سية ،ومن هنا
ولدت فكرة روايته «غابة الحق».

�إن الغاب� � ��ة ف� � ��ي هذا الن�ص ،لي�ست �سوى تمثيل رمزي للتباي� � ��ن بين قوى التمدن �أي ا آلخر
تخيل
(الغ� � ��رب) وقوى التخلف �أي (ا ألنا) العربي الخا�ض� � ��ع لالحتالل العثماني ،فهي ف�ضاء ُم َّ
الن�سانية
ب� � ��كل ما فيها من م�شاهد و�شخ�صيات و�أح� � ��داث .وهذا الف�ضاء ُم�شبع بكل عنا�صره إ
والطبيعية ب�أفكار التمدن والتنوير .بدءاً من العنوان «غابة الحق» ،مروراً ب�أ�سماء ال�شخ�صيات:
ملك الحرية ،ملكة الحكمة ،وزير المحبة وال�سالم ،وانتهاء بالمفردات التي تتحول �إلى ثيمات
مالزمة لخطاب الن�ص مثل :الن� � ��ور ،وا ألنوار ،والتمدن ،والحق ،والعدل ،والم�ساواة .ولم تكن
ال�ش� � ��ارة �إلى �أن وطن الفيل�س� � ��وف هو مدينة النور (�ص )94مجرد �إ�شارة عابرة� ،إنما تعني في
إ
المقام ا ألول �أن �أفكار الحرية والتم ُّدن التي يب�شّ ر بها الم�ؤلف على ل�سان الفيل�سوف هي �أفكار
ت�سمى.
الثورة الفرن�سية التي ته ّل من باري�س مدينة النور ،كما كانت ّ

وعلى الرغم من بع�ض الم�شاهد الحوارية المط ّولة ،واال�ستطرادات الذهنية ،ف�إن الغنى المعرفي،
والن�سيج ال�سردي التخييلي لهذا الن�ص ،والحبكة الدرامية القائمة على تج�سيد ال�صراع بين الحرية
المتاع والت�شويق،
واال�ستبداد ،والعدل والظلم ،والمحبة والكراهية ،والتمدن
والتوح�ش ،في �إطار من إ
ُّ
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يمن� � ��ح مد ّونة «غابة الحق» �سبق الريادة في الت�أريخ لتط� � ��ور الرواية العربية بو�صفها الرواية الرائدة
«النا» بـــــ آ
الولى ف ّن ّياً وتاريخياً من جهة ،ولتناولها عالقة أ
أ
«الخر» من جهة ثانية.

المرا�ش م� � ��ن جديد ،وبعد الطبعة الخا�صة لروايته «غابة الحق»
وعل� � ��ى �أثر �إعادة اكت�شاف ّ
التي �صدرت بتقديم الدكتور جابر ع�صفور في المرة ا ألولى ،وبتقديمي في المرة الثانية� ،أثار
وما يزال يثير ردود �أفعال عدة.
ال�صالحي� � ��ة العلمانية ،وا ألفكار التنويرية،
ويلتق� � ��ي القدماء والمحدثون في تثمين النزعة إ
ن�صه ،والتي تجد مرجعيتها الفل�سفية في فك� � ��ر الثورة الفرن�سية ،و�أعالمها من
التي ب�شّ � � ��ر بها ّ

فولتير (1778 -1694م)� ،إلى جــان جـاك رو�سو (1778 -1712م) ،وديدرو (1784 -1713م).
ال �ش� � ��ك �أن ا ألفكار التنويرية في «غابة الحق» ما زال� � ��ت تكت�سب راهنيتها ،و�سخونتها ،في
ال�صالحية والراديكالي� � ��ة حتى ا آلن في
مفوت لم تنج� � ��ح �أنظمته ونخبه ال�سيا�سي� � ��ة إ
مجتم� � ��ع ّ
المرا�ش في مد ّونته قبل قرن ون�صف
دمقرطت� � ��ه �أو ف� � ��ي و�ضعه على �سلّم التم ّدن الذي ب�شّ ر به ّ
الق� � ��رن .لك� � ��ن هذه ا ألفكار ما كان لها �أن تكت�سب هذا البريق في «غابة الحق» لو لم تُ�صغ فنياً

بم� � ��ا يحقق جاذبيتها ،ويو�س� � ��ع دائرة ا�ستقبالها من �شرائح مختلفة م� � ��ن القراء .ولعلها الرواية
ا ألول� � ��ى التي تك�شف عن �صورة الغرب المتمدن الذي ينعم بالحرية والم�ساواة في نظر الكاتب
و�شخ�صياته ،و�صورة ال�شرق المتخلف الغارق في العبودية واال�ستبداد.

وال يبتع� � ��د ميخائيل ال�ص���قّ ال الحلب���ي (1937 -1852م) في روايت� � ��ه« :لطائف ال�سمر في
المرا�ش من
�س� � ��كان ال ُّزهرة والقم� � ��ر �أو الغاية في البداءة والنهاية1907م» عما ج� � ��اء في رواية ّ
ط� � ��رح لق�ضايا التنوير ،موازنا بين واقع الح� � ��ال في حلب �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،وما ينبغي
المرا�ش عبر الحلم /الر�ؤيا ،حواراً بين
�أن تكون عليه لتلحق بركب التم ّدن .في�صوغ على غرار ّ
الحي وا ألب المـُتوفّى الذي يجيبه عن ت�سا�ؤالته ،ويح ّدثه عن م�شاهداته في العالم ا آلخر
االبن
ّ
ال� � ��ذي ال يعدو �أن يك� � ��ون �صورة لعالم التمدن �أي ا آلخر (الغرب) ال� � ��ذي ين�شده ال�ص ّقال متم ّث ً
ال
ف� � ��ي الت�سامح الديني ،والم�ساواة ،والعلم الحديث ،والق�ضاء العادل ،والتربية ال�صالحة ،ومكننة
الزراع� � ��ة ،وحرية ال�صحافة ،والتج� � ��ارة ،ونبذ الحروب ،و�سوى ذلك م� � ��ن الق�ضايا االجتماعية
المرا�ش ينح� � ��و منحى التلميح
والفكري� � ��ة وال�سيا�سي� � ��ة التي ب�شّ ر بها ع�صر النه�ض� � ��ة .و�إذا كان ّ
والترمي� � ��ز ،والتنويع في طرائق ال�سرد ،ف�إن ال�ص ّقال يميل �إلى المبا�شرة ،ويكاد يكتفي بتوظيف
�أ�سلوب المناظرة بين ا ألب واالبن من مبتد� أ ال�سرد �إلى منتهاه ،موازناً بين ما يراه ا ألب من تقدم
وازدهار ورقي ونظافة في «ا آلخر» الغرب ،ومن عبودية وتع�صب وظلم في «ا ألنا» ال�شرق.
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المدونة الثالثة في رواية الريادة التي ت�ستر�شد ب�أ�سباب النه�ضة في الغرب فهي «�سانحة
� أ ّما
ّ
�أدب م����ن �س����احة حل����ب» لم�ؤلفها محمد خور�شيد �أفندي الك� � ��ردي ،وهو واحد من الم�صلحين
المتنوري� � ��ن الذين عا�شوا ف� � ��ي حلب في الربع أ
الخي����ر من القرن التا�س����ع ع�ش����ر .ومخطوطه
ي� � ��دل على �أنه مثقف جمع بين ا أل�صالة والمعا�صرة بم� � ��ا فيها معارف الغرب وعلومه .ويغلب
الظ� � ��ن �أنها كتبت في العقد التا�سع من القرن التا�سع ع�ش� � ��ر .وقد ر�أى م�ؤلف المخطوطة �ألاّ
تك� � ��ون �سانحته فك� � ��راً جامداً� ،أو عظة مملة ،فنحا في �أ�سلوب� � ��ه منحى الق�صة الحوارية ،ذات
ال�شخ�صي� � ��ات المتميزة ب�آرائها وتكوينها وتوجهاتها الفكرية والنف�سية ،وهي ثالث �شخ�صيات:
ال� � ��راوي :الذي يمثل �شخ�صية الم�ؤلف نف�سه ،عارف :الذي يمثل الفكر الحر والر�أي ال�سديد،
و�أب����و عم����رو :الذي يمثل �صورة ناطقة عن العامة الدهماء الذين ركنوا �إلى ا ألوهام وا�ستجابوا
لدواعي الخرافة والتقليد.

�شخ�صيتي :عارف و�أبي عم� � ��رو ي�ستعر�ض الم�ؤلف (الراوي) واقع
ومن خ� �ل��ال الحوار بين
ّ
المجتمع الحلبي في ظل الدولة العثمانية ،التي بد�أت تلفظ �أنفا�سها منذ منت�صف القرن التا�سع
ال�سالمي ،وكان ل�ضعفها ال�سيا�سي انعكا�ساته الوخيمة على
ع�ش� � ��ر ،وت�ضعف عن حماية العالم إ
فعم الجهل وانت�شر الف�ساد ،في الوقت الذي كانت
الحياة االجتماعية والثقافية واالقت�صاديةّ ،
فيه البالد ا ألوروبية  -كما يرى الكاتب على ل�سان �شخ�صياته  -ت�أخذ ب�أ�سباب العلم والمدنية،
وته� � � ّ�دد العالم ال بقوتها الع�سكرية والتنظيمية فح�سب ،و�إنم� � ��ا بما و�صلت �إليه من اختراعات
وحققته من منجزات.

�إن ه� � ��ذه المد ّونات /الروايات الثالث تم ِّثل الري� � ��ادة الروائية ا ألولى في �سورية وهي تُبرز
النفور من �صورة «ا ألنا» العرب� � ��ي الرازح في التخلف والعبودية ،واالنبهار بـــ «ا آلخر» ا ألوروبي
والتح�ضر.
المتمدن ،متطلعة �إلى تمثّل ثقافته وال�سير على منواله في ا ألخذ ب�أ�سباب العلم
ُّ

رواية الريادة الثانية ال�سورية
�صورة «الدونجوان»:
�إذا تجاوزن� � ��ا الحدي� � ��ث عن بواكير رواية الريادة في ع�صر النه�ض� � ��ة التي ما زالت ميداناً
للبح� � ��ث وتجاذب ا آلراء ،ف�إن �أول كاتب �سوري حلب� � ��ي �أي�ضاً يلفت االنتباه هو �شكيب الجابري
(1996 -1912م) في روايته ا ألولى« :نهم» عام (1937م) ،التي تعد رائدة الريادة الثانية في
الرواي� � ��ة ال�سورية .وقد �أ�شار غير دار�س وناقد �إلى �أن الجابري �أو ُل روائي �سوري �صاغ عالقة
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ال�ش� � ��رق بالغرب روائياً .لكن روايت� � ��ه ا ألولى «نهم» ال تقارب �صورة «ا ألن� � ��ا» ال�شرق و«ا آلخر»،
تمحلنا في الت�أويل وعددنا �شخ�صية
الغرب ،وال ّ
تقدم � أ ّي �شخ�صية �شرقية �أو عربية ،وحتى لو ّ

�ت ب�صلة �إلى
�إيف� � ��ان كوزاروف قناع � � �اً ل�شخ�صية الم�ؤلف نف�سه ،ف � � ��إن هذه
ال�شخ�صية ال تم� � � ّ
ّ
الع� � ��رب وعاداتهم وتقاليده� � ��م ،كما �أنها ال تت�صادم مع ا آلخ� � ��ر �أو تتمايز عنه .فهي �شخ�صية

ابن� � ��ة �شرطها االجتماعي الغرب� � ��ي ،بما تحمله من قيم ،وت�سلكه من �سل� � ��وك .فالبنية الداللية
ي�صب في ت�صوير نموذج
تنحو منحى مختلفاً بعيداً عن ت�صوير عالقة ال�شرق بالغرب ،منحى
ّ
�شخ�صية الكاتب ا أللماني،
«ا آلخر» ا أل ّفاق والمغامر والم�ستهت� � ��ر ،النموذج الذي يتخفى وراء
ّ

ال�سباني حيناً �آخر ،بغر�ض ا�صطياد من يقعن في دائرة
والمو�سيقي الرو�سي حيناً ،وال�ضابط إ
�إعجابه لنيل مراده منهن ،ثم االن�صراف عنهن من دون ت�أنيب �ضمير� .إنه �شخ�صية «دونجوان»

الن�سانية
النمطي� � ��ة التي تحفل بها �أعمال �أدبية عدة ،تلك ال�شخ�صية الت� � ��ي فارقت كينونتها إ
لت�صب� � ��ح مفهوم � � �اً �أو م�صطلحاً نظرياً ي�شير �إلى الرجل الذي ال ه� � � ّ�م له �سوى مطاردة الن�ساء

و�إيقاعهن في �شباكه.

فال�شخ�صيات ،وا ألحداث ،والف�ضاء المكاني ،تحيل كلها على مجتمع غربي مح�ض،
ال مكان فيه لل�شرق ،وال لهمومه� ،أو لتراثه وعاداته وتقاليده .ولو حذفنا ا�سم الم�ؤلف وو�ضعنا
تغير �شيء ،ولبدا ذلك �أقرب �إلى �أجواء الرواية وبنيتها
�أي ا�سم �أجنبي على الرواية بدالً منه لما ّ

ال�سردية والداللية.

م�شوهة للمر�أة الغربية �إذ يظهرها
وق� � ��د �أ�شار بع�ض الدار�سين �إلى �أن الجابري ّ
قدم �صورة ّ
يخيل للقارئ �أنها
بمظه� � ��ر الم�ستهترة بما لديه� � ��ا من قيم ومعايير ،والالهثة وراء مل ّذاتها حتى ّ
م�ش� � ��اع م�ستباح للرجل الو�سيم القادم م� � ��ن ال�شرق .ومثل هذا الر�أي/االته� � ��ام ،ال ي�صمد �أمام
متعددة للم� � ��ر�أة الغربية واهتماماتها ،فمنها
الق� � ��راءة المت�أنية للرواية ،التي تك�شف عن نماذج
ّ
م� � ��ا يهتم بالمو�سيقا ،ومنها ما يهتم با ألدب ،ومنها ما يهتم بالفل�سفة ،وهي في معظمها نماذج
ومتح�ض� � ��رة في �سلوكها ونمط عي�شها ،وتثير التعاطف معه� � ��ا ال النفور منها ،ألنها في
رقيق� � ��ة
ّ
المح�صلة �ضحايا لعبث وتحلّل وا�ستهتار الرجل ا آلفّاق كوزاروف.
ّ

هل �أرادت «نهم» تقديم �صورة ا آلخر/الغرب فح�سب؟ هذا ما يف�صح عنه برنامجها ال�سردي،
وف�ضا�ؤها الزماني/المكاني ،وحبكتها التي تنتظم من خاللها ا ألحداث وال�شخ�صيات ب�أبعادها
الدرامية والنف�سية التي تتمحور حول الحب والخيانة والوفاء والعاطفة والواجب.
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الثنية والدينية والثقافية بين البطل المحوري
نف�سر غياب التناق�ضات إ
ومن هنا يمكن �أن ّ
كوزاروف ومعجباته :الراهبة �إيفلين ،غريت� � ��ل ،هيرتاه ،دورتيا� ،ألي�س ،هيلدا ،مادي ،دينيز!...

تحوالت النف�س و�صراعها
وف� � ��ي الوقت الذي غابت فيه تلك التناق�ضات ب� � ��رز االهتمام بر�صد ّ
قدمت «نه� � ��م» �صورة للمر�أة الغربية،
م� � ��ع ذاتها ومحيطه� � ��ا ورغباتها ،ومن خالل هذا ال�صراع ّ
بجر�أته� � ��ا و�صدقها م� � ��ع ا آلخر ،وحريتها في الت�ص� � � ّ�رف بج�سدها بعيداً ع� � ��ن �سلطة الم�ؤ�س�سة
الديني� � ��ة والبطريركية واالجتماعية .وه� � ��و ما يك ِّون تناق�ضاً �صريحاً ومعلن � � �اً مع واقع و�صورة
مجتمع الحرملك العربي في ذلك الزمن ،ولك�أن الجابري �أراد من خالل تقديمه للمر�أة الغربية

يف�سر ردود
�أن يلقي بحجر ثقيلة في قاع ذلك المجتمع فيه ّزه ّ
ب�شدة من �أعماقه .ولعل هذا ما ّ
عدها بع�ضهم رواية �ساقطة ورمى كاتبها
الفعل المتناق�ضة تجاه روايته ب�أبعادها التنويرية� ،إذ ّ
بالفجور ،فيما حفظها بع�ضهم ا آلخر كلمة كلمة حتى �آخرها.

وعل� � ��ى من� � ��وال الجابري ين�س� � ��ج �صب� � ��اح محي� � ��ي الدي� � ��ن (1962 -1925م) ،روايته «خمر
ال�شب� � ��اب1959م» التي تق� � � ّ�دم �صورة «ا ألنا» العربي (الدونجوان) ف� � ��ي بالد الغرب وهي ت�صور

رحل� � ��ة بطله من حلب �إلى باري�س بغر�ض اكت�ساب مهارات تطوير �صناعة ال�صابون ،وهناك يقع
ف� � ��ي الحب على غرار بطل الطيب �صالح في «مو�س� � ��م الهجرة �إلى ال�شمال» ال�صادرة بعد �سبع

�سن� � ��وات من «خمر ال�شباب» .وتبرز التعار�ضات في «خمر ال�شباب» عبر ثنائية ال�شرق والغرب
والما�ضي والحا�ضر ،وال� � ��روح والج�سد ،والواقعية والرومان�سيـ� � ��ة ،وا ألنوثة والرجولة ،والحب
والزواج ،وال�شيوعية والليبرالية.

وتنوع الطباع
ي�ستم� � ��د ال�سرد في «خمر ال�شباب» �أبعاده الدرامية من تباي� � ��ن ال�شخ�صياتّ ،
والمي� � ��ول ،واختالف وجهات النظر .ففي الوق� � ��ت الذي نجد فيه �شخ�صية «ف�ؤاد» تنحو منحى
رومان�سياً في عالقتها مع المر�أة ،ف�إن �شخ�صية وليد تنحو منحى واقعياً براغماتياً .مما يجعل

يف�سر لنا من ناحية ارتباط
من ف�ؤاد نموذجاً (دونجوانياً) عربياً في محاكاته للغرب .وهذا ما ّ
ف�ؤاد بال�سوي�سرية «مادي» التي ت�ؤثر الروح على الج�سد ،وارتباط وليد بـ «ماريان» الغارقة في
تقدم �صورة
جحيم الج�سد وملذّاته ،كما يع ّزز من ناحية ثانية قراءتنا لهذه الرواية على �أنها ال ّ

الن�س� � ��ان رج ً
ال وامر�أة في ال�شرق
العالق� � ��ة بين ال�ش� � ��رق والغرب فح�سب بقدر ما تق ّدم جوهر إ
التكيف مع موروثه و�شرطه االجتماعي
والغ� � ��رب ،حينما يو�ضع �أمام اختيارات ع ّدة تدفعه �إلى
ّ

التمرد عليهما ب�صيغة من ال�صيغ.
�أو �إلى
ّ

38

الـعــدد � 689شـــباط 2021

إ��شكالية أ
النا آ
والخر في الرواية العربية

كانت حياة �صباح محيي الدين �أ�شبه بروايته ،وم�ضاً �سماوياً خاطفاً في ليلة مظلمة� ،سريعة
ف� � ��ي �إيقاعها ،ثر ّية في محتواها و�إيحاءاتها ،مثيرة في �أحداثها ،غام�ضة في م�صائر �أبطالها،
وه� � ��ي قبل كل هذا وذاك رحلة معرفية ممتع� � ��ة في مجاهل النف�س الب�شرية ،ودعوة للحوار مع
التع�صب من �أي طرف كان.
ا آلخر ،ونبذ
ّ
�صورة آ
الخر الم�ستعمر الجديد:
ال�شارة �إلى � أ ّن عد ًدا من الروايات ال�سورية ا�ستمرت في ر�صد �إ�شكالية «ا ألنا وا آلخر»
تجدر إ
من زاوية العداء للغرب بو�صفه م�ستعمراً ،منها رواية حنا مينه ا ألولى «الم�صابيح الزرق» ،التي
تك�شف ممار�سات اال�ستعمار الفرن�سي وتقدم الوجه الب�شع لهذا اال�ستعمار �سواء ما اقترفه في
يحمله الم�آ�سي االجتماعية واالقت�صادية التي �أودت بحياة
�سورية �أم في الب� �ل��اد العربية ،وهو ّ
كثيري� � ��ن ومنهم بطل روايته «فار�� � ��س» .كما تقدم �صورته بو�صفه محت� �ل � ً
ا لبالدنا في الما�ضي
وناهباً لكنوز �آثارنا في الحا�ضر .وهو ما �صورته رواية ن�ضال ال�صالح «جمر الموتى» �إذ �أبرزت
ال�ص� � ��راع الرئي�� � ��س بين اال�ستعمار ب�أقنعت� � ��ه الجديدة ،و�أعوانه في الداخ� � ��ل من جهة ،وال�شعب
العرب� � ��ي بتاريخه وتراثه و�أحالمه من جهة ثاني� � ��ة .فالكابتن جيرار في الجي�ش الفرن�سي الذي
بتر �ساق الحاج فار�س ت�شفياً منه ،هو جيرار الدبلوما�سي العائد �إلى وطننا من جديد ال ليمثل
�سف� � ��ارة بالده ،ب� � ��ل لي�سرق �آثارنا ،وتاريخنا ،وجمر موتانا .ذل� � ��ك الجمر الذي هو في وجه من
وجوهه روح ا ألمة و�شعلة كفاحها ،و�إرث �شهدائها .وتعد رواية فايزة داود «ريح �شرقية» من �أبرز
وال�سيما في ال�ساحل
الرواي� � ��ات الن�سوية التي ا�ستعادت حقب� � ��ة اال�ستعمار الفرن�سي في �سورية،
ّ
ال�سوري كا�شفة عن �أقنعته و�أ�ساليبه المتعددة في ك�سب منا�صريه و�إدامة احتالله للبلد.

تلك وقفة على عدد محدود من مجمل روايات �سورية كثيرة تناولت �صورة «ا ألنا وا آلخر»،
ه� � ��ذه ال�صورة التي كانت ديدن ك ّت� � ��اب الخم�سينيات وال�ستينيات ،وما ت� � ��زال حتى اليوم ت�شغل
اهتمام عدد من الكتاب.

ا ألنا وا آلخر في الرواية الخليجية
�صحي� � ��ح �أن الرواية الخليجية حديثة العهد قيا�ساً �إلى ن�ش � � ��أة الرواية ال�سورية والم�صرية،
قدم نم� � ��اذج روائية متعددة في
مدة وجيزة �أن تلح� � ��ق بركبهما ،وتُ ِّ
�إلاّ �أنه� � ��ا ا�ستطاعت خ� �ل��ال ّ
مو�ضوعاتها وتقنياتها الفنية ،ولم تغب عنها «�صورة ا ألنا وا آلخر» ،بل كانت �أبرز �شواغلها منذ
الماراتية ا ألولى «�شاهندة» لرا�شد عبد اهلل ال�صادرة في عام (1971م).
الرواية إ
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المارات بحكم موقعه� � ��ا الجغراف� � ��ي ،و�إطاللتها على
فف� � ��ي هذه الرواي� � ��ة ت�أكي� � ��د �أن إ

البح� � ��ر ،وتنوع ت�ضاري�سها ما بين ال�ساح� � ��ل والبادية وال�صحراء من جهة ،والتنوع ال�سكاني
الديموغرافي من جهة ثانية كانت على احتكاك با آلخر �سواء في محيطها العربي �أم عبر
م� � ��رور ا ألجنبي �أو �إقامته فيها � أ ّياً كانت جن�سيت� � ��ه بو�صفها ف�ضاء ُم�ضيفاً ونافذة للتوا�صل

مع �شعوب العالم.

تُبرز «�شاهن� � ��دة» ا ألقرب �إلى الحكاية منها �إلى الرواية� ،صورة ا آلخر الفار�سي الذي يق�صد
النخا�� � ��س �سالم الذي باعه مع ابنته
المارات م� � ��ع �أ�سرته بحثاً عن الرزق ،فيقع �ضحية ّ
�ساح� � ��ل إ

�شاهن� � ��دة وزوجته جميلة �إلى تاجر الل�ؤل � � ��ؤ ح�سين بعدما �أنقذهم من الغ� � ��رق .وتك�شف الرواية
الماراتي من خالل �شخ�صية �سالم ال� � ��ذي كان يعي�ش �أ�شد حاالته فقراً وجوعاً �إلى
ع� � ��ن «ا ألنا» إ
الحد الذي كان ي�ضطر فيه مع �صديقه محمد �إلى �سرقة �أكفان الموتى من المقابر بعد دفنهم

لبيعه� � ��ا والعي�ش بثمنها ،لذلك كان و�ص� � ��ول �أ�سرة الطفلة «�شاهندة» �إل� � ��ى �ساحل الخليج و�إنقاذ
م�سوغاً كافياً لبيعها في ذلك الزمن ال�صعب ال� � ��ذي ال تنطبق عليه معايير اليوم .ما
�سال� � ��م لها ّ
يهمن� � ��ا في هذه الرواية لي�س المحاكمة ا ألخالقية ل�شخ�صياتها ،بل االلتفات �إلى �أنها �أول رواية

تُعنى با آلخر ا ألجنبي المختلف لغة وثقافة وهوية ،و�أول رواية تبرز التناق�ض الحاد بين «ا ألنا»
بو�صف� � ��ه مالكاً و�سيداً على �أر�ضه على الرغم من فق� � ��ره وجوعه ،وا آلخر بو�صفه عبداً و�ضحية

لمغادرته حدود وطنه.

الماراتية �أمنيات �سالم «حلم
ومن ا آلخر الفار�سي �إل� � ��ى �صورة ا آلخر البريطاني في رواية إ
كزرق� � ��ة البحر»� ،إذ تبدو هذه ال�صورة �سلبية �إلى �أبعد حد ،بل كريهة وتبعث على اال�ستياء فهو

تارة يُنعت بالكافر ،وتارة بالل�ص الذي جاء لي�سرق كل �شيء� ،أو بالم�ستعمر كما كان يو�صف في

خطاب� � ��ات عبد النا�صر التي يحبها وال� � ��د ال�شخ�صية المحورية التي ينه�ض ال�سرد على ل�سانها
ب�ضمي� � ��ر المتكلّم الذي يوهم بتطابق �شخ�صية البطلة مع �شخ�صية الكاتبة« :كان الكافر �آنذاك
النكليز في
النكليزي ا أل�شقر� ...صديقتي �أخبرتني عن والدها �أنه كان يحكي ب�أن وجود إ
ه� � ��و إ
البل� � ��د �سرق� � ��ة بحد ذاته مهما فعلوا ...لم نرتح لوجودهم دقيق� � ��ة واحدة»�( ،ص« .)17كان �أبي

حينذاك التاجر اليافع يعجب ببندقية جون ولم يكن يحب لون �شعره ا أل�صفر كلون الكالب كما
النكليزي �ضيفاً ثقي ً
يعدوه م�ستعمراً �إال في خطابات عبد النا�صر...
كان يقول دائماً .كان إ
ال لم ّ
�أبي يحب عبد النا�صر»�( ،ص.)34
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النكليزي
النكليزي فكانت تدل على ا�ستخفاف إ
الماراتي في نظر ا آلخر إ
�أم� � ��ا �صورة ا ألنا إ

به وال�ضحك على �سذاجته المفرطة كما ت�شير الراوية�( ،ص.)34

هذه ال�صورة أ
للجنبي بو�صفه م�ستعمراً ال غير �ستت�ضح معالمها على نحو �أو�سع و�أكمل في

رواية مي�سون �صقر «ريحانة» ،التي توظف فيها ثالثة ن�صو�ص تاريخية من خارج المتن الروائي
المارات بالتعاون معهم
النكليز حكام إ
ومت�شابكة معه داللياً في �آن معاً ،ويتعلق �أولها ب�إلزام إ

لمراقب� � ��ة البحر ،ومنح حق اللجوء للعبيد .ويتعلق ثانيه� � ��ا با أل�سماء والم�سميات التي �أطلقها

«المارات» منها�« :ساحة القر�صنة» و «الم�شيخات المت�صالحة» ،و«�إمارات
البريطانيون على إ
ال�ساح� � ��ل المته� � ��ادن» ،و«�ساحل الهدنة» .كما يحدثنا عن �سبب وج� � ��ود النفوذ البريطاني في
المارات منذ (1820م) ال� � ��ذي يتمثل ح�سب زعمهم في المحافظة على �أمن البحار
منطق� � ��ة إ

دون التدخ� � ��ل في ا ألمور الداخلية للمنطقة .وثالثه� � ��ا ي�شير �إلى عدم قدرة البريطانيين على
النكليزي بو�صفه
معرفة الواقع االجتماعي للنا�س في هذه المنطقة .وهنا تبدو �صورة ا آلخر إ
المارات ،وتتدخل في �ش�ؤونها ب�ش� � ��كل �سافر ،وفي المقابل
ق� � ��وة ع�سف تفر�ض نف�سه� � ��ا على إ
الماراتي غير را�ضية على هذا الح�ضور ا ألجنبي �شعبياً ،ومت�صالحة معه
تبدو �صورة (ا ألنا) إ
ر�سمياً.

الماراتي
ف� � ��ي رواية حارب الظاهري «ال�صعود �إلى ال�سماء» �ستبدو العالقة بين «ا ألنا» إ
وا آلخر ا ألجنبي رج ً
ال �أو امر�أة على تعدد جن�سياته وعقائده المحور الرئي�س للمتن الروائي

ف� � ��ي ف�ضاءاته المكانية المتعددة والموزعة ما بين �أمري� � ��كا و�أوروبا .وتتراوح �صورة ا آلخر
وت�شيئ� � ��هِ من جهة ثانية،
ا ألجنب� � ��ي ما بي� � ��ن االنبهار بانفتاحه ومهادنت� � ��ه من جهة ،و�إلحاده
ُّ

الماراتي في بالد الغربة التو ُق �إلى العودة �إلى ال�صحراء و�إلى
فيم� � ��ا يع�صف با ألنا العربي إ
�سم� � ��اع ا ألذان ينطلق من الم�ساجد« :طريقن� � ��ا كان �إلى بلد مهادن لكل الطوائف وا ألجنا�س

ين�س� � ��اب لها كل انفت� � ��اح .كنا ننبهر بكل �شيء وكنا نتوق �إلى حياتن� � ��ا البدوية ونحلم بالعودة
�إل� � ��ى ال�صحراء ...وكنا نت� � ��وق �إلى �سماع �ص� � ��وت ا ألذان و�صوت القر�آن يرت� � ��ل ترتيالً،»...

(�� � ��ص .)24كما تتعدد �صور المر�أة ا ألجنبية ما بين الجميلة الملحدة المفرطة في الحديث
مث� � ��ل «هيلين»�� � ��( ،ص� )35أو الملتزمة دينياً بم�سيحيتها والمـُحب� � ��ة للنقا�شات الطويلة مثل:
«ميري»�� � ��(،ص .)49وتقف الرواية عند �صورة اليه� � ��ودي ا ألمريكي الذي ال يخلو تعامله مع
العربي من عن�صرية وا�ضحة.
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وتنف� � ��رد با�سمة يون�س بروايتها «حتى �آخ� � ��ر ال�شهر/حكايات يناير» التي ت�سرد فيها قرءاتها
ور�ؤيته� � ��ا ل�س� � ��ت وثالثين رواية معظمه� � ��ا �أجنبي ،تُبرز �صورة ا آلخر �س� � ��واء �أكان م�ؤلفا �أم بط ً
ال
م� � ��ن �أبط� � ��ال تلك الرواية ،ولع� � ��ل �أبرز تلك الرواي� � ��ات التي تتمثل فيها عالق� � ��ة ا ألنا الخليجي
با آلخر الفلبيني هي رواية الكويتي �سعود ال�سنعو�سي «�ساق البامبو» التي ت�صور �إ�شكالية الهوية

واالنتم� � ��اء من خ� �ل��ال �شخ�صية ال�شاب هوزيه ال� � ��ذي يكت�شف �أنه اب� � ��ن ألم فلبينية و�أب كويتي
تزوجها �سراً و�أنجبه منها ،ثم تخلى عنه وعنها ألنها كانت مجرد خادمة في بيت جده ،وال يليق
بمقام العائل� � ��ة �أن يُن�سب �إليها! وهنا تبدو �صورة ا آلخر الفلبيني بو�صفه �ضحية أ
للنا الكويتي،
كما تبرز التناق�ضات العرقية والطبقية في �أوج حاالتها.

العمانية جوخ���ة الحارثي في روايتها «�س���يدات القم���ر» بدايات التدخل
وت�ص� � ��ور الروائي���ة ُ
اال�ستعماري البريطاني في ُعمان منذ ع�شرينيات القرن الع�شرين بدءاً من اتفاقية ال�سيب عام

(1920م) ومروراً باتفاقية التنقيب عن النفط عام (1950م) ،وما تبعها من تكوين جي�ش با�سم
«م�ش� � ��اة م�سقط وعمان» للدفاع عن ال�شركة التي تقوم ب�أعمال التنقيب ،وانتهاء بالمعارك التي
النكليز وطائراتهم وق�صفهم الذي طال
خا�ضه� � ��ا العمانيون في الجبل ا ألخ�ضر في مواجه� � ��ة إ
قدم ًة بذلك ال�صورة الب�شعة لال�ستعمار
منطقتي نزوى ونخل و�أودى بحياة كثير من العمانيينُ ،م ِّ

العمانيين مثل
البريطان� � ��ي ،على الرغم من تقدي� � ��م بع�ض النماذج إ
النكليزية التي تت� � ��ودد �إلى ُ
النكليزية ال�سيد «بيل».
�شخ�صية مدر�س اللغة إ

تن�صب في مجملها على عالقة ا ألنا العماني با آلخر البريطاني
العمانية التي
ُّ
� أ ّما الرواية ُ
م� � ��ن جهة ،وا آل�سيوي من جه� � ��ة ثانية ،فهي رواية �سعود بن �سع� � ��د المظفر« :رجل من �أر�ض

النكليزية التي تعمل في �شركات ُعمانية،
الرم� � ��ال» التي ير�صد فيها �صوراً متعددة للم� � ��ر�أة إ
وتعي�� � ��ش عالقات جن�سية متعددة �سواء مع بطل الرواية (�سعد ال�صغير) �أم مع �سواه ،مقدمة

العماني الذي يحكمه
بذل� � ��ك نموذجاً مفارقاً للعادات والتقاليد ُ
العمانية ،و�صادم � � �اً للرجل ُ

الن�سق الذكوري للمجتمع.

كما تر�صد هذه الرواية نماذج �سلبية عدة من العمالة ا آل�سيوية التي ال يهمها �إلاّ جمع المال
ب � � ��أي و�سيلة كانت ،مما يدفع بطل الرواية �إل� � ��ى كراهيتها والتحذير من خطرها على المجتمع
العمان� � ��ي ...« :حلَّ �آ�سيوي �آخر ،مكان المدير ال�س� � ��ارق والهارب ،رجعِ ت ا ألمور كالمعتاد ،لكن
ُ

�ت عندما �أذهب �إلى الهجرة �أو دائرة العمل ،و�أرى ال�شباب يتدافعون
نف�س� � ��ي �شُ حنت حقداً ،كن� � � ُ

42

الـعــدد � 689شـــباط 2021

إ��شكالية أ
النا آ
والخر في الرواية العربية

تمنيت� ،أن تن�شق ا ألر�ض فج�أة
لتخل�� � ��ص معامالت ه�ؤالء ا ألجانب� ،أ�شعر بغ�صة ،كم من م� � ��رة،
ُ
وتبلغ ا ألجانب ،نعم ،تبلعهم وتنظف البالد منهم .ومِ ن تلك اللحظة ،بد� أ ُت �أنظر �إلى كل �أجنبي
بريبة ،ريبة فيها ُدعاء عليهم»�( ،ص.)60

�صورة ا آلخر ا آل�سيوي و«ا ألنا» العربي الم�صري في رواية «قمر على �سمرقند»
يخو�� � ��ض الروائي الم�صري محمد المن�سي قنديل في روايته «قمر على �سمرقند» مغامرة
ف ّني� � ��ة على م�ستوى الم�ضم� � ��ون وال�شكل ،فيقارب ف� � ��ي الم�ضمون ف�ضاء «ا آلخ� � ��ر» ا آل�سيوي

المغاي� � ��ر جغرافي � � �اً وب�شرياً ،والم�شبع بعب� � ��ق التاريخ ،فهو ينطلق م� � ��ن القاهرة ويتوزع على
�أه� � ��م حا�ضرتين �إ�سالميتين في �آ�سي� � ��ا الو�سطى هما :بخارى و�سمرقند ،اللتين ي�ستلهم منهما
ويتتبع
�أح� � ��داث روايته ،فيرحل في ما�ضيهم� � ��ا البعيد والقريب ،وير�صد �إيق� � ��اع حا�ضرهما،
ّ
تحوالتهم� � ��ا االجتماعية وال�سيا�سية من� � ��ذ وقوعهما تحت الهيمن� � ��ة ال�سوفييتية حتى �سقوط
منظومة الدول اال�شتراكية ،من خالل �شخ�صيات روائية ناب�ضة بالحياة ،ومكتنزة بالتجارب،
ومتف� � � ّ�ردة بخ�صو�صيتها ومخزونها المعرف� � ��ي والتراثي .وعبر عين الفنان ا آل�سرة ن�صغي �إلى
وقع حوافر جياد تيمورلنك ،و�صدى ا ألدعية التي تتردد في مقامات النق�شبندي ،و�شاه زندا،
تمجد اال�شتراكية ،وتنتظر
وقب� � ��ة بيبي خاتون ،كما نرى ال�شواهد الحجري� � ��ة ال�ستالينية التي ّ
�شم�س � � �اً لم ت�شـرق �أبداً .وهكذا تتو�شّ ح الرواية ب�صراعات ال تنتهي بين ما�ض ما زال يمار�س
ت�أثي� � ��ره ،وحا�ضر يح� � ��اول �أن يمحو كل �شيء .كا تبرز فيها �ص� � ��ورة ا ألنا العربي الم�صري في
مقابل �صورة ا آلخر ا آل�سيوي الم�سلم.

ي�أ�سرنا الراوي بتقديم �صورة هذا ا آلخر متمثلة ب�شخ�صية «نور اهلل» ،فهو ال يكتفي بالحديث
يتحدث عن نف�سه ،فينقل حديثه مبتعداً
عنه من زاويته الخا�صة ،بل يدعه في كثير من ا ألحيان
ّ
عن الر�ؤية ا ألحادية لل�شخ�صية ،تاركاً لها حرية الكالم والتعبير عن ذاتها كما هي ،ال كما يراها
التنوع في تقديم ال�شخ�صية عبر �أكثر من منظار يجعلها �أكثر غنى ور�سوخاً
هو فح�سب ،وهذا
ّ
في ذاكرة المتلقي� ،إذ تتحول الكلمة الروائية نف�سها على ل�سان ال�شخ�صية �إلى مو�ضوع ت�صوير
لغ� � ��وي يف�صح عن نبرتها الخا�صة التي تمنحه� � ��ا نكهتها وفرادتها بالقدر الذي تك�شف فيه عن
موقعها االجتماعي والثقافي وميولها ومكوناتها الفطرية والمكت�سبة.
ف� � ��ي الطري� � ��ق من ط�شقند �إلى �سمرقند نتع� � � ّ�رف �إلى نهر «�آموداري� � ��ا» الذي يل َّقب ب�أبي
نتعرف �إلى نماذج من ال� � ��كازاخ والتتار والطاجي� � ��ك والرو�س .وتبرز
ا ألنه� � ��ار جميعاً ،كم� � ��ا ّ
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�شخ�صية «يارا» الغجرية مثل نجمة �ساطعة في ليل معتم ،فتدخلنا معها �إلى طقو�س الغجر
بالعجاب المتبادل بين
وعاداته� � ��م و�أفكارهم ومعتقداتهم ،من خالل �سرد غنائ� � ��ي ّ
مو�شى إ

الراوي وما تثيره فيه من م�شاعر .و ألن الطريق حافل بالمفاج�آت وبلحظات اللقاء والفقد،
ف�إن العالقة التي بد�أت بين الراوي «علي» والغجرية «يارا» �سرعان ما تنتهي ،مخلّفة ا أل�سى

العمي� � ��ق ،ومح ّفزة في الوقت نف�سه على الم�ضي مع «نور اهلل» في هذه المغامرة المجنونة

حتى النهاية.

وتنفتح عالقة الراوي على ف�ضاءات جديدة ،حيث يتعرف في �سمرقند �إلى «طيف» النادلة
في مطعم الفندق الذي ينزل فيه ،و�إلى «�أولغا» الرو�سية ،كما يتعرف �إلى «فالح» العربي الذي

ي�ش� � ��رف عل� � ��ى م�شروع خيري .وتن�ش� أ بينه وبين طيف عالقة ح� � ��ب بعدما وقفت �إلى جانبه في

البح� � ��ث عن «ناديا» ابنة الجنرال ر�شيدوف الهاربة من والديها ،وفي هذه المعمعة من البحث
والفق� � ��دان واللقاءات ي�ستعيد الراوي ذكريات� � ��ه ال�شجية في م�صر ،وتح�ضر هنا عالقته بفايزة

التهامي ،و�سلمى جوهر وما تركته من و�شم في الروح والذاكرة ال يمحى.

وبحكاية الراوي تنته� � ��ي الرواية المفعمة بالحب وا أل�سى وال�شجن ،والمو�شاة بغنائية عذبة
قلم� � ��ا نجدها في نثرنا المعا�صر ،لتبد� أ ا أل�سئلة ال�صعبة ف� � ��ي الزمن ال�صعب� :إلى �أين تم�ضي

«�سمرقن� � ��د» الم�ؤرجحة بين ما�ض �إ�سالمي عريق ،وحا�ض� � ��ر يحاول اجتثاث تاريخها وثقافتها؟
وه� � ��ل ا�ستطاع �شعاع «قمرها» النحا�سي �أن ي�ضيء خفايا التحوالت المت�سارعة ،ويك�شف �أ�سرار

ال�شخ�صي� � ��ات الغام�ضة الم�سكونة بهاج�س التمرد وك�سر الحواجز دون التفكير بالعواقب؟
وهم�شتهم الحياة بق�سوة
وم� � ��ا الم�صير الذي ينتظر «ن� � ��ور اهلل» و�أمثاله ممن فقدوا �أدواره� � ��م ّ

متناهي� � ��ة؟ وم� � ��ن قتل والد الراوي «علي»؟ وهل �سيلتقي علي م� � ��ن جديد ب�سلمى جوهر وفايزة

ال�سالمية العريقة
التهام� � ��ي بعد عودته �إلى م�صر؟ وما الذي يجمع ويفرق بين هذه الحوا�ضر إ
(�سمرقن� � ��د ،وبخارى ،والقاه� � ��رة)؟ ،تلك �أ�سئلة وغيرها كثير ال تطرحه� � ��ا الرواية و�إنما تثيرها
ف� � ��ي ذهن المتلقي لتقديم �إجابات عن عالقة ا ألن� � ��ا با آلخر الذي تربطنا به الح�ضارة العربية

ال�سالمي� � ��ة ،وما ت�ستدعي� � ��ه هذه العالقة من م ّد الج�سور والحوار مع� � ��ه ال القطيعة التي تولّد
إ
وال�سيما �أن كلاّ ً م� � ��ن «ا ألنا» العربي
الجف� � ��اء  -وربما العداء -م� � ��ع �أبناء الح�ضارة الواح� � ��دة،
ّ

ال�سالمي تربطهما ح�ض� � ��ارة �إ�سالمية م�شتركة ،ويبدوان في ه� � ��ذه الرواية �ضحية
و«ا آلخ� � ��ر» إ
ال�سالمي.
التدخل ا ألجنبي غير إ
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ـهج��ر في رواية «دي�س��كوالند»
المـ َّ
�ص��ورة ا ألنا ال�ش��رقي الم�س��تبد و«ا آلخر» إال�س��كندنافي ُ
للعراقي �أ�سعد الجبوري
ينح� � ��و الروائي �أ�سعد الجبوري منحى جديداً ومختلفاً عما �سبقه من روايات ت�صور عالقة
«ا ألن� � ��ا» بــ «ا آلخر» مت�سائ� �ل �اً :كيف تتحول «�أر�ض الدي�سكو» � /أر�� � ��ض «ا آلخر» في �أعالي بحر
مكاني جاذب ومالذ للغرباء الهاربين من �أنظمة اال�ستبداد في الجنوب� ،إلى
ال�شّ مال من ف�ضاء
ّ
ف�ضاء ط� � ��ارد ومملكة للظالم ،واال�ستئثار بال�سلطة ،والقتل على ال�شبهة �أو من دونها؟ ذلك هو
ال�س�ؤال الذي تجيب عنه روايته.

تت� � ��وزع ف�صول الرواية على م�ستوى المتن الحكائي في خم�سة �أن�ساق �سرد ّية � :أ ّولها يتمحور
�شخ�صي� � ��ة «مالك» المهاجر من بالد ما بي� � ��ن النهرين �إلى «دي�سكوالن� � ��د» .وثانيها حول
ح� � ��ول
ّ
�شخ�صي� � ��ة ابنه «المث ّنى» من زوجته الدي�سكوالندي� � ��ة «جينفر�س» ومعاناته من العن�صر ّية ب�سبب
ّ
لون� � ��ه! والثالث حول«طورو�س» المهاجر من الجنوب ال� � ��ذي اختطف ال�سلطة في «دي�سكوالند»
بتواط � � ��ؤ مع زوجة «جوكري�س» قائد الحركة االنقالبية على الملك .والرابع حول �سوني الهاربة
م� � ��ن «دي�سكوالند» �إلى المغرب العربي ،فلبنان .والخام�س حول «�آدم ال�سومري» المكلّف بكتابة
رواية عن الدكتاتور«طورو�س».

ويك�ش� � ��ف الن�سق الراب� � ��ع في هذه الرواية حول �سونيا على نح� � ��و خا�ص عن �صورة الجنوب
الن�سان� � ��ي بينهما من خالل ال�صغيرة
ال�سكندنافي ،وعن التفاعل إ
العربي في عي� � ��ون ال�شمال إ
«مون� � ��و» التي �سرعان ما تتح ّدث بلغة �أهل ال�صحراء وتكت�سب عاداتهم وتقاليدهم ،ومن خالل
�شبك� � ��ة العالقات االجتماعية الوا�سعة الت� � ��ي تحيط ب�أمها «�سوني» في بي� � ��روت ،مثل« :الوزير
قي�ص� � ��ر فريد وزوجته هالة قي�س �صاحبة غالي� � ��ري «ال�شمعة الزرقاء» .وعي�سى المع�شوق مدير
وكالة للطيران ،و�سهاد فواز مديرة لبنك تجاري .و�سعيد وجدي الذي يعمل في تجارة الذهب
والتوكي� �ل��ات البحرية� ،إ�ضافة �إل� � ��ى الدكتور ممتاز ال�شرقي الذي يمل� � ��ك محطة تلفازية وداراً
ال�شراف على دار ا ألوبرا»�( ،ص.)204
للن�شر .و�صوالنج الجوزي التي كانت تتولى إ
وباختب� � ��ار كلٍّ من «�سوني» و�صديقتها «لونا» للغرب وال�شرق في رحلتهما الطويلة ،تتبادالن
الر�سائل التي تك�شف عن التناق�ض من جهة والتكامل من جهة ثانية بين هذين العالمين .ففي
وعاطفياً و�ساح� � ��راً وم�شتع ً
روحانياً
ال بالرغبات الج�سد ّية التي
الوق� � ��ت الذي يبدو فيه ال�شرق
ّ
ّ
ال يمك� � ��ن الخروج م� � ��ن �أقفا�صها ،ف�إن الغرب ال يعدو �أن يكون في نظر «لونا» �سوى�« :شيخوخة
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والرفاه»�( ،ص � .)267أ ّما «�سوني» فترى ال�شرق
مبكرة للم�شاعر
ّ
والحب والمال وال�شهرة والروح ّ
والغرب لوحة واحدة في ق�سمين« :وال ي�صح لن�صف اللوحة التهام الن�صف ا آلخر ،ما دام العدل

يق�ض� � ��ي ب�شرعية التقا�سم»� (،ص .)268وتعك�س تل� � ��ك ا آلراء و�سواها عن ال�شرق والغرب �صوت
�شخ�صياته الروائية.
الراوي /الكاتب ،ونبرته ولغته �أكثر مما تعك�س منطوق
ّ
ي�صور مواقف و�آراء «�سوني» و«لونا» تتوالى �صور
وفي �سياق هذا الن�سق اال�ست�شراقي الذي
ّ

وتتكون في
الهجرة ،وت ّت�سع من الغرب �إلى ال�شرق ب�سبب ممار�سات الحاكم الم�ستبد «طورو�س»
ّ

المنفى جماعات المعار�ضة ال�سيا�سية والم�سلّحة الدي�سكوالند ّية ،المناوئة للحكومة.

وت�أت� � ��ي تقنية الر�سائل المتبادل� � ��ة بين �سوني ولونا لتك�شف عن وجه� � ��ات نظر مختلفة بين

قدم من زوايا ومنظورات
المترا�سلي� � ��ن ،بما تعر�ضه من �صور لل�شرق والغرب تلك ال�صور التي تُ َّ

الرغم من تنا�صها مع عدد من الروايات التي ان�شغلت بت�صوير العالقة بين الغرب
جديدة على ّ
وال�شرق �أو ال�شمال والجنوب.

وهكذا نالحظ �أن ا�شتغال الروائيين العرب على العالقة مع ا آلخر قد تعددت �صورها ،بل
قدم� � ��ت �صوراً جديد ًة لم تُع َن بها رواي� � ��ات الريادة ،ولم تعد تنح�صر في �صورة العربي المنبهر
با آلخ� � ��ر والالهث خلف ن�سائ� � ��ه فح�سب ،بل تعدت ذلك �إلى الك�شف عن �أنماط تفكيره و�سلوكه
ومواقف� � ��ه من ق�ضايانا ،وت�صوير التناق�ضات الحادة معه على م�ستويات عدة ،بدءاً من ال�سلوك
اليومي ومروراً بالعقيدة وا ألفكار والمواقف ال�سيا�سية.

الم�صادر والمراجع
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( -)2حمداوي ،د .جميل� :صور جدلية ا ألنا وا آلخر في الخطاب العربي الروائي ،مجلة ا ألزمنة الحديثة ،العدد
( ،)4 -3ت�شرين � أ ّول.2011 ،
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( -)4ال�ص ّق� � ��ال ،ميخائي� � ��ل :لطائ� � ��ف ال�سمر في �سكان الزه� � ��رة والقمر ،تقديم :مو�سى بيط� � ��ار ،مديرية الكتب
والمطبوعات الجامعية ،حلب.2006 ،
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النمائي� � ��ة ،القاهرة .1991 ،والجدير
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( -)12ر�س� � ��ول ،د .ر�سول محمد� :صورة ا آلخر ف� � ��ي الرواية إ
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م�شكــالت الطفولــة و�أثرها في تكوين ال�شخ�صية لدى أ
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الدرا�سات والبحوث

م�شكــالت الطفولــة
و أ�ثرها يف تكوين ال�شخ�صية لدى ا ألبناء
ح�سين محيي الدين �سباهي

يتمح ��ور النم ��و باتجاه �ص ��اعد نح ��و ا�س ��تكمال الطفل وظيفته ف ��ي الحياة لي�ص ��بح ذاك
يتقدم
الن�سانية
الن�س ��ان القادر على القيام بمتطلباتها .والنمو حالة كلّية �ش ��املة للع�ضوية إ
إ
ّ
بتناغم وان�سجام بين جميع مك ّونات هذه الع�ضوية النف�سية والعقلية والج�سدية .وعادة ُيقا�س
النم� � ّوان النف�س ��ي والعقلي لدى الطفل من خالل قيا�س نموه الج�س ��دي ،ذل ��ك �أن � أ َّي اختالل
تقدم للمجتمع إ�ن�س ��ان ًا ناق�ص� � ًا يك ّون عبئ ًا
العاقة التي ِّ
ف ��ي التكام ��ل بين الطرفين ي ؤ�دي إ�لى إ
عليه .وفي �سبيل هذا القيا�س ُو�ضعت جداول لمرحلة ما قبل المدر�سة تقي�س النم ّوين العقلي
بد �أن يبديه �س ��لوك الطفل كي ُيح َكم على
والنف�س ��ي بالنمو الحركي ،فهناك ن�ض � ٌ�ج
حركي ال َّ
ٌّ
تكامل نموه نف�سي ًا وعقلي ًا ،فالعقل ال�سليم في الج�سم ال�سليم.
ق� � � َّ�دم علماء النف�س الكبار ،ممن تركوا ب�صم� � ��ات بارزة في م�سيرتهم ،نظريات حول طبيعة
تكونت مدار�س معروفة ت�ستند �إلى طبيعة مراحل هذا النمو ،وا ّتفق الجميع على
النمو ،وهكذا ّ
تق�سيم� � ��ه �إلى مراح� � ��ل ،فلي�س الطفل را�شداً �صغيراً� ،إن عقل� � ��ه وتكوينه النف�سي ينموان بتناغم
م� � ��ع نموه الج�سدي مما يجعل م� � ��ن �سمات النمو �أنه حالة كلية ولي�ست جزئية .الطفل ينمو كله
ب�أجزائ� � ��ه وتكويناته الظاهرة والخفية كلّها ،هذا النمو ينتق� � ��ل من العام �إلى الخا�ص ،فالدماغ
على �سبيل المثال ينمو بو�صفه جهازاً لل�سيطرة قبل نمو وظائفه الدقيقة منها :التفكير والت�أمل
والب� � ��داع ،ثم ي َّت�سم النمو ب�أن� � ��ه يتدرج من المجمل �إلى المف�ص� � ��ل ،فالحركة مث ً
ال تنمو باتجاه
إ
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ا�ستخ� � ��دام الطفل للج�سم بكامل� � ��ه �أوالً قبل �أن يتمكن من تقنية ا�ستخ� � ��دام �أ�صابعه وال�سيطرة
عليها ،و�صوالً �إلى القب�ض على ا أل�شياء �أو اال�ستناد ب�أ�صابع قدميه �إلى ا ألر�ض حينما ي�صل �إلى
مرحلة الم�شي ،ذلك كلّه يتم عبر مراحل زمنية ال ب ّد من عبورها.
يت�س� � ��م النم� � ��و باال�ستمرارية من خالل الوح� � ��دة التامة في ال�شخ�صية ،فالنم� � � ّ�وان النف�سي
والعقل� � ��ي مت�صالن بوثاقة بالنمو الج�سدي ،وم�ستمران �صعوداً وهبوطاً في حركة دائمة طوال
العم� � ��ر ،ليك ِّونا ما ا�صطلح على ت�سميته بال�شخ�صية التي تميز �إن�ساناً من ا آلخر� .أما العالقات
بي� � ��ن �أطراف �أو عنا�صر النمو فهي عالقات �إيجابية دائم � � �اً م َّت�سقة غير مت�ضادة �أو متناق�ضة
�أبداً ،فهناك عالقات �إيجابية بين نمو الدماغ مث ً
ال ونمو الذكاء وما يت�صل به من تفا�صيل مثل
المحاكمة وحل الم�شكالت وغير ذلك.
وهك� � ��ذا يرتبط نمو ع�ضو م� � ��ا في الج�سم بنم� � ��و وظائفه ونمو الج�سم كل� � ��ه معاً بان�سجام
الن�سان نف�سه ،الم�سيطر على هذا العالم والمتقدم
ومرحلية دقيق� � ��ة ونظام عجيب ،هو نظام إ
معه وبه �إلى �آفاق لي�س لها حدود.

و�شخ�صية الطفل تتحدد جوهرياً في ال�سنوات الخم�س ا ألولى من عمر الطفل وتتحكم بها
الوراثة ،وتوجهها التربية �إلى غايتها ،وفيها كثير من النظريات التي تفيد �أن ال�شخ�صية نظام
كام� � ��ل من النزعات الثابتة ن�سبياً ،ج�سمي� � ��ة ونف�سية تميز فرداً معيناً ،وتُفرز ا أل�ساليب المميزة
ل�سلوك� � ��ه التكيفي مع المحيط .وهذه ال�شخ�صية موحدة ممت� � ��دة متبادلة الت�أثير مع المحيط،
وي�أت� � ��ي ت�أثير الوراثة فيها من زاوية اكتمالها ف� � ��ي بداية الطفولة «المرحلة قبل المدر�سية»� ،إذ
الن�سان تحت ت�أثير والديه مبا�شرة� :إنجاباً وتربية.
يقع إ

ويذهب علماء نف�س ال�شخ�صية �إلى �أن �شخ�صية الفرد تربو على مجموع �صفاته وخ�صائ�صه،
وه� � ��م بذلك ي�شبهون كثي� � ��راً علماء نف�س الهيئة الذين يذهبون �إل� � ��ى �أن الكلَّ يربو على مجموع
الن�سان
�أجزائ� � ��ه� .إن ال�شخ�صية عبارة عن جميع قدرات الف� � ��رد متكاملة في عمل ،و�شخ�صية إ
وال�سيما كما تبدو با�ستم� � ��رار لزمالئه ،وعلى هذا
ه� � ��ي ال�ص� � ��ورة الكلية ل�سلوكه المنظم كل� � ��ه،
ّ
فال�شخ�صية فعالة ال راكنة وهي تمثل ب�صورة خا�صة عمل الفرد في المواقف االجتماعية.
فالخلق �أحد مظاه� � ��ر ال�شخ�صية وي�شمل ب�صورة
والخل� � ��ق �شيئاً واحداً،
ُ
لي�س� � ��ت ال�شخ�صية ُ
خا�ص� � ��ة ال�صفات والخ�صائ�� � ��ص ذات الطابع ا ألخالقي ،لذلك تك� � ��ون ال�شخ�صية على العموم
�أف�ض� � ��ل كلما كان ُخل ُقها �أف�ضل ،ولكن يمكن �أن يك� � ��ون ال�شخ�ص ذا ُخل ُق ممتاز ،مع �أن عنا�صر
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�أخ� � ��رى في �سلوكه تكون غير مرغوب فيها في ال�صالت االجتماعية ،لذلك نميل �إلى القول �إ َّن
ال�شخ�ص �صالح �إال �أن �شخ�صيته غير �سارة.

�إن من المالحظ �أن تكوين الج�سم ووظائفه ،ثم مواهب الفرد وقابلياته العقلية هي من بين
العوام� � ��ل المهمة التي ت�ؤثر في �شخ�صي� � ��ة الفرد ،وهذه العوامل هي بع�ض عنا�صر وراثة الفرد
الت� � ��ي تعين بع�ض التعيين ما �سيكون علي� � ��ه ،كما ت�ضع بع�ض الحدود في طريقه ،ولكن ظروفه
البيئي� � ��ة مثل :حالته االقت�صادية واالجتماعي� � ��ة ،وتكوين �أ�سرته و�أ�ساتذته ورفاقه ،كل هذه ت�ؤثر
ت�أثيراً كبيراً في تكوين �شخ�صيته ،وهي قد ت�ؤثر ت�أثيرها الح�سن �أو ت�أثيرها ال�سيئ في عاداته
التي �سيكون لها �أهميتها العظيمة في حياته حينما ي�صير را�شداً.
�أظهرت البحوث �أن ال�صغار الذين يفدون من بيوت و� ُأ�سر راقية يكونون على ا ألرجح �شرفاء

وموثوقي� � ��ن وطموحين ون�شيطين وعفويي� � ��ن وطيبي المع�شر ،في حين يكون الوافدون من بيئات
�أفقر بُل َداء غير منتبهين ،وال يحافظون على الدوام بانتظام ،كُ�سالى ُمهمِ لين ،وربما كان موقف
ا ألبوي� � ��ن من الطفل ال�صغير ومن م�شكالته �أهم العوام� � ��ل البيتية ،فالطفل والمراهق يحتاجان
كثيراً �إلى المعونة الثابتة الدائمة من ا أل�سرة التي تتمتع باالن�سجام والحب والتف ُّهم.

�إن المدر�س� � ��ة والبيت ال يعجزان عن القيام بدورهما في �إنماء �شخ�صية الطالب وتعديلها.
والتربي� � ��ة والتعليم قد ي�ساعدان الطفل في اكت�ساب ال�صفات الم�ستحبة في ال�شخ�صية ،وذلك
بتوفيرهم� � ��ا الفر�ص التي تمكِّنه من النجاح في التعبير عن ذات� � ��ه ،وب�إر�شاده �إلى كيفية �ضبط
يكون عاداته و�أفكاره و�سلوكه االنفعالي واالجتماعي تكويناً �سليماً.
النف�س ،وبتعليمه كيف ّ

والمراهق يحتاج ب�صورة خا�صة �إلى الت�شجيع في �أغلب ا ألحيان على ال�شعور بالثقة بالنف�س
والر�ض� � ��ا عنها .ويح� � ��رز المدر�س والمر�شد �أح�سن النجاح في ه� � ��ذا التوجيه �إذا هما ا�ستعمال
والمع� � ��ان في الق�سوة وال�سيطرة الفظيعة
اليجابية الب ّناءة� ،أما التوبيخ واال�ستهزاء إ
الطرائ� � ��ق إ
ف�إنها كلها تهدم �شخ�صيات الطالب في �سنوات تكوينها.

�إ َّن ال�شخ�صية في الطفولة تنمو وتزدهر في جو عائلي ومدر�سي يُت َق َّبل فيه الطفل كما هو،
ويُمن� � ��ح فيه من الحب والت�شجيع ما يُمكِّنه م� � ��ن تنمية ا�ستقالليته في �أ�سرع ما يمكن �أن ي�سمح
به نمو وتطور ثقته بنف�سه.
ا أل�س� � ��رة هي �أهم عوامل التن�شئة االجتماعية ،وهي �أقوى خاليا المجتمع ت�أثيراً في تكوين
�شخ�صي� � ��ة الف� � ��رد وتوجيه �سلوكه .وتختل� � ��ف ا أل�سرة من حيث الطبق� � ��ة االجتماعية والم�ستوى
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االجتماعي واالقت�صادي والثقافي ،وللوالدين في �إطار ا أل�سرة �أ�ساليب خا�صة من ال�سلوك تجاه
�أوالدهم� � ��ا في المنا�سبات المختلفة التي يكون فيها ا ألوالد طرفاً �سواء �أكانت هذه المنا�سبات
داخ� � ��ل المنـزل �أم خارجه ،وهذه ا أل�ساليب هي الت� � ��ي نجملها في كلمة المعاملة .ف�إذا الحظنا
ق�س� � ��اوة ا ألب ف� � ��ي عقابه الذي يوقعه بابن� � ��ه فنحن �أمام �شكل من �أ�ش� � ��كال المعاملة ،و�إذا ر�أينا
الم�صارح� � ��ة بين ا ألم وابنتها فنح� � ��ن �أمام �أ�سلوب من �أ�ساليب المعامل� � ��ة وتمثل هذه ا أل�ساليب
مكان� � ��ة مهمة في تكوين �شخ�صية ا ألبناء و�أ�ساليب تكيفهم ،ويبقى كثير من �آثارها فيهم لتظهر
مج� � ��دداً في معاملتهم ألوالدهم فيما بعد .ومن �أجل ذلك جعلت المعاملة ،مو�ضوعاً
لكثير من
ٍ
الدرا�سات في تحديد مفهومها و�أنواعها والعوامل التي ت�ؤثر فيها ،و�أ�ساليبها وانعكا�ساتها على
ال�شخ�صية بكل جوانبها :النف�سية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية والج�سدية.

تعريف المعاملة و�أنواعها
المعاملة هي ال�سلوك الذي ي َّتبعه ا آلباء مع �أوالدهم خالل المواقف المختلفة التي تح�صل
ف� � ��ي هذه الحياة داخل المنزل وخارجه ،والتي يكون الطفل ع�ض� � ��واً فيها ،وتعرف �أي�ضاً ب�أنها
موق� � ��ف ا ألبوين م� � ��ن رغبات الطفل و�أ�شكال الثواب والعقاب الت� � ��ي يحققان بها ما يريدان من
الطفل.

لن�أخذ مثاالً :طفل عمره خم�س �سنوات �أراد الخروج مع والديه راف�ضاً البقاء ك�سائر �إخوته
في المنـزل ،ما هو �سلوك ا ألبوين تجاه هذا الموقف؟ هناك من يلج� أ �إلى ت�أنيبه و�ضربه ،ومنهم
من يلج� أ �إلى مناق�شته و�إقناعه ،ومنهم من يلج� أ �إلى التجاوب معه ،ولكن ما ال�سلوك ال�صحيح؟
م� � ��ن خالل عر�ض المو�ضوع �سيت�ضح ال�سل� � ��وك ال�صحيح الذي يجب �أن يتبعه ا آلباء مع �أبنائهم
لل�سهام في تنمية �شخ�صيتهم بجوانبها كلّها.
إ
�أنواع المعاملة:
 -1المعامل� � ��ة القا�سية :وتت�س� � ��م بم�ضايقة الطفل وتخويفه ،وتمن� � ��ع تحقيق رغباته وتقييد
حريت� � ��ه .هذا وت�ستعم� � ��ل العقوبة مع الطفل لردعه و�إ�سكات حاجت� � ��ه ،وتتجلى العقوبة بالزجر
والتهديد وال�ضرب.

 -2المعاملة اللينة :وتتج�سد في تلبية كل ما يطلبه الطفل وعدم تقييد حريته .ويطلق على
والفراط في الدالل ي�ؤدي �إلى خلق
الطف� � ��ل الذي يعامل هذه المعاملة �صفة الطف� � ��ل المدلل ،إ
�شخ�صية فو�ضوية غير مبالية لدى الطفل.
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 -3المعامل� � ��ة المعتدلة :وه� � ��ي المعاملة ال�صحيح� � ��ة التي تعتمد على الم� � ��زج بين العقل
والر�شاد للطفل والمناق�شة معه ومحاولة
والعواطف ،ويلج� أ �إليه� � ��ا ا ألبوان عند توجيه الن�صح إ
�إقناع� � ��ه .وبهذا ي�سهمان ف� � ��ي تكوين �شخ�صية �سليمة و�صحيحة عند بلوغه �سن الر�شد .و�إذا لم
بالر�شاد والتوجيه يلج� أ ا ألبوان �إلى ت�أنيبه بحرمانه من ا ألمور المحببة �إليه �أحياناً
يفهم الطفل إ
وذلك إلعادته �إلى الطريق ال�صحيح.

العوامل ذات ا ألثر في معاملة الوالدين ألبنائهم
هن� � ��اك عدة عوامل له� � ��ا ت�أثير مهم في طريق� � ��ة معاملة الوالدين ألبنائه� � ��م ومن �أهم هذه
العوامل:

 -1المعاملة والم�ستوى التعليمي أ
للبوين :يق�صد بالم�ستوى التعليمي درجة التعليم التي حازها
المور العلمية أ
اطالعه على أ
الف� � ��رد ،ومدى ّ
والدبية واالجتماعية .ومن المعروف �أن لكل �أب �أو �أم
اللمام بالق� � ��راءة والكتابة �إلى �أعلى درجة من
م�ست� � ��وى تعليم ّي � � �اً مع ّيناً يتدرج من �أدنى درجة وهي إ
درجات الت�سل�سل العلمي� .إن ارتفاع الم�ستوى التعليمي أ
للبوين ي�سهم في تغيير نظرتهما �إلى �ش�ؤون
الحياة وطريقة �سلوكهما مع �أبنائهما وتكيفهما مع مجتمعهما ،ور�أيهما في م�ستقبل �أبنائهما .وقد
بين� � ��ت �إحدى الدرا�سات �أن هناك عالقة بين الم�ستوى التعليمي أ
للبوين و�أ�ساليب معاملتهما ،ف�إن
ال�ساليب المعتدلة في المعاملة ،في حين ي�ستعمل أ
البوين المتعلِّ َميْن ي�ستعمالن أ
أ
البوان الجاهالن
الخوة في أ
ال�سرة ي�ستعمل
�أ�سالي� � ��ب الق�س� � ��وة والعنف مع �أوالدهما ،ففي حال وقوع م�شاجرة بي� � ��ن إ
( )٪45م� � ��ن آ
الباء الجاهلين �أ�سلوب العقاب الج�سدي للمعتدي ،في حين ال ي�ستعمل هذا أ
ال�سلوب
من آ
والر�شاد.
الباء المتعلمين �إال ( )٪17منهم ويلج� أ ( )٪49من ه�ؤالء �إلى الن�صح إ
 -2المعاملة والم�ستوى االقت�صادي أ
للبوين :يتفاوت الم�ستوى المادي من �أ�سرة �إلى �أخرى
نتيج� � ��ة اختالف المهن التي يمار�سونها ،وهذا التفاوت ي�ؤثر في م�ستوى معي�شتها ،ومن ثم في
طرائق معالجتها أ
للمور.

فالفق� � ��ر مث ً
ال ي�ؤدي �إلى �إهم� � ��ال الطفل وعدم العناية به� ،إذ نجد �أن الطبقات الدنيا تفطم
�صغارها مبكراً ،وتزداد من جهة �أخرى ن�سبة ا�ستخدام الق�سوة في التعامل مع �أبنائها �أكثر من
الطبقات الو�سطى.

ووج� � ��د في درا�سة �أجرتها «دولجرو جيناب�س» �أن ا ألهل في ا أل�سرة ذات المركز االجتماعي
االقت�ص� � ��ادي المتو�سط �أو المرتفع يميلون �إل� � ��ى مناق�شة �أبنائهم و�شرح الموقف لهم و�إقناعهم،
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بعك�� � ��س ا ألهل في ا أل�سرة ذات المركز االجتماع� � ��ي واالقت�صادي المنخف�ض الذين يميلون �إلى
عقاب الطفل و�ضربه والق�سوة عليه.

ويالح� � ��ظ (� )olsomأنه من الممكن �أن يعامل ا ألبوان م� � ��ن الطبقة الدنيا �أبناءهما معاملة
تتيح لهم مزيداً من الحرية.
غي� � ��ر �أن انخفا�ض الدخل والم� � ��وارد المالية ي�سهم في زيادة معان� � ��اة ا أل�سرة ووقوعها في
الفاقة والحرمان من الم�أكل والملب�س الكافيين بعك�س �أبناء الطبقة الو�سطى.

الهم� � ��ال بو�صفه عام ً
ال من عوامل �إخف� � ��اق ا أل�سرة في رعاية
ويتح� � ��دث «بولبي» عن إ
الطف� � ��ل .ويذكر �أن الفقر و�سوء تدبير ميزانية ا أل�سرة كانا من �أ�سباب �إهمال الطفل بدنياً
وانفعالياً.

 -3المعامل� � ��ة والو�ض� � ��ع االجتماعي للوالدين� :إن المق�ص� � ��ود بالو�ضع االجتماعي هو مركز

ا ألبوي� � ��ن في المجتمع ودرجة تكيفهما م� � ��ع المجتمع واحترام النا�س لهم� � ��ا وات�ساع عالقتهما
االجتماعي� � ��ة �أو �ضموره� � ��ا ،فقد يكون ا ألب موظفاً مهماً �أو زعيماً �سيا�سياً �أو دينياً في �شريحة

له مركزه ودوره ،ويحظى باحترام النا�س وتقديرهم ،وقد يكون �شخ�صاً عادياً ال يزدريه النا�س،

لكنهم ال يمنحونه مكانة خا�صة.

ويح�س� � ��ن بن� � ��ا �أن نميز بي� � ��ن الو�ضع االجتماع� � ��ي والم�ستوى االقت�ص� � ��ادي؛ �إنهما مفهومان
مختلف� � ��ان ،والدليل على اختالفهما �أنه قد يكون الف� � ��رد فقيراً ،لكنه يتمتع بمركز مرموق بين
النا�س� ،أو بالعك�س :غنياً ،ولكن ال تقدره هذه ال�شريحة.

� أ َّم� � ��ا ت�أثير الو�ض� � ��ع االجتماعي في المعاملة فيمك� � ��ن القول �إنّه ي�سهم ف� � ��ي تحديد �سلوك

ا ألفراد ،فيتخذون مواقف �سلوكية تنا�سب و�ضعهم.

ولم� � ��ا كانت معامل� � ��ة الوالدين ألبنائهما جزءاً من �سلوكهما ف�إنهم� � ��ا يت�أثران بما يكون عليه

و�ضعهما االجتماعي.

�إن ا�ستعمال ال�صراحة في معاملتهما مث ً
ال يرتبط بذلك الو�ضع ،فا ألم التي تنتمي �إلى �أ�سرة
متدني� � ��ة المركز قد تلج� أ �إلى �أ�سلوب المواربة في معاملتها لطفلها بح�ضور �أم من �أ�سرة رفيعة

الم�ستوى� ،إذ تظهر بالمظهر الالئق وهذا يخلق عند الطفل ازدواجية ت�سبب ت�شتته وا�ضطرابه

لذلك ال ب ّد من توافق المعاملة وثباتها في الطريق القويم.
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غي� � ��ر المعاملة �إلى
فم� � ��ن غير المعق� � ��ول �أن يعامل الطفل بطريقة الن�ص� � ��ح إ
والر�شاد ،ثم تُ َّ
التغي� � ��ر �سي�سبب ا�ضطراباً في �شخ�صية الطفل ب� � ��كل جوانبها :النف�سية
ال�ض� � ��رب والق�سوة ألن
ّ

واالجتماعية والعقلية واالنفعالية في الم�ستقبل.

الن�ساني �إلى بيئات اجتماعية متعددة،
 -4المعامل� � ��ة والبيئة االجتماعية :ينق�سم المجتمع إ
لكل بيئة نظامها وخ�صائ�صها المميزة التي تتجلى في نمط �أفرادها ونظمهم االجتماعية مما
يجعل لكل بيئة نظاماً �سلوكياً يتبعه �أفرادها.

وهناك درا�سات فيما يخ�ص العالقة بين المعاملة والبيئة االجتماعية قام بها «مالينون�سكي»،
تبي� � ��ن ارتباط المعاملة بالبيئة االجتماعي� � ��ة� ،إذ يالحظ �أن ا أل�سرة «التروبرياندية» تختلف عن
ا أل�سرة في المجتمعات المدنية المتمدنة ،فا ألبوة فيها تخلو من ممار�سة ال�سلطة على ا ألبناء،
يف�ضل الطفل غذاء �آخر ،في حين
ونق� � ��ف عن� � ��د م�س�ألة الفطام �إذ ال تلج� أ �إليه ا ألم �إلاّ حينم� � ��ا ِّ
تفطم ا ألم المعا�صرة المتمدنة طفلها ب�شكل مفاجئ ومبكر مما يرهق الطفل.

�صرامة ا آلباء وق�سوتهم
يُظهر بع�ض ا آلباء ق�ساوة في معاملتهم ألطفالهم ،وت�أخذ هذه الق�ساوة مظاهر مختلفة من
ا ألوامر والنواهي واالنتقادات والعقوبات والمقاومة لرغبات ا ألطفال� ،إلى درجة �أن كلمة «ال»
تك� � ��ون دائماً على ل�سان هذا الطراز من ا آلباء �إذا م� � ��ا � أ َق َدم �أبنا�ؤهم على عمل من ا ألعمال �أو
طلبوا مطلباً ال يجد قبوالً لديهم.

�إن مثل ه�ؤالء ا آلباء ي ّت�صفون بالق�سوة في معاملتهم ألبنائهم ،ألن �أ�سلوب تربيتهم يقوم على
ال�سيط� � ��رة والتحك� � ��م الزائد ،ف�ض ً
ال عن �أنهم في كثير من ا ألحي� � ��ان يطلبون من �أبنائهم القيام
حملونهم المهام والم�س�ؤوليات منذ �سن مبكرة مما يجعلهم ي�شعرون
ب�أعمال �صعبة و�شاقة ،كما يُ ّ
بالعجز والق�صور .و�إذا ما اعتر�ض معتر�ض على هذا ا أل�سلوب من المعاملة �أجاب ه�ؤالء ا آلباء
ب�أنهم يفعلون كل ذلك لم�صلحة �أبنائهم ،لكن هذه التربية التي تقوم على العنف والق�سوة تحرم
الطفل من �إ�شباع كثير من حاجاته النف�سية.

�أ�سباب هذا ا أل�سلوب في المعاملة
مر معهم من تجارب حينما
� -1إن معامل� � ��ة الوالدين ألطفالهم تت�أثر �إلى ح� � ��د كبير بما َّ
كانوا �أطفاالً ،منهم في بع�ض ا ألحيان يعك�سون ما القوه من معاملة �أيام طفولتهم و�صباهم.
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ف�إذا كان� � ��ت هذه المعاملة قائمة على ال�صرامة والق�سوة نجدهم يعاملون �أطفالهم المعاملة
نف�سها.

التزمت،
 -2يكون ال�ضمير الال�شعوري «الذات العليا» لدى بع�ض ا آلباء قوياً جداً �إلى درجة
ّ

امت�ص معايير �صارم� � ��ة ،وهم لذلك يحاولون تطبيق هذه
وال�ضمي� � ��ر الال�شعوري هنا يكون قد
َّ
المعايي� � ��ر على �أطفالهم ،فنجدهم لذل� � ��ك يكثرون من �إبداء الن�صح ألوالدهم في منا�سبة وغير

منا�سبة كما يجدون في كل هفوة يرتكبونها جريمة ال تُغتفر.
 -3ف� � ��ي بع�� � ��ض ا ألحيان نجد الق�سوة �صادرة عن ا ألم ،وق� � ��د يرجع ال�سبب في ذلك �أن ا ألم
الخوة ال�صغار ،مما جعلها تتحمل الم�س�ؤوليات
وهي طفلة فقدت �أمها تاركة لها مجموعة من إ
وا ألعباء وهي �صغيرة وحينما تكبر نجدها تتخذ لنف�سها اتجاهاً في معاملة �أطفالها يقوم على
ال�سلطة القا�سية ،مت�أثرة بما اكت�سبته من خبرات مبكرة خالل مرحلة طفولتها.

را�ض عن
 -4كذل� � ��ك ا ألب ال�س ّكي� � ��ر �أو المدمن يكون من �أق�سى ا آلباء على �أبنائه ،ألنه غير ٍ
نف�سه �أو ألنه فا�شل ،لذلك يطلب الكمال عند �أبنائه.

نتائج الق�سوة في المعاملة
 -1المغاالة في تطبيق معايير ا ألدب والخ�ضوع ،والميل �إلى اال�ستكانة والخ�شوع والطاعة
في غير مو�ضعها ،ي�ؤدي بالطفل �إلى عدم القدرة على المناق�شة و�إبداء الر�أي.

 -2يحتاج ه�ؤالء ا ألطفال �إلى دافع التلقائية ،كما �أنهم يعتمدون اعتماداً كلياً على غيرهم،
وال�سيم� � ��ا على والديهم ،بمعنى �أنهم ال ي�ستطيعون الت�صرف في �أي �أمر من ا ألمور دون ا ألخذ
ّ

ب� � ��ر�أي الوالدي� � ��ن �أو من يكبرهم من ا ألبناء ،فهم دائماً بانتظار ما يقال لهم دون �أن يحاولوا �أن
يت�صرفوا من جهتهم في �أمر من ا ألمور ،وال يبادرون �إلى القيام ب�أي عمل من ا ألعمال وبذلك
تُلغى �شخ�صيتهم.

 -3عدم القدرة على التمتع بالحياة وق�ضاء وقت الفراغ ،ف�أمثال ه�ؤالء ا ألطفال يفكرون في
الم�س�ؤوليات وفي العمل على الدوام ،وال يعطون �أنف�سهم فر�صاً لال�ستمتاع بمباهج الحياة.
 -4كذلك قد يكون من نتائج ق�سوة ا آلباء على �أبنائهم �شعور ا ألبناء بفقدان الثقة بالنف�س،
والعجز والق�صور حين مواجهة المواقف مهما تكن درجة �صعوبتها ،ومرجع ذلك �إلى �أن الطفل

يتعود �أن يكون تابعاً ال متبوعاً.
الـعــدد � 689شـــباط 2021

55

م�شكــالت الطفولــة و�أثرها في تكوين ال�شخ�صية لدى أ
البناء

العقاب الج�سدي و�آثاره
ع� � � َّ�رف كثي� � ��ر من العلم� � ��اء العقاب ب�أن� � ��ه «المثير المنت� � ��ج أ
لللم»… ففي عملي� � ��ة التن�شئة
االجتماعي� � ��ة يعاقب الوالدان �أطفالهما �سواء ق�صدوا ذل� � ��ك �أم لم يق�صدوا ،ويمكن طرح هذه
الم�س�ؤولي� � ��ة على النحو ا آلت� � ��ي�« :إذا كانت الف�ضيلة تحمل ثوابها في ذاتها ،ف�إن عملية �إك�سابها

مفعمة بالعقوبات» .وال يقوم ا آلباء ب�ضرب و�صفع �أطفالهم فح�سب ،بل ي�صرخون في وجوههم
ويعزلونه� � ��م ويهددونهم �أحياناً بعدم حبهم لهم وذلك في حاالت الغ�ضب الدنيا ،وبع�ضهم يقوم
بتوجي� � ��ه �ألفاظ قا�سية با�ستمرار ب�سبب �سوء �سلوك �أطفالهم .وقد �أجريت التجارب لمعرفة

ما �إذا كان العقاب الج�سدي ي�ؤدي �إلى �إزالة �سلوك معين �أم ال ومعرفة �أثر العقاب على الطفل
ب�صفت� � ��ه كائن � � �اً ب�شرياً ح�سا�ساً وعاقالً ،وقد �أثارت م�س�ألة العق� � ��اب الج�سدي نقا�شاً وجدالً بين
الباحثين وي�ست�شهد كل من «�سي� � ��رز» و«ماكوني» و«ليفين» ب�أقوال �إحدى ا ألمهات التي اعتادت
ا�ستخ� � ��دام العقاب الج�س� � ��دي بو�صفها تقنية �أ�سا�سية ل�ضبط �سل� � ��وك طفلها« :نعم كنت �أ�ضربه
با�ستم� � ��رار وف� � ��ي كل وقت �أواجهه فيه كان يغدو على نحو �أ�سو� أ في نهاية ا أل�سبوع ،وال �أدري ما

�إذا كان يواظ� � ��ب على المدر�سة �أم ال ،ولكن كان يغ� � ��دو في نهاية ا أل�سبوع على نحو ال يطاق �إذ
�أقوم ب�ضربه ،وكان يعود �إلى ال�سلوك نف�سه في نهاية ا أل�سبوع الثاني».

�إن اتجاه� � ��ات النا�س – ومن �ضمنهم االخت�صا�صيون– نحو العقاب الج�سدي هي اتجاهات
متناق�ضة ،وي�شرح الدكت� � ��ور «�ألن فروم » االخت�صا�صي في العالج النف�سي ا أل�سباب التي ت�ؤدي
�إلى االعتقاد ب�أن ال�ضرب للطفل �سيا�سة انهزامية ،وفيما ي�أتي ا أل�سباب:
�ضربت الطفل ف�سيخاف منك ويكرهك.
� -1إذا
َ

وتقبلها.
� -2سيتعلم الطفل الطاعة العمياء عو�ضاً عن فهم المعايير ا ألخالقية ّ

� -3إن التعبير عن المزاج ال�سيئ في �أثناء ال�ضرب يعطي الطفل مثاالً �سيئاً لمحاكاته.

 -4ي�شكل ا�ستخدام ال�ضرب القا�سي �أدنى التقنيات التربوية مهارة و�أ�صالة.

 -5قد يث ِّبت ال�ضرب ال�سلوك ال�سيئ للطفل �أكثر مما يعمل على �إزالة هذا ال�سلوك.
� -6إن هدف االن�ضباط هو تعديل الرغبات ،ولي�س مجرد تعديل ال�سلوك.

وي� � ��رى بع�ض علم� � ��اء النف�س �أن المزج بين العق� � ��اب الج�سدي والنف�سي ي � � ��ؤدي �إلى �أف�ضل
النتائ� � ��ج ،ويقول� � ��ون �إ َّن ا ألطفال الذين يتلقون ه� � ��ذا النوع من العقاب ي�صبح� � ��ون �أكثر واقعية
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وان�ضباطاً .ويرى «�سيول» �أن ا ألم التي ت�ستطيع االمتناع عن ال�ضرب يمكن �أن تعبر عن غيظها
ب�أ�ش� � ��كال �أخرى مثل :التنكيد الم�ستمر� ،أو دفع الطفل لل�شعور با أللم العميق� ،إال �أن «�سيول» ال
التقبل الم�ستمر للطفل ،ألن ال�ضرب ينقي الجو
يدافع عن ال�ضرب ،بل يرى �أنه �أقل خطراً من
ّ
بالن�سبة �إلى الوالد والطفل على حد �سواء ،ويقول بهذا ال�صدد� :إن العقاب ال�سليم هو العقاب
الفع� � ��ال الذي يبدو �صحيحاً بالن�سبة �إلى الوالدين ،ويتوقف ذلك على طبيعة الوالدين وطبيعة
َّ
الطفل ونوع ال�سلوك المرتكب.
�إن حرمان الطفل من االمتيازات التي يتمتع بها هو �أف�ضل �أنواع العقاب مالءمة أ
للطفال
في ال�سن المدر�سي ،و�إذا كان هذا العقاب عادالً
ف�سينمي �شعور الطفل بالعدالة.
ّ

�أثر المعاملة ال�سيئة في تكوين ال�شخ�صية
ت�ؤثر معاملة الوالدين ال�سيئ� � ��ة �سلباً في �شخ�صية �أبنائهم بكل جوانبها النف�سية واالنفعالية
واالجتماعي� � ��ة ،وتجعلهم غير قادرين عل� � ��ى التكيف مع المجتمع ،ف� � ��ا ألب المت�سلط المتجهم
ع�صبي المزاج يثير مخاوف �أطفاله لي�ؤمن تلبية طلباته ،وهذا الجو الم�شبع بالتوتر واالنفعال
�سي�ؤث� � ��ر �سلباً في ال�شخ�صية في الطفولة والمراهقة والر�شد ،وي�ؤدي �إلى عدم التوازن النف�سي
أ
امتلت نفو�سهم بالحقد والع�صيان.
واالنفعالي واالجتماعي فيُق ِبل ا ألبناء على الحياة وقد

اقتراحات وتو�صيات حول الم�شكلة المطروحة
� -1أن تك� � ��ون الدرجة التعليمية لل� � ��زوج قريبة مما هي عند الزوجة ،كي ال يحدث التفاوت
في التفكير والت�ضارب في �أ�ساليب تربية ا ألطفال.

� -2إقام� � ��ة المحا�ضرات حول طرائق التربية ال�صحيحة و�أ�ساليبها ،ودعوة ا ألمهات وا آلباء
لح�ضورها.
 -3ن�شر الكتب التي تتحدث عن كيفية رعاية الطفل وتربيته.

وال�سيما التلفاز ،وعر�� � ��ض البرامج التربوية التي تهدف �إلى
العالم
 -4ا�ستخ� � ��دام و�سائل إ
ّ
توجيه الوالدين �إلى �أ�ساليب التربية ال�صحيحة.

� -5إر�سال ا ألطفال �إلى دور الح�ضانة وريا�ض ا ألطفال ،وزيادة االهتمام بهذه الدور ،نظراً
ألهميتها في بناء �شخ�صية الطفل بكل جوانبها ،لما لل�سنوات الخم�س ا ألولى من �أهمية وت�أثير
في حياة الطفل الم�ستقبلية.
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م�شكــالت الطفولــة و�أثرها في تكوين ال�شخ�صية لدى أ
البناء

 -6عدم معاملة الطفل على �أنه رجل م�ص َّغر ،والعمل على تفهم حاجاته وقدراته ،ومراعاة
الفروق الفردية بين ا ألطفال.
 -7عدم اللجوء �إلى ال�سخرية من الطفل ونقده �أمام ا آلخرين �إذ يولِّد هذا ال�سلوك اهتزازاً

في �شخ�صية الطفل وفقده ثقته بنف�سه ،ويظهر عليه الخجل والتردد.
�إن بن� � ��اء �شخ�صية �سوية للطفل يعتمد على ج� � ��و ا أل�سرة الذي يجب �أن يكون م�شبعاً بالحب
والرعاي� � ��ة والعط� � ��ف والعدالة ،هذا من جهة � ،أ َّما من جهة �أخ� � ��رى فيعتمد على تفهم الوالدين
للطفل ،وال�صبر عليه ،ومعاملته بروي� � ��ة ،مدركين حاجاته وقدراته ،وبذلك ينتقل ا ألطفال من
مرحلة �إلى �أخرى بنجاح وي�صبحون �أع�ضاء فاعلين في المجتمع.
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�شعرية المعلقات ...قراءة في �ضوء أ
ال�سطورة

الدرا�سات والبحوث

�شعرية املعلقات ...قراءة يف �ضوء أال�سطورة
د .غيثاء علي قادرة

ي ��روم هذا البحث الك�ش ��ف عن �ش ��عرية المعلقات في �ض ��وء أ
ال�س ��اطير الت ��ي ورد ذكرها في
القر�آن الكريم في تركيب إ��ض ��افي مع كلمة أ
الولين ،على نحو قوله تعالىَ } :لق َْد ُو ِع ْدنَا ن َْحنُ
ير ْ َأ
ال َّو ِلينَ {( ،الم ؤ�منون ،)83 :وتداول كلمة (�أ�سطورة) عرب
َو� آ َبا ُ ؤ�نَا َهذَا ِمن َق ْب ُل ِ إ� ْن َهذَا ِ إ� اَّل �َأ َ�س ِ
اط ُ
والباطيل التي ال نظام لها .يرى جواد علي �أن أ
الخبار أ
الجاهلية ،وتعني لديهم أ
ال�ساطير هي:
باللهة ،وهذا التعريف فيه خلط بين الخرافة أ
الخرافـات أ
والقا�صـي�ص المتعلقة آ
وال�سطورة،
� أ َّما �أحمد كمال زكي ف إ�نه يرى؛ �أن أ
ال�سطورة ال وجود لها في الواقع ،وال يمكن �أن يقبلها العقل
فهي «ال تخرج عـن �أن تكون ق�صة خيالية قوامها الخوارق أ
والعاجيب التي لم تقع في التاريخ
وال يقبلها العقـل»� ،أما م�ص ��طفى الجوزو ،فيرى �أن أ
ال�س ��طورة حكاية تتحدث عن عـالم وهمي
يرم ��ز إ�ل ��ى �أ�ش ��ياء و�أحداث حقيقية لكن محرفة �أو م�ض ��خمة .وهذا ا�س ��تنتاج تو�ص ��ل إ�ليه من
خالل عر�ضه آلراء الغربيين أ
لل�سطورة.
وطور (نورثروب فراي) فكرة النماذج ا أل�صلية التي اكت�شفها (كارل يونغ) وربط بينها وبين
ا أل�سطورة في ا ألدب ،ور�أى «�أن ا أل�سطورة هي التي تمنح الطقو�س الداللة النموذجية ا أل�صلية،
وتعطي للوحي ال�سرد النموذجي ا أل�صلي» ،و�أطلق على هذا النقد النقد ا أل�سطوري ،فهو ير�صد
بالدر�� � ��س بقايا ا أل�ساطير في ال�شعر .ويمكن اال�ستفادة من هذا المنهج في تحليل البنية الفنية
أ
لل�شعار في �إ�سقاطاتها على ا أل�ساطير القديمة المختزنة في الال�شعور.
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�سنتق�ص� � ��ى �شعري� � ��ة المعلقات في طقو�س العب� � ��ور في مجموعة م� � ��ن الم�شاهد ذات البعد
ّ
أ
ا أل�سط� � ��وري ،و�همه� � ��ا� :صور الفراق ،وم� � ��ا ا�ستتبعها من م�شاهد فقد وا�ست� �ل��اب ذاتي ،و�صور
الخ�صب وما ا�ستتبعها من مالمح حياة.

الفراق  -الطلل
«يكون ف� � ��ي البنية الثقافية
يك ِّث� � ��ف م�شهد الطلل حال� � ��ة الفقد واال�ستالب الزمان� � ��ي ،فهو ّ
للن�سان الجاهلي ،نظراً الرتباطه بالمكان الذي يعي�ش
الجاهلية واقعة ثقافية م�ؤرقة ومح ِّيرة إ
في� � ��ه تجربة الحياة في �إطار المجموع» ،وهذا ي�ؤكد البعد النف�سي الذي ينتجه م�شهد ا ألطالل
ف� � ��ي �أعماق الذات ال�شاع� � ��رة ،فالمكان ا ألثر ي�ستبطن نب�ض الحي� � ��اة التي تحولت �إلى ذكريات
م�ؤلم� � ��ة بت�أثير القمع القهري ال� � ��ذي مار�سته قوتا الزمن والطبيعة عل� � ��ى المكان .يقول (امر�ؤ
القي�س) في معلقته:
��ب َو َم���ن ِ���ز ِل
ِق��ف��ا نَ ���ب ِ
���ك ِم���ن ِذك�����رى َح��ب��ي ٍ
��وم ِ��ل
ِب�� ِ���س ْ��ق ِ
��دخ ِ
��ط ال��لِ ��وى َب��ي َ��ن ال َّ
��ول فَ َ
��ح َ

تتناه� � ��ى لنا دالالت فع� � ��ل ا ألمر (قفا) و�أبعاده ا أل�سطورية ،في ه� � ��ذه الوقفة التي ي�ستوقف
�ص ْحبه ،كما يتناهى لنا ح�ضور ال�صاحب ف� � ��ي الوقفات الطللية التي لي�ست �إال
فيه� � ��ا ال�شاع� � ��ر َ
احتجاج � � �اً على الوجود الفاق� � ��د مكوناته ،فكثيراً ما يح�ضر ال�صاح� � ��ب في مواقف اال�ستالب
والفق� � ��د والموات ،التي يق�صر المرء عن تحمله� � ��ا بمفرده .فالوقوف فعل في ح�ضرة الجالل،
«والن�سان يقف �أمام الق� � ��وى الخارقة التي يعبدها �أو يخافه� � ��ا ،وحتى اليوم يقف
والعظم� � ��ة ،إ
ب�صمت �أمام الميت �أو عند ذكره ،ويقف في ح�ضرة من يكبره �سناً �أو من يهابه».

�إن م� � ��ا ي�ؤكد �أ�سطورية الم�شهد هو �أن الوقوف فعل اجتماعي جمعي ،قام به ثالثة ،والعدد
«كاليمان بالثالوث
ثالث� � ��ة له ح�ضوره ف� � ��ي ا ألديان التي ظهرت في منطقة البحر المتو�س� � ��ط ،إ
الم�سيح� � ��ي ،وقيامة الم�سيح بعد ثالثة �أيام من دفن� � ��ه ،المرتبطة رمزياً بنجاة يونان بعد ثالثة
�أي� � ��ام من ابتالع الحوت له في اليهودية ،واالعتقاد ب�أن هلل بنات ثالثاً هن الالت ومناة والعزى
في الوثنية العربية ،ومن هنا نبد� أ بتلم�س البعد ا أل�سطوري للق�صيدة».

ت�شي �أبعاد ال�صور ال�شعرية ب�أ�سطورة ال�شم�س الغائبة بال عودة؛ المودعة تاركة خلفها ظالماً
نف�سي � � �اً دام�ساً ،كان البكاء دموعاً تروي عط�ش الفقد في الوقت الذي تعبر عنهَ } ،و َج َع ْلنَا ِمنَ
���يءٍ َح ٍّي �َأفَلاَ ُي ْ ؤ� ِمنُونَ {( ،ا ألنبي� � ��اء ،)30 :فقد غدا البكاء ارتواء في زمن العط�ش،
ال َْم���اء ُكلَّ َ�ش ْ
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فجر ينابيع خ�صب من عينين مقهورتين؛ لذا كانت الدعوة �إلى البكاء
وك�أن� � ��ه طق�س ا�ست�سقاءَّ ،
جماعي� � ��ة ،فالدموع رمز �إلى الخ�صب ،والمقاومة .وقد ارتبط في القر�آن الكريم الماء العذب
والم� � ��اء المالح ب�صور الخ�صب ،فجاء في ق�صة الخ�ضر في الت� � ��راث الديني «�أن مو�سى وفتاه
توجه� � ��ا �إلى مجمع البحرين ومعهما حوتهما الذي عاد حياً عندما م�سه ماء الحياة» .وجاء في
َّ
القر�آن الكريم �أن البحرين ،هما« :الماء العذب والماء الملح المر»َ } ،و ُه َو ال َِّذي َم َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن

ْ���ح ُ� أ َج ٌاج{( ،الفرقانَ } ،)53 :و َما َي ْ�س���ت َِوي ا ْل َب ْح َر ِان َه���ذَا َعذْ ٌب ُف َر ٌ
َه���ذَا َع���ذْ ٌب ُف َر ٌ
ات
ات َو َهذَا ِمل ٌ
َ�س ِائ ٌغ َ�ش َرا ُبهُ َو َهذَا ِمل ٌْح ُ� أ َج ٌاج{( ،فاطر)12 :

�إن في الطلل عب� � ��وراً من ح�ضور �إلى غياب �سلكته الذات ال�شاعرة ،فاقدة الحبيب ،المر�أة
الت� � ��ي« :جعلتها ا أل�سطورة الدينية ج� � ��زءاً متج�سداً من الرجل وذاته ،فكان توقه �إليها رغبة في
ا�ستكم� � ��ال ال� � ��ذات ،وكان ان�شدادها �إليه حنين الذات �إلى موطنه� � ��ا ا أل�صلي ،وهي التي جعلتها

الطبيع� � ��ة � أ ّماً� ،أي م�صدر التوليد والعطاء ،فكان اللقاء بها ا�سترجاعاً للطفولة المولِّية ،وعودة
ا بوالدة جدي� � ��دة ،ومن هنا كانت �صورة الم� � ��ر�أة تح ِّدياً للزم� � ��ن العاتي ،وعك�ساً
الرح� � ��م ،و�أم� �ل � ً
الخ�صب المكا َن ،فعاث به الزمان ،و�أقال
لمجرى �سيرورته» ،في رحيلها غابت ال�شم�س ،و�أفر َغ
ُ
وجوده.

ال�شجرة:

ل�صورة ال�شجرة التي ح�ضرت في م�شاهد الفراق بُعد �أ�سطوري فوجودها في �صحراء يبلغ
�ض ْر ٌب من الوجود� ،إذ يتحدى خ�صبها جفافاً طال �أمده ،وقد وردت ال�شجرة
الهجير فيها ذراه َ
وال�سالمي في �سياقات متعددة ،كما وردت في ا أل�ساطير .يقول امر�ؤ القي�س
في التراث العربي إ
في معلقته:

ك أ
���م���ل���وا
����م����ا ت���ح َّ
������ن�����ي غ��������داة ال���ب���ي���ن ل َّ

���ف ح��ن��ظ ِ��ل
���م���رات ال���ح���ي ن���اق ُ
ل����دى ����س ُ

عادلوا –في ا أل�ساطير -بين ال�شجرة والمر�أة ،لما لعالقتهما من جذور في التراث الديني

اللهة الع َّزى �شج� � ��رة بمو�ضع يقال له نخلة» ،وحين
ال�سالم« ،فقد كانت إ
عن� � ��د العرب ما قبل إ
�أنفذ خالد بن الوليد �إلى نخلة هدم بيت (العزى) .وقطع �شجراتها .وقد روى ابن الكلبي�« :أن

(الع� � ��زى) كانت لها ثالث �سم� � ��رات ببطن نخلة ،و�أن الر�سول لما فتح مكة بعث خالد بن الوليد
فقطع ال�شج� � ��رات» ،وكانت العزى �أعظم ا أل�صنام لدى قري�� � ��ش ،وكانوا يزورونها ،ويهدون لها،
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ويتقرب� � ��ون عندها بالذب� � ��ح ،ف�شجرة ال�سمرة رمز للخ�صب والعطاء ل� � ��دى العرب ،ولعلها لذلك
�سميت �سمرة ،فا أل�سمران هما :الماء والحنطة ،و�شجر ال�سمر في الن�ص ال�شعري لم يرحل كما
المر�أة النظير في الخ�صب ،بل هو باق ثابت في عالم ديدنه الحركة والترحال.

َفقْ ُد الخ�صب

الم� � ��ر�أة في أ
ال�ساطير حملت المعنيي� � ��ن معاً :فهي �آلهة الخ�صب والجم� � ��ال من جهة ،و�سيدة
اللهة أ
النثى جمعت بين عن�صري
ا�ست� �ل��اب من جهة ثانية ،وقد جاء عن الدولة الفرعوني� � ��ة؛ �أن إ
الق� � ��وة والخ�صب ،ومع التحول اختفت ه� � ��ذه الثنائية وبد�أت مكانة المر�أة بالتراجع ب�صورة كبيرة،
حتى �أ�صبحت عنواناً لال�ستالب بفعل الغواية ،و�ألّف هذا التحول أ
الهم في تتويج ال�سلطة الذكورية
تاريخياً واجتماعياً وثقافياً �إلى خوف الرجل الدائم من المر�أة ظل ماث ً
ال في وعي الرجل والوعيه،
لذلك ظلت المر�أة في هذه أ
ال�ساطير مزيجاً غريباً من �آلهة الحب والجمال وال�شر...
فف� � ��ي �أ�سط� � ��ورة (ع�شتار) هي �آلهة الخ�صب والجمال ،ألن الم� � ��ر�أة رمز من رموز الخ�صب،
ورحيله� � ��ا طق�� � ��س وجودي ير�سم� � ��ه ا ألع�شى في لوحة البي� � ��ن والفراق في موك� � ��ب الراحالت،
فيقول:

ِ��ل
����ب ُم��رتَ ��ح��ـ��ـ��ـ ُ
����ر ْك َ
���ري َ
َو ِّد ْع ُه���ـ���ـ َ
���رةَ ِ�إ َّن ال َّ
الر ُج ـ ُـل
َو َهـ ــل تُ طي ـ ـ ُـق َوداع���� ًا �أ َُّيـ ـ ــها َّ

جاء في ا أل�ساطير �أن رحيل المر�أة هو رحيل ال�شم�س �إلى غياب ال �شروق بعده ،فقد رحلت
ال�شم�� � ��س برحيل هريرة ،و� ُأظ ِلم� � ��ت النف�س .ووعى ال�شاعر ،بفعل الرحي� � ��ل ،م�أ�ساة الزمن التي
بد�أت من �إخالء المكان ،وانطلقت في غياهب المجهول و�سط مطاوي ال�صحراء ،عبوراً حيث
االندماج في رحاب الوجود.
 مطايا الرحيل:ج�سر عبور من عالم ال�ضعف �إلى عالم التحدي والقوة ،تعددت م�شاهدها ،وتعددت
الناقة
ُ
مداليلها ،فمن الناقة في طقو�س ال�ضياع والهام�شية �إلى الناقة الرفيق في غياهب ال�سبا�سب،
تطرق �آكام ا ألر�ض بقوائمها متحدية قوية.

�ص� � � َّ�ور امر�ؤ القي�س الناقة طق�ساً مهماً من طقو�س ال�ضياع والهام�شية ،وال �سيما في م�شهد
دارة جلج� � ��ل ،حيث ذبح ناقته للعذارى اللواتي تداولن لحمها و�شحمها الهيات ،مت�سامرات في
طق�س يفتقد عابروه اال�ستقرار والن�ضوج والبلوغ ،يقول امر�ؤ القي�س:
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���ط َّ���ي���ت���ي
َوي
����ع����ذارى َم ِ
َ
������ر ُت ل����ل َ
���������وم َع������قَ ْ

���م ِ���ل
���ج���ب��� ًا م ْ
���م���تَ َ
فَ ���ي���ا َع َ
����ن َر ْح���لِ ���ه���ا ال ُ
���ح َّ

َ��ح ِ��م��ه��ا
َي َ
����ظ ُّ
���ي َ
����ل ال َ
���ن ِب��ل ْ
���رتَ ���م ْ
�����ع�����ذارى َي ْ

���ق���� ِ���س ال ُ��م��فَ َّ��ت ِ��ل
اب ال ِّ
���د َم ْ
����ه َّ
����د ِ
���م كَ ُ
���ح ٍ
َو َ����ش ْ

تعود رمزية ال�صور ال�شعرية �إلى �أ�سطورة تقديم الذبائح الب�شرية آ
لللهة التما�ساً إلخ�صاب
ا ألر�� � ��ض و�إيناعها ،فانبعاث الحياة؛ لذا يُع ُّد عقر الناقة رمزاً �أ�سطورياً ،فقد ظهرت �صورة لهو
الفتي� � ��ات وعبثهن ،ولم تظهر �ص� � ��ورة �أكل لحم الناقة من العذارى ،من ب� � ��اب القدا�سة ،و ألجل
يتو�سل
القدا�سة ينبغي عدم ا ألكل منها« .يقدم ال�شاعر ذبيحته في محراب اللهو واللَّذة ،وك�أنه َّ
�إلى القوى الخارقة لتديم تلك اللحظات ال�سعيدة .وتتحول م�شاركة العذارى له في عر�س الدم
واللهو طق�ساً ذا �إيقاع متوا�صل ال ينتهي».

�إن ارتباط �صورة الناقة و�أبعادها ب�صورة المر�أة يعود �إلى تراث طوطمي� .أكدته ريتا عو�ض
ف� � ��ي قولها« :يعادل نحر الناقة رمزياً تقديم الذبائح الب�شرية آ
لللهة التما�ساً إلخ�صاب ا ألر�ض
وابتعاث الحياة ،ولذلك لم ي�ؤكل لحمها� ،إنما كانت �أداة للهو ،محملة بدالالت جن�سية وطق�سية
ودينية توحي جميعاً بالتوق �إلى تحقيق الخ�صب».
َح ّم� � ��ل ال�شاع� � ��ر ال�صورة دالالت طق�سية ديني� � ��ة جن�سية ،بدءاً من العق� � ��ر وانتهاء بالعذارى

العابثات ،وجميعها �صور توحي بالتما�س الخ�صب.

ق ُِّد�ست الناقة لدى العرب قديماً ،فقد �أوردت كتب التاريخ �أن «قبيلة طيء كانت تعبد جم ً
ال

�أ�سود ،وناقة �صالح كانت مقد�سة ،وت�سمى ناقة اهلل ،وناقة الب�سو�س وقيمتها الرمزية ،وهي من
بقايا تقدي�س الناقة عموماً ،وكان رميها انتهاكاً
لمقد�س هو حرمة الجوار» ،فكان التعدي على
َّ
ناق� � ��ة النبي �صالح و�صرع ناقة الب�سو�س �ضرباً من انتهاك محرم �أو مقد�س؛ لذا و�صفها معظم
�صماء
ال�شعراء الجاهليين بالقوية المتينة التي تتعر�ض ألخطار ال�صحراء في مرحلة هام�شية ّ
تجتازها للو�صول �إلى مرحلة االندماج.
 -الثور الوح�شي:

الن�ساني الذي يبغيه،
يُق� � ��دم ال�شاع� � ��ر في متحوالت الناقة �آفاقاً وا�سعة من ال�ص� � ��راع إ

فرحل� � ��ة الث� � ��ور �صورة من �صور ال� � ��ذات ال�ضائعة ،الباحثة عن عالم تل� � ��وذ به ،والجة عالم
الوجود.
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مطارداً ،عر�ضة ألخطار الطبيعة ،مم ِّث ً
ال مرحلة الهام�شية المظلمة.
يظهر الثور الوح�شي
َ
جاء في �أبيات النابغة الذبياني:
�����ه
��������رةَ َم ِ
�����ار ُع ُ
���ي َ�أك ِ
ِم����ن َوح ِ
���������ش َوج َ
���و����ش ٍّ
الفرد
ال�صيقَ ِل
ِ
ط��اوي الم�صير كَ َ�س ِ
يف َّ
���ه
����وت كَ ���ّل���اّ ٍب فَ ����ب َ
�����ص ِ
����ات لَ ُ
فَ ����ارت َ
����اع ِم����ن َ
َط���وع ال َ
���ص َ��ر ِد
��وام ِ
�����ش ِ
��ت ِم���ن َخ ٍ
����وف َو ِم����ن َ

بوجل الثور من عوامل اال�ستالب الوجودي الذي تمار�سه الطبيعة ،وبدا في
ب� � ��د�أت اللوحة َ
«�صورة الراهب المتب ّتل المنقطع للعبادة ،الذي يط ّهره البرد والمطر ،تتمثل فيه القوة المكتملة
والعظم� � ��ة القاهرة ،وربما اندغمت �صورته ب�صورة النجم الثاقب ،وال�شهاب المنق�ض وال�شعرى
الوا�ضح� � ��ة� ،أو ب�صورة �أخرى لها عالق� � ��ة ب�إ�شعال النار ،وهي �صورة يمكن �أن نر ّدها جميعاً �إلى
التراث الديني الجاهلي الذي انطم�ست معالمه».
يلتقي رمز الثور في هذا الن�ص بالرمز ا أل�سطوري في الح�ضارات القديمة ،حيث كان الثور
م�صدر للطعام
الن�سان ألنّه
عبد ،ولعل ال�سبب في ذلك �أنه من �أوائل ا ألجنا�س التي ا�ستخدمها إ
يُ َ
ٌ
وحيوا ٌن لحمل ا ألثق� � ��ال� ،إ�ضافة �إلى ما تمثله قوته الهائلة و�إخ�صابه من رموز تج�سد ا أللوهة،
وقد كان �شخ�صية تجمع ا أل�ضداد المتكافئة ،قادرة على �أن تطوي في ذاتها رم َز ْي النار والماء،
وقوتي ال�شم�س والقمر.ففي الح�ضارة الفرعونية يرمز الثور �آبي�س� ،سماوي الوالدة �إلى الذكورة
َّ
أ
والخ�صب ،بدليل هالة ال�شم�س التي تظهر على ر��سه في المنحوتات التي تمثله ،كما يرمز �إلى
الطاقة ا ألنثوية المخ�صبة والمعطية الحياة الممثلة في القمر المنحوت على خا�صرتيه .وفي

الح�ض� � ��ارة المينوية في جزيرة كريت القديمةُ ،ع ِبد الثور المقد�س بما هو تج�سيد إلله القمر،
وف� � ��ي عبادة الميترا في الع�صور الهيليني� � ��ة والرومانية المت�أخرة ،كان الثور يمثل النار والحياة
المتحول� � ��ة بالموت ،ويرمز �إلى القوة الذاتية للقمر عل� � ��ى االنبعاث ،ولدى ال�ساميين كان الثور
للله �إيل� ،إلههم قديماً ،ويدعى �إيل ثور ،والعالقة بينهما تتمثل في الت�شاكل بين الهالل
يرمز إ
وق� � ��رن الثور ،ومعن� � ��ى الفحولة والقوة والخ�صب المقترن هو ا آلخ� � ��ر بعن�صر الماء ،وقد كانت
ا ألر�� � ��ض في ت�صور العرب ت�ستند في جملة ما ت�ستن� � ��د �إلى ثور .يحرث ا ألر�ض منبع الخ�صب،
وثمة �صلة معقودة بين الثور ومعاني الماء والخ�صب والنماء .من هنا �أتت قد�سية الثور.

ال�سالمية �أن اهلل �أن� � ��زل على �آدم ثوراً من الجنة
ول� � ��م يقف ا ألم� � ��ر هنا ففي «ا أل�ساطير إ
في م� � ��ا �أنزله معه من ا آلالت والطيوب والثمار ،ولئن ظل الث� � ��ور فيها رمزاً للحرث والفحولة
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والخ�ص� � ��ب والنماء ،ف�إنه ف� � ��ي ق�صة �آدم وخروجه من الفردو�س (مجرد �آلة) الحرث و�أداة الك ّد
والعمل وما يت�صل بذلك من معنى ال�شقاء».
ترمي �آث� � ��ار الثور ودالالت توظيفه ا أل�سطورية ا ألنثروبولوجي� � ��ة �إلى تجاوز الهام�شية حيث

االندم� � ��اج .ولعل هذا ما يف�سر ال� � ��دالالت الكامنة في �إخفاق الكالب في �صيد الثور الوح�شي،
وانت�ص� � ��اره عليها .وك�أنه انت�صار ال�شم�س على النج� � ��وم والكواكب ا ألخرى ،فيبدو هذا ال�صراع

حرباً كونية بين الكواكب ،ويبدو الثور الذي �شك فري�صته �إلهاً ال يموت ،ويبدو انت�صاره �صموداً
وتحدياً للزمن الذي تج�سده الكالب الثائرة الجائعة.
 وجه الحياة ،أالمومة ،البقرة الوح�شية:

تعي�ش البقرة حالة �ضياع في �إثر ما �ضاع منها ،من ذات موجودة ،جاء في �أبيات لبيد �أنها
ت�صارع بعد ال�ضياع ظفراً ب�سبل االندماج:
���وع ٌ
����ي ٌ
���ة
�����ت�����ل َ
�����ك �أَم َوح ِ
�أَفَ ِ
����ة َم�������س���ب َ
���������ش َّ

�����اد َي ُ
��وام��ه��ا
َخ َ
����ذلَ ����ت َوه ِ
�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
��وار ِق ُ
�����ة ال ِّ

تعي�ش البق� � ��رة الوح�شية في حال من هام�شية الحياة ،فهي وفل� � ��ذة كبدها قربانان للزمن،
نتلم�س البعد ا أل�سطوري لم�شهد البقرة الوح�شية ،في �أن «البقر هو الحيوان
ين� � ��دى بهما ،وقد َّ
والغريق
�ضحى به� ،أو الحي� � ��وان الطوطمي في ح�ضارات عدة مجاورة للعرب من الفر�س إ
ال ُـم ّ
�ض ِّح َي به من �أجل الحياة.
والم�صريين»ُ .

جاء في ا أل�سطورة الفرعونية �أن البقر «كائن من �أ�صل �سماوي ،فهي كانت ر�سول ا آللهة �إلى
الب�شر ،وربما هذا ما يف�سر اتخاذهم البقر رمزاً للرخاء في ح�ضارة وادي النيل ،وقد �أمر ذات
مرة (رع) كبير ا آللهة البقرة �أن تهبط �إلى ا ألر�ض ،وت�أمر الب�شر �أن عليهم �أن ي�أكلوا مرة واحدة
ف� � ��ي اليوم ،و�أن ي�صلّوا آ
لللهة ثالث م� � ��رات ،لكنها نقلت الو�صية بالعك�س ،فقد طلبت منهم �أن
الله(رع) ،و�أمرها �أن تهبط �إلى ا ألر�ض لت�ساعد
ي�صلُّوا مرة واحدة وي�أكلوا ثالث مرات ،فغ�ضب إ
الن�سان» .وتلقى ما تلقاه من معاناة و�صراع.
إ
الظلمة الداجية:

تتكثف الهام�شية في حدها ا ألق�صى في ظلمة الليل ،ويعلو من�سوبها في ظلمة امرئ القي�س
الداجية ،المتتابعة ك�أمواج بحر ،فيقول:
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��ه
���وج ال َ��ب��ح ِ��ر �أَرخ������ى � ُ��س��دولَ ُ
َولَ ���ي ٍ
���م ِ
���ل كَ َ
َ�����ي ِب َ أ
����وم لِ َ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ب��تَ ��ل��ي
��������ن
����ه����م ِ
�������واع ال ُ
ِ
َع�����ل َّ
نجوم ـ ـ ــه
����ك م���ن ل��ي ٍ��ل ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ أ��� َّن
ف��ي��ا ل َ
َ

���ل ُ
ِب����ك ِّ
����ل
����ذ ُب ِ
����ل ُم����غ����ار ال���ف���ت ِ
����ي ْ
������ش َّ
�����د ْت ِب َ

ي�ؤكد ال�شاع� � ��ر هام�شية الزمان والمكان ،وهنا يتجلى وا�ضحاً �أبعاد ال�صورة ا أل�سطورية،
فهو ي�شبه الليل بموج البحر ،والبحر رمز لالت�ساع واالبتالع .واالنبعاث من جديد ،كما الليل
موط� � ��ن ال�صباح ،ففي ا أل�ساطي� � ��ر تهبط ال�شم�س فيه غاربة ،لتُبعث من� � ��ه فجراً ،يعيد النور

�إلى ا ألر�ض ،بع� � ��د ظلمة ي�سرد تتابعها حالة �ضياع وتيه نف�سي ،ت�ؤكده عبارة (�أرخى �سدوله)
حاجب� � ��ة كل نور .وقد جاء عن كثافة الليل وظلمته في «�أ�سط� � ��ورة �شم�شون الجبار �أن �شعره
كان طوي� �ل � ً
ا كثيف � � �اً ،في داللة �إلى عنفوانه وجبروته ،ب� � ��ل �إن الظلمة نف�سها وهي مدار هذه

ال�سالمي ،ووفق ما ذكر
ال�صورة ،رمز من رموز الموت والبعث» .وجاء في الق�ص�ص الديني إ
الثعلب� � ��ي في حديث يرويه عن علي بن �أبي طال� � ��ب يقول فيه� :إن المالك روفائيل قال لذي

القرنين حين �س�أله عن مو�ضع عين الحياة�« :إنا نتحدث في ال�سماء �أن هلل في ا ألر�ض ظلمة
ال يط�ؤه� � ��ا �إن�س وال جان ،فنحن نظ� � ��ن �أن تلك العين في تلك الظلمة» ،فترتبط عين الحياة

بالظلم� � ��ة العذراء ،وك�أن الظلمة هي رحم الع� � ��ذراء التي تعطي الحياة� ،أو ال�سديم الذي منه

تتفجر الخليقة.
ال�صحراء :ف�ضاء التجاوز والتخطي ،ومواجهته �ضرب من تطهير النف�س من م�شاعر الفناء

والهزيمة .يقول لبيد بن ربيعة العامري وا�صفاً حال الهام�شية التي عا�شها في ال�صحراء:
���م�ل�ات
����ت ب���ي���ع
وخ
َ
ٍ
����������������ر ٍق ق������د ق����ط����ع ُ
ْ

������وم
�����م وال������لُّ������ح ِ
���������م����َّل����اَّ ت ال�����م�����ن�����ا������س ِ
ُم َ

ت�أخ� � ��ذ ال�صحراء القفر ال ُـم ِ�ضلَّة بعداً �أ�سطورياً ،فه� � ��ي �أ�شبه بـ«�صحراء التيه التي اجتازها
مو�سى� ،أو بطن الحوت الذي ابتلع يونان ثم قذف به� ،أو القبر الذي قام منه الم�سيح� .إنها �صيغة
الن�ساني،
من �صيغ �أ�سطورة الموت واالنبعاث ،ترتبط هنا ،كما ارتبطت في التراث ا أل�سطوري إ
ب�أ�سطورة ا ألر�ض اليباب .وال�شاعر هو الفار�س المخل�ص الذي يحقق الحياة بالموت» .والبطل
الحقيقي هنا هو المتجاوز ب�إرادة.
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طق�س االندماج
والح�سا�س بمكونات الوجود ال� � ��ذي كان �ضائعاً بعد
وه� � ��ي مرحلة الو�صول �إلى المبتغ� � ��ى إ
مرحل� � ��ة من التخطي والتجاوز ،ر�أى فيها العاب� � ��ر �أ�ساطين الموت وغياهب الفناء .وتعد �صورة
المر�أة ،والماء ،والخمر ،والخيل خير معبر عن طق�س االندماج.

�أ -المر�أة:
المر�أة في كل الع�صور قيمة وجودية ،وفي ت�صوير ال�شعراء بدت ج�سر عبور �إلى �صروح الوجود

المتمثلة في الخ�صب ،فجاءت �صورتها اندماجاً في عالم الوجود ،تحمل �أبعاداً �أ�سطورية:
����������د ٍر ال ُي
وب���ي
����������رام ِخ����ب����ا ُ ؤ�ه����ا
ِ
ُ
�������ض���ة ِخ ْ

���ج ِ���ل
���م َّ���ت���ع ُ
����ه ٍ
���ت م ْ
���ع َ
تَ َ
����ن لَ ْ
����ي َ
����ر ُم ْ
����و ِب���ه���ا َغ ْ

�����ر وراءن������ا
������ر ْج ُ
������ت ِب���ه���ا َ�أم���������ش����ي تَ ُ
َخ َ
�����ج ُّ
����ل
�����ر ْي�����ن�����ا ذَ ْي َ
����ر َّح ِ
��������ر ٍط ُم َ
َع���ل���ى �أَثَ َ
��������ل ِم ْ

الخ� � ��در ملج� أ ا ألمان المبتغى .يوحي ال�شاعر بتعط�شه الكبير �إلى عالم الخ�صب؛ وقد جاء
في �ش� � ��رح المعلقات للزوزني�« :إن الن�ساء يُ�شَ َّبه َن بالبي�ض م� � ��ن ثالثة �أوجه� ،أحدهما بال�صحة
وال�سالمة من الطمث ،والثاني في ال�صيانة وال�ستر؛ ألن الطائر ي�صون بي�ضه ويح�ضنه ،والثالث

ف� � ��ي �صفاء اللون ونقائ� � ��ه» ،وفي الحقيقة تنطوي هذه ال�صورة الرم� � ��ز على مجموعة دالالت؛
�أهمه� � ��ا الخ�ص� � ��ب والعطاء ،فالبي�ض ح�ضن داف� � ��ئ كرحم �أم يحمل جنينه ،وه� � ��ي �أي�ضاً «رمز
م� � ��ن رم� � ��وز الموت واالنبعاث ،كا ألر�ض التي يدفن فيها الميت عل� � ��ى �أمل القيامة .ثمة ارتباط
�ش البي�ض على �أحجار التوابيت والقبور
�أ�سطوري نموذجي جمعي بين ا ألر�ض والرحم .وقد نُقِ َ
والغريقية والرومانية ،وما زال البي�ض رمزاً من
في ح�ضارات مختلفة كالفينيقية والفرعونية إ

رم� � ��وز عيد الف�صح عند الم�سيحيين وعيد الربيع عند الم�صريين اليوم ،وب�إ�ضافة البي�ضة �إلى
الخدر يرتبط الم�شهد بم�شهد اللقاء مع عنيزة في الخدر على ظهر البعير» ،هذا اللقاء الجاف
الذي لم ينل منه ال�شاعر �شيئاً من الو�صال المبتغى ،زاد ح�س الخواء لديه والفقد �إلى الخ�صب
الخفاق المتوا�صل المتمثل
الكامن في معطيات البيئة ،لذا ترى الدكتورة ريتا عو�ض �أن «هذا إ

ف� � ��ي عدم رغبة الم� � ��ر�أة في و�صله� ،أو عدم قدرتها على تحقي� � ��ق رغباته المكبوتة وال�صريحة،

هو رمز للعقم الم�سيطر على الطبيعة ،وعلى م�ستوى الواقع والح�ضارة» ،وهنا تكت�سب الق�صة
�أبعادها الرمزية والمجازية.
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ور�أى الدكت� � ��ور ق�ص� � ��ي الح�سين �أن ال�شاعر هن� � ��ا فار�س باحث عن الك�أ�� � ��س المقد�سة في
�أ�سطورة ا ألر�ض اليباب محققاً الخ�صب ،محيياً ا ألر�ض بعد موات ،والك�أ�س كالبي�ضة الموحية
بالرح� � ��م ،رمز المر�أة ،وهي رم� � ��ز جن�سي وا�سع االنت�شار في العالم منذ عهد �سحيق في القدم،
يمثل الطاقة التنا�سلية وا ألنثوية ،وقد ارتبط بطقو�س الخ�صب والجدب ،كما تج�سدت البي�ضة
في �أ�ساطير الموت واالنبعاث.

