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دع�ة اإىل

 الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

املواد املن�سورة فـي املجلة تعرب عن راأي اأ�سحابها، 

وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�سرورة  تعرب  وال 

يخ�سع العتبارات فنية.

�سعُر الن�سخة )400( ل.�س اأو ما ُيعادلها

القطر خارج  الربيد  اأجرة  اإليها  ُت�ساُف 

      ترحــب جمّلــة املعرفــة  باإ�ســهامات الكّتــاب وتاأمــل اأن يراعوا ال�ســروط 

تية فـي موادهم: االآ

- يف�سل اأن يرتاوح حجم املقال بني 2000 - 2500 كلمة، وحجم البحث بني 

3000 - 3500 كلمة.

تي: �سارات املرجعية وفق الرتتيب االآ �سهامات اأن تكون موثقة باالإ - ُيراعى فـي االإ

   ا�ســم املوؤّلــف - عنــوان الِكتــاب - دار الن�ســر والتاريــخ - رقم ال�ســفحة مع 

ذكــر ا�ســم املحقــق اإْن كان الِكتــاب حمققًا، وا�ســم املرتجــم اإْن كان الكتاب 

مرتجمًا.

- تاأمل املجلة من كّتابها اأن يقرنوا اإ�سهاماتهم بتعريف ُموجز لهم.

�ســهامات من�ســدة على احلا�ســوب حمققة من كاتبها  - تاأمل املجلة اأن تردها االإ

واأال تكون من�سورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.

         تلتزم املجلة باإعالم الكّتاب عن قبول اإ�ســهاماتهم خالل �ســهر من تاريخ 

�سحابها. ت�سّلمها، والتعاد الأ

يرجى توجيه املرا�سالت اإىل املجلة

اجلمهورية العربية ال�سورية - دم�سق - الرو�سة

رئي�س حترير جملة املعرفة

تلفاك�س: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com .
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الت�أويل؛ فعلى  انفت�ح�ً على  امل�صطلح�ت  اأكرث  الثق�فة من  لعّل م�صطلح 

الرغم من اأّن املفهوم نف�صه يحظى ب�إجم�ع ع�م، اإال اأّن البحوث التي تتن�ول 

يف  تف�وتت  حدة،  على  كّل  للثق�ف�ت  اأو  عموم�ً،  للثق�فة  الوظيفية  القيمة 

اأهميته� وعمق ت�أثريه�، وتبلورت واكتملت يف املجتمع�ت التي تطّور فيه� 

نرثوبولوجي�،  عراق. وبرزت الدرا�ص�ت يف حقل االأ ثني�ت اأو علم االأ علم االإ

اجلم�ع�ت  ن�ص�ن، وهو علم درا�صة  االإ اأو علم  ن��صة  ب�الإ اأي�ص�ً  ُعِرف  م�  اأو 

ن�ص�نية واأ�صوله� العرقية عرب الزم�ن واملك�ن، وم� لذلك من انعك��س على  االإ

اخل�ص�ئ�س الفيزي�ئية التي متيِّز اأفراد تلك اجلم�عة، وعالق�تهم االجتم�عية، 

وخ�ص�ئ�صهم الثق�فية.

عي�صه�  واأمن�ط  وتق�ليده�  العرقية  اجلم�ع�ت  بع�دات  االهتم�م  ر  تطوِّ ومع 

يف  الثق�يّف  التنّوع  هل  الب�حثني:  على  نف�صه  يطرح  ملّح  ال  �صوؤ بداأ  ولغ�ته�، 

الوزارة كلمة 

ثقافة �أم ثقافات
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�ّش على تعّدد الثق�ف�ت  املجتمع�ت التي تتميّز بتنّوع عرقي دليل غنى ثق�يف اأم موؤ

ن�ته�، اأم اأنن�  يف املجتمع الواحد؟ هل نحن اأم�م ثق�فة واحدة ج�معة غنية مبكوِّ

قوام وجم�ع�ت متج�ورة؟    اأم�م ثق�ف�ت متعّددة الأ

، وم� اآلت اإليه البحوث العلمية  مر الهنيِّ ال ب�الأ ج�بة عن هذا ال�صوؤ لي�صت االإ

مردَّ  ولعّل  نف�صه�.  النت�ئج  اإىل  يو�صل  ال  حتديداً  �صك�لية  االإ هذه  تن�ولت  التي 

ن�ص�ني�ت ال ميكن ف�صله عن �صي�ق�ته  ذلك اإىل اأّن البحث العلمّي ذا ال�صلة ب�الإ

الت�ريخية واالجتم�عية التي تختلف من ق�رة اإىل اأخرى، بل من بلد اإىل اآخر. 

والنت�ئج التي يتمّخ�س عنه� لي�صت اإاّل انعك��ص�ً لتلك ال�صي�ق�ت، وهي تدخل 

معه� يف عالقة متب�دلة من الت�أثري والت�أثّر. 

املفيد مبك�ن حم�ولة  التي طرحن�ه�، قد يكون من  الت  الت�ص�وؤ ج�بة عن   لالإ

فهم عدد من ال�صي�ق�ت ذات ال�صلة ب�إ�صك�لية التنّوع/ التعدد الثق�يف. ولعّل من 

مريكي الذي تطّور فيه هذا النوع من الدرا�ص�ت،  اأهمه� ال�صي�ق االجتم�عي االأ

َقِدُموا من كل  اأعداد كبرية من امله�جرين  وامت�ز بتنّوع عرقّي ن�ص�أ عن وجود 

اأنح�ء الع�مل بحث�ً عن فر�س حلي�ة اأف�صل. اأن��س اأتوا من كل حدب و�صوب ومن 

م�ص�رب واأ�صول ثق�فية خمتلفة ح�ملني لغ�تهم وع�داتهم ومعتقداتهم وطقو�صهم 

عراق« هو اأ�صبه ب�لفدرالية الثق�فية، اإذ ينتمي الفرد يف  ليكّونوا »وطن�ً متعّدد االأ

مر الذي يُنتج انتم�ء  ة به، االأ ّمة كّله�، واإىل اجلم�عة العرقية اخل��صّ اآن مع�ً اإىل االأ

خر، ال  ن�ه يف �صبه عزلة اأحدهم� عن االآ ثق�في�ً مزدوج الرتكيب، يتع�ي�س مكوِّ

يتداخالن، وال ين�صهران، وال يطغى اأي منهم� على �صواه، مع اإمك�ن اخل�صوع 

رّكزت  حتديداً  ال�صبب  لهذا  الطبيعي.  اجليني  والتحّول  التطّور  عوامل  اإىل 
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الهجرة والعالق�ت  مريكية على ظ�هرة  االأ البحوث والدرا�ص�ت االجتم�عية 

ثنية البينية، فنتج عن ذلك م��ُصّمي »التعّددية الثق�فية«،  والت�أثريات الثق�فية االإ

وانكّب الب�حثون على تن�ول اإ�صك�لية االختالف�ت الثق�فية، واحتك�ك الثق�ف�ت 

بع�صه� ببع�س.     

وعلى الرغم من اأن دواًل اأوروبية عّدة هي اأي�ص�ً دول ج�ذبة للهجرة، واأن 

اأعداداً كبرية جداً من امله�جرين تعي�س بني ظهرانيه�، اإال اأّن املنطق الر�صمي يف 

وروبي يختلف اختالف�ً جذري�ً عم� هو عليه يف الوالي�ت املتحدة،  ال�صي�ق االأ

وقد انعك�س هذا على مفهوم الثق�فة، وعلى طبيعة العالقة الق�ئمة بني خمتلف 

ن�ت الثق�فية يف البلد الواحد. ففي فرن�ص� التي حتّولت منذ القرن الت��صع  املكوِّ

ع�ش اإىل ملتقى للمه�جرين احل�ملني لثق�ف�ت متعددة امل�ص�رب ومتنوعة ال�صم�ت، 

مة الواحدة، وترافقت بقوة مع متجيد الثق�فة الفرن�صية مبكون�ته�  �ص�دت فكرة االأ

مر الذي ح�ل دون  دبية والفنية جميعه�، االأ الت�ريخية والفكرية واللغوية واالأ

ح�دية  تطّور البحث يف التنّوع الثق�يف، و�ص�د اإىل وقت لي�س ب�لبعيد منطق االأ

ق�ص�ء الثق�يف.   الثق�فية الذي الم�س اأحي�ن�ً حدود العن�شية واالإ

واحلرف  ول،  االأ ن�ص�ن  االإ موطن  املتع�قبة،  احل�ص�رات  اأر�س  �صورية  يف 

وىل؛  االأ املو�صيقية  والنوتة  وىل،  االأ احلب  وق�صيدة  ول،  االأ واملحراث  ول،  االأ

ر�س التي تطّورت فيه� العق�ئد،  اأر�س التالقي والتم�زج والرتاكم احل�ص�ري؛ االأ

ومت�زجت الطقو�س، وان�صهرت الع�دات على اختالف األوانه�؛ يف �صورية هذه 

ع�ء ال اأ�ص��س علمّي وال �صند  ال ميكن احلديث عن تعّدد ثق�يف، فمثل هذا االدِّ

نه بب�ص�طة ال يعرّب ال عن ال�صي�ق الت�ريخي وال عن واقع احل�ل.  ت�ريخي له، الأ
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ن الثق�يف ال�صوري، على تنّوعه وغن�ه وعمق جتّذره الت�ريخي، ن�صيج  اإّن املكوِّ

�صديد التنّوع، لكنه حمكم التم��صك، تتعدد األوانه وتتف�وت قوة اأنغ�مه، لكنّه� 

اأنغ�م متن��صقة وحلق�ته مرتا�صة متك�ملة يف ت�صكيل بديع التج�ن�س والتكوين.   

وي�صلر  وكالرك  كروبر  األفريد  بعده  ومن  بوا�س  فرانز  مذهب  ك�ن  واإذا 

دوات  االأ من  جمموعة  اأوجد  قد  الثق�فية  للظواهر  الت�ريخي  ب�لبعد  العن�ية  يف 

مر  ف�إّن واقع االأ الثق�فة،  اأدق مكّون�ت  بتحديد  التي �صمحت الحق�ً  املفهومية 

اأن عزل عن�ش من عن��ش الثق�فة عن ك�مل الهوية الثق�فية هو م�ص�ألة يف غ�ية 

ال�صعوبة، اإْن مل تكن اأقرب اإىل امل�صتحيالت حني تتداخل تلك العن��ش ت�ريخي�ً 

وقيمي�ً وجمتمعي�ً اإىل حّد االن�صه�ر الك�مل يف ج�صٍم وطنيٍّ واحٍد متم��صك.   
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�سياء الراهنة  1- مذهب الأ

للغرائبي  اإنه ال وجود  اأي  ب�لح��صر،  �صبيه  الم��صي  اأن  المفهوم،  ّدى هذا  موؤ

اأح�صنة  اأو  ثور،  براأ�س  رج�اًل  اأي�من�،  في  نرى،  نعد  لم  فنحن  �صطوري،  االأ اأو 

�ص�طير ال�صخ�صي�ت  �ص�طير، لكن بقي لن� من االأ مجنَّحة، كم� ك�ن يحدث في االأ

الت�ريخية: الملوك، والق�دة، والن�ص�ء الع��صق�ت... ولم يوجد المونوتور يوم�ً، 

ك اأبداً في وجوده  رخ بيو�ص�ني��س، ولم يُ�صكِّ اأم� تيزيو�س فك�ن ملك�ً ح�صب الموؤ

ك  وفي ت�ريخيته، مثلم� اأن اأر�صطو الذي �صبق بيو�ص�ني��س بخم�صة قرون، لم ي�صكِّ

خر في تيزيو�س.  هو االآ

غريقي الع�دي مختلف�ً قبل اأن يتَّخذ موقف الن�قد الذي يختزل  ك�ن موقف االإ

عليه  يمليه  لم�  تبع�ً  يت�أرجح،  ك�ن  اإنه  اإذ  الواقع،  م�ص�كلة  �صفة  اإلى  �صطورة  االأ

وطوراً  �ص�ذجة،  عج�ئز  حك�ي�ت  الميثولوجي�  يعدُّ  فت�رة  موقفين؛  بين  مزاجه، 

9
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يلتزم من الغرائبي المتق�دم في الزمن موقف�ً يبطل معه كل معنى للم�ص�ألِة الت�ريخية 

اأو للوهم التخيلي.

رخ بيو�ص�ني��س واأر�صطو وحتى هيرودوت،  الموقف النقدي لدى كل من الموؤ

�صطورة تقليداً �صفهي�ً وم�صدراً ت�ريخي�ً يتعين اإخ�ص�عه للنقد...  يكمن في َعدِّ االأ

�صنة  األف  قدمون  االأ لبث  زائفة،  بم�صكلة  ت�صبَّبت  لكنه�  ممت�زة،  منهجية  اإنه� 

غريق  ع�جزين عن التخل�س منه�، ح�صب بول ف�ين، �ص�حب كت�ب »هل اعتقد االإ

ب�أ�ص�طيرهم؟ بحٌث في الخي�ل المكّون، ترجمة: جورج �صليم�ن، �ص�در عن هيئة 

ث�ر«. البحرين للثق�فة واالآ

فبع�س  طرحه�،  اأ�صيء  ق�صية  �صطورية،  االأ التق�ليد  نقد  يكون  ف�ين،  ووفق 

�صطورية  �صطورية كذب�ً كله�، فنحن نحيي في الرواية االأ رخين يعدُّ الق�ص�س االأ الموؤ

�صطورة ت�صخيم�ً ملحمي�ً لحدث  مته� العبقرية ال�صعبية، ونرى في االأ حك�ية �صخَّ

فته� ال�صذاجة  غريق حقيقة حرَّ �صطورة نف�صه� تمثل ب�لن�صبة اإلى االإ عظيم، لكن االأ

�صلية، هو تلك التف��صيل ال�صغيرة والحقيقية، مثل  لِّف نواته� االأ ال�صعبية، وم� يُوؤ

نه� تخلو من كل عن�صر غرائبي. بط�ل واأن�ص�بهم، الأ اأ�صم�ء االأ

لح�ح على فكرة واحدة؛  اإن المف�رقة، هي من المو�صوع بحيث تعفي من االإ

اأن  ينقل ذكري�ت جمعية، وجب  م�  �صطوري، غ�لب�ً  االأ الَق�سَّ  اأن  اعترفن�  ف�إذا 

اإذا عددن�  اأم�  اأنكيدو،  نعتقد بت�ريخية حرب طروادة، وبرحلة جلج�م�س مع 

�صطورية اأوه�م�ً تخيُّليّة، فلن نعتقد ب�صحة وقوع حرب طروادة،  الرواي�ت االأ

ثرية من معطي�ت �صديدة  و�صنف�صر بطريقة مغ�يرة م� يط�لعن� في الحفري�ت االأ

االلتب��س.
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م�  مثل:  جوهرية،  اأكثر  اأ�صئلة  تفتر�س  والو�صعية  المنهجية  م�ص�ئل  اإن 

م؟  �صطورة؟ هل هي من نوع الت�ريخ المحرَّف؟ اأو من نوع الت�ريخ الم�صخَّ االأ

ك�ذيب الجمعية؟ اأو هي �صرب من المج�ز؟ وكيف ك�ن ينظر  هل هي ولع ب�الأ

�صئلة التي يطرحه� بول ف�ين �صتتيح لن� فر�صة اال�صتنت�ج  قدمون؟ هذه االأ اإليه� االأ

التخيُّلي  دب  االأ ت�صمل  اأنه�  اإلى درجة  كثيرة  اأ�صي�ء  تعني  ب�لحقيقة  ال�صعور  اأن 

اأي�ص�ً...

2- التعا�سد الن�سي 

التع��صد  اإيكو في كت�به »الق�رئ في الحك�ية« عن  اأمبرتو  ورد مفهوم لدى 

الت�أويلي في الن�صو�س الحك�ئية، حول العالقة الت�ص�ركية التع��صدية بين منتج الن�س 

لف( والق�رئ في عملية تفعيل الن�س، والق�رئ المق�صود هن� هو الق�رئ  )الموؤ

دب المحترف. ف�لن�س  النموذج الذي يمتلك كف�ية معرفية �ص�ملة، اأي اإنه ق�رئ االأ

لف الذي  ه�، والموؤ في راأي اإيكو هو ن�صيج ف�ص�ءات بي�ص�ء، وفرج�ت ينبغي ملوؤ

، فيتركه�  يبث الر�ص�لة اأو الن�س يفتر�س اأن هذه الفرج�ت التي تركه� �صوف تُمالأ

قيمة  تحي� من  مقت�صدة،  اأو  اآلية ك�صولة  يمثل  الن�س  اأن  ول،  االأ ل�صببين:  بي�ص�ء 

المعنى الزائدة التي يكون الق�رئ قد اأدخله� اإلى الن�س، ونالحظ هن� ا�صتعم�ل 

يع�دل  الذي  المنتج  مثل  الم�رك�صي،  االقت�ص�دي  الق�مو�س  من  مفردات  اإيكو 

اأو  تُ�صتخدم  م�لم  ميتة  ال�صلعة  واأن  القيمة،  ف�ئ�س  اأو  الزائدة  والقيمة  ال�صلعة، 

تعيين�ت  يكت�صب  وال  ب�للغو  يو�صم  ال  الن�س  اأن  اإلى  اإيكو  ويذهب  تُ�صتهلك، 

الحقة اإال في ح�ل بلوغة ذروة الحذلقة، وذروة االهتم�م التعليمي، اأو في ح�ل 
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الم�ألوفة.  التح�دثية  القواعد  فيه  تُنتهك  الذي  الحد  اإلى  الكبت،  من  ق�صوى 

وهذا ب�لتب�صيط ي�صير اإلى ال�صكل والمحتوى دون الف�صل بينهم�، والن�س بقدر 

م� يم�صي من وظيفته التعليمية اإلى وظيفته الجم�لية، ف�إنه يترك للق�رئ المب�درة 

واًل وفق ه�م�س  َّ الت�أويلية، حتى لو غلبت فيه الرغبة، ع�ّمًة، في اأن يكون الن�س موؤ

ح�دية. اإذن، الن�س يتطّلب اإع�نة الق�رئ كي يتحقق عمله، والن�س  ك�ٍف من االأ

مل بوجوده الملمو�س اأو التجريبي  يُبثُّ اإلى امرئ جدير بتفعيله، حتى لو ك�ن االأ

ب�أهميته� لكف�ية الب�ثِّ  معدوم�ً، ولكن كف�ية الق�رئ لي�صت ب�ل�صرورة م�ص�وية 

لف(. اأو منتج الن�س )الموؤ

الن�س يحت�ج اإلى تع��صد الق�رئ ب�صفته �صرط�ً الزم�ً للتفعيل. وهن� يبدو اأن 

لف يقوم بفعل اإرادوي ق�ئم على اإ�صتراتيجية  اإيكو يتغ�فل عن عفوية الن�س، ف�لموؤ

خر، اإنه� اأ�صبه ب�لخطة الحربية اأو بلعبة ال�صطرنج،  م�صبقة، تت�صور ذهني�ً حركة االآ

فعل  لو  وم�ذا  الت�لية؟  الخطوة  م�  نف�صه  ي�ص�أل  لف(  )الموؤ فيه�  ول  االأ الطرف 

ل مفتر�ص�ً عدة خطوات،  الق�رئ كذا؟ ويجيب وفق اإ�صتراتيجيته عن الت�ص�وؤ

لف هن� يختلف عن العب ال�صطرنج اأو وا�صع الخطة الحربية، فهو  اإال اأن الموؤ

اأن  اإلى  منتبه�ً  اإيكو  اأمبرتو  الق�رئ رابح�ً ال خ��صراً. وي�صتدرك  اأن يجعل  يريد 

ر  �صتراتيجية الع�صكرية، ومن هن� قد نف�صِّ خف�ي� كثيرة يمكن اأن تطراأ في �صي�ق االإ

ر اأي�ص�ً وجود ن�صو�س منفتحة واأخرى منغلقة.  د القراءات، وقد نف�صِّ تعدُّ

فيه�  ي�ص�رك  التي  الن�صي  التداول  اآلي�ت  من  اآلية  �صمن  العملية  هذه  تجري 

لف والق�رئ حتى تقوم عالقة من التمكين المتب�َدل. الموؤ
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3- نظرية: ق�سدية المعنى

 في ظ�هراتية القراءة، يرى اأ�صح�ب الفل�صفة الظ�هراتية، اأن عملية القراءة 

هي عملية دمج وعين� في مجرى الن�س وفق عملية التف�عل بين الفعل والبنية، 

في اإط�ر فكرة واحدة هي الق�صدية، والق�صدية تفتر�س اأن يكون الوعي دائم�ً 

لِّف كالهم�  لفه يوجد ف�عل ومو�صوع يوؤ وعي �صيء م�. وفي عملية الن�س وموؤ

خر. االآ

اأن  اإلى التفكيكية«  دبي/ من الظ�هراتية  يرى وليم راي في كت�به »المعنى االأ

الم�صترك  الق�صد  ومو�صوع  المف�رق�ت  من  عدداً  تقدم  المعنى،  ق�صدية  نظرية 

اأم� مدر�صة جنيف فترى  ولوية،  لف له االأ �صلي للموؤ اأكثره� جوهرية، الق�صد االأ

دبي هوية ثن�ئية. لف ومعنى للق�رئ، اأي اإنَّ للن�س االأ وجود معنى للموؤ

يرى اأ�صح�ب النظرية الظ�هراتية، ومنهم بوليه، اأن المرء يمرُّ في اأثن�ء فعل 

ر  دبي، ويتحرَّ االأ النت�ج  الق�رئ في  ينغم�س  اإن  فم�  بتغيرات ملحوظة،  القراءة 

ب�أ�صي�ء  نف�صه مملوءاً  نه يجد  العجب، الأ ينت�به  الملمو�س حتى  الواقع  قيود  من 

تعتمد على هذا الوعي، اأي اإنه� ن�تجة من الق�صد الخ��س به�، وهي معروفة على 

اأنه� اأفك�ر �صخ�س اآخر. يقول بوليه: »تغزو �صخ�صيتي اأفك�ر غريبة عنه�، هي 

اأفك�ر �صخ�س اآخر، فلذا اأن� ذاٌت ُمنحت تجربة اأن تفكر في اأفك�ر غريبة عنه�، 

الوعي  اأنواع  جميع  فك�ر  االأ هذه  وت�صم  اأفك�ري...«،  غير  فك�ر  الأ ف�عل  ف�أن� 

لف م� ن�صميه: الع�لم الروائي اأو الق�ص�صي. ويرى بوليه  االنفع�لي والبديهي، وتوؤ

لف، فله حي�ة خ��صة به، يعي�صه�  دبي مهم� ك�نت �صلته بوجود الموؤ اأن الن�س االأ

لف هو ع�مل ف�عل واأ�ص��صي في  كل فرد في قراءته ذلك الن�س، واأنَّ ق�صد الموؤ
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الق�صد،  في  الحي�ة  نفخ  يتحقق عن طريق  التحفيز  دام  م�  الق�رئ  ق�صد  تحفيز 

واأنَّ المعنى يكتمل داخل الق�صد الفّع�ل للق�رئ. ويتوافق بوليه مع �ص�رتر الذي 

اإال في الحركة، وال بد  اأنه دوامة غريبة ال وجود له�  دبي على  يرى العمل االأ

المدة  طوال  العمل  ويدوم  الدوران،  في  تنطلق  كي  للقراءة  ملمو�س  فعل  من 

دبي على خلق  التي ت�صتغرقه� القراءة. ولدى بالن�صو اأي�ص�ً ت�أكيُد قدرة الق�صد االأ

كي�ن ك�مل، ولي�س بن�ء وعي تدريجي، ف�لقراءة ال تعني اإع�دة كت�بة الكت�ب من 

اأو يُكتب، في هذه المرة دون و�ص�طة  جديد، بل تجعل الكت�ب يكتب نف�صه 

لف، ودون وجود �صخ�س يكتبه، في�صبح الكت�ب من خالل القراءة نت�ج�ً  الموؤ

لفه.  ر من موؤ يتحرَّ

الكت�ب قبل اأن يُقراأ هو كي�ٌن خ�مد، والقراءة تبعث فيه الحي�ة، والقراءة لدى 

ن�صتطيع  اأنن�  للحرية، والحق،  اإرادية  فعل حرية ومم�ر�صة  بالن�صو و�ص�رتر هي 

اأن ننتزع من الوجود الم�صروط هذا الحيّز البهّي من الحرية والوعي ب�لحرية، 

ونحن نقراأ.

❁    ❁    ❁
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الدرا�ســات والبحوث

الجامعات والتنمية الم�ستدامة

خر في الرواية العربية  نا والآ �سكالية الأ اإ

م�سكــالت الطفولــة واأثرها في تكوين ال�سخ�سية

�سطورة �سعرية المعلقات... قراءة في �سوء الأ

�سورة الج�سد بين ال�سواء والنحراف 

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

¯

¯

¯

¯

¯

¯

د. وائل معـــال

نـــــذيــــر جعفــــــر

ح�سين محيي الدين �سباهي

د. غيثاء علي قادرة

د. محمد قا�سم عبد الله

ترجمة: محمد الدنيا
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م���م المتحدة اأه���داف التنمية  ع�ض���اء ف���ي الأ ف���ي ع���ام )2015( اعتم���دت جمي���ع الدول الأ

الم�ضتدامة )SDGs(، بو�ضفها دعوة عالمية للعمل على اإنهاء الفقر، وحماية الكوكب، و�ضمان 

تمتع جميع النا�س بال�ضالم والزدهار بحلول عام )2030(. واأهداف التنمية الم�ضتدامة ال�ضبعة 

ع�ض���ر متكاملة، من منطلق اأن العمل في مجال ما �ض���يوؤثر في النتائج في مجالت اأخرى، واأن 

التنمية يجب اأن توازن بين ال�ضتدامة الجتماعية والقت�ضادية والبيئية. 

هداف ال�سبعة ع�سر للتنمية الم�ستدامة هي: والأ

SDG مو�ضوع الهدفرقم الهدف

الق�ساء على الفقر.الهدف )1(

الق�ساء التام على الجوع.الهدف )2(

ال�سحة الجيدة والرفاهية.الهدف )3(

جودة التعليم.الهدف )4(

الم�ساواة بين الجن�سين.الهدف )5(

المياه النظيفة وال�سرف ال�سحي.الهدف )6(

طاقة نظيفة وباأ�سعار معقولة.الهدف )7(

د. وائل معـــال

والبحوث الدرا�سات 

اجلامعات والتنمية امل�ستدامة
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العمل الالئق والنمو االقت�صادي.الهدف )8(

ال�صناعة واالبتكار والبنية التحتية.الهدف )9(

الحدُّ من عدم الم�صاواة.الهدف )10(

المدن والمجتمعات الم�صتدامة.الهدف )11(

نتاج الم�صوؤوالن.الهدف )12( اال�صتهالك واالإ

العمل المناخي.الهدف )13(

الحياة تحت الماء.الهدف )14(

الحياة في البر.الهدف )15(

ال�صالم والعدالة والموؤ�ص�صات القوية.الهدف )16(

هداف.الهدف )17( عقد ال�صراكات لتحقيق االأ

�صب������وع الما�صي، اأ�صدرت موؤ�ص�ص������ة تايمز للتعليم العالي »ت�صني������ف الجامعات وفق  وف������ي االأ

داء العالمية  تاأثيره������ا العالم������ي« »Global Impact Ranking« لع������ام )2021(، وهي ج������داول االأ

 ،)SDGs( مم المتح������دة للتنمية الم�صتدامة هداف االأ الوحيدة التي تقّي������م الجامعات وفقاً الأ

أربعة  اإذ تُبن������ى عملية التقييم على موؤ�صرات ُمعايرة بعناية لتوفي������ر مقارنة �صاملة ومتوازنة عبر ا

دارة الم�صوؤول������ة stewardship، والخدمة المجتمعية  مجاالت وا�صعة هي: البح������ث العلمي، واالإ

outreach، والتعليم.

أت������ت جامع������ة مان�ص�صتر في المملكة المتح������دة على راأ�س قائمة ت�ص������م اأكثر من 1100  ا

مم  جامع������ة حول العال������م ت�صّدرت العمل من اأج������ل تحقيق اأهداف التنمي������ة الم�صتدامة لالأ

�صدار الثالث من ج������داول الت�صنيف ال�صنوية التي �صدرت في  المتح������دة )SDGs(، وفقاً لالإ

21 ني�صان.

أ�صتراليا كان الرائد عالمياً،  ولكن فيما يتعلق باأنظمة التعليم العالي، فاإن النظام المّتبع في ا

أكثر بثالث  وائل، اأي ا أربعة مراكز من بين الع�ص������رة االأ �صترالية على ا اإذ ح�صل������ت الجامع������ات االأ

مرات من اأي دولة اأخرى في العالم.

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

بما في ذلك المك�صيك وتايالند وجنوب اإفريقيا والمملكة العربية ال�صعودية.
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تقّي������م هذه الت�صنيف������ات التزام الجامع������ة باال�صتدامة على الم�صت������وى الموؤ�ص�صي والمحلي 

قليمي والعالمي، وف������ق طيف وا�صع من المعايير، بدءاً من الجامعات المحايدة- والوطني واالإ

الكرب������ون carbon neutral campuses وانتهاًء بتلك التي تقيم �صراكات عالمية ت�صتجيب لوباء 

COVID-19 على م�صتوى متعدد الجن�صيات.

اأطلق������ت موؤ�ص�صة تايمز للتعليم العالي ت�صنيف التاأثير العالمي في عام )2019(، وهي اأول 

محاولة عالمية لقيا�س تقدم الجامعة نحو اأهداف التنمية الم�صتدامة ال�صبعة ع�صر. وقد وّفر 

أه������داف التنمية الم�صتدامة،  ذل������ك ما مجموعه 18 ت�صنيف������اً، بمعّدل ت�صنيف لكل هدٍف من ا

اإ�صافة اإلى جدول الت�صنيف العام.

ول  ولى في الجدول العام بعد ح�صولها على المركز االأ احتلت جامعة مان�ص�صتر المرتبة االأ

ف������ي عملها نحو كل من الهدف 11 )المدن والمجتمعات الم�صتدامة( والهدف 12 )اال�صتهالك 

نتاج الم�صوؤوالن(، وح�صولها على المركز الثاني للهدف 14 )الحياة تحت الماء(. واالإ

اأعرب������ت نان�صي روثوي������ل Nancy Rothwell رئي�صة جامعة مان�ص�صتر ع������ن �صعادة الجامعة 

لت�صدره������ا جامع������ات العالم في جداول ت�صني������ف التاأثير لهذا لع������ام )2021(، مع تاأكيدها اأن 

 من الجامعات الملتزمة بقيا�س 
ٍ
أننا �صعداء ب������اأن نكون جزءاً من مجتمع متنام ه������م من ذلك ا »االأ

وم�صاركة تاأثيرها المجتمعي«.

أدائها في كل هدف من  ر التقييمات التي تقدمها الت�صنيفات حول ا وقالت »اإن الجامعة تقدِّ

أنها تغطي كل جانب من جوانب تاأثير الجامعة: بحثنا وتدري�صنا وتعليمنا  هداف العالمية، وا االأ

وتفاعلنا مع الجمهور وكيف نعمل كموؤ�ص�صات كبيرة في مدننا ومناطقنا«.

�س�سات في الترتيب العام اأف�سل 10 موؤ

تية: اإّن اأف�صل 10 موؤ�ص�صات في الترتيب العام هي االآ

البلدالجامعةالترتيب

ول المملكة المتحدةجامعة مان�ص�صتر University of Manchesterاالأ

أ�صترالياجامعة �صيدني University of Sydneyالثاني ا

أ�صترالياالمعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن RMIT Universityالثالث ا

أ�صترالياجامعة التروب La Trobe Universityالرابع ا
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كنداجامعة كوينز Queen’s Universityالخام�س

أ�صترالياجامعة ولونغونغ University of Wollongongال�صاد�س ا

Aalborg University  ألبورغ الدنماركجامعة ا

اإيرلنداجامعة كوليدج كورك  University College Corkالثامن 

أريزونا Arizona State University Tempeالتا�صع الواليات المتحدةجامعة والية ا

University of Auckland نيوزيلنداجامعة اأوكالند

ولى، ظهرت 24 دولة من �صت  وف������ي حين هيمنت الدول الغربية على المراكز الع�ص������رة االأ

ق������ارات في قائمة اأف�ص������ل 100 جامعة، مما يدل على م�صتوى عاٍل م������ن االلتزام والتميُّز عبر 

التعليم العالي العالمي لتحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة.

�صملت ج������داول الت�صنيف لهذا العام عدداً كبيراً من الجامع������ات بلغ 1115 موؤ�ص�صة تعليم 

مر الذي يُبرهن، بح�صب فيل باتي Phil Baty كبير م�صوؤولي المعرفة في موؤ�ص�صة تايمز  عاٍل، االأ

للتعليم العال������ي THE، اأن الجامعات تُثبت »مدى اأهميتها في م�صاعدة المجتمع العالمي على 

حّل بع�س اأ�صعب تحدياته«. كما اأن نتائج ت�صنيفات هذا العام »تُظهر تما�صك الموؤ�ص�صات في 

جمي������ع اأنحاء العالم من اأجل هدف م�صترك واحد، مع وجود ممثلين من 24 دولة ومنطقة من 

العالم، و�صت قارات في قائمة اأف�صل 100 جامعة«.

�صترالية الم�صاركة في قائمة اأف�صل 200 جامعة. وفي حين  وق������د اأتت جميع الجامعات االأ

ولى في تحقيقها لله������دف ال�صاد�س من اأهداف التنمية  ج������اءت جامعة �صيدن������ي في المرتبة االأ

 University المياه النظيفة وال�صرف ال�صحي(،  ت�صّدرت جامعة كانبيرا( SDG 6 الم�صتدامة

of Canberra ج������دول اله������دف العا�صر SDG 10 )الحّد من ع������دم الم�صاواة(،  واحتلت جامعة 

 SDG 15 ولى في جدول الهدف الخام�س ع�صر الت������روب La Trobe University المرتب������ة االأ

)الحي������اة ف������ي البّر(، و�صعدت جامع������ة نيوكا�ص������ل University of Newcastle من المرتبة 82 

 SDG 17 ولى في جدول اله������دف ال�صابع ع�صر في ج������دول العام الما�صي لتحت������ل المرتبة االأ

هداف(. )ال�صراكات من اأجل تحقيق االأ

ولى، وح�صلت  وق������د دخل نح������و 405 موؤ�ص�صة تعليم عاٍل ف������ي هذا الت�صنيف للم������رة االأ

جامع������ة كوينز الكندي������ة Queen’s University على المركز الخام�������س في الت�صنيف العام، 
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هداف العالمية للتنمية الم�صتدامة SDG 1 )الق�صاء  ول من االأ وت�ص������درت جدول الهدف االأ

على الفقر(.

SDG اأعلى الجامعات مرتبة ح�سب اأهداف التنمية الم�ستدامة

أه������داف التنمية الم�صتدامة  ول لكل هدٍف من ا الجامع������ات التي ح�صلت على المرك������ز االأ

SDG هي:

SDG البلدالجامعةمو�شوع الهدفترتيب الهدف

كنداجامعة كوينز Queen’s Universityالق�صاء على الفقرالهدف )1(

الم�صتقل������ة الق�صاء التام على الجوعالهدف )2( متروبوليت������ان  جامع������ة 

 Metropolitan Autonomous
 University

المك�صيك

والعلوم ال�صحة الجيدة والرفاهيةالهدف )3( لل�صح������ة  أوريغ������ون  ا جامع������ة 

 Oregon Health and Science
University

الواليات المتحدة

Aalborg جودة التعليمالهدف )4( ألب������ورغ  ا جامع������ة 

University
الدنمارك

ميرة نورة بنت عبد الرحمن الم�صاواة بين الجن�صينالهدف )5( جامعة االأ

 Princess Nourah bint
Abdulrahman University

ال�صعودية

وال�صرف الهدف )6( النظيف������ة  المي������اه 

ال�صحي

 University of �صيدن������ي  جامع������ة 

 Sydney
ا�صتراليا

وباأ�صعار الهدف )7( نظيف������ة  طاق������ة 

معقولة

جامع������ة المل������ك مونغك������وت للتكنولوجيا 

 King Mongkut’s University of
Technology

تايالند

العم������ل الالئ������ق والنم������و الهدف )8(

االقت�صادي

 University of جامعة جوهان�صبرغ

Johannesburg
جنوب اإفريقيا
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ال�صناعة واالبتكار والبنية الهدف )9(

التحتية

البريطاني������ة  كولومبي������ا  جامع������ة   -1

University of British Columbia
كندا

 Delft 2- جامعة دلف������ت للتكنولوجيا

،University of Technology

هولندا

 Technical 3- جامعة ميونيخ التقنية

University of Munich
ألمانيا ا

 University of 4- جامع������ة تورنتو

Toronto
كندا

أ�صترالياجامعة كانبيرا University of Canberraالحد من عدم الم�صاواةالهدف )10( ا

والمجتمع������ات الهدف )11( الم������دن 

الم�صتدامة

 University of جامعة مان�ص�صت������ر

Manchester
المملكة المتحدة

نتاج الهدف )12( اال�صتهالك واالإ

الم�صوؤوالن

University of Manchester المملكة المتحدةجامعة مان�ص�صتر

المملكة المتحدةجامعة بافالو University at Buffaloالعمل المناخيالهدف )13(

المملكة المتحدةجامعة بليموث University of Plymouthالحياة تحت الماءالهدف )14(

أ�صترالياجامعة التروب La Trobe Universityالحياة في البرالهدف )15( ا

ال�صالم والعدالة الهدف )16(

والموؤ�ص�صات القوية

Queen’s University كنداجامعة كوينز

عقد ال�ص������راكات لتحقيق الهدف )17(

هداف االأ

 University of جامع������ة نيوكا�ص������ل

Newcastle
أ�صتراليا ا

  ،shilidzi Marwala رئي�������س جامعة جوهان�صبرغ في جنوب اإفريقيا، البروفي�صور ت�صيليدزي مارواال

على لهدف التنمية الم�صتدامة الثامن SDG 8 - بعد  أّك������د اأن ح�صول جامعته على الترتيب االأ ا

اأن احتل������ت المرتبة 48 في العام الما�ص������ي - كان »اإنجازاً ا�صتثنائياً«، ولكن عملها في معالجة 

أنها جاءت من بين اأف�صل 100 مرتبة في الجدول العام، اأي  الق�صايا العالمية يتجلى اأي�صاً في ا

مم المتحدة  أّكد ا�صتمرار الجامعة وثباتها »في دعم اأهداف التنمية الم�صتدامة لالأ في المركز 92. وا

من خالل البحث العلمي، والتعليم والتعلُّم، والتوا�صل والم�صاركة المجتمعية، ونقل المعرفة«.
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م������ن جهته، و�صف نائب رئي�������س جامعة التروب البروفي�صور ج������ون ديوار الت�صنيفات 

باأنه������ا كانت »تاأييداً بارزاً« اللتزام الجامعة بتح�صين نوعية الحياة، وال�صحة، والبيئة، من 

خ������الل اأبحاث عميقة التاأثير، وتعليم االبتكار وال�صراكات الهادفة على الم�صتوى المحلي 

ر�س  ول في العال������م لحماية الحياة على االأ والوطن������ي والعالمي. واأ�صاف: »اإن الظهور االأ

نتاج  ي�صلّ������ط ال�صوء عل������ى الدور الرائد لجامعة التروب في البحث ع������ن طرائق اأف�صل الإ

اأغذية واأدوية عالية الجودة مع تقليل التاأثير البيئي وا�صتعادة النظم البيئية اله�ّصة«، واإّن 

هذه الت�صنيفات تعك�س مدى تقارب قيم وطموحات جامعة التروب »مع الق�صايا العالمية 

مم  أه������داف التنمية الم�صتدامة لالأ المهم������ة والعمل الحقيق������ي الذي نقوم به للتوافق مع ا

المتحدة وتعزيزها«.

كثر تمثياًل الدول الأ

كثر تمثياًل في هذا الت�صنيف، اإذ يوجد لديها  على ال�صعيد العالمي، رو�صيا هي الدولة االأ

86 موؤ�ص�ص������ة تعليم عاٍل م�صنَّفة، تليه������ا اليابان ولديها 85 موؤ�ص�ص������ة م�صنفة، ثم الهند )57(، 

وتركي������ا )55(، والمملكة المتحدة والواليات المتحدة )كالهما 52(، والبرازيل )47(، وباك�صتان 

واإ�صبانيا )كالهما 40(، والعراق )38(.

كث������ر تمثياًل بين الدول  أّم������ا على �صعيد المنطق������ة العربية، فكانت العراق هي الدولة االأ وا

العربي������ة، ولها )38 جامعة( م�صّنفة في الجدول العام، تلتها م�صر )25 جامعة(، ثم ال�صعودية 

ردن )11 جامعة(، والمغرب )7 جامعات(، ولكل من لبنان  وتون�س ) لكل منها 12 جامعة(، واالأ

مارات العربية المتح������دة )4 جامعات(، والبحرين )3 جامعات(،  والجزائ������ر )6 جامعات(، واالإ

وفل�صطين )جامعتان(، ولكل من ال�صودان وقطر والكويت )جامعة واحدة(. ولم تت�صمن جداول 

الت�صنيف اأي جامعة �صورية عامة اأو خا�صة.

منهجية الت�سنيف

 Duncan Ross وفقاً لرئي�س ق�صم البيانات لدى موؤ�ص�صة تايمز للتعليم العالي دنكان رو�س

آلية لم�صاءلة جامعاتنا،  في �صرحه للمنهجية، من الماأمول اأن تكون الت�صنيفات »حافزاً للعمل، وا

وفر�صة لها لت�صليط ال�صوء على العمل الرائع الذي تقوم به بالفعل«.
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تعم������ل ت�صنيفات التايمز على تقييم الجامعات با�صتخدام مقايي�س metrics لكل هدف من 

أه������داف التنمية الم�صتدامة ال�صبعة ع�صر. وقد ُجمعت البيان������ات من الجامعات ومن موؤ�ص�صة  ا

.Vertigo Ventures وطوِّرت المقايي�س بال�صراكة مع موؤ�ص�صة ،Elsevier

تُعر�س النتائج في 18 جدول دوري، بمعّدل جدول لكل هدٍف من اأهداف التنمية الم�صتدامة، 

وج������دول  للترتي������ب العام. وكي تظهر الجامعات في جدول الترتي������ب العام، يجب اأن تكون قد 

تقّدمت للتر�صح للهدف ال�صابع ع�صر للتنمية الم�صتدامة SDG 17 )ال�صراكات من اأجل تحقيق 

قل من اأهداف التنمية الم�صتدامة. هداف(، ولثالثة اأهداف اأخرى على االأ االأ

ووفق������اً لموؤ�ص�صة تايمز للتعليم العالي، تُح�ص������ب النتيجة النهائية للجامعة في الجدول العام 

هداف ال�صتة ع�صر المتبقية.  بدم������ج درجاتها في SDG 17 مع اأعلى ثالث درجات من بي������ن االأ

جمالية، في حين يزن كل  يمثل الهدف 17 من اأهداف التنمية الم�صتدامة )22%( من النتيجة االإ

ل بناًء على  خرى )26%(. وهذا يعني اأن الجامعات تُ�صجَّ هدف من اأهداف التنمية الم�صتدامة االأ

مجموعة مختلفة من اأهداف التنمية الم�صتدامة، اعتماداً على المجاالت التي ترّكز عليها.

أ�صا�س مقايي�س البحث  أه������داف التنمية الم�صتدامة الفردية على ا يُقيَّم اإ�صهام الجامعة في ا

دل������ة. لذلك، على �صبيل المثال،  ي�صتند  العلم������ي )27%(، وغيرها من المعايير القائمة على االأ

اله������دف 1 )الق�صاء عل������ى الفقر( اإلى البحوث العلمية حول الفقر بما في ذلك القيمة العلمية 

وراق البحثية التي �صاركت الجامعة في تاأليفها مع  للبح������ث واال�صت�صهادات، اإ�صافة اإلى عدد االأ

خرى، ن�صبة الطالب  أو متو�صط الدخل؛ ومن العوامل االأ جامع������ة يقع مقرها في بلد منخف�س ا

الذين يتلّقون م�صاعدات مالية؛ بو�صفها دلياًل على وجود برامج جامعية لمكافحة الفقر تقدم 

دعماً للطالب ورافداً للمجتمع.

ن عدد الموؤ�ص�صات الم�صاركة  وتعدُّ المقارنة مع ت�صنيفات ال�صنوات ال�صابقة اأمراً، �صعباً الأ

زاد بمقدار )211( موؤ�ص�صة تعليم عاٍل، اأي بمقدار 38%، )من 556 في عام 2019 اإلى 767 في 

ع������ام 2020 ثم اإلى 1240 هذا العام(؛ ثانياً، ارتفع عدد اأهداف التنمية الم�صتدامة المدرجة 

من )11 اإلى 17( بين عاَمي )2019 و 2020(، مما اأدى اإلى زيادة عدد المقايي�س التي يُ�صّنف 

وفقها.

وي�صرح فيل باتي كبير م�صوؤولي المعرفة في موؤ�ص�صة تايمز للتعليم العالي اأهمية ت�صنيفات 

ظهار  ������ة للجامعات في كل ركن م������ن اأركان الكوكب الإ تايم������ز للتاأثير بقول������ه اإّنها: »تقدم من�صّ
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قبال القيا�صي هذا العام يُظهر مدى ال�صعي الكبير  التزامها الن�صط باال�صتدامة«، موؤكداً اأن االإ

ال������ذي تُظهره الجامعات لتاأخذ مكانها في هذا الت�صنيف وتوؤدي دورها الحيوي في المجتمع. 

»اإّن النجاح في اأي من اأهداف التنمية الم�صتدامة يعني اأن تكون م�صوؤوالً على كل الم�صتويات، 

ب������دءاً من الموؤ�ص�صات الفردية، و�صوالً اإلى ال�صركات متعددة الجن�صيات. لذلك، فاإنه مما يدعو 

لل�صع������ادة اأن نرى ع������دداً متزايداً من الجامعات المبتدئة في ه������ذا المجال، تتاأهل هذا العام، 

وهذا يُظهر مدى جدية دورها في الم�صاعدة على �صمان م�صتقبل م�صتدام«. 

الجامعات والتنمية الم�ستدامة

للجامع������ات مكانة فريدة في تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة؛ فهي الموؤ�ص�صات الرئي�صة 

المعنية على ال�صعيد العالمي باإنتاج المعارف العلمية والتكنولوجية واالجتماعية. فمن خالل 

البح������وث العلمية، توؤدي الجامعات دوراً فريداً في اإنتاج مع������ارف وابتكارات جديدة لمواجهة 

ر الجامعات اأجياالً من القادة الجدد والمهنيين  التحديات العالمية. ومن خالل التدري�س، تطوِّ

المهرة القادرين على ت�صخي�س ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم فيما يخ�س الركائز 

الث������الث للتنمي������ة الم�صتدامة وهي: التنمي������ة االقت�صادية، والعدالة االجتماعي������ة، واال�صتدامة 

البيئي������ة. ومن خالل الم�صارك������ة المجتمعية، تعمل الجامعات مع مجموع������ة متنوعة غنية من 

�صهام  اأ�صح������اب الم�صلحة بما في ذلك الحكوم������ات، والقطاع الخا�س، والمجتمع المدني،  لالإ

في التاأثير المحلي والوطني و العالمي.

������ر كثيٌر من جامع������ات العالم عن اهتمامه ال�صدي������د باالنخراط في  م������ن هذا المنطلق عبَّ

اأجندة التنمية الم�صتدامة عبر اإدخال برامج تعليمية جديدة لتعليم قادة الغد تحديات التنمية 

الم�صتدام������ة، وهي تحدي������ات متعددة المجاالت.  وقد تجلى اهتم������ام الجامعات هذا باعتماد 

برامجه������ا البحثية حول التنمية الم�صتدامة ف������ي مو�صوعات منها الفقر، والطاقات المتجددة، 

والتغي������ر المناخي، وت�صوية النزاعات، وغيرها... وكذلك من خالل ن�صاطاتها وممار�صاتها على 

أك�صيد الكربون في الحرم الجامعي و�صوالً  �صعيد الحرم الجامعي مثل تخفي�س انبعاثات ثاني ا

اإل������ى الح������رم الجامعي المحايد للكربون وغيره������ا من الن�صاطات. يُ�ص������اف اإلى هذا انخراط 

طراف المعنية الرئي�صة -من  الجامعة في برامج التوا�صل والريادة من خالل ت�صبيك جميع االأ

كاديمية- للتعاون معاً من اأجل  و�صاط االأ عمال والمجتم������ع المدني واالأ الحكومة وموؤ�ص�صات االأ

تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة.
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ن�صاء مختب������ر رئي�صي جديد للحلول  أريزونا الإ فعل������ى �صبيل المثال، تخطط جامعة والي������ة ا

كاديمية في مكافحة التهديدات العالمية البيئية الرهيبة  و�صاط االأ البيئي������ة، وتعهدت بقيادة االأ

التي يواجهها كوكبنا، وذلك عبر م�صاركة حلفاء من القطاع الخا�س واحت�صانهم. وترى الجامعة 

اأن الم�صروع الذي يحتّل مقراً جديداً بقيمة 200 مليون دوالر، وهو اأكبر مبنى بحثي في حرم 

أريزونا في تيمبي Tempe campus، ياأتي تتويجاً لجهود ا�صتمرت عقدين بذلها رئي�س  جامعة ا

أداة تاأثير مجتمعي.  الجامعة لتحويل العلوم الجامعية اإلى ا

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

ن�صان حينما جمعت ما بين  عاِلم������اً هو تكرار ما فعلته الجامعات في العالم لخدم������ة �صحة االإ

عل������وم الكيمياء والبيولوجي������ا والهند�صة والفيزياء وعلم المواد لتطوي������ر العلوم الطبية. هدف 

المختبر الجديد هو تكرار ال�صيء نف�صه، لكن من اأجل �صحة الكوكب الذي نعي�س فيه. وو�صف 

البروفي�ص������ور كرو مختبر الم�صتقبل العالمي The Global Futures Laboratory الجديد باأنه: 

ر�س«. »كلية طب لعالقتنا مع االأ

أنها �صتُ�صِفر  ولية الرئي�صة الواعدة التي يعتقد مختبر الم�صتقبل العالمي ا مثلة االأ واإحدى االأ

�صجار الميكانيكية«  أريزون������ا وُعِرفت با�صم »االأ ع������ن نتائج حقيقية هي تقنية اخترعتْها جامعة ا

»mechanical trees«، وه������ي �صبكة �صخمة من هياكل التر�صيح المكونة من طابقين، يمكن اأن 

أك�صيد الكربون في  جهزة ثاني ا أك�صيد الكربون من الغالف الجوي. تحب�س هذه االأ تمت�سَّ ثاني ا

أو الم�صروبات الغازية.  اأقرا�س يمكن بيعها لال�صتخدام������ات ال�صناعية مثل البيوت الزجاجية ا

مر الذي اأدى اإلى  تاأ�صي�س �صركة  رباح من هذه المبيعات، االأ وتاأمل الجامعة اأن تجني بع�س االأ

با�صم  Silicon Kingdom Holdings لهذا الغر�س.

وقد �صبق للرابطة الدولية للجامعات، والوكالة الجامعية للفرانكفونية، ورابطة جامعات 

أكثر م������ن 2000 جامعة على م�صتوى العالم( اأن اأ�صدرت  الكومنول������ث )التي تمّثل مجتمعة  ا

مم المتحدة ب�صاأن التنمية الم�صتدامة،  بياناً في ختام المنتدى ال�صيا�صي رفيع الم�صتوى لالأ

الذي عقد في نيويورك في عام )2019( ونّظمته »مبادرة التعليم العالي لال�صتدامة«  اأكدت 

فيه اأهمية التعليم العالي من اأجل تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة، وجّددت الدعوة اإلى 

أنه ال يمكن تحقيق  هداف المن�صودة، واأكدت  ا �صراكات داخل القط������اع وخارجه لتحقيق االأ
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اأي ه������دف من اأهداف التنمية الم�صتدامة ال�صبعة ع�صر دون اإ�صهام التعليم العالي والبحث 

العلمي. 

وقد اأطلق المنتدى �صبكة جديدة لزيادة اإ�صهام الجامعات في اأهداف التنمية الم�صتدامة. 

ر جهودها لهذا الغر�س. وهذا يعني اأن تعمل  ن ت�صخِّ ودعا -في بيان اأ�صدره- الجامعاِت الأ

ف������ي هذا االتجاه على �صعيد المناهج الدرا�صية، والبح������ث العلمي، والحرم الجامعي، في 

اآن معاً. 

ت������وؤدي الجامعات بطبيعة الح������ال دوراً مهماً في حل الم�ص������كالت العالمية، لكّن ا�صتخدام 

اأهداف التنمية الم�صتدامة ب�صفتها اإطاراً مرجعياً ي�صّجع البحوث العلمية متعددة التخ�ص�صات، 

ويحّف������ز الطالب عل������ى مواجهة التحديات ب�صفتهم اأفراداً، ويع������ّزز النظر اإلى الجامعات على 

أّن ال�صبك������ة الجديدة �صتدعم جهود  أنه������ا منارات موثوقة، لديه������ا دور حا�صم في التنمية. كما ا ا

هداف التنمية الم�صتدامة، كاأن تدمج  الجامعات للم�صاركة المبا�ص������رة في الخطة المر�صومة الأ

أو بو�صاطة الم�صاركة بالمواد التعلمية، اأو عن طريق تطوير  التنمي������ة الم�صتدامة في عملياتها، ا

اإ�صتراتيجيات بحثية تركِّز على اأهداف التنمية الم�صتدامة.

تْه الرابطات الجامعية الثالث  دَّ
أ مد الذي ا وت�صتند المبادرة الجديدة اإلى الدور طويل االأ

همية التعليم العالي في التنمية الم�صتدامة، واإلى خبراتها في اإن�صاء ال�صبكات  للترويج  الأ

التي تعالج التحديات العالمية وربطها فيما بينها، واإلى م�صاركاتها مع المبادرات الحالية 

مثل مبادرة )SDG Accord(  التي اأطلقتْها في عام 2017 جمعية البيئة للجامعات والكليات 

The Environmental Association for Universities and Colleges(EAUC(،  وبدعم 

أكثر م������ن 60 �صبكة من �صبكات اال�صتدامة وال�صركاء الّداعمين؛ وتهدف هذه المبادرة  من ا

اإل������ى تحفيز التعليم العالي على تاأدية دور حا�صم  في تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة، 

والدفع باتجاه تطوير هذا الدور. كذلك هو �صاأن مبادرة »�صبكات حلول التنمية الم�صتدامة« 

Sustainable Development Network Solutions الت������ي تعم������ل من������ذ عام 2012 تحت 

مم المتحدة لدعم تنفيذ اأهداف التنمية الم�صتدامة، واتفاق باري�س  مين العام لالأ رعاية االأ

ب�ص������اأن التغير المناخي. علماً اأن ال�صبكة الجدي������دة �صتدعم التعاون بين اأع�صاء الرابطات 

ظهار اإ�صهام قطاع التعليم العالي في جمهور  الثالث، و�صتعمل ب�صفتها من�صة دفاع قوية الإ

أو�صع. ا
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ولكن هناك نقاط اأخرى يتوجب على الجامعات معالجتها كما تقول الدكتورة جوانا نيومان 

مي������ن العام لرابط������ة جامعات الكومنولث؛ اإذ يتعين على الجامعات اأن  Joanna Newman، االأ

أ�صلوب عملها، واأن ت�صتثمر في المقارب������ات متعّددة التخ�ص�صات وتقّدرها حق قدرها،  تغي������ر ا

كاديميين وال�ُمحتَ�ص������ب �صمن معايير ترقيتهم. وقالت  وتقّيمه������ا بما يتيح التقدم الوظيفي لالأ

نيوم������ان: »بالحديث عن اأهمي������ة البحوث متعددة التخ�ص�صات بالن�صب������ة اإلى اأهداف التنمية 

ن العاملين في  الم�صتدام������ة، فاإن معظم الجامعات تجد �صعوبة في التروي������ج لهذا التوجه، الأ

البحث العلمي المتقّدم ال يزالون ينزعون اإلى التفكير والعمل ب�صكل منعزل«.

لى القافلة فريقية تن�سّم اإ الجامعات الإ

آذار )2021(، بالعمل  أربع جامعات اإفريقية رائدة في �صهر ا وف������ي اإفريقيا، التزم روؤ�صاء ا

مم المتحدة للتنمية الم�صتدام������ة )SDGs(، بو�صفه جزءاً من  أه������داف االأ م������ن اأجل تحقيق ا

ميث������اق عالم������ي وّقعه 56 رئي�صاً لموؤ�ص�ص������ات التعليم العالي في العالم. وق������د وقع الروؤ�صاء 

ربع������ة على »البيان الم�صترك لقادة الجامعات العالمية ب�ص������اأن خطة التنمية الم�صتدامة  االأ

لعام )2030(«.

ربعة هي: جامعة ماكيريري Makerere University في اأوغندا، وجامعة  والجامع������ات االأ

 Stellenbosch في نيجيريا،  اإ�صافًة اإلى جامعتَي �صتيلينبو�س University of Lagos الغو�س

ربعة  University  وكيب تاون University of Cape Town في جنوب اإفريقيا. وكان القادة االأ

نترنت لروؤ�صاء الجامعات حول »دور الجامعات في  ول عبر االإ يح�ص������رون المنتدى العالمي االأ

خطة 2030«،  الذي ا�صت�صافته جامعة ت�صجيانغ Zhejiang University في ال�صين.

مين العام ال�صابق  و ق������ال البروفي�صور جوالم محمد به������اي Goolam Mohamedbhai، االأ

فريقية والرئي�س الفخري للرابطة الدولي������ة للجامعات، اإنه على الرغم  التحاد الجامع������ات االإ

لفية  نمائية لالأ مم المتحدة االإ فريقية لم تكن ن�صطة في تعزيز اأهداف االأ م������ن اأن الجامعات االإ

 ،)SDGs( هداف العالمية للتنمية الم�صتدامة أكثر ن�صاطاً فيم������ا يتعلق باالأ أنه������ا ا )MDGs(، اإال ا

نمائي العالمي. واأ�صاف:  عمال االإ لفية في جدول االأ نمائي������ة لالأ هداف االإ التي حلت محل االأ

فريقية يوؤيد تماماً اتفاقية عامة ب�ص������اأن العمل على دعم  »اإن تحال������ف الجامعات البحثي������ة االإ

تحقي������ق اأهداف التنمي������ة الم�صتدامة. وهذا هو اأحد المثل العلي������ا الكامنة وراء اإن�صاء تحالف 

فريقية«. الجامعات البحثية االإ
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طالق اأهداف التنمية الم�ستدامة دليل الجامعات لإ

أ�صتراليا والمحيط الهادئ  �صارة هنا اإلى اأن �صبكة حل������ول التنمية الم�صتدامة في ا تج������در االإ

ت  أَع������دَّ ا  Sustainable Development Solutions Network )SDSN( Australia/Pacific
أربعة محاور للجامعات  �صترالية والنيوزيلندية دلياًل مفيداً للغاية من ا بالتعاون مع الجامعات االأ

أه������داف التنمية الم�صتدامة في  لال�صت������راك في اأهداف التنمي������ة الم�صتدامة بعنوان: »اإطالق ا

تي: الجامعات«. وتتلّخ�س محاور الدليل في االآ

ول: اإدخال برامج تعليمية جديدة لتعليم قادة الغد التحديات متعددة المجاالت  - المحور االأ

للتنمية الم�صتدامة. 

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

مو�صوعات منها: الفقر، والطاقة المتجددة، وت�صوية النزاعات.

أن�صطة اأهداف  - المح������ور الثالث: اإن�صاء موؤ�ص�صات جديدة على م�صت������وى الجامعة لتن�صيق ا

التنمية الم�صتدامة بين مختلف اإدارات الجامعة.

طراف  - المحور الرابع: انخراط الجامعة في برامج التوا�صل والريادة عن طريق تجميع االأ

و�صاط  عمال والمجتم������ع المدني واالأ المعني������ة الرئي�صية كله������ا - من الحكومة وموؤ�ص�ص������ات االأ

كاديمية - للتعاون معاً من اأجل تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة. االأ

ال�ستدامة على �سعيد الحرم الجامعي

ال ينبغ������ي اأن يقت�صر دور الجامعات على اإدماج مفاهي������م التنمية الم�صتدامة في برامجها 

التعليم������ة وبرامجه������ا البحثية فح�صب، بل ال بّد اأن يتعداه اإل������ى ممار�صاتها الفعلية على �صعيد 

الح������رم الجامعي، فكثيٌر م������ن الجامعات في العالم و�صعت خطط������اً لتحويل حرمها الجامعي 

اإل������ى »حرم اأخ�صر« اأي �صديق للبيئة، وذلك بتخفي������ف انبعاثات الكربون، وا�صتخدام الطاقات 

مثلة المهمة على ذلك »حالة  جراءات. ومن االأ المتجددة، واإعادة تدوير المياه، وغيرها من االإ

 University of الط������وارئ المتعلقة بتغير المن������اخ« التي اأعلنتها جامعة بري�صت������ول البريطانية

يجابي باتخاذ اإجراءات ذات �صلة بالتغير المناخي،  أك������دت فيها التزامها القوي واالإ Bristol، وا

وتعّهدت باأن تعمل جاهدة للحدِّ من انبعاثات الكربون التي تت�صّبب بها. وقد �صبق واأن خّف�صت 

الجامع������ة انبعاث������ات الكربون بن�صب������ة )27%( منذ عام )2005( بف�ص������ل مجموعة من التدابير 
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التقني������ة،  بما في ذلك عنا�صر التحكم في التدفئ������ة وا�صتعمال اإ�صاءة ب�صمامات ثنائية باعثة 

لل�صوء )LED(. وتعهدت باأن ت�صبح محايدة للكربون بحلول عام )2030(، اأي اإنَّ المق�صود هو 

آذار من عام )2018(، اأعلنت  أْن تنخف�س انبعاثاتها من الكربون اإلى درجة ال�صفر. وفي �صهر ا ا

حفوري في  الجامع������ة عن خططها للتخلي تماماً عن جميع اال�صتثمارات في �صركات الوقود االأ

غ�صون عامين.