مر�صعاً آ
ال�سماء بنجومها و�شاحاً
بالللئ ،فا ألر�ض ترتدي ال�سماء� ،إنه طق�س
�صور ال�شاعر
َّ
َّ
َ
عبوري «ففي هذا العالم ا أل�سطوري تقف المر�أة منتظرة فار�سها عند �ستر الخباء بثياب النوم،
تحد وا�ضح أ
للعراف ،وعودة �إلى الفردو�س المفقود قبل
م�ستع� � ��دة للقائه وتنويله ما �شاء» في ٍّ
ال�سق� � ��وط في الخطيئ� � ��ة الممثل بالمجتمع بزجره ونواهيه .وللِّق� � ��اء في بطن حقف من الرمل
داللة كبيرة ،فك�أن الرجل والمر�أة يعودان بذلك �إلى بطن ا ألر�ض� ،إلى الرحم ليولدا من جديد،
فيتحق� � ��ق لهما االنبعاث في عالم الطبيعة والبراءة ،بعد �أن يدفنا ذاتيهما االجتماعية ،وت�سود
�صور الم�شهد �أجواء االن�سجام والف� � ��رح واالرتياح ،وت�صبح المر�أة �أر�ضاً ي�ضوع ريحها ،و�شجرة
تن ِّول الجنى .ويتابع امر�ؤ القي�س ر�سم �صور الخ�صب والحياة وال�ضياء:
�������رع ُي��غَ ِّ
��اح ٍ��م
���و َد ف ِ
���م���ت َ
���ن َ�أ����س���ـ���ـ َ
�����ش��ي ال َ
َوفَ ٍ
أ
َ��ة ال ُ��م��تَ َ��ع��ـ��ـ��ـ��ث ِ��ك ِ��ل
����ث كَ ِ���ق���ن ِ���و ال َّ��ن��ـ��خ��ل ِ
َ�ث����ي ٍ

�����ش��اء كَ َ أ��� َّن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه��ا
ِ
��ل�ام ب��ال ِ��ع
تُ ����
���ض���يء ال َّ
����ظ َ
ُ
����ل
م���ن���ـ���ـ���ـ���ـ���ارةُ َم���م�������س���ى ِ
����ب����تِّ ِ
راه ٍ
����������ب ُم����تَ َ
ـباب ًة
ـليم �صـ ـ ـ َ
�إل���ى ِم ْثلِ ها َي ْ��رن��و الح ـ ـ ـ ـ ُ
����و ِل
��ن ِد ْر ٍع ِ
���ر ْت ب��ي َ
����ج َ
وم ْ
ِ�إذا م���ا ا����س َ���ب���كَ َّ

ويرتب� � ��ط اللون ا أل�س� � ��ود في التراث العرب� � ��ي باالخ�ضرار والخ�صب ،ويع� � ��د ال�شعر ا أل�سود
رم� � ��زاً من رموز الخ�صب «فال�شعر الكثيف ا أل�س� � ��ود �صورة جن�سية ذات دالالت توحي بالحيوية
والطاقة المخ�صبة ،فتغدو المر�أة هي ا ألر�ض المخ�صبة الخ�ضراء ،و�شعرها النخلة المتداخلة
جذوعه� � ��ا» ،ويظهر م�صباح الراهب ليُ�ضفي على الم�شهد ج� � ��واً دينياً خا�شعاً� ،إذ ينبثق ال�ضوء
م� � ��ن و�سط الظالم ،وت�ضيف �صورة المنارة �إلى الم�شهد داللة ال�سمو؛ وهي رمز الهداية و�إنارة
ال�سب� � ��ل �أمام ال�ضالي� � ��ن« ،وتنطلق �صورة الراهب المنقطع �إلى العب� � ��ادة وال�صالة بالم�شهد �إلى
�آفاق نورانية خا�شعة �إلى عالم لي�س من هذا العالم ،فتت�أكد الدالالت ا أل�سطورية الدينية لرمز
المر�أة هذه ،وتعيد �صورة التبتل ربط الم�شهد بالبكارة والعذرية ،والبراءة بالدرة التي لم تثقب،
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اللهة البكر ،رمز الحب
وبالطبيع� � ��ة البك� � ��ر ،وتف�سير ذلك �أن هذه المر�أة رمز �أ�سطوري� ،إنه� � ��ا إ
والخ�صاب� .إنها في عالم ما قبل ال�سقوط حيث ال تعرف خطيئة».
الجن�سي إ

الل� � ��ون ا ألخ�ض� � ��ر قرين ال�شج� � ��ر ،رمز الحياة والتج� � ��دد« ،نخلة كانت �أم �س� � ��درة �أم َ�س ُم َرة،
وكانت النخلة �شجرة ال�ساميين المقد�سة ،وكانت (ذات �أنواط) �شجرة العرب المقد�سة ،وتت�صل
الخ�ض� � ��رة من حيث هي رمز بالماء ،لذلك ل� � ��م يكن من غريب ا ألمور �أن ي�صوروا بداية الحياة

في الكون من (جوهرة خ�ضراء) ،ولم يكن من باب الم�صادفة �أن كانت الخ�ضرة اللون الطاغي
اللهة البكر،
في الفردو�س وت�صوراته لدى �شعوب المنطقة»� .إن هذه المر�أة رمز �أ�سطوري� ،إنها إ

والخ�صاب� ،إنها في عالم ما قبل ال�سقوط ،حيث ال تعرف خطيئة� ،إنها في
والحب الجن�سي ،إ

وتعبد وبراءة وطهارة.
الجن�سية ،حيث الحياة الطبيعية �صالة ّ

ويبق� � ��ى ج�سر العبور ا ألقوى وا ألمنع الدرع الذي تلب�سه الفتاة البالغة لت�صبح مهي�أة ،لت�ؤ ّدي
فتقدم �صورة الفت� � ��اة التي «ا�سبكرت بين درع ومجول» طق�س
دور ا ألموم� � ��ة وا ألنوثة النا�ضجة،
ِّ

العب� � ��ور من مرحلة ال�ضي� � ��اع �أو اللاَّ م�س�ؤولية �إلى مرحلة االن�صي� � ��اع والم�س�ؤولية؛ �إذ «يبدو �أن

الفتاة في الجاهلية كانت عند بلوغها تلب�س الدرع في احتفال طقو�سي ور�سمي خا�ص» .ودرع
المر�أة هو القمي�ص الذي تلب�سه المر�أة البالغة في طور انتقال جذري من الطفولة �إلى البلوغ.
تم� � ��وت الطفولة لينبعث الن�ضج والبلوغ ،فالوالدة .وق� � ��د ربطوا «في المجتمعات الزراعية بين
فعبدت المر�أة بو�صفها �أماً ،ورمزوا �إليها
�سر الخ�صب في المر�أة ،و�سر الخ�صوبة في ا ألر�ضُ ،
ّ
آ
أ
آ
أ
في طقو�سهم و�شعائرهم ب�لهات و�مهات ،فات�صل معنى المومة بمعنى المعبود في حالة اللهة
ا ألم (ا ألر�ض وا آللهة ا ألم) المر�أة».
ب  -البرق:

ُع ّد البرق �سبي ً
ال �إلى الوجود واالندماج في الحياة ،قال امر�ؤ القي�س:

��ه
���������ار تَ ������رى َب����رق���� ًا �أُري َ
���������ك َوم��ـ��ـ��ي َ
�����ض ُ
َ�أح ِ
َّ��ل
����ي ُم��كَ ��ـ��ـ��ل ِ
كَ ���لَ���م ِ���ع ال َ���ي���ـ���ـ���ـ َ
���دي ِ���ن ف���ي َح ِ
����ب ٍّ

������ب
ُي�����
���ح ِ
راه ٍ
����ض����يء � َ����س����ن ُ
����اه �أو َم�������ص���اب���ي َ
ُ
����ال ال ُ��م��فَ َّ��ت ِ��ل
������ان ال���َّ��س��ل��ي َ
��ط ف���ي ال ُّ
����ذب ِ
َ�أه َ

البرق بحركة اليدين وتقليبهما ،ولل�صورة �أبعاد �أ�سطورية ،فـ«البرق �أيد نورانية
ومي�ض
ي�ش ِّب� � ��ه
َ
ِ
�أ�سطوري� � ��ة أ
الله
تمل ال�سماء ،تتحرك ابته� � ��االً ،وترمز �إلى العطاء ،وك�أن ال�سحاب (المكلل) �صورة إ
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 المل� � ��ك المت ّوج في ال�سماء الذي �سيخ�صب أالمتحرقة �شوقاً �إلى احت�ضان بذرة المياه،
الر�� � ��ض
ّ
والعط�ش� � ��ى �إلى المط� � ��ر المحيي� ،أو ك�أن البرق ي�شق ال�سحاب �إلى ثغ� � ��ر مبت�سم» .فتنطوي الرموز

أ
الخ�صاب � ،أ ّما ما تختزنه �صورة البرق من دالالت في�ضفي على
ال�سطورية –هنا-عل� � ��ى دالالت إ
الم�شه� � ��د بعداً دينياً �أ�سطوري � � �اً �أي�ضاً؛ �إذ ت�ؤكد �صورة ارتباط الب� � ��رق بم�صابيح الراهب الدالالت

الباعث �صو َر النِّعمة
اللهي
ِ
ال�شعائرية الدينية ل�صورة اال�ست�سقاء ،بل �إن «نور الم�صابيح رمز لل ُّنور إ
الربانية ،ورم� � ��ز الم�سيح ،نور العالم الهادي والمخل�ص ،والواهب االنبعاث بعد الموت ،والمعطي
َّ
الحي� � ��اة أ
البدية ،وماء الحياة الم� � ��روي والمخ�صب ،وتحقق �صورة م�صابي� � ��ح الراهب الدالة على

تكثُّ� � ��ر النور وتعدد م�صادره ارتباط هذا الم�شه� � ��د ب�صورة منارة الراهب في م�شهد بي�ضة الخدر،
والخ�صاب �صورة �أخرى من �صور الم� � ��ر�أة البي�ضة رمز الخ�صب
فيغ� � ��دو البرق الواعد بالمط� � ��ر إ
وتجديد الحياة ،وت َّتحد في �صورة البرق دالالت الذكورة أ
والنوثة؛ فالبرق نف�سه بحركته المندفعة

المجلجل� � ��ة ،وبتفجير المطر المروي والمخ�صب رمز للذكورة ف� � ��ي االندفاع المتفجر واالختراق
الخ�صاب ،ولكنه بارتباطه ب�صورة بي�ضة الخدر يكت�سب الرموز الجن�سية أ
النثوية،
المر ّوي ،وفعل إ

فتتفاع� � ��ل تلك الرموز ،ويكون تالقحه� � ��ا المعادل الرمزي اللتقاء الذك� � ��ر أ
والنثى ،واتحاد الذات
الح�شاء وانبثاق الحيوية من أ
بالذات ،وتكاملها وزرع بذرة الحياة في أ
الر�ض اليباب».
َع َزت ا�ستتكيفيت�ش �صورة الماء ،في معلقة امرئ القي�س �إلى مرجعية ميثولوجية فقالت �إن
المطر« :هو �صورة ذات جذور عميقة في ميثوبيا ال�شرق ا ألو�سط ،حيث نجد في �أ�سطورة من
الله �أنكي في رحم ا آللهة فهو
مني إ
�أ�ساطير �سومر و�صف نزول المطر على ا ألر�ض ب�أنه �سيالن ّ
والنجاب»� ،أي العبور �إلى عالم االندماج.
يعبر عن الخ�صب إ
ر�سغ� ،أي ما ّ

يتحقق الولوج �إلى عالم الذات والوجود في �صورة ا ألزهار التي تن�شي ا ألر�ض العط�شى بعد
�سيالن �أ�شبعها ،وفي �صورة النباتات التي ظهرت كب�ضاعة تاجر يماني� ،إنه الدخول المجتمعي

في ن�سيج الح�ضارة التي كانت ممزقة ومدمرة:

���اء ع���ن ك ِّ
���ل ف��ي��قَ ٍ��ة
َو َ�أ����ض���ح���ى َي��� ُ��س ُّ
��ح ال���م َ
���ب ع��ل��ى أ
دوح ال��كَ ��نَ ْ��ه َ��ب ِ��ل
���������ان
ال ْذق ِ
َ
َي���كُ ُّ

«جو ديني �شعائري ي�سبغ على ال�صورة �أبعاداً �أ�سطورية غنية ،وتتمحور ال�صورة
ّ
يلف اللوحة ّ
ح� � ��ول كلم� � ��ة (فيقة) :وهي �أن تحلب الناق� � ��ة ثم تترك �شيئاً ،قبل �أن يع� � ��اد �إلى حلبها ،فما بين

الحلبتين هي الفيقة� ،إن هذه اال�ستعارة تجعل ال�سماء ناقة �أ�سطورية عظيمة».
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ال�س َّجد لل�شجر ال�ساقط �أر�ضاً (يكب على ا ألذقان دوح الكنهبل)،
ي�ستعير �صورة الم�صلي� � ��ن ُّ
وجاء في قوله تعالى ِ } :إ� َّن ال َِّذينَ ُ� أو ُتو ْا ال ِْع ْل َم ِمن َق ْب ِل ِه ِ إ� َذا ُي ْت َلى َع َل ْي ِه ْم َي ِخ ُّرونَ ِل َأل ْذ َق ِان ُ�س َّجداً{،
(ال�سراء.)109 :
(ال�سراءَ } ،)107 :و َي ِخ ُّرونَ ِل َأل ْذ َق ِان َي ْب ُكونَ َو َي ِز ُ
يد ُه ْم ُخ ُ�شوع ًا{ ،إ
إ

المط� � ��ر -طق�س عبور «�إنه رم� � ��ز تجدد الحياة بالموت ،باالن�صه� � ��ار في �أتون التجربة
بال�ص� � ��دام بين الق� � ��وى المتناق�ض� � ��ة والمت�صارعة ،كالعنق� � ��اء التي ال تتج� � ��دد حياتها �إال
باحتراقه� � ��ا وك�آلهة �أ�ساطير الخ�صب المكت�سبين الحياة بالموت ،وكالم�سيح المحقق بموته
خال�� � ��ص العالم� ،إنه نموذج الموت واالنبع� � ��اث الكامن في الالوعي الب�شري عبر التاريخ».
الن�ساني لعالم العقم والجفاف؛ فدعا الوعي �إلى التما�س الخ�صب
لم ي�ست�سلم الالوع� � ��ي إ
باال�ست�سقاء.
ج  -الخمر:
محولة ،وقد اكت�سبت الخمر بعداً �أ�سطورياً،
الخمر �إحدى �سبل االندماج� ،أما �أ�صلها ففاكهةّ ،
لدى ا�ستتكيفيت�ش ،بفع� � ��ل ا�ستخداماتها في الجاهلية ألبعاد طق�سية ،فقد ر�أت �أن «للخمر في
ح�ضارات ال�شرق ا ألو�سط القديمة ب�صفة عامة دوراً في كل طقو�س الت�ضحية والقربان والث�أر،
وعق� � ��د الق�س� � ��م ب�صفتها بدي ً
ال للدم �أو رمزاً له ولل�صبوح ـ �أي�ض � � �اً ـ هي وجه طق�سي ،ي�ؤ ّدي دور
ف�ض ختام الخمر ذبح �ضحية يحتفل ال�شاعر بها  -على
قرب� � ��ان ،ولذلك يمكننا �أن ن� � ��درك في ّ
طريقته -باندماجه في المجتمع».

وقد ربطت الخمر في الجاهلية بالزهرة وب�أجرام �سماوية �أخرى عبدت بو�صفها ربة الخمر
من جهة ،ونظيرة ال�شم�س من جهة �أخرى.
د -الفر�س:
يرتقي العاب� � ��ر فر�ساً �سابحاً �أحياز الف�ضاء ،مخت�صراً عل� � ��ى �صهواته الزمن ،فكان الفر�س
ج�سراً رامزاً �إلى العابر المندمج .في جموحه انعتاق من قيد الزمان والمكان.
ٍّ
وتخط ،في قوله:
عبور
يعد امر�ؤ القي�س من �أبرع ال�شعراء الذين �صوروا الفر�س ج�سر ٍ
���د ِب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ٍ���ر م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع�� ًا
���ر م���ق ِ���ب ٍ
���ل ُم ْ
���ر م���ف ٍّ
م���ك ٍّ
ال�سيل ِم��ن َع ِ��ل
��ط��ه
كَ ُج
ُ
لمود َ�ص ْخ ٍر َح َّ
ِ
���ا����ش كَ أ
���ه
���زام ُ
���ع ْ
���ب ج َّ���ي ٍ
���ق ِ
�������� ََّن اه ِ���ت َ
ع��ل��ى ال َ
�إذا جـ ـ ـ َ
مرج ِل
ـا�ش فيه حميـ ـ ـ ُـه غل ـ ـ ُـي
َ
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ت�أخذ ال�صورة بعداً �أ�سطورياً وا�ضحاً ،ففي ت�شبيه جوفه المغلي قوة وحرارة و�إرادة وعنفواناً
بالقِ � � � ْدر على النار طق�س �أ�سطوري،؛ فالنار �أداة تح� � ��ول وانتقال من مرحلة بدائية �إلى مرحلة

متح�ضرة ،من الرماد �إلى التكوين ،وفي غليان جوف الفر�س �إ�شارة �إلى تحوله وفار�سه من فر�س
متحد ومتمرد.
عادي �إلى �آخر �أ�سطوري .من فر�س م�ست�سلم �أو يكاد� ،إلى �آخر
ٍّ
تحد للزمن القا�سي ،وقهر للمتناق�ضات في الحياة ،وتج�سيد
ف� � ��ي قدرة الفر�س ا أل�سطورية ٍّ
ت�ضج بالحيوية
لل�صراع غير المنتهي ،لذا كانت �صورة الحيوان عموماً ،والفر�س خ�صو�صاً حية
ّ
والعبور والتحول.

ب� � ��دا الفار�س �أ�سطورياً� ،أ�شبه ب�أن�صاف ا آللهة المحلقة الباحثة عن الوجود ،وك�أنه «المعادل
الغريقية ،ورمز الروح المحلقة ،والمغنين
الرمزي لبينا�سو�س الفر�� � ��س المجنح في ا أل�ساطير إ
الملهمي� � ��ن ،وللفر�س المجنح الذي ارتفع بالنبي �إيليا �إلى ال�سماء ،وللفر�س التي ج�سدها يوحنا
ف� � ��ي �سفره الر�ؤيوي وللبراق المخترق بالر�سول ال�سموات ال�سبع ،البالغ به �سدرة المنتهى حيث
التق� � ��ى الخال � � � َق وتل ّقى الوحي» .هو الفر�� � ��س ،الج�سر المقاوم بكل ما �أوت� � ��ي من �صالبة .يبدو
ال�شاعر فخوراً بفر�سه ،المنقذ من عوالم الهام�شية ،متحدياً حدتها ،م�سابقاً الزمن �إلى �إعالن
ذاته موجوداً في رحابه ،علَّه يحظى من �أمره ب�شيء.
تنطوي ال�صور ال�شعرية – في �أغلبها  -على �أبعاد �أ�سطورية؛ حتى ُع َّد بع�ضها ترجمة أل�ساطير
ج�سدتها مرحلتا الفقد والرحلة في �صور الناق� � ��ة ومتحوالتها ،وفي طق�س االندماج،
معين� � ��ةَّ ،
وفي �صور المر�أة ،والماء والخيل والخمر ،ف ُع َّد كل منها �سبيل تحول وتخط وتجاوز واندماج.

المراجع
( -)1القر�آن الكريم.

( -)2ا�ستتكيفيت�� � ��ش ،د�.سوزان ،مجلة مجمع اللغة العربية بدم�ش� � ��ق ،المجلد ( .)60الجزء ا ألول ،1985 ،كانون
الثاني ،ت�شرين ا ألول ،الق�صيدة العربية وطقو�س العبور ،جامعة �شيكاغو.
الع�شى الكبير ،الديوان� ،شرح وتعليق :د .محمد محمد ح�سين ،مكتبة آ
( -)3أ
الداب القاهرة ،ط1983 ،7م.

( -)4امر�ؤ القي�س ،الديوان ،تحقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف بم�صر ،ط1969 ،3م.
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( -)5الثعلبي� ،أبو �إ�سحاق الني�سابوري ،عرائ�س المجال�س ،ط ،4القاهرة ،م�صر ،مكتبة البابي1954 ،م.

( -)6ابن حبيب ،محمد :كتاب المحبر ،تحقيق� :إيلزه ليختن �شتيتر ،بيروت ،دار ا آلفاق الجديدة( ،د.ت).
ال�سالم ،أ
الهلية للن�شر والتوزيع ،ط1993 ،1م.
( -)7الح�سين ،د .ق�صي� :أنثروبولوجية ال�صورة وال�شعر العربي قبل إ

( -)8زكي� ،أحمد كمال :ا أل�ساطير ،درا�سة ح�ضارية مقارنة ،ط ،٢بيروت ،دار العودة١٩٧٩ ،م.

( -)9عجين� � ��ة ،د .محمد :مو�سوعة �أ�ساطير العرب عن الجاهلية ودالالتها ،الجزء ا ألول ،والجزء الثاني ،ط ،1
دار الفارابي ،بيروت ،لبنان1994 ،م.

ال�سالم ،ج ،6بيروت.1970 ،
( -)10علي ،د .جواد :المف�صل في تاريخ العرب قبل إ

( -)11عليمات ،د.يو�سف :جماليات التحليل الثقافي ،وزارة الثقافة ،ا ألردن ،عمان.

( -)12عو�ض ،د .ريتا :بنية الق�صيدة الجاهلية (ال�صورة ال�شعرية لدى امرئ القي�س) ،دار آ
الداب ،بيروت ،ط1992 ،1م.
( -)13ابن الكلبي� ،أبو المنذر ه�شام :كتاب أ
ال�صنام ،تحقيق� :أحمد زكي با�شا ،ط ،2القاهرة ،مطبعة دار الكتب الم�صرية1924 ،م.
( -)14لبيد بن ربيعة العامري� ،شرح ديوانه ،تحقيق :د� .إح�سان عبا�س ،الكويت1962 ،م.

( -)15النابغة الذبياني .الديوان ،تحقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف بم�صر1977 ،م.
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الدرا�سات والبحوث

�صورة اجل�سد بني ال�سواء واالنحراف
مقاربة نف�سية معا�صرة
د .محمد قا�سم عبد اهلل

ُتع � َّ�رف ال�شخ�ص ��ية  personalityب�أنها التنظيم الدينامي لل�ص ��فات الج�س ��مية ،والعقلية،
واالنفعالي ��ة ،واالجتماعي ��ة الت ��ي تمي ��ز الف ��رد من غي ��ره خالل تفاعل ��ه مع محيط ��ه الذاتي
والخارجي .ويعود الم�ص ��طلح « »personaإ�لى �أ�ص ��ل إ�غريقي ويعني «القناع» الذي كان ي�ض ��عه
الممث ��ل عل ��ى وجهه حين كان ي ؤ�دي دور ًا ما على الم�س ��رح ليميزه عن غي ��ره من أ
عد
الدوارُ .
وي ُّ
الج�س ��د المكون الح�س ��ي والمادي أ
البرز من مكونات ال�شخ�صية ،الذي يظهر لدى الفرد نف�سه
ولدى آ
الخرين ،والذي ي�شكل االتجاهات وال�سلوك حيال الفرد نف�سه.
بم� � ��ا �أن الج�سد و�صورة الج�سد  body imageالعن�صر المهم وا أل�سا�س في �شخ�صية الفرد
بو�صفه التركيب الملمو�� � ��س والمدرك مبا�شرة من الفرد نف�سه ،ومن ا آلخرين ،ف�إننا نبني عليه
كثير من نظريات ال�شخ�صية التي
�صف� � ��ات و�سمات انفعالية وعقلية ل�شخ�صية الفرد .وهن� � ��اك ٌ
اعتم� � ��دت على بنية الج�سم والمظهر الخارجي للج�سد ف� � ��ي تن�سيب  attributeوو�ضع �صفات
انفعالية وعقلية واجتماعية للفرد ،بدءاً من �أبقراط (�أبي الطب اليوناني) الذي �صنف ال�شخ�صية
�إلى �أربع� � ��ة �أنماط وفق �أخالط الج�سم ا ألربعة (البلغم ،وال�س� � ��وداء ،وال�صفراء ،والدم) ،مروراً
بنظري� � ��ات (�شيلدون وكرت�شمر) في القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر التي ق�سمت ال�شخ�صية
�إل� � ��ى فئات (البدي� � ��ن ،والنحيل ،والريا�ضي ،وغي� � ��ر المنتظم) ،وكذلك بمالم� � ��ح الوجه ،و�شكل
الجمجم� � ��ة وغير ذلك كثير .وبعيداً عن الت�س� � ��ا�ؤالت العلمية حول منهجية البحث الم�ستخدمة
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ف� � ��ي هذه الدرا�سات� ،إال �أن الربط بين بنية الج�سم و�شكل الج�سد من جهة ،وال�صفات العقلية
واالنفعالي� � ��ة واالجتماعي� � ��ة من جهة �أخرى ،ل� � ��ه �أ�سا�س متين في الدرا�س� � ��ات العلمية لمجالَي

ال�شخ�صي� � ��ة وعلم النف�س ال�صحي  .Health psychologyفقد ظهرت نظرية نمط ال�سلوك (�أ)
 Type A personality behaviorالتي ربطت بين نمط ال�شخ�صية (�أ) الذي يت�صف بالعدائية،

والتناف�س ،وال�شع� � ��ور ب�ضيق الوقت ،وعدم اال�سترخاء ،وعبء العم� � ��ل ،و�أمرا�ض القلب ،وذلك
عك�س ال�شخ�صية (ب)  Type B Behaviorالتي تت�صف بالهدوء ،واال�سترخاء ،وتنظيم ا ألعمال

والوقت( ،عبد اهلل.)2016 ،

فظاه� � ��ر الحياة يفر�ض علينا النظر في الج�س� � ��د يوماً بعد يوم ،ألننا في كيانه ،وبه نح�س،
ونعبر ،ونبتكر .وكذلك �إننا ال نرى واقعاً حياً �آخر �إلاّ في �أ�شكال ح�سية غريبة
ونرغب ،ونعملّ ،
عائ� � ��دة �إلى ج�س� � ��د متحرك ،يجذبنا �إلي� � ��ه �أو ننفر منه ،نطمئن �إليه �أو نرهب� � ��ه .فالحياة بهذا

تج�سد ينقلن� � ��ا تركيبه ووظائفه و�إمكاناته �إلى
المعن� � ��ى ،بالن�سب� � ��ة �إلى كل فرد م ّنا ،لي�ست �سوى ّ
العال� � ��م ،ونطل به على وجود ا آلخرين الج�سدي .وعليه ف�إن التنعم بالحياة يتطلب �أن يتح�س�س

ب�ش� � ��دة و�ضعه الج�سدي وحيزه المكاني ليزيد التحام� � ��ه بالعالم وبالمجتمع المحيطين به ،من
هن� � ��ا احتل الج�سد مكانة مهمة في �أعمال الفال�سفة ،والفنانين ،وا ألدباء ،و�أخيراً ولي�س �آخراً،
علماء النف�س ،من حيث دوره في تكوين ال�شخ�صيتين ال�سوية والمر�ضية.

تمث� � ��ل �صورة الج�سد انعكا�ساً نف�سياً ،للجانب الوظيف� � ��ي والع�صبي وال�شكلي للج�سم ،وهذه
الن�سان ع� � ��ن نف�سه وعن عالقته مع البيئة ،ف�ض� �ل � ً
ا عن �أنها �ضابطٌ
ال�ص� � ��ورة تعب� � ��ر عن فكرة إ
يح� � ��دد ال�سلوك الذي يمار�سه الفرد� .إن �صورة الج�سد من �أهم العوامل النف�سية التي ت�ؤثر في

�شخ�صية الفرد ،وهي من المتغيرات المهمة لفهم �سلوكه .وتت�شكل هذه ال�صورة نتيجة مجموعة
متغيرات منها� :أنماط التن�شئة االجتماعية ومعاملة الوالدين ،والتفاعل االجتماعي ،ف�ض ً
ال عن

الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي للبيئة التي يوجد فيها الفرد ،والحاالت النف�سية التي يمر بها
الدراكية واالنفعالية ومواقف
الحباط وال�صراع و�أ�ساليب الث� � ��واب والعقاب ،والخبرات إ
مثل :إ
النجاح والف�شل ،وا ألهم بنيته المعرفية وطريقة تفكيره.

ي�ؤل� � ��ف مفهوم الت�صور الج�سدي نم� � ��وذج �إدراك �أ�سا�سي في الج�سد بو�صفه ت�ش ُّك ً
ال فراغياً:
وفي ا أل�صل هو ما تحتاج �إليه الذات لر�سم حدود الج�سم ،وتوزع �أطرافه ،و�أع�ضائه ،ومو�ضعه،

والمنبه� � ��ات الموجهة �إليه ،والمواقف الموافقة( ،خ� � ��وري ،)1983 ،كما �أن الحيز الذي ي�أخذه
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الج�سد في المكان ي�ؤثر في طبيعة العالقة مع البيئة الخارجية للفرد :البيئة المادية الطبيعية،
والبيئة االجتماعية.

ي�شي� � ��ر الت�صور الج�سدي �إل� � ��ى �أكثر من �إح�سا�س ب�سيط� ،أو من جملة �إح�سا�سات داخلية في
الج�س� � ��د ،وهذا الت�صور الج�س� � ��دي يمكن �أن ي�صاب ب�آفات ،فيزودن� � ��ا بمعلومات مغلوطة :ك�أن
يوحي لنا �أن �أجزاء الج�سم ت�شغل حيزاً �أكبر من مكانها ،وت�سمى هذه ا آلفة (الت�صور الج�سدي
المف� � ��رط � ،)Over-body imaginationأو على العك�س� ،أن �أجزاء الج�سم ت�شغل حيزاً �أ�صغر،
فه� � ��ذا هو (الت�صور الج�سدي المتدني � ،)under-Body imaginationأو �أنها ت�شغل مكاناً غير
مكانها ،كما هي الحال في (الت�صور الج�سدي المتباعد).
يعد مفهوم الذات  self-conceptجوهر ال�شخ�صية  ،personalityوقد احتل هذا المفهوم
مكانة مهمة في الدرا�سات الفل�سفية والنف�سية والتربوية .وقد ق�سم علماء النف�س الذات �إلى ثالثة
�أق�سام :مفهوم الذات الواقعية المدرك� � ��ة  ،perceived self-conceptوهي الت�صورات وا ألفكار
التي يحملها الفرد عن نف�سه واقعياً وكما تظهر في ال�سلوك الفعلي ،والذات االجتماعية social
 self-conceptوه� � ��ي االنطباعات التي يك ِّونها ا آلخرون عن الف� � ��رد� ،أما الذات المثالية ideal
 self-conceptفهي ما يرغب الفرد في �أن يكون عليه الفرد (الظاهر.)2004 ،
تتكون؟ وه� � ��ل ت�ضطرب وتحدث خل ً
ال في
فما معن� � ��ى �صورة الج�سد؟ وكيف تُف�سر؟ وكيف َّ
�شخ�صي� � ��ة الفرد؟ وما عالقتها بكل من مفه� � ��وم الذات ،والتجربة الح�سي� � ��ة الج�سمية ،والثقة
بالنف�س؟ وما �أبرز النتائج العلمية حولها؟

معنى �صورة الج�سد
�إذا كانت البدايات ا ألولى لدرا�سة مفهوم �صورة الج�سد  Body imageقد ارتبطت بالر�ؤية
الفل�سفية التي تجلّت فيما �أ�شار �إليه �أر�سطو (ب�أن �صورة الج�سد ومالمح الوجه ترتبطان بوظيفة
ال�شخ�صية) ،ف�إن الر�ؤية ا ألدبية لها �أكدت ما ل�صورة الج�سم من ارتباط وثيق بال�شخ�صية ،وقد
يت�ض� � ��ح ذلك فيما عبر عنه �شك�سبير في �إح� � ��دى م�سرحياته في و�صفه ل�شخ�صية (قي�صر) � :أ َّن
مالمحه تعبر عن مدى خطورته...

عرف �صورة الج�سم ب�أنها ال�صورة �أو الت�صور العقلي الذي لدى المرء عن ج�سمه الخا�ص،
وتُ َّ
الح�سا�سات الباطنة وتغيرات الهيئة
في �أثناء الراحة �أو الحركة في �أي لحظة ،وهي م�ستمدة من إ
واالحتكاك با أل�شخا�ص وا أل�شياء في الخارج ،والخبرات االنفعالية والخياالت .وهي لي�ست �سوى
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نكونها عن �أج�سامنا بر َّمتها ،بما فيها الخ�صائ�ص الفيزيقية والخ�صائ�ص الوظيفية
�صورة ذهنية ّ
واتجاهاتن� � ��ا نحو هذه الخ�صائ�ص ،كم� � ��ا �أن �صورة الج�سم تنبع من م�ص� � ��ادر �شعورية و�أخرى ال

�شعوري� � ��ة ،وتمثل مكون � � �اً �أ�سا�سياً في مفهومنا عن ذواتنا� .إن �صورة الج�سم هي ال�صورة ال�شعورية
لدى ال�شخ�ص عن ج�سمه ،واتجاهاته نحو هذا الج�سم واعتقاداته عن ماهية نظرة ا آلخر �إليه.

�إن �ص� � ��ورة الج�سم هي �ص� � ��ورة عقلية مثالية يك ِّونها ال�شخ�ص لل� � ��ذات الج�سمية لديه ب�أنها
الح�سا�� � ��س الفردي والذاتي وال�شخ�صي للج�سم ،وهي مك� � � َّ�ون جوهري و�أ�سا�سي لل�شخ�صية �إن
إ

الناث
�صورة الج�سم تعني «االهتمامات بوزن الج�سم و�شكله المنغر�سة في خبرات الحياة لدى إ

المراهقات ،وتتمثل هذه االهتمامات في النحافة ك�صفة جيدة للحياة ،وعدم الر�ضا عن زيادة

والفراط في الطعام ،مقابل الجاذبية الج�سمية ،و�إنقا�ص الوزن
الوزن والقلق من زيادة الوزن ،إ
مقابل ر�سائل بين�شخ�صية (تبادلية بين ا أل�شخا�ص)  interpersonalعن النحافة».

ينظر �إلى �صورة الج�سد على �أنها ال�صورة الذهنية للفرد عن تكوينه الج�سماني وكفاءة ا ألداء
الوظيفي لهذا البيان ،وتتحدد هذه ال�صورة بعوامل� :شكل �أجزاء الج�سم ،وتنا�سق هذه ا ألجزاء

وال�ش� � ��كل العام للج�سم ،والكفاءة الوظيفية للج�س� � ��م ،والجانب االجتماعي ل�صورة الج�سم� .إنها
تقييم الج�سم ،الخا�ص بال�شخ�ص ،على نحو ذاتي ،من خالل الم�شاعر واالتجاهات المرتبطة.
فال�ص� � ��ورة التي نكونها ف� � ��ي عقولنا عن �أج�سامنا �أو ال�سبيل الذي ب� � ��ه �أج�سامنا تبدو ألنف�سنا،
الدراكية واالتجاهات والمظاهر ال�سلوكية ،ألنها
هي ظاهرة متعددة ا ألبعاد وت�شمل المظاهر إ

تت�ضمن جوانب مثل الوزن ومظاهر الوجه والتن�سيق� ،إ�ضافة �إلى الخبرات والتجارب االنفعالية

والمعرفية لج�سم الفرد.

�إن �صورة الج�سم مكون مهم للذات ي�ؤثر في الطريقة التي يدرك بها الفرد العالم .و�صورة

الج�س� � ��م ت�صف التمثيل والت�صوير الداخلي للهيئة الخارجي� � ��ة لدى الفرد ،وبنية �صورة الج�سم
متعددة ا ألبعاد ،وترتبط بالم�شاعر وا ألفكار التي ت�ؤثر في ال�سلوك ،وا أل�سا�س في �صورة الج�سم

الدراكات الذاتي� � ��ة لدى الفرد والخب� � ��رات والتجارب ،وهي تت�ضم� � ��ن ك ً
ال من :المكونات
ه� � ��و إ
الدراكية( :الحجم والوزن والطول) ،والمكونات الذاتية( :االتجاهات نحو حجم الج�سم والوزن
إ
و�أجزاء الج�سم ا ألخرى �أو الهيئة الج�سمية كلها.
تاريخي � � �اً ،ارتبطت �صورة الج�سم بالبحث في ا�ضطرابات الطعام ،وال�سيما البوليميا (�شره
الطع� � ��ام) ،وا ألنورك�سي� � ��ا (فقدان ال�شهية الع�صبي) ،وفي ت�صني� � ��ف اال�ضطرابات النف�سية ،يعد
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ا�ضطراب �صورة الج�سم مقيا�ساً ومعياراً لفقدان ال�شهية الع�صبي� ،إذ �إن ا ألفراد الذين يعانون
�ضع� � ��ف ال�شهية الع�صبي يكون لديهم عدم ر�ضا عن الج�سم و�إدراك خاطئ له� ،أي (انطباعات
واتجاهات �سلبية عن �صورة الج�سم).
ت�شير �صورة الج�سد �إلى الت�شابه بين �شكل الج�سم الحقيقي والمثالي المدرك ،فكل �شخ�ص
لدي� � ��ه �صورة ج�سد ،وي�ستن� � ��د المعنى االنفعالي ل�صورة الج�سم عل� � ��ى خبرة الفرد وتجربته في
الحياة ،و�صورة الج�س� � ��د هي اتجاه ذاتي متعدد ا ألبعاد وا ألوجه نحو ج�سم ال�شخ�ص ،وال�سيما
الحجم وال�شكل والناحي� � ��ة الجمالية ،وهي تن�سب �إلى تقييمات ال�شخ�ص والتجارب والخبرات
الم�ؤثرة فيما يتعلق بالخ�صائ�ص الج�سمية والمظهر الخارجي ،وتقييمات �صورة الج�سد ت�شتق
من المثاليات الج�سمية الدخيلة.

الخبرة الج�سدية لدى إالن�سان ال�سليم
الن�سان ال�سليم sensational-body experience
�إن معنى التجربة الح�سية -الج�سدية لدى إ

ال يعطيه الوعي ،بل يلت�ص� � ��ق بحياة الج�سد نف�سها في مظاهرها الح�سية والحركية ،فالج�سد
ل� � ��دى ال�شخ�ص ال�سليم ال يعب � � �� أ بالو�ضعيات الواقعية التي تجتذبه �إليه� � ��ا فح�سب ،بل ب�إمكانه
المكان على وجه
�أن يتح� � ��ول ع� � ��ن العال� � ��م ،و�أن يحتمل �إجراء تجارب� � ��ه ،و�أن يدخل في ح ِّي� � ��ز إ
الجمال.
إ

الن�س� � ��ان ال�سليم على ما هو جديد ومحتم� � ��ل� ،أي على المكان
باخت�ص� � ��ار( ،ينفتح) ج�سد إ
والزمان :فهو -من ثم -ي�سكنهما ،وال يندرج ويحجر عليه فيهما .ويتحقق هذا ا ألمر في �أثناء
الت� � ��درب على حركات جدي� � ��دة .وفع ً
ال يفتر�ض تعلم حركة جديدة امت� �ل��اك قدرة على تمديد
ج�سدن� � ��ا ب�صفته كائناً في العال� � ��م� ،أو على تبديل نمط حياته ب�إلحاق �أدوات جديدة به .فمثالً:
ي � � ��ؤول تعلم ال�ضرب على ا آللة الكاتبة �إل� � ��ى �إدراج فراغ المالم�س في فراغ ج�سدنا :فال�شخ�ص
يع� � ��رف مكان ا ألحرف على المالم�س مثلما يعرف مكان �أحد �أع�ضائه ،معرفة تطبيقية �سبقت
كل ت�ص� � ��رف مو�ضوع� � ��ي .ولم يهب له نق� � ��ل �أ�صابعه وفق م�سافة فراغي� � ��ة ي�ستطيع و�صفها ،بل
بتكييف الحركية تكييفاً يتميز من غيره (بمظهره) نوعاً ما( ،علي والنيال.)1994 ،

ويمت� � ��از الج�س� � ��د الب�شري� ،إم� � ��ا عن طريق بن� � ��اء �أدوات جديدة ،و�إما ع� � ��ن طريق �إمكانات
حركت� � ��ه م� � ��ع نف�سه ،ب�أنه يكثر العوالم حوله ،بتعبير �آخر ،ب�أنه يحدد �أو يغني على الدوام العالم
ال�ض� � ��روري لحياتنا ،فمث ً
ال تتمكن حركات ا ألكل بتنوع ا ألدوات المختارة للطهي ،وتقديم �ألوان
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الطعام ،واال�ستهالك ،وتنوع تقنيات الطبخ ،من خلق عوالم متباينة جداً
ينكب علماء ا ألجنا�س
ُّ
وا ألنثربولوجي� � ��ا على و�صفها ،وبهذا المعنى ،ال يمكن �أن يتماثل حقل الياباني الج�سدي وحقل
الرجل الغربي.

(قا�س) تثير نوعاً من �صالبة
فج�سدن� � ��ا يعطي معنى لم� � ��ا ن�سمعه ونقر�ؤه من كلمات .فكلمة ٍ
الظه� � ��ر والرقبة ،وال يح�صل �إ�سقاطها في الحق� � ��ل الب�صري �أو ال�سمعي� ،إذ تتخذ فيهما �صورة
�إ�شارة �أو لفظ ثانو َّيين.

وللكلمات مظهر ألن لنا تجاهها وتجاه كل �شخ�ص ت�صرفاً معيناً يظهر دفعة واحدة ،حينما
نقولها �أو ن�سمعها �أو نقر�ؤها ،فهي ت�شق طريقها في ج�سدنا ،ويتردد �صداها فيه ،مثل ال�صفة
(�أحمر) الذي يحبو جوف فمي �شك ً
ال كروياً ،ويحدث لي �أي�ضاً �شعوراً باالمتالء المرهق.

وي�ستل� � ��زم التوافق بين الج�سد والعال� � ��م الطبيعي والثقافي قيام وحدة �ضمن الج�سد نف�سه،
�أوالً بين الحوا�س الخم�س ،ثم بين الحوا�س الخمـ�س والحركة� ،أي الح�س الحركي فعالً ،و�أخيراً

بي� � ��ن الح�سية الحركية ال�سابقة والكالم .ويمكننا القول �إننا ن� � ��رى �ألواناً ون�سمع �أ�صواتاً ح�سب
انعكا�� � ��س ا أللوان وا أل�صوات على نمط وجودن� � ��ا ،وعلى ج�سدنا الكائن في العالم .لكن يالحظ
بن� � ��وع خا�ص وجود تجاوز وتداخل م�ستم� � ��ر بين الر�ؤية واللم�س� ،أي بي� � ��ن المرئي والملمو�س،
حت� � ��ى لي�صبح الب�صر يلم�س ا أل�شياء ،مثلما تتمكن يداي �أن تريني �إياها ،وت�صير وحدة حوا�سنا

عم في الواقع ،م� � ��ا دام كل �إح�سا�س ينطوي على ن�شاط حركي فعلي �أو مفتر�ض،
�أو تداخله� � ��ا � أ َّ
فر�ؤي� � ��ة ال�شيء ت�ؤول دائماً �إل� � ��ى ا�ستباق الحركة الواجب عملها للم�سه ،مما يجعله ح�سياً �سلفاً،
(خوري.)1983 ،

الدراكية عملية مركب� � ��ة ،تت�ضمن فهم المثيرات الح�سي� � ��ة والحركية وتف�سيرها
�إن الخب� � ��رة إ
الدراكية كما
و�إعطائها معنى� ،إال �أنها قد تتعر�ض لال�ضطراب .ويحدث الخلل في هذه الخبرة إ
ف� � ��ي حاالت الخداع الح�سي �أو الوهم  illusionوح� � ��االت الهلو�سة  .hallucinationففي حاالت
الوه� � ��م �أو الخداع الح�سي يف�سر ال�شخ�ص المثيرات القادمة م� � ��ن الحوا�س بطريقة خاطئة ك�أن
يع� � � َّ�د ال�شجرة �شخ�صاً يتحرك �أو يف�سر ا أل�صوات على غير حقيقتها� ،أما في الهلو�سة فالمثيرات

الح�سية غير موجودة �أ�ص ً
ال في الواقع ،لكنه يع ُّدها موجودة كما في الهلو�سة الب�صرية �أو ال�سمعية،
الدراك هذه من
�إذ ي� � ��رى �أ�شياء وي�سمع �أ�صواتاً وكلها غير موجودة في الواقع .وتعد ا�ضطرابات إ
�أب� � ��رز �أعرا�ض ا ألمرا�ض العقلية مثل الف�صام وجنون االرتياب .وفي بع�ض الحاالت يحدث تب ُّدد
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ال�شخ�صي� � ��ة � depersonalizationإذ ال يدرك ال�شخ�ص هويت� � ��ه الحقيقية وج�سمه وك�أنه مغترب
عنها� ،أوقد يحدث اختالل الواقع  derealizationوفيها ال يدرك الواقع على حقيقته.

�صورة الج�سد الموجبة وال�سالبة
يك� � ��ون لدى الفرد �صورة ج�سم موجبة حينما يدرك �شكل الج�سم على نحو وا�ضح وواقعي
وحقيق� � ��ي ،وحينما يرى ا ألج� � ��زاء المختلفة من الج�سم كما هي ف� � ��ي الحقيقة ،وحينما يتقبل
ج�سمه ويع� � ��رف �أن ا ألج�سام تبدو في عدة �أ�شكال و�أحجام ،وحينما يعرف �أن الهيئة الج�سمية
تق� � ��ول قلي ً
ال عن ال�شخ�صية وعن قيمة الفرد ب�صفته �إن�سان � � �اً ،و�صورة الج�سم الموجبة ترتبط
بتقدير الذات المرتفع والثقة بالنف�س ،ويكون لدى الفرد �صورة ج�سم �سالبة حينما يدرك حجم
محرف ،عك�س ما هو في الواقع ،وحينم� � ��ا ي�شعر بالخجل والخزي
الج�س� � ��م و�شكله على نح� � ��و
َّ
والقل� � ��ق تجاه ج�سمه ،وحينما ي�شعر ب�أن حجم الج�س� � ��م و�شكله يترتب عليهما االحترام �أو عدم
االحترام ،و�ص� � ��ورة الج�سم ال�سالبة ترتبط بتقدير الذات المنخف�� � ��ض واالكتئاب وا�ضطرابات
الطع� � ��ام .كما �أن عدم الر�ضا عن �صورة الج�سم هي م�ص� � ��در النخفا�ض مفهوم الفرد وتقديره
لذاته( ،ح�سان.)2005 ،

النظريات المف�سرة ل�صورة الج�سد
 -1االتج���اه المعرف���ي ل�ص���ورة الج�س���م � :cognitive approachأثب� � ��ت البحث في االتجاه
المعرف� � ��ي عدم ا�ستقرار بنية �صورة الج�سم� ،إذ يمكن �أن يرجع تقييم حجم الج�سم الحالي �إلى
انفعال �سالب �أو �إلى ال�ضغوط ،فقد تبين �أن المزاج ال�سالب يزيد من تقييم حجم الج�سم لدى
الن�س� � ��اء الالئي يعانين من البوليمي� � ��ا (�شره الطعام) فيجعل �صورة الج�س� � ��م �أ�سو� أ و�أرد�أ .ويرى
(بيك) �أن �صورة الج�سم المحرفة /الم�شوهة تكون عر�ضاً لالكتئاب.
 -2االتج����اه النمائي ل�ص����ورة الج�س����د  :developmental approachتف�سر النظريات النمائية
كي� � ��ف �أن �صورة الج�سم تنمو وتتطور ،و�أن فهم تلك النظريات ي�ساعد على فهم لماذا تتكرر �صورة
الج�سم ال�سالبة لدى أ
ال�شخا�ص البدنيين ،وقد ركزت النظريات النمائية على �أهمية مرحلة الطفولة
والمراهق� � ��ة من حيث �إنها مرحلة مهمة ،ففي �أثنائها تنم� � ��و وتتطور �صورة الج�سم ،ويوجد عوامل
مثل« :وقت البلوغ» الذي ي�سهم في نمو �صورة الج�سم ،وتهدف النظريات الثقافية واالجتماعية �إلى
عق� � ��د المقارنة االجتماعية والو�سائل الثقافية االجتماعي� � ��ة ،بخ�صو�ص الهيئة والمظهر الخارجي
والجمال ب�صفتها عوامل مهمة في نمو �صورة الج�سم وتط ّوره( ،زهران.)1995 ،
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-3االتج���اه االجتماع���ي والثقاف���ي  social-cultural approachيع ُّد تقدير الذات بمنزلة
الطريق� � ��ة التي ي�شعر ال�شخ�ص بو�ساطتها با�ستحقاق االحترام ،وي�شمل الثقة بالذات واالحترام
والر�ض� � ��ا بالنف�س� .إنه حالة انفعالي� � ��ة كلية �شاملة للذات .وهو اتجاه موجب �أو �سالب نحو ذات
ال�شخ�� � ��ص ،وي�ستند �إلى تقيي� � ��م خ�صائ�صه ويت�ضمن م�شاعر الر�ضا �أو ع� � ��دم الر�ضا عن ذاته،
ويوجد ثالثة نماذج لتقدير الذات:
 -)1نم� � ��وذج التقب� � ��ل االجتماعي :وهذا النم� � ��وذج يقترح �أن تقدير ال� � ��ذات ين�ش� أ من تقبل
ا آلخرين.
 -)2نم� � ��وذج الكفاءات :ويقترح النم� � ��وذج �أن تقدير الذات ي�ستند �إل� � ��ى �إدراك الكفاءة في
نطاق� ،أو في مجال معين في الحياة.

 -)3النم� � ��وذج الثقافي :يرى �أن الثقاف� � ��ة /الح�ضارة التي ت�شجع وتعزز التركيز على الذات
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر �سوف ت�ؤدي �إلى تقدير �أعلى للذات.
ترتب� � ��ط �صورة الج�سم بتقدير الذات ارتباطاً وثيقاً .يك� � ��ون تقدير الذات عالياً في مرحلة
الطفول� � ��ة ،ويهبط في �أثناء المراهقة ،ويزدهر تدريجياً في مرحلة ال�شباب ،ويتدهور ويتراجع
وينحدر في ال�شيخوخة .وفي الثقافة الغربية ينحدر تقدير الذات لدى البنت في �أثناء منت�صف
المراهق� � ��ة نتيجة التغيرات في �صورة الج�سم .وف� � ��ي معظم الثقافات نجد �أهمية كبيرة للهيئة
الخارجي� � ��ة لج�سم الم� � ��ر�أة� ،إذ ي�ستند تقدير الذات �إلى �صورة الج�س� � ��م لديها ،ومن ثم فحينما
تعان� � ��ي تغيرات ج�سمي� � ��ة �أو ت�شوهات نتيج� � ��ة المر�ض ،ف�إنه يحدث ت�أثي� � ��ر �سالب على االتجاه
االنفعالي ونوعية الحياة �أي�ضاً.

�أم� � ��ا عن الر�ؤية النف�سية ،فيمكن تلم�سها لدى �شيلدر ع� � ��ام (� ،)1935إذ قدم تعريفاً ل�صورة
نكونها في �أذهاننا عن �أج�سامنا» ،ثم جاء تعريف كلوب عام ()1959
الج�س� � ��د على �أنها�« :صورة ّ
يكونه الفرد من
متقدماً خطوة على مفهوم �شيلدر� ،إذ �أو�ضح �أن �صورة الج�سد لها دور فعال فيما ّ
�سواء كانت ال�صورة ناق�صة �أم متكاملة( ،كفافي ،النيال.)1995 ،
تقييمات ذاتية عن ج�سمه،
ً

يمكننا القول� :إ َّن �صورة الج�سد هي تلك ال�صورة التي يجدها المرء في عقله للبنية العامة
الت� � ��ي يبدو ج�سده عليها ،وما حجم �أجزائه المختلفة� ،إ�ضافة �إلى م�شاعره تجاه هذه ال�صورة،
ومن ثم نقول �إن مفهوم �صورة الج�سد ي�ضم مفهومين متداخلين هما:
 -1مفهوم ال�صورة العقلية المدركة للج�سد ،وهو مفهوم معرفي �إدراكي.
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 -2ومفه� � ��وم ال�شعور بالر�ضا �أو الرف�� � ��ض (االرتياح �أو ال�ضيق) تجاه هذه ال�صورة المدركة،
وهذا مفهوم معرفي �شعوري.

تبين � أ َّن ا أل�شخا�� � ��ص الذين يَ ْق َبلون �أج�سامه� � ��م يك�شفون عن تقدير
�إ�ضاف� � ��ة �إل� � ��ى ذلك فقد َّ
نظرتهن أ
للمور من
الناث �أكثر ذاتية في
مرتفع للذات مقارن � � � ًة ب�أولئك الذين يكرهونها ،و�أن إ
َّ
الذكور .كما ظهر �أن البنات يحبب َن �أبعاد � أ
ج�سامهن �إذا ما طابقت �أبعاد الج�سم المثالي ون�سبه،
ّ
لديهن ،كم� � ��ا �أن تقبل الج�سم لدى الذكور مرتبط
ويكرهنَه� � ��ا حينما تنحرف عن مثال الج�سم
ّ
الناث بالحجم ا أل�صغر.
بالحجم ا ألكبر ،ولدى إ

مفهوم الذات والناحية الج�سمية
تع� � � ّ�د الناحية الج�سمية من الم�صادر الحيوية في تكوي� � ��ن مفهوم الذات التي تت�ضمن بنية
الج�سم ومظهره وحجمه� .إن طول الج�سم وتنا�سقه ومظهره ومالمحه الجميلة له ت�أثير �إيجابي
ف� � ��ي ر�ؤية الفرد لنف�سه ألن ذلك يدعو غالباً �إل� � ��ى ا�ستجابات القبول والر�ضا والتقدير والحب
واال�ستح�س� � ��ان .ويعد ذلك تعزيزاً ذاتياً وقوياً وق� � ��وة ذاتية تدفع الفرد �إلى التجاوب مع قدرات
الذاتي� � ��ة والمناخ االجتماعي ب�ش� � ��كل مثمر ،لذلك ف�إن �صورة الج�سم له� � ��ا �أثر فاعل في الفرد
االجتماع� � ��ي ،ويعد الن�ضج الج�سمي للمراه� � ��ق �أو الذات الج�سمية عن�ص� � ��راً مهماً في مفهوم
ال� � ��ذات ،لذلك ف � � ��إن البلوغ المبكر للبنات له ت�أثير �إيجابي في مفه� � ��وم الذات بدرجة �أكثر من
البلوغ المت�أخر( ،الظاهر.)147 ،2004 ،

وتعد �صورة الج�سد من العوامل الم�ؤثرة في تقييم الفرد لذاته ،كما �أن الم�ؤثرات االجتماعية
ّ
لها ت�أثير وا�ضح في مفهوم الذات ب�صفة عامة وفي �صورة الج�سد ب�صفة خا�صة .ف�صورة الج�سد
لدى الطف� � ��ل تت�أثر بخ�صائ�صه المو�ضوعية مثل :الحجم و�سرعة الحركة والتنا�سق الع�ضلي...
�إل� � ��خ ،ولكن �إذا كانت هذه الخ�صائ�ص تعتمد على معايي� � ��ر اجتماعية مثل نظرة ا آلخرين �إليه
والتقييم الدائم بين الح�سن والرديء ،ف�إنها تكون بمنزلة خ�صائ�ص اجتماعية.
�أما عن التفاعل االجتماعي ومفهوم الذات ف�إن نتائج كثير من الدرا�سات مثل درا�سة كومب�س
( )1969تو�ض� � ��ح �أن التفاعل االجتماعي ال�سلي� � ��م والعالقات االجتماعية الناجحة تعزز الفكرة
ال�سليمة الجيدة عن الذات ،و�أن مفهوم الذات الموجب يعزز نجاح التفاعل االجتماعي ويزيد
العالق� � ��ات االجتماعية نجاح � � �اً ،و�أن النجاح في العالقات االجتماعية ي � � ��ؤدي �إلى زيادة نجاح
التفاعل االجتماعي( ،زهران.)1995 ،
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وتكون �صورة الج�سد
التن�شئة االجتماعية
ّ
تتكون �صورة الج�سد؟ تتكون �صورة الج�سد بتفاعل كثير من العوامل مثل:
كيف َّ

�أ� -آراء وتعليقات آ
الخرين :وهذه العوامل تبد� أ ت�أثيرها منذ ال�صغر من خالل تعليقات ا ألهل
والمقربين ،وت�ستمر بعد ذلك طوال العمر من المد ِّر�سن والزمالء في المدر�سة ،وا أل�صدقاء في
الجامعة وفي العمل ومن �شريك الحياة� ...إلخ.

ب  -القيم االجتماعية ال�ش���ائعة فيما يتعلق ب�ش���كل الج�سد المرغوب فيه وحجمه :وهذه
القي� � ��م تغيرت ف� � ��ي نهاية القرن الما�ضي ب�شكل ملحوظ ،فبع� � ��د �أن كانت البدانة رمزاً لل�صحة

والق� � ��وة والغنى والخ�صوبة والكرم والطيبة� ،أ�صبحت رمزاً للك�سل والمر�ض وعدم القدرة على
تكونها.
�ضبط النف�س ،كما ت�ؤ ّدي العوامل الثقافية واالجتماعية دوراً مهماً في ّ

ج  -الو�صمات االجتماعية ال�شائعة :فهناك مث ً
ال نوع من التحامل االجتماعي على البدانة،
�إذ يو�ص� � ��ف ال�شخ�ص البدين في كثير من النوادر والطرائ� � ��ف ال�شائعة ،ف�ض ً
ال عن فن الر�سوم
ال�ساخرة (الكاريكاتير) و�أفالم الر�سوم المتحركة ،ب�صفات كثيرة ومتباينة ،لكنها في مجموعها

�صفات غير مرغوب فيه� � ��ا ،وحتى ا ألطباء يرون البدين من النا�س �أكثر عر�ضة أ
للمرا�ض
كم� � ��ا �أثبتت كثير من البحوث الطبية ،-و�أقل ا�ستجابة للعالج ،و�أ�صحاب العمل يف�ضلون عادة�صاحب القوام النحيل على �صاحب القوام البدين.
د -تغي����رات الج�س����د المح����ددة بيولوجي���� ًا :مث� � ��ل تلك التي تحدث في �أثن� � ��اء البلوغ في الذكور
والناث ،وفي �أثناء الحمل ،وبعد انقطاع الطمث ،وكذلك تلك الناتجة عن مر�ض ما �أو عاهة ما.
إ
هـ  -إ�ح�س���ا�س ال�ش���خ�ص تجاه نف�سه وم�س���توى التقدير الكلي لذاته :وكذلك ما يتعر�ض له
من عنف �أو �ضرر �أو �إ�ساءة معاملة ( )Abuseمادية بدنية �أو معنوية نف�سية.
ق� � ��اد اهتم� � ��ام الباحثين بهذه الظاهرة �إلى ع� � ��دد من الدرا�سات الت� � ��ي اتفقت على عوامل
محددة ترتبط ب�صورة الج�سد ،ولكنها اختلفت في تحديد ا ألهمية الن�سبية لهذه العوامل ،ففي

حي� � ��ن يولي بع�ضهم ا ألهمية الق�صوى للعوامل االجتماعية منه� � ��ا ال�صراعات ا أل�سرية و�ضغط
ا ألقران في تف�سير �صورة الج�سد ،فقد اهتم ا آلخرون بالعوامل ال�شخ�صية والنف�سية منها القلق
واالكتئاب.
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�أو ًال -ال�صراعات أ
ال�سرية ودورها في تكوين �صورة الج�سد:
تع ّد ا أل�سرة م� � ��ن العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر في �سلوكيات ا ألكل لدى المراهقين ،الناتجة
(وال�سيما ا ألم) م�ؤ�س�سة التن�شئة االجتماعية ا ألولى
عن عدم تقبل �صورة الج�سد� ،إذ يمثّل ا آلباء
ّ
التي تنقل ر�سالة للمراهقة حول المظهر وممار�سات ا ألكل.

وت�شي� � ��ر الدرا�سات التي تتناول العوام� � ��ل ا أل�سرية المتعلقة باتجاه� � ��ات ا آلباء نحو الطعام
وال�سلوكيات المرتبطة به ،و�أثر ذلك في م�شكالت ا ألكل لدى ا ألبناء �إلى مجموعة من الخ�صائ�ص
الت� � ��ي تميز نمط واتجاهات ا أل�سرة فيما يتعلق ب�سلوكيات ا ألكل ،في�شير (�أغرا�س وزمال�ؤه) في
هذا ال�صدد �إلى �أن ا ألمهات ينزعن للت�أثير ب�شكل �سلبي في اتجاهات و�سلوكيات بناتهن فيطعمن
وهن في عمر ال�سنتين .ومع
بناتهن ب�ش� � ��كل غير منتظم ،ويعبرن عن اهتمام زائد بوزن بناتهن ّ
و�صول الطفلة �إلى عمر الخم�س �سنوات ،ف�إن م�شكالت ا ألكل تبد� أ بالظهور لديها.

كما وجد �أن ا ألبناء الذين يتلقون الر�سالة من ا ألمهات ب� أ ْن ي�أكلوا �أقل �أو �أن يفقدوا الوزن،
عبر ا ألبناء الذين تلقوا الر�سالة من ا آلباء ب�أن
كان� � ��وا ي�أكلون �أقل من �أجل فقدان الوزن ،كذلك َّ
يمار�سوا التماري� � ��ن الريا�ضية من �أجل تغيير �شكل الج�سم وحجم الع�ضالت ،مما ي�شير �إلى �أن
ا آلباء يعملون ب�صفتهم نماذج في مجال عادات ا ألكل.

تعددت الدرا�سات التي و�صفت ديناميات التفاعل المر�ضية لدى ا أل�سرة ودورها في حدوث
ا�ضطرابات ا ألكل  ،eating disordersفقد �أ�شارت درا�ســة �إلى �أن هذه اال�ضطرابات ترتبط مع
�صعوبات في العالقة بين المراهقة وا آلباء ،ومع �صعوبات عامة في التعبير عن الم�شاعر �ضمن
بيئة ا أل�سرة .كم� � ��ا �أن ا�ضطرا بات ا ألكل �أكثر �شيوعاً لدى المراهقات اللواتي يدركن االت�صال
ف� � ��ي بيئة ا أل�سرة واهتمام الوالدين ،وتوقعاتهم منهن ب�أنها قليلة .وت�ضيف درا�سة �أخرى �إلى � أ َّن
ا�ضطراب ال�شره ال�شديد يرتبط �أحياناً بعدم التنظيم ا أل�سري.

كم� � ��ا �أظه� � ��رت المراهقات اللوات� � ��ي يعانين من ال�ش� � ��ره �أن ل� � ��دى � ُأ
�سرهن تدخ� �ل � ً
ا زائداً في
ّ
خ�صو�صياته� � ��ن ،و�أن اتجاهات �آبائهن نحوهن تت�سم ب�أنها قليل� � ��ة العاطفة وم�سيطرة .كما �أن � ُأ َ�سر
الفتي� � ��ات اللواتي يعانين من فقدان ال�شهية تت�صيد أ
الخطاء وم�شددة و�صلبة ولديها حماية زائدة،
ف�ض النزاعات ،وت�شرك الطفل في �صراعات آ
الباء( ،كفافي ،والنيال.)1995 ،
وتفتقر لمهارات ِّ

م� � ��ن جهة �أخرى ف�إن م�شكالت القيادة وا�ضحة لدى �أ�سر ذوي ا�ضطرابات ا ألكل� ،إذ �إن بناء
هرم القيادة غير منتظم في هذه ا أل�سر ،فا آلباء في هذه ا أل�سر يع ِّبرون عن ر�سائلهم ويرف�ضون
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الر�سائل القادمة من ا ألبناء ،مما يقود �إلى تعار�ض في الر�سائل والنتيجة ،و�إلى توا�صل �سلبي.
وم� � ��ع ا�ستمرار هذا النمط من االت�صال تتطور حالة من التوتر وال�ضغط في ا أل�سرة مما يجعل
ا أل�سرة ه�شَّ ة ،ويطور ا ألبناء فيها ا�ضطرابات ا ألكل ب�سهولة.

لذل� � ��ك يمكن َع ِّد النقط� � ��ة الجوهرية لفهم ا�ضطرابات ا ألكل هي �أن الخلل في العالقة بين
ا ألم والطف� � ��ل خالل المرحلة المبكرة التي يكون الطفل ف� � ��ي �أثنائها ح�سا�ساً جداً للتعلم حول
�أحا�سي�س� � ��ه الج�سدية ،ي�ؤدي �إلى قلة الوعي با ألحا�سي�س الداخلية ()Interceptive awareness
ال� � ��ذي ي�ؤدي بدوره �إلى عدم الربط بين الخبرات النف�سية والذاتية ومحتوى الم�شاعر والقدرة
على التنظيم االنفعالي.
العالم و�صورة الج�سد:
ثاني ًا  -إ
العالم من خالل المدى الوا�س� � ��ع النت�شار عوامل الت�أثير
يمك� � ��ن تف�سير ا ألث� � ��ر الذي ي�ؤ ّديه إ
العالمي ،ف�صور �أج�سام الن�ساء في كل مكان ،والمر�أة و�أع�ضاء ج�سمها ت�ستخدم لترويج كثير
إ
العالني� � ��ة والدعائية ،من الطعام �إلى مواد التنظي� � ��ف ،حتى ال�سيارات ،وممثالت
م� � ��ن المواد إ
التلفاز ي�صبحن �أ�صغر �سناً و�أكثر طوالً ونحافة.

وعلى الرغم من �أن هناك كثيراً من العوامل التي ت�ؤثر في �صورة الج�سد� ،إال �أن خ�صو�صية
الع� �ل��ام تكمن في �أنّه ي�ض� � ��ع معايير لكيفية ظهور الفتاة بطريقة تلبي معايير الجمال بالن�سبة
إ
للعالم ي�ؤثر في تطوير �صورة ذات مثالية وي�ؤدي
�إلى الثقافة ،وفي هذا ال�سياق ف�إن التعر�ض إ
للعالم الذي ير ّوج للنحافة �إلى
�إل� � ��ى ا�ضطرابات ا ألكل بعدة طرائق ،كما قد ي � � ��ؤدي التعر�ض إ
زيادة الم�شاعر ال�سلبية التي �سوف ت�ستثير �إعداد وجبات ا ألكل الزائد وال�سيما في المنا�سبات
( )Bingesوال�سعي نحوها.

ويمكن �أن ي�ؤدي التعر�ض الم�ستمر ل�صورة الج�سد المثالية �إلى زيادة المقارنة االجتماعية
التي تقود �إلى نمط �أكل م�ضطرب لتلبية المعايير الخارجية التي تُقارن بها.

العالم� ،إذ تفتر�ض �أن
قدم� � ��ت نظرية التعلم االجتماعي تف�سيراً للدرا�س� � ��ات التي تتناول إ
العالم يعمل ناق ً
ال للمث� � ��ل الثقافية التي تت�ضمن النحافة في بنية المر�أة الج�سدية ،فترى �أن
إ
عملي� � ��ة النمذجة وفق نظري� � ��ة التعلم االجتماعي لباندورا ( )Banduraتق� � ��دم الر�سائل للمر�أة
ع� � ��ن ال�صورة المثالية للج�سم النحيف والدافعية �إلى االنخراط في حمية مفرطة والبحث عن
العالم .وات�ساقاً مع نظرية التعلم
التعليم� � ��ات التي ت�ساعدها على القيام بالحمية من خ� �ل��ال إ
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االجتماع� � ��ي هذه ،ف � � ��إن انت�شار ال�صور في المجالت ومو�ضوع� � ��ات النحافة في التلفاز� ،سوف
يرافقها انت�شار �سلوكيات الحمية ،مما يقود �إلى تطوير الحافز لفعل ذلك من �أجل تلبية رغبات
المجتمع وتحقيق القبول االجتماعي.

وت�ؤكد نظرية المقارنة االجتماعية الخلل في �صورة الج�سد ،وذلك ألن النا�س يقارنون
�أنف�سه� � ��م مع �أ�شخا�ص و�صور يدركون ب�أنها تمثل �أهدافاً واقعية يريدون تحقيقها ،كما �أنها
ت�ؤك� � ��د � أ َّن ا ألفراد يندفوعون لتحقيق الهدف بعد �إج� � ��راء المقارنة ،كما تقترح النظرية �أن
النا�س يقوم� � ��ون بمقارنات �آلية ،نتيج ًة لم�شاهدة هذه ال�صور دون �أن يعرفوا ب�أنهم يقومون
بذلك.
وت � � ��ؤدي و�سائ� � ��ق التوا�صل االجتماع� � ��ي دوراً مهماً في ت�شكيل �ص� � ��ورة الج�سد ،ويظهر هذا
الت�أثير ب�شكل وا�ضح في مرحلة المراهقة التي تتميز بخ�صائ�ص و�صفات ت�شجع على االهتمام
بالمظهر الج�سمي ،وقد ثبت �أن ال�صفات ال�شخ�صية والمظهر الج�سمي من �أهم عوامل التكيف
وال�صحة النف�سي� � ��ة في مرحلة المراهقة ،وكثيراً ماتكون من عوامل ال�شخ�صية المر�ضية حين
تكون هذه ال�صفات الج�سمية غير مرغوب فيها.
ثالث ًا� -ضغط أ
القران و�أثره في تك ّون �صورة الج�سد:
يُع� � � ِّ�رف براون وزمال�ؤه �ضغط الرفاق ب�أنه خبرة ذاتي� � ��ة تت�ضمن القيام ب�أمور �أو ال�شعور
واللحاح من �أجل القي� � ��ام ب�أ�شياء معينة ،ألن ا آلخري� � ��ن ي�ضغطون ويلحون على
بال�ضغ� � ��ط إ
القيام بها.

يب� � ��د� أ �ضغط الرفاق من� � ��ذ الطفولة المت�أخرة ،لكنه ي�أخذ �أهمي� � ��ة خا�صة خالل المراهقة،
ف � � ��أن ي�صبح المراهق �أو المراهقة ع�ضواً في جماعة �أقران ه� � ��و واحد من المهمات النمائية
ا أل�سا�سية خالل المراهق� � ��ة� ،إذ يجد فيها الهوية االجتماعية  Group Identityالتي تحقق له
الحاجة �إلى االنتم� � ��اء (�سالمة ،)2004 ،وت�ؤدي هذه العوامل دورها بطريقة مبا�شرة وذلك من
خالل ما يحمله المراهق من �صفات ج�سمية يرغب فيها ا آلخرون وي�ستح�سنونها ،مما يزيد من
م�ست� � ��وى تكيف المراهق مع نف�سه ومع بيئته االجتماعية� .أما حين يحمل �صفات ج�سمية غير
مرغوب فيها في نظ� � ��ر ا ألقران خا�صة وا آلخرين عامة ،ف�إنها �ست�ؤثر �سلباً في تكيف المراهق
ونظرت� � ��ه لذات� � ��ه ،مما ي�سيء �إلى تكيفه ال�شخ�صي واالجتماعي ،وكثي� � ��راً ما يكون ذلك م�صدراً
لالختالل في �صحته النف�سية.
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ت�ؤثر جماعة ا ألقران في التن�شئة االجتماعية لدى المراهق وفي هويته ،من خالل ال�سماح
له با�ستك�شاف اهتمامات� � ��ه ال�شخ�صية وا ألمور التي يريد الت�أكد منها ،في الوقت الذي يح�صل
الح�سا�س باالنتماء واال�ستمرار مع مجموعة من ا أل�صدقاء( ،الجلبي.)2006 ،
فيه على إ

تعبر بال�ضرورة
يتطلب االنتماء �إلى مجموعة ا ألقران إ
الذعان الهتماماتها ورغباتها التي ال ّ
عن تف�ضي� � ��ل ال�شخ�ص المحدد ،ف�إ�ساءة ا�ستخدام الم� � ��واد وال�سلوكيات الخطرة لدى كثير من
الذع� � ��ان  conformityلمعايير الجماعة ،ومن �أجل التعبير
ال�شب� � ��اب قد تمثل جهوداً من �أجل إ
والخال�ص ألع�ضاء الجماعة ا آلخرين وما ي�ؤمنون به من قيم ومعايير.
عن االلتزام إ

ت�ساع� � ��د جماعة ا ألقران على خلق معايير تتعلق بال�سل� � ��وك من �أجل �أن يكون هذا ال�سلوك
مقب� � ��والً لدى الجماعة ،ول ّـما كان المراه� � ��ق يق�ضي وقتاً طوي ً
ال مع ا أل�صدقاء �أو ا ألقران ،و أل َّن
�ص� � ��ورة الج�سد واحدة من الق�ضايا المهمة في التن�شئة االجتماعية واال�ستجمام و ألن المراهق
والذعان للجماع� � ��ة ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر في خيارات الحفاظ
يبح� � ��ث عن ا�ستح�سان ا ألقران إ

على ال�صورة المثالية للج�سد لديه.

وت�شير الدرا�سات �إل� � ��ى �أن ت�أثير ا ألقران ي�سهم في ا�ضطرابات ا ألكل ،فالمراهقات يتعلمن
اتجاه� � ��ات محددة مثل �أهمية النحافة و�سلوكيات مثل الحمية والتقي�ؤ لفقدان الوزن من خالل
الغاظة في �أنّها لم تحقق
ا أل�صدقاء� ،إذ يتم ذلك بعدة طرائق منها :تقديم مثال �أو الت�شجيع �أو إ
معايير الجماعة.

كم� � ��ا ت�ؤكد درا�سات �أخرى ب�أن الر�ضا عن الج�سد يرتب� � ��ط بت�أثير ا ألقران البالغ في تكوين
�صورة الج�سد ،ا ألمر الذي يدفع الفتيات لمحاولة ال�سيطرة على �أوزانهن رغبة منهن في �إر�ضاء
ا آلخري� � ��ن ،في�صبح� � ��ن غير واعيات للم�ؤ�شرات والحاجات الداخلي� � ��ة بما في ذلك حالة الجوع
لديهن ،وت�شير الدالئل �إلى �أن مري�ضات ال�شراهة يعانين قلقاً اجتماعياً و�إدراكات م�شوهة حول
ّ
قراءة ا آلخرين لمظهرهن الخارجي بدي ً
ال من المعايير الداخلية( ،عبد اهلل.)2014 ،

�إن الف� � ��رد في مرحلة المراهقة يحاول �أن يقارن نف�س� � ��ه ب�أقرانه ويعطي ذلك �أهمية كبيرة،
وال�سيما الجن�س ا آلخر� ،أو
كم� � ��ا �أنه يت�أثر كثيراً باالنطباعات والتعليقات التي ت�صدر من �أقرانه
ّ
من الرا�شدي� � ��ن� ،سلباً �أو �إيجاباً ،وهي ت�ؤثر في الوظيفة االجتماعية والتفاعل االجتماعي ،ف�إذا
كان� � ��ت م�ؤ�شراً على انطباعات �سلبية �أثرت ب�شكل �سلبي في عملية التفاعل االجتماعي والعك�س
�صحي� � ��ح .وتت�أث� � ��ر الم�س�ألة �إلى حد ما بمتغير الجن�س والعمر الزمن� � ��ي� ،إذ يمكن القول في هذا
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الناث في مرحلة المراهقة �أكثر اهتماماً ب�صورة �أج�سامهن من الذكور ،ولكن في
الخ�صو�ص �إن إ
الناث( ،الظاهر.)2004 ،
الوقت نف�سه ،يكون الذكور �أف�ضل في تقييم �صورة �أج�سامهم من إ

هل تتعر�ض �صورة الج�سد لال�ضطراب؟
يعد ا�ضطراب �صورة الج�سم �شك ً
ال من �أ�شكال اال�ضطرابات النف�سية ،التي يكون فيها عدم
الر�ضا عن المظهر الج�سمي هو ال�سمة ا أل�سا�سية المحددة ،وهذا اال�ضطراب الج�سماني � ُأدرج
والح�صائي لال�ضطراب� � ��ات النف�سية ( ،)DSMو�أ�ضاف الدليل
حديث � � �اً في الدليل الت�شخي�صي إ
والح�صائي الخام�س ( )DSM-Vتو�ضيحاً يق�ضي ب�أن ان�شغال الفرد يذلك يجب
الت�شخي�ص� � ��ي إ
�أن يكون حاداً �أو �شديداً بما يكفي لي�سبب خل ً
ال وظيفياً.
الت�سا ؤ�ل آ
الن :هل توجد فروق بين الجن�سين في �صورة الج�سم؟ منذ �سنوات كثيرة والبحث
الناث ،ثم تتالت ا ألبحاث و�أثبتت النتائج الحديثة �أن �صورة
في �صورة الج�سم يركز على مجتمع إ
الج�س� � ��م ت�ؤثر في مجتمع الرجال �أي�ضاً ،وقد �أظه� � ��رت النتائج �أن هناك اختالفات بين الرجال
والن�س� � ��اء في طبيعة اال�ستياء وعدم الر�ضا عن �ص� � ��ورة الج�سم ،فبع�ض الدرا�سات وجدت �أنه ال
توج� � ��د فروق في �صورة الج�سم بين الرجال والن�ساء ،في حين �أثبتت درا�سات �أخرى �أن الرجال
لديهم �صورة ج�سم �صحيحة عن الن�ساء ،واالختالف الوحيد الذي ُوجد بين الجن�سين �أن غالبية
لديهن عدم ر�ضا عن الج�سم يُ ِر ْد َن �إنقا�� � ��ص الوزن ،في حين كان الرجال الذين
الن�س� � ��اء الالتي
َّ
لديه� � ��م عدم ر�ضا عن �ص� � ��ورة الج�سم بين �أقران يريدون �إنقا�ص ال� � ��وزن و�آخرين يريدون زيادة
العالم
الناث يت�أثرن �أكثر من الذكور بفكرة «مثالية النحافة» الموجودة في و�سائل إ
الوزن� ،إذ �إن إ
والتوا�صل االجتماعي والمجالت� ،إ ْذ يُنظر فيها �إلى زبادة الوزن ب�شكل �سالب ومرفو�ض.
تتك� � � ّ�ون �ص� � ��ورة الج�سم الموجب� � ��ة �أو ال�سالبة بو�ساط� � ��ة عوامل مختلفة منه� � ��ا :ا ألقران من
الجن�س والجن�س الم�ضاد نف�سهما ،وتعليقات ا أل�سرة ،والمعايير االجتماعية ،و�أج�سام ا آلخرين،
العالم .ويوجد نوعان ال�ضطراب
اليذاء الجن�سي والج�سمي واالنفعالي ،وو�سائ� � ��ل إ
وتج� � ��ارب إ
�صورة الج�سد:
أ
الول :اخت� �ل��ال �صورة الج�س� � ��د  :Body Image Disruptionويُق�ص� � ��د به اختالل ال�صورة
العقلية للج�سد وع� � ��دم مطابقتها للحقيقة ،فمث ً
ال حينما ترى البنت النحيلة نف�سها في المر�آة
بدين� � ��ة �أو حينما ترى نف�سها في المر�آة نحيلة لكنه� � ��ا ال ت�ستطيع الخال�ص من �إح�سا�سها ب�أنها
بدينة ،ف�إنها تعاني اختالالً في �صورة الج�سد.
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الثاني :عدم الر�ضا عن �صورة الج�سد  ::Body Image Dissatisfactionويق�صد به وجود

�سواء كانت هذه الم�شاع� � ��ر ال�سلبية موجهة تجاه
م�شاع� � ��ر �سلبي� � ��ة لدى ال�شخ�ص تجاه ج�س� � ��ده
ً
الج�س� � ��د كله �أم تجاه ج� � ��زء معين منه ،وعدم الر�ضا عن �صورة الج�سد هو غالباً نتيجة اختالل
�ص� � ��ورة الج�سد ،عل� � ��ى الرغم من �أن عدم الر�ضا عن المظهر الج�سم� � ��ي �أو االن�شغال المر�ضي

ب�شكل الج�سم يبدو �أمراً عادياً في الوقت الحا�ضر ،ف�إن االن�شغال بالمظهر الج�سدي يعد �أمراً
مقلقاً ومزعجاً لعدد كبير من ا ألفراد� ،إال �أنه يمكن �أن يوجد دون وجود اختالل �صورة الج�سد،
وعدم الر�ضا عن �صورة الج�سد كثيراً ما ي�ؤثر في حياة ال�شخ�ص وفي تفاعالته االجتماعية� ،إذ
يدفعه �إلى تجنب الم�شاركات مع ا آلخرين والنزوع �إلى االنعزال عنهم ،وعدم الر�ضا عن الج�سد
الن�سان االجتماعية وح�سب ،و�إنم� � ��ا ي�ؤثر في احترامه وتقديره لنف�سه ،فقد
ال ي�ؤث� � ��ر في حياة إ
بينت الدرا�سات �أنه بغ�� � ِّ��ض النظر عن الجاذبية الحقيقية ف�إن م�ستوى احترام ال�شخ�ص لذاته

يت�أثر ت�أثراً كبيراً بر�ضاه عن �صورة ج�سده( ،عادل.)2000 ،

ويرتب� � ��ط ر�ضا الفرد �أو ع� � ��دم ر�ضاه عن �ص� � ��ورة ج�سده بما ي�صدره ا آلخ� � ��رون من �أحكام
وتقييم� � ��ات عنه ،معنى هذا �أن ج�سدك لي�س مهماً بح� � ��د ذاته ،لكن �أهميته تت�أتى من نوع نظر
المحيطي� � ��ن بك �إليه ،فقد اعتاد النا�� � ��س مث ً
ال �أن ينظروا �إلى الطوي� � ��ل ال�ضخم نظرة تختلف
ع� � ��ن نظرتهم �إلى الق�صير ،واعتاد الطويل ال�ضخ� � ��م –مقابل ذلك – �أن ينظر �إلى نف�سه نظرة

م�ستوح� � ��اة م� � ��ن نظر ا آلخرين اليه وهي نظرة اعتداد وثقة ،وق� � ��د درج النا�س على التلطف مع
الجمي� � ��ل والتجهم في وجه� � ��ه القبيح ،وذلك بغ�� � ِّ��ض النظر عن العوامل ا ألخ� � ��رى �إذا ت�ساوت،

يحددها القبيح لنف�سه
يحدد لنف�سه مكانة مختلفة عن تلك التي ِّ
واعتاد الجميل تبعاً لذلك �أن ِّ

وهكذا( ...عاقل.)1968 ،

كذل� � ��ك ف�إن النمط الج�سدي ال� � ��ذي يُع ّد جذاباً ومنا�سباً ومثالياً من وجهة نظر الثقافة التي
يعي�� � ��ش فيها الفرد كثيراً ما يكون له ت�أثير كبير في مدى ر�ضا الفرد �أو عدم ر�ضاه عن جاذبيته
الج�سدي� � ��ة ،وكلما كانت �صورة الفرد متطابقة �أو قريبة من معايير الج�سد المثالي ال�سائدة في

ثقافت� � ��ه �أ�شعره ذلك بجاذبيته الج�سدية و�أ�صبح �أكثر �شع� � ��وراً بالر�ضا عن ذاته الج�سدية ،وعلى
العك�� � ��س تماماً ف�إن م�شكلة كبيرة يعانيها الفرد �إذا ما تباع� � ��دت �صورة ج�سده المدركة بالن�سبة
�إليه عن �صورة الج�سد المثالي ال�سائدة في ثقافته حيث تختل �صورة الفرد عن ذاته وينخف�ض

تقديره لها.
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االكتئاب و�صورة الج�سد
يُع� � � ّ�د االكتئاب من �أكث� � ��ر اال�ضطرابات النف�سي� � ��ة انت�شاراً ،فهو يحتل المرتب� � ��ة الثانية بين

اال�ضطرابات النف�سية بعد القلق من حيث االنت�شار.

يع� � ��رف زهران االكتئاب ب�أنه حالة من الحزن ال�شديد الم�ستمر تنتج عن الظروف المحزنة

ا ألليمة ،وتنطوي هذه الم�شاعر على فقدان �شيء .وقد اختلفت النظريات التي تف�سر االكتئاب
الن�ساني ،فقد
باختالف المنطلقات ا أل�سا�سية التي تنطلق منها كل نظرية في تف�سير ال�سلوك إ

اعتم� � ��دت النظرة المعرفية على الت�شوهات المعرفية التي يحملها الفرد عن نف�سه في حدوث
االكتئ� � ��اب� ،أما بالن�سب� � ��ة �إلى فرويد ،فقد ف�سر االكتئاب من خالل لوم الذات وال�شعور بالذنب،
واالفترا�ض ا أل�سا�سي من وجهة نظره هو �أن ال�شخ�ص المكتئب هو �أكثر لوماً لذاته ألنه غا�ضب

م� � ��ن �شخ�ص �آخر تربطه بالمكتئب عالقة حميم� � ��ة ،وما يحدث هو �أن هذا ال�شخ�ص يكون قد
م� � ��ات �أو �أن المكتئب َف َق َد عالقته معه بطريقة �أو ب�أخ� � ��رى �سواء كان ذلك في الحقيقة �أم في

واع ،ف�إنه يوجه هذا الغ�ضب
مخيلته ،وبدالً من �أن يتعامل المكتئب مع م�شاعر الغ�ضب ب�شكل ٍ

نحو الداخل( ،عبد اهلل.)2016 ،

ي�ضي� � ��ف فرويد �إلى �أن ال�شخ�ص الذي لدي� � ��ه ا�ستعداد لالكتئاب يميل �إلى �أن ي�شكل عالقة
�أناني� � ��ة يعتمد فيها على ا آلخر من �أجل الحفاظ على تقديره لذاته ،تقود هذه االعتمادية �إلى

م�شاع� � ��ر �سلبية �أو �إيجابية ت�سبب تناق�ضاً كبيراً ال ي�ستطيع المري�ض ب�سببها �أن يعبر عن نف�سه
ب�ش� � ��كل مفتوح خوف � � �اً من العزلة وفق� � ��دان ال�شخ�ص ا آلخر ،وحينما ال يك� � ��ون ال�شخ�ص ا آلخر

الدخال واالجتياف التي
يوجه نحو ال� � ��ذات ،وذلك وفق �آلية إ
موج� � ��وداً با�ستمرار ،ف�إن الغ�ضب َّ
يتحول فيها الكره والرف�ض نحو الذات بدالً من توجيهه نحو ا آلخر.
ت�أتي �أهمية درا�سة ا�ضطرابات ا ألكل الناتجة عن ال�سعي نحو �صورة ج�سد مثالية بو�صفها

�أح� � ��د العوامل التي ترتبط باالكتئاب لدى المراهقين نتيجة الرتفاع ن�سبة المراهقين الذين

يعان� � ��ون االكتئ� � ��اب� ،إذ ت�صل ن�سبة االكتئاب ل� � ��دى المراهقين �إل� � ��ى ( ،)%50و�إن المراهقين
والمراهق� � ��ات هم ف� � ��ي ن�سبة مت�ساوية في تطور االكتئاب� ،إال �أن� � ��ه ومع بداية الن�ضج ت�صبح

الناث ،وي�شير فريدمان وزمال�ؤه �إل� � ��ى �أن �أعرا�ض االكتئاب
درج� � ��ة االكتئاب �ضعفين ل� � ��دى إ
ترتبط ب�شكل دال بعدم الر�ضا عن �صورة الج�سد،كما �أن االكتئاب في الطفولة ارتبط �إيجابياً
ب�ص� � ��ورة الج�سد لدى الرا�شدين ،كذل� � ��ك ارتبط بتغيرات في ال� � ��وزن (وزن زائد) ،فا ألفراد
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النحيف� � ��ون حافظوا على النحافة في الر�ش� � ��د ،وا ألفراد ذوو الوزن المرتفع ازداد وزنهم في

الناث
الر�ش� � ��د حين مقارنتهم بمجموعة �ضابطة غير مكتئبة ،كذلك قد ظهر االكتئاب لدى إ
بعد قيامهن بنظام حمية حاد.

ماذا عن عالقة �صورة الج�سد بالثقة بالنف�س؟
�إن الثقة بالنف�س لي�ست «حب الذات النرج�سي» وال «تقدير الذات ال�سطحي الظاهري» ،بل
واليجابية،
هي «احترام �أو تقدير الذات»  self-esteemالقائم على �إدراك ال�سمات ال�سلبية إ

وبمعنى �آخر �إنها لي�ست االعتقاد ب�أن ال�شخ�ص «عظيم» ،بقدر ما هي الفهم ال�صحيح للكيفية
الت� � ��ي تجعله عظيماً ،والمواقف التي يريد لهذه العظمة �أن تظهر فيها ،وكيفية ا�ستخدام هذه

العظم� � ��ة حينم� � ��ا يواجه م�صاعب الحياة ،الكبيرة منها وال�صغي� � ��رة ،بما ي�ساعد في نمو الذات
وتحقيقها� .إن الثقة بالنف�س ن�سيج مركب من ثالث �صفات هي:

� -إدراك الذات � :self-perceptionأي التقييم ال�صحيح ألنف�سنا واهتماماتنا.

 تقبل الذات � :self-acceptanceأي �أن نتقبل �أنف�سنا بكل ما فيها من �صفات. االعتماد عل� � ��ى الذات  :self-dependenceوهو القدرة عل� � ��ى ا�ستخدام ما نعرفه عن�أنف�سن� � ��ا للح�ص� � ��ول على النتائج التي نرغ� � ��ب فيها في حياتنا دون �أن يقلقن� � ��ا دائماً قبول �أو

ع� � ��دم قبول ا آلخري� � ��ن ،ألنها �أ�سا�س تحقيق ال� � ��ذات  ،self-actualizationومن ثم نمو الذات
وال�شخ�صية.

عرف الثقة
م� � ��ن خالل هذه ال�صفات تظهر العالقة بين �صورة الج�س� � ��د والثقة بالنف�س .وتُ َّ
بالنف�� � ��س ب�أنها �إح�سا�س ال�شخ�ص بقيمة نف�س� � ��ه بين من حوله فتترجم هذه الثقة في كل حركة

الن�سان ب�شكل طبيعي دون قل� � ��ق �أو رهبة ،فت�صرفاته هو من يحكمها
م� � ��ن حركاته ،ويت�صرف إ
ولي�س غيره ،وهي نابعة من ذاته ال �ش�أن لها با أل�شخا�ص المحيطين به ،وعلى العك�س من ذلك،

مم� � ��ن حوله ،فت�صبح حركاته
ف � � ��إن انعدام الثقة بالنف�س تجع� � ��ل الفرد يت�صرف وك�أنه مراقَب َّ
وت�صرفات� � ��ه بل �آرا�ؤه في بع�ض ا ألحيان مخالفة لطبيعت� � ��ه ،وي�صبح القلق حليفه ا ألول في كل

اجتم� � ��اع �أو اتخاذ قرار( ،عبد ال�صادق .)2008 ،والثق� � ��ة بالنف�س هي �شيء مكت�سب من البيئة

المحيطة بنا من خالل التن�شئة االجتماعية( ،ال�سميري ،و�صالح.)2009 ،
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�أثر التركي َبين الج�سمي والنف�سي للفرد في ثقته بنف�سه

ي�ؤثر �صغر حجم ج�سم الطفل و�ضعفه واعتماده على والديه و�شعوره تجاه والديه ب�أنه فرد
�ضعي� � ��ف في عدم ثقة الطفل بنف�سه واعتماده على والديه تمام � � �اً في ا ألكل وارتداء المالب�س
وجمي� � ��ع ت�صرفاته اليومي� � ��ة ،كما يك ِّون النق�ص الج�سمي من مثل الع� � ��رج� ،أو الحول �أو الق�صر
ال�شدي� � ��د ،م� � ��ع انخفا�ض م�ستوى التح�صي� � ��ل الدرا�سي للطفل �سحابة من ع� � ��دم الثقة بقدراته
وملكاته الطبيعية .وتظهر عوامل انعدام الثقة بالنف�س من خالل:

 �أ�سل� � ��وب التربي� � ��ة الخاطئ� ،إذ قد ن� � ��رى �ضعف الثقة بالنف�س ل� � ��دى الطفل في المظاهرا آلتي� � ��ة :التردد ،وال�صمت الق�سري ،والتهتهة ،واالنكما�ش ،والخجل ،وعدم القدرة على التفكير
بالم�ستقبل ،وعدم الجر�أة وتوقع ال�شر ،وزيادة الخوف ،وغير ذلك ...هذه ال�صفات وا ألعرا�ض
من�ش�ؤها عادة ال�سنوات ا ألولى من حياة الطفل ،وقد ي�سهم في هذا الوالدان من خالل �أ�سلوب
فالكثار
التربي� � ��ة الخاطئ الذي يعتمد على الزج� � ��ر وال�ضرب كلما عبث ب�شيء ف� � ��ي المنزل .إ
م� � ��ن الزجر والت�أنيب كلما عبث الطفل ب�شيء يبعث ف� � ��ي النف�س ال�شعور بالقلق ويقلل من ثقته
بنف�سه.

 تربي� � ��ة الطف� � ��ل معتمداً على ا آلخرين ،ف� �ل��ا تتركه �أمه يتناول الطع� � ��ام بنف�سه �أو يرتديمالب�س� � ��ه بنف�سه� ،أو تجعل� � ��ه يعتمد على الخدم في جميع �أموره ،فين�ش � � �� أ اتكالياً اعتمادياً على
ا آلخرين ،فال تنمو فيه الثقة بالنف�س.
 مقارنة ا آلباء بينه وبين طفل �آخر بغية ت�شجيعه على الدرا�سة ،وكثيراً ما يعطي ذلك عك�سالمق�صود منه ،فتثبط عزيمته ويفقد الثقة بنف�سه.

الف� � ��راط في �سيطرة ا آلباء على �أطفالهم مما ي�شل حرية التفكير لديهم .وكثرة ا ألوامر
 إوالطلبات منه تحدث لديه ال�سلبية �أو الخلفة .negativism
 ال�شج� � ��ار والمنازعات بين الوالدين تبعث في النف�س ال�شعور بعدم اال�ستقرار والطم�أنينةمما يزعزع ثقة الطفل بنف�سه.

 �أما لدى ال�شباب ،ف�إن تهويل ا ألمور والمواقف ،بحيث ت�شعر –� أ ّيها ال�شاب � -أ َّن من حولكيرك� � ��زون على �ضعف� � ��ك ويرقبون كل حركة غير طبيعية تقوم بها والخوف والقلق من �أن ي�صدر
من� � ��ك ت�صرف مخالف للعادة حتى ال يواجهك ا آلخرون بالل� � ��وم �أو االحتقار ،كما �أن �إح�سا�سك
يقدم �شيئاً �أمام ا آلخرين ،بل �شعورك �أن ذاتك ال �شيء يميزها،
ب�أنك �إن�سان �ضعيف ال يمكنه �أن ِّ
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فغالباً �إن كنت تعاني من هذا التفكير اله ّدام ،ف�سترى نف�سك �إن�ساناً �ضعيفاً ،و�إ�سرافك في هذا
التفكير �سي�ؤدي �إلى � أ ْن ت�ستحكم بك فكرة «تبخي�س الذات».

***
تعد �صورة الج�سد عن�صراً مهماً من مقومات ال�شخ�صية وجوهرها «الذات»� .إن الفرد يولد
ّ
اليجابية العالية للذات ،وتمثل ال�سنتان ا ألوليتان من عمر الفرد المرحلة ا ألولى
ومعه النظرة إ

ف� � ��ي �إدراك قوة ال�شخ�صية ،لذا يبذل جهوداً للتعرف �إلى معان� � ��ي مفردات (�أنا) و(لي) ألنهما
ت�ضيف� � ��ان �شعوراً له بالهوي� � ��ة الذاتية ب�صفته فرداً متميزاً م�ستق ً
ال عن ا آلخرين� ،إن الفرد ينتبه
ويع� � ��ي نف�سه و«�صورته الج�سمية» كما يعي العالم من حول� � ��ه .ويكون �أول ما يعيه �أهمية نف�سه
اليجابية ،فا ألفراد الذين يمتلكون م�شاعر �إيجابية ع� � ��ن �أنف�سهم و�صورتهم الج�سمية،
وذات� � ��ه إ

هم �أكثر قدرة على تحديد اتجاهاتهم و�أهدافهم ،وتو�ضيح نقاط قوتهم والتكيف مع النك�سات
والعقب� � ��ات التي تواجههم ،كما �أنهم يتقبل� � ��ون عواقب �أفعالهم ب�سهولة ،وهم �أقوى �شخ�صية من

�سواه� � ��م .يميل الفرد �إلى النظر �إل� � ��ى الذات على �أنها قادرة على القيام ب�أي فعل مهما �صعب،
و�أنه� � ��ا قادرة عل� � ��ى التغلب على تحديات الحياة ،و�أنها ت�ستحق النج� � ��اح وال�سعادة ،ويظهر ذلك
جلي � � �اً لدى ا ألطفال ،لذلك نج� � ��د الفرد يميل دائماً �إلى ما يُ�شعره بالق� � ��وة والقدرة وينفر مما
ّ

يخال� � ��ف ذلك ،وهو ت�صور ينمو لدى ال�شاب ويتطور خالل عملية عقلية تتمثل في تقييم الفرد
لنف�س� � ��ه ،من خالل عملية وجدانية تتمثل في �إح�سا�س� � ��ه ب�أهميته وجدارته ،ويتم ذلك في نواح
�ت هي -1 :المواهب الموروث� � ��ة مثل الذكاء والمظهر والق� � ��درات -2 .الف�ضائل ا ألخالقية
�س� � � ٍّ

النجازات �أو النجاحات في الحياة بو�ساطة المهارات والمل َكات -4 .ال�شعور
واال�ستقام� � ��ة -3 .إ
ب�أهلية وا�ستحقاق �أن يكون محبوباً -5 .ال�شعور بالخ�صو�صية وا ألهمية والجدارة باالحترام.

نتائج بع�ض الدرا�سات
تو�صلت الدرا�سات النف�سية �إلى نتائج مهمة حول �صورة الج�سد ،من �أبرزها:

 �أظه� � ��رت درا�سة بعن� � ��وان «المظهر الج�سمي والم�شكالت النف�سي� � ��ة» ،وهي درا�سة نمائية�أجري� � ��ت خالل ثماني �سنوات ،وطُ ّبقت على عينة مكونة من � 93صبياً و 83بنتاً ،النتائج ا آلتية:

�إن (� )29صبياً من �أ�صل ( )93تعر�ضوا لال�ضطراب النف�سي المرتبط بمظهرهم الج�سمي ،و�إن
تكيفية كبرى ناجمة عن رف�ضهم ل�صفاتهم الج�سمية ،و�إن ( )28بنتاً
(� )5صبي� � ��ان عانوا م�شكلة ُّ
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م� � ��ن �أ�صل (� )83أظهرن ا�ضطراباً نف�سياً ب�سبب مظهرهن الج�سمي ،كما �أن ( )20بنتاً من �أ�صل
تكيفية نتيجة رف�ضهن ل�صفاتهن الج�سمية ،مم� � ��ا يُثبت �أهمية المظهر
(� )83أظه� � ��رن م�شكل� � ��ة ُّ
الج�سم� � ��ي للفرد �ضمن �إدراكه له ،الذي يعطي �إدراكاً جي� � ��داً من ا آلخرين وما يترتب عليه من
الناث �أكثر منها عند الذكور ب�سبب َع ّد
تواف� � ��ق نف�سي و�صحة نف�سية ،و�أن الم�شكلة كانت لدى إ
الفتيان �أن ال�شكل هو �أ�سا�س قوة ال�شخ�صية والقدرة على التعامل( ،كفافي ،والنيال.)1995 ،

 �أم� � ��ا درا�سة كريت�ش وكرت�شفيلد ( )1978فكانت بعن� � ��وان «الذات في عالقتها بالج�سد»،وقد افتر�ضت الدرا�سة مناظير مختلفة بالن�سبة �إلى الذات في عالقتها بالج�سد والعالقة بين
تقب� � ��ل الذات وتقب� � ��ل الج�سم ،وقد تبين �أن :ا أل�شخا�ص الذين يتقبل� � ��ون �أج�سامهم يك�شفون عن
الناث �أكثر ذاتية في نظرتهن أ
للمور
تقدير مرتفع للذات �أكثر من �أولئك الذين يكرهونها ،و�أن إ
م� � ��ن الذكور ،و�أن البنات يحبون �أبعاد �أج�سامهن �إذا ما طابق� � ��ت �أبعاد ون�سب الج�سم المثالي،
ويكرهونه� � ��ا حينما تنحرف عن مث� � ��ال الج�سم لديهن ،كما تبين �أن تقب� � ��ل الج�سم لدى الذكور
الناث بالحجم ا أل�صغر( ،علي والنيال.)1994 ،
مرتبط بالحجم ا ألكبر ،ولدى إ
 وف� � ��ي درا�سة لمعرف� � ��ة التطابق بين ال� � ��ذات المدركة والذات المثالي� � ��ة و�صورة الج�سد.م� � ��ن خالل درا�سة درجة التطابق بين ال� � ��ذات المدركة والذات المثالي� � ��ة و�صورة الج�سد لدى
تبين
مجموعتين من المراهقين� ،إحداهما ح�سنة الخلق ،وا ألخرى فيها بع�ض العيوب الخلقيةَّ ،
�أن مجموعة المراهقين ح�سنة الخلق �أكثر تطابقاً بين الذات المثالية والذات المدركة و�صورة
الج�سد من المجموعة ا ألخرى التي فيها بع�ض العيوب الخلقية( ،عبد اهلل.)2010 ،
 ف� � ��ي درا�سة حول �صورة الج�سد لدى طالب� � ��ات الجامعة التي هدفت �إلى فح�ص العالقةبين �صورة الج�سد وكلٍّ من مفهوم الذات وم�صدر ال�ضبط وفقدان ال�شهية الع�صبي واالكتئاب،
تبي� � ��ن �أن هناك فروقاً جوهرية بين مرتفعي ومنخف�ضي الر�ضا عن �صورة الج�سد في متغيري
َّ
فق� � ��دان ال�شهية الع�صبي وم�صدر ال�ضبط في جانب مرتفع� � ��ي الر�ضا عن �صورة الج�سد ،كما
ات�ض� � ��ح وجود ارتباط موجب بين الر�ضا عن �ص� � ��ورة الج�سد وكلٍّ من الذات الج�سمية وفقدان
ال�شهية الع�صبي لدى مجموعة مرتفعي الر�ضا عن �صورة الج�سد.
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المراجع
الطفال و�أ�ساليب الم�ساعدة فيها ،دار ر�سالن ،دم�شق ،الطبعة أ
( -)1الجلبي� ،سو�سن :م�شكالت أ
الولى.)2006( ،
( -)2ح�س� � ��ان ،ح�سين �أحمد :ال� � ��ذكاء الوجداني وعالقته بكل من م�ستوى ونوعي� � ��ة الطموح والر�ضا عن الحياة
ال�سكندرية.)2005( ،
والنجاز ا ألكاديمي لدى طالب الجامعة ،ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة ،إ
إ

( –)3خوري� ،إبراهيم :الج�سد ،من�شورات وزارة الثقافة ،دم�شق ،الطبعة ا ألولى.)1983( ،

( -)4زهران ،حامد :علم نف�س النمو (الطفولة والمراهقة) ،مطبعة عالم الكتاب ،القاهرة (.)1995
( -)5ال�سمي� � ��ري ،نج� � ��اح عواد� ،صال� � ��ح ،عايدة �شعبان :قل� � ��ق االنف�صال وعالقته بالثقة بالنف�� � ��س لدى ا ألطفال
المحرومين من ا ألب بمحافظة غزة ،جامعة غزة.)2009( ،
( -)6الظاهر ،قحطان :مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق ،عمان ،الطبعة ا ألولى.)2004( ،
( –)7عاقل .فاخر :اعرف نف�سك ،بيروت ،الطبعة الثانية.)1998( ،
( -)8عبد ال�صادق� ،أحمد :الثقة بالنف�س ،مكتبة النافذة ،القاهرة ،م�صر (د .ط).)2008( ،
( -)9عبد اهلل ،محمد قا�سم :مدخل �إلى ال�صحة النف�سية ،دار الفكر ،عمان.)2016( ،
( -)10عبد اهلل ،محمد قا�سم :علم نف�س ال�صحة ،من�شورات جامعة حلب.)2010( ،
( -)11عبد اهلل ،محمد قا�سم :علم ا ألمرا�ض النف�سية ،من�شورات جامعة حلب.)2014( ،
( –)12علي� ،إبراهيم ،النيال ،ماي�سة� :صورة الج�سم وعالقتها ببع�ض المتغيرات النف�سية ،مجلة درا�سات نف�سية،
رابطة االخت�صا�صيين النف�سيين الم�صرية ،المجلد ( ،)4العدد ( ،)1القاهرة.)1994( ،

( -)13كفافي ،عالء الدين ،النيال ،ماي�سة� :صورة الج�سم وعالقته ببع�ض متغيرات ال�شخ�صية لدى عينات من
المراهق� � ��ات ،درا�س� � ��ة ارتقائية عبر ثقاقية مجلة علم النف�س ،الع� � ��دد ( ،)9الهيئة الم�صرية العامة للكتاب،

القاهرة.)1995( ،

(14)- \http: \\ forum brg8 .com.
(15)- http: \\majdah .maktoob.com.
(16)- www. Jarh1 .net.
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الدرا�سات والبحوث

ثراء مواد العمل الفني
يف م�صر يف الع�صر الفرعوين
ترجمة :محمد الدنيا

�أتاحت م�صر ت�سهيالت كبيرة للعمل الفني ،فقد احت�ضنت �أر�ضها كثير ًا من المواد الخ�صبة،
�سهامات
المبراطورية ،التي بناها الفراعنة منذ القرن ال�س ��ابع ع�ش ��ر قبل الميالد ،إ�
و�أ�س ��همت إ
ٍ
عظيم ��ة �أي�ض� � ًا في هذا الثراء الذي عززت ��ه حمالت بعيدة عبر دروب البح ��ار والقوافل .و�أجاد
الحرفي الم�صري منذ وقت مبكر جد ًا التمكن من هذه المواد و إ�تقان اال�شتغال بها.

تف ّنن الم�صريون في �صياغة ا ألحجار ،اللينة وال�صلبة ،منذ �أقدم الع�صور ،وكانت الحجارة
اللين� � ��ة التي وفرتها المقالع (المحاجر) الم�صري� � ��ة جيري ًة ورملية ومرمرية (�أو كل�سيتية)؛ غير
�أن مقالع الحجر الجيري ب�شكل خا�ص كانت وفيرة� ،أهمها و�أف�ضلها ا�ستغالالً ،و�أقدمها �أي�ضاً،
مقال� � ��ع «طرة والمع�صرة» الواقعة جنوب القاهرة الحالية بنحو ع�شرة كيلومترات ،على ال�ضفة
اليمنى من نهر النيل ،قبالة مدن �أهرامات الجيزة و�أبي �صير و�سقارة القائمة على �ضفة النهر
الي�س� � ��رى .وبعد �إخراجها من المقلع ،كانت كتل الحج� � ��ارة الجيرية تو�ضع في زوارق م�سطحة
لتكون هذه ا ألحجار المنحوتة
لعبور النيل كي تُ َ
نحت بعدئذ في مكان الهرم نف�سه المزمع بنا�ؤهّ ،
واجهتَ� � ��ه ،في حين تبن� � ��ى حيطانه ال�ضخمة من �أحجار �أ�صلب و�أق� � ��ل نحتاً .وكانت مقالع طرة
والمع�ص� � ��رة تحفر في الج� � ��روف ال�صخرية نف�سها ،حيث يدخلون �إليه� � ��ا عبر فتحة م�ستطيلة
بعمد متينة ت�سند الطبقات العليا ،في حين
وا�سع� � ��ة تحفر في �سفح التلة ،وتدعم من الداخ� � ��ل ُ
تغو�ص �سراديب ا�ستخراج حجارة الجرف على امتداد مئات ا ألمتار �أحياناً� .إال �أنه كانت هناك
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�أي�ضاً مقالع �أحجار جيرية مك�شوفة :في منطقتي بني ح�سن بم�صر الو�سطى وال�سل�سلة بم�صر
�شق �أفقياً مع ب�ضع رقائق عمودية تغو�ص في التربة ال�سفلية,
العليا .كان الحجر في بني ح�سن يُ ّ
حي� � ��ث اال�ستخراج �أ�سهل و�أ�سرع طبعاً� ،إنما كان الحجر هن� � ��ا �أقل جماالً و�صق ً
ال بالمقارنة مع
ذاك ا آلتي من طرة.
النير ،في نح� � ��ت التماثيل ,ومن هذه المادة
غالب � � �اً جداً ما ا�ستخ� � ��دم هذا الجير ا ألبي�ضّ ،
الحرفي الماهر تكوين
الوفيرة و�سهلة ال�شغل نحت عدد من ا ألعمال الفنية .وكان يمكن إلزميل ِ

بي�سر ،مما يجع ُل الوج َه والج�سم الب�شريين ينطقان بكل مظاهر الحياة ،حتى
هذا الحجر اللين ٍ
�أكثره� � ��ا دقة .يتوافق الحجر الجيري �أي�ضاً والنحت ب�أحجام �ضخمة مثلما يدل عليه �أبو الهول

الكبي� � ��ر في الجيزة ،الذي ي�شه� � ��د منذ خم�سة �آالف �سنة على متانة الم� � ��ادة ومهارة النحاتين.
وحت� � ��ى قب� � ��ل بدايات التاريخ ،في ظل حك� � ��م نارمر (�أول الفراعنة ،نح� � ��و 3200ق.م) ،ا�ستعمل
الحجر الجيري في نحت التماثيل وذلك حتى نهاية التاريخ الم�صري.

تتمة  -ب�شكل ما -لمقالع الحجر الجيري القائمة
تقع مقالع الحج� � ��ر الرملي في الجنوب َّ
ف� � ��ي مواقع �أكثر �شم� � ��االً .وقد تباينت جودة ه� � ��ذه الحجارة ،فبين �إدفو وك� � ��وم �أمبو ،في جبل
ال�سل�سلة كانوا ي�ستخرجون حج� � ��راً رملياً �أ�صفر عجيباً ا�ستخدموه في تزيين وزخرفة ا ألوابد؛

ومن هذا الحجر الرملي ا أل�صفر ا آلتي من جبل ال�سل�سلة ،بنيت قاعة معبد �آمون – رع الكبيرة
المعمدة في الكرنك ،المعبد الذي بناه الفراعنة رم�سي�س ،وكذلك معاب ُد ا�ستراحة �سيتي ا ألول
ّ

ورم�سي�� � ��س الثالث .وكان� � ��ت هذه المادة ت�ضفي �أي�ضاً انعكا�ساته� � ��ا ال�ضوئية على �أعمال ِحرفي
المنحوت
نح� � ��ت التماثيل ،ومثال ذلك ر�أ�س الملك ددف رع الجمي ُل جداً (من ا أل�سرة الرابعة)،
ُ
من الحجر الرملي والموجود حالياً في متحف اللوفر بباري�س.

لكن ،م� � ��ن حجر رملي �أقل ميزة وجماالً نُحت تمثالاَ �أمنحت� � ��ب الثالث (من ا أل�سرة الثامنة
ع�ش� � ��رة) العمالقان ،الم�سميان تمثالاَ ممنون العمالقان ،بارتفاع  19متراً فوق ال�سهل ،بين نهر

و�صحراء ،قبالة مقبرة طيبة.

كان الحج� � ��ر الرملي عند �أعالي ال�ش� �ل��ال ا ألول ،في النوبة لغاية ال�سودان� ،أقل جودة ،ومن
حرام جبل
ه� � ��ذه المادة بني معب � � � ُد �أمنحتب الثالث في �صولب (عند دانية ال�ش� �ل��ال الثالث) و� أ ُ

ب� � ��ركل (ال�شالل الرابع) .وكان �سوء جودة الحجر الرملي المحلي هو الم�س�ؤول عن حالة انهيار
هذه ا ألوابد فيما بعد.
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وان فخارية م�صنوعة من الحجر الرملي تعود �إلى الع�صر الحجري القديم (ا أللف
وت�ؤكد � أ ٍ
دم ا�ستعمال هذه
ال�سابعة وال�ساد�سة قبل الميالد) ،تلك التي عثر عليها في المواقع ا آلثارية ،قِ َ
المادة ،التي ا�ستخدمت �إبان تاريخ م�صر كله .وي�شهد على ذلك كثير من التماثيل المنحوتة من

الحجر الرملي ب�شكل خا�ص.

ف� � ��ي بني ح�سن ،جنوب �شرق تل العمارنة بب�ضعة كيلومترات ،على اله�ضبة المطلة بارتفاع
(120م) على �ضفة النيل اليمنى ،نجد �آثار كثير من مقالع المرمر ،فيما ا�ستغلت عروق �أخرى

تقع �إلى الجنوب ال�شرقي ،على م�سافة ( )15كم من النيل ،منذ عهد ا أل�سرة الرابعة .وكان مرمر

حنتوب من النوع اللين و�شبه ال�شفاف و�سهل اال�ستخراج :تخللت هذا الحجر في الواقع �صدو ٌع
طويلة من �ش�أن وجودها �أن يتيح تقطيع الكتل الحجرية بي�سر .وقد �شُ َّقت دروب في ال�صحراء

تف�ضي �إلى النهر لنقل الكتل محمول ًة على مراكب حتى المكان المطلوب .كما ن ُِّظمت حمالت
ملكية كثيرة بهدف الح�صول على هذه المادة،
وال�سيما منذ ا أل�سرة الرابعة؛ وقد � أُتي على ذكر
ّ

�دة منها كانت قد ُو ّجهت ب�أمر من الفرعون مرن رع (من ا أل�سرة ال�ساد�سة) في ن�ص نُحت
واح� � � ٍ
ب�أم� � ��ر �أوني – �أحد كبار الموظفين الموثوقين لدى الفرعون وحاكم م�صر العليا �آنذاك – على
جدار م�صلى م�صطبته الخارجي في �أبيدو�س:

نقلت من
�أر�سلن� � ��ي جاللته فيما بعد �إلى «حنتوب» لجل� � ��ب هيكل كبير من مرمر «حنتوب».
ُ

�أجل� � ��ه ه� � ��ذا الهيك َل في النهر في غ�ضون �سبع� � ��ة ع�شر يوماً ،بعد نحته ف� � ��ي «حنتوب» نف�سها،
�رت ب� � ��ه النهر في �سفينة �شحن نح� � ��و ال�شمال (باتجاه العا�صم� � ��ة ممفي�س (منف) ومقبرة
وعب� � � ُ

«�سقارة»)؛ وكانت هذه الباخرة م�صممة من خ�شب ال�سنط بطول ( )60ذراعاً نحو (30م) وعر�ض
( )30ذراعاً وقد ُجمِ َعت خالل �سبعة ع�شر يوماً.

�أخذ ال�ص ّناع المهرة ،منذ بداي� � ��ة الع�صور التاريخية ،ا أللفية الرابعة قبل الميالد ،ينحتون
م� � ��ن المرمر �آني� � ��ة طويلة ب�أبعاد متنا�سقة .وغالب � � �اً ما كانت موائد قرابي� � ��ن ا ألماكن المقد�سة
م�شغول� � ��ة من المرمر (مثل المن�ضدة التي ُعثر عليها ف� � ��ي باحة المعبد ال�شم�سي للفرعون ني
�أو�س� � ��ر رع ،من ا أل�سرة الخام�سة ،في �أبي غ� � ��راب)� ،أو كذلك الخوابي التي كانت تحوي �أح�شاء

كثير من التماثيل الملكية في الع�صور
المتوف� � ��ى المحنط� .أ�ضفى المرمر بيا�ضه و�ضياءه على ٍ
جميعه� � ��ا� :أزمنة خفرع ومن� � ��كاورع (من ا أل�سرة الرابعة) ،وبيبي الثان� � ��ي (من ا أل�سرة ال�ساد�سة)
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�صور على �شكل طفل مقرف�ص �أو جال�س على ركبتي والدته ،و�أمنحتب الرابع (من ا أل�سرة
الذي ُ

الثامنة ع�شرة) وهو يقدم م�سلة �صغيرة– على �سبيل المثال.

ال�ستياتيت �أو �أي�ض � � �اً الحجر ال�صابوني  ،)stéatiteاللدن والزلِق،
�أخي� � ��راً ،حجر الطّ لق (�أو إ

الذي يمك� � ��ن تلميعه بطالء �شفاف ي�ضفي عليه م�شهد الخزف المزخرف؛ وقد �صنع منه عدد
الجعران (نوع من الخناف�س) ،و�أ�شكال التمائم ،والنياط المختلفة .وا�ستخدم �أحياناً
من تماثيل ُ
لنح� � ��ت التماثيل :مثلما ي�ؤكده ر�أ�� � � ٌ�س للملكة تي (من ا أل�سرة الثامنة ع�شرة) الذي عثر عليه في
�سيناء.

احت� � ��وت �أر�ض م�ص� � ��ر �أي�ضاً ثروة زاخرة وتنوع � � �اً م�ؤكداً من الحج� � ��ارة ال�صلبة :الغرانيت،

وال�ش�ست (�صخر بركاني �صفائحي) ،والبازلت ،والديوريت (�صخر بركاني متبلِّر) ،والكوارتزيت
(�صخر كوارتزي �صلب).

كان� � ��ت مقالع غرانيت �أ�سوان ،الواقعة على �ضفة النيل اليمنى ،بم�ستوى ال�شالل ا ألول ،هي
�دم ا�ستغ� �ل��االً وا ألكثر ديمومة ،وقد �أعطت حجارة جميلة ج� � ��داً ،ب�ألوان رمادية �أو زهرية
ا ألق� � � َ
عر�ضياً ،غير �أن مادته� � ��ا كانت �أقل جماالً من
�أ�سا�س � � �اً .كم� � ��ا ا�ستعملت مقالع غرانيت �أخ� � ��رى َ
مثيلتها ا أل�سوانية.

كان ا�ستخ� � ��راج الغرانيت يج� � ��ري بطريقتين :يمكننا �أن نميز حتى الي� � ��وم �أجوافاً متباعدة
بانتظ� � ��ام في غرانيت المقال� � ��ع القديمة؛ كانوا ي�ضعون في هذه ا ألج� � ��واف ،المكر�سة لتحديد
�سط� � ��وح الحجارة المطلوب ا�ستخراجه� � ��ا� ،أ�سافي َن خ�شبي ًة تبلَّل فيما بعد؛ وحين ينتفخ الخ�شب
يفجر الكتلة في ا ألماكن المو�سومة ،فيح�صلوا بذلك على �سطوح مقدودة �شبه جاهزة لل�صقل؛
�أم� � ��ا الطريقة الثانية فتتم باللجوء �إلى اقت� �ل��اع كتلة وحيدة الحجر مترامية ا ألبعاد من المقلع
بغر�� � ��ض ت�شييد م�سلة كبيرة مث ً
العرق على حجر خال
ال �أو �صنع تمث� � ��ال �ضخم .وكي يقعوا في ْ

ثم كان يلزم اقتالع الطبقات
م� � ��ن العيوب ،كان عليه� � ��م النزول �إلى عمق كبير �إلى حد ما ،ومن َّ
العليا م� � ��ن الحجر .ولتنفيذ ذلك ،كانوا ي�شعلون نيراناً قوية عل� � ��ى مقربة من الغرانيت نف�سه،
ي�صبون عليه ماء في�صبح بذلك �أكثر ليونة و�أ�سهل تفتتاً فيمكنهم عندئذ ف�صل
وحي� � ��ن يت�سخن
ّ

الجزء غير المفيد من الكتلة ب�سهولة كافية .وكانوا بعد ذلك ي�سوون الق�سم العلوي من ال�صخر
الباق� � ��ي في مكانه بطريقة النقر عبر �ضربه بحجر �أق�سى منه� ،أي الدولِريت (نوع من ال�صخر
البركان� � ��ي القريب من الديوريت) ،الموجود في الوديان ال�صحراوية بين النيل والبحر ا ألحمر.
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ويمكننا �أن نتبين حتى ا آلن �آثار هذه النقرات في قمة هرمية تعلو م�سل ًة غير مكتملة عثر عليها
في �أ�سوان؛ ثم بعد ذلك يحفرون خنادق على جانبي الحجر بعد التحقق من جودته خالياً من
ال�ص� � ��دوع؛ وكانت الخنادق المحيطة بم�سلة �أ�سوان ،التي ما تزال على رقادها على ا ألر�ض �إلى

الي� � ��وم ،بطول ( )90م وعر�ض ( )15 -5م؛ وحين بل� � ��وغ العمق المطلوب يقومون بف�صل الكتلة
الغرانيتية من ا أل�سفل محافظة بذلك على تمامها وكمالها� .أما ا�ستعمال ا أل�سافين التي ت�ضرب

بالمطرق� � ��ة �أو المبللة فقد �أمكنه� � ��ا �أن تترك غير منتظمة على الحجر وهو ما لم يكن مرغوباً
فيه بالن�سبة �إلى العنا�صر بالغة الطول .وبدا �أن من المف�ضل دون �شك اتباع طريقة النقر عبر
كونت هذه المرحل َة ا أل�صعب من العمل بالن�سبة
حفر م�سارب تحت الكتلة المراد ف�صلها .وقد ّ
�إلى العمال الذين كان عليهم العمل في و�ضعيات غير مريحة البتة.

وقد �أوردت الن�صو�� � ��ص �شهاداتهم حول الرحالت الكبرى التي ن ُِّظمت �إلى �أ�سوان في طلب
الحج� � ��ر المن�شود ،في كل ع�صر من ع�صور التاريخ .وه� � ��ذه حكاية حياة �أوني �آنف الذكر ،من
ا أل�سرة ال�ساد�سة نحو ( 2400ق.م) تقول:

�أر�سلني جاللته (الفرعون «مرن رع» ا ألول) �إلى «�ألفنتين» لجلب باب زائف (�صورة منحوتة
ل�شكل باب) من الغرانيت مع مائدة قرابينه ،و�إح�ضار �أبواب وعتبات غرانيتية وم�صاريع �أبواب

وب� �ل��اط م� � ��ن الغرانيت للغرفة العلوية في هرمه .وهكذا ،م�ضي� � ��ت �صوب ال�شمال (نحو مقبرة
«�سقارة» الملكية) ،باتجاه هذا الهرم ،مع �ست �سفن �شحن وثالث �سفن نقل وثالث �سفن �إنزال
– ذلك كله في رحلة واحدة.

�سيرتها الملكة حت�شب�سوت �إبان عهد ا أل�سرة الثامنة ع�شرة،
الرحلة ا ألهم كانت تلك الت� � ��ي َّ
ف� � ��ي العام الخام�س ع�شر من حكمها نحو (1490ق.م) .كان غر�ضها �أن تنقل من جزيرة �سهيل

قرب �أ�س� � ��وان م�سلَّتين �ضخمتين منحوتتين من كتلة غرانيتي� � ��ة �أحادية مر�صودتين للتعبير عن
الله �آمون – رع الكرن� � ��ك .وقد �سردت هذه الحكاية على الج� � ��دار الغربي من �صف
تمجي� � ��د إ
ا ألعمدة ا ألول في معبد دير البحري:

هاتان هما الم�سلتان ال�ضخمتان التي �أمرت �سيدتي �صاحبة الجاللة ب�أن ينجزا من الذهب
الخال�� � ��ص كرمى ألبي «�آمون» ،كي يبقى ا�سمي �أبدياً ركيناً في هذا المعبد خالداً خلود الزمن

و�أبد الدهر؛ هاتان الم�سلتان ال�ضخمتان م�صنوعتان من كتلة غرانيت �صلب �أحادية ،ال �أربطة
فيه� � ��ا وال و�صالت� .أمرت �سيدتي �صاحبة الجاللة ب�إنجاز هذا العمل في العام الخام�س ع�شر،
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النبات ،اليوم ا ألول – و�سي�ستمر حتى الع� � ��ام ال�ساد�س ع�شر ،ال�شهر
ال�شه� � ��ر الثاني من وق� � ��ت إ
الراب� � ��ع من ف�ص� � ��ل الجفاف ،اليوم ا ألول ،ويعني ذلك �سبعة �أ�شه� � ��ر منذ بدء العمل في المقلع.
وكان� � ��ت عمالقة �أي�ضاً تلك الو�سائ� � ��ل التي ا�ستخدمت في ت�أمين نق� � ��ل الم�سلتين بعد ذلك من
�صبين
�أ�س� � ��وان �إلى الكرنك (مجمع معابد) .في البداية ،واك� � ��ب نوع من الزالجات الخ�شبية ال ُّن ْ
من المقلع حتى نهر النيل .كانت الم�سلة بارتفاع (30م) ،وما تزال ماثلة حتى ا آلن داخل قاعة
ا ألعمدة الواقع� � ��ة بين البوابتين  -ال�صرحين الرابعة والخام�سة من معبد �آمون – رع .و�ضعت
الم�سلت� � ��ان على �صندل (�سفين� � ��ة م�سطحة القاع) طويل وربطتا بحب� � ��ال متينة ،لينزل ال�صندل
مكون من ع�شر �سفن)
بعدئذ في مياه النيل ويندفع بقوة ثالثين �سفينة (ثالثة �صفوف كل منها ّ
مترابط� � ��ة بحبال معلقة بال�صواري .وراحت هذه القافلة الطويلة تتقدم ب�أذرع ت�سعمئة وثالثين
مجدف � � �اً �إ�ضافة �إلى رج� � ��ال الطاقم (ثالثون في كل �سفينة) .وكان باالنتظار على ر�صيف �ضفة
ّ
طيبة بحارة ومتطوعون إلنزال الحمل الثقيل .وفي الوقت نف�سه قُدمت قرابي ُن آ
لللهة احتفاالً
بو�صول الم�سلّتين ،بح�ضور كهنة وموظفين كبار من البالط.
والي� � ��وم ،تزين الم�سالت الغرانيتية التي طلبها تحوتم�س الثالث (من ا أل�سرة الثامنة ع�شرة)

ال�ساحات العامة في روما ،ولن� � ��دن ،ونيويورك ،و�إ�سطنبول .وفي �ساحة الكونكورد بباري�س ،ما
�شيدها رم�سي�� � ��س الثاني (من ا أل�سرة التا�سعة ع�شرة) �أمام
ت� � ��زال الم�سلة الكبيرة ،التي كان قد ّ
معبد الكرنك ،ت�شع في عالمنا الراهن بجمال �ضوء الغرانيت ا أل�سواني الزهري ،وتحكي مهارة

نحاتي الحجارة المهرة في الزمن الما�ضي ونباهتهم و�سعة �صبرهم.
ت�ؤك� � ��د ال�شواهد ا ألثرية قدم ا�ستعمال الغرانيت .في الواق� � ��ع ،كان م�صريو ما قبل التاريخ
ينحت� � ��ون من هذه الم� � ��ادة �أواني رائعة .كما ا�ستعمله المهند�� � ��س المعماري الم�صري منذ وقت
مبك� � ��ر جداً ،فنحو بدايات عهود ا أل�سر الفرعونية نحو ( 3100ق.م) ،ر�صفت �أر�ضية قبوة قبر
المل� � ��ك �أوديمو في �سقارة ببالط من الغرانيت ،و�شي� � ��دت ركائز �أبوابها من الغرانيت الزهري؛
كم� � ��ا عثر على الغرانيت في الترتيبات الداخلية ألهرام الجيزة الكبرى :كتل غرانيتية �ضخمة
ت�سد الممر الم�ؤدي �إلى حجرة تابوت هرم خوفو .ويت�ألّف �سقف هذه الحجرة الجنائزية نف�سها
(المبني� � ��ة من كتل الغرانيت بفوا�ص� � ��ل غير مح�سو�سة عملياً) من ت�سع رافدات غرانيتية �أحادية

مق�صورات على �شكل
تجهيزات تحميها من �ضغط قمة الهرم:
الحجر تزن (400طن) ،تعلوها
ٌ
ٌ
طبق� � ��ات تح� � ��د ك ً
ال منها
�سقوف �أفقية من الحجر الجيري ويحوطه� � ��ا �سطح مدبب قوامه كت ٌل
ٌ
منحنية كل منها على ا ألخرى .وقد نحت التابوت الملكي ،الذي ما يزال في مكانه (لكنه فارغ)
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م� � ��ن الغرانيت �أي�ضاً .ومن الغرانيت كذلك بُنِي المعب� � ��د الم�سمى (�أبو الهول) ،وهو في الواقع
واح� � ��د من معابد وادي مجموعة خفرع الجنائزي� � ��ة .كان الغرانيت ي�ضمن �أي�ضاً دوام المعابد،
بيوت ا آللهة.
كثي� � ��رة جداً هي التماثي� � ��ل المنحوتة من الغرانيت ،و�سنرى :تماثي� � ��ل �ضخمة من الغرانيت
الزه� � ��ري رفعها تحوتم�س الثالث (من ا أل�سرة الثامنة ع�شرة) �أمام بوابة – �صرح معبد �آمون –
رع ف� � ��ي الكرنك؛ ومن الغرانيت ا أل�سود والغرانيت الزه� � ��ري �صنعت تماثيل رم�سي�س الثاني (من
ا أل�سرة التا�سعة ع�شرة) التي �أقيمت قبالة بوابة – �صرح معبد ا ألق�صر  -وغيرها كثير.

كان اللج� � ��وء �إلى الغرانيت �ضمانة ال�ستمرارية ودوام العم� � ��ل� ،سواء فيما يتعلق با ألوابد �أم
بالتماثيل الملكية �أو الخا�صة.

كان البازل� � ��ت هو �أي�ضاً وفيراً في �أر�ض م�صر .وق� � ��د وجدت مقالع كبيرة لهذا الحجر في
م�صر ال�سفلى :بع�ضها على �ضفة النيل اليمنى قرب بلدتي �أبي زعبل والخانكة الحاليتين على
بع� � ��د ب�ضع ع�شرات م� � ��ن الكيلومترات جنوب �شرق القاهرة ،بج� � ��وار الطريق الرابط بين النيل
وقن� � ��اة ال�سوي�س اليوم – وتق� � ��وم ا ألخرى على �ضفة النهر الي�سرى ،ف� � ��ي كردا�سة ،على م�سافة
ب�ضعة كيلومترات �شم� � ��ال الجيزة .ومن المحتمل (ال برهان يقيني على ذلك) �أن تكون حجارة
البازل� � ��ت الم�ستخدمة في بناء ا أله� � ��رام الكبرى قد �أتت من هذه المقالع :تركت عنا�صر بالط
بازلتي �أثرها حتى ا آلن في موقع المعبد الجنائزي لهرم خوفو ،ذي العتبة البازلتية؛ وفي �أبي
�صي� � ��ر� ،إلى الجنوب قليالً ،كانت باحة المعب� � ��د الجنائزي المفتوحة للملك ني �أو�سر رع مبلطة
بحجر البازلت.
وج� � ��د �أي�ضاً موقع بازلت �آخر ف� � ��ي م�صر العليا ،في جبلين جن� � ��وب طيبة ،وقد ا�ستخدمه
ال�ص ّناع المهرة في نحت بع�ض التماثيل ال�ضخمة �ضمن منطقة طيبة.

يك�ش� � ��ف البازلت ،الذي ا�ستعمل ف� � ��ي البناء منذ وقت مبكر ،عن ا�ستخدامه �أي�ضاً في نحت
تماثيل ل�شخ�صيات ملكية �أو �أفراد عاديين؛ لكن يبدو �أنه قد كان في هذا الميدان �أقل نجاحاً
بالقيا�س �إلى الغرانيت �أو الحجر الجيري بطبيعة الحال.
تمي� � ��ز ا�ستعمال هذه المادة بقدمه البالغ وتنوعه الكبي� � ��ر :كانت ا آلنية �إبان ع�صور ما قبل
ا أل�سر تنحت من البازلت؛ وقد عثر �أي�ضاً على توابيت من البازلت ،وموازين يعود تاريخها �إلى
بالبداع عينه.
ا أل�سرة الخام�سة ،لكنها لي�ست إ
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كان الكوارتزيت واحداً من �أ�صلب الحجارة .وقد ا�ستغلت منذ قديم الزمن مقالع كوارتزيت
الجبل ا ألحمر الواقعة �شمال �شرق القاهرة الحالية ،حيث �سمي الموقع بهذا اال�سم ألن حجارته

الدق ،لكن لم يكن ذلك �أ�سلوباً كافياً بالن�سبة �إلى هذا
خرج بطريقة ّ
ذات لون �أحمر .وكانت تُ�ستَ َ
الحجر المقاوم جداً ،فا�ستخدموا في الطرق �أي�ضاً �أداة معدنية (ربما من النحا�س؟) على �شكل
مِ نكا�� � ��ش البناء .وقد بنيت حجرة ه� � ��رم �أمنمحات الثالث (من ا أل�سرة الثانية ع�شرة) الجنائزية

في هوارة من الكوارتزيت .من جانب �آخر ،عثر على ر�ؤو�س جميلة جداً لفراعنة وملكات على
�ش� � ��كل �أجزاء ما تزال ماثلة في التماثيل حتى اليوم ،مثال ذلك ر�أ�س الفرعون �سنو�سرت الثالث
(م� � ��ن ا أل�سرة الثانية ع�شرة) ،المنحوت بواقعية غاية في الروعة؛ وقد �أ�ضفى الكوارتزيت ،بما
فيه من �ألق ،ت�أثيراً وجماالً على وجه الملكة نفرتيتي (من ا أل�سرة الثامنة ع�شرة).

كان �أح� � ��د ا ألودية الجافة ،وادي الحمام� � ��ات (وادي روحانو كما ي�سميه الم�صريون)� ،شرق
وادي الني� � ��ل ،في ال�صحراء الممتدة من قفط �شم� � ��ال طيبة حتى الق�صير على البحر ا ألحمر،

يتيح ربط �آ�سيا ب�إفريقيا في رحلة ت�ستغرق �أربعة �أيام عبر مجراه القاحل.

وفي التالل ال�صخرية العالية ،حتى خالل الع�صور ما قبل التاريخية ،ا�ستُغلّت مقالع حجر
ال�ش�س� � ��ت ،الم�سمى غالباً ال�ش�س� � ��ت ا ألخ�ضر ،ألن الحجر يتخذ مع م� � ��رور الزمن لون الزنْجار
ْ
ا ألخ�ضر الزيتوني.

كان� � ��ت المنقو�شات النافرة ف� � ��ي لوحات ما قبل ا أل�سر (التي تعود ف� � ��ي تاريخها �إلى نحو
( 3500ق.م) ،التي تعد من بين �أقدم المنقو�شات ،تنحت من هذه المادة التي ا�ستعملت طوال

بالمكان قراءة النقو�ش البارزة التي تركتها الحمالت في مواقع
التاريخ الم�صري .وما يزال إ
المقال� � ��ع القديمة :منذ الملك جت (من ال�ساللة ا ألول� � ��ى) وحتى نهاية �إمبراطورية الفراعنة
رم�سي�� � ��س ،وبعدها؛ وقد �سعى رم�سي�� � ��س الرابع (من ا أل�سرة الع�شري� � ��ن) ب�شكل خا�ص ،الذي
ابت� � ��د� أ في عهده االنحطاط ال�سيا�سي للح�ض� � ��ارة الفرعونية� ،إلى تنمية االزدهار االقت�صادي
ف� � ��ي البالد� ،إذ �أر�سل بعثات كثيرة �إلى وادي الحمامات ،وا�ستثمر مقالع جديدة عبر رحالت

مخف� � ��ورة بق� � ��وة بوحدات من ال�شرطة والجي�� � ��ش .وقد ا�ستخدم حرفيو نح� � ��ت التماثيل هذه
الم� � ��ادة عل� � ��ى نحو فني المع :من بين �أجمل هذه ا ألعمال تلك التماثيل التي عثر عليها عالم
ا آلثار ا ألمريكي ريزنر  Reisnerفي معبد دفن هرم منكاورع (من ا أل�سرة الرابعة) وهي تمثل

الدارية – وكذلك التمثال العالي الذي
المل� � ��ك واقفاً ترافقه �آله ٌة وتمثي � � � ٌل إلحدى الوحدات إ
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رف� � ��ع تعظيماً لقدرة تحوتم�س الثالث (من ا أل�سرة الثامنة ع�شرة) وهو يدو�س بقدميه ا ألعداء
المهزومي� � ��ن – و�أي�ضاً تمثال �أمنحتب الثالث (من ا أل�سرة الثامنة ع�شرة) مرتدياً رداء �آ�سيوي
ا أل�ص� � ��ل ،ف�ض ً
ال عن تمثال رم�سي�س الثان� � ��ي (من ا أل�سرة التا�سعة ع�شرة) راكعاً وهو يقدم �إناء
�إلى ا آللهة في حركة �أنيقة ور�شيقة.

كم� � ��ا عثر على توابيت ثقيلة منحوتة من ال�ش�ست �أي�ضاً� ،إال �أن هذه المادة لم ت�ستخدم �أبداً
في البناء.

وج� � ��دت في هذه الت� �ل��ال ال�صخرية العالية المحاذية للوديان القاحل� � ��ة الممتدة بين النيل
والبح� � ��ر ا ألحمر ،حجارةٌ �صلبة �أخرى �أي�ض � � �اً :الديوريت ،والناي�� � ��س (�أو غنِ�س � ،gneissصخر
ال�س ّماقي ،الرخام البلوري.
غرانيتي متحول) ،والحجر ّ
�أ�شه� � ��ر التماثيل المنحوتة من الديوري� � ��ت هو تمثال الملك خفرع جال�ساً بعظمة على عر�ش
اللهي المب�سوطين ،حور�س ،تعبيراً عن الحماية.
ور�أ�سه بين جناحي ال�صقر إ

وفرت ه� � ��ذه الحجارة كلها غير الم�شغولة ،التي ا�ستعمله� � ��ا ال�صناع الماهرون منذ ما قبل
التاريخ ،و�سائل و�أ�س�ساً غزيرة ومتنوعة للعمل الفني.

�أحجار كريمة وثمينة
كان ث� � ��راء م�صر في ه� � ��ذا الميدان �أي�ضاً ممي� � ��زاً� ،إذ كانت م�صر ،ف� � ��ي الع�صر الفرعوني
ت�ض� � � ُّ�م وادي الني� � ��ل وا ألرا�ضي المرتبطة به جغرافياً و�سيا�سياً� :سين� � ��اء في ال�شرق ،والنوبة في
الجنوب.

�إن �سرنا من غزة في �أر�ض فل�سطين باتجاه الجنوب �سندخل �شبه جزيرة �سيناء ال�صحراوية
العلي� � ��ا ،المكان الذي كانت ت�سلك� � ��ه القبائل الرحل ،ومنطقة نفوذ م�ص� � ��ر ال�شرقية الف�سيحة.
وف�ض� �ل � ً
ا عن الكوارتز الحاوي للذهب ،والنحا�س ،الموجودي� � ��ن �آنذاك بوفرة في هذا الموقع،
وال�سيما الفيروز،
كما �سنرى ،كان الم�صريون ي�ؤمونه للح�صول على الحجارة الكريمة والثمينة،
ّ
والزبرجد والمل َكيت .وقد ا�ستُغِ لَّ موقعان هنا ب�شكل �أ�سا�سي :المغارة� ،أي الكهوف ،اال�سم الذي
�سفوحها؛ وقد
مقالع الفيروز
لم يعطه ال�سكان المحليون للوادي ،بل للتالل العالية التي حفرت
َ
ُ
عثر في �إحدى اله�ضاب ،على عمق (16م) تحت القمة ،على �آثار من�ش�آت م�صرية يعود تاريخها
�إل� � ��ى ما يقرب من خم�سة �آالف �سنة .كانت المقالع تق� � ��ع على المنحدر ال�صخري على ارتفاع
()85م ف� � ��وق الوادي .وموقع المنج� � ��م الحجري الكبير ا آلخر في �سيناء ه� � ��و �سرابيط الخادم
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الموجود في مكان �أبعد �إلى ال�شمال وال�شرق – ه�ضبة حجر رملي �أحمر ت�ؤلّف نوعاً من الر�أ�س
الجبلي المرتفع مط ً
ال على عدد من الوديان بارتفاع (900م).

كان الم�صريون ي�ؤمون �سيناء منذ عهود ا أل�سر ا ألولى .وتك�شف خطوط �أثرية منحوتة على
�سيره� � ��ا الملك زو�سر (من ا أل�سرة الثالث� � ��ة ،نحو  2770ق.م) .وقد
�صخ� � ��ور المغارة عن حملة ّ

� أُحدث� � ��ت ذلك الحين وظيفة رئي�س كل �أ�شغال الملك الملحقة ب�إدارة �أعمال الملك ،وكانت تقع
على عاتقه لي�س مهمة ا�ستغالل مقالع البالد الحجرية فح�سب ،بل �أي�ضاً تنظيم الرحالت �إلى

�سين� � ��اء نظراً لما كانت تتمت� � ��ع به هذه الرحالت من �أهمية كبيرة .ويبدو �أن الملك �سنفرو (من
وال�سيما بغر�ض ا�ستغالل
ا أل�س� � ��رة الرابعة) قد �أعطى دفع � � �اً قوياً ل�سيا�سة التوغل في �سين� � ��اء،
ّ

مناج� � ��م النحا�س ومقالع فيروز المغ� � ��ارة .وازدادت هذه المهمات في عه� � ��د ا أل�سرة الخام�سة
وانتظ� � ��م معه� � ��ا العمل الممنهج :مناجم مجه� � ��زة بم�سارب مدعمة بركائز .وف� � ��ي بداية ا أل�سرة

الثانية ع�شرة نحو ( 2000ق.م) ،بدا �أن مقالع المغارة قد بد�أت تن�ضب ،ف�أخذ الملوك ي�سيرون
رحالت �إلى �سرابيط الخادم التي ظهر �أنها لم تكن قد ا�ستغلت كثيراً من قبل .وكانت كل رحلة
ت�ضم ما بين ( )800-700رجل بقيادة �ضباط من الخزينة الملكية ،ذلك �أن الفيروز كان يخ�ص
كن� � ��ز الفرعون .وكان العمال من الرجال ا ألح� � ��رار الذين يوقعون عقود عمل .ويتبين �أن ب�ضعة
�آ�سيويي� � ��ن كانوا يلحقون بجماع� � ��ة العمال ،لكن بعدد قليل قيا�ساً �إل� � ��ى عمال المقالع و�سواهم
م� � ��ن المتخ�ص�صين؛ ومن المحتمل �أنهم لم ي�ستخدموا في �أ�شغال المناجم ،بل ُوظفوا ب�صفتهم

المكونين
خبراء في معرفة البالد ،ويمكن �أن يخدموا ب�صفتهم و�سطاء مع بدو المنطقة الرحل
َّ

من قبائل عدوانية النزعة وطامحة �إلى االقتراب من ثروات جبال المنطقة.

ف�ض� �ل � ً
والي�شب (ب�ألوان متنوعة) وبع�ض
ا عن ذلك ،كانوا يجلبون العقيق ا ألحمر َ
والج َم�شْ ت َ

�ادي (حجر �صواني) م� � ��ن جبال ال�صحراء العربية ،جنوب �ش� � ��رق م�صر (كان الم�صريون
البج� � � ّ

الله «مين») ومن النوبة.
ي�سمونها تالل إ

�أم� � ��ا الحجر ا ألزرق ،ا ألكث� � ��ر ندرة ،الالزورد الجمي� � ��ل ،ذو اللون الن�ض� � ��ر والغامق ،فكانوا
ي�ستوردون� � ��ه من منطق� � ��ة بدخ�شان في �أفغان�ستان ،حيث يقلّونه عب� � ��ر �أ�سفار قوافل طويلة على
ظهور الحمير �إلى م�صر .وفي �أغلب ا ألحيان� ،شكَّل مرف� أ جبيل الفينيقي محطة للعبور .وكانوا
ي�سم� � ��ون هذا الحجر الالزورد الحقيقي – خالفاً للعالج بالطالء الخزفي القلوي ا ألزرق على

(الج َعل).
الجعران ُ
الحجر ال�صابوني الذي ا�ستخدم ب�شكل خا�ص في نحت ُ
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كان جم� � ��ا ُل العق� � ��ود المنحوتة التي تزين �ص� � ��دور الن�ساء � أ ّخاذاً ،وتناغ� � � ُ�م �ألوانها و�أ�شكالها
وترتيبها �ساحراً للنظر .وغالباً ما كانت �صفوف العقيق ا ألحمر والالزورد والفيروز والجم�شت
تثب� � ��ت فيما بينها من خالل م�شابك عالية من الذه� � ��ب �أو الف�ضة فت�شع ب�ألق ال ي�ضاهى .ومن
لل�صياغ �أن يقرنوا تدرجات �ألوان الالزورد ال ّز ْر ِق ال َّن�ضرة ب�أخرى
تناغم �أجمل ،كان يحلو
�أج� � ��ل
ّ
ٍ
ال�ص � � � َدر العري�ضة التي تغطي �صدور الرجال تنطوي على
فاتح� � ��ة ا أللوان من الفيروز .وكانت ُّ
هذه الت�شكيلة الجميلة نف�سها من ا ألحجار الثمينة والكريمة التي يجري اختيارها لي�س لت�ألقها
فح�س� � ��ب بل �أي�ضاً لما فيها م� � ��ن رمزية :يوحي العقيق ا ألحمر على ال�صدرة المر�صعة بالذهب
بدم الحي� � ��اة ،والالزورد بزرقة ال�سم� � ��اء العليا الالمعة حيث يُبحر ا آلله� � ��ة ،والزمرد والفيروز
بتج� � ��دد النبات �إلى م� � ��ا ال نهاية� ،ضمانةِ الحياة المغذية الم�ستمرة �إلى ا ألبد .كانت الحلية في
اللهية الخيرة عبر �سحر
م�ص� � ��ر زينة لكنها ت�ؤ ّمن �أي�ضاً حمايةً� ،إذ تتوخى ا�ستمالة قوى الكون إ
ا أل�شكال وا أللوان.
تجلى ثراء الح�س الجمالي لدى الم�صريين ،وبحثهم المعتاد عن م�ؤثرات �سحرية ،بو�ضوح
بالغ ،في هذه التكوينات الفنية.

المعادن
كتب �آ�شور – �أوباليط  ،Assour – ouballitملك �آ�شور� ،إلى �أمنحتب الرابع نحو (1370ق.م):

وح�سب .في الواقع ،كان الذهب وفيراً
لم
الذه� � ��ب في مملكتكم غزير كالت� � ��راب ،يكفي �أن يُ ّ
ْ

ف� � ��ي مناجم �سيناء ،ومناج� � ��م ال�صحراء العربية جنوب �شرق م�ص� � ��ر والنوبة التي ا�شتملت على
حقول مهمة للكوارتز الحاوي للذهب .كانت الخامة تغ�سل وتفتت في المكان ،ثم ينقل الذهب
ف� � ��ي �أكيا�س جلدية .وكانت قوافل الباحثين عن الذهب ت�سي� � ��ر بمرافقة موكب ع�سكري قوي.
و�أي�ضاً ،كانت رحالت �أخرى كبيرة ،نُظمت منذ ا أل�سرة الخام�سة (على ا ألقل) ت�أتي من المناطق
الت� � ��ي �أ�سماها الم�صريون بالد البنط ( Pountت�شمل ال�صومال و�شرق ال�سودان باتجاه البحر
ا ألحم� � ��ر حالي � � �اً) بالذهب كثير الحلق� � ��ات والذهب خال�ص النقاء ف�ض ً
ال ع� � ��ن البخور الثمين.
وكان� � ��ت تتدف� � ��ق �أي�ضاً على بالط م�صر �ضرائب �ضخمة من الذهب ،على �شكل قطع �أو حلقات
�أو م�شغولة على �شكل ك�ؤو�س ،من بالد كو�ش (�شمال ال�سودان الحالي) و�سورية.
وكانت حقول النوبة ،في الوديان الجافة�( ،أ�شهرها وادي العالقي الممتد بين �شاللي النيل
ا ألول والثان� � ��ي� ،شمال قرية عنيبة على �ضفة النهر اليمنى) ،قد �أثارت رغبات الم�صريين منذ
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وقت مبكر جداً .وت�ؤكد كتابات �أثرية اكت�شفت على �صخور ال�صحراء وجود رحالت نظمت منذ
حكم الملك جت (من ا أل�سرة ا ألولى) وكانت تتوالى بانتظام .وقد �شجع الفراعنة رم�سي�س (من
ا أل�سرتين التا�سعة ع�شرة والع�شرين) ا�ستغالل المواقع �إلى حد كبير .وكانت قد بُنيت قلعة في
كوب� � ��ان عند مدخل وادي العالقي للحماية من �أعمال النهب وال�سلب ،التي كان يقوم بها البدو
الرحل في تلك المناطق الحاوية للذهب ولتخزين ما يجمع من هذا المعدن؛ �إال �أن ال�صعوبات
الت� � ��ي �أخذت تواجه الرحالت (العوز �إلى الماء) �أبط� أ الن�شاطات بدرجة كبيرة ،ف�شرع رم�سي�س
الثاني ب�إنجاز �أعمال �ضخمة ،موعزاً بحفر �آبار:

البريزي وعلى ر�أ�سه ت� � ��اج له ري�شتان
ذات ي� � ��وم ،حينم� � ��ا كان جاللته جال�ساً على عر�ش� � ��ه إ
عاليتان ،حدث �أن تذكر البالد ال�صحراوية التي ي�أتون منها بالذهب؛ ف�أخذ ي�ضع خططاً لحفر
�آبار على الطرق عديمة الماء؛ وكان في الواقع قد �سمع كالماً يفيد بوجود مناجم ذهب وفيرة
ف� � ��ي �صحراء «�أكيتا» ،لكن الطري� � ��ق الم�ؤدي �إليها يخلو تماماً من الم� � ��اء .و�إن كان ي�ؤمها عدد
م� � ��ن قوافل غا�سلي الذهب ف�إن ن�صفهم فح�سب يمكن �أن ي�صل �إليها ،في حين يموت ا آلخرون
عط�ش � � �اً على الطريق مع الحمير التي ت�سب� � ��ق القافلة في الوقت نف�سه؛ ولم يكونوا قادرين في
ذهابه� � ��م وال في �إيابه� � ��م على التزود بماء كاف في القِ َرب .لهذا ،ونظ� � ��راً لنق�ص الماء لم تعد
هناك واردات من ذهب هذه المنطقة.
و�س ّيرت رحلة في الحال؛ �إال �أن العمال ا أل�صليين نفروا قلي ً
ال بحجة �أن عليهم الذهاب حتى
ُ
العالم ا آلخر لجلب الماء .لكن ،بف�ضل �صلوات رم�سي�س الثاني نجح ا ألمر� :أنجز البئر ،وانبج�س
الماء بمقدار اثني ع�شر ذراعاً على عمق �أربعة �أذرع.
وقب� � ��ل رم�سي�س الثاني ،كان والده �سيتي ا ألول قد توجه �شخ�صياً �إلى وادي ميا الواقع على
بعد �ستين كيلومتراً تقريباً �شرق مدينة الريدي�سية الحالية �شمال مدينة �إدفو:

الله هو من �أر�شده ،لتمكينه
بد� أ جاللته تجواله في ال�صحراء بحثاً عن موقع لحفر بئر .كان إ
حجارة حينها ب�أن يحف� � ��روا في الجبل بئراً يحيي ن�شاط
م� � ��ن بلوغ م� � ��ا يرغب .وكلف عما ٌل قالعو
ٍ
كهفي «�أليفنتين».
الم�سافر المتعب ويرطب جوفه الملتهب� .أنجز العمل ،وفا�ض الماء ،غزيراً كمياه
ّ
الماء من �أجلي على الجبال.
الله لدعائي؛ �أوجد
قال جاللته عندئذ :انظروا ،لقد ا�ستجاب إ
َ
بن� � ��ى �سيتي بعد ذلك مدينة ال�ستقب� � ��ال الباحثين عن الذهب و�شي� � ��د معبداً على ال�صخور
تقديراً آ
لللهة.
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كان الم�صري� � ��ون يرون في الذهب قيمة �إلهي� � ��ة .لم تكن هناك قلعة قرب الريدي�سية ،كتلك
التي في كوبان ،بل ن ْه ٌي قا�س وفاعل من �سيتي موجه �إلى العمال:
ذهب
الذه� � ��ب ج�سد ا آلله� � ��ة؛ ال يخ�صكم .وحذار مما قاله «رع» عند ب� � ��دء الكالم :ب�شرتي
ٌ
خال�ص ونقي! �أما «�آمون»� ،سيد معبدي ،فعيناه �ساهرتان على ممتلكاتي؛ وت�أبيا �أن تتجردا من
خيراتهما.
وا آللهة ال يمكن �سرقتهم؛ حتى في البحث عن الذهب ،الدين وال�سحر متداخالن.

هك� � ��ذا كان يتراكم المعدن الثمين في خزائ� � ��ن الفراعنة .كان ملوك م�صر من كبار منفقي
وال�سيم� � ��ا على ا ألعمال الفني� � ��ة .كانوا يُلب�س� � ��ون قمم الم�س� �ل��ات وا ألهرامات ذهباً،
الذه� � ��ب،
ّ
اللهي� � ��ة؛ وكان يمكن �أن تكون
انعكا�س و�إظهار
فالذه� � ��ب على الحجارة الثقيل� � ��ة
م�شع لل�شم�س إ
ٌ
ٌ
ك�سى بالذهب ،وكذلك ا ألثاث
عرو�ش الفراعنة من الذهب الخال�ص؛ كما كانت كِ نان المعابد تُ َ
الطق�س� � ��ي ،وحتى النقو�� � ��ش البارزة التي تحت�ضن ال�صور ا ألنبل .وكان� � ��وا يُلب�سون وجوه الملوك
المحنطي� � ��ن �أقنعة من الذهب الخال�ص� ،أ�شهرها ذاك الذي عثر عليه في قبر توت عنخ �آمون،
�إذ ر�صع الذهب بالالزورد ،والعقيق ا ألحمر والزجاج الملون؛ وحظي �أغاممنون ا ألرتيدي �أي�ضاً
الله المنير ا ألبدي في الوقت نف�سه؛ يبدو �أن في
ب�أقنعة من الذهب لتمنحه خلود الج�سد و�ألق إ
يعد جزءاً
لحم ا آللهة ،يمنح الخلو َد� ،إذ كان ّ
ا ألمر ت�شابه �أفكار .في العالم القديم ،كان الذهبُ ،
مهمين ا�ستناداً �إلى ما نلم�سه من ترف القبور المخ�ص�صة
اللهي .كان
م� � ��ن إ
ّ
ال�صياغ �أ�شخا�ص � � �اً ّ
لهم في ممفي�س (منف) وطيبة.

وع� � � َّ�د الذهب مكاف�أة ثمينة :كان يتلقاها كبار الموظفين لقاء �أمانة و�صدق خدماتهم ،على
�شكل قالئد وك�ؤو�س و�أ�ساور ذهبية .وكان الفرعون �شخ�صياً يوزع �أي�ضاً من �شرفة ق�صره قالئد
منح قالدات الذبابة
و�أ�ساور م� � ��ن ذهب على القادة المنت�صرين بعد عودتهم مظفري� � ��ن .ومثّل ُ
الذهبية دلي ً
ال على الحظوة �أي�ضاً لدى الملك.
ثير لدى الفراعنة على
و�أي�ضاً ،كان الذهب ،مادةُ ال�صياغ والجوهريين ا أل�سا�سية ،و�سيل َة ت� أ ٍ
بالط الملوك ال�شرقيين ،وهو ما ت�ؤكده المكت�شفات في المرا�سالت:
 -من كاد�شمان – �إنليل ملك بابل �إلى �أمنحتب الثالث (من ا أل�سرة الثامنة ع�شرة):

�أما بخ�صو�ص الذهب الذي كاتبتك فيه ،ف�أر�س ْل لي ا آلن �سريعاً ،خالل هذا ال�صيف ،كثيراً
من الذهب بقدر المتاح منه لديك! و�سيمكنني بذلك �إكمال العمل الذي بد�أت به (بناء معبد).
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�إن �أر�سلته لي خالل هذا ال�صيف ،الذهب الذي كتبت لك ب�ش�أنه ،ف�س�أمنحك ابنتي زوجة لك.
من �آ�شور – �أوباليط ا ألول ،ملك �آ�شور� ،إلى �أمنحتب الرابع:

« إ�ن كنت راغب ًا حق ًا في �ص���داقتي� ،أر�س���ل ذهب ًا بكثرة؛ �س���يكون بيتي بيتك ،ابعث لي ر�س���و ًال،
و�سنر�سل لك ما �أنت بحاجة إ�ليه».
من بورنا بوريا�ش ،ملك بابل� ،إلى �أمنحتب الرابع:

«�أر�سلْ لي وفرة من الذهب! وكاتبني فيما تحتاج إ�ليه من منتوجات بالدي كي �أر�سله لك».
كان ذهب الفراعنة م�سيطراً على عالقات العالم القديم عبر ارتباطات الزواج ،والتحالفات
ال�سيا�سية ،وتبادل الثروات.

�أم� � ��ا الف�ضة ،فلم يكن لها وجود في م�صر والبل� � ��دان المتاخمة لها ،غير �أنه وجد في بالد
اللكتروم ،المكون
وحدهما،
البن� � ��ط،
مزيج طبيعي م� � ��ن الف�ضة والذهب :إ
ّ
ٌ
وال�سيما في النوبةْ ،
ف� � ��ي ثالثة �أرباعه م� � ��ن الذهب وفي ربعه من الف�ضة .وكان ينبغي بذلك ا�ستيراد الف�ضة النقية
وال�سيما �سورية .وكانت هناك مناطق �أخرى �أي�ضاً :ففي عر�ض لدافعي
من �إيجة وبلدان �آ�سيا،
ّ
(منحوت في باحة معبد ا ألق�صر) ،يظهر ممثلون قادمون من �أبعد المناطق للتعبير
ال�ضرائب
ٍ
عن تقديرهم للملك رم�سي�س الثاني ،بع�ضهم من قبر�ص ،وحتى من �سنجار (ربما جبل �سنجار
�شم� � ��ال بالد ما بين النهري� � ��ن) ،حاملين معهم �سبائك وم�شغوالت ف�ضي� � ��ة .وكان الكنز الف�ضي
معبد يعود تاريخه
ا ألقدم ق� � ��د اكتُ�شف في الطود في م�صر العليا (جنوب طيبة)� ،أ�سفل �أ�س�س ٍ
�إلى ا أل�سرة الثانية ع�شرة� :أربعة �صناديق برونزية تحوي �سبائك من الذهب والف�ضة وم�صوغات
يجية الطابع ،بين �أ�شياء �أخرى .وكانت هذه على ما يبدو �ضريبة مقدمة �إلى الفرعون
�أخرى �إ ّ
�أمنمحات الثاني من ملك بيبلو�س (جبيل في لبنان)� .أما الف�ضة ،فقد ا�ستخدمت في ال�صياغة،
من� � ��ذ ا أل�سرة الثانية ع�ش� � ��رة ب�شكل خا�ص بعد �أن عززت الفتوحات ف� � ��ي �آ�سيا اال�ستيراد منها.
المبراطورية الم�صرية ،بدءاً من (1780ق.م).
و�أ�صبح� � ��ت الف�ضة �شائعة اال�ستخدام في ع�صر إ
كان� � ��وا يمزجون لمعانه ا ألبي�ض مع لمعان و�إ�شراق الذهب وا ألحجار الكريمة في �صنع القالئد
ب�ش� � ��كل خا�ص والتمائم .وق� � ��د عثر �أي�ضاً على مراي� � ��ا من الف�ضة :وج� � ��د �أجملها �ضمن الكنز
المكت�شف في قبر ا ألميرة �س� � ��ات –حتحور– �إيونت ابنة �سنو�سرت الثاني في الالهون؛ وكانت
واللكتروم .كما
علب نفي�سة خا�صة باحتواء �أ�شياء التبرج والتجميل تر�صع بالف�ضة ،والذهب ،إ
كانت قب�ضات الخناجر ت�صنع �أحياناً من الف�ضة ،والذهب� ،أو العاج.
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�إال �أن الذهب بقي في كل ا ألحوال المعدن ا ألكثر تقديراً ،وا ألثمن في عيون الم�صريين .لم
يح� � � ِ�و قبر توت عنخ �آمون �أ�شياء م�صنوعة من الف�ضة ،با�ستثناء �آنية م�شغولة على �شكل رمانة.
�صنعت من الف�ضة :نعو�ش ملوك تاني�س
وكان ال بد من انتظار ت�أخر م�صر كي نقع على نعو�ش ُ
الثالثة ،ب�سو�سن�س و�أمن�ؤبت و�شي�شنق (من ا أل�سرة الحادية والع�شرين  /الثانية والع�شرين).

كان� � ��ت للف�ضة ،كما للذهب وا ألحجار النفي�سة ،قيمة �أ�سطورية؛ وقد نظر �إليها �أحياناً على
الهرم ف� � ��ي �أ�سطورة يعود
�أنه� � ��ا العن�ص� � ��ر المكون للعظام إ
اللهية؛ وه� � ��ذا ما ذكر بخ�صو�ص رع ِ
تاريخه� � ��ا �إلى ا أل�سرة التا�سعة ع�ش� � ��رة :عظامه من الف�ضة ،و�أطرافه م� � ��ن الذهب ،و�شعره من
�شخ�صه ،على
ال� �ل��ازورد؛ تلك �صورة خيالية بخ�صو�ص �إله البالد العليا ال�شا�سعة ،الذي يعك�س
ُ

الله :القمر ،وال�شم�س ،وال�سماء.
نحو �ساطع وثمين،
عنا�صر موطن إ
َ

�إن كانت قبر�ص ومناجم ترودو�س قد بقيت المز ّود ا ألكبر بالنحا�س في العالم القديم ف�إن
�أرا�ضي م�صر لم تكن تفتقر �إلى هذا المعدن ،الذي ربما كان م�ستغ ً
ال قبل ا�ستغالله في المناجم
القبر�صية ،وقد ت�أكد ا�ستعماله منذ ا أللف الخام�سة قبل الميالد .في ذلك الزمن ،حين ا�ستقر
رح ً
الرحل حتى ذاك الحين� ،أ�صبح النحا�س ،وال�صوان،
ال بعدّ ،
ال�سكان في وادي النيل ،وكانوا ّ
والحجر الرملي المواد المعتادة في �صنع ا أل�شياء المنزلية وا أل�سلحة والخرز والدبابي�س.

ا�ستغل� � ��ت مناجم النحا�س في وادي المغارة ب�سيناء منذ زمن قديم جداً ،وقد عثر بجوارها
على ت�صوير جداري للملك زو�سر (من ا أل�سرة الثالثة) .وت�ؤكد ثالثة ت�صويرات للفرعون �سنفرو

(من ا أل�سرة الرابعة) في الموقع نف�سه ا�ستمرارية هذا اال�ستغالل خالل ع�صور التاريخ القديمة

ج� � ��داً :ازدهر ا�ستغالل مناج� � ��م النحا�س في عهده وعهد ابنه خوفو �إل� � ��ى حد كبير – وهو ما
ا�ستم� � ��ر فيه ملوك ا أل�سرة الخام�سة .كانت خامته تعالج في المكان .وعقب حملة كبيرة وجهها

الر�سالي� � ��ات ،ويبدو �أن نحا�س مناجم
�أمنمح� � ��ات الثالث (م� � ��ن ا أل�سرة الثانية ع�شرة) قلّت �آثار إ
�سيناء قد بد� أ ينفد �شيئاً ف�شيئاً .وحينها ،وجد الم�صريون �أن لزاماً عليهم ا�ستيراد المزيد من

ه� � ��ذا المعدن �إما مبا�شرة من قبر�ص �أو عل� � ��ى نحو غير مبا�شر عبر الو�ساطة من �آ�سيا والبالد
ال�سوري� � ��ة والفينيقية .وكانت مناجم وادي الهودي (على بعد نحو ثالثين كيلومتراً جنوب �شرق
�أ�سوان) في النوبة تحوي نحا�ساً �أي�ضاً.

اكتُ�سب� � ��ت تقنية �شغ� � ��ل النحا�س منذ زمن قديم جداً .وقد عثر ف� � ��ي معبد هيركانوبولي�س
القدي� � ��م (في م�ص� � ��ر العليا� ،شمال �إدفو) عل� � ��ى تمثالين �أحدهما للملك بيب� � ��ي ا ألول وا آلخر
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البن� � ��ه مرن رع (من ا أل�سرة ال�ساد�سة) .وقد �صنع التمث� � ��االن (تمثال بيبي ا ألول ،وهو ا ألكبر،
بارتف� � ��اع 1,77م) من �صفائح نحا�سية بو�صالت مبر�شمة على جوف خ�شبي بو�ساطة م�سامير
نحا�سي� � ��ة .ومن المحتمل جداً �أن النحا�س في الفكر الم�صري كان بمنزلة مادة النجوم ،وكان
على التمثال الملكي النحا�سي �أن ي�صور وي�ؤازر �صيرورات الفرعون النجمية .مع ذلك ،يبقى
هذا الن� � ��وع من التماثيل ا�ستثنائياً �إلى حد ما ،غير �أن ن�صو�� � ��ص التماثيل النحا�سية الملكية
ق� � ��د �أتت على ذكرها ،واليوم ال �أثر لها .في البداية ،ا�ستخدم النحا�س في فن نحت التماثيل
من �أجل �إبراز محجر عيون ا أل�شخا�ص .وفي ظل حكم ا أل�سرة الثانية ع�شرة� ،صورت تماثيل
اللهة �إيزي�س وهي تر�ضع ابنها حور�س .وبدءاً با أل�سرة الثامنة ع�شرة� ،صنع
نحا�سي� � ��ة �صغيرة إ
المثّال� � ��ون من النحا�س تماثيل وجوه �صغي� � ��ر ًة ت�صور ا آللهة وكب� � ��ار الموظفين بتقنية ال�سبك
بال�شمع ال�ضائع.
ظهر النحا�س كثيراً �أي�ضاً في �صياغة الجواهر ،في �صنع الحلي والقالئد ،مقترناً بالف�ضة
�أحيان � � �اً .و�أمك� � ��ن كذلك �صنع ا آلنية والك�ؤو�س من هذه المادة .وغالب � � �اً ما كان ق�سم من �أدوات
يتكون من النحا�س.
ال�صناع المهرة ّ

ف�ض ً
ال عن ذلك ،كانت قيمة النحا�س ا أل�سطورية على جانب من ا ألهمية ،ومثَّل رمزاً لت�ألق
بهاء .و�إن كان الذهب ي�ؤلّف لحم ا آللهة وتكوين ال�شم�س،
�شبيه بت�ألق الذهب ،ولو على نحو �أقل ً
ف � � ��إن النحا�س قد مثل مادة عنا�صر الك� � ��ون ال�سماوي ا ألخرى :النجوم ،والقبة الزرقاء ،و�أبواب
ال�سم� � ��اء ،وا أل�س� � ��وار التي تحمي موطن ا آللهة؛ كما �أن الملك في عه� � ��د الفراعنة رم�سي�س كان
يلق� � ��ب عادة ب�أنه ال�سور النحا�سي ،وهو نوع م� � ��ن التج�سيد ا ألر�ضي أل�سوار ال�سماء ،و�صورة عن
المنطق� � ��ة العليا المر�صودة لحماية ا ألر�ض والب�ش� � ��ر� .إال �أن هذه ال�صورة كانت قد ظهرت في
زم� � ��ن �أق� � ��دم ،تحت حكم ا أل�سرة الثانية ع�شرة على ما يبدو ،بع� � ��د الثورة الداخلية ا ألولى التي
عرفها الم�صري� � ��ون الذين كانوا ين�شدون ب�شكل طبيعي حماي َة فراعنة جدد؛ ونقر� أ في �أن�شودة
رتلت في مديح �سنو�سرت الثالث:
عظيم في حكاية مدينته!
«كم هو ال�سيد
ٌ
�إنه وقاء ب أ��سوار نحا�سية».

و�أي�ضاً في تقريظ تحوتم�س الثالث:

«هو قلعة ميمونة لجي�شه� ،سور من نحا�س».
الـعــدد � 689شـــباط 2021

111

ثراء مواد العمل الفني في م�صر في الع�صر الفرعوني

اللهة �س�شات الفرعو َن رم�سي�س الثاني:
وتخاطب إ

«رددتَ ال�ش���جاعة لم�ص���ر ،ألنك �سيدها؛ ب�سطتَ �أجنحتك فوق �شعبها ،وهكذا ف�أنت لها �سور
من نحا�س؛ قمته �ص ّوان ،و� أ
َ
بوابك فيه من نحا�س ،ال يقدر �أنا�س ال�صحراء على اجتيازه».
كان القيمة ا أل�سطورية المرتبطة بالنحا�س قوية وم�ستمرة في الفكر الم�صري.

ظهر البرونز في م�صر متناثراً �إبان حكم ا أل�سرة الرابعة نحو (2700ق.م) و�أ�صبح ا�ستخدامه
ثابت � � �اً منذ ا أل�سرة الثانية ع�شرة نح� � ��و (2000ق.م) .وكان ي�ستورد في البداية من �آ�سيا الغربية،
م�سبق ال�صنع ،وال نعرف يقينياً �إن كان الم�صريون قد مار�سوا فيما بعد ب�أنف�سهم مزج النحا�س
ا أل�صفر بالق�صدير للح�صول على البرونز ،المادة ا ألثقل وا ألقل لمعاناً من النحا�س .لكن يمكن

�أن نالحظ �أن النحا�س والق�صدير لم يذكرا جنباً �إلى جنب في الئحة ال�ضرائب التي كانت ت�أتي
�إل� � ��ى بالط تحوتم�س الثالث نحو (1460ق.م) ،وفقاً لما ورد في ن�ص الحوليات؛ وهذا ما يتيح
االعتق� � ��اد ،نظراً للقيمة ال�سحرية التي كان الم�صري� � ��ون يولونها للكلمات ومنطوقها ،ب�أنه ربما
كان هنالك �شيء من �صناعة البرونز في م�صر �آنذاك ب�صفتها �صناعة محلية م�ؤكدة فيما بعد
وال�سيما في ور�ش نقراتي�س.
خالل ا أللفية ا ألولى قبل الميالد� ،إبان االحتالل الهليني،
ّ

ا�ستخدم البرونز ف� � ��ي �صناعة ا أل�سلحة التي بد�أت تزدهر منذ حكم ا أل�سرة الثامنة ع�شرة،
زمن الفتوحات الكبرى .وكانت ت�صنع منه (�أو من النحا�س) �أزاميل كبيرة �أفاد منها الحرفيون
ف� � ��ي نحت الجير وحفر ا ألح� � ��رف الهيروغليفية على �أكثر الحجارة ق�س� � ��اوة .وكان يمكن �صنع
المراي� � ��ا ،التي تعد من �أ�شياء الترف ،من هذه الم� � ��ادة نف�سها منذ زمن قديم جداً :مثالها تلك
الع�شرة في ظل
الم� � ��ر�آة التي عثر عليها ف� � ��ي قبر رني – �سنب (من �سكان طيبة وع�ضو مجل�س َ
حكم �أمنمحات الثاني ،من ا أل�سرة الثانية ع�شرة) وكانت ت�شتمل على قر�ص برونزي وقب�ضة من
ا ألبنو�س ملب�سة برقاقة من الذهب� .صنعت �أي�ضاً �أوعية خا�صة بالملوك وا ألغنياء من البرونز.
وال�سيما بعد
وكان� � ��ت التماثيل البرونزية ال�صغيرة (التي تمثل �آلهة ب�ش� � ��كل خا�ص) كثيرة جداً،
ّ
المرحلة الفرعونية بدقيق العبارة ،خالل ا أللفية ا ألولى قبل الميالد.
�أول م� � ��ادة ا�ستُعملت هي الحديد النيزكي ،في الطقو�س ب�شكل خا�ص ،غير �أنها بقيت نادرة
اال�ستخدام ن�سبياً ،لكن عثر على مجموعة قالئد م�صنوعة من هذه المادة.
وخ� �ل��ال مرحلة الفراعنة رم�سي�� � ��س ،كان الحديد ال�صرف ي�ستورد م� � ��ن كيزوواتنا (مملكة
�آ�سيوية كانت تقع بين جبال طورو�س والبحر ا ألبي�ض المتو�سط)� ،إحدى المقاطعات الخا�ضعة
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�آنذاك لملك الحثيين .وكان ا�ستخدام الحديد قد و�صل �إلى �آ�سيا �إبان غزوات ال�شعوب الهندو
– �أوروبي� � ��ة القادم� � ��ة من القوقاز ف� � ��ي بداية ا أللفي� � ��ة الثانية قبل الميالد؛ وق� � ��د عمل الملوك
الحثي� � ��ون على �إيجاد احتياطيات من ه� � ��ذا المعدن في مملكة كيزوواتنا ،حليفتهم؛ وهنا كانت
تنقى خام� � ��ة الحديد وفيها �أقيمت م�شاغل وور�ش �سالح ملكية .وي�شير ن�ص ر�سالة موجهة من
العاه� � ��ل الحثي هاتو�سيلي الثالث �إلى رم�سي�� � ��س الثاني ،اللذين عقدا قبل وقت ق�صير معاهدة
�س� �ل��ام و�صداقة ،نحو ع� � ��ام (1276ق.م)� ،إلى عملية �إر�سال حديد �ص� � ��رف �إلى م�صر ا�ستجابة
لطلب من الفرعون:

فيما يخ�ص الحديد الذي كتبت لي ب�ش�أنه ،ال يوجد حالياً حديد بين احتياطياتي منه في
كيزوواتنا .ولي�س الوقت منا�سباً ا آلن ل�صنعه؛ �إال �أني �أمرت ب�صنع حديد �صرف من �أجلك .لكن
ل� � ��م ينجز حتى تاريخه� ،س�أر�سله لك حالما ي�صير جاه� � ��زاً .ال يمكنني �أن �أر�سل لك في الوقت
الحا�ضر �سوى خنجر من الحديد.
وم� � ��ع نهاية عهد الفراعنة رم�سي�س ،وخالل ا أللفية ا ألولى ،تطور التعدين �شيئاً ف�شيئاً على
�ضفاف النيل� ،إال �أن ا�ستعمال الحديد بقي ب�شكل جوهري مخ�ص�صاً ل�صناعة ا أل�سلحة .وكانت
م�صر تنتمي بعد �إلى ح�ضارات الع�صر الحجري �أ�سا�ساً.

ا ألخ�شاب
لم تكن م�صر غنية ب�أنواع الخ�شب المختلفة� ،إال �أنه �أمكن ا�ستخدام ال�ضروب المحلية في
البناء والنحت ،في حين كانت ا ألخ�شاب القا�سية والثمينة ت�ستورد من �آ�سيا و�إفريقيا.

والد ْوم) ،والتي� � ��ن ،والبر�ساء  ،perseaوال�صف�صاف �شائعة
ل� � ��م تكن �أ�شجار النخيل (البلحَّ ،
اال�ستخدام من بين �أ�شجار البالد نحو (ع�شرة �ضروب)� .أ�شجار النخيل وحدها – التي ا�ستوحيت
ال�سعوف الطيعة وا ألنيقة -كانت م�ستخدمة
م� � ��ن قوامها �أعمدةٌ حجرية تزدان تيجانها ب�أ�شكال ّ
بعد قطعها وت�سويتها على �شكل رافدات غليظة في دعم �سطوح المنازل .لكن ا�ستخدمت �أي�ضاً
وال�سنط ،وا ألثْل.
�أ�شجار
ّ
الجميزّ ،
كان� � ��ت �أ�شجار ال�سنط (ا ألقاقيا) والجميز ت�صلح ل�صنع النعو�ش الب�سيطة والعادية في حين
كان� � ��ت نعو�ش الدرجة ا ألولى تنحت م� � ��ن الحجارة :الجير ،والغراني� � ��ت ،والبازلت .وكان نع�شا
ا ألمي� � ��رة ال�صغيرة موييت (ابنة الفرعون منتوحتب ،من ا أل�س� � ��رة الحادية ع�شرة؛ توفيت بعمر
خم�� � ��س �سنوات) الخ�شبيان ،اللذان عثر عليهما في طيبة ،مو�ضوعين داخل تابوت منحوت من
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الجير :التابوت الخارجي ،بطول (1.20م) ،م�صنوع من �ألواح من خ�شب الجميز تغطيه طبقة
م� � ��ن معجون المرمر وعليه كتابة منقو�ش� � ��ة مطلية با أللوان؛ كما عثر ف� � ��ي طيبة وبلدة الل�شت

عل� � ��ى توابيت �صنعت م� � ��ن �ألواح خ�شب الجميز وا ألث� � ��ل تعود �إلى م�صريي� � ��ن عا�شوا �إبان عهد
ا أل�س� � ��رة الثانية ع�ش� � ��رة .كان للخ�شب في الواقع �أهمية بالغة خالل تل� � ��ك المرحلة من الركود

االقت�صادي.

ا�ستخ� � ��دم خ�شب ال�سنط في �صناعة ال�صنادل الكبيرة؛ ومنه كانوا ي�صنعون �أ�سلحة خفيفة:
برنْغ (ي�سميه البع�ض الخذوف)  boomerangل�ضرب ا ألعداء ،بل �أي�ضاً ل�صيد الطيور
مثل َ
الب ْم َ

في م�ستنقعات النيل ،وقوامه هيكل خ�شبي م�سطح من جانب ومحدب قلي ً
ال من الجانب ا آلخر
ومنح� � ��ن بزاوي� � ��ة ( )140درجة تقريباً ،وله قب�ضة مد ّورة وذو ط� � ��رف �ضارب �أعر�ض من ج�سم
ال�سالح نف�سه.

وكان� � ��ت �أب� � ��واب المنازل تُ�صنع من خ�ش� � ��ب �شجرة الجميز الذي ا�ستخ� � ��دم كذلك في نحت
التماثيل على نطاق وا�سع� :أقدم تمثال خ�شبي معروف حالياً هو ذاك الم�سمى �شيخ البلد (من
ا أل�س� � ��رة الخام�سة) ،بارتفاع (1.10م) وقد �صنع من خ�ش� � ��ب الجميز على ا ألرجح .وكثيرة هي
التماثي� � ��ل الخ�شبية ال�صغيرة في الفن الم�ص� � ��ري :كانت قامات الفتيات الر�شيقة والفارعة في
عه� � ��د ا أل�سرة الثامنة ع�شرة تج�سد تج�سيداً �أبدياً عبر ه� � ��ذه المادة .ومن الجميز �أي�ضاً كانت

تنحت العيون ،والنماذج الم�صورة ،واللويحات التي ا�ستخدمها الكتبة والنا�سخون.

�إال �أنه لم توجد �صنوبريات في م�صر ،فلزم ا�ستيراد �أخ�شاب �أ�شجار ا ألرز التي كانت تنمو
عل� � ��ى منحدرات جبل لبنان ،و�أ�شجار ال�سرو وال�صنوبر م� � ��ن �سورية ،والطق�سو�س من طورو�س،

وكان� � ��ت تكلفهم ثروة كامل� � ��ة� ،إذ كان الم�صريون القدامى ي�ستوردونه� � ��ا بنفقات باهظة .ومنذ
ا أل�سرة الرابعة ،نحو (2700ق.م)� ،أر�سل الملك �سنفرو ،والد خوفو� ،إلى جبيل ،المرف� أ الفينيقي

الكبي� � ��ر� ،أ�سطوالً من �أربعين �سفينة ،عاد محم ً
وال�سيما من �أجل بناء مراكب
ال ب�أخ�شاب ا ألرز،
ّ
يتج� � ��اوز طولها ( )60متراً لتجوب �أعالي البحار؛ وتتالت هذه الرحالت طوال تاريخ م�صر،
�إذ كان� � ��ت البحرية الم�صري� � ��ة مخ�ص�صة �إلى حد كبير للتزود بخ�ش� � ��ب ا ألرز .وقد �صنع بع�ض
عنا�ص� � ��ر المعابد م� � ��ن هذا الخ�شب ،وا ألب� � ��واب �أحياناً؛ كما نحتت منه تماثي� � ��ل ملكية �صغيرة
نظ� � ��راً ل�صالبة هذه المادة التي ت�ضمن ا�ستمراري� � ��ة العمل الفني :مثّل �أحدها �سنو�سرت ا ألول
(م� � ��ن ا أل�سرة الثانية ع�شرة) ،وكان مكوناً من ( )16قطعة من خ�شب ا ألرز مترابطة ببالغ الدقة
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والمه� � ��ارة؛ ومن هذا الخ�شب �صنع� � ��ت �أي�ضاً عرو�ش ملكية :ك�أحد تلك العرو�ش التي عثر عليها
ف� � ��ي قبر توت عنخ �آم� � ��ون .و�أحياناً ،كانت ت�صنع منه توابيت كب� � ��ار الموظفين و�أقاربهم :مثاله
التابوت الم�ستطيل لل�سيدة �سنبتي�سي (ن�سيبة وزير ا�سمه �سنو�سرت ،من ا أل�سرة الثانية ع�شرة)،
وقد اكت�شف في الل�شت وكان خ�شبه ملب�ساً برقائق من الذهب .ومن خ�شب ا ألرز �أي�ضاً �صنعت
�صناديق �صغيرة كثيرة وفاخرة الحتواء حلي ومرايا ومواد تجميل ح�سناوات م�صر القديمة.

كان� � ��ت القبائل التي تعي�ش في قلب �إفريقيا ،في النوبة وبالد ال�سودان الحالية ،ت�أتي حاملة
ال�سهامات �إلى
الخ�شب ا أل�سود الثمين ،ا ألبنو�س ،وخ�شب ال�صندل تكريماً للفرعون .وتعود هذه إ
زم� � ��ن قديم جداً :وهك� � ��ذا ،فقد اكت�شف لويح من خ�شب ا ألبنو�س يعود �إلى بداية ا أل�سرة ا ألولى
اللهة
نحو (3200ق.م) يحمل ا�سم الملك عحا ويمثل بالحفر النافر �صورة م�ستن�سخة عن معبد إ
نيث القديم� ،إلهة �ساي�س .كانوا ينحتون من خ�شب ا ألبنو�س �أ�شياء ثمينة وتماثيل ملكية �صغيرة:
من بينها ب�شكل خا�ص تماثيل للفرعون �أمنحتب الثالث والملكة تي .وكان ب�ؤب�ؤ العين في معظم
يتكون م� � ��ن قطعة �أبنو�س م�صقولة ت�ضفي لمعانها على
التماثي� � ��ل (الملكية والخا�صة با ألفراد) ّ
نظر من يراها .وقد ا�ستعمل خ�شب ا ألبنو�س كثيراً في �أ�شياء التبرج .وتعود نجارة ا ألبنو�س �إلى
عرفت العالم الكال�سيكي بخ�شب ا ألبنو�س :ا�سم
زم� � ��ن بعيد من تاريخ م�صر؛ وم�صر هي الت� � ��ي ّ
بالغريقية ،و ebenusبالالتينية .وما تزال
ه� � ��ذا الخ�شب بالم�صرية  hebenو�أ�صب� � ��ح  έβενοςإ
الكلم� � ��ة هي نف�سها في اللغ� � ��ات الحديثة؛ �أما خ�شب ال�صندل ،فكان� � ��وا ي�صنعون منه المنا�ضد
الفخمة المر�صعة غالباً بالعاج.

العاج
ا�ستعمل ال�صناع الم�صريون المهرة العاج منذ زمن مبكر جداً نظراً لتوافره بكثرة من �أنياب
ا ألفيال؛ فه� � ��ذه المادة ناعمة ومل�ساء و�سهلة ال�شغل .وقد عثر في مواقع المخيمات التي تعود
في تاريخها �إلى الع�صر الحجري القديم (ا أللفية ال�سابعة  /ال�ساد�سة قبل الميالد) على �أدوات
منحوت� � ��ة من العظام ،والعاج ،والخ�شب .كما اكت�شفت �أ�ساور وقالئد تحوي حلياً من العاج تعود
ف� � ��ي تاريخها �إلى الع�صر الحجري الحديث (ا أللفي� � ��ة الخام�سة) .ومنذ بدايات مرحلة ما قبل
تتكون من العاج ،لكن
ا أل�سر (ا أللفية الرابعة) ،راحت تماثيل �صغيرة تمثل �أ�شخا�صاً وحيوانات ّ
غي� � ��ر متقنة ال�صنع .وعثر �أي�ضاً على عدد كبي� � ��ر �إلى حد ما من ا ألم�شاط ،ومقاب�ض المديات
المنحوتة من العاج ،التي يمكن ت�أريخها – كتلك المدية التي وجدت في جبل العركى في م�صر
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حفر نافر على
العلي� � ��ا ،ومحفوظة حالياً في متحف اللوفر بباري�س :نحتت م� � ��ن العاج ويوحي
ٌ
مقب�ضها بمو�ضوع جلجام�ش ،وهو مو�ضوع �سومري في ا أل�صل.

بق� � ��ي الع� � ��اج مادة ا�ستعمال �شائعة خ� �ل��ال تاريخ م�صر كله .وقد وج� � ��دت منذ عهود ا أل�سر
ا ألولى تماثيل عاجية �صغيرة كثيرة جداً في القبور التذكارية الملكية الجوفاء في �أبيدو�س وفي
ا ألنقا�� � ��ض الحالية لمعبد �أوزيري�س القديم ج� � ��داً ،القائم في المدينة نف�سها .والالفت لالنتباه

ب�ش� � ��كل خا�ص ه� � ��و ذاك التمثال ال�صغير للملك خوفو (من ا أل�س� � ��رة الرابعة) ،بارتفاع (� )5سم،
ويعد التمثي َل الوحي� � ��د المعروف حالياً عن باني �أكبر
والمحف� � ��وظ حالياً في متحف القاهرة،
ّ
�أه� � ��رام الجيزة .وفيما بعد ،في �أغلب ا ألحي� � ��ان� ،ستغدو المواد الم�ستخدمة في نحت التماثيل
الملكي� � ��ة �أكثر �صالبة وقادرة على ت�أمين ا�ستمراري� � ��ة وبقاء العمل .وقد �صورت تماثي ُل �صغيرة
من العاج اكتُ�شفت في قبور الل�شت ،وتعود في تاريخها �إلى مرحلة حكم ا أل�سرة الثانية ع�شرة،
قزم يرق�ص ،و�أ�س ٌد يح�صر �سجيناً نوبياً.
ٌ
مو�ضوعات �أكثر تحرراً� ،أال وهي ٌ

ا�ستعم� � ��ل العاج طوال التاريخ الم�صري في �صنع �أ�شي� � ��اء كثيرة .ومنذ �أقدم الع�صور� ،أمنت

الع�صا البي�ضاء بي� � ��د الفرعون ،والم�صنوعة من العاج� ،إ�شارة تكري�س ال�سجناء الطق�سية .وفي
زم� � ��ن الحق ،غالباً ما ا�ستن� � ��دت نجارة ا ألبنو�س على العاج في التر�صي� � ��ع ،حيث �أ�ضفى �إ�ضاءة
لطيفة على �أ�شياء التجميل ،والقالئد ،وال�صناديق ال�صغيرة ،واللعب ،وا ألختام ،وقوائم ا َ أل ِ�س َّرة.

وكانت للخناجر �أحياناً مقاب�ض من العاج.

كان� � ��ت م�صر تتزود بالعاج على نطاق وا�سع .وقبل الحقبة التاريخية ،كانت ا ألفيال ما تزال
تعي�� � ��ش جنوبي م�صر مثلما يدل على ذلك اال�سم الذي �أعطي إلقلي� � ��م م�صر العليا� :آبو� ،إقليم

الغريق .ولكن �سرعان ما نقل الحيوان موطنه
الفي� � ��ل – ومن ثم فيما بعد ا�سم �ألفنتين ل� � ��دى إ
�إلى �أماكن �أبعد في الجنوب بعد مطاردته الم�ستمرة .ونعرف اليوم ،بف�ضل ر�سوم قبور ا أل�سرة
الثامن� � ��ة ع�ش� � ��رة في طيبة ،تلك القواف� � ��ل الطويلة من تابعي الحكم الم�ص� � ��ري القادمين لدفع
�ضرائب تبعيتهم للفرعون �أو حاملين الهدايا تكريماً له :كانت حموالتها ثقيلة من �أنياب الفيل،
ونرى �أي�ضاً �أولئك ا ألفارقة ،في مواكب متتابعة ،قادمين من النوبة ،وال�سودان ،وبالد البنط ،بل

يجيين .وكانت �إيجة �آنذاك مركزاً مهماً للتجارة الدولية .وفي �آ�سيا ،كانت بالد نهري
�أي�ضاً إ
ال ّ
العا�ص� � ��ي والفرات منا�سبة لعمليات �صيد وا�سعة للفيل وت�أتي منها غنائم عاج كبيرة .ومعروفة

ه� � ��ي مفاخر كبريات حم� �ل��ات ال�صيد التي كان يقوم بها �أباطرة الني� � ��ل :يذكر �أحد الن�صو�ص
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ب�ش� � ��كل خا�ص حملة ال�صيد التي قام به� � ��ا تحوتم�س الثالث في ني ،بمملكة نهارينا (هكذا كان
الم�صريون ي�سمون مملكة ميتاني ،القريبة من نهر الفرات) ال�صطياد ( )120فيالً.
كانت هذه المادة ي�سيرةُ النحت موجود ًة على الدوام بين �أيدي �صناع م�صر المهرة.

الخزف
كان الخ� � ��زف الم�ص� � ��ري (المختلف عن خزفنا الي� � ��وم ،الم�صنوع من الت� � ��راب ال�صل�صالي
يتكون من نواة م� � ��ن المرو النقي �سهلة التفت� � ��ت يك�سوها زجاج
المغط� � ��ى بالط� �ل��اء الزجاجي) ّ
�صوان� � ��ي جداً ي�ؤلّف طالء مينائياً؛ ووجدت منه �أنواع مختلف� � ��ة و�ألوان متباينة� :أكثرها تداوالً،
ّ
الملو ُن بمركبات نحا�سية ،هو ا ألزرق �أو ا ألخ�ضر .والخزف في منظره على هذا النحو مناف�س
لالزورد والفيروز بتكلفة �أقل.
وخ� �ل��ال حكم الملك زو�سر نح� � ��و (2770ق.م) ،كان الخزف م�ستخدماً زين ًة جدارية� :ضمت
�آب� � ��دة ه� � ��ذا العاهل الجنائزية ( -هرم �سق� � ��ارة
المدرج) على عمق ( )28مت� � ��راً تحت ا ألر�ض-
ّ
�رات ومم� � ��رات مزدانة �أحياناً ب�ألواح خزفي� � ��ة باللون ا ألزرق .وفي مرحل� � ��ة �أقدم ،ما قبل
حج� � � ٍ
تتكون من الخ� � ��رز الخزفي .و�سرعان ما �أ�ضحى الخزف المادة
عه� � ��ود ا أل�سر ،عثر على قالئد ّ
المف�ضلة لدى الحرفيين لت�ستمر طوال تاريخ م�صر� :صنعوا منه تماثيل �صغيرة ،تمثل �أ�شخا�صاً
وحيوان� � ��ات ،وح�شرة الجعران (بعدد كبير ج� � ��داً) ،و�أختاماً ،و�آنية .ويمكن �أن ي�شاهد المرء في
معظم متاحف العالم تمثاالً لفر�س النهر من الخزف ا ألزرق ُر ِ�سمت على جوانبه وظهره �أزهار
لوت�� � ��س و�أوراق نبت� � ��ة البردي كما لو �أن الحيوان ينبثق من �سط� � ��ح مياه النيل؛ وال تح�صى �أي�ضاً
خدم ب� أ ٍيد تحمل
تماثيل ا ألو�شبتي ال�صغيرة التي كانت تو�ضع في القبور بجوار المتوفى :تماثيل ٍ
�زي ا ألعمال الزراعية) وكان عليهم �أن ي�ستجيبوا (�أو�شب) لنداء ال�سيد
المجرفة والمعول (رم� � � ّ
المتوفى ،ويتابعوا زراعة �أرا�ضيه ا ألزلية ب�صورة �سحرية.
ومن الخزف �أي�ضاً ،عثر على م�ؤن قرابين (فواكه وخ�ضار) في الل�شت قرب هرم �أمنمحات
ا ألول (من ا أل�سرة الثانية ع�شرة)؛ وكانت �ألواح من الخزف ا ألزرق ت�ستخدم موائ َد وتكتمل هذه
الدعوة �إلى الع�شاء ا ألبدي بوجود تماثيل ُخ ّدام منمنمة.

�صحار ،ا ألر�ض اال�ستثنائية ،تمنح �أحا�سي�س الب�شر
هك� � ��ذا كانت م�صر ،ا ألر�ض الثرية و�سط
ٍ
م�شه� � ��داً ونوراً ال نظير لهما .كانت موادها متنوعة ،كثيرة ،ت�ستحث الحرفيين وال�صناع المهرة
على العمل .وقد �أجاد ه�ؤالء ،على مدى ثالثة �آالف عام� ،إبدا َع تعبير فني مميز ،متجدد غالباً،
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�أبع� � ��د ما يكون عن الرتوب ،على الرغم من وجود مبادئ �أ�سا�سية كبرى؛ وبقي الفن الت�صويري
حراً في الغالب نوعاً ما ،مفعماً بح�س الفكاهة ودون قيود مهمة .ويتحدثون حتى ا آلن �أحياناً،
ح�س� � ��ب كتاب كال�سيكيي� � ��ن ،عن وجود فهر�س �ص� � ��ور ثابت� ،إن لم يكن ع� � ��ن جمودية في الفن
الت�صويري الم�صري� .إال �أن ح�سا�سية الم�صريين كانت �أكثر اتقاداً من �أن تبقى �سكونية وجامدة
ف� � ��ي �أطر م�سبقة الو�ضع .ذلك �أن الفن الم�صري لي�س بحثاً عن �ش�أن جمالي وح�سب ،بل �أي�ضاً
عبر هذا الفن عما هو
و�سيلة الرتقاء الخلود؛ و�إلى جانب جمال ا أل�شكال الرهيف على الدوامّ ،
نج َزت في ذاك الزمن
ما بعد الطبيعة الحقيقية ،التي �أ�ضفت قيم ًة خا�صة على ا ألعمال التي � ُأ ِ
الغاب� � ��ر على �ضفاف النيل؛ �أعمال �شاهدة على وجود فل�سفة بخ�صو�ص الحياة والموت ،وحول
عوامل الحياة ا ألبدية� .إنه عالم من ال�صور تكاد الحياة تدب فيه.

الم�صدر
(1)- L`art et la vie dans l`Égypte pharaonique, Claire Lalouette Fayard, 1992, ParisFrance. Pages 16 – 39.
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الديـــوان
ال�شـــــعر:

¯
¯
¯
¯

منك �أبد�أ
ِ
نهايات
ق�صائد
�أع�شــابٌ تَغْ ِمــ ُز النَّـدى

نزار بريك هنيدي
وفيق �سليطين
نا�صر زين الدين
فهد ديوب

ال�ســـــرد:

¯
¯

�أيام الفرا�شة
�آه يا �ضنا!
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منك �أبد� أ
ِ

ال�شـعـر...

منك أ�بد أ�
ِ
نزار بريك هنيدي

في المدا ِر الذي قذفتني �إلي ِه
�صوتك
اختالجة ِ
تاهَ ت حوا�سي
وف ّكتْ جمي َع ارتباطاتها بي
فعم الظال ُم
َّ
بهي
ظال ٌم ٌّ
ي�شع�شع أ�رجا َء روحي
�شهي
و�صمتٌ ٌّ
ُ
يقول الذي لم يق ْل ُه الكال ُم
ك أ�نّ الوجو َد تك َّث َف في فجو ٍة
من �ضيا ْء
أ�و ك أ�نَّ الزمان تو َّق َف

في برهة
من بها ْء
ال�سطر
والذي ِخل ُت ُه �آخ َر
ِ
ما كان �إال
نثار �س ؤ� ٍال
تطاي َر
في جنبات الف�ضا ْء!
***

يك
بين ك ّف ِ
أ�فرغتُ �س ّل َة عمري
وما كان فيها
مطر خ ّل ٍب
�سوى ٍ

 -العمل الفني :لوحة ملونة للفنان �أنور الرحبي.
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ِ

كثيف
وهوا ٍء ٍ
ظالل ُ
تنيخ بكلكلها
وب�ضع ٍ
فوق �صدري
ُ
َ
الح�شائ�ش
فكيف َن َمتْ في جرودي
َ
كيف ا�ستفاقتْ
خمائ ُل زهري؟
***

يداك
في الفرا ِغ الذي َط َّوقت ُه ِ
ا�ستعدتُ كياني !
عطر
َّ
تفج َر في داخلي نهر ٍ
العمر
وفا�ض على �شاطئ ِ
موج أالغاني
ُ
خ�شب الروح قطر الندى
تد َّف َق من ِ
أ�ورقت أ��ضلعي
الـعــدد � 689شـــباط 2021

وا�ستكانت �إلى وق ِع خطوي
ُ
الزمان !
�صروف
ِ
***

منك أ�بد أُ�...
ِ
ك ُّل الذي كانَ قب َل ِك وَهْ ٌم...
وباط ْل !
ْلم ْ
ت�ضئ نجم ٌة،
َ
قبل عي َن ْي ِك ،ليلي
وقبلهما،
لم َت ِر ْد نب َع قلبي أاليائ ْل
ْلم ُي َر ْف ِر ْف على �شرفتي،
َ
قبل َوج ِه ِكٌ ،
طيف
عبير ِك
وقبل ِ
و�س ِعها،
ما كان في ْ
121

منك �أبد� أ
ِ

تفوح الخمائ ْل
أ�ن َ
َ
قبل َف ْج ِر ِك
�ضباب اغترابي
لم َي َت َب َّد ْد ُ
َ
وقبل ان ِهما ِر مفا ِت ِن َب ْر ِق ِك
ْ
الجداول !
لم َت ْج ِر بين �صخوري
نت فاتحتي
أ� ِ

وختا ُم كتابي
فك ُّل الذي جا َء قب َل ِك
وه ٌم ...وباط ْل
وبعدَ ِك
كل الذي �سيجي ُء
�سراب ...وزائ ْل !
ٌ

❁
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ال�شـعـر...

نهايات
وفيق �سليطين

�سورة ال�شعراء

بالريح والفو�ضى
بيو ُتنا مجدول ٌة
ِ
وال بر ٌق ي�شي ُر...
بيوتنا ي�سكنها رحي ُل َنا
ال قم ٌر يدو ُر في �سمائها
ال ظ ُّل...
ال هجي ُر.
بيو ُت َنا...
نحملها،
نم�ضي بها في جه ٍة مجهول ٍة
العالم ال�ضري ُر
يع�شو �إليها ُ
مجنون ٌة...

منيع ٌة...
ُمباح ٌة...
ي�ض ُّل فيها ال َق ْ�ص ُد حين يهتدي،
بيو ُتنا...
ال حج ٌر يح ُّد من وثبتها،
	ال مرف أٌ� تر�سو به،
ٌ
�شاطئ أ�خي ُر.
ال
هم

خل ّيونَ منهم...
خليون من ك ّل ْ
توق.

 -العمل الفني :لوحة ملونة للفنانة جمانة جبر.
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نهايات

ال...
علي.
لي�س بيني وبيني هنا ما يد ُّل ّ
ِق ْ�صد ٌة تتمر أ�ى عليها الدهو ْر
أ�خذتني �إلى بيتها،
ور أ�يتُ الجمي َع ْ
هناك.
ْ
ارتباك،
دون أ�دنى
علي،
كنتُ أ��س ّل ُم فيهم ّ
وجهي مختلط ًا بالوجوه!
و أ�رى َ
تر ّقب

قليل...
بعد ٍ
�ستم ُّر جناز ُة هذا العالم.
مقلوب،
ال�شارع
ٌ
تتح ّر ُك فيه ُ
ظالل الموتى...
الحائط
تهت ُّز ال�شا�ش ُة في عين
ِ
لم ُ
حد...
يك في
الموكب من أ� ٍ
ِ
قليل،
بعد ٍ
قليل...
بعد ٍ
�ستم ُّر غياب ًا
	ال ٌ
حدث،
	ال ت أ�ويل
بعد قلي ْل!

و أ�نا بينهم ال أ�بالي...
�ساعتي في الوجو ِه ّ
مه�شم ٌة،
ويدي غيرها...
وكتابي �ضاللي.
خل ّيونْ ...
مثلما ي�ستدي ُر فرا ُغ العيونْ .
و أ�نا...
َمنْ أ�نا؟
نجم
ال �سما َء وال َ
❁
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ق�صائد

ال�شـعـر...

ق�صائد
نا�صر زين الدين

أ� ُ
ذن فان�سان

ليك أ�ذني أ� ّيتها المر أ� ُة الثرثارة
«� إ ِ
خذيها وتحدّثي فيها
أ��ستطي ُع أ�ن أ��سم َع و أ�رى ب أ��صابعي».
فان�سان فان غوخ

أ�نا من قدّم لي فان�سانُ
في ليلة ميالدي أ�ذن ًا ميت ًة
وف ؤ�اد ًا بائ�س ًا ي�سعى � إ َّلي!
قال لي« :زائد ٌة عن حاجتي
عن وجهي الم�شبوب بال َّلهف ِة،
متاع ْك،
�ض ّميها �إلى أ�غلى ِ

�شئت فيها
ثرثري ما ِ
لن تريني بعد هذا اليوم
قرب ْ
بابك».
أ�بكي َ
علم
لم أ�كن أ� ُ
أ� ّني حينما أُ�غ�ضب ُه
كطفل
ُيم�سي ٍ

 -العمل الفني :للفنانة �أريج �أبو فخر.
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ق�صائد

يدي!
راجف بين َّ
ٍ
حينما أ�م�ضي �إلى غايات روحي
علي!
ظبي ًة ظامئة يق�سو َّ
كان ي أ�تيني خلو ًا
�شراب!
من ٍ
نقود أ�و ْ
لي�س في جعبته
المحبوب
ما يحم ُل
ُ
 أ�زهار ًا و أ� َثياب -
حلي ،أ�و ْ
�صناف ٍّ
عاتب ًا دوم ًا على روحي،
وال يلوي على �شي ٍء
�سوى لوحات ِه!
كن ح َّل،
ي�صحبها في أ�يِّ ُر ٍ
وجه ًا �شاحب ًا في ّ
ال�ضوءِ،
يخفي نزق ًا،
كالحو ِر
قام ًة ناحل ًة َ
راب.
ال�س ْ
يغ�شاها ّ
كنتُ �إذ ي أ�تي
أ�ناج ِي ِه في�سلو،
المجون،
�صناف
ِ
و أ�ع ّزيه ب أ� ِ
ببغا ٌء كنزها ٌ
ري�ش به ٌّي،
ول�سان قذ ٌر
الجنون!
تلهو به ح َّد
ِ
لعب ٌة خرقا ُء،
ال ي أ�وي �إلى مخدعها
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�إال �إذا أ�طف أ�ه الي أ� ُ�س
و أ��ضنا ُه الحنينْ .
لم أ�كن مفتون ًة بالفنِّ
وال�شعر،
ِ
وما تكتبه هذي الحيا ْة!
لم أ�كن م�شغوف ًة
بال َّلون والفر�شا ِة،
بالغربان �إذ َتهمي
القمح،
على حقل من ِ
أ
وبالزهار �إذ تنبتُ ،
في أ�ر�ض مواتْ .
حتاج
كنتُ أ� ُ
قربي،
�إلى من ي�شتهي َ
�صبح ًا وم�سا ًء
أ�ن يراني عا�شقي في حلم ِه،
نجم ًة م�شرق ًة
مل َء ال�سما ْء،
�صاحب ًا ُي ْبع ُد ع ّن ْي
والفقر
�شبح العزل ِة
َ
ِ
وويالت ال�سنينْ .
ِ
علم
لم أ�كن أ� ُ
أ� ّني حينما أ��سخ ُر من لوحاته!
�صباح بارد،
أ� ُ
لب�سه ذات ٍ
تاج ًا من ّ
ال�شوك
ود ّم ًا راعف ًا
مل َء الجبينْ !
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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�ستندمني

«حينما ت�صبحين عجوز ًا
 في الم�ساء وعلى �ضوء الفانو�س-جال�سة قرب المدف أ�ة تخيطين
نت تغ ّنين أ�بياتي
�ستقولين و أ� ِ
مجدني رون�سار
ب�إعجاب« :لقد ّ
يام كنتُ جميلة».
أ� َ
«بيار دو رون�سار».

�ستندمين...
حين يطفئ ُّ
حوب
ال�ش ُ
البهي
وج َه ِك َّ
مثل نجم ٍة!
دوب
وتحف ُر ال ُّن ُ
الـعــدد � 689شـــباط 2021

في الخدّين والجبينْ .
ُ
ال�سمرا ُء
وترجف أال�صاب ُع َّ
مثل �سعف ٍة،
ُ
الكوب الذي حمل ِت ِه
في�سقط ُ
ويجف ُل الف ؤ�ا ُد من نثاره
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الهم أ
والنينْ !
م�ستغرق ًا في ِّ
�ستندمين حين تعج ُز
حملك
ال ِّر ْجالن عن ِ
البيت،
نحو ِ
مقعد
تجل�سين فوق ٍ
فراح أ
والحزانَ
قا�سمك أال َ
الق�صي؛
بيتك
ترقبينَ ِ
ّ
من ع�شرين عام
لم يعد ي ؤ� ُّم ُه،
�سوى طيو ٍر
َ�شردتْ عن �سربها،
وال ّريح في هبوبها
تهديك أال�شواك
ِ
والغبا ْر.
تيك
والليل �إذ ي أ� ِ
مثل ه ّرة وحيدة،
تراقبين الباب
ع َّل �شخ�ص ًا عابر ًا يطر ُق ُه
و�إنْ يكن قد أ�خط أ� المزا ْر!
�ستهم�سين عندها:
هلل كم أ�ح َّبني
« ِ
هام م�شتاق ًا
كم َ
ْ
أ�مام منزلي!
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ّ
يحط نحلة عابثة
ال�صد ْر
فوق رحيق ّ
�شفاهي ال ّلمياء
يقطف من
َ
وردتينْ .
كم قالها في حزنه وي أ��سه:
«�ستندمين يا بلها ُء
الندم»!
حينما ال ينفع ْ
ال�ستُّون
عوامي ّ
وهربتْ أ� َ
ن�س
دونَ م ؤ� ٍ
في وح�شة الخواء
ّ
وال�ضج ْر!
عابث
ودون طفل ٍ
يم ُّر قربي �ساخر ًا:
«يا جدتي
قد نمت فوق مقعد مب ّلل
فلتمعني النظ ْر»!
يا ليته يجيئني ثانية
ُ
ي�شرق في ظلماء روحي
كالقم ْر،
يا ليته يغفر لي حماقتي
ال�سماء با�سم ًا
ي أ�خذني �إلى ّ
ّروب
ولتختفي الد ُ
والبيوتُ وال َب َ�ش ْر!
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ع ّبا ُد �شم�س

�صبح
وماذا �س أ� ُ
كئيب؟!
ليل ٍ
من بعد ٍ
أل�ستح�ض َر الغائبين
و أ� َ
بعث أ�رواحهم
من جديدْ.
أ��صي ُر بنا ًء بديع ًا
الغيم
يك ّلله ُ
فيه قناط ُر عالي ٌة،
ع�شق
وقنادي ُل ٍ
�صبح أ��شجا َر حور
أ� أ� ُ
ُّ
تلف المكانَ ؟!
ودالي ًة ع َّر�شتْ
فوق م�صطب ٍة
َ�س َكنتْها الع�صافي ُر؟
ماذا أ��صي ُر
أل�ستح�ض َر الغائبين؟!
زقاق ًا يز ِّنره الور ُد
البيت
خابي ًة قرب ب ّوابة ِ
أ�م يا�سمين ًا غزير ًا
يعانق �سور الحديقة
يغري البعيدْ.
أ��صي ُر و�ص َّية أ� ٍّم
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تهده ُد أ�طفالها!
فتعيد زمان ًا �سعيد ًا
قرب ف ؤ�ادي،
يل ُّم أالحبة َ
يناغونني
حين أ�حبو �إليهم
و أ��سكنُ أ�ح�ضانهم،
ُ
والحقول الق�ص ِّي ُة
من خلف �شعري ِّ
الطويل تميدْ.
�صبح
وماذا �س أ� ُ
كئيب
ليل ٍ
من بعد ٍ
أل�ستح�ض َر الغائبين؟
و أ� َ
بعث أ�رواحهم
من جديدْ.
نواح ًا �شج ّي ًا
يل ُّم ال َّثعابينَ بالقرب مني،
يج ِّم ُع ذ ؤ�بانَ وهمي وظ َّني،
هال ًال ق�ص ّي ًا
يراو ُد حلمي
غراب وحيدْ،
ظالم ٍ
ينير َ
�صبح ما ًء وطين ًا؟
أ� أ� ُ
�شم�س
لتنبت أ�زها ُر ع ّبا ِد ٍ
على ج�سدي،
�صباح م�سا ٍء
فتدو َر َ
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تراقب عودتهم،
َ
وتق ّلدَ أ��صواتهم
َّثم تلوي ب أ�عناقها:
أ�نهم لن يعودوا!
فت�شتم هذا الوجو َد
َ
البليدْ.
طائر

أ�م�ضيتَ عمرك قابع ًا،
جوم.
بين الخرائب وال ّر ْ
وبنيتَ ُع َّ�ش َك
وال�سقوف،
في القناطر ّ
روح َك
فال تغاد ُر قاع ِ
ّخوم!
ال تفارقها الت ْ
أ�نا ل�ست َ
مثلك؛
�شدّني التَّرحال
ظليل،
من رو�ض �إلى أ� ٍ
يك ٍ
كنت أ�هج ُر
حين يعرى الغ�صنُ ،
ْ
الخريف.
ت�شقى ال ّنف�س من ريح
و أ�عو ُد أ�دراجي �إذا ه ّل ال ّربي ُع
أ�جيء ن�شوان ًا بما �شاهدتُ ،
براح ه ّد أ�جنحتي
في أ�فق ٍ
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فال أ�خ�شى رياح الكون
تحملني �إلى الغابات،
ترفعني �إلى قمم الجبال
مع ّلق ًا فوق ال�صخو ِر،
الثلوج
و� إ ْذ تداهمني ُ
أ�لوذ ما بين ال�شقوق
ْ
الكهوف!
وفي
ولكم �صحبتُ أ�ح ّب ًة َ
�سرب!
ورفاق ٍ
كان لي في كل ركن زر ُت ُه
�إ ٌ
لف بنيت ألجله أ�ع�شا�ش
خ�صب
ٍ
ل�ستُ َ
مثلك!
َ
عيناك هذا الوك َر،
أ�دمنتْ
أ� َ
طالل الذين م�ضوا
وهذي البئ َر
الجديب.
في القاع
ْ
قيم
ما عدت أ�قدر أ�ن أ� َ
بقرب َ
روحك،
أ�ن أ�ظ َّل مق ّيد ًا بطقو�س َ
حزنك،
�شم�س يومي �آذنت تهوي
المغيب!
ويخنقني
ْ
غ ّر ْد على أاليام لحن ًا وادع ًا،
َ
نجواك
ع َّل الذي ي�صغي �إلى
ي ؤ�ن�س ُه الحنينُ
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كانت ك ّل ذنبي.
َ
المحزون
هديلك
ق ّلي بحق
ِ
كيف أ�ظ ُّل قربك قانع ًا

فال يغاد ُر ِخ ْل�س ًة!
واجه ْر ببوحك أ� ّينا ربح الكثي َر
و أ� ّينا خ�س َر القلي ْل!
ال؛ل�ستُ أ�بقى
�سوف أ�نف ُر طائر ًا،
قد ال أ�رى وطن ًا لقلبي
وارح
الج ُ
قد تم ّزقني ّ
ر�ض،
في أ�قا�صي أال ِ
فالحر ّية ال ّرعناء

بكفاف َ
عي�شك؟
من �سيذ ُكرنا �إذا وه َنتْ جوانحنا
ياح
وهدّتنا ال ِّر ُ
على مدارجها
ووارانا أال ْ
فول؟!
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�أ
النـدى
ع�شــاب ت َْغ ِمــزُ َّ
ٌ

ال�شـعـر...

أ�ع�شــابٌ َت ْغمِ ُ
ــز ال َّنـدى
فهد ديوب

()1
مرافئ ال�صــمت

الحقول
الغ�ضب �سري َر
َك َّفنَ
ُ
ِ
القلق َ
ت ّو َج ُ
عر�شه
		
حمل رغب َته البي�ضا َء
و أ��سدل ال�ستا َر
عبث ًا يحاول ال�ضو ُء
الليل
َو ْق َف انهيا ِر ِ
		
تم�شي قام ُته الرمل ّي ُة
ت�صعد َ
		
جبال النوم,
		
مراكب الطفولة ال ت أ�تي
ُ

ج�سدها
هاكم امر أ� ًة تثقب َ
لحاف الماء
تحت ِ
ُ
		
خيول ال�شعر تم ّز ُق
ال�ضباب
َ
		
تقطع لحظ َة االختيار
َع َب َر جلجام�ش َّ
خط الموت
		
أ�طلق �صيحة أالزل
		
الت َم َ�سه بين راحتيه
			
أ�فاق هَ رم ًا,
نه ُر الي أ��س ،أ
		
مل أ�طرافه
		
َب َ�ص َق على الن�صائح
			
و أ��شيا َء متفرقة
		
تع ّرى الفجر قلي ًال

 -العمل الفني :الفنان مطيع علي.
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�أ
النـدى
ع�شــاب ت َْغ ِمــزُ َّ
ٌ

رجل
م ّر النهار بال أ� ٍ
فوق �شرفة أالفق
		
حزمت ال�شم�س أ��شياءها
ِ
أ�لقتْ ق�ص َة الوداع
عندها ه ّلل ال�صمت
ع�شاب الذاكرة
أ� ُ
تغم ُز الندى
في ّلجة الزحام
تهرول الريح كيال
يداهمها �شلاّ ل الحي�ض
َ
لتغ�سل الموا�سم
عيونُ الرماد
ال يزال المطر يع�شق قام َته
		
ل ّون البح ُر �شفاهَ ُه
في ح�ضر ِة الثلج		
()2
جرائد اخلطيئــة

�شواطئ ال َعدَ ِم تحترق
الروح َ
بيا�ضها
تم ّزق ُ
�صهيل الكلمة أالول
الم�ستقيم
ين ُّز خج ًال من وجهه
ِ
تل�سع امر أ�تي زجاج أالنوثة
تح�سب ًا لخطيئة الثلج
ّ
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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�أ
النـدى
ع�شــاب ت َْغ ِمــزُ َّ
ٌ

ُ
الملهوف
ج�سدُها
َ
الم�ستحيل
يخنق
يك�سر أ�نين البنف�سج
ّ
هم�ستُ في الفراغ
أ�ن يخطفني �إليه -يرميني على �ضفاف الم�ساء
يخ ِّبئ ال�صباح حمر َت ُه
ب أ��سمال النخيل
أ��صابع الزيتون
تفق أ� عيون الطوفان
أُ�ك ّفنُ ال ُـج َمل ال�صريح َة
أ�لم�س ج�سدها الم�ضطرب
منت�صب كاالنتحار
و أ�نا
ٌ
يرمي ذاته �إلى الماوراء
ِّ
ينظف عينيه ب آ�المه
أ��شعاره الم�س َّننة ِّ
يمزقها المكان
هذه الجبال المحنطة ب أ�وهام
المجد
ُ
تحا�صر أال�شياء...
�صراخها
حكاي ٌة ُتز ِك ُم أالغنية

❁
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()3
ر�ؤيـــا

كنا ُ
نغازل رغباتنا
حينما غادر الوادي
حام ًال ظالله
نعاتب أ�ج�سادَنا
ُ
ألول م ّرة -لي�س للمجنون أ�بعا ٌد
نف�سها -الح قطا ٌر خجو ٌل
ا آلالم ُ
تع َّلقتُ بثوبه البارد
خر
تركتُ نف�سي على ال�شاطئ ا آل ِ
� ّصوبتُ م�سد�سي
نحو الما�ضي
خرجتُ من أ�وراقي
الدوائر أالخرى
ُ
مرو ٌج ت�سكنها
الخيول الجامحة
�سراب المالئكة
و أ� ُ
لي�س أ
لل�شياء �صل ٌة بوجو ِدها

❁
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�أيام الفرا�شة

ال�ســـــرد...

أ�يام الفرا�شة
د .هزوان الوز

تداعيات أ�وىل

زمالئ ��ي جميع� � ًا ف ��ي المدر�سة كانوا يحب ��ون التقرب مني ك ��ي أ�ر�سم لهم �صوره ��م ال�شخ�صية
و�ص ��ور �صديقاته ��م ،حتى �إن بع�ض المد ِّر�سين طلب ر�سم �صور أ�فراد من أ��سرهم ،وهذا ما أ��شعرني
ب أ�هميت ��ي ألني أ�متلك موهبة تميزني من غيري ،و أ�مدن ��ي بن�شوة الحب والنجاح والح�ضور ا إلن�ساني
واالجتماعي ،حتى ال�شعر كان له ن�صيب في موهبتي.
لخ�ص ��ت حيات ��ي بم�شروع ب�سيط ال يحتاج �إلى �شركاء أ�و تمويل م ��ن أ�حد� ،شركائي في الم�شروع
الح ��ب وال�سالم .واقت�صر م�شروعي على الر�سم وال�شعر والمو�سيق ��ا والكتابة .اعتقدت أ�نه من هنا
تب ��د أ� الحياة وتنتهي ،ولطالما كن ��ت أ�تعجب من النا�س الذين ي�سعون وراء الج ��اه وال�سلطة والمال.
� أس�لت نف�سي :هل ه ؤ�الء المغ�ضوب عليهم في الحياة ألنهم يتعذبون في ال�سعي وراء أ��شياء كثير ًا ما
يكون مردودها عليهم الم�شكالت أ
والمرا�ض النف�سية؟!
 -العمل الفني :لوحة ملونة للفنان نبيل ال�سمان.
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كان ال�شع ��ر بالن�سبة � إ َّلي طيران الروح فوق أ�نقا� ��ض الحياة ،حينما كتبت ال�شعر كانت تختفي
الجدران من منزلنا ويتحول �سقفه �إلى �سماء ،وع�صافير العالم كلها تنتظر كي تقر أ� ماذا كتبت،
ث ��م تق ��وم بتلحين ق�صائدي وغنائه ��ا ،وزوارق العالم كلها تنتظرني لت أ�خذن ��ي في رحلة �إلى عالم
في مدفون منذ �سنين بعيدة ،وق�صائدي �سوف تحيي هذا الحب المدفون.
مجهول ،الحب ّ
أ��صب ��ح ال�شعر أ�جمل �صديق في حياتي ،و�شعرت ب أ�نني بحاجة �إليه في كل لحظة أ�عي�ش فيها في
ه ��ذا الكون الكروي المثقوب ،يت�سرب من جهاته كله ��ا الخير والجمال وال�سالم ،وي�ستقر في داخله
الحقد والخوف والموت فح�سب.
حت ��ى كتاب ��ة الق�ص�ص والرواي ��ات كانت ع�شق روح ��ي ،وال�سيما حينما تنمو العالق ��ة مع أ�بطال
ق�ص�ص ��ك ورواياتك ،ف�إنهم ي�صبحون أ��صدقاءك وتقترب من أ�رواحهم ،وتتقم�ص أ�دوارهم وتدافع
عنه ��م ،حينم ��ا تكتب رواية تحتاج �إلى الجميع ،وت�صبح أ�نت ابن ال�ش ��ارع ،وابن الحديقة وال�شجرة،
و�صدي ��ق الر�صي ��ف ،أ
والب الروحي للفق ��راء ،ت�صير ال�شرق ��ي الذي يحقق في جريم ��ة قتل الحب،
ت�صبح أ�نت الحرف والكلمة التي تبحث عن حقيقة الحياة و�سر الموت.
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الرواية هي �آالم ،هي أ�مل ،هي �إن�سان �ضائع على أ�ر�صفة التاريخ.
أ��صبح الر�سم وال�شعر والكتابة والمو�سيقا خبزي اليومي.
حاول���ت تع ّلم عزف العود ،لكن و�ضعي المادي لم ي�سمح لي أ�ن أ��شتري عود ًا .اكتفيت باال�ستماع
�إل���ى المو�سيقا ،و أ��صبح فريد أالطر�ش مطربي المف�ضل ،وبقي���ت �آلة العود تلك الفتاة الجميلة التي
ع�شقته���ا ولم أ��ستطع لم�سها أ�و تقبيلها ،أ�و أ�ن تجل�س ف���ي ح�ضني .أ�حببتها حب ًا عذري ًا من ُبعد ،لكن
�صوتها بقي يخترق أ�ن�سجتي ا إلن�سانية ،وبقيت ندمي وح�سرتي في الحياة ألنني لم أ�لم�سها ب أ��صابعي.
لو أ�نني لم�ستها كنت عرفت لماذا خلق اهلل لي هذه أال�صابع.
�إال أ�ن الر�س���م كان م�شروع���ي الحزي���ن و َت ْوقي ،ألنني لم أ��ستطع أ�ن أ�بي���ع أ�ي عمل فني .أ�غلب ما
لل�صدقاء ،وخ�سرت مادي ًا تكاليف أاللوان أ
أ�نجزته من لوحات أ�هديته أ
والقم�شة و�إطارات اللوحات،
واللوحة التي لم أ�هدها بقيت مركونة في زاوية الغرفة تنتظر ا إلفراج عنها ،و أ�حيان ًا تهدي لوحاتك
أل�شخا����ص مقربين ،وبع���د مدّة تكت�شف أ�ن اللوحة غير معرو�ضة ،ومرمية على ال�سقيفة ،وو�ضع بد ًال
منها عبارات دينية لتحمي البيت من الح�سد وال�ش ّر.
�شع���رت بقهر الفقر وا إلذالل الثقافي حينم���ا كنت أ�ر�سم ،الحب يحيط بكل جدران غرفتي التي
حولته���ا �إل���ى مر�سم ،وكان���ت لوحتي هم�سة من قلبي ،لك���ن لم أ��ستطع اال�ستمرار ف���ي هذا ال�صراع
بي���ن الروح وحاجات الحياة ،ال�صراع بين فل�سفة الح���ب والمتطلبات المادية للحياة ،هذا ال�صراع
تاريخي و أ�زلي ،لكنه تط َّور وتغيرت أ��شكاله ح�سب المجتمع.
كن���ت أ�راقب عيون الفنان وفرحه حينما يبيع عم ًال في معر�ضه ،و أ�تابع الحفاوة التي يحظى بها
مقتني اللوحات من �صاحب ال�صالة حينما يزور أ�ي معر�ض ،وكيف يقف الفنان بخجل أ�مام أ�عماله،
ينتظر الح�سنة أ�و ال�شفقة ل�شراء أ�حد أ�عماله .وحينما أ�زور معر�ض ًا للكتاب أ�الحظ ال�سعادة الغامرة
للكاتب لدى اقتناء عدد من الن�سخ من كتابه.
وب���د أ�ت أ��س أ����ل نف�سي :ه���ل الثقافة تعي�ش من خ�ل�ال الح�سنة وال�شفقة ،وت�سير نح���و الت�س ُّول كي
تكتمل عملية ال�شرنقة الثقافية؟
حينه����ا بد أ�ت أ�خ����اف من هذا الم�شروع ا إلن�ساني والروحي ،وال أ�ري����د أ�ن أ�دخل في هذا ال�صراع بين
الثقافة والمجتمع ،اخترت عالم المال ،وكنت �سيد الموقف في أ�ي حفل ثقافي أ�و معر�ض يقام ،لذا قررت
بعد ح�صولي على ال�شهادة الثانوية العامة االلتحاق بكلية التجارة واالقت�صاد ،اخترت اخت�صا�ص المال
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أ
والرقام ،ولم أ�رهن روحي ولم أ�كن أ��سير ًا ألي م�شروع ثقافي كي ال أ�ذل أ�و أ�قهر نف�سي ،وحقيقة أ��صبحت
أالرق����ام بو�صلتي في الحياة .أ��صبح الحب رقم ًا ،وال�صباح رقم ًا ،والم�ساء رقم ًا ،حتى القمر أ��صبح يعني
ل����ي رقم خم�س����ة .دخلت عالم ًا �سريع ًا ي أ�كل أال�شي����اء كلها التي تمر من أ�مام����ه ،دون أ�ن ي�ستطيع أ�حد أ�ن
يق����ف ف����ي وجهه ،لكن حقيقة روحي لي�ست هنا� ،إنها في المكان الذي ي�ستطيع القمر فيه أ�ن يغير ب�ضوئه
أال�شي����اء المعتم����ة بالحياة� ،إنه ال�شع����ر ...الفن ...أالدب ،هي القمر الذي �سيعي�����ش معي بقية حياتي ،ال
أ��ستطيع الهروب منك أ�يها الحب المجبول بالفن أ
والدب .و أ��س أ�ل نف�سي :هل هذا حب أ�و أ�مرا�ض نف�سية
تعي�ش داخلنا نحاول أ�ن نهزمها بالفن وال�شعر والمو�سيقا؟ ال أ�عرف ما الجواب .ما أ�عرفه أ�نني مري�ض
نف�سي وعالجي هو الفن ،لم أ� َ
�شف من هذا المر�ض وظللتُ بحاجة ما�سة �إلى مهدئات ثقافية ،مثل زيارة
المعار�����ض الفنية وق����راءة الروايات والمجموعات الق�ص�صية وال�شعري����ة� ،إذ بد أ�ت أ��شعر بجفاف روحي
والرقام ،لكن ذاكرة الطين أ
بع����د أ�ن دخل����ت عالم المال أ
واللوان و�ص����وت الع�صفور ورائحة النعنع أ�قوى
بكثير من هذا الجفاف ،ذاكرة الطفولة هي أالقوى وت�ستمر معك طوال حياتك.
تخرج���ت ف���ي الجامعة ،وح�صلت على عمل ف���ي �إحدى ال�شركات ،وكانت ال�شرك���ة في و�ضع مالي
�س ّي���ئ ،وتتج���ه نحو ا إلفال����س .عملت في ال�شركة بكل ح���ب و أ�مانة و�إخال�ص ،وكان ل���ي دور في وقوف
ال�شركة على قدميها من جديد وخروجها من غرفة ا إلنعا�ش و�إعادة الحياة �إليها ،مما أ�دى �إلى اكتمال
دورة الثق���ة والم���ودة بيني وبين أ��صح���اب ال�شركة ،و أ��صبحت واحد ًا من أ��صح���اب القرار فيها بعد أ�ن
تحولت �إلى �شركة رابحة ،وتحولت حياتي �إلى أ�رقام و أ�موال ومفاتيح خزنات وتواقيع و أ�ختام...
مرت ال�سنون ،وبد أ�ت أ�خاف أ�ن تتحول روحي �إلى أ�رقام وتواقيع و أ�ختام ،وللحفاظ عليها طرحت
عل���ى أ��صحاب ال�شرك���ة م�شروع ًا ا�ستثماري ًا ميزانيت���ه ال تتعدى الخم�سة بالمئة م���ن أ�رباحها .وافق
الجمي���ع على م�شروعي بعد أ�ن نجحت في اختيار الكلمات أ
وال�سلوب والم�س ّوغات له ،و أ�نه �سينعك�س
�إيجاب��� ًا على الدعاي���ة وا إلعالن لل�شركة ،وفي ت�سويق أ�عمالها .لكن حقيقة م�شروعي كيف أ�كون أ�حد
�صانع���ي االبت�سام���ة على وجوه الفناني���ن والكتاب ،و أ�دخل ال�سعادة �إلى قلوبه���م وذلك ب�شراء �إحدى
لوحاتهم أ�و ن�سخ من كتبهم.
وعل���ى الرغم من كل أالرقام أ
والم���وال والم�شروعات والعقود واالجتماع���ات لم أ�ن�س أ�نني كنت
أ�ح���د المظلومين في الحي���اة ،و أ�ريد أ�ن أ��ساعد ف���ي رفع الظلم عن ه ؤ�الء الفناني���ن والكتّاب الذين
يقدمون للحياة الحب والجمال من خالل الفن أ
والدب.
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ب���د أ�ت جولتي بزيارات المعار����ض الفنية وح�ض���ور أالم�سيات ال�شعري���ة والق�ص�صية كي تتعمق
معرفتي وعالقتي مع الفنانين أ
والدباء ،وبد أ�ت تلم�س الهم والوجع الذي يعي�ش في داخلهم ،بع�ضهم
مي�س���ور وه���م قلة يعي�شون حي���اة كريمة من خالل بي���ع لوحاتهم ،والغالبية غارق���ون في حياة الفقر
وم�ص���رون عل���ى متابعة الر�سم والف���ن ،وب�صعوبة باعوا �إح���دى لوحاتهم عن طري���ق الم�صادفة أ�و
الح�سن���ة .حتى ال�شعراء والكت���اب يعي�شون من خالل عملهم في �إحدى الدوائ���ر الحكومية والراتب
ال���ذي يتقا�ضون���ه في نهاي���ة كل �شهر .وال بد من االعت���راف ب أ�ن م�ستويات الفناني���ن مختلفة و�سوية
أالعمال الفنية التي ينتجونها متفاوتة ،منهم أ�عمالهم متو�سطة ومقبولة ،لكنك ت�شفق عليهم ألنهم
محبون للحياة وال�سالم واختاروا الطريق ال�صعب.
وج���دت نف�سي �ضمن المنظومة الثقافية الت���ي ال أ�حد يعرف كيف تعمل ،ومن يديرها ،و�إلى أ�ين
تتوجه� ،س أ�لت نف�سي :أ�ال يجب أ�ن يكون لي دور في توجيه المنظومة الثقافية �إلى الم�سار ال�صحيح؟
ق���ررت أ�ن أ�فعل أ�ي �شيء نح���و أ��صدقائي الفنانين أ
والدباء الفقراء ،وكنت �س أ�كون واحد ًا منهم فيما
ل���و اخترت طريق الف���ن بعد ح�صولي على ال�شهادة الثانوية العامة .وف���ي البداية اقتنيت عم ًال فني ًا
لفن���ان مه���م من أ�حد المعار�ض ،وكانت غايتي جمع أ�عمال فنية جيدة كي ي�سهل ت�سويقها م�ستقب ًال،
علي أ�بواب ًا كثي���رة من معارفي الفنانين� ،إذ لم يقم
وحت���ى ال تخ�س���ر ال�شركة ،لكن هذا االقتناء فتح ّ
أ�ي معر����ض فني ف���ي مجمل �صاالت العر�ض من دون أ�ن توجه لي بطاقة دعوة لح�ضوره ،وكانت هذه
فر�صتي ألطرح نف�سي ب�صفتي �شاعر ًا ،فال�شعر ما زال يعي�ش في روحي.
بع���د ذلك أ��صبح���ت من نجوم �صاالت الفنون والقنوات التلفازي���ة وال�صحافة بو�صفي �شخ�صية
ثقافي���ة و�شاع���ر ًا .وحقيقة أالمر أ�ن نجوميتي أ�تت من أ� ّني أ�ملك ما ًال و أ��شتري لوحات وكتب ًا� ،إال أ�نني
أ�حب ال�شعر و أ�كتبه وهو يعي�ش في داخلي ،لكن الظروف االقت�صادية و�ضغوط الحياة اليومية جعلت
حاج���ة أ�فراد المجتم���ع �إلى الخبز أ�كثر من حاجتهم �إلى ال�شعر ،ل���ذا كان ل�شعري المدعوم بالخبز
ح�ضور ثقافي.
وات�سع���ت دائ���رة اقتناء أالعم���ال الفنية ،وال�س ّيم���ا للفنانين ال���رواد ،لكن لي�س ه���ذا م�شروعي
ا إلن�سان���ي الثقافي ،أ�ريد ت�شجي���ع الفنانين ال�شباب باال�ستمرار في طري���ق الفن ،لذا ك َّثفت زياراتي
�إل���ى معار�ضهم ،واقتنيت ع�شرات اللوحات م���ن أ�عمالهم ،أ�عترف ب أ�نها ذات �سويات مختلفة ،لكني
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ر�سم���ت االبت�سامة على وجوههم ،و أ�دخلت الفرحة �إل���ى قلوبهم .حتى �إن العالقة معهم تطورت �إلى
تبادل الزيارات في مرا�سمهم ومنزلي.
ن�سي���ت من أ�نا ،ولمن هذه أالم���وال ،وتجاوزت باال�ستثمار المبلغ الم�سموح به ،وبد أ�ت �آخذ من
أ�موال ال�شركة من دون محا�سبة أ�و رقيب بعد أ�ن أ��صبحت رئي�س ق�سم المحا�سبة فيها .لقد أ�غراني
الحب ،و أ�غرتني النجومية ،ولم أ�عد أ�تمالك نف�سي بما أ�فعل ،الفرح وال�سعادة على وجوه الفنانين
أ�غرتن���ي و أ�ن�ستن���ي كل �شيء .كل يوم زيارة �إلى معر�ض فني و أ�كثر واقتناء لوحات منه ،أ��صبح لدي
مئ���ات اللوحات التي احتفظت بها في البيت الذي ح�صلت عليه من �إحدى الجمعيات ال�سكنية في
�ضواحي المدينة ،حتى منزلي الذي أ�عي�ش فيه َّ
تغطت جدرانه كلها باللوحات ،وزوجتي و أ�بنائي لم
يمانعوا ،حتى �إنهم �شاركوني أ�حيان ًا في اقتناء بع�ض أالعمال ،لكنني وقعت في م�شكلة كبيرة ،وهي
أ�ن عالقاتي ال�شخ�صية مع الفنانين كانت على ح�ساب نوع العمل الفني الذي أ�قتنيه ،حينما أ�حب
فنان��� ًا أ�و أ�عجب ب�شخ�صيته أ�قتني كثير ًا من أ�عماله بغ����ض النظر عن قيمتها الفنية ،ولم أ�كره أ�ي
فنان أ�و أ�تخذ أ�ي موقف �سلبي من أ�ي منهم ،جميع الفنانين بحاجة � إ ّلي و أ�نا بحاجة �إليهم جميع ًا،
وتط���ورت الحالة العاطفية لدي مع الفنانين ،وقررت أ�ن أ��ضع كتاب ًا عن أ�عمال الفنانين والمز ّيات
ا إلبداعية لكل منهم ،حتى �إن فكري ذهب بعيد ًا �إلى �إن�شاء متحف أ
للعمال الفنية التي اقتنيتها.
لقد زرعتُ فرح ًا داخل أ�رواح الفنانين� ،إال أ�نني في الوقت نف�سه زرعت حزن ًا أ�كبر في داخلي� ،إذ
ل���م أ�عد أ�فكر ب�شيء �س���وى أ�ن أ�بقى النجم الم�ضيء في �صاالت المعار�ض الفنية ومرا�سم الفنانين،
لك���ن م�شكلتي المالية مع ال�شركة كبرت ،وهذا م���ا لم أ�عد أ�فكر فيه وبعواقبه .أ�ريد أ�ن أ�عي�ش �سنين
قليلة أ�و أ��شهر أ�و أ�يام ًا معدودة ،و أ�فكك عقدي كلها التي زرعها الزمن في داخلي ،و أ�ن أ�حقق أ�حالمي
وطموحاتي كلها ،فقررت أ�ن أ�كتب ق�صة أ
للطفال ،ألنني كنت في طفولتي محروم ًا من قراءة ق�ص�ص
أالطفال ألنها لم تكن متوافرة في بيتي أ�و مدر�ستي ،و أ�تذكر أ�ن أ�حد أ��صدقائي في المدر�سة أ�عارني
ق�ص���ة ليوم واحد فح�س���ب ،و أ�نني قر أ�ت الق�صة ف���ي ذلك اليوم أ�كثر من ع�شر م���رات ،ولم أ��ستطع
الن���وم م���ن دونها ،نامت معي ف���ي فرا�شي .كان ا�سم الق�ص���ة «�سندريال» و أ��صبح���ت جميع الفتيات
الجميالت بالن�سبة �إلي �سندريال ،وجميع ق�ص�ص أالطفال التي كتبتها أ�رفقت بها ر�سومات للفنانين
الت�شكيليين على غرار مجالت أالطفال .كنت أ�توجه �إلى بيت أ�حد أ��صدقاء المدر�سة كلما �صدر عدد
جدي���د من مجلة أالطفال « أ��سامة» ،ي�شتريها والده ل���ه لكن ممنوع أ�ن يخرجها من المنزل ،القراءة
فح�سب في البيت خوف ًا على المجلة ،كانت المجلة تفرد �صفحة خا�صة أل�صدقائها ،تعر�ض �صورهم
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ال�شخ�صي���ة و أ��سماءهم وهواياته���م ،و أ�حيان ًا تن�شر ر�سومات لهم ،كم تمني���ت أ�ن أ�كون واحد ًا منهم
وتن�شر �صورتي و�إحدى ر�سوماتي.
العق���د تتراك���م في مخزوني ا إلن�ساني ،كنت أ�خاف أ�ن تتحول �إل���ى �شر أ�و مر�ض نف�سي ،لكن هل
أ��ستطي���ع أ�ن أ�ح���ل ه���ذه العقدة من خ�ل�ال أالرقام أ
والموال الت���ي أ�حركها؟ وهل أ��ستطي���ع أ�ن أ�قاوم
ر�سومات (البورتريه) ل�شخ�صيتي التي أ�غدق علي بها أ��صدقائي الفنانون جميع ًا ،والتي كانت تزيد
م���ن عظمت���ي ونجوميتي؟ لك���ن �إلى متى �س أ�بقى هارب��� ًا من حقيقة ما يجري ف���ي حياتي؟ ال أ�عرف،
لكني �س أ��ستمر �إلى �آخر لحظة� ،سوف أ�ع ّد حياتي مثل الفرا�شة ،أ�يام ًا جميلة فح�سب� ،سوف أ�عي�شها
بي���ن أالزه���ار ومع الع�صافير ،عمري أ�يام فح�سب ،هذا قرار اهلل ،أ�ل���وان الفرا�شة ت�شكل لوحة فنية
جميلة ،حتى هذه أاللوان هي على ح�ساب أاليام التي �سوف تعي�شها ،عك�س بع�ض القوار�ض التي تعي�ش
ف���ي الم�ستنقع���ات والمياه الملوثة عمرها أ�ط���ول بكثير ،هذه هي الحياة ،دائم��� ًا الجمال عمره قليل
ومح���دود ،والقبح عمره أ�طول ،كل �شيء مح�سوب ف���ي هذه الحياة ،ال يوجد �شيء مجاني .الفرح...
الجم���ال ...الح���ب ،هو �إنذار لخط���ر قادم ،لذا ال تفرح كثي���ر ًا ،وال تحب كثي���ر ًا ألن القادم مجهول
الهوية ،ولن ي أ�خذ �إذنك حينما يريد نزع الفرح من داخلك.
انته���ت أ�يام الف���رح ،وانتهت أ�يام الحب ،وانتهى عم���ر الفرا�شة ،و�سوف تذب���ل أالزهار .وبد أ�ت
ال�شرك���ة تطالبني أ
بالموال التي خ�سرتها ،وهي ماليين الليرات ،تجاوزتُ حدود أالمانة ألنني أ�ردت
أ�ن أ�عي�ش أ�يام الفرا�شة بين الفنانين أ
والدباءُ ،
و�ش ِّكلت لجنة من ال�شركة حجزت على بع�ض ممتلكاتي
وعوِّ�ضتُ قلي ًال من الخ�سارة ،ألن
و�سيارتي ،وتم التو�صل �إلى حل ممكن� ،إذ أُ�خذت اللوحات والكتب ُ
كثير ًا من اللوحات لم يتجاوز م�ستواها الفني الو�سط.
وحاولت مع �إدارة ال�شركة أ�ال يعرف أ�حد ماذا كنت أ�فعل ،وال�سيما الفنانون الت�شكيليون أ
والدباء.
اعتق���د الجميع أ�نني غني با إلرث الذي ح�صل���ت عليه من أ�هلي ،وهذه الفر�ضية الكاذبة كانت ال�سر
وال�س ؤ�ال الدائم بينهم :من أ�ين له هذه أالموال؟!
انته���ى الم�شوار مع الفن أ
والدب والحب ،وب���د أ�ت أ�فكر كيف �س ُيدفن هذا ال�سر؟ ويجب أ�ن أُ�دفن
مع���ه .ال أ�ري���د أ�ن يعرف أ�حد هذا ال�سر ،وحقيقة لم أ��سرق من أ�م���وال ال�شركة و أ��صرفها على البذخ
والدعارة وال�سياح���ة ،م�شروعي كان ثقافي ًا و�إن�ساني ًا ،و أ�ردت أ�ن أ�فعل �شيئ ًا لتحريك الو�ضع الثقافي
المظلوم والبائ�س ،و أ�ردت توظيف جزء من أ�موال ال�شركة في خدمة الفن أ
والدب.
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حريق أ�ول

ب���د أ�ت تم���ر كل أاللوان أ�مام عيني مثل الحلم ،لكن اللون البنف�سجي كان أالقرب �إلى روحي� ،إنه
لون الحلم ،أالحمر ...أال�صفر ...أالزرق� ...إنها أ�لوان الحياة ،ال أ�عرف كيف أ�ودعك؟ وهل �سنلتقي
ف���ي مكان ما؟ يجب أ�ن نلتقي ونقيم احتفا ًال تجتمع فيه ع�صافير وفرا�شات و أ�زهار الكون .الفنانون
جميع��� ًا ولوحاته���م اجتمعوا أ�مامي ليقولوا لي :نحن نحبك يا �صديق���ي ،نرجوك أ�ال ترحل ،وال نريد
منك أ�ن ت�شتري أ�عمالنا ،نريد بقاءك معنا ،مع لوحاتنا.
لم أ��ستطع �إال أ�ن أ�كون لون ًا جمي ًال في لوحات الفنانين ،وها اللون أ��صبح �شاحب ًا قاتم ًا ،لذا يجب
أ�ن أ�ذهب ...أ�ن أ�رحل .ولكن ماذا �سيقول الفنانون عن رحيلي؟ وما ا إل�شاعات التي �سوف يتداولونها
بينهم؟ وهل يتحول رحيلي �إلى حديث المجتمع عن الظروف الغام�ضة في رحيل �شخ�صية اجتماعية
ثقافي���ة؟ أ�و �سيقولون :ل���ون جميل دافئ و�شعاع �ساطع م��� ّر و أ��ضاء لوحاتن���ا ،أ�و فرا�شة مرت ب�سالم
واقتنعت أ�نّ مهمتها في الحياة انتهت.
حت���ى م�س أ�لة الدين في رحيلي لم أ�عطها أ�ي أ�همي���ة ،فم ؤ��شرات الحب التي ع�شتها تقول �إن اهلل
���ب .لم أ�كفر ،ولم أ�قتل ،ولم أ��سرق .الق�صة كله���ا أ�ن دوري في الحب قد انتهى� .سامحني يا
ه���و الح ّ
اهلل ،موتي لي�س كفر ًا ،هو نهاية لون جميل انطف أ� �إ�شعاعه في الحياة فح�سب.
اعذرون���ي ي���ا أ�والدي ،ويا زوجتي ،كن���ت أ�حبكم ب�صمت وكبري���اء ،الفرا�شة ال تح���ب �إال نف�سها
والزه���ار الت���ي حوله���ا ،و أ�نتم أالزه���ار ...لكنني �ضعت في ب�ساتي���ن أ�خرى كبي���رة ممتلئة أ
أ
بالزهار
أ
والل���وان والحب .ال�سماء زرقاء �صافية ،و�صوت ع�صفور م���ن بعيد ينادي :ال ترحل .ولون بنف�سجي
ينتظرن���ي ،و أ�فق لي�س له حدود ،و�صوت غراب يق���ول لي :ارحل .و�صور زوجتي و أ�والدي في مخيلتي،
و أ��صوات �ضحكات النا�س في �صاالت العر�ض تخترق أ�ذني مثل مو�سيقا ،وحفيف أ�وراق ي�سكن روحي،
حان وقت الرحيل ،رحيل الج�سد والروح� .إلى اللقاء أ�يها الحب ،وداع ًا أ�يتها الفرا�شات ،وداع ًا أ�يتها
أاللوان ،لقد تعبت الروح ،وتعب الج�سد ،ويجب عليه أ�ن يحترق حتى يعي�ش �آالم الحياة و�آالم الموت،
فالحب من دون �آالم لي�س حب ًا.
وداع ًا أ�يها ال�شعر ،حروفك �ستظل �شاهدة على قبري ...لتعزف كل الورود ،وكل الع�صافير ،وكل
الغيوم مو�سيقا وداعي.
142

الـعــدد � 689شـــباط 2021

�أيام الفرا�شة

ّ
تدخل جانبي �أول من كاتب الق�صة:

بغي���ة الح�صول على معلوم���ات دقيقة ت�ساعدني في معرفة حادثة حريق بطل هذه الق�صة وموته
توجه���ت �إلى ق�س���م ال�شرطة للح�صول على �صورة ع���ن مح�ضر ال�ضبط المتعل���ق بالحادثة ،فاعتذر
ال�ضابط رئي�س الق�سم من دون تو�ضيح ال�سبب.
عدت �إلى البيت ...جل�ست �إلى الطاولة� ...شغلت الحا�سوب ،وبد أ�ت البحث في ال�شبكة العنكبوتية
عن معلومات تتعلق ببع�ض الفنانين الذين ماتوا حرق ًا ،فقر أ�ت ما ي أ�تي عن م�صطفى الحالج:
«اغتالت���ه النيران وظلت لوحاته خالدة :ال يمكن للذاكرة ن�سي���ان الطريقة الم أ��ساوية التي رحل
فيه���ا م�صطفى الحالج .م���ات وهو يدافع ويكافح النيران التي ا�شتعلت فج أ����ة في مر�سمه بدم�شق،
وكادت ت أ�تي على أ�كثر لوحاته التي ا�شتغلها بروحه ودمه و أ�لوانه.
الفنان م�صطفى الحالج له أ��سلوبه وفل�سفته وح�سه الخا�ص نحو الفن ك أ�داة وجوهر في التركيز
عل���ى ا إلن�سان أ�ينم���ا كان ،وبالذات العربي بكل همومه و أ�مانيه و�صراع���ه مع الظلم واالبتزاز لل�سير
نح���و �شم�س م�شرق���ة و�شديدة ال�سعي نحو عدالة ب�شرية يبحث عنها العربي في خ�ضم هذه الظلمات
المحيطة به دائم ًا».
وفي موقع �آخر كتب أ�حد النقاد عن الفنان ل ؤ�ي كيالي:
«ف���ي  1978 /9 /11و أ�ن���ا في مقهى الق�ص���ر ًأ�ع ِلمت ب أ�ن ل ؤ�ي قد احت���رق البارحة ،وهرعنا �إلى
م�ست�شفى حلب الجامعي .ل ؤ�ي في عر�سه الجهنمي ،وجه مكابر يحمل نبل أاليام ال�سابقة ،وعنفوان
الزم���ان ف���ي (ماراثون) مع الموت ،حروق���ات مفزعة لكن الوجه �سليم والقل���ب �سليم واليد اليمنى
�سليم���ة .والق�صة بد أ�ت وانته���ت كا آلتي :يفرغ علبة من الفاليوم في المع���دة الخاوية ،وي�سحب �آخر
أالنفا����س من ال�سيجارة الكارثة .النوم يزحف على ع�ضالت العي���ن وي�سكن أالع�صاب ،وهو م�ستلق
عل���ى فرا�شه ،بل تابوته ،وينهار في نوم كدهاليز الم���وت .الفرا�ش يحترق ،ول ؤ�ي يحترق ،وق�سم من
البيت يحترق ...لقد أ�حرق البوذي نف�سه من أ�جل فيتنام.
كل �شيء حدث على مرمى من الب�صر ،و أ�مام الجميع ،كلهم �شهدوا موته البطيء ،وراقبوا تقل�ص
الم�سام���ات في جلده ،وهج���رة الدم من �شرايينه وهو ملقى على كر�س���ي من كرا�سي مقهى الق�صر
ظهي���رة كل يوم – يومي��� ًا من الواحدة حتى الثاني���ة -يتناول بعدها �سندوي�ش���ة واحدة ،ويذهب �إلى
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البي���ت لين���ام .وقد ا�ستمرت الحالة ه���ذه حتى احتراقه ،أ�ي مدّة خم�سة أ��شه���ر ،وكان يمكن تدارك
أالم���ر -وق���د �سبق ت���دارك أالمر معه ع���دة م���رات ( 1968و -)...1971ولكن كان علين���ا أ�ن نجده
يحترق تمام ًا حتى ن�شعر بهول حالته وهذا ما حدث تمام ًا».
ثان من كاتب الق�صة:
تدخل جانبي ٍ

بغية متابعة البحث وجمع المعلومات توجهت �إلى العنوان الوارد في النعوة لتقديم واجب العزاء،
وا�ستف�س���رت ودقق���ت في العنوان ،وحين و�صولي أ�جابوني :نعم ،هن���ا دار الحنان للم�سنين .فوجئت
بح�شود غفيرة من النا�س تتدافع ،وبع�ضهم يبكي ،ويقف النا�س في أ�رتال للدخول �إلى �صالة العزاء.
حاول���ت الت�سلل م���ن دون الوقوف في أ�ي رتل ،ولك���ن أالمر كان �صعب ًا ،فر�ضخ���ت أ
للمر ووقفت في
الرت���ل ،وفي حين أ��س أ�ل ال�شخ����ص الواقف أ�مامي عن ر أ�يه بالدور الذي قام المرحوم به في تن�شيط
الحرك���ة الثقافي���ة والت�شكيلية؟ كانت �إجابته �صاعقة ،و�شع���رت ك أ�ن أ�حد ًا رماني من �سطح بناء ذي
ع�ش���رة طوابق� ،إذ أ�جابن���ي :هذه الح�شود أ�تت لتقديم واجب العزاء بـ ...وذكر لي ا�سم ال�شيخ الذي
انتق���ل �إل���ى رحمة اهلل منذ ثالثة أ�يام .ث���م أ�ر�شدني �إلى الجهة الثانية م���ن البناء حيث توجد �صالة
أ�خ���رى .و�صلت ال�صالة الثانية ،لم يكن هناك أ�ي ّ
�صف لواقفين ،كان ثمة قارئ القر�آن ونحو ع�شرة
أ��شخا�ص من أ�قرباء المرحوم فح�سب.
حريق آ�خر

لم أ�كد أ��ضع نقطة النهاية من الق�صة ،حتى �س أ�لت نف�سي ع ّما جنت يداي .أ�هذه حكاية �شخ�ص
أ�عرفه ،أ�و �سمعت بق�صته ،أ�م هي مح�ض خيال ،أ�م ما قد يك ِّون حكاية �شخ�ص �سيفعل ال�شيء نف�سه
الق�ص���ة؟ ولم تكد أال�سئلة تتاب���ع �ضرامها في ر أ��سي ،فت�ضط���رب الجدران حولي،
ال���ذي فعله بطل ّ
���م أ��شعر به���ا تم�شي نحو الزاوية التي أ�جل�س فيه���ا ،حتى �سمعت قرع ًا �شديد ًا عل���ى الباب ،وما �إنْ
ث ّ
فتحت الباب ،حتى ر أ�يت رج ًال ي�ستغيثني في أ�ن أ��ست�ضيفه َ
بع�ض الوقت كي ينجو بنف�سه من �آخرين
يطاردونه ،ولم يدعني أ�فكر كيف أ�ت�صرف ،فم�ضى بنف�سه �إلى الداخل ،واختار الكر�سي الذي كنت
أ�جل����س علي���ه و أ�نا أ�كتب الق�صة .كنت أ�طارد بعينين الهثتين مالم���ح الرجل ،بل ثيابه ووجهه وكفيه
الت���ي ت ؤ�كد جميع��� ًا أ�نه نجا ت ّو ًا من حريق طائ����ش ،قال ،في حين يقل���ب أالوراق أ�مامه :كيف عرفت
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بق�صت���ي؟ قل���ت :أ�نت هو �إذن وقد نجوت من الحريق؟ قال :بل أ�نا الحريق نف�سه وقد جئت �إليك .ثم
�سادت لحظات من ال�صمت.
فج أ�ة ،انفتح باب الغرفة ،و�إذ بزوجتي ت�س أ�لني :ما بك؟ مع من كنت تتحدث �آخر الليل؟ ولم تكد
عيناه���ا تقع عل���ى كفي ،حتى تابعت :كيف حرقت كفيك؟ ما الذي ح���دث؟ هي ت�س أ�ل و أ�نا أ�حدق في
كفي اللتين
الزاوية التي كان الرجل قد جل�س فيها ،ولم يعد موجود ًا منذ انفتح باب الغرفة ،ثم في ّ
كانتا مرهقتين من �آثار حريق ك أ�نهما نجتا ت ّو ًا منه.
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ال�ســـــرد...