مريكية مثاالً مهماً  وم������ن جهتها، تعّد كلية بوودوين Bowdoin College ف������ي والية مين االأ

آخ������ر؛ فق������د اأ�صبح حرمها الجامعي محاي������داً للكربون في ع������ام )2018(، اأي قبل عامين من  ا

دت به بو�صفه جزءاً من التزاماتها ب�صاأن الحد من التغير المناخي. الجدول الزمني الذي تعهَّ

مم المتحدة للبيئة اأ�صدرت مجموعة  وم������ن الجدير بالذكر في هذه ال�صياق اأن منظم������ة االأ

اأدوات Greening University Toolkit  لم�صاع������دة الجامع������ات على ت�صميم وتطوير وتنفيذ 

خ�صر ذي الكفاءة في ا�صتخدام الموارد وتخفي�س انبعاثات  اإ�صتراتيجي������ات للحرم الجامعي االأ

الكربون. 

جامعاتنا والتنمية الم�ستدامة

عل������ى الرغ������م من اأن كثيراً م������ن البرامج التعليمة الت������ي اأُحدثت في جامعاتن������ا تتوافق مع 

أننا ما زلنا نفتقر اإلى اإ�صتراتيجية وطنية لدمج مفاهيم التنمية  اأهداف التنمية الم�صتدامة، اإال ا

الم�صتدام������ة في برامجنا التعليمية، وفي بحوثن������ا العلمية، وفي ممار�صاتنا على م�صتوى الحرم 

دماج مفاهيم التنمي������ة الم�صتدامة في المناهج  ن اأي خطط الإ الجامع������ي. ولم تو�صع حت������ى االآ

الجامعية.

أاّل يك������ون هناك وجود لجامعاتنا ف������ي جداول ت�صني������ف التاأثير العالمي  وم������ن الموؤ�صف ا

نَّ جامعاتنا غير معنية 
للجامع������ات اإل������ى جانب كثير من الجامعات في المنطقة العربي������ة، وكاأ

بالتحدي������ات الم�صتركة التي تواجهنا جميعاً واإيجاد حل������ول لها، والتي تتمثَّل في تغير المناخ، 

والفق������ر المدقع، والعدالة االجتماعية، وغيرها م������ن التحديات. علماً اأن في �صورية جامعات 

أ�صا�صية للتنمية الم�صتدامة، فقد اأحدثت جامعة دم�صق في كلية  ت�صع ن�صب عينيها اأهداف������اً ا

Marne- الهند�ص������ة المعمارية عام )2008م( باال�صتراك مع جامعة مارن-ال-فالييه الفرن�صية

la-Vallée  ماج�صتي������ر »هند�صة المدن والتنمية الح�صرية الم�صتدامة«  وكثيراً من الم�صاقات 

هداف ال�صبعة ع�صر للتنمية الم�صتدامة.  التعليمية في هذا البرنامج ترتبط ارتباطاً وثيقاً باالأ
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كم������ا اأحدثت جامعة المن������ارة  برامج واخت�صا�صات هدفها الخدم������ة المجتمعية ال الربحية، 

ومنها برنامج العالج الوظيفي.

كم������ا ال بد اأن تعم������ل جامعاتنا على تحويل الحرم الجامعي اإلى حرم »اأخ�صر« ما اأمكن، 

بنية الجامعية، ورفع كفاءة ا�صتخدام  اأي �صدي������ٍق للبيئة، ويكون ذلك بتح�صين العزل ف������ي االأ

الطاق������ة فيها، وا�صتخدام الطاقات المتجددة م������ا اأمكن في تدفئة وتكييف المباني، واإعادة 

جراءات. وهذا بالتاأكيد لي�س  تدوي������ر المياه وا�صتخدامها في ري الحدائق، وغيرها م������ن االإ

م������ر الم�صتحيل، وله  م������ر الي�صير، وقد يتطلب ا�صتثم������ارات كبيرة، ولكنه حتماً لي�س باالأ باالأ

انعكا�ص������ات اإيجابية على الحياة الطالبي������ة وعلى البيئة الجامعية عموماً. كذلك ال يعقل اأن 

تدرِّ�س الجامعات مفاهيم التنمية الم�صتدامة وتكون ممار�صاتها على �صعيد الحرم الجامعي 

بعيدة كل البعد عنها.

بنية الدائم������ة الحديثة للجامعات التي اأُحدثت موؤخراً  وم������ن ال�صرورة بمكان اأن تت�صف االأ

مث������ل جامعة طرطو�س، وكذلك لفروع الجامعات في المحافظات مثل فروع جامعة دم�صق في 

بنية ال�صديق������ة للبيئة من حيث ت�صميمها، ومواد  محافظ������ات درعا وال�صويداء والقنيطرة، باالأ

اإن�صائه������ا، وعزلها، وا�صتهالكها للطاقة، وغيرها من ال�صفات. وكانت جامعة دم�صق قد وّجهت 

بنية بمراعاة ذلك.     القائمين على درا�صة هذه االأ

ال�ستدامة �سرورة ملّحة ولي�ست خيارًا

هداف العالمية للتنمية الم�صتدامة خياراً ناأخذ به اأو ال ناأخذ، بل اأ�صبح  لم يعد االلتزام باالأ

أً ال بّد لجمي������ع الجامعات في العالم اأن تلتزم به. كما اأ�صبح وجود عن�صر  ة ومبدا �ص������رورة ملحَّ

أ�صا�صياً ال غنى عنه العتماد البرامج  اال�صتدام������ة في الم�صاقات التعليمية كلها مطلب������اً و�صرطاً ا

كاديمية بالن�صبة اإلى موؤ�ص�صات االعتماد العالمية. االأ

ولويات، وعلى مجل�س التعليم  ل������ذا فاإن اإعادة النظر في الخطط والمناهج اأ�صبحت من االأ

دراج مفاهيم التنمية الم�صتدامة في البرامج التعليمية  العال������ي اأن ي�صع اإ�صتراتيجية وطني������ة الإ

والبحثي������ة للجامع������ات، وكذلك في ممار�صاته������ا العملية على �صعيَدي داخ������ل الحرم الجامعي 

وخارجه. 
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خر في الرواية العربية« لي�س مو�ض���وعًا جديدًا على طاولة البحث، فقد تناولته  نا والآ »الأ

كتب ودرا�ضات عدة في غير بلد عربّي، وغير ندوة وموؤتمر للرواية العربية، لكن دوافع اختياري 

لهذا البحث تعود اأوًل: اإلى اأن معظم الكتب والدرا�ضات التي توقفت عنده ح�ضرت جهدها في 

ب�ضع روايات مثل: »ع�ضفور من ال�ضرق 1938« لتوفيق الحكيم، و»قنديل اأم ها�ضم1944« ليحيى 

حق���ي، و»الح���ي الالتيني 1953« ل�ض���هيل اإدري�س، و»مو�ض���م الهج���رة اإلى ال�ض���مال1966« للطيب 

�ضكالية.  �ضالح، وظلت هذه الروايات تتكرر حتى بدت وكاأنها وحدها التي عنيت بهذه الإ

وثانيًا: بدا الت�ضابه الطابع الغالب في البحوث والدرا�ضات والكتب المن�ضورة عنها �ضواًء فيما 

خر( الذي ظل غائمًا وملتب�ض���ًا وتتناو�ضه تف�ضيرات متباينة  نا والآ يتعلق بتحديد م�ض���طلح )الأ

نا( العربي  يديولوجية، اأم فيما يتعلق بروؤية العالقة بين )الأ ب�ضبب تعدد مرجعياته العلمية والأ

وروبي، التي لم تخرج كما ي�ض���ير الدكتور جميل حم���داوي عن )الروؤية النبهارية،  خ���ر( الأ و)الآ

والروؤي���ة الح�ض���ارية، والروؤية ال�ضيا�ض���ية الحقوقي���ة، والروؤية العدوانية(، عل���ى الرغم من تعدد 

خر«  نا« ب� »الآ �ضيغ التعبيرات عن هذه العالقة لدى الباحثين والدار�ضين. وثالثًا: اإن عالقة »الأ

عالق���ة مرّكبة ومعّقدة، ول�ض���ّيما في الخط���اب الروائي الذي ل ُيعنى بتحدي���د هذه العالقة اأو 

اإدراجها في م�ض���ارات اأنطولوجية قدر عنايته بتقديم حالت ونماذج ب�ض���رية واأخالقيات ظاهرة 

ن لكل �ضخ�ض���ية روائية روؤيَتها  خر« ل يمكن ر�ض���دها وتحديدها، لأ ن���ا والآ اأو م�ض���مرة ل���دى »الأ

نـــــذيــــر جعفــــــر

والبحوث الدرا�سات 

خر يف الرواية العربية  نا والآ اإ�شكالية الأ
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الخا�شـــة لهـــذه العالقة التي قد تتماهى مع روؤية الكاتب الحقيقـــي اأو تبتعد عنها، فما تقوله 

ال�شخ�شـــية الروائية ال يمّثل دائمًا راأي الكاتب نف�شـــه. ورابعًا: ال يمكن التعويل على قول عابر 

نا«  ل�شخ�شـــية روائيـــة مـــا لعّد الروايـــة التي ورد فيهـــا ذلك القول تعبيـــرًا عن العالقة بيـــن »االأ

خر« ما لم تكن تلك العالقة محورًا رئي�شًا في ن�شيج تلك الرواية. وخام�شًا: ال يمكن الحكم  و»االآ

عمـــال الروائية  ن ع�شـــرات االأ علـــى طبيعـــة هذه العالقة اأو ر�شـــدها وت�شـــنيفها بجهود فردية الأ

قطـــار العربية التي تناولت هـــذه العالقة لم ُيلتَفت اإليها وهي ت�شـــتدعي عماًل  فـــي مختلـــف االأ

موؤ�ش�شاتيًا ي�شعها في �شياق مجمل البحوث والدرا�شات المنجزة بهذا الخ�شو�ص.

 ومـــن هنـــا تبـــدو الجهود ال�شـــابقة على اأهميتهـــا الريادية في درا�شـــة هـــذه العالقة مجرد 

ا�شـــتنتاجات محدودة عن راأي الكاتب اأو عبر �شخ�شـــيات روائية قليلة العدد، ال تكفي وال تفي 

بالو�شـــول اإلى اليقين المنهجي في بحث اإ�شـــكالية العالقة ودرا�شـــتها في مجمل ال�شـــور التي 

�شـــباب ال�شـــابقة تدفع الباحث اإلى تغييـــر اتجاه الدّفة نحو  قدمتهـــا الروايـــة العربية. ولعل االأ

هـــا مثل روايـــات الريـــادة ال�شـــورية والروايات الخليجيـــة )عمان،  الروايـــات التـــي لـــم ُتعَط حقَّ

خر  نا باالآ مارات، الكويت(، وبع�ص النماذج من م�شـــر والعراق بو�شـــفها نماذج عن عالقة االأ االإ

جنبي من جهة، واإلى التفريق بين �شـــوت الموؤلف الحقيقي  اأو ال�شـــرق بالغـــرب اأو العربي باالأ

وروؤيته و�شوت الراوي اأو ال�شخ�شيات الروائية في النظر اإلى هذه العالقة من جهة ثانية.

في الم�سطلح

خر« في درا�صتهم  نا واالآ لن ن�صل������ك م�صلك كثير من الدار�صين الذين تناولوا م�صطل������ح »االأ

�صكالية وتمظهراتها في الرواية العربية، متو�صعين في �صرح هذا الم�صطلح وا�صتق�صاء  لهذه االإ

ن ما يعنينا في  دالالت������ه المتعددة في علوم عدة منه������ا الفل�صفة وعلم النف�س وعلم االجتماع، الأ

ه������ذا المجال هو تقييد الم�صطلح ال اإفالته، وباال�صتن������اد اإلى هذا التقييد الذي يحدد داللته 

نا« ف������ي هذا البحث هو �صخ�صي������ة العربي في تمظهره������ا الروائي هويًة  ف������اإن المعن������ي ب��� »االأ

جنبي  خر« فهو االأ أّما المعني ب���»االآ أّيا كانت جن�صيَّتُه وديانتُه ومذهبُه وروؤيتُ������ه. ا ولغ������ًة وثقافًة، ا

أي�صاً. ومن هنا فالتركيز ين�صبُّ  أّياً كانت جن�صيته وديانته ومذهبه وروؤيته ا هوّي������ًة ولغًة وثقافًة ا

نا« العربي: ال�صوري، والم�ص������ري، والعراقي، والعماني، والخليجي... اإلخ بو�صف كلٍّ  عل������ى »االأ

جنبي: الفرن�صي والبريطاني وال�صمرقندي، والدانماركي... اإلخ  خر« االأ منهم عربياً، وعلى »االآ

بو�صف كلٍّ منهم اأجنبياً.
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ولى خر« في رواية الريادة ال�سورية الأ نا والآ »الأ

الغرب المتمدن وال�شرق المتخلف:

ولى هي: »غابة  ث������الث مدّونات �صردية �صورية من حلب تت�ص������ّدر م�صهد الريادة الروائية االأ

الحـــّق 1865« لفرن�صي�������س المّرا�س، و»لطائف ال�شـــمر في �شـــكان الّزهـــرة والقمـــر اأو الغاية في 

البداءة والنهاية�190م« لميخائيل ال�صّقال )1852- 1937م( و»�شـــانحة اأدب من �شـــاحة حلب« 

خر« الغرب المتمدن الذي  عمال �ص������ورة »االآ لمحم������د خور�صيد اأفندي الكردي. وتبرز هذه االأ

نا« العربي المتخلّف الرازح تحت نير اال�صتبداد، داعية اإلى مجاراة  ينع������م بالحرية، و�صورة »االأ

خذ بالعلم وباأ�صباب النه�صة. الغرب في التنوير واالأ

برز في نتاج المفّكر التنويري فرن�صي�س  وتمّث������ل »غابة الحق« اأولى هذه المدّونات العمل االأ

خر الفرن�صي الذي ا�صتمدَّ منه مفاهيمه  المّرا�س )1836- 1873(، بو�صفها تاأ�صياًل ل�صورة االآ

ن والحرّية والم�صاواة. فقد �صاف������ر من حلب التي كانت ترزح تحت  الليبرالي������ة ع������ن دولة التمُدّ

حكم االحتالل العثماني اإلى باري�س بغر�س درا�صة الطب، فوجد الفارق الكبير بين المدينتين، 

أّيما تاأثر باأفكار الثورة الفرن�صية، ومن هنا  أدباً ومدني������ًة وتاأثر ا وجذبت������ه باري�س فكراً وفل�صفًة وا

ولدت فكرة روايته »غابة الحق«. 

خر  اإن الغاب������ة ف������ي هذا الن�س، لي�صت �صوى تمثيل رمزي للتباي������ن بين قوى التمدن اأي االآ

نا( العربي الخا�ص������ع لالحتالل العثماني، فهي ف�صاء ُمتخيَّل  )الغ������رب( وقوى التخلف اأي )االأ

ن�صانية  ب������كل ما فيها من م�صاهد و�صخ�صيات واأح������داث. وهذا الف�صاء ُم�صبع بكل عنا�صره االإ

والطبيعية باأفكار التمدن والتنوير. بدءاً من العنوان »غابة الحق«، مروراً باأ�صماء ال�صخ�صيات: 

ملك الحرية، ملكة الحكمة، وزير المحبة وال�صالم، وانتهاء بالمفردات التي تتحول اإلى ثيمات 

نوار، والتمدن، والحق، والعدل، والم�صاواة. ولم تكن  مالزمة لخطاب الن�س مثل: الن������ور، واالأ

�ص������ارة اإلى اأن وطن الفيل�ص������وف هو مدينة النور )�س94( مجرد اإ�صارة عابرة، اإنما تعني في  االإ

ن التي يب�ّصر بها الموؤلف على ل�صان الفيل�صوف هي اأفكار  ول اأن اأفكار الحرية والتمدُّ المقام االأ

الثورة الفرن�صية التي تهّل من باري�س مدينة النور، كما كانت ت�صّمى.

وعلى الرغم من بع�س الم�صاهد الحوارية المطّولة، واال�صتطرادات الذهنية، فاإن الغنى المعرفي، 

والن�صيج ال�صردي التخييلي لهذا الن�س، والحبكة الدرامية القائمة على تج�صيد ال�صراع بين الحرية 

متاع والت�صويق،  �س، في اإطار من االإ واال�صتبداد، والعدل والظلم، والمحبة والكراهية، والتمدن والتوحُّ
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يمن������ح مدّونة »غابة الحق« �صبق الريادة في التاأريخ لتط������ور الرواية العربية بو�صفها الرواية الرائدة 

خر« من جهة ثانية. نا« ب����� »االآ ولى فّنّياً وتاريخياً من جهة، ولتناولها عالقة »االأ االأ

أثر اإعادة اكت�صاف المّرا�س م������ن جديد، وبعد الطبعة الخا�صة لروايته »غابة الحق«  وعل������ى ا

أثار  ولى، وبتقديمي في المرة الثانية، ا التي �صدرت بتقديم الدكتور جابر ع�صفور في المرة االأ

وما يزال يثير ردود اأفعال عدة. 

فكار التنويرية،  �صالحي������ة العلمانية، واالأ ويلتق������ي القدماء والمحدثون في تثمين النزعة االإ

ه، والتي تجد مرجعيتها الفل�صفية في فك������ر الثورة الفرن�صية، واأعالمها من  التي ب�ّص������ر بها ن�صّ

فولتير )1694- 1778م(، اإلى ج��ان ج�اك رو�صو )1712- 1778م(، وديدرو )1713- 1784م(. 

فكار التنويرية في »غابة الحق« ما زال������ت تكت�صب راهنيتها، و�صخونتها، في  ال �ص������ك اأن االأ

ن في  �صالحية والراديكالي������ة حتى االآ مجتم������ع مفّوت لم تنج������ح اأنظمته ونخبه ال�صيا�صي������ة االإ

أو ف������ي و�صعه على �صلّم التمّدن الذي ب�ّصر به المّرا�س في مدّونته قبل قرن ون�صف  دمقرطت������ه ا

فكار ما كان لها اأن تكت�صب هذا البريق في »غابة الحق« لو لم تُ�صغ فنياً  الق������رن. لك������ن هذه االأ

بم������ا يحقق جاذبيتها، ويو�ص������ع دائرة ا�صتقبالها من �صرائح مختلفة م������ن القراء. ولعلها الرواية 

ول������ى التي تك�صف عن �صورة الغرب المتمدن الذي ينعم بالحرية والم�صاواة في نظر الكاتب  االأ

و�صخ�صياته، و�صورة ال�صرق المتخلف الغارق في العبودية واال�صتبداد.   

وال يبتع������د ميخائيل ال�شـــّقال الحلبـــي )1852- 1937م( في روايت������ه: »لطائف ال�صمر في 

أو الغاية في البداءة والنهاية1907م« عما ج������اء في رواية المّرا�س من  هرة والقم������ر ا �ص������كان الزُّ

ط������رح لق�صايا التنوير، موازنا بين واقع الح������ال في حلب اأواخر القرن التا�صع ع�صر، وما ينبغي 

اأن تكون عليه لتلحق بركب التمّدن. في�صوغ على غرار المّرا�س عبر الحلم/ الروؤيا، حواراً بين 

خر  توّفى الذي يجيبه عن ت�صاوؤالته، ويحّدثه عن م�صاهداته في العالم االآ
ُ
ب الم�  واالأ

ّ
االبن الحي

خر )الغرب( ال������ذي ين�صده ال�صّقال متمّثاًل  ال������ذي ال يعدو اأن يك������ون �صورة لعالم التمدن اأي االآ

ف������ي الت�صامح الديني، والم�صاواة، والعلم الحديث، والق�صاء العادل، والتربية ال�صالحة، ومكننة 

الزراع������ة، وحرية ال�صحافة، والتج������ارة، ونبذ الحروب، و�صوى ذلك م������ن الق�صايا االجتماعية 

والفكري������ة وال�صيا�صي������ة التي ب�ّصر بها ع�صر النه�ص������ة. واإذا كان المّرا�س ينح������و منحى التلميح 

والترمي������ز، والتنويع في طرائق ال�صرد، فاإن ال�صّقال يميل اإلى المبا�صرة، ويكاد يكتفي بتوظيف 

ب من تقدم  أ ال�صرد اإلى منتهاه، موازناً بين ما يراه االأ ب واالبن من مبتدا أ�صلوب المناظرة بين االأ ا

نا« ال�صرق.  خر« الغرب، ومن عبودية وتع�صب وظلم في »االأ وازدهار ورقي ونظافة في »االآ
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أّما المدّونة الثالثة في رواية الريادة التي ت�صتر�صد باأ�صباب النه�صة في الغرب فهي »�شانحة  ا

اأدب مــــن �شــــاحة حلــــب« لموؤلفها محمد خور�صيد اأفندي الك������ردي، وهو واحد من الم�صلحين 

خيــــر من القرن التا�شــــع ع�شــــر. ومخطوطه  المتنوري������ن الذين عا�صوا ف������ي حلب في الربع االأ

�صالة والمعا�صرة بم������ا فيها معارف الغرب وعلومه. ويغلب  أنه مثقف جمع بين االأ ي������دل على ا

أاّل  أنها كتبت في العقد التا�صع من القرن التا�صع ع�ص������ر. وقد راأى موؤلف المخطوطة ا الظ������ن ا

أ�صلوب������ه منحى الق�صة الحوارية، ذات  تك������ون �صانحته فك������راً جامداً، اأو عظة مملة، فنحا في ا

ال�صخ�صي������ات المتميزة باآرائها وتكوينها وتوجهاتها الفكرية والنف�صية، وهي ثالث �صخ�صيات: 

ال������راوي: الذي يمثل �صخ�صية الموؤلف نف�صه، عارف: الذي يمثل الفكر الحر والراأي ال�صديد، 

وهام وا�صتجابوا  واأبــــو عمــــرو: الذي يمثل �صورة ناطقة عن العامة الدهماء الذين ركنوا اإلى االأ

لدواعي الخرافة والتقليد.

: عارف واأبي عم������رو ي�صتعر�س الموؤلف )الراوي( واقع 
ّ
ومن خ������الل الحوار بين �صخ�صيتي

أنفا�صها منذ منت�صف القرن التا�صع  المجتمع الحلبي في ظل الدولة العثمانية، التي بداأت تلفظ ا

�صالمي، وكان ل�صعفها ال�صيا�صي انعكا�صاته الوخيمة على  ع�ص������ر، وت�صعف عن حماية العالم االإ

الحياة االجتماعية والثقافية واالقت�صادية، فعّم الجهل وانت�صر الف�صاد، في الوقت الذي كانت 

وروبية - كما يرى الكاتب على ل�صان �صخ�صياته - تاأخذ باأ�صباب العلم والمدنية،  فيه البالد االأ

وته������ّدد العالم ال بقوتها الع�صكرية والتنظيمية فح�صب، واإنم������ا بما و�صلت اإليه من اختراعات 

وحققته من منجزات. 

ولى في �صورية وهي تُبرز  اإن ه������ذه المدّونات/ الروايات الثالث تمثِّل الري������ادة الروائية االأ

وروبي  خر« االأ نا« العرب������ي الرازح في التخلف والعبودية، واالنبهار ب��� »االآ النفور من �صورة »االأ

ر.  خذ باأ�صباب العلم والتح�صُّ المتمدن، متطلعة اإلى تمّثل ثقافته وال�صير على منواله في االأ

رواية الريادة الثانية ال�سورية

�شورة »الدونجوان«:

اإذا تجاوزن������ا الحدي������ث عن بواكير رواية الريادة في ع�صر النه�ص������ة التي ما زالت ميداناً 

أي�صاً يلفت االنتباه هو �صكيب الجابري  راء، فاإن اأول كاتب �صوري حلب������ي ا للبح������ث وتجاذب االآ

ولى: »نهم« عام )1937م(، التي تعد رائدة الريادة الثانية في  )1912- 1996م( في روايته االأ

أوُل روائي �صوري �صاغ عالقة  أ�صار غير دار�س وناقد اإلى اأن الجابري ا الرواي������ة ال�صورية. وقد ا
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خر«،  ن������ا« ال�صرق و»االآ ولى »نهم« ال تقارب �صورة »االأ ال�ص������رق بالغرب روائياً. لكن روايت������ه االأ

أّي �صخ�صية �صرقية اأو عربية، وحتى لو تمّحلنا في التاأويل وعددنا �صخ�صية  الغرب، وال تقّدم ا

اإيف������ان كوزاروف قناع������اً ل�صخ�صية الموؤلف نف�صه، ف������اإن هذه ال�صخ�صّية ال تم������ّت ب�صلة اإلى 

أو تتمايز عنه. فهي �صخ�صية  خ������ر ا أنها ال تت�صادم مع االآ الع������رب وعاداتهم وتقاليده������م، كما ا

ابن������ة �صرطها االجتماعي الغرب������ي، بما تحمله من قيم، وت�صلكه من �صل������وك. فالبنية الداللية 

تنحو منحى مختلفاً بعيداً عن ت�صوير عالقة ال�صرق بالغرب، منحى ي�صّب في ت�صوير نموذج 

لماني،  ّفاق والمغامر والم�صتهت������ر، النموذج الذي يتخفى وراء �صخ�صّية الكاتب االأ خر« االأ »االآ

�صباني حيناً اآخر، بغر�س ا�صطياد من يقعن في دائرة  والمو�صيقي الرو�صي حيناً، وال�صابط االإ

اإعجابه لنيل مراده منهن، ثم االن�صراف عنهن من دون تاأنيب �صمير. اإنه �صخ�صية »دونجوان« 

ن�صانية  أدبية عدة، تلك ال�صخ�صية الت������ي فارقت كينونتها االإ النمطي������ة التي تحفل بها اأعمال ا

لت�صب������ح مفهوم������اً اأو م�صطلحاً نظرياً ي�صير اإلى الرجل الذي ال ه������ّم له �صوى مطاردة الن�صاء 

واإيقاعهن في �صباكه.

حداث، والف�صاء المكاني، تحيل كلها على مجتمع غربي مح�س،  فال�صخ�صيات، واالأ

أو لتراثه وعاداته وتقاليده. ولو حذفنا ا�صم الموؤلف وو�صعنا  ال مكان فيه لل�صرق، وال لهمومه، ا

اأي ا�صم اأجنبي على الرواية بدالً منه لما تغّير �صيء، ولبدا ذلك اأقرب اإلى اأجواء الرواية وبنيتها 

ال�صردية والداللية.

أة الغربية اإذ يظهرها  أ�صار بع�س الدار�صين اإلى اأن الجابري قّدم �صورة م�صّوهة للمرا وق������د ا

أنها  بمظه������ر الم�صتهترة بما لديه������ا من قيم ومعايير، والالهثة وراء ملّذاتها حتى يخّيل للقارئ ا

م�ص������اع م�صتباح للرجل الو�صيم القادم م������ن ال�صرق. ومثل هذا الراأي/االته������ام، ال ي�صمد اأمام 

أة الغربية واهتماماتها، فمنها  الق������راءة المتاأنية للرواية، التي تك�صف عن نماذج متعّددة للم������را

دب، ومنها ما يهتم بالفل�صفة، وهي في معظمها نماذج  م������ا يهتم بالمو�صيقا، ومنها ما يهتم باالأ

نها في  ������رة في �صلوكها ونمط عي�صها، وتثير التعاطف معه������ا ال النفور منها، الأ رقيق������ة ومتح�صّ

ّفاق كوزاروف. لة �صحايا لعبث وتحلّل وا�صتهتار الرجل االآ المح�صّ

خر/الغرب فح�صب؟ هذا ما يف�صح عنه برنامجها ال�صردي،  هل اأرادت »نهم« تقديم �صورة االآ

حداث وال�صخ�صيات باأبعادها  وف�صاوؤها الزماني/المكاني، وحبكتها التي تنتظم من خاللها االأ

الدرامية والنف�صية التي تتمحور حول الحب والخيانة والوفاء والعاطفة والواجب. 
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ثنية والدينية والثقافية بين البطل المحوري  ومن هنا يمكن اأن نف�ّصر غياب التناق�صات االإ

ألي�س، هيلدا، مادي، دينيز...!  كوزاروف ومعجباته: الراهبة اإيفلين، غريت������ل، هيرتاه، دورتيا، ا

وف������ي الوقت الذي غابت فيه تلك التناق�صات ب������رز االهتمام بر�صد تحّوالت النف�س و�صراعها 

أة الغربية،  م������ع ذاتها ومحيطه������ا ورغباتها، ومن خالل هذا ال�صراع قّدمت »نه������م« �صورة للمرا

خر، وحريتها في الت�ص������ّرف بج�صدها بعيداً ع������ن �صلطة الموؤ�ص�صة  أته������ا و�صدقها م������ع االآ بجرا

الديني������ة والبطريركية واالجتماعية. وه������و ما يكوِّن تناق�صاً �صريحاً ومعلن������اً مع واقع و�صورة 

أة الغربية  أراد من خالل تقديمه للمرا مجتمع الحرملك العربي في ذلك الزمن، ولكاأن الجابري ا

اأن يلقي بحجر ثقيلة في قاع ذلك المجتمع فيهّزه ب�صّدة من اأعماقه. ولعل هذا ما يف�ّصر ردود 

الفعل المتناق�صة تجاه روايته باأبعادها التنويرية، اإذ عّدها بع�صهم رواية �صاقطة ورمى كاتبها 

خر كلمة كلمة حتى اآخرها. بالفجور، فيما حفظها بع�صهم االآ

وعل������ى من������وال الجابري ين�ص������ج �صب������اح محي������ي الدي������ن )1925- 1962م(، روايته »خمر 

نا« العربي )الدونجوان( ف������ي بالد الغرب وهي ت�صور  ال�صب������اب1959م« التي تق������ّدم �صورة »االأ

رحل������ة بطله من حلب اإلى باري�س بغر�س اكت�صاب مهارات تطوير �صناعة ال�صابون، وهناك يقع 

ف������ي الحب على غرار بطل الطيب �صالح في »مو�ص������م الهجرة اإلى ال�صمال« ال�صادرة بعد �صبع 

�صن������وات من »خمر ال�صباب«. وتبرز التعار�صات في »خمر ال�صباب« عبر ثنائية ال�صرق والغرب 

نوثة والرجولة، والحب  والما�صي والحا�صر، وال������روح والج�صد، والواقعية والرومان�صي�������ة، واالأ

والزواج، وال�صيوعية والليبرالية.  

أبعاده الدرامية من تباي������ن ال�صخ�صيات، وتنّوع الطباع  ي�صتم������د ال�صرد في »خمر ال�صباب« ا

والمي������ول، واختالف وجهات النظر. ففي الوق������ت الذي نجد فيه �صخ�صية »فوؤاد« تنحو منحى 

أة، فاإن �صخ�صية وليد تنحو منحى واقعياً براغماتياً. مما يجعل  رومان�صياً في عالقتها مع المرا

من فوؤاد نموذجاً )دونجوانياً( عربياً في محاكاته للغرب. وهذا ما يف�ّصر لنا من ناحية ارتباط 

فوؤاد بال�صوي�صرية »مادي« التي توؤثر الروح على الج�صد، وارتباط وليد ب� »ماريان« الغارقة في 

أنها ال تقّدم �صورة  جحيم الج�صد وملّذاته، كما يعّزز من ناحية ثانية قراءتنا لهذه الرواية على ا

أة في ال�صرق  ن�ص������ان رجاًل وامرا العالق������ة بين ال�ص������رق والغرب فح�صب بقدر ما تقّدم جوهر االإ

والغ������رب، حينما يو�صع اأمام اختيارات عّدة تدفعه اإلى التكّيف مع موروثه و�صرطه االجتماعي 

أو اإلى التمّرد عليهما ب�صيغة من ال�صيغ.  ا
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أ�صبه بروايته، وم�صاً �صماوياً خاطفاً في ليلة مظلمة، �صريعة  كانت حياة �صباح محيي الدين ا

ف������ي اإيقاعها، ثرّية في محتواها واإيحاءاتها، مثيرة في اأحداثها، غام�صة في م�صائر اأبطالها، 

وه������ي قبل كل هذا وذاك رحلة معرفية ممتع������ة في مجاهل النف�س الب�صرية، ودعوة للحوار مع 

ب من اأي طرف كان.  خر، ونبذ التع�صّ االآ

خر الم�شتعمر الجديد: �شورة االآ

خر«  نا واالآ أّن عدًدا من الروايات ال�صورية ا�صتمرت في ر�صد اإ�صكالية »االأ �صارة اإلى ا تجدر االإ

ولى »الم�صابيح الزرق«، التي  من زاوية العداء للغرب بو�صفه م�صتعمراً، منها رواية حنا مينه االأ

تك�صف ممار�صات اال�صتعمار الفرن�صي وتقدم الوجه الب�صع لهذا اال�صتعمار �صواء ما اقترفه في 

�صورية اأم في الب������الد العربية، وهو يحّمله الماآ�صي االجتماعية واالقت�صادية التي اأودت بحياة 

كثيري������ن ومنهم بطل روايته »فار�������س«. كما تقدم �صورته بو�صفه محت������اًل لبالدنا في الما�صي 

آثارنا في الحا�صر. وهو ما �صورته رواية ن�صال ال�صالح »جمر الموتى« اإذ اأبرزت  وناهباً لكنوز ا

ال�ص������راع الرئي�������س بين اال�صتعمار باأقنعت������ه الجديدة، واأعوانه في الداخ������ل من جهة، وال�صعب 

العرب������ي بتاريخه وتراثه واأحالمه من جهة ثاني������ة. فالكابتن جيرار في الجي�س الفرن�صي الذي 

بتر �صاق الحاج فار�س ت�صفياً منه، هو جيرار الدبلوما�صي العائد اإلى وطننا من جديد ال ليمثل 

آثارنا، وتاريخنا، وجمر موتانا. ذل������ك الجمر الذي هو في وجه من  �صف������ارة بالده، ب������ل لي�صرق ا

أبرز  مة و�صعلة كفاحها، واإرث �صهدائها. وتعد رواية فايزة داود »ريح �صرقية« من ا وجوهه روح االأ

الرواي������ات الن�صوية التي ا�صتعادت حقب������ة اال�صتعمار الفرن�صي في �صورية، وال�صّيما في ال�صاحل 

أ�صاليبه المتعددة في ك�صب منا�صريه واإدامة احتالله للبلد. ال�صوري كا�صفة عن اأقنعته وا

خر«،  نا واالآ تلك وقفة على عدد محدود من مجمل روايات �صورية كثيرة تناولت �صورة »االأ

ه������ذه ال�صورة التي كانت ديدن كّت������اب الخم�صينيات وال�صتينيات، وما ت������زال حتى اليوم ت�صغل 

اهتمام عدد من الكتاب.

خر في الرواية الخليجية نا والآ الأ

�صحي������ح اأن الرواية الخليجية حديثة العهد قيا�صاً اإلى ن�ص������اأة الرواية ال�صورية والم�صرية، 

م نم������اذج روائية متعددة في  أنه������ا ا�صتطاعت خ������الل مّدة وجيزة اأن تلح������ق بركبهما، وتُقدِّ اإاّل ا

أبرز �صواغلها منذ  خر«، بل كانت ا نا واالآ مو�صوعاتها وتقنياتها الفنية، ولم تغب عنها »�صورة االأ

ولى »�صاهندة« لرا�صد عبد اهلل ال�صادرة في عام )1971م(. ماراتية االأ الرواية االإ
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مارات بحكم موقعه������ا الجغراف������ي، واإطاللتها على  فف������ي هذه الرواي������ة تاأكي������د اأن االإ

البح������ر، وتنوع ت�صاري�صها ما بين ال�صاح������ل والبادية وال�صحراء من جهة، والتنوع ال�صكاني 

خر �صواء في محيطها العربي اأم عبر  الديموغرافي من جهة ثانية كانت على احتكاك باالآ

أّياً كانت جن�صيت������ه بو�صفها ف�صاء ُم�صيفاً ونافذة للتوا�صل  أو اإقامته فيها ا جنبي ا م������رور االأ

مع �صعوب العالم.

خر الفار�صي الذي يق�صد  قرب اإلى الحكاية منها اإلى الرواية، �صورة االآ تُبرز »�صاهن������دة« االأ

أ�صرته بحثاً عن الرزق، فيقع �صحية النّخا�������س �صالم الذي باعه مع ابنته  مارات م������ع ا �صاح������ل االإ

�صاهن������دة وزوجته جميلة اإلى تاجر اللوؤل������وؤ ح�صين بعدما اأنقذهم من الغ������رق. وتك�صف الرواية 

أ�صد حاالته فقراً وجوعاً اإلى  ماراتي من خالل �صخ�صية �صالم ال������ذي كان يعي�س ا نا« االإ ع������ن »االأ

الحد الذي كان ي�صطر فيه مع �صديقه محمد اإلى �صرقة اأكفان الموتى من المقابر بعد دفنهم 

أ�صرة الطفلة »�صاهندة« اإل������ى �صاحل الخليج واإنقاذ  لبيعه������ا والعي�س بثمنها، لذلك كان و�ص������ول ا

�صال������م لها م�صّوغاً كافياً لبيعها في ذلك الزمن ال�صعب ال������ذي ال تنطبق عليه معايير اليوم. ما 

أنها اأول رواية  يهمن������ا في هذه الرواية لي�س المحاكمة االأخالقية ل�صخ�صياتها، بل االلتفات اإلى ا

نا«  جنبي المختلف لغة وثقافة وهوية، واأول رواية تبرز التناق�س الحاد بين »االأ خر االأ تُعنى باالآ

خر بو�صفه عبداً و�صحية  بو�صف������ه مالكاً و�صيداً على اأر�صه على الرغم من فق������ره وجوعه، واالآ

لمغادرته حدود وطنه. 

ماراتية اأمنيات �صالم »حلم  خر البريطاني في رواية االإ خر الفار�صي اإل������ى �صورة االآ ومن االآ

أبعد حد، بل كريهة وتبعث على اال�صتياء فهو  كزرق������ة البحر«، اإذ تبدو هذه ال�صورة �صلبية اإلى ا

أو بالم�صتعمر كما كان يو�صف في  تارة يُنعت بالكافر، وتارة بالل�س الذي جاء لي�صرق كل �صيء، ا

خطاب������ات عبد النا�صر التي يحبها وال������د ال�صخ�صية المحورية التي ينه�س ال�صرد على ل�صانها 

آنذاك  ب�صمي������ر المتكلّم الذي يوهم بتطابق �صخ�صية البطلة مع �صخ�صية الكاتبة: »كان الكافر ا

نكليز في  أنه كان يحكي باأن وجود االإ �صقر... �صديقتي اأخبرتني عن والدها ا نكليزي االأ ه������و االإ

البل������د �صرق������ة بحد ذاته مهما فعلوا... لم نرتح لوجودهم دقيق������ة واحدة«، )�س17(. »كان اأبي 

�صفر كلون الكالب كما  حينذاك التاجر اليافع يعجب ببندقية جون ولم يكن يحب لون �صعره االأ

نكليزي �صيفاً ثقياًل لم يعّدوه م�صتعمراً اإال في خطابات عبد النا�صر...  كان يقول دائماً. كان االإ

اأبي يحب عبد النا�صر«، )�س34(.
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نكليزي  نكليزي فكانت تدل على ا�صتخفاف االإ خر االإ ماراتي في نظر االآ نا االإ أم������ا �صورة االأ ا

به وال�صحك على �صذاجته المفرطة كما ت�صير الراوية، )�س34(. 

أو�صع واأكمل في  جنبي بو�صفه م�صتعمراً ال غير �صتت�صح معالمها على نحو ا هذه ال�صورة لالأ

رواية مي�صون �صقر »ريحانة«، التي توظف فيها ثالثة ن�صو�س تاريخية من خارج المتن الروائي 

مارات بالتعاون معهم  نكليز حكام االإ أولها باإلزام االإ ومت�صابكة معه داللياً في اآن معاً، ويتعلق ا

�صماء والم�صميات التي اأطلقها  لمراقب������ة البحر، ومنح حق اللجوء للعبيد. ويتعلق ثانيه������ا باالأ

مارات« منها: »�صاحة القر�صنة« و »الم�صيخات المت�صالحة«، و»اإمارات  البريطانيون على »االإ

ال�صاح������ل المته������ادن«، و»�صاحل الهدنة«. كما يحدثنا عن �صبب وج������ود النفوذ البريطاني في 

مارات منذ )1820م( ال������ذي يتمثل ح�صب زعمهم في المحافظة على اأمن البحار  منطق������ة االإ

مور الداخلية للمنطقة. وثالثه������ا ي�صير اإلى عدم قدرة البريطانيين على  دون التدخ������ل في االأ

نكليزي بو�صفه  خر االإ معرفة الواقع االجتماعي للنا�س في هذه المنطقة. وهنا تبدو �صورة االآ

مارات، وتتدخل في �صوؤونها ب�ص������كل �صافر، وفي المقابل  ق������وة ع�صف تفر�س نف�صه������ا على االإ

جنبي �صعبياً، ومت�صالحة معه  ماراتي غير را�صية على هذا الح�صور االأ نا( االإ تبدو �صورة )االأ

ر�صمياً.

ماراتي  نا« االإ ف������ي رواية حارب الظاهري »ال�صعود اإلى ال�صماء« �صتبدو العالقة بين »االأ

أة على تعدد جن�صياته وعقائده المحور الرئي�س للمتن الروائي  أو امرا جنبي رجاًل ا خر االأ واالآ

خر  ف������ي ف�صاءاته المكانية المتعددة والموزعة ما بين اأمري������كا واأوروبا. وتتراوح �صورة االآ

جنب������ي ما بي������ن االنبهار بانفتاحه ومهادنت������ه من جهة، واإلحاده وت�صيُّئ������ِه من جهة ثانية،  االأ

ماراتي في بالد الغربة التوُق اإلى العودة اإلى ال�صحراء واإلى  نا العربي االإ فيم������ا يع�صف باالأ

جنا�س  ذان ينطلق من الم�صاجد: »طريقن������ا كان اإلى بلد مهادن لكل الطوائف واالأ �صم������اع االأ

ين�ص������اب لها كل انفت������اح. كنا ننبهر بكل �صيء وكنا نتوق اإلى حياتن������ا البدوية ونحلم بالعودة 

ذان و�صوت القراآن يرت������ل ترتياًل...«،  اإل������ى ال�صحراء... وكنا نت������وق اإلى �صماع �ص������وت االأ

جنبية ما بين الجميلة الملحدة المفرطة في الحديث  أة االأ )�������س24(. كما تتعدد �صور المرا

حب������ة للنقا�صات الطويلة مثل: 
ُ
أو الملتزمة دينياً بم�صيحيتها والم� مث������ل »هيلين«، )�������س35( ا

مريكي الذي ال يخلو تعامله مع  »ميري«،)�������س49(. وتقف الرواية عند �صورة اليه������ودي االأ

العربي من عن�صرية وا�صحة.
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آخ������ر ال�صهر/حكايات يناير« التي ت�صرد فيها قرءاتها  وتنف������رد با�صمة يون�س بروايتها »حتى ا

خر �ص������واء اأكان موؤلفا اأم بطاًل  وروؤيته������ا ل�ص������ت وثالثين رواية معظمه������ا اأجنبي، تُبرز �صورة االآ

نا الخليجي  أبرز تلك الرواي������ات التي تتمثل فيها عالق������ة االأ أبط������ال تلك الرواية، ولع������ل ا م������ن ا

خر الفلبيني هي رواية الكويتي �صعود ال�صنعو�صي »�صاق البامبو« التي ت�صور اإ�صكالية الهوية  باالآ

م فلبينية واأب كويتي  أنه اب������ن الأ واالنتم������اء من خ������الل �صخ�صية ال�صاب هوزيه ال������ذي يكت�صف ا

نها كانت مجرد خادمة في بيت جده، وال يليق  تزوجها �صراً واأنجبه منها، ثم تخلى عنه وعنها الأ

نا الكويتي،  خر الفلبيني بو�صفه �صحية لالأ بمقام العائل������ة اأن يُن�صب اإليها! وهنا تبدو �صورة االآ

كما تبرز التناق�صات العرقية والطبقية في اأوج حاالتها.

وت�ص������ور الروائيـــة الُعمانية جوخـــة الحارثي في روايتها »�شـــيدات القمـــر« بدايات التدخل 

اال�صتعماري البريطاني في ُعمان منذ ع�صرينيات القرن الع�صرين بدءاً من اتفاقية ال�صيب عام 

)1920م( ومروراً باتفاقية التنقيب عن النفط عام )1950م(، وما تبعها من تكوين جي�س با�صم 

»م�ص������اة م�صقط وعمان« للدفاع عن ال�صركة التي تقوم باأعمال التنقيب، وانتهاء بالمعارك التي 

نكليز وطائراتهم وق�صفهم الذي طال  خ�صر في مواجه������ة االإ خا�صه������ا العمانيون في الجبل االأ

مًة بذلك ال�صورة الب�صعة لال�صتعمار  منطقتي نزوى ونخل واأودى بحياة كثير من العمانيين، ُمقدِّ

نكليزية التي تت������ودد اإلى الُعمانيين مثل  البريطان������ي، على الرغم من تقدي������م بع�س النماذج االإ

نكليزية ال�صيد »بيل«. �صخ�صية مدر�س اللغة االإ

خر البريطاني  نا العماني باالآ أّما الرواية الُعمانية التي تن�صبُّ في مجملها على عالقة االأ ا

�صيوي من جه������ة ثانية، فهي رواية �صعود بن �صع������د المظفر: »رجل من اأر�س  م������ن جهة، واالآ

نكليزية التي تعمل في �صركات ُعمانية،  أة االإ الرم������ال« التي ير�صد فيها �صوراً متعددة للم������را

وتعي�������س عالقات جن�صية متعددة �صواء مع بطل الرواية )�صعد ال�صغير( اأم مع �صواه، مقدمة 

بذل������ك نموذجاً مفارقاً للعادات والتقاليد الُعمانية، و�صادم������اً للرجل الُعماني الذي يحكمه 

الن�صق الذكوري للمجتمع.

�صيوية التي ال يهمها اإاّل جمع المال  كما تر�صد هذه الرواية نماذج �صلبية عدة من العمالة االآ

ب������اأي و�صيلة كانت، مما يدفع بطل الرواية اإل������ى كراهيتها والتحذير من خطرها على المجتمع 

مور كالمعتاد، لكن  آ�صيوي اآخر، مكان المدير ال�ص������ارق والهارب، رجِعت االأ الُعمان������ي: »... حلَّ ا

أو دائرة العمل، واأرى ال�صباب يتدافعون  نف�ص������ي �ُصحنت حقداً، كن������ُت عندما اأذهب اإلى الهجرة ا
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ر�س فجاأة  أ�صعر بغ�صة، كم من م������رة، تمنيُت، اأن تن�صق االأ جانب، ا لتخل�������س معامالت هوؤالء االأ

أُت اأنظر اإلى كل اأجنبي  جانب، نعم، تبلعهم وتنظف البالد منهم. وِمن تلك اللحظة، بدا وتبلغ االأ

بريبة، ريبة فيها ُدعاء عليهم«، )�س60(. 

نا« العربي الم�سري في رواية »قمر على �سمرقند« �سيوي و»الأ خر الآ �سورة الآ

يخو�������س الروائي الم�صري محمد المن�صي قنديل في روايته »قمر على �صمرقند« مغامرة 

�صيوي  خ������ر« االآ فّني������ة على م�صتوى الم�صم������ون وال�صكل، فيقارب ف������ي الم�صمون ف�صاء »االآ

المغاي������ر جغرافي������اً وب�صرياً، والم�صبع بعب������ق التاريخ،  فهو ينطلق م������ن القاهرة  ويتوزع على 

آ�صي������ا الو�صطى هما: بخارى و�صمرقند، اللتين ي�صتلهم منهما  أه������م حا�صرتين اإ�صالميتين في ا ا

اأح������داث روايته، فيرحل في ما�صيهم������ا البعيد والقريب، وير�صد اإيق������اع حا�صرهما، ويتتّبع 

تحوالتهم������ا االجتماعية وال�صيا�صية من������ذ وقوعهما تحت الهيمن������ة ال�صوفييتية حتى �صقوط 

منظومة الدول اال�صتراكية، من خالل �صخ�صيات روائية ناب�صة بالحياة، ومكتنزة بالتجارب، 

�صرة ن�صغي اإلى  ومتف������ّردة بخ�صو�صيتها ومخزونها المعرف������ي والتراثي. وعبر عين الفنان االآ

دعية التي تتردد في مقامات النق�صبندي، و�صاه زندا،  وقع حوافر جياد تيمورلنك، و�صدى االأ

وقب������ة بيبي خاتون، كما نرى ال�صواهد الحجري������ة ال�صتالينية التي تمّجد اال�صتراكية، وتنتظر 

أبداً.  وهكذا تتو�ّصح الرواية ب�صراعات ال تنتهي بين ما�س ما زال يمار�س  �صم�ص������اً لم ت�ص�رق ا

نا العربي الم�صري في  تاأثي������ره، وحا�صر يح������اول اأن يمحو كل �صيء. كا تبرز فيها �ص������ورة االأ

�صيوي الم�صلم. خر االآ مقابل �صورة االآ

خر متمثلة ب�صخ�صية »نور اهلل«، فهو ال يكتفي بالحديث  ياأ�صرنا الراوي بتقديم �صورة هذا االآ

حيان يتحّدث عن نف�صه، فينقل حديثه مبتعداً  عنه من زاويته الخا�صة، بل يدعه في كثير من االأ

حادية لل�صخ�صية، تاركاً لها حرية الكالم والتعبير عن ذاتها كما هي، ال كما يراها  عن الروؤية االأ

هو فح�صب، وهذا التنّوع في تقديم ال�صخ�صية عبر اأكثر من منظار يجعلها اأكثر غنى ور�صوخاً 

في ذاكرة المتلقي، اإذ تتحول الكلمة الروائية نف�صها على ل�صان ال�صخ�صية اإلى مو�صوع ت�صوير 

لغ������وي يف�صح عن نبرتها الخا�صة التي تمنحه������ا نكهتها وفرادتها بالقدر الذي تك�صف فيه عن 

موقعها االجتماعي والثقافي وميولها ومكوناتها الفطرية والمكت�صبة.

ب باأبي  ف������ي الطري������ق من ط�صقند اإلى �صمرقند نتع������ّرف اإلى نهر »اآموداري������ا« الذي يلقَّ

نه������ار جميعاً، كم������ا نتعّرف اإلى نماذج من ال������كازاخ والتتار والطاجي������ك والرو�س. وتبرز  االأ
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�صخ�صية »يارا« الغجرية مثل نجمة �صاطعة في ليل معتم، فتدخلنا معها اإلى طقو�س الغجر 

عجاب المتبادل بين  وعاداته������م واأفكارهم ومعتقداتهم، من خالل �صرد غنائ������ي مو�ّصى باالإ

ن الطريق حافل بالمفاجاآت وبلحظات اللقاء والفقد،  الراوي وما تثيره فيه من م�صاعر. والأ

�صى  فاإن العالقة التي بداأت بين الراوي »علي« والغجرية »يارا« �صرعان ما تنتهي، مخلّفة االأ

العمي������ق، ومحّفزة في الوقت نف�صه على الم�صي مع »نور اهلل« في هذه المغامرة المجنونة 

حتى النهاية.

وتنفتح عالقة الراوي على ف�صاءات جديدة، حيث يتعرف في �صمرقند اإلى »طيف« النادلة 

أولغا« الرو�صية، كما يتعرف اإلى »فالح« العربي الذي  في مطعم الفندق الذي ينزل فيه، واإلى »ا

ي�ص������رف عل������ى م�صروع خيري. وتن�صاأ بينه وبين طيف عالقة ح������ب بعدما وقفت اإلى جانبه في 

البح������ث عن »ناديا« ابنة الجنرال ر�صيدوف الهاربة من والديها، وفي هذه المعمعة من البحث 

والفق������دان واللقاءات ي�صتعيد الراوي ذكريات������ه ال�صجية في م�صر، وتح�صر هنا عالقته بفايزة 

التهامي، و�صلمى جوهر وما تركته من و�صم في الروح والذاكرة ال يمحى.

�صى وال�صجن، والمو�صاة بغنائية عذبة  وبحكاية الراوي تنته������ي الرواية المفعمة بالحب واالأ

أين تم�صي  �صئلة ال�صعبة ف������ي الزمن ال�صعب: اإلى ا أ االأ قلم������ا نجدها في نثرنا المعا�صر، لتبدا

»�صمرقن������د« الموؤرجحة بين ما�س اإ�صالمي عريق، وحا�ص������ر يحاول اجتثاث تاريخها وثقافتها؟ 

أ�صرار  وه������ل ا�صتطاع �صعاع »قمرها« النحا�صي اأن ي�صيء خفايا التحوالت المت�صارعة، ويك�صف ا

ال�صخ�صي������ات الغام�صة الم�صكونة بهاج�س التمرد وك�صر الحواجز دون التفكير بالعواقب؟ 

وم������ا الم�صير الذي ينتظر »ن������ور اهلل« واأمثاله ممن فقدوا اأدواره������م وهّم�صتهم الحياة بق�صوة 

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

�صالمية العريقة  التهام������ي بعد عودته اإلى م�صر؟ وما الذي يجمع ويفرق بين هذه الحوا�صر االإ

أ�صئلة وغيرها كثير ال تطرحه������ا الرواية واإنما تثيرها  )�صمرقن������د، وبخارى، والقاه������رة(؟، تلك ا

خر الذي تربطنا به الح�صارة العربية  ن������ا باالآ ف������ي ذهن المتلقي لتقديم اإجابات عن عالقة االأ

�صالمي������ة، وما ت�صتدعي������ه هذه العالقة من مّد الج�صور والحوار مع������ه ال القطيعة التي توّلد  االإ

نا« العربي  أبناء الح�صارة الواح������دة، وال�صّيما اأن كاّلً م������ن »االأ الجف������اء - وربما العداء- م������ع ا

�صالمي تربطهما ح�ص������ارة اإ�صالمية م�صتركة، ويبدوان في ه������ذه الرواية �صحية  خ������ر« االإ و»االآ

�صالمي. جنبي غير االإ التدخل االأ
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ــر في رواية »دي�ســكولند«  �ســكندنافي المـُـهجَّ خر« الإ نا ال�ســرقي الم�ســتبد و»الآ �ســورة الأ

للعراقي اأ�سعد الجبوري

أ�صعد الجبوري منحى جديداً ومختلفاً عما �صبقه من روايات ت�صور عالقة  ينح������و الروائي ا

خر« في اأعالي بحر  أر�������س »االآ خر« مت�صائ������اًل: كيف تتحول »اأر�س الدي�صكو« / ا ن������ا« ب�� »االآ »االأ

 جاذب ومالذ للغرباء الهاربين من اأنظمة اال�صتبداد في الجنوب، اإلى 
ّ
ال�ّصمال من ف�صاء مكاني

ف�صاء ط������ارد ومملكة للظالم، واال�صتئثار بال�صلطة، والقتل على ال�صبهة اأو من دونها؟ ذلك هو 

ال�صوؤال الذي تجيب عنه روايته. 

أّولها يتمحور  أن�صاق �صردّية: ا تت������وزع ف�صول الرواية على م�صتوى المتن الحكائي في خم�صة ا

ح������ول �صخ�صّي������ة »مالك« المهاجر من بالد ما بي������ن النهرين اإلى »دي�صكوالن������د«. وثانيها حول 

�صخ�صّي������ة ابنه »المثّنى« من زوجته الدي�صكوالندي������ة »جينفر�س« ومعاناته من العن�صرّية ب�صبب 

لون������ه! والثالث حول»طورو�س« المهاجر من الجنوب ال������ذي اختطف ال�صلطة في »دي�صكوالند« 

بتواط������وؤ مع زوجة »جوكري�س« قائد الحركة االنقالبية على الملك. والرابع حول �صوني الهاربة 

آدم ال�صومري« المكلّف بكتابة  م������ن »دي�صكوالند« اإلى المغرب العربي، فلبنان. والخام�س حول »ا

رواية عن الدكتاتور»طورو�س«. 

ويك�ص������ف الن�صق الراب������ع في هذه الرواية حول �صونيا على نح������و خا�س عن �صورة الجنوب 

ن�صان������ي بينهما من خالل ال�صغيرة  �صكندنافي، وعن التفاعل االإ العربي في عي������ون ال�صمال االإ

»مون������و« التي �صرعان ما تتحّدث بلغة اأهل ال�صحراء وتكت�صب عاداتهم وتقاليدهم، ومن خالل 

�صبك������ة العالقات االجتماعية الوا�صعة الت������ي تحيط باأمها »�صوني« في بي������روت، مثل: »الوزير 

قي�ص������ر فريد وزوجته هالة قي�س �صاحبة غالي������ري »ال�صمعة الزرقاء«. وعي�صى المع�صوق مدير 

وكالة للطيران، و�صهاد فواز مديرة لبنك تجاري. و�صعيد وجدي الذي يعمل في تجارة الذهب 

والتوكي������الت البحرية، اإ�صافة اإل������ى الدكتور ممتاز ال�صرقي الذي يمل������ك محطة تلفازية وداراً 

وبرا«، )�س204(. �صراف على دار االأ للن�صر. و�صوالنج الجوزي التي كانت تتولى االإ

وباختب������ار كلٍّ من »�صوني« و�صديقتها »لونا« للغرب وال�صرق في رحلتهما الطويلة، تتبادالن 

الر�صائل التي تك�صف عن التناق�س من جهة والتكامل من جهة ثانية بين هذين العالمين. ففي 

الوق������ت الذي يبدو فيه ال�صرق روحانّياً وعاطفّياً و�صاح������راً وم�صتعاًل بالرغبات الج�صدّية التي 

ال يمك������ن الخروج م������ن اأقفا�صها، فاإن الغرب ال يعدو اأن يكون في نظر »لونا« �صوى: »�صيخوخة 
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أّما »�صوني« فترى ال�صرق  مبكرة للم�صاعر والحّب والمال وال�صهرة والروح والّرفاه«، )�س267(. ا

خر، ما دام العدل  والغرب لوحة واحدة في ق�صمين: »وال ي�صح لن�صف اللوحة التهام الن�صف االآ

راء و�صواها عن ال�صرق والغرب �صوت  يق�ص������ي ب�صرعية التقا�صم«،) �س268(. وتعك�س تل������ك االآ

الراوي/ الكاتب، ونبرته ولغته اأكثر مما تعك�س منطوق �صخ�صّياته الروائية. 

آراء »�صوني« و»لونا« تتوالى �صور  وفي �صياق هذا الن�صق اال�صت�صراقي الذي ي�صّور مواقف وا

الهجرة، وتّت�صع من الغرب اإلى ال�صرق ب�صبب ممار�صات الحاكم الم�صتبد »طورو�س« وتتكّون في 

المنفى جماعات المعار�صة ال�صيا�صية والم�صلّحة الدي�صكوالندّية، المناوئة للحكومة.

أت������ي تقنية الر�صائل المتبادل������ة بين �صوني ولونا لتك�صف عن وجه������ات نظر مختلفة بين  وتا

م من زوايا ومنظورات  المترا�صلي������ن، بما تعر�صه من �صور لل�صرق والغرب تلك ال�صور التي تُقدَّ

جديدة على الّرغم من تنا�صها مع عدد من الروايات التي ان�صغلت بت�صوير العالقة بين الغرب 

أو ال�صمال والجنوب. وال�صرق ا

خر قد تعددت �صورها، بل  وهكذا نالحظ اأن ا�صتغال الروائيين العرب على العالقة مع االآ

قدم������ت �صوراً جديدًة لم تُعَن بها رواي������ات الريادة، ولم تعد تنح�صر في �صورة العربي المنبهر 

خ������ر والالهث خلف ن�صائ������ه فح�صب، بل تعدت ذلك اإلى الك�صف عن اأنماط تفكيره و�صلوكه  باالآ

ومواقف������ه من ق�صايانا، وت�صوير التناق�صات الحادة معه على م�صتويات عدة، بدءاً من ال�صلوك 

فكار والمواقف ال�صيا�صية. اليومي ومروراً بالعقيدة واالأ
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يتمح���ور النم���و باتجاه �ص���اعد نح���و ا�ص���تكمال الطفل وظيفته ف���ي الحياة لي�ص���بح ذاك 

ن�صانية يتقّدم  ن�ص���ان القادر على القيام بمتطلباتها. والنمو حالة كّلية �ص���املة للع�صوية الإ الإ

بتناغم وان�صجام بين جميع مكّونات هذه الع�صوية النف�صية والعقلية والج�صدية. وعادة ُيقا�س 

النم���ّوان النف�ص���ي والعقلي لدى الطفل من خالل قيا�س نموه الج�ص���دي، ذل���ك اأن اأيَّ اختالل 

م للمجتمع اإن�ص���انًا ناق�ص���ًا يكّون عبئًا  عاقة التي تقدِّ ف���ي التكام���ل بين الطرفين يوؤدي اإلى الإ

عليه. وفي �صبيل هذا القيا�س ُو�صعت جداول لمرحلة ما قبل المدر�صة تقي�س النمّوين العقلي 

والنف�ص���ي بالنمو الحركي، فهناك ن�ص���ٌج حركيٌّ ل بدَّ اأن يبديه �ص���لوك الطفل كي ُيحَكم على 

تكامل نموه نف�صيًا وعقليًا، فالعقل ال�صليم في الج�صم ال�صليم.