آ�ه يا �ضنا!
ثراء علي الرومي

كتف م ��ن وجهها الم�سافر بعي ��د ًا عن عينيه ،يم� � ّد ك ّفه محاو ًال جعله ��ا ت�ستدير نحوه.
عل ��ى مرم ��ى ٍ
تجتاحه ��ا ق�شعري ��رة تذ ّكرها بح ّمى الم�شاعر ا ّلت ��ي اجتاحتها حين لم�س يدها للم� � ّرة أالولى ،ولكن ما
أ�بعد الق�شعرير َت ْين!
ال�ص ��ور في ذهنها
تنظ ��ر �إل ��ى الحقائ ��ب الم ّتكئة عل ��ى الباب ،وال ت ��رى �سوى �ضب ��اب تزدحم فيه ّ
هبي بك ّل فرح� ،ستخرج بها بك ّل انك�سار،
الم�ش ّو�ش .هي الحقائب نف�سها التي دخ َلتْ بها باب القف�ص ال ّذ ّ
ال�صدئ .تكا ُد ال تراه وال ت�سمعه لوال يد ثلج ّية ت�ص ّر على تحويل وجهها
وقد أ��صبح قف�ص ًا من الق�صدير ّ
وب�صرها �إليه دون جدوى« .ياه ...ما أ�تفه ال ّت�ضحية في غير مكانها!» :تفكر ب أ��سى بالغ .تنظر �إلى يدها
المرتجف ��ة الم ّتكئة على أالريكة ،تم� � ُّد أ��صابعها ،وبيدها أالخرى تح ّرك الخات ��م الذي يط ّوق ُبن�ص َرها
ك�سبك (الكورتيزون) بع�ض الوزن
بع�صب ّية بالغة « .أ� ِنت أالجمل في نظري كيفما ِ
ذنبك �إن أ� ِ
كنت ...ما ِ
ال ّزائد؟! اهلل كريم ،تتعافين وت�ستعيدين ر�شاقتك المعهودة» .تتردّد جملته على م�سامعها كن�شاز مزعج
ج ّد ًا .ته ّز ر أ��سها بعنف وك أ� ّنها تريد للكلمات العالقة على �ضفاف م�سامعها أ�ن تت�ساقط فال ت�سمعها من
�صبح ��تْ نغم ُته الجديد ُة م ؤ� ّخر ًا « :أ�ال تنظرين �إلى نف�سك في المر�آة؟! ال عجب �إن
جدي ��د .كيف ال وقد أ� َ
ال�سوق لن ينتج ما ينا�سب مقا�سك بعد مدّة».
ِ
ا�ضطررت يوم ًا �إلى تف�صيل كامل مالب�سك ،ألنّ ّ
 -العمل الفني :لوحة ملونة للفنان �إ�سماعيل الحلو.
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عال وقد تردّدت على
تردّد معزو َف َت ْي ِه ٍ
ب�صوت ٍ
م�سامعها عبارة رقيقة م ��ن ردهة الما�ضي« :كم
أ�ع�ش ��ق اهتمام ��ك بتفا�صيلي ك ّله ��ا» ،ومن ردهة
الحا�ض ��ر تحا�صره ��ا عفاريت عب ��ارات أ�خرى:
اهتمامك
�ارك الدّائم� ...سئم ��ت
ِ
«�سئم ��تُ ح�ص � ِ
المبالغ به ...دعيني أ�تن ّف�س!!».
ب�صمت وهي تكاد تختنق ،ث ّم تطلق ً
نحيبا
تن�شج ٍ
مرير ًا وهي ت�ضرب بقب�ضتها على ّ
الطاولة الزجاج ّية
ال�صحن الملت�صق بها ويكاد ي�سقط أ� ً
ر�ضا.
أ�مامها �ضربات متوا�صلة ،لتن�سكب قهوتها الباردة على ّ
«حبيبت ��ي ال تزعجي نف�س ��ك وت�ستيقظي باكر ًا من أ�جل كوب من القه ��وة� .سيدركني الوقت قبل أ�ن
أ�نهي ثاني ر�شفة ...ولن نهن أ� ب�شربها مع ًا .اذهبي و أ�كملي نومك ،و أ�نا أ�تد ّبر أ�موري».
ك ��م كان هذا الكالم م�صدر �سع ��ادة دائمة لها ،ومثار فخرها بين �صديقاته ��ا! فهو يقدّر تعبها مع
أالطفال وم� ؤس�ول ّياتها الج�سيمة في ك ّل مرحلة من حياتهما مع ًا.
�رت يوم ًا يا (مدام) أ�ن ت�ستيقظي مع زوجك لتعدّي له القه ��وة ،أ�و أ� ّنني في الدّرجة الدّنيا
«ه ��ل فك � ِ
من �س ّلم اهتماماتك؟!!».
جد نفع ًا ،فكما في ك ّل
ك ّل محاوالتها لتذكيره ب أ� ّنها ما انف ّكت تحاول ذلك  -ولك ّنه كان يمنعها-لم ُت ِ
جدال بينهما يتذ ّكر ما ي�شاء ويتنا�سى ما يحلو له أ�ن ين�ساه ،لتبقى هي المخطئة دوم ًا .ك ّل ما كان أ
بالم�س
عالم ��ة وفاق كبير بينهما ،بات اليوم من أ��سب ��اب عتبه البالغ ،وك أ� ّنه أ�م�ضى العمر يرمي هذه المواقف
ح�صالة زمن ّية فتحها فج أ�ة ،فكانت كفيلة ب أ�ن ت�شتري لهما عمر ًا من ال ّنكد .كم هو قادر على فقدان
في ّ
ذاكرت ��ه متى �شاء! ولك ّن ��ه هذه الم ّرة قد ا�ستعاد ذاكرة مراهَ ق ٍة ربما ل ��م يع�ش طقو�سها في حينها« :لو
اخت�صرتَ على نف�سك ك ّل تلك أالعذار والم�شكالت المختلقة وقلت لي :لم أ�عد أ�ح ّبك».
�شري ��ط طويل يم ّر ف ��ي لحظات ،ومعه ما �صار وم ��ا كان .هي تدور في فل ��ك ذكرياتها بمرارة وهو
يثرثر ويثرثر دون أ�ن ت�سمع حرف ًا م ّما يقول « :أ�طلقي عليها ما �شئت من ت�سميات ...قولي � إ ّنها غلطة...
�شئت ...ولكن في ال ّنهاية �سامحيني».
نزوة عابرة ...قولي دناءة نف�س �إن ِ
بال ��كاد تر�شح �إلى م�سامعه ��ا كلمات قليلة من اعتذاراته بين ّ
محطة ذكريات و أ�خرى ،فته ّز بر أ��سها
بق ّوة من جديد.
تف ّكر بولدها وابنتها ال ّل َذ ِين كان أالجدر ب أ�بيهما أ�ن يترك لهما خ�صو�ص ّية المراهقة التي يم ّران بها
ا آلن .ت�ستعر�ض ُم ّر ا آلتي الذي ينتظرهما في بعدها عنهما ،وقد ق ّررَتْ أ�ن تذيقه مرارة ك أ��س الم� ؤس�ولية
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ا ّل����ذي تف ّردَتْ بتج ّرع����ه عمر ًا .لن يثنيها عن موقفها �شيء .ما الفائ����دة �إن ا�صطحبت ولدَيها معها �إلى
تخ�صهما .ع ّله ي�ستعيد تقديره لتعبها في غيابه،
بي����ت أ�هلها؟ هو أ�بوهما ،فليتك ّف ْل بك ّل كبي����رة و�صغيرة ّ
ال�سابقة؟ فزجاج ال ّروح قد انك�سر دون عودة ،وك�سر في طريقه
ولكن ما الفائدة �إن ا�ستعاد ك ّل مواقفه ّ
زجاج ثقتها الذي لن ي�ستردّه بعد ا آلن مهما �صلح حاله:
«�س أ�بد أ� حياتي من جديد من حيث انتهت معك ومن أ�جلك� .س أ�ن�سى أ� ّنني عرفتك يوم ًا� .س أ�ط أ� قلبي
����ي و أ�ترك لك ولدَيك .أ�ل�ستَ م�صدر ك ّل نجاح لهما؟ و أ�نا م�صدر ك ّل ف�شل يم ّران به؟! فلتع ُب ْر بهما
بقدم ّ
�إلى ب ّوابات النجاح ما دمت أ� ّم ًا وزوجة فا�شلة �إلى هذا الحدّ».
يثرث����ر ويثرثر من جديد ،ولك ّنه����ا ال ت�سمع �سوى �صرير الباب الذي ينتظرها وفرقعات ِح َممها التي
ال�شمال ،وزج����اج ّ
ترم����ي بها ذات اليمين وذات ّ
الطاولة يكاد ينك�سر من ع�صب ّيتها« .ولكن مه ًال» :تقول
لنف�سه����ا« ...م����اذا لو �ضاع ول����داي ...كيف �سيهن أ� لي عي�����ش و أ�نا بعيدة عنهم����ا؟ ...وهل الجحيم الذي
ينتظرني يمكن لي أ�ن أ��س ّميه بداية؟!».
م�ستقبلي هذه الم ّرة ،فزوجها الذي يع�شق طبخها ويتغ ّنى به لن
�شريط �آخر يم ّر في ذهنها ،ولك ّنه
ّ
يت����د ّرب على فنون ّ
الطهو من أ�جل ابنته وابنه ،وه����و لم يعرف يوم ًا كيف يقلي بي�ضة .وع�صب ّيته البالغة
العاطفي ،لن ت�سمح لهما ب أ�ن ي�س ّرا له بك ّل ما ي�ستودعانه قلبها وروحها
امت�صتها بذكائها
الت����ي لطالما ّ
ّ
ه����ي .أ�مام هذا ّ
ال�شريط يتو ّقف �إر�س����ال الما�ضي وتح ّل مح ّله أ��شباح كثيرة :حيرة ولديها ،ت�ش ّتت ابنتها
تحديد ًا ،زوجة أالب المحتملة ،وما بين أ�ناها المت�صدّعة التي يئنّ فيها الكبرياء و أ�نين م�ستقبل ولديها
ي�شتع����ل أ�لف �س���� ؤ�ال ...و أ�لف «ماذا ل����و؟ »...وفج أ�ة تندفع نحو الب����اب الذي تركته موارب���� ًا م�سند ًة �إليه
متو�س ًال .يم�سك بيدها التي تمت ّد �إلى الحقائب:
حقائبها التي تنتظر منها ت أ��شيرة الخروج .ي�سرع �إليها ّ
رجوك ال تت�س ّرعي بقرارك .أ�عطني فر�صة أ�خرى .ف ّكري ج ّيد ًا� .سامحي خ�سا�ستي وقد �ضربت عر�ض
« أ� ِ
قا�����س أ��ستح ّقه ،ولكن ابقي
الحائ����ط ب����ك ّل ت�ضحياتك .افعل����ي ما �شئت ...أ��سمعيني م����ا �شئت من كالم ٍ
أ�ميرة هذا المنزل الذي بنيناه مع ًا يد ًا بيد ...أ�نا ال.»...
تنظ����ر �إليه با�شمئ����زاز ،وتنف�ض يده عنها كالملدوغ����ة ...تركل الحقائب بك ّل القه����ر الذي يعت�صر
روحه����ا لترتمي عل����ى أالر�ض وينغلق الباب ب�شدّة وقد دوى �صوت ا�صطفاق����ه .خطوات قليلة وتفتح باب
غرف����ة ال ّنوم لتعود ومعه����ا و�سادة ولحاف ترميهما على الكنبة وترتمي هي أالخرى .ودون أ�ن تنظر �إليه
ت�شير ب�سبابتها �إلى �صورة ولديها المو�ضوعة في �إطار مزخرف في ال ّزاوية الي�سرى .تحترق �آخر دمعة
في عينيها ،وبقايا كبريائها ّ
المه�شم تتهدّج مع �صوتها المخنوق البعيد« :من أ�جلهما فح�سب».
❁
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آ�فاق المعرفة

الثقافة والبيولوجيا يف ع�صر الكورونا
معاذ قنبر

ت ��رث الكائن ��ات الحي ��ة بيئاتها بق ��در ما ت ��رث الجينوم الوراث ��ي الخا�ص بنوعها .ال�س ��مك
والداء داخ ��ل الماء ،والنمل مهي� ��أ للحياة أ
مهي� ��أ للحي ��اة أ
والداء داخل كثيب ��ات الرمل .كذلك

الب�ش ��ر مهي ؤ�ون للعمل في بيئة اجتماعية من نوع خا�ص ،ومن دونها لن ينمو �ص ��غارهم ب�شكل
�س ��وي اجتماعي ًا �أو معرفي ًا .و إ�ن هذا النوع من البيئة االجتماعية هي ما ن�س ��ميه «ثقافة» ،وهي
ويعد نمط� � ًا مميز ًا له .لذلك نرى �أن
الموط ��ن المالئ ��م للتطور الفردي الذي ينفرد به النوع ُّ
الثقافة الب�شرية هي حدث فريد .نعم هناك �أنواع �أخرى ،مثل ال�شمبانزي ،تك�شف عن تباينات

منظومية على مدى �سل�سلة طويلة من ال�سلوكيات ،توحي بوجود قدرة وثيقة ال�صلة بالثقافة
التي يمكن و�صفها بالبدائية �أو أ
الولية ،ولكن خ�صائ�ص الثقافة الب�شرية ،كم�شاركة كل �أع�ضاء
الجماع ��ة تقريب� � ًا في المهارات والقي ��م والمعتقدات والتعديل الدائم والمتراكم للممار�س ��ات
النواع أ
الجيال ،غير موجود لدى أ
والمعارف على مدى كثير من أ
الخرى.
ويقال �إ َّن العقل المميز للب�شر تطور باتجاه التكيف لي�س مع الظروف الراهنة ،بل مع حياة

�ضم� � ��ت الجماعات التي عا�شت فيما قبل التاريخ على القن�ص وجمع الثمار في عالقة مبا�شرة
َّ
وجه � � �اً لوجه بع�ضهم مع بع�ض داخل رواب� � ��ط تعاونية �صغيرة النطاق .وترتبت على هذا نتيجة
وا�ضح� � ��ة وهي �أن النف�س الب�شرية يمك� � ��ن �أن تكون غير متكيفة مع ظ� � ��روف الحياة التناف�سية

تكون ظروفاً �ضاغطة� .إن التعاون بين الب�شر
ف� � ��ي المجتمعات الغربية الحديثة الت� � ��ي غالباً ما ّ
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يت�ضمن �شبكة وا�سعة من ا ألفراد وتنوعاً في ال�سلوك يتفوق على �أي نوع من الرئي�سيات ا ألخرى.
َّ
أ
أ
تت�ضمن القارب وغير القارب .وتتجاوز حدود العمر
نح� � ��ن نطور �شبكة تعاون وا�سعة النطاق
َّ

والجن�� � ��س� .إن �شبكتنا من ا أل�صدقاء وا ألق� � ��ارب كبيرة جداً حتى �إ ّن العالم االجتماعي «دوبنار»
ي�ؤكد �أن �أمخاخنا كبيرة الحجم �إنما تطورت لت�ساعدنا على الوعي بت�سل�سل هذه العالقات.
الن�سان يتطلَّب جرياناً م�ستمراً ن�سبياً للمثيرات البيئية ،وهذا يك ِّون
والجهاز الع�صبي لدى إ
الن�سان ال ي�شبه �آل� � ��ة حا�سبة تعمل بمحرك كهربائي
�شرط � � �اً م�سبقاً للكفاءة ب� � ��ا ألداء� .إن دماغ إ
يمكنها �أن تبقى خاملة من دون �إدخال معطيات جديدة م ّدة غير محددة ،بل يجب �أن يُحافظ
علي� � ��ه عام ً
ال عن طريق �إدخال معطيات منوعة با�ستم� � ��رار ،على ا ألقل خالل �ساعات اليقظة،
هذا �إذا �أردنا له �أن يعمل ب�شكل فاعل.

فعالة لت�شكيل روابط اجتماعي� � ��ة والحفاظ عليها.
و�إنن� � ��ا ن�ستخدم اللغة بو�صفها طريق� � ��ة ّ
ويمكن �أن تكون اللغة حقيقة واحدة من بين عدد من ا آلليات المعرفية التي طورناها لن�سو�س

به� � ��ا العالقات التعاوني� � ��ة المعقدة ،التي تفتر�� � ��ض عبئاً معرفياً يت�ضمن ر�ص� � ��د عدد كبير من
العالق� � ��ات وتحديد متى يكون التعاون� ،أو َمن الذي م� � ��ن المحتمل �أن يخدع� ،أو ما هو �أف�ضل
وقت لخداع �شخ�ص �آخر.

ومن المنظور االجتماعي التطوري ،يمكن أ
للفكار �أن تن�سخ نف�سها عبر العقول ،تماماً كما
الجينات تن�س� � ��خ نف�سها بيولوجياً .على �سبيل المثال :المزحة الجيدة نا�سخة ألنها حين تقطن

يق�صها على غيره ،وبذلك ت�ضمن ا�ستمراريتها بحيث تن�سخ
عق� � ��ل �شخ�ص ما ،تميل �إل� � ��ى جعله ّ
نف�سها في عقول ا ألفراد ،وق� � ��د ابتكر العالم البيولوجي «ريت�شارد دوكنز» م�صطلح «الميمات»
لل�ش� � ��ارة �إلى ا ألفكار التي تن�سخ نف�سها ،تماماً مث� � ��ل الجينات ا ألف�ضل التي تن�سخ نف�سها على
إ

�صعي� � ��د التطور البيولوجي .وعلي� � ��ه ،تعني الميمة وفق بع�ض دار�سي عل� � ��م االجتماع التطوري
تمثي ً
ال رمزياً ألي حالة ل�ش�ؤون ما ،والميمات ح�سب هذا المعنى ،باطنية ،حادثة داخل العقل،
�أو خارجي� � ��ة ،تتج�سد �أو تتحقق في مو�ضوع خارجي (غير ذهني) .تتو�ضح الميمات الخارجية

م� � ��ن خالل الن�شاط� � ��ات التي يمكن الو�صول �إليه� � ��ا مبا�شرة( :م�شغوالت فني� � ��ة� ،أو منتجات� ،أو
�سل� � ��وك .)...والتحقق الخارجي لميمة ه� � ��و الن�شاط المت�ضمن في �إنت� � ��اج المو�ضوعات و�أداء
ال�سل� � ��وك المج�سد للميمات� .أم� � ��ا الميمات الداخلية فهي �أكثر تعقي� � ��داً وهي تتكاف� أ عادة مع
المفاهي� � ��م المتناقلة� .إن كل ا ألف� � ��كار طويلة ا ألمد تقريباً مثل :اللغ� � ��ات ،والنظريات العلمية،
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يق�ص النا�س
والعقائ� � ��د الدينية ،وا ألعراف االجتماعية ،والقيم الثقافية الثابتة ...هي ميماتُّ .

الق�ص�� � ��ص الم�سلية بع�ضه� � ��م على بع�ض ،منها الخيالي ومنها الحقيق� � ��ي� .إنها لي�ست ُدعابات،
ولك� � ��ن بع�ضها ي�صير «ميمات» �أي ق�ص�صاً �شائقة بالقدر الكافي لجعل �سامعيها ير ّددونها على
م�سامع ا آلخرين ،وبع�ض ه�ؤالء ير ّددونها فعالً ،لكنهم نادراً ما يتناقلونها على نحو حرفي ،فال

يحتفظون بكل تف�صيلة في محتواها ،ومن هنا تُ�سرد للوجود ن�سخ مختلفة من الق�صة الدارجة،
وبالت�أكي� � ��د �سيُردد بع�ض هذه الن�سخ �أكث� � ��ر من غيره ،ألن النا�س يجدونه م�سلياً ،وحينما ي�صبح

ه� � ��ذا هو ال�سب� � ��ب الرئي�سي لترديد هذه الن�سخ ،ت�صبح الن�سخ الالحق� � ��ة المتداولة �أكثر ت�سلية.

وهك� � ��ذا نجد الظروف مواتية للتطور ،دورات متكررة من الن�سخ غير المتقن للمعلومات يبادل

بينها باالنتقاء ،فت�صبح الق�صة مع الوقت م�سلية بالقدر الكافي إل�ضحاك النا�س ،فتكون ُدعابة

وا�ضحة المعالم قد تطورت.

من الميمات ا أللحان وا ألفكار وال�شعارات وا ألزياء وطرائق �صنع ا ألواني وبناء القناطر....
وكم� � ��ا تنت�شر الجينات في الجمعية الجينية عبر القفز من ج�سد �إلى �آخر بو�ساطة الحيوانات

المنوية �أو البيو�ض ،تنت�شر الميمات في الجمعية الميمية عبر القفز من دماغ �إلى �آخر بو�ساطة
م�س� � ��ار يمكن ت�سميته بالمعن� � ��ى الوا�سع « التقليد» .فعلى �سبيل المثال :قد يقر� أ العالم �أو ي�سمع

عن فكرة جيدة ،فيعمد �إلى نقلها �إلى طالبه وزمالئه ،ويذكرها في محا�ضراته ومقاالته .و�إن
لقي� � ��ت الفكرة النجاح� ،أمكن القول �إنها تنت�شر وتنت�شر من دم� � ��اغ �إلى �آخر ،فالميمة هنا �أ�شبه
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ببن� � ��ى حية – بالمعنى المج� � ��ازي التقني -وحينما تزرع ميماً خ�صباً ف� � ��ي عقلي ،تتط ّفل على
دماغ� � ��ي وتحوله �إلى و�سيلة لنق� � ��ل الميم ،تماماً كما تتط َّفل جرثومة على ا آللية الجينية للخلية
اليمان بالحياة بعد الموت على �سبيل المثال ،يتح ّقق مادياً ماليين المرات
الم�ضيفة .فمي� � ��م إ
كبنية في ا ألجهزة الع�صبية أ
للفراد من الب�شر في جميع �أنحاء العالم .الميم هنا �أ�شبه بت�صور
الال�شع� � ��ور الجمعي المتوارث جماعياً وف� � ��ق الت�صور اليونغي والفروي� � ��دي .والواقع �أن هناك
�أنواعاً قليلة ،من بينها كثير من الفقاريات ،طورت لديها القدرة على التعلم من �أفراد �آخرين،
ونق� � ��ل بع�ض معارفها �إلى �آخري� � ��ن .ويمكن ع ُّد هذه المعرفة التي تم تعلمها اجتماعيا ً «ميمة»
�أو «مركب � � �اً ميمياً» .وقد تي�سرت هذه الق� � ��درة لدى الب�شر على التعلم من �آخرين بف�ضل طائفة
�أخ� � ��رى من العمليات مثل( :اللغة والمعرفة المركب� � ��ة) التي ت�شكل في مجموعها �أ�سا�ساً جمعياً
للثقافة .ومعظم ا ألفكار لي�ست نا�سخات ،فهي ال تجعلنا ننقلها آ
للخرين.
آ
واللية التي تعمل فيها تطور الميمات هي �أن النا�س أ
الف�ضل في القدرة على المحاكاة (ومن
ث � � � ّم ن�سخ الميمات) لهم مز ّي� � ��ة على �سواهم ألنهم أ
القدر على �أن يكت�سبوا ب�سهولة المهارات �أو �أي
م�صنوعات فنية جديدة ومفيدة ،أ
والقدر كذلك ب�سهولة على تجميع الميمات القديمة معاً إلنتاج
ن�سمي ه�ؤالء «منابع الميمات» .وطالما توافر �أ�سا�س «جيني» وراثي جعل
ميمات جديدة ،بحي� � ��ث ّ
منهم منابع الميمات في �أول أ
المر ،ف�إن الجينات الداعمة للمحاكاة والن�سخ الميمي� ،سوف تنزع
�إل� � ��ى االنت�شار (وفق الت�صور الدارويني الم�ألوف) .ومن ث � � � ّم ف�إن الميمات التي تنجح في م�ضمار

المناف�س� � ��ة الميمية تغير البيئة التي انتخبت فيها الجينات ،وهذا يغير من طبيعة التطور الجيني
نف�س� � ��ه ،ومن ث ّم التطور الثقافي قد يغير طبيعة التطور البيولوج� � ��ي و�آلياته .لن�أخذ مثاالً متعلقاً
بميم� � ��ة الفكر الدين� � ��ي� ،إن ميم «الرب» هو بالفع� � ��ل مجموعة ميمات ،تطورت خ� �ل��ال �ألف �سنة
ف� � ��ي تناف�س مع مجموعة ميمات تعدد آ
اللهة .وافق علم� � ��اء أ
النثروبولوجيا طوي ً
ال على �أن الدين
الن�سان� � ��ي بد� أ ب�صفته توحيداً بين عبادة ال�سلف وعب� � ��ادة روح الطبيعة .ومنه تطورت فكرة تعدد
إ
آ
الله� � ��ة ،وقد �أتى التوحيد �إلى الم�شهد فيما بعد ،من وجهة نظر نظرية الميمات ،تط ّور التوحيد
ليح� � ��ل محل التعدد لي�س ب�سبب �أي قيمة حق ،لكن بب�ساطة ألنه كان �أكثر نجاحاً في االنت�شار من
عقل �إلى عقل �آخر ،ثم انتقل عبر موجات تطورية وبائية ثقافية .يقول دوكنز« :ما لم ن�ضعه في
ح�سباننا من قبل هو الخ�صلة الثقافية قد تكون تطورت بالطريقة التي تطورت بها ،ألنها بب�ساطة
نافعة لنف�سها» .وي�ضيف قائ ً
ال« :الواقع �أنه يمكن اخت�صار معظم ما يُع ّد غير اعتيادي فيما يتعلق
بالن�سان ،بكلمة واحدة ه� � ��ي الثقافة» .و�أ�شير �إلى �أنني ال �أ�ستخدم هذه الكلمة بمعناها ال�صلف،
إ
الـعــدد � 689شـــباط 2021

153

الثقافة والبيولوجيا في ع�صر الكورونا

و�إنم� � ��ا بالمعنى الذي ي�ستخدمه رج� � ��ل العلم ،والجدير ذكره �أن االنتق� � ��ال الثقافي ي�شبه االنتقال
الجين� � ��ي من حيث �إنّه قد ين�ش� أ �شك ً
ال من �أ�شكال التطور .وعليه يمكن النظر �إلى الميمات بع ّدها
متكاث� � ��رة (وحدات التكاثر ،مثل الجينات)� ،أو الميمات بع ّده� � ��ا فيرو�سات العقل (مثل فيرو�سات
الدنا والرنا) .ومثل الجينات ،ت�سلك الميمات كما لو �أنها �أنانية ،و�أنانية هنا ال يق�صد منها المعنى
الحرفي الق�صدي ،بل معنى أ
النانية هنا ا�ستعاري وح�سب� ،أي �إ َّن الميمات ،مثل الجينات ،ت�سلك
كم� � ��ا لو كان هدفها الوحيد هو �إنتاج المزيد والمزيد من ن�سخ من نف�سها� .إذا عرفنا �أن الجينات
والميمات هي فح�سب وحدات بالفعل من المعلومات تُح َمل في حوامل مختلفة تماماً ،قد نذهب
�إلى ما هو �أبعد من ذلك بالقول �إنه من طبيعة المعلومات �أن تن�شر نف�سها.

هل ت� ّشكل الكورونا ميمة؟
للن�سان يجعلنا نرى بو�ضوح
ال يوج� � ��د �أدنى �ش� � ��ك في �أن نظرة عابرة �إلى التاريخ الطبيعي إ
الن�سان ،بل هو حالة
�أن مو�ض� � ��وع ا ألوبئة والجائحات لم يكن با ألمر الغريب �أو الم�ستجد على إ
للن�سان ،وي�شكل مرحلة متكررة من مراحل اال�صطفاء
مالزم� � ��ة لجميع مراحل التطور النوعي إ
الطبيعي ،ولعل وباء �أو جائحة الكورونا (كوفيد  )19ال تختلف عن مثيالتها من الجائحات التي
مرت على الب�شرية خالل تاريخها الطويل.
لك� � ��ن المتغير الوحيد في هذه الجائح� � ��ة هو متغير ثقافي بالدرجة أ
الول� � ��ى ،والق�صد هنا هو

التو�سع الهائل في و�سائل االت�صاالت التي ح َّولت المعلومة لنمط (ميمي) ا�ستهالكي تحكمه ال�سلعة
والث� � ��ارة� ،إذ �ألغيت الخ�صو�صية بي� � ��ن المجتمعات� .إذن� ،إن المتغير الوحي� � ��د تجلى �إذاً في توقيت
إ
النترنت التي حملت معها م�ساوئها من حيث ا�ست�سهال
انت�شار الفيرو�س مع الثورة الرقمية في عالم إ
التحليل وتعليب � أ ّي معلومة ،وهو النمط الذي نكاد نطالعه يومياً في مجاالت العلم الزائف.

ولعل هذا الوباء �أتاح لن� � ��ا التمييز بين الكوارث الطبيعية البحتة ،والكوارث الطبيعية ذات
التحدث عن متحول جذري بيولوجي وثقافي في الوقت
االنعكا�س الثقافي االجتماعي� ،إذ يمكن
ّ
نف�سه ،ذلك �أن كوارث الطبيعة مهما عظمت مثل( :الزالزل والبراكين وموجات الت�سونامي)...
تبق� � ��ى مح�صورة �ضمن �إطارها الجغرافي من حيث المعط� � ��ى المكاني ،وتبقى تُعامل بو�صفها
الن�سان ،على عك�س الكوارث التي تتعلق بالجائحات التي ت�أخذ
حدث � � �اً مو�ضوعياً مف�صوالً عن إ
للن�س� � ��ان ،ألننا نتعامل هنا مع عن�صر
�أوالً البع� � ��د العالم� � ��ي ،وتت�صل ثانياً بالوجود البيولوجي إ
بيولوجي حيوي هو الفيرو�س.
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تحول تف�شي الكورونا �إلى مفهوم
وف� � ��ي هذا الع�صر التقني �ضمن �إطار العولم� � ��ة تحديداًَّ ،
الطار الجغرافي التقني
تعدى ا ألمر هنا إ
تطبيق� � ��ي وفعلي ل�شعار �أن العالم قرية واحدة ،وقد ّ
ثم النف�سي �أي�ضاً ،فمع التفاعل العالمي –المعلوماتي
�إلى الجان� � ��ب االجتماعي الميمي ،ومن ّ
الكبي� � ��ر الر�سمي وال�شعبي الذي انتقل ب�سرعة ميمية اخترقت العن�صر الزمني نتيجة االنت�شار
الرهيب للعامل الرقمي ،حيث العولمة باتت تقرع كل باب ،وت�ضع هذا الوباء بكل ما يت�ضمنه
ال �أو غير مفتعل �أحياناً
من تعقيدات قابلة للفهم �أحياناً� ،أو غام�ضة غمو�ضاً غير مفهوم ،مفتع ً
�أخرى ،في عين كل �إن�سان بال ا�ستثناء ،فمن لم يتعامل معه بطريقة عينية مبا�شرة ،ر�آه خياالً
وتعمق بقوة دفع الرعب من هذا الوباء،
تو�س َع َّ
وعي َّ
و�صيغ� � ��ة فكرية فاعلة ،كفكرة تت�سلل �إليهٌ .
ال�شاعات الحدود ب�سرعة
دون النظر �إلى مدى م�سوغات �أو منطقية هذا الرعب� ،إذ تخطت إ
خارقة ،لتخترق العقول لدى الثقافات المختلفة ،مما جعلنا نتعامل مع الفيرو�س (وهو عن�صر
بيولوج� � ��ي) ب�آليات ثقافية اجتماعية مختلفة فر�ض� � ��ت وعياً وفهماً تخطت بمعظمها المعطى
البيولوج� � ��ي الحي� � ��وي ،ليتحول الفيرو�س �إلى كائ� � ��ن ثقافي يفر�ض قيم � � �اً ومفاهيماً وطقو�ساً
معين� � ��ة ق� � ��د ت�سهم في تغيير التعام� �ل��ات والخطابات في الم�ستقب� � ��ل� .إذ �أدرك الجميع �أن ما
يحدث في مدينة بعيدة في ال�صين� ،سي�ؤثر ب�شكل مبا�شر في المعنى الوجودي لحياة �أ�شخا�ص
يقطنون على الجانب المقابل من الكرة ا ألر�ضية ،وهنا نتحدث عن تجاوز مفهومنا للوباء من
الناحية البيولوجية الطبية البحتة� ،إلى الناحية الثقافية االجتماعية الكلِّية ،وهو عامل ميمي
بامتياز �أ�سهمت ال�سيا�س� � ��ة «وهي بطبيعة الحال عن�صر ثقافي» ،في تر�سيخه ونقله وانق�سامه
فعال و�سلبي في كثي� � ��ر من ا ألوقات .ولعل في هذا ا ألمر جانباً
اال�صطفائ� � ��ي بامتياز ،وب�شكل ّ
متعلقاً بالقلق الجمعي الذي ت�ستثيره توقع الم�شكالت الكبرى� ،إذ القلق االجتماعي الم�شترك
ه� � ��و الذي دفع �شعوب العالم �إلى اتخاذ موقف م�شت� � ��رك لمواجهة هذا العدو ،مما ي�سهم في
خلق وعي جماعي جديد.

***
�إن الفك� � ��رة الت� � ��ي ن�صل �إليها هنا ،هي �أنن� � ��ا حينما نموت يمكننا �أن نخلّ� � ��ف وراءنا �شيئين
هم� � ��ا :الجينات والميمات ،فقد بُنينا ك�آالت جيني� � ��ة و� ُأوجدنا لننقل جيناتنا ،لكن هذا الجانب
من� � ��ا �سي�صبح من�سياً بعد ثالثة �أجيال .فابنك �أو حتى ابن حفيدك قد ي�شبهك ،ربما في بع�ض
مالمح الوجه �أو موهبته المو�سيقية �أو لون �شعره .لكن مع مرور كل جيل ،تتناق�ص جيناتك �إلى
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الن�ص� � ��ف .ولن يمر وقت طويل قبل �أن ت�صبح الن�سبة زهي� � ��دة جداً ،فقد تكون جيناتنا خالدة،
لكن مجموعة الجينات التي ت�شكل كل واحد م ّنا محكومة بالتال�شي ،فال يُفتر�ض بنا �أن نبحث
عن الخلود في التوالد.

طورت فكرة جيدة �أو �ألَّفت لحناً مو�سيقياً،
لك� � ��ن �إن �أنت �أ�سهمت في ثقافة العالم ،ك�أن َّ
�أو كتبت ق�صيدة ...فقد يبقى �إنجازك على حاله بعد مرور وقت طويل على ذوبان جيناتك في
الجمعية الم�شتركة .فربما ال ي�شتمل عالمنا اليوم على جينة حية �أو اثنتين من جينات �سقراط،
ولك� � ��ن من ع�ساه يكترث؟ فالمركبات الميمية الخا�صة ب�سقراط ودافن�شي وكوبرنيكو�س ونيوتن
وفرويد ...ما تزال تنت�شر بقوة .لقد بُنينا ك�آالت جينية ،وتث َّقفنا ك�آالت ميمية.

¥µ
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آ�فاق المعرفة

أ�ين النقد املو�سيقي؟
محمد محمود عبد الحميد فايد

يعود تاريخ النقد المو�سيقي العربي إ�لى الع�صر العبا�سي ،إ�ذ يبد� أ بكتاب «المو�سيقي الكبير»
للفارابي ،الذي ت�ض � َّ�من أ
ال�س ���س والقواعد المو�س ��يقية التي ي�س ��ير على نهجها المو�س ��يقيون
الع ��رب حت ��ى آ
الن � .أ َّما النق ��د الغربي ،فقد بد�أت مرحل ��ة ازدهاره منذ القرن الثامن ع�ش ��ر ،إ�ذ
درجة يمك ��ن القول معها ،إ�ن النقاد ف ��ي هذه المرحلة،
كان ��ت �أول ��ى المح ��اوالت المتقنة .إ�لى
ٍ
�سبقوا الم ؤ�لفين المو�سيقيين العظام .ومع نهاية القرن الثامن ع�شر ،كان النقاد يقفون خلف
الم ؤ�لفين يدفعونهم إ�لى أ
المام ،وبف�ضلهم فتحت بوابة الع�صر الذهبي للمدر�سة الكال�سيكية.
البداعية المو�س ��يقية ،الدرا�س ��ات النقدية باتجاهاتها وت�أثيراتها القوية.
إ�ذ واكبت المنظومة إ
البداع
مما �أدى في القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر إ�لى الثراء المو�س ��يقي ،ومواكبة التطور الفني ،وربط إ
المو�س ��يقي بالمنظوم ��ات الثقافي ��ة والظواهر االجتماعي ��ة في مختلف تجلياته ��ا وتطورها،
فاكت�سب النقد المو�سيقي قوة اّ
خلقة.
مر النقد المو�سيقي بكثير من التغيرات والتطويرات .ف�إذا ت�أملنا
وفي �أوائل القرن الع�شرينَّ ،
حركة النق� � ��د المو�سيقي العربي ،نجدها قد اختلفت كثيراً عن النقد الغربي .فطوال القرنين
❁

باحث م�صري في الثقافة ال�شعبية والفنون.
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الثام� � ��ن ع�شر والتا�سع ع�شر ،غابت المحاوالت النقدية .لت�أتي �أولى المحاوالت مت�أخرة بمئتي
عام تقريباً عن النقد الغربي .وذلك بعد ت�أ�سي�س جريدة ا ألهرام القاهرية عام (1875م).

�أم� � ��ا البدايات الحقيقية للنقد المو�سيقي ،ف�شهدتها مجلة «رو�ضة البالبل» عام (1920م).
وبع� � ��د انعق� � ��اد الم�ؤتمر ا ألول للمو�سيقا العربية ع� � ��ام (1932م) �أ�س�س الدكتور محمود الحفني
«المجل� � ��ة المو�سيقية» ع� � ��ام ( .)1936لي�أتي على الثقافة المو�سيقي� � ��ة العربية ،فئة من �أخل�ص
الفئ� � ��ات �أو نخبة م� � ��ن �أجمل النخب و�أرقاها .التي تع ّد بمنزلة �سرب من الطيور البي�ضاء ،على
حد تعبير الياباني يا�سوناري كواباتا.

وهك� � ��ذا بد� أ النقد المو�سيقي ف� � ��ي القرن الع�شرين قوياً ،ثم �ضع� � ��ف فيما بعد لعدم وجود
المناب� � ��ر والم�ساحات الكافية للكتابات النقدية .مما �أدى �إلى تعر�ض فئة الن ّقاد للغبن والظلم،
على الرغم من الجهود التي قدمتها في �سبيل ارتقاء فنون الغناء والمو�سيقا.

الناقد الجيد
�إذا كانت المهم� � ��ة ا أل�سا�سية للناقد الفني عموماً� ،أن ي�صل ج�سراً بين الفنانين المبدعين،
الن�ساني .ف � � ��إن مهمة الناقد المو�سيق� � ��ي خ�صو�صاً ،هي �ش� � ��رح العمل المو�سيقي
والمجتم� � ��ع إ
وتف�سيره ،وتو�ضيح خ�صائ�صه وجمالياته ،وتقييم �إيجابياته و�سلبياته .وهي عملية لي�ست �سهلة.
ي�ض� � ��اف �إل� � ��ى ذلك� ،أن المو�سيقا من �أ�صعب الفنون نقداً .ألنه� � ��ا تحتوي على خ�صائ�ص معينة
عبر عنه من خالل م�صطلحات زمنية و�صوتية تختلف عن لغة تدوين
ّ
ت�صعب المهمة .فهي فن يُ َّ
النق� � ��د� .إذ يتوا�ص� � ��ل الناقد مع متذوق� � ��ي المو�سيقا بما يكتبه من كلم� � ��ات تترجم ما تعبر عنه
المو�سيقا عبر ما يتي�سر له من ا�ستعارات لغوية.
ف�ض� �ل � ً
ا عن �أهمية امتالكه لر�ؤية يمرر من خاللها :تحليالته ،وي�ستثير المتذوقين ،وي�شجع
اله� � ��واة ،وي�شوقهم ويدفعهم �إلى تكوين ر�ؤى فنية وثقاف� � ��ة مو�سيقية خا�صة .وهو يدر�س نقاط
وانتهاء بالر�ؤية التحليلية للعمل الذي قد
العم� � ��ل المو�سيقي �أو الغنائي بدقة .ب� � ��دءاً من ا ألداء،
ً
تعتوره ن�سبة خط� أ ت�صنعها ذاتية الناقد.
لذلك ،ال ب ّد �أن تتوافر فيه بع�ض المعايير والمقومات والمعلومات أ
وال�س�س الفل�سفية والجمالية،

ويا حبذا لو كان ممار�ساً للمو�سيقا .ف�ض ً
ال عن مجموعة من المهارات والخبرات والقدرات الفنية
والثقافية ،بحيث تمكنه من �إدراك �إيجابيات العمل المو�سيقي و�سلبياته .وال يكون ذلك �إال بالتوقف
طوي ً
ال �أمام العمل المو�سيقي �أو الغنائي ،بالت�أمل والتفكير .وبما �أن المو�سيقا فن زماني ال مكاني،
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المو�سيقار عمار ال�شريعي

والمو�سيقار ير�سم �أنغامه على م�ساحة من الزمن ،ف�إن ر�صد الناقد لمحتوى لحظات التنغيم التي
قد ت�صغر �إلى لحيظات في �أثناء تحركها لحناً و�إيقاعاً وبنا ًء هارمونياً� ،سوف تعتمد على مدى قوة

ذاكرته المو�سيقية ،ويقظة �إح�سا�سه وتمر�سه على التقاط أ
النغام والتفا�صيل ،ومدى �صبره وانتباهه
في جمعها وتخزينها ،وربطها بغيرها من المعلومات أ
والفكار.
ال ب� � � ّ�د كذلك �أن يكون ذكياً ،وخ�صب الخي� � ��ال ،وثاقب الفكر ،ويتمتع بقدرات بحثية جيدة،
ومو�ضوعي � � �اً في تق�صي الحقيق� � ��ة ،وملماً بمرحلة �إبداع العم� � ��ل المو�سيقي �إذ يدخل ذلك في
حيثي� � ��ات حكم� � ��ه الجمالي في �أرقى م�ستوياته .ف�ض ً
ال عن ربطه العم� � ��ل المو�سيقي �أو الغنائي

بالحياة االجتماعية والنف�سية لمبدعه .فالعمل ،ثمرة ينتجها �إن�سان وهما ال ينف�صالن .لذلك،
فمعرف� � ��ة حي� � ��اة المو�سيقي �ضرورية لتقيي� � ��م �إبداعه ،مثل :ن�ش�أته ،وبيئت� � ��ه ،وتعليمه ،وتجاربه،
وا ألح� � ��داث التي � أ َّث� � ��رت فيه ،وهزائمه وانت�صارات� � ��ه .فكلها ،عوامل توح� � ��ي للناقد بما �أبدعه
الم�ؤلف المو�سيقي من حيث ال�شكل والم�ضمون.

بد للناقد �أن يتتبعه وي�صادقه� ،إن �أمكن ،ليتمكَّن
ف�إذا كان المو�سيقي على قيد الحياة ،فال ّ
التعمق في فهم �إبداعاته� .إن كل معلومة يدركها الناقد ،تع ُّد مفتاحاً لفهم المو�سيقي ومن
من
ّ
ثم مو�سيقاه ،وتمكنه ،في الوقت نف�سه ،من الت�أريخ له.
ّ

البداع ،غالباً ما يك� � ��ون تعوي�ضاً عن نق�ص ل� � ��م تمنحه الحياة
ال يف� � ��وت الناق� � ��د الجي� � ��د �أن إ
للمو�سيقي� ،أو �أن تكون مو�سيقاه متن َّف�ساً ي�ضع فيها ما ال يوجد في حياته من م�شاعر مكبوتة.
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يل� � ��زم للناقد �أي�ضاً ،معرف� � ��ة آ
بالالت المو�سيقية ،ومختلف تق�سيم� � ��ات الحناجر الب�شرية في الغناء
م� � ��ن طبقات ن�سائية :ال�سوبرانو ،ون�صف ال�سوبرانو ،أ
واللتو .ومن طبقات الرجال :التينور ،والباريتون،
والبا�ص .ليتمكن بعد ذلك من �إدراك خ�صائ�ص ،تلك آ
الالت أ
وال�صوات ،و�ألوانها التعبيرية المختلفة.
اللمام بتاريخ المو�سيقا وعلومها .و�ألاّ تتوقف ثقافته
باخت�ص� � ��ار ،يحتاج الناقد الجيد �إلى إ
عند حدود المو�سيقا ،بل �أن يكون مثقفاً مو�سوعياً ،على دراية جيدة با آلداب والفنون المحلية
والعالمي� � ��ة ،ي�ستند �إلى الم�ص� � ��ادر والمراجع المو�سيقية ،ألنها ا أل�سا�� � ��س العلمي الوحيد الذي
يمكّنه من تحليل العمل ،وبناء ر�ؤيته النقدية والتدليل عليها.

فن متمرد
تع ّد المو�سيقا �أ�شد الفنون تمرداً على النقد والتحليل ،ألنها «مادة �أثيرية ال تف�صح عن معانيها
�إال �إذا تجاوب� � ��ت �أحا�سي�� � ��س الناقد وم�شاعره مع �أحا�سي�س الم�ؤل� � ��ف المو�سيقي وم�شاعره� ،أو كان
ي�ستطي� � ��ع قراءة النوتة المو�سيقية� .إن كل ال�صور والعواط� � ��ف أ
والحالم ،تتبلور في تعبير الم�ؤلف
في تجمعات �صوتية تت�سل�سل منطقياً .ويقف الناقد حيال هذا المنطق المو�سيقي الم�سموع وتلك
التركيب� � ��ات ال�صوتية متع� � ��ددة أ
اللحان باحثاً ومدققاً لي�ستك�شف ال�ش� � ��كل والم�ضمون والجزئيات
و�أ�سل� � ��وب ال�صياغة ،وب�شرح �إيجابياتها و�سلبياتها وجمالياتها( .)1ف�إذا لم يكن الناقد م�ؤه ً
ال للحكم
على العمل المو�سيقي ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي ،بالت�أكيد� ،إلى نتائج مجحفة تبخ�س المبدع حقه.
وم� � ��ن ال�ضروري �أن يكون الناقد المو�سيقي ،دار�ساً �أكاديمياً متخ�ص�صاً .ف�ض ً
ال عن درا�سته

البداع الفني ونقده ،من حي� � ��ث تحليل �شخ�صية الفنان
لعل� � ��م النف�س� ،إذ تعتمد عليه درا�س� � ��ة إ
وقدراته .وذلك ألن الفنان ال يهدف فيما يبتكره �إلى �إبداع ظواهر جمالية فح�سب ،بل يتناول
�سبب له المعاناة ،لذا ي�ضع فيه ع�صارة �أفكاره وم�شاعره ،وهو يقوم بو�صفه
مو�ضوع � � �اً لطالما َّ
البداعي المف�ضل ولغته الفنية الخا�صة.
والتعبير عنه من خالل �أ�سلوبه إ
ال نبال� � ��غ �إذا قلن� � ��ا �إ َّن على الناق� � ��د �أن يكون بمنزلة فيل�سوف مو�سيقي ،فم� � ��ن دون الفل�سفة لن
ي�ستطي� � ��ع �أن يرتب معلوماته و�أفكاره لي�صل �إلى ر�ؤية نقدي� � ��ة �سليمة ي�ستطيع طرحها ،مبتعداً عن
المجامالت �أو االنحياز إليجابيات معينة .قد يفعل هذا بح�سن نية ،لكن في الحقيقة ،يعك�س هذا
اليجابيات وال�سلبيات،
م� � ��دى جهله �أو عدم نزاهت� � ��ه .فالناقد الحقيقي هو الذي ي�ستطيع تن� � ��اول إ
بو�صف النقد عملية تقييم مو�ضوعي للعمل بغ�ض النظر عن �أي عوامل ذاتية مغر�ضة �أخرى.
ينبغ� � ��ي �أن ي�أخذ في ح�سبان� � ��ه �أي�ضاً ،ذوق الجمهور .و�أن يتناول العمل ،بتحليل علمي دقيق
وب�سيط في الوقت نف�سه ،يمكن للقارئ العام �أن يفهمه ب�شكل �سل�س.
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التنوير المو�سيقي

وال�سيما
ن�أت� � ��ي �إلى الهدف ا أل�صلي من النق� � ��د المو�سيقي ،وهو :التنوير وتوعية الجماهير،
ّ
النتاج بال�سليقة.
حينما ينحدر الفن �إلى الهبوط واالبتذال نتيجة عدم الدرا�سة الكافية �أو عبث إ
والن�سانية.
�إذ يتحمل الناقد جزءاً من هذه الم�س�ؤولية التاريخية تجاه المجتمع إ
بد �أن يت�سلّح بالفعالية النقدية �أو بالطريقة ال�صحيحة في تو�صيل ر�سالته النقدية
لذلك ،ال ّ
�إلى الفئات الم�ستهدفة ،وهي :الفنانين ،والجماهير ،والم�س�ؤولين .ولتحقيق ذلك ،ينبغي �إتاحة
والعالمية المختلفة للناقد ،وعدم االكتف� � ��اء بالجرائد اليومية ،والمجالت
المناب� � ��ر الثقافية إ
ا أل�سبوعي� � ��ة ،وهما م� � ��ا ال يتوافر فيهما ،النقد المتخ�ص�ص� ،إال قلي� �ل � ً
ا من المنابر التي تختار
ك ّتابها بعناية ومهنية.

قيمة :مجلة البحث العلمي ال�صادرة عن
ومن الدوريات المتخ�ص�صة التي تقدم مواد نقدية ّ
المجم� � ��ع العربي للمو�سيقا ،ومجلة الحياة المو�سيقي� � ��ة (ال�سورية) ،وجريدة الفنون (الكويتية)،
(الماراتية) ،والمجلة العربية (ال�سعودية).
ومجلة العربي (الكويتية) ،ومجلة الرافد إ
وتعد الكتب المتخ�ص�صة �أكثر ثراء بمعلوماتها المو�سيقية ،تغني الناقد المو�سيقي ،ويتعلم
ّ
من خاللها ،جانباً من علوم المو�سيقا ،وكيفية طرح الر�ؤى والق�ضايا النقدية ب�شكل مو�ضوعي.
�إال �أن كتب النقد المو�سيقي قليلة.

ولع� � ��ل من بين ا أل�سماء الرا�سخة في حقل الكتابة المو�سيقية والنقدية :الم�ؤرخ والمو�سيقي
عبد الحمي� � ��د توفيق زكي ،يليه �سعيد عزت ،بكتابه ال�ضخم ع� � ��ن الثقافة المو�سيقية والتذوق
المو�سيق� � ��ي .وال ن�ستطي� � ��ع �أن ن�سقط من ال�سرب ا�سم :كمال النجم� � ��ي ،بتاريخه المعروف في
والذاعي :جليل البنداري .والناقد والم�ؤرخ
ه� � ��ذا المجال .كذلك ال يمكننا تجاهل ا�سم الناقد إ
والملحن :محمد قابيل .والناقد المو�سوعي� :أحمد الوا�صل ،وغيرهم.

رئي�س
�سبب
ه�ؤالء جميعاً� ،أثروا حياتنا ومكتبتنا العربية ،وقد �آن ا ألوان كي ن�شكرهم .ألنهم ٌ
ٌ
في تعلمنا �أ�صول الكتابة في المو�سيقا ،ومعرفتنا بثقافتنا المو�سيقية.
الذاع� � ��ة والتلفاز في طرح الر�ؤى النقدية
وعل� � ��ى الرغم من ا ألهمية التي يمكن �أن ت�ؤديها إ
ونقا�ش الق�ضايا المو�سيقية� ،إال �أن برامج النقد المو�سيقي بهما نادرة ،مثل�« :صوت المو�سيقا»
للدكتورة �سمحة الخولي ،و«غوا�ص في بحر النغم» ،و«�إزاي ت�شوف المو�سيقا» للمو�سيقار عمار
الذاعية الممتعة
ال�شريع� � ��ي ،و«المو�سيقا الكال�سيكية» للدكتور ح�سين فوزي .و�سل�سلة البرامج إ
التي قدمها الدكتور زين ن�صار.
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الذاعات
لتبقى هذه البرامج ال�شائقة بمنزلة النماذج التي ينبغي �أن تحتذى� ،إذا ما �أرادت إ
النتاج على غرارها ،وعلى الرغم م� � ��ن كثرة المنتديات والمواقع والقنوات
ومحط� � ��ات التلفزة إ
النترنت ،بل اهتمام كثير منها بالمو�سيقا عموماً� ،إلاّ �أن �أغلبها ال تهتم
اللكترونية على �شبكة إ
إ
بالنق� � ��د المو�سيقي خ�صو�صاً� ،إلاّ مواقع قليلة ،مثل :المجم� � ��ع العربي للمو�سيقا .ال يعني هذا
ع� � ��دم وجود نقاد مو�سيقيين �أكف� � ��اء ،بل يعني افتقادهم للو�سائ� � ��ل والم�ساحات الكافية ،وعدم
العالمية لتو�صيل ر�سالتهم الح�ضارية� ،إذ يقوم النقد المو�سيقي بدور مهم في
توفير المنابر إ
تنمية الذوق ،وتوعية المبدعين ولفت انتباههم �إلى بع�ض النقاط التي قد تغيب عنهم �أحياناً.
فالناقد كالنور ،ي�ضيء الطريق �أمام المو�سيقيين المحترفين ،والمتذوقين الهواه �سواء ب�سواء.

ت�أخر النقد المو�سيقي العربي كثيراً ،لعدم وجود مناهج و�أ�ساليب علمية مقننة يقوم عليها.
مم� � ��ا جعل� � ��ه ،مجرد انطباعات خا�صة .لذل� � ��ك ،ينادي الدكتور �أ�شرف عب� � ��د الرحمن ب�ضرورة
«البحث عن مناهج ومعايير علمية للنقد المو�سيقي ت�سد هذا الفراغ .وذلك ،ألن ت�أخر وغياب
ا أل�س�� � ��س العلمية التي يمك� � ��ن �أن يقوم عليها النقد المو�سيقي العرب� � ��ي ،كان من ا أل�سباب التي
غان هي
دفع� � ��ت الجماهير �إلى إ
القبال على ا ألغان� � ��ي الهابطة ،ظناً منهم �أن ما ي�سمعونه من � أ ٍ
()2
النماذج الفعلية لما يجب �أن يكون عليه فن الغناء !
وت�سب� � ��ب ذلك في تدهور الذوق العام .و�سرعان ما انتقل هذا التدهور من مجال الفن �إلى
مجال الحياة التي نعي�شها .لتت�سم ال�سلوكيات العامة بالتوتر والقلق والعنف والتع�صب .ولم يكن
كل ذل� � ��ك� ،إال انعكا�ساً لما ن�ستمع له منذ �سنوات من �إيقاعات �صاخبة ،وكلمات هابطة ،ت�سلّلت
�إلى �أحا�سي�سنا وم�شاعرنا ،و�أ�صبحت �أمراً واقعاً وطبيعياً في حياتنا اليومية.

المراجع
( -)1عزيز ال�شوان ،المو�سيقى تعبير نغمي ومنطق ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب2005 ،م.

( -)2د� .أ�ش� � ��رف عبد الرحمن ،مدخ� � ��ل �إلى نقد المو�سيقى العربية ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة� ،سل�سلة عالم
المو�سيقا ( ،)2القاهرة2015 ،م.
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آ�فاق المعرفة

العامل كما يراه أ�ين�شتاين
وفاء حمود

�أ�س�س عباقرة من الب�شر لع�صر العلم و إ�نجازاته المبهرة،
فكان لهم الدور أ
الكبر في تطور الب�شرية وزيادة رفاهيتها،
وتنعمه ��ا بي�س ��ر الحياة،لك ��ن إ�ذا تعمقن ��ا في �س ��يرة ه ؤ�الء
ُّ
العباق ��رة ،وتعرفن ��ا مواقفه ��م في �ش ��تى مجاالتها ،فال بد
�أن يقفز إ�لى الذهن الت�سا ؤ�ل آ
التي :ما القيم واالتجاهات
التي تبناها ه ؤ�الء العباقرة تجاه ق�ض ��ايا ع�ص ��رهم� ،سواء
�أكان ذل ��ك ف ��ي المج ��ال االجتماع ��ي� ،أم االقت�ص ��ادي� ،أم
ال�سيا�سي؟ يا ترى هل كانت هذه القيم التي تبنّوها موازية
لعبقريته ��م العلمي ��ة� ،أو عا�ش ��وا تناق�ض ��ات بي ��ن �أفكارهم
النظرية وممار�ساتهم الحياتية؟
لنتعرف بع�ض �آرائ� � ��ه في الحياة ،وفي
�أق � � � ِّدم مث� � ��االً عن ه�ؤالء العباقرة �ألب� � ��رت �أين�شتاين،
َّ
ال�سيا�سة ،لنرى هل ا�ستطاع ربط فكره بمواقف نبيلة على �أر�ض الواقع؟
�سنجد �إجابة عن بع�ض هذه ا أل�سئلة في كتاب �أين�شتاين «العالم كما �أراه» وغيره من الكتب،
وقد �صدر هذا عن دار التكوين ،ترجمة فاروق الحميد ،الطبعة ا ألولى.)2015( ،
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ولد �أين�شتاين من �أبويين يهوديين ،في �ألمانيا ،عام (1876م) ،وتوفي عام (1955م) .تميزت
حيات� � ��ه بان�صراف ج ّل طاقته وجه� � ��ده في علم الفيزياء ،و�أو�صله �شغفه هذا �إلى �إبداع النظرية
وال�سيما
الن�سبية ،وحا َز جائزة نوبل في الفيزياء عام (1921م) ،لخدماته في الفيزياء النظرية،
ّ
اكت�شاف� � ��ه لقانون الت�أثير الكهرو�ضوئ� � ��ي ،ولي�س البتكاره النظرية الن�سبي� � ��ة ،وقد �أو�صى بحرق
جثته بعد وفاته ،لكن ل�شدة �إعجاب العالم توما�س هارفي بعبقريته ،ا�ستخل�ص قبل حرق جثته
دماغه ،وح َّنطه واحتفظ به ،ليدر�سه ع�سى �أن يكت�شف �سر هذه العبقرية!

ر ؤ�يته للحياة
م� � ��ن خالل االطّ الع على �أهم ت�أمالته و�أفكاره في الحياة ،نلم�س عمق نظرته �إليها ،وروحاً
تو�ضحت بقوله في كتابه «العالم كما �أراه»« :بدت لي الغايات المادية
�إن�سانية رفيعة الم�ستوىّ ،
للحي� � ��اة ،التي يهدف لها الجن�� � ��س الب�شري ،بامتالك ا أل�شياء المادي� � ��ة ،والنجاحات الخارجية
والرفاهية ،منذ �سنوات �شبابي ا ألولى محتقرة ،ال قيمة لها»�( ،أين�شتاين� ،ص.)12
حين نت�أمل كالم �أين�شتاين ،نراه �أ�شبه بمت�صوف ،يرف�ض الع�صر اال�ستهالكي المادي ،لذلك
�صب ج ّل جهده على علم الفيزياء وتطويره،
ل� � ��م يركز اهتمامه على المردود المالي لعلمه ،بل ّ
وحينما ُ�سئل ما ا ألفكار الدينية التي تعجبه؟ �أجاب� :أنا ال �أعتنق �أي دين ،لكن تعجبني الديانة
بالن�سان �أخالقياً ،وترتفع به فوق الماديات،
البوذية ،ألنها فهمت الحياة بعمقها ،و ألنّها ت�سمو إ
الن�ساني.
في�صل �إلى عوالم الزهد والت�ضامن إ
بعمق ب�ضرورة �أن يكون وجوده في الحياة ذا معنى ومغزى ،وال يتم ذلك بر�أيه �إال حينما
�آمن ٍ

للن�سان ب�صمت� � ��ه الخا�صة ،وبالتحديد حين يجعل هدفه خدمة الب�شرية ،يقول�« :إن قيمة
يكون إ
ليكر�س معظم وقته
إ
الن�س� � ��ان في قدرته على �أن يحرر نف�س� � ��ه من ا ألنا»�( .ص .)19لذلك �سعى ّ
لترك علم ينتفع به النا�س ،وكان يرى قيمة المرء في هذه الحياة ،ت�أتي من قدرته على خدمة
وعبر عن ذلك بقوله :نحن موجودون من �أج� � ��ل �أولئك الذين تمثل
ا آلخري� � ��ن واالهتمام به� � ��مّ ،
ابت�سامته� � ��م وراحتهم ال�شرط الكام� � ��ل ل�سعادتنا ،وكذلك ل�سعادة الذي� � ��ن ال نعرفهم ،فالم�صير
الم�شت� � ��رك الذي يربطنا بهم ،يحت� � ��م علينا االرتباط معهم بعالقة تت�سم باللطف والمحبة ،مما
فيا�ضة ،تدل على ح�س مرهف� ،أما على الم�ستوى النف�سي
يوحي لن� � ��ا �أنه تمتع بنظرة �إن�سانية ّ
الخا�� � ��ص به ،فيت�ضح لنا �أن �أين�شتاي� � ��ن لم يكن قادراً على التكيف االجتماعي مع محيطه ،فهو
يقول« :لم �أ�شعر بانتماء عاطفي �سواء كان لدولة �أم �أر�ض� ،أم حلقة �أ�صدقاء �أم عائلة ،فقط كنت
�أ�شع� � ��ر ب�أني رجل غريب بحاجة �إلى الوحدة»�( ،ص .)12يبدو من خالل كالمه هذا� ،أنه مهموم
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بعلمه ،م�ستغرق بالتفكير فيه �إلى درجة �أنه ال ين�سجم مع العالقات العادية ،لكن ما يلفت نظر
ينتم
الق� � ��ارئ في هذا القول تركيزه على عدم �شعوره باالنتماء �إلى �أر�ض �أو دولة ،فهل حقاً لم ِ
الجابة فيما بعد.
�إلى �أي منهما في حياته؟ �سنرى إ

للن�سان ،ألن معظم
�أم� � ��ا نظرته �إل� � ��ى فكرة الحرية ،فتت�ضح حين يقول« :ال توجد حري� � ��ة مطلقة إ
�أفعال� � ��ه نتاج �ضغط خارجي وداخل� � ��ي ،من هنا ال يمكن لقراراته �أن تُ�ؤخذ بحرية مطلقة ،فقد يخ�ضع
في �أثناء قيامه بفعل ما لظروف خارجة عن �إرادته� ،أو يت�أثر بم�شاعره الخا�صة من دون وعي �أو �إرادة،
الن�سان �أن يتمتع بالحرية المطلقة»�( ،ص.)9
من �أجل هذا تكون �أفعال الب�شر مقيدة ،وي�صعب على إ

الن�ساني ،فهو ال يع ّده �أمراً مهماً للرقي
�أما حين ينظر �إلى الذكاء الب�شري الخالي من البعد إ
النف�س� � ��ي واالجتماعي ،ألن الذكاء المفرط قد أ
يمل بع�ض النفو�س بالغرور ،ويبعدها عن الهدف

ا أل�سم� � ��ى للحياة ،وهو التعاون في جو �أخوي حمي� � ��م ،ولن يعين هذا النوع من الذكاء الب�شر على
الو�صول �إلى حياة �أف�ضل ،فهو يتطلب ا�ستخدام الدهاء والحيل الذكية غير ا ألخالقية فح�سب،

ق� � ��د ي�صل �صاحب هذا النوع من الذكاء �إلى نجاحات كبيرة ،لكن ذلك لن يجعل عي�شه �إال نكداً،
ال�شع� � ��اع ا ألخالقي في النفو�س ،فتنعك�س عملياً
فم� � ��ا يجعل الحياة ت�ستحق �أن تعا�ش هو انبثاق إ
ا�ستقام ًة في الت�صرفات وثق ًة بين الب�شر� ،إذ ال يمكن ا�ستبدال الذكاء العملي بالجانب ا ألخالقي،
الن�سانية الحق� � ��ة ،ال الحيلة والمراوغة
بمعن� � ��ى �أن ا ألخالق هي التي ترف� � ��ع الب�شر �إلى م�ستوى إ

خال من البعد العاطفي
عال ،لكنه ٍ
وتوظي� � ��ف الذكاء الب�شري في ال�شر ،كل ذلك يحتاج �إلى ذكاء ٍ
ومن رهافة الم�شاعر في التعامل مع ا آلخرين ،في المقابل ف�إن ا�ستخدام هذه ا أل�ساليب البعيدة
عن ا ألخالق ال يعطي دلي ً
ال على النجاح ب�أي حال من ا ألحوال في ر�أيه ،بل على العك�س من ذلك
هو دليل على �ضعف الجانب ا ألخالقي ،وهذا ما �سيقود الب�شرية نحو حتفها.

الن�ساني
�إذن ،ن�ستطي� � ��ع �أن ن� � ��رى ت�أكيداً ألفكاره في ع�صرنا الحالي ،فق� � ��د ت�ضخم الذكاء إ
م� � ��ن دون � أ ْن ي�صاحبه في بع�ض ا ألحيان بعد �أخالقي� ،صحيح �أنه �أدى �إلى مخترعات عظيمة

مده�شة ،خدمت الب�شر في مختل� � ��ف مناحي الحياة ،لكنها طرحت �أي�ضاً م�س�ألة ال�شرور ،التي

انبثقت عن ا�ستخدام بع�ض هذه المخترعات ،من تلوث للبيئة ،وتراجع الغطاء النباتي الذي لم
الح�صاءات العلمية ،مما زاد في ارتفاع درجة حرارة ا ألر�ض
يب َق منه �سوى ( )%15ح�سب بع�ض إ

وذوب� � ��ان كتل جليدية �ضخمة في القطبين ،وما رافق ذلك من تغيير مناخي ،ي�شكل خطراً على
ا ألر�ض والحياة فيها�...إلخ.
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و�إذا انتقلن� � ��ا �إل� � ��ى مجال �آخر ،كي نتعرف ر�أيه الخا�ص بعبقريت� � ��ه ،فهو يرى �أنها يجب �أن تكون
بمن�أى عن �إ�صابته بالغرور ،بل على النقي�ض عليها �أن تدفعه �إلى التوا�ضع ،الذي يجد فيه كما يقول:

راح� � ��ة للج�سم والروح ،وحينما �شاهد التقدير العظيم له من معا�صري� � ��ه من العلماء ،قال م�ستنكراً
معا�صري يقد�سونني ،دون �أن يكون لي ي ّد في هذه المهزلة».
ذلك�« :إنها لمهزلة حقيقية حين �أرى
ّ
عد عبقريته ال �إرادة له فيها ،ألنها خلقت معه ،فقد فر�ضتها الم�صادفة وخ�صته بها دون غيره؛
فقد َّ

لذا ال داعي �إلى تقدي�سه ،مما ي�ؤكد تمتعه ب�أخالق العلماء الحقيقيين في هذا المنحى.

مفهوم �أين�شتاين إلليمان

باليمان ،وعن مدى ارتباطه باليهودية؟
في البداية علينا �أن نت�ساءل عن عالقة �أين�شتاين إ

يتبين لنا من خالل �أفكاره وبع�ض مواقفه �أنه كان علمانياً ،و�ضد � أ ِّي ديانة تقوم على الرعب
ّ

والتخويف من �إله ،ال يتقن �سوى االنتقام والعقاب.

على الرغم من ذلك� ،إ َّن ما يلفت النظر عدم ع ِّده اليهودية ديانة ،بل هي بنظره قيم �أخالقية
كونية ،ت�سمو بكل الب�شر ،وترتقي ب�أخالقهم ،وقد ت�أثر بهذا الر�أي المتعلق بالديانة اليهودية بفكر
ثم ف�إن هذه الديانة الكونية،
�سبينوزا ،فهذه الديانة تع ُّد الناب�ض ا ألكثر قوة للبحث العلمي ،ومن َّ

ف� � ��ي ر�أيه� ،ست�سه� � ��م في ن�شر ال�سالم في العالم كله! (�ص .)41و�ستمنع الحروب! لذلك يقول�« :إن
للن�سان الواعي �أن يتجاهله� � ��ا ،ودعا �إلى االنتباه
م�س�أل� � ��ة ال�س� �ل��ام هي م�س�ألة �ضمير ،ال يمك� � ��ن إ
جي� � ��داً والحذر من تلك المجموعات ال�صناعي� � ��ة ال�ضخمة التي ت�شارك في �صنع ال�سالح ،وتقف
ف� � ��ي جميع البلدان �ض� � ��د الت�سويات ال�سلمية» .واعتقد �أن للعلماء ال� � ��دور ا ألكبر في الوقوف في
وج������ه الحروب ،و�أن عليهم ن�شر مفاهيم ال�سلم العالمي ،وذلك من خالل �إيمانهم الفعلي
به������ا ،و�أن دورهم عظيم من �أجل توحي� � ��د جهودهم ب�صفتهم علماء ،يخدم� � ��ون الب�شر ،ويعملون

بج� � ��د و�إخال�ص في �سبيل هذا الهدف ،عندئذ يكون ه�ؤالء العلماء رمزاً للتدين الحقيقي وقدوة
آ
للخرين ،و�إال فنحن جميعاً مهددون بزوال ح�ضارتنا� ،إذ �إن م�صيرنا �سيكون ما ن�ستحقه فع ً
ال.

موقفه من القنبلة الذرية
ظه� � ��رت مواقفه العملية في الحياة ،من خالل �شعوره بالع� � ��ار بعد �إلقاء الواليات المتحدة
ا ألمريكية القنبلة الذرية على اليابان في مدينتي هيرو�شيما وناغازاكي ،فبعد �أن كانت عالقته
عبر
به� � ��ذه الدولة جيدة جداً في البداية ،حت� � ��ى �إن هناك كثيراً من الر�سائل والمقابالت التي َّ
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خالله� � ��ا عن �إعجابه بهذه الدولة قبل الحرب العالمي� � ��ة الثانية ،وال�سيما في �أثناء زيارته لهذا
البل� � ��د والحفاوة الكبيرة ،التي ا�ستقب� � ��ل فيها في �أثناء عمله ب�أحد المعاهد العلمية فيها ،فقال
عنه� � ��ا�« :إن الواليات المتحدة أ
المريكية �شجعت العلم والعلماء لم�صلحة الب�شرية»�( ،ص.)13-12
وقد زاد �إعجابه بها ،حين رف�ضت الفكر النازي العن�صري ،واتخذت مواقف م�شرفة في نظره
�ض� � ��د ا�ضطهاد اليهود ،لذلك فه� � ��ي ت�ستحق حمل ر�سالة الخير وال�س� �ل��ام للعالم �أجمع� .إال �أن
نظرت� � ��ه تلك تغي� � ��رت �إلى النقي�ض بعد �إلقاء الواليات المتح� � ��دة ا ألمريكية القنبلة الذرية على
الياب� � ��ان في نهاية الحرب العالمية الثانية ،فقد اعترف بتورطه في ا ألعمال النظرية لم�شروع
القنبل� � ��ة ،وم�شاركته في البح� � ��وث العلمية في مج� � ��ال االن�شطار النووي ،فق� � ��ال عن الواليات
المتح� � ��دة ا ألمريكي� � ��ة بعد �إلقائها هذه القنبلة الذرية�« :إن �أمري� � ��كا ربحت الحرب ،لكن العالم
خ�س� � ��ر ال�سالم» .فعا�ش ت�أني� � ��ب �ضمير؛ لذلك طلب من التاريخ �أن يلتم�� � ��س له العذر على هذا
الخط � � �� أ الفادح في حق الب�شرية�( ،ص .)55 -34ألن� � ��ه �أ�سهم في الم�شروع النظري ل�صنع هذه
و�سوغ ،هذه الم�شاركة ب�أنّه كان يظن ب�أن الهدف منها الق�ضاء على النازية العن�صرية،
القنبل� � ��ةّ ،
و� أ َّن �ألمانيا لو ا�ستطاعت �إنتاج هذه القنبلة ،ف�سيكون الدمار �أكبر مما فعلته القنبلة ا ألمريكية،
و�س� � � ّ�وغ المو�ض� � ��وع ب�أنه لم يخطر في باله �أن القنبلة �ست�ستخ� � ��دم �ضد اليابان .مثل هذا الكالم
يب� � ��دو لنا غير مقنع؛ ألنه يحمل في طياته تناق�ضاً �صارخاً بين رف�ضه للعنف من جهة ،وقبوله
به من جهة �أخرى م�شروطاً ب�إلقاء هذه القنبلة على النازيين!
�إذن ،ي� � ��رى ا�ستخدام القنبلة لقتل ا أللمان �أمراً جيداً وك�أنهم لي�سوا ب�شراً ،وال�سيما �أنه يعلم
�أن هذه القنبلة لها �أثر تدميري ،لي�س على الجانب الع�سكري فح�سب ،بل ي�شمل الجانب المدني
�أي�ض � � �اً! لذلك ف�شعوره بت�أنيب ال�ضمير �شعور مزيف تج� � ��اه �ضحايا اليابانيين ،ألنه لم ين�سحب
على ال�ضحايا المدنيين ا أللمان! مع �أنه يدرك ت�أثيرها في الجانبين (المدني والع�سكري).

ر�أيه في ع�صره
ل� � ��م يكن �أين�شتاي� � ��ن معجباً بع�صره كما يظه� � ��ر من ت�صريحاته وكتابات� � ��ه ،فقد عا�صر في
حيات� � ��ه ،حربي� � ��ن عالميتين ،و�أزمة اقت�صادي� � ��ة حادة ع� � ��ام (1929م) ،ور�أى �أن �سبب ذلك يعود
�إل� � ��ى �سيادة الدكتاتوريات وا ألنظمة الفا�شية ،ونق�ص في اال�ستقاللية الفكرية ،و�ضعف ال�شعور
بالقي� � ��م من ح� � ��ق وعدل�...إلخ ،و�إلى � أ َّن وكالء الفكر العالمي كان� � ��وا �آنذاك من رجال ال�سيا�سة
ورجال ا ألعمال ،ولن يكون هناك خال�ص من هذا الو�ضع البائ�س بر�أيه �إال بالتفاني في العمل
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والخال�ص له ،بمعنى �أن التراجع ا ألخالقي لم يقت�صر ت�أثيره في الجانب المادي للحياة ،و�إنما
إ
�أي�ضاً �أثّر في الجانب الروحي ،ف�أدى �إلى انحطاط الفنون كلها�( ،ص.)19

وقد ر�أى �أن زيادة الثروات المادية ،تزيد �أو�ضاع هذا الع�صر �سوءاً ،وتو�سع الهوة بين الب�شر،
لهذا ال خال�ص في ع�صرنا ،بر�أيه� ،إال بنمو ا ألخالق ،التي ترف�ض الحروب ،وتدفع نحو ا ألخوة
الن�سانية ،والتع� � ��اون المثمر بين الب�شر ،فهذه ا ألخالق
الب�شري� � ��ة ،ومن ثم تف�ضي �إلى الوحدة إ
ورقيها ،ال الثروة المادية التي تتجمع لدى فئة
الن�ساني� � ��ة
بال�سهام في تقدم الح�ضارة إ
كفيل� � ��ة إ
ّ
قليلة من الب�شر�( ،ص.)31

فكره ال�سيا�سي
ظه� � ��رت في القرنين ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر الحرك� � ��ة التنويرية في �أوروبا ،وقد ت�أثر
ال�صالح الديني ،التي تقوم على دعوة اليهود
بها الفكر اليهودي ،فبد�أت نتيجة لذلك حركة إ
�إلى االندماج الكلي في المجتمعات ا ألوروبية ،وبد� أ المفكرون اليهود يحثون جماعاتهم على
مدة طويلة من الزمن ،وبد�ؤوا يحثونهم على
الخ� � ��روج من الجيتو ،الذي ظلوا محبو�سين فيه ّ
رف�� � ��ض فكرة �شعب اهلل المختار� ،إذ �إن العقل يرف�ض هذه الفكرة العن�صرية ،و�أكدوا �ضرورة
ا�ستخدام العقل في ت�أويل الن�ص الديني التوراتي والتلمودي ،وقد �أدى هذا التحليل العقالني
للن�� � ��ص الديني �إلى اكت�شاف �أن اليهودي� � ��ة ،في عمقها ،تعمل على ن�شر ا ألخوة والم�ساواة بين
الب�شر!

ال�صالحيين اليهود في
يع� � � ّ�د مو�سى مندل�سون (1786 -1716م) من �أهم ه�ؤالء المفكرين إ
تلك المرحلة ،وقد �أ�ضاف �إلى ا ألفكار ال�سابقة �ضرورة ف�صل الدين عن الدولة ،وو�صف ال�شريعة
اليهودي� � ��ة ب� أ َّن لها جوهراً �أخالقياً .وبمرور الوقت �ساد اعتقاد �أن الدين �أ�صبح عاجزاً ال حيلة
ال�صالح �أن جزءاً من التقاليد الم�سيحية
له في مواجهة هجمات العقل العاتية ،واعتقد دعاة إ
ال�صالح
واليهودي� � ��ة ق� � ��د تداعى واندثر ،لكنهم اكت�شفوا �أن كل ذلك ما ه� � ��و �إال وهم ،ألن هذا إ
الدين� � ��ي تعر�ض لنك�سة في �أواخر القرن التا�سع ع�ش� � ��ر وبداية القرن الع�شرين نظراً أ
للحداث
ال�سيا�سية والتاريخية في �أوروبا ،فقد �أخفقت خالل هذه المرحلة الثورات الليبرالية ،وال�سيما
ث� � ��ورات ( ،)1848 – 1830وخاب �أم� � ��ل النا�س في �أوروبا ب�شعاراته� � ��ا الليبرالية ،مما �أدى �إلى
تعاظم الرومان�سية ال�سيا�سية والفكرية .في هذا الجو ولدت حركة �إحياء ديني ،وظهر خاللها
ما ي�سمى بال�صهيونية الدينية ،التي �ستكون مقدمة لل�صهيونية ال�سيا�سية فيما بعد.
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لليمان ،و�أي�ضاً على الحد�س
قام هذا إ
الحياء الديني على العاطفة والقلب ب�صفتهما طريقاً إ
ب�صفت� � ��ه طريقاً للمعرفة ،فكان البد من وقوع �صدام بين العلم والدين ،وتب ّنت الطبقة اليهودية
الو�سطى العودة الى الما�ضي بكل ُمثُلِهِ القديمة ،كما ركّزت هذه الطبقة على ممار�سة الطقو�س
ثم فقد عاد فكر المحافظين �إلى الواجهة متمث ً
ال ب�شخ�ص مو�سى ه�س (-1812
الدينية ،ومن َّ
ارتد عنها،
1875م) وهو فيل�سوف �ألماني يهودي الديانة ،تب ّنى اال�شتراكية في بداية �شبابه ،ثم َّ
و�أ�س�� � ��س ما ي�سمى (ال�صهيونية العمالية) في ع� � ��ام (1862م) ،وقد نظّ ر لتفوق العرق اليهودي،
ورف�� � ��ض الف�صل بين الدين وال�سيا�سة ،و�أكد �أن �أحكام الدين �صالحة لكل زمان ومكان ،وطالب
تبر� أ
ب�إقامة كيبوت�سات عمالية في فل�سطين تحديداً ،ونظراً النقالبه على الفكر ال�شيوعي ،فقد َّ
من �أفكاره كل من مارك�س و�إنجلز ،بو�صفه ن�صيراً للمجتمع البرجوازي.
ات�ض� � ��ح ارتداد مو�سى ه�س عن الفكر اال�شتراكي من خ� �ل��ال كتابه «روما و�أور�شليم» ،حيث
عده �أوهام العقالنية ،التي
ظه� � ��ر ذلك في مقدمة هذا الكتاب ،فقد �أعلن فيه الحرب على ما ّ
ال�صالحيين ،وعلى فكرة
تنك� � ��ر الداللة القومية للديانة اليهودية ،وكذلك �أعلن الح� � ��رب على إ
االندماج اليهودي ف� � ��ي المجتمعات ا ألوروبية ،ويع ّد ه�س �أول من نادى بقومية يهودية م�ستنداً
�إلى التوراة.

الن�سانية� ،إ�ضافة �إلى انت�شار ا�ضطهاد اليهود في
� أ ّدى فك� � ��ره العن�صري البعيد كل البعد عن إ
�أوروبا� ،إلى ارتداد كثير منهم هناك عن تلك ا ألفكار التنويرية العلمانية ،التي دعا �إليها (مو�سى
مندل�سون) م ّتبعي� � ��ن خطا (مو�سى ه�س) بو�صفه �أول من تنكَّر للفكر ال�شيوعي الكوني ،ومن �أ�شهر
من ت�أثّر ب�أفكاره ال�صهيونية هو (تيودور هرتزل)� ،إذ ظهر هذا الت�أثر في كتابه «الدولة اليهودية»،
الذي �أ�س�س لفكرة �إن�شاء وطن قومي لليهود في فل�سطين ،وقد �ساعده على تحقيقها انت�شار �أفكار
قومية عن�صرية ،تقوم على ما ي�سمى المعاداة لل�سامية ،وال�شك �أن �أين�شتاين قد اطلع على الفكر
ال�صالحي والفكر المحافظ ودمج بينهما ،عبر فكر توفيقي تلفيقي ،ي ّت�ضح ذلك من خالل تبنِّيه
إ
لفك� � ��ر الحركة ال�صهيوني� � ��ة� ،إذ قال عنها« :ال�صهيونية قريبة جداً �إل� � ��ى قلبي ،و�إني على ثقة �أن
الم�ستوطنات اليهودية تتطور ،ومن دوافع �سروري �أن تتوفر رقعة �صغيرة على وجه ا ألر�ض ،يعي�ش
فيه� � ��ا �أهلي دون �أن ي�شع� � ��روا فيها ب�أنهم غرباء» .من الوا�ضح انتعا�� � ��ش ع�صبيته العرقية ب�إعالن
انتمائه �إلى العن�صر اليهودي ،وهذا ما ينافي فكره عن ا ألخوة الب�شرية ،فتخلى بذلك عن فكره
الن�سان� � ��ي ،حين تبنى فكرة ال�صهيونية القائمة على االعتداء على العرب ،و�سرقة بالدهم ،دون
إ
وجه حق.
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و�شيئ � � �اً ف�شيئاً ات�ضحت لن� � ��ا تناق�ض �أفكار �أين�شتاين ،حينما �س� � � ّ�وغ دعمه لل�صهيونية ،ألنّها
تنطلق من مبادئ الدين اليهودي وتقاليد ال�شعب اليهودي ،فهي بر�أيه قائمة على رغبة جامحة

في حب المعرف� � ��ة والعدالة ،والجهد الم�ستم� � ��ر لتحقيق ا�ستقاللية الف� � ��رد الفكرية ،وتمجيد
العقل� ،إذ �إن �إله �إ�سرائيل في نظره ،يرف�ض الخرافة وا أل�ساطير ،ويدعو �إلى خدمة الب�شر!
�إن هذه أ
الفكار ت�ؤكد �أن وعي �أين�شتاين ال�سيا�سي كان توفيقياً بين المفك َريْن مندل�سون وه�س.

ون�ستغ� � ��رب من �أين�شتاين ،الذي عا�صر جرائم ال�صهيونية ،ألنه لم يكن له موقف �صريح �ضدها!!

�إ ْذ لم يكن له موقف من مذابح دير يا�سين وكفر قا�سم وما �صاحبها من ممار�سات عنفية ،منها طرد
ال�شع� � ��ب الفل�سطيني من �أر�ضه ،واال�ستيالء عليها بالقوة ،وت�شري� � ��ده في جميع �أنحاء العالم ،دون �أن
يحرك �ساكناً! ف�أين كالمه عن رف�ضه للت�سلح والعنف؟ حين يقول�« :إن من و�صل �إلى الحكم عن طريق
العنف �أو عن طريق انتخابات تقوم بها الجماهير ،ف�إنه ال يمثل القوة أ
الخالقية ،وال الفئة المتفوقة

فكري � � �اً و�أخالقياً»�( ،ص .)9فهو يرى �أن على الدولة �أن تكون حامية للنا�س ،ولي�س النا�س عبيداً لها،
وبذل� � ��ك �سقطت تنظيراته حول الحق والعدل�...إلخ ،وال�سيما حينما دعم هذه الحركة مالياً وعملياً،
و�أ�سه� � ��م في قي� � ��ام الكيان ال�صهيوني على �أر�ض لي�ست له ،دون �أي ح� � ��ق �شرعي ،ومما ي�ؤكد �إخال�ص
انتمائ� � ��ه �إلى هذه الحركة� ،أن� � ��ه �أو�صى بم�سودات �أبحاثه العلمية �إل� � ��ى الجامعة العبرية في القد�س،
يكتف بذلك ،بل ع ّبر عن �سعادته بقيام هذا
بعد �أن كان قد �أ�سهم في جمع التبرعات إلن�شائها ،ولم ِ

الكي� � ��ان ،وكان مدافعاً �شر�ساً عن حقوق اليهود في فل�سطين وكفاحهم من �أجل العودة �إليها ،متنا�سياً
التزوير التاريخي لتلك الحقوق والغريب في أ
المر �إعالنه �أن فل�سطين هي وطنه النهائي.

قد يكون هذا التخبط في فكره ال�سيا�سي نابعاً من الممار�سات النازية �ضده ،ألنه حينما رجع
�إل� � ��ى �ألمانيا (�سن� � ��ة ،)1914وعمل في معهد ق�صر فيلهلمُ ،حرم من الترقية العلمية؛ ألنه يهودي،
فقال« :لم �أفهم وحدة الم�صير اليهودي �إال بعد و�صولي لبرلين ،وبعد �أن �أ�صبحت �ألمانيا وبولندا
النقاذ والجنة الموعودة».
ورو�سيا ،جحيماً لليهود ،ف�إن فل�سطين بالن�سبة لي ،هي �أمل إ

يمكننا القول �إ َّن حقده على النازية يمكن ت�سويغه ،نظراً لممار�ستها العن�صرية �ضد اليهود،
وال�ستخدامه� � ��ا فكرة نقاء العرقي ا أللماني وتفوقه ،لكن يلح ،هن� � ��ا ،على ذهننا ال�س�ؤال ا آلتي:

لماذا لم ينظر �أين�شتاين �إلى حل م�شكلة اليهود داخل �أوروبا فمنبع ا�ضطهادهم من النازية كان
فيه؟ وهل من ا ألخالق �أن تح ّل م�شكلة ا�ضطهاد اليهود على ح�ساب حقوق ا آلخرين؟ وكيف لم

يالح� � ��ظ العن�صرية والفوقية في الفكر ال�صهيون� � ��ي؟ �أعتقد �أن هذا العالِم العبقري في مجال
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العل� � ��م ،قد ا�ستُخدم من ال�سيا�سيين ،الذين ا�ستغلوا مكانته العلمية ،وقد بالغ ه�ؤالء ال�سيا�سيون
فا�ستدروا عطف
ف� � ��ي فكرة المظلومية اليهودي� � ��ة ،للترويج ألفكارهم العدواني� � ��ة اال�ستعمارية،
ّ
�أين�شتاين نظراً لقوة ت�أثيره في اليهود.

الن�ساني،
حي� � ��ن نت�أمل ر�ؤية �أين�شتاي� � ��ن لحل الق�ضية الفل�سطينية ،يظهر لنا �أن� � ��ه خ ّدر �ضميره إ
حينما اعتقد ب�أن الحل لهذه الق�ضية ،يكون ب�إقامة حكومتين من قوميتين عربية ويهودية ،و�إذا
كان هناك �أزمة بين العرب واليهود ،فهي �أزمة نف�سية ،ومجرد �سوء تفاهم بينهما�(،ص !)125والحل
بر�أي� � ��ه �أي�ضاً� ،إيجاد د�ستور ثابت لمختلف المجموعات الوطني� � ��ة� ،أما فيما يتعلق بالغاية أ
ال�سا�سية

لليهود فلم تكن �إن�شاء كيان �سيا�سي ،بل كانت غاية ثقافية بنا ًء على التقاليد اليهودية!! ودعا �أي�ضاً
�إلى �أن ح ّل هذه أ
الزمة ،يمكن �أن يكون ب�إقامة عالقات ود ّية مع العرب في فل�سطين من جهة ،ومن
جه� � ��ة �أخرى ب�إقامة دولة واحدة علمانية ديمقراطية ،تمار�� � ��س عملها تحت و�صاية أ
المم المتحدة،
النكليز في التفرقة بين
عد �أنه� � ��ا نتجت عن ممار�سات إ
وحي� � ��ن حلل �أ�سباب ثورة البراق (1929م)َّ ،
الع� � ��رب واليهود ،وك�أنه به� � ��ذه الحلول التي اقترحها ،يه ِّم�ش وجود آ
الخ� � ��ر الفل�سطيني ،ويت�صور �أن

العربي� ،سير�ضخ ل�ضياع حقوقه ،بعد �أن ي�صغي لكالمه المع�سول ،الذي يتنا�سى حق هذا ال�شعب في
يكتف بالحلول ال�سابقة ،بل عالج م�س�ألة بناء الم�ستوطنات اليهودية
التعبير ع� � ��ن نف�سه ووطنه ،ولم ِ
النكليز لحل الخالفات بينهما.
ب�أنها �ستخدم الطرفين :العرب واليهود ،ورف�ض ا�ستدعاء إ

يب� � ��دو �أن �أين�شتاي� � ��ن ممن ي�ؤمنون بفكرة �أن اليهود لديهم ر�سال� � ��ة إليقاظ ال�شرق على حياة

جديدة ،اقت�صادية وثقافية.

حين ندقّق في �أفكار �أين�شتاين هذه ،نجد �أنه كان يعاني انف�صاالً عن الواقع الحقيقي ،فقد
اليم� � ��ان على ح�ساب القومية العربية؛ وقد الحظنا �أنه
�آم� � ��ن بالقومية اليهودية وبالغ في هذا إ

النكليز ب�أنهم �سبب العنف في
يبرئ �ساحة الفكر ال�صهيوني العن�صري اال�ستيطاني ،ا ّتهم إ
ك� � ��ي ّ
النكليز ،للمطلع على تاريخ هذه المنطقة ،كان لهم الدور
فل�سطي� � ��ن ،على الرغم من �أن ه�ؤالء إ
المكانات من �أجل �إقامة هذا الكيان،
ا ألكب� � ��ر في قيام هذا الكيان وم�ساعدة ال�صهاينة ب� � ��كل إ

مما ي�ؤكد غلبة م�شاعره على عقله .كما نالحظ لديه عن�صرية مبطَّ نة ،ت�أثر فيها بنظرية تفوق
عد �أن �سيطرة ال�صهاينة
الع� � ��رق ا ألبي�ض ا ألوروبي ،وبفكرة مركزية الح�ض� � ��ارة ا ألوروبية ،فقد َّ

على فل�سطين� ،ستنقل ه�ؤالء العرب المتخلفين من حالة الغفلة �إلى حالة اليقظة ،وذلك بف�ضل
مفاهيم الغ� � ��رب المتقدم في مختلف المجاالت ،لذلك ع� � � َّ�د �أن �شعوب هذه المنطقة عاجزة،
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تحتاج �إلى َم ْن ي�أخذ بيدها ،وينت�شلها من واقع تخلفها ،ولن يقوم بهذه المهمة �إال هذا اليهودي
القادم من �أوروبا والحامل معه لواء الح�ضارة الحديثة!!

يمكننا �أن ن�ستنتج من الت�أمل في �أفكار �أين�شتاين ال�سابقة� ،أنه جمع فيها بين نقي�ضين العقل
ونف� � ��ي العقل ،فبع�ض �أفكاره تت�سم بالعقالنية ،بكل ما تعنيه من �سمو ،وال�سيما في نظرته �إلى
معنى الحياة والقيم العليا فيها ،و�أخرى تت�سم بالالعقالنية بكل ما تعنيه من خرافة وانحطاط
فك� � ��ري و�أخالقي ،ويت�ضح ذلك في ر�ؤيته ال�سيا�سية ،ودعوت� � ��ه لقومية يهودية ،ولغ�ضه الطرف
ع� � ��ن جرائم ال�صهيونية ،التي عا�صرها ،فحتى حينما حاول �إدانتها ،كانت �إدانته خجولة وغير
مقنعة ،فق� � ��د �ساوى بين المعتدي وال ُـمعتدى عليه ،ب�إدانته للعن� � ��ف ال�صهيوني والعنف العربي
ليوجد
معاً ،ثم يفاجئنا حين �أعلن اغتباطه بقيام الكيان ال�صهيوني عام ( ،)1948الذي لم يكن َ
فغيب عقله وم�شاعره
ل� � ��وال م�صانع ال�سالح والتجنيد إ
الجباري ،اللذي� � ��ن كان يرف�ضهما ب�شدةّ ،
كيان م�صطنع يقوم على العنف والظلم.
لم�صلحة ٍ

تدعي النبل ،لم نجد لها تج�سيداً على
وهكذا يت�ضح لنا �أن �أفكار �أين�شتاين ال�سيا�سية ،التي ّ
�أر�ض الواقع ،نظراً لتخبطها ،مع �أنه رف�ض عر�ض رئي�س الكيان ال�صهيوني �آنذاك بن غوريون،
ب � � ��أن ير�شح نف�سه رئي�ساً لهذا الكيان ،فهذا الرف�ض لم يكن لعدم اقتناعه بهذه الدولة ،بل ألنه
ال يجيد العمل ال�سيا�سي ،ويريد التفرغ للعلم.

وبذل� � ��ك ل� � ��م ي�ستطع هذا العالم الف� � ��ذ� ،أن يحقق ان�سجاماً على �أر�� � ��ض الواقع بين �أفكاره
المثالي� � ��ة من حب للعدل والحق وال�سالم ،وممار�ستها ب�شكل عملي� ،إذ لم ي�ستطع الخال�ص من
انتمائ� � ��ه العرق� � ��ي �إلى بني جلدته اليهود ،بكل ما يحمله من �أفكار عن�صرية� ،أ�سهمت في �ضياع
الحقوق وانتفاء العدل وعدم اال�ستقرار في هذه المنطقة.

المراجع
(� -)1ألبرت �أين�شتاين ،العالم كما �أراه ،ترجمة :فاروق الحميد ،دار التكوين ،ط.2015 ،1

( -)2عفيف فراج ،ر�ؤية �أين�شتاين لليهودية ودولة اليهود ،دار ا آلداب ،بيروت ،لبنان.
( -)3دمتري �أديب ،نفي العقل ،دار كنعان.1992 ،
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آ�فاق المعرفة

أ�دب الرحالت من االزدهار إ�ىل االحت�ضار
نبيل تللو

كلما ت�ص ��فَّ حت عدد ًا من �أعداد مجلة العربي التي ت�ص ��در �ش ��هري ًا في الكويت ،ي�ص ��ادفني
باب «ا�س ��تطالع العربي» ،الذي لم ينقطع وال م ّرة واحدة من �أعدادها التي زادت عن ال�س ��بعمئة
ع ��دد مذ بد� أ �ص ��دورها ع ��ام (1958م) ،وفيه ي�أخذن ��ا الكاتب إ�لى �أحد �أ�ص ��قاع الدنيا القريبة
�أو البعيدة �ش ��ارح ًا م�ش ��اهداته بالكلمة وال�ص ��ورة ،تمام ًا كما يفعل الك َّتاب الذين طافوا العالم
كتب نفي�سة ت�شكِّ ل بمجموعها منار ًة م�ضيئة عن �أحوال العالم و�شعوبه.
ود َّونوا م�شاهداتهم في ٍ

المذيع الم�س ��تم َع
الذاعية ،حيث ي�ص ��طحب
كذلك لم تنقطع برامج الرحالت عن المحطات إ
ُ
إ�ل ��ى بل � ٍ�د من بلدان العالمِّ ،
مو�ض ��ح ًا بالكلمة طرائق عي�ش ال�س ��كان وكيفية ت�ش ��ييد عمرانهم.
وكلم ��ا جل�س ��ت �أمام التلف ��از متنق ًال بين قنوات ��ه الوثائقية وبرامجه الثقافية ،وكلما �ش ��اهدت
يتحدث الرحالة عن �أحوال النا�س هناك حلوها
فيلم ًا عن رحلة إ�لى هذا المكان �أو ذاك ،وفيه
َّ
والم�ش ��اهدة� ،أ�ش ��عر ب�أهمية
ُ
وم ِّرها� ،أو تابعت عن الرحالت في الو�س ��ائل المقروءة والم�س ��موعة ُ
ونتجول في عوالمه ،فقد �أتاح لنا زيارة مئات أ
الماكن
�أدب الرحالت وروعته ،ن�ستزيد من زاده،
َّ

دون �أن نب ��رح مقاعدن ��ا �أو نغ ��ادر بلداننا .في ه ��ذه المقالة �أتحدث ع ��ن �أدب الرحالت العربية
المكتوب ��ة منذ ن�ش ��وئه وازدهاره و�ص ��و ًال إ�لى واقعه الم�أزوم في عالم الي ��وم� ،آم ًال �أن يتذكَّ ر كرام
يتعرفوا إ�لى ما ال يعرفونه ،علم ًا � أ َّن كل ال�س ��نوات المذكورة في
القارئات والقراء ما ن�س ��وه ،و�أن َّ
ٌ
�سنوات ميالدية.
هذا المقال هي
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منت�شر في ك ِّل �أنحاء العالم ودوله بلغاتها المختلفة،
�أدب الرحالت هو �أحد فروع ا ألدب ،وهو
ٌ
النكليزي� � ��ة� ،أم العريقة مثل اللغة العربية ،وفيه ينقل الكاتب
�واء وا�سعة االنت�شار مثل اللغة إ
�س� � � ٌ
مور ج�سام
كتاب �أو
م� � ��ن خالل
ٍ
ٍ
مقالة �أو ٍ
حديث �صحفي ،ما �سمعه في ا ألماكن التي زارها من � أ ٍ
�داث عابرة ،وي�صف عمرانه� � ��ا القديم والحديث ،وي�شرح ط� � ��رق موا�صالتها وات�صاالتها،
و�أح� � � ٍ
مروا بها� ،شارحاً عاداتهم
وي�ستفي�� � ��ض بالحديث عن �أ�صول ال�سكان وا ألماكن التي �أتوا منها �أو ّ
وتقاليدهم في ا ألفراح وا ألحزان ،مب ِّيناً ر�أيه فيما تذ َّوقه من طعامهم و�شرابهم وطرائق �إعداده
ونهج متباين يحدده
�سلوب يختلف من ٍ
وتقديمه ،وي�شير �إلى تطلُّعاتهم و�آمالهم ب� أ ٍ
كاتب �إلى �آخرٍ ،
واحد منه� � ��م ي�ضيف نكهة خا�صة
يتوج� � ��ه �إليهم� ،إذ �إ َّن ك ّل
ٍ
نوعي� � ��ة الق� � ��راء والم�شاهدين الذين َّ
هم الم�صادر و� أ ّدق المراجع للح�صول على
لن�ص� � ��ه في �أدب الرحالت ،ومن ث� � � ّ�م ف�إنَّه يُ َع ُّد �أحد � أ ّ
المعلومات الجغرافية والتاريخية واالجتماعية واالقت�صادية� ،إذ �إ َّن الكاتب قد ا�ستقى معلوماته
م� � ��ن م�شاهداته المبا�شرة ،موثّقاً �إياها بالكلمة المنا�سبة ذات الجر�س العذب والمعنى العميق،
وقت بعي� � ��د ،و�صارت باللونين ا ألبي�ض
وم�سجال له� � ��ا بال�صورة الوا�ضحة التي كانت ر�سماً في ٍ
ِّ
وملونة بعد ذلك ،لت�صبح حالي � � �اً رائعة ا أللوان وباهرة الو�ضوح �إلى
وا أل�س� � ��ود في ٍ
زمن �أحدثّ ،
عد ا ألديب واللغوي الم�صري الدكتور
تتفوق على الم�شه� � ��د ا أل�صل؛ ولهذا فقد َّ
درج� � � ٍ�ة تكاد �أن َّ
مو�ضحاً ذلك في
�شوق� � ��ي �ضيف (2005 -1910م) �أدب الرحالت من �أهم فنون ا ألدب العربيِّ ،
كتابه« :الرحالت» ،ال�صادر عام (1956م) عن دار المعارف بالقاهرة ،ب�أنَّه� ،أي �أدب الرحالت،
فن
خي� � ��ر ر ٍّد على التهمة التي طالم� � ��ا اتهم بها هذا ا ألدب ،والمق�صود ه� � ��و تهمة ق�صوره في ِّ
الق�ص� � ��ة ،فمن دون �شك ،ف�إ َّن م� � ��ن يتهمونه هذه التهمة لم يقر�ؤوا ما تقدمه كتب الرحالت من
ق�ص�� � ��ص عن زنوج �إفريقيا وعرائ�س البحر وحجاج الهن� � ��د ،و�أكلة لحوم الب�شر ،و�صناع ال�صين
والن�سان البدائي.
وع َبدة النار إ
و�سكان نهر الفولغاَ ،

ي�ضم �أدب
وال يقت�ص� � ��ر �أدب الرح� �ل��ات على و�صف مجريات الرحل� � ��ة و�أحداثها ،بل �إ َّن� � ��ه
ُّ
الق�ص�ص الخيالية وال�سير ال�شعبية ،من قبيل �سندباد ومغامراته العجيبة ،وعلي بابا وا ألربعين
حرام� � ��ي ،وق�صة ابن طفيل عن حي بن يقظان ،ور�سالة الغف� � ��ران ألبي العالء المعري ،ف�ض ً
ال
الن�ساني ،مثل� :أ�سطورة
عن المالحم ال�شعري� � ��ة وا ألدبية الكبرى التي ُكتِبت على مدى التاريخ إ
الغريقية ،و�سيرة �أبي زيد الهالل� � ��ي العربية� ،إذ �إنَّها
جلجام�� � ��ش البابلي� � ��ة ،وملحمة ا ألودي�س� � ��ا إ
وتت�ضمن
محدد،
غر�ض
ت�ستن� � ��د في حبكتها �إلى مجريات رحلة يقوم بها بط ٌل فري� � ��د لتحقيق
ٍ
َّ
َّ
وقائع تاريخية و�شخ�صيات حقيقية في وقتها ،وبنى عليها كاتبها �أحداثاً من ن�سج خياله لزيادة
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ثم فهي �سج ٌل لق�ضايا المجتمع وتطلعاته في
ت�شويقه� � ��ا وجذبها ألكبر
ٍ
�شريحة من النا�س ،ومن ّ
وقت من ا ألوقات.
ٍ
ولت�أكيد �أهمية �أدب الرحالت ،فقد قال الرحالة والم�ؤرخ والجغرافي �أبو الح�سن الم�سعودي
ق�سم
(957 -896م)« :لي�س من لزم جهة وطنه وقنع بما نمى �إليه من ا ألخبار من �إقليمه ،كمن َّ
عمره على قطع ا ألقطار ،وو َّزع بين �أيامه تقاذف ا أل�سفار ،وا�ستخرج كل دقيق من معدنه ،و�آثار
نفي�س من مكمنه».
كل
ٍ

ومما ال َّ
وو�سع قاعدة
َّ
تي�سر ال�سفر واالنتقال قد زاد من �أهمية التوا�صل بين الب�شرَّ ،
�شك فيه � أ َّن ُّ
فاق بعيدة ،ففي حين كان
الرحالة المعا�صرين ،و�ضاعف من خياراتهم للو�صول �إلى �أماكن نائية و� آ ٍ
َّ
ويتكبدون عناء الرحلة ووعثاء ال�سفر
رحال� � ��ة الع�صور ال�سابقة ينفِّذون رحلة يتيمة في حياته� � ��م،
َّ
رحالة ع�صرنا الحالي �أمامهم فر�ص كثيرة لل�سفر �إلى
و�س� � ��ط مخاطر وم�شاقَّ ال ح�صر لها ،ف � � ��إ َّن َّ
�سنوات عديدة ،ما ي�ؤ ِّدي تالياً �إلى ن�شر المزيد من كتب �أدب الرحالت.
�أماكن عدة على مدى
ٍ

وت�ضم تنوعاً جمي ً
ال يكاد �أن يغطي
بكثير من كتب �أدب الرحالت،
فمكتبتن� � ��ا العربية تزخر
ٍ
ُّ
معين ،ومن ث� � � ّ�م ف�إ َّن �أدب الرحالت
العال� � ��م بكامله ،وهي لي�ست مق�ص� � ��ورة على ٍ
جيل �أو ٍ
جن�س َّ
ي�ستوع� � ��ب الجميع ،طالم� � ��ا التُ ِز َم ب�أهم ركنين من �أركانه ،وهم� � ��ا بالترتيب الرحلة وا ألدب ،أل َّن
الرحل� � ��ة بم�شاقها ه� � ��ي االنطالقة الفعلية نحو الكتابة عن ك ِّل ما �سيح�صل فيها ،وهنا يلج� أ ك ُّل
كاتب إل�ضافة نكهته الخا�صة لن�صه في �أدب الرحالت نثراً� ،أو �شعراً كما فعل قِ لَّ ٌة منهم.
ٍ

تاريخ الرحلة العربية
الن�سان في �أغلب بقاع ا ألر�ض منذ خلق اهلل �آدم ،ف�إ َّن العربي �ساكن
�إذا كان التن ُّق� � ��ل ديدن إ
البادي� � ��ة في �شبه الجزيرة العربية وما جاورها كان دائم التن ُّقل منذ �آالف ال�سنين بحكم طبيعة
الحي� � ��اة ،التي ترتبط �أول ما ترتبط بالماء وال� � � أ
�كل وال�صيد والتجارة ،وقد ذكر القر�آن الكريم
ال�ص��� ْي ِف{ (ا آليتان 2 ،1
رح� �ل��ات قري�ش ال�شهيرة ِ ِ :إ
}ليلاَ ِف ُق َر ْي ٍ�ش * ِ إ�يلاَ ِف ِه ْم ِر ْح َل َة ال�شِّ ���تَاء َو َّ
�س� � ��ورة قري�ش) ،كما دعا ف� � ��ي موا�ضع كثيرة �إلى ال�سفر والترح� � ��ال وال�ضرب في ا ألر�ض ،ومن
يرو ْا ِفي َأ
ال ْر ِ�ض ُث َّم ُ
ذلكُ :
انظ ُرو ْا َك ْي َف َكانَ َع ِاق َب ُة ال ُْمكَذِّ ِبينَ {( ،ا ألنعام  .)11وترد كلمة
}قلْ ِ�س ُ
ْك ِلت َْج ِر َي ِفي ا ْل َب ْح ِر ِب�َأ ْم ِر ِه َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم َأ
يات عدة ،منهاَ } :و َ�س َّخ َر َل ُك ُم ا ْلفُ ل َ
ال ْن َها َر{،
ال ُفلك في � آ ٍ
علم بها ،ألنهم �صنع� � ��وا ال�سفن و�أبحروا
(�إبراهي� � ��م  ،)32مم� � ��ا يدل على � أ َّن الع� � ��رب كانوا على ٍ
وتاجروا وا�صطادوا من خيرات البحر.
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الحج �إلى بيت اهلل الحرام في مكة المكرمة ألداء �أحد �أركان
وي�أتي في مقدمة الرحالت،
ُّ
ال�س� �ل��ام الخم�س� � ��ة ،التي هي فري�ض ٌة على ك ِّل م�سلم ،ما ا�ستط� � ��اع �إلى ذلك �سبيالً؛ وقد كثرت
إ

الكتب التي تتناول و�صف الحج وما �شاهده الحاج الم�سافر في طريقه .وكذلك الترحال طلباً
للعلم ،حتى �إ َّن الر�سول الكريم قد دعا النا�س �إلى طلب العلم ولو في ال�صين.

�شغل بالر�سالة
وق� � ��د كانت الرحالت في زم� � ��ن الر�سول محدودة ،ألن الم�سلمين كان� � ��وا في ٍ
و�إر�س� � ��اء قواعدها وتثبيت �أقدامها في الجزيرة العربية �أوالً ،غير �أن رحلتين قد حدثتا وكانتا
نفر منهم �إلى الحب�شة ،والثانية هجرته عليه ال�صالة
على ٍ
كبير من ا ألهمية ،ا ألولى هجرة ٍ
قدر ٍ

وال�سالم وم�سلمو مكة المكرمة �إلى المدينة المنورة ،ولكنها �شهدت  -بكل �أ�شكالها  -ن�شاطاً في
عه� � ��د الخلفاء الرا�شدين ،فبع� � ��د �أن توطَّ دت �أعمدة الدين الوليد� ،سعوا �إلى �إهدائه للعالم كلّه،

قط� � ��راً بعد قطر ،فتقدموا �إلى ال�شام وم�صر والعراق وفار�س ،ثم �شمال �إفريقيا غرباً ،و�أعقب
ذل� � ��ك التوجه �شرقاً �إلى ما وراء النهر والهند وال�صين ،وتال ذلك ا ألندل�س وبالد الرو�س و�آ�سيا
ال�صغ� � ��رى ،وقد كانت الرحلة ورجالها هي المم ِّه� � ��د ا ألول لهذه الفتوحات ،وما كانت الجيو�ش

ال�سالمية قادرة على طي القفار ودخول ا ألقطار �إال بف�ضل الرحالة والتجار والمالحين وهواة
إ
ال�سالم �إلى ك ِّل �أنحاء العالم.
ا أل�سفار ،الذين �س ّهلوا مهمة االنطالق براية إ
كان دور الرحل� � ��ة �سابقاً على الفت� � ��ح ،ودارت أ
اليام ليعود دورها من جديد في�صبح تالياً للفتح،

الدارة والمالية والعلماء والفقهاء وعمال البريد
فقد تطلب التو�سع توالي �إر�سال الر�سل وموظفي إ
والخ� � ��راج والجزية ،ولذلك كان ال بد من �أن يوا�ص� � ��ل رجال الرحلة مهمتهم التاريخية والجغرافية

المهمة ،فعملوا على اكت�شاف البلدان الجديدة بمدنها وقراها ،وما يقت�ضي ذلك من معرفة الم�سالك
والقاليم ،وكانت تلك الرحالت أ
الم�ؤدية �إلى المدن أ
ال�سا�س الذي انبثق عنه �أدب الرحالت ودعائم

عل� � ��م الجغرافي� � ��ا العربية� ،إذ �إ َّن طائف ًة م� � ��ن الرحالة قد حر�صوا على تدوي� � ��ن م�شاهداتهم ،وذكر
المواقف المتباينة والمعاناة التي القوها ،في حين هم يجولون في البالد ويجوبون أ
القطار.

ولي�� � ��س م� � ��ن ٍّ
�شك في � أ َّن ه�ؤالء الرحالة قد �أ�سهموا بما �سجل� � ��وه في توفير معارف تاريخية
وجغرافي� � ��ة واجتماعية وثقافية عظيمة القيمة ،من درا�س� � ��ة المعمور من ا ألر�ض �شرقاً وغرباً،
نهار وبحيرات ،والوقوف على ثروات ا ألمم
وت�سجي� � ��ل مالمح الت�ضاري�س المختلفة من ٍ
جبال و� أ ٍ
وتجارته� � ��ا وعمارتها و�صور العي�ش فيها ،وم� � ��ا �إلى ذلك من �ألوان الن�شاط الب�شري .ونجمل كل
ه�ؤالء الرحالة ورحالتهم بال�سطور ا آلتية مر َّتبة ح�سب القرون الهجرية والميالدية:
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القرن الثالث الهجري ،التا�سع الميالدي
كان معظم رحال� � ��ة وجغرافيي الن�صف ا ألول من هذا القرن من اللغويين ،و�أبرزهم «ه�شام

الكلب� � ��ي» المتوفى عام (822م) ،الذي يُ َع ُّد نموذجاً للرحالة الخبير بالجزيرة العربية ،وله كثير
م� � ��ن الم�ؤلفات ،و�أهمها« :كتاب ا ألقاليم ،والبلدان الكبير ،والبلدان ال�صغير» و�أن�ساب البلدان».
وجاء بعده «ا أل�صمعي» المتوفى عام (832م)� ،ألَّف كتاباً عن «ا ألنواء» و«ر�سالة في �صفة ا ألر�ض

وال�سماء والنباتات» ،ثم تاله تلميذه «�سعران بن المبارك» الذي و�ضع كتاب« :ا ألر�ضين والمياه
والجبال والبحار».

مي من الجزيرة العربي� � ��ة يدعى «عرام بن
وم� � ��ن الذين �س� � ��اروا على الدرب نف�سه ،رج � � � ٌل � أ ٌّ
ا أل�صمع» الذي �ألَّف كتاب�« :أ�سماء جبال تهامة ومكانها» ،ولم يرجع فيه �إلى � أ ِّي كتاب ألنَّه كان
خبيراً بموا�ضع الجزيرة العربية جميعها.

�أم� � ��ا «الجاحظ» المتوفى عام (869م) ،فله« :كتاب ا ألم�ص� � ��ار وعجائب البلدان» ،ور�سالة:
«التب�صر بالتجارة» ت�ضم �أ�سماء ال�سلع الم�ستوردة من الهند وال�صين.
وهناك «ال�سرخ�سي» المتوفى عام (900م) ،له« :ر�سالة في البحار والمياه والجبال ،والم�سالك
لل�شارة �إلى علم البلدان.
والممالك» ،وقد ا�ستخدم العنوان ا ألخير فيما بعد كثيراً إ

ويت�ص� � ��در ه�ؤالء الرحالة «محمد ب� � ��ن مو�سى المنجم» المتوفى ع� � ��ام (873م) ،الذي كلفه
الواث� � ��ق برحلتين ،ا ألولى �إل� � ��ى �آ�سيا ال�صغرى للبحث عن كهف �أهل الكهف المذكور في القر�آن

الكريم ،والثانية مع �سالم الترجمان لزيارة �سد ي�أجوج وم�أجوج.

مرات عدة �إلى الهند وال�صين في نحو منت�صف القرن
وهناك التاجر «�سلمان» الذي �أبحر
ٍ
التا�سع الميالدي ،ويبدو من خالل كتاباته �أنَّه كان �أحد م�ؤلفي ق�ص�ص ال�سندباد و�ألف ليلة وليلة

برحلة �إلى ال�صين
الت� � ��ي هي خيالية �أكثر منه� � ��ا واقعية .وكذلك «ابن وهب القر�شي» الذي قام
ٍ
برحالت
ذكرها الم�سعودي في «مروج الذهب»� .أما «اليعقوبي» المتوفى عام (898م) ،فقد قام
ٍ

كثيرة امتدت �شرقاً �إلى الهند ،وبلغت �أق�صاها برحلته �إلى بالد المغرب وا ألندل�س ،و�أهم كتبه:
«البلدان ،والتاريخ ،و�أ�سماء ا ألمم ال�سالفة ،وفتوح المغرب ،وم�شاكلة النا�س لزمانهم».
وهناك �أي�ضاً« :ابن ر�سته» وا�ضع كتاب «ا ألعالق النفي�سة» في مطلع القرن العا�شر الميالدي،
المدة نف�سها.
وفيه و�صف الكون وا ألر�ض ،و«ابن الفقيه» وا�ضع كتاب «البلدان» في ّ
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وخاتم� � ��ة رحالة القرن هو «ابن خرداذب� � ��ة» المتوفى عام (913م) ،الذي كان مغرماً بال�سفر

والترح� � ��ال ،وطاف بلداناً عدة ،وو�ضع كت� � ��اب« :الم�سالك والممالك» الذي اعتمد عليه كثيرون
ال�سالمي وممالكه.
في معرفة م�سالك العالم إ

القرن الرابع الهجري ،العا�شر الميالدي

فاق �أبعد ،وظه� � ��رت خرائط ومعاجم للبلدان،
ف� � ��ي هذا القرن زاد ع� � ��دد الرحالة وو�صلوا �إلى � آ ٍ
ومنه� � ��م�« :أبو زي� � ��د البلخي» المتوفى عام (934م) ،و�ضع كتباً عدة ف� � ��ي مختلف علوم ع�صره ومنها
الجغرافي� � ��ا ،ولك� � ��ن لم ي�صلنا منها �شيءٌ ،و�إنم� � ��ا وردت �أخباره في فهر�ست اب� � ��ن النديم .وقام «ابن
«ال�صطخري» المتوفى في نحو
ف�ض� �ل��ان» برحلة �إل� � ��ى بالد البلغار في عامي (922 ،921م)� .أم� � ��ا إ
العام (962م) ،فقد ترك لن� � ��ا كتاب« :الم�سالك والممالك» .وو�ضع «قدامة بن جعفر» المتوفى عام
(949م) كتاب «الخراج و�صنعة الكتابة» الذي �أورد فيه �صورة متعددة المرايا لك ِّل المجتمعات التي
عاي�شها والبالد التي زارها� .أما «الم�سعودي» المتوفى عام (858م) ،فقد و�ضع كتاب« :مروج الذهب
قرن
ومعادن الجوهر» ،الذي �ألَّفه بعد قيامه بعدة رحالت �إلى ال�شرق والغرب ا�ستغرقت نحو ن�صف ٍ
من الزمان وثالثة �أرباع عمره� .أما كتاب�« :صورة أ
الر�ض» �أو «الم�سالك والممالك» فقد و�ضعه «ابن
حوقل» المتوفى عام (977م) بعد �أن ارتحل �إلى مختلف أ
الم�صار م ّدة تزيد عن ثالثين عاماً.
�أما «المقد�سي» المتوفى عام (1000م) ،فهو �أعظم الجغرافيين العرب في جميع الع�صور،
ال�سالمي من خ� �ل��ال كتابه�« :أح�سن التقا�سيم في
�در وافر في ر�سم
�صورة للعالم إ
ٍ
�إذ �أ�سه� � ��م بق� � � ٍ
معرفة ا ألقاليم».

القرن الخام�س الهجري ،الحادي ع�شر الميالدي
و�أ�شهر رحالة هذا القرن هو�« :أبو الريحان البيروني» المتوفى عام (1049م) ،و�أ�شهر كتبه
مقولة مقبولة في العقل �أو مرذولة» الذي يُعرف �أي�ضاً با�سمي:
ه� � ��و« :في تحقيق ما للهند من
ٍ
«تاري� � ��خ الهند» و«الهند الكبير» .وهناك �أي�ضاً الطبي� � ��ب والرحالة« :ابن بُطالن» المتوفى عام
(1066م) ،ال� � ��ذي ُحفِ ظت تفا�صيل رحالت� � ��ه في كتاب عنوانه« :كتاب الربيع» لمحمد هالل.
�أم� � ��ا «�أبو عبيد البكري» المتوفى ع� � ��ام (1095م) ،فقد و�ضع كتاب «الم�سالك والممالك» الذي
جمع فيه كثيراً من �أدب الرحالت في ع�صره.

وهناك «�أبو بكر بن العربي» المتوفى عام (1148م) ،قام برحلة حج وطلب العلم من �إ�شبيليا
في ا ألندل�س ،ود َّون م�شاهداته في كتاب حمل عنوان« :ترتيب الرحلة للترغيب في الملة».
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القرن ال�ساد�س الهجري ،الثاني ع�شر الميالدي
«الدري�س� � ��ي» المتوفى عام
و�أ�شه� � ��ر رحالة ه� � ��ذا الع�صر ه� � ��و :إ
(1165م) ،ال� � ��ذي ترك لنا «نزه� � ��ة الم�شتاق في اخت� � ��راق ا آلفاق»،
عدة قرون،
وكان ه� � ��ذا الكتاب دليل �أوروبا ا ألول في عل� � ��م البلدان ّ
واعتمدت عليه مئات ا ألبحاث والرح� �ل��ات اال�ستك�شافية والبعثات
العلمية .وهناك �أي�ضاً «�أبو حامد الغرناطي» المتوفى عام (1169م)،
الذي ط� � ��اف بلداناً عدة انطالقاً من ا ألندل�� � ��س وو�ضع كتابين على
درجة كبيرة من ا ألهمي� � ��ة الجغرافية ،وهما« :تحفة ا أللباب ونخبة
ٍ
أ
ا ألعجاب ،والمعرب عن بع�� � ��ض عجائب المغرب»� .ما «ابن جبير»
المتوف� � ��ى عام (1229م) ،فقد و�ضع كت� � ��اب« :تذكرة ا ألخبار عن اتفاقات ا أل�سفار» ،الذي ن�شره
كتب
الم�ست�شرق� � ��ون با�سم« :رحلة ابن جبي� � ��ر» .وكتب «الهروي» المتوفى ع� � ��ام (1215م) عدة ٍ
«ال�شارات �إلى معرفة الزيارات ،ومنازل ا ألر�ض ذات الطول والعر�ض».
�أهمها :إ

القرن ال�سابع الهجري ،الثالث ع�شر الميالدي
�أكثر رحالة هذا القرن �شهر ًة هو« :عبد اللطيف البغدادي» المتوفى
«الفادة واالعتب� � ��ار في أ
المور الم�شاهدة
ع� � ��ام (1232م) ،الذي كتب :إ
والحوادث المعاينة ب�أر�ض م�صر» ،وفيه يبين �أحوال م�صر �إبان زيارته
له� � ��ا .أ
والكثر �شهر ًة منه هو« :ياقوت الحموي» المتوفى عام (1229م)،
فه� � ��و �أح� � ��د الوجوه الم�ضيئة ف� � ��ي تاريخ العرب� ،إذ �إ َّن� � ��ه قد جمع بين
علوم كثيرة� ،ص َّن� � ��ف كتباً عدة �أهمها كتابان
مع� � ��ارف كثيرة و�أبحر في ٍ
هم� � ��ا« :معجم أ
الدباء ،ومعجم البلدان» القامو�س الجغرافي الذي قيل
عن� � ��ه �إنَّه من �أعظم كتب الجغرافيا ف� � ��ي القرنين الثاني ع�شر والثالث
والديب والرحالة «ابن �سعيد أ
ع�ش� � ��ر الميالديين .وال يق ُّل �شهر ًة عنهما الم�ؤرخ أ
الندل�سي» المتوفى
ع� � ��ام (1260م) ،الذي اعتم� � ��د عليه كثيرون في ا�ستق�صاء �أخبار ومعال� � ��م أ
الندل�س ،التي �أبدع في
تدوينها في كتاب« :المـُغرب في حلي المغرب» ،كما و�ضع كتاباً عن رحلته وم�شاهداته في الم�شرق:
كتاب واحد« :فل� � ��ك أ
الرب المحيط بحلي ل�سان
«المـُ�ش� � ��رق في حل� � ��ي الم�شرق» ،وقد جمعهما في ٍ
كتاب مهم في علم الجغرافيا« :ب�سط أ
الر�ض في طولها وعر�ضها».
العرب» ،وله �أي�ضاً ٌ
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برحلة �إلى مكة
«العبْ َدري» المتوفى عام (1301م) ،الذي قام
ٍ
ومن رحالة هذا القرن �أي�ضاًَ :
المكرمة ،ود َّون م�شاهداته في كتاب« :رحلة العبدري» �أو «الرحلة المغربية» و�صف فيه المدن
والطرق و�سبل العي�ش في الطريق �إليها.