م علماء النف�س الكبار، ممن تركوا ب�سم������ات بارزة في م�سيرتهم، نظريات حول طبيعة  ق������دَّ

النمو، وهكذا تكّونت مدار�س معروفة ت�ستند اإلى طبيعة مراحل هذا النمو، واّتفق الجميع على 

تق�سيم������ه اإلى مراح������ل، فلي�س الطفل را�سداً �سغيراً، اإن عقل������ه وتكوينه النف�سي ينموان بتناغم 

أنه حالة كلية ولي�ست جزئية. الطفل ينمو كله  م������ع نموه الج�سدي مما يجعل م������ن �سمات النمو ا

باأجزائ������ه وتكويناته الظاهرة والخفية كلّها، هذا النمو ينتق������ل من العام اإلى الخا�س، فالدماغ 

على �سبيل المثال ينمو بو�سفه جهازاً لل�سيطرة قبل نمو وظائفه الدقيقة منها: التفكير والتاأمل 

أن������ه يتدرج من المجمل اإلى المف�س������ل، فالحركة مثاًل تنمو باتجاه  ب������داع، ثم يتَّ�سم النمو با والإ

ح�سين محيي الدين �سباهي

والبحوث الدرا�سات 

م�شكــالت الطفولــة
بناء واأثرها يف تكوين ال�شخ�شية لدى الأ
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ا�صتخ������دام الطفل للج�صم بكامل������ه اأوالً قبل اأن يتمكن من تقنية ا�صتخ������دام اأ�صابعه وال�صيطرة 

ر�س حينما ي�صل اإلى  أو اال�صتناد باأ�صابع قدميه اإلى االأ �صياء ا عليها، و�صوالً اإلى القب�س على االأ

مرحلة الم�صي، ذلك كلّه يتم عبر مراحل زمنية ال بّد من عبورها.

يت�ص������م النم������و باال�صتمرارية من خالل الوح������دة التامة في ال�صخ�صية، فالنم������ّوان النف�صي 

والعقل������ي مت�صالن بوثاقة بالنمو الج�صدي، وم�صتمران �صعوداً وهبوطاً في حركة دائمة طوال 

خر. اأما العالقات  نا ما ا�صطلح على ت�صميته بال�صخ�صية التي تميز اإن�صاناً من االآ العم������ر، ليكوِّ

أو متناق�صة  بي������ن اأطراف اأو عنا�صر النمو فهي عالقات اإيجابية دائم������اً متَّ�صقة غير مت�صادة ا

أبداً، فهناك عالقات اإيجابية بين نمو الدماغ مثاًل ونمو الذكاء وما يت�صل به من تفا�صيل مثل  ا

المحاكمة وحل الم�صكالت وغير ذلك.

وهك������ذا يرتبط نمو ع�صو م������ا في الج�صم بنم������و وظائفه ونمو الج�صم كل������ه معاً بان�صجام 

ن�صان نف�صه، الم�صيطر على هذا العالم والمتقدم  ومرحلية دقيق������ة ونظام عجيب، هو نظام االإ

معه وبه اإلى اآفاق لي�س لها حدود.

ولى من عمر الطفل وتتحكم بها  و�صخ�صية الطفل تتحدد جوهرياً في ال�صنوات الخم�س االأ

الوراثة، وتوجهها التربية اإلى غايتها، وفيها كثير من النظريات التي تفيد اأن ال�صخ�صية نظام 

�صاليب المميزة  كام������ل من النزعات الثابتة ن�صبياً، ج�صمي������ة ونف�صية تميز فرداً معيناً، وتُفرز االأ

ل�صلوك������ه التكيفي مع المحيط. وهذه ال�صخ�صية موحدة ممت������دة متبادلة التاأثير مع المحيط، 

أت������ي تاأثير الوراثة فيها من زاوية اكتمالها ف������ي بداية الطفولة »المرحلة قبل المدر�صية«، اإذ  ويا

ن�صان تحت تاأثير والديه مبا�صرة: اإنجاباً وتربية. يقع االإ

ويذهب علماء نف�س ال�صخ�صية اإلى اأن �صخ�صية الفرد تربو على مجموع �صفاته وخ�صائ�صه، 

وه������م بذلك ي�صبهون كثي������راً علماء نف�س الهيئة الذين يذهبون اإل������ى اأن الكلَّ يربو على مجموع 

ن�صان  اأجزائ������ه. اإن ال�صخ�صية عبارة عن جميع قدرات الف������رد متكاملة في عمل، و�صخ�صية االإ

ه������ي ال�ص������ورة الكلية ل�صلوكه المنظم كل������ه، وال�صّيما كما تبدو با�صتم������رار لزمالئه، وعلى هذا 

فال�صخ�صية فعالة ال راكنة وهي تمثل ب�صورة خا�صة عمل الفرد في المواقف االجتماعية.

لي�ص������ت ال�صخ�صية والُخل������ق �صيئاً واحداً، فالُخلق اأحد مظاه������ر ال�صخ�صية وي�صمل ب�صورة 

خا�ص������ة ال�صفات والخ�صائ�������س ذات الطابع االأخالقي، لذلك تك������ون ال�صخ�صية على العموم 

اأف�ص������ل كلما كان ُخلُقها اأف�صل، ولكن يمكن اأن يك������ون ال�صخ�س ذا ُخلُق ممتاز، مع اأن عنا�صر 
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اأخ������رى في �صلوكه تكون غير مرغوب فيها في ال�صالت االجتماعية، لذلك نميل اإلى القول اإنَّ 

ال�صخ�س �صالح اإال اأن �صخ�صيته غير �صارة.

اإن من المالحظ اأن تكوين الج�صم ووظائفه، ثم مواهب الفرد وقابلياته العقلية هي من بين 

العوام������ل المهمة التي توؤثر في �صخ�صي������ة الفرد، وهذه العوامل هي بع�س عنا�صر وراثة الفرد 

الت������ي تعين بع�س التعيين ما �صيكون علي������ه، كما ت�صع بع�س الحدود في طريقه، ولكن ظروفه 

أ�صاتذته ورفاقه، كل هذه توؤثر  أ�صرته وا البيئي������ة مثل: حالته االقت�صادية واالجتماعي������ة، وتكوين ا

أو تاأثيرها ال�صيئ في عاداته  تاأثيراً كبيراً في تكوين �صخ�صيته، وهي قد توؤثر تاأثيرها الح�صن ا

التي �صيكون لها اأهميتها العظيمة في حياته حينما ي�صير را�صداً.

رجح �صرفاء  أُ�صر راقية يكونون على االأ اأظهرت البحوث اأن ال�صغار الذين يفدون من بيوت وا

وموثوقي������ن وطموحين ون�صيطين وعفويي������ن وطيبي المع�صر، في حين يكون الوافدون من بيئات 

اأفقر بُلَداء غير منتبهين، وال يحافظون على الدوام بانتظام، ُك�صالى ُمهِملين، وربما كان موقف 

بوي������ن من الطفل ال�صغير ومن م�صكالته اأهم العوام������ل البيتية، فالطفل والمراهق يحتاجان  االأ

م. �صرة التي تتمتع باالن�صجام والحب والتفهُّ كثيراً اإلى المعونة الثابتة الدائمة من االأ

اإن المدر�ص������ة والبيت ال يعجزان عن القيام بدورهما في اإنماء �صخ�صية الطالب وتعديلها. 

والتربي������ة والتعليم قد ي�صاعدان الطفل في اكت�صاب ال�صفات الم�صتحبة في ال�صخ�صية، وذلك 

نه من النجاح في التعبير عن ذات������ه، وباإر�صاده اإلى كيفية �صبط  بتوفيرهم������ا الفر�س التي تمكِّ

النف�س، وبتعليمه كيف يكّون عاداته واأفكاره و�صلوكه االنفعالي واالجتماعي تكويناً �صليماً.

حيان على ال�صعور بالثقة بالنف�س  والمراهق يحتاج ب�صورة خا�صة اإلى الت�صجيع في اأغلب االأ

والر�ص������ا عنها. ويح������رز المدر�س والمر�صد اأح�صن النجاح في ه������ذا التوجيه اإذا هما ا�صتعمال 

مع������ان في الق�صوة وال�صيطرة الفظيعة  يجابية البّناءة، اأما التوبيخ واال�صتهزاء واالإ الطرائ������ق االإ

فاإنها كلها تهدم �صخ�صيات الطالب في �صنوات تكوينها.

اإنَّ ال�صخ�صية في الطفولة تنمو وتزدهر في جو عائلي ومدر�صي يُتَقبَّل فيه الطفل كما هو، 

أ�صرع ما يمكن اأن ي�صمح  نه م������ن تنمية ا�صتقالليته في ا ويُمن������ح فيه من الحب والت�صجيع ما يُمكِّ

به نمو وتطور ثقته بنف�صه.

�ص������رة هي اأهم عوامل التن�صئة االجتماعية، وهي اأقوى خاليا المجتمع تاأثيراً في تكوين  االأ

�صرة من حيث الطبق������ة االجتماعية والم�صتوى  �صخ�صي������ة الف������رد وتوجيه �صلوكه. وتختل������ف االأ
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أ�صاليب خا�صة من ال�صلوك تجاه  �صرة ا االجتماعي واالقت�صادي والثقافي، وللوالدين في اإطار االأ

والد طرفاً �صواء اأكانت هذه المنا�صبات  اأوالدهم������ا في المنا�صبات المختلفة التي يكون فيها االأ

�صاليب هي الت������ي نجملها في كلمة المعاملة. فاإذا الحظنا  داخ������ل المن�زل اأم خارجه، وهذه االأ

أينا  أ�ص������كال المعاملة، واإذا را ب ف������ي عقابه الذي يوقعه بابن������ه فنحن اأمام �صكل من ا ق�ص������اوة االأ

�صاليب  أ�صاليب المعامل������ة وتمثل هذه االأ أ�صلوب من ا م وابنتها فنح������ن اأمام ا الم�صارح������ة بين االأ

آثارها فيهم لتظهر  أ�صاليب تكيفهم، ويبقى كثير من ا بناء وا مكان������ة مهمة في تكوين �صخ�صية االأ

والدهم فيما بعد. ومن اأجل ذلك جعلت المعاملة، مو�صوعاً لكثيٍر من  مج������دداً في معاملتهم الأ

أ�صاليبها وانعكا�صاتها على  أنواعها والعوامل التي توؤثر فيها، وا الدرا�صات في تحديد مفهومها وا

ال�صخ�صية بكل جوانبها: النف�صية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية والج�صدية.

تعريف المعاملة واأنواعها

باء مع اأوالدهم خالل المواقف المختلفة التي تح�صل  المعاملة هي ال�صلوك الذي يتَّبعه االآ

أي�صاً باأنها  ف������ي هذه الحياة داخل المنزل وخارجه، والتي يكون الطفل ع�ص������واً فيها، وتعرف ا

أ�صكال الثواب والعقاب الت������ي يحققان بها ما يريدان من  بوين م������ن رغبات الطفل وا موق������ف االأ

الطفل. 

أراد الخروج مع والديه راف�صاً البقاء ك�صائر اإخوته  لناأخذ مثاالً: طفل عمره خم�س �صنوات ا

بوين تجاه هذا الموقف؟ هناك من يلجاأ اإلى تاأنيبه و�صربه، ومنهم  في المن�زل، ما هو �صلوك االأ

من يلجاأ اإلى مناق�صته واإقناعه، ومنهم من يلجاأ اإلى التجاوب معه، ولكن ما ال�صلوك ال�صحيح؟ 

أبنائهم  باء مع ا م������ن خالل عر�س المو�صوع �صيت�صح ال�صل������وك ال�صحيح الذي يجب اأن يتبعه االآ

�صهام في تنمية �صخ�صيتهم بجوانبها كلّها. لالإ

اأنواع المعاملة:

1- المعامل������ة القا�صية: وتت�ص������م بم�صايقة الطفل وتخويفه، وتمن������ع تحقيق رغباته وتقييد 

حريت������ه. هذا وت�صتعم������ل العقوبة مع الطفل لردعه واإ�صكات حاجت������ه، وتتجلى العقوبة بالزجر 

والتهديد وال�صرب.

2- المعاملة اللينة: وتتج�صد في تلبية كل ما يطلبه الطفل وعدم تقييد حريته. ويطلق على 

فراط في الدالل يوؤدي اإلى خلق  الطف������ل الذي يعامل هذه المعاملة �صفة الطف������ل المدلل، واالإ

�صخ�صية فو�صوية غير مبالية لدى الطفل.
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3- المعامل������ة المعتدلة: وه������ي المعاملة ال�صحيح������ة التي تعتمد على الم������زج بين العقل 

ر�صاد للطفل والمناق�صة معه ومحاولة  بوان عند توجيه الن�صح واالإ أ اإليه������ا االأ والعواطف، ويلجا

اإقناع������ه. وبهذا ي�صهمان ف������ي تكوين �صخ�صية �صليمة و�صحيحة عند بلوغه �صن الر�صد. واإذا لم 

مور المحببة اإليه اأحياناً  بوان اإلى تاأنيبه بحرمانه من االأ ر�صاد والتوجيه يلجاأ االأ يفهم الطفل باالإ

عادته اإلى الطريق ال�صحيح. وذلك الإ

بنائهم ثر في معاملة الوالدين لأ العوامل ذات الأ

بنائه������م ومن اأهم هذه  هن������اك عدة عوامل له������ا تاأثير مهم في طريق������ة معاملة الوالدين الأ

العوامل: 

بوين: يق�صد بالم�صتوى التعليمي درجة التعليم التي حازها  1- المعاملة والم�صتوى التعليمي لالأ

أو اأم  دبية واالجتماعية. ومن المعروف اأن لكل اأب ا مور العلمية واالأ الف������رد، ومدى اّطالعه على االأ

لمام بالق������راءة والكتابة اإلى اأعلى درجة من  م�صت������وى تعليمّي������اً معّيناً يتدرج من اأدنى درجة وهي االإ

بوين ي�صهم في تغيير نظرتهما اإلى �صوؤون  درجات الت�صل�صل العلمي. اإن ارتفاع الم�صتوى التعليمي لالأ

أبنائهما. وقد  أيهما في م�صتقبل ا أبنائهما وتكيفهما مع مجتمعهما، ورا الحياة وطريقة �صلوكهما مع ا

أ�صاليب معاملتهما، فاإن  بوين وا بين������ت اإحدى الدرا�صات اأن هناك عالقة بين الم�صتوى التعليمي لالأ

بوان الجاهالن  �صاليب المعتدلة في المعاملة، في حين ي�صتعمل االأ بوين المتعلَِّميْن ي�صتعمالن االأ االأ

�صرة ي�صتعمل  خوة في االأ أ�صالي������ب الق�ص������وة والعنف مع اأوالدهما، ففي حال وقوع م�صاجرة بي������ن االإ ا

�صلوب  أ�صلوب العقاب الج�صدي للمعتدي، في حين ال ي�صتعمل هذا االأ باء الجاهلين ا )45%( م������ن االآ

ر�صاد. باء المتعلمين اإال )17%( منهم ويلجاأ )49%( من هوؤالء اإلى الن�صح واالإ من االآ

أ�صرة اإلى اأخرى  بوين: يتفاوت الم�صتوى المادي من ا 2- المعاملة والم�صتوى االقت�صادي لالأ

نتيج������ة اختالف المهن التي يمار�صونها، وهذا التفاوت يوؤثر في م�صتوى معي�صتها، ومن ثم في 

مور.  طرائق معالجتها لالأ

فالفق������ر مثاًل يوؤدي اإلى اإهم������ال الطفل وعدم العناية به، اإذ نجد اأن الطبقات الدنيا تفطم 

أبنائها اأكثر من  �صغارها مبكراً، وتزداد من جهة اأخرى ن�صبة ا�صتخدام الق�صوة في التعامل مع ا

الطبقات الو�صطى.

�صرة ذات المركز االجتماعي  هل في االأ ووج������د في درا�صة اأجرتها »دولجرو جيناب�س« اأن االأ

أبنائهم و�صرح الموقف لهم واإقناعهم،  أو المرتفع يميلون اإل������ى مناق�صة ا االقت�ص������ادي المتو�صط ا
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�صرة ذات المركز االجتماع������ي واالقت�صادي المنخف�س الذين يميلون اإلى  هل في االأ بعك�������س االأ

عقاب الطفل و�صربه والق�صوة عليه.

أبناءهما معاملة  بوان م������ن الطبقة الدنيا ا أنه من الممكن اأن يعامل االأ ويالح������ظ )olsom( ا

تتيح لهم مزيداً من الحرية.

�صرة ووقوعها في  غي������ر اأن انخفا�س الدخل والم������وارد المالية ي�صهم في زيادة معان������اة االأ

أبناء الطبقة الو�صطى. الفاقة والحرمان من الماأكل والملب�س الكافيين بعك�س ا

�صرة في رعاية  هم������ال بو�صفه عاماًل من عوامل اإخف������اق االأ ويتح������دث »بولبي« عن االإ

أ�صباب اإهمال الطفل بدنياً  �صرة كانا من ا الطف������ل. ويذكر اأن الفقر و�صوء تدبير ميزانية االأ

وانفعالياً.

3- المعامل������ة والو�ص������ع االجتماعي للوالدين: اإن المق�ص������ود بالو�صع االجتماعي هو مركز 

بوي������ن في المجتمع ودرجة تكيفهما م������ع المجتمع واحترام النا�س لهم������ا وات�صاع عالقتهما  االأ

أو دينياً في �صريحة  ب موظفاً مهماً اأو زعيماً �صيا�صياً ا االجتماعي������ة اأو �صموره������ا، فقد يكون االأ

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

لكنهم ال يمنحونه مكانة خا�صة.

ويح�ص������ن بن������ا اأن نميز بي������ن الو�صع االجتماع������ي والم�صتوى االقت�ص������ادي؛ اإنهما مفهومان 

أنه قد يكون الف������رد فقيراً، لكنه يتمتع بمركز مرموق بين  مختلف������ان، والدليل على اختالفهما ا

أو بالعك�س: غنياً، ولكن ال تقدره هذه ال�صريحة.  النا�س، ا

������ا تاأثير الو�ص������ع االجتماعي في المعاملة فيمك������ن القول اإّنه ي�صهم ف������ي تحديد �صلوك  مَّ
أ ا

فراد، فيتخذون مواقف �صلوكية تنا�صب و�صعهم. االأ

بنائهما جزءاً من �صلوكهما فاإنهم������ا يتاأثران بما يكون عليه  ولم������ا كانت معامل������ة الوالدين الأ

و�صعهما االجتماعي. 

أ�صرة  م التي تنتمي اإلى ا اإن ا�صتعمال ال�صراحة في معاملتهما مثاًل يرتبط بذلك الو�صع، فاالأ

أ�صرة رفيعة  أ�صلوب المواربة في معاملتها لطفلها بح�صور اأم من ا متدني������ة المركز قد تلجاأ اإلى ا

الم�صتوى، اإذ تظهر بالمظهر الالئق وهذا يخلق عند الطفل ازدواجية ت�صبب ت�صتته وا�صطرابه 

لذلك ال بّد من توافق المعاملة وثباتها في الطريق القويم.
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������ر المعاملة اإلى  ر�صاد، ثم تُغيَّ فم������ن غير المعق������ول اأن يعامل الطفل بطريقة الن�ص������ح واالإ

ن التغّي������ر �صي�صبب ا�صطراباً في �صخ�صية الطفل ب������كل جوانبها: النف�صية  ال�ص������رب والق�صوة الأ

واالجتماعية والعقلية واالنفعالية في الم�صتقبل.

ن�صاني اإلى بيئات اجتماعية متعددة،  4- المعامل������ة والبيئة االجتماعية: ينق�صم المجتمع االإ

لكل بيئة نظامها وخ�صائ�صها المميزة التي تتجلى في نمط اأفرادها ونظمهم االجتماعية مما 

يجعل لكل بيئة نظاماً �صلوكياً يتبعه اأفرادها. 

وهناك درا�صات فيما يخ�س العالقة بين المعاملة والبيئة االجتماعية قام بها »مالينون�صكي«، 

�صرة »التروبرياندية« تختلف عن  تبي������ن ارتباط المعاملة بالبيئة االجتماعي������ة، اإذ يالحظ اأن االأ

بناء،  بوة فيها تخلو من ممار�صة ال�صلطة على االأ �صرة في المجتمعات المدنية المتمدنة، فاالأ االأ

ل الطفل غذاء اآخر، في حين  م اإاّل حينم������ا يف�صِّ
ونق������ف عن������د م�صاألة الفطام اإذ ال تلجاأ اإليه االأ

م المعا�صرة المتمدنة طفلها ب�صكل مفاجئ ومبكر مما يرهق الطفل. تفطم االأ

باء وق�سوتهم �سرامة الآ

طفالهم، وتاأخذ هذه الق�صاوة مظاهر مختلفة من  باء ق�صاوة في معاملتهم الأ يُظهر بع�س االآ

طفال، اإلى درجة اأن كلمة »ال«  وامر والنواهي واالنتقادات والعقوبات والمقاومة لرغبات االأ االأ

أو  عمال ا أبناوؤهم على عمل من االأ أَقَدم ا باء اإذا م������ا ا
تك������ون دائماً على ل�صان هذا الطراز من االآ

طلبوا مطلباً ال يجد قبوالً لديهم.

أ�صلوب تربيتهم يقوم على  ن ا بنائهم، الأ باء يّت�صفون بالق�صوة في معاملتهم الأ اإن مثل هوؤالء االآ

أبنائهم القيام  حي������ان يطلبون من ا أنهم في كثير من االأ ال�صيط������رة والتحك������م الزائد، ف�صاًل عن ا

باأعمال �صعبة و�صاقة، كما يُحّملونهم المهام والم�صوؤوليات منذ �صن مبكرة مما يجعلهم ي�صعرون 

باء  �صلوب من المعاملة اأجاب هوؤالء االآ بالعجز والق�صور. واإذا ما اعتر�س معتر�س على هذا االأ

أبنائهم، لكن هذه التربية التي تقوم على العنف والق�صوة تحرم  باأنهم يفعلون كل ذلك لم�صلحة ا

الطفل من اإ�صباع كثير من حاجاته النف�صية.

�سلوب في المعاملة اأ�سباب هذا الأ

طفالهم تتاأثر اإلى ح������د كبير بما مرَّ معهم من تجارب حينما  1- اإن معامل������ة الوالدين الأ

أيام طفولتهم و�صباهم.  حيان يعك�صون ما القوه من معاملة ا كانوا اأطفاالً، منهم في بع�س االأ
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فاإذا كان������ت هذه المعاملة قائمة على ال�صرامة والق�صوة نجدهم يعاملون اأطفالهم المعاملة 

نف�صها. 

باء قوياً جداً اإلى درجة التزّمت،  2- يكون ال�صمير الال�صعوري »الذات العليا« لدى بع�س االآ

وال�صمي������ر الال�صعوري هنا يكون قد امت�سَّ معايير �صارم������ة، وهم لذلك يحاولون تطبيق هذه 

والدهم في منا�صبة وغير  المعايي������ر على اأطفالهم، فنجدهم لذل������ك يكثرون من اإبداء الن�صح الأ

منا�صبة كما يجدون في كل هفوة يرتكبونها جريمة ال تُغتفر. 

م  م، وق������د يرجع ال�صبب في ذلك اأن االأ حيان نجد الق�صوة �صادرة عن االأ 3- ف������ي بع�������س االأ

خوة ال�صغار، مما جعلها تتحمل الم�صوؤوليات  وهي طفلة فقدت اأمها تاركة لها مجموعة من االإ

عباء وهي �صغيرة وحينما تكبر نجدها تتخذ لنف�صها اتجاهاً في معاملة اأطفالها يقوم على  واالأ

ال�صلطة القا�صية، متاأثرة بما اكت�صبته من خبرات مبكرة خالل مرحلة طفولتها.

نه غير را�سٍ عن  أبنائه، الأ باء على ا أو المدمن يكون من اأق�صى االآ ب ال�صّكي������ر ا 4- كذل������ك االأ

أبنائه. نه فا�صل، لذلك يطلب الكمال عند ا أو الأ نف�صه ا

نتائج الق�سوة في المعاملة

دب والخ�صوع، والميل اإلى اال�صتكانة والخ�صوع والطاعة  1- المغاالة في تطبيق معايير االأ

في غير مو�صعها، يوؤدي بالطفل اإلى عدم القدرة على المناق�صة واإبداء الراأي.

أنهم يعتمدون اعتماداً كلياً على غيرهم،  طفال اإلى دافع التلقائية، كما ا 2- يحتاج هوؤالء االأ

خذ  مور دون االأ أنهم ال ي�صتطيعون الت�صرف في اأي اأمر من االأ وال�صّيم������ا على والديهم، بمعنى ا

بناء، فهم دائماً بانتظار ما يقال لهم دون اأن يحاولوا اأن  ب������راأي الوالدي������ن اأو من يكبرهم من االأ

عمال وبذلك  مور، وال يبادرون اإلى القيام باأي عمل من االأ يت�صرفوا من جهتهم في اأمر من االأ

تُلغى �صخ�صيتهم.

طفال يفكرون في  3- عدم القدرة على التمتع بالحياة وق�صاء وقت الفراغ، فاأمثال هوؤالء االأ

أنف�صهم فر�صاً لال�صتمتاع بمباهج الحياة. الم�صوؤوليات وفي العمل على الدوام، وال يعطون ا

بناء بفقدان الثقة بالنف�س،  أبنائهم �صعور االأ باء على ا 4- كذلك قد يكون من نتائج ق�صوة االآ

والعجز والق�صور حين مواجهة المواقف مهما تكن درجة �صعوبتها، ومرجع ذلك اإلى اأن الطفل 

يتعود اأن يكون تابعاً ال متبوعاً.
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العقاب الج�سدي واآثاره

لم«… ففي عملي������ة التن�صئة  أن������ه »المثير المنت������ج لالأ ف كثي������ر من العلم������اء العقاب با ع������رَّ

أم لم يق�صدوا، ويمكن طرح هذه  االجتماعي������ة يعاقب الوالدان اأطفالهما �صواء ق�صدوا ذل������ك ا

ت������ي: »اإذا كانت الف�صيلة تحمل ثوابها في ذاتها، فاإن عملية اإك�صابها  الم�صوؤولي������ة على النحو االآ

باء ب�صرب و�صفع اأطفالهم فح�صب، بل ي�صرخون في وجوههم  مفعمة بالعقوبات«. وال يقوم االآ

ويعزلونه������م ويهددونهم اأحياناً بعدم حبهم لهم وذلك في حاالت الغ�صب الدنيا، وبع�صهم يقوم 

ألفاظ قا�صية با�صتمرار ب�صبب �صوء �صلوك اأطفالهم. وقد اأجريت التجارب لمعرفة  بتوجي������ه ا

أثر العقاب على الطفل  ما اإذا كان العقاب الج�صدي يوؤدي اإلى اإزالة �صلوك معين اأم ال ومعرفة ا

أثارت م�صاألة العق������اب الج�صدي نقا�صاً وجدالً بين  ب�صفت������ه كائن������اً ب�صرياً ح�صا�صاً وعاقاًل، وقد ا

مهات التي اعتادت  الباحثين وي�صت�صهد كل من »�صي������رز« و»ماكوني« و»ليفين« باأقوال اإحدى االأ

أ�صا�صية ل�صبط �صل������وك طفلها: »نعم كنت اأ�صربه  ا�صتخ������دام العقاب الج�ص������دي بو�صفها تقنية ا

�صبوع، وال اأدري ما  أ في نهاية االأ أ�صوا با�صتم������رار وف������ي كل وقت اأواجهه فيه كان يغدو على نحو ا

�صبوع على نحو ال يطاق اإذ  اإذا كان يواظ������ب على المدر�صة اأم ال، ولكن كان يغ������دو في نهاية االأ

�صبوع الثاني«. اأقوم ب�صربه، وكان يعود اإلى ال�صلوك نف�صه في نهاية االأ

اإن اتجاه������ات النا�س – ومن �صمنهم االخت�صا�صيون– نحو العقاب الج�صدي هي اتجاهات 

�صباب التي توؤدي  ألن فروم « االخت�صا�صي في العالج النف�صي االأ متناق�صة، وي�صرح الدكت������ور »ا

�صباب:  اإلى االعتقاد باأن ال�صرب للطفل �صيا�صة انهزامية، وفيما ياأتي االأ

1- اإذا �صربَت الطفل ف�صيخاف منك ويكرهك.

2- �صيتعلم الطفل الطاعة العمياء عو�صاً عن فهم المعايير االأخالقية وتقّبلها. 

أثناء ال�صرب يعطي الطفل مثاالً �صيئاً لمحاكاته. 3- اإن التعبير عن المزاج ال�صيئ في ا

4- ي�صكل ا�صتخدام ال�صرب القا�صي اأدنى التقنيات التربوية مهارة واأ�صالة. 

5- قد يثبِّت ال�صرب ال�صلوك ال�صيئ للطفل اأكثر مما يعمل على اإزالة هذا ال�صلوك.

6- اإن هدف االن�صباط هو تعديل الرغبات، ولي�س مجرد تعديل ال�صلوك. 

وي������رى بع�س علم������اء النف�س اأن المزج بين العق������اب الج�صدي والنف�صي ي������وؤدي اإلى اأف�صل 

أكثر واقعية  طفال الذين يتلقون ه������ذا النوع من العقاب ي�صبح������ون ا النتائ������ج، ويقول������ون اإنَّ االأ
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م التي ت�صتطيع االمتناع عن ال�صرب يمكن اأن تعبر عن غيظها  وان�صباطاً. ويرى »�صيول« اأن االأ

لم العميق، اإال اأن »�صيول« ال  أو دفع الطفل لل�صعور باالأ باأ�ص������كال اأخرى مثل: التنكيد الم�صتمر، ا

ن ال�صرب ينقي الجو  أنه اأقل خطراً من التقّبل الم�صتمر للطفل، الأ يدافع عن ال�صرب، بل يرى ا

بالن�صبة اإلى الوالد والطفل على حد �صواء، ويقول بهذا ال�صدد: اإن العقاب ال�صليم هو العقاب 

������ال الذي يبدو �صحيحاً بالن�صبة اإلى الوالدين، ويتوقف ذلك على طبيعة الوالدين وطبيعة  الفعَّ

الطفل ونوع ال�صلوك المرتكب. 

طفال  أنواع العقاب مالءمة لالأ اإن حرمان الطفل من االمتيازات التي يتمتع بها هو اأف�صل ا

في ال�صن المدر�صي، واإذا كان هذا العقاب عادالً ف�صينّمي �صعور الطفل بالعدالة.

اأثر المعاملة ال�سيئة في تكوين ال�سخ�سية

أبنائهم بكل جوانبها النف�صية واالنفعالية  توؤثر معاملة الوالدين ال�صيئ������ة �صلباً في �صخ�صية ا

ب المت�صلط المتجهم  واالجتماعي������ة، وتجعلهم غير قادرين عل������ى التكيف مع المجتمع، ف������االأ

ع�صبي المزاج يثير مخاوف اأطفاله ليوؤمن تلبية طلباته، وهذا الجو الم�صبع بالتوتر واالنفعال 

�صيوؤث������ر �صلباً في ال�صخ�صية في الطفولة والمراهقة والر�صد، ويوؤدي اإلى عدم التوازن النف�صي 

ت نفو�صهم بالحقد والع�صيان. بناء على الحياة وقد امتالأ واالنفعالي واالجتماعي فيُقِبل االأ

اقتراحات وتو�سيات حول الم�سكلة المطروحة

1- اأن تك������ون الدرجة التعليمية لل������زوج قريبة مما هي عند الزوجة، كي ال يحدث التفاوت 

طفال. أ�صاليب تربية االأ في التفكير والت�صارب في ا

باء  مهات واالآ أ�صاليبها، ودعوة االأ 2- اإقام������ة المحا�صرات حول طرائق التربية ال�صحيحة وا

لح�صورها.

3- ن�صر الكتب التي تتحدث عن كيفية رعاية الطفل وتربيته.

عالم وال�صّيما التلفاز، وعر�������س البرامج التربوية التي تهدف اإلى  4- ا�صتخ������دام و�صائل االإ

أ�صاليب التربية ال�صحيحة.  توجيه الوالدين اإلى ا

طفال، وزيادة االهتمام بهذه الدور، نظراً  طفال اإلى دور الح�صانة وريا�س االأ 5- اإر�صال االأ

ولى من اأهمية وتاأثير  هميتها في بناء �صخ�صية الطفل بكل جوانبها، لما لل�صنوات الخم�س االأ الأ

في حياة الطفل الم�صتقبلية.
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ر، والعمل على تفهم حاجاته وقدراته، ومراعاة  أنه رجل م�صغَّ 6- عدم معاملة الطفل على ا

طفال. الفروق الفردية بين االأ

خرين اإذ يولِّد هذا ال�صلوك اهتزازاً  7- عدم اللجوء اإلى ال�صخرية من الطفل ونقده اأمام االآ

في �صخ�صية الطفل وفقده ثقته بنف�صه، ويظهر عليه الخجل والتردد.

�صرة الذي يجب اأن يكون م�صبعاً بالحب  اإن بن������اء �صخ�صية �صوية للطفل يعتمد على ج������و االأ

ا من جهة اأخ������رى فيعتمد على تفهم الوالدين  مَّ
أ والرعاي������ة والعط������ف والعدالة، هذا من جهة، ا

طفال من  للطفل، وال�صبر عليه، ومعاملته بروي������ة، مدركين حاجاته وقدراته، وبذلك ينتقل االأ

مرحلة اإلى اأخرى بنجاح وي�صبحون اأع�صاء فاعلين في المجتمع.
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�سطورة �سعرية المعلقات... قراءة في �سوء الأ

�س���اطير الت���ي ورد ذكرها في  ي���روم هذا البحث الك�س���ف عن �س���عرية المعلقات في �س���وء الأ

ولين، على نحو قوله تعالى: {َلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن  آن الكريم في تركيب اإ�س���افي مع كلمة الأ القرا

ِليَن}، )الموؤمنون: 83(، وتداول كلمة )اأ�سطورة( عرب  وَّ لَّ اأَ�َساِطيُر اْلأَ ْن َهَذا اإِ َنا َهَذا ِمن َقْبُل اإِ آَباوؤُ َوا

�ساطير هي:  باطيل التي ل نظام لها. يرى جواد علي اأن الأ خبار والأ الجاهلية، وتعني لديهم الأ

�سطورة،  لهة، وهذا التعريف فيه خلط بين الخرافة والأ قا�س�ي�ص المتعلقة بالآ الخراف�ات والأ

�سطورة ل وجود لها في الواقع، ول يمكن اأن يقبلها العقل  ا اأحمد كمال زكي فاإنه يرى؛ اأن الأ اأمَّ

عاجيب التي لم تقع في التاريخ  فهي »ل تخرج ع�ن اأن تكون ق�سة خيالية قوامها الخوارق والأ

�س���طورة حكاية تتحدث عن ع�الم وهمي  ول يقبلها العق�ل«، اأما م�س���طفى الجوزو، فيرى اأن الأ

يرم���ز اإل���ى اأ�س���ياء واأحداث حقيقية لكن محرفة اأو م�س���خمة. وهذا ا�س���تنتاج تو�س���ل اإليه من 

�سطورة. راء الغربيين للأ خلل عر�سه لآ

�شلية التي اكت�شفها )كارل يونغ( وربط بينها وبين  وطور )نورثروب فراي( فكرة النماذج الأ

�شلية،  �شطورة هي التي تمنح الطقو�س الدللة النموذجية الأ دب، وراأى »اأن الأ �شطورة في الأ الأ

�شطوري، فهو ير�شد  �شلي«، واأطلق على هذا النقد النقد الأ وتعطي للوحي ال�شرد النموذجي الأ

�شاطير في ال�شعر. ويمكن ال�شتفادة من هذا المنهج في تحليل البنية الفنية  بالدر�������س بقايا الأ

�شاطير القديمة المختزنة في الال�شعور.  �شعار في اإ�شقاطاتها على الأ لالأ

د. غيثاء علي قادرة

والبحوث الدرا�سات 

�سطورة �سعرية املعلقات... قراءة يف �سوء الأ
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������ى �صعري������ة المعلقات في طقو�س العب������ور في مجموعة م������ن الم�صاهد ذات البعد  �صنتق�صّ

�صط������وري، واأهمه������ا: �صور الفراق، وم������ا ا�صتتبعها من م�صاهد فقد وا�صت������الب ذاتي، و�صور  االأ

الخ�صب وما ا�صتتبعها من مالمح حياة.

الفراق - الطلل

يكثِّ������ف م�صهد الطلل حال������ة الفقد واال�صتالب الزمان������ي، فهو »يكّون ف������ي البنية الثقافية 

ن�صان الجاهلي، نظراً الرتباطه بالمكان الذي يعي�س  الجاهلية واقعة ثقافية موؤرقة ومحيِّرة لالإ

في������ه تجربة الحياة في اإطار المجموع«، وهذا يوؤكد البعد النف�صي الذي ينتجه م�صهد االأطالل 

ثر ي�صتبطن نب�س الحي������اة التي تحولت اإلى ذكريات  ف������ي اأعماق الذات ال�صاع������رة، فالمكان االأ

موؤلم������ة بتاأثير القمع القهري ال������ذي مار�صته قوتا الزمن والطبيعة عل������ى المكان. يقول )امروؤ 

القي�س( في معلقته: 

ـــنـــِزِل ـــن ِذكـــــرى َحــبــيــٍب َوَم ــفــا َنـــبـــِك ِم ِق

خــوِل َفــَحــوَمــِل ــْقــِط الــِلــوى َبــيــَن الــدَّ ِبــ�ــسِ

�صطورية، في ه������ذه الوقفة التي ي�صتوقف  أبعاده االأ مر )قفا( وا تتناه������ى لنا دالالت فع������ل االأ

فيه������ا ال�صاع������ر �َصْحبه، كما يتناهى لنا ح�صور ال�صاحب ف������ي الوقفات الطللية التي لي�صت اإال 

احتجاج������اً على الوجود الفاق������د مكوناته، فكثيراً ما يح�صر ال�صاح������ب في مواقف اال�صتالب 

والفق������د والموات، التي يق�صر المرء عن تحمله������ا بمفرده. فالوقوف فعل في ح�صرة الجالل، 

أو يخافه������ا، وحتى اليوم يقف  ن�صان يقف اأمام الق������وى الخارقة التي يعبدها ا والعظم������ة، »واالإ

ب�صمت اأمام الميت اأو عند ذكره، ويقف في ح�صرة من يكبره �صناً اأو من يهابه«. 

أ�صطورية الم�صهد هو اأن الوقوف فعل اجتماعي جمعي، قام به ثالثة، والعدد  اإن م������ا يوؤكد ا

يمان بالثالوث  ديان التي ظهرت في منطقة البحر المتو�ص������ط، »كاالإ ثالث������ة له ح�صوره ف������ي االأ

أيام من دفن������ه، المرتبطة رمزياً بنجاة يونان بعد ثالثة  الم�صيح������ي، وقيامة الم�صيح بعد ثالثة ا

أي������ام من ابتالع الحوت له في اليهودية، واالعتقاد باأن هلل بنات ثالثاً هن الالت ومناة والعزى  ا

�صطوري للق�صيدة«. أ بتلم�س البعد االأ في الوثنية العربية، ومن هنا نبدا

أبعاد ال�صور ال�صعرية باأ�صطورة ال�صم�س الغائبة بال عودة؛ المودعة تاركة خلفها ظالماً  ت�صي ا

نف�صي������اً دام�صاً، كان البكاء دموعاً تروي عط�س الفقد في الوقت الذي تعبر عنه، {َوَجَعْلَنا ِمَن 

نبي������اء: 30(، فقد غدا البكاء ارتواء في زمن العط�س،  ِمُنوَن}، )االأ ْ
اْلَمـــاء ُكلَّ �َشـــْيٍء َحيٍّ اأََفاَل ُيوؤ
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ر ينابيع خ�صب من عينين مقهورتين؛ لذا كانت الدعوة اإلى البكاء  أن������ه طق�س ا�صت�صقاء، فجَّ وكا

جماعي������ة، فالدموع رمز اإلى الخ�صب، والمقاومة. وقد ارتبط في القراآن الكريم الماء العذب 

والم������اء المالح ب�صور الخ�صب، فجاء في ق�صة الخ�صر في الت������راث الديني »اأن مو�صى وفتاه 

ه������ا اإلى مجمع البحرين ومعهما حوتهما الذي عاد حياً عندما م�صه ماء الحياة«. وجاء في  توجَّ

ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن  القراآن الكريم اأن البحرين، هما: »الماء العذب والماء الملح المر«، {َوُهَو الَّ

َجاٌج}، )الفرقان: 53(، {َوَما َي�ْشـــَتِوي اْلَبْحَراِن َهـــَذا َعْذٌب ُفَراٌت  َهـــَذا َعـــْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلـــٌح اأُ

َجاٌج}، )فاطر: 12( �َشاِئٌغ �َشَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح اأُ

أة  اإن في الطلل عب������وراً من ح�صور اإلى غياب �صلكته الذات ال�صاعرة، فاقدة الحبيب، المرا

�صطورة الدينية ج������زءاً متج�صداً من الرجل وذاته، فكان توقه اإليها رغبة في  الت������ي: »جعلتها االأ

�صلي، وهي التي جعلتها  ا�صتكم������ال ال������ذات، وكان ان�صدادها اإليه حنين الذات اإلى موطنه������ا االأ

أّماً، اأي م�صدر التوليد والعطاء، فكان اللقاء بها ا�صترجاعاً للطفولة المولِّية، وعودة  الطبيع������ة ا

ياً للزم������ن العاتي، وعك�صاً  أة تحدِّ أم������اًل بوالدة جدي������دة، ومن هنا كانت �صورة الم������را الرح������م، وا

لمجرى �صيرورته«، في رحيلها غابت ال�صم�س، واأفرَغ الخ�صُب المكاَن، فعاث به الزمان، واأقال 

وجوده. 

ال�شجرة: 

ل�صورة ال�صجرة التي ح�صرت في م�صاهد الفراق بُعد اأ�صطوري فوجودها في �صحراء يبلغ 

الهجير فيها ذراه �َصْرٌب من الوجود، اإذ يتحدى خ�صبها جفافاً طال اأمده، وقد وردت ال�صجرة 

�صاطير. يقول امروؤ القي�س  �صالمي في �صياقات متعددة، كما وردت في االأ في التراث العربي واالإ

في معلقته:

ـــلـــوا ــــا تـــحـــمَّ كـــــاأنـــــي غــــــــداة الـــبـــيـــن لــــمَّ

ـــُمـــرات الـــحـــي نـــاقـــُف حــنــظــِل لــــدى �ـــس

أة، لما لعالقتهما من جذور في التراث الديني  �صاطير- بين ال�صجرة والمرا عادلوا –في االأ

ى �صج������رة بمو�صع يقال له نخلة«، وحين  لهة العزَّ �صالم، »فقد كانت االإ عن������د العرب ما قبل االإ

أنفذ خالد بن الوليد اإلى نخلة هدم بيت )العزى(. وقطع �صجراتها. وقد روى ابن الكلبي: »اأن  ا

)الع������زى( كانت لها ثالث �صم������رات ببطن نخلة، واأن الر�صول لما فتح مكة بعث خالد بن الوليد 

�صنام لدى قري�������س، وكانوا يزورونها، ويهدون لها،  فقطع ال�صج������رات«، وكانت العزى اأعظم االأ
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ويتقرب������ون عندها بالذب������ح، ف�صجرة ال�صمرة رمز للخ�صب والعطاء ل������دى العرب، ولعلها لذلك 

�صمران هما: الماء والحنطة، و�صجر ال�صمر في الن�س ال�صعري لم يرحل كما  �صميت �صمرة، فاالأ

أة النظير في الخ�صب، بل هو باق ثابت في عالم ديدنه الحركة والترحال.  المرا

َفْقُد الخ�سب

آلهة الخ�صب والجم������ال من جهة، و�صيدة  �صاطير حملت المعنيي������ن معاً: فهي ا أة في االأ الم������را

نثى جمعت بين عن�صري  لهة االأ ا�صت������الب من جهة ثانية، وقد جاء عن الدولة الفرعوني������ة؛ اأن االإ

أة بالتراجع ب�صورة كبيرة،  الق������وة والخ�صب، ومع التحول اختفت ه������ذه الثنائية وبداأت مكانة المرا

هم في تتويج ال�صلطة الذكورية  حتى اأ�صبحت عنواناً لال�صتالب بفعل الغواية، واأّلف هذا التحول االأ

أة ظل ماثاًل في وعي الرجل والوعيه،  تاريخياً واجتماعياً وثقافياً اإلى خوف الرجل الدائم من المرا

آلهة الحب والجمال وال�صر... �صاطير مزيجاً غريباً من ا أة في هذه االأ لذلك ظلت المرا

أة رمز من رموز الخ�صب،  ن الم������را آلهة الخ�صب والجمال، الأ أ�صط������ورة )ع�صتار( هي ا فف������ي ا

ع�صى في لوحة البي������ن والفراق في موك������ب الراحالت،  ورحيله������ا طق�������س وجودي ير�صم������ه االأ

فيقول: 

ــُل ـِ ــ ـــ ُمــرَتــحـــ ــــَب  ْك الــــرَّ نَّ  اإِ ـــَريـــَرَة  ــــ ُهــــ ْع  َودِّ

ُجـــُل الرَّ ــــــها  يُّ اأَ َوداعــــًا  ُتطيـــــُق  َوَهــــل 

أة هو رحيل ال�صم�س اإلى غياب ال �صروق بعده، فقد رحلت  �صاطير اأن رحيل المرا جاء في االأ

أُظِلم������ت النف�س. ووعى ال�صاعر، بفعل الرحي������ل، ماأ�صاة الزمن التي  ال�صم�������س برحيل هريرة، وا

بداأت من اإخالء المكان، وانطلقت في غياهب المجهول و�صط مطاوي ال�صحراء، عبوراً حيث 

االندماج في رحاب الوجود. 

- مطايا الرحيل: 

الناقة ج�صُر عبور من عالم ال�صعف اإلى عالم التحدي والقوة، تعددت م�صاهدها، وتعددت 

مداليلها، فمن الناقة في طقو�س ال�صياع والهام�صية اإلى الناقة الرفيق في غياهب ال�صبا�صب، 

ر�س بقوائمها متحدية قوية.  آكام االأ تطرق ا

ر امروؤ القي�س الناقة طق�صاً مهماً من طقو�س ال�صياع والهام�صية، وال �صيما في م�صهد  �ص������وَّ

دارة جلج������ل، حيث ذبح ناقته للعذارى اللواتي تداولن لحمها و�صحمها الهيات، مت�صامرات في 

طق�س يفتقد عابروه اال�صتقرار والن�صوج والبلوغ، يقول امروؤ القي�س: 
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ـــتـــي ــــذارى َمـــِطـــيَّ ــــَع َويـــــــــوَم َعــــــَقــــــْرُت لــــل

ـــِل َفـــيـــا َعـــَجـــبـــًا مــــْن َرْحـــِلـــهـــا الـــُمـــَتـــَحـــمَّ

ــْحــِمــهــا ــَل ـــَن ِب ـــمـــْي ـــْرَت َيــــَظــــلُّ الـــــَعـــــذارى َي

ــِل ــتَّ ــَف َمـــْقـــ�ـــسِ الــُم اِب الـــدِّ ــــدَّ ــــُه ـــْحـــٍم َك َو�ـــسَ

خ�صاب  لهة التما�صاً الإ أ�صطورة تقديم الذبائح الب�صرية لالآ تعود رمزية ال�صور ال�صعرية اإلى ا

أ�صطورياً، فقد ظهرت �صورة لهو  ر�������س واإيناعها، فانبعاث الحياة؛ لذا يُعدُّ عقر الناقة رمزاً ا االأ

جل  الفتي������ات وعبثهن، ولم تظهر �ص������ورة اأكل لحم الناقة من العذارى، من ب������اب القدا�صة، والأ

ل  نه يتو�صَّ
كل منها. »يقدم ال�صاعر ذبيحته في محراب اللهو واللَّذة، وكاأ القدا�صة ينبغي عدم االأ

اإلى القوى الخارقة لتديم تلك اللحظات ال�صعيدة. وتتحول م�صاركة العذارى له في عر�س الدم 

واللهو طق�صاً ذا اإيقاع متوا�صل ال ينتهي«. 

أة يعود اإلى تراث طوطمي. اأكدته ريتا عو�س  أبعادها ب�صورة المرا اإن ارتباط �صورة الناقة وا

ر�س  خ�صاب االأ لهة التما�صاً الإ ف������ي قولها: »يعادل نحر الناقة رمزياً تقديم الذبائح الب�صرية لالآ

أداة للهو، محملة بدالالت جن�صية وطق�صية  وابتعاث الحياة، ولذلك لم يوؤكل لحمها، اإنما كانت ا

ودينية توحي جميعاً بالتوق اإلى تحقيق الخ�صب«.

َحّم������ل ال�صاع������ر ال�صورة دالالت طق�صية ديني������ة جن�صية، بدءاً من العق������ر وانتهاء بالعذارى 

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

�صت الناقة لدى العرب قديماً، فقد اأوردت كتب التاريخ اأن »قبيلة طيء كانت تعبد جماًل  ُقدِّ

أ�صود، وناقة �صالح كانت مقد�صة، وت�صمى ناقة اهلل، وناقة الب�صو�س وقيمتها الرمزية، وهي من  ا

�س هو حرمة الجوار«، فكان التعدي على  بقايا تقدي�س الناقة عموماً، وكان رميها انتهاكاً لمقدَّ

ناق������ة النبي �صالح و�صرع ناقة الب�صو�س �صرباً من انتهاك محرم اأو مقد�س؛ لذا و�صفها معظم 

خطار ال�صحراء في مرحلة هام�صية �صّماء  ال�صعراء الجاهليين بالقوية المتينة التي تتعر�س الأ

تجتازها للو�صول اإلى مرحلة االندماج. 

- الثور الوح�شي: 

ن�صاني الذي يبغيه،  آفاقاً وا�صعة من ال�ص������راع االإ  يُق������دم ال�صاع������ر في متحوالت الناقة ا

فرحل������ة الث������ور �صورة من �صور ال������ذات ال�صائعة، الباحثة عن عالم تل������وذ به، والجة عالم 

الوجود. 
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خطار الطبيعة، ممثِّاًل مرحلة الهام�صية المظلمة.   يظهر الثور الوح�صي مطاَرداً، عر�صة الأ

أبيات النابغة الذبياني:  جاء في ا

كـــــاِرُعـــــُه ـــيٍّ اأَ ـــو�ـــسِ ــــن َوحــــ�ــــسِ َوجــــــــَرَة َم ِم

الفرِد يَقِل  ال�سَّ يِف  َك�سَ الم�سير  طــاوي 

ـــُه ــــوِت َكـــــــاّلٍب َفــــبــــاَت َل َفــــارتــــاَع ِمــــن �ــــسَ

ــَرِد ــواِمــِت ِمـــن َخــــوٍف َوِمــــن �ــسَ َطـــوع الــ�ــسَ

ب������داأت اللوحة بوَجل الثور من عوامل اال�صتالب الوجودي الذي تمار�صه الطبيعة، وبدا في 

»�صورة الراهب المتبّتل المنقطع للعبادة، الذي يطّهره البرد والمطر، تتمثل فيه القوة المكتملة 

والعظم������ة القاهرة، وربما اندغمت �صورته ب�صورة النجم الثاقب، وال�صهاب المنق�س وال�صعرى 

أو ب�صورة اأخرى لها عالق������ة باإ�صعال النار، وهي �صورة يمكن اأن نرّدها جميعاً اإلى  الوا�صح������ة، ا

التراث الديني الجاهلي الذي انطم�صت معالمه«. 

�صطوري في الح�صارات القديمة، حيث كان الثور  يلتقي رمز الثور في هذا الن�س بالرمز االأ

ّنه م�صدٌر للطعام  ن�صان الأ جنا�س التي ا�صتخدمها االإ أوائل االأ أنه من ا يُعبَد، ولعل ال�صبب في ذلك ا

لوهة،  ثق������ال، اإ�صافة اإلى ما تمثله قوته الهائلة واإخ�صابه من رموز تج�صد االأ وحيواٌن لحمل االأ

�صداد المتكافئة، قادرة على اأن تطوي في ذاتها رمَزْي النار والماء،  وقد كان �صخ�صية تجمع االأ

آبي�س، �صماوي الوالدة اإلى الذكورة  تي ال�صم�س والقمر.ففي الح�صارة الفرعونية يرمز الثور ا وقوَّ

أ�صه في المنحوتات التي تمثله، كما يرمز اإلى  والخ�صب، بدليل هالة ال�صم�س التي تظهر على را

نثوية المخ�صبة والمعطية الحياة الممثلة في القمر المنحوت على خا�صرتيه. وفي  الطاقة االأ

له القمر،  الح�ص������ارة المينوية في جزيرة كريت القديمة، ُعِبد الثور المقد�س بما هو تج�صيد الإ

وف������ي عبادة الميترا في الع�صور الهيليني������ة والرومانية المتاأخرة، كان الثور يمثل النار والحياة 

المتحول������ة بالموت، ويرمز اإلى القوة الذاتية للقمر عل������ى االنبعاث، ولدى ال�صاميين كان الثور 

له اإيل، اإلههم قديماً، ويدعى اإيل ثور، والعالقة بينهما تتمثل في الت�صاكل بين الهالل  يرمز لالإ

خ������ر بعن�صر الماء، وقد كانت  وق������رن الثور، ومعن������ى الفحولة والقوة والخ�صب المقترن هو االآ

ر�س منبع الخ�صب،  ر�������س في ت�صور العرب ت�صتند في جملة ما ت�صتن������د اإلى ثور. يحرث االأ االأ

وثمة �صلة معقودة بين الثور ومعاني الماء والخ�صب والنماء. من هنا اأتت قد�صية الثور. 

آدم ثوراً من الجنة  أن������زل على ا �صالمية اأن اهلل ا �صاطير االإ م������ر هنا ففي »االأ ول������م يقف االأ

الت والطيوب والثمار، ولئن ظل الث������ور فيها رمزاً للحرث والفحولة  أنزله معه من االآ في م������ا ا
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أداة الكّد  آلة( الحرث وا والخ�ص������ب والنماء، فاإنه ف������ي ق�صة اآدم وخروجه من الفردو�س )مجرد ا

والعمل وما يت�صل بذلك من معنى ال�صقاء«.

نثروبولوجي������ة اإلى تجاوز الهام�صية حيث  �صطورية االأ آث������ار الثور ودالالت توظيفه االأ ترمي ا

االندم������اج. ولعل هذا ما يف�صر ال������دالالت الكامنة في اإخفاق الكالب في �صيد الثور الوح�صي، 

خرى، فيبدو هذا ال�صراع  وانت�ص������اره عليها. وكاأنه انت�صار ال�صم�س على النج������وم والكواكب االأ

حرباً كونية بين الكواكب، ويبدو الثور الذي �صك فري�صته اإلهاً ال يموت، ويبدو انت�صاره �صموداً 

وتحدياً للزمن الذي تج�صده الكالب الثائرة الجائعة.

مومة، البقرة الوح�شية:  - وجه الحياة، االأ

أنها  أبيات لبيد ا تعي�س البقرة حالة �صياع في اإثر ما �صاع منها، من ذات موجودة، جاء في ا

ت�صارع بعد ال�صياع ظفراً ب�صبل االندماج:

َمـــ�ـــســـبـــوَعـــٌة ــــٌة  ــــيَّ َوحــــ�ــــسِ اأَم  َفـــــِتـــــلـــــَك  اأَ

ــهــا ــواُم ـــــواِر ِق ـــ ـــ ـــ ـــ َخــــَذَلــــت َوهـــــاِدَيـــــُة الــ�ــسِّ

تعي�س البق������رة الوح�صية في حال من هام�صية الحياة، فهي وفل������ذة كبدها قربانان للزمن، 

�صطوري لم�صهد البقرة الوح�صية، في اأن »البقر هو الحيوان  �س البعد االأ ين������دى بهما، وقد نتلمَّ

غريق  أو الحي������وان الطوطمي في ح�صارات عدة مجاورة للعرب من الفر�س واالإ ال�ُم�صّحى به، ا

 به من اأجل الحياة. 
َ
ي والم�صريين«. �ُصحِّ

لهة اإلى 
�صطورة الفرعونية اأن البقر »كائن من اأ�صل �صماوي، فهي كانت ر�صول االآ جاء في االأ

الب�صر، وربما هذا ما يف�صر اتخاذهم البقر رمزاً للرخاء في ح�صارة وادي النيل، وقد اأمر ذات 

ر�س، وتاأمر الب�صر اأن عليهم اأن ياأكلوا مرة واحدة  لهة البقرة اأن تهبط اإلى االأ مرة )رع( كبير االآ

لهة ثالث م������رات، لكنها نقلت الو�صية بالعك�س، فقد طلبت منهم اأن  ف������ي اليوم، واأن ي�صلّوا لالآ

ر�س لت�صاعد  له)رع(، واأمرها اأن تهبط اإلى االأ ي�صلُّوا مرة واحدة وياأكلوا ثالث مرات، فغ�صب االإ

ن�صان«. وتلقى ما تلقاه من معاناة و�صراع. االإ

الظلمة الداجية: 

ق�صى في ظلمة الليل، ويعلو من�صوبها في ظلمة امرئ القي�س  تتكثف الهام�صية في حدها االأ

الداجية، المتتابعة كاأمواج بحر، فيقول:
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ــدوَلــُه َوَلـــيـــٍل َكـــَمـــوِج الــَبــحــِر اأَرخــــــى �ــسُ

ــلــي ــبــَت ـــ ـــ ـــ ـــ ــَي ــــمــــوِم ِل نـــــــواِع الــــُه ـــــــاأَ َعـــــَلـــــيَّ ِب

نجوَمـــــــه ــــــــاأنَّ  ـــ ـــ ـــ ـــ كـــ لــيــٍل  مـــن  لــــَك  فــيــا 

ْت ِبــــَيــــْذُبــــِل ـــــدَّ ِبــــكــــلِّ ُمــــغــــار الـــفـــتـــِل �ـــــسُ

�صطورية،  أبعاد ال�صورة االأ يوؤكد ال�صاع������ر هام�صية الزمان والمكان، وهنا يتجلى وا�صحاً ا

فهو ي�صبه الليل بموج البحر، والبحر رمز لالت�صاع واالبتالع. واالنبعاث من جديد، كما الليل 

�صاطي������ر تهبط ال�صم�س فيه غاربة، لتُبعث من������ه فجراً، يعيد النور  موط������ن ال�صباح، ففي االأ

ر�س، بع������د ظلمة ي�صرد تتابعها حالة �صياع وتيه نف�صي، توؤكده عبارة )اأرخى �صدوله(  اإلى االأ

أ�صط������ورة �صم�صون الجبار اأن �صعره  حاجب������ة كل نور. وقد جاء عن كثافة الليل وظلمته في »ا

كان طوي������اًل كثيف������اً، في داللة اإلى عنفوانه وجبروته، ب������ل اإن الظلمة نف�صها وهي مدار هذه 

�صالمي، ووفق ما ذكر  ال�صورة، رمز من رموز الموت والبعث«. وجاء في الق�ص�س الديني االإ

الثعلب������ي في حديث يرويه عن علي بن اأبي طال������ب يقول فيه: اإن المالك روفائيل قال لذي 

ر�س ظلمة  القرنين حين �صاأله عن مو�صع عين الحياة: »اإنا نتحدث في ال�صماء اأن هلل في االأ

ال يطوؤه������ا اإن�س وال جان، فنحن نظ������ن اأن تلك العين في تلك الظلمة«، فترتبط عين الحياة 

أو ال�صديم الذي منه  بالظلم������ة العذراء، وكاأن الظلمة هي رحم الع������ذراء التي تعطي الحياة، ا

تتفجر الخليقة.

 ال�شحراء: ف�صاء التجاوز والتخطي، ومواجهته �صرب من تطهير النف�س من م�صاعر الفناء 

والهزيمة. يقول لبيد بن ربيعة العامري وا�صفاً حال الهام�صية التي عا�صها في ال�صحراء: 

وَخــــــــــــــــْرٍق قــــــد قــــطــــعــــُت بـــيـــعـــمـــالٍت

ــــــحــــــوِم ــــــلُّ ت الـــــمـــــنـــــا�ـــــســـــِم وال ـــــــــالَّ ـــــــــَم ُم

أ�صبه ب�»�صحراء التيه التي اجتازها  أ�صطورياً، فه������ي ا لَّة بعداً ا تاأخ������ذ ال�صحراء القفر ال�ُم�صِ

أو القبر الذي قام منه الم�صيح. اإنها �صيغة  مو�صى، اأو بطن الحوت الذي ابتلع يونان ثم قذف به، ا

ن�صاني،  �صطوري االإ أ�صطورة الموت واالنبعاث، ترتبط هنا، كما ارتبطت في التراث االأ من �صيغ ا

ر�س اليباب. وال�صاعر هو الفار�س المخل�س الذي يحقق الحياة بالموت«. والبطل  باأ�صطورة االأ

الحقيقي هنا هو المتجاوز باإرادة. 
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طق�س الندماج

ح�صا�س بمكونات الوجود ال������ذي كان �صائعاً بعد  وه������ي مرحلة الو�صول اإلى المبتغ������ى واالإ

أ�صاطين الموت وغياهب الفناء. وتعد �صورة  مرحل������ة من التخطي والتجاوز، راأى فيها العاب������ر ا

أة، والماء، والخمر، والخيل خير معبر عن طق�س االندماج.  المرا

اأ- المراأة: 

أة في كل الع�صور قيمة وجودية، وفي ت�صوير ال�صعراء بدت ج�صر عبور اإلى �صروح الوجود  المرا

أ�صطورية: أبعاداً ا المتمثلة في الخ�صب، فجاءت �صورتها اندماجاً في عالم الوجود، تحمل ا

هــــا ُيــــــــــراُم ِخــــبــــاوؤُ ِخــــــــــْدٍر ل  ـــِة  وبـــيـــ�ـــس

ـــعـــُت مــــْن َلــــْهــــٍو ِبـــهـــا َغــــْيــــَر ُمـــْعـــَجـــِل َتـــَمـــتَّ

ــــــا مــــ�ــــســــي َتـــــُجـــــرُّ وراءن َخــــــَرْجــــــُت ِبـــهـــا اأَ

ــــِل ــــَرحَّ َثـــــَرْيـــــنـــــا َذْيــــــــَل ِمــــــــْرٍط ُم َعـــلـــى اأَ

مان المبتغى. يوحي ال�صاعر بتعط�صه الكبير اإلى عالم الخ�صب؛ وقد جاء  الخ������در ملجاأ االأ

في �ص������رح المعلقات للزوزني: »اإن الن�صاء يُ�َصبَّهَن بالبي�س م������ن ثالثة اأوجه، اأحدهما بال�صحة 

ن الطائر ي�صون بي�صه ويح�صنه، والثالث  وال�صالمة من الطمث، والثاني في ال�صيانة وال�صتر؛ الأ

ف������ي �صفاء اللون ونقائ������ه«، وفي الحقيقة تنطوي هذه ال�صورة الرم������ز على مجموعة دالالت؛ 

أي�صاً »رمز  اأهمه������ا الخ�ص������ب والعطاء، فالبي�س ح�صن داف������ئ كرحم اأم يحمل جنينه، وه������ي ا

ر�س التي يدفن فيها الميت عل������ى اأمل القيامة. ثمة ارتباط  م������ن رم������وز الموت واالنبعاث، كاالأ

ر�س والرحم. وقد نُِق�َس البي�س على اأحجار التوابيت والقبور  اأ�صطوري نموذجي جمعي بين االأ

غريقية والرومانية، وما زال البي�س رمزاً من  في ح�صارات مختلفة كالفينيقية والفرعونية واالإ

رم������وز عيد الف�صح عند الم�صيحيين وعيد الربيع عند الم�صريين اليوم، وباإ�صافة البي�صة اإلى 

الخدر يرتبط الم�صهد بم�صهد اللقاء مع عنيزة في الخدر على ظهر البعير«، هذا اللقاء الجاف 

الذي لم ينل منه ال�صاعر �صيئاً من الو�صال المبتغى، زاد ح�س الخواء لديه والفقد اإلى الخ�صب 

خفاق المتوا�صل المتمثل  الكامن في معطيات البيئة، لذا ترى الدكتورة ريتا عو�س اأن »هذا االإ

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

هو رمز للعقم الم�صيطر على الطبيعة، وعلى م�صتوى الواقع والح�صارة«، وهنا تكت�صب الق�صة 

أبعادها الرمزية والمجازية.  ا
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أ�������س المقد�صة في   وراأى الدكت������ور ق�ص������ي الح�صين اأن ال�صاعر هن������ا فار�س باحث عن الكا

ر�س بعد موات، والكاأ�س كالبي�صة الموحية  ر�س اليباب محققاً الخ�صب، محيياً االأ أ�صطورة االأ ا

أة، وهي رم������ز جن�صي وا�صع االنت�صار في العالم منذ عهد �صحيق في القدم،  بالرح������م، رمز المرا

نثوية، وقد ارتبط بطقو�س الخ�صب والجدب، كما تج�صدت البي�صة  يمثل الطاقة التنا�صلية واالأ

أ�صاطير الموت واالنبعاث. في ا

ر�س ترتدي ال�صماء، اإنه طق�س  لئ، فاالأ عاً بالالآ ر ال�صاعر ال�صماَء بنجومها و�صاحاً مر�صَّ �صوَّ

أة منتظرة فار�صها عند �صتر الخباء بثياب النوم،  �صطوري تقف المرا عبوري »ففي هذا العالم االأ

عراف، وعودة اإلى الفردو�س المفقود قبل  م�صتع������دة للقائه وتنويله ما �صاء« في تحدٍّ وا�صح لالأ

ال�صق������وط في الخطيئ������ة الممثل بالمجتمع بزجره ونواهيه. وللِّق������اء في بطن حقف من الرمل 

ر�س، اإلى الرحم ليولدا من جديد،  أة يعودان بذلك اإلى بطن االأ داللة كبيرة، فكاأن الرجل والمرا

فيتحق������ق لهما االنبعاث في عالم الطبيعة والبراءة، بعد اأن يدفنا ذاتيهما االجتماعية، وت�صود 

أة اأر�صاً ي�صوع ريحها، و�صجرة  �صور الم�صهد اأجواء االن�صجام والف������رح واالرتياح، وت�صبح المرا

تنوِّل الجنى. ويتابع امروؤ القي�س ر�صم �صور الخ�صب والحياة وال�صياء:

ـــَوَد فــاِحــٍم ــــ �ـــســــ ــي الـــَمـــتـــَن اأَ ــ�ــسِّ ــَغ َوَفـــــــرٍع ُي

ـــــثــِكــِل ـــ ـــــخــَلــِة الــُمــَتــَعـــ ثــــيــــٍث َكـــِقـــنـــِو الــَنّ اأَ

ـــــهــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نَّ ــــالَم بــالــِعــ�ــســاِء َكــاأَ ُتـــ�ـــســـيُء الــــظَّ

ــــِل ـــارُة َمـــمـــ�ـــســـى راِهــــــــــٍب ُمــــَتــــَبــــتِّ ــــ ــــ ــــ مـــنــــ

�ســــــباَبًة الحـــــــــليُم  َيــْرنــو  ِمْثِلها  اإلـــى 

وِمــــْجــــَوِل ِدْرٍع  بــيــَن  ْت  ا�ـــســـَبـــَكـــرَّ مـــا  ذا  اإِ

�صود  �ص������ود في التراث العرب������ي باالخ�صرار والخ�صب، ويع������د ال�صعر االأ ويرتب������ط اللون االأ

�ص������ود �صورة جن�صية ذات دالالت توحي بالحيوية  رم������زاً من رموز الخ�صب »فال�صعر الكثيف االأ

ر�س المخ�صبة الخ�صراء، و�صعرها النخلة المتداخلة  أة هي االأ والطاقة المخ�صبة، فتغدو المرا

جذوعه������ا«، ويظهر م�صباح الراهب ليُ�صفي على الم�صهد ج������واً دينياً خا�صعاً، اإذ ينبثق ال�صوء 

م������ن و�صط الظالم، وت�صيف �صورة المنارة اإلى الم�صهد داللة ال�صمو؛ وهي رمز الهداية واإنارة 

ال�صب������ل اأمام ال�صالي������ن، »وتنطلق �صورة الراهب المنقطع اإلى العب������ادة وال�صالة بالم�صهد اإلى 

�صطورية الدينية لرمز  اآفاق نورانية خا�صعة اإلى عالم لي�س من هذا العالم، فتتاأكد الدالالت االأ

أة هذه، وتعيد �صورة التبتل ربط الم�صهد بالبكارة والعذرية، والبراءة بالدرة التي لم تثقب،  المرا
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لهة البكر، رمز الحب  أة رمز اأ�صطوري، اإنه������ا االإ وبالطبيع������ة البك������ر، وتف�صير ذلك اأن هذه المرا

خ�صاب. اإنها في عالم ما قبل ال�صقوط حيث ال تعرف خطيئة«.  الجن�صي واالإ

أم �َصُمَرة،  أم �ص������درة ا خ�ص������ر قرين ال�صج������ر، رمز الحياة والتج������دد، »نخلة كانت ا  الل������ون االأ

أنواط( �صجرة العرب المقد�صة، وتت�صل  وكانت النخلة �صجرة ال�صاميين المقد�صة، وكانت )ذات ا

مور اأن ي�صوروا بداية الحياة  الخ�ص������رة من حيث هي رمز بالماء، لذلك ل������م يكن من غريب االأ

في الكون من )جوهرة خ�صراء(، ولم يكن من باب الم�صادفة اأن كانت الخ�صرة اللون الطاغي 

لهة البكر،  أة رمز اأ�صطوري، اإنها االإ في الفردو�س وت�صوراته لدى �صعوب المنطقة«. اإن هذه المرا

خ�صاب، اإنها في عالم ما قبل ال�صقوط، حيث ال تعرف خطيئة، اإنها في  والحب الجن�صي، واالإ

الجن�صية، حيث الحياة الطبيعية �صالة وتعّبد وبراءة وطهارة.

منع الدرع الذي تلب�صه الفتاة البالغة لت�صبح مهياأة، لتوؤّدي  قوى واالأ ويبق������ى ج�صر العبور االأ

م �صورة الفت������اة التي »ا�صبكرت بين درع ومجول« طق�س  نوثة النا�صجة، فتقدِّ موم������ة واالأ دور االأ

م�صوؤولية اإلى مرحلة االن�صي������اع والم�صوؤولية؛ اإذ »يبدو اأن  أو الالَّ العب������ور من مرحلة ال�صي������اع ا

الفتاة في الجاهلية كانت عند بلوغها تلب�س الدرع في احتفال طقو�صي ور�صمي خا�س«. ودرع 

أة البالغة في طور انتقال جذري من الطفولة اإلى البلوغ.  أة هو القمي�س الذي تلب�صه المرا المرا

تم������وت الطفولة لينبعث الن�صج والبلوغ، فالوالدة. وق������د ربطوا »في المجتمعات الزراعية بين 

أماً، ورمزوا اإليها  أة بو�صفها ا ر�س، فُعبدت المرا أة، و�صر الخ�صوبة في االأ �صّر الخ�صب في المرا

لهة  مومة بمعنى المعبود في حالة االآ في طقو�صهم و�صعائرهم باآلهات واأمهات، فات�صل معنى االأ

أة«.  م( المرا لهة االأ ر�س واالآ م )االأ االأ

ب - البرق: 

ُعّد البرق �صبياًل اإلى الوجود واالندماج في الحياة، قال امروؤ القي�س: 

ــُه ــيــ�ــسَ ـــ ريـــــــــَك َومـــ ــــرقــــًا اأُ اأَحـــــــــاِر َتــــــرى َب

ــِل ــلَّ ـــ ـــ ــَك ـــمـــِع الـــَيـــــــــــــــَديـــِن فـــي َحــــِبــــيٍّ ُم َكـــَل

ــــــٍب راِه َمـــ�ـــســـابـــيـــَح  اأو  ــــنــــاُه  �ــــسَ ُيــــ�ــــســــيُء 

ــِل بــــاِل الــُمــَفــتَّ ــلــيــَط فـــي الــــذُّ هــــــاَن الــ�ــسَّ اأَ

أيد نورانية  أ�صطورية، ف�»البرق ا أبعاد ا ������ه ومي�َس البرِق بحركة اليدين وتقليبهما، ولل�صورة ا ي�صبِّ

له  أ�صطوري������ة تمالأ ال�صماء، تتحرك ابته������االً، وترمز اإلى العطاء، وكاأن ال�صحاب )المكلل( �صورة االإ ا
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ر�������س المتحّرقة �صوقاً اإلى احت�صان بذرة المياه،  - المل������ك المتّوج في ال�صماء الذي �صيخ�صب االأ

أو كاأن البرق ي�صق ال�صحاب اإلى ثغ������ر مبت�صم«. فتنطوي الرموز  والعط�ص������ى اإلى المط������ر المحيي، ا

أّما ما تختزنه �صورة البرق من دالالت في�صفي على  خ�صاب، ا �صطورية –هنا-عل������ى دالالت االإ االأ

أي�صاً؛ اإذ توؤكد �صورة ارتباط الب������رق بم�صابيح الراهب الدالالت  أ�صطوري������اً ا الم�صه������د بعداً دينياً ا

لهي الباعِث �صوَر النِّعمة  ال�صعائرية الدينية ل�صورة اال�صت�صقاء، بل اإن »نور الم�صابيح رمز للنُّور االإ

بانية، ورم������ز الم�صيح، نور العالم الهادي والمخل�س، والواهب االنبعاث بعد الموت، والمعطي  الرَّ

بدية، وماء الحياة الم������روي والمخ�صب، وتحقق �صورة م�صابي������ح الراهب الدالة على  الحي������اة االأ

تكثُّ������ر النور وتعدد م�صادره ارتباط هذا الم�صه������د ب�صورة منارة الراهب في م�صهد بي�صة الخدر، 

أة البي�صة رمز الخ�صب  خ�صاب �صورة اأخرى من �صور الم������را فيغ������دو البرق الواعد بالمط������ر واالإ

نوثة؛ فالبرق نف�صه بحركته المندفعة  وتجديد الحياة، وتتَّحد في �صورة البرق دالالت الذكورة واالأ

المجلجل������ة، وبتفجير المطر المروي والمخ�صب رمز للذكورة ف������ي االندفاع المتفجر واالختراق 

نثوية،  خ�صاب، ولكنه بارتباطه ب�صورة بي�صة الخدر يكت�صب الرموز الجن�صية االأ المرّوي، وفعل االإ

نثى، واتحاد الذات  فتتفاع������ل تلك الرموز، ويكون تالقحه������ا المعادل الرمزي اللتقاء الذك������ر واالأ

ر�س اليباب«.  ح�صاء وانبثاق الحيوية من االأ بالذات، وتكاملها وزرع بذرة الحياة في االأ

َعَزت ا�صتتكيفيت�س �صورة الماء، في معلقة امرئ القي�س اإلى مرجعية ميثولوجية فقالت اإن 

أ�صطورة من  و�صط، حيث نجد في ا المطر: »هو �صورة ذات جذور عميقة في ميثوبيا ال�صرق االأ

لهة فهو  له اأنكي في رحم االآ  االإ
ّ
ر�س باأنه �صيالن مني أ�صاطير �صومر و�صف نزول المطر على االأ ا

نجاب«، اأي العبور اإلى عالم االندماج.  ر�صغ، اأي ما يعّبر عن الخ�صب واالإ

ر�س العط�صى بعد  زهار التي تن�صي االأ يتحقق الولوج اإلى عالم الذات والوجود في �صورة االأ

أ�صبعها، وفي �صورة النباتات التي ظهرت كب�صاعة تاجر يماني، اإنه الدخول المجتمعي  �صيالن ا

في ن�صيج الح�صارة التي كانت ممزقة ومدمرة:

ــحُّ الـــمـــاَء عـــن كـــلِّ فــيــَقــٍة َواأَ�ـــســـحـــى َيــ�ــسُ

ــِل ــَب ــْه ــَن ــَك ال دوَح  ْذقـــــــــاِن  الأ عــلــى  َيـــُكـــبُّ 

أ�صطورية غنية، وتتمحور ال�صورة  أبعاداً ا يلّف اللوحة »جّو ديني �صعائري ي�صبغ على ال�صورة ا

ح������ول كلم������ة )فيقة(: وهي اأن تحلب الناق������ة ثم تترك �صيئاً، قبل اأن يع������اد اإلى حلبها، فما بين 

أ�صطورية عظيمة«.  الحلبتين هي الفيقة، اإن هذه اال�صتعارة تجعل ال�صماء ناقة ا
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ذقان دوح الكنهبل(،  د لل�صجر ال�صاقط اأر�صاً )يكب على االأ جَّ ي�صتعير �صورة الم�صلي������ن ال�صُّ

دًا}،  ْذَقاِن �ُشجَّ وَن ِلالأَ َذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َيِخرُّ وُتوْا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه اإِ ِذيَن اأُ نَّ الَّ وجاء في قوله تعالى: {اإِ

�صراء: 109(. ْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخ�ُشوعًا}، )االإ وَن ِلالأَ �صراء: 107(، {َوَيِخرُّ )االإ

أتون التجربة  المط������ر- طق�س عبور »اإنه رم������ز تجدد الحياة بالموت، باالن�صه������ار في ا

بال�ص������دام بين الق������وى المتناق�ص������ة والمت�صارعة، كالعنق������اء التي ال تتج������دد حياتها اإال 

أ�صاطير الخ�صب المكت�صبين الحياة بالموت، وكالم�صيح المحقق بموته  باحتراقه������ا وكاآلهة ا

خال�������س العالم، اإنه نموذج الموت واالنبع������اث الكامن في الالوعي الب�صري عبر التاريخ«. 

ن�صاني لعالم العقم والجفاف؛ فدعا الوعي اإلى التما�س الخ�صب  لم ي�صت�صلم الالوع������ي االإ

باال�صت�صقاء. 

ج - الخمر: 

أ�صطورياً،  الخمر اإحدى �صبل االندماج، اأما اأ�صلها ففاكهة، محّولة، وقد اكت�صبت الخمر بعداً ا

بعاد طق�صية، فقد راأت اأن »للخمر في  لدى ا�صتتكيفيت�س، بفع������ل ا�صتخداماتها في الجاهلية الأ

و�صط القديمة ب�صفة عامة دوراً في كل طقو�س الت�صحية والقربان والثاأر،  ح�صارات ال�صرق االأ

أي�ص������اً � هي وجه طق�صي، يوؤّدي دور  أو رمزاً له ولل�صبوح � ا وعق������د الق�ص������م ب�صفتها بدياًل للدم ا

قرب������ان، ولذلك يمكننا اأن ن������درك في ف�ّس ختام الخمر ذبح �صحية يحتفل ال�صاعر بها - على 

طريقته- باندماجه في المجتمع«. 

وقد ربطت الخمر في الجاهلية بالزهرة وباأجرام �صماوية اأخرى عبدت بو�صفها ربة الخمر 

من جهة، ونظيرة ال�صم�س من جهة اأخرى. 

د- الفر�ص: 

يرتقي العاب������ر فر�صاً �صابحاً اأحياز الف�صاء، مخت�صراً عل������ى �صهواته الزمن، فكان الفر�س 

ج�صراً رامزاً اإلى العابر المندمج. في جموحه انعتاق من قيد الزمان والمكان. 

، في قوله:  أبرع ال�صعراء الذين �صوروا الفر�س ج�صر عبوٍر وتخطٍّ يعد امروؤ القي�س من ا

مـــكـــرٍّ مـــفـــرٍّ مـــقـــِبـــٍل ُمـــْدِبـــــــــــــــــــــــٍر مــــــــــــــــــــــــــعــًا

َعــِل ِمــن  ال�سيُل  ــه  َحــطَّ ْخٍر  �سَ َكُجلموِد 

نَّ اهـــِتـــزاَمـــُه ـــا�ـــسٍ َكـــــــاأَ عــلــى الـــَعـــْقـــِب جـــيَّ

مرَجِل غلـــــُي  حميــــــُه  فيه  جــــــا�َس  اإذا 
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أ�صطورياً وا�صحاً، ففي ت�صبيه جوفه المغلي قوة وحرارة واإرادة وعنفواناً  تاأخذ ال�صورة بعداً ا

أداة تح������ول وانتقال من مرحلة بدائية اإلى مرحلة  بالِق������ْدر على النار طق�س اأ�صطوري،؛ فالنار ا

متح�صرة، من الرماد اإلى التكوين، وفي غليان جوف الفر�س اإ�صارة اإلى تحوله وفار�صه من فر�س 

أو يكاد، اإلى اآخر متحدٍّ ومتمرد.  عادي اإلى اآخر اأ�صطوري. من فر�س م�صت�صلم ا

�صطورية تحدٍّ للزمن القا�صي، وقهر للمتناق�صات في الحياة، وتج�صيد  ف������ي قدرة الفر�س االأ

لل�صراع غير المنتهي، لذا كانت �صورة الحيوان عموماً، والفر�س خ�صو�صاً حية ت�صّج بالحيوية 

والعبور والتحول. 

لهة المحلقة الباحثة عن الوجود، وكاأنه »المعادل  أ�صبه باأن�صاف االآ أ�صطورياً، ا ب������دا الفار�س ا

غريقية، ورمز الروح المحلقة، والمغنين  �صاطير االإ الرمزي لبينا�صو�س الفر�������س المجنح في االأ

الملهمي������ن، وللفر�س المجنح الذي ارتفع بالنبي اإيليا اإلى ال�صماء، وللفر�س التي ج�صدها يوحنا 

ف������ي �صفره الروؤيوي وللبراق المخترق بالر�صول ال�صموات ال�صبع، البالغ به �صدرة المنتهى حيث 

أوت������ي من �صالبة. يبدو  التق������ى الخال������َق وتلّقى الوحي«. هو الفر�������س، الج�صر المقاوم بكل ما ا

ال�صاعر فخوراً بفر�صه، المنقذ من عوالم الهام�صية، متحدياً حدتها، م�صابقاً الزمن اإلى اإعالن 

ذاته موجوداً في رحابه، علَّه يحظى من اأمره ب�صيء.

�صاطير  أ�صطورية؛ حتى ُعدَّ بع�صها ترجمة الأ أبعاد ا تنطوي ال�صور ال�صعرية – في اأغلبها - على ا

دتها مرحلتا الفقد والرحلة في �صور الناق������ة ومتحوالتها، وفي طق�س االندماج،  معين������ة، ج�صَّ

أة، والماء والخيل والخمر، فُعدَّ كل منها �صبيل تحول وتخط وتجاوز واندماج.  وفي �صور المرا
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ف ال�سخ�س���ية personality باأنها التنظيم الدينامي لل�س���فات الج�س���مية، والعقلية،  ُتع���رَّ

واالنفعالي���ة، واالجتماعي���ة الت���ي تمي���ز الف���رد من غي���ره خالل تفاعل���ه مع محيط���ه الذاتي 

والخارجي. ويعود الم�س���طلح »persona« اإلى اأ�س���ل اإغريقي ويعني »القناع« الذي كان ي�س���عه 

دوار. وُيعدُّ  الممث���ل عل���ى وجهه حين كان يوؤدي دورًا ما على الم�س���رح ليميزه عن غي���ره من االأ

برز من مكونات ال�سخ�سية، الذي يظهر لدى الفرد نف�سه  الج�س���د المكون الح�س���ي والمادي االأ

خرين، والذي ي�سكل االتجاهات وال�سلوك حيال الفرد نف�سه.  ولدى االآ

�صا�س في �صخ�صية الفرد  بم������ا اأن الج�صد و�صورة الج�صد body image العن�صر المهم والأ

خرين، فاإننا نبني عليه  بو�صفه التركيب الملمو�������س والمدرك مبا�صرة من الفرد نف�صه، ومن الآ

�صف������ات و�صمات انفعالية وعقلية ل�صخ�صية الفرد. وهن������اك كثيٌر من نظريات ال�صخ�صية التي 

اعتم������دت على بنية الج�صم والمظهر الخارجي للج�صد ف������ي تن�صيب attribute وو�صع �صفات 

أبقراط )اأبي الطب اليوناني( الذي �صنف ال�صخ�صية  انفعالية وعقلية واجتماعية للفرد، بدءاً من ا

ربعة )البلغم، وال�ص������وداء، وال�صفراء، والدم(، مروراً  أربع������ة اأنماط وفق اأخالط الج�صم الأ اإلى ا

بنظري������ات )�صيلدون وكرت�صمر( في القرنين الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر التي ق�صمت ال�صخ�صية 

اإل������ى فئات )البدي������ن، والنحيل، والريا�صي، وغي������ر المنتظم(، وكذلك بمالم������ح الوجه، و�صكل 

الجمجم������ة وغير ذلك كثير. وبعيداً عن الت�ص������اوؤلت العلمية حول منهجية البحث الم�صتخدمة 

د. محمد قا�سم عبد اهلل

والبحوث الدرا�سات 

�سورة اجل�سد بني ال�سواء واالنحراف 

مقاربة نف�سية معا�سرة
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ف������ي هذه الدرا�صات، اإال اأن الربط بين بنية الج�صم و�صكل الج�صد من جهة، وال�صفات العقلية 

أ�صا�س متين في الدرا�ص������ات العلمية لمجالَي  واالنفعالي������ة واالجتماعي������ة من جهة اأخرى، ل������ه ا

أ(  ال�صخ�صي������ة وعلم النف�س ال�صحي Health psychology. فقد ظهرت نظرية نمط ال�صلوك )ا

أ( الذي يت�صف بالعدائية،  Type A personality behavior التي ربطت بين نمط ال�صخ�صية )ا

والتناف�س، وال�صع������ور ب�صيق الوقت، وعدم اال�صترخاء، وعبء العم������ل، واأمرا�س القلب، وذلك 

عمال  عك�س ال�صخ�صية )ب( Type B Behavior التي تت�صف بالهدوء، واال�صترخاء، وتنظيم االأ

والوقت، )عبد اهلل، 2016(. 

ننا في كيانه، وبه نح�س،  فظاه������ر الحياة يفر�س علينا النظر في الج�ص������د يوماً بعد يوم، الأ

أ�صكال ح�صية غريبة  ونرغب، ونعمل، ونعّبر، ونبتكر. وكذلك اإننا ال نرى واقعاً حياً اآخر اإاّل في ا

أو نرهب������ه. فالحياة بهذا  أو ننفر منه، نطمئن اإليه ا عائ������دة اإلى ج�ص������د متحرك، يجذبنا اإلي������ه ا

المعن������ى، بالن�صب������ة اإلى كل فرد مّنا، لي�صت �صوى تج�ّصد ينقلن������ا تركيبه ووظائفه واإمكاناته اإلى 

خرين الج�صدي. وعليه فاإن التنعم بالحياة يتطلب اأن يتح�ص�س  العال������م، ونطل به على وجود االآ

ب�ص������دة و�صعه الج�صدي وحيزه المكاني ليزيد التحام������ه بالعالم وبالمجتمع المحيطين به، من 

دباء، واأخيراً ولي�س اآخراً،  هن������ا احتل الج�صد مكانة مهمة في اأعمال الفال�صفة، والفنانين، واالأ

علماء النف�س، من حيث دوره في تكوين ال�صخ�صيتين ال�صوية والمر�صية. 

تمث������ل �صورة الج�صد انعكا�صاً نف�صياً، للجانب الوظيف������ي والع�صبي وال�صكلي للج�صم، وهذه 

أنها �صابٌط  ن�صان ع������ن نف�صه وعن عالقته مع البيئة، ف�ص������اًل عن ا ال�ص������ورة تعب������ر عن فكرة االإ

يح������دد ال�صلوك الذي يمار�صه الفرد. اإن �صورة الج�صد من اأهم العوامل النف�صية التي توؤثر في 

�صخ�صية الفرد، وهي من المتغيرات المهمة لفهم �صلوكه. وتت�صكل هذه ال�صورة نتيجة مجموعة 

متغيرات منها: اأنماط التن�صئة االجتماعية ومعاملة الوالدين، والتفاعل االجتماعي، ف�صاًل عن 

الو�صع االجتماعي واالقت�صادي للبيئة التي يوجد فيها الفرد، والحاالت النف�صية التي يمر بها 

دراكية واالنفعالية ومواقف  أ�صاليب الث������واب والعقاب، والخبرات االإ حباط وال�صراع وا مثل: االإ

هم بنيته المعرفية وطريقة تفكيره.  النجاح والف�صل، واالأ

اًل فراغياً:  أ�صا�صي في الج�صد بو�صفه ت�صكُّ يوؤل������ف مفهوم الت�صور الج�صدي نم������وذج اإدراك ا

�صل هو ما تحتاج اإليه الذات لر�صم حدود الج�صم، وتوزع اأطرافه، واأع�صائه، ومو�صعه،  وفي االأ

والمنبه������ات الموجهة اإليه، والمواقف الموافقة، )خ������وري، 1983(، كما اأن الحيز الذي ياأخذه 
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الج�صد في المكان يوؤثر في طبيعة العالقة مع البيئة الخارجية للفرد: البيئة المادية الطبيعية، 

والبيئة االجتماعية.

ي�صي������ر الت�صور الج�صدي اإل������ى اأكثر من اإح�صا�س ب�صيط، اأو من جملة اإح�صا�صات داخلية في 

الج�ص������د، وهذا الت�صور الج�ص������دي يمكن اأن ي�صاب باآفات، فيزودن������ا بمعلومات مغلوطة: كاأن 

فة )الت�صور الج�صدي  يوحي لنا اأن اأجزاء الج�صم ت�صغل حيزاً اأكبر من مكانها، وت�صمى هذه االآ

المف������رط Over-body imagination(، اأو على العك�س، اأن اأجزاء الج�صم ت�صغل حيزاً اأ�صغر، 

أنها ت�صغل مكاناً غير  أو ا فه������ذا هو )الت�صور الج�صدي المتدني under-Body imagination(، ا

مكانها، كما هي الحال في )الت�صور الج�صدي المتباعد(. 

يعد مفهوم الذات self-concept جوهر ال�صخ�صية personality، وقد احتل هذا المفهوم 

مكانة مهمة في الدرا�صات الفل�صفية والنف�صية والتربوية. وقد ق�صم علماء النف�س الذات اإلى ثالثة 

فكار  اأق�صام: مفهوم الذات الواقعية المدرك������ة perceived self-concept، وهي الت�صورات واالأ

 social التي يحملها الفرد عن نف�صه واقعياً وكما تظهر في ال�صلوك الفعلي، والذات االجتماعية

 ideal خرون عن الف������رد، اأما الذات المثالية نها االآ self-concept وه������ي االنطباعات التي يكوِّ

self-concept فهي ما يرغب الفرد في اأن يكون عليه الفرد )الظاهر، 2004(.

ن؟ وه������ل ت�صطرب وتحدث خلاًل في  فما معن������ى �صورة الج�صد؟ وكيف تُف�صر؟ وكيف تتكوَّ

�صخ�صي������ة الفرد؟ وما عالقتها بكل من مفه������وم الذات، والتجربة الح�صي������ة الج�صمية، والثقة 

أبرز النتائج العلمية حولها؟  بالنف�س؟ وما ا

معنى �سورة الج�سد

ولى لدرا�صة مفهوم �صورة الج�صد Body image قد ارتبطت بالروؤية  اإذا كانت البدايات االأ

أ�صار اإليه اأر�صطو )باأن �صورة الج�صد ومالمح الوجه ترتبطان بوظيفة  الفل�صفية التي تجلّت فيما ا

دبية لها اأكدت ما ل�صورة الج�صم من ارتباط وثيق بال�صخ�صية، وقد  ال�صخ�صية(، فاإن الروؤية االأ

نَّ 
أ يت�ص������ح ذلك فيما عبر عنه �صك�صبير في اإح������دى م�صرحياته في و�صفه ل�صخ�صية )قي�صر(: ا

مالمحه تعبر عن مدى خطورته...

أو الت�صور العقلي الذي لدى المرء عن ج�صمه الخا�س،  ف �صورة الج�صم باأنها ال�صورة ا وتُعرَّ

ح�صا�صات الباطنة وتغيرات الهيئة  أو الحركة في اأي لحظة، وهي م�صتمدة من االإ أثناء الراحة ا في ا

�صياء في الخارج، والخبرات االنفعالية والخياالت. وهي لي�صت �صوى  �صخا�س واالأ واالحتكاك باالأ
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تها، بما فيها الخ�صائ�س الفيزيقية والخ�صائ�س الوظيفية  �صورة ذهنية نكّونها عن اأج�صامنا برمَّ

واتجاهاتن������ا نحو هذه الخ�صائ�س، كم������ا اأن �صورة الج�صم تنبع من م�ص������ادر �صعورية واأخرى ال 

أ�صا�صياً في مفهومنا عن ذواتنا. اإن �صورة الج�صم هي ال�صورة ال�صعورية  �صعوري������ة، وتمثل مكون������اً ا

خر اإليه.  لدى ال�صخ�س عن ج�صمه، واتجاهاته نحو هذا الج�صم واعتقاداته عن ماهية نظرة االآ

نها ال�صخ�س لل������ذات الج�صمية لديه باأنها  اإن �ص������ورة الج�صم هي �ص������ورة عقلية مثالية يكوِّ

أ�صا�صي لل�صخ�صية اإن  ح�صا�������س الفردي والذاتي وال�صخ�صي للج�صم، وهي مك������وَّن جوهري وا االإ

ناث  �صورة الج�صم تعني »االهتمامات بوزن الج�صم و�صكله المنغر�صة في خبرات الحياة لدى االإ

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

فراط في الطعام، مقابل الجاذبية الج�صمية، واإنقا�س الوزن  الوزن والقلق من زيادة الوزن، واالإ

�صخا�س( interpersonal عن النحافة«.  مقابل ر�صائل بين�صخ�صية )تبادلية بين االأ

داء  أنها ال�صورة الذهنية للفرد عن تكوينه الج�صماني وكفاءة االأ ينظر اإلى �صورة الج�صد على ا

جزاء  الوظيفي لهذا البيان، وتتحدد هذه ال�صورة بعوامل: �صكل اأجزاء الج�صم، وتنا�صق هذه االأ

وال�ص������كل العام للج�صم، والكفاءة الوظيفية للج�ص������م، والجانب االجتماعي ل�صورة الج�صم. اإنها 

تقييم الج�صم، الخا�س بال�صخ�س، على نحو ذاتي، من خالل الم�صاعر واالتجاهات المرتبطة. 

نف�صنا،  أو ال�صبيل الذي ب������ه اأج�صامنا تبدو الأ فال�ص������ورة التي نكونها ف������ي عقولنا عن اأج�صامنا ا

نها  دراكية واالتجاهات والمظاهر ال�صلوكية، الأ بعاد وت�صمل المظاهر االإ هي ظاهرة متعددة االأ

تت�صمن جوانب مثل الوزن ومظاهر الوجه والتن�صيق، اإ�صافة اإلى الخبرات والتجارب االنفعالية 

والمعرفية لج�صم الفرد.

اإن �صورة الج�صم مكون مهم للذات يوؤثر في الطريقة التي يدرك بها الفرد العالم. و�صورة 

الج�ص������م ت�صف التمثيل والت�صوير الداخلي للهيئة الخارجي������ة لدى الفرد، وبنية �صورة الج�صم 

�صا�س في �صورة الج�صم  فكار التي توؤثر في ال�صلوك، واالأ بعاد، وترتبط بالم�صاعر واالأ متعددة االأ

دراكات الذاتي������ة لدى الفرد والخب������رات والتجارب، وهي تت�صم������ن كاًل من: المكونات  ه������و االإ

دراكية: )الحجم والوزن والطول(، والمكونات الذاتية: )االتجاهات نحو حجم الج�صم والوزن  االإ

أو الهيئة الج�صمية كلها.  خرى ا واأجزاء الج�صم االأ

تاريخي������اً، ارتبطت �صورة الج�صم بالبحث في ا�صطرابات الطعام، وال�صيما البوليميا )�صره 

نورك�صي������ا )فقدان ال�صهية الع�صبي(، وفي ت�صني������ف اال�صطرابات النف�صية، يعد  الطع������ام(، واالأ
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فراد الذين يعانون  ا�صطراب �صورة الج�صم مقيا�صاً ومعياراً لفقدان ال�صهية الع�صبي، اإذ اإن االأ

�صع������ف ال�صهية الع�صبي يكون لديهم عدم ر�صا عن الج�صم واإدراك خاطئ له، اأي )انطباعات 

واتجاهات �صلبية عن �صورة الج�صم(. 

ت�صير �صورة الج�صد اإلى الت�صابه بين �صكل الج�صم الحقيقي والمثالي المدرك، فكل �صخ�س 

لدي������ه �صورة ج�صد، وي�صتن������د المعنى االنفعالي ل�صورة الج�صم عل������ى خبرة الفرد وتجربته في 

وجه نحو ج�صم ال�صخ�س، وال�صيما  بعاد واالأ الحياة، و�صورة الج�ص������د هي اتجاه ذاتي متعدد االأ

الحجم وال�صكل والناحي������ة الجمالية، وهي تن�صب اإلى تقييمات ال�صخ�س والتجارب والخبرات 

الموؤثرة فيما يتعلق بالخ�صائ�س الج�صمية والمظهر الخارجي، وتقييمات �صورة الج�صد ت�صتق 

من المثاليات الج�صمية الدخيلة. 

ن�سان ال�سليم الخبرة الج�سدية لدى الإ

 sensational-body experience ن�صان ال�صليم اإن معنى التجربة الح�صية -الج�صدية لدى االإ

ال يعطيه الوعي، بل يلت�ص������ق بحياة الج�صد نف�صها في مظاهرها الح�صية والحركية، فالج�صد 

ل������دى ال�صخ�س ال�صليم ال يعب������اأ بالو�صعيات الواقعية التي تجتذبه اإليه������ا فح�صب، بل باإمكانه 

مكان على وجه  ������ز االإ اأن يتح������ول ع������ن العال������م، واأن يحتمل اإجراء تجارب������ه، واأن يدخل في حيِّ

جمال.  االإ

ن�ص������ان ال�صليم على ما هو جديد ومحتم������ل، اأي على المكان  باخت�ص������ار، )ينفتح( ج�صد االإ

أثناء  مر في ا والزمان: فهو -من ثم- ي�صكنهما، وال يندرج ويحجر عليه فيهما. ويتحقق هذا االأ

الت������درب على حركات جدي������دة. وفعاًل يفتر�س تعلم حركة جديدة امت������الك قدرة على تمديد 

ج�صدن������ا ب�صفته كائناً في العال������م، اأو على تبديل نمط حياته باإلحاق اأدوات جديدة به. فمثاًل: 

لة الكاتبة اإل������ى اإدراج فراغ المالم�س في فراغ ج�صدنا: فال�صخ�س  ي������وؤول تعلم ال�صرب على االآ

يع������رف مكان االأحرف على المالم�س مثلما يعرف مكان اأحد اأع�صائه، معرفة تطبيقية �صبقت 

كل ت�ص������رف مو�صوع������ي. ولم يهب له نق������ل اأ�صابعه وفق م�صافة فراغي������ة ي�صتطيع و�صفها، بل 

بتكييف الحركية تكييفاً يتميز من غيره )بمظهره( نوعاً ما، )علي والنيال، 1994(.

ويمت������از الج�ص������د الب�صري، اإم������ا عن طريق بن������اء اأدوات جديدة، واإما ع������ن طريق اإمكانات 

أو يغني على الدوام العالم  حركت������ه م������ع نف�صه، باأنه يكثر العوالم حوله، بتعبير اآخر، باأنه يحدد ا

ألوان  دوات المختارة للطهي، وتقديم ا كل بتنوع االأ ال�ص������روري لحياتنا، فمثاًل تتمكن حركات االأ
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جنا�س  الطعام، واال�صتهالك، وتنوع تقنيات الطبخ، من خلق عوالم متباينة جداً ينكبُّ علماء االأ

نثربولوجي������ا على و�صفها، وبهذا المعنى، ال يمكن اأن يتماثل حقل الياباني الج�صدي وحقل  واالأ

الرجل الغربي.

فج�صدن������ا يعطي معنى لم������ا ن�صمعه ونقروؤه من كلمات. فكلمة )قا�ٍس( تثير نوعاً من �صالبة 

أو ال�صمعي، اإذ تتخذ فيهما �صورة  الظه������ر والرقبة، وال يح�صل اإ�صقاطها في الحق������ل الب�صري ا

أو لفظ ثانويَّين.  اإ�صارة ا

ن لنا تجاهها وتجاه كل �صخ�س ت�صرفاً معيناً يظهر دفعة واحدة، حينما  وللكلمات مظهر الأ

أو نقروؤها، فهي ت�صق طريقها في ج�صدنا، ويتردد �صداها فيه، مثل ال�صفة  أو ن�صمعها ا نقولها ا

أي�صاً �صعوراً باالمتالء المرهق. )اأحمر( الذي يحبو جوف فمي �صكاًل كروياً، ويحدث لي ا

وي�صتل������زم التوافق بين الج�صد والعال������م الطبيعي والثقافي قيام وحدة �صمن الج�صد نف�صه، 

اأوالً بين الحوا�س الخم�س، ثم بين الحوا�س الخم��س والحركة، اأي الح�س الحركي فعاًل، واأخيراً 

ألواناً ون�صمع اأ�صواتاً ح�صب  بي������ن الح�صية الحركية ال�صابقة والكالم. ويمكننا القول اإننا ن������رى ا

�صوات على نمط وجودن������ا، وعلى ج�صدنا الكائن في العالم. لكن يالحظ  لوان واالأ انعكا�������س االأ

بن������وع خا�س وجود تجاوز وتداخل م�صتم������ر بين الروؤية واللم�س، اأي بي������ن المرئي والملمو�س، 

�صياء، مثلما تتمكن يداي اأن تريني اإياها، وت�صير وحدة حوا�صنا  حت������ى لي�صبح الب�صر يلم�س االأ

أو تداخله������ا اأعمَّ في الواقع، م������ا دام كل اإح�صا�س ينطوي على ن�صاط حركي فعلي اأو مفتر�س،  ا

فروؤي������ة ال�صيء توؤول دائماً اإل������ى ا�صتباق الحركة الواجب عملها للم�صه، مما يجعله ح�صياً �صلفاً، 

)خوري، 1983(. 

دراكية عملية مركب������ة، تت�صمن فهم المثيرات الح�صي������ة والحركية وتف�صيرها  اإن الخب������رة االإ

دراكية كما  أنها قد تتعر�س لال�صطراب. ويحدث الخلل في هذه الخبرة االإ واإعطائها معنى، اإال ا

أو الوهم illusion وح������االت الهلو�صة hallucination. ففي حاالت  ف������ي حاالت الخداع الح�صي ا

أو الخداع الح�صي يف�صر ال�صخ�س المثيرات القادمة م������ن الحوا�س بطريقة خاطئة كاأن  الوه������م ا

�صوات على غير حقيقتها، اأما في الهلو�صة فالمثيرات  أو يف�صر االأ يع������دَّ ال�صجرة �صخ�صاً يتحرك ا

أو ال�صمعية،  ها موجودة كما في الهلو�صة الب�صرية ا الح�صية غير موجودة اأ�صاًل في الواقع، لكنه يعدُّ

دراك هذه من  أ�صياء وي�صمع اأ�صواتاً وكلها غير موجودة في الواقع. وتعد ا�صطرابات االإ اإذ ي������رى ا

د  مرا�س العقلية مثل الف�صام وجنون االرتياب. وفي بع�س الحاالت يحدث تبدُّ أب������رز اأعرا�س االأ ا



الـعــدد 689 �شـــباط  2021 80

�صورة الج�صد بين ال�صواء واالنحراف مقاربة نف�صية معا�صرة

ال�صخ�صي������ة depersonalization اإذ ال يدرك ال�صخ�س هويت������ه الحقيقية وج�صمه وكاأنه مغترب 

عنها، اأوقد يحدث اختالل الواقع derealization وفيها ال يدرك الواقع على حقيقته. 

�سورة الج�سد الموجبة وال�سالبة

 يك������ون لدى الفرد �صورة ج�صم موجبة حينما يدرك �صكل الج�صم على نحو وا�صح وواقعي 

ج������زاء المختلفة من الج�صم كما هي ف������ي الحقيقة، وحينما يتقبل  وحقيق������ي، وحينما يرى االأ

أ�صكال واأحجام، وحينما يعرف اأن الهيئة الج�صمية  ج�صام تبدو في عدة ا ج�صمه ويع������رف اأن االأ

تق������ول قلياًل عن ال�صخ�صية وعن قيمة الفرد ب�صفته اإن�صان������اً، و�صورة الج�صم الموجبة ترتبط 

بتقدير الذات المرتفع والثقة بالنف�س، ويكون لدى الفرد �صورة ج�صم �صالبة حينما يدرك حجم 

ف، عك�س ما هو في الواقع، وحينم������ا ي�صعر بالخجل والخزي  الج�ص������م و�صكله على نح������و محرَّ

والقل������ق تجاه ج�صمه، وحينما ي�صعر باأن حجم الج�ص������م و�صكله يترتب عليهما االحترام اأو عدم 

االحترام، و�ص������ورة الج�صم ال�صالبة ترتبط بتقدير الذات المنخف�������س واالكتئاب وا�صطرابات 

الطع������ام. كما اأن عدم الر�صا عن �صورة الج�صم هي م�ص������در النخفا�س مفهوم الفرد وتقديره 

لذاته، )ح�صان، 2005(.

النظريات المف�سرة ل�سورة الج�سد

أثب������ت البحث في االتجاه  1- االتجـــاه المعرفـــي ل�شـــورة الج�شـــم cognitive approach: ا

المعرف������ي عدم ا�صتقرار بنية �صورة الج�صم، اإذ يمكن اأن يرجع تقييم حجم الج�صم الحالي اإلى 

أو اإلى ال�صغوط، فقد تبين اأن المزاج ال�صالب يزيد من تقييم حجم الج�صم لدى  انفعال �صالب ا

أ. ويرى  أردا أ وا أ�صوا الن�ص������اء الالئي يعانين من البوليمي������ا )�صره الطعام( فيجعل �صورة الج�ص������م ا

)بيك( اأن �صورة الج�صم المحرفة/ الم�صوهة تكون عر�صاً لالكتئاب. 

2- االتجــــاه النمائي ل�شــــورة الج�شــــد developmental approach: تف�صر النظريات النمائية 

كي������ف اأن �صورة الج�صم تنمو وتتطور، واأن فهم تلك النظريات ي�صاعد على فهم لماذا تتكرر �صورة 

�صخا�س البدنيين، وقد ركزت النظريات النمائية على اأهمية مرحلة الطفولة  الج�صم ال�صالبة لدى االأ

أثنائها تنم������و وتتطور �صورة الج�صم، ويوجد عوامل  والمراهق������ة من حيث اإنها مرحلة مهمة، ففي ا

مثل: »وقت البلوغ« الذي ي�صهم في نمو �صورة الج�صم، وتهدف النظريات الثقافية واالجتماعية اإلى 

عق������د المقارنة االجتماعية والو�صائل الثقافية االجتماعي������ة، بخ�صو�س الهيئة والمظهر الخارجي 

والجمال ب�صفتها عوامل مهمة في نمو �صورة الج�صم وتطّوره، )زهران، 1995(. 
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3-االتجـــاه االجتماعـــي والثقافـــي social-cultural approach  يعدُّ تقدير الذات بمنزلة 

الطريق������ة التي ي�صعر ال�صخ�س بو�صاطتها با�صتحقاق االحترام، وي�صمل الثقة بالذات واالحترام 

أو �صالب نحو ذات  والر�ص������ا بالنف�س. اإنه حالة انفعالي������ة كلية �صاملة للذات. وهو اتجاه موجب ا

أو ع������دم الر�صا عن ذاته،  ال�صخ�������س، وي�صتند اإلى تقيي������م خ�صائ�صه ويت�صمن م�صاعر الر�صا ا

ويوجد ثالثة نماذج لتقدير الذات: 

1(- نم������وذج التقب������ل االجتماعي: وهذا النم������وذج يقترح اأن تقدير ال������ذات ين�صاأ من تقبل 

خرين. االآ

2(- نم������وذج الكفاءات: ويقترح النم������وذج اأن تقدير الذات ي�صتند اإل������ى اإدراك الكفاءة في 

نطاق، اأو في مجال معين في الحياة.

3(- النم������وذج الثقافي: يرى اأن الثقاف������ة/ الح�صارة التي ت�صجع وتعزز التركيز على الذات 

ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر �صوف توؤدي اإلى تقدير اأعلى للذات. 

ترتب������ط �صورة الج�صم بتقدير الذات ارتباطاً وثيقاً. يك������ون تقدير الذات عالياً في مرحلة 

أثناء المراهقة، ويزدهر تدريجياً في مرحلة ال�صباب، ويتدهور ويتراجع  الطفول������ة، ويهبط في ا

أثناء منت�صف  وينحدر في ال�صيخوخة. وفي الثقافة الغربية ينحدر تقدير الذات لدى البنت في ا

المراهق������ة نتيجة التغيرات في �صورة الج�صم. وف������ي معظم الثقافات نجد اأهمية كبيرة للهيئة 

أة، اإذ ي�صتند تقدير الذات اإلى �صورة الج�ص������م لديها، ومن ثم فحينما  الخارجي������ة لج�صم الم������را

أو ت�صوهات نتيج������ة المر�س، فاإنه يحدث تاأثي������ر �صالب على االتجاه  تعان������ي تغيرات ج�صمي������ة ا

أي�صاً. االنفعالي ونوعية الحياة ا

أم������ا عن الروؤية النف�صية، فيمكن تلم�صها لدى �صيلدر ع������ام )1935(، اإذ قدم تعريفاً ل�صورة  ا

أنها: »�صورة نكّونها في اأذهاننا عن اأج�صامنا«، ثم جاء تعريف كلوب عام )1959(  الج�ص������د على ا

متقدماً خطوة على مفهوم �صيلدر، اإذ اأو�صح اأن �صورة الج�صد لها دور فعال فيما يكّونه الفرد من 

تقييمات ذاتية عن ج�صمه، �صواًء كانت ال�صورة ناق�صة اأم متكاملة، )كفافي، النيال، 1995(. 

يمكننا القول: اإنَّ �صورة الج�صد هي تلك ال�صورة التي يجدها المرء في عقله للبنية العامة 

الت������ي يبدو ج�صده عليها، وما حجم اأجزائه المختلفة، اإ�صافة اإلى م�صاعره تجاه هذه ال�صورة، 

ومن ثم نقول اإن مفهوم �صورة الج�صد ي�صم مفهومين متداخلين هما: 

1- مفهوم ال�صورة العقلية المدركة للج�صد، وهو مفهوم معرفي اإدراكي.
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أو ال�صيق( تجاه هذه ال�صورة المدركة،  أو الرف�������س )االرتياح ا 2- ومفه������وم ال�صعور بالر�صا ا

وهذا مفهوم معرفي �صعوري. 

�صخا�������س الذين يَْقَبلون اأج�صامه������م يك�صفون عن تقدير  نَّ االأ
أ اإ�صاف������ة اإل������ى ذلك فقد تبيَّن ا

مور من  أكثر ذاتية في نظرتهنَّ لالأ ناث ا مرتفع للذات مقارن������ًة باأولئك الذين يكرهونها، واأن االإ

أبعاد الج�صم المثالي ون�صبه،  أبعاد اأج�صامهّن اإذا ما طابقت ا الذكور. كما ظهر اأن البنات يحببَن ا

ويكرهنَه������ا حينما تنحرف عن مثال الج�صم لديهّن، كم������ا اأن تقبل الج�صم لدى الذكور مرتبط 

�صغر. ناث بالحجم االأ كبر، ولدى االإ بالحجم االأ

مفهوم الذات والناحية الج�سمية

تع������ّد الناحية الج�صمية من الم�صادر الحيوية في تكوي������ن مفهوم الذات التي تت�صمن بنية 

الج�صم ومظهره وحجمه. اإن طول الج�صم وتنا�صقه ومظهره ومالمحه الجميلة له تاأثير اإيجابي 

ن ذلك يدعو غالباً اإل������ى ا�صتجابات القبول والر�صا والتقدير والحب  ف������ي روؤية الفرد لنف�صه الأ

واال�صتح�ص������ان. ويعد ذلك تعزيزاً ذاتياً وقوياً وق������وة ذاتية تدفع الفرد اإلى التجاوب مع قدرات 

أثر فاعل في الفرد  الذاتي������ة والمناخ االجتماعي ب�ص������كل مثمر، لذلك فاإن �صورة الج�صم له������ا ا

أو الذات الج�صمية عن�ص������راً مهماً في مفهوم  االجتماع������ي، ويعد الن�صج الج�صمي للمراه������ق ا

ال������ذات، لذلك ف������اإن البلوغ المبكر للبنات له تاأثير اإيجابي في مفه������وم الذات بدرجة اأكثر من 

البلوغ المتاأخر، )الظاهر، 2004، 147(.

وتعّد �صورة الج�صد من العوامل الموؤثرة في تقييم الفرد لذاته، كما اأن الموؤثرات االجتماعية 

لها تاأثير وا�صح في مفهوم الذات ب�صفة عامة وفي �صورة الج�صد ب�صفة خا�صة. ف�صورة الج�صد 

لدى الطف������ل تتاأثر بخ�صائ�صه المو�صوعية مثل: الحجم و�صرعة الحركة والتنا�صق الع�صلي... 

خرين اإليه  اإل������خ، ولكن اإذا كانت هذه الخ�صائ�س تعتمد على معايي������ر اجتماعية مثل نظرة االآ

والتقييم الدائم بين الح�صن والرديء، فاإنها تكون بمنزلة خ�صائ�س اجتماعية.

اأما عن التفاعل االجتماعي ومفهوم الذات فاإن نتائج كثير من الدرا�صات مثل درا�صة كومب�س 

)1969( تو�ص������ح اأن التفاعل االجتماعي ال�صلي������م والعالقات االجتماعية الناجحة تعزز الفكرة 

ال�صليمة الجيدة عن الذات، واأن مفهوم الذات الموجب يعزز نجاح التفاعل االجتماعي ويزيد 

العالق������ات االجتماعية نجاح������اً، واأن النجاح في العالقات االجتماعية ي������وؤدي اإلى زيادة نجاح 

التفاعل االجتماعي، )زهران، 1995(.
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التن�سئة الجتماعية وتكّون �سورة الج�سد

كيف تتكوَّن �صورة الج�صد؟ تتكون �صورة الج�صد بتفاعل كثير من العوامل مثل:

هل  أ تاأثيرها منذ ال�صغر من خالل تعليقات االأ خرين: وهذه العوامل تبدا آراء وتعليقات االآ اأ- ا

�صدقاء في  �صن والزمالء في المدر�صة، واالأ والمقربين، وت�صتمر بعد ذلك طوال العمر من المدرِّ

الجامعة وفي العمل ومن �صريك الحياة... اإلخ. 

ب - القيم االجتماعية ال�شـــائعة فيما يتعلق ب�شـــكل الج�شد المرغوب فيه وحجمه: وهذه 

القي������م تغيرت ف������ي نهاية القرن الما�صي ب�صكل ملحوظ، فبع������د اأن كانت البدانة رمزاً لل�صحة 

والق������وة والغنى والخ�صوبة والكرم والطيبة، اأ�صبحت رمزاً للك�صل والمر�س وعدم القدرة على 

�صبط النف�س، كما توؤّدي العوامل الثقافية واالجتماعية دوراً مهماً في تكّونها.

ج - الو�شمات االجتماعية ال�شائعة: فهناك مثاًل نوع من التحامل االجتماعي على البدانة، 

اإذ يو�ص������ف ال�صخ�س البدين في كثير من النوادر والطرائ������ف ال�صائعة، ف�صاًل عن فن الر�صوم 

ال�صاخرة )الكاريكاتير( واأفالم الر�صوم المتحركة، ب�صفات كثيرة ومتباينة، لكنها في مجموعها 

مرا�س  طباء يرون البدين من النا�س اأكثر عر�صة لالأ �صفات غير مرغوب فيه������ا، وحتى االأ

أثبتت كثير من البحوث الطبية-، واأقل ا�صتجابة للعالج، واأ�صحاب العمل يف�صلون عادة  -كم������ا ا

�صاحب القوام النحيل على �صاحب القوام البدين. 

أثن������اء البلوغ في الذكور  د- تغيــــرات الج�شــــد المحــــددة بيولوجيــــًا: مث������ل تلك التي تحدث في ا

أثناء الحمل، وبعد انقطاع الطمث، وكذلك تلك الناتجة عن مر�س ما اأو عاهة ما.  ناث، وفي ا واالإ

ه� - اإح�شـــا�ص ال�شـــخ�ص تجاه نف�شه وم�شـــتوى التقدير الكلي لذاته: وكذلك ما يتعر�س له 

أو اإ�صاءة معاملة )Abuse( مادية بدنية اأو معنوية نف�صية. من عنف اأو �صرر ا

ق������اد اهتم������ام الباحثين بهذه الظاهرة اإلى ع������دد من الدرا�صات الت������ي اتفقت على عوامل 

همية الن�صبية لهذه العوامل، ففي  محددة ترتبط ب�صورة الج�صد، ولكنها اختلفت في تحديد االأ

�صرية و�صغط  همية الق�صوى للعوامل االجتماعية منه������ا ال�صراعات االأ حي������ن يولي بع�صهم االأ

خرون بالعوامل ال�صخ�صية والنف�صية منها القلق  قران في تف�صير �صورة الج�صد، فقد اهتم االآ االأ

واالكتئاب.
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�شرية ودورها في تكوين �شورة الج�شد: اأواًل- ال�شراعات االأ

كل لدى المراهقين، الناتجة  �صرة م������ن العوامل الرئي�صية التي توؤثر في �صلوكيات االأ تعّد االأ

ولى  م( موؤ�ص�صة التن�صئة االجتماعية االأ باء )وال�صّيما االأ عن عدم تقبل �صورة الج�صد، اإذ يمّثل االآ

كل.  التي تنقل ر�صالة للمراهقة حول المظهر وممار�صات االأ

باء نحو الطعام  �صرية المتعلقة باتجاه������ات االآ وت�صي������ر الدرا�صات التي تتناول العوام������ل االأ

بناء اإلى مجموعة من الخ�صائ�س 
كل لدى االأ أثر ذلك في م�صكالت االأ وال�صلوكيات المرتبطة به، وا

كل، في�صير )اأغرا�س وزمالوؤه( في  �صرة فيما يتعلق ب�صلوكيات االأ الت������ي تميز نمط واتجاهات االأ

مهات ينزعن للتاأثير ب�صكل �صلبي في اتجاهات و�صلوكيات بناتهن فيطعمن  هذا ال�صدد اإلى اأن االأ

بناتهن ب�ص������كل غير منتظم، ويعبرن عن اهتمام زائد بوزن بناتهن وهّن في عمر ال�صنتين. ومع 

أ بالظهور لديها.  كل تبدا و�صول الطفلة اإلى عمر الخم�س �صنوات، فاإن م�صكالت االأ

أو اأن يفقدوا الوزن،  مهات باأْن ياأكلوا اأقل ا بناء الذين يتلقون الر�صالة من االأ كما وجد اأن االأ

باء باأن  بناء الذين تلقوا الر�صالة من االآ كان������وا ياأكلون اأقل من اأجل فقدان الوزن، كذلك عبَّر االأ

يمار�صوا التماري������ن الريا�صية من اأجل تغيير �صكل الج�صم وحجم الع�صالت، مما ي�صير اإلى اأن 

كل. باء يعملون ب�صفتهم نماذج في مجال عادات االأ االآ

�صرة ودورها في حدوث  تعددت الدرا�صات التي و�صفت ديناميات التفاعل المر�صية لدى االأ

أ�صارت درا�ص��ة اإلى اأن هذه اال�صطرابات ترتبط مع  كل eating disorders، فقد ا ا�صطرابات االأ

باء، ومع �صعوبات عامة في التعبير عن الم�صاعر �صمن  �صعوبات في العالقة بين المراهقة واالآ

أكثر �صيوعاً لدى المراهقات اللواتي يدركن االت�صال  كل ا �صرة. كم������ا اأن ا�صطرا بات االأ بيئة االأ

نَّ 
أ �صرة واهتمام الوالدين، وتوقعاتهم منهن باأنها قليلة. وت�صيف درا�صة اأخرى اإلى ا ف������ي بيئة االأ

�صري.  ا�صطراب ال�صره ال�صديد يرتبط اأحياناً بعدم التنظيم االأ

أُ�صرهّن تدخ������اًل زائداً في  كم������ا اأظه������رت المراهقات اللوات������ي يعانين من ال�ص������ره اأن ل������دى ا

أُ�َصر  آبائهن نحوهن تت�صم باأنها قليل������ة العاطفة وم�صيطرة. كما اأن ا خ�صو�صياته������ن، واأن اتجاهات ا

خطاء وم�صددة و�صلبة ولديها حماية زائدة،  الفتي������ات اللواتي يعانين من فقدان ال�صهية تت�صيد االأ

باء، )كفافي، والنيال، 1995(.  وتفتقر لمهارات ف�سِّ النزاعات، وت�صرك الطفل في �صراعات االآ

كل، اإذ اإن بناء  أ�صر ذوي ا�صطرابات االأ م������ن جهة اأخرى فاإن م�صكالت القيادة وا�صحة لدى ا

�صر يعبِّرون عن ر�صائلهم ويرف�صون  باء في هذه االأ �صر، فاالآ هرم القيادة غير منتظم في هذه االأ
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بناء، مما يقود اإلى تعار�س في الر�صائل والنتيجة، واإلى توا�صل �صلبي.  الر�صائل القادمة من االأ

�صرة مما يجعل  وم������ع ا�صتمرار هذا النمط من االت�صال تتطور حالة من التوتر وال�صغط في االأ

كل ب�صهولة.  بناء فيها ا�صطرابات االأ ة، ويطور االأ �صرة ه�صَّ االأ

كل هي اأن الخلل في العالقة بين  لذل������ك يمكن َعدِّ النقط������ة الجوهرية لفهم ا�صطرابات االأ

أثنائها ح�صا�صاً جداً للتعلم حول  م والطف������ل خالل المرحلة المبكرة التي يكون الطفل ف������ي ا االأ

 )Interceptive awareness( حا�صي�س الداخلية اأحا�صي�ص������ه الج�صدية، يوؤدي اإلى قلة الوعي باالأ

ال������ذي يوؤدي بدوره اإلى عدم الربط بين الخبرات النف�صية والذاتية ومحتوى الم�صاعر والقدرة 

على التنظيم االنفعالي. 

عالم و�شورة الج�شد: ثانيًا - االإ

عالم من خالل المدى الوا�ص������ع النت�صار عوامل التاأثير  ث������ر الذي يوؤّديه االإ يمك������ن تف�صير االأ

أة واأع�صاء ج�صمها ت�صتخدم لترويج كثير  عالمي، ف�صور اأج�صام الن�صاء في كل مكان، والمرا االإ

عالني������ة والدعائية، من الطعام اإلى مواد التنظي������ف، حتى ال�صيارات، وممثالت  م������ن المواد االإ

التلفاز ي�صبحن اأ�صغر �صناً واأكثر طوالً ونحافة. 

وعلى الرغم من اأن هناك كثيراً من العوامل التي توؤثر في �صورة الج�صد، اإال اأن خ�صو�صية 

أّنه ي�ص������ع معايير لكيفية ظهور الفتاة بطريقة تلبي معايير الجمال بالن�صبة  ع������الم تكمن في ا االإ

عالم يوؤثر في تطوير �صورة ذات مثالية ويوؤدي  اإلى الثقافة، وفي هذا ال�صياق فاإن التعر�س لالإ

عالم الذي يرّوج للنحافة اإلى  كل بعدة طرائق، كما قد ي������وؤدي التعر�س لالإ اإل������ى ا�صطرابات االأ

كل الزائد وال�صيما في المنا�صبات  زيادة الم�صاعر ال�صلبية التي �صوف ت�صتثير اإعداد وجبات االأ

)Binges( وال�صعي نحوها.

ويمكن اأن يوؤدي التعر�س الم�صتمر ل�صورة الج�صد المثالية اإلى زيادة المقارنة االجتماعية 

التي تقود اإلى نمط اأكل م�صطرب لتلبية المعايير الخارجية التي تُقارن بها.