القرن الثامن الهجري ،الرابع ع�شر الميالدي
بن�شاط ملحوظ في القرن الثامن الهجري ،وي�أتي في مقدمة ك َّتابه
ا�ستم� � � َّ�ر �أدب الرحالت
ٍ
ال�شاع� � ��ر والم�ؤرخ والجغرافي والرحالة «�أبو الفداء» المتوفى ع� � ��ام (1332م) ،كان �أميراً على
دم�ش� � ��ق ،ثم �أ�صبح �سلطان حماة� ،ألَّف كتب � � �اً نفي�سة ،منها« :المخت�صر في تاريخ الب�شر ،وتقويم
البل� � ��دان ،والموازين» .وفي الم ّدة نف�سها انطلق الفقيه وا ألدي� � ��ب التون�سي «ال ِّتجاني» المتوفى
كتاب ن ُِ�شر عام
رحلة من تون�س �إلى مكة
ع� � ��ام (1319م) ف� � ��ي ٍ
و�سج� � ��ل انطباعاته في ٍ
المكرمةَّ ،
َّ
(1958م) ،و�أ�شار �إليه الدكتور عبد الرحمن حميدة في كتابه�« :أعالم الجغرافيين العرب».

الطالق فه���و« :ابن بطوطة»
�أم���ا �أ�ش���هر الرحالة الع���رب على إ
المتوف���ى ع���ام (1375م) ،ال���ذي طاف في الق���رن الثامن الهجري
معظم البالد الم�سكونة المعروفة قبل �سبعة قرون ،ما عدا بع�ض
البلدان أ
الوروبية ،وبلغت الم�سافات التي قطعها في رحالته راكب ًا
على جمل �أو مبحر ًا في �سفينة زيادة على (� )120ألف كم انطالق ًا
من م�س���قط ر�أ�س���ه طنجة في المغ���رب ،وجرت بي���ن عامي (1325
و�س���جل تفا�صيل م�شاهداته في
– 1354م)� ،أي نحو ثالثين عام ًا،
َّ
الم�ص���ار وعجائب أ
كتاب« :تحفة النظار في غرائب أ
ال�سفار» ،فهو
بح���قٍّ وحقيق���ة يتبو� أ مكان���ة« :عميد الرحالة الع���رب» إ�ن لم يكن
عميد رحالة العالم.
وم� � ��ع � أ َّن الفقيه ا ألديب الفيل�س� � ��وف الم�ؤرخ «ابن خلدون» المتوف� � ��ى عام (1406م) ،الذي
تحدث عن علم االجتماع م� � ��ن خالل كتابيه« :مقدمة ابن خلدون،
ق� � ��د ذاع �صيته هو � أ َّول من َّ
وكتاب العِ بر وديوان المبتد� أ والخبر في �أيام العرب والعجم ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان
و�سجل م�شاهداته في كتاب:
ا ألكبر»� ،إال �أنَّه ا�شتهر �أي�ضاً برحالته التي طاف بها بلداناً عدة،
َّ

«التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً و�شرقاً» الذي جمع فيه �سيرته الذاتية مع م�شاهداته في
البلدان التي زارها.
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القرن التا�سع الهجري ،الخام�س ع�شر الميالدي
ول� � ��م يتوقَّف �أدب الرحالت عن تقديم المزيد م� � ��ن المعارف واالكت�شافات في هذا القرن،
فق� � ��د برز من ك َّتابه« :القلق�شندي» المتوفى عام (1419م) ،تاركاً كتابه ال�شهير�« :صبح ا ألع�شى
معلومات وافرة عن �أجزاء
الن�شا» ،الذي �أورد فيه � -إل� � ��ى جانب �صنعة الكتابة -
ف� � ��ي �صناعة إ
ٍ
وال�سالمي جمعها م� � ��ن م�صادر عدة ومن روايات بع�ض الرحالة وال�س َّفار ،فهو
الوط� � ��ن العربي إ
يُ َع � � � ُّد بذلك ناق ً
ب�شكل خا�ص ،وعن بقية
ال للمعلومة الجغرافية والتاريخية ع� � ��ن م�صر و�سورية
ٍ
ب�شكل عام.
ال�سالمي
العالم إ
ٍ

ون�شير �إلى التاجر والرحالة «خليل الظاهري» المتوفى عام (1468م) ،الذي تقلَّد منا�صب
حكومي� � ��ة �سامية في ال�سلطنة المملوكية ،وو�ض� � ��ع كتاب« :زبدة ك�شف الممالك في بيان الطرق
والم�سالك» ،الذي يُ َع ُّد تقويماً ر�سمياً لممتلكات دولة المماليك.

�أم� � ��ا �أ�شهر رحالة ه� � ��ذا القرن فهو« :الح�سن بن محمد ال� � ��وزان الفا�سي» ا ألندل�سي ا أل�صل

الفريق� � ��ي» المتوفى في نحو عام (1537م) ،الذي طاف بلداناً عدة،
والمع� � ��روف با�سم« :ليون إ
وكت� � ��ب عدة كتب �أ�شهرها« :و�ص� � ��ف �إفريقيا» الذي و�صف مناطق عدة فيها و�صفاً دقيقاً ،ويُ َع ُّد
من �أهم المراجع التي ُكت َِبت عن هذه القارة في �أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر الميالدي.

ما بعد القرنين العا�شر الهجري ،ال�ساد�س ع�شر الميالدي
تراجعت الرحالت بعد القرن العا�ش� � ��ر الهجري ،ال�ساد�س ع�شر
الميالدي ،و�شهد �أدب الرحالت ذبوالً في القرون الثالثة التالية في
ظ ِّل الحكم العثماني للدول العربية ،كما هي الحال في مختلف �أ�شكال
عدد �ضئيل جداً
الت�أليف العربي ،ولم ي�صلنا من هذه المرحلة �سوى ٍ
المقد�سة،
من الرحالت التي رحل �أ�صحابها �إلى ا أل�ضرحة وا ألماكن
َّ
العيا�شي» المتوفى عام
منها رحل� � ��ة المغربي «عبد اهلل المراك�ش� � ��ي َّ
(1679م) ،الذي �سافر �إلى مكة ،و�ألَّف كتابه« :ماء الموائد» المعروف
با�سم «الرحلة العيا�شية» .والثانية هي رحلة ال�شيخ المت�ص ِّوف «عبد
الغني النابل�سي» ،المتوفى عام (1731م) ،الذي زار ا آل�ستانة وم�صر والحجاز وفل�سطين والعراق
الن�سية في الرحلة القد�سية ،والحقيقة
كتب عدة ،منها« :الح�ضرة إ
ولبنان ،ود َّون م�شاهداته في ٍ
وا�ستمر �أدب الرحالت ف� � ��ي الذبول حتى النه�ضة
والمج� � ��از في رحلة ال�ش� � ��ام م�صر والحجاز».
َّ
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العربي� � ��ة الحديثة ،ليعود �إلى �سابق عهده من الن�شاط في القرنين الثالث ع�شر الهجري ،التا�سع
ع�ش� � ��ر المي� �ل��ادي ،نتيجة انفتاح العرب على الغ� � ��رب بعد الغزو اال�ستعم� � ��اري ا ألوروبي لوطننا
العرب� � ��ي ،ف�ص� � ��در في هذا الع�صر من كتب �أدب الرحالت �أكثر مم� � ��ا �صدر في القرون ال�سابقة
مجتمعة ،ونقتطف منه بع�ض الرحالت فح�سب على �سبيل المثال:
الرحال� � ��ة التون�سي «محمد بن عمر التون�س� � ��ي» ،المتوفى عام (1857م) ،عا�ش في تون�س
 ّبرحلة �إلى ال�سودان ا�ستغرقت ثماني �سنوات ،ود َّون م�شاهداته في كتاب« :ت�شحيذ
وم�صر ،قام
ٍ
ا ألذهان ب�سيرة بالد العرب وال�سودان».
 أال�صالحي الم�صري «رفاعة رافع الطهطاوي» ،المتوفى عام (1873م) ،له كتاب «تخلي�ص
الديب إ
البريز في تلخي�ص باريز» �أو« :الديوان النفي�س في �إيوان باري�س» الذي �صدر عام (1905م) ،وفيه
إ
و�صف م�شاهداته في فرن�سا حينما كان مبتعثاً �إليها بين عامي (1832 – 1821م).

 ا ألدي� � ��ب اللبناني «�أحمد فار�س ال�شدياق» ،المتوفى عام (1887م) ،جاب �أقطاراً عدة فيمقاالت
�شم� � ��ال �إفريقيا و�أوروبا ،وو�صف عادات وتقاليد �سكانها ولغاتهم ،ود َّون م�شاهداته في
ٍ
بال�صحف والمجالت ،وكتب عدة م�ؤلفات ،منها« :كتاب الرحلة المو�سومة بالوا�سطة في معرفة
�أح� � ��وال مالطا وك�ش� � ��ف المخبا عن فنون �أوروبا» ،الذي �صدرت طبعت� � ��ه ا ألولى في تون�س عام
(1867م) ،و�صدر فيما بعد في كتابين منف�صلين.
 الرحال� � ��ة الم�صري «محمد ثابت» له كتاب «جولة في ربوع �آ�سيا بين م�صر واليابان ،منم�شاهدات �سائح م�صري» ،الذي ن ُِ�شر عام (1932م).

 ا ألديب اللبناني�« :أمين الريحاني» المتوفى عام (1940م) ،ارتحل �إلى �أمريكا ،ومنها �إلىالجزيرة العربية والعراق والمغ� � ��رب ،وكتب م�شاهداته في كتب« :ملوك العرب ،وقلب العراق،
وقلب لبنان ،والمغرب ا ألق�صى».

 الرحال� � ��ة اللبناني «�شكيب �أر�سالن» ،المتوفى عام (1946م) ،ارتحل �إلى الجزيرة العربيةود َّون م�شاهدات� � ��ه في كتاب« :الرحلة الحجازية الم�سماة االرت�سامات اللطاف في خاطر الحاج
�إلى �أقد�س مطاف» ،و�صدرت طبعته ا ألولى عام (1931م).
 ا ألدي� � ��ب اللبنان� � ��ي «ح�سن ا ألمي� � ��ن» ،المتوفَّى عام (1998م) ،له كت� � ��اب« :حلٌّ وترحال -ذكري� � ��ات» ،الذي �سرد فيه م�شاهداته ف� � ��ي لبنان و�سورية والعراق وم�ص� � ��ر وباك�ستان والعراق
و�إيران و�أمريكا ،و�صدر في طبعته ا ألولى عام (1999م).
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 الرحال� � ��ة ال�سوري «عدنان تللو» ،المتوفى عام (2009م) ،طاف معظم �أرجاء العالم علىدراج� � � ٍ�ة نارية في خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�شرين ،ود َّون م�شاهداته في كتاب� 55« :ألف
دراجة نارية» ،الذي �صدر في جز�أين في ال�سبعينيات.
كم على
ٍ

 الرحال� � ��ة ال�سوري «عدنان عزام» ،المولود عام (1957م) ،طاف معظم �أرجاء العالم على�صه� � ��وة جواد بي� � ��ن عامي (1986 – 1982م) ،ود َّون م�شاهداته ف� � ��ي كتاب« :اال�ستغراب معرفة
الذات وا آلخر» الذي �صدر الجزء ا ألول منه عام (2010م) ،و�صدر الجزء الثاني عام (2014م)
عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب بدم�شق.
غير � أ َّن �أدب الرحالت قد تراجع كثيراً منذ القرنين الخام�س ع�شر الهجري ،الحادي والع�شرين
الميالدي ،وكاد �أن ي�صبح� ،إن لم يكن قد �أ�صبح ،تراثاً فح�سب ،وكاد هذا ال�ضرب من �ضروب الكتابة
ف� � ��ي ثقافتنا العربية �أن يُن�سى ،فال جديد يُ�ضاف �إلي� � ��ه ،فمع � أ َّن ع�صر ال�سياحة هو من الت�سميات
ٌ
ن�شاط في كتابة �أدب الرحالت ،ولع َّل
الت� � ��ي تُطلق على الع�صر الذي نعي�شه� ،إال � أ َّن ذلك لم يرافقه

ال�سب� � ��ب الرئي�س ف� � ��ي ذلك �إنما يعود �إلى ت�سهيالت ال�سفر و�إمكان� � ��ات االنتقال التي �صارت متاحة
لكثير من النا�س ،ما �أتاح لهم الم�شاهدة المبا�شرة ألحوال أ
المم والعباد� ،سواء بال�سفر المبا�شر� ،أو
ٍ
العالم بتقنياتها الهائلة التي تتيح م�شاهدة أ
الفالم الوثائقية ومقاطع الفيديو؛ التي
عب� � ��ر و�سائل إ
جعل� � ��ت من العالم قري ًة �صغيرة ،وكتاباً مفتوحاً ألغلب �شعوب أ
الر�ض ،وجعلت المرء يطوف العالم
بالمكان �إنكاره �أو تجاهله ،ومن ث ّم فقد انتفت الحاجة �إلى
دون �أن يغادر مكانه ،وهذا واق ٌع لي�س إ
كتاب� � ��ة �أدب الرح� �ل��ات والح�صول على المعلومات من خالله ،ولكن ،وف� � ��ي الوقت نف�سه ،لي�س في
المكان اال�ستغناء عنه �أو تجاهله.
إ
ولت�أكيد هذا الر�أي ،فلم �أعد �أرى في مكتبتنا العربية حالياً الوفرة والتنوع في كتب �أدب الرحالت
كما كانت عليه �سابقاً ،وفي ال�سنوات الع�شرين التي مرت على القرن الحالي لم �أ�شاهد  -في حدود
�ضئيل من كتب �أدب الرحالت ،منها« :الهند �أ�سرار ومفاتيح» للدكتور
عدد
ما �أعلم من كتب � -سوى ٍ
ٍ

«�إيه� � ��اب ال�شريف» وقد �صدر عام (2002م) عن المجل�س الهندي للعالقات الثقافية في نيودلهي،
و«عي � � � ٌن وجناح رحالت في الجزر الع� � ��ذراء ،زنجبار ،تايالند ،فيتنام ،أ
الندل�� � ��س ،والربع الخالي»
الماراتية �أبي ظبي
لل�شاع� � ��ر ال ُعماني «محمد الحارثي» ،وقد �صدر عام (2004م) ف� � ��ي العا�صمة إ
�ضمن �سل�سلة الرحلة العربية الحديثة ،و�أدب ال ِّرحل في المغرب أ
والندل�س» للدكتور «علي �إبراهيم
الك� � ��ردي» ،من �إ�صدارات الهيئ� � ��ة العامة ال�سورية للكتاب بدم�شق ،الطبع� � ��ة أ
الولى عام (2013م)،
للعالمي اللبناني�« :سامي كليب» ال�صادر عام (2018م) ،و«الرحلة
و«الرحالة :هكذا ر�أيت العالم» إ
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لبالد عربي� � ��ة :أ
الردن ،ال�سعودية ،البحرين ،ولبنان» ،للرحال� � ��ة ال�صيني «تان جيو الب»،
ال�صيني� � ��ة ٍ
تحرير الدكتور منال العقباني� ،صدر عن دار ال�شروق أ
بالردن عام (2019م).
ب�شكل عام في هذه الم ّدة ولي�س �أدب
و�إذا كان هن� � ��اك من يق� � ��ول �إ َّن الت�أليف العربي قد تراجع
ٍ
الرحالت فح�سب� ،أجيبه �إنما قد ح�صل ذلك لوجود م�صادر �أخرى �أحدث للح�صول على المعلومات،
و�أ�صب� � ��ح الكتاب ب�شكله الورقي �أحد م�صادر المعلوم� � ��ات ولي�س الم�صدر الوحيد فح�سب ،وينطبق
ه� � ��ذا أ
المر على كتب �أدب الرح� �ل��ات  -مو�ضوع مقالتنا  -التي زاحمتها تقنيات �أحدث جعلت من
كوكبن� � ��ا قري � � � ًة �صغيرة� ،إال �أنَّها �ستظل� ،أبداً ،تلك القرية الت� � ��ي ت�ستحق اكت�شافنا لها وارتحالنا بين
ب�شغف ال ينتهي �إلى �أق�صى ما يمكن �أن تتيحه المتعة والمغامرة.
�شعابها ،والكتابة عنها
ٍ

***

لقد ر�سمت  -في هذه المقالة -لوح ًة عن �أدب الرحلة العربية مترامي ا ألطراف ومتباعد
�شمعة خافتة في
الم�سافات ،وهي و�إن لم تكن �شاملة تماماً �أو مكتملة� ،إال �أنَّها لي�ست �أكثر من
ٍ
عال� � ��م �أدب الرحالت العربي الوا�سع ،الذي ه� � ��و كن ُز من المعارف التاريخية ،يحت�شد بالثروات
ي�ضم �أعماالً عظيمة� ،سطَّ ر �صفحاتها رجا ٌل مخل�صون
ومعر�ض كبير
التي تنتظر الك�شف عنها،
ٌ
ُّ
�أ�شداء ،هي�أهم اهلل ع َّز وجل كي يقتحموا المجهول ،فوهبوا �أعمارهم ونور عيونهم لهذه المهام
الن�سانية .و�إذا كان
التاريخية الجليلة ،التي مكَّنت من حفر ا�سم العرب بين �أهم بناة الح�ضارة إ
�سبات عميق حالياً ،ولكن  -ولح�سن الحظ
وقت م�ضى� ،إال �أنَّه قد دخل في
هذا قد حدث في ٍ
ٍ
والتوحد
التجمع
ال ت� � ��زال له قوى حقيقية موجودةٌ على ا ألر�ض ،لكنها متباعدة ،وتحتاج �إلىُّ
ُّ
�ث الحياة فيه من جديد ،و�إعادة
ك� � ��ي ينطلق زخمها لبعثه من مرقده ،و�إيقاظه من �سباته ،وب� � � ِّ
و�ضعه في مكانه ال�صحيح ،متب ِّوئاً على عر�ش �أحد �صنوف ا ألدب العربي.

المراجع
( -)1ف�ؤاد قنديل� ،أدب الرحلة في التراث العربي ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،القاهرة ،ط.2002 ،2

( -)2عبد الودود �شلبي ،مو�سوعة �أدب الرحالت ،مركز الراية للن�شر ،القاهرة ،ط.2003 ،1
( -)3عبد الرحمن حميدة� ،أعالم الجغرافيين العرب ،دار الفكر ،دم�شق ،ط.1984 ،1
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آ�فاق المعرفة

أ�طفالنا بني براءة املا�ضي وعنف احلا�ضر
�شادي �سميع حمود

الطف ��ال ع�ص ��افير الجنة ومالئكة أ
أ
براعم إ�ن�س ��انية متفتح ��ة من �أزهار يفوح
الر�ض ،وهم
ُ
عطره ��ا في رو�ض الحياة الخ�ض ��راء .أ
الطفال مخلوقات بريئ ��ة وذكية وفطنة على الرغم من
حداثة عمرهم في الحياة ،لهم عالمهم الخا�ص والجريء و�سط كلمات مترجمة في �صفحات
م�سل�س ��ل كرتوني ،وف�ض ��ائهم المالئكي �س ��ارح في روح ال�ص ��ورة التي تعبر عن ماهية الم�سل�س ��ل
وهويت ��ه .تندم ��ج الكلمة وال�ص ��ورة الكرتونية في بوتق ��ة واحدة ،وتتفاعالن فيم ��ا بينهما �أمام
�أنظارهم.

ثقافة ال�صورة الكرتونية
الكرت������ون هو ر�سم بحجم كامل على ورق مقوى كدرا�سة �أو �أنموذج للر�سم على اللوح،
�أو الزجاج الملون �أو علم الن�سيج ،ا�ستُخدم في �إنتاج ا أللواح الج�صية رابطاً بدقة عالية ا ألجزاء

الم�ستخدمة في تكوين اللوحة في �أثناء ر�سمها على الج�ص الرطب؛ ويت�ضمن ثقوباً على طول
الخط� � ��وط العري�ضة للت�صميم; وكي�ساً م� � ��ن ال�سخام( )1يُرمى �أو يُنف�ض على الكرتون ،ثم يم�سك

على الجدار تاركاً نقاطاً �سوداء على الج�ص .تحظى �أنواع الكرتون التي ينتجها الر�سامون مثل
كرتون رافييل في لندن ،وليوناردو داڤن�شي( )2بتقدير كبير بحد ذاتها .تكون الر�سوم الكرتونية

تتتبعها عين الن�ساجين با�ستخدام المن�سج.
على الن�سيج ،الملونة بحكم العادةَّ ،
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185

�أطفالنا بين براءة الما�ضي وعنف الحا�ضر

ب�سب������ب ت�شابه ا أل�سلوب بين ا أل�شرط������ة الفكاهية وا ألف���ل��ام المتحركة التي �أخرجت

لل�شارة
مبك������راً ،عرف الكرتون با�س������م الر�سوم المتحركة وكلمة كرتون تُ�ستَ ْخ������ َدم حالياً إ

�إل������ى الر�سوم الكرتونية المتحركة والر�سوم الكرتوني������ة العادية ،في حين ت�ساعد الر�سوم
المتحرك������ة في تو�ضيح �أي �أ�سلوب ا�ستخدم في ال�صور التي ت�أتي على �شكل تعاقب �سريع

لل�شارة �إلى البرامج
لتعط������ي االنطباع بالحرك������ة ،ف�إن كلمة «كرتون» عادة ما ت�ستخ������دم إ
التلفازية وا ألفالم الق�صيرة المخ�ص�صة أ
للطفال ،التي ت�ضم ر�سوماً للحيوانات م�شابه ًة

الن�سان ،و�أبطاالً خارقين ،ومغامرات أ
للطفال ا ألبطال ،و�أنواعاً �أخرى ذات �صلة.
ل�شكل إ

ف������ي نهاية عقد الثمانينيات ،اختُ ِ�ص َرت كلمة «كرتون» وا�ستبدلت بكلمة «تون» التي كانت
«من ورط ا ألرنب روجر؟»( )3في عام
ت�ضم كل ّ
مزيات الر�سوم المتحركة وغيرها من مثل َ

(1988م).

�أثر ال�صورة الكرتونية في الترجمة
�أثبتت الدرا�سات �أن ت�أثير م�سل�سالت الكرتون في ا ألطفال ذو �صبغة تراكمية� ،أي �إنه ال يظهر
من متابعة هذه الم�سل�سالت مدة �شهر �أو �شهرين ،بل هي نتيجة تراكمات يومية ت�ؤدي �إلى نتائج

كماً كبيراً من العنف والخيال
عظيم� � ��ة ،فكيف هي الحال �إذا كانت هذه الم�سل�سالت تعر�� � ��ض ّ
وال�سح� � ��ر ،وتن�سف المبادئ والعقائد الدينية وال�سماوي� � ��ة ب�أ�سلوب غير مبا�شر كما في م�سل�سل
البوكيم� � ��ون؟ وكيف �ستكون هذه النتائج حينما تعلّم هذه الم�سل�سالت ا ألطفال �أ�ساليب االنتقام
وكيفية ال�سرقة وكل ما يفتح لهم �آفاق الجريمة؟

�إن �أف���ل��ام الكرتون والر�سوم المتحركة الموجهة أ
للطفال من الممكن �أن تكون خطراً
حقيقياً ،وتتحول �إلى �سموم قاتلة ،ويكمن وجه الخطر في هذا حينما تكون هذه ا ألفالم
ّ

�ص������ادرة من مجتمع له بيئته وفكره وقيم������ه وعاداته وتقاليده وتاريخه ،ثم يكون المتلقي
�أطفال بيئ������ة ومجتمع �آخر و�أبناء ح�ضارة مغايرة ،ف�إنه������م بذلك �سيحاولون التعاي�ش مع

ه������ذه ا ألعمال واالندماج في �أحداثها و�أفكارها ،ولك������ن في �إطار خ�صو�صيتهم وهويتهم
الت������ي يفر�ضها عليهم مجتمعه������م وبيئتهم ،فت�صبح هذه ا ألف���ل��ام والم�سل�سالت في هذه

داء
�صنع لداء معين ،ثم يُتَناول لدفع داء �آخر ،فت�صبح النتيجة ً
الحال������ة مثل الدواء الذي ُ
جديداً.
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الترجمة وال�صورة الكرتونية وجه ًا لوجه �أمام عيون �أطفالنا

تفاع� � ��ل الن�ص المترجم م� � ��ع الر�سمة الكرتونية لتطغى الثانية على ا ألولى ،وت�ؤثر في عقل
الطف� � ��ل البريء وكينونت� � ��ه ،فالم�سل�سل الكرتوني ال�شهير «توم وجي� � ��ري» ،لوليم هنانا وجوزيف
باربي� � ��ر خير مثال على تفوق ال�صورة الكرتونية وغياب الكلمة� ،إذ �إنه م�سل�سل كوميدي �صامت
ف� � ��ي �أ�صل ن�صه .ي�ضم ( )161حلقة ذات ر�سوم متحركة كرتونية كوميدية � ُأنتجت ما بين عامي
(1967-1940م) لل�سينم� � ��ا ،وحازت جوائز ا ألو�سكار؛ ويظهر هذا الم�سل�سل ال�صراع بين القط
للم�ساك بجيري كي يُعِ َّده وليمة
ت� � ��وم والف�أر جيري ،ويتناول مو�ضوع الحلقات مح� � ��اوالت توم إ
وي�أكله ،لكنه يهرب دائماً ويراوغه وي�ستفزه ليوقع توم دائماً في م�آزق ،وي�صطدم �أحياناً بمنزل
ك�سر �أثاث المنزل� .أخرج هذا الم�سل�سل
الكل� � ��ب �سبايك (وهو �أحد �شخ�صيات الـم�سل�س� � ��ل) �أو يُ ِّ
تلفزيونياً ،وو�ضع مو�سيقاه �سكوت برادلي ،و�أنتجه فريد كيمبي.

ا ألطفال بين براءة الما�ضي وعنف الحا�ضر
 .1براءة الما�ضي:

ت�سمرنا �أمام �شا�شة القناة ا ألولى للتلفزي� � ��ون العربي ال�سوري ،لمتابعة
حينما كن� � ��ا �أطفاالًّ ،
الفترة المخ�ص�صة أ
للطفال ،التي قُدرت ب�ساعة واحدة فح�سب ،وت�أثرنا كثيراً ببرامج ا ألطفال
وتقم�صنا �شخ�صياتها ،وغ َّنينا �أغنياتها بكل محبة ،ألن مو�ضوعات هذه الم�سل�سالت
المدبلجة،
ّ
تنوعت بين حب ا ألب وا ألم والدفاع عن الوطن ،وطرد ا ألعداء الذين يترب�صون به �شراً ،ولعبة
�الرادة والت�صميم ،ولي�س هذا كل �شيء فح�سب ،بل
ك� � ��رة القدم و�أخالقيتها و�ضرورة التحلي ب� � � إ
تمي� � ��زت ال�صورة الكرتونية بروعة ا أللوان ورونقها ،وبراءة �شخ�صياتها في الما�ضي� .شعرنا ب�أن
وقتنا منظَّ م ودقيق ومن�ضبط في �آن معاً.
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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ً
خم�سة منها ال�ستعرا�ضها:
عر�ض التلفاز �آنذاك م�سل�سالت ر�سوم متحركة كثيرة ،لكن �أوجزنا
�أ -مغامرات الف�ضاء (غرندايزر) (باليابانية:
�سل�سلة خيال علمي م� � ��ن المانغا اليابانية من
ت�أليف جو ناغاي ،ر�سم� � ��ه غو�سكا �أوتاوا ،و�صدرت
ف� � ��ي ت�شري� � ��ن ا ألول عام (1975م) حت� � ��ى �أيار عام
(1976م) .يتك� � ��ون من ( )74حلق� � ��ة وهو من �أ�شهر
الم�سل�س� �ل��ات الكرتونية في العالم العربيُ � .أنتجت
و�سجل� � ��ت الدبلج� � ��ة العربي� � ��ة بين عام� � ��ي (1978
ُ
أ
و1979م) ،وب� � ��د� عر�ضه في بداية الثمانينيات من
الق� � ��رن الع�شرين على ال�شا�ش� � ��ات العربية .تتمحور
فكرة الم�سل�سل حول ال�صراع بين الخير ب�شخ�صية
داي�سك� � ��ي المحوري� � ��ة قائ� � ��د غرنداي� � ��زر ،الملقب
بـــ(ال� � ��دوق فليد) ال� � ��ذي َف َق َد وال� � ��ده ووالدته ،ولم
يب � � � َق �إال هو و�أخته ماري� � ��ا التي نجت بو�ساطة �أحد
المخل�صي� � ��ن لكوكب فليد و�أخذها �إل� � ��ى ا ألر�ض؛ �أما ال�شر فيتمثَّل بفيغ� � ��ا الكبير ،هذا القائد
الف�ضائ� � ��ي ال�شرير الذي ي�سكن في �سفينته في الف�ضاء الخارجي وي�سعى لل�سيطرة على جميع
كواكب المجموعة ال�شم�سية.
:)UFO

ب – حكايات عالمية( :باللغة اليابانية:
تُلف� � ��ظ بالياباني� � ��ة (مانغ� � ��ا �سي� � ��كاي موكا�شي
بانا�ش� � ��ي) وتعني (حكاي� � ��ات قديمة م� � ��ن العالم)،
وهو م�سل�سل ر�سوم متحرك� � ��ة أ
للطفال ،يروي في
كل حلقة ق�ص� � ��ة عالمية من ق�ص�ص �شعوب العالم
وتراثه� ،أنتجته �شركة داك�س �إنترنا�شيونال اليابانية
وعر�ض على
في عام������ي (1977 – 1976م)ُ ،
المدة
قناة (طوكي������و برودكا�ستنغ �سي�ستم) في
ّ
بين ( 7ت�شرين ا ألول  1976و� 28آذار عام 1979م)،
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تحت� � ��وي كل حلقة تقريباً على ق�صتين منف�صلتي� � ��ن ،مدة كل ق�صة ع�شر دقائق تقريباً .م�سل�سل
           ) وناغويا �أكيرا
حكاي� � ��ات عالمي� � ��ة م� � ��ن ت�أليف مياغي ماريكو (باللغة الياباني� � ��ة :
النتاج البرامجي
(باللغة اليابانية:
       ) .ع� � ��دد حلقاته ( ،)154دبلجت� � ��ه م�ؤ�س�سة إ
الم�شترك.
ج – بيل و�سبي�ستيان:

م�سل�س� � ��ل ر�سوم متحركة مقتب�س من رواية بيل و�سيبا�ستي� � ��ان ( )Belle et Sébastienللكاتبة
الفرن�سي� � ��ة �سي�سيل �أوبري (� .)4()Cécile Aubryأنتجته �شركتا �إم كيه ( ،)MK Companyوفيزوال 80
( )80 Visualالفرن�سيت� � ��ان ،باال�شت� � ��راك مع �شركة توهو اليابانية ،وه� � ��و مكون من ( )64حلقة.
تتمحور ق�صته حول مغامرات الولد البالغ من عمره �سبع �سنوات الذي يعي�ش في قرية تقع قرب
�سل�سلة جبال البيرينيه بين فرن�سا و�إ�سبانيا مع الكلب ا ألبي�ض الكبير (بيل) .كان �سيبا�ستيان يعي�ش
م� � ��ع الجد �سي�سيل وحفيدته �أنجلوين� � ��ا� ،إذ �إنهما �أخبراه عن والدته التي تركته حينما كان طف ً
ال
ر�ضيعاً ،و�سافرت .فيقرر �سيبا�ستيان ال�سفر للبحث عن والدته ومعه كلبه الوفي واللطيف الذي
هرب من �أهل القرية وال�شرطة بعد �أن طاردوه واعتقدوا �أنه �شرير الطباع.
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د -توم �سوير:

م�سل�س� � ��ل ر�سوم متحركة يابان� � ��ي من �إخراج هيرو�شي �سايتو ،مكون من ( )49حلقة .بُ َّث �أول
م� � ��رة في عام (1980م) ،وهو مقتب�� � ��س �أ�ص ً
ال من رائعة مارك توي� � ��ن(« )5مغامرات توم �سوير».
ثم� � ��ة اخت� �ل��اف طفيف فيما بين ال�سير الدرامي للم�سل�سل و حبكة الرواية� ،إال �أن هذا لم يفقد
النتاج البرامجي الم�شترك الم�سل�سل �إلى العربية.
الم�سل�س� � ��ل حالوته ومتعته .دبلجت م�ؤ�س�سة إ
دبلج مرك� � ��ز الزهرة( )6الم�سل�سل �إلى العربية
حق� � ��ق الم�سل�سل نجاح مذهالً .وفي عام (َ )2015
و ُع ِر�ض الم�سل�سل على قناة �سبي�س تون(.)7
هـ – الكابتن ماجد :ا�سمه الياباني أ
ال�صلي

(و ُتلفظ كابتن ت�سوبا�سا):

م�سل�س� � ��ل �أنيم� � ��ي و�سل�سلة �ألع� � ��اب يابانية م�شه� � ��ورة ،تحكي ق�صة فريق كرة ق� � ��دم لل�شباب
وا ألطف� � ��ال ،وتركز على �شخ�صية ماجد كامل الذي � أ ّدت دوره الممثلة ا ألردنية �سهير فهد ،وقد
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�ص� � ��درت باال�ستناد �إليه �ألعاب فال�ش ا ألنم� � ��ي باللغة العربية ،و�أحدثت �ضجة كبيرة جداً خالل
مدة طويلة .يع� � ��د الم�سل�سل من �أف�ضل الم�سل�سالت في مجال الريا�ضة ،كما تعد ا أللعاب التي
ّ
� ُأنتجت باال�ستناد �إليه من �أوائل ا أللعاب (�إن لم تكن ا ألولى) التي �صدرت بالعربية ،وذلك على
جهاز (نينتيندو).

 .2عنف الحا�ضر:

و�سط جن� � ��ون الثورة الرقمية والبركان المعرفي في مج� � ��ال االت�صاالت وال�شابكة ،ومواقع
التوا�صل االجتماعي بجميع �صنوفها ،ندخل من بوابة ا أللفية الثانية على م�صراعيها لت�سطير
الفو�ض� � ��ى والعبثية على عقول ا ألطف� � ��ال حينما يت�سمرون �أمام �شا�ش� � ��ات التلفزة والف�ضائيات
م� � ��ن ا ألطباق الالقطة ،على م� � ��دار ا ألربع والع�شرين �ساعة تقريب � � �اً ،لم�شاهدة برامج ا ألطفال
والم�سل�س� �ل��ات الكرتونية بن�صو�صها الجديدة ،و�صورها الغريبة عن قيمنا وعاداتنا التي تر�سخ
ال�سلوكيات الما�سونية من حيث العنف ،والم�شاهد المخلة با ألخالق وا آلداب العامة ،والمنافية
للح�شمة التي تخد�ش براءة �أطفالنا وحياءهم.
من هذه الم�سل�سالت الكرتونية المعا�صرة ،نذكر ما ي�أتي:
�أ .عالم غامبول المده�ش:

م�سل�س� � ��ل كرتوني من �أ�صل �أمريكي بريطاني �أن�ش�أه بن بوكيليه .عر�ض �أول مرة في (� 2أيار
عام 2011م) في المملكة المتحدة كعينة ،و� أ ّول مرة ر�سمياً في (� )5أيلول عام (2011م)ُ .عر�ض
� أ ّول م� � ��رة عالمياً في وقت الحق من ا أل�سبوع في (� )9أيار بالواليات المتحدة على قناة (كرتون
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نت وورك)؛ وعربياً على قناة (كرتون نت وورك بالعربية) يوم ( )6ت�شرين ا ألول (2011م)� ،إنه
موج� � ��ه �إلى من يتجاوزون ال�سابعة ويحتوي على عنف خيال� � ��ي؛ فهو �سل�سلة غير عادية توظف
َّ
�أنماطاً مختلفة من الر�سوم المتحركة ،في � آ ٍن معاً ،ذو �صبغة �أخالقية منحطة.
ب .يحيا �أنجيلو:

م�سل�س� � ��ل ر�س� � ��وم متحركة تلفازي كوميدي فرن�سي وبريطاني ،م� � ��ن �إخراج كلوي ميلر ،ومن
�إنت� � ��اج �شركتي (كيك �إنترتينمنت) و(تيم تو) .في المو�س� � ��م ا ألول ،بلغ عدد حلقاته ( )78بزمن
�سب� � ��ع دقائق ،و ( )46حلقة بزمن �إحدى ع�شرة دقيقة .في عام (� ،)2014صدر �إعالن مت�ضمن
تجدي� � ��د عر�ضه ف� � ��ي مو�سم ثالث .يعر�ض «يحي� � ��ا �أنجيلو» لمغامرات طفل ف� � ��ي الثانية ع�شرة
م� � ��ن عمره يحاول التحكم بمجريات حيات� � ��ه با�ستخدام خطط مبتكرة وم�ضحكة بم�ساعدة من
�صديقيه� ،شيروود ولوال .يتفاخر بخداع �أبيه و�أمه و�أ�صدقائه وجيرانه في �سبيل تحقيق م�آربه
الخا�ص� � ��ة .ففي �إحدى الحلقات� ،أخب� � ��ر �شقيقته ب�أن ع�شيقها مغرم بها ومن ال�ضروري مقابلته
في المنزل.
ج� .ستيڤن البطل:
ه� � ��و م�سل�سل ر�سوم متحرك� � ��ة من ت�أليف ريبي� � ��كا �شوغر( )8وجيندي تراتوف�سك� � ��ي( )9و�إنتاج
�إ�ستديوه� � ��ات كرت� � ��ون نت وورك .بُث على قناة (كرتون نت وورك) � أ َّو َل مرة في  4ت�شرين الثاني
عام (2013م) ،وعر�ض على (كرتون نت وورك بالعربية) في (� 3آب عام 2014م) ،ولكن � ُأوقِ ف
عر�ض� � ��ه نهائياً عل� � ��ى القناة نف�سها في ( 10ت�شرين ا ألول  )2016لوج� � ��ود م�شاهد غير منا�سبة
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أ
للطف� � ��ال .الم�سل�سل عبارة عن درو�س منهجية منظمة ل�صناع� � ��ة طفل متمرد ال يحترم كبيراً
ويتعمد تقبيل �أمه ليلطخ
وال �صغي� � ��راً .فق� � ��د ي�ضحك لم�شاهدة �ستيفن يلطخ وجهه بالحل� � ��وى،
َّ
خده� � ��ا .ولكن �سلوكياته الم�ضطربة وروحه االنتقامية ال ب� � ��د �أن تترك ب�صماتها في �شخ�صية
الطف� � ��ل الم�ستمتع بوقته ،وفي النهاية �أ�صبح �ستيف� � ��ن في نظر ال�شركة المنتجة لهذا الم�سل�سل
وفي �أنظار ا ألطفال بط ً
ال بت�صرفاته التافهة.
د .حورية البحر ال�صغيرة:

فيلم ر�سوم متحركة �أمريكي� ،أنتجته �شركة والت ديزني( )10في عام (1989م) ،ترتيبه الثامن
والع�ش� � ��رون من �سل�سلة �أفالمها الطويلة المعروفة با�س� � ��م كال�سيكيات والت ديزني ،وهو �إعادة
�إخراج للن�سخة الفرن�سية .كتب الفيلم و�أخرجه و�أنتجه رون كليمنت�س( )11وجوهن مو�سكار(.)12
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(الدعابة القاتلة):
 .5الرجل الوطواط ُّ

هى رواية هزلية م�صورة كتبها �آالن مور( )13كاتب الروايات الهزلية الم�صورة المعروفة مثل
ثاء رمزاً للث � � ��أر ،والمراقبون ،وتحالف الخارقين ،وم�ستنقع ،والرج� � ��ل المعجزة ،ر�سمها بريان
بوالن� � ��د الم�شهور بر�سوم ا ألغلفة .ن�شرتها �شركة (دي �سي كومك�س) للروايات الهزلية الم�صورة
ع� � ��ام (1988م)� .إن هذه الرواية الهزلية الم�صورة التي تع� � ��د واحدة من �أ�شهر ق�ص�ص باتمان
حت� � ��ى ا آلن ،اختيرت بو�صفها واحدة من ا ألعمال المهمة ،لي�س في الت�سل�سل الزمني أ
للحداث
التي حدثت لباتمان فح�سب ،ولكن في الوقت نف�سه في النبذة التاريخية عن الرواية الم�صورة.
�أ�ض� � ��اف بوالند �إلى الكت� � ��اب �ألواناً كئيبة وواقعية �أكثر .يُق ِّبل الرجل الوطواط بات غيرل الفتاة
الوطواط ويحبها .كان هذا الم�شهد �صدم ًة حقيقي ًة ألطفالنا.

***
في هذه الف�سحة الق�صيرة من الزمن ،نكون قد �سلطنا ال�ضوء على ت�أثر الطفل بال�صورة
�أكث� � ��ر من الن�ص المترجم ،نظراً لت�أثيرها الكبير في روحه من حيث لونها و�شكلها وطريقة
فحري بنا ب�صفتنا �أه ً
ال
ر�سمه� � ��ا .ويبدو الطفل واقفاً بين ب� � ��راءة الما�ضي وعنف الحا�ضر.
ٌّ
مراقب� � ��ة م� � ��ا ي�شاهده �أطفالنا على الف�ضائي� � ��ات التي تبث برامج ا ألطف� � ��ال ،فنقربهم قدر
�سم حقيقي تقتل
إ
المكان من برامج ا ألطف� � ��ال الجيدة ،ونبعدهم عن البرامج ال�سيئة ألنها ٌّ
براءتهم ببطء.
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الهوام�ش
تتكون نتيجة االحتراق غير الكامل للهيدروكربونات.
( -)1ال�سخامُ :ح َبيبات من ج�سيمات الكربونَّ ،

( -)2ليون� � ��اردو داڤن�ش� � ��ي ( :) 1519-1452كان مو�سوعياً ينتمي �إلى ع�صر النه�ضة �إذ كان ر�ساماً ،ومهند�ساً ،وعالم نبات،
وعالم خرائط ،وجيولوجياً ،ومو�سيقياً ،ونحاتاً ،ومعمارياً وعالماً �إيطالياً م�شهوراً ،من �أ�شهر �أعماله« :الموناليزا».
ور َط ا ألرنب روجر؟ :هو فيلم �أمريكي كوميدي من النوع (اليف �أك�شن) مع (�أنمي�شن) يع ِّبر عن جميع
(َ -)3م � � � ْن َّ
�شخ�صيات الكرتون في ا ألربعينيات التي تعي�ش �ضمن �أقلية في م�ستوطنة تدعى (حي الكارتون).

(� -)4سي�سيل �أوبري ( :)2010-1928كاتبة وممثلة ومخرجة فرن�سية ،من �أهم �أفالمها« :الزهرة ال�سوداء».
( -)5مارك توين ( :)1910-1835كاتب �أمريكي �ساخر ،من �أهم �أعماله« :مغامرات هكلبيري فين».

( -)6مرك� � ��ز الزهرة� :شركة �سورية ت�أ�س�ست في ع� � ��ام ( ،)1985متخ�ص�صة في دبلجة الر�سوم المتحركة وبرامج
وال�سيما ا ألنمي الياباني ،وهي حالياً اال�ستديو الوحيد الذي يُدبلج ا ألنمي في
ا ألطف� � ��ال �إلى اللغة العربي� � ��ة
ّ

الوطن العربي من اللغة اليابانية.
تخ�ص�صة في �أفالم وم�سل�سالت
(� -)7سبيب�س تون :ت�أ�س�ست في عام ( ،)2000هي قناة تلفازية عربية مفتوحة ُم ّ
الر�سوم المتحركة وا ألنمي الياباني والفقرات الخا�صة با ألطفال.
( -)8ريبيكا �شوغر (-1987؟) :ر�سامة ر�سوم متحركة وملحنة ومخرجة �أمريكية ،من �أهم �أعمالها�« :ستيڤن البطل».
( -)9جين� � ��دي تراتوف�سكي (-1970؟):ر�سام ر�سوم متحرك� � ��ة �أمريكي من �أ�صل رو�سي ،مدير ،وكاتب ومنتج ،من
�أهم �أعماله « :فندق تران�سلفانيا».
( -)10والت ديزني� :أكبر �شركات العالم في مجال ت�سلية ا ألطفال وترفيهه� ،أ�س�سها والت ديزني عام (1923م).

( -)11رون كليمنت�� � ��س (-1953؟):مخ� � ��رج ر�سوم متحركة وكاتب �سيناريو ومنت� � ��ج �أمريكي .وغالباً ما يتعاون مع
المخرج جون مو�سكر في �أعماله.
( -)12جوهن مو�سكار (-1953؟) :مخرج �أفالم كرتونية �أمريكي ،من �أهم �أفالمه« :ا ألميرة وال�ضفدع».
(� -)13آالن مور (-1935؟) :كاتب روايات هزلي ،من �أهم �أعماله« :رمز الث�أر».

 .1مجلة ميديل �إي�ست �أون الين.
 .2موقع ويكيبيديا.
 .3موقع دتالب فورم.
 .4موقع موفيكتوب�س.
 .5موقع بولغ �سبوت.
 .6موقع مو�ضوعاتي.
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آ�فاق المعرفة

مارينا ت�سفيتايفا

�شاعرة الغزل والب ؤ��س
د .ها�شم حمادي

الالفت في أ
الدب الرو�س ��ي ،منذ ن�ش� ��أته وعلى مر القرون ندرة
عدد أ
الديبات .حتى في القرن التا�س ��ع ع�شر ،الذي �أنجب ع�شرات
الكتّاب وال�ش ��عراء ،جاء خالي ًا من أ
الدب الن�س ��ائي البارز ،وال�شيء
نف�س ��ه ين�س ��حب على القرن الع�شرين ،با�س ��تثناء حفنة قليلة من
أ
الديبات ،وبين هذه الحفنة يت�ألق ا�س ��مان بارزان هما ال�شاعرتان

الكبيرتان �آنا �أخماتوفا( )1ومارينا ت�سفيتايفا.
�ص ��حيح �أن أ
الولى �أو�س ��ع �ش ��هرة و�أغزر إ�نتاج ًا ،ولم تهاجر إ�لى
الغرب ،على غرار الثانية ،لكن ثمة قوا�سم م�شتركة تجمع بينهما،
مارينا ت�سفيتايفا
كر�ستا الق�سم أ
الكبر
فكلتاهما ظهرتا في حقبة واحدة ،وكلتاهما َّ
من إ�بداعهما للحب ،وكلتاهما �ش ��ربتا من ك�أ�س المعاناة واال�ضطهاد والتهمي�ش حتى الثمالة،
أ
الولى ب�س ��بب إ�بداعها ،الذي لم يحظ بمباركة ال�س ��لطة ،والثانية ب�س ��بب مواقف زوجها ،الذي
�أعدمته ال�سلطة.
و�إذا كان� � ��ت �أخماتوفا من �أتباع المدر�سة ا ألكمية ،ف�إن ما ميز موقف ت�سفيتايفا ا ألدبي �أنها

جر عليها
ظل� � ��ت متم�سك� � ��ة با�ستقاللها إ
البداعي ،وم�صرة على الدفاع عن� � ��ه ،و�إن كان ذلك قد َّ
كثي� � ��راً من المعاناة ،فها ه� � ��ي تعترف إلحدى �صاحباتها �آنا تي�سكوف� � ��ا« :كل حياتي و�أنا غريبة
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ف� � ��ي كل حلقة .بي� � ��ن ال�سيا�سيين ،كما بين ال�شعراء» .وعلى الرغم م� � ��ن �أن الحياة ا ألدبية كانت
تغل� � ��ي وتفور بالتناق�ضات وال�صراع بين التيارات المختلفة مثل الرمزية وا ألكمية والم�ستقبلية،

تن�ضو تح� � ��ت راية �أي منها .بي� � ��د � أ َّن ذلك لم يمنعها من التق� � ��ارب مع ممثلي بع�ض
ف�إنه� � ��ا ل� � ��م
ِ
تكن له كل الحب
�سيما مع ال�شاعر الرمزي� ،ألك�سندر بل� � ��وك ،الذي بقيت ُّ
ه� � ��ذه التي� � ��ارات ،وال ّ

والعج� � ��اب ،حتى �إنها �أهدته �أكثر من ق�صيدة .قب� � ��ل �أن تراه �شخ�صياً .وهي لم تكن من �أتباع
إ
المدر�س� � ��ة ا ألكمية ،لكنها �أحبت �آنا �أخماتوفا �إلى درجة �أنه� � ��ا �أهدتها مجموعة من الق�صائد،
ي�صل عددها �إلى اثنتي ع�شرة ق�صيدة .كما تغنت في ق�صائدها ب�شاعري الم�ستقبلية البارزين
خليبنيكوف ومياكوف�سكي(.)2

تتح� � ��در مارين� � ��ا ت�سفيتايفا من �أ�سرة مثقف� � ��ة ،فقد كان والدها بروفي�س� � ��وراً في فقه اللغة،
وه� � ��و م�ؤ�س�س متحف الفنون الت�شكيلية� ،أما والدتها فكانت عازفة بيانو موهوبة ،تتلمذت على
ي� � ��د المو�سيقي الرو�سي ال�شهير �أنطون روبين�شتين ( 1829ـ � � �ـ 1894م) ،وهذا ما ترك ب�صماته

العميق� � ��ة على حياة ال�شاعرة في �سنوات طفولتها ومراهقتها .في �سن ال�ساد�سة ع�شرة �سافرت
بمفرده� � ��ا �إلى باري�� � ��س� ،إذ ا�شتركت في دورة ع� � ��ن تاريخ ا ألدب الفرن�س� � ��ي القديم في جامعة
ال�سوربون .كان ذلك عام (1909م).

دخل� � ��ت مارينا عالم ال�شعر في �سن مبكرة ،فف� � ��ي عام (1910م) �صدرت مجموعتها ا ألولى
بعن� � ��وان «�ألبوم الم�ساء» ،وقد حظي� � ��ت هذه المجموعة بتقريظ الفت من جانب ممثلين بارزين
لكثي� � ��ر م� � ��ن المدار�س ا ألدبية ،فقد كتب ال�شاعر نيقوالي غوميلي� � ��وف في مجلة «�أبولو» يقول:

«تتمتع ت�سفيتايفا بذكاء روحي ،بتميز روحي ...فقد و�ضعت بين يدي القارئ كتاباً من الق�صائد
الرائعة»(.)3

في ع� � ��ام (1912م) تزوجت ال�شاب �سيرجي �إيفرون ،و�سافرا ف� � ��ي رحلة �شهر الع�سل ،التي
ا�ستم� � ��رت ثالثة �أ�شهر ،طافا خاللها كثيراً من م� � ��دن �إيطاليا وفرن�سا و�ألمانيا .وفي هذا العام
ف� � ��ازت ال�شاعرة ال�شابة بالجائزة ا ألدبية في م�سابقة بو�شكين عن ق�صيدتها «في النعيم» .و�إلى

هذا الع� � ��ام (1912م) يعود ظهور مجموعته� � ��ا الثانية «الفانو�س ال�سح� � ��ري» ،التي جاءت ،كما
المجموعة ا ألولى ،مكر�سة لو�صف طفولة ال�شاعرة ال�سعيدة ،وم�شاعر ال�شوق والحنين �إلى �أمها

زاه م�شرق ،والتغني بجمال مدينة تارو�سا ،م�سقط
الراحل� � ��ة ،ولر�سم لوحات الما�ضي في قالب ٍ
ر�أ�سها .كل ذلك من خالل الفانو�س ال�سحري ،ومن هنا عنوان المجموعة.
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لك� � ��ن كثي� � ��راً من النقاد وال�شعراء �أجمعوا على �أن ه� � ��ذه المجموعة لم ت� أ ِت بجديد ،بل هي
�ص� � ��ورة طب� � ��ق ا أل�صل عن المجموعة ا ألول� � ��ى ،ونوع من تكرار الموتيفات .وه� � ��ذا ما �أ�شار �إليه
نيق� � ��والي غوميليوف بقوله« :المو�ضوعات نف�سها ،ال�ص� � ��ور نف�سها ،لكنها �أكثر �شحوباً وجفافاً،
لك�أنه� � ��ا لي�ست ذكريات من ا أليام الخوالي ،بل مجرد ذكريات عن ذكريات ...وال�شعر ال يتدفق
مرحاً ،فرحاً ،كما في ال�سابق».

ف� � ��ي عام (1913م) اختارت ال�شاع� � ��رة خم�سين ق�صيدة من المجموعتي� � ��ن ،و�أ�صدرتها في
مختاراتها «من كتابين».
وفي عام (1919م) ق� � ��ررت ال�شاعرة �إ�صدار مجموعة جديدة ت�ض ِّمنها كل ق�صائدها ،التي
تع� � ��ود �إلى المدة بين عا َم� � � ْ�ي (1916- 1913م) ،والتي يغلب عليها مو�ضوع الحب ،تحت عنوان
تر النور ،وفي عام ( )1921ن�شرت مجموعة �شعرية
«�أ�شع� � ��ار ال�صبا» .لكن هذه المجموعة ل� � ��م َ
جديدة بعن� � ��وان «معالم ميليه» [«فيور�ستي داروغ»]� ،ضمنته� � ��ا ق�صائدها بين عامي (- 1917
1920م) ،وهي ذات طابع �شعبي فلكلوري وديني وتاريخي .وقبل هذه المجموعة كانت قد ن�شرت
�أ�شعاره� � ��ا ،التي تعود �إلى المرحلة بين عا َم ْي (1917ـ � � �ـ 1920م) في مجموعة «فيور�ستي  ــ،»2
وهي �أ�شعار يغلب عليها ال�ضياع والخوف والقلق ،حتى الحب �أ�صبح يتجاور مع الموت ،كما في
ق�صيدته� � ��ا «الحب ،الحب! في الت�شنجات وفي اللحد »...عام (1920م) ،والمو�ضوع ا ألهم في
هذه المجموعة هو البحث الد�ؤوب عن الطريق في هذا التيه.
وح� � ��لَّ ع� � ��ام (1922م) ،عام الهجرة من االتح� � ��اد ال�سوفييتي �إلى الغ� � ��رب ،وعن ذلك تقول
�أريادن� � ��ا �إيفرون ،ابنة ال�شاعرة� :إن م�أ�ساة �أمي تعود بدرجة كبيرة �إلى هجرتها �إلى الخارج ،في
�أعق� � ��اب زوجها� ،إنها خطوته� � ��ا ا ألولى� ،أما الخطوة القاتلة الثانية فهي عودتها �إلى الوطن عام
(1939م)(.)5

والواق� � ��ع �أن هج� � ��رة ت�سفيتايفا ،باالختالف ع� � ��ن �أغلبية المهاجرين الرو�� � ��س ال�ساحقة ،لم
تك� � ��ن ثم� � ��رة ت�صورات ومواقف �سيا�سية ،وال نابعة من معار�ض� � ��ة الثورة ،بل جاءت بدافع الحب
والخال�ص له ،والرغبة في الحفاظ على �أ�سرتها ال�صغيرة ،وا ألمل المن�شود في تحقيق
لزوجها إ
تجن من هذا االغتراب �سوى العذاب والب�ؤ�س والفقر المدقع.
ال�سعادة ،لكنها لم ِ
تميزت ا أل�سابيع ا ألولى البرليني� � ��ة بكثرة اللقاءات مع ا ألدباء الرو�س المهجريين ،لكنها لم
تلبث �أن �شعرت بالحنين �إلى الديار والتيتم.
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في �صيف العام نف�سه انتقلت �إلى براغ ،حيث عا�شت في غرفة قميئة خانقة ،وذاقت مرارة

الحرمان ،القريب من الفقر المدقع.

الب� � ��داع ،ففي عام (1922م) �ص� � ��درت مجموعتاها «�أ�شعار مهداة
وم� � ��ع هذا ا�ستمرت في إ

لبلوك» و«الفراق» .وفي ع� � ��ام (1923م) �صدر ديوانها «الحرفة» ،الذي ت�ضمن ق�صائدها التي
تعود �إل� � ��ى عامي ( 1921و1922م)� ،أم� � ��ا الق�صائد الجديدة فتتحدث ع� � ��ن الحاالت الذهنية
والخال�ص ،والتعلم وا ألمومة ،واالبتهاج بالن�صر وخ�سارة
وال�سمات ال�شخ�صي� � ��ة منها :االلتزام إ

الوطن ...وتغلب على �أ�شعارها مو�ضوعات ا أل�ساطير القديمة ،المقتب�سة من الح�ضارة الغربية،

الغريقية .وفي بع�ضها
النجيل ،ف� � ��ي و�صف عذابات ال�سيد الم�سيح ،ومن التراجيدي� � ��ا إ
ومن إ
تعبر عن �إعجابها بال�شعراء العظ� � ��ام� ،أمثال :بلوك و�أخماتوف� � ��ا� ،أو ت�ستعيد �صوراً في
ا آلخ� � ��ر ّ
الذاك� � ��رة عن الطبيعة الرو�سي� � ��ة وا ألعياد الدينية ،كما في ق�صيدته� � ��ا الطويلة «زقاقات» التي

بلغة طفلية(.)6
جاءت �ضرباً من الرثاء ،بكت فيها بالدها ٍ

ف� � ��ي نهاية ع� � ��ام (1925م) تنتقل ال�شاعرة �إل� � ��ى فرن�سا� ،أم ً
ال في الح�ص� � ��ول على �إمكانات
جدي� � ��دة لن�شر م�ؤلفاتها ،وبه� � ��دف تو�سيع دائرة انطباعاتها الفني� � ��ة ...وفي باري�س حظيت في
ر�سخ ثقتها ب�أن الم�ستقبل
البداية باهتمام كبير لدى قراءة �أ�شعارها في ا ألم�سيات ا ألدبية ،مما َّ

والمالق يطرقان بابها ،ومما زاد
�سيكون جيداً .لكن ذلك كان �أ�ضغاث �أحالم ،فقد عاد الفقر إ
وح َّدة
الطي� � ��ن بلّة �أن ا ألدباء الرو�س في المهجر تب ّنوا منه� � ��ا موقفاً �سلبياً ،ب�سبب ا�ستقالليتهاِ ،

�أ�شعاره� � ��ا العاطفية ،التي ال تن�سجم م� � ��ع التقاليد الكال�سيكية القديمة ،التي تربوا عليها ،هذا
اليجابي م� � ��ن ال�شاعر ال�سوفييتي فالديمير ماياكوف�سكي ،في �أثناء زيارته
عداك عن موقفها إ

باري�� � ��س .مما زاد من �شعورها بالعزلة ،وب�أنها يتيمة .و�شيئ � � �اً ف�شيئاً توترت العالقة بينها وبين
وال�سيما �أداموفيت�ش وال�شاعرة زينائيدا غيبنو�س ،وتقل�ص عدد المجالت ،التي
�أدب� � ��اء المهجر،
ّ
ترح� � ��ب ب�أ�شعارها .كل هذا دفع ال�شاعرة �إلى زيادة االبتعاد ع� � ��ن المحافل ا ألدبية المهجرية،

واالنط� � ��واء على الذات ،وجعل الم�أ�ساوي� � ��ة اللون الغالب على ق�صائده� � ��ا .تقول ال�شاعرة عن
معاناته� � ��ا في فرن�سا« :ال وجود للقراء في المهج� � ��ر ...ال تجد من تقر� أ له ،وال من ت�س�أله ،وال

من ي�شاطرك الفرح».

وج� � ��اءت ثالثة ا ألثافي من براغ ،حين توقفت عن ال�صدور مجلة «�إرادة رو�سيا» ،التي غالباً
م� � ��ا كانت تن�شر �أ�شعاره� � ��ا( ،)7وبتوقف هذه المجلة عن ال�صدور ،بد�أت مرحلة جديدة في حياة
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والمالق المادي ،ولحمتها الوحدة والتيتم.
ت�سفيتايف� � ��ا� ...سبع �سنوات عجافاً� ،سداها الفق� � ��ر إ
يق� � ��ول مارك �سلونيم في و�صف معاناة ال�شاعرة �آنذاك« :عا�شت في فقر مدقع ،مما ا�ضطرها
لالنتق� � ��ال �إلى �شقة غير مدف � � ��أة ،و�إلى الكتابة على طاولة المطبخ ...وفي ذات مرة دعيت �إلى
غ� � ��داء عند �آل فيدوتوف ،لكنها لم تتمكن م� � ��ن الح�ضور ،ألن حذاءها تمزق لدى خروجها من
البيت ،وهو حذا�ؤها الوحيد(.)8

وعلى من الرغم من ذلك كله ،فقد تميزت المرحلة الباري�سية بغزارة �إبداع ال�شاعرة ،ويرى
بع�� � ��ض النق� � ��اد �أن �أف�ضل �أعمالها يعود �إلى هذه المرحلة بالذات ـ � � �ـ كما نقر� أ في كتاب «تاريخ
ا ألدب الرو�سي»:

«ا�ستم� � ��ر ج� � ��دول �شعر ت�سفيتايفا الغنائ� � ��ي يتدفق :كان متنوعاً خ�صباً ف� � ��ي مو�ضوعاته ،ذا
خ�صو�صي� � ��ة خالق� � ��ة ،مع تورية لفظية ف� � ��ي �إطار وعي يق� � ��ارب ال�سوريالية �أحيان � � �اً ،وفي ظل

�إيقاع� � ��ات دينامية ن�شط� � ��ة ...في عامي (1925ــ  )1926ظه� � ��رت ق�صيدتها «�صائد الجرذان»،

الت� � ��ي ا�ستخدمت فيها ق�صة مزمار هاملين كا�ستعارة مجازية معبرة عن المواجهة بين ال�شاعر

الزعاج اليومي) ،لكن رئي�س
والمجتمع .فالمزمار (ال�شعر) يحرر المدينة من الجرذان (م�صادر إ
البلدي� � ��ة ،الذي يمثل كل ما هو رجع� � ��ي قديم ،يخل بوعده في �أن يعطي ابنته (الروح) للعازف،
ولذا ينتقم المزمار منه.)9(»...
ال�سلُّم» (1926ــ 1927م) ت�صور ت�سفيتايفا ال�شحاذين والم�شردين ،الذين طالما
في «ملحمة ُّ
�شاهدتهم في باري�س ،المحرومي� � ��ن من كل �شيء ،با�ستثناء الذل والب�ؤ�س ،والذين فقدوا البيت
والحنان ،وحتى لقمة الخبز.
كتب� � ��ت ال�شاعرة عدداً من الق�صائد ،المهداة �إلى بوري�س با�سترناك ،الذي كانت تربطها به

عالقة �صداقة قوية ،ا�ستمرت �سنوات كثيرة .وهي عالقة بالمرا�سلة ،لكن هذه الق�صائد مفعمة
ب�أمل اللقاء ،المن�شود ،والمحال� ،إال في حياة �أخرى ،بعد الموت:
�إ َّن َي َد َك على مدى العالم آ
الخر
مقيدتان.
�أما هنا فكلتا
َّ
يدي َّ

ف� � ��ي عام (1926م) انقطع� � ��ت خيوط هذه العالق� � ��ة ،فقد تحدث با�سترن� � ��اك �إلى ال�شاعر
النم�س� � ��اوي ريلكه ع� � ��ن ت�سفيتايفا ،و�أعطاه عنوانها في باري�س ،وكان �أن وقع كل منهما في حب
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مدة م�ؤقتة ،وعادت المياه بين با�سترناك وال�شاعرة �إلى مجاريها ،بعد
ا آلخر ،و�أزيح با�سترناكّ ،

موت ريلكه ،هذا الرحيل المبكر ،الذي �شكَّل فاجعة لكليهما(.)10

وف� � ��ي المرحل� � ��ة الباري�سية عادت ال�شاعرة �إل� � ��ى الكتابات الم�سرحية ،نق� � ��ول عادت ،ألنه
�سب� � ��ق لها �أن �أولت اهتمام � � �اً كبيراً للم�سرح ،وللم�سرح الرومان�س� � ��ي بالذات ،فكتبت عدداً من

الم�سرحيات منها« :الزوبعة الثلجية ،والحظ ،والمالك الحجري ،ومغامرة ،و�أبو الهول ،ونهاية

كازانوف� � ��ا» .وهي في مجملها م�سرحيات خيالية افترا�ضية ،تعود بالقارئ �إلى الع�صور الغابرة
(الق� � ��رون م� � ��ن ال�ساد�س ع�شر حتى الثامن ع�ش� � ��ر)� ،أما �شخ�صياتها فقد تك� � ��ون �أوراق اللعب،

الم� �ل��اك� ،آمور والعذراء ،لكن ذلك لي�س بالم�س� � ��رح الرمزي �أبداً ،بل هو الم�سرح الرومان�سي.
ولي�� � ��س من باب الم�صادفة �أن ال�شاعرة جمعت الق�سم ا ألكبر من هذه الم�سرحيات ،و�أ�صدرتها
تحت عنوان «رومانتيكا».

�أما في باري�س فقد اقتب�ست من ا أل�ساطير اليونانية القديمة م�سرحيتيها «�أريادنا ،وفيدرا»

عام (1928م).

كم� � ��ا ازداد �إقباله� � ��ا على كتابة النثر ،وقد غلب على كتاباته� � ��ا النثرية طابع ال�سيرة الذاتية
مثل�« :أمي والمو�سيق� � ��ا» ،و«حكايات �أمي» ،و«�أبي ومتحفه» وغيرها� ،إ�ضافة �إلى المقاالت عن

ع� � ��دد من ال�شعراء ،بم� � ��ا فيها «بو�شكين» ،و«بو�شكين وبوغات�شوف» ،ع� � ��ام (1937م) ،و«ال�شاعر
والع�صر» عام (1932م) ،و«الفن في �ضوء الوجدان» في عامي (1932ــ .)1933

وم� � ��ع هذا فقد ظل ال�شع� � ��ر يحتل مكان ال�ص� � ��دارة في �إبداعها .وف� � ��ي الثالثينيات �أ�صبح
مو�ض� � ��وع الوطن والحنين �إلي� � ��ه ،والتغني بمعالمه و�أمجاده ،وال�ش� � ��وق �إلى ربوعه الغالية ،حيث
�أم�ضت فتوتها و�شبابها� ،شغلها ال�شاغل:
لحقول الجودار تحياتي
للمروج حيث المر�أة.

وفي ق�صيدة «البالد» عام (1931م) تت�ساءل:
بالمكان العودة
هل إ
المهدم؟
�إلى البيت
َّ
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�إنها تهفو بكل كيانها للعودة �إلى الوطن ،وتهيب بابنها ذي ال�سبعة �أعوام �أن يعود:
�سافر يا ولدي �إلى الديار،
�إلى رو�سيا ...رو�سيا الجماهير(.)11

في �صيف (1939م) غادرت ال�شاعرة ميناء الهافر ،مع ابنها ،على الباخرة «ماريا �أوليانوفا»،
المتوجهة �إلى االتحاد ال�سوفييتي.

عادت مارينا ت�سفيتايفا �إلى الوطن ،حيث يعي�ش زوجها وابنتها� ...أم�ضت �سبعة ع�شر عاماً
ف� � ��ي االغتراب ،وها هي ا آلن تخط� � ��و خطواتها ا ألولى في الطريق �إل� � ��ى «الجلجلة البل�شفية»،

ح�سب تعبير الباحثة �إيرما كودروفا ،التي كتبت تقول« :لقد وجدت ت�سفيتايفا نف�سها في عالم
�سوريال� � ��ي ،حيث تجري الحياة الخيالية بديكورات م�ألوف� � ��ة» ،وهي حياة غنية بالم�آ�سي ،فقبل
ذل� � ��ك بعامين كانت قد اعتُقلت �أختها �آ�سي� � ��ا ،وفي تلك الم ّدة اعتُقل ابنها �أندريه ،وفي �آب من
ع� � ��ام (1939م)� ،أي بع� � ��د �أقل من �شهر عل� � ��ى و�صولها ،اعتُقلت ابنته� � ��ا �أريادنا ،بتهمة ممار�سة
الن�شاط المع� � ��ادي لالتحاد ال�سوفييتي ،والتعاون مع المخاب� � ��رات ا ألجنبية ،وفي �شهر ت�شرين
ا ألول من العام نف�سه اعتُقل زوجها �سيرغي �إيفرون.

ومن جديد عادت ت�سفيتايفا وحيدة مع ابنها ا أل�صغر غيورغي ،بين �أح�ضان الفقر والوحدة،
وق� � ��د حاولت ك�سب ق� � ��وت يومها عن طريق الترجم� � ��ة ،لكن �أبواب الن�ش� � ��ر �أغلقت في وجهها،
والق�صيدة الوحيدة ،التي ن�شرت بعد عودتها هي «�أغنية عريقة» ،و�أخفقت في �إ�صدار ديوانها،
كم� � ��ا �أخفقت جهود با�سترناك في تن�سيبها �إلى اتح� � ��اد الكتاب ...وباخت�صار فقد �أو�صدت كل
ا ألب� � ��واب �أمامها� ،إذ نقر� أ في دفت� � ��ر يومياتها�« :أ�شعر هنا بالفقر المدق� � ��ع ،»...ويتفاقم لديها
القامة الجبرية.
والح�سا�س �أنها تحت إ
الوهن والتوتر وال�شكوى إ

ف� � ��ي نهاية عام (1941م) تلتقي ت�سفيتايفا للم� � ��رة ا ألولى وا ألخيرة بال�شاعرة �آنا �أخماتوفا،
لكننا ال نعرف �شيئاً عما دار بينهما من حديث في هذا اللقاء الطويل .لكن من الوا�ضح �أنه لم
يتمخ�ض عن التفاهم المن�شود.
بع� � ��د �شهر ون�صف من اندالع الحرب الوطنية العظمىُ � ،أجل َِيت مع مجموعة من الك ّتاب مع
�أ�سرهم �إلى بلدة يالبوغا ،على نهر كاما.

وف� � ��ي هذه البل� � ��دة وجدت ال�شاعرة نف�سها وحيدة ،وهي ال تع� � ��رف �شيئاً عن م�صير زوجها
وابنته� � ��ا ،وعلى خالف م�ستمر مع ابنها ا أل�صغر ،الذي لم ي�ستطع التكيف مع الحياة الجديدة،
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مارينا ت�سفيتايفا �شاعرة الغزل والب ؤ��س

وظ� � ��ل يتطلع �إلى الحياة الغربية .كل ذلك ترك ب�صماته العميقة على �صحة ال�شاعرة الج�سدية
والنف�سي� � ��ة ،مما دفعها ،في خاتمة المطاف �إل� � ��ى �أن ت�ضع حداً لحياتها في (� 31آب 1941م).
وقد حالفها الحظ� ،إذ رحلت قبل �أن يعدم زوجها (بعد �أقل من �شهر ونيف) ،وقبل �أن ي�ست�شهد
ابنها ا أل�صغر في الجبهة (بعد ثالث �سنوات)� ،أما ابنتها فقد �أم�ضت في ال�سجون والمعتقالت
والمنفى ما مجموعه �سبعة ع�شر عاماً؛ و�أما ابنها ا أل�صغر فقد �ضاعت �آثاره.
ل� � ��م تعرف ال�شاعرة ذلك كله ،لكنها كانت تع� � ��رف �أنه �سي�أتي الوقت ،الذي �سوف تبعث فيه
�أ�شعارها ،وتخلّد ذكراها:
�إن �أ�شعاري كما الخمور المعتَّ قة،
ول�سوف ي أ�تي دورها.
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آ�فاق المعرفة

ر ؤ�ى واحدة لن�صو�ص متباعدة
علي ناع�سة

الدب ��ي بني ��ة لغوية تنتم ��ي إ�لى بيئ ��ة زمانية ومكانية تك� � ّون أ
الن� ��ص أ
اللفاظ فيه عن�ص ��ر ًا
رئي�سي ًا ،إ�ذ بها ومن خالل تقنية �صياغتها نتلم�س مكونات منتجها الثقافية والوجدانية ومن
خالل درا�سة الق�صائد الثالث آ
التية ن�س ّوغ م�صداقية تلك الر ؤ�ية و�أهميتها.

في ن�ص عبد البا�س ��ط ال�ص ��وفي «م�أدبة للقمر» ت�ص ��وير للريف وحياة �أهله على نحو بديع
أ
المتللئة على الموائد ،ونور القمر �شع�ش ��اع يو�ش ��ح
و� أ ّخ ��اذ ،فف ��ي الم�س ��اء تتربع ك ؤ�و�س الخمر
ر ؤ�و� ��س أ
رخي ف�ض ��ي ،و إ�لى جانب جم ��ال الطبيعة وروعتها� ،س ��جايا
ال�ش ��جار ب�أردية من �ض ��ياء ّ
�أهل الريف ،ففاكهة كرومهم تعلّق على نوافذ البيوت تدعو راغبيها ،و�س�ل�ال الورد الم�ض ��فورة
فحد ْث وال حرج ،فق�ص�ص ��ه جميلة
ب�أيديه ��م ت ��زدان بالورود ،تزين بيوتهم وحياتهم� .أما الحب ِّ
بواقعيتها و�أحداثها و�أخرى �أجمل ما فيها التزيد فيها.
ح� � ��ب �أه� � ��ل الريف من �ضياء الفجر نقي �صاف ،وا ألحبة يذوب� � ��ون في حرارة الحب ولهيب
وال�ضم والقبل حتى �إذا ما احتواهم الليل ي�ستودعونه �أ�سرارهم وحكاياتهم وتنهداتهم.
ال�شّ م
ّ
ف� � ��ي الريف ي�ضرب� � ��ون مواعيد الحب والغ� � ��رام ويقطفون جناها في كل م� � ��كان ،وعند كل
منعطف ،ويطعمون الحياة من قلوبهم التي �أن�ضجتها الحياة لت�ستمر وتبقى:
قمر
فاقفز �إلينا يا
كوابنا
ْ
توه ْ
َّ
جت �أ ُ
ْ
و�ص َو ْر
ينبوعي
فَ َّج ْر َت هذا الليل
ٍ
َ
�ضياء ُ

204

الـعــدد � 689شـــباط 2021

ر ؤ�ى واحدة لن�صو�ص متباعدة

وانزلقت �أ
ال�ش َج ْر
قدام َك
البي�ض على ر�أ�س َّ
ُ
ْ
ُ
ِم َن الكُ وى من فُ
منحد ْر
�س
ِ
َ
رجة الباب َّ
تلم ْ
حبال
ط
رر
َ
ف�ضة مغزولة من َّ
ُ
ٍ
وا�سق ْ
ال�ش ْ

وحي� � ��ن ق� � ��راءة الن�ص بم�ست� � ��وى �أبعد نرى �أن عب� � ��د البا�سط
ال�صوفي تمازجت روحه مع �أرواح �سكان الريف ور�أى حياتهم كما
ه� � ��ي .فالحياة في الريف لديه لي�ست مروج � � �اً خ�ضراء و�أ�شجاراً
با�سق� � ��ة وقمراً جمي� �ل � ً
ا وحكايات حب م�سروقة م� � ��ن نور الفجر
فح�س� � ��ب ،بل هي حي� � ��اة يتداخل فيها الح� � ��ب والجمال بالخوف
والقه� � ��ر والظل� � ��م والمعاناة .وقد ا�ستطاع ال�شاع� � ��ر �أن يقدم تلك
ال�صورة -و�أق�صد ر�ؤيته عن الريف وحياة �أهله -على نحو تتمازج
فيها �صور المعاناة و�أ�شكاله� � ��ا من خالل �شحن ا أللفاظ بطاقات
عبد البا�سط ال�صوفي
�شعورية تك�شف عن معاناة الريفيين وعما يعتمل في نفو�سهم من
الم�شاع� � ��ر المتناق�ضة .ففي المقط� � ��ع ا ألول ح�شد ال�شاعر عدداً
م� � ��ن ا أللفاظ ال يمكن �أن تكون قد جاءت عفو الخاطر ،بل لتك�شف عن المعنى العميق للن�ص،
«توهجت» ت�ستدع� � ��ي االحتراق في المخيلة ،وكذلك فنحن نتوج�س الخوف في «اقفز»
فلفظة َّ
فبعد القفز قد يكون ال�سقوط.
وا ألم� � ��ر نف�سه في لفظتي «فجرت – انزلقت» وما تثيران في النف�س ،وبعد �أن تنزلق �أقدام
القم� � ��ر على ر�ؤو�� � ��س ا أل�شجار ما عليها �إال �أن تتلم�س منحدراً وعند المنحدر قد يكون الخطر،
ليتابع نور القمر رحلته خل�سة �إلى بيوتنا ،يدخل من �شقوق ا ألبواب وفتحاتها ال�صغيرة ،وي�سقط
بخاف على �أحد ما تثيره لفظتا «وا�سقط ،ال�شرر» في النف�س.
علينا كال�شرر ،ولي�س
ٍ
ويتابع ال�شاعر ليقارب حديث حكايات الحب وا ألحباب في الريف:
َع ّنا �أ
ُ
قة
منم ْ
حاديث الهوى يحكونها َّ
ٌ
ٌ
ٌ
قة
�صادقة
فق�صة
وق�صة َّ
ملف ْ

ومم� � ��ا ال �شك فيه �أن لفظتي «ع ّنا ،يحكونها» ت�ستدعيان ف� � ��ي النف�س اتهاماً �ضمنياً آ
للخر
و�شعوراً بالظلم لدى ا ألحبة ،فا آلخر هو الذي يحكي عنهم ولي�س هذا فح�سب ،بل يحكي واحدة
�صادق� � ��ة و�أخرى مختلقة ،وعلى الرغم من �أنها نقية ك�ضي� � ��اء الفجر� ،إال �أنها م�سروقة� ،سرقها
الريفيون من �ضياء الفجر.
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منديل َغزَ ْل
قمي�ص الفجر
قالوا� :سرقْ نا من
َ
ِ

�أما دفء الحب فله �ش�أن �آخر في حكايات الحب لدى ا ألحبة في الريف ولدى �أهل الريف

عموماً:

عناق ُ
وق َب ْل
وهج
واحترقت �ضيعتُ نا
ٍ
ْ
َ

لفظتا «احترقت ،وهج» ت�ستدعيان الخيال للك�شف عما هو �أعمق .فدفء الحب في الريف
يح� � ��رق ال�ضيع� � ��ة ،والقبل تذيب الع�شاق ،ومع ذلك فهم يكتم� � ��ون �أ�سرار حبهم في القلب ومقلة
العين ،حتى يجن الليل في�ستودعونه تلك ا أل�سرار وا آلهات المخبوءة فالليل مخزن الع�شاق.
واختب أ�ت �أ
ومقَ ْل
�سرارنا خلف
�ضلوع ُ
ُ
ٍ

والليل � آه الليل في عيوننا ما �أعمقه!
ُ

ث� � ��م يدق ال�شاع� � ��ر الم�سمار ليعلق لوح ًة تام� � ��ة في منت�صف الجدار ،وليكت� � ��ب عليها �أبناء
الري� � ��ف .لتبقى الحياة حية ف�إنهم يطعمونها قلوبهم التي �أن�ضجتها المعاناة ومزقتها الظروف
القا�سية:

الممز َق ْة
طعم الحياةَ من قلوبنا
ونُ
َّ
ُ

ه� � ��ي لوحة واقعية جميلة ع� � ��ن حياة الريفيين مفعم� � ��ة بم�شاعرهم ملونة بت� � ��راب �أر�ضهم
ودمائهم ،وهي جميلة في مطلق ا ألحوال وفق مقولة« :نفل�سفها حتى نقبلها».
وف� � ��ي ق�صيدة «�أغني� � ��ة الليل» لل�شاعر جبران خليل جبران� ،أج� � ��واء �ساحرة ،طبيعة جميلة،

لي� � ��ل وقمر ون�سائم عبقة برائحة الريحان تله� � ��م ال�شاعر فيدعو فتاته �إلى رحلة ع�شق في تلك
ا ألجواء:
ال�سكون
ثوب
َ�سكَ َن
ُ
ْ
الليل وفي ِ

تختبي أ
حالم
ال
ْ
تر�صد أ
يام
ُ
ال ْ

وللبدر عيون
البدر
و�سعى
ِ
ُ

فتعالَ ي يا َ
نزور
الحقل
بنة
ِ
ْ

ْ

َ
اق
كرمة
ّ
الع�ش ْ

الع�صير
بذياك
علّنا نطفي ّ
ْ

حرقة أ
َ
�شواق
ال
ْ

ثم يطلب �إليها �أن ت�ستمع �إلى �شدو البالبل وعبق الن�سائم الفواحة بعبق الريحان:
البلبل ما بين الحقول
ا�سمعي
َ
ْ
لول
في
ٍ
ف�ضاء نفخت فيه ّ
الط ْ
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لحان
ال
ْ
ُ

َ
الريحان
ن�سمة
ْ
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وحين ق� � ��راءة الن�ص بم�ستوى �أعمق و�أ�شم� � ��ل �آخذين بالح�سبان
مكونات ال�شاعر الثقافي� � ��ة والوجدانية التي طبعته ب�سمات ان�سانية
ت�ضي� � ��ق بالظلم والقهر وتنفر من النفاق وهي ما �ألج�أته �إلى االتكاء
على أ
اللفاظ والتعابير لت�شف عما في داخله ،فك�أنه يرى في الو�ضوح
موتاً ،وفي الغمو�ض حياة ،لذلك فقد انتظر حتى «�سكن الليل» وعند
ال�سكون تتوق� � ��ف الحركة ،ومع ذلك ف�إنه يري� � ��د �أن يخبئ أ
الحالم،
أ
والحالم كما هو معروف لي�ست حقيقية ولي�ست وا�ضحة.
ويتابع ال�شاعر الرحلة مع فتاته ويعلو �صوت الطبيعة في ذروة
جمالها ،ثم ال يلبث �أن يخفت ،ويعلو �صوت ال�شاعر با ألمر والنهي
(تعالي ،ا�سمعي ،ال تخافي).

جبران خليل جبران

ويطل� � ��ب منها �أال تخاف «ال تخافي» ،وي�سوغ طلبه ب�أن النجوم البعيدة «تكتم ا ألخبار» وكتم
ف�ضاح ،ير�صد ا أليام:
ا ألخبار يبعدها عن الو�ضوح ،فهي لي�ست كالبدر نوره ّ
فالنجوم
ال تخافي يا فتاتي
ْ

تكتم أ
خبار
ال
ُ
ْ

ويم�ض� � ��ي �أبعد و�أبعد في�ستدعي �ضباب الليل ،وال�ضباب البعيد عن الو�ضوح ال يكفيه ،فهو
يري� � ��د �ضباب ليل ليحجب ا أل�س� � ��رار التي هي في ا أل�سا�س لي�ست وا�ضحة ،ومع ذلك فهو يطلب
من �ضباب الليل �أن يحجبها:

الكروم
و�ضباب الليل في تلك
ُ
ْ

يحجب أ
�سرار
ال
ُ
ْ

الج ّن في
ال تخافي
فعرو�س ِ
ُ

الم�سحور
كهفها
ْ
الحور
عن عيون
ْ

ويعود لي�ؤكد طلبه «ال تخافي» فك�أنه م�سكون بالخوف من هذا العالم:
هجعت َ�س ْكرى وكادت تختفي
ْ

ال �أمر وا�ضحاً غير الم�شاعر الموجعة التي ن�شعر بها وال نراها ،فالجن في عقولنا ملفوف
بالغمو�� � ��ض وغير الغمو�ض ،وعرو�� � ��س الجن تلك في الكهف الم�سحور �سك� � ��رى ،وال�سكر يفقد
الوعي ،والوعي و�ضوح ،حتى �إنها كادت تختفي عن عيون الحور ،وما الحور؟!

مر
ويتاب� � ��ع ال�شاعر طم�أنة فتاته في تل� � ��ك ا ألجواء الم�سحورة ويعلمها ب�أن مليك الجن �إ ْن ّ
مر ف�سيمر منت�شياً بخمرة الحب و�سيبقي ا ألمر طي
وهنا ّيقيد مروره ب�أداة ال�شرط «�إ ْن»� -إن ّ
الكتمان ،والغمو�ض ي�ستر حقيقة حبنا ليبقيه حياً:
الـعــدد � 689شـــباط 2021

207

ر ؤ�ى واحدة لن�صو�ص متباعدة

يثنيه
والهوى
ْ

يروح
مر
ُ
ومليك ِ
ْ
الج ّن �إ ْن ّ
�ضنيه
يبوح بالذي ُي
عا�شق كيف
فهو مثلي
ٌ
ْ
ْ

وباالنتق� � ��ال �إلى ق�صيدة المثقب العبدي «�أفاطم» التي قالها في الع�صر الجاهلي وفق
منهج ق�صائد ذاك الع�صر ،فقد بد� أ المثقب فيها بمعاتبة �صاحبته فاطم على بعادها وعلى

والتبرم الذي
مواعيدها الكاذبة ومعاناته من �صدودها التي �أو�صلته �إلى حالة من ال�ضيق
ّ

ينذر بالقطيع� � ��ة ،ثم ينتقل �إلى و�صف الظعن المتحملة والن�ساء الجميالت في هوادجهن،
لينتقل �إلى و�صف الظعن التي اقتربت به من الي�أ�س ،ثم يتحول �إلى ناقته ال�سريعة القوية،
ويدق� � ��ق في و�صف �سيرها وحاله� � ��ا �إلى �أن ي�صل في ق�صيدته �إل� � ��ى الغر�ض الرئي�سي في

الق�صيدة وهو منا�شدة عمرو بن هند الئذاً به يطلب خيره ومعا�ضدته وي�شكو له معاناته.

وحي� � ��ن قراءة الق�صيدة من زاوية غير ما اعتدنا علي� � ��ه ،ف�إننا �سنكت�شف �أن ال�شاعر كان
قلقاً برماً م�ضطرباً غير مطمئن فجاءت ق�صيدته تنو�س بين بعدين نقي�ضين (الخير وال�شر،
العط� � ��اء والمنع ،الو�صل والقطع ،)...وم� � ��ع بدايتها تك�شف عن ن�� � ��ص يت�أرجح بين ثنائيتين

متعاك�ستين:

���ت���ع���ي���ن���ي
���������م ق�����ب�����ل ب�����ي�����ن ِ
�����ك م ّ
�أف���������اط ُ

�����ت ك أ
�����ك م�����ا ������س أ
����������� ْن ت��ب��ي��ن��ي
�����ع ِ
������ل ُ
وم�����ن ُ

��������ات
���������د ك��������اذب ٍ
ف����ل���ا ت�������ع�������دي م���������واع َ
����ف دون������ي
�����ر ب����ه����ا ري
������������اح ال���������ص����ي ِ
ُ
ت�����م ُّ

فالمثقب يطلب الو�صل «متعيني» ،ويعتر�ض على البين «القطع» ،فهو يتبرم بالمنع والكذب
وال يرجو الو�صال ،بل يطلبه با ألمر وك�أنه حق له وانتزع منه ،بل ف�إنه يم�ضي �أبعد من ذلك في
ويتوعد:
كالمه� ،إذ يهدد
َّ

�����ف�����ن�����ي ِ�����ش����م����ال����ي
��������ن�������ي ل�������و تُ �����خ�����ال ُ
ف إ
����ت ب����ه����ا ي��م��ي��ن��ي
خ���ل��افَ ِ
������ك م�����ا و�����ص����ل ُ

وف� � ��ي و�صفه للظع� � ��ن يت�ساءل م�ستنكراً لمن تلك الظعن التي ظهرت منذ قليل� ،إذ كانت في
عمق الوادي بعيدة عن ا ألنظار:
���ب
ّ�����ع م������ن ُ
�������ع ٌ
����ض���ب���ي ٍ
�������ن ت�����ط�����ل ُ
ل����م����ن ُظ ُ

���ن
ف����م����ا ظ������ه ْ
������رت م������ن ال�������������وادي ل���ح���ي ِ
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تلك الظعن تحمل الن�ساء الجميالت وجمال الن�ساء متعة ت�ستدعي في النف�س معنى الو�صال،
هن جميالت لكنهن قواتل:
�إال �أنهن في نظره قواتل ،فهن و�صل ومنع في الوقت نف�سه� ،أي ّ
�������ز واك�������ن ٌ
�������ات
وه
�������������ن ع�����ل�����ى ال�������رج�������ائ ِ
ُ
َّ

��������ل ك ِّ
���ن
ق��������وات ُ
������ع م�������س���ت���ك���ي ِ
���������ل �أ�������ش������ج َ

ويتاب� � ��ع المثق� � ��ب و�ضعهن ،فيراهن كغ� � ��زالن تق�ضم القطوف القريبة ،وق� � ��د يكون في تلك
للف�صاح عم� � ��ا في نف�سه من العجز ،فغزالنه تنو�� � ��ش القطوف القريبة� ،أما
ال�ص� � ��ورة محاولة إ

القطوف البعيدة ،وهي (فاطم) ،فهي ما ي�سعى �إليه ،وهي ما يبتغيه من المليك عمرو بن هند

ومن النا�س من حوله:

�����ض�����ال
��������������ذات �
�������ن ب
ك��������غ
ِ
ٍ
ٍ
��������زالن خ�������ذل َ
ُ
�������ص���ون
������ات م�����ن ال���غ
ت����ن
����و�����ش ال������دان������ي ِ
ِ

ويتابع �إظهار ما يعتمل في نف�سه من خالل و�صفه الظعن والن�ساء على الهوادج فيقول:
�������ن �أخ��������رى
������رن ب ِ
�����ك�����ل ٍ
ظ������ه َ
َّ�����ة و� َ�������س َ
�������دل َ

����ون
�������ن ال
وث َّ
������و�������ص������او�������ص ل����ل����ع����ي ِ
�������ب َ
َ
�������ق ْ

�������ن �أخ���������رى
�أري
َ
���������������ن م����ح����ا�����س����ن���� ًا وك�������ن َّ

م�����ن أ
����ب َ
�������ص���ون
����ر ال���م
الج�������ي ِ
ِ
���������ش ِ
�������اد وال َ

فف� � ��ي لفظتي «ظهرن� ،أرين» معنى الو�صل والنوال ،ونقي�ض ذلك في «�سدلن ،كنن» ،وا ألمر

نف�سه في «وثقبن الو�صاو�ص للعيون» .فالن�ساء ترى لكن ال تُرى ،وال�شاعر ي�شكو تلك الحال من
الت�أرج� � ��ح بين الو�صل والقطع .وهذا ما يجعل قلقه يبلغ مدى بعيداً في�سارع �إلى ناقته ليت�سلى
ع� � ��ن الهموم ،لكن � أ ّن� � ��ى له ذلك؟! فهو حينما ي�ص� � ��ف قوتها ب�أنها تدق ا ألر�� � ��ض بقوة كمطرقة

الحداد ،و�أنها �سريعة فك�أن هراً ي�أخذ بلجامها ويباريها ويبعث الخوف في نف�سها� ،إنما ي�ضيف

الخوف الذي يعتمل في داخله:

�����ف ك أ
���������ر ًا
����ة ال�����وج�����ي ِ
ب���������ص����ادق ِ
������������ َّن ِه ّ

ي�����ب�����اري�����ه�����ا وي أ
����ن
�����������خ ُ
����������ذ ب����ال����و�����ض����ي ِ

وحينما يبد� أ تجهيزها في الليل -ولليل ما له -ت�شكو حالها التي هي حاله من تلك الثنائية

الموجعة:
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����������ل وارت��������ح ٌ
��������ال
��������ر ح ّ
�أ ك ّ
����������ل ال��������ده ِ
������ي وم����������ا ي���ق���ي���ن���ي
�أم������������ا ُي�����ب�����ق�����ي ع������ل ّ

� أ ك ّل الده� � ��ر «حلّ» وفي الحل ما يريد ويبتغي؟! و� أ َّما «االرتحال» ف�إنه �سعي للح�صول عما
ه� � ��و مفتقد لديه .وحينما ي�صل �إل� � ��ى غر�ضه الرئي�سي ف�إنه يتوجه �إل� � ��ى الملك عمرو بن هند
طالباً ،وفي �س�ؤاله �شك يعتريه� :أي�ستجيب الملك لرغبته �أم يدير له الظهر؟ ففي نف�سه ارتياب
بين النوال والمنع...
����ق
���������� ّم���������ا �أن ت�������ك�������ون �أخ�������������ي ب����ح ٍّ
ف إ
ف أ
����ك غ����ثّ ����ي م�����ن ���س��م��ي��ن��ي
������رف م����ن َ
�������ع َ

عما �ستكون حاله مع الملك عمرو �أهي قمح �أم �شعير؟ عطاء �أم منع ،و�صل �أم قطع؟
هو يت�ساءل ّ
الحباط:
ويبقى �أ�سير م�شاعره ويتعاظم القلق في داخله ويكبر ليقارب إ
�����ت وج�����ه����� ًا
وم���������ا �أدري �إذا ي�����م�����م ُ
������ر �أي������ه������م������ا ي���ل���ي���ن���ي
�أري���������������د ال������خ������ي َ
��������ر ال������������ذي �أن������������ا �أب����ت����غ����ي����ه
�أ�أل��������خ��������ي ُ

�����������ش�����ر ال����������ذي ه������و ي��ب��ت��غ��ي��ن��ي
�أم ال
ُّ

ويعزز ر�ؤيته �أخيراً بما ي�صلح ليكون قوالً �سارياً:

�����ت ������س أ
�����ه
������تّ �����ق�����ي ِ
دع����������ي م������������اذا ع�����ل�����م ُ

�������ب ن����ب����ئ����ي����ن����ي
�������ي ِ
ول����������ك ْ
����������ن ب�������ال�������م�������غ َّ

�إ َّن تقنية �صياغة كل ق�صيدة من الق�صائد التي قيلت بتباعد زمني وا�ضح ،قدمت المعاني
والقي� � ��م المرتبطة ببيئتها ،وك�شفت عن المكونات الثقافية والوجدانية لمنتج الن�ص ،م�ستجيبة
للتغيرات والتطورات التي ت�ؤثر فيه بت�أثير عوامل كثيرة.

¥µ
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آ�فاق المعرفة

الطاقة النظيفة املتجددة
الطاقة ال�شم�سية
د .محمود حريتاني

بد�أت تنت�ش ��ر الخطط الطموحة الم�ص � َّ�ممة لفتح أ
ال�س ��واق �أمام الطاقات المتجددة على
م�س ��توى جميع �أنحاء العالم وت�ش ��جيعها من �أجل �أمن الطاقة ،ولدعم ال�صناعات والتوظيف،
ولحماية البيئة على الم�ستويين المحلي والعالمي.
فف ��ي الوالي ��ات المتحدة هن ��اك �أكثر من ( )20والية تبنت معايير ت�ض ��ع حد ًا �أدنى لحجم
يقدم بو�ساطة موارد متجددة.
ا�ستهالك الكهرباء الذي يجب �أن َّ
وتخط ��ط �ألماني ��ا لتولي ��د ( )20بالمئ ��ة من كهربائها م ��ن الموارد المتج ��ددة بحلول عام
( ،)2021وتنوي ال�سويد التخلي عن الوقود أ
الحفوري كلي ًا.
�إن جمي� � ��ع العلماء متفقون تقريب � � �اً على �أن �إدمان الب�شرية على الوق� � ��ود ا ألحفوري ي�سبب

ا�ضطراب � � �اً في مناخ ا ألر�ض ،لقد حان وقت الفعل فالو�سائ� � ��ل �أ�صبحت موجودة �أخيراً لتعديل
�إنتاج الطاقة وا�ستهالكها بطرائق تفيد في الوقت نف�سه ك ً
ال من االقت�صاد والبيئة.
النفاق على البح� � ��ث والتطوير لتو�سيع ا ألبحاث ح� � ��ول الطاقة المتجددة ،لي�س
�إن زي� � ��ادة إ

الطريقة الوحيدة لجعل الطاقة النظيفة �أولوية وطنية ،فب�إمكان المربين في جميع الم�ستويات

الجراءات الفعالة،
م� � ��ن رو�ضة ا ألطفال حتى الكلية �إثارة اهتمام الجمهور ،وجعله ي�ؤكد اتخاذ إ
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وب�إم� � ��كان المنظمات تنظيم �سل�سلة من المناف�سات ومنح جوائز ألول �شركة �أو مجموعة خا�صة
هدف �صعب جدير باالهتمام في مجال الطاقة.
تتو�صل �إلى تحقيق
ٍ
يجب �إيجاد طرائق مقبولة التكلفة ونظيفة لمواجهة حاجات النا�س �إلى الطاقة في العالم
النام� � ��ي� .إن ر�سم � � �اً يُفر�ض على انبعاثات الكرب� � ��ون يمكن �أن يوفر طريق� � ��ة ب�سيطة ومنطقية
و�شفافة لمكاف�أة م�صادر الطاقة المتجددة النظيفة مقابل تلك التي ت�ضر باالقت�صاد وبالبيئة،
يمكن �أن يكون تح�سين كفاءة الطاقة وتطوير الم�صادر المتجددة �أ�سرع و�أرخ�ص و�أنظف ويوفر
�أمناً �أف�ضل من تطوير م�صادر غاز جديدة.

�إن تكلفة الكهرباء من مزرعة رياح �أقل من تلك المنتجة بو�ساطة من�ش�أة التوليد التي تعمل
بالغ� � ��از الطبيعي� ،إذا ما �أخذت المقارنة بح�سب� � ��ان التكلفة الكلية لبناء المن�ش�أة وتنب�أت ب�أ�سعار
الغ� � ��از� .أ�ضف �إلى ذلك �أن م� � ��زارع الرياح وا أللواح ال�شم�سية يمك� � ��ن �أن تبنى ب�صورة �أ�سرع من
من�ش � � ��أة الغاز الطبيعي ذات المقيا�س الكبير ،وال�شيء ا ألكثر �أهمية �أن تنويع الم�صادر هو �أكبر
حليف في الحفاظ على قطاع الطاقة مناف�ساً ومبتكراً.

�إن دعم الم�صادر المتجددة منطقي من الناحية االقت�صادية حتى قبل �أخذِ الفوائد البيئية
في الح�سبان.

يجب �أن يكون من الوا�ضح �أن الوقود ا ألحفوري يبدو ك�أنه «�أكبر من �أن يخفق» ،لكن علينا
ف� � ��ي ب�ضع �سنوات قادمة �أن نتحول �إلى م�صادر �أخ� � ��رى للطاقة ،وا ألعمال المحلية والمتوزعة
�أف�ضل من المتركزة على ا ألقل في عالم غام�ض م�شو�ش.

�إن المهمة أ
قدرت
الولى التي يجب �أن تو�ضع في قائمة مهام كل فرد هي تر�شيد الطاقة ،وقد َّ
�شرك� � ��ة �أمريكي� � ��ة �أن النفايات المتوافرة في عام ( )2008ت�ستطي� � ��ع تخفي�ض الطلب على الطاقة
عالمياً بنحو ( )20بالمئة في عام ( ،)2021وقد يكون من أ
الف�ضل مالياً �إنتاج الطاقة بالقرب من
�أماكن ا�ستعمالها ب�سبب تكلفة التو�صيل الكبيرة .وتنفق معظم المجتمعات نحو ( )10بالمئة على
الوقود ،وتذهب جميع هذه أ
الموال تقريباً �إلى البلدان ذات المخزون البترولي .وقد بينت م�ؤ�س�سة
االعتم� � ��اد على الذات في عام (� )2008أن ن�صف الواليات أ
المريكية ت�ستطيع تحقيق احتياجاتها
الطاقية كاملة �ضمن حدودها ،كما ي�ستطيع الق�سم أ
العظم منها التو�صل �إلى تحقيق ن�سب كبيرة
من الوفر ،وت�ستطيع توربينات الرياح �إ�ضافة �إلى معدات الت�سخين على ال�سطوح توفير نحو ()81
بالمئة من الطاقة التي تحتاج �إليها مدينة نيويورك مث ً
ال ونحو ثلث الطاقة الالزمة ألوهايو.
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فالطاق� � ��ة المحلية لي�ست �شعاراً عاطفياً .فق� � ��د نزع �أحد الم�س�ؤولين الكبار في عام ()2009
القاب�� � ��س عن �أكبر مزرعة رياح في العالم يزمع �إقامته� � ��ا في �أر�ض تك�سا�س ال�شبيهة بيد المقالة
ألن خط� � ��وط التو�صيل كان� � ��ت مرتفعة الثمن جداً .وبدالً من ذلك �صمم� � ��ت �سل�سلة من المن�ش�آت
ا أل�صغر القريبة من المدن الكبرى .وعلى ال�ساحل ال�شرقي كانت الخطط ما تزال تت�سارع إلن�شاء
�سل�سلة من مزارع الرياح ال�شاطئية ،وقد �أطلق المهند�سون عليها ا�سم «الجبل الموزع» حيث تنتج
الطاق� � ��ة في �أماك� � ��ن احتياجها بدالً من نقلها م�سافات طويلة .وي� � ��زداد با�ستمرار عدد ال�شركات
الت� � ��ي تقوم ب�إن�شاء معامل طاقة مكروية لتخديم بناية �أو مدينة جامعية ،و�سي�صل ما تنتجه هذه
المن�ش�آت �إلى نحو ثلث �إنتاج الواليات المتحدة في عام ( .)2008وفي ال�صين تحديداً «ريزهاو»
وكون مدينة تعداد �سكانها نحو ( )3ماليين ن�سمة ،بد� أ عدد من
حي� � ��ث بزغ تجمع �سكاني حديث َّ

المقاولي� � ��ن المحليي� � ��ن بو�ضع �سخانات مائية �شم�سية على كل �سط� � ��ح ،وذلك في الت�سعينيات من
القرن الع�شرين ،ولذلك نجد اليوم �أن جميع منازل المدينة ت�سخِّ ن الماء بو�ساطة ال�شم�س.
�أم� � ��ا بالن�سبة �إلى نظامنا الغذائي ف�إن التق� � ��دم �سيكون �أ�سرع �إذا توقفت الحكومة عن دعم
�صناع� � ��ة الوق� � ��ود ا ألحفوري ،وف ََّعل َت ب� � ��دالً من ذلك �سيا�سات مثل تعرف� � ��ات التلقيم التي تجبر
فعله ا أللمان
الفعاليات التجارية على ال�شراء من ا أل�شخا�ص المحليين ب�سعر معقول .وهذا ما ّ
فكان� � ��ت النتيجة �أن ا ألمة تفتخر بنحو ( )1.3مليون لوحة فولطية �ضوئية ،وذلك �أكثر مما هو
موجود في �أي بلد �آخر في العالم.
المحرك ،ولكل عمل ال ب� � ��د من طاقة تحركه ،فال�سيارة ال تتحرك
الطاق� � ��ة هي الجهد �أي
َ
تحرك الغ�سالة
من دون طاقة ،والكهرباء ال يمكن �أن تكون من دون محرك لها ،وهي –من َّ
ثمّ -
و�آلة التنظيف وغير ذلك.
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م� � ��ا المواد التي ت�ستعمل وتحرك الطاق� � ��ة؟ كلنا نعلم �أن م�صدرها :البترول ،والغاز والفحم
الحجري ،وقد �أ�سهمت هذه الطاقة في الثورة ال�صناعية منذ مئات ال�سنين وما زالت.

خالل المئة وخم�سين �سنة الما�ضية تبين ارتفاع حرارة ا ألر�ض ،وتزايد ن�سبة ثاني �أوك�سيد
الكربون وذوبان الكتل الجليدية التي ت�شكلت خالل �آالف ال�سنين ،و�أدى هذا �إلى ارتفاع م�ستوى
�سط� � ��ح البحر .والذي �سي�ؤدي �إلى �إغ� � ��راق مئات المدن ال�ساحلية منخف�ضة االرتفاع� .أدى هذا
ا ألم� � ��ر �إلى درا�سة �أ�ضرار هذه الطاقة التي يزداد ا�ستعمالها مع التطور ال�صناعي الذي ي�شهده
العالم ،وا�ستدع� � ��ى ا ألمر �إيجاد طاقة نظيفة من ثاني �أوك�سيد الكربون الذي تزداد كثافته في
الجو يوماً بعد �آخر.

قبل �أن �أتكلم على الطاقة ال�شم�سية وانت�شار ا�ستعمالها ال بد �أن نذكر منذ �أكثر من �سبعين
عاماً ،حين كان يح�صل �أحدنا على عد�سة كثيفة كانت توجد في واجهة م�صابيح تُنار بالبطارية
وجهناها
المب�سطة .كنا ِّ
نوجه هذه العد�سة أل�شعة ال�شم�س ونراها تتجمع في ب�ؤرة �صغيرة ،و�إذا َّ
�إلى �أيدينا �أحرقتْها ،و�إلى �صحيفة من الورق �أحرقتْها �أي�ضاً� .إذن ،هذه الحزمة من �أ�شعة ال�شم�س
هي مو�ضوع حديثنا عن الطاقة ال�شم�سية.

�إن �سط� � ��وع ال�شم�س وو�صولها �إلى ا ألر�ض تعطي طاقة تعادل طاقة �سبع محطات نووية �أي
بالمقايي�� � ��س الكهربائية ( )7.6غيغا واط .وحين نذكر الطاقة النووية ف�إننا ن�ضيفها �إلى طاقة
البت� � ��رول والغاز والفحم الحجري ،كما نذكر كارث� � ��ة مفاعل �شرنوبل النووي ،وكلنا �سمعنا بهذه
الفاجعة حينها.
عرف عملية الطاقة ال�شم�سية ب�أنها التوليد الكهربائي ال�شم�سي الحراري ،وت�ستخدم هذه
تُ َّ
التقانة لواقط �شم�سية عاك�سة تقوم بتتبع ال�شم�س لتركز حرارتها و�ضوءها .يُ�سخِّ ن �ضوء ال�شم�س
�سائ� �ل � ً
البخار
الزيت
ِ
ا م�ستخدماً في دورة تولي� � ��د القدرة� ،أي الزيت في �أنابيب وتولد ح� � ��رارةُ
َ
الذي يدير مولدة عنيفة ،وهكذا ف�إن الخاليا الفولطية ال�ضوئية هي التي تح ِّول �ضوء ال�شم�س
مبا�شرة �إلى كهرباء.

تب ُع ال�شم�س ،وتُر ِّكز
طريقة �أخرى لتوليد الكهرباء ال�شم�سية الحرارية تتطلب وجود مرايا تَ َ
تو�صل �إلى درجات حرارة �أعلى بكثير من درجات الحرارة
�ضوءها على ُم
ٍ
�ستقبل مركز ،وبذلك يُ َّ
الت� � ��ي يمكن التو�صل �إليها في ا ألحوا�� � ��ض المكافئية� .إن هذه الطرائ� � ��ق منا�سبة ب�شكل خا�ص
لال�ستخدام مع تقانات التخزين ال�شم�سية الحرارية الواعدة.
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من غي� � ��ر المحتمل �أن تمد قيود ا�ستخدام ا ألر�ض من �إنتاج الطاقة الم�ستمدة من الفلطية
للوح م�ساحته �أربعون متراً مربعاً �إذا ما ُركّب على �سطح مواجه للجنوب في
ال�ضوئي� � ��ة ،ويمكن ٍ
منطقة ذات �إ�شعاع �شم�سي متو�سط �أن تنتج كمية كهرباء م�ساوية للكهرباء التي ت�ستهلكها �أ�سرة
عادية ،وقد تُن�صب ا أللواح الالقطة على �شرفات المنازل �أي�ضاً.

�إن عدداً من الدول ت�ستثمر الطاقة ال�شم�سية في بالد تتوافر فيها الطاقة ال�شم�سية ،حتى
ف� � ��ي مناطق بعيدة عنها ،في �إفريقيا مثالً .و�إن ال� � ��دول التي تفتقر �إلى ما يكفي من ا ألرا�ضي
ت�ستغل م�سطحاتها المائية المحلية لت�ضع فيها ا أللواح ال�شم�سية ،كما فعلت اليابان على �سطح
بحيرة بمدينة كاتو اليابانية.
�ار َع انت�شار تركيب اللواقط ال�شم�سية ،فغطّ � � ��ى في بع�ض الدول م�ساحة ( )34000كيلو
ت�س� � � َ
مت� � ��ر مربع ،و�أدى �إنتاجها �إلى انخفا�ض �سريع في تكاليف الفولطية ال�ضوئية من �ستين دوالراً
ل� � ��كل كيلو واط �ساعي ع� � ��ام (� ،)1970إلى دوالر واحد ع� � ��ام ( ،)1980و�إلى ما بين ( 20و)30
�سنت � � �اً في الوقت الحا�ضر� ،إن عمل �شركة �أمريكية واحدة على بناء وحدات نموذجية متكررة،
النتاج بالجمل� � ��ة ،و�ستت�ألف كل واحدة من محط� � ��ات توليد الكهرباء
ي � � ��ؤدي �إلى اقت�صاد ف� � ��ي إ
الت� � ��ي قدرة كل منه� � ��ا ( )80ميغا واط من ( )852مجموعة من لواق� � ��ط �شم�سية طول كل منها
(100متر) تُ�شَ َّغ� � ��ل ب�شكل م�ستقل عن بع�ضها ،وقد بلغ الوقت الذي ا�ستغرقه �إن�شاء �أول محطة
من هذه المحطات التي ُو�ضعت قيد الت�شغيل عام (1989م) ت�سعة �أ�شهر ،وهو وقت �أقل بكثير
م� � ��ن الوق� � ��ت النموذجي الذي يتراوح ما بين �ست �إلى اثنتي ع�ش� � ��رة �سنة لالزمة إلن�شاء محطة
م� � ��ن محطات توليد الكهرباء المركزية التقليدية التي تعمل على الوقود المعروف :البترول �أو
والن�شائية المح�سنة
الغ� � ��از �أو الفحم الحجري .وقد خف�ضت التقني� � ��ات الهند�سية وال�صناعية إ
تكالي� � ��ف الكهرباء من (� )23سنتاً لكل كيلو واط �ساعي �إلى ع�شرة �سنتات لكل كيلو واط �ساعي
في المحطات التي تبنى في الوقت الحا�ضر� .إن م�شروعاً �أوروبياً هو بناء محطة قدرتها ()30
ميغا واط في ا ألردن ،وقد وجد م�شروع مماثل ل�سورية ،ولكنه �أخفق أل�سباب ّعدة.

وتطور ا آلن ،ويمكن �أن ت�صبح تكلفتها منخف�ضة جداً
يبقى تطور الخاليا ال�شم�سية واحداً،
َّ

وربم� � ��ا و�صلت �إلى ُع�شْ ر ال�سعر الحالي لوحدة فولطية �ضوئية ،ويمكن ب�سهولة جعل الرقاقات
النتاج بالجملة من المادة الفعالة .وتبلغ
منخف�ضة التكلفة ،كما يمكن ب�سهولة تطبيق �أ�ساليب إ

ثخان� � ��ة الرقاقات ما بين ميكرون واحد وميكرونين فح�س� � ��ب ،وهذا يعادل واحداً من خم�سين
الن�سان.
جزءاً من ثخانة �شعرة إ
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م�شروع� � ��ات فولطية �ضوئي� � ��ة قيد التنفيذ في �أرج� � ��اء الكرة ا ألر�ضي� � ��ة ،فجميع م�ؤ�س�سات
الكهرب� � ��اء ف� � ��ي اليابان مرتبطة بم�شروع� � ��ات الفولطية ال�ضوئية وكذل� � ��ك �ألمانيا� ،أما حكومتا
وخ�ص�صتا اعتمادات مالية لها ،وذلك من
�إيطالي� � ��ا و�إ�سبانيا ركَّبتا بتركيب منظومات م�ستقلة،
َّ
�أج� � ��ل المنازل والمناطق النائية وبذل� � ��ك يوفرون كلفة خطوط التوتر العالي لنقل الكهرباء �إلى
م�سافات بعيدة .وقد �أدت هذه الجهود المنظمة �إلى ت�شجيع نمو �صناعات الفولطية ال�ضوئية،
و�إح� � ��دى الطرائق لتحقيق ذلك هي االتجاه نحو ا أل�س� � ��واق المحلية ال�صغيرة حيث تكون قيمة
الكهرباء فيها مرتفعة ب�شكل خا�ص.

�أم� � ��ران مهمان في مو�ضوعنا :ا ألول �إن الطاق� � ��ة ال�شم�سية تع ّد نظيفة ألن انت�شار غاز ثاني
�أوك�سي� � ��د الكرب� � ��ون  co2بد�أت تظهر �أ�ضراره القا�سية في الطبيع� � ��ة والبيئة وعلى الحياة على
تمر ا أل�شعة ال�شم�سية
كوكب ا ألر�ض ،وال ّ
�سيما الثقب الحا�صل في طبقة ا ألوزون في الجو� ،إذ ُّ
والن�سان.
الخطرة عبره فت�ضر الزرع وال�ضرع إ
ا ألمر الثاني� :إن كمية البت� � ��رول والغاز والفحم الحجري في باطن ا ألر�ض �ستُ�ستنفد يوماً،
وكثير من الدول التي كانت ت�ضم في �أر�ضها كميات هائلة من البترول قد نفدت �أو تكاد حتى
على ال�شواطئ و�أعماق البحار.

�إ َّن طاقة ال�شم�� � ��س متجددة ،وكذلك طاقة الرياح و�أنوا ٌع �أخرى من الطاقة �سي�أتي الحديث
�سيما بعد �أن تبينت �أ�ضرار
عنها� .أ�صبح مو�ض� � ��وع الطاقة النظيفة المتجددة �أمل الجميع ،وال ّ
الطاقة التقليدية و�أخطار الطاقة النووية المدمرة.

للنارة فح�سب ،فقد �أ�صبحت الطاقة
لم تعد الطاقة ال�شم�سية النظيفة المتجددة ت�ستعمل إ
ال�ضروري� � ��ة في كل عم� � ��ل ،وهي القوة الدافعة خل� � ��ف التركيب ال�ضوئي ال� � ��ذي يحول الطاقة
ال�شعاعي� � ��ة لل�شم�س �إلى طاقة كيميائية لتجعل حياة النبات� � ��ات ،ومن ثم كل الحياة الحيوانية،
إ
�أمراً ممكناً.
بد� أ التناف�س بين الطاقة التقليدية من البترول والغاز والفحم الحجري والطاقة ال�شم�سية
قدمت ال�شركات التي تهتم بالبترول
قوياً،
وال�سيما �أمام انخفا�ض �أ�سعار الطاقة ال�شم�سية ،وقد َّ
ّ

الدع� � ��م لمحطاتها حول �أ�سعار البي� � ��ع ،في حين �سارع م�س�ؤولو الم� � ��دن الذين يواجهون التغير
المناخ� � ��ي �إل� � ��ى تقلي�ص التلوث ،وتح�سي� � ��ن البنى التحتية ،وجعل مدنهم �أكث� � ��ر جاذبية لل�سكان

والم�ؤ�س�س� � ��ات التجاري� � ��ة على حد �سواء .وق� � ��د �أ�سهم ارتفاع الحرارة عل� � ��ى م�ستوى العالم في
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طريقة ا�ستثمار النا�س ألموالهم ،فقد وفرت الم�صارف �سندات خ�ضراء تتيح للم�ستثمرين ربط
�أموالهم بم�شروعات بيئية .ت�شبه ال�سندات الخ�ضراء ال�سندات المالية االعتيادية �إال �أنها تحول

�إلى م�شروعات تخفيف من �آثار التغير المناخي �أو ت�ساعد النا�س على التكيف معها ،وقد جمع
�أح� � ��د الم�صارف الرئي�سية ن�ص� � ��ف مليار دوالر لتمويل م�شروعات لعدة مدن في مجاالت زيادة
محطات الطاقة ال�شم�سية وتوربينات الرياح وم�صابيح �شوارع موفِّرة.

تقود �ألماني� � ��ا حالياً تحوالً في مجال الطاقة �أطلقت عليه م�سمى «ثورة الطاقة»� ،إذ يقول
العلم� � ��اء عنها �إنّها ثورة يتعي� � ��ن على كل ا ألمم �أن تخو�ضها في يوم من ا أليام �إن هي �أرادت �أن
تتفادى كارثة مناخية ،وقد �أحرزت �ألمانيا ق�صب ال�سبق في هذا المجال من بين كل البلدان
ال�صناعي� � ��ة الكبرى ،فخ� �ل��ال عام ( )2014كان زهاء ( )%27من الكهرب� � ��اء في �ألمانيا يُ�ستمد
م� � ��ن م�صادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاق� � ��ة ال�شم�سية ،ما يمثل ثالثة �أ�ضعاف
م� � ��ا كانت تح�صل عليه �ألمانيا قبل ع�ش� � ��ر �سنوات ،و�أكثر من �ضعفي ما تح�صل عليه الواليات
المتح� � ��دة في الوقت الحال� � ��ي .وقد ت�سارعت وتيرة هذا التحول بع� � ��د وقوع حادث االن�صهار
بمحط� � ��ة فوكو�شيما للطاقة النووية ف� � ��ي اليابان� ،إذ دفع الم�ست�ش� � ��ارة ا أللمانية �أنجيال مركل
�إل� � ��ى الت�صريح ب�أن �ألمانيا �ستغلق كل مفاعالتها ال�سبعة ع�شر خالل ب�ضع �سنوات مقبلة حتى
( .)2020وق� � ��د تم وقف ت�شغي� � ��ل ت�سعة منها حتى ا آلن ،وتمكنت نظ� � ��م الطاقة المتجددة من
النتاج الم�سجل في ال�سابق ،لكن ما يجعل هذا البلد يحظى ب�أهمية متزايدة لدى
تجاوز حجم إ
العالم هو الت�سا�ؤل عن مدى قدرته على قيادة دول المعمورة في التوجه نحو التخلي عن �أنواع
الوقود التقليدية؛ �إذ يقول العلماء �إن على انبعاثات ثاني �أوك�سيد الكربون المت�سببة باالحتبا�س
الح� � ��راري �أن تنخف�ض ف� � ��ي وقت الحق من القرن الواحد والع�شرين �إلى م�ستوى ال�صفر .وقد
وع� � ��د هذا البلد الذي يعد رابع قوة اقت�صادية في العالم بالقيام ببع�ض التدابير ا ألكثر جر�أة
للحد من حجم االنبعاثات.
�إ َّن الثورة ا أللمانية قامت على يد نا�شطين �أفراد؛ �إذ �أ�سهم المواطنون والجمعيات التعاونية

بن�ص� � ��ف قيمة ما تطلبه اال�ستثمار في نظم الطاقة المتجددة .لكن المرافق التقليدية (يق�صد
بها كبريات �شركات الطاقة التي ت�ستخدم الموارد التقليدية من مثل الوقود ا ألحفوري والطاقة
النووية) لم تكن تنظر بعين الر�ضا �إلى مجيء هذه الثورة ،فظلت تمار�س ال�ضغط على حكومة

مركل كي تمنحها المزيد من الوقت.
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وبذلك ف�إن البالد ما تزال ت�ستمد الكهرباء من الفحم الحجري �أكبر من نظم الطاقة المتجددة.
وما يزال هناك المزيد من أ
ال�شواط التي يتعين على ثورة الطاقة قطعها في قطاعي النقل والتدفئة
اللذي� � ��ن يطرح� � ��ان ثاني �أوك�سيد الكرب� � ��ون بكميات تفوق بكثير ما ينبعث م� � ��ن محطات الطاقة� .إن
تناف�س � � �اً كبيراً يجري بين الواليات المتحدة أ
المريكية وال�صين .ولكن في هذه العجالة عن الطاقة
ال�شم�سية المتجددة ،ال بد �أن نذكر من �أن ال�صين تهيمن آ
الن على ت�صنيع �ألواح الطاقة ال�شم�سية،
ويوجد لدى الواليات المتحدة تناف�س تجاري �إيجابي مع ال�صين في قطاع الطاقة ال�شم�سية ،وذلك
ب�سبب ال�صادرات أ
المريكية البولي �سيليكون المعالج ومعدات الت�صنيع المتطورة في ال�صين.