عالم، اإذ تفتر�س اأن  قدم������ت نظرية التعلم االجتماعي تف�صيراً للدرا�ص������ات التي تتناول االإ

أة الج�صدية، فترى اأن  عالم يعمل ناقاًل للمث������ل الثقافية التي تت�صمن النحافة في بنية المرا االإ

أة  عملي������ة النمذجة وفق نظري������ة التعلم االجتماعي لباندورا )Bandura( تق������دم الر�صائل للمرا

ع������ن ال�صورة المثالية للج�صم النحيف والدافعية اإلى االنخراط في حمية مفرطة والبحث عن 

عالم. وات�صاقاً مع نظرية التعلم  التعليم������ات التي ت�صاعدها على القيام بالحمية من خ������الل االإ
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االجتماع������ي هذه، ف������اإن انت�صار ال�صور في المجالت ومو�صوع������ات النحافة في التلفاز، �صوف 

يرافقها انت�صار �صلوكيات الحمية، مما يقود اإلى تطوير الحافز لفعل ذلك من اأجل تلبية رغبات 

المجتمع وتحقيق القبول االجتماعي.

ن النا�س يقارنون  وتوؤكد نظرية المقارنة االجتماعية الخلل في �صورة الج�صد، وذلك الأ

أنها  أ�صخا�س و�صور يدركون باأنها تمثل اأهدافاً واقعية يريدون تحقيقها، كما ا أنف�صه������م مع ا ا

فراد يندفوعون لتحقيق الهدف بعد اإج������راء المقارنة، كما تقترح النظرية اأن  نَّ االأ
أ توؤك������د ا

آلية، نتيجًة لم�صاهدة هذه ال�صور دون اأن يعرفوا باأنهم يقومون  النا�س يقوم������ون بمقارنات ا

بذلك. 

وت������وؤدي و�صائ������ق التوا�صل االجتماع������ي دوراً مهماً في ت�صكيل �ص������ورة الج�صد، ويظهر هذا 

التاأثير ب�صكل وا�صح في مرحلة المراهقة التي تتميز بخ�صائ�س و�صفات ت�صجع على االهتمام 

بالمظهر الج�صمي، وقد ثبت اأن ال�صفات ال�صخ�صية والمظهر الج�صمي من اأهم عوامل التكيف 

وال�صحة النف�صي������ة في مرحلة المراهقة، وكثيراً ماتكون من عوامل ال�صخ�صية المر�صية حين 

تكون هذه ال�صفات الج�صمية غير مرغوب فيها. 

قران واأثره في تكّون �شورة الج�شد:  ثالثًا- �شغط االأ

أو ال�صعور  يُع������رِّف براون وزمالوؤه �صغط الرفاق باأنه خبرة ذاتي������ة تت�صمن القيام باأمور ا

خري������ن ي�صغطون ويلحون على  ن االآ لحاح من اأجل القي������ام باأ�صياء معينة، الأ بال�صغ������ط واالإ

القيام بها.

يب������داأ �صغط الرفاق من������ذ الطفولة المتاأخرة، لكنه ياأخذ اأهمي������ة خا�صة خالل المراهقة، 

أو المراهقة ع�صواً في جماعة اأقران ه������و واحد من المهمات النمائية  ف������اأن ي�صبح المراهق ا

�صا�صية خالل المراهق������ة، اإذ يجد فيها الهوية االجتماعية Group Identity التي تحقق له  االأ

الحاجة اإلى االنتم������اء )�صالمة، 2004(، وتوؤدي هذه العوامل دورها بطريقة مبا�صرة وذلك من 

خرون وي�صتح�صنونها، مما يزيد من  خالل ما يحمله المراهق من �صفات ج�صمية يرغب فيها االآ

م�صت������وى تكيف المراهق مع نف�صه ومع بيئته االجتماعية. اأما حين يحمل �صفات ج�صمية غير 

خرين عامة، فاإنها �صتوؤثر �صلباً في تكيف المراهق  قران خا�صة واالآ مرغوب فيها في نظ������ر االأ

ونظرت������ه لذات������ه، مما ي�صيء اإلى تكيفه ال�صخ�صي واالجتماعي، وكثي������راً ما يكون ذلك م�صدراً 

لالختالل في �صحته النف�صية. 
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قران في التن�صئة االجتماعية لدى المراهق وفي هويته، من خالل ال�صماح  توؤثر جماعة االأ

مور التي يريد التاأكد منها، في الوقت الذي يح�صل  له با�صتك�صاف اهتمامات������ه ال�صخ�صية واالأ

�صدقاء، )الجلبي، 2006(. ح�صا�س باالنتماء واال�صتمرار مع مجموعة من االأ فيه على االإ

ذعان الهتماماتها ورغباتها التي ال تعّبر بال�صرورة  قران االإ يتطلب االنتماء اإلى مجموعة االأ

عن تف�صي������ل ال�صخ�س المحدد، فاإ�صاءة ا�صتخدام الم������واد وال�صلوكيات الخطرة لدى كثير من 

ذع������ان conformity لمعايير الجماعة، ومن اأجل التعبير  ال�صب������اب قد تمثل جهوداً من اأجل االإ

خرين وما يوؤمنون به من قيم ومعايير. ع�صاء الجماعة االآ خال�س الأ عن االلتزام واالإ

قران على خلق معايير تتعلق بال�صل������وك من اأجل اأن يكون هذا ال�صلوك  ت�صاع������د جماعة االأ

نَّ 
قران، والأ أو االأ �صدقاء ا مقب������والً لدى الجماعة، ول�ّما كان المراه������ق يق�صي وقتاً طوياًل مع االأ

ن المراهق  �ص������ورة الج�صد واحدة من الق�صايا المهمة في التن�صئة االجتماعية واال�صتجمام والأ

ذعان للجماع������ة، فاإن ذلك �صوف يوؤثر في خيارات الحفاظ  قران واالإ يبح������ث عن ا�صتح�صان االأ

على ال�صورة المثالية للج�صد لديه. 

كل، فالمراهقات يتعلمن  قران ي�صهم في ا�صطرابات االأ وت�صير الدرا�صات اإل������ى اأن تاأثير االأ

اتجاه������ات محددة مثل اأهمية النحافة و�صلوكيات مثل الحمية والتقيوؤ لفقدان الوزن من خالل 

أّنها لم تحقق  غاظة في ا أو االإ أو الت�صجيع ا �صدقاء، اإذ يتم ذلك بعدة طرائق منها: تقديم مثال ا االأ

معايير الجماعة. 

قران البالغ في تكوين  كم������ا توؤكد درا�صات اأخرى باأن الر�صا عن الج�صد يرتب������ط بتاأثير االأ

أوزانهن رغبة منهن في اإر�صاء  مر الذي يدفع الفتيات لمحاولة ال�صيطرة على ا �صورة الج�صد، االأ

خري������ن، في�صبح������ن غير واعيات للموؤ�صرات والحاجات الداخلي������ة بما في ذلك حالة الجوع  االآ

لديهّن، وت�صير الدالئل اإلى اأن مري�صات ال�صراهة يعانين قلقاً اجتماعياً واإدراكات م�صوهة حول 

خرين لمظهرهن الخارجي بدياًل من المعايير الداخلية، )عبد اهلل، 2014(.  قراءة االآ

اإن الف������رد في مرحلة المراهقة يحاول اأن يقارن نف�ص������ه باأقرانه ويعطي ذلك اأهمية كبيرة، 

أو  خر، ا أنه يتاأثر كثيراً باالنطباعات والتعليقات التي ت�صدر من اأقرانه وال�صّيما الجن�س االآ كم������ا ا

أو اإيجاباً، وهي توؤثر في الوظيفة االجتماعية والتفاعل االجتماعي، فاإذا  من الرا�صدي������ن، �صلباً ا

كان������ت موؤ�صراً على انطباعات �صلبية اأثرت ب�صكل �صلبي في عملية التفاعل االجتماعي والعك�س 

أث������ر الم�صاألة اإلى حد ما بمتغير الجن�س والعمر الزمن������ي، اإذ يمكن القول في هذا  �صحي������ح. وتتا
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أكثر اهتماماً ب�صورة اأج�صامهن من الذكور، ولكن في  ناث في مرحلة المراهقة ا الخ�صو�س اإن االإ

ناث، )الظاهر، 2004(. الوقت نف�صه، يكون الذكور اأف�صل في تقييم �صورة اأج�صامهم من االإ

هل تتعر�س �سورة الج�سد لال�سطراب؟ 

أ�صكال اال�صطرابات النف�صية، التي يكون فيها عدم  يعد ا�صطراب �صورة الج�صم �صكاًل من ا

أُدرج  �صا�صية المحددة، وهذا اال�صطراب الج�صماني ا الر�صا عن المظهر الج�صمي هو ال�صمة االأ

ح�صائي لال�صطراب������ات النف�صية )DSM(، واأ�صاف الدليل  حديث������اً في الدليل الت�صخي�صي واالإ

ح�صائي الخام�س )DSM-V( تو�صيحاً يق�صي باأن ان�صغال الفرد يذلك يجب  الت�صخي�ص������ي واالإ

أو �صديداً بما يكفي لي�صبب خلاًل وظيفياً.  اأن يكون حاداً ا

ن: هل توجد فروق بين الجن�صين في �صورة الج�صم؟ منذ �صنوات كثيرة والبحث  الت�شاوؤل االآ

أثبتت النتائج الحديثة اأن �صورة  بحاث وا ناث، ثم تتالت االأ في �صورة الج�صم يركز على مجتمع االإ

أي�صاً، وقد اأظه������رت النتائج اأن هناك اختالفات بين الرجال  الج�ص������م توؤثر في مجتمع الرجال ا

أنه ال  والن�ص������اء في طبيعة اال�صتياء وعدم الر�صا عن �ص������ورة الج�صم، فبع�س الدرا�صات وجدت ا

أثبتت درا�صات اأخرى اأن الرجال  توج������د فروق في �صورة الج�صم بين الرجال والن�صاء، في حين ا

لديهم �صورة ج�صم �صحيحة عن الن�صاء، واالختالف الوحيد الذي ُوجد بين الجن�صين اأن غالبية 

الن�ص������اء الالتي لديهنَّ عدم ر�صا عن الج�صم يُِرْدَن اإنقا�������س الوزن، في حين كان الرجال الذين 

لديه������م عدم ر�صا عن �ص������ورة الج�صم بين اأقران يريدون اإنقا�س ال������وزن واآخرين يريدون زيادة 

عالم  ناث يتاأثرن اأكثر من الذكور بفكرة »مثالية النحافة« الموجودة في و�صائل االإ الوزن، اإذ اإن االإ

والتوا�صل االجتماعي والمجالت، اإْذ يُنظر فيها اإلى زبادة الوزن ب�صكل �صالب ومرفو�س.

قران من  أو ال�صالبة بو�صاط������ة عوامل مختلفة منه������ا: االأ تتك������ّون �ص������ورة الج�صم الموجب������ة ا

خرين،  �صرة، والمعايير االجتماعية، واأج�صام االآ الجن�س والجن�س الم�صاد نف�صهما، وتعليقات االأ

عالم. ويوجد نوعان ال�صطراب  يذاء الجن�صي والج�صمي واالنفعالي، وو�صائ������ل االإ وتج������ارب االإ

�صورة الج�صد: 

ول: اخت������الل �صورة الج�ص������د Body Image Disruption: ويُق�ص������د به اختالل ال�صورة  االأ

آة  العقلية للج�صد وع������دم مطابقتها للحقيقة، فمثاًل حينما ترى البنت النحيلة نف�صها في المرا

آة نحيلة لكنه������ا ال ت�صتطيع الخال�س من اإح�صا�صها باأنها  بدين������ة اأو حينما ترى نف�صها في المرا

بدينة، فاإنها تعاني اختالالً في �صورة الج�صد.
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الثاني: عدم الر�صا عن �صورة الج�صد Body Image Dissatisfaction:: ويق�صد به وجود 

م�صاع������ر �صلبي������ة لدى ال�صخ�س تجاه ج�ص������ده �صواًء كانت هذه الم�صاع������ر ال�صلبية موجهة تجاه 

أم تجاه ج������زء معين منه، وعدم الر�صا عن �صورة الج�صد هو غالباً نتيجة اختالل  الج�ص������د كله ا

أو االن�صغال المر�صي  �ص������ورة الج�صد، عل������ى الرغم من اأن عدم الر�صا عن المظهر الج�صم������ي ا

ب�صكل الج�صم يبدو اأمراً عادياً في الوقت الحا�صر، فاإن االن�صغال بالمظهر الج�صدي يعد اأمراً 

أنه يمكن اأن يوجد دون وجود اختالل �صورة الج�صد،  فراد، اإال ا مقلقاً ومزعجاً لعدد كبير من االأ

وعدم الر�صا عن �صورة الج�صد كثيراً ما يوؤثر في حياة ال�صخ�س وفي تفاعالته االجتماعية، اإذ 

خرين والنزوع اإلى االنعزال عنهم، وعدم الر�صا عن الج�صد  يدفعه اإلى تجنب الم�صاركات مع االآ

ن�صان االجتماعية وح�صب، واإنم������ا يوؤثر في احترامه وتقديره لنف�صه، فقد  ال يوؤث������ر في حياة االإ

أنه بغ�������سِّ النظر عن الجاذبية الحقيقية فاإن م�صتوى احترام ال�صخ�س لذاته  بينت الدرا�صات ا

يتاأثر تاأثراً كبيراً بر�صاه عن �صورة ج�صده، )عادل، 2000(. 

خ������رون من اأحكام  أو ع������دم ر�صاه عن �ص������ورة ج�صده بما ي�صدره االآ ويرتب������ط ر�صا الفرد ا

وتقييم������ات عنه، معنى هذا اأن ج�صدك لي�س مهماً بح������د ذاته، لكن اأهميته تتاأتى من نوع نظر 

المحيطي������ن بك اإليه، فقد اعتاد النا�������س مثاًل اأن ينظروا اإلى الطوي������ل ال�صخم نظرة تختلف 

ع������ن نظرتهم اإلى الق�صير، واعتاد الطويل ال�صخ������م –مقابل ذلك – اأن ينظر اإلى نف�صه نظرة 

خرين اليه وهي نظرة اعتداد وثقة، وق������د درج النا�س على التلطف مع  م�صتوح������اة م������ن نظر االآ

خ������رى اإذا ت�صاوت،  الجمي������ل والتجهم في وجه������ه القبيح، وذلك بغ�������سِّ النظر عن العوامل االأ

دها القبيح لنف�صه  د لنف�صه مكانة مختلفة عن تلك التي يحدِّ واعتاد الجميل تبعاً لذلك اأن يحدِّ

وهكذا... )عاقل، 1968(.

كذل������ك فاإن النمط الج�صدي ال������ذي يُعّد جذاباً ومنا�صباً ومثالياً من وجهة نظر الثقافة التي 

يعي�������س فيها الفرد كثيراً ما يكون له تاأثير كبير في مدى ر�صا الفرد اأو عدم ر�صاه عن جاذبيته 

الج�صدي������ة، وكلما كانت �صورة الفرد متطابقة اأو قريبة من معايير الج�صد المثالي ال�صائدة في 

أكثر �صع������وراً بالر�صا عن ذاته الج�صدية، وعلى  أ�صعره ذلك بجاذبيته الج�صدية واأ�صبح ا ثقافت������ه ا

العك�������س تماماً فاإن م�صكلة كبيرة يعانيها الفرد اإذا ما تباع������دت �صورة ج�صده المدركة بالن�صبة 

اإليه عن �صورة الج�صد المثالي ال�صائدة في ثقافته حيث تختل �صورة الفرد عن ذاته وينخف�س 

تقديره لها. 
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الكتئاب و�سورة الج�سد

أكث������ر اال�صطرابات النف�صي������ة انت�صاراً، فهو يحتل المرتب������ة الثانية بين  يُع������ّد االكتئاب من ا

اال�صطرابات النف�صية بعد القلق من حيث االنت�صار.

يع������رف زهران االكتئاب باأنه حالة من الحزن ال�صديد الم�صتمر تنتج عن الظروف المحزنة 

ليمة، وتنطوي هذه الم�صاعر على فقدان �صيء. وقد اختلفت النظريات التي تف�صر االكتئاب  االأ

ن�صاني، فقد  �صا�صية التي تنطلق منها كل نظرية في تف�صير ال�صلوك االإ باختالف المنطلقات االأ

اعتم������دت النظرة المعرفية على الت�صوهات المعرفية التي يحملها الفرد عن نف�صه في حدوث 

االكتئ������اب، اأما بالن�صب������ة اإلى فرويد، فقد ف�صر االكتئاب من خالل لوم الذات وال�صعور بالذنب، 

نه غا�صب  أكثر لوماً لذاته الأ �صا�صي من وجهة نظره هو اأن ال�صخ�س المكتئب هو ا واالفترا�س االأ

م������ن �صخ�س اآخر تربطه بالمكتئب عالقة حميم������ة، وما يحدث هو اأن هذا ال�صخ�س يكون قد 

أو باأخ������رى �صواء كان ذلك في الحقيقة اأم في  أو اأن المكتئب َفَقَد عالقته معه بطريقة ا م������ات ا

مخيلته، وبدالً من اأن يتعامل المكتئب مع م�صاعر الغ�صب ب�صكل واٍع، فاإنه يوجه هذا الغ�صب 

نحو الداخل، )عبد اهلل، 2016(. 

ي�صي������ف فرويد اإلى اأن ال�صخ�س الذي لدي������ه ا�صتعداد لالكتئاب يميل اإلى اأن ي�صكل عالقة 

خر من اأجل الحفاظ على تقديره لذاته، تقود هذه االعتمادية اإلى  أناني������ة يعتمد فيها على االآ ا

أو اإيجابية ت�صبب تناق�صاً كبيراً ال ي�صتطيع المري�س ب�صببها اأن يعبر عن نف�صه  م�صاع������ر �صلبية ا

خر  خر، وحينما ال يك������ون ال�صخ�س االآ ب�ص������كل مفتوح خوف������اً من العزلة وفق������دان ال�صخ�س االآ

دخال واالجتياف التي  آلية االإ ه نحو ال������ذات، وذلك وفق ا موج������وداً با�صتمرار، فاإن الغ�صب يوجَّ

خر. يتحول فيها الكره والرف�س نحو الذات بدالً من توجيهه نحو االآ

كل الناتجة عن ال�صعي نحو �صورة ج�صد مثالية بو�صفها  تاأتي اأهمية درا�صة ا�صطرابات االأ

اأح������د العوامل التي ترتبط باالكتئاب لدى المراهقين نتيجة الرتفاع ن�صبة المراهقين الذين 

يعان������ون االكتئ������اب، اإذ ت�صل ن�صبة االكتئاب ل������دى المراهقين اإل������ى )50%(، واإن المراهقين 

أن������ه ومع بداية الن�صج ت�صبح  والمراهق������ات هم ف������ي ن�صبة مت�صاوية في تطور االكتئاب، اإال ا

ناث، وي�صير فريدمان وزمالوؤه اإل������ى اأن اأعرا�س االكتئاب  درج������ة االكتئاب �صعفين ل������دى االإ

ترتبط ب�صكل دال بعدم الر�صا عن �صورة الج�صد،كما اأن االكتئاب في الطفولة ارتبط اإيجابياً 

فراد  ب�ص������ورة الج�صد لدى الرا�صدين، كذل������ك ارتبط بتغيرات في ال������وزن )وزن زائد(، فاالأ



91 الـعــدد 689 �شـــباط  2021 

�صورة الج�صد بين ال�صواء واالنحراف مقاربة نف�صية معا�صرة

فراد ذوو الوزن المرتفع ازداد وزنهم في  النحيف������ون حافظوا على النحافة في الر�ص������د، واالأ

ناث  الر�ص������د حين مقارنتهم بمجموعة �صابطة غير مكتئبة، كذلك قد ظهر االكتئاب لدى االإ

بعد قيامهن بنظام حمية حاد.

ماذا عن عالقة �سورة الج�سد بالثقة بالنف�س؟

اإن الثقة بالنف�س لي�صت »حب الذات النرج�صي« وال »تقدير الذات ال�صطحي الظاهري«، بل 

يجابية،  أو تقدير الذات« self-esteem القائم على اإدراك ال�صمات ال�صلبية واالإ هي »احترام ا

وبمعنى اآخر اإنها لي�صت االعتقاد باأن ال�صخ�س »عظيم«، بقدر ما هي الفهم ال�صحيح للكيفية 

الت������ي تجعله عظيماً، والمواقف التي يريد لهذه العظمة اأن تظهر فيها، وكيفية ا�صتخدام هذه 

العظم������ة حينم������ا يواجه م�صاعب الحياة، الكبيرة منها وال�صغي������رة، بما ي�صاعد في نمو الذات 

وتحقيقها. اإن الثقة بالنف�س ن�صيج مركب من ثالث �صفات هي: 

نف�صنا واهتماماتنا. - اإدراك الذات self-perception: اأي التقييم ال�صحيح الأ

أنف�صنا بكل ما فيها من �صفات. - تقبل الذات self-acceptance: اأي اأن نتقبل ا

- االعتماد عل������ى الذات self-dependence: وهو القدرة عل������ى ا�صتخدام ما نعرفه عن 

أنف�صن������ا للح�ص������ول على النتائج التي نرغ������ب فيها في حياتنا دون اأن يقلقن������ا دائماً قبول اأو  ا

أ�صا�س تحقيق ال������ذات self-actualization، ومن ثم نمو الذات  نها ا خري������ن، الأ ع������دم قبول االآ

وال�صخ�صية.

ف الثقة  م������ن خالل هذه ال�صفات تظهر العالقة بين �صورة الج�ص������د والثقة بالنف�س. وتُعرَّ

بالنف�������س باأنها اإح�صا�س ال�صخ�س بقيمة نف�ص������ه بين من حوله فتترجم هذه الثقة في كل حركة 

ن�صان ب�صكل طبيعي دون قل������ق اأو رهبة، فت�صرفاته هو من يحكمها  م������ن حركاته، ويت�صرف االإ

�صخا�س المحيطين به، وعلى العك�س من ذلك،  ولي�س غيره، وهي نابعة من ذاته ال �صاأن لها باالأ

������ن حوله، فت�صبح حركاته  ف������اإن انعدام الثقة بالنف�س تجع������ل الفرد يت�صرف وكاأنه مراَقب ممَّ

ول في كل  حيان مخالفة لطبيعت������ه، وي�صبح القلق حليفه االأ آراوؤه في بع�س االأ وت�صرفات������ه بل ا

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

المحيطة بنا من خالل التن�صئة االجتماعية، )ال�صميري، و�صالح، 2009(. 
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اأثر التركيَبين الج�سمي والنف�سي للفرد في ثقته بنف�سه

يوؤثر �صغر حجم ج�صم الطفل و�صعفه واعتماده على والديه و�صعوره تجاه والديه باأنه فرد 

كل وارتداء المالب�س  �صعي������ف في عدم ثقة الطفل بنف�صه واعتماده على والديه تمام������اً في االأ

أو الق�صر  أو الحول ا وجمي������ع ت�صرفاته اليومي������ة، كما يكوِّن النق�س الج�صمي من مثل الع������رج، ا

ال�صدي������د، م������ع انخفا�س م�صتوى التح�صي������ل الدرا�صي للطفل �صحابة من ع������دم الثقة بقدراته 

وملكاته الطبيعية. وتظهر عوامل انعدام الثقة بالنف�س من خالل:

أ�صل������وب التربي������ة الخاطئ، اإذ قد ن������رى �صعف الثقة بالنف�س ل������دى الطفل في المظاهر  - ا

تي������ة: التردد، وال�صمت الق�صري، والتهتهة، واالنكما�س، والخجل، وعدم القدرة على التفكير  االآ

عرا�س  أة وتوقع ال�صر، وزيادة الخوف، وغير ذلك... هذه ال�صفات واالأ بالم�صتقبل، وعدم الجرا

أ�صلوب  ولى من حياة الطفل، وقد ي�صهم في هذا الوالدان من خالل ا من�صوؤها عادة ال�صنوات االأ

كثار  التربي������ة الخاطئ الذي يعتمد على الزج������ر وال�صرب كلما عبث ب�صيء ف������ي المنزل. فاالإ

م������ن الزجر والتاأنيب كلما عبث الطفل ب�صيء يبعث ف������ي النف�س ال�صعور بالقلق ويقلل من ثقته 

بنف�صه.

أو يرتدي  خرين، ف������ال تتركه اأمه يتناول الطع������ام بنف�صه ا - تربي������ة الطف������ل معتمداً على االآ

أو تجعل������ه يعتمد على الخدم في جميع اأموره، فين�ص������اأ اتكالياً اعتمادياً على  مالب�ص������ه بنف�صه، ا

خرين، فال تنمو فيه الثقة بالنف�س.  االآ

باء بينه وبين طفل اآخر بغية ت�صجيعه على الدرا�صة، وكثيراً ما يعطي ذلك عك�س  - مقارنة االآ

المق�صود منه، فتثبط عزيمته ويفقد الثقة بنف�صه.

وامر  باء على اأطفالهم مما ي�صل حرية التفكير لديهم. وكثرة االأ ف������راط في �صيطرة االآ - االإ

.negativism أو الخلفة والطلبات منه تحدث لديه ال�صلبية ا

- ال�صج������ار والمنازعات بين الوالدين تبعث في النف�س ال�صعور بعدم اال�صتقرار والطماأنينة 

مما يزعزع ثقة الطفل بنف�صه.

نَّ من حولك 
أ أّيها ال�صاب- ا مور والمواقف، بحيث ت�صعر –ا - اأما لدى ال�صباب، فاإن تهويل االأ

يرك������زون على �صعف������ك ويرقبون كل حركة غير طبيعية تقوم بها والخوف والقلق من اأن ي�صدر 

أو االحتقار، كما اأن اإح�صا�صك  خرون بالل������وم ا من������ك ت�صرف مخالف للعادة حتى ال يواجهك االآ

خرين، بل �صعورك اأن ذاتك ال �صيء يميزها،  م �صيئاً اأمام االآ باأنك اإن�صان �صعيف ال يمكنه اأن يقدِّ
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فغالباً اإن كنت تعاني من هذا التفكير الهّدام، ف�صترى نف�صك اإن�صاناً �صعيفاً، واإ�صرافك في هذا 

أْن ت�صتحكم بك فكرة »تبخي�س الذات«. التفكير �صيوؤدي اإلى ا

*   *   *

تعّد �صورة الج�صد عن�صراً مهماً من مقومات ال�صخ�صية وجوهرها »الذات«. اإن الفرد يولد 

ولى  وليتان من عمر الفرد المرحلة االأ يجابية العالية للذات، وتمثل ال�صنتان االأ ومعه النظرة االإ

نهما  أنا( و)لي( الأ ف������ي اإدراك قوة ال�صخ�صية، لذا يبذل جهوداً للتعرف اإلى معان������ي مفردات )ا

خرين، اإن الفرد ينتبه  ت�صيف������ان �صعوراً له بالهوي������ة الذاتية ب�صفته فرداً متميزاً م�صتقاًل عن االآ

ويع������ي نف�صه و»�صورته الج�صمية« كما يعي العالم من حول������ه. ويكون اأول ما يعيه اأهمية نف�صه 

أنف�صهم و�صورتهم الج�صمية،  فراد الذين يمتلكون م�صاعر اإيجابية ع������ن ا يجابية، فاالأ وذات������ه االإ

هم اأكثر قدرة على تحديد اتجاهاتهم واأهدافهم، وتو�صيح نقاط قوتهم والتكيف مع النك�صات 

أنهم يتقبل������ون عواقب اأفعالهم ب�صهولة، وهم اأقوى �صخ�صية من  والعقب������ات التي تواجههم، كما ا

أنها قادرة على القيام باأي فعل مهما �صعب،  �صواه������م. يميل الفرد اإلى النظر اإل������ى الذات على ا

أنها ت�صتحق النج������اح وال�صعادة، ويظهر ذلك  أنه������ا قادرة عل������ى التغلب على تحديات الحياة، وا وا

طفال، لذلك نج������د الفرد يميل دائماً اإلى ما يُ�صعره بالق������وة والقدرة وينفر مما  جلّي������اً لدى االأ

يخال������ف ذلك، وهو ت�صور ينمو لدى ال�صاب ويتطور خالل عملية عقلية تتمثل في تقييم الفرد 

لنف�ص������ه، من خالل عملية وجدانية تتمثل في اإح�صا�ص������ه باأهميته وجدارته، ويتم ذلك في نواح 

�ص������تٍّ هي: 1- المواهب الموروث������ة مثل الذكاء والمظهر والق������درات. 2- الف�صائل االأخالقية 

أو النجاحات في الحياة بو�صاطة المهارات والملَكات. 4- ال�صعور  نجازات ا واال�صتقام������ة. 3- االإ

همية والجدارة باالحترام.  باأهلية وا�صتحقاق اأن يكون محبوباً. 5- ال�صعور بالخ�صو�صية واالأ

نتائج بع�س الدرا�سات

أبرزها:   تو�صلت الدرا�صات النف�صية اإلى نتائج مهمة حول �صورة الج�صد، من ا

- اأظه������رت درا�صة بعن������وان »المظهر الج�صمي والم�صكالت النف�صي������ة«، وهي درا�صة نمائية 

تية:  اأجري������ت خالل ثماني �صنوات، وُطّبقت على عينة مكونة من 93 �صبياً و83 بنتاً، النتائج االآ

اإن )29( �صبياً من اأ�صل )93( تعر�صوا لال�صطراب النف�صي المرتبط بمظهرهم الج�صمي، واإن 

)5( �صبي������ان عانوا م�صكلة تكيُّفية كبرى ناجمة عن رف�صهم ل�صفاتهم الج�صمية، واإن )28( بنتاً 
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م������ن اأ�صل )83( اأظهرن ا�صطراباً نف�صياً ب�صبب مظهرهن الج�صمي، كما اأن )20( بنتاً من اأ�صل 

)83( اأظه������رن م�صكل������ة تكيُّفية نتيجة رف�صهن ل�صفاتهن الج�صمية، مم������ا يُثبت اأهمية المظهر 

خرين وما يترتب عليه من  الج�صم������ي للفرد �صمن اإدراكه له، الذي يعطي اإدراكاً جي������داً من االآ

أكثر منها عند الذكور ب�صبب َعّد  ناث ا تواف������ق نف�صي و�صحة نف�صية، واأن الم�صكلة كانت لدى االإ

أ�صا�س قوة ال�صخ�صية والقدرة على التعامل، )كفافي، والنيال، 1995(. الفتيان اأن ال�صكل هو ا

أم������ا درا�صة كريت�س وكرت�صفيلد )1978( فكانت بعن������وان »الذات في عالقتها بالج�صد«،  - ا

وقد افتر�صت الدرا�صة مناظير مختلفة بالن�صبة اإلى الذات في عالقتها بالج�صد والعالقة بين 

�صخا�س الذين يتقبل������ون اأج�صامهم يك�صفون عن  تقب������ل الذات وتقب������ل الج�صم، وقد تبين اأن: االأ

مور  أكثر ذاتية في نظرتهن لالأ ناث ا أولئك الذين يكرهونها، واأن االإ تقدير مرتفع للذات اأكثر من ا

أبعاد ون�صب الج�صم المثالي،  أبعاد اأج�صامهن اإذا ما طابق������ت ا م������ن الذكور، واأن البنات يحبون ا

ويكرهونه������ا حينما تنحرف عن مث������ال الج�صم لديهن، كما تبين اأن تقب������ل الج�صم لدى الذكور 

�صغر، )علي والنيال، 1994(. ناث بالحجم االأ كبر، ولدى االإ مرتبط بالحجم االأ

- وف������ي درا�صة لمعرف������ة التطابق بين ال������ذات المدركة والذات المثالي������ة و�صورة الج�صد. 

م������ن خالل درا�صة درجة التطابق بين ال������ذات المدركة والذات المثالي������ة و�صورة الج�صد لدى 

خرى فيها بع�س العيوب الخلقية، تبيَّن  مجموعتين من المراهقين، اإحداهما ح�صنة الخلق، واالأ

أكثر تطابقاً بين الذات المثالية والذات المدركة و�صورة  اأن مجموعة المراهقين ح�صنة الخلق ا

خرى التي فيها بع�س العيوب الخلقية، )عبد اهلل، 2010(. الج�صد من المجموعة االأ

- ف������ي درا�صة حول �صورة الج�صد لدى طالب������ات الجامعة التي هدفت اإلى فح�س العالقة 

بين �صورة الج�صد وكلٍّ من مفهوم الذات وم�صدر ال�صبط وفقدان ال�صهية الع�صبي واالكتئاب، 

������ن اأن هناك فروقاً جوهرية بين مرتفعي ومنخف�صي الر�صا عن �صورة الج�صد في متغيري  تبيَّ

فق������دان ال�صهية الع�صبي وم�صدر ال�صبط في جانب مرتفع������ي الر�صا عن �صورة الج�صد، كما 

ات�ص������ح وجود ارتباط موجب بين الر�صا عن �ص������ورة الج�صد وكلٍّ من الذات الج�صمية وفقدان 

ال�صهية الع�صبي لدى مجموعة مرتفعي الر�صا عن �صورة الج�صد. 
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ثراء مواد العمل الفني في م�صر في الع�صر الفرعوني

اأتاحت م�صر ت�صهيالت كبيرة للعمل الفني، فقد احت�صنت اأر�صها كثيرًا من المواد الخ�صبة، 

مبراطورية، التي بناها الفراعنة منذ القرن ال�ص���ابع ع�ص���ر قبل الميالد، اإ�صهاماٍت  واأ�ص���همت الإ

عظيم���ة اأي�ص���ًا في هذا الثراء الذي عززت���ه حمالت بعيدة عبر دروب البح���ار والقوافل. واأجاد 

الحرفي الم�صري منذ وقت مبكر جدًا التمكن من هذه المواد واإتقان ال�صتغال بها. 

حجار، اللينة وال�صلبة، منذ اأقدم الع�صور، وكانت الحجارة  تفّنن الم�صريون في �صياغة الأ

أو كل�صيتية(؛ غير  اللين������ة التي وفرتها المقالع )المحاجر( الم�صري������ة جيريًة ورملية ومرمرية )ا

أي�صاً،  اأن مقالع الحجر الجيري ب�صكل خا�ص كانت وفيرة، اأهمها واأف�صلها ا�صتغاللً، واأقدمها ا

مقال������ع »طرة والمع�صرة« الواقعة جنوب القاهرة الحالية بنحو ع�صرة كيلومترات، على ال�صفة 

اليمنى من نهر النيل، قبالة مدن اأهرامات الجيزة واأبي �صير و�صقارة القائمة على �صفة النهر 

الي�ص������رى. وبعد اإخراجها من المقلع، كانت كتل الحج������ارة الجيرية تو�صع في زوارق م�صطحة 

حجار المنحوتة  لعبور النيل كي تُنَحت بعدئذ في مكان الهرم نف�صه المزمع بناوؤه، لتكّون هذه الأ

أق������ل نحتاً. وكانت مقالع طرة  واجهتَ������ه، في حين تبن������ى حيطانه ال�صخمة من اأحجار اأ�صلب وا

والمع�ص������رة تحفر في الج������روف ال�صخرية نف�صها، حيث يدخلون اإليه������ا عبر فتحة م�صتطيلة 

وا�صع������ة تحفر في �صفح التلة، وتدعم من الداخ������ل بعُمد متينة ت�صند الطبقات العليا، في حين 

أنه كانت هناك  متار اأحياناً. اإل ا تغو�ص �صراديب ا�صتخراج حجارة الجرف على امتداد مئات الأ

ترجمة: محمد الدنيا

والبحوث الدرا�سات 

ثراء مواد العمل الفني

يف م�صر يف الع�صر الفرعوين
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اأي�صاً مقالع اأحجار جيرية مك�صوفة: في منطقتي بني ح�صن بم�صر الو�صطى وال�صل�صلة بم�صر 

العليا. كان الحجر في بني ح�صن يُ�صّق اأفقياً مع ب�صع رقائق عمودية تغو�س في التربة ال�صفلية، 

أ�صرع طبعاً، اإنما كان الحجر هن������ا اأقل جماالً و�صقاًل بالمقارنة مع  أ�صهل وا حي������ث اال�صتخراج ا

تي من طرة.  ذاك االآ

بي�س، النّير، في نح������ت التماثيل، ومن هذه المادة  غالب������اً جداً ما ا�صتخ������دم هذا الجير االأ

زميل الِحرفي الماهر تكوين  عمال الفنية. وكان يمكن الإ الوفيرة و�صهلة ال�صغل نحت عدد من االأ

هذا الحجر اللين بي�صٍر، مما يجعُل الوجَه والج�صم الب�صريين ينطقان بكل مظاهر الحياة، حتى 

أبو الهول  أي�صاً والنحت باأحجام �صخمة مثلما يدل عليه ا أكثره������ا دقة. يتوافق الحجر الجيري ا ا

الكبي������ر في الجيزة، الذي ي�صه������د منذ خم�صة اآالف �صنة على متانة الم������ادة ومهارة النحاتين. 

وحت������ى قب������ل بدايات التاريخ، في ظل حك������م نارمر )اأول الفراعنة، نح������و 3200ق.م(، ا�صتعمل 

الحجر الجيري في نحت التماثيل وذلك حتى نهاية التاريخ الم�صري. 

ة - ب�صكل ما- لمقالع الحجر الجيري القائمة  تقع مقالع الحج������ر الرملي في الجنوب تتمَّ

أكثر �صم������االً. وقد تباينت جودة ه������ذه الحجارة، فبين اإدفو وك������وم اأمبو، في جبل  ف������ي مواقع ا

وابد؛  ال�صل�صلة كانوا ي�صتخرجون حج������راً رملياً اأ�صفر عجيباً ا�صتخدموه في تزيين وزخرفة االأ

تي من جبل ال�صل�صلة، بنيت قاعة معبد اآمون – رع الكبيرة  �صفر االآ ومن هذا الحجر الرملي االأ

ول  المعّمدة في الكرنك، المعبد الذي بناه الفراعنة رم�صي�س، وكذلك معابُد ا�صتراحة �صيتي االأ

أي�صاً انعكا�صاته������ا ال�صوئية على اأعمال ِحرفي  ورم�صي�������س الثالث. وكان������ت هذه المادة ت�صفي ا

�صرة الرابعة(، المنحوُت  نح������ت التماثيل، ومثال ذلك راأ�س الملك ددف رع الجميُل جداً )من االأ

من الحجر الرملي والموجود حالياً في متحف اللوفر بباري�س. 

�صرة الثامنة  لكن، م������ن حجر رملي اأقل ميزة وجماالً نُحت تمثااَل اأمنحت������ب الثالث )من االأ

ع�ص������رة( العمالقان، الم�صميان تمثااَل ممنون العمالقان، بارتفاع 19 متراً فوق ال�صهل، بين نهر 

و�صحراء، قبالة مقبرة طيبة. 

ول، في النوبة لغاية ال�صودان، اأقل جودة، ومن  كان الحج������ر الرملي عند اأعالي ال�ص������الل االأ

ه������ذه المادة بني معب������ُد اأمنحتب الثالث في �صولب )عند دانية ال�ص������الل الثالث( واأحراُم جبل 

ب������ركل )ال�صالل الرابع(. وكان �صوء جودة الحجر الرملي المحلي هو الم�صوؤول عن حالة انهيار 

وابد فيما بعد.  هذه االأ
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لف  أواٍن فخارية م�صنوعة من الحجر الرملي تعود اإلى الع�صر الحجري القديم )االأ وتوؤكد ا

ثارية، ِقدَم ا�صتعمال هذه  ال�صابعة وال�صاد�صة قبل الميالد(، تلك التي عثر عليها في المواقع االآ

المادة، التي ا�صتخدمت اإبان تاريخ م�صر كله. وي�صهد على ذلك كثير من التماثيل المنحوتة من 

الحجر الرملي ب�صكل خا�س. 

ف������ي بني ح�صن، جنوب �صرق تل العمارنة بب�صعة كيلومترات، على اله�صبة المطلة بارتفاع 

آثار كثير من مقالع المرمر، فيما ا�صتغلت عروق اأخرى  )120م( على �صفة النيل اليمنى، نجد ا

�صرة الرابعة. وكان مرمر  تقع اإلى الجنوب ال�صرقي، على م�صافة )15( كم من النيل، منذ عهد االأ

حنتوب من النوع اللين و�صبه ال�صفاف و�صهل اال�صتخراج: تخللت هذا الحجر في الواقع �صدوٌع 

ت دروب في ال�صحراء  طويلة من �صاأن وجودها اأن يتيح تقطيع الكتل الحجرية بي�صر. وقد �ُصقَّ

مت حمالت  تف�صي اإلى النهر لنقل الكتل محمولًة على مراكب حتى المكان المطلوب. كما نُظِّ

أُتي على ذكر  �صرة الرابعة؛ وقد ا ملكية كثيرة بهدف الح�صول على هذه المادة، وال�صّيما منذ االأ

�صرة ال�صاد�صة( في ن�س نُحت  واح������دٍة منها كانت قد ُوّجهت باأمر من الفرعون مرن رع )من االأ

آنذاك – على  باأم������ر اأوني – اأحد كبار الموظفين الموثوقين لدى الفرعون وحاكم م�صر العليا ا

أبيدو�س: جدار م�صلى م�صطبته الخارجي في ا

أر�صلن������ي جاللته فيما بعد اإلى »حنتوب« لجل������ب هيكل كبير من مرمر »حنتوب«. نقلُت من  ا

اأجل������ه ه������ذا الهيكَل في النهر في غ�صون �صبع������ة ع�صر يوماً، بعد نحته ف������ي »حنتوب« نف�صها، 

وعب������رُت ب������ه النهر في �صفينة �صحن نح������و ال�صمال )باتجاه العا�صم������ة ممفي�س )منف( ومقبرة 

»�صقارة«(؛ وكانت هذه الباخرة م�صممة من خ�صب ال�صنط بطول )60( ذراعاً نحو )30م( وعر�س 

)30( ذراعاً وقد ُجِمَعت خالل �صبعة ع�صر يوماً. 

لفية الرابعة قبل الميالد، ينحتون  اأخذ ال�صّناع المهرة، منذ بداي������ة الع�صور التاريخية، االأ

ماكن المقد�صة  آني������ة طويلة باأبعاد متنا�صقة. وغالب������اً ما كانت موائد قرابي������ن االأ م������ن المرمر ا

م�صغول������ة من المرمر )مثل المن�صدة التي ُعثر عليها ف������ي باحة المعبد ال�صم�صي للفرعون ني 

�صرة الخام�صة، في اأبي غ������راب(، اأو كذلك الخوابي التي كانت تحوي اأح�صاء  أو�ص������ر رع، من االأ ا

المتوف������ى المحنط. اأ�صفى المرمر بيا�صه و�صياءه على كثيٍر من التماثيل الملكية في الع�صور 

�صرة ال�صاد�صة(  �صرة الرابعة(، وبيبي الثان������ي )من االأ جميعه������ا: اأزمنة خفرع ومن������كاورع )من االأ
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�صرة  الذي �ُصور على �صكل طفل مقرف�س اأو جال�س على ركبتي والدته، واأمنحتب الرابع )من االأ

الثامنة ع�صرة( وهو يقدم م�صلة �صغيرة– على �صبيل المثال. 

أي�ص������اً الحجر ال�صابوني stéatite(، اللدن والزِلق،  أو ا �صتياتيت ا أو االإ اأخي������راً، حجر الّطلق )ا

الذي يمك������ن تلميعه بطالء �صفاف ي�صفي عليه م�صهد الخزف المزخرف؛ وقد �صنع منه عدد 

أ�صكال التمائم، والنياط المختلفة. وا�صتخدم اأحياناً  من تماثيل الُجعران )نوع من الخناف�س(، وا

�صرة الثامنة ع�صرة( الذي عثر عليه في  أ�������سٌ للملكة تي )من االأ لنح������ت التماثيل: مثلما يوؤكده را

�صيناء. 

أي�صاً ثروة زاخرة وتنوع������اً موؤكداً من الحج������ارة ال�صلبة: الغرانيت،  احت������وت اأر�س م�ص������ر ا

وال�ص�صت )�صخر بركاني �صفائحي(، والبازلت، والديوريت )�صخر بركاني متبلِّر(، والكوارتزيت 

)�صخر كوارتزي �صلب(. 

ول، هي  أ�صوان، الواقعة على �صفة النيل اليمنى، بم�صتوى ال�صالل االأ كان������ت مقالع غرانيت ا

كثر ديمومة، وقد اأعطت حجارة جميلة ج������داً، باألوان رمادية اأو زهرية  ق������دَم ا�صتغ������الالً واالأ االأ

أ�صا�ص������اً. كم������ا ا�صتعملت مقالع غرانيت اأخ������رى عَر�صياً، غير اأن مادته������ا كانت اأقل جماالً من  ا

�صوانية. مثيلتها االأ

كان ا�صتخ������راج الغرانيت يج������ري بطريقتين: يمكننا اأن نميز حتى الي������وم اأجوافاً متباعدة 

ج������واف، المكر�صة لتحديد  بانتظ������ام في غرانيت المقال������ع القديمة؛ كانوا ي�صعون في هذه االأ

أ�صافيَن خ�صبيًة تبلَّل فيما بعد؛ وحين ينتفخ الخ�صب  �صط������وح الحجارة المطلوب ا�صتخراجه������ا، ا

ماكن المو�صومة، فيح�صلوا بذلك على �صطوح مقدودة �صبه جاهزة لل�صقل؛  يفجر الكتلة في االأ

بعاد من المقلع  أم������ا الطريقة الثانية فتتم باللجوء اإلى اقت������الع كتلة وحيدة الحجر مترامية االأ ا

بغر�������س ت�صييد م�صلة كبيرة مثاًل اأو �صنع تمث������ال �صخم. وكي يقعوا في العْرق على حجر خال 

م������ن العيوب، كان عليه������م النزول اإلى عمق كبير اإلى حد ما، ومن ثمَّ كان يلزم اقتالع الطبقات 

العليا م������ن الحجر. ولتنفيذ ذلك، كانوا ي�صعلون نيراناً قوية عل������ى مقربة من الغرانيت نف�صه، 

أ�صهل تفتتاً فيمكنهم عندئذ ف�صل  أكثر ليونة وا وحي������ن يت�صخن ي�صّبون عليه ماء في�صبح بذلك ا

الجزء غير المفيد من الكتلة ب�صهولة كافية. وكانوا بعد ذلك ي�صوون الق�صم العلوي من ال�صخر 

الباق������ي في مكانه بطريقة النقر عبر �صربه بحجر اأق�صى منه، اأي الدوِلريت )نوع من ال�صخر 

حمر.  البركان������ي القريب من الديوريت(، الموجود في الوديان ال�صحراوية بين النيل والبحر االأ
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آثار هذه النقرات في قمة هرمية تعلو م�صلًة غير مكتملة عثر عليها  ن ا ويمكننا اأن نتبين حتى االآ

أ�صوان؛ ثم بعد ذلك يحفرون خنادق على جانبي الحجر بعد التحقق من جودته خالياً من  في ا

ر�س اإلى  أ�صوان، التي ما تزال على رقادها على االأ ال�ص������دوع؛ وكانت الخنادق المحيطة بم�صلة ا

الي������وم، بطول )90( م وعر�س )5- 15( م؛ وحين بل������وغ العمق المطلوب يقومون بف�صل الكتلة 

�صافين التي ت�صرب  �صفل محافظة بذلك على تمامها وكمالها. اأما ا�صتعمال االأ الغرانيتية من االأ

أو المبللة فقد اأمكنه������ا اأن تترك غير منتظمة على الحجر وهو ما لم يكن مرغوباً  بالمطرق������ة ا

فيه بالن�صبة اإلى العنا�صر بالغة الطول. وبدا اأن من المف�صل دون �صك اتباع طريقة النقر عبر 

�صعب من العمل بالن�صبة  حفر م�صارب تحت الكتلة المراد ف�صلها. وقد كّونت هذه المرحلَة االأ

اإلى العمال الذين كان عليهم العمل في و�صعيات غير مريحة البتة.

أ�صوان في طلب  مت اإلى ا وقد اأوردت الن�صو�������س �صهاداتهم حول الرحالت الكبرى التي نُظِّ

الحج������ر المن�صود، في كل ع�صر من ع�صور التاريخ. وه������ذه حكاية حياة اأوني اآنف الذكر، من 

�صرة ال�صاد�صة نحو )2400 ق.م( تقول:  االأ

ألفنتين« لجلب باب زائف )�صورة منحوتة  ول( اإلى »ا أر�صلني جاللته )الفرعون »مرن رع« االأ ا

أبواب  أبواب وعتبات غرانيتية وم�صاريع ا ل�صكل باب( من الغرانيت مع مائدة قرابينه، واإح�صار ا

وب������الط م������ن الغرانيت للغرفة العلوية في هرمه. وهكذا، م�صي������ت �صوب ال�صمال )نحو مقبرة 

»�صقارة« الملكية(، باتجاه هذا الهرم، مع �صت �صفن �صحن وثالث �صفن نقل وثالث �صفن اإنزال 

– ذلك كله في رحلة واحدة. 

�صرة الثامنة ع�صرة،  هم كانت تلك الت������ي �صيَّرتها الملكة حت�صب�صوت اإبان عهد االأ الرحلة االأ

ف������ي العام الخام�س ع�صر من حكمها نحو )1490ق.م(. كان غر�صها اأن تنقل من جزيرة �صهيل 

أ�ص������وان م�صلَّتين �صخمتين منحوتتين من كتلة غرانيتي������ة اأحادية مر�صودتين للتعبير عن  قرب ا

له اآمون – رع الكرن������ك. وقد �صردت هذه الحكاية على الج������دار الغربي من �صف  تمجي������د االإ

ول في معبد دير البحري:  عمدة االأ االأ

هاتان هما الم�صلتان ال�صخمتان التي اأمرت �صيدتي �صاحبة الجاللة باأن ينجزا من الذهب 

أبدياً ركيناً في هذا المعبد خالداً خلود الزمن  بي »اآمون«، كي يبقى ا�صمي ا الخال�������س كرمى الأ

أبد الدهر؛ هاتان الم�صلتان ال�صخمتان م�صنوعتان من كتلة غرانيت �صلب اأحادية، ال اأربطة  وا

فيه������ا وال و�صالت. اأمرت �صيدتي �صاحبة الجاللة باإنجاز هذا العمل في العام الخام�س ع�صر، 
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ول – و�صي�صتمر حتى الع������ام ال�صاد�س ع�صر، ال�صهر  نبات، اليوم االأ ال�صه������ر الثاني من وق������ت االإ

أ�صه������ر منذ بدء العمل في المقلع.  ول، ويعني ذلك �صبعة ا الراب������ع من ف�ص������ل الجفاف، اليوم االأ

أي�صاً تلك الو�صائ������ل التي ا�صتخدمت في تاأمين نق������ل الم�صلتين بعد ذلك من  وكان������ت عمالقة ا

أ�ص������وان اإلى الكرنك )مجمع معابد(. في البداية، واك������ب نوع من الزالجات الخ�صبية النُّ�ْصبين  ا

ن داخل قاعة  من المقلع حتى نهر النيل. كانت الم�صلة بارتفاع )30م(، وما تزال ماثلة حتى االآ

عمدة الواقع������ة بين البوابتين - ال�صرحين الرابعة والخام�صة من معبد اآمون – رع. و�صعت  االأ

الم�صلت������ان على �صندل )�صفين������ة م�صطحة القاع( طويل وربطتا بحب������ال متينة، لينزل ال�صندل 

بعدئذ في مياه النيل ويندفع بقوة ثالثين �صفينة )ثالثة �صفوف كل منها مكّون من ع�صر �صفن( 

مترابط������ة بحبال معلقة بال�صواري. وراحت هذه القافلة الطويلة تتقدم باأذرع ت�صعمئة وثالثين 

مجّدف������اً اإ�صافة اإلى رج������ال الطاقم )ثالثون في كل �صفينة(. وكان باالنتظار على ر�صيف �صفة 

لهة احتفاالً  نزال الحمل الثقيل. وفي الوقت نف�صه ُقدمت قرابيُن لالآ طيبة بحارة ومتطوعون الإ

بو�صول الم�صلّتين، بح�صور كهنة وموظفين كبار من البالط. 

�صرة الثامنة ع�صرة(  والي������وم، تزين الم�صالت الغرانيتية التي طلبها تحوتم�س الثالث )من االأ

ال�صاحات العامة في روما، ولن������دن، ونيويورك، واإ�صطنبول. وفي �صاحة الكونكورد بباري�س، ما 

�صرة التا�صعة ع�صرة( اأمام  ت������زال الم�صلة الكبيرة، التي كان قد �صّيدها رم�صي�������س الثاني )من االأ

�صواني الزهري، وتحكي مهارة  معبد الكرنك، ت�صع في عالمنا الراهن بجمال �صوء الغرانيت االأ

نحاتي الحجارة المهرة في الزمن الما�صي ونباهتهم و�صعة �صبرهم. 

ثرية قدم ا�صتعمال الغرانيت. في الواق������ع، كان م�صريو ما قبل التاريخ  توؤك������د ال�صواهد االأ

أواني رائعة. كما ا�صتعمله المهند�������س المعماري الم�صري منذ وقت  ينحت������ون من هذه الم������ادة ا

�صر الفرعونية نحو )3100 ق.م(، ر�صفت اأر�صية قبوة قبر  مبك������ر جداً، فنحو بدايات عهود االأ

أبوابها من الغرانيت الزهري؛  المل������ك اأوديمو في �صقارة ببالط من الغرانيت، و�صي������دت ركائز ا

هرام الجيزة الكبرى: كتل غرانيتية �صخمة  كم������ا عثر على الغرانيت في الترتيبات الداخلية الأ

ت�صد الممر الموؤدي اإلى حجرة تابوت هرم خوفو. ويتاأّلف �صقف هذه الحجرة الجنائزية نف�صها 

)المبني������ة من كتل الغرانيت بفوا�ص������ل غير مح�صو�صة عملياً( من ت�صع رافدات غرانيتية اأحادية 

الحجر تزن )400طن(، تعلوها تجهيزاٌت تحميها من �صغط قمة الهرم: مق�صوراٌت على �صكل 

طبق������ات تح������د كاًل منها �صقوٌف اأفقية من الحجر الجيري ويحوطه������ا �صطح مدبب قوامه كتٌل 

خرى. وقد نحت التابوت الملكي، الذي ما يزال في مكانه )لكنه فارغ(  منحنية كل منها على االأ
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أبو الهول(، وهو في الواقع  أي�صاً. ومن الغرانيت كذلك بُِني المعب������د الم�صمى )ا م������ن الغرانيت ا

أي�صاً دوام المعابد،  واح������د من معابد وادي مجموعة خفرع الجنائزي������ة. كان الغرانيت ي�صمن ا

لهة.  بيوت االآ

كثي������رة جداً هي التماثي������ل المنحوتة من الغرانيت، و�صنرى: تماثي������ل �صخمة من الغرانيت 

�صرة الثامنة ع�صرة( اأمام بوابة – �صرح معبد اآمون –  الزه������ري رفعها تحوتم�س الثالث )من االأ

�صود والغرانيت الزه������ري �صنعت تماثيل رم�صي�س الثاني )من  رع ف������ي الكرنك؛ ومن الغرانيت االأ

ق�صر - وغيرها كثير.  �صرة التا�صعة ع�صرة( التي اأقيمت قبالة بوابة – �صرح معبد االأ االأ

أم  وابد ا كان اللج������وء اإلى الغرانيت �صمانة ال�صتمرارية ودوام العم������ل، �صواء فيما يتعلق باالأ

أو الخا�صة.  بالتماثيل الملكية ا

كان البازل������ت هو اأي�صاً وفيراً في اأر�س م�صر. وق������د وجدت مقالع كبيرة لهذا الحجر في 

م�صر ال�صفلى: بع�صها على �صفة النيل اليمنى قرب بلدتي اأبي زعبل والخانكة الحاليتين على 

بع������د ب�صع ع�صرات م������ن الكيلومترات جنوب �صرق القاهرة، بج������وار الطريق الرابط بين النيل 

خرى على �صفة النهر الي�صرى، ف������ي كردا�صة، على م�صافة  وقن������اة ال�صوي�س اليوم – وتق������وم االأ

ب�صعة كيلومترات �صم������ال الجيزة. ومن المحتمل )ال برهان يقيني على ذلك( اأن تكون حجارة 

ه������رام الكبرى قد اأتت من هذه المقالع: تركت عنا�صر بالط  البازل������ت الم�صتخدمة في بناء االأ

أبي  ن في موقع المعبد الجنائزي لهرم خوفو، ذي العتبة البازلتية؛ وفي ا بازلتي اأثرها حتى االآ

أو�صر رع مبلطة  �صي������ر، اإلى الجنوب قلياًل، كانت باحة المعب������د الجنائزي المفتوحة للملك ني ا

بحجر البازلت. 

وج������د اأي�صاً موقع بازلت اآخر ف������ي م�صر العليا، في جبلين جن������وب طيبة، وقد ا�صتخدمه 

ال�صّناع المهرة في نحت بع�س التماثيل ال�صخمة �صمن منطقة طيبة. 

يك�ص������ف البازلت، الذي ا�صتعمل ف������ي البناء منذ وقت مبكر، عن ا�صتخدامه اأي�صاً في نحت 

أنه قد كان في هذا الميدان اأقل نجاحاً  أو اأفراد عاديين؛ لكن يبدو ا تماثيل ل�صخ�صيات ملكية ا

أو الحجر الجيري بطبيعة الحال.  بالقيا�س اإلى الغرانيت ا

نية اإبان ع�صور ما قبل 
تمي������ز ا�صتعمال هذه المادة بقدمه البالغ وتنوعه الكبي������ر: كانت االآ

�صر تنحت من البازلت؛ وقد عثر اأي�صاً على توابيت من البازلت، وموازين يعود تاريخها اإلى  االأ

بداع عينه.  �صرة الخام�صة، لكنها لي�صت باالإ االأ
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كان الكوارتزيت واحداً من اأ�صلب الحجارة. وقد ا�صتغلت منذ قديم الزمن مقالع كوارتزيت 

ن حجارته  حمر الواقعة �صمال �صرق القاهرة الحالية، حيث �صمي الموقع بهذا اال�صم الأ الجبل االأ

أ�صلوباً كافياً بالن�صبة اإلى هذا  ذات لون اأحمر. وكانت تُ�صتَخَرج بطريقة الدّق، لكن لم يكن ذلك ا

أداة معدنية )ربما من النحا�س؟( على �صكل  أي�صاً ا الحجر المقاوم جداً، فا�صتخدموا في الطرق ا

�صرة الثانية ع�صرة( الجنائزية  ِمنكا�������س البناء. وقد بنيت حجرة ه������رم اأمنمحات الثالث )من االأ

في هوارة من الكوارتزيت. من جانب اآخر، عثر على روؤو�س جميلة جداً لفراعنة وملكات على 

�ص������كل اأجزاء ما تزال ماثلة في التماثيل حتى اليوم، مثال ذلك راأ�س الفرعون �صنو�صرت الثالث 

�صرة الثانية ع�صرة(، المنحوت بواقعية غاية في الروعة؛ وقد اأ�صفى الكوارتزيت، بما  )م������ن االأ

�صرة الثامنة ع�صرة(.  ألق، تاأثيراً وجماالً على وجه الملكة نفرتيتي )من االأ فيه من ا

ودية الجافة، وادي الحمام������ات )وادي روحانو كما ي�صميه الم�صريون(، �صرق  كان اأح������د االأ

حمر،  وادي الني������ل، في ال�صحراء الممتدة من قفط �صم������ال طيبة حتى الق�صير على البحر االأ

أيام عبر مجراه القاحل.  أربعة ا آ�صيا باإفريقيا في رحلة ت�صتغرق ا يتيح ربط ا

وفي التالل ال�صخرية العالية، حتى خالل الع�صور ما قبل التاريخية، ا�صتُغلّت مقالع حجر 

ن الحجر يتخذ مع م������رور الزمن لون الزنْجار  خ�صر، الأ ال�ص�ْص������ت، الم�صمى غالباً ال�ص�ص������ت االأ

خ�صر الزيتوني.  االأ

�صر )التي تعود ف������ي تاريخها اإلى نحو  كان������ت المنقو�صات النافرة ف������ي لوحات ما قبل االأ

)3500 ق.م(، التي تعد من بين اأقدم المنقو�صات، تنحت من هذه المادة التي ا�صتعملت طوال 

مكان قراءة النقو�س البارزة التي تركتها الحمالت في مواقع  التاريخ الم�صري. وما يزال باالإ

ول������ى( وحتى نهاية اإمبراطورية الفراعنة  المقال������ع القديمة: منذ الملك جت )من ال�صاللة االأ

�صرة الع�صري������ن( ب�صكل خا�س، الذي  رم�صي�������س، وبعدها؛ وقد �صعى رم�صي�������س الرابع )من االأ

ابت������داأ في عهده االنحطاط ال�صيا�صي للح�ص������ارة الفرعونية، اإلى تنمية االزدهار االقت�صادي 

أر�صل بعثات كثيرة اإلى وادي الحمامات، وا�صتثمر مقالع جديدة عبر رحالت  ف������ي البالد، اإذ ا

مخف������ورة بق������وة بوحدات من ال�صرطة والجي�������س. وقد ا�صتخدم حرفيو نح������ت التماثيل هذه 

عمال تلك التماثيل التي عثر عليها عالم  الم������ادة عل������ى نحو فني المع: من بين اأجمل هذه االأ

�صرة الرابعة( وهي تمثل  مريكي ريزنر Reisner في معبد دفن هرم منكاورع )من االأ ثار االأ االآ

دارية – وكذلك التمثال العالي الذي  حدى الوحدات االإ آلهٌة وتمثي������ٌل الإ المل������ك واقفاً ترافقه ا
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عداء  �صرة الثامنة ع�صرة( وهو يدو�س بقدميه االأ رف������ع تعظيماً لقدرة تحوتم�س الثالث )من االأ

آ�صيوي  �صرة الثامنة ع�صرة( مرتدياً رداء ا أي�صاً تمثال اأمنحتب الثالث )من االأ المهزومي������ن – وا

�صرة التا�صعة ع�صرة( راكعاً وهو يقدم اإناء  �ص������ل، ف�صاًل عن تمثال رم�صي�س الثان������ي )من االأ االأ

أنيقة ور�صيقة.  لهة في حركة ا اإلى االآ

أبداً  أي�صاً، اإال اأن هذه المادة لم ت�صتخدم ا كم������ا عثر على توابيت ثقيلة منحوتة من ال�ص�صت ا

في البناء. 