قدم في �سورية لن�ش� � ��ر الطاقة ال�شم�سية ،وال�شم�س ال تغيب عن
بق� � ��ي �أن �أذكر �أن م�شروعاً ّ
�سم� � ��اء �سورية �إال ن� � ��ادراً ،ولكن الم�شروع كان يتطلب دعماً مالي � � �اً �أولياً على �شكل قر�ض يوفى
مدة معينة من وارد الم�شروع ،ولكن لم يقدم القر�ض و�أخفق الم�شروع في الح�صول على
خالل ّ
الكهرباء ،جاء و�آخر فعل ذلك ولكن على نطاق �ضيق جداً .فقد قامت �سيدة مع الدكتور يا�سر
�ضا�شوال� � ��ي بعر�ض مغ� � ��ر لتركيب اللوائح ال�ضوئية لتوليد الكهرباء م� � ��ن �أ�شعة ال�شم�س ،و�أخيراً
قدم الدكت� � ��ور المهند�س يا�سر �ضا�شوالي في كلية العمارة ،ون�ش� � ��ر الم�سطحات الفولطية لدى
للنارة وعلى
بع�ض العائالت ،ونجح في م�شروعه وا�ستمر على نطاق �ضيق في بع�ض المنازل إ
نط� � ��اق كامل في بع�ض المنازل ا ألخ� � ��رى .وعلمت م�ؤخراً �أن �شركة �صغيرة قامت إلنجاز بع�ض
الم�شروع� � ��ات� .س�ألت الدكتور �ضا�شوالي م�ؤخراً عن ا�ستم� � ��رار م�شروعاته فقال لي اذهب �إلى
�ساحة الجامعة وانظر �إلى م�شروع إلنارة ال�ساحة .وعلى كل حال ف�إن م�شروعات �صغيرة تمت،
منها حاالت �إ�شارات المرور ومنها �أجهزة ا�ستيفاء وقوف ال�سيارات في مواقف م�أجورة.
ال ب� � ��د �أن المناف�سة �ست�ستمر بين طاقة الم�ؤ�س�سات الكهربائية التقليدية ومنا�صري الطاقة
ال�شم�سية ،و�ستح�سم هذه المناف�سة حين يت�أزم المناخ ويزداد احترار ا ألر�ض وانت�شار غاز ثاني
�أوك�سيد الكربون .ونحن نعلم ك َْم من الم�ؤتمرات الدولية قررت بع�ض التدابير! وكانت الواليات
المتح� � ��دة ترف�ض الموافقة على القرارات على الرغم من �أنه ُو�ضع بروتوكول خا�ص بها ملحق
بمعاه� � ��دة كيوت� � ��و ( ،)1997وذلك �أن هيمنة ال�ش� � ��ركات الكبرى ما تزال كبي� � ��رة لدعم الطاقة
التقليدي� � ��ة ،والغري� � ��ب في ا ألمر �أن دول الخليج الم�صدرة للبت� � ��رول الذي عليه اعتماد معا�شها
تقوم بدرا�سات مو�سعة لال�ستفادة من الطاقة النظيفة المتجددة ،وقد تنجح على ا ألقل ب�إمداد
معامل تحلية ماء البحر بالطاقة.
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آ�فاق المعرفة

ال�سباق املعريف والغربلة امل�ستقبلية
عامر �أحمد ال�سويداني

إ�ن ال�سباق الذي ي�شهده عالمنا المعا�صر اليوم ما هو إ�ال �سباق التكنولوجيا واقت�صادات
المعرفة� ،س ��باق عالم جديد ال ي�ش ��به غيره ،وال �س ��بيل إ�لى الدخول في هذا ال�س ��باق والفوز
ب ��ه ،وم ��ن ث � َّ�م االنعتاق من ربق ��ة التخلّف والجري خلف المت�س ��ابقين أ
القوي ��اء إ�ال ب إ�دراك
ال�شروط الالزمة لذلك ،وفي ظل هذا الت�سارع المذهل الذي يعي�شه عالم اليوم في مختلف
جوان ��ب الحي ��اة ،والتغيي ��رات المت�س ��ارعة الت ��ي ت�ش ��هدها أ
اللفي ��ة الثالثة وما فر�ض ��ته من
تحدي ��ات وا�س ��تحقاقات جديدة ،وفي زحمة إ�ع�ص ��ار العولمة والتط ��ور العلمي الهائل الذي
الن�سان في القرن الواحد والع�شرين �أ�صبح من ال�ضروري في عالمنا المعا�صر تزويد
ّ
حققه إ
أ
الجي ��ال بالعلم والمعرفة ،لخو�ض غمار الثورة التقنية ،وما تنتجه من معرفة على �ش ��بكة
المعلومات العالمية ،فلم يعد قيا�س ر�ص ��يد الدول بما تمتلكه من ثروات طبيعية فح�س ��ب،
بل بما تمتلكه من عقول ي�س ��تفاد منها في هند�س ��ة المعرفة و�ص ��ناعتها ،إ�ذ تت�س ��ابق أ
المم من �أجل
والبداع واحتالل مكان ال�ص ��دارة ،وكل هذا ال يتم وال يتحقق إ�ال
اللحاق بركب الح�ض ��ارة والتطور إ
بو�ض ��ع الخط ��ط والبرام ��ج ،من �أجل إ�ع ��داد أ
الجيال المبدع ��ة القادرة عل ��ى مواجهة التحديات
ومواكب ��ة التغي ��رات ،وبناء ت�ص ��ور �أكثر �ص�ل�ابة للم�س ��تقبل ،الم�س ��تقبل المبن ��ي على العلم
والمعرفة.
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�إن ما ي�شهده العالم اليوم هو تحول غير م�سبوق وقفزة نوعية في مجال تدفق المعلومات،
والنترنت،
ب� � ��ل �إن ما يحدث ا آلن هو ثورة هائلة في مجال المعلومات ت�سمى ثورة المعلوماتية إ

و�إن م� � ��ا يواجه العالم اليوم من تغير جذري ف� � ��ي ظل انت�شار المعرفة ،ما هو �إال نتيجة للتقدم
ال�سريع الذي ت�شهده التكنولوجيا ،وما يرافقه من زيادة يومية في �أعداد م�ستخدمي تكنولوجيا
المعلومات ،التي تعد اليوم مورداً اقت�صادياً في عالم يعي�ش في ع�صر يطلق عليه ت�سمية «بال
ح� � ��دود» فالعالم يتهي� أ لتغيير �صورت� � ��ه بالكامل في كل لحظة ،من خالل �سعيه الحثيث والدائم

�إل� � ��ى �إحداث تغييرات جذرية في مجاالت الحياة المعا�صرة� ،س� � ��واء على م�ستوى عالقاته� ،أم

على م�ستوى التحديات الجديدة التي اختاره� � ��ا لنف�سه ولم�ستقبله ،والمتابعون لهذه التغيرات
الكونية ،ي�ؤكدون �أنه لن يكون هناك �أدنى �شبه �أو �أدنى قربى بين عالم الغد القريب ،وما �سبقه
من عوالم موغلة في القدم.

�سيغربل مجتمع المعرفة الجديد الذي �أخذت مالمحه تتبلور ب�سرعة فائقة في كتل معرفية

عمالق� � ��ة ،والذي �سيفر�ض نف�سه في وقت غير بعيد ،ه� � ��ذا العالم غربلة تعيد فرزه في �صورة

طبقات جديدة ،وتكتالت جديدة ،وموازين قوى جديدة ،لتتهاوى بطبيعة الحال من ثقوب هذا
الغربال تلك الكيانات ال�ضعيفة �أو غير ال�صامدة.
الن�سانية فح�سب ،بل �أ�صبحت
تكون �سلطة �أو قوة للمجتمعات إ
فالمعرفة بحد ذاتها لم تعد ّ
�أه� � ��م مظاهر القوة في القرن الواحد والع�شرين ،ألنها بكل ب�ساطة هي ا أل�سلوب ا ألمثل للحاق

النفاق لتعزيز
برك� � ��ب العالم الرقمي والتقدم العلمي فائق الذكاء ،وهذا يدعونا �إلى مزيد من إ
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وال�سيما في مجال التعليم ،والبحث العلمي ،وب� � ��راءات االختراع ،وحماية
المعرف� � ��ة ون�شره� � ��ا،
ّ

المتفوقي� � ��ن ،وت�صمي� � ��م �إ�ستراتيجيات بناء الق� � ��درات الب�شرية ،و�إعداد الباحثي� � ��ن ،والخبراء،
الن�سان قدرات و�إمكانات �إ�ضافية للك�شف عن المجهول والتعمق في
وت�شجي� � ��ع االبتكار ،ومنح إ

اال�ستك�شاف والتحليل وا�ست�شراف الم�ستقبل.

التدفق المعلوماتي
يعي�� � ��ش عالمن� � ��ا المعا�صر اليوم تحولاّ ً نوعياً وغير م�سبوق ف� � ��ي مجال تدفق المعلومات لم
الن�سانية من قبل� ،إذ لي�س هناك �أدن� � ��ى �شك في �أن الكتل المعلوماتية غير
ت�شه� � ��ده الح�ضارة إ
الم�سبوق� � ��ة التي �شهدها العالم في الربع ا ألخير من القرن الع�شرين �أدت �إلى �إحداث تغييرات

مهم� � ��ة وعميقة ف� � ��ي ك ِّل مجاالت الحياة المعا�ص� � ��رة ،وفي خ�ضم هذه التط� � ��ورات المت�سارعة

ت�شه� � ��د الب�شرية اليوم تغيرات عميقة ،على م�ستوى العالقات ،وموارد القوة ،وانتقال المعلومة،
والتب� � ��ادل المعرفي ،و�صناعة الرموز ،كما ت�شهد في الوقت نف�سه ،تطوراً ملحوظاً على م�ستوى
�آلي� � ��ات ت�صدي� � ��ر ا ألفكار ،وحوار الثقافات� ،أو �صدامها ،وتعي�� � ��ش حاالت تبدل حادة وجادة في
ا ألهداف والمنظومة القيمية.
كون التدفق المعلوماتي تل�سكوباً �ضخماً لر�صد المتغيرات االقت�صادية والتحكم بها ومعرفة
ّ
كونت المعلومات المرتدة من مواقع خ� � ��ارج االقت�صاد دوراً فعاالً
نتائجه� � ��ا �أينما وج� � ��دت ،كما َّ
ف� � ��ي مواجهة �سلوك االقت�صاد العالمي ،و�أوجد �آلية �سريعة للتعامل مع المتغيرات على م�ستوى
االقت�صاد الدولي والمحلي.

وهذه ا ألمور تقت�ضي كلها �أن ندرك ب�أننا �أمام �صياغة جديدة لعالم جديد ،مغاير تماماً لعالم
م� � ��ا قبل العولمة ،فهذا الو�ضع الجديد فر�ض تحوالت جذري� � ��ة في �أ�ساليب الحياة المعا�صرة،

وربما مغايرة تماماً عما كان م�ألوفاً في الما�ضي في مجال العالقات االجتماعية واالقت�صادية،
�إل� � ��ى جانب دوره الم�ؤثر في �إحداث تغييرات وا�سعة النط� � ��اق على م�ستوى النظم والم�ؤ�س�سات

المختلفة.

إ�دارة المعرفة
و�صلت الثورة العلمية في ع�صر االنفجار التكنولوجي المعا�صر �إلى قدرات معرفية خارقة

الن�سانية عل� � ��ى مر الع�صور ،ولم ت�شهد الب�شرية
ذات م�ستوي� � ��ات مذهلة لم ت�شهدها الح�ضارة إ
الـعــدد � 689شـــباط 2021
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�سرعة للم�ستقبل بمثل ما هي عليه اليوم ،فقد جاءت الثورة المعلوماتية لتعلن تحرر المجتمعات
عدة عقود خل� � ��ت ،فالجميع يحاور الجميع،
م� � ��ن القيود والح� � ��دود التي طبعت الكرة ا ألر�ضية ّ
والجميع ير�سل وي�ستقبل ،ويعقد ال�صفقات ،ويبرم االتفاقات ،ويتبادل المعرفة ،ف�أ�ضحت هكذا
النترنت ،هي غزو العقول ،وتكييف المنطق وتوجيه الجمال،
التكنولوجيات الجديدة ،وال�سيما إ
و�صنع ا ألذواق ،وقولبة ال�سلوك ،وتر�سيخ قيم عالمية جديدة.

وال مف� � ��ر ،فهذا هو عالمنا الجديد الذي انهارت فيه الحواجز ،وذابت من �أجله الفوا�صل،
وتو�سع� � ��ت ب�سببه هوام�ش الم�شت� � ��ركات ،وبالمقابل تفتت فيه الجماع� � ��ات ،وتجز�أت الثقافات
ف� � ��ي داخلها ،و�سقطت الحرية ف� � ��ي الالحرية ،و�أ�صبح الفرد �أ�سي� � ��ر فرديته ،يعمل على تكوين
ف�سيف�سائه الثقافي واالجتماعي.
وهك� � ��ذا ،وعلى الرغم من ات�ساع رقع� � ��ة الم�ستفيدين من م�صادر المعرفة العالمية ،وت�سابق
الدول النامية على اقتنائها وا�ستيعابها والتعامل معها ب�إيجابية من �أجل �إحداث تغييرات جذرية
ف� � ��ي بنيته� � ��ا المعرفية� ،إال �أن الهوة المعرفية �سوف تزداد ات�ساعاً مع العالم المتقدم في مجال
المكانات والو�سائل والبرامج
�إنتاج المعرفة� ،إذ التزال دول العالم الثالث تعاني من نق�ص في إ
الع� � ��داد الذهني والعلمي ما يزال يزداد ات�ساعاً مع
التقني� � ��ة ا أل�سا�سية إلنتاج المعرفة ،وحتى إ
دول العالم المتقدم ،فالتو�صل �إلى المعرفة لن يكفي في حد ذاته للدخول �إلى م�ستوى مجتمع
المعرفة� ،إذ ال بد من �إدارة هذه المعرفة وتحويلها �إلى برمجيات يمكن ت�سويقها على الم�ستوى
العالمي ،وهذا ا ألمر يحتاج �إلى مهارات وقدرات ال تتوافر في ا ألغلب لدول العالم الثالث ،كما
يحت� � ��اج �إلى ا�ستثمارات �ضخمة حتى يمكن ال�صمود �أمام الم�ؤ�س�سات المتعددة الجن�سيات التي
ت�سيطر على �سوق المعرفة بما في ذلك المعرفة المحلية في الدول النامية نف�سها.

الكفاءة المعرفية
الي� � ��وم �أ�صبح� � ��ت مهمة بناء �أجي� � ��ال ذات كفاءة معرفية عالية هو التح� � ��دي القائم والماثل
لقرننا الجدي� � ��د الواحد والع�شرين ،قرن المعرفة ،وحرية المعرف� � ��ة ،و�سرعة انتقال المعرفة،
وتحدي� � ��د العالقات بين مكوناتها ،فالمعرفة اليوم ه� � ��ي القوة ،واقت�صادات المعرفة تعد اليوم
ا ألهم بين م�صادر الرفاه والرخاء ،ومجتمع المعرفة �أ�صبح يعتمد �أ�سا�ساً على المعارف كثروة
�أ�سا�سي� � ��ة� ،أي على خبرة الموارد الب�شري� � ��ة وكفاءتها ومعارفها ومهاراتها ب�صفته �أ�سا�ساً للتنمية
الب�شري� � ��ة ال�شاملة ،وهو بمنزلة فر�صة تاريخية ون� � ��ادرة ونقلة نوعية فريدة تجعل من المعرفة
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�أ�سا�� � ��س التقدم والرقي� ،إذ تمثل المعرفة وتقنياتها �شعار المرحلة الحالية من م�سيرة الب�شرية،
بل �أ�صبح نجاح �أي م�ؤ�س�سة هو ما تمتلكه من مقومات ا�ستثمار المعرفة.
�إن ا ألجي� � ��ال التي ت�ؤمن بالم�ستقبل ه� � ��ي وحدها ا ألجيال المهي�أة العتن� � ��اق �آفاق المعرفة
والعلم ،و�إنه لمن �أبرز �شروط العلم و�أو�ضحها الحرية ،تلك الحرية التي تعني تفجير الطاقات

الهائل� � ��ة الكامنة ،وتعني ال�سعي الحثيث الذي ال ينقطع من �أجل البحث عن الحقيقة والحكمة
و�أ�سب� � ��اب الق� � ��وة ،فالقوى الب�شرية الم�ؤهل� � ��ة والمثقفة هي التي في قدراته� � ��ا العقلية والتقنية
الن�سانية الم�ؤثرة والفعالة.
والعلمية تمثل قوة المجتمع الحقيقية ،وطاقاته إ

لذل� � ��ك ينبغي على المجتمعات المت�أخ� � ��رة في المجال العلمي والمعرف� � ��ي فيما لو �أرادت
م�ساي� � ��رة التدف� � ��ق المعلوماتي وال�سباق المعرف� � ��ي� ،أن تعمل جادة وبخط� � � ً�ى حثيثة على تكوين

وتن�شئ� � ��ة �أجيال جدي� � ��دة تكون لهم توجهات مختلفة عما هو �سائ� � ��د ا آلن ،وقدرات على الت�أمل
والبداع واالبتكار بحيث ي�ؤلفون قوة �ضخمة تكون فاعلة في �إنتاج المعرفة.
والتفكير إ

الفجوة الرقمية
يتمي� � ��ز الع�صر الذي ن�شهده اليوم ب�أنه ع�صر التكنولوجي� � ��ا بال منازع بما ينطوي عليه من
تطبيق لك ِّل المعارف والعلوم� ،إنه ع�صر قادم بكل ا�ستحقاقاته ،فر�ض وجوده وتقنياته ومعاييره
على وجه هذه الب�سيطة� ،إذ �أ�صبح طريق كل تطور وتقدم ،وارتبطت ب�أدواته كل مناحي التطور

التكنولوجي والفني في جميع العلوم واالخت�صا�صات.

ومال� � ��م تت�صرف ال� � ��دول ال�ضعيفة بمنهجية ومو�ضوعية ،ف�إن ه� � ��ذا الموج الهائل �سيع�صف
بها ،وقد يدمرها� ،أو ي�ضعفها ويرجعها �إلى موقع �أدنى من موقعها الحالي ،الذي يبدو للوهلة
ا ألول� � ��ى �أنه ين�ضوي �ضمن �إحدى حالتين :ا ألولى ،هي عدم الوعي الكامل ب�أهمية وخطورة ما
يج� � ��ري ،فال ت�ؤمن هذه الدول بحقيقة ظهور مجتمع المعرفة الجديد الذي هو مجتمع القرن
الجديد ،والذي على محكه �ستت�ساقط الحبات المري�ضة من فتحات الغربال الذي �سيهز العالم
هزاً ،وكل ما نظنه ،هو �أن منتجات المجتمع الجديد هذا ما هي �سوى موجة عابرة �أتت ب�سرعة

و�ستذه� � ��ب ب�سرعة ،كما هي الحال دائماً مع مثل هذه الموجات� ،أما الحالة الثانية فهي ت�شبه
ردة فعل العاجزين� ،إذ تعتمد في الغالب على قفل ا ألبواب والنوافذ والتفكير الجاد في �إ�شادة
�سقف منيع يحجب الر�ؤية عن الف�ضاء المعرفي.
الـعــدد � 689شـــباط 2021

223

ال�سباق المعرفي والغربلة الم�ستقبلية

التحديات
ّ

�إن التوج� � ��ه ا ألمثل إليجاد الحلول العملية في ع�صر تكثر تحدياته وتتعدد مغرياته �إيجابية
كانت �أم �سلبية �أمر ال مفر منه فيما �إذا �أردنا �أن نم�ضي في طريقنا ،و�أن نكون منتجين للمعرفة
اليمان الحقيقي بتحديات الع�صر
الن�سانية الجديدة ،فمع وجود إ
و�ش� � ��ركاء في بناء الح�ضارة إ
والرادة يمكن �إنجاز الم�ستحيل للحاق بركب التطور والو�صول
ومغريات� � ��ه ومع وجود الت�صميم إ
�إل� � ��ى م�صاف الدول المتقدمة ،لذلك ف�إن التحدي ا أله� � ��م الذي يجب تحويله �إلى رهان يمكن
ك�سبه للدول النامية هو تقلي�ص الفجوة الثقافية والعلمية والتكنولوجية.
كم� � ��ا يتمثل التحدي في كيفية التوفيق بي� � ��ن ا أل�صالة والمعا�صرة ،وكيفية مواجهة ا ألنماط

الثقافية للدول المتقدمة ،ونقل تكنولوجيا المعلومات المتطورة ،بحيث ت�ضيق الفجوة المت�سعة
في المعرفة والتكنولوجيا بين الدول النامية والمتقدمة.
�إن التربية المطلوبة اليوم لي�ست �أن تعلِّم التلميذ ،بل هي با ألحرى �أن ت�ساعده على �أن يتعلم
كيف يتعلم ،وهي كذلك ت�ساعده على �أن يتعلم كيف يعي�ش ب�إيجابية مع ا آلخرين ،وهذا ما تبنته
ال�سكندنافية لتحقق من خالله قفزات نوعية.
ا ألنظمة التربوية الذكية في الدول إ
�إن الث� � ��ورة المعرفية التي تجتاح العالم ،تفر�ض علين� � ��ا �أن نتحرك ب�سرعة وفاعلية ،لنلحق
بركبها ،ألن من يفقد مكانه ،في هذا ال�سباق العلمي والمعلوماتي� ،سيفقد �إرادته ،ولذا ال بد،
كم� � ��ا يقول �أحد الباحثين�« :أن نفكر بطريقة كونية ونت�ص� � ��رف بطريقة محلية»� ،إن هذا ا ألمر
يتحتم مع� � ��ه مواجهة هذا التحدي والتعامل مع معطياته ،ك� � ��ي نتمكن من الت�سلح بلغة الع�صر
الن�سان ومكونات الحياة نف�سها
الجديد ومفاهيمه ،و�إن االرتباط بين المعلومات التي ي�ستقيها إ
هو الطري� � ��ق الطبيعي ،والمدخل الحقيقي ،ال�ستيعاب المعرف� � ��ة ،والتفاعل معها ،والت�أثر بها،
نح� � ��ن مدعوون ألن نكون جزءاً من مجتمع المعرفة ،ن�أخذ من� � ��ه ونعطيه ،ننهل من مكت�سباته،
ون�سخره� � ��ا لم�ستقبلن� � ��ا ،ن�ضيف �إلى منجزاته ،ونكون ال�ش� � ��ركاء المقتدرين على الوفاء بحقوق
ّ
ال�شراكة وواجباتها ،بهذا فح�سب ن�ستطيع �أن نحجز مقعدنا في القطار الذي ينتظره الجميع،
وهو لن ينتظر �أحداً.
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آ�فاق المعرفة

دب ِّ
فل
الط ِ
الفل�سف ُة و أ� ُ
ُ
واخليال واحليا ُة
احلقيق ُة
ترجمة :كاتبة وجيه كاتبة

محددة ،أ
َط ْر ُح أ
عامهم الثالث يطرحون
�ئلة الفل�س ��ف ّي ِة ال يتعلّق ب�س � ٍّ�ن
فالطفال منذ ِ
ال�س � ِ
ّ
�ئلة م�ستع�ص � ً
�أ�س � ً
الن�سان ّية إ�زاء ذهولهم �أمام العالم،
�ية ال تنتهي ،عن الحياة والموت والعالقات إ
ِّ
ً
فالطفل بو�ص ��فه طف ًال يمتلك نظر ًة جديد ًة و�س � ً
بريئة) ،وفي كلّ
خطوة له
�اذجة (لكنّها لي�ست
ٍ
ال�ص ��يلة .فرواية أ
يعي�ش تلك التَّجربة أ
(المير ال�ص ��غير) ،للكاتب الفرن�س ��ي (�أنطوان دو �سانت
�ال لتلك الموهبة لدى ِّ
الطف ��ل ،ولتلك النَّظرة
إ�كزوبي ��ري) (1943م) ،يمك ��ن �أن تكون خي َر مث � ٍ
الطفول ّية الجديدة دائم ًا ،التي ال تف�س � ُ�دها خفايا الحياة والعالم ،و�أهوالهما .وبح�س ��ب تعبير
�ئلة عن ماه ّية وجوهر أ
(جيل دولوز)(2003( )1م) :فالطفل «يتظاهر بالغباء ،ويطرح �أ�س � ً
ال�شياء
لحاح»ُ .ط ّو َرت الممار�س ��ة الفعل َّية لـ«الفل�سفة مع أ
ِّ
الطفال» ،وانت�شرت في القرن
بكل �س �
ٍ
�ذاجة و إ� ٍ
الع�ش ��رين بف�ض ��ل جهود البروفي�سور أ
ال
ثم فقد ُط ِّو َرت في
مريكي (ليبمان) عام (1995م) ،ومن َّ
ّ
جميع �أنحاء العالم منذ �أكثر من  20عام ًا.

الغربي المعا�صر بحقوق ا ألطفال اليافعين كامل ًة بف�ضل
في الوقت نف�سه ،اعترف المجتمع
ُّ
ف�سي ،وبت�صنيف الطفل بو�صفه �إن�ساناً مفكّراً ،وحال ًة تحتاج
ِ
�إ
�سهامات علم ال َّنف�س وال ّتحليل ال َّن ِّ
❁
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الميتافيزيقية في
والفكري� ،إذ يبدو � أ َّن �أخ َذ �أ�سئلة ا ألطفال
الوجودي
م�سارها
توجيه في
�إل� � ��ى
ٍ
ِ
ّ
ّ
ّ
رئي�سي في �أدب ا ألطفال المعا�صر .ففي عام (،)1976
الح�سب� � ��ان -على �سبيل المثال -ا ّتج� � ��اهٌ
ٌّ

خالل نج� � ��اح ال َّتحليل ال َّنف�سي
النف�سي (برونو بيتلهيم) كثي� � ��راً من المعلّمين من
�أقن� � ��ع العال� � ��م
ِ
ُّ
الحقيقية أ
بعمق،
الخيالية ب� أ َّن ال�شواغل
للق�ص�ص
للطفال التي ت�سترعي اهتمامهم وتح ّفزهم ٍ
َّ
ّ

الجابة عن هذه المخ� � ��اوف الوجود ّية الكبي� � ��رة .في يومنا هذا
ه� � ��ي بال َّتحديد الق� � ��درة على إ
اب مثل (كلود بونتي) ع� � ��ام (1992م)� ،أو (تومي �أنغيريه) ع� � ��ام (1998م)� ،أو (�أنتوني
ق� � � ّ�دم ك ّت ٌ
ولي مع نف�سه وم� � ��ع ا آلخرين من خالل
ب� � ��راون) ع� � ��ام (1999م) للقارئ َّ
ال�صغير �إم� � ��كان لقاءٍ � أ ٍّ

ودقيقة� ،إ�ضافة �إلى ن�شر هذه الق�ص�ص الرائعة �أو كثير من مقتطفات ا أل�ساطير
جميلة
ق�ص�ص
ٍ
ٍ
ٍ
ال�سنوات ا ألخيرة في �سوق ن�شر �أدب الطّ فل،
والحكاي� � ��ات �أو الخرافات التي ر�أيناها تظهر في ّ
ال�صغيرة أ
للطفال ،و�أ�شهرها بال ّت�أكيد مجموعة
وهي �سل�سل ٌة كامل ٌة من كتب الفل�سفة
المدر�سية ّ
ّ
الفرن�سية .وبذلك ،ف�إ ّن
فل�سفي ٌة خفيفةٌ) التي ن�شرتها دار (ميالن)
�ات
«( »Goûters philoوجب� � � ٌ
ّ
ّ
وال�صعب ومعرفة
جميع المر ّبين الذين يرغبون في توجيه ا ألطفال على طريق ال ّتفكير الجميل
ّ
والغنية.
رائع من الق�ص�ص الجميلة
الذات� ،أ�صبح لديهم اليوم تحت ت�صرفهم
ّ
منجم ٌ
ٌ

وهكذا ،من بين جميع ا أل�سئلة التي يطرحها الطّ فل على نف�سه ،تحت ُّل م�س�ألة العالقات بين
ال�س�ؤال عن حقيقة
الخيالي مكان ًة
الحقيقي والعالم
العال� � ��م
ّ
خا�صةً ،كما � أ َّن ما يثير �شغ َفهم هو ُّ
ِّ
ِّ

ا ألمور« :لماذا؟» و«كيف؟»� ،إذ يمر الطفل بتجربة ال ُّذهول �إزاء العالم في ك ّل
لحظة ،وهي
ٍ
تجرب ٌة تمهيد ّي ٌة ت�ؤدي �إلى التعط�ش للمعرفة والفهم.

تبهر ُهم« :ما ال�صحيح؟» و«م� � ��ا الخط�أ؟» و«ماذا يمكنُني �أن �أعرف؟» و«ما
م�س�أل� � ��ة الحقيقة ُ
الف� � ��رق بين المعتق� � ��د والمعرفة؟ وبين الخيال والواقع؟» و«كيف �أمكنن� � ��ي �أن �أ�ؤمن ب�سانتا كلوز

وب�شد ٍة؟» و«لماذا يترك لي اكت�ش� � ��اف عدم وجوده �شعوراً بالحنين �إلى
ك ّل ه� � ��ذا الوقت الطّ ويل
ّ
والرغبة في اال�ستمرار في االعتقاد ولو قلي ً
ال�سحر ّية؟» و«لماذا نحتاج �إلى
الما�ضي ّ
ال بالعوالم ّ
محاكاة �أم ن�سخ ٌة مبتذل ٌة
مجرد
الفن بالواقع؟» «�أهو
ٍ
�سرد ق�ص�ص بع�ضنا بع�ضاً؟» و«وما عالقة ِّ
ّ
الفن على العك�س ،يك�شف لن� � ��ا �شك ً
ال معيناً من �أ�شكال
�أم طب � � � ُق ا أل�صل م� � ��ن الحقيقة؟» «�أم � أ َّن َّ
الواقعية؟».
الحقيقة
َّ

()2
خيلي
كتب (بول ريكور) عام (1990م)�« :إ َّن التجارب الفكر ّية التي نجريها في المختبر ال َّت ّ
العظيم هي �أي�ضاً
ا�ستك�شافات � ُأجريت في عالم الخير وال�شَّ ر (�ص.»)194 ،
ٌ
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الم�ستمرة
الذهاب والعودة
ثم ،ي�س ِّهل مفهومه
فهم حالة ّ
ال�س ّ
ّ
ردية بال ّتحديدَ ،
ومن َّ
ّ
للهوية َّ

ال�س� � ��رد والحبكة ،لذلك ،ف�إذا
بين الخيال والوج� � ��ود .فحياتُنا من�سوج ٌة كالق�ص�ص بطريقة َّ
كان� � ��ت حياتُنا ت�ؤثر في خيالِنا ،ف�إ َّن خيالَنا ي�ؤ ّث� � ��ر �أي�ضاً في حياتِنا ،وه�ؤالء ا ألطفال قادرون
ي�سم� � ��ى ب�أدب الطفل
تمام � � �اً على ا�ستيعاب وفه� � ��م هذا ا ألمر .تعر�� � ُ��ض كثير من �أعمال ما ّ

وتتحد ُث هذه الق�ص�ص عن
الحقيقي،
المعا�ص� � ��ر تداخ َل الحدودِ بين عال� � ��م الخيال والعالم
ّ
ّ
يخبرنا
بعيد عن الواقع ،بل
مجر َد
الفني لي�س
الفني ،و� أ َّن العمل
للبداع
خيال ٍ
ٍ
القوة المذهلة إ
ّ
ّ
ُ
َّ
ّ

نف�سن� � ��ا وعن العالم .وهكذا ف�إ َّن �أدب الطّ فل �س� � ��واء في الق�ص�ص �أم في
ب�ش� � ��يءٍ
عميق عن � أ ِ
ٍ
ال�صغيرة يتيح أ
والمعرفية.
الميتافيزيقية
للطفال ال َّتفكير في هذه ا أل�سئلة
الكتب
ّ
ّ
ّ
الفل�سفية ّ
االبتدائية على �ضوء هذه القراءات ربط �أدب الطّ فل
ثم ،يمكن للمعلّمين في المدر�سة
ّ
ومن ّ

بهذه الق�ضايا ،والم�شاركة ف� � ��ي المناق�شات الفل�سفية مع الطُّ الب ،وبذلك �سيكونون قادرين
النقدي ،وتعطُّ ِ�شهم لالكت�شاف
وتفكيرهم
نف�سهم ،وتنمية ف�ضولهم
عل� � ��ى البدء في ال ّتفكير ب� أ ِ
ِ
ّ

وال َّتعلُّم وال ّن�ضج.

الفن (الخيال) إ�لى الواقع
يقدمه ُّ
ما ّ

�دت � أ َّن مو�ضوع
ف� � ��ي �أثن� � ��اء عملي هذه ا ألطروحة ح� � ��ول البعد
الفل�سفي ألدب الطّ فل ،وج� � � ُ
ّ

العالقة بي� � ��ن الخيال (بالمعنى الوا�سع) والواقع  -كيف ي�ساع ُدنا الخيال على ال ّتفكير وتجربة
جلياً
النتاج المعا�صر ،فمث ً
الواق� � ��ع  -ه� � ��و مو�ضو ٌع
متكر ٌر تماماً ف� � ��ي إ
ال يظهر ه� � ��ذا المو�ضوع ّ
ّ
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االبتدائية (قبل
�ضمن قائمة ا ألعمال في برنامج ا ألدب للحلقتين الثانية والثّالثة من المدر�سة
ّ
ال�صداقة �أو الموت ،على �سبيل المثال).
مو�ضوع ّ
ق�ص�ص ذات مغزى:
-1
ٌ
ق�صة الكاتبة وال ّناقدة (مارغريت
همي ٍة
ّ
خا�ص ٍة ،من هذه القوائمّ :
نقدم هنا مجموع ًة ذات � أ ّ
ّ
يور�سين� � ��ار) «كيف �أنقِ ذ (وانغ ف� � ��و)» ،ال ّتي �صدرت عن دار (غاليمار) ع� � ��ام (1979م) ،ثم تُتبع
الفل�سفي المتاح أ
للطفال.
بتحليل لمغزاها
ٍ
ّ

طياتِها الروابط بين الخيال
ق�ص ٌة
م� � ��ن الوا�ضح ّ
فل�سفي ٌة تحمل في ّ
ّ
�ص هو َّ
جداً �أن ه� � ��ذا ال َّن َّ
ال�صين �إ ّبان
والواق� � ��ع ،ووظيفة العمل الفن� � � ّ�ي وطبيعة مهنة الف ّنان .تدور �أحداث
الق�ص� � ��ة في ّ
ّ

معبر ًة و�سامي ًة
الع�ص� � ��ور الو�سطى ،بطل
ّ
ام عجو ٌز يُدع� � ��ى (وانغ فو) ،كانت ر�سوماته ّ
ر�س ٌ
الق�صة ّ
بدت ناب�ض ًة بالحياة ،فقد كانت تظهر ا أل�شياء وال�شخ�صيات التي ير�سمها
�إلى درجةِ � أ ّن لوحاته ْ

بالفر�ش� � ��اة وك�أنها على قيد الحياة .ذهب (وانغ فو) برفقة تلميذِ ه المخل�ص (لينغ) ،وانتقال من
طبيعي لر�سمه ،كان يقتات على قليل من الزاد ،ويبيع لوحاتِه
منظر
قرية �إلى �أخرى بحثاً عن
ٍ
ٍ
ٍّ

مخيف ،و� أ َ�س َر
بعقاب
ال�صين الم� � ��ر ّوع لتهديده
ٍ
ٍ
للعي�� � ��ش فح�سبَ .
يوم ،ا�ستدعاه �إمبراطور ّ
ذات ٍ
مبراطور
ال
ه� � ��ذا الطّ اغية (وانغ فو) ألنّه ا ّتهمه
ِ
بخداعه ب�ش � � ��أن حقيقة الحياة ،فقد كان هذا إ
ُ
الواقع �إلاّ من خالل
هبي ،ولم يكن يعرف حقيق َة
الطّ اغي ُة محبو�ساً طوال طفولته في
ِ
ِ
ق�صر ِه الذَّ ِّ
العالم
العاجي ،وه� � ��و يت� أ ّم ُل
بحزن النهاية له ،وخيبةِ
رجهِ
لوح� � ��ات المعلّم ،فمنذ �أن خرج من بُ ِ
ٍ
َ
ِّ
ابتكرها (وانغ
�ار َن �أبداً بالمملكة التي
هائلة ،فمملكته
�أم� � � ٍ�ل
ٍ
الحقيقية لي�ست ا ألجملَ ،ولن تُق� � � َ
ّ
َ

رتيب ومملٌّ بالن�سبة �إليه .وهكذا،
ف� � ��و) في لوحتِهِ  ،ومنذ ذلك الوقت ،بد� أ ي�شعر ب � � �� أ َّن كلَّ �شيءٍ
ٌ
بغيرة من
مثالي يتعذَّ ُر الو�صول �إليه ،وي�شعر
ي ّته� � ��م الطَّ اغي ُة الف َّنا َن ب� أ ّن ُه جعل َ ُه يعي�ش في عال� � � ٍ�م
ٍ
ٍّ
وال�سعادة .بعد �إعدام تلميذه (لينغ)،
الحقيقي
المبراط� � ��ور
إ
ِ
للخيال ،الذي يمتلك �س� � � َّ�ر الجمال َّ
ّ
فنيةً ،وه� � ��ي �إحدى لوحاته التي لم تكتمل
ينهي تحف ًة ّ
يطل� � ��ب الطَّ اغي � � � ُة من ّ
الر�سام العجوز �أن َ
بع� � ��د ،والتي تُع ُّد عم ً
قارب،
ال �أخيراً ما قبل
ِ
الجريح على ٍ
�سام العجو ُز تلمي َذهُ
َ
الر ُ
الموت ،ير�سم ّ

يفر المعل ُِّم والتلمي ُذ عبر
ثم ي�صعد �إلى القارب،
ُ
حياءهَّ ،
ويعي� � ��د �إ َ
ويهرب من الطّ اغيةِ ب ُفر�شاتِهِ ُّ .
بحر الجاد ا ألزرق ،وتكون ال ِّنهاي ُة �سعيدةً.

مو�ضو ُع
تت�ساء ُل عن الحدود
قريب من مو�ضوعات (بورخي�س)( )3عام (1957م) التي
الق�صةِ
ّ
ٌ
َ
للعالم
الحقيقي
الجمال
َمين،
الرائع ُة �أي�ضاً ت�سا�ؤالً عن م�س�ألةِ
ِ
بين العال ِ
ُ
تطرح ّ
ِ
ق�ص ُة (وانغ فو) ّ
ِّ
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ن�سانيةِ  .وهذا ما تتح ّد ُث عن ُه
بال
وعن قيمِ هِ  .ال
جل المجدِ  ،بل لالحتفاءِ إ
ير�سم (وانغ فو) من � أ ِ
ّ
ُ
االبتدائية
برام� � ��ج ا ألدب في المدار�س
يو�ض ُح
الفرن�سية (�صفوف ا ألطف� � ��ال بين  8و� 11سنة)ّ .
َّ
َّ
الخيالي فح�سب ،بل ل ُه �أي�ضاً
ابع
الت�صويري) ال
�ص �أن الخيال (ا ألدب� � � َّ�ي �أو
َّ
يت�ضمن الطّ َ
لن� � ��ا ال َّن ُّ
ّ
َّ
�شك فيها للواقع .على �ضوءِ ذلكَ ،
مرجعي ٌة
بح�سب (ريكور1991 ،م) وظيف ٌة
بعاد ال َّ
ُ
تك�شف عن � أ ٍ
ّ
الب�شر
وعالمي ًة ف� � ��ي الوقت نف�سه� ،سيتم ّك ُن بو�ساطتها
حي ًة و�أ�صيلةً ،فرد ّي ًة
ّ
ف�إ َّن� � ��ه ي�ؤلِّف تجرب ًة ّ
ُ
ي�صمموا
حيث يمك � � � ُن للب�شر �أن
هائل،
الواقع .وكما قال ريك� � ��ور« :فالخيا ُل
فهم
ُ
كمختبر ٍ
ٍ
ِ
ّ
م� � ��ن ِ
ف
المواقف
ر�سم
يعر ُ
ِ
ِ
وير�سموا ويعيدوا َ
والمع�ضالت والم�شكالت التي ت�ؤث ُّر فيهم» .ومن ّ
ثم فهو ّ
عقالني
خطاب
كثر من
عبير
مجردِ
ٍ
َّ
المجازي) على � أ ّن ُه تجرب ٌة للحقيقةِ  ،وقد تكون � أ َ
الخيا َل (ال َّت َ
ّ
ٍّ
العالم.
ينير لنا معنى وجودِ نا ومعنى
ي�ستطيع �أن َ
ِ

�سياق ما قاله
�شكل م� � ��ن �أ�شكال الحقيقة من الواق� � ��ع .وفي
وهك� � ��ذا،
ِ
يمنحن� � ��ا الخيا ُل ر�ؤية ٍ
ُ
(ريكور) ،وهذا ما ذكره �أي�ضاً (جيروم برونر) (2002م) في كتابه (لماذا نروي ق�ص�صاً
لبع�ضنا
ِ
ال�ستك�شاف
التناق�ض المت� أ ِّ�ص ُل في ا ألدب هو � أ ّن ُه من خالل الخيال تُتاح لنا الفر�ص ُة
بع�ض � � �اً؟):
ِ
ُ
جوهر الواقع.
ِ

ا�ستقراء من العال َِم ال� � ��ذي نعرف ُه ،مهما ب َد ْت بعيدةً.
يخل � � � ُق الخيا ُل عوال� � � َ�م محتملةً ،لك ّنها
ٌ
حقيقي ًة
نعدها
المطاف ،يمتلكُ الخي� � ��ا ُل القدرة على
ِ
[…] .ف� � ��ي نهايةِ
ِ
�ضرب عادا ِتن� � ��ا التي ّ
ّ
و� أ
الحائط�( .ص .)114
عر�ض
�سا�سي ًة
ِ
َ
ّ

رواية ،ف�إ ّن هذا
بح ِر في قراء ِة
الهروب من
الوقت الذي
في
ِ
نرغب فيهِ
ٍ
َ
الواقع من خالل ال َّت ُّ
ُ
ِ
فالهروب الجمي ُل �إلى
مختلف.
منظور
خالل �إظهار ِه من
الخي� � ��ال نف�سه يعيدنا �إل� � ��ى واقِ عنا من
ِ
ٍ
ٍ
ُ
غي َر حالة
ظر فيه على �ضوءِ هذا
العالم
ِ
الخيال الذي ّ
الخيالي يعي ُدنا �إلى الواقعٌ ،
ِ
واقع �أعيد ال َّن ُ
ِّ

الخياليةِ ) التي
لم ،خيالي �أو مده�ش (مثل
الق�صةِ
ِ
الح َ
عالم ي�شب ُه ُ
ّ
ّ
اليقين لدينا ،ح ّتى في ِخ�ض ِّم ٍ
خبارنا حقيق َة العال َِم� .أظهر (برونو بيتلهي� � ��م) (1976م) ،في كتابه ال�شّ هير (ال َّتحلي ُل
يمكنُه� � ��ا �إ ُ
غار جداً
بتنظيم
�سمحت
الخيالي� � ��ةِ ) كيف
للق�ص�ص
ال َّنف�س� � � ُّ�ي
ِ
ِ
ال�ص ِ
ُ
الحكايات ال َّتقليد ّي ُة للق� � � ّ�راءِ ِّ
َ
ّ
الرمزي َة لتج�سيدِ دوافعِ هم،
م�شاعره� � ��م باللاّ وعي ،وتهدِ ئة مخاوفِ هم من
خالل ِ
ِ
ِ
منحهم الو�سائ َل ّ
ومن ثم توجيهها.

الخيال والعالَ� � � ِ�م
لذل� � ��كَ نج ُد هذا ال َّتداخ َل في الح� � ��دود بين عال َِم
كثير من
ِ
الحقيقي في ٍ
ِّ
الق�ص�ص
المو�ضوع
ق�ص�ص �أخرى حو َل هذا
ق�صةِ (كيف � ُأنقِ ذ «وانغ فو»؟)� ،أو
ِ
ِ
ٍ
المعا�ص َرةِ ،مثل ّ
ِ

230

الـعــدد � 689شـــباط 2021

دب ِّ
فل الحقيقةُ والخيالُ والحيا ُة
الط ِ
الفل�سفةُ و� أ ُ
()4
حري)
مثل (فتاةُ الكت� � � ِ
ال�س ُّ
ال�صغيرة) للكاتبةِ (نادي� � ��ا) (1997م)� ،أو (ح�صا ُن «هان جان» ِّ
�اب ّ
الرائع َة والمده�ش َة
جميع هذه
للكاتب (جيانغ هونج ت�شن)(2004( )5م).
ِ
ِ
ُ
الق�ص�ص تُظهر لنا ّ
القوةَ ّ
عميق عن
حقيقة ،ب� � ��ل �إنّه
خيال �أو
الفني لي�س
�داع الف ّن� � � ّ�ي ،فالعم ُل
يخبرنا ب�شيءٍ
ٍ
مجرد ٍ
ٍ
إ
للب� � � ِ
ّ
ُ
ُّ

كثر جماالً ،وذا معنى.
�أ ِ
نف�سنا وعن العال َِم ،ويجع ُل وجو َدنا � أ َ

العالم كما
كنت بعد القراءةِ ،ولن يعو َد
ثير
ُّ
حقيقي على الواقع ،فلن �أعو َد كما ُ
ُ
فالفن له ت� أ ٌ
ٌّ
()6
ال�صددِ « :القراءةُ �إذن هي رحل ُة
كان م� � ��ر ًة �أخرى .يقول (فان�سان جوف) (1993م) في ه� � ��ذا ّ

خر غالباً ما يُثري ال ّتجربةَ،
غير
فالقارئ الذي يتركُ
الواقع في البدايةِ
ُ
عادي �إلى بُ ٍ
دخول ِ
ٍ
ٍّ
َ
عد � آ َ
الخيال�( ،».ص .)80
الواقع م�شبعاً من
الخيالي يعود �إلى
�إلى العال َِم
ِ
ِ
ِّ

(الفن
جلي في
البداع
الن�س� � ��ا ُن �إلى إ
�اج إ
ِّ
يحت� � � ُ
َ
ليعطي معن� � � ً�ى للعالَم ولوجودِ ه ،وهذا ا ألم� � � ُ�ر ٌّ
بداع
مييون لديهم هذه الحاج ُة
الملح ُة �إلى إ
ّ
�ام) تحديداً ،فح ّتى ا ألطفا ُل والمجاني ُن وا أل ُّ
ال ِ
الخ� � � ِ

والبداع
عبير عن الذ ِ
ّات إ
واالبت� � � ِ
يهم ،هو الحاج ُة �إلى ال ّت ِ
�كار لفهم العال َِم وال َّتعبير عنه .فك ُّل ما ُّ
اذج
ق�صة (مي�شيل بيكيمال)(2005( )7م) التي
تتحد ُث عن ِّ
ّ
ب� � ��ك ِّل ما هو ٌ
متاح ،كم� � ��ا في ّ
ال�س ِ
الفن ّ
الفرن�سيةِ (�ألبين مي�شيل).
�صدارات ال ّد ِار
ِ
(جولة «بيير» ال�صغير) �ضم َن �إ
ّ
الفل�سفة أ
طفال:
لل
كتب
ِ
ِ
ُ -2
اليوم �أي�ضاً في
الم�سائل ،يمك ُن للم� � ��رء �أن يج َد
فكير في هذه
لم�ساع� � ��د ِة ا ألطف� � � ِ
ِ
�ال على ال ّت ِ
َ
�وق ن�ش� � � ِ�ر �أدب الطفل -ف�ض ً
�ام
بات الفل�سفةِ
«كتي ِ
�س� � � ِ
الوثائقية� -سل�سل ًة كامل ًة م� � ��ن ّ
ّ
ال عن ا ألف� �ل� ِ
أ
الم�سائل
فل�سفياً حول
طفال على ال ّت�سا�ؤل
طفال ،وهذه دالل ٌة على �أنّنا ندرك
اليوم مقدرةَ ا أل ِ
لل ِ
ِ
ّ
َ

المعرفيةِ .
الجماليةِ �أو
خالقيةِ �أو
الميتافيزيقيةِ �أو الوجود ّيةِ �أو ا أل
ّ
ّ
ّ
ّ
بالواقع ،نج ُد عل� � ��ى وجهِ ال ّتحديد :الجما َل
الخيال
الفن �أو
فيم� � ��ا يتعلّ ُق بم�س�ألةِ عالق� � � ِ
ِ
�ات ِّ
ِ

ن�شر (ميالن) (مي�شيل بو�ش وبريجيت
والقب� � � َ�ح في مجموعةِ «وجبات
فل�سفي� � ��ة خفيفة» في ِ
دار ِ
ّ
ال�سوربون نجاحاً
كتبها �أ�ستا ُذ
ٍ
البي) .في فرن�سا ،ح ّق ْ
قت هذه المجموع ُة التي َ
فل�سفة في جامعةِ ُّ

الحكايات الم�شهور ِة
�ساطير �أو
االقتبا�سات من ا أل
الحكايات �أو
خالل اللُّجوءِ �إلى
مذه� �ل �اً ،من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن�شر
ج� � ��داًّ .
�ص هذه ا ألعمال بذكاءٍ وفكاه� � � ٍ�ة ق�ضايا �إ
دار ٍ
ّ
تلخ ُ
�شكاليةِ  .ن�شرت (ناث� � ��ان) ،وهي ُ
وثمة عم ٌل بعنوان:
فرن�سي ٌة مرموق ٌة مجموع َة «فل�سفة ا أل ِ
طفال» ،من �إخراج (�أو�سكار برينيفير)ّ .

بق�ضيتِنا.
والفن؟) لـ(برينيفير2006 ،م) يتعلّق
(ما هو الجما ُل
ُّ
ّ
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ال�صغير ِة
والكتب
فالم
الهائل من
وهكذا ،ف�إ َّن كلَّ هذا الك ِّم
الوثائقيةِ
ِ
ِ
ِ
المدر�سيةِ ّ
ّ
ّ
الق�ص�ص وا أل ِ
الفل�سفي.
عمال في �صفِّهم حو َل هذا ال�س�ؤ ِال
ي�سمح
للمدر�سي َن ب�إن�شاءِ
�شبكات من ا أل ِ
ٍ
ّ
ُ
ِّ

يمكنني �أن �أ َ
عرف؟
ماذا ُ
العلميةِ  ،يمكننا �أي�ضاً �أن نجد كثيراً من الكتب الم�صورة ذات
فيم� � ��ا يتعلّق بم�س�ألةِ الحقيقةِ
ّ
ال�صغيرةِ.
فل�سفي عميق� ،إ�ضافةِ �إلى
مغزى
الكتي ِ
بات َّ
ّ
ّ
ق�ص�ص ذات مغزى:
-1
ٌ
دب ِّ
نطاق وا�سع www.ricochet-jeunes.org
المعترف به على
فل
درج عل� � ��ى
ِ
الط ِ
موقع � أ ِ
�أ ِ
ٍ
ِ
�أكثر من  300عنوان تحت عنوان «العلوم /الطبيعة /البيئة».

ق�ص ُة
مهماً ي� � ��د ُّل على هذ ِه الوف� � ��ر ِة والثّراءِ
ِ
للكتب الم�ص� � � ّ�ورةِ ،وهي ّ
ن�أخ � � � ُذ مث� � ��االً واحداً ّ
ت�ستعر�ض الم�ؤلّف ُة
(«�أرغ� � ��ال» ولغ ُز العال َِم المظل� � � ِ�م) بقلم (كلير بينرا�س مارت� � ��ل)(2006( )8م).
ُ
تو�ض ُح مجموع ُة
التلميح �إلى �أ�سطورة
�ف):
ِ
هن� � ��ا فكرةَ �أفالطون وهي (نظرية الكه� � � ِ
الكهف� ،إذ ّ
ُ
الكهف،
فل�سفي � � �ةٌ» فكرةَ م�ؤل ٍّف
ق�ص�� � ِ ��ص بعنوان« :ف�سح ٌة
ِ
عظيم وهو �أفالطون ع� � ��ن �أ�سطورةُ
ّ
ٍ
تعليمي
كتي ٍب
�صبي �صغي� � � ٍ�ر ا�سم ُه (�أرغال).
خالل مغامرات
م� � ��ن
ِ
الق�ص ُة كاملة موج� � ��ودة في ّ
ّ
ٍّ
ٍّ
الم�سمى
فب�سبب ح�صانه
الفل�سفيةِ .
التعر ِف �إلى هذه المفاهي� � � ِ�م
�صغي� � � ٍ�ر ي�ساع ُد الطّ ف َل على
ِ
ّ
ّ
ّ
ر�ض ،وهناك يلتق� � ��ي بـ(�أزينور) الذي ير�شدهُ في
ممر تحت ا أل ِ
يقع (�أرغال) في ٍّ
(�أفالط� � ��ون)ُ ،
كظالل
الخارجي
م�س ،وي� � ��رون فح�سب العالَم
حيث ال
المظلم
ه� � ��ذا العال َِم
ُ
ُ
ٍ
ِ
يعرف �سكانُه ال�شَّ َ
َّ
ثار �سكّا ُن العال َِم
ملق� � � ٍ�اة على جدار
ِ
كهفهم .حينما �أكّد لهم (�أرغ� � ��ال) �أنّهم يعي�شو َن في الوهمَ ،
ق�صة الكهف
جميع ال ُّدرو�س
المظلم عليهِ  ...لذلك يمك ُن العم ُل مع ا ألطفال على
ِ
الفل�سفيةِ في ّ
ّ
ِ
أ
ؤ
بالمخاطر
ومحفوف
لم
�ف طري ُق المعرفةِ ب� ّن ُه طري ٌق
ٌ
يو�ص� � � ُ
ِ
ألفالط� � ��ون :لماذا َ
ٌ
�صعب ،ب� � ��ل م� ٌ
الفرح
تجلب لنا الحقيق ُة
يجب �أن
العك�س من ذلكَ � ،أال
�وك ،بل ح ّتى بالمعاناةِ؟ عل� � ��ى
وبال�شّ ك� � � ِ
ِ
َ
َ
ُ
�صعب دائماً؟ لماذا يبدو الجاه ُل في النهايةِ �أكثر �سعادة من
علم
(بالمعنى
ّ
ٌ
ال�سبينوزي)؟ هل ال َّت ُّ
ال�سل؟ هل تعتق ُد �أي�ضاً � أ َّن الجه َل ي�سجنُكَ  ،و�أن
ال�سجين
بال�س ِ
ِ
ِ
الهارب ،ومع ذلك فهم ّ
مقيدون َّ
ن�ستطيع �صدى
خاطر بحياتكَ لتعرف الحقيقةَ؟
تحرركَ ؟ لك ْن ،هل يجب �أن تُ
ُ
َ
المعرفة وحدها ّ
ّف �أي�ضاً
الرائعةِ لـ(رينيه �شار) (1996م) ،وهو م�ؤل ٌ
بناء على ُّ
لذلكَ �أن نجعلهم يت� أ ّملون ً
الجملةِ َّ
قرب �إلى ال�شم�س»�( ،ص .)165
برنامج ا ألدب للدورة الثالثةِ :
ف� � ��ي
ِ
�رح ا أل ُ
«الو�ضوح هو الج� � � ُ
ُ
لتحيزاته ،وفي الوقت نف�سه �سعيداً وهادئاً
ال و�أ�سيراً
ف�ضل �إذن �أن يكون المرءُ جاه ً
هل من ا أل ِ
ّ
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حراً ووا�ضحاً ولكن مرفو�ضاً ومحتقراً
�ال« :طوبى
ِ
على ك ِّل ح� � � ٍ
بالروح»� ،أو �أن تكون ّ
للم�ساكين ُّ
وحتى م�ضطهداً؟

مجموعة تحم ُل ا�سم
والكتي� � ��ب ،نَ�شرت دار الن�شر الفرن�سية (�أوتروم� � ��ون) في
بي � � � َن الق�صةِ
ٍ
ّ
«ق�ص�� � ��ص الفل�سف� � ��ةِ ال�صغيرة» (الحقيق � � � ُة بالنّ�سبةِ �إلى «نين� � ��ون») ،لـ(�أو�س� � ��كار برينيفير) عام
�صغيرة تدعى
لفتاة
م�صو ٍرة ،يو�ضح لنا الم�ؤلّف فيها الحياة
ق�ص ٍة
ٍ
اليومية ٍ
(2005م) .على ِ
ّ
�شكل ّ
ّ
التفكير
وللتعم ِق في
خالقيةِ .
المع�ضالت ا أل
الفل�سفية �أو
(نين� � ��ون) ،تت�صارع دائماً مع الق�ضايا
ِ
ِ
ّ
ّ
ُّ
�ساطير الت� أ
مما
�ف �إلى ا أل
ي�شير الم�ؤ ِّل� � � ُ
ِ
ّ
�سي�سيةِ (مثل �أ�سطور ِة الكه� � � ِ�ف �أو �أ�سطور ِة «�إيكارو�س»)؛ ّ
ُ
الممكن ت�سلي� � � َ
الطابع
يجع � � � ُل من
ال�ضوء على الق�ضايا المطروحةِ  ،وقب� � ��ل ك ِّل �شيءٍ ا�ستعادةَ
�ط ّ
ِ
ِ
العالمي أل�سئلةِ (نينون).
ّ

الفل�سفة أ
ُ
طفال:
لل
كتب
ِ
ُ -2
فيم� � ��ا يتعلّ ُق بكت� � � ِ�ب الفل�سفةِ أ
للطفال ،ف � � ��إ َّن �أ�سئل َة نظريةِ المعرفةِ هذه ت� � � ّ�م تناولها �أي�ضاً
ف� � ��ي دار (مي� �ل��ان) �ضمن مجموع� � ��ة «وجبتين فل�سفيتي� � ��ن خفيفتين» :ما نعرف� � ��ه وما ال نعرفه
كبار
(بو�� � ��ش والبيه� 2000 ،أ) ،الواقعية والتزييف (بو�ش والبيه 2000 ،ب) .كما كتب اثنان من ِ
خ�صي�صاً أ
طفال هما( :فران�سواز بالبار) (2006م) عن (جاليليه
لل ِ
علم� � ��اءِ المعرفةِ الفرن�سيين ّ
و�آين�شتاي� � ��ن) ،و(جان م� � ��ارك ليفي ليبلوند) (2008م) كتب (ما هو العل� � ��م؟) .ن ُِ�ش َر العمالن في
ن�شر (بايار) .هذه المجموع ُة من الم�ؤ
مجموع� � ��ةِ «م�ؤ
تمرات
تمرات
ِ
ٍ
ٍ
العلم» في ِ
دار ِ
�صغيرة حو َل ِ
طفال .فهي في الواقع
الن�شر
زخم
المعا�صر للفل�سفةِ مع ا أل ِ
ِ
ِ
ال�صغير ِة هي �أي�ضاً �إحدى عالمات ِ
ت�سجي � � � ٌل لـ«م�ؤتمرات أ
الوطني
الدرامي
للطفال ف� � ��ي جامعة (لوميير)» التي ينظّ مها المرك � � � ُز
ُّ
ُّ
يتحدث الفال�سف ُة �أو العلماءُ �أو الم�ؤرخون مدة
لمدين� � ��ة (مونتروي) منذ �أيلول ع� � ��ام (2006م).
ُ
الجمهور .وحذا حذوهم (والتر بنجامين)( )9الذي
�أربعين دقيقةً ،ثم يتركون مجاالً للنقا�ش مع
ِ
يقدم ال ّنا�شر تقريراً
كتب بين عامي (1932 -1929م) برامج � أ ٍ
طفال إ
ثم ّ
للذاعة ا أللمانيةِ  ،ومن ّ
عن مداخالت المفكّر.
طرح
�شر المعا�صرةُ �أي�ضاً لدى ا أل ِ
�شر �أو �صناع ُة ال ّن ِ
دور ال َّن ِ
طفال بالقدر ِة على ِ
قر ُ
وهك� � ��ذا ،تُ ُّ
فهم الوجودِ
ا أل�سئلةِ المعقد ِة لنظر ّيةِ المعرفةِ  ،وتز ّودهم با أل ِ
قدم في ِ
دوات التي تمكّنهم من ال ّت ِ
والعال َِم.
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يمان
لل ِ
�إذن ،يمكنن� � ��ا العم � � � ُل ب� أ ِ
هبي إ
ال�س ّ
�سلوب ال ّتفكي� � � ِ�ر ّ
حري ،فالطّ فول ُة هي الع�ص� � � ُ�ر الذَّ ُّ
�ال ،وكما قال (فان�سان جوف) (1993م)�« :إنه قب� � ��و ٌل
مبهج للخيال» (�ص  .)86ولح�سن
بالخي� � � ِ
ٌ
التقب � � � ُل تماماً ،وهو الذي ي�ؤث ُّر في ك ِّل مرة تُق� � � َ�ر� أ فيها ق�صةٌ ،فالطّ فل
الح� � ��ظ ،ال يختفي هذا
ّ
جوهري
تقارب
ثم ،هناك
مرة يُفتح فيها
طح في كل ٍ
ٌّ
ٌ
ٌ
كتاب .ومن ّ
ال�س ِ
الموجود داخلنا يطفو على َّ
ثم الفل�سفةِ �أي�ضاً .وهك� � ��ذا ،كما قال (فان�سان
بي� � ��ن الطفولةِ
ِ
�ور وا أل ِ
والخيال والت�ص� � � ِ
دب ومن َّ
لكن هذه
ج� � ��وف) (1993م)« :الق� � ��راءةُ هي �أوالً وقب� � ��ل كل �شيءٍ
انتقام للطفولةِ »�� � ��( ،ص َّ .)87
ٌ
للهروب
متهو ٍرة
رغبة
عالم
ِ
تتم من خالل ٍ
ِ
ّ
الخيال ال ُّ
ال�ساذج � � � َة والمطلق َة �إلى ِ
المغ� � ��ادرةَ الرائع َة ّ
الهروب فح�سب ،بل ي�سعى الطف ُل �أي�ضاً من
المرح �أو
ب�سيطة في
رغبة
من
ٍ
الواقع� ،أو من خالل ٍ
ِ
ِ
ِ
�سا�سية ،ويعطي نف�سه �أم ً
ال جد ّياً في التو�صل
�ات عن �أ�سئلتهِ ا أل
خ� �ل��ال القراءة �إلى �إيجادِ �إجاب� � � ٍ
ّ
�إل� � ��ى �إيجاد معن� � ��ى في تجربته ،والقراءةُ �أي�ضاً هي محاول ٌة للبح� � � ِ�ث عن الذّ ات وعن ا آلخرين.
دب في الواقع �أن ي�سمح أ
يمكن أ
ب�شكل �أف�ضلَ ،وجعلِهِ �أكثر و�ضوحاً ،فمن
طفال بفهم العال َِم
لل ِ
لل ِ
ٍ
تمهيدية ال تُن�سى
تجربة
�ول على
تقديم
خ� �ل��ال
ق�ص�ص ذات مغزى لهم �سيتمكنون من الح�ص� � � ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ال�صغاءِ طرحوا
لدخ� � ��ول عالم
الفكر وال� � ��ذكاءِ
والجمال ،ألن ا ألطفا َل �إذا ما �أوليناه� � ��م ح�سن إ
ِ
ِ
خالق وعن
�أ�سئل � � � ًة ميتافيزيقي ًة محيرةً .فهم يطرحون �أ�سئل � � � ًة عن
ِ
الموت وعن الحريةِ وعن ا أل ِ
يقدم لنا ا ألطفا ُل هذه
الن�ساني� � ��ة
العالق� � � ِ
بم�صداقية �أكبر من ٍ
�ات إ
ٍ
عدد ٍ
كبير من المراهقي� � ��نّ .
يجب �أن نغتنم
ذاتية ،لذلك
للده�شةِ �أمام العالم ،ويطرحون ا أل�سئلة دون
رقابة ٍ
ٍ
التجربة ا أل�صلية ّ
ُ
نف�سهم.
ماح لهم
بالم�ضي قدماً في �سعيهم ،وتعليمهم تدريجياً �أن يفكّروا ب� أ ِ
لل�س ِ
هذا الف�ضو َل ّ
ّ
ال�سبب يتخطّ ى مفهوم المتعة ،فيمكنك �أن
ال
ِ
دب عل� � ��ى الترفيهِ
يقت�صر ا أل ُ
ُ
الب�سيط ،ولهذا ّ
وقت ممت� � � ٍ�ع ،و�سرعا َن ما يُن�سى .هذه
ت�سع� � ��د كثيراً بقراءة ن�ص ل� � ��ن
كثر من ق�ضاءِ ٍ
َ
يجلب لك � أ َ
عام .يمكنُنا �إجراءُ التحليل
الفن
الخا�صي � � � ُة لي�ست فريد ًة من ِ
نوعها في ا أل ِ
دب ،بل ف� � ��ي ِّ
ٍ
ب�شكل ٍّ
ّ
أ
أ
دبي في حالتنا هذه  -هو
نف�س� � ��هِ للمو�سيق� � ��ا والر�سم وال�سينما ،فالعمل
الفني � -ي العم� � ��ل ال ُّ
ُّ
ع�شوائي ي�سمح لن������ا ب�إعطاءِ معنى للوجود ومعنى للعالَم.
لقاء
عم������ ٌل
مبدئي ،وهو كيمياءُ ٍ
ٍّ
ٌّ
عمال
كثير من ا ألطف� � ��ال مكا َن االلتقاءِ الوحيدِ
الممكن مع هذه ا أل ِ
ِ
تُع� � � ّ�د المدر�س ُة بالن�سبةِ �إلى ٍ
�سا�سي
الغر�ض ا أل
واالنفتاح على ا آلخرين ،وهو
نف�سهم،
وجمال
التي �ستقودهم بذكاءٍ
ِ
الكت�شاف � أ ِ
ُ
ٍ
ِ
ُّ
دب.
من الفل�سفةِ وا أل ِ
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الهوام�ش
( -)1جيل دولوز :فيل�سوف فرن�سي ،كتب في الفل�سفة وا ألدب والفنون الجميلة.
يعد رائد �س�ؤال ال�سرد.
( -)2بول ريكور :فيل�سوف فرن�سي وعالم �إن�سانيات معا�صرّ ،

( -)3بورخي�س :كاتب و�شاعر وناقد �أرجنتيني.

ال�سكندرية (م�صر) ،وهي م�ؤلفة ور�سامة لكتب أ
الطفال والق�ص�ص الم�صورة.
( -)4ناديا فيجتو :المعروفة با�سم ناديا ،من إ

( -)5جيانغ هونغ ت�شن :كاتب ور�سام �صيني ناطق بالفرن�سية.

( -)6فان�سان جوف� :أ�ستاذ ا ألدب الفرن�سي ،له �أبحاث في نظرية القراءة.

( -)7مي�شيل بيكيمال :كاتب فرن�سي.

( -)8كلير بينرا�س مارتل :كاتبة ومترجمة لكتب ا ألطفال ،تحمل درجة الماج�ستير في الفل�سفة.

( -)9والتر بنجامين :فيل�سوف �ألماني وناقد �أدبي و�إن�ساني.)1940 -1892( ،
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لي�س بالكثرة وحدها يعي�ش المبدع

آ�فاق المعرفة

لي�س بالكرثة وحدها يعي�ش املبدع
الراعي
علي ّ

ثمة ظاهرة في الو�س ��ط الثقافي ،وهي متوافرة بكثرة في الم�ش ��ه َدين ال�س ��ردي والب�ص ��ري،
بمعنى ُيمكن �أن نرى كثير ًا من مالمحها� ،سواء في الرواية� ،أم الق�صيدة� ،أم الق�صة ،وحتى في
والغنية ،و�أي�ض ًا في اللوحة الت�شكيلية ،وفي أ
الن�ص الم�سرحي والدراما أ
الداء التمثيلي ،وحتى
الخراج في الفنون الدرامية كلّها :م�سرح� ،سينما ،دراما تلفازية...
في طريقة إ
البداعي ،وهو ما ُيمكن �أن يوقع تلك
مالم ��ح تل ��ك الظاهرة تتجلى في الكثرة في النت ��اج إ
الكثرة في منحيين :أ
الول إ�يجابي ،والثاني يقع تحت عنوان ال�سلبي...

واليجابي
ال�سلبي إ

اليجاب� � ��ي؛ ال� � ��ذي يتمظهر في «ا أل�سلوب» بمعن� � ��ى �أن ي�صير للمبدع �أ�سلوب� � ��ه الذي يُم�سي
إ
هوي � � � ًة �إبداعية ل� � ��ه� ،إذ �إ َّن المتلّقي إلبداعه يعرفه من �أول جملتين ف� � ��ي ن�صه �سواء كان ق�صة
مقال �صحفي .وف� � ��ي اللوحة الت�شكيلية �أي�ضاً؛ ت�صير له تكاوينه
�أم ق�صي� � ��دة� ،أم رواية� ،أو حتى ٍ

الخا�ص� � ��ة ،و�ضربات ري�شته المميزة ،وخطوطه الت� � ��ي يُعرف بها ...باخت�صار ي�صير «ا أل�سلوب»
البداعية التي ي�صوغ بها ن�صو�صه و�أعماله الفنية بهذا ا أل�سلوب المـُفارق.
عدته إ
ّ
ا أل�سل� � ��وب الذي تكاد تجم� � ��ع التعريفات على �أنه «طريقة الكاتب ف� � ��ي التعبير عن موقف،
والبان� � ��ة عن �شخ�صيته ا ألدبية المـُتميزة عن �سواها :في اختيار المفردات ،و�صياغة العبارات
إ
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�أدوني�س

�سعد اهلل ونو�س

ت�صور كثيراً ما ُربط بعبارة (بوفون) ال�شهيرة« :ا أل�سلوب هو الرجل
والت�شبيهات البالغية» .وهو
ّ
نف�سه».

النتاج �إلى التكرار،
لك� � ��ن في المقلب الثاني؛ قد يو�صل ا أل�سلوب �صاحبه وال�سيما مع كثرة إ
وه� � ��و الجانب ا آلخر ال�سلبي من الكث� � ��رة ،والحقيقة �أن المـُكثرين قلّما نجا �أحدهم من التكرار
عل� � ��ى الرغم من براعة ا أل�سلوب ،وهن� � ��ا من المـُفيد �أن نذكر بع�ض ه � � ��ؤالء الناجين القلة في
«المتحول»
الم�شهد الثقافي ال�سوري ،ولع ّل في ر�أ�س تلك القائمة كان �أدوني�س الذي كان هاج�سه
ّ

على الرغم من �إقراره بــ«الثابت» .و�أهمية نتاج �أدوني�س هو عدم ركونه �إلى اليقينات ،وتركيزه
الدائ� � ��م على �أن الحقيقة م�ستقبلية ولي�ست من الما�ضي ،بمعنى �أنه يُخطئ َم ْن يظن �أنه قب�ض

عل� � ��ى الحقيقة ،و�أ�صبحت خلفه� ،إنما الحقيق� � ��ة هي دائماً �أمامنا ،ومن هنا يجب البحث عنها
ب�صياغة جديدة ،وهو ا ألمر الذي �أنقذ �أدوني�س من التكرار ،على الرغم من فرادة
في كل مرة
ٍ

ومفارقته لل�سائد دائماً ،وفي هذا المجال؛ يمكن �أن نذكر �سعد اهلل ونو�س في الكتابة
�أ�سلوب� � ��ه ُ
الم�سرحي� � ��ة� ،إذ ن� � � ّ�وع بع�شرات الن�صو�ص الم�سرحية على الرغم م� � ��ن «وحدة» ا أل�سلوب تقريباً،

تنوعه الروائي ،و�إن كان الراهب ل� � ��م يركن كثيراً �إلى
وكذل� � ��ك هاني الراهب في الرواية ف� � ��ي ّ
ا أل�سلوب ،ولي�س با�ستطاعتنا – أ
لل�سف � -أن نعدد كثيراً في هذا المجال.

القلة الناجية
كثير من ا ألدباء والفنانين وك ّتاب ال�سيناريو ،فكان �أن �أم�سوا
ذلك �أن الكثرة كانت غاية لدى ٍ
«خدم � � �اً» أل�سلوب �أق� � ��رب �إلى «القالب» ،وهو ما �أوقع نتاجهم ف� � ��ي مقتل ،و�أكثر ما نلم�س ذلك
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ف� � ��ي الكتابة الدرامية ،فمن بين ما يُق� � ��ارب من ثمانين م�سل�س ً
ال عن البيئة الدم�شقية ،فما كان
ُمتميزاً منها ال يتعدى الخم�سة في �أح�سن تفا�ؤل ،وهنا من ال�سهولة �أن نُعدد الم�سل�سالت التي
كانت متميزة في هذه النوعية من الدراما ،فيما وقعت ال�سبعون ا ألخيرة في «مقتلة» التكرار،
فحتى �آخر جزء من م�سل�سل (باب الحارة)؛ تكون الدراما ال�سورية� ،أو تحت ا�سمها ،قد ق ّدمت
ما يُقارب الثمانين م�سل�سالً ،مما � ُأطلق عليه دراما البيئة الدم�شقية.
وعلى الرغم من هذا الحجم الهائل من هذه الدراما التي � ُأنفق عليها؛ ما يُمكن من خالله

�إقام� � ��ة ع�شر م� � ��دن �صناعية كاملة؛ على الرغم من كل ذلك ،ف�إ ّن ما يُعت ُّد به من هذه الح�صيلة
الهائلة ال يتجاوز عدد �أ�صابع اليد الواحدة ،وما تب ّقى تدخل جميعها في خانة التلفيق الفنتازي
وال�ساءة ل�سورية ولعا�صمتها العتيقة.
الدرامي ،إ
�أما الم�سل�سالت التي مثَّلت فع ً
ال هذه البيئة؛ فهي:

� -١أ�سع� � ��د الوراق �س� � ��واء بن�سخته �سنة (١٩٧٥م) عن ق�ص� � ��ة (اهلل والفقر) أ
للديب �صدقي
�إ�سماعي� � ��ل ،و�إخراج :عالء الدي� � ��ن كوك�ش� ،أم بن�سخته �سنة (٢٠١٠م)� ،إخ� � ��راج :ر�شا �شربتجي،
و�إعادة كتابة :هوزان عكو.
 -٢حمام القي�شاني� ،إنتاج (١٩٩٤م) ،ت�أليف :دياب عيد ،و�إخراج :هاني الروماني.
� -٣أخوة التراب؛ �إنتاج (١٩٩٦م) ،ت�أليف :ح�سن .م .يو�سف ،و�إخراج :نجدة �إ�سماعيل �أنزور.
 -٤بواب الريح� :إنتاج (٢٠١٤م) ،ت�أليف :خلدون قتالن ،و�إخراج :المثنى �صبح.
 -٥بروكار� :إنتاج (٢٠٢٠م)� ،إخراج :محمد زهير رجب.

كذل� � ��ك نلم�س ا ألمر لدى بع�ض ال�شعراء وال�شاعرات الذي� � ��ن ال يملّون �إ�صدار المجموعات
ال�شعري� � ��ة ،م� � ��ع �أن الفرق بين �أول مجموعة و�آخ� � ��ر مجموعة �أ�صدره� � ��ا �أو �أ�صدرتها ال يتعدى
الـ«ميليمت� � ��ر» الواحد .مع � أ ّن بع�ض المبدعين من خلّد نف�سه مبدعاً بق�صيدة يتيمة ،وهذا كان
البداعية ،فهناك كثير من ال�شعراء الذين يُطلق عليهم (�شعراء الواحدة) منهم
على مر الع�صور إ
دوقل� � ��ة المنبجي �صاحب «يتيمة الدهر»� ،أو كما ُعرفت �أي�ض � � �اً بـ(الق�صيدة القاتلة) ،وع�شرات
واحد من ال�شعر ،ومن المهم هنا �أن نذكر � أ َّن م�صطلح
ال�شعراء الذين ما يزالوان يُذكرون ببيت
ٍ
�أ�صح� � ��اب الواح� � ��دة؛ يعود �إلى ابن �سالم الجمحي �إذ يع ّده النقاد؛ �أول ما ورد في كتابه طبقات
فح� � ��ول ال�شعراء ،وكان يعني به ال�شعراء الذين �أجادوا ف� � ��ي ق�صيدة واحدة مع �أن لهم ق�صائد
�أخرى كثيرة �أو قليلة ،وعلى هذا المعيار الخا�ص جعل ابن �سالم معلقة عنترة بن �شداد الميمية
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واحدته؛ ألنها نادرة بر�أيه ،على الرغم من �أن له �شعراً كثيراً� ،إ�ضافة �إلى �أنه ر�أى �أن طرفة بن
العب� � ��د �أ�شعر النا�س؛ له واحدته �أي�ضاً هي معلقته الم�شهورة� ،إذا ما قورنت ب�أف�ضل واحدة ألي
�شاعر �آخر غيره ،وذلك على ما يُخبرنا به ال�شاعر والناقد العراقي محمد مظلوم.

وها هو �سلفادور دالي يقول� :إ ّن الفنان الهولندي «فيرمير» �أهم فنان في العالم ،وللتذكير
ف � � ��إ ّن «فيرم� � ��ي» ر�سم في حياته كله� � ��ا خم�ساً و�أربعين لوحة فح�سب .وف� � ��ي �سورية على �سبيل
المثال؛ ثمة �أ�سماء فنية عالية ،يظن المرء �أن لديها ع�شرات المعار�ض داخل �سورية وخارجها،
غير �أن الحقيقة � أ َّن معظم م�شاركاتهم كانت في المعار�ض الجماعية ،وفي هذا المجال ّيذكرنا
الفنان والناقد الت�شكيلي ع�صام دروي�ش بالفنانين :غ�سان ال�سباعي ون�ش�أت الزعبي ،على �سبيل
كثير من مراحل تجربتهما
المث� � ��ال ،اللذين اقت�صرت م�شاركتهما على المعار�ض الجماعية في ٍ
الفنية الطويلة ،وبر�أي دروي�ش�« :إن الم�س�ألة لي�ست بكثرة المعار�ض ،و�إنما بالقدرة على تقديم
والقن� � ��اع ،»...واليوم في الم�شهد الت�شكيلي ال�سوري؛
الدها�ش إ
البداعي القادر على إ
الجدي� � ��د إ
من النادر �أن تجد اختالفاً بين �أعمال المعر�ض ا ألول للفنان الت�شكيلي ،و�أحدث معر�ض �أقامه؛
فا أل�سلوب ه� � ��و نف�سه ،وال�شواغل هي نف�سه� � ��ا ،بالتكاوين والخطوط ،وطريق� � ��ة تجاور ا أللوان
وغيرها!
وهنا نُذكّر �أي�ضاً �أن �صاحبة رواية «ذهب مع الريح» وهي رواية للكاتبة ا ألمريكية مارغريت
ميت�ش� � ��ل ،التي �أ�صدرتها �سن� � ��ة (1936م)؛ هي الرواية الوحيدة للكاتبة ،وكانت قد بد�أت كتابتها
بع� � ��د �أن �أ�صيبت بمر�ض �أجبرها على المكوث في البيت مدداً طويلة ،ولم تكتب غيرها البتة،
تل� � ��ك الراوية التي �أذاع� � ��ت �صيت �صاحبتها في م�شرق العالم ومغرب� � ��ه ،جنوبه و�شماله ،ونالت
كثير من ا ألفالم ،ولي�ست مارغريت ميت�شل وحيدة في هذا
كثيراً من الجوائز ،كما اقتب�س عنها ٌ
المجال؛ فهناك على �سبيل المثال :عبا�س محمود العقاد وروايته (�سارة) ،ومحمد ح�سين هيكل
ورواي� � ��ة (زينب) ،وج.د �سالنجر وروايت� � ��ه (الحار�س في حقل ال�شوفان) ،وال�شاعرة �سيلفيا بالث
م�ؤلف� � ��ة (الناقو�س الزجاجي) ،التي غالباً ما يُرجع النقاد �سبب االكتفاء بهذه الرواية الوحيدة،
ب�أنها تكاد تكون خال�صة التجربة الحياتية وزبدتها.

«الورطة» العربية الخال�صة
ثمة «ورطة» يع ّدها كثيرون خا�صة عربية� ،أي �إنها موجودة في ثقافتنا العربية فح�سب ،وهي
البداعي بكامله،
بعمل واحد يبني عليه «مجده» إ
�أن يُع� � ��رف الكاتب ،وغالباً الكاتب -الروائ� � ��يٍ ،
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بحي� � ��ث ي�أتي كل م� � ��ا يكتبه بعده تنويعاً عليه� ،أو �صدى له ،وغالب � � �اً يكون هذا العمل هو الرواية
البداع
ا ألول� � ��ى� ،أو العمل الكتاب� � ��ي ا ألول ،ذلك �أن كثيراً من المبدعين ف� � ��ي مجاالت ،ومناحي إ
ا ألخ� � ��رى يقعون في مثل هذه «الورطة» ،و�إن كانت غالبة ف� � ��ي الرواية� ،إذ ي�صير العمل كبي�ضة
الديك ،كما تقال عاد ًة عن هذه الحالة ،و�إذا ما �أردنا عر�ض عدد من ا أل�سماء الروائية العربية،
ف�سنجهد الذاكرة كثيراً لجعلها تتذكر �أكثر من عمل ا�شتهر به الكاتب� ،أو �أ�شهرهُ ال فرق.

ال�شكالية ،ف � � ��إ ّن كثيراً من كبار �شعراء
ول� � ��و رجعنا �إلى ما�ضي هذه إ
ال�سالم ،قد ال يُعرف� � ��ون �سوى بق�صيدة واحدة،
العربي� � ��ة ،ومنذ ما قبل إ
ببيت �شع� � ��ري واحد من ق�صيدة� ،أي حتى
وق� � ��د ال يُعرف ال�شاعر �سوى ٍ
�إنّه ال يُعرف بق�صي� � ��دة كاملة ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون هذا البيت هو
�أق� � ��وى� ،أو �أف�ضل ما كتب ،حتى ليبدو مثل هذا العمل كمن و�ضع ح�ساباً
ف� � ��ي الم�صرف ،ي�صرف منه ط� � ��ول الوقت دون �أن ي�ضي� � ��ف �إليه �شيئاً،
وقل� � ��ة من ا ألدباء من نجا� ،أو وجد م�سلكاً للنفاذ من عبء� ،أو ت�أثير هذه
هاني الراهب
«البي�ضة» ،و�ألاّ يكون ديكاً وال بي�ضة ،و�إنما (الدجاجة التي تبي�ض ذهباً)
ف� � ��ي كل م� � ��رة ،لكن مثل هذا الكات� � ��ب كان دائماً نادراً على �سبيل المث� � ��ال لي�س من رواية كانت
ت�ص� � ��در للراحل هاني الراهب دون �أن تُحدث �سجاالً� ،أو جدالً ما ،فالراهب لي�س من �أ�صحاب
البداعية ،هكذا كان فيما يقارب «د�ستة» من
ينوع عليها كامل تجربته إ
الرواي� � ��ة الواحدة ،التي ّ
الرواي� � ��ات �أو �أقل قليالً ،كان قد �أ�صدرها ،منذ روايته ا ألول� � ��ى «الوباء» وحتى الرواية ا ألخيرة
«ور�سمت خطاً في الرمال» ،وهكذا كان �سعداهلل ونو�س في كل ما كتبه من م�سرحيات ،ي�شترك
مع الراهب في هذا التفرد وال�سجال والجدل.

إ�ثارة الجدل

البداعي من جدل،
ه� � ��ل ا ألمر يكمن هن� � ��ا في هذه النقطة تحديداً؟! �أي فيما يثيره العمل إ
عمل
ثم فالكاتب الذكي هو من ي� � ��و ّزع (جدله) على كل ما يكتب في كل مرة ،ولي�س على ٍ
وم� � ��ن ّ
البداعي م� � ��ن �سجاالت كانت �أن
واح� � ��د فح�س� � ��ب ،وهل ألجل هذا الجدل ال� � ��ذي يثيره العمل إ
الثارة ،وال�سجاالت ،ليحقق
ا�شتهرت روايات لكاتب دون �أخرى ،ف�صار بع�ضهم يفتعل مثل هذه إ
م� � ��ا حقق� � ��ه في عمله ا ألول ،وهل من هن� � ��ا �أي�ضاً ،كان �أن انتبه بع�ض الك ّت� � ��اب �إلى هذا ا ألمر،
فحينما وجدوا �أنه لي�س ب�إمكانهم تقديم العمل الذي يُثير ال�سجاالت والجدل ،كفوا عن الكتابة
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البداعي؟! وهل ج� � ��اء �أمر ب�أن يحمل العمل ا ألول
تمام � � �اً ،واكتف� � ��وا بما قدمه لهم « وحيدهم» إ
مهم� � ��ة و�ضع الكاتب في م�صاف المبدعين ،ذلك � أ ّن �صاحبه ي�ضع كل خبرته ،وكامل التجربة،
البداعي فيما بعد،
الفال�س إ
وبمنته� � ��ى التقنية فيه ،وهو ا ألمر الذي ي�ض� � ��ع الكاتب على �سكة إ
يقدمه بعد ذلك من كتابة ،على ا ألقل كتابة تُ�ضاهي العمل ا ألول ،وكان عليه
فلم يعد لديه ما ّ
�أن يعتا�ش عليه �إلى ما النهاية؟!

كثير منهم ت�سويغات ،ووجهات نظر
كثير من الكتاب بهذا ال�ش�أن ،كان لدى ٍ
في حواراتي مع ٍ
كثي� � ��رة لخلود العمل ا ألول على ح�ساب ما يليه م� � ��ن �أعمال؛ منها طليعية العمل ا ألول ،وحراثته
في ا ألر�ض البكر ،التي لم تكن معروفة �سابقاً ،فكان �أن طغى على بقية �أعمال الكاتب ا ألخرى،
يف�سر جمال الغيطاني على �سبيل المثال طغيان «الزيني بركات» على كل ما كتب� ،أو � أ ّن
ومن هنا ّ
هم رئي�سي يُنوع عليه في كل ما يكتب� ،أو �أنها (لعبة) النقد التي تُ�سلّط ا أل�ضواء
كل كاتب لديه ٌّ
ل�سبب �أو آلخر
ل�سبب �أو آلخر ،وتتجاهل كل ما يكتبه فيما بعد
الكا�شفة على عمل واحد للكاتب
ٍ
ٍ
�أي�ضاً؟! �أو �أنه القارئ – �إن وجد -المـُبتلى بذاكرة كغربال هنا تبدو االحتماالت كلّها واردة.

وليمة ألع�شاب البحر
وكان كاتبنا الكبي� � ��ر حنا مينه؛ قد اعتاد حينما كان في
�أوج عطائه� ،أن يُقدم للق� � ��راء رواية كل �سنة ،وذلك بموجب
عقد بينه وبين �إحدى دور الن�شر اللبنانية.

ا�ستفتاء للقراء المـُتابعين ،ولي�س اال�ستفتاء
لكن لو �أجرينا
ً
عدد
الذي يكون على مبد� أ العينة الع�شوائية ،وكان ال�س�ؤالّ :
�أ�سم� � ��اء ثالثة �أعمال من نتاج هذا المبدع؟ ترى كم ي�ستطيع
عدد .من خالل طرحي ل�س�ؤال كهذا – باعتباري
المـُجيب �أن يُ ِّ
حنه مينه
الجابة غالباً ما تقف عند «ثالثية بحار» .ذكرت حنا مينه على
ل� � ��م �ألج � � �� أ �إلى ا�ستفتاء– كانت إ
الرغ� � ��م من ال�شهرة الوا�سعة التي ح ّققها في مغارب العال� � ��م وم�شرقه ،فما بالك با ألقل �شهرة،
ومثل� � ��ه �أي�ضاً الروائي حيدر حيدر ،فلم يتذكر كثيرون �سوى رواية (وليمة ألع�شاب البحر) التي
ودم �صاحبه� � ��ا التكفيريون وطيور الظالم ،مع �أنني – وهذه وجهة
�أث� � ��ارت جدالً يوم هدر د َمها َ
نظر �شخ�صية – �أجد � أ ّن (�شمو�س الغجر) ال تقل عنها �أهمية �إن لم تتفوق عليها؟!
ومثله في هذا ال�ش�أن كثيرون منهم :عبد ال�سالم العجيلي ،وغيره.
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مفترق المطر
خو�ض ا ألديب يو�سف المحمود بال�شّ عر الذي كان ي�شهد نه�ضة في ثالثينيات القرن
�أول ما ّ
الما�ض� � ��ي ،ول� � ��ه «�سوقه» ،وال�سيما في �شعر المراثي ،والذي تزام� � ��ن مع دخول �صحيفة «�صوت
الح� � ��ق» � أ ّول مرة �إلى قريته – كفر �شاغ� � ��ر -في منطقة الدريكي�ش ،في المفترق ا آلخر وب�سبب
تع�سف االنتداب الفرن�سي ،وم�ص� � ��ادرة موا�سم الحرير ،المو�hسم الرئي�سة لتلك القرى ،ي�صبح
المحم� � ��ود �صحفياً � أ َّول مرة من خالل مجلتي «ال�صباح» الدم�شقية و«العرفان» التي ت�صدر في
ال�ضيع والريف و�شجونه �صحافة دم�شق ،ال�سيما
�صي� � ��دا ...وهنا و أل ّو َل مرة �أي�ضاً تدخل �أخبار ّ
عندما ا�شتغل مرا�س ً
ال من �ضيعته �سنة (1964م) ل�صالح �صحيفة «اليقظة» الدم�شقية!!..

يتذك� � ��ر يو�سف المحمود �أنه كتب ال�شعر خالل درا�ست� � ��ه الثانوية ،وما دونها ،وهو من النوع
ال�ساخ� � ��ر ـ الهجاء ـ والذي كان ين�شره من خالل ملح� � ��ق الدنيا ،فكتب خم�سين ق�صيدة جمعها
في مخطوط بعنوان« :تي.تي..تي.تي» وبعد الجامعة وجد �أن ال�شعر قد غادرهُ ولم يلتقيه بعد
ذل� � ��ك ،فاتجه لكتاب� � ��ة الق�صة والرواية ...و�أول كتابة ق�ص�صية كان� � ��ت «المف�سدون في ا ألر�ض»
ومعظم ق�ص�صها ن�شره في مجلة «النقاد» التي كان يحررها �سعيد الجزائري ،وبعد ذلك كانت
ثم ،كان� � ��ت مجموعته التالية «�سالمات �أيها ال�سعداء».
مجموع� � ��ة «البيت الذي لم يُجدد» ،ومن ّ
غي� � ��ر �أن المطبوع الوحيد ليو�سف المحمود هي روايته ذائع� � ��ة ال�صيت «مفترق المطر» ،التي
كانت با أل�سا�س ق�صة ق�صيرة من �ست �صفحات ،كتبها �سنة (1956م) ،وعندما راح يعيد كتابتها
بع� � ��د ثالث �سنوات امتدت الق�صة لت�صبح (� )250صفحة ،كان عنوانها في البداية «الديكتاتور
ال�صغي� � ��ر» ،ت � � ��ؤرخ لواقع الن�صف ا ألول من الق� � ��رن الع�شرين ،مرحلة الم � � � ّد المهجري وال�سفر
والعودة و«الالعودة»...

يرح� � ��ل يو�سف المحمود منذ ب�ضع �سنين دون �أن ينتبه لغيابه �أحد ،وتبقى «مفترق المطر»
المطب� � ��وع الوحي� � ��د له .وهي كما باح لي مر ًة لها اثنتا ع�ش� � ��رة �شقيقة مخطوطة ،محفوظة في
تر نور الطباعة بع� � ��د ،حيث تقوم زوجت� � ��ه بنف�ض الغبار عنه� � ��ا كل حين .يو�سف
�أدراج� � ��ه ل� � ��م َ
المحم� � ��ود الذي ق�ضى �سنوات عمره المهنية يكتب العمود ال�شهير ال�ساخر في �صحيفة الثورة
«�إلى من يهمه ا ألمر» كان قد ذاع �صيته �أديباً
برواية وحيدة!!
ٍ
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أ�يامي مع جورج طرابي�شي ...اللحظة ا آلتية
عبد اهلل حجار

�ص� � ��در الكتاب عن دار الن�شر «م� � ��دارك» في �آب
كتبت
ع� � ��ام (2020م) ،ويت�ألف م� � ��ن (� )187صفحة،
ْ
منها (� )150صفحة أ
الديبة هنرييت عبودي ،ح ّدثتنا
فيها عن ذكرياتها وم�سيرة حياتها مع جورج منذ �أيام
التع� � ��ارف والخطوبة ع� � ��ام (1958م) ،والزواج بحلب
(1962م) ،واالنتقال للعمل معاً في دم�شق (1963م)،
ثم النزوح �إلى بي� � ��روت عام (1972م) ،والمتابعة �إلى
باري�� � ��س (1984م) والعي�ش فيها ثالث� � ��ة عقود ونيف
حيث كان رحيل جورج في (� 16آذار 2016م).
�ضم الكتاب مقابل� � ��ة حوارية� ،ضمن ()50
كم� � ��ا ّ
�صفح� � ��ة� ،أجراها مع ال�سيدة هنرييت نا�شر الكتاب
و�صدي� � ��ق العائلة .كم� � ��ا كان هن� � ��اك ،و�ضمن ()15
�صفح� � ��ة�« ،شذرات عن ج� � ��ورج طرابي�شي» ل�صديق
الروح المفكّر الليبي محمد عبد المطّ لب الهوني،
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تلتها �ضمن (� )20صفحة مقالة المفكر جورج بعنوان «�ست محطات في حياتي» �سبق �أن ن�شرت
ف� � ��ي (� 23شباط 2015م) ،وكانت �آخر ما ن�شر له .ر�أى النا�شر �إعادة ن�شرها ألهميتها في حياة
و�ضمت ال�صفحات الع�ش� � ��ر ا ألخيرة مجموعة من ال�صور ال�شخ�صية للمفكّر
جورج طرابي�شي.
ّ
جورج وعائلته ،وقد �أهدت ا ألديبة الكتاب �إلى بناتها الثالث مايا وريما وياره.

بعد قراءتي لكتابَي ا ألديبة هنرييت ا ألخيرين «وداع ًا يا ماردين» و«حلب على نهر ال�س���ين»،
ازداد �شوقي للح�صول على ن�سخة من الكتاب الجديد الذي يتكلّم على �صديق مراحل الدرا�سة
العدادي� � ��ة والثانوية والحقاً الجامعية التي �أم�ضاها في حلب في مرحلة الخطوبة ،والتي كان
إ
ين ّغ�ص وتيرتها احتجاز ال�صديق جورج �أمام رقعة ال�شطرنج في بيتي عن الذهاب �إلى الخطيبة
حر من الجمر(.)1
التي تنتظره على � أ ّ

قر�أت الكتاب مرتين خالل �أقل من �أ�سبوع و�أ�شّ رت بالقلم تحت ا ألفكار العري�ضة والمهمة
الت� � ��ي تابعتها ،فيما م�ضى عن بع� � ��د ،بعد مغادرة جورج �إلى دم�شق ع� � ��ام (1963م) و�أتابعها
ا آلن بوقائعه� � ��ا الدقيقة ترويها بب�ساطة وحميمية �أديبة حقيقية ورفيقة درب عانت و�شاركت
باللم� � ��ام بتفا�صيلها التي غابت عني قبل قراءتي
وعب� � ��رت خير تعبير .وكانت فرحتي كبرى إ
ّ
الكتاب.
نتهجها في كتابة التاريخ،
�س�أ�ضع �ضمن رباعية الزم� � ��ان والمكان إ
والن�سان والعمران التي � أ ُ
محط� � ��ات فاعلة في كرونولوج� � ��ي ال�صديق جورج على �ضوء مذك� � ��رات زوجته الوفية ،وبع�ض
الفتوة والدرا�سة الثانوية:
معلوماتي عنه �أيام
ّ
�ضمت �ستة �أبناء ذكور.
ولد بحلب في ( 6ني�سان 1939م) ،كان البكر في عائلة ّ

وكنت زميله في ال�صف،
ن� � ��ال �شهادة الكفاءة في مدر�سة القدي�س نيقوالو�س عام (1954م)،
ُ
ونال ال�شهادة الثانوية الفرع ا ألدبي عام (1957م) ،انت�سب �إلى حزب البعث العربي اال�شتراكي
وهو في الثالثة ع�شرة من العمر.

�سجل في كلية ا آلداب في جامعة دم�شق عام (1957م) ،وعمل محرراً في جريدة «البعث».
ّ
ُ
أ
حين �إعالن الوحدة بين م�صر و�سورية �غلقت الجريدة ،وعاد �إلى حلب يعمل في التدري�س في
العدادية .تعارف عن طريق ال�صديق بهجت كركو�ش مع ا ألخت هنرييت عبودي التي
مدار�سها إ
تدر�س الحقوق في جامعة القدي�س يو�سف في بيروت ،وكان وا�سطة التعارف المحبة الم�شتركة
للكتاب ،وكانت الخطوبة عام (1957م).
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تخ� � � ّ�رج جورج في كلية ا آلداب (ق�سم اللغ� � ��ة العربية) عام (1962م) ،وكان ا ألول في دفعته،
مدر�ساً في ثانوية بلدة عفرين بدالً من تعيينه
و ُع ّين � -أيام االنف�صال -ب�سبب انتمائه الحزبيّ -
في مدينته حلب.
العالم،
وان�ضم
مع ثورة الثامن من �آذار (1963م) ُدعي جورج �إلى دم�شق لي�سهم في حقل إ
ّ
�إلى تحرير جريدة «الوحدة» و«الثورة» التي ير�أ�س تحريرها جالل فاروق ال�شريف.

ت� � � ّ�م الزفاف في (� 2آب 1963م) ،وع� � ��اد جورج وهنرييت �إلى دم�شق ليق�ضيا «�أ�سبوع ع�سل»
مدة في
وعين جورج بعد ّ
في فندق قا�سيون قرب �ساحة النجمة .عمال معاً في جريدة الثورةّ ،
خري� � ��ف (1963م) مديراً للبرامج في �إذاعة دم�شق ،وكان م�س�ؤوالً في المكتب الثقافي للحزب
يعبر عن �شكوكه في
حينم� � ��ا بد�أت ت�ساوره ال�شكوك حول النه� � ��ج الثوري للنظام الجديد ،و�أخذ ّ
ال�صحيفة ا أل�سبوعية «اال�ش���تراكي» الت� � ��ي ي�صدرها اتحاد نقابات العمال برئا�سة خالد الحكيم
ويكتب جورج افتتاحية العدد فيها.

من �أجل �أغنية «نهر ا ألردن ما
العالم
بيتحول» ق ّدم جورج ا�ستقالته من إ
الذاعة �إلى وزير إ
ّ
�سام� � ��ي الجندي حينما طل� � ��ب منه عدم �إذاعتها .و�أعلنت �إذاع� � ��ة (�إ�سرائيل) نب� أ اال�ستقالة بعد
ال�سرائيلي الذي �أعدم
ثمان� � ��ي �ساعات على تقديمها ،وكان ذل� � ��ك بف�ضل كوهين الجا�سو�� � ��س إ
الحقاً.

�أ�صدر جورج في بداية عام (1964م) كتابه «�سارتر والمارك�سية» ،وذكر ان�ضواءه تحت �شعار
المادية التاريخية و� أ ّيده كثيرون .نعته مع م�ؤ ّيديه بع�ض المعار�ضين بت�سميتهم «�أ�صحاب ال�شنب
الم�ستع� � ��ار» (ت�شبيهاً له� � ��م ب�ستالين) ،فر ّد عليهم جورج في �صحيف� � ��ة «اال�شتراكي»�« :إن ال�شنب
خير من ذنَب �أ�صيل» .وتذكر هنرييت ف� � ��ي مذكراتها« :لقد دفعنا ثمن هذا الحوار
الم�ستع� � ��ار ٌ
ونيف ،حينما � ُأفرج عن جورج بعد اعتقاله �أربعة �أ�شهر».
غالياً بعد حوالي عامين ّ

انف�ص���ل ج���ورج ع���ن الح���زب ،لكنه لم يهجر ال�سيا�س���ة والن�ش���اط الحزب���ي .التحق بالجناح
الي�ساري لحزب البعث.
في � 24أيلول (1964م) ولدت ابنتهما البكر مايا .كلّفه الدكتور �سهيل �إدري�س بترجمة كتاب
مدة مح� � ��ددة وجيزة .كانت
ج� � ��ان بول �سارت� � ��ر بعنوان «مواقف» ويت�ضم� � ��ن ت�سعة �أجزاء خالل ّ
هنريي� � ��ت تعمل في ال�صفحة الثالثة «الدوليات» من جريدة الث� � ��ورة مع الدرا�سات االقت�صادية
والثقافية واالجتماعية بما فيها ال�سينما والم�سرح.
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دخ� � ��ل جورج ال�سجن مع بداية �أيلول (1966م) وبقي فيه �أربعة �أ�شهر .تدهورت �صحته بعد

�شهري� � ��ن من اعتقاله ،ونقل �إلى م�ست�شفى كلية الطب بدم�شق و�شاهدته زوجته ليلة الميالد مع
تدخل الباهي محمد الجزائري الذي كان في زيارة �إلى دم�شق،
ابنتها مايا ،و�أطلق �سراحه بعد ّ

و�سبق لج� � ��ورج �أن زاره مع الدكتور �سامي الجندي ع� � ��ام (1963م) للتهنئة با�ستقالل الجزائر.
و�سعى الباهي محمد جاهداً حتى �أطلق �سراحه ،وو�صل جورج في الثالثة �صباحاً �إلى بيته في
( 28كانون ا ألول 1966م).
وتذك� � ��ر ال�سيدة هنرييت - ،بروحها المرحة على الرغم م� � ��ن المعاناة -لقاءها ،وهي تزور
ج� � ��ورج في ال�سج� � ��ن �أحد �أيام الثالث� � ��اء ،بال�صديق عبد القادر ني� � ��ال المعتقل منذ حركة (23

�شب� � ��اط 1966م) وهو بكام� � ��ل �أناقته المعهودة في هندامه وتدخين� � ��ه الغليون (البايب) ،وكانت
تمازح� � ��ه قائلة�« :أن�صحك باالبتعاد عن العم� � ��ل ال�سيا�سي ،ريثما يجري ت�أ�سي�س مجل�س لوردات
في بلدنا».

العالم ،و�إعادته �إلى
بع� � ��د خروج جورج م� � ��ن ال�سجن �صدر قرار ب�إنهاء عمله ف� � ��ي وزارة إ
وزارة التربي� � ��ة .وكان وزير التربية في بداي� � ��ة عام (1967م) �سليمان الخ�ش ،وكان ناقماً على
فقرر �إع� � ��ادة جورج �إلى حلب على �أن تبقى زوجته بدم�شق
ج� � ��ورج لكتاباته في «اال�شتراكي»ّ ،

ت�سه� � ��م في تحرير جريدة الثورة ومجلّة «�سورية العربي� � ��ة» ال�شهرية ،التي تو ّزع على �سفاراتنا
ف� � ��ي الخارج بع� � ��د ترجمتها �إلى الفرن�سية .وهكذا انتقل جورج �إل� � ��ى حلب ،بعيداً عن زوجته
العالم نقل جورج للعمل في مجلة
كم� � ��ا في �أيام الخطوب� � ��ة ،وبقي فيها �أ�شهراً .واقترح وزير إ

«المعرف� � ��ة» التابعة لوزارة الثقافة ،لكن الوزير رف�� � ��ض .و�أخيراً بم�ساعي معاون وزير التربية
نقل جورج �إلى دم�شق ليكون مع زوجته وابنته ،وكان ذلك قبل �أيام من اندالع حرب حزيران
الم�ش�ؤومة عام (1967م).

�صر وزير التربية على نقل جورج
م� � ��ع بداية العام الدرا�س� � ��ي الجديد في خريف (1967م) � أ ّ
ثم �أ�صبح مدير معهد القدي�س نيقوالو�س
�إلى حلب .داوم جورج على التدري�س في ثانوية
المعريّ ،
ّ

(مدر�سة التعاون الحقاً) ،وجاء في مطلع �آذار (1968م) خبر نقل جورج �إلى الم�ست�شفى ب�سبب
�أزمة قلبية وغيابه عن الوعي ،ونُ�صح بوجوب الخلود �إلى الراحة .طلبت هنرييت من مديرها
الموافق� � ��ة على نقلها �إلى جريدة «الجماهير» بحل� � ��ب �أو قبول ا�ستقالتها .وافق على نقلها �إلى
الجريدة بحلب ،و�سكنت في �ش ّقة في �شارع في�صل قرب دار ا ألديب وليد �إخال�صي.
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ف� � ��ي حلب � أ ّ�س�س� � ��ت هنرييت نادي ال�سينما� ،أ�سوة بما كان مع وفي� � ��ق ال�صبان بدم�شق ،وكان
كر�س جورج �أوقات
جورج يدير النقا�ش بعد انتهاء عر�ض الفيلم في �سينما الكندي .وفي حلب ّ
فراغه للت�أليف والترجمة بغزارة ،وولدت ابنتهما الثانية ريما بتاريخ (�19آذار 1972م).
ف� � ��ي �صيف عام (1972م) عر�ض علي� � ��ه �صديقه ونا�شره ب�شير الداعوق رئا�سة تحرير مجلة
قدم جورج طلب ا�ستيداع من �أجل التح�ضير للدكتوراه
«درا�سات عربية» التي ت�صدر من بيروتّ .
حملت على ظهر حافلة (بو�سطة)
ف� � ��ي لبنان ،ولم ي�أخذا معهما �إلى بيروت �سوى المكتبة التي ّ
م� � ��ع اللوحات المهداة م� � ��ن بع�ض الفنانين من �أمثال فاتح المدر�س ول � � ��ؤي كيالي و�أدهم وعلي
�إ�سماعيل...و�صال بيروت في (� 23أيلول 1972م).
وفي  24ت�ش���رين الثاني من عام (1972م) �أ�ص���يب جورج بذبحة �صدرية بقي فيها في العناية
و�سمح له بمغ� � ��ادرة الم�ست�شفى �شرط الخلود �إلى الراحة التامة .كانت هذه
الم�ش� � � ّ�ددة �أ�سبوعاًُ ،
ً
فا�ص�ل�ا في حياة ج���ورج �أطاحت بتطلّعات���ه إ�لى الريادة في م�ض���مار
الذبح���ة ال�ص���درية خط��� ًا
ال�سيا�س���ةَ ،
ليح�ص��� َر
وطوى �ص���فحة الما�ض���ي الن�ض���الي وهو في الثالثة والثالثين من العمر،
ُ
نف�سه في دور المثقّ ف النه�ضوي الهرطوقي الجريء ال�ضليع في الفل�سفة وا ألدب وعلم النف�س
َ
وال�سالميات مع �شبه قطيعة مع العالم ال�سيا�سي ،كما ترك التدخين نهائياً.
إ

ف� � ��ي (ني�سان 1975م) اندلعت الح� � ��رب ا ألهلية في بيروت ،وعا�� � ��ش �أهلها – ومنهم جورج
وهنريي� � ��ت -ف� � ��ي دوي االنفجارات؛ هنرييت تعمل في مجلّة «ال�صي� � ��اد» بالحازمية وجورح في
ممر المتحف حيث القن�ص
مجل� � ��ة «درا�سات عربية» ف� � ��ي بيروت الغربية ،وعليه �أن يعبر يومياً ّ
ت� � ��ارة والخطف على الهوية تارة �أخرى .كما كانت بناية دار ال�صياد هدفاً للق ّنا�صة يُدخل �إليها
ذهبت �إليها هنرييت �آخر مرة وهي حامل في ال�شهر ال�سابع
م� � ��ن الخلف بو�ساطة �سلّم خ�شبي.
ْ
حيث ولدت ابنتها ياره في ( 18ني�سان 1976م).
نظ� � ��راً ال�ستحال� � ��ة االنتق� � ��ال بين بي� � ��روت ال�شرقية والغربي� � ��ة ب�سبب الحرب تف� � � ّ�رغ جورج
لمعجم الفال�سفة ،وهنرييت لمعجم الروائيي� � ��ن ا ألجانب .انتهى معجم الفال�سفة وتعثّر ا آلخر
ال�ضطرارهم� � ��ا �إلى مغادرة لبنان ،ب�سب� � ��ب تدهور ا ألو�ضاع المادي� � ��ة وتل ّقى جورج عر�ض عمل
إل�صدار مجلّة «الوحدة» ال�شهرية مع �إليا�س مرق�ص ومحيي الدين �صبحي في فرن�سا.

غ� � ��ادر جورج والعائلة بيروت �إلى باري�س في �صيف عام (1984م) ولم ي�أخذ هذه المرة حتى
الكتب المهداة من م�ؤلّفيها ،تخلّى جورج وهنرييت عن «الكتاب» مو�ضوع حبهما الم�شترك وحمال
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حقائب مالب�س العائلة فح�سب .وحمل جورج كتاباً واحداً هو «نقد العقل العربي» ت�أليف الباحث
محم� � ��د عابد الجابري ،وكان جورج ير ّدد ب�أنه عمل رائع .و ّزعا ما اكتنزاه من كتب ولوحات فنية
عل� � ��ى ا أل�صدقاء و�أحاال على �صنادي� � ��ق القمامة مجموعات كاملة من ا ألعم� � ��ال الفكرية ي�سارية
التوجه ،ا ألمر الذي جعل هنرييت تُق�سم ب�أال ت�شتري كتاباً ما دامت على قيد الحياة.
ّ

ا�ستق� � � ّ�رت العائلة ف� � ��ي �ضاحية كريتاي القريبة من باري�س .وكت� � ��ب جورج بحثاً
مطوالً عن
ّ

مدة محمد عابد الجابري
كت� � ��اب نقد الفكر العربي في مجلة «الوح� � ��دة» ال�شهرية ،ودعا بعد ّ

عن� � ��د مروره في باري�س والباهي محمد �إلى الع�شاء وهو يبدي �إعجابه بكتاب الجابري .وبعد
وال�سيما في موقفه من
مدة بد� أ جورج يكت�شف �أخطاء وتف�سيرات مغلوطة في كتاب الجابري،
ّ
ّ

فانكب
ر�سائ� � ��ل �إخوان ال�صفا واعتمادهم على المنطق .وق� � � ّ�رر جورج نقد نقد الفكر العربي،
ّ
ال�سالمي نحو ربع قرن ،ذلك الت� � ��راث الذي �سبق �أن �أهمله ن�سبياً فيما
عل� � ��ى التراث العربي إ
تفرغه للتعريف وترجمة كتب المفكرين الغربيين الكبار ،وا آلن يحتاج �إليه ليتمكّن
م�ضى حين ّ

م� � ��ن القيام بنقده بدقة و�شمولية .وهكذا �صدرت له عدة كتب في نقد نقد الفكر العربي كان
همه� � ��ا «من �إ�سالم القر�آن �إلى �إ�سالم الحديث» وفيه ،بر�أي مفكرين كبار ،بذور حركة �إ�صالح
�أ ّ

ديني .وو�صف المفكر والناقد العراقي وليد خال�ص جورج بــ«فولتير العرب» وهناك من نعته
حبته وهي في الثامنة
بــ«لوث� � ��ر إ
ال�سالم»� .أما بالن�سبة �إلى هنرييت فكان جورج الرجل الذي � أ ّ

ع�ش� � ��رة م� � ��ن العمر� ,أقامت معه عالقة تعاطف وتفاهم ،وما كان� � ��ت تت�شاجر معه �إلاّ بعد زواج
تحتج على اقتناء و�شراء
بناتهما الثالث حينما يخ�سر جورج وهما يلعبان «الكونكان» �أو حينما
ّ
المواد الغذائية والم�شروبات والمالب�س بوفرة ال �ضرورة لها.

ن�شئ� � ��ت م�ؤ ّ�س�سة ثقافية تعمل في «تحدي����ث الفكر العرب����ي» ب�إ�صدار �أعمال
ف� � ��ي باري�س � ُأ ِ
تر�س� � ��خ مفاهيم الديمقراطية والعلمانية للقارئ العربي .وانعقد االجتماع الت�أ�سي�سي في دار

محمد الهوني في روما ،الذي تكلّف بكامل نفقاتها ،وكان من �أع�ضائها محمد �أركون وعبد
ن�صار من لبنان ...وقد �أ�صدرت
المجيد �شرفي من تون�س ،وليلى �شرف من ا ألردن ونا�صيف ّ

نح� � ��و مئة كتاب �أ�سهم جورج بمراجعة المخطوطات قبل �إر�سالها �إلى المطبعة ،وكان يتدخل
في الترجمة.

�أ�صدرت هنرييت رواية «وداعاً يا ماردين» و�صفت فيها المجازر التي جرت أ
للرمن و�سواهم عام
(1915م) وم� � ��ا بعده ،و�أن تلك المجازر ذهبت �إلى غير رجعة .و�إذ بها تتكرر على �شكل ب�شع و�شر�س
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من «رافعي راي� � ��ة الدين ألغرا�ض �سيا�سية» .كان جورج يعلّق آ
المال على العلمانية ويع ّدها المدخل
الوحي� � ��د �إلى الديمقراطية .وتعاون مع رفاق �آخرين بت�أ�سي�س «رابطة العقالنيين العرب» ،و�أ�صدرت
الرابطة �صحيفة �إلكترونية أ
«الوان» تولّت رئا�سة تحريرها الدكتورة رجاء بن �سالمة .ودعم الرابطة

مادي � � �اً ومعنوي � � �اً النا�شر أ
والديب ترك� � ��ي الدخيل الذي �أطلق على جورج لقب «ال�ش����يخ المتوا�ض����ع».
و�ش� � ��ارك ال�صديق� � ��ان الهوني والدخيل ف� � ��ي ت�شييع جنارة جورج ،وقد �أق� � ��ام ال�صالة على روحه في
كني�سة جوليان لوبوفر في باري�س أ
الب مك�سيمو�س فحمة ،الذي كان مدير الدرو�س في معهد القدي�س

العدادي عام (1954م).
نيقوالو�س بحلب حينما كان جورج طالباً فيه في
ّ
ال�صف الثالث إ

تاب� � ��ع جورج الكتابة مع ا�ستكم� � ��ال م�شروعه الكبير «نقد نقد الفك� � ��ر العربي»� ،إ�ضافة �إلى
المقاالت ا أل�سبوعية التي التزم بكتابتها في �صحيفة «الحياة» على مدى ع�شر �سنوات تقريباً،
ال�صدارات الفكرية في فرن�س� � ��ا ،ا ألمر الذي جعل الراحل
تن� � ��اول فيها بالتحلي� � ��ل والنقد �آخر إ

ممدوح عدوان يقول« :بف�ضل مقاالت جورج غدونا على توا�صل وثيق مع الفكر العالمي» .كما
غ�سان الرفاعي �أن �إنتاج جورج الثقافي ي�ضاهي نتاج �أي وزارة ثقافة عربية.
ذكر �صديقه ّ

كان ج� � ��ورج ي�ستنزف ذاته وال يرحم نف�سه ،يم�ضي طوال �ساعات نهاره جال�ساً خلف مكتبه
للت�سوق ،وعزف عن زيارة ا أل�صدقاء
ومدة ق�صيرة
يعمل اثنتي ع�شرة �ساعة ،ال يغادره �إلاّ ظهراً ّ
ّ
�أو ا�ستقبالهم «كي ال يهدر وقته» بح�سب تعبيره .ولم يكن يجتمع �إلاّ ببناته و� أ
�سرهن � أ ّيام ا آلحاد،
ّ
ومع �صديقه الحميم محمد الهوني حين زيارته باري�س.

م� � ��ع موجة االحتجاج� � ��ات في �سورية ون� � ��زول المتطرفين �إلى ال�ساحة وو�ض� � ��وح ال�سيناريو
الدم� � ��وي المد ّبر والمخطّ ط للوطن ،ق� � ��ال جورج عن ا ألنظمة التي �شمله� � ��ا ما ي�سمى (الربيع
العرب� � ��ي)�« :إنها �ستذرف الدمع على ما �سيح ّل مكانها» .والزمه ا أللم ال�سوري والحزن العميق.

وحينما منحته م�ؤ ّ�س�سة «تكريم» جائزة عام (2014م) �أبدى حزنه على بالده ،وفي حفل تكريمه
م� � ��ن م�ؤ�س�سة «ا ألوان» في تون�س في ربيع عام (2014م) تح ّدث عن موته البطيء ب�سبب عجزه
عن الكتابة ،وموته يهون �أمام موت الوطن .كانت هنرييت تحزن حينما تراه جال�ساً �أمام مكتبه

�ساع� � ��ات دون �أن يكت� � ��ب �شيئاً� .سحقته الر ّدة الرجعية ،ورداً عل� � ��ى معايدتي له في عيد ميالده
في (2012/4/6م) كتب في ر�سالة بتاريخ (2012/4/15م)« :يبدو � أ ّن الت�سونامي ال�سلفي غير
ت�شتد لي ً
ال تمنعه من النوم،
�صحته تتدهور� ،شكا من حمو�ضة في معدته
قاب� � ��ل
ّ
ّ
ال�صد» .وبد�أت ّ
ثم �أ�صبح يعاني تعباً �شديداً في ال�سير وي�شعر ب�ضيق في �صدره.
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زار ج� � ��ورج الطبيب ف� � ��ي (� 11آذار 2016م) ف�أك� � ��د له �سالمة قلبه بع� � ��د �إجراء التخطيط
المنية
االيكوغراف� � ��ي ،ون�صحه �أن يتنف�س بعمق و�أن ي�أكل الفواكه الغنية بالفيتامين ( .)Cوافته
ّ

ال�سعاف حينما ر�أت جورج يتنف�س ب�صعوبة و�شحب لونه �صباح
بع� � ��د يومين� ،إذ طلبت هنرييت إ
الم�شددة وتوفّي تحت ت�أثير المخ ّدر حينما
(� 16آذار) ،ولم ي�سمح لعائلته بدخول غرفة العناية
ّ
قرر ا ألطباء �إجراء عملية لتدهور حالته رحمه اهلل.
ّ
مقدمة لكتاب زوجته «حلب على نهر ال�سي� � ��ن» الذي �صدر بعد وفاته ،لم
كت� � ��ب قبل وفاته ّ
يك� � ��ن يرغ� � ��ب في تقديم كتبها كي ال يقال هناك محاباة ف� � ��ي ما يكتب ألنها زوجته .كان جورج

�أنيق � � �اً حري�صاً على مظهره بح�سب �إمكاناته المادية ا�شت� � ��رى معطفاً فاخراً بعد ح�صوله على
�أتع� � ��اب ترجمته كتاب «المثقفون» وا�شترى قبعة تيرولية .ذكر عنه حبيب حداد زميل الدرا�سة

في الجامعة� :إذا جاء جورج بمعطف جديد فهذا يعني �أن اليوم �سيمر ب�سالم� ،أما �إذا جاء �إلى
الجامعة بمعطف قديم فهذا يعني يوم تظاهرات �صاخب .وقد نال جورج �إعجاب هنرييت ألنه
ف�ضل �شراء كتاب على �شراء كنزة يحتاج �إليها.
ّ

اللحظة ا آلتية
في �إح� � ��دى الر�سائل التي كانا يتبادالنها �أيام الخطوبة التي ا�ستمرت خم�س �سنوات كتب
�زوج) .وتختم هنرييت
له� � ��ا جورج« :ه� � ��ل �ست�أتي اللحظة الت� � ��ي ال نفترق فيها؟» (ويق�صد نت� � � ّ

مذكّراتها وذكرياتها مع جورج بعد رحيله بترداد الجملة نف�سها في داخلها مع �صباح كل يوم:
تحن �إلى اللحظة ا آلتية -لقد فقدت
«هل �ست�أتي اللحظة التي لن �أفارقك فيها �أبداً؟» � -إنها ّ

بحب ي�ستحيل العي�ش
الحياة مذاقها بعد رحيلك ،و�إن كان لي من م� أ ٍ
خذ عليك ،كونك غمرتني ّ
في غيابه».

الحب المتبادل وهكذا يكون الوفاء.
�أجل هكذا يكون
ّ

حوار عن جورج طرابي�شي
ف� � ��ي الخم�سين �صفحة التالية كان ح� � ��وار ا أل�ستاذ تركي الدخيل مع ال�سيدة هنرييت بتاريخ
ا�ستمرت �أكثر من
( 28كان� � ��ون ا ألول 2019م) ع� � ��ن حياتها الخا�صة مع جورج طرابي�ش� � ��ي التي
ّ

ن�ص� � ��ف ق� � ��رن بدءاً من ع� � ��ام (1963م) .وقد �أجابت ب� � ��كل �صراحة وعفوية ع� � ��ن جميع �أ�سئلته
المتنوعة في ا ألدب والتيارات ال�سيا�سية التي تن ّقل جورج بينها مع المجتمع والعائلة.
ّ
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كان ج� � ��ورج ي�ساري � � �اً وبقي طوال عمره علماني � � �اً مع الديمقراطية و�ض� � ��د الظلم .كان مثل
زورب� � ��ا ينت�شي بحريته ،ال �سلطان عليه �سوى للعق� � ��ل وهو عا�شق للفل�سفة التي هي الطريق �إلى
العقالنية .بد� أ وجودياً يع ّد �سارتر �إلهاً ثم �أ�صبح مارك�سياً ،وتحول عام (1968م) �إلى العقالنية،
ا�ستعم� � ��ل م�ؤ ّلف� � ��ات الجابري و�سيلة لعر�ض �أفكاره ،وت�ألّم ألن الجابري لم ير ّد عليه مما كان قد
ي�ؤ ّدي �إلى �إغناء المعرفة.

كان جورج ي�ستمتع بالكتابة .و�إذا كتب ن�صاً جمي ً
ال يقر�ؤه على زوجته بكل �سعادة .بد� أ م�سيرته
كاتباً
للق�صة وكان يحلم �أن يكتب بيتاً �شعرياً ،لم ينجح ،كان يكتب ب�شاعرية ،و�أ�صبح ناقداً �أدبياً،
ّ
وبد� أ يعمل في ال�صحافة في (�8آذار 1963م) .كان مولعاً بالقومية العربية ،ويرى تطبيق التنوير
الن�سان.
ا ألوروبي عربياً ،بف�صل الدين عن الدولة و�إ�ضافة العدالة االجتماعية وحقوق إ

وحينم� � ��ا �سئلت هنرييت عن �إمكان الت�سامح من دون ف�ص� � ��ل الدين عن الدولة� ،أجابت :ر ّبما،
الن�سان في دولة ذات دين واحد .ولكن في دولة تحت�ضن عدة �أديان يجب تطبيق
في حال عي�ش إ
القان� � ��ون على الجميع .بالن�سبة �إلى ج� � ��ورج كانت العلمانية والديمقراطي� � ��ة والمعرفة تن ّور عقل
الن�س� � ��ان .و�أكّدت هنرييت ب�أجوبتها تخلّي جورج ع� � ��ن طموحه في ت�أدية دور �سيا�سي بعد �إ�صابته
إ
بالذبحة ال�صدرية التي كانت نتيجة آلثار ال�سجن ،وتح ّول �إلى ت�أدية دور قيادي ثقافي .كان جورج
�ب ال�سفر وقد ربطته �صداق� � ��ة عميقة مع محمد الهوني ،وكان متوا�ضع � � �اً و�إن�ساناً بكل معنى
يح� � � ّ
الكلمة .ظ ّل يقتني علبة دخان ،على الرغم من توقفه نهائياً عن التدخين ،ليق ّدم منها �سيجارة �إلى
يمر به .كما تذكر �أن جورج تجاوز �أزمته النف�سية مع
مرة ّ
مت�شرد (كلو�شار) قريب من منزله في ك ّل ّ
طبقها بنجاح على عدة �أدباء
والده وهو �صغير ،عن طريق التحليل النف�سي (فرويد وزمال�ؤه)� ،إذ ّ
مثل :نجيب محفوظ ونوال ال�سعداوي و�سواهما .و� أ ّن بناء العقل يكتمل بالفل�سفة.

�شذرات عن جورج طرابي�شي
كتبه� � ��ا �صديق جورج الوفي محمد عبد المطّ ل� � ��ب الهوني الذي ح�ضر الق ّدا�س الجنائزي في
كني�س� � ��ة جوليان لوبوفر في باري�س راحة لنف�� � ��س �صديقه ،ورف�ض الذهاب �إلى المقبرة للم�شاركة
في مواراته التراب ،و�أعلمه �صهر جورج �أنه و�ضع �صورة الهوني على التابوت قبل �أن يُهال عليه
الت� � ��راب .لم ي�سلم البحث ا ألكاديمي من انتق� � ��ادات جارحة ذكّرته بم�آ�سي الما�ضي؛ حينما التقى
ج� � ��ورج بالمفكر الم�ص� � ��ري عبد الرحمن بدوي ف� � ��ي مكتبة ابن �سينا في باري�� � ��س قال له�« :أنت
ال�سالمي؟» ،ولم يذكر الخدمات التي ق ّدمها بع�ض الم�ست�شرقين
م�سيحي ،فما دخلك في التراث إ
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للم�سلمي� � ��ن .كما ذكر الكاتب المغربي �سعيد نا�شد يوم تكريم جورج من رابطة العقالنيين العرب
ف� � ��ي تون�س ف� � ��ي ( 5ني�سان 2014م) كيف �أن� � ��ه حين تقديمه بحثه عن العق� � ��ل العربي بين جورج
طرابي�ش� � ��ي ومحمد عابد الجابري في جامعة محمد الخام�� � ��س في الرباط ،المه �أحد ا أل�ساتذة
محمد؟» .كان جورج
الم�شرفين على ا ألطروحة وهو ي�صرخ في وجهه« :كيف تنت�صر لجورج على
ّ
ب�شكل �أف�ضل .وكان ن�صر حامد �أبو زيد يطلق عليه
الجراح
يتم ّنى لو كان م�سلماً كي يُعمل مب�ضع
ٍ
ّ
لق� � ��ب «ال�شي� � ��خ جورج» كما �أ�سماه ا أل�ستاذ تركي الدخيل فيما بع� � ��دُ .عرف جورج بالتوا�ضع وكان
يجادل ب�صوت منخف�ض .كان ي�شكو من تقهقر ال�شعوب في م�سيرتها ،وهاله الدمار الذي حدث
فيه� � ��ا ،وحينما كان الدكتور الهوني يطلب منه �أن ي�ضع الخطط لما �سيقومون به خالل العقدين
القادمي� � ��ن كان جورج ي�ضحك بك�آب� � ��ة وحزن .بذلوا الجهد من �أج� � ��ل التغيير بو�صفهم مجموعة
(محم� � ��د ال�شرف� � ��ي ،ون�صر حامد �أبو زيد ،ومحم� � ��د �أركون ،وجورج طرابي�ش� � ��ي ،و�آخرون) توفّوا
ن�صار وليلى �شرف وعبد المجيد ال�شرفي وعزيز العظمة .وكانوا
جميعه� � ��م ولم يب َق �سوى لفيف ّ
يلتقون في بيروت وباري�س ولندن وروما وهولندا وتون�س ،ويتحاورون حول الفل�سفة والميثولوجيا
والتراث والحداثة وا ألن�سنة والنه�ضة ،ومن التاريخ �إلى الواقع ال�سيا�سي المعي�ش.
حينم� � ��ا �أن�شئت «الم ؤ��س�س���ة العربية للتحديث الفك���ري» كانت ا آلمال كبيرة في القدرة على
زحزحة الثقافة العربية البائ�سة التي ي�سيطر عليها الفكر ا أل�صولي .عقد م�ؤتمرها في بيروت
وح�ضرت� � ��ه �أكثر م� � ��ن �ستين �شخ�صية بين رجال ون�ساء من المفكري� � ��ن والمثقفين وال�صحفيين،
وتقرر تحييد الم�ؤ�س�سة عن ا ألن�شطة ال�سيا�سية .كانت المعركة معركة تنوير .كان دور جورج هو
ّ
المح ّرك الفاعل؛ ير�شّ ح الكتب ويراجع الترجمات ويتّ�صل بالكتّاب ودور الن�شر.

اقت� � ��رح جورج بعد عدة �سنوات وف� � ��ي �أحد لقاءات باري�س ت�أ�سي�� � ��س مجموعة ثقافية ت�ضم
المفكرين ال�شب� � ��اب با�سم «رابطة العقالنيين العرب» توا�صل العم� � ��ل بعدهم ل�ضمان ا�ستمرار
وان�ضم عدد كبير م� � ��ن المفكرين ال�شباب من �أكثر ال� � ��دول العربية ،و�صدرت
ر�سال� � ��ة التنوير.
ّ
�صحيف� � ��ة أ
اللكتروني� � ��ة برئا�سة �صالح ب�شير ،ثم تولّت �إدارته� � ��ا رجاء بن �سالمة .كانت
«الوان» إ
الكتب النوعية التي �صدرت ت�أليفاً وترجم ًة تمثّل نقلة نوعية في عالم المعرفة العربية لجر�أتها
و�صرامة نهجها العلمي (الخو�ض في الالمفكّر فيه وما يُمنع التفكير فيه وو�ضعه على م�شرحة
يتبرع �أحد بقر�ش للم�ساعدة من المحيط �إلى الخليجُ � .أوقِ ف �إ�صدار الكتب
الفكر النقدي) .ولم ّ
لن�ض� � ��وب ا ألموال من م�صادر التمويل .و� ُأبقي على �صحيفة «ا ألوان» التي كادت �أن تتوقف لوال
المتحم�س لمعركة التنوير.
هبة ال�صحفي النا�شر تركي الدخيل
ّ
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تغير جورج الذي �أوهنته ا ألحداث الج�سام التي اجتاحت الدول العربية،
بعد عام (2011م) ّ
حيث ال يُ ّتفق �إلاّ على الدمار والخراب .وكان ي�شكو من رفاق يحترمهم باعوا �أنف�سهم لل�شيطان
دام تفجير مئذنة الجامع ا ألموي بحلب
والتحق� � ��وا بالتكفيريين والطائفيين والقتلة .ر�أى ٍ
بقلب ٍ
(يوم  24ني�سان 2013م) ودمار الجوامع والكنائ�س وغزو معلوال واختطاف الراهبات و�أكل كبد
الخ�صم بعد قتله ،وتدمير المدن في �سورية التي يع�شقها مثل تدمر و�أفاميا و�سواها ...لم يعد
يحتمل ما يحدث فا�ست�سلمت روحه �إلى ال�سكينة ا ألبدية.

ّ
محطات في حياتي
�ست
وه� � ��ي المقال� � ��ة ا ألخيرة التي كتبها ج� � ��ورج طرابي�شي قبل وفاته ون�شره� � ��ا في (� 23شباط
2015م) وتت�ألف من اثنتي ع�ش� � ��رة �صفحة ور�أى النا�شر �إ�ضافتها �إلى الكتاب ألهميتها .ويقول
مقدمتها بالحرف« :و�أنا في رحلة نهاية عمر ،وبعد عقود �س���تة من �ص���حبة القلم
جورج ف� � ��ي ّ
الذي �آثرته -عدا زوجتي وبناتي – على كلّ �ص���حبة �أخرى �أجدني �أتوقّ ف �أو �أعود إ�لى التوقف
ّ
عند �ست
محطات من حياتي كان لها دور حا�سم في �أن �أكتب كلّ ما كتبته وفي تحديد االتجاه
الذي كتبت فيه ما كتبته وحتى ما ترجمته».
ويعدد جورج المحطّ ات ال�ست وهي –1:االبتعاد عن الدين� –2 .إدخال التعليم الديني في
ّ
الثان� � ��وي و�ضرورة تغيير العقلية العربي� � ��ة –3 .تغيير البنية العقلية حول �شرف المر�أة و�شرعية
ذب� � ��ح الزانية –4 .االنفتاح على التحليل النف�سي وترجمة كت� � ��ب فرويد وزمالئه –5 .نقد نقد
الفك� � ��ر العربي لمحم� � ��د عابد الجابري (خم�س مجل� � ��دات بعد درا�سة �شامل� � ��ة للتراث العربي
ال�سالم� � ��ي خالل ربع قرن) –6 .محطة التوقّف وال�صم� � ��ت وال�شلل التام ب�سبب الم�ؤامرة على
إ
�سورية من� � ��ذ (2011/3/15م) وحتى ا آلن والحزن على م�صير الوطن ،وكتابة مقالين فح�سب،
�أحدهم� � ��ا في (2011/3/21م) عن (الربيع العربي) ،الذي فتح �أبواب الجحيم والر ّدة ال�سلفية
ف� � ��ي تون�� � ��س وليبيا وم�صر ،وا آلخر في (�أيار 2011م) وذلك لمن� � ��ع الفتنة الطائفية في �سورية.
ويختم المفكر جورج « :إ�ن �ش���للي عن الكتابة� ،أنا الذي لم �أفعل �ش���يئ ًا �آخر في حياتي �س���وى �أن
�أكتب ،هو بمثابة موت .ولكنه يبقى على كل حال موت ًا �صغير ًا على هام�ش ما قد يكونه الموت
الكبير الذي هو موت الوطن».
وو�ضع في نهاية الكتاب �ست ع�شرة �صورة للمفكر جورج وزوجته ومع عائلته وبناته �إ�ضافة
�إلى ك�شّ اف �أ�سماء العلم وا ألماكن.
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�إن� � ��ه كتاب ا ألديبة هنرييت عبودي عن ذكرياتها م� � ��ع زوجها ال�صديق المفكر الكبير جورج
طرابي�شي نقلته ب�أمانة كما �سردتها ال�سيدة ا ألديبة الطيبة ،و�أ�ضفت �إليه بع�ضاً من ذكريات لي
مع� � ��ه .و�أعود �إلى المحطّ ة ا ألولى التي جعلت ال�صديق جورج وهو في الرابعة ع�شرة من العمر
مدر�س مادة الديانة الذي
يبتعد عن الدين .و� ُأ ّ
عد ر�سالة �أ�س�أله فيها عن ا�سم الكاهن المت�ش ّدد ّ
كان �شرح� � ��ه للخطيئ� � ��ة المميتة بالفعل �أو بالقول �أو بالفكر الم�ؤ ّدي� � ��ة بمرتكبها �إلى جه ّنم �سبباً
اليمان بوجود �إله كهذا والبعد عن الدين الم�سيحي .و�إذ بخبر وفاة
�أبع� � ��د ال�صديق جورج عن إ
ال�صديق المفكر جورج بتاريخ (2016/4/16م) �أي قبل ع�شرين يوماً من احتفاله بعيد ميالده
المقدمة والمحطّ ة ال�ساد�سة وحديثه عن
ال�ساب� � ��ع وال�سبعين ي�صعقنا بق�سوة .و�أقر� أ بعين دامعة
ّ
ا�ست�شهدت حنيناً
دنو ا ألجل .كم �أنت كبير يا جورج،
َ
الموت ال�صغير وموت الوطن ،وك�أنه توقّع ّ
�إلى الوطن وكنت �أحد طيور المهاجرة ،التي ذكرها نزار قباني ،تموت بعيداً عن الوطن وكلّها
حني ٌن �إليه.

❁

❁

❁

الهوام�ش
( -)1راج� � ��ع مقالت� � ��ي عن رحيل المفكّر الكبير ج� � ��ورج طرابي�شي في كتابي «�إ�ض� � ��اءات حلبية ،2-معالم وتراث
و�أعالم».

❁

الـعــدد � 689شـــباط 2021

❁

❁

255

كيف تفكر أ
النثى...

قراءات

كيف تف ِّكر ا ألنثى...
مقاربة علمية ونف�سية لطريقة تفكير ا ألنثى ...وطريقة التعامل معها
�سلوى �صالح

قلما نجد زوجاً وزوجه ...رج ً
ال وامر�أة� ...أنثى
وذكراً ...يعي�شان حياتهما دون خالفات �شخ�صية
وعائلية ،ودون اختالفات ف� � ��ي ال�سلوك والمواقف
والحكم على ا أل�شياء ومختلف ا ألمور ،وربما كانت
هذه الخالف� � ��ات نابعة من التكوي� � ��ن الفيزيولوجي
ل� � ��كل منهما ،وهو ما يجعل طريقة تفكير كل طرف
تختل� � ��ف عن ا آلخر ،ومن ث� � � ّ�م ينعك�س هذا التفكير
عل� � ��ى �سلوك كل منهما ،وطريق� � ��ة تعامله مع نف�سه
ومع ال�شريك ومع كل من حوله.
ترى لو ع� � ��رف كل من الرجل وا ألنثى ما ا آللية
الت� � ��ي يعمل بها م� � � ّ�خ الطرف ا آلخر وح� � ��اول تف ّهم
ه� � ��ذه ا آللية َ� ،أ َم� � ��ا كانت هذه الخالف� � ��ات تراجعت
وح ّل محله� � ��ا الوئام واالن�سجام؟ �أم� � ��ا كنا تخلّ�صنا
م� � ��ن النظرة التقليدية ال�سائدة في مجتمعاتنا التي
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تدعي معرفة قدرات ا ألنثى وتنال من
تح� � ��ط ّمن �ش�أن الم� � ��ر�أة؟ �َ أ َما كنا تجاوزنا المقوالت التي َّ
تبك مثل الن�سوان ،والم� � ��ر�أة �ضلع قا�صر ،و�أنت ل�ست
قيمته� � ��ا مثل( :المر�أة بن�ص� � ��ف عقل ،وال ِ
رج� �ل �اً ،بل �أنت من الحريم ،وحكي ن�سوان) .وفي �أح�سن ا ألحوال �إذا تميزت المر�أة في�شبهونها
بالرجال قائلين (�أخت الرجال).

و�س� � ��ط هذه ا ألقاويل والنظرات التهكّمية الدونية يفاجئنا باحث وكاتب �سوري بدرا�سة لها
وقع جديد على مجتمعنا الذكوري ليقلِب المفاهيم الموروثة من خالل التو�صل �إلى ا آللية التي

ثم كيف ينعك�س هذا التفكير على ت�صرفاتها وتعاملها مع ذاتها ومع
يفكر بها ّ
مخ ا ألنثى ،ومن ّ
ا آلخرين و�أولهم �شريك حياتها.
�إن� � ��ه الباحث الجيو�سيا�سي والفل�سفي الدكتور «عماد فوزي �ش���عيبي» م�ؤلف كثير من الكتب

ا ألدبي� � ��ة في (ال�شعر والق�صة الق�صي� � ��رة) ،والكتب العلمية والنف�سية والتدريبية .كاتب مقاالت
ودرا�سات و�أبحاث في �أكثر من ( )200دورية ومجلة عربية و�أجنبية ،ويحمل �شهادة دكتوراه في
الب�ستمولوجيا (نقد العل� � ��م)� .إ�ضافة �إلى �إجازة جامعية في الهند�سة
الفل�سف� � ��ة في اخت�صا�ص إ
اللكترونية.
إ

«كي���ف تفك���ر أ
النثى؟» عن� � ��وان الكتاب الذي �شكل تحوالً في فه� � ��م ا ألنثى من خالل �إظهار
الف� � ��روق في التفكير بين الطرفين المتعاي�شي� � ��ن على ظهر هذا الكوكب� ،إ�ضافة �إلى ما �أتى به
عل� � ��م نف�س الفروق بين الجن�سين ،لي�صل �إلى كتاب متكامل في طريقة تفكير ا ألنثى الحد�سي،

وال�شعور الذي يمنحها التقييم المنا�سب من حيث الجماليات والمواءمة والتنا�سب .كتاب يبرز
تف� � ��وق ا ألنثى النوعي في مج� � ��االت مختلفة ،كما يبرز طريقتها في «الح� � ��وام» حول ق�ضاياها

والمبالغة ف� � ��ي �شعورها الخا�ص حينما تدخل في ق�ضاياه� � ��ا ا ألنثوية :الحب والزواج والحمل

والفعل الج�سدي.

ي� � ��رى النق� � ��اد �أن قناعاتنا بعد قراءة هذا الكتاب لن تكون كما قبله ،فهو بمنزلة افتتاح نهج
معرفي جديد يحتاج �إلي� � ��ه كل رجل كي يفهم ويتف ّهم
جدي� � ��د في تناول عق� � ��ل ا ألنثى� ،إنه عالم
ّ

ا ألنثى ،ويتجاوز «محنة» �سوء التفاهم التاريخي بين الجن�سين ،كما تحتاج �إليه كل امر�أة ليكون
دليله� � ��ا �إلى عالمها الخفي ،أ
كتاب م�شاعر المر�أة وحد�سها بو�صفهما طريقتين
فلول مرة يقدم
ٌ
الن�ساني ،ولي�س كما اعتاد بع�ضهم عل� � ��ى تقوي�ضها والتقليل من �أهميتها،
معتمدتي� � ��ن للتفكير إ
وم� � ��ن ث� � � ّ�م قد نكون مع هذا الكتاب �أمام تغيير ال�سائد في فه� � ��م ا ألنثى التي لن تقول بعده� :إن
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�أح� � ��داً لم يفهمها ،ف�ض ً
ال عن �أنه يحت� � ��رم طبيعتها ،ويظهر للعالم تميزها ،ويعترف لها بب�صمة
مخها ،بل يك�شف للعالم �أهمية تلك الب�صمة.

هوية الكتاب
�إنه كتاب لكل ا ألعمار وللجن�سين معاً ،تحت عنوان فرعي تعريفي« :مقاربة علمية ونف�سية
لطريقة التفكير لدى أ
النثى وطريقة التعامل معها».
النكليزية تحت عنوان:
وللمفارقة فقد �صدر الكتاب باللغة إ
« »How a Female Thinksف� � ��ي بريت�ش كولومبيا بكندا عام (2008م) قبل �صدوره باللغة
النكليزي عام (2017م) عن دار بي�سان للن�شر والتوزيع
العربية في ترجمة مزي� � ��دة عن الن�ص إ
النكليزية قرر الكاتب «�ش���عيبي» نقله �إلى
ف� � ��ي بيروت .فبعد ت�سع �سنوات من �صدوره باللغ� � ��ة إ
واللحاح ممن عرفوا قيمته.
العربية نتيجة الطلب المتزايد إ

والنكليزية «عامر �أحم� � ��د �أبو زيد» بلون
الكت� � ��اب الذي �صم� � ��م غالفه للن�سختين العربي� � ��ة إ
�أنث� � ��وي يليق بالكتاب وبا ألنثى ،ي�ضم بين دفتيه (� )320صفحة من القطع المتو�سط في �إخراج
فن� � ��ي جميل يبعد الرتوب ،وي�ساعد القارئ على ا�ستخال�� � ��ص ا ألفكار المهمة من خالل تبويب
المعلومات ونتائج الدرا�سات النف�سية ،وتكثيفها بما قل ودل من كلمات و�ضعت �ضمن مربعات
للناث والذكور في بع�ض
�أو دوائ� � ��ر �أو �أ�شكال �أخرى مختلفة� ،إ�ضافة �إل� � ��ى «موتيفات» �صغيرة إ
ال�صفح� � ��ات ،وهو ما يبعد المل� � ��ل وال�شطط في �أثناء القراءة من جه� � ��ة ،ويثبت الفكرة المراد
�إي�صالها �إلى ذهن القارئ من جهة �أخرى.
س�ال من نوع :كيف تفكر أ
لكن لماذا اختار عماد فوزي �شعيبي �أن يجيب عن � ؤ
النثى؟

ربم� � ��ا ألن هناك ت�صوراً �سائداً �ساذجاً يقول� :إن تفكير أ
النثى �إما م�شابه لتفكير الرجل� ،أو عند
مالحظة االختالف يقوم الرجل بو�صف أ
النثى بنعوت �سلبية .ومن خالل �إدراك علم النف�س �أن هناك
فروقاً بين الجن�سين في المعرفة والتفكير ،تم تجاوز الحركة الن�سوية ( )Feminismالتي كانت تبالغ
في ت�أكي� � ��د الم�ساواة بين المر�أة والرجل ،وتتوهم �إلغاء الفوارق النوعية في المعرفة بين الجن�سين.
وكذلك ف�إن هذا التطور قد �أدى �إلى تجاوز الن�سوية الجديدة (ن�سوية ما بعد الحداثة) التي تميزت
بنق� � ��د االنفراد العقالني للذكر ،ورف�ض مركزيت� � ��ه التي جاءت تتمة للنزعة المركزية أ
الوروبية ،كما
تم اليوم تجاوز تيار الجنو�سة (الجندرية) وهو تيار �أ�ضاف �إلى الفوارق الجن�سية البيولوجية مجمل
الو�ضاع والخبرات أ
أ
والدوار االجتماعية التي تجعل الرجل رج ً
ال والمر�أة امر�أة.
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ال�سا�س من التمايز ن�ش�أت نزعة فل�سفية – نف�سية – بيولوجية ،دعيت بــ أ
على هذا أ
النثوية حاولت
�أن تبرز القيمة أ
النثوية في المعرفة وهي التي ي�سعى «�شعيبي» �إلى تطويرها عبر هذا الكتاب.
النثى ...أ
إ�ذا كنت �ستبقى تعتقد �سلف ًا �أنك تعرف أ
فالف�ضل �أن تطوي الكتاب.

معرفي
ي� � ��رى الكاتب �أن �أهمي� � ��ة كتابه «كيف تفكر ا ألنثى؟» تنبع من �أن ما يحتويه هو قطع
ّ
م� � ��ع ما اعتاده الرجال في فهم المر�أة ،ولهذا ف�إن عل� � ��ى من يود قراءته توديع �أفكاره الم�سبقة
قبل قراءته.
في البداية يو�ضح �شعيبي �أن هنالك عال ََميْن :عالم الذكر الذي يعتمد على الن�صف ا ألي�سر
من المخ وهو عالم الحوا�س والمنطق ،ومعرفياً هو (عالم التف�سير) ،وعالم ا ألنثى الذي يعتمد
على الن�صف ا أليمن من المخ وفيه ال�شعور والحد�س ،ومعرفياً هو (عالم الفهم والتف ّهم) .ولقاء
رفية الخا�صة ت�ستدعي من الذكر �أن ي�شغل ن�صف
هذين العالمين يحتاج �إلى نوع من �أنواع ِ
الح ّ
مخ� � ��ه ا أليمن ليفهم ا ألنثى ،وتحت� � ��اج ا ألنثى �إلى �أن ت�ش ّغل ن�صف مخها ا ألي�سر كي تفهم الذكر.
وبكلمة :يجب على كال الجن�سين �أن يبذل جهداً كي يفهم ويتفهم ا آلخر.

ماهية ا ألنثى
المخ ،وتتمثل
ا ألنث� � ��ى موج� � ��ودة فينا جميعاً بو�صفنا ب�ش� � ��راً وذلك في الن�صف ا أليمن م� � ��ن ّ
والبداع والتفكير غير الخطي واالنبثاقي الخارج عن الم�ألوف والتقليدي،
بالقدرة على الخلق إ
كما تتمثل بالحد�س والتقييم والجمال والقفز فوق الزمنيات .ولهذا يبدو عالم ا ألنثى غام�ضاً
الناث �أنف�سهن.
على الرجل ،لكنه لي�س غريباً بين إ
هيهات �أن يظن الرجل �أنه قارب �أو �أنه �سيطابق ما تفكر به �أو ت�شعر به ا ألنثى �أو �أنه �سيجد
�سبي� �ل � ً
مخه
ا �إلى �إر�ضاء هذا الكائن ا أل�سطوري ،الله� � ��م �إال في الحب ،و�إال �إذا ا�ستخدم ن�صف ّ
ا أليمن ب�صورة مختلفة عما اعتاد.

و ألن الحي� � ��اة بالن�سب� � ��ة �إلى ا ألنثى �شعوري� � ��ة ف�إنها ال تحب ال�صدام م� � ��ع ا آلخرين �أو �صدم
�شعوره� � ��م ،فنراها توارب وتناور في طرح ق�ضاياها ،وله� � ��ذا كثيراً ما يقال خط� أ وفق المنطق
التف�سي� � ��ري الذك� � ��ري �أن (حواء كاذبة) ،لك� � ��ن الواقع �أن (حواء مواربة) وتق� � ��ارب ا ألمور ب�شكل
اليجابي للكلمة–
(حوام���ي) كم� � ��ا الفرا�شة� ،أي تحوم حول مو�ضوعاتها� ،إذ تتل� � ��ون  -بالمعنى إ
َ
تقبحه �أي�ضاً
ح�س� � ��ب الظروف وح�سب متطلباته� � ��ا .فا ألنثى م�ستعدة ألن ّ
تجمل العال� � ��م ،و ألن ّ
لتح�صل على ما يتوق له �شعورها.
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�إن الذك� � ��ور يتوقع� � ��ون خط� أ �أن الن�ساء تفك� � ��رن وتتوا�صلن وت�ستجب� � ��ن با أل�سلوب الذي يتبعه
الرج� � ��ال ،والن�ساء يتوقعن �أن ي�شعر الرجال ويفك� � ��رون ويتوا�صلون وي�ستجيبون با أل�سلوب الذي
تتبع� � ��ه الن�ساء ،وكال الطرفين ال يدرك �أن االخت� �ل��اف بالمعرفة هو بين الرجال �أنف�سهم ،وبين
الن�ساء �أنف�سهن.

الفروق بين الجن�سين بيولوجي ًا وت�شريحي ًا
هناك �أبحاث كثيرة تتناول مو�ضوع الفروق بين الجن�سين وهي في �أغلبها وب�شكل معا�صر تذهب
�إل� � ��ى ع ّد �أن هذه الفروق بيولوجية ومت�صل� � ��ة بعمل المخ .ولكن بع�ض الذين تبنوا �إلى قرن م�ضى
النظري� � ��ة ال�سلوكية ف� � ��ي المعرفة االجتماعية والنف�سية يظلون ي� � ��رددون �أن الفروق بين الجن�سين
يفر�ضها الجانب االجتماعي ،وهم في الحقيقة يجهلون العوامل الت�شريحية والبيولوجية.

�أثب� � ��ت العلماء �أن المخ الب�ش� � ��ري يختلف من �إن�سان �إلى �آخر كب�صم� � ��ة اليد ،وترى العالمة
«كيمورا» �أن تفاوت القدرات المعرفية بين الجن�سين يعك�س االختالف في الت�أثيرات الهرمونية
ف� � ��ي �شكل المخ ونم� � ��وه .وفي عام (2005م) ق� � ��دم رئي�س جامعة هارف� � ��ارد (ل� .سومرز) بحثاً
عد في� � ��ه �أن الفروق الفطرية في بنيان
�سب� � ��ب �صدمة في الو�س� � ��ط العلمي والن�سائي التقليدي َّ
َّ
مخ� � ��ي الذكر وا ألنثى يمكن �أن تكون �أحد عوامل الندرة الن�سبية لتخ�ص�ص الن�ساء في مجاالت
ّ
العل� � ��وم� .إذ تك�شف تجارب الت�صوير ه� � ��ذه �أن التباينات الت�شريحية موجودة في ت�شكيلة منوعة
العملية
من المناطق في �أرجاء المخ ،مما يعني �أن الفروق في المخ تعني فروقاً في الخيارات
ّ
ح�سب (�سومرز).

وتت�ضح الفروق في االهتمام االجتماعي في اليوم ا ألول من حياة الر�ضيع� ،إذ وجد الباحثون
�أن البن� � ��ات في �سنتهن ا ألول� � ��ى يق�ضين زمناً �أطول في النظر �إل� � ��ى �أمهاتهن قيا�ساً �إلى الذكور
ف� � ��ي العمر نف�سه ،مما يعني �صراحة �أننا نولد م� � ��ن الرحم ونحن نملك بع�ض الفروق الفطرية
الناث مفطور على التعامل مع (التفا�ص���يل والوجوه) �أي مع الب�شر والحياة،
المعرفية .فمخ إ
ّ
في حين مخ الرجال يتعامل مع الكليات ومع ا أل�شياء .كما �أن الن�ساء �أدق من الرجال في معرفة
تعرف ا أل�شياء المتماثلة �أو المتوافقة �أو المتقاربة� ،أي
ا ألحج� � ��ام ودقة ا أللوان ،وهن �أ�سرع في ّ
الدراكية.
هن �أكثر قدرة على ال�سرعة إ

الناث �أف�ضل بالطالقة اللفظية ،وهن يفقن الذكور في العمليات الح�سابية
كذلك نج� � ��د �أن إ
التقليدي� � ��ة ،ألن الم�س�ؤول عن ه� � ��ذه العمليات هو الق�سم ا أليمن من الم� � ��خ الذي يعطي الن�صف
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ا ألي�سر الطريقة المثلى إلجرائها .وكذلك يتفوقن في تذكر المعالم الموجودة في الطريق ألن من
طبيعة مخ ا ألنثى التعامل مع التفا�صيل ،كما �أن الن�ساء �أ�سرع في �أداء المهام اليدوية الدقيقة.
�إن �أه� � ��م مز َّي� � ��ة في الن�صف ا أليمن م� � ��ن المخ تكمن في التفكير فيم� � ��ا لي�س ُمفكراً به فهو
الم�س � � ��ؤول عن كل ما هو خلاّ ق ونوعي في حي� � ��اة الب�شر ،ولوال وجود الن�صف ا أليمن من المخ
ل� � ��دى كثير من المفكرين والمبدعين لما عرفنا ا أل�شي� � ��اء الجديدة والمبدعة� ،أي لوال الن�صف
الم�ؤنث منا لعا�شت الب�شرية كما ابتد�أت منذ اللحظة ا ألولى.

بداية ا أل�سرار :العالقة مع ا ألنثى
نحن ح ّقاً �أمام كائن �آخر مختلف كلياً ،و�إذا كان على الرجل �أن يتعامل مع ا ألنثى ف�إن �أول
الدرو�س هي:
ال يجب عليك �أن تفتر�ض �أنك تتعامل مع �شخ�ص ي�شبهك.

احذر �أن تفتر�ض �أنك تتعامل مع كائن �سخيف ،اهتماماته �أقل �ش�أناً من اهتماماتك.
ال تحاول �أن تجعل ا ألنثى ن�سخة عنك وال تق�سرها على �أداء �أ�سلوبك.

تذك� � ��ر دائم � � �اً �أنك في بداية عالقتك ب�أي �أنثى ف�إنك تتغا�ضى عن الكثير مما ال تفهمه
وال تقبل� � ��ه لديها ،ولهذا ف�إنك تك�سبها ،وفي اللحظة الت� � ��ي تحاول تغيير نوعيتها مفتر�ضاً �أنك
ا أل�صح وا ألعمق ف�إنك تبد� أ بخ�سرانها.

ال تنتظر من ا ألنثى �أنها �ستت�صرف في لحظة حبها لك بالطريقة نف�سها التي تمار�سها �أنت،
اقبلها فح�سب كما هي وعزز االهتمام بها ،عند ذلك �ستجيبك بما يذهلك.

العطاء واالهتمام
بقدر ما ترعى ا ألنثى ا آلخرين ف�إنها كائن مفطور على حب االهتمام� ،أناها محور وجودها
ومحور ر�ؤيتها للعالم ،ولكنها لي�ست �أنانية ،بل على العك�س ،كلما �أبديت اهتماماً بها (اهتماماً
ولي�س ت�ضخيماً مفرطاً لمكانتها) انخف�ض م�ستوى احتمال ت�صاعد ا ألنا لديها ،بمعنى �آخر� :إن
وال�سيما بهويتها ا ألنثوية� ،أي بطبيعة �إدراكها وعقلها
�سر عطاء ا ألنثى هو مقدار االهتمام بها،
ّ
وج�سدها وم�شاعرها.
تقدم آ
للخري� � ��ن ألنهم بحاجة �إليها ،فهذا م� � ��ن �سمات العقل الذكري
ال تفك� � ��ر ا ألنثى ب�أن َّ
المح�� � ��ض� ،إنها تقدم ألنه� � ��ا بطبيعتها معطاءة وتزيد من هذا العطاء حينما ت�شعر ب�أنها مدللة.
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تحت� � ��اج ا ألنثى �إلى التعاطف بو�صفه نوعاً من �أنواع االهتم� � ��ام ،لكنها ترف�ض �أن ت�شعر للحظة
بتحول ذلك التعاط� � ��ف �إلى �شفقة ،ألن ال�شفقة ت�شعرها بالدونية التي ال تتنا�سب مع مركزيتها
ا ألنثوية.

تن�ش� أ �أغلب الم�شكالت بين الجن�سين من � أ َّن كل منهما يريد ا آلخر �أن يبد� أ بالعطاء�،صحيح
�أن البدايات ا ألولى بينهما تكون من مبادرات الذكر ،ولكن مع الوقت يعتاد الذكر على عطاء

ا ألنثى فيتحول ا ألمر لديه �إلى تح�صيل حا�صل ويبد� أ ب�إهمالها ،هنا يبد� أ الخالف بين ا ألنثى

والذكر.

الحب ا ألنثوي
ال يح� � ��ب العقل ا ألنثوي بالطريقة نف�سها التي يحب فيها العقل الذكري ،بمعنى �أن الن�صف
ا أليمن من المخ يختلف في حبه عن الن�صف ا ألي�سر .و�إذا ما وجد بع�ض الرجال �أنف�سهم يحبون

ب�آلي� � ��ة م�شابهة للعقل ا ألنثوي ،فهذا م�ؤق� � ��ت وعابر ولي�س تماما ً كما تفعل ا ألنثى نف�سها .ا ألنثى
في الحب ال تفتح كينونتها كي ت�أخذ فح�سب� ،إنما كي تعيد ما �أخذته �أ�ضعافاً م�ضاعفة ،وحتى
اللواتي ي�ص ّنفن على �أنهن يحببن العذاب «المازو�شيات» ف�إنهن ي�أخذن ا أللم ليطرحنه حباً.
الح� � ��ب ا ألنثوي ال يفر�ض �شروطاً ،وال ين�ص على � أ ِّي تحفظات بل يحب لمجرد الحب ،كما
�أن ديمومة الحب هاج�س مركزي لدى المر�أة ،ويتطرق �شعيبي في كتابه �إلى كثير من التفا�صيل
ف� � ��ي هذا المجال مثل :الحب الحد�س� � ��ي ،والتكوين ال�شخ�صي ا ألنثوي للحب ،والر�ؤى الحيوية،
وتجاذب ا أل�ضداد� ...إلخ.

ب�صمة الرائحة ...والت�شابه بين المحبين
هن� � ��اك رائحة خا�صة مميزة ل� � ��كل �شخ�ص ،ت�شبه ب�صم َة �إ�صبعه� ،إال �أن ا ألنثى تتمتع بحا�سة
�شم �أف�ضل من الرجل ،ومن المحتمل �أن ذلك يرجع �إلى زيادة ن�سبة ا أل�ستروجين لديها.
ّ

من جانب �آخر نجد �أن الحب يجعل المحبين مت�شابهين ،فقد دلت ا ألبحاث على �أن ت�شابهاً
ف� � ��ي الوجه �سرعان ما ين�ش� أ بين ا ألنثى والذكر ال يكاد �أحد يعرف له �سبباً ،ويزداد كلما تعاظم

�ش�أن الحب بينهما ،ويظهر على �شكل �إ�شعاع وتقا�سيم تظهر على مالمح وعلى �سلوك الطرفين.
فقد اكت�شفت الدكتورة «دوناتيال مارزايتي» �أن ن�سبة هرمون الت�ستو�سيترون تتقارب عند الن�ساء
والرجال حينما تربطهما عالقة عاطفية.
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الغيرة لدى ا ألنثى
الحباط ألن
غي� � ��رة ا ألنثى هي غيرة على �أنوثتها وعلى ذاتها ا ألنثوية ،وفيها �أعلى درجات إ
قو�ض �أنوثتها و�أهانها .حينما تنفجر ا ألنث� � ��ى غيرة ف�إنها ال تعرف ماذا تقول وكيف
�أح� � ��داً قد ّ
تت�صرف ألن الن�صف ا ألي�سر من المخ يتعطل ب�سبب عدم �إنتاج الدوبامين ،كما تتوقف ا ألحكام
ال�سليمة في الف�ص ا ألمامي الجبهي( .العمى النف�سي) هو ال�سمة الرئي�سية لدى ا ألنثى الغيورة
فعلى الرغم من �أنها قد تكون ذات ثقافة عالية ف�إنها تت�صرف ك�أي �إن�سانة عادية حينما يكون
ا ألمر مرتبطاً بمن تحب.

ن�صائح �أولية للعقل الذكري
دركت �أن ا ألنثى تكمن فيك ،ذكراً كنت �أم �أنثى
يخاطب �شعيبي كل واحد فينا قائالً :بعد �أن � أ َ
مخك ا أليمن ،ف�إنه ينبغي عل� � ��ى الذكر �أن يتبع المالحظات ا آلتية حين تعامله مع
عب� � ��ر ن�صف ّ
ا ألنثى ...وهذه الن�صائح موجهة (للذكر فح�سب) ألن ا ألنثى تفهم ا ألنثى وتعرف كيف تتعامل
معه� � ��ا� ...أنت وحدك �أيها الذكر الذي تحتاج �إلى �أن تتعرف �إلى التقانات التي ت�ساعدك على
التعامل معها:

 ف� � ��ي �أثناء تعاملك مع ا ألنثى ،ال تتوهم للحظة �أنك مطالب ب�أن تكون في بعثة تب�شيرية�أو ت�أديبية� ،أنت ل�ست خالقا لتعيد خلقها .اقبلها كما هي.
 ال تج� � ��رح م�شاعرها و�أنوثتها� .إنها تنقلب ب�سرعة �إلى جانبها الذكوري للدفاع عن روحهاالم�ؤنثة.
 -تمهل قبل �أن تجيب ا ألنثى حينما تتحدث �إليك ،وحاول �أن تفكر بطريقتها.

يحمن وي ُدرن حول مو�ضوعاتهن وال يدخلنها مبا�شرة ،بل ي�ستخدمن المنطق
 �أغلب إالناث ُ
الغائم.
 ال ت�ستف� � ��ز وت�ستنفر �إذا طرحت ا ألنثى �أم� � ��راً مخالفاً لقواعد المنطق الذي اعتدت عليهألنك �ستكت�شف �أن فيه �أفكاراً �إيجابية.

تبخ�� � ��س من �إمكاناتها حتى لو كانت تبدو لك �ضئيلة ...تذكر �أن ن�صف مخك ا ألي�سر
 ال ّاليجابيات فيها.
هو الذي يجعلك م�ستبداً بر�أيك الذي ال يجعلك ترى إ

 -ال تدخ� � ��ل عليه� � ��ا دون �أن تبادرها ب�شيء يمت �إلى ال�شعور ب�صل� � ��ة ،فالوردة دليل ال�شعور
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بجمالها ،والكلمة الطيب� � ��ة ت�شعرها ب�أنها م َق َّدرة كخزان للجمال الكوني ،والقبلة دليل �أنها ربة
الثارة.
إ

 ال تجعل ان�شغاالتك اليومية تطغى على حياتك في العمل وفي �أثناء وجودك مع ا ألنثى.اف�صل بين العمل والوجود معها.

الن� � ��اث �إ�شكاليات� ،أي يحملن عق ً
ال ذكرياً عالياً ،و�أنثوياً عالياً ،يحببن
 لنتذك� � ��ر �أن بع�ض إالرجل الذي ي�سيطرن عليه ولكنهن ال يحترمنه ،ويحترمن الرجل الذي ي�سيطر عليهن ولكنهن
ال ي�سمحن له بذلك.
 ال تنظر �إلى غ�ضب ا ألنثى على �أنه اجتياح لذكوريتك .اف�صل بين الفعل وخلفياته.ع ّزز أ
للنثى � أ ّي عمل تنجزه بالثناء ،مهما كان ب�سيطاً.

 -اقرن ا ألقوال با ألفعال ،وتذكر �أن ا ألنثى حذرة دوماً من �أن تتعر�ض للخداع.

 �أكب� � ��ر خط� أ يمار�س� � ��ه الذكر :حينما يطالب ا ألنثى ب�أن تكون ذك� � ��راً بتحملها للم�س�ؤولياتالمعي�شية ،وفي الوقت نف�سه يريدها �أنثى بين ذراعيه.
 حينما ت�ستمع �إلى عبارة�( :أنت ال تفهمني)� ،سترتكب خط� أ كبيراً حينما تتوهم لحظ ًة �أنكمطالب بفهم منطقي ت�سل�سلي ألفكارها� .إنها تعني بكلمة واحدة� :أنت ال تفهم متطلباتي.

كيف تواجه غ�ضب ا ألنثى
خ� � ��ذ نف�ساً عميقاً في �أثناء انفعال� � ��ك واحب�سه ،ثم �أطلقه بهدوء ،وكرر ذلك في �أثناء عملية
ال�ساءة لي بالت�أكيد ،و�إياك �أن تت�صور �أن هدفها
اال�ستماع ،وقل لنف�سك :كالمها ال يق�صد منه إ
ال�سيطرة عليك ،و�أقنع نف�سك �أن الدخول في التفا�صيل ال معنى له ،وال تحاول �أن ت�صحح لها
تعميماتها العنيفة ألنها ال تق�صدها ،ال تخاطبها ب�صفتك ذكراً ،وال تحاول �أن تناق�ش الق�ضايا
وك�أن� � ��ك في جل�سة (�سيمينار) علمي ،بل ابد� أ بتوجي� � ��ه بع�ض المفردات العاطفية لها مع بع�ض
اللم�سات الدافئة وابت�سامة فيها حنان �شديد.

اعترافات الكاتب
حينم� � ��ا تنته� � ��ي من قراءة هذا الكتاب �ستكت�شف �أن بع�ضاً مم� � ��ا ذكر فيه بخ�صو�ص طريقة
تفكير ا ألنثى موجود لديك �إن كنت ذكراً ،وهذا طبيعي ألن ن�صفك �أنثى ،وي�شتد �شعورك بوجود
ذل� � ��ك �إذا كن� � ��ت فناناً �أو �شاعراً ،ألن هذا �سيعن� � ��ي �أن ن�صفك الم�ؤنث هو الذي يقود فنك.
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�أما الن�سوة اللواتي �سيقللن من �أهمية بع�ض المظاهر ا ألنثوية فذلك ألن الذكر في ر�أ�سهن هو
الذي يغلب �أحياناً ،وهن عموماً ا�ستثناء.
ويعترف الكاتب �شعيبي قائالً :كنت �أتوهم �أنني �أعرف ا ألنثى ،وكنت �أعمم ت�صورات ا آلخرين
عنها دون وعي ،و�س�أعترف لك �أيها القارئ �أنني دفعتك �إلى قراءة هذا الكتاب ل�سببين:

أ
كنت قارئة �أنثى أ
فلنك ت�شعرين �أن الرجل ال يفهمك ،ولذلك فقد قر� أ ِت الكتاب
الول� :إذا ِ
ك� � ��ي ت� � ��ري كيف يمكن لرجل �أن يفهم المر�أة ،وهنا قد تتوجهي� � ��ن لدفع �شريكك �إلى قراءته كي
يفهم� � ��ك وهذا حقك الذي �أقر لك به� ،أو �ست�شركين �صديقاتك به كي تبلغيهن �أن هنالك باحثاً
قد فهم بنات جن�سك.
الثاني :و�إن كنت ذكر ًا ف�أنت �ستقر� أ الكتاب ألن لديك م�شكلة مع �شريكتك ،وتريد �أن تحل هذه
الم�شكلة ،وربما تجد في هذا الكتاب ما يفيدك في التفاهم معها .باخت�صار كالكما �أردتما قراءة
هذا الكتاب بو�صفه ح ً
ال لم�شكلة تظنون �أنها �شخ�صية لكل فرد منكما ،و�أعترف لكما �أنها لي�ست
م�شكلتكما فح�سب� ،إنها م�شكلة الوجود بحد ذاته ،وجودكما بو�صفكما ذكراً و�أنثى.
�أنتما كائنان مختلفان ومهما فعلتما ف�أنتما مختلفان ،ا ألنثى ت�ش ّغل الن�صف ا أليمن �أكثر من
ت�شغيلها للن�صف ا ألي�سر ،والعك�س بالعك�س لدى الذكر ،ولكن عليكما �أن تعرفا �أنكما م�شتركان
بع�ضكم� � ��ا م� � ��ع بع�ض ف� � ��ي � أ َّن كلاّ ً منكما ذكر في الن�ص� � ��ف ا ألي�سر من المخ وف� � ��ي الهرمونات
الذكرية ،وكلاّ ً منكما �أنثى �أي�ضاً في الن�صف ا أليمن من المخ والهرمونات ا ألنثوية .والمطلوب
�أن تجعلوا الن�صف ا أليمن من كليكما يلتقي مع الن�صف ا أليمن من ا آلخر ،والعك�س بالعك�س �أن
تجعلوا الن�صف ا ألي�سر يلتقي مع الن�صف ا ألي�سر من ا آلخر.

�أيقظوا الجزء ا آلخر فيكما بهدوء
دعوا ا ألنثى فيكما تبدع وتفكر فيما لي�س ُمفكراً به وتحد�س وت�شعر وتحتوي وتقارب وتحوم
وتتالط� � ��ف وتتعاون ...وبالمقابل دع� � ��وا الذكر فيكما يتمنطق (�أي يفكر منطقياً) ويرى وي�سمع
وي�ش� � ��م ويلم�س ويتذوق ويقاتل ويناف�س ويقود� ...أنتما بحاج� � ��ة �إلى ك ِّل هذا بع�ضه مع بع�ض،
ولكن الذكر بحاجة �إلى �أنثاه كي ال ي�ستغرق في ذكوريته ،أ
والنثى بحاجة �إلى ذكرها كي ال ت�ستغرق
في �أنوثتها.
ولكن هذا الكتاب �سيكون فر�صة للذكر �أكثر من ا ألنثى من �أجل �أن يتعلم جانبه ا ألنثوي� ،أي
ن�صف مخه ا أليمن ،قبل �أن يكون فر�صة لفهم المر�أة ،وحينما يتعلم جانبه ا ألنثوي �ستكون هذه
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فر�صة عمره كي يبدع� ،أولي�س الن�صف ا أليمن من مخه ا ألنثوي هو الذي يجعله يفكر فيما لي�س
ُمفكراً به؟ وهذا هو حال (العباقرة).
�أنت ت�ستطي� � ��ع عملياً �أن ت�ستفيد من ا ألنثى فيك حينما تجعلها تدلك على الطريق ا ألمثل،
وتحل لك الم�شكالت العوي�صة ،وتجعل حد�سك يقول لك �إذا كنت ت�سير ب�شكل �صحيح �أو ال.
❁ ❁ ❁

�إذا كان هدف الباحث �شعيبي من هذا الكتاب �أن يتكامل كل منا مع ا آلخر ،فال �شك �أن كل
�أنث� � ��ى يقع بين يديها كتاب «كيف تفكر ا ألنثى؟» �ست�شعر بال�شكر واالمتنان للباحث عماد فوزي
�شعيب� � ��ي على كل كلمة جاءت فيه ألنه كتاب ين�صف الم� � ��ر�أة ،وما �أحوجنا �إلى مثل هذه الكتب
وا ألف� � ��كار والدرا�س� � ��ات وا ألبحاث النف�سية والنظرة العلمية أ
للم� � ��ور لننه�ض من �سباتنا وقيمنا
البالي� � ��ة .وكم ي�سعدن� � ��ا نحن الن�ساء �أن يقع هذا الكتاب بين �أي� � ��دي الرجال ،بين �أيدي الذكور،
ليتمثلوا �أفكاره ويطبقوا الن�صائح الواردة فيه.

❁
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قراءات

�صورة املجتمع ا إلفريقي يف الكونغو
يف رواية قدح مك�سور
د� .أحمد زياد حمبك

تع� � � ِّ�رف هذه الرواية الق� � ��ارئ العربي �إلى عالم

ال يعرف� � ��ه ،وت�ص � � � ِّور له مجتمعاً كل م� � ��ا فيه غريب
علي� � ��ه ،وبعيد عنه ،ومختل� � ��ف ،ومفاجئ .فالرواية

ت�ص � � � ِّور مجتمع � � �اً في قلب �إفريقي� � ��ا ،في جمهورية

الكونغو ،وهو ،كما ت�صوره الرواية -من وجهة نظر
الم�ؤلف -مجتمع متخلف متوح�ش فا�سد ،ي�سود فيه

العن� � ��ف والظلم والجن�س والفح�� � ��ش والجنون ،وهو
والحباط ،ومع ذلك فهو مثير �أي�ضاً
مثير للخيب� � ��ة إ

لل�شفقة والخ� � ��وف ،وقد �صورته الرواي� � ��ة ب�أ�سلوب

هجائي �ساخر جداً ،وببناء فني �شائق جذاب ،وقد
ج� � ��اءت الرواية من نوع التراجي� � ��دي الكوميدي� ،أو
من نوع الكوميديا ال�سوداء.
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بلد الرواية ـ الكونغو
ت� � ��دور حوادث الرواية في �إح� � ��دى مدن الكونغو ،من غير �أن تح� � ��دد ا�سمها ،وتقع الكونغو
 Congoف� � ��ي القلب من �إفريقي� � ��ا وتت�ألف من ق�سمين ،الكونغو برازافي� � ��ل ،وعا�صمتها برازافيل
 ،Brazzavilleتق� � ��ع ف� � ��ي ال�شمال ،وكانت م�ستعم� � ��رة فرن�سية ،والكونغ� � ��و كين�شا�سا ،وعا�صمتها
كين�شا�سا ،وكانت م�ستعمرة بلجيكية ،وقد ا�ستقلَّت الكونغو عام (1960م).

الروائي � -أالن مابانكو
الرواية من ت�أليف الروائي �أالن مابانكو  ،Alain Mabanckouوهو من مواليد عام (1966م)
في مدينة برازافيل عا�صمة جمهورية الكونغو ،كان والده يعمل موظف ا�ستقبال في �أحد فنادق
المدين� � ��ة نف�سها ،وكانت �أمه �أمية وال عمل لها ،در�س في برازافيل ،وفيها نال ال�شهادة الثانوية
والجازة في الحقوق ،ث� � ��م ح�صل على منحة درا�سية في جامع� � ��ة «باري دوفين»،
الفرن�سي� � ��ة ،إ
وح�صل فيها عام (1993م) على دبلوم الدرا�سات العليا في الحقوق ،وعمل في الق�سم القانوني
ل�شركة مياه فرن�سية ،وظل فيها ع�شر �سنوات حتى عام (2002م) ،اطّ لع في �أثنائها على ا ألدب
الفرن�س� � ��ي ،ون�شر في هذه ال�سنوات الع�شر خم�سة دواوين �شعري� � ��ة ،وفي عام (1998م) �أ�صدر
�أول رواية له وعنوانها «�أزرق �أبي�ض �أحمر» ،وهي �ألوان العلم الفرن�سي ،وح�صلت على الجائزة
الكب� � ��رى إلفريقيا ال�سوداء ،وفي ع� � ��ام (2001م) �أ�صدر روايته الثاني� � ��ة ،وعنوانها« :اهلل وحده
يعرف كيف �أنام» ،وتدور �أحداثها في جزر ا ألنتيل بالبحر الكاريبي.

انتق� � ��ل ع� � ��ام (2002م) �إلى الواليات المتح� � ��دة ا ألمريكية ليعمل في جامع� � ��ة ميت�شيغان في
�أوهايو مد ِّر�ساً أ
للدب الفرانكفوني ،ثم انتقل �إلى جامعة لو�س �أنجلو�س في كالفيورنيا ،وفي عام
(2002م) �أ�ص� � ��در روايته الثالثة ،وعنوانها�« :أحفاد فير�سي� � ��ن جيتورك�س» ،والرواية تاريخية ،عن
حرر فرن�سا من الغزو الروماني ،وفي عام (2003م) �أ�صدر روايته الرابعة ،عن قاتل
قائد فرن�سي َّ
«الفريقي المختل عقل ّياً» ،وفي عام (2005م) �أ�صدر روايته الخام�سة وعنوانها
محترف عنوانها :إ
«ق� � ��دح مك�سور» ،وح�صلت على الجائ� � ��زة الفرانكفونية لعام (2005م) ،وفي عام (2006م) �أ�صدر
روايت� � ��ه ال�ساد�سة ،وعنوانها «ذكريات قنفذ» ،وفازت بجائزة روندو ،ويروي فيها ذكريات طفولته
ف� � ��ي برازافيل ،وفي عام (2009م) �أ�صدر روايت� � ��ه ال�سابعة ،وعنوانها« :البازار ا أل�سود» ،وفي عام
(2010م) �أ�ص� � ��در روايت� � ��ه الثامنة ،وعنوانها «غداً �أكون في الع�شري� � ��ن من عمري» ،ونالت جائزة
«جورج برا�سان�س» ،وح�صل على و�سام جوقة ال�شرف من الرئي�س الفرن�سي نيكوالي �ساركوزي.
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ن�شر الرواية وترجمتها العربية
رواية «قدح مك�سور» Verre Casseمن من�شورات دار �سول  Seuilفي باري�س عام (2005م)،
ترجم� � ��ت الرواية �إلى العربية الدكتورة زبيدة القا�ضي� ،أ�ستاذة النقد الفرن�سي الحديث وا ألدب
الن�ساني� � ��ة بجامعة حلب ،وقدم
المق� � ��ارن في ق�س� � ��م اللغة الفرن�سية في كلي� � ��ة ا آلداب والعلوم إ
للترجمة الدكتور «فان�س� � ��ان �سيميدوه» من كندا ،وهو �إفريقي ا أل�صل ،من توغو ،ويعمل �أ�ستاذاً
ف� � ��ي جامعة دالهو�سي في كندا ،والرواية من من�ش� � ��ورات وزارة الثقافة بدم�شق عام (2019م)،
وتقع الرواية في ترجمتها العربية في (� )190صفحة.

عر�ض الرواية
«الديْن
«الديْ� � ��ن �سافر» �أو َّ
تج� � ��ري معظم ح� � ��وادث الرواية في مكان واحد هو حانة ا�سمها َّ
ممنوع» ،وقد � أ َّ�س�س هذه الحانة رجل ا�سمه «الحلزون العنيد» في �إحدى مدن الكونغو ،والرواية
ال تذكر في �أي مدينة ،وك�أن الكونغو كلها تمثَّلت في هذه الحانة� ،أو ك�أن هذه الحانة هي رمز
للكونغو كلها ،وك�أن ر َّواد الحانة هم رمز لكل ال�شعب في الكونغو .وال بد من التمييز بين ثالثة
م�صطلحات :الروائي ،والراوي ،والم�ؤلف .فالروائي هو �أالن مابانكو ،ويقع خارج الرواية� ،أما
الراوي فهو الذي يروي الرواية ،وهو الم�ؤلف نف�سه ،على نحو ما �سيت�ضح.
فالرواي� � ��ة يرويها الم�ؤلف نف�سه ،فهو الراوي /الم�ؤلف ،وهو �شخ�صية من �شخ�صياتها ،وا�سمه
«قدح مك�سور» ،وهو يرتاد هذه الحانة ،ويعرف روادها ،وكان �صاحب الحانة «الحلزون العنيد» قد
دفع �إليه بدفتر ،وطلب منه �أن أ
يمله بتاريخ الحانة لي�ضمن لها الخلود ،فهو ال يطمئن �إلى ذاكرة
ين�س ْون ،ويريد تاريخاً مكتوباً ،وفي هذا ما ي�ؤكد رمزية الحانة �إلى الكونغو كلها.
النا�س ،ألنهم َ
«الدين ممنوع» ت�أتي بع�� � ��ض ال�شخ�صيات �إلى الراوي /الم�ؤل� � ��ف« ،قدح مك�سور»،
وف� � ��ي حان� � ��ة َّ
لتحكي له ق�صة حياتها في �سرد طويل ،وتلح عليه �أن يكتب �سيرتها ،وك�أن هذه ال�شخ�صيات تق ِّدم
يتحدث عنها الراوي ،ألنها زارت الحانة
اعترافاً ،كي تفرغ ما بنف�سها وترتاح ،وبع�ض ال�شخ�صيات
َّ
وتعرف �إليها ،ثم غادرتها ،وبع�ضه� � ��ا �أتت في الحانة ببع�ض الممار�سات ،وهو ما قاد
ع� � ��دة مراتَّ ،
الراوي /الم�ؤلف �إلى ت�صوير ما فعلت ،ثم يتحدث الراوي/الم�ؤلف عن نف�سه في النهاية.

فالرواي� � ��ة مجموعة مواق� � ��ف �أو �سير ذاتية ،غي� � ��ر مترابطة برابط �سبب� � ��ي ،لكنها ت�شكل في
مجموعه� � ��ا مجتمع الحانة بما فيه من تعدد وتنوع واختالف ،وهو نف�سه �صورة من �صور مجتمع
الكونغ� � ��و ،وعلى الرغم من �أن بع�ض ال�شخ�صيات ،ت� � ��روي بنف�سها �سيرة ذاتها للم�ؤلف ،ف�إن لغتها
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و�أ�سلوبها في الحديث واحد ال يختلف ،قوامه البوح واالعتراف والثرثرة والتكرار واال�ستغراق في
التفا�صيل �إلى حد الملل ،وهو نف�سه �أ�سلوب الراوي /الم�ؤلف في الحديث عن نف�سه �أو عن �سائر
ال�شخ�صيات والمواقف ،وهذا يعني �أن الرواية تقوم على تعدد ال�شخ�صيات ،وال تقوم على تعدد
ا أل�ص� � ��وات .فالرواية �أ�شبه بمجموع �صور �شخ�صية (�ألبوم)� ،أو �أ�شبه بحكايات �ألف ليلة وليلة،
�أو ق�ص�ص الديكاميرون� ،أو م�سرحية بيرندللو�« :ست �شخ�صيات تبحث عن م�ؤلف».

�شخ�صيات الرواية
معظ� � ��م �شخ�صيات الرواية �سلبي� � ��ة ،يغلب عليها الف�ساد والقبح والق�س� � ��وة والعنف والجريمة
والجن�� � ��س ،بما فيها ال�شخ�صيات الن�سائي� � ��ة� ،إن الرجل «�صاحب الحفا�ضات» ،على �سبيل المثال،
رجل طيب ،ولكن زوجته تتهمه بالنيل من ابنته ،وت�سلمه لل�شرطة ،كي تمار�س الجن�س مع ع�شيقها،
والهانة ما ال يخطر على بال ،حتى �إن ال�سجناء جميعاً
ويق� � ��اد �إلى ال�سجن ،ويلقى من التعذيب إ
يمار�سون معه الجن�س ،فيخرج من ال�سجن ،وقد و�ضع في م�ؤخرته الحفا�ضات ،وي�أتي �إلى الحانة
ورائحة كريهة تفوح منه ،وحفا�ضاته مبللة ،وال ا�سم له� ،سوى �أنه «�صاحب الحفا�ضات».
و«�سيلي� � ��ن» الفرن�سية ،وا�سمها يعني البي�ضاء ،تزوجت في باري�س الزنجي «عامل المطبعة»
ع� � ��ن حب ،و�أم�ض� � ��ت معه �سنوات من العي�ش الهانئ ،ثم قَدِ َم �إلي� � ��ه ابنه من زوجة �سابقة ،ونزل
عن� � ��ده ،فب� � ��د�أت «�سيلين» تمار�س الجن�س م� � ��ع ابنه ،وحين دخل عليهما فج � � ��أة� ،أقدم ابنه على
�ضربه �ضرباً مبرحاً ،و�شجعته على ذلك «�سيلين» ،ثم �أقدمت على طرده من المنزل ،ورجع �إلى
الكونغو ،ال يلوي على �شيء.
وكل من الرجلين «�صاحب الحفا�ضات» و«عامل المطبعة» ي�سرد على الراوي /الم�ؤلف �سيرته،
ك� � ��ي يد ِّونها في دفت� � ��ره� ،أي الرواية ،وقد �شغل حديث كل واحد منهما عن نف�سه ع�شر �صفحات،
من خالل �سرد تفا�صيل دقيقة حافلة با�ستطرادات كثيرة ،ت�ص ِّور القبح والف�ساد واالنهيار القيمي
وا ألخالقي ،ب�أ�سلوب �ساخر م�ؤلم وبقدر غير قليل من القبح والفجاجة ال�صادمة.

ويتح� � ��دث ال� � ��راوي /الم�ؤلف �أي�ض � � �اً بالتف�صيل الممل ع� � ��ن زوجته «�أنجيلي� � ��ك» ،وي�سميها
ال�شيطاني� � ��ة ،مع �أن ا�سمها يعني المالئكية ،ويعترف ب�أنه كان زوجاً �سكّيراً ،ال يرجع �إلى البيت
حر�ض عليه
�إال في ال�صباح ،فينام خارج البيت تحت �شجرة المانغا ،وقد ا�شتكى منه جاره ،ثم َّ
زوجته ،ثم فوجئ ذات يوم ب�أهلها قد هجموا على الحانة ،وحملوه في عربة �إلى ال�ساحر ،فقد
�أقنع� � ��ت �أهلها ب�أنه ي�ضربه� � ��ا ،و�أن ال�شيطان قد دخل فيه ،ول َّـما حاول ال�ساحر ممار�سة طقو�سه
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علي� � ��ه ،هاجمه ب�شدة ،وف�ضح �أ�ساليبه في ال�شعوذة ،وك�شف عن ِح َيلِه في خداع ال�شعب و�إ�شاعة
الف�س� � ��اد في البل� � ��د ،فا�شتد غ�ضب ال�ساحر ،وط� � ��رد القوم ،و�شاع خبر مر�� � ��ض «قدح مك�سور»
وجنونه ،ف ُف ِ�ص َل من عمله في المدر�سة ،ولذلك لم يكن له من م�أوى غير الحانة.

�إ َّن �ص� � ��ورة المر�أة في الرواية �صورة بائ�س� � ��ة ،فالن�ساء في الرواية يمار�سن الخيانة والعنف،
ولذل� � ��ك يحقد الرجال على الن�ساء ،ومما يدل على و�ضع الم� � ��ر�أة في الكونغو �أن �أحد الرجال
ف� � ��ي الحانة �سمع «عامل المطبعة» ،وهو يتكلم على زوجته «�سيلين» ،وقد ر�آها في ال�سرير مع
ابنه ،فعلق بقوله« :لو �أنه تزوج �إفريقية في فرن�سا بدالً من زواجه ببي�ضاء ،لكانت ا أل�شياء �أقل
تعقي� � ��داً ،ولكانت م�شكالته ُحل َّْت ب�ساطور رواندي» (�� � ��ص  ،)114وفي هذا ما يدل على العنف
الذي يمار�سه الرجل على المر�أة في الكونغو على نحو ما تقول الرواية.
خ�صه� � ��ا الم�ؤلف ب�صفحات تروي فيها �سيرتها بنف�سها،
ولي�� � ��س في الرواية �شخ�صية ن�سوية َّ
مثلم� � ��ا فعل م� � ��ع الرجل «�صاحب الحفا�ضات» �أو «عامل المطبع� � ��ة» ،وفي هذا ما يدل على �أن
فنياً على �شخ�صياته الن�سائية ،ويتحدث عنها ،بو�صفه الراوي
الراوي/الم�ؤلف يمار�� � ��س القمع َّ
العليم بكل �شيء ،وال يترك الفر�صة ألي امر�أة كي تتحدث عن نف�سها بنف�سها.

وال�شخ�صية اال�ستثناء من بين الرجال هي �شخ�صية «الحلزون العنيد» ،فقد حظيت ب�إعجاب
«الدين �سافر»
همها ا ألول الحفاظ على حانة َّ
الراوي /الم�ؤلف ،ونالت احترامه ،و�صورها محايدةُّ ،
«الدي� � ��ن ممنوع» ،وحفظ تاريخها في دفتر ،وكان يقدم زجاجات الخمرة له بوفرة ،و�أحياناً ال
�أو َّ
ي�أخ� � ��ذ ثمنه� � ��ا ،وكان ي�سمح له بالنوم فيها ،وحين ن�شب عراك بين� � ��ه وبين «�صاحب الحفا�ضات»،
�س� � ��ارع «الحلزون العنيد» �إلى ف�� � ��ض العراك ،فهو ال يريد قتاالً في الحانة ،وك�أن الحلزون العنيد
رم� � ��ز لروح الوطن ،وهي روح ثابتة ،قوي� � ��ة را�سخة ،يوحي بذلك �صفة العنيد الملحقة بالحلزون،
ومن طبع الحلزون ال�صبر والهدوء ،ومن طبيعته �أن يحمي قوقعته ،و�أن يحتمي بها ،وال يغادرها،
�ش�أنه �ش�أن �صاحب الحانة الذي كان يحر�ص على الحانة ،وال يغادرها.
�صورة أ
الم:
لي�� � ��س في الرواية �شخ�صي� � ��ة ن�سائية �إيجابية ،غير �شخ�صي� � ��ة ا ألم� ،أم الراوي ،ثم �شخ�صية
«ماما فوا»� ،أما هذه فهي بائعة لحم م�شوي �أمام الحانة ،وهي �صلعاء ،لذلك ي�سمونها «المغنية
ال�صلع� � ��اء»� ،إ�شارة �إلى م�سرحية يوجي� � ��ن يون�سكو ،وي�صفها الراوي /الم�ؤل� � ��ف ب�أنها «�أم ر�ؤوم،
ولديها على الدوام كلمة لطيفة لكل واحد ،وهي تكاد ال تطلب �أن يدفع لها ،فهي دائماً تقول:
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ال م�شكل� � ��ة بابا� ،ستدف� � ��ع حين ي�صبح معك مال»�( ،ص  ،)120ثم ي�صفها ب�أنها «�شخ�صية رائعة،
وه� � ��ي تن�صحه بلطف �أن ي�ستحم ،كما تن�صح له �أن يمتنع عن ال�شراب ،وهو ال ي�صدق ما يقوله

النا�� � ��س عنها من �أنها تبيع لحم القطط والكالب ،فه� � ��ي مواطنة �شريفة ...ولها مكان محجوز
ومر َّق� � ��م في الجنة»�( ،ص  .)121وهي في الحقيقة بديل من �أمه� ،أو رديف لها ،ولم يكن لقبها
اعتباطياً ،ومع ذلك ف�إن الراوي /الم�ؤلف لم يكتب عنها غير ثالث �صفحات.
ماما
ّ

اليجابية الثانية في الرواية هي �أم الراوي /الم�ؤلف ،وهي ال تظهر في الرواية،
وال�شخ�صية إ
ولكن ال� � ��راوي يتحدث عنها في مو�ضعي� � ��ن ،فهو يذكر �أنها ر�أت حلم � � �اً ،فا�ستيقظت مزعوجة،
و�س� � ��ارت نحو نهر ت�شين� � ��وكا ،وم�شت فوقه ،ثم ابتلعها النهر ،وقد امتن� � ��ع ابنها الراوي /الم�ؤلف
ع� � ��ن �شرب الخمرة �أياماً �إجالالً لها ،وق� � � َّ�دم لها كل ما يليق بها من مرا�سم الدفن والعزاء .وفي

�آخ� � ��ر الرواية ي�سترجع �أيام طفولته ،ويذكر رعاية �أمه له ،وتحذيرها له من الذهاب �إلى �شاطئ
النهر ،وحر�صها على �إر�ساله �إلى المدر�سة ليتعلم ،ويغ�ضب �أ�شد الغ�ضب من «رجل الحفا�ضات»

حي� � ��ن يتهم �أمه ب�أنها كانت تكثر من ال�شرب ،وي�ؤكد طهره� � ��ا ونقاءها ،ويُقْدِ م على لَكْمِ ه ،ويعلن
عن حبه ألمه ،فيقول« :كيف يمكنه �أن يجر�ؤ على تلويث ذكرى �أمي ،كيف يمكنه �أن يجر�ؤ على
بال�سكّيرة ،في حين كانت ال ت�شرب �أبداً ،فهل يعرف هو �أمي؟� ...أمي هي �أمي ،كما �أنها
نعته� � ��ا ِّ
لم تمت بالن�سبة �إلي ،فهي في داخلي ،تحدثني وتقودني ،وتحميني»�( ،ص  .)173وتعر�ض عليه

«بيرينيت» �إقامة عالقة جن�سية معها ،وي�شجعه على ذلك «الحلزون العنيد» ،ويقدم له غرفة في
الحانة ،وهو الذي لم يمار�س الجن�س منذ زمن ،ولكنه يرف�ض احتراماً منه لذكرى �أمه.

ث� � ��م يكتب �أجمل المقاطع ال�شعرية ألمه ،ومنها« :ال �أحد يعلم �أني هذا الم�ساء �سوف �أ�سافر
م� � ��ع �سمكة �سلمون ،و�أني �سوف �أ�سير على طول نهر ت�شينوكا ،و�أنني �سوف �أذهب للقاء �أمي ،كي

�أ�شرب من هذه المياه التي �أخذت المر�أة الوحيدة في حياتي ،التي يمكنها �أن تقول لي :يا بني،
«قدح مك�سور»� ،أنا �أحبك ،و�سوف �أحبك حتى ولو �أ�صبحت اليوم نفاية ،كانت �أمي ،وكانت �أجمل
وكنت
ام� � ��ر�أة على ا ألر�ض ،ولو كانت لدي موهبة كما يج� � ��ب ،لكتبت كتاباً بعنوان :كتاب �أمي...
ُ

كتبت على كل �صفحة م�شاعري وحبي وح�سراتي ،كنت اخترعت ألمي منزالً على �شاطئ الدموع،
ُ
وجناحين كي تكون ملكة المالئكة في ال�سماء ،كي تحميني دائماً ،ودائماً»�( ،ص .)185
وف� � ��ي نهاية الرواي� � ��ة يُقدِ م على الموت على خطا �أمه ،فيقول« :ف� � ��ي منت�صف الليل تماماً،
�س� � ��وف �أغط�� � ��س في �أعماق هذه المي� � ��اه ال�ضيقة ،و�سوف �أكون �سعيداً ألنن� � ��ي �أكون قد التقيت
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«الديْن �سافر» ،وللمرة ا ألولى �سوف
ب�أم� � ��ي ،وفي اليوم التالي لن يكون هناك زجاج مك�سور في َّ
يك� � ��ون «زجاج مك�سور» قد �أ�صلح� � ��ه اهلل الرحيم ،حينها ،ومن العالم ا آلخر ،يمكنني �أن �أهم�س،
واالبت�سامة على �شفتي« :المهمة انتهت»�( ،ص  188ـ .)189

�سمع «ق� � ��دح مك�سور» عن ن�ساء كثيرات يمار�سن الخيان� � ��ة ،ور�أى ن�ساء وفتيات كثيرات يتعاطين
وعدها
البغ� � ��اء ،ولذلك ازداد تعلقه بذكرى �أمه الميت� � ��ة ،ووجد في �أمه رمز الطهر والنقاء والحياةَّ ،
المر�أة الوحيدة في حياته ،فهل كان يحمل في داخله عقدة �أوديب؟ قد ي�ؤكد ذلك �إ�شارته �إلى �أن �أباه
كان قد قُتل غدراً بر�صا�صات في ظهره ،وقد لج� أ �إلى الحانة بعد وفاة �أبيه ،و�أ�صبحت م�أواه ،ووجد
حياته الحق فيها ،ولم يحزن على زوجته التي تركته ،و�أ�صبحت زجاجات الخمرة مع�شوقاته.
وهنا يطرح هذا ال�س�ؤال :هل كان غرق ا ألم في النهر رمزاً لطهرها ونقائها ،كغرق �أوفيليا
ف� � ��ي م�سرحية هامل� � ��ت؟ وهل اختياره الغرق ف� � ��ي النهر مثلها هو محاولة من� � ��ه لتطهير روحه
وج�سم� � ��ه من مجتمع فا�سد ،واللحاق ب�أمه؟ هل النه� � ��ر هو نهر ا ألبدية المقد�س؟ هل النهر هو
رمز للوطن« :الكونغو»؟

�شخ�صية الراوي /ؤ
الم�لف
يتخ� � ��ذ الراوي /الم�ؤلف «ق� � ��دح مك�سور» من ال�سكر والجن� � ��ون والممار�سات الغريبة و�سيلة
للتعبي� � ��ر عن النقمة على مجتمعه ،ومن تلك الممار�سات ما هو غريب حقاً ،بل يوغل الراوي/
الم�ؤل� � ��ف في المبالغة ليع ِّبر عن نقمته وثورت� � ��ه على ا ألو�ضاع فيقول« :ثم توقفوا في المدر�سة
ع� � ��ن تزويدي ب�أقالم الر�صا�ص ألنني كما يبدو كنت �أخلط بينها وبين ميزان الحرارة في �أثناء
الدر�س ...ثم توقفوا عن تزويدي بخريطة بلدنا ألنني ،كما يبدو ،كنت �أطلق عليه اال�سم الذي
كان يحمل� � ��ه في حقبة الملكية ،وقلت ب�صوت ع� � ��ال� :أنا ال �أبالي ،ل�ست في حاجة �إلى ذلك كلِّه
كي �أد ِّر�س ...وال �أبالي بخريطة بلدنا ،ألن هذا البلد (الكونغو) تافه� ،إنها الحدود التي ورثناها
عندما كان البي�� � ��ض يقت�سمون الكعكة اال�ستعمارية في «برلين»� ،إذن ،هذا البلد لي�س موجوداً،
محمية من القطيع الذي يموت من القحط»�( ،ص.)138
�إنه مجرد
ّ
ويبدو عجز ال� � ��راوي عن ممار�سة الجن�س ،وقد بلغ الرابعة وال�ستين ،وهو مدر�س متقاعد،
وكات� � ��ب ف� � ��ي حانة ،دلي ً
ال على عجز المثقف عن فعل �شيء ف� � ��ي الواقع ،كما يبدو حمله البراز
بي� � ��ده والدخول �إلى الحانة ،ورائحة كريهة تفوح منه� ،أ�شبه باالنتقام لنف�سه من مجتمع الحانة
المتخلف ،الذي هو رمز لمجتمع الكونغو.
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ال�سخرية ال�سيا�سية
جداً والالذع ،منه ما هو �سيا�سي ،ومنه
وفي الرواية قدر كبير من االنتقاد ال�ساخر والحاد ّ
ما هو اجتماعي ،وكثيراً ما يتداخل النوعان ،وتقدم الرواية هذا االنتقاد في عدة �أنماط ،منها
االنتقاد اللفظي ،وقوامه التالعب با أللفاظ ،ومنها االنتقاد في مواقف وم�شاهد.
وم� � ��ن االنتقاد ال�سيا�سي المبني على ال�سخرية اللفظية �إ�ش� � ��ارة الراوي /الم�ؤلف �إلى تعيين
وزي� � ��ر الزراعة وزيراً للثقافة ،ويبدو هذا التعيين �سه ً
ال ،وذلك بحذف �أربعة �أحرف من الزراعة
لت�صب� � ��ح ثقافة ،فالزراعة  agricultureوالثقافة �( cultureص  ،)24وت�شير الرواية �إلى �أن ذلك

الوزي� � ��ر كان في �أي� � ��ام الدرا�سة زمي ً
ال ل�صاحب الحانة «الحل� � ��زون العنيد» (�ص  ،)78وهو الذي
�ساع� � ��ده على �أخذ الموافقة الفتت� � ��اح الحانة ،لت�شير الرواية بذلك �إل� � ��ى الو�ساطات والعالقات
ال�شخ�صية وتنتقدها.

ويط� � ��ال الراوي /الم�ؤلف بال�سخري� � ��ة واالنتقاد ال�شعب كله� ،إذ يروي �أن وزير الزراعة �ألقى
خطاب � � �اً ا�ستعمل فيه كلم� � ��ة «�أتهم» ،و�سرعان ما انت�شرت هذه الكلمة ،فبد� أ النا�س يتحدثون بها
«جميعاً في البالد ...حتى ا ألطفال حديثو الوالدة �أطلق عليهم ا�سم �أتهم�( ،»...ص.)27

وي� � ��زداد حجم ال�سخرية حتى �إنَّها لتطال رئي�� � ��س الكونغو ،كما في الرواية ،ويدعى «�أدريان
لوكوت� � ��ا �إيلكي مينغي» ،وهو �ضابط �سابق ،في�صوره الراوي /الم�ؤلف وقد غ�ضب �أ�شد الغ�ضب
ألن وزي� � ��ر الزراعة تو�ص� � ��ل �إلى كلمة «�أتهم» التي �أ�صبحت �شائعة في النا�س ،و�سرعان ما يجمع

ه� � ��ذا الرئي�س كبار الم�ست�شارين ،ليطلب منهم البحث عن كلمة خا�صة به يمكن �أن ت�شيع مثلما
�شاع� � ��ت كلمة وزير الزراعة ،وق� � ��رروا �إر�سال كتاب �إلى �شخ�صية مهمة في ا ألكاديمية الفرن�سية

م�ض ْوا وقتاً طوي ً
ال في �صياغة الكتاب ،واختلفوا في و�ضع عالمات الترقيم ،ثم
لال�ست�ش� � ��ارة ،و� أ َ
اقترحوا تكليف �أحد الم�ست�شارين ،وهو �أكاديمي متخرج في المعهد الوطني في فرن�سا ،ليكون

رئي�س � � �اً للجنة الم�ست�شارين ،ثم اتفقوا بعد ج� � ��دال على �أن ي�ضع كل م�ست�شار اقتراحاً في قبعة
أ
امتلت القبعة بمقبو�سات من لوي�س الرابع ع�شر ولينين ودانتون وكليمن�صو
واحدة ،و�سرعان ما
وماكماهون ونابليون بوناب� � ��رت وتاليران ومارتن لوثر كينغ و�شك�سبير والرئي�س ال�سابق للكونغو

وكارل مارك�� � ��س وفران�سوا ميتران والي�سوع وبا�س� � ��كال ،وغيرها من المقبو�سات ل�شخ�صيات من
العال� � ��م�( ،ص  .)33وا�ستغرق الم�ست�ش� � ��ارون الليل كله في مراجعته� � ��ا ،وكان �أحد الم�ست�شارين
ي�ستعر�� � ��ض خطاباً قديماً �ألقاه الرئي�س يدين في� � ��ه اال�ستعمار الفرن�سي والخونة وي�ؤكد �ضرورة

274

الـعــدد � 689شـــباط 2021

الفريقي يف الكونغو يف رواية قدح مك�سور
�صورة املجتمع إ

الوح� � ��دة الوطنية ،وعند منت�صف النهار تماماً ا�ستطاع ذلك الم�ست�شار �أن يكت�شف الكلمة التي
كان يكررها الرئي�س ،وهي« :ف َّه ْمتُكم» ،ووقع االتفاق عليها.

وقد ا�ستغرق عر�ض هذه اللوحة بما فيها من تفا�صيل نحو ع�شر �صفحات ،وتدل على �سطحية
التفكير لدى الق� � ��ادة والم�س�ؤولين الكبار ،وعلى �ضحالة الثقاف� � ��ة و�سطحيتها ،وعلى اللجوء �إلى
م�ستعمرة ،ونالت ا�ستقاللها،
الغربي ا آلخ� � ��ر ،لالقتبا�س منه ،وهذه هي م�شكلة الدول التي كانت
َ
والح�سا�س
فه� � ��ي ال تملك ثقافتها الخا�صة ،وال هويتها ،هي م�شكل� � ��ة التبعية للغرب ،والوالء له ،إ
بال�ضعف �أمامه ،والحاجة �إليه� ،إ�ضافة �إلى الحمق والطي�ش وانعدام التفكير ال�سليم.

ال�سخرية االجتماعية
«الدين
وم� � ��ن ال�سخرية االجتماعي� � ��ة ت�صوير الراوي /الم�ؤلف إ
القب� � ��ا َل ال�شديد على حانة َّ
ممنوع» التي �أ�س�سها «الحلزون العنيد»� ،إذ �سرعان ما تو�سعت من �أربع موائد �إلى �أربعين ،و�صار
النا�س يقفون في الخارج �ص ّفاً ينتظرون دورهم�( ،ص .)38

وم� � ��ن االنتقاد االجتماعي ال�ساخر حديث الراوي/الم�ؤل� � ��ف عن ال�شاب موبيكيه ،وكان قد
ت� � ��ردد عل� � ��ى الحانة عدة مرات ،ثم غاب عنها ،وكان يزعم �أنه «�سلي� � ��ل �أ�سرة من ال�سحرة ،و�أنه
يجي� � ��د ال�سحر ،و�أنه قادر على �إيقاف المطر ،وتنظيم حرارة ال�شم�س ،وتعجيل ف�صل الح�صاد،
وقراءة �أفكار ا آلخرين ،و�إيق� � ��اظ ا ألرواح الميتة»�( ،ص  ،)98وكان يبتز الجهلة والب�سطاء،
وم� � ��ا �أكثرهم ،وي�أخذ منه� � ��م مبالغ كبيرة مقابل نب� � ��وءات وتعويذات ،وقد تكل� � ��م عليه الم�ؤلف
بالتف�صي� � ��ل في نحو خم�س �صفحات ،ومن الم�ؤ�س� � ��ف �أن يكون هذا ال�شاب رمزاً للجيل الجديد
الذي ال يجيد غير ال�سحر ليعالج به ق�ضايا الواقع ،وي�سلب عقول النا�س.
�إن الرواية ت�ستعين بالجن�س للتعبير عن التخلف والقهر والف�ساد والجهل ،وغايتها االنتقاد
الثارة ،وال
الثارة ،فهي ال تحقق إ
االجتماعي وال�سيا�سي والثقافي الحاد الالذع ،ولي�ست غايتها إ
الح�سا�س بالغثيان ،ويدل
تثي� � ��ر رغبة ،بل تثير ح�س اال�شمئزاز والنفور ،وت�صور القبح وتحرك إ
عل� � ��ى ذلك الحي الذي تقع فيه الحانة ،وي�صفه الراوي /الم�ؤلف فيقول« :كان بين �سكان هذه
المدينة َم ْن ل� � ��م ي�سبق لهم �أن وطئت �أقدامهم حي  ،300وكانوا يكت�شفونه بده�شة ،فيت�ساءلون
كيف ي�ستطيع ه�ؤالء النا�س العي�ش في وئام تام مع القاذورات ،وبرك المياه ،والهياكل العظمية
لحيوان� � ��ات �أهلية ،والمركبات المحروقة ،والوحل ،والروث ،والحفر الفاغرة لل�شوارع ،والبيوت
ا آليلة لل�سقوط»�( ،ص .)22
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الفريقي المتخلّف،
�إن رواي� � ��ة «ق� � ��دح مك�سور» هي من منظور م�ؤلفها �صورة �س� � ��وداء للمجتمع إ
وق� � ��وام هذه ال�صورة ال�شقاء والعذاب أ
واللم والقب� � ��ح والف�ساد والظلم ،هي �صورة لمجتمع ما يزال
يعان� � ��ي العبودي َة واال�ستعمار والتخلف عل� � ��ى الرغم من نيله ا�ستقالله ،بل ما يزال ينظر �إلى الدول
العجاب بو�صفها من الدول المتح�ضرة.
اال�ستعمارية ،وال�سيما فرن�سا التي كانت ت�ستعمره ،بعين إ

مو�ضوع الرواية -ما بعد اال�ستعمار
�إذن ،فالرواية تعالج م�شكالت مجتمع ما بعد اال�ستعمار ،فتثير الرواية كثيراً من المفهومات
الم�ستعمرة
الم�ستعمرة� ،أو المفهومات التي انبثقت في البالد
التي خلّفها الم�ستعمِ ر في البالد
َ
َ
ب�سب� � ��ب وج� � ��ود الم�ستعمِ ر ،ومن ذلك االنبهار بفرن�سا ،وخير مث� � ��ال على ذلك «عامل المطبعة»
ال� � ��ذي عا�ش في باري�س ،فهو يحكي للم�ؤلف /ال� � ��راوي ق�صة حياته ،ويطلب منه �أن يكتبها في
دفتره ،ثم يقول له� «:أذكّرك ب�أنك �إن لم ت�ضع هذا في دفترك فلن يكون لدفترك قيمة ،ال قيمة
الطالق ،هل تعلم �أنني �أهم �شخ�ص ي�أتي �إلى هنا ،ها ،نعم� ،أهم �شخ�ص ،ألنني ع�شت في
على إ
فرن�سا ،ولي�س �أي غبي يمكن �أن يعي�ش فيها»�( ،ص .)77
وعلى الرغم مما ناله في باري�س من �إهانة من زوجته الفرن�سية «�سيلين» ،وهي التي كانت
تقي� � ��م عالقة مع ابنه من زوج� � ��ة �سابقة ،وعلى الرغم من خروجه من باري�س مذموماً مدحوراً،
ف�إنه م� � ��ا يزال يفخر ب�أنه عا�ش في باري�س ،فيقول مخاطباً ال� � ��راوي /الم�ؤلف« :نحن [يق�صد
ا ألفارقة الزنوج] ال نملك القيم نف�سها ،ف�أنت من حقبة �أخرى� ،أنت رجل من الما�ضي�...سوف
تباً لك� ،أنت تن�سى �أنني ع�شت في باري�س ،ال �أحد هنا [يق�صد الكونغو] ر�أى الثلج
�أبتعد عنكّ ،
يهطل ،ال �أحد هنا ر�أى �شارع ال�شانزيليزيه ،وقو�س الن�صر»�( ،ص .)119 -118

وم� � ��ن الم�ؤلم �أنه يدخل ذات يوم �إل� � ��ى الحانة وهو يحمل جريدة «باري�س مات�ش» ،ا�شتراها من
مكان قرب الحانة ،ليفخر بها ،ويعتز ،فهي جريدة باري�سية ،ويعر�ض على رواد الحانة ما فيها من
الفريقيات اللواتي يمار�سن الدعارة في باري�س،
�صور ن�ساء ،وي�شرع يح ِّدث الرواد عن الزنجيات إ
قارتهن .وفي الحانة
وين�س� � ��ى الجميع �أن الحدي� � ��ث يطال فتيات �إفريقيات َّ
هن من عرقهن وم� � ��ن َّ
يظهر الرواد منهمكين في متابعة التلفاز ،وهو ينقل مباراة ريا�ضية في الكونغو بين فريق «تما�سيح
ال�شم� � ��ال ال�صلبة» وفريق «قرو�ش الجنوب الخطرة» ،وقد انق�سم رواد المقهى �إلى فئتين ،كل فئة
تنت�صر لفريق دون آ
الخر (�ص  .)119وفي هذا كله ما يدل على ب�ؤ�س �أفراد المجتمع في الكونغو،
وجهلهم ،وتخلفهم ،وغياب الوعي لديهم ،وعلى �أنهم ما يزالون يعانون الترك َة الكبيرة التي خلَّفها
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فيه� � ��م الم�ستعمر الفرن�سي في الق�سم ال�شمالي من الكونغو ،والبلجيكي في الق�سم الجنوبي ،وهي

�صورة عري�ضة لمجتمع متخلف م�ستلب ،ال هوية له وال انتماء ،مجتمع َف َق َد القيم.

وقد �أدرك واقع المجتمع ال�شاب موبيكيه الذي تردد �إلى الحانة ،وتحدث الراوي /الم�ؤلف
الدراك ،فقال وا�صفاً حالة المجتمع على ل�سان ال�شاب« :ما من و�صية من و�صايا اهلل
عن هذا إ
الع�ش� � ��ر تلك واحدة تُ ْحتَ َر ُم في �أيامن� � ��ا� ،إذ يجد النا�س �إثارة �أكبر في ازدراء تلك القواعد ،بدالً
م� � ��ن تم�ضية حياتهم في تطبيقها ،في عالم ينت�شر في� � ��ه الجن�س في كل مكان ،وبمتناول �صرر
عالم حتى الرهبان وال ُّن�ساك يح�سدون
عالم حتى الوفاءُ فيه لم يعد يعن� � ��ي فيه �شيئاًٍ ،
النق� � ��ودٍ ،

الدع� � ��ارة فيه لدى الكفرة ،في عالم ال قيمة فيه �إال للح�سد والغيرة ،في عالم يُ ْقتَ ُل فيه الب�شر
بالكر�س� � ��ي الكهربائي ،في حين ج� � ��اء في الكتاب المقد�س «ال تقتل �أبداً»�( ،ص .)100-99ومن
الم�ؤ�س� � ��ف �أن ذلك ال�شاب نف�سه «موبيكيه» يطرح حلاّ ً بدي ً
ال يمار�سه بنف�سه ،وهو ال�سحر الذي
يفخر ب�أنه ورثه عن �أ�سالفه ،ويزعم بقدرته على القيام بمعجزات ،ثم �إنه يغادر الحانة نهائياً،
وال يعود �إليها ،مما يدل على هزيمته ،لي�ؤكد الراوي /الم�ؤلف �أن ما طرحه «موبيكيه» لي�س هو
الحل للحانة وال الكونغو ،وليدل على �أن هذا هو ما يفكر فيه الجيل الجديد الذي ورث الجهل
وال�سحر وال�شعوذة عن ا ألجيال ال�سابقة.

وقبيل النهاية يظهر في الرواية �شاب �آخر يدخل �إلى الحانة ،ويتقدم من الراوي/الم�ؤلف،
ويطلب منه �أن يكتب ق�صته ،ثم ي�س�أله عن البط في البالد الباردة ،ماذا يفعل النا�س من �أجله
ف� � ��ي �أيام ال�شتاء قار�سة البرد ،ويلح في ال�س � � ��ؤال ،وي�ؤكد �أن حياته مهمة و�أنه من ال�ضروري �أن
يكتب عنه ،ألنه قادم من �أمريكا ،وقد عا�ش فيها مدة ،و�أن ا�سمه هولدن ،وك�أنه يريد �أن يذ ِّكر
با�سم الفيل�سوف وال�شاعر ا أللماني هولدرن.

ويت�ض� � ��ح �أن هذا ال�شاب م�صاب بالخبال ألنه م�أخوذ بالح�ضارة ا ألمريكية ،مثله مثل عامل

الفريقيين في الكونغو الذين
المطبعة الذي ما يزال يمجد ال�صحافة الفرن�سية ،ومثل معظم إ
م� � ��ا يزالون م�أخوذين بفرن�س� � ��ا ،ولكن الراوي /الم�ؤلف يرف�ض �أن يف� � ��رد له �صفحة في كتابه،
أ
متعل ً
امتل ،وهذا الرف�ض هو نوع من الرف�ض �أي�ضاً لهذا االنبهار ب�أمريكا .ولعل
ال ب�أن الدفتر
مج� � ��يء هذا ال�ش� � ��اب مت�أخراً في �آخر الرواية ،هو نذير بظهور جي� � ��ل جديد مبهور بالح�ضارة
ا ألمريكي� � ��ة بعد الجيل ال� � ��ذي بهرته فرن�سا ،و�إذا كان الدفتر الخا�� � ��ص بالمبهورين بفرن�سا قد
أ
امتل ،ف�إن دفتراً �آخر ينتظر ،ليمثل مرحلة جديدة في حياة المجتمع في الكونغو.
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الراوي /ؤ
الم�لف والروائي �أالن مابانكو
في مفتتح الرواية ي�شير ال������راوي /الم�ؤلف «قدح مك�سور» �إلى �أن «الحلزون العنيد»،
ق� � ��د �أعطاه دفتراً وطلب منه �أن ي�سجل تاريخ الحانة ،في �سجل مكتوب (�ص  ،)19ثم ي�ؤكد �أنه
بد� أ الكتابة بعفوية ،ولي�س كاتباً م�أجوراً�( ،ص  ،)21 -20وفي هذا �إيحاء فني بواقعية الرواية،
وف� � ��ي نهاية الرواي� � ��ة يعود الم�ؤلف /الراوي ليتحدث عن نف�سه كثي� � ��راً ،فيتكلم على مطالعاته،
ومعرفته العالم من خالل الكتب مع �أنه لم ي�سافر ،وبقدر كبير من الح�شو واال�ستطراد الطويل
القائ� � ��م على الثرث� � ��رة وح�شد المعلومات ،ثم يتحدث عن طريقته ف� � ��ي الكتابة والت�أليف ،وي�ؤكد
ميل� � ��ه �إل� � ��ى التف�صيل واال�ستطراد لت�سلية الق� � ��ارئ و�إمتاعه ،ثم يتحدث ع� � ��ن ال ُك ّتاب والم�ؤلفين
الجدد المتحذلقي� � ��ن والمهتمين ب�أناقتهم وثيابهم ومظاهره� � ��م الخارجية ،ويعيد الحديث عن
�صاحب الحانة وكيف دفع �إليه بالدفتر ليكتب عن الحانة وروادها ،ويعيد بع�ض �أ�سطره بالن�ص،
وي�ستغرق هذا الحديث من الرواية نحو �أربعين �صفحة (�ص  )160 -123من �أواخر الرواية.
وفي ه� � ��ذا ما ي�شير �إلى الت�شابه الكبير بين �شخ�صي� � ��ة الراوي/الم�ؤلف في داخل الرواية،
و�شخ�صية الروائي �أالن مابانكو خارج الرواية ،وبذلك يكون الروائي قد �أدخل نف�سه في الرواية
فنياً ،ولعل �شخ�صية ال�شاب هولدن القادم من �أمريكا مبهوراً بح�ضارتها ،تحمل مالمح
�أي�ض � � �اً ّ
من �شخ�صية الروائي نف�سه ،وهو الذي غادر الكونغو �إلى باري�س بعد درا�سته الحقوق ،وقد ظل
في باري�س حتى عام (2002م) ،لينتقل �إلى �أمريكا ليعمل في جامعة ميت�شيغان في �أوهايو.

«الدين ممن� � ��وع» ر�ؤية �أقرب �إلى
وهن� � ��ا يطرح هذا ال�س�ؤال :ه� � ��ل �صورة المجتمع في حانة َّ
المو�ضوعي� � ��ة م� � ��ن داخل الكونغو؟ �أو هل ه� � ��ي ر�ؤية لمثقف من خ� � ��ارج الكونغو؟ هل هي ر�ؤية
عب� � ��ر «زجاج مك�سور» ،فكان بها ما كان من هذا العر�� � ��ض التراجيكوميدي �أو العر�ض ال�ساخر
الم�شحون بالجن�س وال�سخرية والعنف والغ�ضب والنقمة؟
ومهم� � ��ا يك� � ��ن من �أمر ،ف�إن الرواية هي ت�صوير لمجتمع ما بع� � ��د اال�ستعمار ،وهذا يعني �أن
الكونغ� � ��و التي ا�ستقلَّت ،كما ظهرت ف� � ��ي الرواية ،لم تحقق ا�ستقاللها الثقافي والح�ضاري،
ول� � ��م تمتلك هويتها ،وبذلك يبقى زم� � ��ن الرواية مفتوحاً على زمن الف�س� � ��اد والجهل والتخلف
وغياب القيم ،هي رواية مجتمع ما بعد اال�ستعمار.
❁
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نافذة على الثقافة

إ��صدارات جديدة
�إعداد :ح�سني هالل

ُ�شرفات لل�شعر والثقافة
ال�ش� � ��كل داخ ً
واليق� � ��اع معطى وداللة،
ال ف� � ��ي المعنى ،إ
وق�صي� � ��دة النثر وعت� � ��اب ،وهل القافية وال� � ��وزن قيدان؟
وهل ا ألزمة في ال�شعر �أو في الر�ؤية؟ والثقافة والوجدان،
وال�شعر والجمهور.
العناوي� � ��ن �أع� �ل��اه� ،إ�ضافة �إل� � ��ى كثير �سواه� � ��ا ،هي ما
�شكل� � ��ت مو�ضوع ا ألديب ال�شاعر عب� � ��د الكريم الناعم ،في
كتابه الجديد «�شُ رف� � ��ات لل�شعر والثقافة» الذي �صدر عام
(2020م) ،عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
لئن كان كتاب «�شرفات لل�شعر والثقافة» مهماً بالن�سبة
�إل� � ��ى المخت�صين والنخبة ،فهو في الوقت نف�سه ،ذو فائدة
ال تُنكر لغير المخت�صين والمهتمين بالثقافة ب�صورة عامة.
ي�صح القول� :إن الكتاب الذي بين �أيدينا ،يجمع على مائدته الثقافية� ،أنواعاً مختلفة تع ّزز
ّ
وفنياً.
ثقافة التذوق الجمالي لدى القارئ ،فكرياً و�أدبياً ّ
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املعبد
مجموعة ق�ص�صية أ
للديب «يون�س محمود يون�س» ،تحوي
المجموعة �إحدى وع�شرة ق�صة ق�صيرة ،منها:
(الخ� � ��روج من المتاهة ،وزهرة الزنب� � ��ق ،ورق�صة القمر،
وخري� � ��ف وبندقية ،ون�صو�� � ��ص و�أقدام ،والجن� � ��ازة ،والناي،
واللعنة ،والمعبد).
«المعب� � ��د» ،ق�ص�ص متو�سطة الط� � ��ول ،ت�أخذ من الحياة
ِع َب َرها وحكمتها ،ومن المدار�س ما يتنا�سب مع مو�ضوعاتها،
وم� � ��ن قوا�سم ال�سرد التي تنتظم �سائ� � ��ر ق�ص�ص المجموعة:
واليجاز ،والجذب ،ما يرتقي بالذائقة.
الحوار ،إ
من ق�صة «ال�شجرة» التي تت�صدر المجموعة نقر� أ ما ي�أتي:
 ما تقوله ال يعجبني.نك ال تفهمين الرجل.
لك �إ ِ
 �ألم �أقل ِ وهل تعتقد �أن هناك رج ًال يفهم المر�أة؟
 -يقال� :إ ّن النبي داود كان يفهمها ...ألن روحه كانت موزعة بين الذكورة وا ألنوثة...

رع�شة �شغف
�صدرت عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،رواية للدكتور
«�إ�سماعيل مروة» ،بعنوان «رع�شة �شغف».
وهي رواية �أخذت من الق�صة حكايتها ...ومن الق�صيدة
�شعريتها ...ومن الع�شق انخطافته...
ومما جاء في تفا�صيل الرواية:
ّ
ان�شق باب الكه� � ��ف ودخلت بكامل زينتها ،علَّقت
عندما
ّ
هب� � ��ت ن�سمة عليها ت�صدر الروائح
ثيابها على الباب ،وكلما ّ
الم�شبع� � ��ة بالع�شق والعطر والعرق ،فت�صل �إليهم بهذا ال�شكل
المتمازج الغريب!..
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�سجد على قدميها

�أخذ ير�شف ما على القدمين

محاوال اكت�شاف ُكنْ ه أ
ً
اللوهة...
كان يرفع ر�أ�سه رويد ًا رويد ًا
وكانوا طوابير �أمام باب الكهف.

�أقنعة الذئاب
مجموعة ق�ص�ص ن�شرتها م�ؤخراً «دار البلد» في ال�سويداء،
م�ؤلفها «�أيمن قرقوط».
تح� � ��وي المجموعة �أربع � � �اً وع�شرين ق�ص� � ��ة .من عناوين
الق�ص�� � ��ص( :موت عامل قطع الكهرباء ،و�سوق التنابل ونهاية
�أبي جلطة ،والبقر ال�سحري والدجاج ال�ساحر ،واليوم العالمي
ل� �ل� أ
��كل ،وعلى خطا العرب ،وتوارد �أف� � ��كار ،وعمل جراحي،
والندم ،وفراطة ،وهزء).
نقتطف من ق�صة «حلم يقظة» المقطع ا آلتي:
يهم ب�إح�ضار الطعام:
وظ ّل �سليم ّ
يحدث نف�سه وهو ّ
ولي عهدي المنتظر – ولو بعد �سبع بنات  -جميالً ،حتى
 �أق�سم باهلل� ...إني �سوف �أ�سمي ّلو لم ي�صبح م�ساعداً ،ف�أنا لم �أ�سمع في حياتي �أقوى من هذا الرجل!

ت�شاملا...
«ت�شالما ...الطري� � ��ق والذكريات» ،رواي� � ��ة للكاتب «نزار
طربو�ش»� ،صدرت عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
تتك� � � ّ�ون الرواية من �أحد ع�شر ج� � ��زءاً ،منها( :قطار علب
ال�سردين ،والر�سائل المحمولة عل� � ��ى متن القطار ،والهجوم
الكبير ،وق�صائد للحب والوطن ،وكمين الغابة).
«ت�شالم� � ��ا »...رواية ق� � ��ادرة على جذب اهتم� � ��ام الق ّراء على
اخت� �ل��اف مراحل �أعماره� � ��م وتباين م�شاربه� � ��م واهتماماتهم� ،إذ
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ي ّت�س� � ��ع فيها ف�ضاء الر�ؤية والتفا�صيل ،ليعر�� � ��ض غي َر جانب وتجربة في حيوات ال�سوريين ،من �أحالم
طفولة ،ومفاج�آت وخيبات في البيت وفي العمل ،و�سوى ذلك من �أحوالهم في ظل أ
الزمة ال�سور ّية.
جدي� � ��ر بالذكر� ،أن «ت�شالم� � ��ا ...الطريق والذكريات» قد ح�صلت عل� � ��ى المركز الثالث في
(م�سابقة ح ّنا مينة للرواية) عام (2019م).

من �أعالم العرب
كت� � ��اب جديد �صدر ف� � ��ي هذا الع� � ��ام (2021م) عن «دار
البلد» في ال�سويداء للباحث «محمد طربيه».
ي�ض ّم الكتاب �أبحاثاً ومقاالت و�أحاديث ،عن اثني ع�شر َعلَماً
من �أعالم العرب ،ينتمون �إلى ع�صور متباينة ومتقاربة ،هم:
(�أب� � ��و حي� � ��ان التوحيدي ،واب� � ��ن النفي�� � ��س ،وجميل �صدقي
الزهاوي ،و�صدقي �إ�سماعيل ،وخالد بكدا�ش ،ووجيه البارودي،
ومحيي الدين �صبحي ،وعب� � ��د الكريم اليافي ،وعبد اهلل عبد
الدايم ،وف�ؤاد الخ�شن ،و�سميح القا�سم ،وعفيف بهن�سي).
مما جاء في الكتاب ،تحت عنوان «محيي الدين �صبحي-
ن�سيج وحده»:
قدم لنا فهماً عميقاً و�ش ّفاف � � �اً ونوعياً للعالقة بين الفكر
«� أ ّم� � ��ا محيي الدين �صبح� � ��ي فقد َّ
وال�سيما ال�شعر ،وذلك بقوله�( :إن ال�شاعر الكبير ال يفكر ،بل يوهمنا �أنه يفكر ،وا ألدب
وا ألدب،
ّ
لي�� � ��س مطالباً ب�أن يحمل �إلينا الحقيقة على �شكل مفهومات وق�ضايا ،بل يقدم لنا الحقيقة من
خ� �ل��ال نظرة �شاملة �إلى الحي� � ��اة ،يمتلكها كل عمل فني متما�سك ب�أ�سل� � ��وب تمثيلي يُعنى بنقل
االنفعال وتكوين موقف ،بعيداً عن �أ�ساليب المفكرين المنهجيين).

طيب بينكم
عن رجل ِّ
مجموعة ق�ص�صي� � ��ة أ
للديب «�أيمن الح�سن» �صادرة عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب هذا
الع� � ��ام (2021م) ،ت�شتمل المجموع� � ��ة على �سبع ع�شرة ق�صة ق�صيرة يهديه� � ��ا الم�ؤلّف أ
للديبة
الراحلة «اعتدال رافع».
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يق� � ��ول القا�� � ��ص ف� � ��ي ق�ص� � ��ة «طف� � ��ل كبي� � ��ر» م� � ��ن هذه
المجموعة:
«ف� � ��ي طفولته ،بتحري�ض م� � ��ن � أُمه المت�سلِّط� � ��ة كان �أبوه
حي العمارة ،فتنك�سر
ي�ضرب� � ��ه بق�سوة على مر�أى من �س� � ��كان ِّ
�شوكت� � ��ه ،ويبحث عن امر�أة قو ّية ال�شكيمة ،كارهاً موقف �أبيه
يتندرن عليه
ال�ضعيف،
وال�سيما بعدما �أخذت البنات هناك ّ
ّ
دون �أن يجر�ؤ على الر ّد ،ف�أ�صبحن ينادينه بالجبان ،ليم�ضي
حياته خائفاً من ك ِّل �شيء حوله».

كواعب من غيم
من المجموعات ال�شعرية ال�صادرة هذا العام (2021م) عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب،
لل�شاعر «منير محمد خلف».
بالن�سان� ،إ�ضافة �إلى �إيحاءات عناوين
يعطي العنوان �أعاله
بتجرد داللته التقليدية الخا�صة إ
ّ
ا ألق�سام الداخلية للمجموعة( :في مدار الراحلين ،وفي انتظار �شموعها الخ�ضر ،و�شمعتان
مزملة با ألنين) ،القارئَ فكرة عامة عن م�ضامين ق�صائد ال�شاعر.
ال تذبالن ،وق�صائد ّ
يخ�ص �أ�سلوبه وم�شاعره ،ففي المقط� � ��ع �أدناه من ق�صيدة «�ضجيج» التي يفتتح بها
� أ ّم� � ��ا ما
ّ
المجموعة ما يل ِّمح �إليهما:
الحياة
خرجت على
ُ
ِ
هوى لجوجا
ً
ُ أل َ
ن�شئ
من آل ِلئه بروجا
�ضربت أ
ال َ
ر�ض
ُ
�أ ُ
غزلها مالذ ًا
منحني
أل َ
وتمنحني خروجا
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العمر
فنهر
ِ
ُ
بفقد،
محكوم
ٍ
ٌ

الوعد
وهذا
ُ
�أ
ح�سب ُه ُعروجا...
ُ

املختار من كتاب دفاع عن البالغة
الزيات (1968 -1885م)
ألحمد ح�سن ّ
حمل لنا العدد ( )13م� � ��ن �سل�سلة «ثمرات العقول» التي
ت�صدره� � ��ا الهيئة العامة ال�سورية للكت� � ��اب ،كتاباً نقد ّياً يغني
مع� � ��ارف الخا�صة ،ويعطي فكرة للعام� � ��ة ،بالعنوان المذكور
ب�أعاله ،لم�ؤلِّفه الدكتور «�إبراهيم محمد المحمود».
يق� � ��ول الم�ؤلِّف عن �أ�سب� � ��اب دفاع «�أحم� � ��د الزيات» عن
البالغة:
مما
ت�سرب �إليها ّ
«�آلم� � ��ه ما و�صل �إليه حال البالغة ،وما ّ
وال�سيما مع مجيء بع�� � ��ض الدعوات
هو من غي� � ��ر �أهله� � ��ا،
ّ
ممن تخذلهم قواهم ع� � ��ن م�سايرة ركب الف�صحاء
ّ
الهدام� � ��ة ّ
البلغاء� ،أو تعجز طباعهم عن ذلك».
تع�صب الزي� � ��ات للغته ،ورف�ضه
عل� � ��ى � أ ّن ذلك ال يعن� � ��ي ّ
خير دليل
االنفت� � ��اح على اللغات ا ألُخرى ،ب� � ��ل �إ ّن مطالعته
َ
الروائع العالمية لعباقرة فن الكتابة ُ
حبه ا ألدب الجميل وبالغته ،مهما تكن اللغة التي كُتب بها.
على ّ

❁
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نافذة على الثقافة

�صدى املعرفة
�إعداد :رميا حممود

مرهف يو�سف الفائز يف مهرجان �أو�سكار في�ست الدويل
الفنان مرهف من مواليد (1985م) خريج معهد الفنون التطبيقية اخت�صا�ص نحت ،يعمل

و�صمم �شخ�صيات لم�سل�سالت و�أفالم و�إعالنات
في مجال َْي الكاريكاتير والر�سوم المتحرك� � ��ة،
َّ
تجاري������ة ولديه �أفالم ر�سوم متحركة ق�صيرة و�شارك ف������ي معار�ض كثيرة للر�سم والنحت،
ر�سامي الكاريكاتير العالمي.
وهو ع�ضو في اتحاد ّ
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ا�شتهر مرهف وذاع �صيته بعد �أن نَ�شَ َر عدة «�سكيت�شات» تحت م�سمى «م�صطلحات ب�صرية»،
و�ش َّكل� � ��ت ه� � ��ذه الم�صطلحات حالة فنية جميل� � ��ة ،وقال عنها�« :أغلب ه� � ��ذه الم�صطلحات كان
مرتبط � � �اً بدماء وقتل ،بمعنى �أن تقول م�صطلحاً ما فتتخيل عنفاً وقتالً ،و�أنا �أحببت � أ ْن �أتهكم
على الم�صطلح الجاد ،و�أرفقه بت�صور مغاير كلياً وربما �أقرب للفكاهة ،تماماً كما يتخيلها عقل
الطفل الخالي من ا أليديولوجيات».
نال الجائزة ا ألولى في مهرجان �أو�سكار في�ست الدولي الثاني ع�شر في كرواتيا عن لوحته
التي ت�ص ِّور �سوء توزيع الثروات بين ال�شعوب وت�سلط ا ألقوياء على ال�ضعفاء.
فاز بذل� � ��ك على ( )220فناناً من ( )49دولة ،ونال الجائزة الثانية البريطاني مارك وينتر،
والجائزة الثالثة الرو�سي �ألك�سندر �شميت.

الدكتور �سو�س وق�ص�صه العن�صرية
�أعلن� � ��ت ال�شركة المعني� � ��ة بالحف� � ��اظ على تراث
الكات� � ��ب ا ألمريكي الراحل دكتور �سو�� � ��سَ ،وقْف ن�شر
�ستة ق�ص�ص �أطف� � ��ال �ألّفها قبل عقود الحتوائها على
«�صور عن�صرية» ،و«تجاهلها م�شاعر ا آلخرين».
وتح� � ��وي الق�ص�ص التي ن�ش� � ��رت للمرة ا ألولى بين
( 1937و1976م) ،كثي� � ��راً من الر�س� � ��وم الكاريكاتيرية
آل�سيويي� � ��ن و�س� � ��ود ،تت�ضم� � ��ن �صوراً نمطي� � ��ة واجهت
انتقادات لو�صفها عن�صرية.
يو�ضح �سبب
قال� � ��ت م�ؤ�س�سة دكتور �سو�س في بيان ِّ
َوقْف الن�شر« :هذه الق�ص�ص ت�ص ِّور النا�س بطرائق خاطئة وم�ؤذية».
وقال� � ��ت� :إن ما �أقدمت علي� � ��ه «ما هو �إال خطوة �أولى على طري� � ��ق جهودها لتعزيز اندماج
جميع ا ألطفال».
و�أ�ضاف� � ��تَ « :وقْف بيع هذه الق�ص�ص لي�س �سوى جانب من التزامنا وخطتنا ا ألو�سع ل�ضمان
�أن تمثل قائمة (ق�ص�ص) دكتور �سو�س جميع المجتمعات وا أل�سر وتدعمها».
والق�ص�� � ��ص ال�ستة هي And to think that I saw it on mulberry Street« :و�أعتقد انني
ر�أيت� � ��ه في �شارع الت� � ��وت» ،و«� If i ran the zooإذا قمت ب�إدارة حديقة الحيوان» ،و«Mcelligot's pool
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تجمع ماكليجوت» ،و« On beyond zebraعلى ما وراء الحمار الوح�شي» ،و«Scrambled eggs super

بي�� � ��ض مخفوق جي� � ��داً ،و« The cat quizzerاختبار القط» ،من بين �أكث� � ��ر من  60ق�صة �ألّفها
دكت� � ��ور �سو�س ،وهو اال�سم الم�ستعار للكاتب والر�سام ا ألمريكي تيودور �سو�س جيزل الذي توفي
عام (1991م).

در�� � ��س تي� � ��ودور �سو�س جيزل الفنون والر�س� � ��م الكاريكاتيري في كلي� � ��ة دارتموث ،وكان �أحد

تورطه
المحرري� � ��ن لمجلة �ساخرة في الكلية .فر�ضت عليه إ
الدارة اال�ستقالة من المجلة ب�سبب ّ
ّ

الكلية ،ولهذا كان بحاجة �إلى ا�سم ن�شر م�ستعار يُخفي هو ّيته ويوفّر له
في بع�ض الم�شكالت في
ّ
�إمكان الن�شر في المجلة ،فوقّع ر�سوماته با�سم �سو�س ،وبعد �إنهاء درا�سته في الكلية ،كتب ر�سالة
النكليزي ،وهكذا �أ�صبح «دكتور �سو�س».
دكتوراه في جامعة �أوك�سفورد في مو�ضوع ا ألدب إ

عمل دكتور �سو�س في المجالت ر�ساماً كاريكاتيرياً �ساخراً ور�ساماً إلعالنات كوميد ّية ،حتى

العالمية الثانية .في الحرب العالمية الثانية تحولت ر�سومات دكتور �سو�س �إلى
بداي� � ��ة الحرب
ّ
�سيا�سية الذعة وحا ّدة .في �سنة (1999م) ،جمعه� � ��ا ريت�شارد ماينر في كتاب «دكتور
ر�سوم� � ��ات
ّ

�سو�س يذهب �إلى الحرب».
بعد الحرب ،بد� أ ا�سم دكتور �سو�س يزدهر في عالم �أدب ا ألطفال� ،إذ ن�شر في الخم�سينيات
قائمة من �أنجح ن�صو�ص ا ألطفال في القرن الع�شرين ،نذكر منها�« :إذا �أدرت حديقة الحيوان»

ع� � ��ام (1950م)؛ «هورت� � ��ون ي�سمع من!» ع� � ��ام (1955م)؛ «لو �أدرت ال�سي� � ��رك» عام (1956م)،
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«القطة ذات القبعة» عام (1957م)« ،كيف �سرق الغرين�ش عيد الميالد!» عام (« ،)1957البي�ض
ا ألخ�ضر ولحم الخنزير» عام (1960م).

العالمية ألدب ا ألطفال ،و�أ�صدر �أكثر من
ح�ص� � ��ل دكتور �سو�س على ع� � ��دد كبير من الجوائز
ّ
دبياً أ
للطفال تُرجمت �إلى ( )20لغ� � ��ة ،وبيعت بما يزيد عن ( )600مليون ن�سخة.
ن�ص � � �اً � أ ّ
(ّ )60
لك� � ��ن ،وعلى الرغم من هذا ،يجدر بالذك� � ��ر � أ ّن ن�صو�ص دكتور �سو�س هي من �أ�صعب الن�صو�ص
تميزت ن�صو�ص� � ��ه بكثير من ال�سجع
للترجم� � ��ة �إلى لغات �أخ� � ��رى ،أل ّن �سحرها في لغتها .فقد ّ

ال�سه� � ��ل والكتابة الب�سيطة من غير االلتزام بقواعد وقواني� � ��ن الكتابة� ،إ�ضافة �إلى قدرته على
اختراع الكلمات وا�ستعمالها ك�أنها م�ألوفة منذ بدايات اللغة .المخلوقات التي اخترعها والبالد
تطرق �إليها هي عامل �آخر �أ�ضاف رونقاً جديداً ورائعاً على ن�صو�صه .هذه ال�شخ�صيات
الت� � ��ي ّ
كانت تدمج الواقع بالخيال بطريقة نادرة ،نادراً ما �شهدها �أدب ا ألطفال م�سبقاً؛ فمن ال�صعب
واقعية �أم ال.
تميز ما �إذا كانت المخلوقات التي يتكلّم عنها
ّ
�أن ّ

كم� � ��ا تحولت م�ؤلف� � ��ات ع ّدة �إلى �أفالم ناجح� � ��ة مثل «كيف �سرق الغرين�� � ��ش عيد الميالد!»

ع� � ��ام (2000م) و«القطة في القبعة» ع� � ��ام (2003م) ،و«هورتون ي�سمع م� � ��ن!» عام (2008م)،
و«لوراك�� � ��س» عام (2012م)� ،إلى جانب م�سل�سل كرتوني �صدر عام (1971م) معتمداً على ق�صة
«القطة ذو القبعة».

وث� � ��ار الجدل ب�ش�أن �صور دكتور �سو�س منذ �سنوات ،وذكرت م�ؤ�س�سة دكتور �سو�س �أنها عملت

مع لجن� � ��ة خبراء لمراجعة قائمة الق�ص�ص الم�صورة ،واتخ� � ��ذت قرارها العام الما�ضي بوقف

الن�شر والترخي�ص.
و�أعلن� � ��ت الم�ؤ�س�س� � ��ة عن قرار وقف الق�ص�ص في الثاني م� � ��ن �آذار عام (2021م) ،وهو يوم
ميالد جيزل عام (1904م).

الغزّي
الأديب �أبو إ��سحاق ِ
الغزي،
�أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد الكلبي ا أل�شهبي ويُل َّقب با ألديب ِ ّ

�شاعر عربي من غزة عا�ش في القرن ال�ساد�س الهجري.
لي ،ثم دفعته ظروفه و�سوء
ولد في مدينة غزة عام (441هـ) ،وفيها ن�ش�أ ،وتل َّقى تعليمه ا أل ّو ّ
ا ألحوال ال�سيا�سية في بلده �إلى الهجرة �إلى دم�شق ،و�أكمل تعليمه فيها على يد �أحد علماء بيت
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المقد�� � ��س المهاجرين وهو ن�صر بن �إبراهيم المقد�س� � ��ي ،ثم ارتحل �إلى بالد فار�س وخرا�سان
وك َْرمان و�أوا�سط �آ�سيا حيث �أم�ضى هناك بقية عمره حتى وفاته �سنة (524هـ) .عن عمر ()83
عاماً ،ونقل عنه �أنه قال لما ح�ضرته الوفاة� :أرجو �أن يغفر اهلل لي لثالثة �أ�شياء :كوني من بلد
المام ال�شافعي ،و�إنّي �شيخ كبير ،و�إنّي غريب.
إ
أ
أ
أ
ال�شهب� � ��ي �شاعر ُمك ِثر� ،إال �ن جزءاً من �شعره �تلف� � ��ه هو بنف�سه ،وما و�صل �إلينا هو ما اختاره من
�أ�شعاره .وتناول �إبراهيم في �شعره الو�صف والعتاب والهجاء والغزل ،في حين �أكثر �شعره في المديح،
وله ق�صائد ماجنة و�أخ� � ��رى م�شبعة بالحكمة .توجد مخطوطة لديوان �شعره في دار الكتب الم�صرية
ت�ض ّ ُم خم�سة �آالف بيت ،ون ُِ�ش َر ديوانه في عام (1970م) بتحقيق رفيق ح�سن حلمي في م�صر.
يت�شوق في غربته الطويلة �إلى �أر�ضه وموطن �صباه الذي لم يعد �إليه ،فيقول في تذكّر
وكان
ّ
رحلة له بين غزة وع�سقالن:
�أي�������������ن دع����������������واك وال�����������غ�����������واين ع��������واين
وامل���������ع���������اين وال�������ل�������ف ُ
�������ظ ح����������از امل�����ع�����اين
َ������������واك ال����� ُّ����ش ُ
��������اع َ
َ
��������ك ال���رح���ـ
ون
����ط����ون إ�زم َ

ت�شوقاته �إلى غزة:
ومن روائع ّ

ـ������ل������ َة م�������ن غ���������زة إ�ىل ع�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ق�ل�ان

����������ر غ���������� ّزة ه���ا����ش���ـ���ـ���ـ���م
وج ّ
������������دد ك�����رب�����ي ذك ُ
������د ب����ي م����ن �����ش����وق ت���ل���ك امل�ل�اع���ب
وم������ا ج ّ
م����ق����ام ه������وى ق���ل���ب���ي وم�������س���ق ُ
���ط ه��ام��ت��ي
وم���ع���ن���ى ����ص���ب���اب���ات���ي وم���غ���ن���ى �أق���ارب���ـ���ـ���ـ���ـ���ي
َ
ذك ُ
���������ذاك ال����� ّرب�����ع ع���ي�������ش��� ًا ط���وي���تُ ���ه
���������رت ب

�������رة وال���ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ي ُ
�������ش ك�������س���و ُة ���س��ـ��ال��ب
ع���ل���ى غ َّ

�����������وم ال ن��������دام�������� َة ع���ن���ده���م
ونَ��������دم��������ة ق ٍ
م��ن العمـ ــر وال ّ��دن��ي��ا ع��ل��ى ف��ـ��ـ��وت ذاهـ ـ ِـب
حُ����لّ����ى ������ص�����دو ُر ال���ك���ت���ب ح����تّ����ى ت��خ��ال��ه��ا
ت
إ�ذا �أ����س���ه���ب���وا ف��ي��ه��ا ����ص���ـ���ـ���ـ���دو َر ال���ك���ت���ائ ِ���ب
�������ص���ن���ادي���د يف ال��وغ��ى
ل��ئ��ن ف���ل���قّ ���وا ه�����ا َم ال َّ
ف���ق���د ف���لّ���ق���وا يف امل����ح����ل ه�������ا َم امل�������س���اغ ِ���ب
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����م ل�����و �أي����������س��روا ف���دع���وت���ه���م
وم ْ
�������ن يل ب����ه ْ
ل��ت��خ��ل��ي�����ص ���ش��ل��وي م���ن ن���ي���وب ال��ن��ـ��ـ��وائ ِ��ب
ن �أح���������ش����اءِ ال����ل����ي����ايل ع��ج��ي��ب ٌ��ة
ع�������س���ى ب���ي�� َ
ح���ب���اىل ال���ل���ي���ايل � أ ّم���ـ���ـ���ـ���ه���ـ ُ
���ات ال��ع��ج��ائ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��ب
إ�ذا ������ش�����اء ح�������لَّ ال����ع����ق����دة ُ
اهلل ن���اط���ه���ا
ُ
اخل��ـ��ـ��ـ��ط��ى وال َّن ــقائـ ـ ِـب
مب�سعى م��ي��ام�ين

الغزي بيتاً على �شكل �س�ؤال:
نظم ال�شاعر �أبو �إ�سحاق ِ ّ
م������ايل �أرى ال�������ش���م���ع ي���ب���ك���ي يف م����واق����ده

م���ن ح���رق���ة ال���ن���ار �أم م���ن ف���رق���ة ال��ع�����س��ل؟

وا�ستجابة لهذا ال�س�ؤال ال�شعري �أعلنت �إحدى ال�صحف عن جائزة
الجابة عن ه� � ��ذا ال�س�ؤال ،فكانت �إجابة بع�ض ال�شعراء
لمن ي�ستطيع إ
ب � � ��أن ال�سب� � ��ب هو ا أللم من حرق� � ��ة النار ،و�أجاب �آخ� � ��رون ب�أن ال�سبب
هو فرق� � ��ة ال�شمع للع�سل الذي كان معه ،ولك� � ��ن لم يح�صل �أحد على
الجائزة!
ما �إن بلغ الخبر ال�شاعر �صالح طه حتى �أجاب بقوله:

�������س���ه ف�����اح�����ذر �أن جت��ال�����س��ه
م�����ن مل جت���ان ْ
����ص���ح���ب���ة ال���ف���ت ِ���ل
م����ا ���ض�ر ب���ال�������ش���م���ع إ�ال ُ

وفاز بالجائزة.

برنامج حما�ضرات اجلمعية الكونية ال�سورية
المو�سم الثقافي 2022 – 2021
ال�سنة الثانية وا ألربعون من ن�شاط الجمعية
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آ�خ��ر الكالم

البكاء على الأ طالل
«وحدهم الذين حياتهم خراب ينكرون ا آلثار»...

الن�س��ان أ
بالطالل ظاهر ٌة موجود ٌة وقديمة ،من ح�ضارتَ ْي م�صر والرافدين،
تع ُّلق إ
والن�سان يطارد الطلل كما يطارده
بالغريق والرومان ،و�صو ًال �إلى �أيامنا هذه ،إ
مروراً إ
�سر هذا ال�شغف غير المتناهي أ
طرح يفتح �أبواب أ
بالطالل؟
ظلهٌ .
ال�سئلة .حقاً ،ما ُّ

ي ؤ�كد عالم ا آلثار الفرن�س��ي �آالن �ش��ناب� ،أن الت�أمل في أ
الطالل �ش��يء موجود
الن�سان وا آلثار ظاهرة كونية قديمة ،و�أن آ
للثار
في كل الثقافات ،و�أن العالقة بين إ

المندثرة جاذبية في �أي مكان من العالم� ،إ�ضافة �إلى ال�شعرية التي تختزلها ،والخيال
الذي تنع�ش��ه .فهاوي التحف ال يوجد �إال حيثما يجب �أن يتخيل .هي �أي�ضاً تختزل
دالالت رمزي��ة متعددة أ
البعاد ،منها التوا�ص��لية ،التي تجعلنا ننجذب �إلى ق�ص��ائد
«كفافي�س» التي تزخر ب�شعرية ال�صروح وا آلثار لدى ال�شعوب القديمة.

�سخر �أبو ن ؤ�ا�س (الح�سن بن هانئ) من كثرة البكاء على أ
الطالل لدى ال�شعراء
م�س��وغة على التقليد ال��ذي �ألزم به
الع��رب الذين �س��بقوه ،وكانت هذه ردة فعل
َّ
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ال�شعراء �أنف�سهم ،ولو لم يكونوا ممن وقفوا وقفة امرئ القي�س وغيره من ال�شعراء
الجاهليين! لكن ،الوقوف على أ
الطالل لم يكن مح�صوراً بال�شعراء العرب ،بل هو
مو�ضوع �إن�س��اني كوني عرفته كل ال�ش��عوب القديمة والحديثة .هذا ما رواه �آالن
يتطرق �إلى أ
الطالل لدى العرب!
�شناب ،على الرغم من �أنه لم َّ
أ
الن�سان بالزمن ،ومعنى الوجود.
والمر يتع ّدى �شعرية ا آلثار� ،إلى عالقة إ

م��ا ال��ذي يدفع بع���ض النا�س لالهتمام �إل��ى درجة الهو�س �أحيان��اً بالمقتنيات
أ
الثرية؟ ثم ما الذي يجعل هذا العدد الهائل من ال�سيَّاح ي�أتون من �أماكن بعيدة ليقفوا
ؤ
�شعرا�نا
على �آثار دار�س��ة� ،آثار تدمر �أو البتراء ،مثالً؟! وثمة �س�� ؤ�ال �آخر ،هل كان
القدامى الذين لم تكد تخلو ق�ص��يدة من ق�صائدهم من محاكاة أ
الطالل ،يمار�سون
تقليداً مبالغاً فيه� ،أو طق�ساً وجدانياً تفر�ضه عليهم أ
الحوال االجتماعية .وهل كان
مجرد طق�س بدوي  -كما يعتقد بع�ضهم -فجاءت الحياة المدنية و�أنهته؟
تعرف �آثار الما�ضي والعالقة بال�سالالت القديمة
لدى الم�ص��ريين القدماء كان ّ
نوع��اً من العبادة� .أما البابليون وفي بالد الرافدين فكانت اال�س��تمرارية لديهم تتم
ال من �أعمال
من خالل الكتابة ال�ش��عرية والر�سائل ،ويع ُّد ك�شف �أ�سرار الموتى عم ً
ا آللهة.

الغري��ق ،فيُالحظ غياب االهتم��ام أ
بالطالل ،في ظل حي��اة مدن مترفة
�أم��ا لدى إ
بالح�ض��ور� ،إذا ما قي�س��وا بالالتين ،الذين تتماهى لديهم ا آلثار بالعدم ،وبالمدينة التي
ته َّدم��ت� ،أو �أُزيل��ت عن الوجود ،ك�إ�س��بارطة �أو ط��روادة .وفي العال��م الغربي ومنذ
القرون الو�سطى� ،إلى الغرب الحديث ،نجد �أن كل �شظية باقية من الع�صر القديم ،هي
يمر ،عالمة تجعلنا ن�شعر كم �أن وجودنا ق�صير ومبت�سر .فالوعي
جزء من الزمن الذي ّ
بالزمن الذي يلتهم كل �شيء ،لي�س فح�سب مو�ضوعاً يفكر به ال�شعراء ،وي�ستلهم منه
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الر�س��امون ،وي�س��تحوذ على رغبات تجار التحف� .إنه �ش��يء ينظم وجودنا ،ويرتب
َّ
قدرتنا على ت�صور الزمن القديم ،كما �أنه ّ
يتحكم بالفكرة التي نك ّونها عن الم�ستقبل.