وج������دت في هذه الت������الل ال�صخرية العالية المحاذية للوديان القاحل������ة الممتدة بين النيل 

أي�ص������اً: الديوريت، والناي�������س )اأو غِن�س gneiss، �صخر  حمر، حجارةٌ �صلبة اأخرى ا والبح������ر االأ

غرانيتي متحول(، والحجر ال�ّصّماقي، الرخام البلوري. 

أ�صه������ر التماثيل المنحوتة من الديوري������ت هو تمثال الملك خفرع جال�صاً بعظمة على عر�س  ا

لهي المب�صوطين، حور�س، تعبيراً عن الحماية.  أ�صه بين جناحي ال�صقر االإ ورا

وفرت ه������ذه الحجارة كلها غير الم�صغولة، التي ا�صتعمله������ا ال�صناع الماهرون منذ ما قبل 

أ�ص�صاً غزيرة ومتنوعة للعمل الفني.  التاريخ، و�صائل وا

اأحجار كريمة وثمينة

كان ث������راء م�صر في ه������ذا الميدان اأي�صاً ممي������زاً، اإذ كانت م�صر، ف������ي الع�صر الفرعوني 

را�صي المرتبطة به جغرافياً و�صيا�صياً: �صين������اء في ال�صرق، والنوبة في  ت�ص������مُّ وادي الني������ل واالأ

الجنوب. 

اإن �صرنا من غزة في اأر�س فل�صطين باتجاه الجنوب �صندخل �صبه جزيرة �صيناء ال�صحراوية 

العلي������ا، المكان الذي كانت ت�صلك������ه القبائل الرحل، ومنطقة نفوذ م�ص������ر ال�صرقية الف�صيحة. 

آنذاك بوفرة في هذا الموقع،  وف�ص������اًل عن الكوارتز الحاوي للذهب، والنحا�س، الموجودي������ن ا

كما �صنرى، كان الم�صريون يوؤمونه للح�صول على الحجارة الكريمة والثمينة، وال�صّيما الفيروز، 

أ�صا�صي: المغارة، اأي الكهوف، اال�صم الذي  والزبرجد والملَكيت. وقد ا�صتُِغلَّ موقعان هنا ب�صكل ا

لم يعطه ال�صكان المحليون للوادي، بل للتالل العالية التي حفرت مقالُع الفيروز �صفوَحها؛ وقد 

آثار من�صاآت م�صرية يعود تاريخها  عثر في اإحدى اله�صاب، على عمق )16م( تحت القمة، على ا

اإل������ى ما يقرب من خم�صة اآالف �صنة. كانت المقالع تق������ع على المنحدر ال�صخري على ارتفاع 

خر في �صيناء ه������و �صرابيط الخادم  )85(م ف������وق الوادي. وموقع المنج������م الحجري الكبير االآ
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أبعد اإلى ال�صمال وال�صرق – ه�صبة حجر رملي اأحمر توؤّلف نوعاً من الراأ�س  الموجود في مكان ا

الجبلي المرتفع مطاًل على عدد من الوديان بارتفاع )900م(. 

أثرية منحوتة على  ولى. وتك�صف خطوط ا �صر االأ كان الم�صريون يوؤمون �صيناء منذ عهود االأ

�صرة الثالث������ة، نحو 2770 ق.م(. وقد  �صخ������ور المغارة عن حملة �صّيره������ا الملك زو�صر )من االأ

أ�صغال الملك الملحقة باإدارة اأعمال الملك، وكانت تقع  أُحدث������ت ذلك الحين وظيفة رئي�س كل ا ا

أي�صاً تنظيم الرحالت اإلى  على عاتقه لي�س مهمة ا�صتغالل مقالع البالد الحجرية فح�صب، بل ا

�صين������اء نظراً لما كانت تتمت������ع به هذه الرحالت من اأهمية كبيرة. ويبدو اأن الملك �صنفرو )من 

�ص������رة الرابعة( قد اأعطى دفع������اً قوياً ل�صيا�صة التوغل في �صين������اء، وال�صّيما بغر�س ا�صتغالل  االأ

�صرة الخام�صة  مناج������م النحا�س ومقالع فيروز المغ������ارة. وازدادت هذه المهمات في عه������د االأ

�صرة  وانتظ������م معه������ا العمل الممنهج: مناجم مجه������زة بم�صارب مدعمة بركائز. وف������ي بداية االأ

الثانية ع�صرة نحو )2000 ق.م(، بدا اأن مقالع المغارة قد بداأت تن�صب، فاأخذ الملوك ي�صيرون 

أنها لم تكن قد ا�صتغلت كثيراً من قبل. وكانت كل رحلة  رحالت اإلى �صرابيط الخادم التي ظهر ا

ت�صم ما بين )700-800( رجل بقيادة �صباط من الخزينة الملكية، ذلك اأن الفيروز كان يخ�س 

ح������رار الذين يوقعون عقود عمل. ويتبين اأن ب�صعة  كن������ز الفرعون. وكان العمال من الرجال االأ

آ�صيويي������ن كانوا يلحقون بجماع������ة العمال، لكن بعدد قليل قيا�صاً اإل������ى عمال المقالع و�صواهم  ا

أ�صغال المناجم، بل ُوظفوا ب�صفتهم  أنهم لم ي�صتخدموا في ا م������ن المتخ�ص�صين؛ ومن المحتمل ا

نين  خبراء في معرفة البالد، ويمكن اأن يخدموا ب�صفتهم و�صطاء مع بدو المنطقة الرحل المكوَّ

من قبائل عدوانية النزعة وطامحة اإلى االقتراب من ثروات جبال المنطقة. 

حمر والَجَم�ْصت والَي�صب )باألوان متنوعة( وبع�س  ف�ص������اًل عن ذلك، كانوا يجلبون العقيق االأ

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

له »مين«( ومن النوبة. ي�صمونها تالل االإ

كث������ر ندرة، الالزورد الجمي������ل، ذو اللون الن�ص������ر والغامق، فكانوا  زرق، االأ أم������ا الحجر االأ ا

أ�صفار قوافل طويلة على  ي�صتوردون������ه من منطق������ة بدخ�صان في اأفغان�صتان، حيث يقلّونه عب������ر ا

ل مرفاأ جبيل الفينيقي محطة للعبور. وكانوا  حيان، �صكَّ ظهور الحمير اإلى م�صر. وفي اأغلب االأ

زرق على  ي�صم������ون هذا الحجر الالزورد الحقيقي – خالفاً للعالج بالطالء الخزفي القلوي االأ

الحجر ال�صابوني الذي ا�صتخدم ب�صكل خا�س في نحت الُجعران )الُجَعل(. 
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أ�صكالها  ألوانها وا أّخاذاً، وتناغ������ُم ا كان جم������اُل العق������ود المنحوتة التي تزين �ص������دور الن�صاء ا

حمر والالزورد والفيروز والجم�صت  وترتيبها �صاحراً للنظر. وغالباً ما كانت �صفوف العقيق االأ

أو الف�صة فت�صع باألق ال ي�صاهى. ومن  تثب������ت فيما بينها من خالل م�صابك عالية من الذه������ب ا

ألوان الالزورد الّزْرِق النَّ�صرة باأخرى  اأج������ل تناغٍم اأجمل، كان يحلو لل�صّياغ اأن يقرنوا تدرجات ا

������َدر العري�صة التي تغطي �صدور الرجال تنطوي على  لوان من الفيروز. وكانت ال�صُّ فاتح������ة االأ

حجار الثمينة والكريمة التي يجري اختيارها لي�س لتاألقها  هذه الت�صكيلة الجميلة نف�صها من االأ

حمر على ال�صدرة المر�صعة بالذهب  أي�صاً لما فيها م������ن رمزية: يوحي العقيق االأ فح�ص������ب بل ا

له������ة، والزمرد والفيروز  بدم الحي������اة، والالزورد بزرقة ال�صم������اء العليا الالمعة حيث يُبحر االآ

بد. كانت الحلية في  بتج������دد النبات اإلى م������ا ال نهاية، �صمانِة الحياة المغذية الم�صتمرة اإلى االأ

لهية الخيرة عبر �صحر  م�ص������ر زينة لكنها توؤّمن اأي�صاً حمايًة، اإذ تتوخى ا�صتمالة قوى الكون االإ

لوان.  �صكال واالأ االأ

تجلى ثراء الح�س الجمالي لدى الم�صريين، وبحثهم المعتاد عن موؤثرات �صحرية، بو�صوح 

بالغ، في هذه التكوينات الفنية.

المعادن

�صور، اإلى اأمنحتب الرابع نحو )1370ق.م(:
آ أوباليط Assour – ouballit، ملك ا آ�صور – ا كتب ا

الذه������ب في مملكتكم غزير كالت������راب، يكفي اأن يُلّم وح�ْصب. في الواقع، كان الذهب وفيراً 

ف������ي مناجم �صيناء، ومناج������م ال�صحراء العربية جنوب �صرق م�ص������ر والنوبة التي ا�صتملت على 

حقول مهمة للكوارتز الحاوي للذهب. كانت الخامة تغ�صل وتفتت في المكان، ثم ينقل الذهب 

أكيا�س جلدية. وكانت قوافل الباحثين عن الذهب ت�صي������ر بمرافقة موكب ع�صكري قوي.  ف������ي ا

قل( تاأتي من المناطق  �صرة الخام�صة )على االأ أي�صاً، كانت رحالت اأخرى كبيرة، نُظمت منذ االأ وا

أ�صماها الم�صريون بالد البنط Pount )ت�صمل ال�صومال و�صرق ال�صودان باتجاه البحر  الت������ي ا

حم������ر حالي������اً( بالذهب كثير الحلق������ات والذهب خال�س النقاء ف�صاًل ع������ن البخور الثمين.  االأ

وكان������ت تتدف������ق اأي�صاً على بالط م�صر �صرائب �صخمة من الذهب، على �صكل قطع اأو حلقات 

أو م�صغولة على �صكل كوؤو�س، من بالد كو�س )�صمال ال�صودان الحالي( و�صورية.  ا

أ�صهرها وادي العالقي الممتد بين �صاللي النيل  وكانت حقول النوبة، في الوديان الجافة، )ا

أثارت رغبات الم�صريين منذ  ول والثان������ي، �صمال قرية عنيبة على �صفة النهر اليمنى(، قد ا االأ
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أثرية اكت�صفت على �صخور ال�صحراء وجود رحالت نظمت منذ  وقت مبكر جداً. وتوؤكد كتابات ا

ولى( وكانت تتوالى بانتظام. وقد �صجع الفراعنة رم�صي�س )من  �صرة االأ حكم الملك جت )من االأ

�صرتين التا�صعة ع�صرة والع�صرين( ا�صتغالل المواقع اإلى حد كبير. وكانت قد بُنيت قلعة في  االأ

كوب������ان عند مدخل وادي العالقي للحماية من اأعمال النهب وال�صلب، التي كان يقوم بها البدو 

الرحل في تلك المناطق الحاوية للذهب ولتخزين ما يجمع من هذا المعدن؛ اإال اأن ال�صعوبات 

الت������ي اأخذت تواجه الرحالت )العوز اإلى الماء( اأبطاأ الن�صاطات بدرجة كبيرة، ف�صرع رم�صي�س 

آبار:  الثاني باإنجاز اأعمال �صخمة، موعزاً بحفر ا

أ�صه ت������اج له ري�صتان  بريزي وعلى را ذات ي������وم، حينم������ا كان جاللته جال�صاً على عر�ص������ه االإ

عاليتان، حدث اأن تذكر البالد ال�صحراوية التي ياأتون منها بالذهب؛ فاأخذ ي�صع خططاً لحفر 

آبار على الطرق عديمة الماء؛ وكان في الواقع قد �صمع كالماً يفيد بوجود مناجم ذهب وفيرة  ا

أكيتا«، لكن الطري������ق الموؤدي اإليها يخلو تماماً من الم������اء. واإن كان يوؤمها عدد  ف������ي �صحراء »ا

خرون  م������ن قوافل غا�صلي الذهب فاإن ن�صفهم فح�صب يمكن اأن ي�صل اإليها، في حين يموت االآ

عط�ص������اً على الطريق مع الحمير التي ت�صب������ق القافلة في الوقت نف�صه؛ ولم يكونوا قادرين في 

ذهابه������م وال في اإيابه������م على التزود بماء كاف في الِقَرب. لهذا، ونظ������راً لنق�س الماء لم تعد 

هناك واردات من ذهب هذه المنطقة. 

�صليين نفروا قلياًل بحجة اأن عليهم الذهاب حتى  و�ُصّيرت رحلة في الحال؛ اإال اأن العمال االأ

مر: اأنجز البئر، وانبج�س  خر لجلب الماء. لكن، بف�صل �صلوات رم�صي�س الثاني نجح االأ العالم االآ

أربعة اأذرع.  الماء بمقدار اثني ع�صر ذراعاً على عمق ا

ول قد توجه �صخ�صياً اإلى وادي ميا الواقع على  وقب������ل رم�صي�س الثاني، كان والده �صيتي االأ

بعد �صتين كيلومتراً تقريباً �صرق مدينة الريدي�صية الحالية �صمال مدينة اإدفو: 

أر�صده، لتمكينه  له هو من ا بداأ جاللته تجواله في ال�صحراء بحثاً عن موقع لحفر بئر. كان االإ

م������ن بلوغ م������ا يرغب. وكلف عماٌل قالعو حجارٍة حينها باأن يحف������روا في الجبل بئراً يحيي ن�صاط 

أليفنتين«.   »ا
ّ
الم�صافر المتعب ويرطب جوفه الملتهب. اأنجز العمل، وفا�س الماء، غزيراً كمياه كهفي

له لدعائي؛ اأوجد الماَء من اأجلي على الجبال.  قال جاللته عندئذ: انظروا، لقد ا�صتجاب االإ

بن������ى �صيتي بعد ذلك مدينة ال�صتقب������ال الباحثين عن الذهب و�صي������د معبداً على ال�صخور 

لهة.  تقديراً لالآ
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كان الم�صري������ون يرون في الذهب قيمة اإلهي������ة. لم تكن هناك قلعة قرب الريدي�صية، كتلك 

 قا�س وفاعل من �صيتي موجه اإلى العمال: 
ٌ
التي في كوبان، بل نْهي

له������ة؛ ال يخ�صكم. وحذار مما قاله »رع« عند ب������دء الكالم: ب�صرتي ذهٌب  الذه������ب ج�صد االآ

خال�س ونقي! اأما »اآمون«، �صيد معبدي، فعيناه �صاهرتان على ممتلكاتي؛ وتاأبيا اأن تتجردا من 

خيراتهما. 

لهة ال يمكن �صرقتهم؛ حتى في البحث عن الذهب، الدين وال�صحر متداخالن.  واالآ

هك������ذا كان يتراكم المعدن الثمين في خزائ������ن الفراعنة. كان ملوك م�صر من كبار منفقي 

هرامات ذهباً،  عمال الفني������ة. كانوا يُلب�ص������ون قمم الم�ص������الت واالأ الذه������ب، وال�صّيم������ا على االأ

لهي������ة؛ وكان يمكن اأن تكون  فالذه������ب على الحجارة الثقيل������ة انعكا�ٌس واإظهار م�صٌع لل�صم�س االإ

ثاث  عرو�س الفراعنة من الذهب الخال�س؛ كما كانت ِكنان المعابد تُك�َصى بالذهب، وكذلك االأ

نبل. وكان������وا يُلب�صون وجوه الملوك  الطق�ص������ي، وحتى النقو�������س البارزة التي تحت�صن ال�صور االأ

أ�صهرها ذاك الذي عثر عليه في قبر توت عنخ اآمون،  المحنطي������ن اأقنعة من الذهب الخال�س، ا

أي�صاً  رتيدي ا حمر والزجاج الملون؛ وحظي اأغاممنون االأ اإذ ر�صع الذهب بالالزورد، والعقيق االأ

بدي في الوقت نف�صه؛ يبدو اأن في  له المنير االأ ألق االإ باأقنعة من الذهب لتمنحه خلود الج�صد وا

لهة، يمنح الخلوَد، اإذ كان يعّد جزءاً  مر ت�صابه اأفكار. في العالم القديم، كان الذهب، لحُم االآ االأ

أ�صخا�ص������اً مهّمين ا�صتناداً اإلى ما نلم�صه من ترف القبور المخ�ص�صة  لهي. كان ال�صّياغ ا م������ن االإ

لهم في ممفي�س )منف( وطيبة. 

وع������دَّ الذهب مكافاأة ثمينة: كان يتلقاها كبار الموظفين لقاء اأمانة و�صدق خدماتهم، على 

أ�صاور ذهبية. وكان الفرعون �صخ�صياً يوزع اأي�صاً من �صرفة ق�صره قالئد  �صكل قالئد وكوؤو�س وا

أ�صاور م������ن ذهب على القادة المنت�صرين بعد عودتهم مظفري������ن. ومّثل منُح قالدات الذبابة  وا

أي�صاً لدى الملك.  الذهبية دلياًل على الحظوة ا

�صا�صية، و�صيلَة تاأثيٍر لدى الفراعنة على  أي�صاً، كان الذهب، مادةُ ال�صياغ والجوهريين االأ وا

بالط الملوك ال�صرقيين، وهو ما توؤكده المكت�صفات في المرا�صالت: 

�صرة الثامنة ع�صرة(:  - من كاد�صمان – اإنليل ملك بابل اإلى اأمنحتب الثالث )من االأ

ن �صريعاً، خالل هذا ال�صيف، كثيراً  اأما بخ�صو�س الذهب الذي كاتبتك فيه، فاأر�صْل لي االآ

من الذهب بقدر المتاح منه لديك! و�صيمكنني بذلك اإكمال العمل الذي بداأت به )بناء معبد(. 
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أر�صلته لي خالل هذا ال�صيف، الذهب الذي كتبت لك ب�صاأنه، ف�صاأمنحك ابنتي زوجة لك.  اإن ا

آ�صور، اإلى اأمنحتب الرابع:  ول، ملك ا أوباليط االأ آ�صور – ا من ا

»اإن كنت راغبًا حقًا في �شـــداقتي، اأر�شـــل ذهبًا بكثرة؛ �شـــيكون بيتي بيتك، ابعث لي ر�شـــواًل، 

و�شنر�شل لك ما اأنت بحاجة اإليه«. 

من بورنا بوريا�س، ملك بابل، اإلى اأمنحتب الرابع: 

»اأر�شْل لي وفرة من الذهب! وكاتبني فيما تحتاج اإليه من منتوجات بالدي كي اأر�شله لك«. 

كان ذهب الفراعنة م�صيطراً على عالقات العالم القديم عبر ارتباطات الزواج، والتحالفات 

ال�صيا�صية، وتبادل الثروات. 

أنه وجد في بالد  أم������ا الف�صة، فلم يكن لها وجود في م�صر والبل������دان المتاخمة لها، غير ا ا

لكتروم، المكون  البن������ط، وال�صّيما في النوبة، وْحدهما، مزيٌج طبيعي م������ن الف�صة والذهب: االإ

أرباعه م������ن الذهب وفي ربعه من الف�صة. وكان ينبغي بذلك ا�صتيراد الف�صة النقية  ف������ي ثالثة ا

أي�صاً: ففي عر�س لدافعي  آ�صيا، وال�صّيما �صورية. وكانت هناك مناطق اأخرى ا من اإيجة وبلدان ا

أبعد المناطق للتعبير  ق�صر(، يظهر ممثلون قادمون من ا ال�صرائب )منحوٍت في باحة معبد االأ

عن تقديرهم للملك رم�صي�س الثاني، بع�صهم من قبر�س، وحتى من �صنجار )ربما جبل �صنجار 

�صم������ال بالد ما بين النهري������ن(، حاملين معهم �صبائك وم�صغوالت ف�صي������ة. وكان الكنز الف�صي 

أ�ص�س معبٍد يعود تاريخه  أ�صفل ا قدم ق������د اكتُ�صف في الطود في م�صر العليا )جنوب طيبة(، ا االأ

أربعة �صناديق برونزية تحوي �صبائك من الذهب والف�صة وم�صوغات  �صرة الثانية ع�صرة: ا اإلى االأ

أ�صياء اأخرى. وكانت هذه على ما يبدو �صريبة مقدمة اإلى الفرعون  اأخرى اإيجّية الطابع، بين ا

اأمنمحات الثاني من ملك بيبلو�س )جبيل في لبنان(. اأما الف�صة، فقد ا�صتخدمت في ال�صياغة، 

آ�صيا اال�صتيراد منها.  �صرة الثانية ع�ص������رة ب�صكل خا�س بعد اأن عززت الفتوحات ف������ي ا من������ذ االأ

مبراطورية الم�صرية، بدءاً من )1780ق.م(.  واأ�صبح������ت الف�صة �صائعة اال�صتخدام في ع�صر االإ

حجار الكريمة في �صنع القالئد  بي�س مع لمعان واإ�صراق الذهب واالأ كان������وا يمزجون لمعانه االأ

ب�ص������كل خا�س والتمائم. وق������د عثر اأي�صاً على مراي������ا من الف�صة: وج������د اأجملها �صمن الكنز 

ميرة �ص������ات –حتحور– اإيونت ابنة �صنو�صرت الثاني في الالهون؛ وكانت  المكت�صف في قبر االأ

لكتروم. كما  أ�صياء التبرج والتجميل تر�صع بالف�صة، والذهب، واالإ علب نفي�صة خا�صة باحتواء ا

أو العاج.  كانت قب�صات الخناجر ت�صنع اأحياناً من الف�صة، والذهب، ا
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ثمن في عيون الم�صريين. لم  كثر تقديراً، واالأ حوال المعدن االأ اإال اأن الذهب بقي في كل االأ

آنية م�صغولة على �صكل رمانة.  أ�صياء م�صنوعة من الف�صة، با�صتثناء ا يح������ِو قبر توت عنخ اآمون ا

وكان ال بد من انتظار تاأخر م�صر كي نقع على نعو�س �ُصنعت من الف�صة: نعو�س ملوك تاني�س 

�صرة الحادية والع�صرين / الثانية والع�صرين(.  الثالثة، ب�صو�صن�س واأمنوؤبت و�صي�صنق )من االأ

أ�صطورية؛ وقد نظر اإليها اأحياناً على  حجار النفي�صة، قيمة ا كان������ت للف�صة، كما للذهب واالأ

أ�صطورة يعود  لهية؛ وه������ذا ما ذكر بخ�صو�س رع الهِرم ف������ي ا أنه������ا العن�ص������ر المكون للعظام االإ ا

�صرة التا�صعة ع�ص������رة: عظامه من الف�صة، واأطرافه م������ن الذهب، و�صعره من  تاريخه������ا اإلى االأ

ال������الزورد؛ تلك �صورة خيالية بخ�صو�س اإله البالد العليا ال�صا�صعة، الذي يعك�س �صخ�ُصه، على 

له: القمر، وال�صم�س، وال�صماء.  نحو �صاطع وثمين، عنا�صَر موطن االإ

كبر بالنحا�س في العالم القديم فاإن  اإن كانت قبر�س ومناجم ترودو�س قد بقيت المزّود االأ

اأرا�صي م�صر لم تكن تفتقر اإلى هذا المعدن، الذي ربما كان م�صتغاًل قبل ا�صتغالله في المناجم 

لف الخام�صة قبل الميالد. في ذلك الزمن، حين ا�صتقر  القبر�صية، وقد تاأكد ا�صتعماله منذ االأ

ال�صكان في وادي النيل، وكانوا رّحاًل بعد، الرّحل حتى ذاك الحين، اأ�صبح النحا�س، وال�صوان، 

�صلحة والخرز والدبابي�س.  �صياء المنزلية واالأ والحجر الرملي المواد المعتادة في �صنع االأ

ا�صتغل������ت مناجم النحا�س في وادي المغارة ب�صيناء منذ زمن قديم جداً، وقد عثر بجوارها 

�صرة الثالثة(. وتوؤكد ثالثة ت�صويرات للفرعون �صنفرو  على ت�صوير جداري للملك زو�صر )من االأ

�صرة الرابعة( في الموقع نف�صه ا�صتمرارية هذا اال�صتغالل خالل ع�صور التاريخ القديمة  )من االأ

ج������داً: ازدهر ا�صتغالل مناج������م النحا�س في عهده وعهد ابنه خوفو اإل������ى حد كبير – وهو ما 

�صرة الخام�صة. كانت خامته تعالج في المكان. وعقب حملة كبيرة وجهها  ا�صتم������ر فيه ملوك االأ

ر�صالي������ات، ويبدو اأن نحا�س مناجم  آثار االإ �صرة الثانية ع�صرة( قلّت ا اأمنمح������ات الثالث )م������ن االأ

أ ينفد �صيئاً ف�صيئاً. وحينها، وجد الم�صريون اأن لزاماً عليهم ا�صتيراد المزيد من  �صيناء قد بدا

آ�صيا والبالد  أو عل������ى نحو غير مبا�صر عبر الو�صاطة من ا ه������ذا المعدن اإما مبا�صرة من قبر�س ا

ال�صوري������ة والفينيقية. وكانت مناجم وادي الهودي )على بعد نحو ثالثين كيلومتراً جنوب �صرق 

أي�صاً.  أ�صوان( في النوبة تحوي نحا�صاً ا ا

اكتُ�صب������ت تقنية �صغ������ل النحا�س منذ زمن قديم جداً. وقد عثر ف������ي معبد هيركانوبولي�س 

خر  ول واالآ القدي������م )في م�ص������ر العليا، �صمال اإدفو( عل������ى تمثالين اأحدهما للملك بيب������ي االأ
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كبر،  ول، وهو االأ �صرة ال�صاد�صة(. وقد �صنع التمث������االن )تمثال بيبي االأ البن������ه مرن رع )من االأ

بارتف������اع 1،77م( من �صفائح نحا�صية بو�صالت مبر�صمة على جوف خ�صبي بو�صاطة م�صامير 

نحا�صي������ة. ومن المحتمل جداً اأن النحا�س في الفكر الم�صري كان بمنزلة مادة النجوم، وكان 

على التمثال الملكي النحا�صي اأن ي�صور ويوؤازر �صيرورات الفرعون النجمية. مع ذلك، يبقى 

هذا الن������وع من التماثيل ا�صتثنائياً اإلى حد ما، غير اأن ن�صو�������س التماثيل النحا�صية الملكية 

أثر لها. في البداية، ا�صتخدم النحا�س في فن نحت التماثيل  ق������د اأتت على ذكرها، واليوم ال ا

�صرة الثانية ع�صرة، �صورت تماثيل  �صخا�س. وفي ظل حكم االأ من اأجل اإبراز محجر عيون االأ

�صرة الثامنة ع�صرة، �صنع  لهة اإيزي�س وهي تر�صع ابنها حور�س. وبدءاً باالأ نحا�صي������ة �صغيرة االإ

لهة وكب������ار الموظفين بتقنية ال�صبك  المّثال������ون من النحا�س تماثيل وجوه �صغي������رًة ت�صور االآ

بال�صمع ال�صائع. 

ظهر النحا�س كثيراً اأي�صاً في �صياغة الجواهر، في �صنع الحلي والقالئد، مقترناً بالف�صة 

نية والكوؤو�س من هذه المادة. وغالب������اً ما كان ق�صم من اأدوات  اأحيان������اً. واأمك������ن كذلك �صنع االآ

ال�صناع المهرة يتكّون من النحا�س. 

همية، ومثَّل رمزاً لتاألق  �صطورية على جانب من االأ ف�صاًل عن ذلك، كانت قيمة النحا�س االأ

لهة وتكوين ال�صم�س،  �صبيه بتاألق الذهب، ولو على نحو اأقل بهاًء. واإن كان الذهب يوؤّلف لحم االآ

أبواب  خرى: النجوم، والقبة الزرقاء، وا ف������اإن النحا�س قد مثل مادة عنا�صر الك������ون ال�صماوي االأ

لهة؛ كما اأن الملك في عه������د الفراعنة رم�صي�س كان  �ص������وار التي تحمي موطن االآ ال�صم������اء، واالأ

�صوار ال�صماء، و�صورة عن  ر�صي الأ يلق������ب عادة باأنه ال�صور النحا�صي، وهو نوع م������ن التج�صيد االأ

ر�س والب�ص������ر. اإال اأن هذه ال�صورة كانت قد ظهرت في  المنطق������ة العليا المر�صودة لحماية االأ

ولى التي  �صرة الثانية ع�صرة على ما يبدو، بع������د الثورة الداخلية االأ أق������دم، تحت حكم االأ زم������ن ا

أن�صودة  أ في ا عرفها الم�صري������ون الذين كانوا ين�صدون ب�صكل طبيعي حمايَة فراعنة جدد؛ ونقرا

رتلت في مديح �صنو�صرت الثالث: 

»كم هو ال�سيد عظيٌم في حكاية مدينته! 

اإنه وقاء باأ�سوار نحا�سية«. 

واأي�صاً في تقريظ تحوتم�س الثالث:

»هو قلعة ميمونة لجي�سه، �سور من نحا�س«. 
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لهة �ص�صات الفرعوَن رم�صي�س الثاني: وتخاطب االإ

نك �شيدها؛ ب�شطَت اأجنحتك فوق �شعبها، وهكذا فاأنت لها �شور  »رددَت ال�شـــجاعة لم�شـــر، الأ

من نحا�ص؛ قمته �شّوان، واأبوابَك فيه من نحا�ص، ال يقدر اأنا�ص ال�شحراء على اجتيازه«. 

�صطورية المرتبطة بالنحا�س قوية وم�صتمرة في الفكر الم�صري.  كان القيمة االأ

�صرة الرابعة نحو )2700ق.م( واأ�صبح ا�صتخدامه  ظهر البرونز في م�صر متناثراً اإبان حكم االأ

آ�صيا الغربية،  �صرة الثانية ع�صرة نح������و )2000ق.م(. وكان ي�صتورد في البداية من ا ثابت������اً منذ االأ

م�صبق ال�صنع، وال نعرف يقينياً اإن كان الم�صريون قد مار�صوا فيما بعد باأنف�صهم مزج النحا�س 

قل لمعاناً من النحا�س. لكن يمكن  ثقل واالأ �صفر بالق�صدير للح�صول على البرونز، المادة االأ االأ

اأن نالحظ اأن النحا�س والق�صدير لم يذكرا جنباً اإلى جنب في الئحة ال�صرائب التي كانت تاأتي 

اإل������ى بالط تحوتم�س الثالث نحو )1460ق.م(، وفقاً لما ورد في ن�س الحوليات؛ وهذا ما يتيح 

االعتق������اد، نظراً للقيمة ال�صحرية التي كان الم�صري������ون يولونها للكلمات ومنطوقها، باأنه ربما 

آنذاك ب�صفتها �صناعة محلية موؤكدة فيما بعد  كان هنالك �صيء من �صناعة البرونز في م�صر ا

ولى قبل الميالد، اإبان االحتالل الهليني، وال�صّيما في ور�س نقراتي�س.  لفية االأ خالل االأ

�صرة الثامنة ع�صرة،  �صلحة التي بداأت تزدهر منذ حكم االأ ا�صتخدم البرونز ف������ي �صناعة االأ

أزاميل كبيرة اأفاد منها الحرفيون  زمن الفتوحات الكبرى. وكانت ت�صنع منه )اأو من النحا�س( ا

أكثر الحجارة ق�ص������اوة. وكان يمكن �صنع  ح������رف الهيروغليفية على ا ف������ي نحت الجير وحفر االأ

أ�صياء الترف، من هذه الم������ادة نف�صها منذ زمن قديم جداً: مثالها تلك  المراي������ا، التي تعد من ا

آة التي عثر عليها ف������ي قبر رني – �صنب )من �صكان طيبة وع�صو مجل�س الَع�صرة في ظل  الم������را

�صرة الثانية ع�صرة( وكانت ت�صتمل على قر�س برونزي وقب�صة من  حكم اأمنمحات الثاني، من االأ

غنياء من البرونز.  أي�صاً اأوعية خا�صة بالملوك واالأ بنو�س ملب�صة برقاقة من الذهب. �صنعت ا االأ

آلهة ب�ص������كل خا�س( كثيرة جداً، وال�صّيما بعد  وكان������ت التماثيل البرونزية ال�صغيرة )التي تمثل ا

ولى قبل الميالد.  لفية االأ المرحلة الفرعونية بدقيق العبارة، خالل االأ

أنها بقيت نادرة  اأول م������ادة ا�صتُعملت هي الحديد النيزكي، في الطقو�س ب�صكل خا�س، غير ا

اال�صتخدام ن�صبياً، لكن عثر على مجموعة قالئد م�صنوعة من هذه المادة. 

وخ������الل مرحلة الفراعنة رم�صي�������س، كان الحديد ال�صرف ي�صتورد م������ن كيزوواتنا )مملكة 

بي�س المتو�صط(، اإحدى المقاطعات الخا�صعة  آ�صيوية كانت تقع بين جبال طورو�س والبحر االأ ا
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آ�صيا اإبان غزوات ال�صعوب الهندو  آنذاك لملك الحثيين. وكان ا�صتخدام الحديد قد و�صل اإلى ا ا

لفي������ة الثانية قبل الميالد؛ وق������د عمل الملوك  – اأوروبي������ة القادم������ة من القوقاز ف������ي بداية االأ
الحثي������ون على اإيجاد احتياطيات من ه������ذا المعدن في مملكة كيزوواتنا، حليفتهم؛ وهنا كانت 

تنقى خام������ة الحديد وفيها اأقيمت م�صاغل وور�س �صالح ملكية. وي�صير ن�س ر�صالة موجهة من 

العاه������ل الحثي هاتو�صيلي الثالث اإلى رم�صي�������س الثاني، اللذين عقدا قبل وقت ق�صير معاهدة 

�ص������الم و�صداقة، نحو ع������ام )1276ق.م(، اإلى عملية اإر�صال حديد �ص������رف اإلى م�صر ا�صتجابة 

لطلب من الفرعون: 

فيما يخ�س الحديد الذي كتبت لي ب�صاأنه، ال يوجد حالياً حديد بين احتياطياتي منه في 

أني اأمرت ب�صنع حديد �صرف من اأجلك. لكن  ن ل�صنعه؛ اإال ا كيزوواتنا. ولي�س الوقت منا�صباً االآ

أر�صل لك في الوقت  ل������م ينجز حتى تاريخه، �صاأر�صله لك حالما ي�صير جاه������زاً. ال يمكنني اأن ا

الحا�صر �صوى خنجر من الحديد. 

ولى، تطور التعدين �صيئاً ف�صيئاً على  لفية االأ وم������ع نهاية عهد الفراعنة رم�صي�س، وخالل االأ

�صلحة. وكانت  �صفاف النيل، اإال اأن ا�صتعمال الحديد بقي ب�صكل جوهري مخ�ص�صاً ل�صناعة االأ

أ�صا�صاً.  م�صر تنتمي بعد اإلى ح�صارات الع�صر الحجري ا

خ�ساب الأ

أنه اأمكن ا�صتخدام ال�صروب المحلية في  لم تكن م�صر غنية باأنواع الخ�صب المختلفة، اإال ا

آ�صيا واإفريقيا.  خ�صاب القا�صية والثمينة ت�صتورد من ا البناء والنحت، في حين كانت االأ

ْوم(، والتي������ن، والبر�صاء persea، وال�صف�صاف �صائعة  أ�صجار النخيل )البلح، والدَّ ل������م تكن ا

أ�صجار النخيل وحدها – التي ا�صتوحيت  أ�صجار البالد نحو )ع�صرة �صروب(. ا اال�صتخدام من بين ا

نيقة- كانت م�صتخدمة  م������ن قوامها اأعمدةٌ حجرية تزدان تيجانها باأ�صكال ال�ّصعوف الطيعة واالأ

أي�صاً  بعد قطعها وت�صويتها على �صكل رافدات غليظة في دعم �صطوح المنازل. لكن ا�صتخدمت ا

ثْل. أ�صجار الجّميز، وال�ّصنط، واالأ ا

قاقيا( والجميز ت�صلح ل�صنع النعو�س الب�صيطة والعادية في حين  أ�صجار ال�صنط )االأ كان������ت ا

ولى تنحت م������ن الحجارة: الجير، والغراني������ت، والبازلت. وكان نع�صا  كان������ت نعو�س الدرجة االأ

�ص������رة الحادية ع�صرة؛ توفيت بعمر  مي������رة ال�صغيرة موييت )ابنة الفرعون منتوحتب، من االأ االأ

خم�������س �صنوات( الخ�صبيان، اللذان عثر عليهما في طيبة، مو�صوعين داخل تابوت منحوت من 
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ألواح من خ�صب الجميز تغطيه طبقة  الجير: التابوت الخارجي، بطول )1.20م(، م�صنوع من ا

لوان؛ كما عثر ف������ي طيبة وبلدة الل�صت  م������ن معجون المرمر وعليه كتابة منقو�ص������ة مطلية باالأ

ث������ل تعود اإلى م�صريي������ن عا�صوا اإبان عهد  ألواح خ�صب الجميز واالأ عل������ى توابيت �صنعت م������ن ا

�ص������رة الثانية ع�ص������رة. كان للخ�صب في الواقع اأهمية بالغة خالل تل������ك المرحلة من الركود  االأ

االقت�صادي. 

أ�صلحة خفيفة:  ا�صتخ������دم خ�صب ال�صنط في �صناعة ال�صنادل الكبيرة؛ ومنه كانوا ي�صنعون ا

أي�صاً ل�صيد الطيور  عداء، بل ا مثل الَبْمبَرنْغ )ي�صميه البع�س الخذوف( boomerang ل�صرب االأ

خر  في م�صتنقعات النيل، وقوامه هيكل خ�صبي م�صطح من جانب ومحدب قلياًل من الجانب االآ

ومنح������ن بزاوي������ة )140( درجة تقريباً، وله قب�صة مدّورة وذو ط������رف �صارب اأعر�س من ج�صم 

ال�صالح نف�صه. 

أب������واب المنازل تُ�صنع من خ�ص������ب �صجرة الجميز الذي ا�صتخ������دم كذلك في نحت  وكان������ت ا

التماثيل على نطاق وا�صع: اأقدم تمثال خ�صبي معروف حالياً هو ذاك الم�صمى �صيخ البلد )من 

رجح. وكثيرة هي  �ص������رة الخام�صة(، بارتفاع )1.10م( وقد �صنع من خ�ص������ب الجميز على االأ االأ

التماثي������ل الخ�صبية ال�صغيرة في الفن الم�ص������ري: كانت قامات الفتيات الر�صيقة والفارعة في 

أي�صاً كانت  أبدياً عبر ه������ذه المادة. ومن الجميز ا �صرة الثامنة ع�صرة تج�صد تج�صيداً ا عه������د االأ

تنحت العيون، والنماذج الم�صورة، واللويحات التي ا�صتخدمها الكتبة والنا�صخون. 

رز التي كانت تنمو  أ�صجار االأ أنه لم توجد �صنوبريات في م�صر، فلزم ا�صتيراد اأخ�صاب ا اإال ا

أ�صجار ال�صرو وال�صنوبر م������ن �صورية، والطق�صو�س من طورو�س،  عل������ى منحدرات جبل لبنان، وا

وكان������ت تكلفهم ثروة كامل������ة، اإذ كان الم�صريون القدامى ي�صتوردونه������ا بنفقات باهظة. ومنذ 

أر�صل الملك �صنفرو، والد خوفو، اإلى جبيل، المرفاأ الفينيقي  �صرة الرابعة، نحو )2700ق.م(، ا االأ

رز، وال�صّيما من اأجل بناء مراكب  أربعين �صفينة، عاد محماًل باأخ�صاب االأ أ�صطوالً من ا الكبي������ر، ا

يتج������اوز طولها )60( متراً لتجوب اأعالي البحار؛ وتتالت هذه الرحالت طوال تاريخ م�صر، 

رز. وقد �صنع بع�س  اإذ كان������ت البحرية الم�صري������ة مخ�ص�صة اإلى حد كبير للتزود بخ�ص������ب االأ

ب������واب اأحياناً؛ كما نحتت منه تماثي������ل ملكية �صغيرة  عنا�ص������ر المعابد م������ن هذا الخ�صب، واالأ

ول  نظ������راً ل�صالبة هذه المادة التي ت�صمن ا�صتمراري������ة العمل الفني: مّثل اأحدها �صنو�صرت االأ

رز مترابطة ببالغ الدقة  �صرة الثانية ع�صرة(، وكان مكوناً من )16( قطعة من خ�صب االأ )م������ن االأ
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والمه������ارة؛ ومن هذا الخ�صب �صنع������ت اأي�صاً عرو�س ملكية: كاأحد تلك العرو�س التي عثر عليها 

آم������ون. واأحياناً، كانت ت�صنع منه توابيت كب������ار الموظفين واأقاربهم: مثاله  ف������ي قبر توت عنخ ا

�صرة الثانية ع�صرة(،  التابوت الم�صتطيل لل�صيدة �صنبتي�صي )ن�صيبة وزير ا�صمه �صنو�صرت، من االأ

رز اأي�صاً �صنعت  وقد اكت�صف في الل�صت وكان خ�صبه ملب�صاً برقائق من الذهب. ومن خ�صب االأ

�صناديق �صغيرة كثيرة وفاخرة الحتواء حلي ومرايا ومواد تجميل ح�صناوات م�صر القديمة. 

كان������ت القبائل التي تعي�س في قلب اإفريقيا، في النوبة وبالد ال�صودان الحالية، تاأتي حاملة 

�صهامات اإلى  بنو�س، وخ�صب ال�صندل تكريماً للفرعون. وتعود هذه االإ �صود الثمين، االأ الخ�صب االأ

ولى  �صرة االأ بنو�س يعود اإلى بداية االأ زم������ن قديم جداً: وهك������ذا، فقد اكت�صف لويح من خ�صب االأ

لهة  نحو )3200ق.م( يحمل ا�صم الملك عحا ويمثل بالحفر النافر �صورة م�صتن�صخة عن معبد االإ

أ�صياء ثمينة وتماثيل ملكية �صغيرة:  بنو�س ا نيث القديم، اإلهة �صاي�س. كانوا ينحتون من خ�صب االأ

من بينها ب�صكل خا�س تماثيل للفرعون اأمنحتب الثالث والملكة تي. وكان بوؤبوؤ العين في معظم 

أبنو�س م�صقولة ت�صفي لمعانها على  فراد( يتكّون م������ن قطعة ا التماثي������ل )الملكية والخا�صة باالأ

بنو�س اإلى  أ�صياء التبرج. وتعود نجارة االأ بنو�س كثيراً في ا نظر من يراها. وقد ا�صتعمل خ�صب االأ

بنو�س: ا�صم  زم������ن بعيد من تاريخ م�صر؛ وم�صر هي الت������ي عّرفت العالم الكال�صيكي بخ�صب االأ

غريقية، وebenus بالالتينية. وما تزال  ه������ذا الخ�صب بالم�صرية heben واأ�صب������ح έβενος باالإ

الكلم������ة هي نف�صها في اللغ������ات الحديثة؛ اأما خ�صب ال�صندل، فكان������وا ي�صنعون منه المنا�صد 

الفخمة المر�صعة غالباً بالعاج. 

العاج

أنياب  ا�صتعمل ال�صناع الم�صريون المهرة العاج منذ زمن مبكر جداً نظراً لتوافره بكثرة من ا

فيال؛ فه������ذه المادة ناعمة ومل�صاء و�صهلة ال�صغل. وقد عثر في مواقع المخيمات التي تعود  االأ

لفية ال�صابعة / ال�صاد�صة قبل الميالد( على اأدوات  في تاريخها اإلى الع�صر الحجري القديم )االأ

أ�صاور وقالئد تحوي حلياً من العاج تعود  منحوت������ة من العظام، والعاج، والخ�صب. كما اكت�صفت ا

لفي������ة الخام�صة(. ومنذ بدايات مرحلة ما قبل  ف������ي تاريخها اإلى الع�صر الحجري الحديث )االأ

أ�صخا�صاً وحيوانات تتكّون من العاج، لكن  لفية الرابعة(، راحت تماثيل �صغيرة تمثل ا �صر )االأ االأ

م�صاط، ومقاب�س المديات  غي������ر متقنة ال�صنع. وعثر اأي�صاً على عدد كبي������ر اإلى حد ما من االأ

المنحوتة من العاج، التي يمكن تاأريخها – كتلك المدية التي وجدت في جبل العركى في م�صر 
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العلي������ا، ومحفوظة حالياً في متحف اللوفر بباري�س: نحتت م������ن العاج ويوحي حفٌر نافر على 

�صل.  مقب�صها بمو�صوع جلجام�س، وهو مو�صوع �صومري في االأ

�صر  بق������ي الع������اج مادة ا�صتعمال �صائعة خ������الل تاريخ م�صر كله. وقد وج������دت منذ عهود االأ

أبيدو�س وفي  ولى تماثيل عاجية �صغيرة كثيرة جداً في القبور التذكارية الملكية الجوفاء في ا االأ

نقا�������س الحالية لمعبد اأوزيري�س القديم ج������داً، القائم في المدينة نف�صها. والالفت لالنتباه  االأ

�ص������رة الرابعة(، بارتفاع )5( �صم،  ب�ص������كل خا�س ه������و ذاك التمثال ال�صغير للملك خوفو )من االأ

أكبر  والمحف������وظ حالياً في متحف القاهرة، ويعّد التمثيَل الوحي������د المعروف حالياً عن باني ا

حي������ان، �صتغدو المواد الم�صتخدمة في نحت التماثيل  أه������رام الجيزة. وفيما بعد، في اأغلب االأ ا

الملكي������ة اأكثر �صالبة وقادرة على تاأمين ا�صتمراري������ة وبقاء العمل. وقد �صورت تماثيُل �صغيرة 

�صرة الثانية ع�صرة،  من العاج اكتُ�صفت في قبور الل�صت، وتعود في تاريخها اإلى مرحلة حكم االأ

أ�صٌد يح�صر �صجيناً نوبياً.  أكثر تحرراً، اأال وهي قزٌم يرق�س، وا مو�صوعاٌت ا

أ�صي������اء كثيرة. ومنذ اأقدم الع�صور، اأمنت  ا�صتعم������ل العاج طوال التاريخ الم�صري في �صنع ا

الع�صا البي�صاء بي������د الفرعون، والم�صنوعة من العاج، اإ�صارة تكري�س ال�صجناء الطق�صية. وفي 

بنو�س على العاج في التر�صي������ع، حيث اأ�صفى اإ�صاءة  زم������ن الحق، غالباً ما ا�صتن������دت نجارة االأ

ة.  �ِصرَّ ختام، وقوائم االأَ أ�صياء التجميل، والقالئد، وال�صناديق ال�صغيرة، واللعب، واالأ لطيفة على ا

وكانت للخناجر اأحياناً مقاب�س من العاج. 

فيال ما تزال  كان������ت م�صر تتزود بالعاج على نطاق وا�صع. وقبل الحقبة التاريخية، كانت االأ

آبو، اإقليم  قلي������م م�صر العليا: ا تعي�������س جنوبي م�صر مثلما يدل على ذلك اال�صم الذي اأعطي الإ

غريق. ولكن �صرعان ما نقل الحيوان موطنه  ألفنتين ل������دى االإ الفي������ل – ومن ثم فيما بعد ا�صم ا

�صرة  أبعد في الجنوب بعد مطاردته الم�صتمرة. ونعرف اليوم، بف�صل ر�صوم قبور االأ اإلى اأماكن ا

الثامن������ة ع�ص������رة في طيبة، تلك القواف������ل الطويلة من تابعي الحكم الم�ص������ري القادمين لدفع 

أنياب الفيل،  �صرائب تبعيتهم للفرعون اأو حاملين الهدايا تكريماً له: كانت حموالتها ثقيلة من ا

فارقة، في مواكب متتابعة، قادمين من النوبة، وال�صودان، وبالد البنط، بل  أولئك االأ أي�صاً ا ونرى ا

آ�صيا، كانت بالد نهري  آنذاك مركزاً مهماً للتجارة الدولية. وفي ا يجّيين. وكانت اإيجة ا أي�صاً االإ ا

العا�ص������ي والفرات منا�صبة لعمليات �صيد وا�صعة للفيل وتاأتي منها غنائم عاج كبيرة. ومعروفة 

أباطرة الني������ل: يذكر اأحد الن�صو�س  ه������ي مفاخر كبريات حم������الت ال�صيد التي كان يقوم بها ا



11� الـعــدد 689 �شـــباط  2021 

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

ب�ص������كل خا�س حملة ال�صيد التي قام به������ا تحوتم�س الثالث في ني، بمملكة نهارينا )هكذا كان 

الم�صريون ي�صمون مملكة ميتاني، القريبة من نهر الفرات( ال�صطياد )120( فياًل. 

كانت هذه المادة ي�صيرةُ النحت موجودًة على الدوام بين اأيدي �صناع م�صر المهرة. 

الخزف

كان الخ������زف الم�ص������ري )المختلف عن خزفنا الي������وم، الم�صنوع من الت������راب ال�صل�صالي 

المغط������ى بالط������الء الزجاجي( يتكّون من نواة م������ن المرو النقي �صهلة التفت������ت يك�صوها زجاج 

ألوان متباينة: اأكثرها تداوالً،  أنواع مختلف������ة وا �صّوان������ي جداً يوؤّلف طالء مينائياً؛ ووجدت منه ا

خ�صر. والخزف في منظره على هذا النحو مناف�س  أو االأ زرق ا الملوُن بمركبات نحا�صية، هو االأ

لالزورد والفيروز بتكلفة اأقل. 

وخ������الل حكم الملك زو�صر نح������و )2770ق.م(، كان الخزف م�صتخدماً زينًة جدارية: �صمت 

ر�س-  آب������دة ه������ذا العاهل الجنائزية - )هرم �صق������ارة المدّرج( على عمق )28( مت������راً تحت االأ ا

زرق. وفي مرحل������ة اأقدم، ما قبل  حج������راٍت ومم������رات مزدانة اأحياناً باألواح خزفي������ة باللون االأ

�صر، عثر على قالئد تتكّون من الخ������رز الخزفي. و�صرعان ما اأ�صحى الخزف المادة  عه������ود االأ

أ�صخا�صاً  المف�صلة لدى الحرفيين لت�صتمر طوال تاريخ م�صر: �صنعوا منه تماثيل �صغيرة، تمثل ا

آنية. ويمكن اأن ي�صاهد المرء في  وحيوان������ات، وح�صرة الجعران )بعدد كبير ج������داً(، واأختاماً، وا

زرق ُر�ِصمت على جوانبه وظهره اأزهار  معظم متاحف العالم تمثاالً لفر�س النهر من الخزف االأ

لوت�������س واأوراق نبت������ة البردي كما لو اأن الحيوان ينبثق من �صط������ح مياه النيل؛ وال تح�صى اأي�صاً 

 باأيٍد تحمل 
ٍ
و�صبتي ال�صغيرة التي كانت تو�صع في القبور بجوار المتوفى: تماثيل خدم تماثيل االأ

عمال الزراعية( وكان عليهم اأن ي�صتجيبوا )اأو�صب( لنداء ال�صيد  المجرفة والمعول )رم������زّي االأ

زلية ب�صورة �صحرية.  أرا�صيه االأ المتوفى، ويتابعوا زراعة ا

أي�صاً، عثر على موؤن قرابين )فواكه وخ�صار( في الل�صت قرب هرم اأمنمحات  ومن الخزف ا

زرق ت�صتخدم موائَد وتكتمل هذه  ألواح من الخزف االأ �صرة الثانية ع�صرة(؛ وكانت ا ول )من االأ االأ

بدي بوجود تماثيل ُخّدام منمنمة.  الدعوة اإلى الع�صاء االأ

ر�س اال�صتثنائية، تمنح اأحا�صي�س الب�صر  ر�س الثرية و�صط �صحاٍر، االأ هك������ذا كانت م�صر، االأ

م�صه������داً ونوراً ال نظير لهما. كانت موادها متنوعة، كثيرة، ت�صتحث الحرفيين وال�صناع المهرة 

على العمل. وقد اأجاد هوؤالء، على مدى ثالثة اآالف عام، اإبداَع تعبير فني مميز، متجدد غالباً، 
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أ�صا�صية كبرى؛ وبقي الفن الت�صويري  أبع������د ما يكون عن الرتوب، على الرغم من وجود مبادئ ا ا

ن اأحياناً،  حراً في الغالب نوعاً ما، مفعماً بح�س الفكاهة ودون قيود مهمة. ويتحدثون حتى االآ

ح�ص������ب كتاب كال�صيكيي������ن، عن وجود فهر�س �ص������ور ثابت، اإن لم يكن ع������ن جمودية في الفن 

أكثر اتقاداً من اأن تبقى �صكونية وجامدة  الت�صويري الم�صري. اإال اأن ح�صا�صية الم�صريين كانت ا

أي�صاً  ف������ي اأطر م�صبقة الو�صع. ذلك اأن الفن الم�صري لي�س بحثاً عن �صاأن جمالي وح�صب، بل ا

�صكال الرهيف على الدوام، عّبر هذا الفن عما هو  و�صيلة الرتقاء الخلود؛ واإلى جانب جمال االأ

أُنِجَزت في ذاك الزمن  عمال التي ا ما بعد الطبيعة الحقيقية، التي اأ�صفت قيمًة خا�صة على االأ

الغاب������ر على �صفاف النيل؛ اأعمال �صاهدة على وجود فل�صفة بخ�صو�س الحياة والموت، وحول 

بدية. اإنه عالم من ال�صور تكاد الحياة تدب فيه. عوامل الحياة االأ

الم�صدر

(1)- L`art et la vie dans l`Égypte pharaonique, Claire Lalouette Fayard, 1992, Paris- 

France. Pages 16 – 39.

¥µ
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منِك اأبداأ

نهايات

ق�سائد

ـدى اأع�ســاٌب َتْغِمــُز النَّ

¯

¯

¯

¯

نزار بريك هنيدي

وفيق �سليطين

نا�سر زين الدين

فهد ديوب

الديـــوان

ال�ســـــرد:

اأيام الفرا�سة

اآه يا �سنا!

¯

¯

ال�ســـــعر:

د. هزوان الوز

ثراء علي الرومي
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نزار بريك هنيدي

ال�سـعـر...

منِك �أبد�أ

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان اأنور الرحبي.

في �لمد�ِر �لذي قذفتني �إليِه

اختالجة �صوتِك

تاَهت حوا�صي

وفّكْت جميَع ارتباطاتها بي

فعمَّ الظالُم

ظالٌم بهيٌّ

ي�صع�صع اأرجاَء روحي

و�صمٌت �صهيٌّ

يقوُل الذي لم يقْلُه الكالُم

كاأّن الوجوَد تكثََّف في فجوٍة

من �صياْء

َف اأو كاأنَّ الزمان توقَّ

في برهة

من بهاْء

والذي ِخلُتُه اآخَر ال�سطِر

ما كان �إال

نثار �س�ؤاٍل

تطايَر

في جنبات �لف�ضاْء!

*  *  *

بين كّفيِك 

اأفرغُت �سّلَة عمري

وما كان فيها

�س�ى مطٍر خّلٍب
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وه�اٍء كثيٍف

وب�سع ظالٍل تنيُخ بكلكلها

ف�ق �سدري

فكيَف َنَمْت في جرودي الح�سائ�ُش

كيَف ا�ستفاقْت

خمائُل زهري؟

*  *  *

قتُه يداِك في الفراِغ الذي َط�َّ

ا�ستعدُت كياني !

َر في داخلي نهر عطٍر تفجَّ

وفا�ش على �ساطئ العمِر

غاني م�ُج الأ

َق من خ�سِب الروح قطر الندى تدفَّ

اأورقت اأ�سلعي

وا�ستكانت اإلى وقِع خط�ي

�سروُف الزماِن !

*  *  *

...
منِك اأبداأُ

كلُّ الذي كاَن قبَلِك َوْهٌم...

 وباطْل !

لْم ت�سْئ نجمٌة،

 قبَل عيَنْيِك، ليلي

وقبلهما،

يائْل  لم َتِرْد نبَع قلبي الأ

لْم ُيَرْفِرْف على �سرفتي، 

قبَل َوجِهِك، طيٌف

وقبل عبيِرِك

ما كان في و�ْسِعها،
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 اأن تف�َح الخمائْل

قبَل َفْجِرِك 

ْد �سباُب اغترابي  لم َيَتَبدَّ

وقبَل انِهماِر مفاِتِن َبْرِقِك

لم َتْجِر بين �سخ�ري الجداوْل !

اأنِت فاتحتي

❁    ❁    ❁

وختاُم كتابي

فكلُّ الذي جاَء قبَلِك

وهٌم... وباطْل

وبعَدِك

كل الذي �سيجيُء

�سراٌب... وزائْل !
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نهايات

وفيق �سليطين

ال�سـعـر...

نهايات

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنانة جمانة جبر.

�شورة ال�شعراء

بيوُتنا مجدولٌة بالريِح والفو�ضى

وال برٌق ي�ضيُر...  

بيوتنا ي�ضكنها رحيُلَنا

ال قمٌر يدوُر في �ضمائها

... ال ظلُّ  

ال هجيُر.  

بيوُتَنا...

نحملها،  

نم�ضي بها في جهٍة مجهولٍة

يع�ضو اإليها العالُم ال�ضريُر

مجنونٌة...  

     منيعٌة...

ُمباحٌة...            

ُد حين يهتدي، ي�سلُّ فيها الَق�سْ

   بي�ُتنا...

     ل حجٌر يحدُّ من وثبتها،

ٌ تر�س� به، ل مرفاأ  

       ل �ساطٌئ اأخيُر.

هم

خلّي�َن منهم...

   خلي�ن من كّل ت�ْق.
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ال...  

لي�ش بيني وبيني هنا ما يدلُّ علّي.

دٌة تتمراأى عليها الده�ْر ِق�سْ

اأخذتني اإلى بيتها،

   وراأيُت الجميَع هناْك.

   دون اأدنى ارتباْك،

   كنُت اأ�سّلُم فيهم علّي،

واأرى وجهَي مختلطًا بال�ج�ه!

ترّقب

بعد قليٍل...

  �ستمرُّ جنازُة هذا العالم.

  ال�سارع مقل�ٌب،

    تتحّرُك فيه ظالُل الم�تى...

    تهتزُّ ال�سا�سُة في عين الحائِط

    لم يُك في الم�كِب من اأحٍد...

     بعد قليٍل،  

        بعد قليٍل... 

�ستمرُّ غيابًا

ل حدٌث،   

ل تاأويل  

بعد قليْل!

  واأنا بينهم ل اأبالي...

�ساعتي في ال�ج�ِه مه�ّسمٌة،

ويدي غيرها...  

    وكتابي �ساللي.

خلّي�ْن...

   مثلما ي�ستديُر فراُغ العي�ْن.

   واأنا...

َمْن اأنا؟  

   ل �سماَء ول نجَم

❁    ❁    ❁
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ق�صائد

نا�صر زين الدين

ال�سـعـر...

ق�صائد

- العمل الفني: للفنانة اأريج اأبو فخر.

�أنا من قّدم لي فان�ساُن 

في ليلة ميالدي �أذنًا ميتًة 

! وف�ؤ�دً� بائ�سًا ي�سعى �إلَيّ

قال لي: »ز�ئدٌة عن حاجتي   

عن وجهي �لم�سب�ب باللَّهفِة، 

�سّميها �إلى �أغلى متاِعْك، 

ثرثري ما �سئِت فيها 

لن تريني بعد هذا الي�م 

اأبكي قرَب بابْك«.

لم اأكن اأعلُم

 اأّني حينما اأُغ�سبُه 

  ُيم�سي كطفٍل 

�أذُن فان�سان

»اإليِك اأذني اأّيتها المراأُة الثرثارة 

خذيها وتحّدثي فيها 

اأ�ستطيُع اأن اأ�سمَع واأرى باأ�سابعي«.

 فان�سان فان غوخ
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ق�صائد

 ! راجٍف بين يديَّ

حينما اأم�سي اإلى غايات روحي 

! ظبيًة ظامئة يق�س� عليَّ

كان ياأتيني خل�ًا 

من نق�ٍد اأو �سراْب!

لي�ش في جعبته  

ما يحمُل المحب�ُب 

، اأو ثياْب - -اأزهارًا واأ�سناَف حليٍّ

عاتبًا دومًا على روحي،

ول يل�ي على �سيٍء

 �س�ى ل�حاتِه!

،  ي�سحبها في اأيِّ ُركٍن حلَّ

�ِء، وجهًا �ساحبًا في ال�سّ

يخفي نزقًا،

 قامًة ناحلًة كالَح�ِر

 يغ�ساها ال�ّسراْب.

كنُت اإذ ياأتي 

اأناجِيِه في�سل�، 

واأعّزيه باأ�سناِف المج�ِن،

 ، ببغاٌء كنزها ري�ٌش بهٌيّ

ول�سان قذٌر

تله� به حدَّ الجن�ِن!

لعبٌة خرقاُء،

 ل ياأوي اإلى مخدعها

اإل اإذا اأطفاأه الياأ�ُش 

واأ�سناُه الحنيْن. 

لم اأكن مفت�نًة بالفنِّ وال�سعِر،

 وما تكتبه هذي الحياْة!

 لم اأكن م�سغ�فًة

 باللَّ�ن والفر�ساِة،

 بالغربان اإذ َتهمي 

على حقل من القمِح، 

زهار اإذ تنبُت،  وبالأ

في اأر�ش م�اْت.

كنُت اأحتاُج 

اإلى من ي�ستهي قربَي،

   �سبحًا وم�ساًء 

اأن يراني عا�سقي في حلمِه،

نجمًة م�سرقًة

   ملَء ال�سماْء،

  �ساحبًا ُيْبعُد عّنْي 

�سبَح العزلِة والفقِر 

وويالِت ال�سنيْن.