العالق��ة بي��ن الحجر والكتابة على الحج��ر ،هي العالقة بين ال�ص��امت والناطق.
جدلي��ة الحجر والزم��ن ،هي رمز للعالقة بي��ن الذاكرة والن�س��يان .فالكتابة مقاومة
للن�س��يان ،وهي �ض��د المحو ال��ذي يقوم به الزمن ،وهي  -ب�ش��كل �أو ب�آخر� -ض��د
ال�ص��مت والموت .فالكتابة لي�س��ت �ص��امتة كما الحجر ،بل ه��ي ناطقة تحتاج �إلى
الفم .والكتبة هم ح�س��ب كت��اب الموتى�« :أهل المعرفة الذي��ن ينتمون �إلى أ
الزمنة
التالي��ة لمجيء ا آللهة» .والكتب «�أغلى من حجر جنائ��زي منقو�ش�/أغلى من غرفة
جنائزي��ة جيدة البناء/هذه الكتب هي بمنزلة مدافن و�أهرامات» .ومن خالل الحجر
الن�سان
والكتابة ،والمعمار والق�صائد ،وعبر تواط ؤ� خفي بين الذاكرة والزمن ،بنى إ
الم�س ّلة �أو ال�صرح.
الن�سان ت�شبه قطعاً من هيكله العظمي،
ويرى فرن�س��ي�س بونج�« :أن �ص��روح إ
�أو من �أي هيكل عظمي كان ،عظامه كبيرة قُ�شط عنها اللحم� .إنها ال ت�شبه بحجمها
�أي م�س��كن �آخر ،لكن من الكاتدرائيات أ
الكثر �ضخامة ال تخرج �سوى جماعات
من النمل».

الن�س��ان ومماته .والعالقة
العالق��ة بين الق�ص��ر والمدفن ،هي العالقة بين حياة إ
بين الكتابة وال�ص��رح ،كما يراها بورخي���س ،قائمة ألن كالهما يحفظ الذاكرة من
للن�س��ان الذي تطارده �أ�شباح
الن�س��يان .ويرى بنيامين بيريت�« :أن ا آلثار هي رمز إ
م�سيطرة ،تظل ت�سكن خياله كلَّ حياته ،حتى �إذا جاء اليوم الذي يموت فيه ،يُحب�س
مبني على قيا�س الدود الذي
في ق�ص��ر �آخر .هذا الق�ص��ر بمنزلة ف ّزاعة م�ض��حكةٌّ ،
الن�سان� ،إنه �شبح بح ِّد ذاته ،وق�صر م�سكون ب�شبحه هو ،ومهما
ينخر ،لكن ها هو إ
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ذهب بعيداً ،ومهما بدا �ش��اباً ،ف�إن رغبته ت�أخذ �ش��كل الق�ص��ر :مغارة ينازع الدب
على ملكيتها».
والي��وم وفي ظل الحديث ع��ن التنوع الثقافي ،ف�إن اهتمام الب�ش��ر بالما�ض��ي،
ي�سوغ وجود
اعتراه كثير من التفاوت ،لكنه �أمر قائم لدى كل ال�ش��عوب .وهذا ما ّ
المتاحف في كل مدن العالم ،وانت�ش��ار الحفريات وكثرة علماء ا آلثار .فالمتحف
�إلى جانب �أنه �أ
ر�ش��يف للع�صر القديم ،هو �أي�ض��اً تعبير عن رغبة جماعية للبقاء في
ٌ
وجه ه�شا�شة الذاكرة.
يقول بنيامين بيريت«:ال يمكن �إنكار �أي �شيء من الطفولة الجماعية ،فيما عدا

بالن�س��بة �إلى المجتمعات التي ل��م تعد جديرة بذلك والت��ي ال تمجد هذه الطفولة
الجماعي��ة �إال ك��ي تنكرها �أكثر و�أكثر .فقد كان مو�س��وليني يحتفي بروما القديمة
عل��ى الرغم م��ن �أن �أفعاله كان��ت تتناق�ض مع التط��ور الذي حملته روم��ا القديمة
للعالم .وكان �س��تالين يحاول �أن يجعل من لينين �أثراً ميتاً كي يت�س��نى له �أن يخونه
�أكثر .أ
والمر نف�سه في كل مكان .ا آلثار ينكرها �أولئك الذين لي�ست حياتهم �سوى
خراب ال يبقى منه �سوى ذكرى ب�صقة».

الب��داع ،والخلود
�إذن ،فال�ش��عرية وما تت�ض��منه من حنين وخي��ال ورغبة في إ
ومقاوم��ة الموت ،كلها تجعلنا كائنات ننجذب �إلى الما�ض��ي ورموزه .وكما يعبّر
الكات��ب أ
الرجنتين��ي الكون��ي بورخي�س بهذا ال�ص��دد� ،إذ يقول« :الب�ش��ر يحبون
الما�ضي ،وحيال ذلك ال �أ�ستطيع �شيئاً �أنا وجالدي ،لكن في يوم من أ
اليام �سيكون
هن��اك رجل ل��ه رائحتي ،وه��ذا الرجل �س��يهدم �أ�س��واري ،كما هدم��ت الكتب،
و�سيمحو ذاكرتي ،و�سيكون ظلي ومر�آتي دون �أن يعلم».
❁
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وا�شنطن �إيرفنج

�أ�سطورة �سليبي هولو
ترجمة :د .أ�حمد يعقوب المجدوبة
اختيار وتقديم :ناظم مهنا

املدير امل�ســ�ؤول

ثائر زين الدين
رئيــ�س التحـرير

ناظم مهنا
ال�رشاف الطباعي
إ

أ�ن�س احل�سن

والخراج
الت�صميم
إ

ريـــمـا مـحمـــود
التدقيق اللغوي

أ�ماين الذبيان
التن�ضيد

ابت�سام عي�سى

وا�شنطن�إيرفنج
( 1859-1783م)

كاتب ق�ص�صي ،م�ست�شرق ودبلوما�سي �أمريكي ،اهتم بتاريخ العرب
الندل�س واجلزيرة العربية ،ومن �أ�شهر م� ؤلفاته :حياة حممد،،
وامل�سلمني يف أ
و�سقوط غرناطة ،واحلمراء.
تنم كتابات وا�شنطن �إيرفنج عن �إعجاب �شديد بالعرب وباحل�ضارة العربية

الندل�س ،وقد �أثرت كتاباته على خيال كتاب الغرب من معا�صرية ومن
يف أ
�أتوا بعده ..وقد �ألهمه اطّ العه الوا�سع على �أخبار العرب وحكاياتهم،

وعمله ب�صفته �سفري ًا للواليات املتحدة يف مدريد بني عامي (1842و 1846م)
عوامل خيالية م� ؤثرة.
هذه الق�صة ،من جمموعة « :دفاتر جيفري كرايون» �صدرت عام (1820م)،
النفا�س ،حتولت �إىل عمل �سينمائي
وهي من الق�ص�ص التي حتب�س لها أ
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هوليودي عام (1999م) ،تتحدث الق�صة عن بلدة ي�سكنها املهاجرون
بال�شباح واحلكايات ال�شعبية،
(الر�ض اجلديدة) امل�سكونة
أ
الهولنديون يف أ
جتري �أحداثها عام (1799م) يزور البلدة �شبح فار�س مقطوع الر�أ�س ،على
جواد �أ�سود ،ويف كل زيارة يقطع ر�أ�س واحد من �أفراد البلدة املعروفني،
كي يعرث على ر�أ�سه املفقود..
ق�صة باروكية ،يظهر فيها �أ�سلوب �إيرفنج املحاك بعناية عقلية ،وهي
المريكي،
الدب الق�ص�صي أ
واحدة من الروائع التي متثل مرحلة الن�ضج يف أ
الدب�« :إدغار �ألن بو ،وناثنال
وت�ضع �إرفنج �إىل جانب عمالقة هذا أ
هوثورن.»...
الب� ؤرة الرمزية يف هذه الق�صة تتمحور حول ال�صراع الثنائي بني العلم
واخلرافة ،بني الواقع واخليال ...ونرتك للقارئ العزيز �أن ي�ستمتع بقراءة
هذه الق�صة وا�ستخال�ص املعاين منها على طريقته.
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�أ�سطورة�سليبيهولو
(عثر عليها بين أ�وراق المرحوم ديدري�ش نيكربوكر)
						

()1

وا�شنطن �إيرفنج ()1859-1783

�سارة ناع�سة،
كانت بالد ّ

تلوح أ�مام العين المقفل ن�صفها،
ب أ�حالم ّ

وبقالع غنّ اءة في ال�سحب التي تمر
وتتطاير دوم ًا في �سماء ال�صيف،

قلعةاخلمول

()2

في �صدر �أحد الخلجان الف�سيحة التي ُتج ِّوف ال�شاطئ ال�شرقي للهد�سون ،وعلى ذلك
االمت� � ��داد العري�ض م� � ��ن النهر الذي �أطلق عليه اّ
الملحون الهولندي� � ��ون القدماء ا�سم البحر

العري�� � ��ض –حيث كانوا دائم ًا يق�صّ رون أ
ال�شرعة بحنكة ،ويطلبون حماية القدي�س نيقوال�س
حينما يعبرونه -يقع بلد تجاري �أو مرف�أ ريفي �صغير ،يطلق عليه بع�ضهم ا�سم جريتربورو،

ف� � ��ي حين يعرف �أي�ض ًا بت� � ��اري تاون( ،)3وهو اال�سم أ
الكثر �شيوع ًا ومالءمة ،وقد �أعطته هذا
اال�س� � ��م في أ
اليام الغابرة ،كما علمنا ،ربات البي� � ��وت الطيبات في المنطقة المتاخمة ،وذلك

لمي� � ��ل �أزواجهن المت�أ�صل �إلى مالزم� � ��ة حافة الطريق �أيام ال�سوق .ولتكن حقيقة هذا أ
المر
م� � ��ا تكون ،ف�أنا ل�ست معني ًا ب�إقرارها ،بل �أ�شير �إليها لمجرد الدقة و أ
المانة .على مقربة من
الـعــدد � 689شـــباط 2021

303

القرية ،وعلى بعد ثالثة �أميال تقريب ًا ،يوجد واد �صغير� ،أو با ألحرى جزء منب�سط من أ
الر�ض
مح� � ��اط بتالل عالية ،يع ُّد من �أكثر �أماكن العالم كله �سكون � � � ًا .يعبره جدول �صغير ،بخرير
يبعث ل�شدة هدوئه اال�سترخاء في النف�س ،ويكاد �صغير طائر ال�سلوى �أو نقر القرّاع يكون

ال�صوت الوحيد الذي يقتحم من حين �إلى حين ال�سكون المهيمن.
�أذك� � ��ر �أن �أول مغامرة لي في اقتنا�� � ��ص ال�سنجاب ،حينما كنت �صبي ًا يافع ًا ،حدثت في
ب�ستان من �أ�شجار الجوز العالية التي تظ ّلل �أحد جوانب الوادي .وجدت نف�سي قد دخلته

وق� � ��ت الظهيرة ،حينما تكون الطبيعة ك ّلها �ساكنة �سكون ًا غريب ًا .وقد �أفزعني هدير بندقيتي
حينم� � ��ا اقتحم الهدوء ال�سّ بتي المخي� � ��م ،و ُ�أطيل �أمده بارتداد �أ�صدائه الغا�ضبة .لو ق ّدر لي

اختي� � ��ار معتزل �أهرب فيه من العال� � ��م ومربكاته ،و�أم�ضي بقية حياة م�ضطربة �أحلم بهدوء،
لما عرفت مكان ًا �أكثر مالءمة من هذا الوادي ال�صغير.

ويع� � ��رف هذا الوادي المنزوي منذ �أمد ،ل�ش� � ��دة �سكونه ولغرابة قاطنيه الذين ينحدرون
من �س� �ل��االت الم�ستوطنين الهولنديين أ
الوائل ،با�سم �سليب� � ��ي هولو( ،)4كما يدعى �صبيانه

ذوو ال�صبغ� � ��ة الريفية في جميع �أرجاء المنطقة بفتيان �سليب� � ��ي هولو .يبدو وك�أن جو ًا من
النعا�س والحلم يخيم على المنطقة ،وين�شر �أثره في كل �أرجائها .يقول بع�ضهم � :إ َّن طبيب ًا
اليام أ
م� � ��ن �ألمانيا العليا قد َ�س َح َر المكان في أ
الولى للم�ستوطنة؛ ويقول �آخرون� :إن زعيم ًا

نبي القبيلة و� إ ّما �ساحرها ،ق� � ��د عقد حلقاته هنالك قبل اكت�شاف ال�سيد
هندي � � � ًا قديم ًا � ،إ َّما ّ
هندريك هدر�سون( )5المنطقة .و� إ ّنه لمن الم�ؤكد �أن المكان ما يزال تحت نفوذ �إحدى القوى
ال�ساحرة ،التي ت�ؤثر ف� � ��ي عقول النا�س الطيبين فتجعلهم يم�شون ك�أنهم في غيبوبة دائمة؛

كثير من المعتقدات الخارقة ،ويخبرون حاالت الغ�شية والر�ؤى ،وي�شاهدون
فهم يميلون �إلى ٍ
م�شاه� � ��د غريبة ،وي�سمع� � ��ون مو�سيقا و�أ�صوات ًا في الهواء .والجي� � ��رة كلها تعج بالحكايات

المحلي� � ��ة و أ
الماكن الم�سكونة وخرافات الغ�سق .كما �أن النجوم ت�شع وال�شهب تنطلق فوق
ال� � ��وادي �أكثر من �أي جزء �آخر م� � ��ن المنطقة .ويبدو �أن فر�س الظ� �ل��ام( )6و�أوالدها الت�سعة
يجعلون منه الم�سرح المف�ضل لتجوالهم.
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لكن الروح أ
الكثر �سيط� � ��رة ومالئمة لهذه المنطقة الم�سحورة ،والتي تبدو وك�أنها �آمرة
لجميع قوى الهواء ،فهي طيف �شخ�ص ال ر�أ�س له يمتطي جواد ًا .ويعتقد بع�ضهم �أنه �شبح

جن� � ��دي هي�سي(� )7أزاحت ر�أ�س� � ��ه قنبلة مدفع في �إحدى المع� � ��ارك المجهولة خالل الحرب
الثوري� � ��ة .وي� � ��راه كثير من �أهل المنطق� � ��ة في جنح الظالم حثيث الخطا عل� � ��ى الدوام ،ك�أنه

محمول على �أجنحة الريح ...ال تقت�صر هيمنته على الوادي ،بل تمتد �أحيان ًا لت�شمل الطرق
المج� � ��اورة وكذلك ،وعلى أ
الخ�ص ،المكان المحيط ب�إحدى الكنائ�س القريبة .وي ّدعي بع�ض
عرفون با ألمان� � ��ة ،والذين حر�صوا على جمع المقوالت ال�سائدة
م�ؤرخ� � ��ي هذه البقاع ممن ُي َ

وتمحي�صها عن هذا الطيف� ،إن �شبح الجندي الذي كان قد ُدفِ َن ج�سده في �ساحة الكني�سة
ي�سافر �إلى �ساحة المعركة لي ً
ال من �أجل البحث عن ر�أ�سه ،و�إن ال�سرعة البالغة التي َيع ُبر
به� � ��ا الوادي �أحيان ًا ،مثل هبة منت�صف ليل قوية� ،إنما تعود لت�أخره و أل ّنه في عجلة للرجوع
�إلى �ساحة الكني�سة قبل بزوغ النهار.
تلك هي الفحوى العامة لهذه أ
ال�سطورة الخرافية ،والتي ت�ؤ ّلف المادة التي �صيغ منها
كثي� � ��ر من الق�ص�ص الخارقة في منطقة أ
الطياف هذه .ويعرف ال�شبح ،في جميع الجل�سات

التي تعقد حول المدف�أة في المنطقة كلها ،با�سم فار�س �سليبي هولو الذي ال ر�أ�س له.

ومن المذهل �أن النزعة الر�ؤوية التي ذكرت ال تقت�صر على �سكان الوادي أ
ال�صليين؛ بل
�إن كل من يمكث هنالك مدة من الزمن يكت�سبها ب�شكل ال �شعوري .فمهما تكن �شدة يقظتهم
يتعر�ضوا لت�أثير
قبل دخولهم تلك المنطقة الناع�سة ،ف�إنهم وبعد مرور وقت ق�صير ال بد �أن ّ
الهواء ال�سحري و�أن يبد�ؤوا بالتخيل -يحلمون �أحالم ًا ويرون �أ�شباح ًا.

�إنني �أذكر هذه البقعة آ
المنة بكل �إكبار� ،إذ �إنه في مثل هذه الوديان الهولندية ال�صغيرة
المنعزلة فح�سب ،التي تنت�شر هنا وهناك تحتل مكان ال�صدارة من والية نيويورك العظيمة،
بق� � ��ي ال�سكان وبقي� � ��ت الطرائق والعادات ثابت� � ��ة ،في حين ين�ساب �سي� � ��ل الهجرة والتقدم
العظيم ،الذي ُيحدث تغييرات كبيرة في �أجزاء �أخرى من هذه المنطقة التي ال يقر لها قرار،

دون �أن ت�أب� � ��ه ب� � ��ه� .إنها �شبيهة بتلك أ
الركان ال�ساكنة من الماء التي تحاذي التيار ال�سريع،
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والتي ُيرى فيها الق�ش وفقاعات الماء وهي ت�سير بهدوء نحو مر�ساها� ،أو تدور حول نف�سها
ببطء فيما ي�شبه الميناء ،دون ت�أثر بتدفق التيار الجاري .ومع �أن �سنوات كثيرة قد انق�ضت

منذ �أن تم�شيت في ظالل �سليبي هولو الناع�سة ،ف�إنني �أكاد �أكون مت�أكد ًا من �أن أ
ال�شجار
نف�سها والعائالت نف�سها ما زالت تنمو في �صدره المظلل.
ف� � ��ي هذا المكان المنزوي من الطبيعة وفي مرحلة بعيدة من التاريخ أ
المريكي� ،أي قبل
نحو ثالثين �سنة ،عا�ش مخلوق جدير ا�سمه �إيكابور كرين( .)8ا�ستقر �أو «تلك�أ» ،كان حينما

تنته� � ��ي �ساعات الدر�س ،يكون بمنزل� � ��ة الرفيق والمداعب لتالمذته الكبار ،كما قال هو ،في
�سليب� � ��ي هولو من �أجل تعليم �أطفال البلدة� .إنه �أ� ً
صال من قاطني كنكتكت ،تلك الوالية التي
ت� � ��زود االتحاد برواد العقل ورواد الغاب ،حيث تر�س� � ��ل �سنوي ًا فيالقها من ّ
حطابي التخوم
أ
المامية وم� � ��ن مديري مدار�س الريف .وا�سم عائلة كرين ينطبق على �شخ�صه .فهو طويل،
لكن� � ��ه �شديد النحافة؛ له كتفان �ضيق� � ��ان وذراعان ورجالن طويلتان كما تتدلى يداه م�سافة
ميل من ُك ّمي ْه ،وت�صلح قدماه �أن تكونا مجرافين .وقد ات�صلت جميع �أجزاء قوامه بع�ضها

ببع�� � ��ض ب�شكل مهلهل .ر�أ�سه �صغير وم�سطح ف� � ��ي قمته؛ �أذناه �ضخمتان وعيناه وا�سعتان
خ�ض� � ��راوان المعتان؛ و�أنفه مدبب ،ق� � ��د تح�سبه خط�أ ديك الريح( )9الجاثم فوق عنق مغربي

طوي� � ��ل لي�شير �إلى جهة هبوب الريح .ومن يراه يف�شخ ف� � ��ي �أفق �سطح التلة في يوم �شديد
الريح ،ومالب�سه تنتفخ وتتطاير �أطرافها ،قد يح�سبه �شبح المجاعة ينحدر نحو أ
الر�ض �أو
مفزع طيور( )10خرج تو ًّا من �إحدى حقول الذرة.

مكون من غرفة واحدة وا�سع� � ��ة ،مركبة من قطع
تتك� � ��ون مدر�سته من مبنى منخف�� � ��ض ّ
خ�شبي� � ��ة ب�أ�سلوب بدائيُ .زجج ج� � ��زء من النوافذ ،وغُ ِّطي الجزء آ
الخر ب�صحائف من دفاتر

قديمة .وقد �أحكم �إغالقها بدهاء في �أثناء �ساعات الفراغ ،وذلك بثني غ�صن على يد الباب،
وتثبي� � ��ت أ
الوتاد �إلى دفّات النوافذ ،ذل� � ��ك �أنه �إذا تمكن ل�صّ من الدخول ب�سهولة تامة ،ف�إنه

�سيواج� � ��ه بع�ض العقبات في الخروج .وه� � ��ذه فكرة ا�ستوحاها المهند�س المعماري يو�ست
فان هاوت� � ��ن� ،أغلب الظن ،من �سر م�صيدة �سمك أ
النقلي�س .تقع المدر�سة في مكان منعزل
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�إال �أنه لطيف ،عند قدم تلة حرجية يمر بجوارها جدول وت�شمخ في �إحدى نهاياتها �شجرة
بت� � ��وال عظيمة .ويمكن �أن ت�سمع من هناك في يوم �صيف� � ��ي ناع�س همهمة �أ�صوات تالمذته
الخافتة ،التي ت�شبه طنين خلية من النحل ،وهم مكبون على درو�سهم ،يقاطعهم بين الفينة
الخ� � ��رى �صوت أ
و أ
ال�ستاذ الحازم وهو يوبخ �أو يحث �أح� � ��د المتلكئين المبطئين على درب

العلم المملوء بالورود� ،أو �صوت �شجرة البتوال المخيف .والحق يقال �إنه كان رج ً
ال جاد ًا،
و�ضع ن�صب عينه دائم ًا المثل الذهبي القائل« :اطرح الع�صا جانب ًا تف�سد أ
الطفال»( ،)11لم
يكن تالمذة كرين فا�سدين قط.
مع ذلك ،ال �أريد �أحد ًا �أن يت�صور �أنه كان واحد ًا من مديري المدار�س الجائرين الذين
يتل� � ��ذذون بتعذيب طالبهم .على العك�� � ��س تمام ًا ،لقد �أقام العدل بحكم� � ��ة ال بق�سوة ،ي�أخذ

الع� � ��بء عن ظهور ال�ضعفاء ويلقيه على ظهور أ
القوياء .كان يمر على الفتى ال�ضعيف الذي
يرتعد من �أدنى حركة للع�صا دونما عقاب �شديد؛ لكنه كان يفي العدالة حقها ب�إعطاء كمية

م�ضاعفة لل�صبي الهولندي ال�صغير ال�شقي قا�سي القلب ف�ضفا�ض الثوب ،الذي كان يعب�س
وينتف� � ��خ وي�صير متباهي ًا ووقح ًا تحت �شجرة البتوال .وق� � ��د كان ي�سمى ذلك «�أداء الواجب

ح�س� � ��ب رغب� � ��ة الوالدين» .ولم ينزل عقوبة ب�أحد �إال طم�أنه �أن� � ��ه �سيذكرها ويبقى ي�شكره ما

عزاء كبير ًا.
عا�ش؛ وكان ال�صبي يجد في ذلك
ً
كان حينما تنتهي �ساعات الدر�س ،يكون بمنزلة الرفيق والمداعب لتالمذته الكبار ،كما
كان ي�صح� � ��ب بع�ض ال�صغار منهم �أي� � ��ام العطل �إلى بيوتهم ،وال�س ّيما �أولئك الذين ي�صدف

وج� � ��ود �أخوات ِح�سان لهم �أو �أمهات يعرف �أنه� � ��ن ربات بيوت بارعات ،و�أن لديهن خزائن
م� �ل� أ
��ى بالطيبات .ولهذا فقد كان ينبغي عليه �أن يبقى على عالقة طيبة مع تالميذه .فالريع
تدره عليه المدر�سة كان قلي ً
ال� ،إذ لم يكد يكفي لتزويده بخبزه اليومي ،مع ما عرف
ال� � ��ذي ّ
الكل؛ فمع �أنه نحيل فقد كان ك�أفعى أ
عن� � ��ه من �شرهٍ في أ
الناكونلي في قدرته على التمدد.

من �أجل الم�ساعدة في توفير �ضرورات معي�شته ،كان كما هي العادة في تلك أ
الجزاء من
در�س �أوالدهم .وقد كان يعي�ش مع ه�ؤالء
الري� � ��ف ،ي�أكل وينام في بيوت المزارعي� � ��ن الذين ُي ِّ
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�أ�سبوع � � � ًا كل مرة بالتناوب ،يط ِّوق جميع �أرجاء المنطقة ويجمع ممتلكاته الدنيوية كلها في
منديل قطني.

وحت� � ��ى ال ي�ؤثر كثير ًا ف� � ��ي جيوب م�ضيفيه الريفيين ،الذين قد يع � � � ّدون تكاليف التعليم

عبئ ًا ثقي ً
عالة عليهم ،وجد عدة طرائق يجعل نف�سه فيها نافع ًا
ال ،ومديري المدار�س مجرد ٍ
ومرغوب � � � ًا فيه .فقد �ساعد المزارعين �أحيان ًا في �أعمال مزارعهم الخفيفة :فكان ي�سهم في

ال�سياج ،وي�س� � ��وق الخيل �إلى موارد الماء ،وي�ضر أ
َج ْم� � � ِ�ع الع�شب الجاف ،وي�صلح أ
البقار

م� � ��ن المرعى ،ويقطع الحطب للتدفئة في ال�شت� � ��اء� .إ�ضافة �إلى ذلك ،طرح جانب ًا كل �سطوة
الكبرياء ومطلق العظمة ،اللتين تحلى بهما في �إمبراطوريته ال�صغيرة –المدر�سة -و�أ�صبح

رقيق � � � ًا ودود ًا ب�ش� � ��كل مده�ش .وجد الر�ض� � ��ا في عيون أ
المهات ،ب�سب� � ��ب مالطفة �أبنائهن،
وال�س ّيم� � ��ا ال�صغار منهم؛ ومثل أ
ال�سد المقدام ال� � ��ذي احت�ضن قديم ًا الحمل ب�شهامة ،كان
ُيجل�س �أحد أ
الطفال على ركبته ويهز ال�سرير بقدمه ل�ساعات طوال.

و�إ�ضاف� � ��ة �إلى وظائفه أ
الخرى ،فق� � ��د كان �أ�ستاذ الغناء في الجيرة؛ وقد جمع كثير ًا من
ال�شلن� � ��ات الالمعة عن طريق تدري�س أ
الغاني الدينية للن�شء .ولم يكن اعتزازه بنف�سه قلي ً
ال

�أي� � ��ام أ
الحد حينما كان ي�أخ� � ��ذ مكانه �أمام �شرفة الكني�سة مع فرق� � ��ة مختارة من المغنين،
فتخ ّي� � ��ل �أنه قد انتزع الن�ص� � ��ر تمام ًا من الق�س .ومن الم�ؤك� � ��د �أن �صوته كان يفوق �صوت

المجموعة كلها علو ًا .وما زالت هنالك حتى آ
الن نغمات غريبة ،يعتقد �أنها ت�صدر بال �شك
م� � ��ن �أنف �إيكابور كرين ،ت�سمع في تلك الكني�س� � ��ة؛ ويمكن �سماعها من م�سافة ن�صف ميل

من الجهة المواجه� � ��ة لبركة الطاحونة في �صباح �أحد �أيام أ
الحد الهادئة .هكذا وبمختلف
الحي� � ��ل الب�سيطة ،وبذلك أ
ال�سلوب البارع القائم على المب� � ��د�أ ال�شائع «ب�أية و�سيلة كانت»،

تمكن المعلم الموقر من �شق طريقه بنجاح ال ب�أ�س به؛ وقد ح�سب جميع من ال يعرفون عن
�أعمال العقل �شيئ ًا �أنه يتمتع بحياة رائعة وي�سيرة.

الهمية في الدائ� � ��رة أ
ومدي� � ��ر المدر�سة هو ع� � ��ادة �إن�سان يتمتع بن� � ��وع من أ
النثوية في
المناطق الريفية ،حيث ُينظَ ر �إليه وك�أنه �أحد ال�سادة النبالء ،ب�سبب خموله ،و�أن له �إنجازات
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تف� � ��وق ب�شكل كبير تلك التي يتح ّل� � ��ى بها �أبناء الريف الخ�شن� � ��اء ،وال يفوقه علم ًا ،بالطبع،
الثارة حول طاولة ال�شاي في البيوت الريفية،
�سوى الق�س .ولذلك ف�إن مجيئه ُيحدث بع�ض إ
�إذ ُيح�ض� � ��ر له طبق �إ�ضاف� � ��ي من قطع الكعك �أو الحلوى� ،أو ربما ُيبرز �أمامه �إبريق ال�شاي

�سر ب�شكل غريب البت�سام� � ��ات فتيات الريف .تراه يختال
الف�ضي .وق� � ��د كان مثقفنا هذا ُي ّ
بينه� � ��ن في �ساحة الكني�سة ف� � ��ي �أوقات العبادة �أيام أ
الحد ،يجم� � ��ع قطوف العنب لهن من
�أ�شج� � ��اره ال�شائكة التي تت�سلق أ
ال�شج� � ��ار المحيطة ،ويقر�أ لهن العب� � ��ارات المكتوبة على
�شواهد أ
ال�ضرحة؛ �أو يتم�شى مع �سرب كامل منهن على �ضفاف بركة الطاحونة المتاخمة،
في حي� � ��ن تراجعت تلك الفتيات الريفيات الخجوالت للخل� � ��ف بحياء �شديد ،يح�سدنه على
�أناقته و�أ�سلوب مخاطبته الرفيعة.
و ألنه كان يم�ضي ن�ص� � ��ف حياته في التنقل ،كان �أي�ض ًا وك�أنه مو�سوعة متجولة ،يحمل
كل أ
الخب� � ��ار المحلي� � ��ة من بيت �إلى بيت؛ ولذلك ف�إن قدوم� � ��ه كان يقابل دائم ًا بالر�ضا .وقد

ع ّدت� � ��ه الن�ساء ،عالوة على ذلك ،رج ً
ال وا�سع العلم� ،إذ كان قد قر�أ عدة كتب حتى نهايتها،
كما كان ملم ًا �إلمام � � � ًا تام ًا بكتاب قطن ماذر( ،)12تاريخ ال�سحر في نيو�إنجلند ،والذي كان
بالمنا�سبة ،ي�ؤمن به �إيمان ًا قوي ًا قاطع ًا.

كان حق ًا خليط ًا عجيب ًا من الدهاء القليل وال�سذاجة الب�سيطة� .شهيته أ
لل�شياء الخارقة
وقدرت� � ��ه على ه�ضمها ،كان� � ��ت كلتاهما غير عاديتين ،كما كانتا كلتاهم� � ��ا قد قُويتا ب�سبب
�إقامته في هذه المنطقة الم�سحورة .فلم تكن هنالك حكاية �أكثر �ضخامة �أو �أكبر من مقدرته

ال�شره� � ��ة على االبتالع .وقد كان من دواعي �سروره ،بعد �أن ي�صرف طلبته في ع�صر �أحد
أ
الي� � ��ام� ،أن يمدد نف�سه على حو�ض من نب� � ��ات البر�سيم الكثيف ،بمحاذاة الجدول ال�صغير
ويكب على قراءة حكايات العجوز ماذر المرعبة ،حتى يح ِّول
الذي ينهمر بجوار مدر�سته،
ّ
الظالم المتزايد في الم�س� � ��اء ال�صفحة المطبوعة �أمام عينيه �إلى ما ي�شبه ال�سديم .بعدها،

وحينم� � ��ا يبد�أ ب�ش� � ��ق طريقه عبر الم�ستنقع والغدير المرعب �إل� � ��ى بيت المزرعة الذي كان
حرك كل �صوت من �أ�صوات الطبيعة في تلك ال�ساعة ال�ساحرة مخيلته
مقيم ًا فيه حينه� � ��اّ ،
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ال�سبد القادم من �سف� � ��ح التلة� ،أو �صيحة علجوم ال�شج� � ��ر المنذرة بقدوم
المث� � ��ارة� :أني� � ��ن ُّ
العا�صف� � ��ة� ،أو نعيب الب� � ��وم الرهيب� ،أو ال�صوت المفاجئ الناجم ع� � ��ن الطيور الهاربة من
مجاثمها في أ
الجمة .و�أفزعته اليراعات التي لمعت بقوة كبيرة بين الحين و آ
الخر في �أ�شد
أ
الماك� � ��ن ظلمة ،وال�س ّيما حينما كانت تندفع ناحيته �إحداهن من ذوات الوهج غير العادي؛

و�إذا ح� � ��دث �إن انق�� � َّ��ض عليه خنف�س هائل �أحمق في طيران� � ��ه المتخ ّبط عن غير ق�صد ،كان
يغ�ش عليه ،ظان ًا �أن �إحدى ال�ساحرات قد �ضربته .وكان مالذه الوحيد
فار�سن� � ��ا الم�سكين ُّ

ف� � ��ي مثل تلك المواقف من �أجل طم�س �أفكاره �أو �إبعاد أ
الرواح ال�شريرة ،هو �إن�شاد بع�ض

التراني� � ��م المقد�سة –وقد كانت قلوب �سكان �سليبي هول� � ��و الطيبين ،الذين كانوا يجل�سون
م�ساء على �أعتاب �أبوابه� � ��م ،تمتلئ هلع ًا حينما ي�سمعون أ
النغام ال�صادرة من �أنفه« ،وهي
تنبعث ببطء وبعذوبة م�ستمرة»(.)13
وكان م� � ��ن �ضروب لهوه المخي� � ��ف �أن يم�ضي �أم�سيات ال�شت� � ��اء الطويلة مع الزوجات
كن يجل�سن قرب النار يغزلن ،وب�ضع حبات من التفاح ت�شوى
الهولنديات العجائز اللواتي ّ
وتتفرق� � ��ع في المدف�أة ،ي�ستمع �إلى حكاياته� � ��ن الخارقة حول أ
ال�شباح والعفاريت والحقول
الم�سكون� � ��ة والجداول الم�سكونة والج�سور الم�سكون� � ��ة والبيوت الم�سكونة ،وعلى أ
الخ�ص
حكاي� � ��ة الفار�� � ��س الذي ال ر�أ�س له� ،أو كما �سموه �أحيان � � � ًا ،ه ّي�سي الوادي العدّاء .وقد كان

ُيمتعهن بدوره ب�أقا�صي�ص ال�سحر والنذائر المروعة والم�شاهد و أ
ال�صوات الهوائية العجيبة
اليام أ
الت� � ��ي انت�شرت في أ
الول� � ��ى من ت�أ�سي�س كنكتكت .كم� � ��ا كان يروعهن بتكهناته حول

ال�شهب والنيازك المنطلقة ،وبالحقيقة المخيفة القائلة� :إن العالم يدور حول نف�سه بالفعل،
يكن ن�صف الوقت مقلوبات ر�أ�س ًا على عقب.
نهن ّ
و� إ ّ
ولكن� � ��ه و�إن كان يج� � ��د متعة في كل ذلك حينما يكون م�ستلقي � � � ًا بهدوء في ركن المدف�أة
ملى بالوهج أ
ف� � ��ي حجرة أ
الحمر المنبعث من النار الحطبية المتفرقعة� ،إذ ال يمكن بالطبع

ألي �شبح �أن يجر�ؤ على �إظهار نف�سه ،ف�إنه كان يدفع ثمن هذه المتعة غالي ًا با ألهوال التي
يخبره� � ��ا حين عودته �إلى بيته فيما بعد .ب�أي نظرة تواق� � ��ة رمق كل �شعاع �ضوء متراق�ص
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ينبع� � ��ث من �إحدى النوافذ البعيدة وي�سبح فوق الحق� � ��ول الف�سيحة .كم مرة �أخافته �إحدى
ال�شجرات المك�سوة بالثلج ،التي اعتر�ضت م�ساره ك�أنها �شبح مغلف؟! كم مرة جفل لحظة
مذهلة حين �سماعه دبيب خطواته على الطبقة ال�صقيعية تحت قدميه ،يتحا�شى النظر خلفه
كي ال يرى كائن ًا عجيب ًا يتم�شى وراء ظهره؟! وكم مرة انتابه �شعور عارم من االرتباك من
هبة قوية مزمجرة بين أ
ال�شجار ،ظنها الهي�سي العداء في �إحدى طلعاته الليلية؟!
لكن ل� � ��م تكن هذه كلها �سوى مخاوف ليلية ،تخيالت يختلقها العقل ،تظهر في الظلمة.
وم� � ��ع �أنه ر�أى كثير ًا م� � ��ن أ
ال�شباح في زمانه ،ومع �أن ال�شيطان عل� � ��ى هيئاته المختلفة قد

اعتر�ض طريقه �أكثر من مرة في جوالته المنفردة ،ف�إن �ضوء النهار كان ي�ضع حد ًا لجميع
ه� � ��ذه القوى ال�شري� � ��رة .وكان من الممكن �أن ي�ستمر في العي�� � ��ش ب�سعادة ،على الرغم من
للن�سان الفاني ارتباك ًا
ال�شيط� � ��ان و�أفعاله المختلفة ،لوال �أن اعتر�� � ��ض طريقه كائن ي�سبب إ
�أ�شد مما ت�سببه له أ
ال�شباح والعفاريت وجميع �أنواع ال�سحرة مجتمعة� ،أال وهو المر�أة.

كان من بين تالمذة المو�سيقا الذين كانوا يجتمعون في م�ساء واحد كل �أ�سبوع لتلقي
درو�س� � ��ه ف� � ��ي الترانيم الدينية ،كاترينا ف� � ��ان تا�سل ،وهي االبنة والمول� � ��ودة الوحيدة ألحد
المزارعي� � ��ن الهولنديين أ
الثرياء .كان� � ��ت فتاة يانعة في �سن الثامنة ع�شرة ،ممتلئة كالحجلة
ونا�ضج� � ��ة بجمالها ،بل �أي�ض ًا بثروتها الطائلة .وقد كان� � ��ت كذلك لعوب ًا بع�ض ال�شيء ،كما

يمك� � ��ن �أن ُي�ست�شف من لبا�سها الذي هو مزيج من أ
الزياء القديمة والع�صرية والذي يظهر
مفاتنه� � ��ا ب�شكل وا�ضح .لقد لب�ست حليه� � ��ا الم�صنوعة من الذهب أ
ال�صفر الخال�ص ،الذي

�أح�ضرته جدتها العظمى من �سرادام( ،)14كما كانت تلب�س قطعة معدية قديمة فاتنة وكذلك
تنورة مفرطة في الق�صر تبرز �أجمل قدم وكاحل في المنطقة كلها.

كان إليكابور كرين قلب رقيق مفتون بالجن�س آ
الخر؛ ولذلك ف�إنه لم يكن من الم�ستغرب
�أن لقمة مغرية مثل هذه القت فور ًا ا�ستح�سان ًا في عينيه ،وال�س ّيما بعد �أن زارها في ق�صر

�أبيه� � ��ا .كان بالتو�س ف� � ��ان تا�سل العجوز �صورة مثالية للم� � ��زارع الناجح القانع المتحرر.
�صحيح �أنه نادر ًا ما كان يطلق العنان لعينيه �أو �أفكاره لت�سرح خارج حدود مزرعته ،لكن
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وم ْ�سعِ د ًا .كان قانع ًا بثروته ال مفاخر ًا بها.
كل �ش� � ��يء �ضمن تلك الحدود كان مريح ًا متقن ًا ُ
ويعت ُّز بالوفرة الكثيرة ال ب�أ�سلوب معي�شته .تربع ح�صنه المنيع على �ضفاف الهد�سون ،في

�أحد أ
الركان المظلل� � ��ة الخ�صبة التي يعرف عن المزارعين الهولنديين �شغفهم باال�ستقرار
فيها� .أ�سدلت �إحدى �شجرات الدردار العظيمة �أغ�صانها العري�ضة فوقها ،وتفجر ينبوع من

�أكثر المياه عذوبة ونقاوة عند قاعدتها داخل برميل ي�شبه البئر ال�صغير ،ثم ان�سابت مياهه

الالمع� � ��ة خل�سة داخل الع�شب �إلى جدول مجاور انهم� � ��ر بين �شجرات البل�سان و�شجرات
ال�صف�ص� � ��اف ال�صغيرة .بالق� � ��رب من بيت المزرعة يوجد مخزن �ضخ� � ��م ،ي�صلح �أن يكون
كني�س� � ��ة ،تطفح كل نافذة في� � ��ه وكل زاوية من زواياه بكنوز المزرع� � ��ة .كان المدر�س يدوي
عالي ًا في الداخل ،وكانت طيور الدويري وال�سنونو تقفز مغردة حول أ
الفاريز .بدت �أ�سراب

الحمائ� � ��م ت�ستمتع ب�أ�شعة ال�شم�س فوق الرف� � ��وف –ي�شخ�ص بع�ضها ب�إحدى عينيه أ
للعلى
ك�أنم� � ��ا يرقب �أح� � ��وال الطق�س ويدخل بع�ضه� � ��ا ر�أ�سه تحت الجناحي� � ��ن �أو داخل ال�صدر،

وبع�ضه� � ��ا ينتفخ ويهدل ويومئ بر�أ�س� � ��ه لزوجاته .وكانت الخنازي� � ��ر ال ُـملْ�س الممتلئة تقبع
ف� � ��ي �سكينة و�سعة حظيرتها التي �أطلت منها بين الحي� � ��ن و آ
الخر مجموعات من الخنازير
الوز أ
البي�ض المنتفخ ت�سبح في
الر�ضيعة ،ك�أنها تريد ا�ستن�شاق الهواء .وكانت �سرية من إ
برك� � ��ة محاذية ،وتقود �أ�ساطيل من البط� .أفواج م� � ��ن الديكة الرومية كانت تبتلع العلف في
حديق� � ��ة المزرعة ،وكانت طيور الغرغر ،ب�صرخاتها الثائرة المحتدة ،تتبرم مثل ربات بيوت
غا�ضب� � ��ات .تبختر �أمام باب المخزن الديك المق� � ��دام ،الذي ك�أنه الزوج والمحارب وال�سيد
المهذب ،ي�صفق بجناحيه البراقين ،وي�صيح ب�صوت ينم عن قلب مملوء بالكبرياء والغبطة،
ي�ش� � ��ق أ
الر�ض ب�أ�صابعه �أحيان ًا ويدعو ب�شهامة عائلته ،المكونة من زوجاته و�أوالده الجياع
دائم ًا ،للتمتع بالوجبة الوفيرة التي اكت�شفها.
ال�ستاذ في حين وق� � ��ف يرقب هذه أ
�س� � ��ال اللعاب من ف� � � ّ�م أ
الطعم� � ��ة ال�شتائية ال�سّ خية

الفاخرة .تخ ّيل عقله ال�شره كل خنزير وهو يرك�ض م�شوي ًا ومعدته مح�شوة بالحلوى وفمه
�ف الحمائم ب�سخاء في فطيرة كبيرة مكونة م� � ��ن طبقة �سميكة؛ و�أخذت
بحب� � ��ة تفاح .كما ل� � � ّ
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الوز ت�سب� � ��ح في �شوربتها ،وتجمعت البطات بازدواج مترا�� � ��ص في أ
الواني ،ك�أنها �أزواج
إ
حميم� � ��ة تعوم في �شوربة الب�صل العارمة .ر�أى في الخنازير ال�سمينة �شرائح م�ستقبلية من
لحم البيكن أ
المل�س ومن لحم الهام( )15الطري اللذيذ .لم يدع ديك ًا رومي ًا واحد ًا � إ اّل وتخيله
مك ّتف � � � ًا ب�أناقته وقان�صته تحت جناحيه ،م�ضاف ًا �إليه ،ربما ،عقد من ال�سجق ال�شهي .حتى

�إن الدي� � ��ك الالمع �شنتكلير( )16نف�سه تمدد على ظهره في �إناء جانبي رافع ًا مخالبه أ
للعلى
وك�أنه يطلب الرحمة التي رف�ضت روحه أ
البية طلبها حينما كان حي ًا.
ف� � ��ي حي� � ��ن كان المتيم �إيكابور يتخي� � ��ل كل ذلك ،وفي حين ح ّلق بعيني� � ��ه الخ�ضراوين
الكبيرتي� � ��ن فوق المراعي ال�سمينة وحقول القمح والج� � ��اودار والحنطة الهندية والب�ساتين
الم� �ل� أ
��ى بالتمر النا�ضج التي �أحاطت منزل فان تا�سل الدافئ ،تاق قلبه �إلى امتالك الفتاة

الت� � ��ي �سوف ترث تلك الديار؛ وات�سعت مخيلته بالفك� � ��رة :كيف �سيحولها �إلى �أوراق نقدية
ب�سهول� � ��ة ،وكيف �ست�ستثمر النقود ف� � ��ي �شراء بقاع من أ
الر�ض والقفر وق�صور خ�شبية في

البري� � ��ة ،بل ن�صبه خيال� � ��ه الوا�سع فور ًا مالك ًا آلماله ،وقدم ل� � ��ه كاترينا الح�سناء ،مع عائلة
كامل� � ��ة من أ
وان و�أباريق �شاي.
الطفال ،جال�سة فوق عربة محملة ب�أثاث البيت تتدلى منها �أ ٍ

ر�أى نف�س� � ��ه يمتطي فر�س ًا تت�شمى بخيالء خلفها مهر �صغير ،ويتوجه �إلى كنتكي �أو تن�سي
�أو �إلى �أي جهة �أخرى ال يعلمها �إال اهلل.
حينم� � ��ا دخل البيت تمت ال�سيطرة على كامل لبه .كان واح� � ��د ًا من تلك البيوت الريفية
الوا�سعة� ،أ�سقفه مرتفعة الح� � ��واف تدريجية االنحدار ،بني ح�سب أ
ال�سلوب المتوارث عن

كونت أ
الم�ستوطني� � ��ن الهولنديين أ
الفارير الب� � ��ارزة والمنخف�ضة رواق ًا على امتداد
الوائلّ .
الواجهة أ
المامية ،يمكن �إغالقه حين حلول الجو ال�س ِّيئ ،وقد ع ّلقت تحته مدار�س و�سروج
وعدة �أدوات و�شباك ل�صيد أ
ال�سماك في النهر المجاور ،وقد بني كثير من المقاعد الخ�شبية

على الجوانب ال�ستخدامها في ف�صل ال�صيف .وتد ّلت عجلة الغزل ال�ضخمة المو�ضوعة في
الخر على اال�ستخدامات أ
�أح� � ��د الجوانب والممخ�ضة المو�ضوعة في الجانب آ
الخرى التي

يمك� � ��ن �أن يخ�ص�ص لها هذا ال� � ��رواق المهم .من هذه ال�شرفة دخل �إيكابور المفتون القاعة
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التي ت�ؤ ّل� � ��ف مركز الق�صر ،وهي مكان الجلو�س المعتاد .وق� � ��د �سحرت عينيه �صفوف من
الواني المعدنية الالمع� � ��ة الم�صفوفة على محمل خ�شبي طويل .في �أحد أ
أ
الركان و�ضعت

حقيبة �ضخمة من ال�صوف الجاهز للغزل ،وفي زاوية �أخرى وجدت كمية كبيرة من القما�ش
ال�صوف� � ��ي الكتاني خرج� � ��ت تو ًّا من ال ّنول .تدلت في �س� �ل��ات م�صفوفة على طول الحيطان
عراني�س من الذرة الهندية وحلقات من حب التفاح وحب الدراق المجفف ممزوجة مع حلي
ق� � ��رون الفلفل الحمراء .وك�شف له باب مفتوح على م�صراعيه عن �أف�ضل ال�صاالت عموم ًا،

تل ألت فيها كالمرايا الكرا�سي ذات أ
حيث أ
القدام المخلبية والطاوالت الم�صنوعة من خ�شب
المهاجون� � ��ي الداكن .لمعت بداخل المنا�صب ،وم� � ��ا يتبعها من المالعق الكبيرة والمالقط،
وعلقت
عراني�س الهليون .كما ز ّين ّ
رف الموقد بحبات برتقال �صناعية وب�أ�صداف المحارُ ،

فوق� � ��ه حبال من بي�ض الطير ذات أ
اللوان المتعددة .وتدلت بي�ضة نعامة كبيرة من منت�صف
�سق� � ��ف الغرفة� .إحدى الخزائ� � ��ن الموجودة في الزاوية ،والتي ُت ِر َك� � ��ت مفتوحة عن ق�صد،
�أبرزت كثير ًا من كنوز الف�ضة العتيقة والفخار ال�صيني الفاخر.
ومن� � ��ذ اللحظة التي وقعت عينا �إيكابور على �أماكن النعمة هذهَ ،ف َق َد عقله كامل �سكينته،

همه الوحي� � ��د اال�ستيالء على عواطف ابنة فان تا�سل الوحيدة .لكنه في مهمته هذه
و�أ�صبح ّ
واج� � ��ه م�صاع� � ��ب �أكثر جدية من تلك الت� � ��ي كانت من ن�صيب الفار�س ف� � ��ي الما�ضي ،الذي
ل� � ��م ي�صادفه في العادة �س� � ��وى العمالقة وال�سحرة والتنينات الحارق� � ��ة وخ�صوم كلهم على
ه� � ��ذا النحو ،ي�سهل التغلب عليهم؛ ولم يكن علي� � ��ه �سوى �شق طريقه عبر البوابات الحديدية
والنحا�سية و�أ�سوار الحجارة المنيعة ،من �أجل الو�صول �إلى المكان في القلعة الذي حب�ست
فيه محبوبته .وقد تحقَّق كل ذلك بال�سهولة التي يحفر بها الواحد طريقه �إلى منت�صف فطيرة
عيد الميالد؛ وبالطبع ف�إن المحبوبة كانت تقدم نف�سها له فور ًا� .أما �إيكابور ،وعلى النقي�ض

م� � ��ن ذل� � ��ك ،فقد كان عليه �أن ي�ش� � ��ق طريقه �إلى قلب فتاة ريفية لع� � ��وب ،وهو طريق محفوف
بمتاهات من أ
الهواء وتقلبات المزاج ،التي خلقت �أمامه دائم ًا عراقيل وعقبات جديدة .كما

كان عليه �أن يت�صدى لعدد من الخ�صوم المرعبين من لحم ودم حقيقيين ،و�أولئك هم كثر من
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المعجبي� � ��ن الريفيين الذين طوقوا كل منافذ قلبها ،و�أخذوا يتراقبون بعيون �ساهرة غا�ضبة،
وهم على �أتم ا�ستعداد للذود عن الق�ضية الم�شتركة �ضد كل مناف�س جديد.
من بين ه�ؤالء ،ومن �أكثرهم �شدة ،رجل طائ�ش قوي البنية مزمجر مفاخر ا�سمه �أبراهام �آو،
كم� � ��ا يخت�صر على الطريقة الهولندية ،بروم فان برنت ،وه� � ��و بطل المنطقة المحيطة كلها،
الت� � ��ي تتغنى ب�أ�ساطير �شدته وب�أ�سه .كان عري�� � ��ض المنكبين متين المفا�صل� ،شعره �أ�سود
ق�صي� � ��ر متموج ،ومحياه بارز لكنه ح�سن ينم عن حب للمرح وعن �شيء من الغطر�سة .وقد
اكت�س� � ��ب ب�سبب بنيته الهرقلية وقوة بدنه العظيمة لق� � ��ب بروم بونز الذي يعرفه الجميع به.
ع� � ��رف بدرايته وببراعته ف� � ��ي فنون الفرو�سية ،وت�ضاهي حذاقته ف� � ��ي ركوب الخيل حذاقة
فار�� � ��س تتارى .كان في المقدمة ف� � ��ي جميع الم�سابقات ومعارك الديك� � ��ة .وقد كان نتيجة
للمق� � ��ام ال� � ��ذي يحتله في الريف َم ْن لهم قوة بدنية ،الحكم في كل المنازعات� ،إذ كان ي�ضع
قبعت� � ��ه في �أحد أ
الركان ويتلو قراراته ب�أ�سلوب ونبرة ال تقبالن النق�ض �أو اال�ستئناف .كان
دائم � � � ًا عل� � ��ى �أتم ا�ستعداد لقتال �أو لحفلة �سمر ،وقد غلب حب العبث على ال�شر في طبعه.

وعل� � ��ى الرغم مما فيه من ق�سوة منفرة ،ف�إن له مي ً
ال وا�ضح � � � ًا �إلى المزاج والمداعبة .وقد
كان ثالث� � ��ة �أو �أربعة من رفاق� � ��ه المخل�صين على �شاكلته؛ ع ّدوه مثلهم أ
العلى ،وكان يطوف
المنطق� � ��ة كلها على ر�أ�سهم ،يح�ضر كل م�شهد م� � ��ن م�شاهد النزاع �أو ال�سمر .وتميزه في
الج� � ��و البارد قبعته الفرائية المثبت عليها بخي� �ل��اء ذيل ثعلب؛ وحينما لمح النا�س في �أحد

اجتماعاته� � ��م ه� � ��ذه ال�شارة المعروفة من بعيد وهي تخفق بين ثل� � ��ة من الفر�سان أ
ال�شداء،
وقفوا ينظرون ت�أهب ًا لم�شاهدة عراك ما .ويمكن �أحيان ًا �سماع حا�شيته وهم يرون م�سرعين
بج� � ��وار البي� � ��وت الريفية عند منت�صف الليل يهتفون وين�شدون مث� � ��ل جند دون كو�ساك()17؛
وكانت الن�ساء من العجائز اللواتي كان الذعر يوقظهن من نومهن ين�صتن هنيهة حتى يزول
مر بونز وع�صابته .لقد نظر �إليه الجيران نظرة مزيج
ال�ص� � ��وت المار ثم يقلن :نع� � ��م ،ها قد ّ
العجاب والت�سامح .وكلما حدت في الجوار �سمر �صاخب �أو �شجار ريفي،
م� � ��ن الخوف و إ
هزوا ر�ؤو�سهم و�أكدوا �أن بروم بونز كان وراءه.
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وكان ه� � ��ذا البطل المتهور قد اختار منذ مدة كاترين� � ��ا اليانعة لتكون ذريعة لمغامراته
الجريئ� � ��ة؛ ومع �أن مداعباته الغرامية كانت في رقتها كمداعبات ومالطفات الدب ،فقد كان

يهم�� � ��س �أنها ل� � ��م تكن تحبط �آماله ب�شكل قاطع .ومن الم�ؤك� � ��د �أن تق ّدمه نحوها كان بمنزلة
تحذي� � ��ر للمر�شحين من مناف�سي� � ��ه ،الذين لم ي�شعروا ب�أي رغبة ف� � ��ي اعترا�ض طريق �أ�سد

ف� � ��ي �أثناء لهوه الغرامي باالبتعاد ،حتى �إنه حينما كان ي�شاهد ح�صانه مربوط ًا �إلى جدار
ف� � ��ان تا�سل في ليالي أ
الحد (وكان هذا دلي� � ��ل �أكيد على �أن �سيدهم في الداخل يتودد �إلى
محبوبته� ،أو «يغازلها» كما يقولون) ،كان جميع الخطاب يمرون بي�أ�س وينقلون حربهم �إلى
مواقع �أخرى.

ه� � ��ذا هو الخ�صم ال�شديد ال� � ��ذي كان على كرين مناف�سته .ونج� � ��د ،حين �أخذنا جميع
أ
ال�شياء في الح�سبان� ،أنه حتى من كان �أ�شد عود ًا من كرين �سوف ين�سحب من المناف�سة

و�أنه من كان �أكثر منه حكمة �سوف ييئ�س من منازلته .لكن طبع كرين كان يتكون من مزيج
جي� � ��د من المرونة وال�شدة مع � � � ًا؛ فقد كان في �شكله وروحه كالع�صا المطواع ال�صلبة ،لينة
وقا�سية؛ فمع �أنه قد ينثني ف�إنه ال ينك�سر ،ومع �أنه ينحني تحت ت�أثير �أدنى ال�ضغوط ،ف�إنه
بمجرد زوال ال�ضغوط يرجع وينت�صب ثانية ،ويرفع ر�أ�سه �شامخ ًا كعادته.

�أم� � ��ا �أن يدخل ال�ساحة علن ًا �أمام ن ّده ،فه� � ��ذا �ضرب من الجنون ،ألن الن ّد ،مثل المحب
العا�ص� � ��ف �أخيل( ،)18ال ينازع في حب� � ��ه .لذلك بادر �إيكابور خل�س� � ��ة وبطريقة �إيحاء حذر.
فتح� � ��ت غطاء �شخ�ص بو�صفه معلم ًا للغناء قام بعدة زيارات للبيت الريفي .ولم يكن هنالك
ما يخ�شاه من تدخل الوالدين ،واللذين قد ي�شكالن عادة عقبة ك�أداء في طريق العا�شقين.
كان بول� � ��ت فان تا�سل �إن�سان ًا ب�سيط ًا ومتحرر ًا� .أحب ابنته حتى �أكثر من غليونه ،وب�صفته
رج ً
ال منطقي ًا و�أب ًا ممتاز ًا ترك البنته الحبل على الغارب في كل �شيء� .أما زوجته ال�شهيرة

�صغي� � ��رة الحجم فقد كان لها �أي�ض ًا من �أم� � ��ور البيت و�أمور الطيور الداجنة ما يكفي لملء
الوز هي حيوانات حمقاء ولذلك وجبت العناية بها،
وقتها ،وقد كانت تردد بحكمة �أن البط و إ

�أم� � ��ا البنات فيمكن �أن يعتنين ب�أنف�سهن .وهكذا وحينما كانت ال�سيدة الن�شيطة منهمكة في
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�أعمال البيت �أو في ت�شغيل عجلة الغزل في �أحد �أركان ال�شرفة ،كان بولت طيب القلب يجل�س
يدخ� � ��ن غليون الم�ساء في الركن آ
الخر ،يرقب ح� � ��ركات محارب خ�شبي �صغير في كل يد

من يديه �سيف يحارب الريح ب�ضراوة فوق قمة المخزن .في هذه أ
الثناء ،كان �إيكابور يقوم
بمحاول� � ��ة ك�سب االبنة ،حينما يجل�سان بجانب النبع تح� � ��ت �شجرة الدردار العظيمة �أو حينما
يتم�شيان في الطريق عند الغ�سق ،في تلك ال�ساعة المالئمة ألحاديث العا�شقين.

�أنا ال �أدعي العلم بكيفية غزو وك�سب قلوب الن�ساء .فقد كانتا بالن�سبة لي دائم ًا م�س�ألتين
العجاب .يبدو �أن لبع�ضه� � ��ن نقطة �ضعف واحدة� ،أو باب ًا ينفذ �إليهن من
تثي� � ��ران الحيرة و إ

خالل� � ��ه؛ في حي� � ��ن �أن لبع�ضهن آ
الخ� � ��ر �آالف المجرات ،ويمكن �صيدهن ب � � ��آالف الطرائق
المتعددة .ال�شك �أن الفوز بالنوع أ
الول يمثل انت�صار ًا كبير ًا للبراعة ،لكن االحتفاظ بمن هن

من النوع الثاني يدل على عظمته �أكبر ،وذلك ألن على المرء الذود عن ح�صنه عند كل باب
و�شب� � ��اك� .إن الذي ي�ستولي على قلوب �ألف من الن�ساء العاديات لجدير ب�شيء من ال�صيت،
ولك� � ��ن م� � ��ن يبقى متربع ًا بثبات على قلب فتاة لعوب هو بط� � ��ل بالفعل .ومن الم�ؤكد �أن ذلك
ال ينطب� � ��ق على حالة بروم بونز ال�شهي� � ��ر� ،إذ �إنه منذ اللحظة التي بد�أ فيها كرين مبادراته،

قلت اهتمامات أ
الول ب�شكل وا�ضح؛ �إذ لم يعد ح�صانه يرى مربوط ًا �إلى الجدار في ليالي
أ
الحد .وقد ن�ش�أ تدريجي ًا نزاع مميت بينه وبين مدر�س �سليبي هولو.

كان بروم الذي يوجد في طبعه �شيء من �سمات الفور�سية القا�سية ،يحبذ �إي�صال أ
المر
�إل� � ��ى حد الحرب المعلنة وي�سوي تناف�سهما على ال�سي� � ��دة ح�سب طريقة الفر�سان القدامى
الذين هم �أب�سط المنطقيين و�أكثرهم �إيجاز ًا� -أي عن طريق النزال الفردي .لكن �إيكابور كان
يعي تمام ًا عظمة قوة خ�صمه ولذلك لم يدخل في نزاع معه .فقد علم بتبجح بونز ،ب�أنه �سوف
«يطوي مدير المدر�سة وي�ضعه على الرف» ،ولذلك فقد كان �أحر�ص من �أن يتيح له الفر�صة.

وه� � ��ذا أ
ال�سل� � ��وب الم�سالم العنيد فيه كثير من اال�ستفزاز ،فل� � ��م يترك لبروم �أي خيار �سوى
�أن ي�ستعي� � ��ن بر�صي� � ��د أ
الالعيب الريفية المت�أ�صلة في طبع� � ��ه و�أن يطلي على مناف�سة الحيل

البدائية المح�سو�سة .وقد �أ�صبح �أيكابود مو�ضع ال�سخرية الهزلية لبونز وع�صابته المكونة
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من الفر�سان أ
المن ،أ
ال�شداء .لقد غزوا م�سكنه آ
وملوا مدر�سته الغنائية بالدخان عن طريق
ال ،على الرغم من قوة تح�صينها أ
�إغالق المدخنة؛ واقتحموا المدر�سة لي ً
بالغ�صان المربطة

و�أوتار النوافذ؛ وقلبوا أ
ال�شياء ر�أ�س ًا على عقب ،حتى � إ َّن مدير المدر�سة الم�سكين �أخذ يظن
�أن جمي� � ��ع �سحرة المنطقة قد عقدوا اجتماعاتهم هنالك .لكن الذي �أزعجه �أكثر من ذلك �أن

بروم انتهز كل الفر�ص ليهزئه �أمام محبوبته؛ فقد كان له كلب لعين علمه النواح بطريقة بالغة
ال�سخف وقدمه مناف�س ًا إليكابور في تدري�سها أ
النا�شيد الدينية.

وا�ستم� � ��رت أ
المور على هذه الحال م ّدة من الزم� � ��ن دون �أن يطر�أ �أي تغير ملمو�س في
ح� � ��ال القوتين المتنازعتي� � ��ن .في ع�صر �أحد �أيام الخريف الجميل� � ��ة ،جل�س �إيكابور غارق ًا

ف� � ��ي التفكير ومتربع ًا عل� � ��ى الكر�سي العالي الذي كان يرقب منه عادة �أحوال عالمه أ
الدبي
ال�صغي� � ��ر .كانت في يده مقرعة يلوم به� � ��ا ،وك�أنها �صولجان يمثل �سلطته اال�ستبدادية؛ �أما
ع�ص� � ��ا العدالة فقد اتك�أت على ثالثة م�سامير خل� � ��ف عر�شه نذير رعب دائم لفاعلي ال�شر.
ويمكن �أن نرى على الطاولة �أمامه عدة مواد محظورة و�أ�سلحة ممنوعة ،مثل حبات التفاح

الم�أك� � ��ول ن�صفها وبن� � ��ادق أ
الطفال والدمى و�أقفا�ص الع�صافي� � ��ر و�أ�سراب كاملة من ديكة
الوالد أ
اللع� � ��اب الورقية ،وجدها م� � ��ع أ
أ
ال�شقياء الك�سالى .يبدو �أن فع� �ل � ً
ا عاد ًال مخيف ًا قد

ن ّف� � ��ذ تو ًّا ،وذلك ألن تالمذته جميع ًا كانوا يك ّبون بن�شاط على كتبهم �أو يتهام�سون وعيونهم
ترقب المدير بحذر ،وقد خ ّيم على غرفة ال�صف جو من الهدوء ال�صاخب .لكنه قُوطِ ع فج�أة
بظه� � ��ور زنجي يرتدي جاكيت ًا وبنطا ًال من ن�سالة الكت� � ��اب وبقية من قبعة مدورة مثل طاقية

ميركري( ،)19يمتطي �صهوة مهر هزيل متوح�ش ن�صف محطم ،وقد تحكم به عن طريق حبل
ا�ستخدم� � ��ه كر�سن .جاء يتمتم �إلى باب المدر�سة بدعوة موجهة �إلى �إيكابور لح�ضور حفلة
�سم� � ��ر� ،أو «حفل راق�ص» �سيقام ذلك الم�ساء في بيت بالتو�س فان تا�سل .وبعد �أن �أو�صل

ر�سالت� � ��ه بطريقة توحي ب�أهمية المهمة ،وقد �أخذ يتحدث بلغة رفيعة ،كما يميل الزنوج �إلى
الت�ص� � ��رف في مثل هذه المهم� � ��ات الب�سيطة ،انطلق قاطع ًا الج� � ��دول و�شوهد وهو يت�سلق
الوادي ب�سرعة مفعم ًا ب�أهمية وعجلة المهمة.
318

الـعــدد � 689شـــباط 2021

دب� � ��ت الحيوية وال�ضجيج بعدها في غرفة ال�صف الهادئة في ذلك الوقت المت�أخرُ .م ّرر

التالميذ على درو�سهم ب�سرعة دون التوقف عند الم�سائل ال�سخيفة .كما قفز الطلبة الفطناء
عن ن�صفها بجر�أة� .أما المبطئون فقد �ضربوا بين الحين و آ
الخر على م�ؤخراتهم كي يزيدوا

م� � ��ن �سرعتهم �أو كي يتخط� � ��وا �إحدى الكلمات الكبيرة� .ألقيت الكت� � ��ب جانب ًا ،وتركت دون
�أن تعاد �إلى الرفوف ،وقلب� � ��ت المحابر و�أ�سقطت المقاعد و�أطلق �سراح المدر�سة جميعها
�ساع� � ��ة قبل الوقت المعتاد ،وتدفق التالميذ مث� � ��ل فيالق من العفاريت ال�صغيرة ي�صرخون
ويتراك�ضون في الربوع الخ�ضراء فرحين بتحريرهم المبكر.
الن ن�صف �ساعة على أ
�أم�ض� � ��ى �إيكابور آ
القل في تزيي� � ��ن نف�سه ،يفر�شي �أف�ضل بدالته
وينظفه� � ��ا ،وهي في الواقع البدلة الوحيدة لديه ،ذات لون �أ�سود مغر ،وي�صلح مالمحه �أمام
مر�آة �صغيرة مك�سورة كانت معلقة في المدر�سة .وحتى يظهر �أمام محبوبته بمظهر الفار�س

الحق ،ا�ستعار ح�صان ًا من المزارع الذي كان يقيم عنده ،وهو رجل هولندي عجوز ع�صبي
الم� � ��زاج ا�سمه هان�س فان ربر ،وامتطاه ب�شهامة وم�ضى كالفار�س الذي ين�شد المغامرات.
لكنه يتوجب علي ،وعلى غرار ما في روح الق�صة الرومان�سية الحقة� ،أن �أقدم بع�ض الو�صف
لهيئة ومعدات بطلنا وح�صانه .كان الحيوان الذي ركب ح�صان حرث هزيل قد نفذ كل �شيء
منه �سوى �شرا�سته .كان م�ضن� � ��ى �أ�شعث ،رقبته كرقبة ال�شاة ور�أ�سه كالمطرقة .كان �شعر
عرف� � ��ه وذيله �ص� � ��د�أي اللون مت�شابك ًا كالعقد ال�شوكية .فقدت �إح� � ��دى عينيه ب�ؤب�ؤها ،وكانت
محملقة و�شبحية؛ �أما أ
الخرى فقد كان لها لمعان عين �شيطان حقيقي .ومع ذلك ،فيبدو �أنه
كانت له قوة ومتانة في �أيامه الخالية كما نفهم من ا�سمه ،ملح البارود .لقد كان في الواقع

الح�ص� � ��ان المف�ضل لدى مالكه �صاحب المزاج الع�صبي ،فان ربر ،الذي كان راكب ًا �شر�س ًا
والذي� ،أغلب الظن ،قد نفخ من روحه في هذا الحيوان؛ �إذ مع �أنه يبدو طاعن ًا ون�صف محطم

ف�إن فيه من ال�شيطانية �أكثر مما في �أي مهرة �صغيرة في المنطقة كلها.

وق� � ��د كان �إيكابور راكب ًا منا�سب ًا لمثل هذا الح�صان .وامتطى ركابه المرتفع ،مما جعل
ركبتي� � ��ه ت�صالن �إلى ما يقرب من حنو ال�سرج .امت� � ��د مرفقاه الحادان �إلى الخلف ك�أنهما
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مرفقا جرادة .حمل �سوطه ب�ش� � ��كل عمودي ك�أنه �صولجان؛ وحينما هرول الح�صان كانت
حرك� � ��ة ذراعي� � ��ه �شبيهة بخفوق زوج من أ
الجنحة .تدلت حت� � ��ى حافة �أنفه� ،إذ هذا ما يمكن

ت�سميت� � ��ه قطاع جبهته ال�صغير ،قبعة �صوف �صغي� � ��رة؛ كما امتدت �أطراف معطفه أ
ال�سود
حتى ذيل الح�صان تقريب ًا .هكذا كان مظهر �إيكابور وح�صانه حينما خرجا من بوابة هان�س
فان ربر؛ كان منظره كمنظر ال�شبح الذي قلما ن�صادف مثله في و�ضح النهار.
كان ،كما قلنا ،يوم ًا خريفي ًا جمي ً
ال؛ فال�سماء كانت �صافية وهادئة ،وقد ارتدت الطبيعة

تل� � ��ك الحلة الذهبية الثرية التي تذكرنا دائم ًا بفكرة الوف� � ��رة .لب�ست الغابات البني الهادئ
ال�شجار أ
ال�صف� � ��ر ،في حين حفر ال�صقيع ف� � ��ي بع�ض أ
و أ
الكثر ط� � ��راوة �صبغات برتقالية
وبنف�سجية وحمراء المعة .وبد�أت �أ�سراب من البط البري العائم تح ّلق على ارتفاع كبير في

ال�سم� � ��اء ،ويمكن �سماع �صوت ال�سنجاب م� � ��ن ب�ساتين الجوز الزاني والقادي ،كما ي�سمع
�صفير طائر ال�سلوى الحزين بين الفينة و أ
الخرى في حقل الجذامة المجاور.
كان� � ��ت الطيور ال�صغي� � ��رة تلتهم والئم الوداع ،تتطاير في غم� � ��رة مرحها وتغرد وتمرح
وتنوعه.
م� � ��ن �أيكة �إلى �أيكة ومن �شجرة �إلى �شج� � ��رة ،وكانت كثيرة الحركة لوفرة محيطها ّ

لكن هنال� � ��ك طائر الحناء أ
المين ،وه� � ��و ال�صيد المف�ضل لدى ال�صيادي� � ��ن الفتيان ،بغنائه
ال�صاخ� � ��ب المتذمر .كما كان هنالك ال�شحرور المغ� � ��رد طائر ًا في �سحب �سوداء ،والفزاع
ذهب� � ��ي الجناحين قرمزي ال�صدر� ،صاحب الحنج� � ��رة ال�سوداء العري�ضة ،رائع الري�ش ،ثم
الرز المزرك�شة �أطراف جناحيه باللون أ
طائر أ
الحمر وطرف ذيله با أل�صفر وقبعته الري�شية

الحمق ال�صاخب بمعطفه ذي اللون أ
الزرق ،ذلك أ
ال�صغيرة ،والزرياب أ
الزرق الفاتح ،وما تحته
من مالب�س بي�ضاء ،ي�صيح ويتمتم ويومئ بر�أ�سه ويهتز وينحني ويتظاهر ب�أنه على وفاق مع
جميع الطيور ال�شادية في أ
اليكة.

وف� � ��ي �أثناء هرولة �إيكاب� � ��ور البطيئة في رحلته ،كانت عيناه اللت� � ��ان ترمقان كل ما يمكن
طبخه من الخيرات المحيطة ،تتجوالن ب�سرور فوق كنوز الخريف الطيبة( .)20ر�أى في جميع

الجوانب كمي� � ��ات �شا�سعة من التفاح ،بع�ضها يتدلى بوفرة وثقل من أ
ال�شجار ،وبع�ضها قد
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جمع في �سالت وبراميل من �أجل �إر�سالها �إلى ال�سوق ،وبع�ضها ك ّد�س في �أكوام وفيرة من
�أج� � ��ل ع�صرها .على مقربة لمح حقو ًال ف�سيحة من ال� � ��ذرة الهندية ،بعراني�سها الذهبية التي

تطل من بين �شعرها الليفي ،وتب�شر ب�أنواع من الكعك والحلويات ،ثم حبات اليقطين أ
ال�صفر
توج� � ��ه بطونها الجميلة المدورة �شطر ال�شم�س ،وتعد ب�أفخر �أنواع الفطائر.
الجاثمة تحتهاّ ،

م� � � ّ�ر بعدها بحقول الحنطة ال�سوداء المنع�شة ،الت� � ��ي تفوح برائحة �أقرا�ص ع�سل النحل .لما
ر�آه� � ��ا ت�سلل� � ��ت فكرة �أكل كعك اللب� � ��ن والبي�ض اللذيذ المغمو�س جيد ًا ف� � ��ي الزبدة والمك�سو

بالع�سل �أو دب�س ال�سكر ،الم�صنوع بيد كاترينا فان تا�سل ال�صغيرة المنونة الناعمة.

وهكذا �سار مغذي ًا عقل� � ��ه بكثير من أ
الفكار الحلوة «والتوقعات المع�سولة» على �سفوح
مجموع� � ��ة من التالل المطلة على بع�ض �أجمل م�شاهد الهد�سون العظيم .دحرجت ال�شم�س
قر�صه� � ��ا العري�ض بانحدار تدريجي نحو الغرب .ظه� � ��ر �صدر منطقة التابان زي العري�ض
الخ� � ��ر الظل أ
المع � � � ًا و�ساكن � � � ًا ،غير �أن تموج ًا لطيف ًا ه � � � ّز و�أطال بين الحين و آ
الزرق ألحد

الجب� � ��ال النائية .بع�ض ال�سحب الكهرمانية �سحبت في ال�سماء ،دون �أن تحركها هبة هواء
واحدة .كان لون أ
�صاف ،ومنه
الفق ذهبي ًا ناعم ًا ،يتحول تدريجي ًا �إلى لون تفاحي �أخ�ضر
ٍ

�إل� � ��ى أ
متبق عل� � ��ى القمم الحرجية للجرف التي علت
الزرق ال�سماوي القاتم� .سقط �شعاع ٍّ
بع�� � ��ض جوانب النهر ،ف�أعطى عمق ًا �أكبر أ
لللوان الرمادي� � ��ة والبنف�سجية الداكنة لجوانبها

ال�صخري� � ��ة ،كما كان هنالك مركب �شراعي ي�سي� � ��ر بتثاقل على بعد ،ينحدر ببطء مع المد،
و�شراع� � ��ه يتدلى على ال�صاري دون فائ� � ��دة .وحينما لمع طيف ال�سماء منعك�س ًا على �سطح
الماء ال�ساكن ،بد�أ المركب وك�أنه مع ّلق في الف�ضاء.
كان الوق� � ��ت يقترب من الم�ساء حينما و�ص� � ��ل �إيكابور قلعة بالتو�س تا�سل التي وجدها
تعج بكبرياء وورود المنطق� � ��ة المجاورة .ر�أى المزارعين عجائز هزيلين وجوههم كالجلود
ف� � ��ي معاطف ومالب�س م�صنوع� � ��ة ب�أيديهم وجوارب زرقاء و�أحذي� � ��ة �ضخمة ب�أبازيم معدنية
متينة .كانت �صغيرة وا�سعة الخ�صر ،وتنانير م�صنوعة في بيوتهن بالمق�صات والدبابي�س،
لهن جيوب خارجية من قما�ش قطني فاتح .ثم جاءت فتيات ممتلئات الج�سم ،بمالب�س عتيقة
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الطراز كمالب�س �أمهاتهن ،با�ستثناء وجود قبعة ق�شية �أو و�شاح جميل �أو ربما عباءة بي�ضاء
�أظهرت ت�أثير المدنية عليهن .أ
البناء كانوا في معاطف ق�صيرة مربعة تر�صعها �صفوف من

الزرار النحا�سية الكبي� � ��رة ،كان �شعرهم م�سرح ًا كما هي العادة في تلك أ
أ
اليام ،وال�س ّيما
�أولئك الذين ا�ستطاعوا الح�صول على جلد أ
النقلي�س من �أجل تلك الغاية ،والذي كانت تع ّده
المنطقة كلها مغذي ًا جيد ًا ومقوي ًا لل�شعر.

وال �أ�ستطيع التوق� � ��ف طوي ً
ال لو�صف عالم الملذات الذي تفجر في خلد بطلنا المفتون،
حينم� � ��ا دخ� � ��ل ال�صالة الكبرى في ق�صر ف� � ��ان تا�سل .لي�ست �أ�س� � ��راب الفتيات الممتلئات،

بحلله� � ��ن الفاخرة من �أحمر و�أبي�ض ،ب� � ��ل الملذات الوفيرة للطاولة الهولندية الريفية الحقة:
تل� � ��ك أ
الطباق المكد�س� � ��ة بجميع �أنواع الكعك التي ال تو�ص� � ��ف ،والتي تجيد �صنعها ربات
البي� � ��وت الهولنديات الخبيرات فح�سب .كانت هنالك كعكة الدونت المتينة ،ثم كعكة الدونت
أ
الكثر طراوة ،ثم كعكة الكرولر اله�شة المنك�سرة ب�سهولة ،وكعكة محالة ،وكعكات الغريبة،
وكعكات الزنجبيل ،وكعكات الع�سل ،وجميع �أنواع الكعكات .ثم هنالك فطائر التفاح وفطائر

ال� � ��دراق وفطائر اليقطين؛ ف� ً
ضال عن �شرائح الهام ولحم العجل المدخن ،ثم �سمك ال�شابل
الجا�ص
الم�شوي والدجاج المحم� � ��ر .وكذلك �أطباق �شهية من الخوخ المحفوظ والدراق و إ
وال�سفرجل ،وزب� � ��ادي الحليب والق�شطة ،وجميعها مرتبة بفو�ضوي� � ��ة تمام ًا كما و�صفتها.
وكان �إبري� � ��ق ال�شاي الكبير ير�س� � ��ل �سحابات بخاره من منت�صفها -ليتني �أ�ستطيع و�صف
كل �شيء بدقة .لم يبق لدي ما يكفي من النف�س والوقت لو�صف المائدة كما ت�ستحق ،كما
�أنن� � ��ي في �شغف إلكمال الق�صة� .أما �إيكابور فلم يكن على العجلة التي كان عليها م�ؤرخه،
بل �أعطى ك ً
ال من هذه الطيبات حقه الكامل.

أ
امتل ج�سده با أل�شياء اللذيذة،
كان �إن�سان ًا طيب ًا و�شكور ًا ،فقد ات�سع قلبه بالقدر الذي
وارتفع� � ��ت روحه المعنوية با ألكل كما ترتفع في غيره بال�ش� � ��رب ،ولم ي�ستطع �إال �أن يحلق
بعيني� � ��ه الوا�سعتي� � ��ن حوله حينما ي�أكل ،ويبته� � ��ج إلمكان �أن ي�صبح يوم ًا م� � ��ن أ
اليام مالك ًا

له� � ��ذا الم�شهد الرائع والثراء ال� � ��ذي ال يكاد يو�صف .ثم فكر كيف �سيدير ظهره عما قريب
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للمدر�س� � ��ة القديمة ،وكيف �سي�صرخ هان�س فان ربر وكل م�ضيف بخيل ،وكيف �سيركل �أي
�أ�ستاذ متجول خارج الباب �إذا ما تجر�أ وخاطبه بالرفيق.
مدور و�سعيد
تم�شى بالتو�س فان تا�سل العجوز بين �ضيوفه بوجه متفتح بالر�ضا والمرحّ ،

كقم� � ��ر الح�صاد .وكانت ترحيباته الكريمة ق�صيرة لكنها معبرة ،حيث اكتفى بم�صافحة يد
�أو ربتة كتف �أو �ضحكة عالية �أو دعوة ملحة للنا�س «لمد �أيديهم وللتف�ضل».
ثم بد�أت المو�سيقا من الغرفة �أو القاعة العامة تدعو النا�س �إلى الرق�ص .كان المو�سيقار
زنجي ًا عج� � ��وز ًا يك�سو ال�شيب ر�أ�سه ،وكان بمنزلة أ
الورك�ست� � ��را المتنقلة في جميع �أرجاء

المنطق� � ��ة مدة ن�صف قرن .وكانت �آلت� � ��ه قديمة وبالية مثل �صاحبها� .أم�ضى معظم وقته في
العزف على وترين �أو ثالثة ،ي�صاحب كل حركة انحناءة بهزة من ر�أ�سه ،وكان ينحني حتى

يكاد ي�صل أ
الر�ض ،وي�ضرب قدمه با ألر�ض حين دخول ثنائي جديد.

وقد تباه� � ��ى �إيكابور برق�صه مثل تباهيه بقدراته ال�صوتي� � ��ة .لم يبق و�صل من �أو�صاله
وال ع� � ��رق من عروقه �ساكن � � � ًا؛ وحينما ترى �أجزاء هيكله المت�ص� � ��ل بع�ضها ببع�ض ب�شكل

مهله� � ��ل في حركة وقف� � ��ز دائمين في �أرجاء الغرفة تظن �أن القدي�� � ��س فيت�س( )21نف�سه ،ملك
الرق�� � ��ص المقد�س� ،أخذ ي�ؤدي عرو�ض ًا �أمام� � ��ك �شخ�صي ًا� .أعجب به جميع الزنوج ،من كل

العم� � ��ار و أ
أ
يكونون هرم ًا من الوجوه
الحجام ،الذين تجمعوا من المزرعة والمنطقة ووقفوا ّ

البراق� � ��ة ال�سوداء على كل باب و�شباك ،يرقبون الم�شهد ب�سرور ،ويطوفون بحبات عيونهم
الذن حت� � ��ى أ
البي�ض� � ��اء ،ويبرزون �صفوف � � � ًا �ضاحكة من العاج تمتد من أ
الذن .كيف يمكن
لمعاق� � ��ب التالمذة �أن يكون �إال مفعم ًا بالحيوية والبهجة .لق� � ��د كانت محبوبة قلبه �شريكته

بحنو ا�ستجابة لنظراته الغرامية ،ف� � ��ي حين جل�س بروم بونز،
ف� � ��ي الرق�ص ،وقد تب�سم� � ��ت
ّ
الم�ضروب بالمحبة والغيرة ال�شديدتين ،وحيد ًا في �أحد أ
الركان.
حينم� � ��ا انتهى الرق�ص ،وجد �إيكابور نف�سه ينجذب �إل� � ��ى ثلة من النا�س أ
الكثر ن�ضج ًا،
الذين جل�سوا مع فان تا�س� � ��ل أ
الكبر يدخنون في �إحدى نهايات ال�شرفة ،ير ّددون �أحاديث
أ
اليام الما�ضية وي�سردون ق�ص�ص ًا طويلة حول الحرب.
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وكان� � ��ت هذه المنطقة في الوقت الذي �أتحدث عنه �أح� � ��د أ
الماكن المف�ضلة كثير ًا ،وهي
تع� � ��ج با ألحداث والرجال العظماء .لقد التق� � ��ت الخطوط البريطانية و أ
المريكية بالقرب منها

خالل الحرب ،ولذلك فقد كانت م�سرح ًا للغزو ،و�أ ّمها الالجئون والمحاربون وجميع �أنواع
راو من �أن يلب�� � ��س حكاية ما ينا�سبها من
مر وقت كاف ليمكن كل ٍ
فر�س� � ��ان الحدود .وق� � ��د ّ
الخيال ،ومن �أن يجعل نف�سه ،ب�سبب غمو�ض ما يتذكر ،بطل كل مغامرة.

كانت هنالك ق�صة دفيو مارتلنج وهو هولندي �ضخم ذو لحية زرقاء كان على و�شك التغلب
عل� � ��ى فرغاطة بريطانية بمدفع حديدي قديم عي� � ��ار ت�سعة �أرطال من ح�صن طيني ،لوال انفجار
مدفع� � ��ه في الطلقة ال�ساد�سة .ثم هنالك رجل كبير ف� � ��ي ال�سن �سوف نبقي ا�سمه مجهو ًال ،ألنه

�سي ٌد
ثري ال ن�ستطيع ذكر ا�سمه بب�ساطة ،كان قد تلقّى في معركة وايت بينز( ،)22ب�سبب
هولندي ٌّ
ٌّ
براعته في فن الدفاع ،طلقة بندقية ب�سيفه ال�صغير ،وقد �شعر بها بكل ت�أكيد ت�صطدم بالفوالذ
وتنزل� � ��ق عن المقب�ض :وحتى يثبت �صحة ذلك كان م�ستعد ًا في �أي وقت إلظهار ال�سيف الذي
كان مقب�ضه مثني ًا قلي ً
ال .ثم كان هناك كثير ممن كانت لهم عظمة مماثلة في ال�ساحة ،وقد كان
كل واحد منهم مقتنع ًا ب�أن له �ضلع ًا كبير ًا في �إنهاء الحرب �إلى نهايتها ال�سعيدة.

ال�شب� � ��اح و أ
ولك� � ��ن هذه كلها ل� � ��م تكن �شيئ ًا بالمقارنة م� � ��ع حكايات أ
الرواح التي تلت.
والمنطق� � ��ة أ
ملى بكنوز �أ�سطورية من ه� � ��ذا النوع� .إن الحكايات المحلية والخيالية تترعرع
جي� � ��د ًا في هذه المعت� � ��زالت المك�سوة والم�ستوطن� � ��ة منذ القدم .لكنها تدا�� � ��س تحت �أقدام
الجماع� � ��ات المتنقلة التي ت�ؤلف �سكان غالبية مناطقنا الريفي� � ��ة أ
الخرى .عالوة على ذلك،

لل�شب� � ��اح في معظم قرانا� ،إذ �إنها ما ت� � ��كاد ت�صحو من غفوتها أ
ال يوج� � ��د ت�شجيع أ
الولى
الحياء عن الديار ،و�إذا ما ا�ستيقظت أ
وتتقلب في قبورها ،حتى يرحل �أ�صدقا�ؤها أ
ال�شباح
ف� � ��ي الليل وتم�شت ف�إنها لن تجد من تعرفه كي تزوره .وربما يكون هذا هو ال�سبب في قلة
�سماعنا عن أ
ال�شباح � إ اّل في التجمعات الهولندية التي ت�أ�س�ست منذ القدم.
لك� � ��ن ال�سبب المبا�شر ف� � ��ي انت�شار الق�ص�ص الخيالية في ه� � ��ذه البقاع يرجع من دون
�ش� � ��ك �إلى منطق� � ��ة �سليبي هولو نف�سها .فهناك عدوى في الهواء الذي يهب في تلك المنطقة
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الم�سكون� � ��ة .لقد نفثت جو ًا من أ
الح� �ل��ام والت�صورات �أثَّر في جميع المنطقة .كان كثير من
�س� � ��كان �سليبي هولو موجودين في حفل فان تا�سل ،وكالع� � ��ادة كانوا يق�صون �أ�ساطيرهم
الخارقة والمريعة�ُ .س ِر َد كثير من الحكايات حول مواكب الدفن و�صرخات الحزن والعويل
الت� � ��ي ت�سمع وترى عند ال�شجرة العظيمة التي �أخذ عندها الرائد �أندريه( )23والتي ما زالت

موجودة في المنطقة .كما ذكرت المر�أة ذات المالب�س البي�ضاء التي الزمت الوادي المظلم

عند �صخرة الغراب ،والتي �سمعت غالب ًا ت�صرخ في ليالي ال�شتاء قبل حلول العا�صفة ،حيث
كان� � ��ت قد ماتت هنالك في الثلج .لكن الجزء أ
الكبر من الق�ص�ص خ�ص�ص لل�شبح المف�ضل

ف� � ��ي �سليبي هولو ،وهو الفار�س الذي ال ر�أ�س ل� � ��ه ،والذي كان قد �سمع عدة مرات م�ؤخر ًا
يجوب الجيرة؛ كما قيل �إنه كان يربط ح�صانه لي ً
ال بين القبور في �ساحة الكني�سة.
القامة المف�ضل
ويب� � ��دو �أن المكان المنعزل الذي تقع فيه هذه الكني�س� � ��ة جعلها مكان إ
أ
للرواح المعذّبة .فهي تقع على ه�ضبة محاطة ب�أ�شجار الخرنوب والدرداء ال�شاهقة ،تلمع
م� � ��ن بينها بتوا�ضع جدرانها المطرو�شة جيد ًا؛ وه� � ��ي مثل النقاء الم�سيحي حين ت�شع من
بي� � ��ن ظالل أ
الماكن المنعزلة .ت�صلها تلة خفيفة االنحدار ب�سطح �صفيحة ف�ضية من الماء،

وتحاذيها �أ�شجار عالية يمكن النظر من خاللها �إلى تالل الهد�سون الزرقاء .من ينظر �إلى
�ساحته� � ��ا الع�شبية ،التي تتمدد فوقها �أ�شعة ال�شم�� � ��س ك�أنها تنام بهدوء ،يظن �أن أ
الموات
يجتمع� � ��ون ب�سالم هنا على أ
القل .على �أحد جوان� � ��ب الكني�سة تمتد وحدة حرجية وا�سعة،

يزمجر بجوارها جدول كبير بين ال�صخور المتك�سرة وجذوع ال�شجر ال�ساقطة .فوق جزء
عمي� � ��ق مظلم من الغدير ،وعلى مقربة من الكني�سة� ،أقيم قديم ًا ج�سر خ�شبي .كان الج�سر

والطريق الم�ؤدية �إليه مظللين بكثافة أ
ال�شجار التي تعلوهما ،والتي ت�ضفي عليهما جو ًا من
الظلم� � ��ة حتى في و�ضع النهار� .أما ف� � ��ي الليل فتحدث ظالم ًا مرعب ًا .كان ذلك �أحد الم�آوي

المف�ضل� � ��ة للفار�س الذي ال ر�أ�س له ،والمكان ال� � ��ذي قوبل فيه كثير ًا .ثم تليت حكاية براور
العج� � ��وز ،وهو �أكثر النا�س �شك ًا في وجود أ
ال�شباح؛ قيل �إنه قابل الفار�س حين عودته من

اليك� � ��ة و أ
غزوت� � ��ه �سليبي هولو ،و�أجب� � ��ر �أن يركب خلفه .وقد �سارا فوق أ
الجمة ،فوق التلة
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والم�ستنق� � ��ع ،حتى و�صال �إلى الج�سر .حينها تحول الفار�س فج�أة �إلى هيكل عظمة ،ورمى
براور العجوز في الجدول ،وقفز عالي ًا فوق قمم أ
ال�شجار بق�صفة من رعد.
وق� � ��د قوبلت هذه الق�صة بمغامرة خارقة ،تفوقها ه� � ��و ًال بثالث مرات ،لبروم بونز الذي
�سخ� � ��ر م� � ��ن الهيبي العدّاء وو�صفه ب�أنه راكب مزيف .لقد �أك� � ��د �أنه حين رجوعه في �إحدى

الليال� � ��ي من قرية �سنج �سن� � ��ج المجاورة لحق به جندي منت�صف اللي� � ��ل هذا و�أنه طلب �أن
ي�سابق� � ��ه وراهن� � ��ه على قدح من ال�ش� � ��راب و�أنه كان من الممكن �أن يك�س� � ��ب الرهان� ،إذ �إن

ال�شيط� � ��ان الجريء تغ ّلب عل� � ��ى الح�صان و�أنه كان من الممك� � ��ن �أن يك�سب الرهان� ،إذ �إن
ال�شيط� � ��ان الجريء تغلب على العفريت ب�سهولة؛ لكن حين و�صولهما ج�سر الكني�سة توقف
الهيبي فج�أة واختفى في ومي�ض من نار.

جميع هذه الحكايا ،التي �سردت بذلك ال�صوت الناع�س الذي ينطلق به الرجال في العتمة
–التي كانت وجوهه� � ��م تتلقّى بين الحين و آ
الخر �شعاع ًا عفوي � � � ًا �صادر ًا عن وهج الغليون-
غرقت بعمق في عقل �إيكابور .وقد رد عليها بالمثل بمقتطفات كبيرة من م�ؤلفه الذي ال يق َّدر
الح� � ��داث الخارقة التي ح�صلت في والية أ
بثم� � ��ن ،قطن ماذر ،و�أ�ضاف �إليها كثير ًا من أ
الم
كنكتكت ،وبع�ض الم�شاهد المخيفة .ر�آها في �أثناء تجواله لي ً
ال في �سليبي هولو.

انق�ضت الحفلة ال�صاخبة ب�شكل تدريجيَ .ج َم َع المزارعون الكبار عائالتهم في عرباتهم

و�سمِ ُع� � ��وا ي�سيرون في طريق الوادي وفوق التالل النائية .بع�ض ال�صبايا ركن على و�سائد
ُ
و�سمع �صدى �ضحكاتهن المغتبطة الممزوج بنقير الحوافر على
خلف فتيانهن المف�ضلينُ ،
ط� � ��ول أ
الرا�ضي الحرجي� � ��ة ال�ساكنة؛ ثم �أخذ ي�سمع بخفوت وخف� � ��وت حتى مات تدريجي ًا،

و�أ�صبح� � ��ت �ساحة ال�صخب والمرح أ
الخي� � ��رة آ
الن �ساكنة ومهجورة .تخ ّلف �إيكابور وحده
ال ،ح�سب عادة المحبين في الريف ،ليبادل الوريثة بع�ض الكلمات ال�سرية ،مقتنع ًا آ
قلي ً
الن

تمام � � � ًا �أن� � ��ه في طريقه �إلى الفوز .لن �أتظاهر ب�سرد ما ح�صل في تلك المقابلة� ،إذ �إنني في
الواقع ال �أعلم .لكنني �أخ�شى �أن خط�أ ما قد حدث� ،إذ من الم�ؤكد �أن �إيكابور قد رحل بعد

م� � ��دة ق�صيرة بروح خائبة ومكتئبة� .آه من الن�ساء! �أيعقل �أن هذه الفتاة كانت تقوم ب�إحدى
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حيلها اللعوب؟ ه� � ��ل كان ت�شجيعها أ
لل�ستاذ الم�سكين ت�شجيع ًا زائف ًا يهدف �إلى �ضمانها
ال�سيطرة على مناف�سه؟ ال�سماء وحدها تعرف ،ال �أنا .يكفي القول �إن �إيكابور ت�سلل ذاهب ًا
خم دجاج ال قلب فتاة ح�سناء .م�ضى مبا�شرة ،دون �أن يلتفت
على هيئة امرءٍ كان قد غزا ّ

يمن� � ��ة وال ي�س� � ��رة لم�شاهد الثروة الريفية الت� � ��ي كان قد ح ّدق فيها ملي ًا ف� � ��ي ال�سابق� ،إلى
ال�سطب� � ��ل و�أيقظ ح�صانه بعدة �ضربات وركالت �شدي� � ��دة ،ب�أ�سلوب غير الئق ،من المكان
إ
المريح الذي كان يرقد فيه غارق ًا في النوم ،يحلم بجبال الذرة وال�شوفان و�أودية كاملة من
ع�شب التيموثيه والبر�سيم.
كان الوق� � ��ت ال�ساحر عينه من الليل قد ح� � � ّ�ل حينما �أمم �إيكابور المحبط والمخبول وجهه
�شطر بيته ،ي�شق �سفوح التالل المرتفعة التي تطل على تاري تاون والتي كان قد َع َب َرها ببهجةٍ
وق� � ��ت الع�ص� � ��ر .كان الجو يعك�س ك�آبة نف�سه .بعيد ًا �إلى أ
ال�سف� � ��ل ن�شر التايان زي م�ساحات
مياه� � ��ه المظلمة المعتمة التي كان يرى فيها بين الحين و آ
الخر �أحد ال�صواري العالية لمركب

�شراع� � ��ي يبحر ببطء �إلى مر�ساه تحت التالل .وفي �سكون منت�صف الليل المميت ،كان يمكنه
�سماع حتى نباح كلب الحرا�سة من الجانب المقابل ل�شاطئ الهد�سون .لكنه كان من الخفوت
للن�سان .بين
وع� � ��دم الو�ضوح بحيث يدلل فح�سب عل� � ��ى بعد كرين عن هذا الرفيق المخل�ص إ
الحين و آ
الخر كان ي�سمع �أي�ض ًا ال�صياح الطويل لديك �أوقظ فج�أة� ،أتى من بع�ض بيوت الريف

رن في �أذنه ك�أنه �صوت من حلم .لم يكن هنالك �أي �أثر
الواقعة بين التالل البعيدة جد ًا ،وقد َّ
للحي� � ��اة فيما حوله ،ما عدا� ،أحيان ًا غناء �صرار الليل الحزين �أو ربما الخنة الحلقية ل�ضفدع
في �سبخة مجاورة ،ك�أنه كان ينام ب�صورة غير مريحة ويتقلب ب�شكل مفاجئ في فرا�شه.

جميع ق�ص�ص أ
ال�شباح والعفاريت التي كان قد �سمعها �إيكابور ذلك الع�صر جاءت آ
الن
بتزاحم �إلى ذاكرته ،احلولك الليل �أكثر و�أكثر ،وبدت النجوم ،التي حجبتها بع�ض ال�سحب
الم� � ��ارة ع� � ��ن نظرة �أحيان ًا ،وك�أنها تغ� � ��رق بعمق �أكبر في ال�سماء .ل� � ��م ي�شعر قط بمثل تلك
الوحدة والتعا�سة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،كان يقترب من المكان نف�سه الذي ح�صلت فيه م�شاهد
ق�ص�� � ��ص أ
ال�شباح .في منت�صف الطريق انت�صبت �شجرة تول� � ��ب �ضخمة ،مرتفعة كالمارد
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الخرى في المنطقة المحيطة ،و�شكَّلت ما ي�شبه العالمة أ
ال�شجار أ
ع� � ��ن كل أ
الر�ضية .كانت
فروعه� � ��ا ،التي ت�ضاه� � ��ي بكبرها جذوع أ
ال�شجار العادية� ،ضخم� � ��ة وكثيرة العقد وكبيرة،

ال�سفل حتى تكاد تالم�س أ
تنحن� � ��ي �إل� � ��ى أ
الر�ض ،ثم ترتف� � ��ع بعدها في الف�ضاء .كما كانت
مرتبطة بالق�صة الم�أ�ساوية ألندريه التع�س ،الذي �أخذ �أ�سير ًا بالقرب منها ،وهي تعرف عند
الجميع با�س� � ��م �شجرة الرائد �أندريه .رمقها النا�س العاديون بمزيج من االحترام والرهبة،

�إما ب�سبب �إ�شفاقهم لذكرى التع�س الذي �سميت با�سمه ،و�إما ب�سبب الحكايات والم�شاهد
الغريبة والرثاءات المحزنة التي قيلت فيها.
حينم� � ��ا اقترب �إيكابور من هذه ال�شجرة المخيفة بد�أ ي�صفر .لهنيهة ظن �أن �صفيره قد

�أجيب ،لكن ذلك كان مجرد هبة انطلقت بح ّده من بين الغ�صون الجافة .حينما اقترب قلي ً
ال،
ظ� � ��ن �أنه ر�أى �شيئ � � � ًا �أبي�ض يتدلى من منت�صف ال�شجرة :وق� � ��ف وتوقف عن ال�صفير .لكن

وعرى
حينم� � ��ا نظر بتمعن �أكثر ،الحظ �أن ذلك هو المكان الذي �أ�صاب البرق ال�شجرة فيهّ ،
البي�ض من خ�شبها .فج�أة �سمع بع�ض أ
الج� � ��زء أ
النين ا�صطك� � ��ت �أ�سنانه وارتعدت ركبتاه

�ضاربة جوانب ال�سرج :لكن تبين �أن ذلك مجرد احتكاك غ�صنين حينما حركهما الن�سيم.
مر عن ال�شجرة ب�أمان ،لكن مخاطر �أخرى ما زالت بانتظاره.
ّ
واد
عل� � ��ى بعد نحو مئتي ياردة من ال�شجرة َع َب� � � َ�ر الطريق جدول �صغير ،وان�ساب عبر ٍ
�سبخ� � ��ي مك�سو با أل�شجار يع� � ��رف با�سم م�ستنقع وايلي .بع�ض أ
الل� � ��واح الخ�شبية القوية،
ّ
الت� � ��ي �صفت جنب ًا �إلى جنب ،قام� � ��ت بوظيفة الج�سر فوق هذا الجدول .على جانب الطريق
ال� � ��ذي يعبر الجدول منه الغاب ،كانت مجموعة من �أ�شج� � ��ار البلوط و�أ�شجار الجوز ،التي

التق� � ��ت ببع�ضها بكثافة �أ�شجار العنب البري ،تلقي ظلم� � ��ة كهفية فوقه .عبور هذا الج�سر
كان �أ�صعب امتحان .في هذه البقعة بالذات �ألقي القب�ض على التع�س �أندريه ،وتحت �ستار
�أ�شج� � ��ار الجوز والعنب هذه اختب�أ الحار�س القوي ال� � ��ذي فاج�أه .منذ ذلك الحين ع ّد هذا

الجدول م�سكون ًا ،وكانت م�شاعر تلميذ المدر�سة الذي كان يتوجب عليها المرور منه وحيد ًا
بعد حلول الظالم مخيفة.
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حينم� � ��ا اقترب من الجدول ب� � ��د�أ قلبه يخفق ،لكنه جمع كامل عزمه وانهال على ح�صانه
ب� � ��ركالت في عظام �ص� � ��دره .حاول �أن ينطل� � ��ق ب�سرعة عبر الج�سر ،لك� � ��ن الحيوان الهرم
الم�شاك�� � ��س ب� � ��د ًال من �أن ينطلق �إلى أ
الم� � ��ام تحرك جانب ًا ،يرك�� � ��ض بعر�ضه جهة ال�سياج،
�إيكابور ،الذي تعاظمت مخاوفه ب�سبب الت�أخر� ،ش ّد العنان من الجهة أ
الخرى ،وركل ب�شدة

�صب المدير آ
الن ك ً
ال من
بالقدم الم�ضادة للطريق داخل �أيكة من العليق وال�شجر المائيّ .
ال�صوت والكعب على عظ� � ��ام ال�صدر النحيلة لملح البارود الطاعن الذي انطلق �إلى أ
المام
ي�شخر وي�شهق ،ثم توقف �أمام الج�سر توقف ًا مفاجئ ًا كاد يلقي براكبه في الخواء من فوق
ر�أ�س� � ��ه .في تلك اللحظ� � ��ة بالذات �سمعت ُ�أذن �إيكابور �شديدة الح�� � ��س دبيب ًا في الماء قرب

م�شوه ال�شكل
الج�س� � ��ر .في ظل الب�ستان المعتم ،وعلى جانب الجدول ،ر�أى �شيئ ًا �ضخم ًا
َّ
�أ�س� � ��ود منت�صب ًا .ل� � ��م يتحرك ذلك ال�شيء ،لكنه بدا متحفز ًا ف� � ��ي الظلمة مثل وح�ش عمالق
جاهز لالنق�ضا�ض على الم�سافر.
وق� � ��ف �شعر ر�أ�س أ
ال�ست� � ��اذ الخائف ذعر ًا .ما الذي يمكن فعل� � ��ه؟ �أن يدير ظهره ويفر،
ه� � ��ذا �أمر فات �أوان� � ��ه؛ ثم ما فر�صة النجاح في الهروب من ال�شب� � ��ح �أو العفريت –�إن كان

ه� � ��ذا ال�شيء كذلك بالفعل -الذي با�ستطاعته الركوب عل� � ��ى جناحي الريح .لذلك وبعد �أن
جم� � ��ع عزمه طالب بلهجة مرتعدة« :من �أنت؟» لم يح�صل على �أي �إجابة .انهال مرة �أخرى

عل� � ��ى جانبي ملح البارود العنيد ،وبعد �أن �أغلق عينيه انفجر ب�أن�شودة دينية .حينها تحرك
الج�سم المظلم المخيف ،وبعد وثبة واندفاع وقف فج�أة في منت�صف الطريق .مع �أن الليل

كان مظلم � � � ًا وقاتم ًا ،ف�إن ال�شكل المبهم هذا يمكن آ
الن �أن يم ّيز بع�ض ال�شيء .بدا فار�س ًا
كبي� � ��ر أ
البعاد يمتطي جواد ًا �أ�سود �ضخم ًا .ل� � ��م يحاول التحر�ش �أو المحادثة ،يعدو بحياد

في جانب م� � ��ن الطريق �إلى الجهة العمياء لملح البارود الهرم ،الذي تغ ّلب آ
الن على خوفه
وع�صيانه.
�إيكاب� � ��ور ،الذي لم يكن يرغ� � ��ب في رفيق منت�صف الليل لغريب هذا ،تذكر مغامرة بروم
بون� � ��ز م� � ��ع الهي�سي العدّاء ،فح� � ��ث آ
ال�سراع �آم� �ل � ً
ا �أن يتركه خلفه .لكن
الن ح�صانه على إ
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حث ح�صانه بالمقدار نف�سه� .سحب �إيكاب� � ��ور عندئذ العنان و�أبط�أ ،يق�صد
الغري� � ��ب �أي�ض ًا ّ
الخر فعل ال�شي عينه .بد�أ آ
التخ ّل� � ��ف ،لكن آ
الن قلب� � ��ه يهوي داخله ،حاول اكمال �أن�شودته
الديني� � ��ة ،لكن ل�سانه الجاف الت�صق ب�سقف حلقه ،ول� � ��م ي�ستطع نطق بيت واحد .لقد كان
هنالك �شيء غريب ومريع في ذلك ال�سكون المزاجي العنيد لهذا الرفيق اللحوح .لكنه بعد
لحظة فهم ال�سبب المريع .حينما ارتقيا �أر�ض ًا مرتفعة ،و�أ�صبح ج�سد رفيق دربه العمالق

ف� � ��ي طوله والملفوف بعب� � ��اءة مرئي ًا بو�ضوح فوق أ
الفق� ،أ�صيب بهل� � ��ع �شديد� ،إذ الحظ �أن
الفار�س ال يوجد له ر�أ�س ،وازداد فزعه حينما الحظ �أن الر�أ�س ،بد ًال من �أن يكون فوق كتفه،

كان محم� � ��و ًال �أمامه فوق حنو ال�سرج .و�صل به الرعب قمت� � ��ه ،ف�أمطر زخات من الركالت
وال�ضرب� � ��ات على ملح البارود ،ي�أمل بتحركه المباغت �أن ي�سبق رفيقه ،لكن ال�شبح قفز في
الوق� � ��ت نف�سه معه .انطلقا قدم ًا ،م�شتركين في كل �شيء ،وكانت الحجارة تتطاير وال�شرر
يق� � ��دح عند كل وثبة .رفرفت ثياب �إيكابور المهلهلة في اله� � ��واء ،حينما م ّد ج�سده الطويل
النحيل ،في غمرة هربه ،فوق مقدمة عنق الح�صان.

و�ص� �ل��ا آ
الن �إل� � ��ى الطريق التي تنعطف �إلى �سليبي هولو ،لك� � ��ن ملح البارود ،الذي بدا
وك�أنه �شيطان ًا قد ركبه ،بد ًال من �أن يدخلها انعطف �إلى جهة م�ضادة ينطلق بقامته وينحدر

ي�س� � ��ار ًا من فوق التلة .كانت تلك الطريق تمر ف� � ��ي واد رملي مظلل با أل�شجار لم�سافة ربع
مي� � ��ل تقريب ًا ،حيث تعبر الج�سر الم�شه� � ��ور في ق�صة العفريت ،بعدها بقليل تظهر اله�ضبة
المنتفخة التي تتربع عليها الكني�سة المطلية با ألبي�ض.

حتى آ
الن نجح فزع الح�صان في �إعطاء راكبه عديم الخبرة تفوق ًا وا�ضح ًا في ال�سباق،
لكنه ما كاد ي�صل �إلى منت�صف طريق الوادي حتى �أفلت حزام ال�سرج و�شعر به ينزلق من
تحت� � ��ه� ،أم�سكه عند الحنو وحاول �إبقاءه ثابت ًا ،لكن دون جدوى .ولم يبق لديه ،حينما �سقط
ال�سرج �أر�ض ًا و�سمعه يدا�س تحت �أقدام مالحقه� ،إال وقت ب�سيط ينقذ نف�سه بالتم�سك بعنق

مر بخاطره للحظة بع�ض الخوف من غ�ضب هان�س فان ربر ،حيث كان ذلك
مل� � ��ح البارودّ .
�سرج� � ��ه الذي ي�ستخدمه يوم أ
الحد؛ لكن لم يت�سع الوقت لمخاوف �سخيفة من هذا القبيل،
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حيث �إن العفريت كان خلف عجزه مبا�شرة .و ألنه راكب غير ماهر فقد بذل جهد ًا كبير ًا كي
يبق� � ��ى في مكانه ،فقد كان ينزلق �أحيان ًا �إلى جانب و�أحيان ًا �إلى جانب �آخر و�أحيان ًا �أخرى

ينزل على الحافة لعظمة ظهر الفر�س الخلفية بعنف كبير جعله يخاف من �أن ي�شقق �إرب ًا.

ال�شجار أ
بعث� � ��ت في نف�سه �إح� � ��دى الفتحات بين أ
المل ب�أن يك� � ��ون ج�سر الكني�سة على
مقرب� � ��ة .ر�أى حيطان الكني�سة تلمع بخفوت تحت أ
ال�شجار ،فتذكر المكان الذي اختفى فيه
مناف�� � ��س بروم بونز ال�شبحي�« .إذا ا�ستطع� � ��ت الو�صول �إلى الج�سر» ،فكّر �إيكابور« ،ف�إنني
�س�أك� � ��ون في م�أمنة» .حينما �سم� � ��ع الح�صان أ
ال�سود يلهث وينفث اله� � ��واء خلفه مبا�شرة،
فتخيل �أنه �أح�سّ َن َف�سه الدافئ� .إثر ركلة �أخرى من رجله المت�شنجة في عظام ال�صدر ،وثب
مل� � ��ح البارود الهزيل على الج�سر ،وانطلق مدوي ًا كالرعد فوق أ
اللواح الخ�شبية ال�صاخبة؛

و�ص� � ��ل �إيكابور الجه� � ��ة المقابلة ونظر عندئذ خلفه ليرى فيم� � ��ا �إذا كان مالحقه �سيختفي،
ح�سب القاعدة ،في ومي�ض من نار وكبريت .حينها ر�أى العفريت ينت�صب في ركابه ويقذف

ر�أ�سه ناحيت� � ��ه .حاور �إيكابور �أن يتفادى القذيفة المخيف� � ��ة ،لكنه ت�أخر� .أ�صابت جمجمته
بقوة هائلة ،و�سقط ر�أ�س ًا على عقب في التراب� ،أما ملح البارود والح�صان أ
ال�سود وراكبه
العفريت فمروا عنه مثل الزوبعة.
في �صباح اليوم التالي وجد الح�صان الهزيل دون �سرجه ،وعنانه تحت �أقدامه ،يرعى
الع�شب بهدوء �أمام بوابة �صاحبه .لم يظهر �إيكابور عند الفطور ،وحانت �ساعة الغداء ولم

يح�ضر �إيكابور .تجمع أ
الوالد في المدر�سة ،ثم تم�شوا على �ضفاف الجدول ،لكن ال مدير.
بد�أ هان�س فان ربر حينها ي�شعر ب�شيء من القلق حيال م�صير �إيكابور الم�سكين ،وم�صير

القدام لتق�صّ ي أ
�سرج� � ��ه .توجهت جماعة على أ
المر ،وبعد تفتي�ش د�ؤوب عثرت على �آثاره.
ف� � ��ي �أحد �أجزاء الطريق الم�ؤدي �إلى الكني�سة وج� � ��د ال�سرج ملطخ ًا بالطين .كما �شوهدت
�آث� � ��ار حواف� � ��ر ُح�صن محفورة في الطريق بعمق وتمتد حت� � ��ى الج�سر .وجدت بعد الج�سر
وعلى �ضفة جزء عري�ض من الجدول ،حيث كان الماء عميق ًا وقاتم ًا ،قبعة ال�شقي �إيكابور،
وبالقرب منها يقطينة محطمة.
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ثم تفتي�ش النهر ،لكن جثة مدير المدر�سة لم يعثر عليها .هان�س فان ربر ،ب�صفته و�صي ًا
عل� � ��ى �أمالكه ،تفح�ص الحزمة التي تحتوي على كل ممتلكات� � ��ه الدنيوية ،والتي تكونت من
قمي�صين قديمين ون�صف( ،)24ربطتي عنق ،زوجين مثقوبين من جوارب ال�صوف ،زوج قديم
من مالب�س تحتية قطنية متينة ،كتاب �أنا�شيد دينية م�ستخدم بكثرة ،مزمار نغم غير �صالح،
مو�س حالقة �صادئ ،وعاء �صغير فيه �شحم دب لتزييت ال�شعر ،وم�شط من حديد م�سبوك.
�أم� � ��ا بالن�سبة �إلى كت� � ��ب المدر�سة و�أثاثها ،فهي تعود للمجتمع ،م� � ��ا عدا كتاب قطن ماذر،
تاري� � ��خ ال�سح� � ��ر ،وتقويم لنيو �إنجلند ،وكتاب �أحالم وقراءة ح� � ��ظ وجد فيه ورقة فول�سكاب
مكتوب � � � ًا وممحي ًا عليها بكث� � ��رة ،نتيجة محاوالت عدة غير مثم� � ��رة لت�أليف ب�ضعة �أبيات من

ال�شعر في مديح وريثة ف� � ��ان تا�سل .هذه أ
الوراق ال�سحرية والم�سودة ال�شعرية �ألقاها في
�صمم منذ ذلك الوقت على عدم �إر�سال �أوالده �إلى المدر�سة،
الله� � ��ب هان�س فان ربر ،الذي ّ

قائ ً
ال �إنه لم يتذكر �أن جاءه �أي خير من القراءة والكتابة� .أما بالن�سبة �إلى النقود التي كان
المدي� � ��ر يمتلكها �إذ كان قد قب�ض ربع راتبه ال�شه� � ��ري قبل يوم �أو يومين فمن المرجح �أنه
كان يحملها معه وقت اختفائه.
وه� � ��ذا الحدي� � ��ث الغريب �أثار كثير ًا م� � ��ن التكهنات في الكني�سة ي� � ��وم أ
الحد التالي� ،إذ
ال�شاعات في �ساح� � ��ة الكني�سة وعلى الج�سر وفي
تجمع� � ��ت ثلل من المحدقي� � ��ن ومروجي إ
البقع� � ��ة التي وجدت فيها القبعة واليقطينة .ا�ستح�ضرت ق�ص�ص براور وبونز وكثير غيرها
للذه� � ��ن؛ وبعد �أن تفح�صوه� � ��ا جميعها ب�إمعان وقارنوها ب�شواه� � ��د الق�ضية الحالية ،هزوا

ر�ؤو�سهم وتو�صلوا �إلى نتيجة �أن الهي�سي العدّاء قد حمل �إيكابور بعيد ًا .و ألنه �أعزب و ألنه
ل� � ��م يك� � ��ن مدين ًا ألحد ،لم ي�شغل �أحد ذهنه بالتفكير فيه بع� � ��د ذلك .نقلت المدر�سة �إلى مقر

جديد في الوادي واعتلى العر�ش مكانه معلم �آخر.

�صحيح �أن مزارع ًا عجوز ًا ،وهو الذي �أخذت عنه رواية المغامرة ال�شبحية هذه ،كان قد
ذه� � ��ب �إلى نيويورك في زيارة بعدها بعدة �سنوات ،وجاء �إلى البلدة بخبر مفاده �أن �أيكابود

كري� � ��ن ما زال حي ًا ،و�أنه كان قد ت� � ��رك المنطقة �أوال ب�سبب الخوف من العفريت ومن هان�س
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فان ريبر ،وثاني ًا ب�سبب �شعوره بالخزي نتيجة رف�ض الوريثة المفاجئ له ،و�أنه قد نقل مكان
�إقامت� � ��ه �إلى جزء ناء من الريف ،و�أن� � ��ه �أدار مدر�سة و َدر�س المحاماة في الوقت نف�سه ،و�أنه

اجتاز امتحان ع�ضوية المحاماة وتح� � ��ول �إلى �سيا�سي ،ودخل االنتخابات ،وكتب للجرائد
�ص� � ��ب قا�ضي ًا لمحكمة المطالب� � ��ات ال�صغيرة� .أما بروم بون� � ��ز ،الذي بعد اختفاء
و�أخي� � ��ر ًا ُن ِّ

مناف�سه بقليل قاد كاترينا الح�سناء بانت�صار �إلى من�صة الكني�سة ،فقد لوحظ �أنه بدا عارف ًا
تمام � � � ًا حينما ُ�سردت ق�صة �إيكاب� � ��ور ،و�أنه كان دائم ًا ينفجر �ضاح� � ��ك ًا من القلب عند ذكر

اليقطينة؛ مما دعا بع�ضهم لالعتقاد ب�أنه علم عن الم�س�ألة �أكثر مما اختار �أن يف�صح.

لكن الزوجات الريفيات العجائز ،وهن �أف�ضل الق�ضاة في هذه الم�سائل ،ما زلن ي�ؤمن
حتى هذا اليوم ب�أن �أيكابود قد خطفته بعيد ًا قوى غير ب�شرية .و�أم�ست هذه الق�صة محببة،
تق�� � ��ص غالب ًا في جميع �أنحاء المنطقة حول المدف�أة ف� � ��ي �أم�سيات ال�شتاء .الج�سر �أ�صبح
�أكث� � ��ر م� � ��ن ذي قبل مكان تهي�ؤات مخيفة ،ولعل لذلك يرجع �سب� � ��ب تحويل الطريق م�ؤخر ًا،

فق� � ��د �أ�صبحت الكني�سة ت�ؤتى من الطري� � ��ق المحاذية لبركة الطاحون� .أخذت المدر�سة ،بعد

هجرانه� � ��ا ،في التهدم ،وقيل �إنها م�سكونة ب�شب� � ��ح المعلم التع�س ،و�إن الفتى الحراث ،في
�أثناء رجوعه المتباطئ �إلى بيته في م�ساء �صيفي �ساكن ،كان يتخيل كثير ًا �أنه �سمع �صوته
عن بعد يغني �أن�شودة دينية حزينة في خلوات �سليبي هولو.

ملحوظة كتبت بعد انتهاء الق�صة بخط يد ال�سيد نيكربوكر
الحكاي� � ��ة آ
النفة ق ّدمت بالوقت نف�سه تقريب ًا التي �سمعتها تقال فيها في اجتماع �إحدى
الم�ؤ�س�س� � ��ات في مدينة منهاتو�س العريقة ،والذي ح�ض� � ��ره كثير من �أكثر مواطنيها حكمة
واجتهاد ًا .كان الراوي رج ً
رث الثياب مهذب ًا كبير ًا في ال�سن يرتدي مالب�س رقطاء،
ال لطيف ًا ّ
وجه� � ��ه مرح بحزن ،واعتقد جازم ًا �أنه فقير ،وقد حاول جهده �أن يكون م�سلي ًا .حينما فرغ

م� � ��ن ق�صته ،كان هنالك �ضحك وا�ستح�سان �شديدان ،وال�س ّيما من اثنين �أو ثالثة من نواب

الحاكم كانوا نائمين معظم الوقت .لكن كان هنالك رجل كبير في ال�سن طويل حاد النظرة
بارز الحاجبين ،تمتع بوجه جاد وحاد المدة كلها؛ كان ي�صفط ذراعيه بين الحين و آ
الخر،
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ويحني ر�أ�سه ،ويلتفت �إلى أ
الر�ض وك�أنه يمح�ص بع�ض ال�شك في ذهنه� .إنه واحد من �أولئك
الرجال الحذرين ،ال ي�ضحك �إال في الظرف المالئم حينما يكون لديه �سبب ويكون متم�شي ًا
م� � ��ع أ
ال�صول .حينما هد�أ �صخب مرح الجماعة ،وا�ستعيد ال�صمت ،اتك�أ ب�أحد مرفقيه على

يد الكر�سي وو�ضع آ
الخر على خا�صرته وطالب ،بحركة ر�أ�س بطيئة لكنها معبرة وبتقل�ص
في الجبين� ،أن يعرف مغزى الق�صة وما تحاول �إثباته.
القا�ص ،الذي كان على و�شك �أن ير�شف من ك�أ�س نبيذ كمكاف�أة منع�شة لجهده ،توقف
هنيهة ونظر �إلى �سائله باحترام بالغ؛ وبعد �أن �أنزل الك�أ�س �إلى الطاولة ببطء قال �إن الق�صة

تهدف �إلى البرهنة المنطقية على ما ي�أتي:

«�أن� � ��ه ال يوجد موقف في هذه الحياة �إال وله منافعه وم�س� � ��اره� ،شريطة �أ ْن ن�أخذ النكتة

كما نجدها».

«�أنه ،لذلك ،من ي�سابق الفر�سان العفاريت يخبر ال ريب �سباق ًا �صعب ًا».
«ث� � ��م �إن رف�ض �إعطاء مدي� � ��ر المدر�سة يد وريثة هولندية هو خط� � ��وة �أكيدة لالرتقاء في
منا�صب الدولة».
�أم� � ��ا الرجل العجوز الحذر فق� � ��د عقد حاجبيه �أكثر بع�شر م� � ��رات بعد هذا التو�ضيح،
ب�سبب حيرته �إزاء هذا اال�ستنتاج القيا�سي ،في حين بدا لي �أن الرجل الذي يرتدي المالب�س

الرقط� � ��اء قد رمقه بنظرة تنم عن انت�صار خبيث .و�أخي� � ��ر ًا اعترف �أن كل ذلك ح�سن ،لكنه
م� � ��ا يزال يعتقد �أن الق�ص� � ��ة مبالغ فيها قلي ً
ال� ،إذ �إن هنالك نقط� � ��ة �أو نقطتين ما زال ي�شك
فيهما.
اليم� � ��ان يا �سي� � ��دي» ،قال الحاك� � ��ي« .بالن�سبة �إل� � ��ى الم�س�ألة �أنا نف�س� � ��ي ال �أ�صدق
« إ
ن�صفها».
❁
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الهوام�ش
( -)1ا�سم خيالي ابتكره الكاتب م ّدعي ًا �أنه ا�سم حقيقي.
ال�سكتلندي جيم�س توم�سون (.)1748-1700
( -)2لل�شاعر إ
(� -)3أي «بلدة التلك�ؤ».
(� -)4أي «الوادي الناع�س» �أو «الوادي النائم».
( -)5مالح �إنكليزي في خدمة الهولنديين.
( -)6كما يعني «الحلم المزعج» ،وهو وح�ش خرافي يركب �ضحاياه في �أثناء نومهم.
( -)7الهي�سيون هم جنود مرتزقة من �ألمانيا حاربوا مع بريطانيا �ضد �أمريكا.
( -)8ويعني ا�سمه أ
الخير «طائر الكركي» ،وهو طائر طويل المنقار طويل الرجلين.
(� -)9أداة على �شكل ديك إلظهار اتجاه الريح.
( -)10ما ُين�صب في المزرعة لتخويف الطير.
النكليزي �صموئيل بتلر (.)1680-1612
( -)11من ال�شاعر إ
( -)12م�ؤرخ �أمريكي عرف بوالئه للحركة التطهرية.
النكليزي جون ملتون (.)1674-1608
( -)13من ق�صيدة لل�شاعر إ
( -)14في هولندا.
( -)15البيكن والهام �صنفان من لحم الخنزير.
النكليزية و أ
العمال أ
( -)16ا�سم ديك �شجاع جميل ا�شتهر في كثير من أ
المريكية.
الدبية إ
( -)17فر�سان رو�سيون.
(� -)18أ�سطوري يوناني ن�صفه ب�شر ون�صفه �إله �أدى دور ًا مهم ًا في حرب طروادة.
الله في أ
ال�ساطير الرومانية.
( -)19ر�سول إ
( -)20ف�صل الخريف في �أمريكا يختلف عنه في بالدنا.
( -)21قدي�س م�سيحي قديم كان يدعوه من ي�صاب با ألمرا�ض والت�شنجات الع�صبية.
( -)22في الحرب الثورية أ
المريكية .1776
( -)23عميل بريطاني.
( -)24وردت في الن�ص أ
ال�صلي هكذا.
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