لم اأكن اأعلُم  

اأّني حينما اأ�سخُر من ل�حاته!

األب�ُسه ذات �سباٍح بارد،

 تاجًا من ال�ّس�ك

ودّمًا راعفًا

 ملَء الجبيْن! 
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�ستندمني

»حينما ت�سبحين عج�زًا

- في الم�ساء وعلى �س�ء الفان��ش-

جال�سة قرب المدفاأة تخيطين 

�ستق�لين واأنِت تغّنين اأبياتي

باإعجاب: »لقد مّجدني رون�سار 

اأياَم كنُت جميلة«.

                                                            »بيار دو رون�سار«.

 �ستندمين...

ح�ُب  حين يطفئ ال�سُّ

وجَهِك البهَيّ

          مثل نجمٍة! 

وتحفُر النُّدوُب 

        في الخّدين والجبيْن.

مراُء �سابُع ال�سَّ وترجُف الأ

 مثل �سعفٍة،  

في�سقُط الك�ُب الذي حملِتِه 

 ويجفُل الف�ؤاُد من نثاره
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نيْن! م�ستغرقًا في الهمِّ والأ

�ستندمين حين تعجُز

ْجالن عن حملِك   الرِّ

نح� البيِت، 

 تجل�سين ف�ق مقعٍد 

حزاَن  فراَح والأ  قا�سمك الأ

ترقبيَن بيتِك الق�سّي؛ 

من ع�سرين عام 

ُه،  لم يعد ي�ؤُمّ

�س�ى طي�ٍر 

          �َسردْت عن �سربها، 

والّريح في هب�بها 

�س�اك  تهديِك الأ

    والغباْر.

والليل اإذ ياأتيِك 

مثل هّرة وحيدة، 

    تراقبين الباب   

علَّ �سخ�سًا عابرًا يطرُقُه 

واإْن يكن قد اأخطاأ المزاْر!

�ستهم�سين عندها:

ني          »هلِل كم اأحبَّ

  كْم هاَم م�ستاقًا 

          اأمام منزلي!     

  يحّط نحلة عابثة 

دْر     ف�ق رحيق ال�سّ

يقطف من �سفاهَي الّلمياء

    وردتيْن.

كم قالها في حزنه وياأ�سه: 

         »�ستندمين يا بلهاُء

              حينما ل ينفع الندْم«!

وهربْت اأع�امَي ال�ّستُّ�ن 

دوَن م�ؤن�ٍش  

في وح�سة الخ�اء 

جْر!            وال�سّ

ودون طفل عابٍث 

يمرُّ قربي �ساخرًا:

        »يا جدتي 

قد نمت ف�ق مقعد مبّلل 

             فلتمعني النظْر«! 

يا ليته يجيئني ثانية 

ي�سرُق في ظلماء روحي 

            كالقمْر،  

 يا ليته يغفر لي حماقتي 

ياأخذني اإلى ال�ّسماء با�سمًا

    ولتختفي الّدروُب

                والبي�ُت والَب�َسْر!          
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عّباُد �سم�س

وماذا �ساأ�سبُح 

      من بعد ليٍل كئيٍب؟!

�ستح�سَر الغائبين  لأ

واأبعَث اأرواحهم 

       من جديْد. 

اأ�سيُر بناًء بديعًا 

     يكّلله الغيُم 

فيه قناطُر عاليٌة،  

وقناديُل ع�سٍق 

اأاأ�سبُح اأ�سجاَر ح�ر

 تلُفّ المكاَن؟! 

�سْت  وداليًة عرَّ

     ف�ق م�سطبٍة

 �َسَكنْتها الع�سافيُر؟ 

      ماذا اأ�سيُر 

�ستح�سَر الغائبين؟! لأ

ره ال�رُد زقاقًا يزنِّ

خابيًة قرب بّ�ابة البيِت 

اأم يا�سمينًا غزيرًا 

يعانق �س�ر الحديقة  

        يغري البعيْد. 

ة اأمٍّ   اأ�سيُر و�سيَّ

تهدهُد اأطفالها!

 فتعيد زمانًا �سعيدًا 

حبة قرَب ف�ؤادي،  يلمُّ الأ

يناغ�نني 

حين اأحب� اإليهم 

 واأ�سكُن اأح�سانهم، 

ُة  والحق�ُل الق�سيِّ

�يل تميْد. من خلف �سعري الطِّ

وماذا �ساأ�سبُح 

من بعد ليٍل كئيٍب

�ستح�سَر الغائبين؟ لأ

واأبعَث اأرواحهم  

         من جديْد.

ن�احًا �سجّيًا  

 يلمُّ الثَّعابيَن بالقرب مني، 

ي،   ُع ذوؤباَن وهمي وظنَّ يجمِّ

 هالًل ق�سّيًا

        يراوُد حلمي 

 ينير ظالَم غراٍب وحيْد،

اأاأ�سبُح ماًء وطينًا؟

   لتنبت اأزهاُر عّباِد �سم�ٍش

 على ج�سدي،   

 فتدوَر �سباَح م�ساٍء 



الـعــدد 689 �شـــباط  2021 130

ق�صائد

تراقَب ع�دتهم، 

وتقّلَد اأ�س�اتهم 

 ثمَّ تل�ي باأعناقها: 

           اأنهم لن يع�دوا!    

  فت�ستَم هذا ال�ج�َد  

                  البليْد. 

طائر

اأم�سيَت عمرك قابعًا،

بين الخرائب والّرج�ْم.

َك  وبنيَت ُع�سَّ

في القناطر وال�ّسق�ف،

  فال تغادُر قاع روِحَك

 ل تفارقها الّتخ�ْم!

اأنا ل�ست مثلَك؛

�سّدني التَّرحال  

 من رو�ش اإلى اأيٍك ظليٍل،

كنت اأهجُر 

حين يعرى الغ�سُن، 

ت�سقى الّنف�ش من ريح الخريْف.

واأع�ُد اأدراجي اإذا هّل الّربيُع

اأجيء ن�س�انًا بما �ساهدُت، 

في اأفق براٍح هّد اأجنحتي  

فال اأخ�سى رياح الك�ن 

تحملني اإلى الغابات،  

ترفعني اإلى قمم الجبال 

معّلقًا ف�ق ال�سخ�ِر، 

واإْذ تداهمني الثل�ُج

األ�ذ ما بين ال�سق�ق

 وفي الكه�ْف!

ولكم �سحبُت اأحّبًة ورفاَق �سرٍب!

كان لي في كل ركن زرُتُه 

جله اأع�سا�ش خ�سٍب اإلٌف بنيت لأ

  ل�سُت مثلَك!

اأدمنْت عيناَك هذا ال�كَر، 

 اأطالَل الذين م�س�ا 

وهذي البئَر 

في القاع الجديْب.

ما عدت اأقدر اأن اأقيَم 

بقرب روحَك، 

اأن اأظلَّ مقّيدًا بطق��ش حزنَك،

�سم�ش ي�مي اآذنت ته�ي 

ويخنقني المغيْب!

يام لحنًا وادعًا، غّرْد على الأ

علَّ الذي ي�سغي اإلى نج�اَك 

ي�ؤن�سُه الحنيُن 
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فال يغادُر ِخْل�سًة!

واجهْر بب�حك اأّينا ربح الكثيَر 

واأّينا خ�سَر القليْل! 

ال؛ل�سُت اأبقى

�س�ف اأنفُر طائرًا،

قد ل اأرى وطنًا لقلبي 

قد تمّزقني الّج�ارُح 

ر�ِش،  في اأقا�سي الأ

فالحرّية الّرعناء 

كانت كّل ذنبي.

قّلي بحق هديلَك المحزوِن 

كيف اأظلُّ قربك قانعًا

بكفاف عي�سَك؟

من �سيذُكرنا اإذا وهَنْت ج�انحنا 

ياُح  وهّدتنا الرِّ

        على مدارجها 

ف�ْل؟!              ووارانا الأ

❁    ❁    ❁
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ـدى اأع�شــاٌب َتْغِمــُز النَّ

فهد ديوب

ال�سـعـر...

اأع�شــاٌب َتْغِمــُز النَّـدى

- العمل الفني: الفنان مطيع علي.

)1(

مرافئ ال�صــمت

َن الغ�سُب �سريَر الحقوِل  َكفَّ

تّوَج القلُق عر�َسه

حمل رغبَته البي�ساَء    

واأ�سدل ال�ستاَر  

عبثًا يحاول ال�سوُء 

 َوْقَف انهياِر الليِل

تم�سي قامُته الرملّيُة    

ت�سعد جباَل النوم,    

مراكُب الطفولة ال تاأتي    

هاكم امراأًة تثقب ج�َسدها 

 تحت لحاِف الماء 

خي�ُل ال�سعر تمّزُق    

ال�سباَب 

تقطع لحظَة الختيار   

َعَبَر جلجام�ش خطَّ الم�ت

زل    اأطلق �سيحة الأ

التَم�َسه بين راحتيه   

اأفاق َهرمًا،     

نهُر الياأ�ش، مالأ اأطرافه  

َق على الن�سائح   َب�سَ

واأ�سياَء متفرقة     

تعّرى الفجر قلياًل    
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مّر النهار بال اأرجٍل

فق  ف�ق �سرفة الأ

حزمِت ال�سم�ش اأ�سياءها   

األقْت ق�سَة ال�داع 

عندها هّلل ال�سمت 

اأع�ساُب الذاكرة 

تغمُز الندى 

في لّجة الزحام 

تهرول الريح كيال

يداهمها �ساّلل الحي�ش 

لتغ�سَل الم�ا�سم 

عي�ُن الرماد 

ل يزال المطر يع�سق قامَته 

لّ�ن البحُر �سفاَهُه    

في ح�سرِة الثلج   

 )2(

جر�ئد �خلطيئــة

 تحترق 
ِ
�س�اطئ الَعَدم

ها  تمّزق الروُح بيا�سَ

ول  �سهيل الكلمة الأ

ينزُّ خجاًل من وجهه الم�ستقيِم 

ن�ثة  تل�سع امراأتي زجاج الأ

تح�ّسبًا لخطيئة الثلج 
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ج�سُدها المله�ُف 

يخنق الم�ستحيَل 

يك�ّسر اأنين البنف�سج 

هم�سُت في الفراغ 

اأن يخطفني اإليه- يرميني على �سفاف الم�ساء 

ئ ال�سباح حمرَتُه  يخبِّ

باأ�سمال النخيل 

اأ�سابع الزيت�ن 

تفقاأ عي�ن الط�فان

كّفُن الـُجَمل ال�سريحَة 
اأُ

األم�ش ج�سدها الم�سطرب

واأنا منت�سٌب كالنتحار 

يرمي ذاته اإلى الماوراء 

ف عينيه باآلمه  ينظِّ

قها المكان  نة يمزِّ اأ�سعاره الم�سنَّ

هذه الجبال المحنطة باأوهام 

المجد

�سياء... �سراُخها  تحا�سر الأ

غنية  حكايٌة ُتزِكُم الأ

)3(

روؤيـــا

كنا نغازُل رغباتنا 

حينما غادر ال�ادي 

حاماًل ظالله 

نعاتُب اأج�ساَدنا 

ول مّرة- لي�ش للمجن�ن اأبعاٌد لأ

لم نف�ُسها- لح قطاٌر خج�ٌل الآ

تعلَّقُت بث�به البارد 

خِر تركُت نف�سي على ال�ساطئ الآ

�سّ�بُت م�سد�سي 

نح� الما�سي 

خرجُت من اأوراقي 

خرى  الدوائر الأ

مروٌج ت�سكنها الخي�ُل الجامحة 

واأ�سراُب المالئكة 

�سياء �سلٌة ب�ج�ِدها لي�ش لالأ

❁    ❁    ❁
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اأيام الفرا�شة

تد�عيات �أوىل

زمالئ���ي جميع���ًا ف���ي المدر�صة كانوا يحب���ون التقرب مني ك���ي اأر�صم لهم �صوره���م ال�صخ�صية 

�صين طلب ر�صم �صور اأفراد من اأ�صرهم، وهذا ما اأ�صعرني  و�ص���ور �صديقاته���م، حتى اإن بع�ض المدرِّ

ن�صاني  ني اأمتلك موهبة تميزني من غيري، واأمدن���ي بن�صوة الحب والنجاح والح�صور الإ باأهميت���ي لأ

والجتماعي، حتى ال�صعر كان له ن�صيب في موهبتي. 

لخ�ص���ت حيات���ي بم�صروع ب�صيط ل يحتاج اإلى �صركاء اأو تمويل م���ن اأحد، �صركائي في الم�صروع 

الح���ب وال�صالم. واقت�صر م�صروعي على الر�صم وال�صعر والمو�صيق���ا والكتابة. اعتقدت اأنه من هنا 

تب���داأ الحياة وتنتهي، ولطالما كن���ت اأتعجب من النا�ض الذين ي�صعون وراء الج���اه وال�صلطة والمال. 

نهم يتعذبون في ال�صعي وراء اأ�صياء كثيرًا ما  �صاألت نف�صي: هل هوؤلء المغ�صوب عليهم في الحياة لأ

مرا�ض النف�صية؟! يكون مردودها عليهم الم�صكالت والأ

د. هزوان الوز

ال�ســـــرد...

اأيام الفرا�شة

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان نبيل ال�سمان.
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كان ال�شع���ر بالن�شبة اإليَّ طيران الروح فوق اأنقا����ض الحياة، حينما كتبت ال�شعر كانت تختفي 

الجدران من منزلنا ويتحول �شقفه اإلى �شماء، وع�شافير العالم كلها تنتظر كي تقراأ ماذا كتبت، 

ث���م تق���وم بتلحين ق�شائدي وغنائه���ا، وزوارق العالم كلها تنتظرني لتاأخذن���ي في رحلة اإلى عالم 

مجهول، الحب فّي مدفون منذ �شنين بعيدة، وق�شائدي �شوف تحيي هذا الحب المدفون. 

اأ�شب���ح ال�شعر اأجمل �شديق في حياتي، و�شعرت باأنني بحاجة اإليه في كل لحظة اأعي�ض فيها في 

ه���ذا الكون الكروي المثقوب، يت�شرب من جهاته كله���ا الخير والجمال وال�شالم، وي�شتقر في داخله 

الحقد والخوف والموت فح�شب. 

حت���ى كتاب���ة الق�ش�ض والرواي���ات كانت ع�شق روح���ي، وال�شيما حينما تنمو العالق���ة مع اأبطال 

ق�ش�ش���ك ورواياتك، فاإنهم ي�شبحون اأ�شدقاءك وتقترب من اأرواحهم، وتتقم�ض اأدوارهم وتدافع 

عنه���م، حينم���ا تكتب رواية تحتاج اإلى الجميع، وت�شبح اأنت ابن ال�ش���ارع، وابن الحديقة وال�شجرة، 

ب الروحي للفق���راء، ت�شير ال�شرق���ي الذي يحقق في جريم���ة قتل الحب،  و�شدي���ق الر�شي���ف، واالأ

ت�شبح اأنت الحرف والكلمة التي تبحث عن حقيقة الحياة و�شر الموت. 
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الرواية هي اآلم، هي اأمل، هي اإن�سان �سائع على اأر�سفة التاريخ. 

اأ�سبح الر�سم وال�سعر والكتابة والم��سيقا خبزي الي�مي. 

حاولـــت تعّلم عزف الع�د، لكن و�سعي المادي لم ي�سمح لي اأن اأ�ستري ع�دًا. اكتفيت بال�ستماع 

طر�ش مطربي المف�سل، وبقيـــت اآلة الع�د تلك الفتاة الجميلة التي  اإلـــى الم��سيقا، واأ�سبح فريد الأ

ع�سقتهـــا ولم اأ�ستطع لم�سها اأو تقبيلها، اأو اأن تجل�ش فـــي ح�سني. اأحببتها حبًا عذريًا من ُبعد، لكن 

نني لم األم�سها باأ�سابعي.  ن�سانية، وبقيت ندمي وح�سرتي في الحياة لأ �س�تها بقي يخترق اأن�سجتي الإ

�سابع.  ل� اأنني لم�ستها كنت عرفت لماذا خلق اهلل لي هذه الأ

نني لم اأ�ستطع اأن اأبيـــع اأي عمل فني. اأغلب ما  اإل اأن الر�ســـم كان م�سروعـــي الحزيـــن وَتْ�قي، لأ

قم�سة واإطارات الل�حات،  ل�ان والأ �سدقاء، وخ�سرت ماديًا تكاليف الأ اأنجزته من ل�حات اأهديته لالأ

فراج عنها، واأحيانًا تهدي ل�حاتك  والل�حة التي لم اأهدها بقيت مرك�نة في زاوية الغرفة تنتظر الإ

�سخا�ـــش مقربين، وبعـــد مّدة تكت�سف اأن الل�حة غير معرو�سة، ومرمية على ال�سقيفة، وو�سع بدًل  لأ

منها عبارات دينية لتحمي البيت من الح�سد وال�سّر. 

ذلل الثقافي حينمـــا كنت اأر�سم، الحب يحيط بكل جدران غرفتي التي  �سعـــرت بقهر الفقر والإ

ح�لتهـــا اإلـــى مر�سم، وكانـــت ل�حتي هم�سة من قلبي، لكـــن لم اأ�ستطع ال�ستمرار فـــي هذا ال�سراع 

بيـــن الروح وحاجات الحياة، ال�سراع بين فل�سفة الحـــب والمتطلبات المادية للحياة، هذا ال�سراع 

ر وتغيرت اأ�سكاله ح�سب المجتمع.  تاريخي واأزلي، لكنه تط�َّ

كنـــت اأراقب عي�ن الفنان وفرحه حينما يبيع عماًل في معر�سه، واأتابع الحفاوة التي يحظى بها 

مقتني الل�حات من �ساحب ال�سالة حينما يزور اأي معر�ش، وكيف يقف الفنان بخجل اأمام اأعماله، 

ينتظر الح�سنة اأو ال�سفقة ل�سراء اأحد اأعماله. وحينما اأزور معر�سًا للكتاب األحظ ال�سعادة الغامرة 

للكاتب لدى اقتناء عدد من الن�سخ من كتابه. 

وبـــداأت اأ�ســـاأل نف�سي: هـــل الثقافة تعي�ش من خـــالل الح�سنة وال�سفقة، وت�سير نحـــ� الت�س�ُّل كي 

تكتمل عملية ال�سرنقة الثقافية؟ 

ن�ساني والروحي، ول اأريــــد اأن اأدخل في هذا ال�سراع بين  حينهــــا بداأت اأخــــاف من هذا الم�سروع الإ

الثقافة والمجتمع، اخترت عالم المال، وكنت �سيد الم�قف في اأي حفل ثقافي اأو معر�ش يقام، لذا قررت 

بعد ح�س�لي على ال�سهادة الثان�ية العامة اللتحاق بكلية التجارة والقت�ساد، اخترت اخت�سا�ش المال 
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ي م�سروع ثقافي كي ل اأذل اأو اأقهر نف�سي، وحقيقة اأ�سبحت  رقام، ولم اأرهن روحي ولم اأكن اأ�سيرًا لأ والأ

رقــــام ب��سلتي في الحياة. اأ�سبح الحب رقمًا، وال�سباح رقمًا، والم�ساء رقمًا، حتى القمر اأ�سبح يعني  الأ

�سيــــاء كلها التي تمر من اأمامــــه، دون اأن ي�ستطيع اأحد اأن  لــــي رقم خم�ســــة. دخلت عالمًا �سريعًا ياأكل الأ

يقــــف فــــي وجهه، لكن حقيقة روحي لي�ست هنا، اإنها في المكان الذي ي�ستطيع القمر فيه اأن يغير ب�س�ئه 

دب، هي القمر الذي �سيعي�ــــش معي بقية حياتي، ل  �سيــــاء المعتمــــة بالحياة، اإنه ال�سعــــر... الفن... الأ الأ

دب. واأ�ساأل نف�سي: هل هذا حب اأو اأمرا�ش نف�سية  اأ�ستطيع الهروب منك اأيها الحب المجب�ل بالفن والأ

تعي�ش داخلنا نحاول اأن نهزمها بالفن وال�سعر والم��سيقا؟ ل اأعرف ما الج�اب. ما اأعرفه اأنني مري�ش 

نف�سي وعالجي ه� الفن، لم اأ�سَف من هذا المر�ش وظللُت بحاجة ما�سة اإلى مهدئات ثقافية، مثل زيارة 

المعار�ــــش الفنية وقــــراءة الروايات والمجم�عات الق�س�سية وال�سعريــــة، اإذ بداأت اأ�سعر بجفاف روحي 

ل�ان و�ســــ�ت الع�سف�ر ورائحة النعنع اأق�ى  رقام، لكن ذاكرة الطين والأ بعــــد اأن دخلــــت عالم المال والأ

ق�ى وت�ستمر معك ط�ال حياتك.  بكثير من هذا الجفاف، ذاكرة الطف�لة هي الأ

تخرجـــت فـــي الجامعة، وح�سلت على عمل فـــي اإحدى ال�سركات، وكانت ال�سركـــة في و�سع مالي 

فال�ـــش. عملت في ال�سركة بكل حـــب واأمانة واإخال�ش، وكان لـــي دور في وق�ف  �سّيـــئ، وتتجـــه نح� الإ

نعا�ش واإعادة الحياة اإليها، مما اأدى اإلى اكتمال  ال�سركة على قدميها من جديد وخروجها من غرفة الإ

دورة الثقـــة والمـــ�دة بيني وبين اأ�سحـــاب ال�سركة، واأ�سبحت واحدًا من اأ�سحـــاب القرار فيها بعد اأن 

تح�لت اإلى �سركة رابحة، وتح�لت حياتي اإلى اأرقام واأم�ال ومفاتيح خزنات وت�اقيع واأختام... 

مرت ال�سن�ن، وبداأت اأخاف اأن تتح�ل روحي اإلى اأرقام وت�اقيع واأختام، وللحفاظ عليها طرحت 

علـــى اأ�سحاب ال�سركـــة م�سروعًا ا�ستثماريًا ميزانيتـــه ل تتعدى الخم�سة بالمئة مـــن اأرباحها. وافق 

�سل�ب والم�سّ�غات له، واأنه �سينعك�ش  الجميـــع على م�سروعي بعد اأن نجحت في اختيار الكلمات والأ

اإيجابـــًا على الدعايـــة والإعالن لل�سركة، وفي ت�س�يق اأعمالها. لكن حقيقة م�سروعي كيف اأك�ن اأحد 

�سانعـــي البت�سامـــة على وج�ه الفنانيـــن والكتاب، واأدخل ال�سعادة اإلى قل�بهـــم وذلك ب�سراء اإحدى 

ل�حاتهم اأو ن�سخ من كتبهم. 

مـــ�ال والم�سروعات والعق�د والجتماعـــات لم اأن�ش اأنني كنت  رقام والأ وعلـــى الرغم من كل الأ

اأحـــد المظل�مين في الحيـــاة، واأريد اأن اأ�ساعد فـــي رفع الظلم عن ه�ؤلء الفنانيـــن والكّتاب الذين 

دب.  يقدم�ن للحياة الحب والجمال من خالل الفن والأ



139 الـعــدد 689 �شـــباط  2021 

اأيام الفرا�شة

م�سيات ال�سعريـــة والق�س�سية كي تتعمق  بـــداأت ج�لتي بزيارات المعار�ـــش الفنية وح�ســـ�ر الأ

دباء، وبداأت تلم�ش الهم وال�جع الذي يعي�ش في داخلهم، بع�سهم  معرفتي وعالقتي مع الفنانين والأ

مي�ســـ�ر وهـــم قلة يعي�س�ن حيـــاة كريمة من خالل بيـــع ل�حاتهم، والغالبية غارقـــ�ن في حياة الفقر 

وم�ســـرون علـــى متابعة الر�سم والفـــن، وب�سع�بة باع�ا اإحـــدى ل�حاتهم عن طريـــق الم�سادفة اأو 

الح�سنـــة. حتى ال�سعراء والكتـــاب يعي�س�ن من خالل عملهم في اإحدى الدوائـــر الحك�مية والراتب 

الـــذي يتقا�س�نـــه في نهايـــة كل �سهر. ول بد من العتـــراف باأن م�ست�يات الفنانيـــن مختلفة و�س�ية 

نهم  عمال الفنية التي ينتج�نها متفاوتة، منهم اأعمالهم مت��سطة ومقب�لة، لكنك ت�سفق عليهم لأ الأ

محب�ن للحياة وال�سالم واختاروا الطريق ال�سعب. 

وجـــدت نف�سي �سمن المنظ�مة الثقافية التـــي ل اأحد يعرف كيف تعمل، ومن يديرها، واإلى اأين 

تت�جه، �ساألت نف�سي: األ يجب اأن يك�ن لي دور في ت�جيه المنظ�مة الثقافية اإلى الم�سار ال�سحيح؟ 

دباء الفقراء، وكنت �ساأك�ن واحدًا منهم فيما  قـــررت اأن اأفعل اأي �سيء نحـــ� اأ�سدقائي الفنانين والأ

لـــ� اخترت طريق الفـــن بعد ح�س�لي على ال�سهادة الثان�ية العامة. وفـــي البداية اقتنيت عماًل فنيًا 

لفنـــان مهـــم من اأحد المعار�ش، وكانت غايتي جمع اأعمال فنية جيدة كي ي�سهل ت�س�يقها م�ستقباًل، 

وحتـــى ل تخ�ســـر ال�سركة، لكن هذا القتناء فتح علّي اأب�ابًا كثيـــرة من معارفي الفنانين، اإذ لم يقم 

اأي معر�ـــش فني فـــي مجمل �سالت العر�ش من دون اأن ت�جه لي بطاقة دع�ة لح�س�ره، وكانت هذه 

طرح نف�سي ب�سفتي �ساعرًا، فال�سعر ما زال يعي�ش في روحي. فر�ستي لأ

بعـــد ذلك اأ�سبحـــت من نج�م �سالت الفن�ن والقن�ات التلفازيـــة وال�سحافة ب��سفي �سخ�سية 

مر اأن نج�ميتي اأتت من اأّني اأملك ماًل واأ�ستري ل�حات وكتبًا، اإل اأنني  ثقافيـــة و�ساعـــرًا. وحقيقة الأ

اأحب ال�سعر واأكتبه وه� يعي�ش في داخلي، لكن الظروف القت�سادية و�سغ�ط الحياة الي�مية جعلت 

حاجـــة اأفراد المجتمـــع اإلى الخبز اأكثر من حاجتهم اإلى ال�سعر، لـــذا كان ل�سعري المدع�م بالخبز 

ح�س�ر ثقافي. 

عمـــال الفنية، ول�سّيمـــا للفنانين الـــرواد، لكن لي�ش هـــذا م�سروعي  وات�سعـــت دائـــرة اقتناء الأ

ن�سانـــي الثقافي، اأريد ت�سجيـــع الفنانين ال�سباب بال�ستمرار في طريـــق الفن، لذا كثَّفت زياراتي  الإ

اإلـــى معار�سهم، واقتنيت ع�سرات الل�حات مـــن اأعمالهم، اأعترف باأنها ذات �س�يات مختلفة، لكني 
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ر�سمـــت البت�سامة على وج�ههم، واأدخلت الفرحة اإلـــى قل�بهم. حتى اإن العالقة معهم تط�رت اإلى 

تبادل الزيارات في مرا�سمهم ومنزلي. 

مـــ�ال، وتجاوزت بال�ستثمار المبلغ الم�سم�ح به، وبداأت اآخذ من  ن�سيـــت من اأنا، ولمن هذه الأ

اأم�ال ال�سركة من دون محا�سبة اأو رقيب بعد اأن اأ�سبحت رئي�ش ق�سم المحا�سبة فيها. لقد اأغراني 

الحب، واأغرتني النج�مية، ولم اأعد اأتمالك نف�سي بما اأفعل، الفرح وال�سعادة على وج�ه الفنانين 

اأغرتنـــي واأن�ستنـــي كل �سيء. كل ي�م زيارة اإلى معر�ش فني واأكثر واقتناء ل�حات منه، اأ�سبح لدي 

مئـــات الل�حات التي احتفظت بها في البيت الذي ح�سلت عليه من اإحدى الجمعيات ال�سكنية في 

ت جدرانه كلها بالل�حات، وزوجتي واأبنائي لم  �س�احي المدينة، حتى منزلي الذي اأعي�ش فيه تغطَّ

عمال، لكنني وقعت في م�سكلة كبيرة، وهي  يمانع�ا، حتى اإنهم �سارك�ني اأحيانًا في اقتناء بع�ش الأ

اأن عالقاتي ال�سخ�سية مع الفنانين كانت على ح�ساب ن�ع العمل الفني الذي اأقتنيه، حينما اأحب 

فنانـــًا اأو اأعجب ب�سخ�سيته اأقتني كثيرًا من اأعماله بغ�ـــش النظر عن قيمتها الفنية، ولم اأكره اأي 

فنان اأو اأتخذ اأي م�قف �سلبي من اأي منهم، جميع الفنانين بحاجة اإلّي واأنا بحاجة اإليهم جميعًا، 

وتطـــ�رت الحالة العاطفية لدي مع الفنانين، وقررت اأن اأ�سع كتابًا عن اأعمال الفنانين والمزّيات 

عمال الفنية التي اقتنيتها.  بداعية لكل منهم، حتى اإن فكري ذهب بعيدًا اإلى اإن�ساء متحف لالأ الإ

لقد زرعُت فرحًا داخل اأرواح الفنانين، اإل اأنني في ال�قت نف�سه زرعت حزنًا اأكبر في داخلي، اإذ 

لـــم اأعد اأفكر ب�سيء �ســـ�ى اأن اأبقى النجم الم�سيء في �سالت المعار�ش الفنية ومرا�سم الفنانين، 

لكـــن م�سكلتي المالية مع ال�سركة كبرت، وهذا مـــا لم اأعد اأفكر فيه وبع�اقبه. اأريد اأن اأعي�ش �سنين 

قليلة اأو اأ�سهر اأو اأيامًا معدودة، واأفكك عقدي كلها التي زرعها الزمن في داخلي، واأن اأحقق اأحالمي 

نني كنت في طف�لتي محرومًا من قراءة ق�س�ش  طفال، لأ وطم�حاتي كلها، فقررت اأن اأكتب ق�سة لالأ

نها لم تكن مت�افرة في بيتي اأو مدر�ستي، واأتذكر اأن اأحد اأ�سدقائي في المدر�سة اأعارني  طفال لأ الأ

ق�ســـة لي�م واحد فح�ســـب، واأنني قراأت الق�سة فـــي ذلك الي�م اأكثر من ع�سر مـــرات، ولم اأ�ستطع 

النـــ�م مـــن دونها، نامت معي فـــي فرا�سي. كان ا�سم الق�ســـة »�سندريال« واأ�سبحـــت جميع الفتيات 

طفال التي كتبتها اأرفقت بها ر�س�مات للفنانين  الجميالت بالن�سبة اإلي �سندريال، وجميع ق�س�ش الأ

طفال. كنت اأت�جه اإلى بيت اأحد اأ�سدقاء المدر�سة كلما �سدر عدد  الت�سكيليين على غرار مجالت الأ

طفال »اأ�سامة«، ي�ستريها والده لـــه لكن ممن�ع اأن يخرجها من المنزل، القراءة  جديـــد من مجلة الأ

�سدقائها، تعر�ش �س�رهم  فح�سب في البيت خ�فًا على المجلة، كانت المجلة تفرد �سفحة خا�سة لأ
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ال�سخ�سيـــة واأ�سماءهم وه�اياتهـــم، واأحيانًا تن�سر ر�س�مات لهم، كم تمنيـــت اأن اأك�ن واحدًا منهم 

وتن�سر �س�رتي واإحدى ر�س�ماتي. 

ن�ساني، كنت اأخاف اأن تتح�ل اإلـــى �سر اأو مر�ش نف�سي، لكن هل  العقـــد تتراكـــم في مخزوني الإ

م�ال التـــي اأحركها؟ وهل اأ�ستطيـــع اأن اأقاوم  رقام والأ اأ�ستطيـــع اأن اأحـــل هـــذه العقدة من خـــالل الأ

ر�س�مات )الب�رتريه( ل�سخ�سيتي التي اأغدق علي بها اأ�سدقائي الفنان�ن جميعًا، والتي كانت تزيد 

مـــن عظمتـــي ونج�ميتي؟ لكـــن اإلى متى �ساأبقى هاربـــًا من حقيقة ما يجري فـــي حياتي؟ ل اأعرف، 

لكني �ساأ�ستمر اإلى اآخر لحظة، �س�ف اأعّد حياتي مثل الفرا�سة، اأيامًا جميلة فح�سب، �س�ف اأعي�سها 

زهـــار ومع الع�سافير، عمري اأيام فح�سب، هذا قرار اهلل، األـــ�ان الفرا�سة ت�سكل ل�حة فنية  بيـــن الأ

يام التي �س�ف تعي�سها، عك�ش بع�ش الق�ار�ش التي تعي�ش  ل�ان هي على ح�ساب الأ جميلة، حتى هذه الأ

فـــي الم�ستنقعـــات والمياه المل�ثة عمرها اأطـــ�ل بكثير، هذه هي الحياة، دائمـــًا الجمال عمره قليل 

ومحـــدود، والقبح عمره اأط�ل، كل �سيء مح�س�ب فـــي هذه الحياة، ل ي�جد �سيء مجاني. الفرح... 

ن القادم مجه�ل  الجمـــال... الحـــب، ه� اإنذار لخطـــر قادم، لذا ل تفرح كثيـــرًا، ول تحب كثيـــرًا لأ

اله�ية، ولن ياأخذ اإذنك حينما يريد نزع الفرح من داخلك. 

زهار. وبداأت  انتهـــت اأيام الفـــرح، وانتهت اأيام الحب، وانتهى عمـــر الفرا�سة، و�س�ف تذبـــل الأ

نني اأردت  مانة لأ م�ال التي خ�سرتها، وهي ماليين الليرات، تجاوزُت حدود الأ ال�سركـــة تطالبني بالأ

لت لجنة من ال�سركة حجزت على بع�ش ممتلكاتي  دباء، و�ُسكِّ اأن اأعي�ش اأيام الفرا�سة بين الفنانين والأ

ن  �سُت قلياًل من الخ�سارة، لأ خذت الل�حات والكتب وُع�ِّ
و�سيارتي، وتم الت��سل اإلى حل ممكن، اإذ اأُ

كثيرًا من الل�حات لم يتجاوز م�ست�اها الفني ال��سط. 

دباء.  وحاولت مع اإدارة ال�سركة األ يعرف اأحد ماذا كنت اأفعل، ول�سيما الفنان�ن الت�سكيلي�ن والأ

رث الذي ح�سلـــت عليه من اأهلي، وهذه الفر�سية الكاذبة كانت ال�سر  اعتقـــد الجميع اأنني غني بالإ

م�ال؟! وال�س�ؤال الدائم بينهم: من اأين له هذه الأ

دب والحب، وبـــداأت اأفكر كيف �سُيدفن هذا ال�سر؟ ويجب اأن اأُدفن  انتهـــى الم�س�ار مع الفن والأ

معـــه. ل اأريـــد اأن يعرف اأحد هذا ال�سر، وحقيقة لم اأ�سرق من اأمـــ�ال ال�سركة واأ�سرفها على البذخ 

والدعارة وال�سياحـــة، م�سروعي كان ثقافيًا واإن�سانيًا، واأردت اأن اأفعل �سيئًا لتحريك ال��سع الثقافي 

دب.  المظل�م والبائ�ش، واأردت ت�ظيف جزء من اأم�ال ال�سركة في خدمة الفن والأ
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حريق �أول

قرب اإلى روحي، اإنه  ل�ان اأمام عيني مثل الحلم، لكن الل�ن البنف�سجي كان الأ بـــداأت تمـــر كل الأ

زرق... اإنها األ�ان الحياة، ل اأعرف كيف اأودعك؟ وهل �سنلتقي  �سفر... الأ حمر... الأ ل�ن الحلم، الأ

فـــي مكان ما؟ يجب اأن نلتقي ونقيم احتفاًل تجتمع فيه ع�سافير وفرا�سات واأزهار الك�ن. الفنان�ن 

جميعـــًا ول�حاتهـــم اجتمع�ا اأمامي ليق�ل�ا لي: نحن نحبك يا �سديقـــي، نرج�ك األ ترحل، ول نريد 

منك اأن ت�ستري اأعمالنا، نريد بقاءك معنا، مع ل�حاتنا. 

لم اأ�ستطع اإل اأن اأك�ن ل�نًا جمياًل في ل�حات الفنانين، وها الل�ن اأ�سبح �ساحبًا قاتمًا، لذا يجب 

�ساعات التي �س�ف يتداول�نها  اأن اأذهب... اأن اأرحل. ولكن ماذا �سيق�ل الفنان�ن عن رحيلي؟ وما الإ

بينهم؟ وهل يتح�ل رحيلي اإلى حديث المجتمع عن الظروف الغام�سة في رحيل �سخ�سية اجتماعية 

ثقافيـــة؟ اأو �سيق�ل�ن: لـــ�ن جميل دافئ و�سعاع �ساطع مـــّر واأ�ساء ل�حاتنـــا، اأو فرا�سة مرت ب�سالم 

واقتنعت اأّن مهمتها في الحياة انتهت. 

حتـــى م�ساألة الدين في رحيلي لم اأعطها اأي اأهميـــة، فم�ؤ�سرات الحب التي ع�ستها تق�ل اإن اهلل 

هـــ� الحـــّب. لم اأكفر، ولم اأقتل، ولم اأ�سرق. الق�سة كلهـــا اأن دوري في الحب قد انتهى. �سامحني يا 

 اإ�سعاعه في الحياة فح�سب. 
اهلل، م�تي لي�ش كفرًا، ه� نهاية ل�ن جميل انطفاأ

اعذرونـــي يـــا اأولدي، ويا زوجتي، كنـــت اأحبكم ب�سمت وكبريـــاء، الفرا�سة ل تحـــب اإل نف�سها 

زهار  زهـــار... لكنني �سعت في ب�ساتيـــن اأخرى كبيـــرة ممتلئة بالأ زهـــار التـــي ح�لهـــا، واأنتم الأ والأ

لـــ�ان والحب. ال�سماء زرقاء �سافية، و�س�ت ع�سف�ر مـــن بعيد ينادي: ل ترحل. ول�ن بنف�سجي  والأ

ينتظرنـــي، واأفق لي�ش له حدود، و�س�ت غراب يقـــ�ل لي: ارحل. و�س�ر زوجتي واأولدي في مخيلتي، 

واأ�س�ات �سحكات النا�ش في �سالت العر�ش تخترق اأذني مثل م��سيقا، وحفيف اأوراق ي�سكن روحي، 

حان وقت الرحيل، رحيل الج�سد والروح. اإلى اللقاء اأيها الحب، وداعًا اأيتها الفرا�سات، وداعًا اأيتها 

ل�ان، لقد تعبت الروح، وتعب الج�سد، ويجب عليه اأن يحترق حتى يعي�ش اآلم الحياة واآلم الم�ت،  الأ

فالحب من دون اآلم لي�ش حبًا. 

وداعًا اأيها ال�سعر، حروفك �ستظل �ساهدة على قبري... لتعزف كل ال�رود، وكل الع�سافير، وكل 

الغي�م م��سيقا وداعي. 
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تدّخل جانبي اأول من كاتب الق�سة:

بغيـــة الح�س�ل على معل�مـــات دقيقة ت�ساعدني في معرفة حادثة حريق بطل هذه الق�سة وم�ته 

ت�جهـــت اإلى ق�ســـم ال�سرطة للح�س�ل على �س�رة عـــن مح�سر ال�سبط المتعلـــق بالحادثة، فاعتذر 

ال�سابط رئي�ش الق�سم من دون ت��سيح ال�سبب. 

عدت اإلى البيت... جل�ست اإلى الطاولة... �سغلت الحا�س�ب، وبداأت البحث في ال�سبكة العنكب�تية 

عن معل�مات تتعلق ببع�ش الفنانين الذين مات�ا حرقًا، فقراأت ما ياأتي عن م�سطفى الحالج: 

»اغتالتـــه النيران وظلت ل�حاته خالدة: ل يمكن للذاكرة ن�سيـــان الطريقة الماأ�ساوية التي رحل 

فيهـــا م�سطفى الحالج. مـــات وه� يدافع ويكافح النيران التي ا�ستعلت فجـــاأة في مر�سمه بدم�سق، 

وكادت تاأتي على اأكثر ل�حاته التي ا�ستغلها بروحه ودمه واأل�انه. 

الفنان م�سطفى الحالج له اأ�سل�به وفل�سفته وح�سه الخا�ش نح� الفن كاأداة وج�هر في التركيز 

ن�سان اأينمـــا كان، وبالذات العربي بكل هم�مه واأمانيه و�سراعـــه مع الظلم والبتزاز لل�سير  علـــى الإ

نحـــ� �سم�ش م�سرقـــة و�سديدة ال�سعي نح� عدالة ب�سرية يبحث عنها العربي في خ�سم هذه الظلمات 

المحيطة به دائمًا«. 

وفي م�قع اآخر كتب اأحد النقاد عن الفنان ل�ؤي كيالي: 

عِلمت باأن ل�ؤي قد احتـــرق البارحة، وهرعنا اإلى 
»فـــي 11/ 9/ 1978 واأنـــا في مقهى الق�ســـر اأً

يام ال�سابقة، وعنف�ان  م�ست�سفى حلب الجامعي. ل�ؤي في عر�سه الجهنمي، وجه مكابر يحمل نبل الأ

الزمـــان فـــي )ماراث�ن( مع الم�ت، حروقـــات مفزعة لكن ال�جه �سليم والقلـــب �سليم واليد اليمنى 

تي: يفرغ علبة من الفالي�م في المعـــدة الخاوية، وي�سحب اآخر  �سليمـــة. والق�سة بداأت وانتهـــت كالآ

ع�ساب، وه� م�ستلق  نفا�ـــش من ال�سيجارة الكارثة. الن�م يزحف على ع�سالت العيـــن وي�سكن الأ الأ

علـــى فرا�سه، بل تاب�ته، وينهار في ن�م كدهاليز المـــ�ت. الفرا�ش يحترق، ول�ؤي يحترق، وق�سم من 

البيت يحترق... لقد اأحرق الب�ذي نف�سه من اأجل فيتنام. 

كل �سيء حدث على مرمى من الب�سر، واأمام الجميع، كلهم �سهدوا م�ته البطيء، وراقب�ا تقل�ش 

الم�سامـــات في جلده، وهجـــرة الدم من �سرايينه وه� ملقى على كر�ســـي من كرا�سي مقهى الق�سر 

ظهيـــرة كل ي�م – ي�ميـــًا من ال�احدة حتى الثانيـــة -يتناول بعدها �سندوي�ســـة واحدة، ويذهب اإلى 
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البيـــت لينـــام. وقد ا�ستمرت الحالة هـــذه حتى احتراقه، اأي مّدة خم�سة اأ�سهـــر، وكان يمكن تدارك 

مر معه عـــدة مـــرات )1968 و1971...(- ولكن كان علينـــا اأن نجده  مـــر -وقـــد �سبق تـــدارك الأ الأ

يحترق تمامًا حتى ن�سعر به�ل حالته وهذا ما حدث تمامًا«. 

تدخل جانبي ثاٍن من كاتب الق�سة:

بغية متابعة البحث وجمع المعل�مات ت�جهت اإلى العن�ان ال�ارد في النع�ة لتقديم واجب العزاء، 

وا�ستف�ســـرت ودققـــت في العن�ان، وحين و�س�لي اأجاب�ني: نعم، هنـــا دار الحنان للم�سنين. ف�جئت 

بح�س�د غفيرة من النا�ش تتدافع، وبع�سهم يبكي، ويقف النا�ش في اأرتال للدخ�ل اإلى �سالة العزاء. 

مر ووقفت في  مر كان �سعبًا، فر�سخـــت لالأ حاولـــت الت�سلل مـــن دون ال�ق�ف في اأي رتل، ولكـــن الأ

الرتـــل، وفي حين اأ�ساأل ال�سخ�ـــش ال�اقف اأمامي عن راأيه بالدور الذي قام المرح�م به في تن�سيط 

الحركـــة الثقافيـــة والت�سكيلية؟ كانت اإجابته �ساعقة، و�سعـــرت كاأن اأحدًا رماني من �سطح بناء ذي 

ع�ســـرة ط�ابق، اإذ اأجابنـــي: هذه الح�س�د اأتت لتقديم واجب العزاء بـ... وذكر لي ا�سم ال�سيخ الذي 

انتقـــل اإلـــى رحمة اهلل منذ ثالثة اأيام. ثـــم اأر�سدني اإلى الجهة الثانية مـــن البناء حيث ت�جد �سالة 

اأخـــرى. و�سلت ال�سالة الثانية، لم يكن هناك اأي �سّف ل�اقفين، كان ثمة قارئ القراآن ونح� ع�سرة 

اأ�سخا�ش من اأقرباء المرح�م فح�سب.

حريق �آخر

لم اأكد اأ�سع نقطة النهاية من الق�سة، حتى �ساألت نف�سي عّما جنت يداي. اأهذه حكاية �سخ�ش 

ن حكاية �سخ�ش �سيفعل ال�سيء نف�سه  اأعرفه، اأو �سمعت بق�سته، اأم هي مح�ش خيال، اأم ما قد يك�ِّ

�سئلة تتابـــع �سرامها في راأ�سي، فت�سطـــرب الجدران ح�لي،  ـــة؟ ولم تكد الأ الـــذي فعله بطل الق�سّ

ثـــّم اأ�سعر بهـــا تم�سي نح� الزاوية التي اأجل�ش فيهـــا، حتى �سمعت قرعًا �سديدًا علـــى الباب، وما اإْن 

فتحت الباب، حتى راأيت رجاًل ي�ستغيثني في اأن اأ�ست�سيفه بع�َش ال�قت كي ينج� بنف�سه من اآخرين 

يطاردونه، ولم يدعني اأفكر كيف اأت�سرف، فم�سى بنف�سه اإلى الداخل، واختار الكر�سي الذي كنت 

اأجل�ـــش عليـــه واأنا اأكتب الق�سة. كنت اأطارد بعينين لهثتين مالمـــح الرجل، بل ثيابه ووجهه وكفيه 

وراق اأمامه: كيف عرفت  التـــي ت�ؤكد جميعـــًا اأنه نجا تّ�ًا من حريق طائ�ـــش، قال، في حين يقلـــب الأ
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اأيام الفرا�شة

بق�ستـــي؟ قلـــت: اأنت ه� اإذن وقد نج�ت من الحريق؟ قال: بل اأنا الحريق نف�سه وقد جئت اإليك. ثم 

�سادت لحظات من ال�سمت. 

فجاأة، انفتح باب الغرفة، واإذ بزوجتي ت�ساألني: ما بك؟ مع من كنت تتحدث اآخر الليل؟ ولم تكد 

عيناهـــا تقع علـــى كفي، حتى تابعت: كيف حرقت كفيك؟ ما الذي حـــدث؟ هي ت�ساأل واأنا اأحدق في 

الزاوية التي كان الرجل قد جل�ش فيها، ولم يعد م�ج�دًا منذ انفتح باب الغرفة، ثم في كفّي اللتين 

كانتا مرهقتين من اآثار حريق كاأنهما نجتا تّ�ًا منه. 

❁    ❁    ❁
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عل����ى مرم����ى كتٍف م����ن وجهها الم�سافر بعي����دًا عن عينيه، يم����ّد كّفه محاواًل جعله����ا ت�ستدير نحوه. 

ولى، ولكن ما  تجتاحه����ا ق�سعري����رة تذّكرها بحّمى الم�ساعر اّلت����ي اجتاحتها حين لم�س يدها للم����ّرة االأ

اأبعد الق�سعريرَتْين!

����ور في ذهنها  تنظ����ر اإل����ى الحقائ����ب المّتكئة عل����ى الباب، وال ت����رى �سوى �سب����اب تزدحم فيه ال�سّ

الم�سّو�س. هي الحقائب نف�سها التي دخَلْت بها باب القف�س الّذهبّي بكّل فرح، �ستخرج بها بكّل انك�سار، 

دئ. تكاُد ال تراه وال ت�سمعه لوال يد ثلجّية ت�سّر على تحويل وجهها  وقد اأ�سبح قف�سًا من الق�سدير ال�سّ

وب�سرها اإليه دون جدوى. »ياه... ما اأتفه الّت�سحية في غير مكانها!«: تفكر باأ�سى بالغ. تنظر اإلى يدها 

خرى تحّرك الخات����م الذي يطّوق ُبن�سَرها  ريكة، تم����دُّ اأ�سابعها، وبيدها االأ المرتجف����ة المّتكئة على االأ

جمل في نظري كيفما كنِت... ما ذنبِك اإن اأك�سبِك )الكورتيزون( بع�س الوزن  بع�سبّية بالغة. »اأنِت االأ

الّزائد؟! اهلل كريم، تتعافين وت�ستعيدين ر�ساقتك المعهودة«. تترّدد جملته على م�سامعها كن�ساز مزعج 

جّدًا. تهّز راأ�سها بعنف وكاأّنها تريد للكلمات العالقة على �سفاف م�سامعها اأن تت�ساقط فال ت�سمعها من 

جدي����د. كيف ال وقد اأ�سبَح����ْت نغمُته الجديدُة موؤّخرًا: »اأال تنظرين اإلى نف�سك في المراآة؟! ال عجب اإن 

ّن ال�ّسوق لن ينتج ما ينا�سب مقا�سك بعد مّدة«. ا�سطررِت يومًا اإلى تف�سيل كامل مالب�سك، الأ

ثراء علي الرومي

ال�ســـــرد...

�آه يا �ضنا!

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان اإ�سماعيل الحلو.
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ترّدد معزوَفَتْيِه ب�صوٍت عاٍل وقد ترّددت على 

م�صامعها عبارة رقيقة م����ن ردهة الما�صي: »كم 

اأع�ص����ق اهتمام����ك بتفا�صيلي كّله����ا«، ومن ردهة 

الحا�ص����ر تحا�صره����ا عفاريت عب����ارات اأخرى: 

»�صئم����ُت ح�ص����ارِك الّدائم... �صئم����ت اهتمامِك 

المبالغ به... دعيني اأتنّف�س!!«.

تن�صج ب�صمٍت وهي تكاد تختنق، ثّم تطلق نحيبًا 

مريرًا وهي ت�صرب بقب�صتها على الّطاولة الزجاجّية 

حن الملت�صق بها ويكاد ي�صقط اأر�صًا. اأمامها �صربات متوا�صلة، لتن�صكب قهوتها الباردة على ال�صّ

»حبيبت����ي ال تزعجي نف�ص����ك وت�صتيقظي باكرًا من اأجل كوب من القه����وة. �صيدركني الوقت قبل اأن 

اأنهي ثاني ر�صفة... ولن نهناأ ب�صربها معًا. اذهبي واأكملي نومك، واأنا اأتدّبر اأموري«.

ك����م كان هذا الكالم م�صدر �صع����ادة دائمة لها، ومثار فخرها بين �صديقاته����ا! فهو يقّدر تعبها مع 

طفال وم�صوؤولّياتها الج�صيمة في كّل مرحلة من حياتهما معًا. االأ

»ه����ل فك����رِت يومًا يا )مدام( اأن ت�صتيقظي مع زوجك لتعّدي له القه����وة، اأو اأّنني في الّدرجة الّدنيا 

من �صّلم اهتماماتك؟!!«.

كّل محاوالتها لتذكيره باأّنها ما انفّكت تحاول ذلك - ولكّنه كان يمنعها-لم ُتجِد نفعًا، فكما في كّل 

م�س  جدال بينهما يتذّكر ما ي�صاء ويتنا�صى ما يحلو له اأن ين�صاه، لتبقى هي المخطئة دومًا. كّل ما كان باالأ

ّنه اأم�صى العمر يرمي هذه المواقف  عالم����ة وفاق كبير بينهما، بات اليوم من اأ�صب����اب عتبه البالغ، وكاأ

الة زمنّية فتحها فجاأة، فكانت كفيلة باأن ت�صتري لهما عمرًا من الّنكد. كم هو قادر على فقدان  في ح�صّ

ذاكرت����ه متى �صاء! ولكّن����ه هذه المّرة قد ا�صتعاد ذاكرة مراَهقٍة ربما ل����م يع�س طقو�صها في حينها: »لو 

عذار والم�صكالت المختلقة وقلت لي: لم اأعد اأحّبك«. اخت�صرَت على نف�صك كّل تلك االأ

�صري����ط طويل يمّر ف����ي لحظات، ومعه ما �صار وم����ا كان. هي تدور في فل����ك ذكرياتها بمرارة وهو 

يثرثر ويثرثر دون اأن ت�صمع حرفًا مّما يقول: »اأطلقي عليها ما �صئت من ت�صميات... قولي اإّنها غلطة... 

نزوة عابرة... قولي دناءة نف�س اإن �صئِت... ولكن في الّنهاية �صامحيني«.

بال����كاد تر�صح اإلى م�صامعه����ا كلمات قليلة من اعتذاراته بين محّطة ذكريات واأخرى، فتهّز براأ�صها 

بقّوة من جديد.

جدر باأبيهما اأن يترك لهما خ�صو�صّية المراهقة التي يمّران بها  تفّكر بولدها وابنتها الّلَذيِن كان االأ

تي الذي ينتظرهما في بعدها عنهما، وقد قّرَرْت اأن تذيقه مرارة كاأ�س الم�صوؤولية  ن. ت�صتعر�س ُمّر االآ االآ
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اّلــــذي تفّرَدْت بتجّرعــــه عمرًا. لن يثنيها عن م�قفها �سيء. ما الفائــــدة اإن ا�سطحبت ولَديها معها اإلى 

هما. عّله ي�ستعيد تقديره لتعبها في غيابه،  بيــــت اأهلها؟ ه� اأب�هما، فليتكّفْل بكّل كبيــــرة و�سغيرة تخ�سّ

ولكن ما الفائدة اإن ا�ستعاد كّل م�اقفه ال�ّسابقة؟ فزجاج الّروح قد انك�سر دون ع�دة، وك�سر في طريقه 

ن مهما �سلح حاله: زجاج ثقتها الذي لن ي�سترّده بعد الآ

»�ساأبداأ حياتي من جديد من حيث انتهت معك ومن اأجلك. �ساأن�سى اأّنني عرفتك ي�مًا. �ساأطاأ قلبي 

بقدمــــّي واأترك لك ولَديك. األ�سَت م�سدر كّل نجاح لهما؟ واأنا م�سدر كّل ف�سل يمّران به؟! فلتعُبْر بهما 

اإلى بّ�ابات النجاح ما دمت اأّمًا وزوجة فا�سلة اإلى هذا الحّد«.

يثرثــــر ويثرثر من جديد، ولكّنهــــا ل ت�سمع �س�ى �سرير الباب الذي ينتظرها وفرقعات ِحَممها التي 

ترمــــي بها ذات اليمين وذات ال�ّسمال، وزجــــاج الّطاولة يكاد ينك�سر من ع�سبّيتها. »ولكن مهاًل«: تق�ل 

لنف�سهــــا... »مــــاذا ل� �ساع ولــــداي... كيف �سيهناأ لي عي�ــــش واأنا بعيدة عنهمــــا؟... وهل الجحيم الذي 

ينتظرني يمكن لي اأن اأ�سّميه بداية؟!«.

�سريط اآخر يمّر في ذهنها، ولكّنه م�ستقبلّي هذه المّرة، فزوجها الذي يع�سق طبخها ويتغّنى به لن 

يتــــدّرب على فن�ن الّطه� من اأجل ابنته وابنه، وهــــ� لم يعرف ي�مًا كيف يقلي بي�سة. وع�سبّيته البالغة 

تها بذكائها العاطفّي، لن ت�سمح لهما باأن ي�سّرا له بكّل ما ي�ست�دعانه قلبها وروحها  التــــي لطالما امت�سّ

هــــي. اأمام هذا ال�ّسريط يت�ّقف اإر�ســــال الما�سي وتحّل محّله اأ�سباح كثيرة: حيرة ولديها، ت�سّتت ابنتها 

ب المحتملة، وما بين اأناها المت�سّدعة التي يئّن فيها الكبرياء واأنين م�ستقبل ولديها  تحديدًا، زوجة الأ

ي�ستعــــل األف �ســــ�ؤال... واألف »ماذا لــــ�؟...« وفجاأة تندفع نح� البــــاب الذي تركته م�اربــــًا م�سندًة اإليه 

حقائبها التي تنتظر منها تاأ�سيرة الخروج. ي�سرع اإليها مت��ّساًل. يم�سك بيدها التي تمتّد اإلى الحقائب: 

»اأرج�ِك ل تت�سّرعي بقرارك. اأعطني فر�سة اأخرى. فّكري جّيدًا. �سامحي خ�سا�ستي وقد �سربت عر�ش 

الحائــــط بــــكّل ت�سحياتك. افعلــــي ما �سئت... اأ�سمعيني مــــا �سئت من كالم قا�ــــشٍ اأ�ستحّقه، ولكن ابقي 

اأميرة هذا المنزل الذي بنيناه معًا يدًا بيد... اأنا ل...«.

تنظــــر اإليه با�سمئــــزاز، وتنف�ش يده عنها كالملدوغــــة... تركل الحقائب بكّل القهــــر الذي يعت�سر 

ر�ش وينغلق الباب ب�سّدة وقد دوى �س�ت ا�سطفاقــــه. خط�ات قليلة وتفتح باب  روحهــــا لترتمي علــــى الأ

خرى. ودون اأن تنظر اإليه  غرفــــة الّن�م لتع�د ومعهــــا و�سادة ولحاف ترميهما على الكنبة وترتمي هي الأ

ت�سير ب�سبابتها اإلى �س�رة ولديها الم��س�عة في اإطار مزخرف في الّزاوية الي�سرى. تحترق اآخر دمعة 

في عينيها، وبقايا كبريائها المه�ّسم تتهّدج مع �س�تها المخن�ق البعيد: »من اأجلهما فح�سب«.

❁    ❁    ❁
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اأين النقد المو�سيقي؟

العالم كما يراه اأين�ستاين

لى الحت�سار اأدب الرحالت من الزدهار اإ

اأطفالنا بين براءة الما�سي وعنف الحا�سر

�س مارينا ت�سفيتايفا �ساعرة الغزل والبوؤ

ى واحدة لن�سو�س متباعدة روؤ

الطاقة النظيفة المتجددة الطاقة ال�سم�سية

ال�سباق المعرفي والغربلة الم�ستقبلية

فِل الحقيقُة والخياُل والحياُة الفل�سفُة واأدُب الطِّ

لي�س بالكثرة وحدها يعي�س المبدع
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معاذ قنبر

محمد محمود عبد الحميد فايد

وفاء حمود

نبيل تللو

�سادي �سميع حمود

د. ها�سم حمادي

علي ناع�سة

د. محمود حريتاني 

عامر اأحمد ال�سويداني

ترجمة: كاتبة وجيه كاتبة

علي الّراعي

اآفـاق املعـرفـة
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ت���رث الكائن���ات الحي���ة بيئاتها بق���در ما ت���رث الجينوم الوراث���ي الخا�ص بنوعها. ال�س���مك 

داء داخل كثيب���ات الرمل. كذلك  داء داخ���ل الماء، والنمل مهي���اأ للحياة والأ مهي���اأ للحي���اة والأ

الب�س���ر مهيوؤون للعمل في بيئة اجتماعية من نوع خا�ص، ومن دونها لن ينمو �س���غارهم ب�سكل 

�س���وي اجتماعيًا اأو معرفيًا. واإن هذا النوع من البيئة الجتماعية هي ما ن�س���ميه »ثقافة«، وهي 

الموط���ن المالئ���م للتطور الفردي الذي ينفرد به النوع ويعدُّ نمط���ًا مميزًا له. لذلك نرى اأن 

الثقافة الب�سرية هي حدث فريد. نعم هناك اأنواع اأخرى، مثل ال�سمبانزي، تك�سف عن تباينات 

منظومية على مدى �سل�سلة طويلة من ال�سلوكيات، توحي بوجود قدرة وثيقة ال�سلة بالثقافة 

ولية، ولكن خ�سائ�ص الثقافة الب�سرية، كم�ساركة كل اأع�ساء  التي يمكن و�سفها بالبدائية اأو الأ

الجماع���ة تقريب���ًا في المهارات والقي���م والمعتقدات والتعديل الدائم والمتراكم للممار�س���ات 

خرى. نواع الأ جيال، غير موجود لدى الأ والمعارف على مدى كثير من الأ

ويقال اإنَّ العقل المميز للب�شر تطور باتجاه التكيف لي�س مع الظروف الراهنة، بل مع حياة 

������ت الجماعات التي عا�شت فيما قبل التاريخ على القن�س وجمع الثمار في عالقة مبا�شرة  �شمَّ

وجه������اً لوجه بع�شهم مع بع�س داخل رواب������ط تعاونية �شغيرة النطاق. وترتبت على هذا نتيجة 

وا�شح������ة وهي اأن النف�س الب�شرية يمك������ن اأن تكون غير متكيفة مع ظ������روف الحياة التناف�شية 

ف������ي المجتمعات الغربية الحديثة الت������ي غالباً ما تكّون ظروفاً �شاغطة. اإن التعاون بين الب�شر 

معاذ قنبر

اآفاق المعرفة

الثقافة والبيولوجيا يف ع�صر الكورونا
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خرى.  فراد وتنوعاً في ال�صلوك يتفوق على اأي نوع من الرئي�صيات االأ ن �صبكة وا�صعة من االأ يت�صمَّ

قارب. وتتجاوز حدود العمر  قارب وغير االأ ن االأ نح������ن نطور �صبكة تعاون وا�صعة النطاق تت�صمَّ

ق������ارب كبيرة جداً حتى اإّن العالم االجتماعي »دوبنار«  �صدقاء واالأ والجن�������س. اإن �صبكتنا من االأ

يوؤكد اأن اأمخاخنا كبيرة الحجم اإنما تطورت لت�صاعدنا على الوعي بت�صل�صل هذه العالقات. 

ن�صان يتطلَّب جرياناً م�صتمراً ن�صبياً للمثيرات البيئية، وهذا يكوِّن  والجهاز الع�صبي لدى االإ

آل������ة حا�صبة تعمل بمحرك كهربائي  ن�صان ال ي�صبه ا داء. اإن دماغ االإ
�صرط������اً م�صبقاً للكفاءة ب������االأ

يمكنها اأن تبقى خاملة من دون اإدخال معطيات جديدة مّدة غير محددة، بل يجب اأن يُحافظ 

قل خالل �صاعات اليقظة،  علي������ه عاماًل عن طريق اإدخال معطيات منوعة با�صتم������رار، على االأ

أردنا له اأن يعمل ب�صكل فاعل. هذا اإذا ا

واإنن������ا ن�صتخدم اللغة بو�صفها طريق������ة فّعالة لت�صكيل روابط اجتماعي������ة والحفاظ عليها. 

ليات المعرفية التي طورناها لن�صو�س  ويمكن اأن تكون اللغة حقيقة واحدة من بين عدد من االآ

به������ا العالقات التعاوني������ة المعقدة، التي تفتر�������س عبئاً معرفياً يت�صمن ر�ص������د عدد كبير من 

أو ما هو اأف�صل  أو َمن الذي م������ن المحتمل اأن يخدع، ا العالق������ات وتحديد متى يكون التعاون، ا

وقت لخداع �صخ�س اآخر. 

فكار اأن تن�صخ نف�صها عبر العقول، تماماً كما  ومن المنظور االجتماعي التطوري، يمكن لالأ

نها حين تقطن  الجينات تن�ص������خ نف�صها بيولوجياً. على �صبيل المثال: المزحة الجيدة نا�صخة الأ

ها على غيره، وبذلك ت�صمن ا�صتمراريتها بحيث تن�صخ  عق������ل �صخ�س ما، تميل اإل������ى جعله يق�صّ

فراد، وق������د ابتكر العالم البيولوجي »ريت�صارد دوكنز« م�صطلح »الميمات«  نف�صها في عقول االأ

ف�صل التي تن�صخ نف�صها على  فكار التي تن�صخ نف�صها، تماماً مث������ل الجينات االأ �ص������ارة اإلى االأ لالإ

�صعي������د التطور البيولوجي. وعلي������ه، تعني الميمة وفق بع�س دار�صي عل������م االجتماع التطوري 

ي حالة ل�صوؤون ما، والميمات ح�صب هذا المعنى، باطنية، حادثة داخل العقل،  تمثياًل رمزياً الأ

أو تتحقق في مو�صوع خارجي )غير ذهني(. تتو�صح الميمات الخارجية  اأو خارجي������ة، تتج�صد ا

أو  م������ن خالل الن�صاط������ات التي يمكن الو�صول اإليه������ا مبا�صرة: )م�صغوالت فني������ة، اأو منتجات، ا

أداء  �صل������وك...(. والتحقق الخارجي لميمة ه������و الن�صاط المت�صمن في اإنت������اج المو�صوعات وا

أكثر تعقي������داً وهي تتكافاأ عادة مع  أم������ا الميمات الداخلية فهي ا ال�صل������وك المج�صد للميمات. ا

مد تقريباً مثل: اللغ������ات، والنظريات العلمية،  ف������كار طويلة االأ المفاهي������م المتناقلة. اإن كل االأ
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عراف االجتماعية، والقيم الثقافية الثابتة... هي ميمات. يق�سُّ النا�س  والعقائ������د الدينية، واالأ

الق�ص�������س الم�صلية بع�صه������م على بع�س، منها الخيالي ومنها الحقيق������ي. اإنها لي�صت ُدعابات، 

ولك������ن بع�صها ي�صير »ميمات« اأي ق�ص�صاً �صائقة بالقدر الكافي لجعل �صامعيها يرّددونها على 

خرين، وبع�س هوؤالء يرّددونها فعاًل، لكنهم نادراً ما يتناقلونها على نحو حرفي، فال  م�صامع االآ

يحتفظون بكل تف�صيلة في محتواها، ومن هنا تُ�صرد للوجود ن�صخ مختلفة من الق�صة الدارجة، 

ن النا�س يجدونه م�صلياً، وحينما ي�صبح  أكث������ر من غيره، الأ وبالتاأكي������د �صيُردد بع�س هذه الن�صخ ا

أكثر ت�صلية.  ه������ذا هو ال�صب������ب الرئي�صي لترديد هذه الن�صخ، ت�صبح الن�صخ الالحق������ة المتداولة ا

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

�صحاك النا�س، فتكون ُدعابة  بينها باالنتقاء، فت�صبح الق�صة مع الوقت م�صلية بالقدر الكافي الإ

وا�صحة المعالم قد تطورت.

واني وبناء القناطر....  زياء وطرائق �صنع االأ فكار وال�صعارات واالأ لحان واالأ من الميمات االأ

وكم������ا تنت�صر الجينات في الجمعية الجينية عبر القفز من ج�صد اإلى اآخر بو�صاطة الحيوانات 

أو البيو�س، تنت�صر الميمات في الجمعية الميمية عبر القفز من دماغ اإلى اآخر بو�صاطة  المنوية ا

أو ي�صمع  أ العالم ا م�ص������ار يمكن ت�صميته بالمعن������ى الوا�صع » التقليد«. فعلى �صبيل المثال: قد يقرا

عن فكرة جيدة، فيعمد اإلى نقلها اإلى طالبه وزمالئه، ويذكرها في محا�صراته ومقاالته. واإن 

أ�صبه  لقي������ت الفكرة النجاح، اأمكن القول اإنها تنت�صر وتنت�صر من دم������اغ اإلى اآخر، فالميمة هنا ا
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ببن������ى حية – بالمعنى المج������ازي التقني- وحينما تزرع ميماً خ�صباً ف������ي عقلي، تتطّفل على 

لية الجينية للخلية  ل جرثومة على االآ دماغ������ي وتحوله اإلى و�صيلة لنق������ل الميم، تماماً كما تتطفَّ

يمان بالحياة بعد الموت على �صبيل المثال، يتحّقق مادياً ماليين المرات  الم�صيفة. فمي������م االإ

أ�صبه بت�صور  فراد من الب�صر في جميع اأنحاء العالم. الميم هنا ا جهزة الع�صبية لالأ كبنية في االأ

الال�صع������ور الجمعي المتوارث جماعياً وف������ق الت�صور اليونغي والفروي������دي. والواقع اأن هناك 

أنواعاً قليلة، من بينها كثير من الفقاريات، طورت لديها القدرة على التعلم من اأفراد اآخرين،  ا

 »ميمة« 
ً
ونق������ل بع�س معارفها اإلى اآخري������ن. ويمكن عدُّ هذه المعرفة التي تم تعلمها اجتماعيا 

أو »مركب������اً ميمياً«. وقد تي�صرت هذه الق������درة لدى الب�صر على التعلم من اآخرين بف�صل طائفة  ا

أ�صا�صاً جمعياً  اأخ������رى من العمليات مثل: )اللغة والمعرفة المركب������ة( التي ت�صكل في مجموعها ا

خرين.  فكار لي�صت نا�صخات، فهي ال تجعلنا ننقلها لالآ للثقافة. ومعظم االأ

ف�صل في القدرة على المحاكاة )ومن  لية التي تعمل فيها تطور الميمات هي اأن النا�س االأ واالآ

أو اأي  قدر على اأن يكت�صبوا ب�صهولة المهارات ا نهم االأ ث������ّم ن�صخ الميمات( لهم مزّي������ة على �صواهم الأ

نتاج  قدر كذلك ب�صهولة على تجميع الميمات القديمة معاً الإ م�صنوعات فنية جديدة ومفيدة، واالأ

أ�صا�س »جيني« وراثي جعل  ميمات جديدة، بحي������ث ن�صّمي هوؤالء »منابع الميمات«. وطالما توافر ا

مر، فاإن الجينات الداعمة للمحاكاة والن�صخ الميمي، �صوف تنزع  منهم منابع الميمات في اأول االأ

اإل������ى االنت�صار )وفق الت�صور الدارويني الماألوف(. ومن ث������ّم فاإن الميمات التي تنجح في م�صمار 

المناف�ص������ة الميمية تغير البيئة التي انتخبت فيها الجينات، وهذا يغير من طبيعة التطور الجيني 

آلياته. لناأخذ مثاالً متعلقاً  نف�ص������ه، ومن ثّم التطور الثقافي قد يغير طبيعة التطور البيولوج������ي وا

بميم������ة الفكر الدين������ي، اإن ميم »الرب« هو بالفع������ل مجموعة ميمات، تطورت خ������الل األف �صنة 

نثروبولوجيا طوياًل على اأن الدين  لهة. وافق علم������اء االأ ف������ي تناف�س مع مجموعة ميمات تعدد االآ

أ ب�صفته توحيداً بين عبادة ال�صلف وعب������ادة روح الطبيعة. ومنه تطورت فكرة تعدد  ن�صان������ي بدا االإ

أتى التوحيد اإلى الم�صهد فيما بعد، من وجهة نظر نظرية الميمات، تطّور التوحيد  له������ة، وقد ا االآ

أكثر نجاحاً في االنت�صار من  نه كان ا ليح������ل محل التعدد لي�س ب�صبب اأي قيمة حق، لكن بب�صاطة الأ

عقل اإلى عقل اآخر، ثم انتقل عبر موجات تطورية وبائية ثقافية. يقول دوكنز: »ما لم ن�صعه في 

نها بب�صاطة  ح�صباننا من قبل هو الخ�صلة الثقافية قد تكون تطورت بالطريقة التي تطورت بها، الأ

أنه يمكن اخت�صار معظم ما يُعّد غير اعتيادي فيما يتعلق  نافعة لنف�صها«. وي�صيف قائاًل: »الواقع ا

أ�صتخدم هذه الكلمة بمعناها ال�صلف،  أنني ال ا أ�صير اإلى ا ن�صان، بكلمة واحدة ه������ي الثقافة«. وا باالإ
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واإنم������ا بالمعنى الذي ي�صتخدمه رج������ل العلم، والجدير ذكره اأن االنتق������ال الثقافي ي�صبه االنتقال 

أ�صكال التطور. وعليه يمكن النظر اإلى الميمات بعّدها  الجين������ي من حيث اإّنه قد ين�صاأ �صكاًل من ا

أو الميمات بعّده������ا فيرو�صات العقل )مثل فيرو�صات  متكاث������رة )وحدات التكاثر، مثل الجينات(، ا

أنانية هنا ال يق�صد منها المعنى  أنانية، وا أنها ا الدنا والرنا(. ومثل الجينات، ت�صلك الميمات كما لو ا

ي اإنَّ الميمات، مثل الجينات، ت�صلك 
نانية هنا ا�صتعاري وح�صب، اأ الحرفي الق�صدي، بل معنى االأ

كم������ا لو كان هدفها الوحيد هو اإنتاج المزيد والمزيد من ن�صخ من نف�صها. اإذا عرفنا اأن الجينات 

والميمات هي فح�صب وحدات بالفعل من المعلومات تُحَمل في حوامل مختلفة تماماً، قد نذهب 

أبعد من ذلك بالقول اإنه من طبيعة المعلومات اأن تن�صر نف�صها. اإلى ما هو ا

هل ت�سّكل الكورونا ميمة؟

ن�صان يجعلنا نرى بو�صوح  ال يوج������د اأدنى �ص������ك في اأن نظرة عابرة اإلى التاريخ الطبيعي لالإ

ن�صان، بل هو حالة  أو الم�صتجد على االإ مر الغريب ا وبئة والجائحات لم يكن باالأ اأن مو�ص������وع االأ

ن�صان، وي�صكل مرحلة متكررة من مراحل اال�صطفاء  مالزم������ة لجميع مراحل التطور النوعي لالإ

الطبيعي، ولعل وباء اأو جائحة الكورونا )كوفيد 19( ال تختلف عن مثيالتها من الجائحات التي 

مرت على الب�صرية خالل تاريخها الطويل. 

ول������ى، والق�صد هنا هو  لك������ن المتغير الوحيد في هذه الجائح������ة هو متغير ثقافي بالدرجة االأ

لت المعلومة لنمط )ميمي( ا�صتهالكي تحكمه ال�صلعة  التو�صع الهائل في و�صائل االت�صاالت التي حوَّ

ألغيت الخ�صو�صية بي������ن المجتمعات. اإذن، اإن المتغير الوحي������د تجلى اإذاً في توقيت  ث������ارة، اإذ ا واالإ

نترنت التي حملت معها م�صاوئها من حيث ا�صت�صهال  انت�صار الفيرو�س مع الثورة الرقمية في عالم االإ

أّي معلومة، وهو النمط الذي نكاد نطالعه يومياً في مجاالت العلم الزائف.  التحليل وتعليب ا

أتاح لن������ا التمييز بين الكوارث الطبيعية البحتة، والكوارث الطبيعية ذات  ولعل هذا الوباء ا

االنعكا�س الثقافي االجتماعي، اإذ يمكن التحّدث عن متحول جذري بيولوجي وثقافي في الوقت 

نف�صه، ذلك اأن كوارث الطبيعة مهما عظمت مثل: )الزالزل والبراكين وموجات الت�صونامي...( 

تبق������ى مح�صورة �صمن اإطارها الجغرافي من حيث المعط������ى المكاني، وتبقى تُعامل بو�صفها 

ن�صان، على عك�س الكوارث التي تتعلق بالجائحات التي تاأخذ  حدث������اً مو�صوعياً مف�صوالً عن االإ

ننا نتعامل هنا مع عن�صر  ن�ص������ان، الأ اأوالً البع������د العالم������ي، وتت�صل ثانياً بالوجود البيولوجي لالإ

بيولوجي حيوي هو الفيرو�س.
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ل تف�صي الكورونا اإلى مفهوم  وف������ي هذا الع�صر التقني �صمن اإطار العولم������ة تحديداً، تحوَّ

طار الجغرافي التقني  مر هنا االإ تطبيق������ي وفعلي ل�صعار اأن العالم قرية واحدة، وقد تعّدى االأ

أي�صاً، فمع التفاعل العالمي –المعلوماتي  اإلى الجان������ب االجتماعي الميمي، ومن ثّم النف�صي ا

الكبي������ر الر�صمي وال�صعبي الذي انتقل ب�صرعة ميمية اخترقت العن�صر الزمني نتيجة االنت�صار 

الرهيب للعامل الرقمي، حيث العولمة باتت تقرع كل باب، وت�صع هذا الوباء بكل ما يت�صمنه 

من تعقيدات قابلة للفهم اأحياناً، اأو غام�صة غمو�صاً غير مفهوم، مفتعاًل اأو غير مفتعل اأحياناً 

آه خياالً  اأخرى، في عين كل اإن�صان بال ا�صتثناء، فمن لم يتعامل معه بطريقة عينية مبا�صرة، را

ق بقوة دفع الرعب من هذا الوباء،  َع وتعمَّ ٌ تو�صَّ
و�صيغ������ة فكرية فاعلة، كفكرة تت�صلل اإليه. وعي

�صاعات الحدود ب�صرعة  دون النظر اإلى مدى م�صوغات اأو منطقية هذا الرعب، اإذ تخطت االإ

خارقة، لتخترق العقول لدى الثقافات المختلفة، مما جعلنا نتعامل مع الفيرو�س )وهو عن�صر 

بيولوج������ي( باآليات ثقافية اجتماعية مختلفة فر�ص������ت وعياً وفهماً تخطت بمعظمها المعطى 

البيولوج������ي الحي������وي، ليتحول الفيرو�س اإلى كائ������ن ثقافي يفر�س قيم������اً ومفاهيماً وطقو�صاً 

معين������ة ق������د ت�صهم في تغيير التعام������الت والخطابات في الم�صتقب������ل. اإذ اأدرك الجميع اأن ما 

أ�صخا�س  يحدث في مدينة بعيدة في ال�صين، �صيوؤثر ب�صكل مبا�صر في المعنى الوجودي لحياة ا

ر�صية، وهنا نتحدث عن تجاوز مفهومنا للوباء من  يقطنون على الجانب المقابل من الكرة االأ

الناحية البيولوجية الطبية البحتة، اإلى الناحية الثقافية االجتماعية الكلِّية، وهو عامل ميمي 

أ�صهمت ال�صيا�ص������ة »وهي بطبيعة الحال عن�صر ثقافي«، في تر�صيخه ونقله وانق�صامه  بامتياز ا

مر جانباً  وقات. ولعل في هذا االأ اال�صطفائ������ي بامتياز، وب�صكل فّعال و�صلبي في كثي������ر من االأ

متعلقاً بالقلق الجمعي الذي ت�صتثيره توقع الم�صكالت الكبرى، اإذ القلق االجتماعي الم�صترك 

ه������و الذي دفع �صعوب العالم اإلى اتخاذ موقف م�صت������رك لمواجهة هذا العدو، مما ي�صهم في 

خلق وعي جماعي جديد.

*  *  *

أنن������ا حينما نموت يمكننا اأن نخلّ������ف وراءنا �صيئين  اإن الفك������رة الت������ي ن�صل اإليها هنا، هي ا

أُوجدنا لننقل جيناتنا، لكن هذا الجانب  هم������ا: الجينات والميمات، فقد بُنينا كاآالت جيني������ة وا

من������ا �صي�صبح من�صياً بعد ثالثة اأجيال. فابنك اأو حتى ابن حفيدك قد ي�صبهك، ربما في بع�س 

أو لون �صعره. لكن مع مرور كل جيل، تتناق�س جيناتك اإلى  مالمح الوجه اأو موهبته المو�صيقية ا
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الثقافة والبيولوجيا في ع�صر الكورونا

الن�ص������ف. ولن يمر وقت طويل قبل اأن ت�صبح الن�صبة زهي������دة جداً، فقد تكون جيناتنا خالدة، 

لكن مجموعة الجينات التي ت�صكل كل واحد مّنا محكومة بالتال�صي، فال يُفتر�س بنا اأن نبحث 

عن الخلود في التوالد.

ألَّفت لحناً مو�صيقياً،  أو ا أ�صهمت في ثقافة العالم، كاأن طوَّرت فكرة جيدة ا لك������ن اإن اأنت ا

أو كتبت ق�صيدة... فقد يبقى اإنجازك على حاله بعد مرور وقت طويل على ذوبان جيناتك في  ا

أو اثنتين من جينات �صقراط،  الجمعية الم�صتركة. فربما ال ي�صتمل عالمنا اليوم على جينة حية ا

ولك������ن من ع�صاه يكترث؟ فالمركبات الميمية الخا�صة ب�صقراط ودافن�صي وكوبرنيكو�س ونيوتن 

فنا كاآالت ميمية. وفرويد... ما تزال تنت�صر بقوة. لقد بُنينا كاآالت جينية، وتثقَّ

¥µ
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يعود تاريخ النقد المو�سيقي العربي اإلى الع�سر العبا�سي، اإذ يبداأ بكتاب »المو�سيقي الكبير« 

�س����س والقواعد المو�س���يقية التي ي�س���ير على نهجها المو�س���يقيون  ن الأ للفارابي، الذي ت�س���مَّ

ا النق���د الغربي، فقد بداأت مرحل���ة ازدهاره منذ القرن الثامن ع�س���ر، اإذ  ن. اأمَّ
الع���رب حت���ى الآ

كان���ت اأول���ى المح���اولت المتقنة. اإلى درجٍة يمك���ن القول معها، اإن النقاد ف���ي هذه المرحلة، 

�سبقوا الموؤلفين المو�سيقيين العظام. ومع نهاية القرن الثامن ع�سر، كان النقاد يقفون خلف 

مام، وبف�سلهم فتحت بوابة الع�سر الذهبي للمدر�سة الكال�سيكية.  الموؤلفين يدفعونهم اإلى الأ

بداعية المو�س���يقية، الدرا�س���ات النقدية باتجاهاتها وتاأثيراتها القوية.  اإذ واكبت المنظومة الإ

بداع  مما اأدى في القرن التا�س���ع ع�س���ر اإلى الثراء المو�س���يقي، ومواكبة التطور الفني، وربط الإ

المو�س���يقي بالمنظوم���ات الثقافي���ة والظواهر الجتماعي���ة في مختلف تجلياته���ا وتطورها، 

قة. فاكت�سب النقد المو�سيقي قوة خالاّ

أوائل القرن الع�سرين، مرَّ النقد المو�سيقي بكثير من التغيرات والتطويرات. فاإذا تاأملنا  وفي ا

حركة النق������د المو�سيقي العربي، نجدها قد اختلفت كثيراً عن النقد الغربي. فطوال القرنين 

باحث م�سري في الثقافة ال�سعبية والفنون. ❁

محمد محمود عبد الحميد فايد

اآفاق المعرفة

اأين النقد املو�سيقي؟
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الثام������ن ع�صر والتا�صع ع�صر، غابت المحاوالت النقدية. لتاأتي اأولى المحاوالت متاأخرة بمئتي 

هرام القاهرية عام )1875م(. عام تقريباً عن النقد الغربي. وذلك بعد تاأ�صي�س جريدة االأ

أم������ا البدايات الحقيقية للنقد المو�صيقي، ف�صهدتها مجلة »رو�صة البالبل« عام )1920م(.  ا

أ�ص�س الدكتور محمود الحفني  ول للمو�صيقا العربية ع������ام )1932م( ا وبع������د انعق������اد الموؤتمر االأ

»المجل������ة المو�صيقية« ع������ام )1936(. لياأتي على الثقافة المو�صيقي������ة العربية، فئة من اأخل�س 

أو نخبة م������ن اأجمل النخب واأرقاها. التي تعّد بمنزلة �صرب من الطيور البي�صاء، على  الفئ������ات ا

حد تعبير الياباني يا�صوناري كواباتا. 

أ النقد المو�صيقي ف������ي القرن الع�صرين قوياً، ثم �صع������ف فيما بعد لعدم وجود  وهك������ذا بدا

المناب������ر والم�صاحات الكافية للكتابات النقدية. مما اأدى اإلى تعر�س فئة النّقاد للغبن والظلم، 

على الرغم من الجهود التي قدمتها في �صبيل ارتقاء فنون الغناء والمو�صيقا. 

الناقد الجيد

�صا�صية للناقد الفني عموماً، اأن ي�صل ج�صراً بين الفنانين المبدعين،  اإذا كانت المهم������ة االأ

ن�صاني. ف������اإن مهمة الناقد المو�صيق������ي خ�صو�صاً، هي �ص������رح العمل المو�صيقي  والمجتم������ع االإ

وتف�صيره، وتو�صيح خ�صائ�صه وجمالياته، وتقييم اإيجابياته و�صلبياته. وهي عملية لي�صت �صهلة. 

نه������ا تحتوي على خ�صائ�س معينة  ي�ص������اف اإل������ى ذلك، اأن المو�صيقا من اأ�صعب الفنون نقداً. الأ

ت�صّعب المهمة. فهي فن يُعبَّر عنه من خالل م�صطلحات زمنية و�صوتية تختلف عن لغة تدوين 

النق������د. اإذ يتوا�ص������ل الناقد مع متذوق������ي المو�صيقا بما يكتبه من كلم������ات تترجم ما تعبر عنه 

المو�صيقا عبر ما يتي�صر له من ا�صتعارات لغوية. 

ف�ص������اًل عن اأهمية امتالكه لروؤية يمرر من خاللها: تحليالته، وي�صتثير المتذوقين، وي�صجع 

اله������واة، وي�صوقهم ويدفعهم اإلى تكوين روؤى فنية وثقاف������ة مو�صيقية خا�صة. وهو يدر�س نقاط 

داء، وانتهاًء بالروؤية التحليلية للعمل الذي قد  أو الغنائي بدقة. ب������دءاً من االأ العم������ل المو�صيقي ا

تعتوره ن�صبة خطاأ ت�صنعها ذاتية الناقد.

�ص�س الفل�صفية والجمالية،  لذلك، ال بّد اأن تتوافر فيه بع�س المعايير والمقومات والمعلومات واالأ

ويا حبذا لو كان ممار�صاً للمو�صيقا. ف�صاًل عن مجموعة من المهارات والخبرات والقدرات الفنية 

والثقافية، بحيث تمكنه من اإدراك اإيجابيات العمل المو�صيقي و�صلبياته. وال يكون ذلك اإال بالتوقف 

أو الغنائي، بالتاأمل والتفكير. وبما اأن المو�صيقا فن زماني ال مكاني،  طوياًل اأمام العمل المو�صيقي ا
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أنغامه على م�صاحة من الزمن، فاإن ر�صد الناقد لمحتوى لحظات التنغيم التي  والمو�صيقار ير�صم ا

أثناء تحركها لحناً واإيقاعاً وبناًء هارمونياً، �صوف تعتمد على مدى قوة  قد ت�صغر اإلى لحيظات في ا

نغام والتفا�صيل، ومدى �صبره وانتباهه  ذاكرته المو�صيقية، ويقظة اإح�صا�صه وتمر�صه على التقاط االأ

فكار.  في جمعها وتخزينها، وربطها بغيرها من المعلومات واالأ

ال ب������ّد كذلك اأن يكون ذكياً، وخ�صب الخي������ال، وثاقب الفكر، ويتمتع بقدرات بحثية جيدة، 

ومو�صوعي������اً في تق�صي الحقيق������ة، وملماً بمرحلة اإبداع العم������ل المو�صيقي اإذ يدخل ذلك في 

أو الغنائي  حيثي������ات حكم������ه الجمالي في اأرقى م�صتوياته. ف�صاًل عن ربطه العم������ل المو�صيقي ا

بالحياة االجتماعية والنف�صية لمبدعه. فالعمل، ثمرة ينتجها اإن�صان وهما ال ينف�صالن. لذلك، 

فمعرف������ة حي������اة المو�صيقي �صرورية لتقيي������م اإبداعه، مثل: ن�صاأته، وبيئت������ه، وتعليمه، وتجاربه، 

������رت فيه، وهزائمه وانت�صارات������ه. فكلها، عوامل توح������ي للناقد بما اأبدعه  أثَّ ح������داث التي ا واالأ

الموؤلف المو�صيقي من حيث ال�صكل والم�صمون. 

ن  فاإذا كان المو�صيقي على قيد الحياة، فال بّد للناقد اأن يتتبعه وي�صادقه، اإن اأمكن، ليتمكَّ

من التعّمق في فهم اإبداعاته. اإن كل معلومة يدركها الناقد، تعدُّ مفتاحاً لفهم المو�صيقي ومن 

ثّم مو�صيقاه، وتمكنه، في الوقت نف�صه، من التاأريخ له. 

بداع، غالباً ما يك������ون تعوي�صاً عن نق�س ل������م تمنحه الحياة  ال يف������وت الناق������د الجي������د اأن االإ

�صاً ي�صع فيها ما ال يوجد في حياته من م�صاعر مكبوتة. أو اأن تكون مو�صيقاه متنفَّ للمو�صيقي، ا

المو�سيقار عمار ال�سريعي
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الت المو�صيقية، ومختلف تق�صيم������ات الحناجر الب�صرية في الغناء  أي�صاً، معرف������ة باالآ يل������زم للناقد ا

لتو. ومن طبقات الرجال: التينور، والباريتون،  م������ن طبقات ن�صائية: ال�صوبرانو، ون�صف ال�صوبرانو، واالأ

ألوانها التعبيرية المختلفة. �صوات، وا الت واالأ والبا�س. ليتمكن بعد ذلك من اإدراك خ�صائ�س، تلك االآ

أاّل تتوقف ثقافته  لمام بتاريخ المو�صيقا وعلومها. وا باخت�ص������ار، يحتاج الناقد الجيد اإلى االإ

داب والفنون المحلية  عند حدود المو�صيقا، بل اأن يكون مثقفاً مو�صوعياً، على دراية جيدة باالآ

�صا�������س العلمي الوحيد الذي  نها االأ والعالمي������ة، ي�صتند اإلى الم�ص������ادر والمراجع المو�صيقية، الأ

يمّكنه من تحليل العمل، وبناء روؤيته النقدية والتدليل عليها. 

فن متمرد

أثيرية ال تف�صح عن معانيها  نها »مادة ا أ�صد الفنون تمرداً على النقد والتحليل، الأ تعّد المو�صيقا ا

أو كان  اإال اإذا تجاوب������ت اأحا�صي�������س الناقد وم�صاعره مع اأحا�صي�س الموؤل������ف المو�صيقي وم�صاعره، ا

ي�صتطي������ع قراءة النوتة المو�صيقية. اإن كل ال�صور والعواط������ف واالأحالم، تتبلور في تعبير الموؤلف 

في تجمعات �صوتية تت�صل�صل منطقياً. ويقف الناقد حيال هذا المنطق المو�صيقي الم�صموع وتلك 

لحان باحثاً ومدققاً لي�صتك�صف ال�ص������كل والم�صمون والجزئيات  التركيب������ات ال�صوتية متع������ددة االأ

. فاإذا لم يكن الناقد موؤهاًل للحكم 
)1(

أ�صل������وب ال�صياغة، وب�صرح اإيجابياتها و�صلبياتها وجمالياتها وا

على العمل المو�صيقي، فاإن ذلك �صيوؤدي، بالتاأكيد، اإلى نتائج مجحفة تبخ�س المبدع حقه.

أكاديمياً متخ�ص�صاً. ف�صاًل عن درا�صته  وم������ن ال�صروري اأن يكون الناقد المو�صيقي، دار�صاً ا

بداع الفني ونقده، من حي������ث تحليل �صخ�صية الفنان  لعل������م النف�س، اإذ تعتمد عليه درا�ص������ة االإ

ن الفنان ال يهدف فيما يبتكره اإلى اإبداع ظواهر جمالية فح�صب، بل يتناول  وقدراته. وذلك الأ

مو�صوع������اً لطالما �صبَّب له المعاناة، لذا ي�صع فيه ع�صارة اأفكاره وم�صاعره، وهو يقوم بو�صفه 

بداعي المف�صل ولغته الفنية الخا�صة. أ�صلوبه االإ والتعبير عنه من خالل ا

ال نبال������غ اإذا قلن������ا اإنَّ على الناق������د اأن يكون بمنزلة فيل�صوف مو�صيقي، فم������ن دون الفل�صفة لن 

ي�صتطي������ع اأن يرتب معلوماته واأفكاره لي�صل اإلى روؤية نقدي������ة �صليمة ي�صتطيع طرحها، مبتعداً عن 

يجابيات معينة. قد يفعل هذا بح�صن نية، لكن في الحقيقة، يعك�س هذا  أو االنحياز الإ المجامالت ا

يجابيات وال�صلبيات،  م������دى جهله اأو عدم نزاهت������ه. فالناقد الحقيقي هو الذي ي�صتطيع تن������اول االإ

بو�صف النقد عملية تقييم مو�صوعي للعمل بغ�س النظر عن اأي عوامل ذاتية مغر�صة اأخرى. 

أي�صاً، ذوق الجمهور. واأن يتناول العمل، بتحليل علمي دقيق  ينبغ������ي اأن ياأخذ في ح�صبان������ه ا

وب�صيط في الوقت نف�صه، يمكن للقارئ العام اأن يفهمه ب�صكل �صل�س. 
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التنوير المو�سيقي

�صلي من النق������د المو�صيقي، وهو: التنوير وتوعية الجماهير، وال�صّيما  أت������ي اإلى الهدف االأ نا

نتاج بال�صليقة.  حينما ينحدر الفن اإلى الهبوط واالبتذال نتيجة عدم الدرا�صة الكافية اأو عبث االإ

ن�صانية.  اإذ يتحمل الناقد جزءاً من هذه الم�صوؤولية التاريخية تجاه المجتمع واالإ

أو بالطريقة ال�صحيحة في تو�صيل ر�صالته النقدية  لذلك، ال بّد اأن يت�صلّح بالفعالية النقدية ا

اإلى الفئات الم�صتهدفة، وهي: الفنانين، والجماهير، والم�صوؤولين. ولتحقيق ذلك، ينبغي اإتاحة 

عالمية المختلفة للناقد، وعدم االكتف������اء بالجرائد اليومية، والمجالت  المناب������ر الثقافية واالإ

�صبوعي������ة، وهما م������ا ال يتوافر فيهما، النقد المتخ�ص�س، اإال قلي������اًل من المنابر التي تختار  االأ

كّتابها بعناية ومهنية. 

ومن الدوريات المتخ�ص�صة التي تقدم مواد نقدية قّيمة: مجلة البحث العلمي ال�صادرة عن 

المجم������ع العربي للمو�صيقا، ومجلة الحياة المو�صيقي������ة )ال�صورية(، وجريدة الفنون )الكويتية(، 

ماراتية(، والمجلة العربية )ال�صعودية(.  ومجلة العربي )الكويتية(، ومجلة الرافد )االإ

أكثر ثراء بمعلوماتها المو�صيقية، تغني الناقد المو�صيقي، ويتعلم  وتعّد الكتب المتخ�ص�صة ا

من خاللها، جانباً من علوم المو�صيقا، وكيفية طرح الروؤى والق�صايا النقدية ب�صكل مو�صوعي. 

اإال اأن كتب النقد المو�صيقي قليلة. 

�صماء الرا�صخة في حقل الكتابة المو�صيقية والنقدية: الموؤرخ والمو�صيقي  ولع������ل من بين االأ

عبد الحمي������د توفيق زكي، يليه �صعيد عزت، بكتابه ال�صخم ع������ن الثقافة المو�صيقية والتذوق 

المو�صيق������ي. وال ن�صتطي������ع اأن ن�صقط من ال�صرب ا�صم: كمال النجم������ي، بتاريخه المعروف في 

ذاعي: جليل البنداري. والناقد والموؤرخ  ه������ذا المجال. كذلك ال يمكننا تجاهل ا�صم الناقد واالإ

والملحن: محمد قابيل. والناقد المو�صوعي: اأحمد الوا�صل، وغيرهم. 

نهم �صبٌب رئي�ٌس  وان كي ن�صكرهم. الأ أثروا حياتنا ومكتبتنا العربية، وقد اآن االأ هوؤالء جميعاً، ا

في تعلمنا اأ�صول الكتابة في المو�صيقا، ومعرفتنا بثقافتنا المو�صيقية. 

ذاع������ة والتلفاز في طرح الروؤى النقدية  همية التي يمكن اأن توؤديها االإ وعل������ى الرغم من االأ

ونقا�س الق�صايا المو�صيقية، اإال اأن برامج النقد المو�صيقي بهما نادرة، مثل: »�صوت المو�صيقا« 

للدكتورة �صمحة الخولي، و»غوا�س في بحر النغم«، و»اإزاي ت�صوف المو�صيقا« للمو�صيقار عمار 

ذاعية الممتعة  ال�صريع������ي، و»المو�صيقا الكال�صيكية« للدكتور ح�صين فوزي. و�صل�صلة البرامج االإ

التي قدمها الدكتور زين ن�صار. 
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ذاعات  لتبقى هذه البرامج ال�صائقة بمنزلة النماذج التي ينبغي اأن تحتذى، اإذا ما اأرادت االإ

نتاج على غرارها، وعلى الرغم م������ن كثرة المنتديات والمواقع والقنوات  ومحط������ات التلفزة االإ

نترنت، بل اهتمام كثير منها بالمو�صيقا عموماً، اإاّل اأن اأغلبها ال تهتم  لكترونية على �صبكة االإ االإ

بالنق������د المو�صيقي خ�صو�صاً، اإاّل مواقع قليلة، مثل: المجم������ع العربي للمو�صيقا. ال يعني هذا 

أكف������اء، بل يعني افتقادهم للو�صائ������ل والم�صاحات الكافية، وعدم  ع������دم وجود نقاد مو�صيقيين ا

عالمية لتو�صيل ر�صالتهم الح�صارية، اإذ يقوم النقد المو�صيقي بدور مهم في  توفير المنابر االإ

تنمية الذوق، وتوعية المبدعين ولفت انتباههم اإلى بع�س النقاط التي قد تغيب عنهم اأحياناً. 

فالناقد كالنور، ي�صيء الطريق اأمام المو�صيقيين المحترفين، والمتذوقين الهواه �صواء ب�صواء.  

أ�صاليب علمية مقننة يقوم عليها.  تاأخر النقد المو�صيقي العربي كثيراً، لعدم وجود مناهج وا

أ�صرف عب������د الرحمن ب�صرورة  مم������ا جعل������ه، مجرد انطباعات خا�صة. لذل������ك، ينادي الدكتور ا

ن تاأخر وغياب  »البحث عن مناهج ومعايير علمية للنقد المو�صيقي ت�صد هذا الفراغ. وذلك، الأ

�صباب التي  �ص�������س العلمية التي يمك������ن اأن يقوم عليها النقد المو�صيقي العرب������ي، كان من االأ االأ

غان������ي الهابطة، ظناً منهم اأن ما ي�صمعونه من اأغاٍن هي  قبال على االأ دفع������ت الجماهير اإلى االإ

!
)2(

النماذج الفعلية لما يجب اأن يكون عليه فن الغناء

وت�صب������ب ذلك في تدهور الذوق العام. و�صرعان ما انتقل هذا التدهور من مجال الفن اإلى 

مجال الحياة التي نعي�صها. لتت�صم ال�صلوكيات العامة بالتوتر والقلق والعنف والتع�صب. ولم يكن 

كل ذل������ك، اإال انعكا�صاً لما ن�صتمع له منذ �صنوات من اإيقاعات �صاخبة، وكلمات هابطة، ت�صلّلت 

اإلى اأحا�صي�صنا وم�صاعرنا، واأ�صبحت اأمراً واقعاً وطبيعياً في حياتنا اليومية.

المراجع

)1(- عزيز ال�صوان، المو�صيقى تعبير نغمي ومنطق، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، 2005م.

أ�ص������رف عبد الرحمن، مدخ������ل اإلى نقد المو�صيقى العربية، الهيئة العامة لق�صور الثقافة، �صل�صلة عالم  )2(- د. ا

المو�صيقا )2(، القاهرة، 2015م. 
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اأ�ص�س عباقرة من الب�صر لع�صر العلم واإنجازاته المبهرة، 

كبر في تطور الب�صرية وزيادة رفاهيتها،  فكان لهم الدور الأ

مه���ا بي�ص���ر الحياة،لك���ن اإذا تعمقن���ا في �ص���يرة هوؤلء  وتنعُّ

العباق���رة، وتعرفن���ا مواقفه���م في �ص���تى مجالتها، فال بد 

تي: ما القيم والتجاهات  اأن يقفز اإلى الذهن الت�صاوؤل الآ

التي تبناها هوؤلء العباقرة تجاه ق�ص���ايا ع�ص���رهم، �صواء 

اأكان ذل���ك ف���ي المج���ال الجتماع���ي، اأم القت�ص���ادي، اأم 

ال�صيا�صي؟ يا ترى هل كانت هذه القيم التي تبّنوها موازية 

لعبقريته���م العلمي���ة، اأو عا�ص���وا تناق�ص���ات بي���ن اأفكارهم 

النظرية وممار�صاتهم الحياتية؟

آرائ������ه في الحياة، وفي  ف بع�ض ا ين�شتاين، لنتعرَّ
أ ألب������رت ا م مث������االً عن ه�ؤالء العباقرة ا ق������دِّ

أ ا

ال�شيا�شة، لنرى هل ا�شتطاع ربط فكره بم�اقف نبيلة على اأر�ض ال�اقع؟ 

أراه« وغيره من الكتب،  أين�شتاين »العالم كما ا �شئلة في كتاب ا �شنجد اإجابة عن بع�ض هذه االأ

ولى، )2015(. وقد �شدر هذا عن دار التك�ين، ترجمة فاروق الحميد، الطبعة االأ

وفاء حمود

اآفاق المعرفة

�لعامل كما ير�ه �أين�شتاين
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ألمانيا، عام )1876م(، وتوفي عام )1955م(. تميزت  أبويين يهوديين، في ا أين�صتاين من ا ولد ا

حيات������ه بان�صراف جّل طاقته وجه������ده في علم الفيزياء، واأو�صله �صغفه هذا اإلى اإبداع النظرية 

الن�صبية، وحاَز جائزة نوبل في الفيزياء عام )1921م(، لخدماته في الفيزياء النظرية، وال�صّيما 

اكت�صاف������ه لقانون التاأثير الكهرو�صوئ������ي، ولي�س البتكاره النظرية الن�صبي������ة، وقد اأو�صى بحرق 

جثته بعد وفاته، لكن ل�صدة اإعجاب العالم توما�س هارفي بعبقريته، ا�صتخل�س قبل حرق جثته 

دماغه، وحنَّطه واحتفظ به، ليدر�صه ع�صى اأن يكت�صف �صر هذه العبقرية! 

يته للحياة روؤ

م������ن خالل االّطالع على اأهم تاأمالته واأفكاره في الحياة، نلم�س عمق نظرته اإليها، وروحاً 

أراه«: »بدت لي الغايات المادية  اإن�صانية رفيعة الم�صتوى، تو�ّصحت بقوله في كتابه »العالم كما ا

�صياء المادي������ة، والنجاحات الخارجية  للحي������اة، التي يهدف لها الجن�������س الب�صري، بامتالك االأ

أين�صتاين، �س12(. ولى محتقرة، ال قيمة لها«، )ا والرفاهية، منذ �صنوات �صبابي االأ

أ�صبه بمت�صوف، يرف�س الع�صر اال�صتهالكي المادي، لذلك  أين�صتاين، نراه ا حين نتاأمل كالم ا

ل������م يركز اهتمامه على المردود المالي لعلمه، بل �صّب جّل جهده على علم الفيزياء وتطويره، 

أنا ال اأعتنق اأي دين، لكن تعجبني الديانة  فكار الدينية التي تعجبه؟ اأجاب: ا وحينما �ُصئل ما االأ

ن�صان اأخالقياً، وترتفع به فوق الماديات،  ّنها ت�صمو باالإ نها فهمت الحياة بعمقها، والأ البوذية، الأ

ن�صاني.  في�صل اإلى عوالم الزهد والت�صامن االإ

أيه اإال حينما  اآمن بعمٍق ب�صرورة اأن يكون وجوده في الحياة ذا معنى ومغزى، وال يتم ذلك برا

ن�صان ب�صمت������ه الخا�صة، وبالتحديد حين يجعل هدفه خدمة الب�صرية، يقول: »اإن قيمة  يكون لالإ

نا«. )�س19(. لذلك �صعى ليكّر�س معظم وقته  ن�ص������ان في قدرته على اأن يحرر نف�ص������ه من االأ االإ

لترك علم ينتفع به النا�س، وكان يرى قيمة المرء في هذه الحياة، تاأتي من قدرته على خدمة 

أولئك الذين تمثل  خري������ن واالهتمام به������م، وعّبر عن ذلك بقوله: نحن موجودون من اأج������ل ا االآ

ابت�صامته������م وراحتهم ال�صرط الكام������ل ل�صعادتنا، وكذلك ل�صعادة الذي������ن ال نعرفهم، فالم�صير 

الم�صت������رك الذي يربطنا بهم، يحت������م علينا االرتباط معهم بعالقة تت�صم باللطف والمحبة، مما 

أنه تمتع بنظرة اإن�صانية فّيا�صة، تدل على ح�س مرهف، اأما على الم�صتوى النف�صي  يوحي لن������ا ا

أين�صتاي������ن لم يكن قادراً على التكيف االجتماعي مع محيطه، فهو  الخا�������س به، فيت�صح لنا اأن ا

أم اأر�س، اأم حلقة اأ�صدقاء اأم عائلة، فقط كنت  أ�صعر بانتماء عاطفي �صواء كان لدولة ا يقول: »لم ا

أنه مهموم  أ�صع������ر باأني رجل غريب بحاجة اإلى الوحدة«، )�س12(. يبدو من خالل كالمه هذا، ا ا
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أنه ال ين�صجم مع العالقات العادية، لكن ما يلفت نظر  بعلمه، م�صتغرق بالتفكير فيه اإلى درجة ا

أو دولة، فهل حقاً لم ينتِم  الق������ارئ في هذا القول تركيزه على عدم �صعوره باالنتماء اإلى اأر�س ا

جابة فيما بعد. اإلى اأي منهما في حياته؟ �صنرى االإ

ن معظم  ن�صان، الأ أم������ا نظرته اإل������ى فكرة الحرية، فتت�صح حين يقول: »ال توجد حري������ة مطلقة لالإ ا

اأفعال������ه نتاج �صغط خارجي وداخل������ي، من هنا ال يمكن لقراراته اأن تُوؤخذ بحرية مطلقة، فقد يخ�صع 

و اإرادة، 
أ أو يتاأثر بم�صاعره الخا�صة من دون وعي ا أثناء قيامه بفعل ما لظروف خارجة عن اإرادته، ا في ا

ن�صان اأن يتمتع بالحرية المطلقة«، )�س9(.  من اأجل هذا تكون اأفعال الب�صر مقيدة، وي�صعب على االإ

ن�صاني، فهو ال يعّده اأمراً مهماً للرقي  اأما حين ينظر اإلى الذكاء الب�صري الخالي من البعد االإ

ن الذكاء المفرط قد يمالأ بع�س النفو�س بالغرور، ويبعدها عن الهدف  النف�ص������ي واالجتماعي، الأ

�صم������ى للحياة، وهو التعاون في جو اأخوي حمي������م، ولن يعين هذا النوع من الذكاء الب�صر على  االأ

الو�صول اإلى حياة اأف�صل، فهو يتطلب ا�صتخدام الدهاء والحيل الذكية غير االأخالقية فح�صب، 

ق������د ي�صل �صاحب هذا النوع من الذكاء اإلى نجاحات كبيرة، لكن ذلك لن يجعل عي�صه اإال نكداً، 

�صع������اع االأخالقي في النفو�س، فتنعك�س عملياً  فم������ا يجعل الحياة ت�صتحق اأن تعا�س هو انبثاق االإ

ا�صتقامًة في الت�صرفات وثقًة بين الب�صر، اإذ ال يمكن ا�صتبدال الذكاء العملي بالجانب االأخالقي،  

ن�صانية الحق������ة، ال الحيلة والمراوغة  بمعن������ى اأن االأخالق هي التي ترف������ع الب�صر اإلى م�صتوى االإ

وتوظي������ف الذكاء الب�صري في ال�صر، كل ذلك يحتاج اإلى ذكاء عاٍل، لكنه خاٍل من البعد العاطفي 

�صاليب البعيدة  خرين، في المقابل فاإن ا�صتخدام هذه االأ ومن رهافة الم�صاعر في التعامل مع االآ

أيه، بل على العك�س من ذلك  حوال في را عن االأخالق ال يعطي دلياًل على النجاح باأي حال من االأ

هو دليل على �صعف الجانب االأخالقي، وهذا ما �صيقود الب�صرية نحو حتفها.

ن�صاني  فكاره في ع�صرنا الحالي، فق������د ت�صخم الذكاء االإ اإذن، ن�صتطي������ع اأن ن������رى تاأكيداً الأ

أنه اأدى اإلى مخترعات عظيمة  حيان بعد اأخالقي، �صحيح ا أْن ي�صاحبه في بع�س االأ م������ن دون ا

مده�صة، خدمت الب�صر في مختل������ف مناحي الحياة، لكنها طرحت اأي�صاً م�صاألة ال�صرور، التي 

انبثقت عن ا�صتخدام بع�س هذه المخترعات، من تلوث للبيئة، وتراجع الغطاء النباتي الذي لم 

ر�س  ح�صاءات العلمية، مما زاد في ارتفاع درجة حرارة االأ يبَق منه �صوى )15%( ح�صب بع�س االإ

وذوب������ان كتل جليدية �صخمة في القطبين، وما رافق ذلك من تغيير مناخي، ي�صكل خطراً على 

ر�س والحياة فيها...اإلخ. االأ
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أنها يجب اأن تكون  أيه الخا�س بعبقريت������ه، فهو يرى ا واإذا انتقلن������ا اإل������ى مجال اآخر، كي نتعرف را

بمناأى عن اإ�صابته بالغرور، بل على النقي�س عليها اأن تدفعه اإلى التوا�صع، الذي يجد فيه كما يقول: 

راح������ة للج�صم والروح، وحينما �صاهد التقدير العظيم له من معا�صري������ه من العلماء، قال م�صتنكراً 

ذلك: »اإنها لمهزلة حقيقية حين اأرى معا�صرّي يقد�صونني، دون اأن يكون لي يّد في هذه المهزلة«. 

نها خلقت معه، فقد فر�صتها الم�صادفة وخ�صته بها دون غيره؛  فقد عدَّ عبقريته ال اإرادة له فيها، الأ

لذا ال داعي اإلى تقدي�صه، مما يوؤكد تمتعه باأخالق العلماء الحقيقيين في هذا المنحى.

يمان مفهوم اأين�ستاين لالإ

يمان، وعن مدى ارتباطه باليهودية؟ أين�صتاين باالإ في البداية علينا اأن نت�صاءل عن عالقة ا

يِّ ديانة تقوم على الرعب 
أنه كان علمانياً، و�صد اأ يتبّين لنا من خالل اأفكاره وبع�س مواقفه ا

والتخويف من اإله، ال يتقن �صوى االنتقام والعقاب.

ه اليهودية ديانة، بل هي بنظره قيم اأخالقية  على الرغم من ذلك، اإنَّ ما يلفت النظر عدم عدِّ

كونية، ت�صمو بكل الب�صر، وترتقي باأخالقهم، وقد تاأثر بهذا الراأي المتعلق بالديانة اليهودية بفكر 

كثر قوة للبحث العلمي، ومن ثمَّ فاإن هذه الديانة الكونية،  �صبينوزا، فهذه الديانة تعدُّ الناب�س االأ

أيه، �صت�صه������م في ن�صر ال�صالم في العالم كله! )�س41(. و�صتمنع الحروب! لذلك يقول: »اإن  ف������ي را

ن�صان الواعي اأن يتجاهله������ا، ودعا اإلى االنتباه  أل������ة ال�ص������الم هي م�صاألة �صمير، ال يمك������ن لالإ م�صا

جي������داً والحذر من تلك المجموعات ال�صناعي������ة ال�صخمة التي ت�صارك في �صنع ال�صالح، وتقف 

كبر في الوقوف في  ف������ي جميع البلدان �ص������د الت�صويات ال�صلمية«. واعتقد اأن للعلماء ال������دور االأ

وج������ه الحروب، واأن عليهم ن�صر مفاهيم ال�صلم العالمي، وذلك من خالل اإيمانهم الفعلي 

به������ا، واأن دورهم عظيم من اأجل توحي������د جهودهم ب�صفتهم علماء، يخدم������ون الب�صر، ويعملون 

بج������د واإخال�س في �صبيل هذا الهدف، عندئذ يكون هوؤالء العلماء رمزاً للتدين الحقيقي وقدوة 

خرين، واإال فنحن جميعاً مهددون بزوال ح�صارتنا، اإذ اإن م�صيرنا �صيكون ما ن�صتحقه فعاًل.  لالآ

موقفه من القنبلة الذرية

ظه������رت مواقفه العملية في الحياة، من خالل �صعوره بالع������ار بعد اإلقاء الواليات المتحدة 

مريكية القنبلة الذرية على اليابان في مدينتي هيرو�صيما وناغازاكي، فبعد اأن كانت عالقته  االأ

به������ذه الدولة جيدة جداً في البداية، حت������ى اإن هناك كثيراً من الر�صائل والمقابالت التي عبَّر 
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أثناء زيارته لهذا  خالله������ا عن اإعجابه بهذه الدولة قبل الحرب العالمي������ة الثانية، وال�صيما في ا

أثناء عمله باأحد المعاهد العلمية فيها، فقال  البل������د والحفاوة الكبيرة، التي ا�صتقب������ل فيها في ا

مريكية �صجعت العلم والعلماء لم�صلحة الب�صرية«، )�س13-12(.  عنه������ا: »اإن الواليات المتحدة االأ

وقد زاد اإعجابه بها، حين رف�صت الفكر النازي العن�صري، واتخذت مواقف م�صرفة في نظره 

�ص������د ا�صطهاد اليهود، لذلك فه������ي ت�صتحق حمل ر�صالة الخير وال�ص������الم للعالم اأجمع. اإال اأن 

مريكية القنبلة الذرية على  نظرت������ه تلك تغي������رت اإلى النقي�س بعد اإلقاء الواليات المتح������دة االأ

عمال النظرية لم�صروع  الياب������ان في نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد اعترف بتورطه في االأ

القنبل������ة، وم�صاركته في البح������وث العلمية في مج������ال االن�صطار النووي، فق������ال عن الواليات 

مريكي������ة بعد اإلقائها هذه القنبلة الذرية: »اإن اأمري������كا ربحت الحرب، لكن العالم  المتح������دة االأ

خ�ص������ر ال�صالم«. فعا�س تاأني������ب �صمير؛ لذلك طلب من التاريخ اأن يلتم�������س له العذر على هذا 

أ�صهم في الم�صروع النظري ل�صنع هذه  ن������ه ا الخط������اأ الفادح في حق الب�صرية، )�س34- 55(. الأ

القنبل������ة، و�صّوغ، هذه الم�صاركة باأّنه كان يظن باأن الهدف منها الق�صاء على النازية العن�صرية، 

مريكية،  ألمانيا لو ا�صتطاعت اإنتاج هذه القنبلة، ف�صيكون الدمار اأكبر مما فعلته القنبلة االأ نَّ ا
أ وا

و�ص������ّوغ المو�ص������وع باأنه لم يخطر في باله اأن القنبلة �صت�صتخ������دم �صد اليابان. مثل هذا الكالم  

نه يحمل في طياته تناق�صاً �صارخاً بين رف�صه للعنف من جهة، وقبوله  يب������دو لنا غير مقنع؛ الأ

به من جهة اأخرى م�صروطاً باإلقاء هذه القنبلة على النازيين! 

أنه يعلم  لمان اأمراً جيداً وكاأنهم لي�صوا ب�صراً، وال�صيما ا اإذن، ي������رى ا�صتخدام القنبلة لقتل االأ

أثر تدميري، لي�س على الجانب الع�صكري فح�صب، بل ي�صمل الجانب المدني  اأن هذه القنبلة لها ا

نه لم ين�صحب  أي�ص������اً! لذلك ف�صعوره بتاأنيب ال�صمير �صعور مزيف تج������اه �صحايا اليابانيين، الأ ا

أنه يدرك تاأثيرها في الجانبين )المدني والع�صكري(. لمان! مع ا على ال�صحايا المدنيين االأ

راأيه في ع�سره

أين�صتاي������ن معجباً بع�صره كما يظه������ر من ت�صريحاته وكتابات������ه، فقد عا�صر في   ل������م يكن ا

حيات������ه، حربي������ن عالميتين، واأزمة اقت�صادي������ة حادة ع������ام )1929م(، وراأى اأن �صبب ذلك يعود 

نظمة الفا�صية، ونق�س في اال�صتقاللية الفكرية، و�صعف ال�صعور  اإل������ى �صيادة الدكتاتوريات واالأ

آنذاك من رجال ال�صيا�صة  نَّ وكالء الفكر العالمي كان������وا ا
أ بالقي������م من ح������ق وعدل...اإلخ، واإلى ا

أيه اإال بالتفاني في العمل  عمال، ولن يكون هناك خال�س من هذا الو�صع البائ�س برا ورجال االأ
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خال�س له، بمعنى اأن التراجع االأخالقي لم يقت�صر تاأثيره في الجانب المادي للحياة، واإنما  واالإ

أّثر في الجانب الروحي، فاأدى اإلى انحطاط الفنون كلها، )�س19(. أي�صاً ا ا

وقد راأى اأن زيادة الثروات المادية، تزيد اأو�صاع هذا الع�صر �صوءاً، وتو�صع الهوة بين الب�صر، 

خوة  خالق، التي ترف�س الحروب، وتدفع نحو االأ أيه، اإال بنمو االأ لهذا ال خال�س في ع�صرنا، برا

ن�صانية، والتع������اون المثمر بين الب�صر، فهذه االأخالق  الب�صري������ة، ومن ثم تف�صي اإلى الوحدة االإ

ن�صاني������ة ورقّيها، ال الثروة المادية التي تتجمع لدى فئة  �صهام في تقدم الح�صارة االإ كفيل������ة باالإ

قليلة من الب�صر، )�س31(.

فكره ال�سيا�سي

ظه������رت في القرنين ال�صابع ع�صر والثامن ع�صر الحرك������ة التنويرية في اأوروبا، وقد تاأثر 

�صالح الديني، التي تقوم على دعوة اليهود  بها الفكر اليهودي، فبداأت نتيجة لذلك حركة االإ

أ المفكرون اليهود يحثون جماعاتهم على  وروبية، وبدا اإلى االندماج الكلي في المجتمعات االأ

الخ������روج من الجيتو، الذي ظلوا محبو�صين فيه مّدة طويلة من الزمن، وبدوؤوا يحثونهم على 

رف�������س فكرة �صعب اهلل المختار، اإذ اإن العقل يرف�س هذه الفكرة العن�صرية، واأكدوا �صرورة 

ا�صتخدام العقل في تاأويل الن�س الديني التوراتي والتلمودي، وقد اأدى هذا التحليل العقالني 

خوة والم�صاواة بين  للن�������س الديني اإلى اكت�صاف اأن اليهودي������ة، في عمقها، تعمل على ن�صر االأ

الب�صر!

�صالحيين اليهود في  يع������ّد مو�صى مندل�صون )1716- 1786م( من اأهم هوؤالء المفكرين االإ

فكار ال�صابقة �صرورة ف�صل الدين عن الدولة، وو�صف ال�صريعة  تلك المرحلة، وقد اأ�صاف اإلى االأ

نَّ لها جوهراً اأخالقياً. وبمرور الوقت �صاد اعتقاد اأن الدين اأ�صبح عاجزاً ال حيلة 
اليهودي������ة باأ

�صالح اأن جزءاً من التقاليد الم�صيحية  له في مواجهة هجمات العقل العاتية، واعتقد دعاة االإ

�صالح  ن هذا االإ واليهودي������ة ق������د تداعى واندثر، لكنهم اكت�صفوا اأن كل ذلك ما ه������و اإال وهم، الأ

حداث  الدين������ي تعر�س لنك�صة في اأواخر القرن التا�صع ع�ص������ر وبداية القرن الع�صرين نظراً لالأ

ال�صيا�صية والتاريخية في اأوروبا، فقد اأخفقت خالل هذه المرحلة الثورات الليبرالية، وال�صيما 

أم������ل النا�س في اأوروبا ب�صعاراته������ا الليبرالية، مما اأدى اإلى  ث������ورات )1830 – 1848(، وخاب ا

تعاظم الرومان�صية ال�صيا�صية والفكرية. في هذا الجو ولدت حركة اإحياء ديني، وظهر خاللها 

ما ي�صمى بال�صهيونية الدينية، التي �صتكون مقدمة لل�صهيونية ال�صيا�صية فيما بعد.
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يمان، واأي�صاً على الحد�س  حياء الديني على العاطفة والقلب ب�صفتهما طريقاً لالإ قام هذا االإ

ب�صفت������ه طريقاً للمعرفة، فكان البد من وقوع �صدام بين العلم والدين، وتبّنت الطبقة اليهودية 

الو�صطى العودة الى الما�صي بكل ُمثُِلِه القديمة، كما رّكزت هذه الطبقة على ممار�صة الطقو�س 

الدينية، ومن ثمَّ فقد عاد فكر المحافظين اإلى الواجهة متمثاًل ب�صخ�س مو�صى ه�س )1812- 

ألماني يهودي الديانة، تبّنى اال�صتراكية في بداية �صبابه، ثم ارتدَّ عنها،  1875م( وهو فيل�صوف ا

أ�ص�������س ما ي�صمى )ال�صهيونية العمالية( في ع������ام )1862م(، وقد نّظر لتفوق العرق اليهودي،  وا

ورف�������س الف�صل بين الدين وال�صيا�صة، واأكد اأن اأحكام الدين �صالحة لكل زمان ومكان، وطالب 

أ  ا باإقامة كيبوت�صات عمالية في فل�صطين تحديداً، ونظراً النقالبه على الفكر ال�صيوعي، فقد تبرَّ

من اأفكاره كل من مارك�س واإنجلز، بو�صفه ن�صيراً للمجتمع البرجوازي.

أور�صليم«، حيث  ات�ص������ح ارتداد مو�صى ه�س عن الفكر اال�صتراكي من خ������الل كتابه »روما وا

ظه������ر ذلك في مقدمة هذا الكتاب، فقد اأعلن فيه الحرب على ما عّده اأوهام العقالنية، التي 

�صالحيين، وعلى فكرة  تنك������ر الداللة القومية للديانة اليهودية، وكذلك اأعلن الح������رب على االإ

وروبية، ويعّد ه�س اأول من نادى بقومية يهودية م�صتنداً  االندماج اليهودي ف������ي المجتمعات االأ

اإلى التوراة.

ن�صانية، اإ�صافة اإلى انت�صار ا�صطهاد اليهود في  أّدى فك������ره العن�صري البعيد كل البعد عن االإ ا

فكار التنويرية العلمانية، التي دعا اإليها )مو�صى  اأوروبا، اإلى ارتداد كثير منهم هناك عن تلك االأ

أ�صهر  ر للفكر ال�صيوعي الكوني، ومن ا مندل�صون( مّتبعي������ن خطا )مو�صى ه�س( بو�صفه اأول من تنكَّ

من تاأّثر باأفكاره ال�صهيونية هو )تيودور هرتزل(، اإذ ظهر هذا التاأثر في كتابه »الدولة اليهودية«، 

أ�ص�س لفكرة اإن�صاء وطن قومي لليهود في فل�صطين، وقد �صاعده على تحقيقها انت�صار اأفكار  الذي ا

أين�صتاين قد اطلع على الفكر  قومية عن�صرية، تقوم على ما ي�صمى المعاداة لل�صامية، وال�صك اأن ا

�صالحي والفكر المحافظ ودمج بينهما، عبر فكر توفيقي تلفيقي، يّت�صح ذلك من خالل تبنِّيه  االإ

لفك������ر الحركة ال�صهيوني������ة، اإذ قال عنها: »ال�صهيونية قريبة جداً اإل������ى قلبي، واإني على ثقة اأن 

ر�س، يعي�س  الم�صتوطنات اليهودية تتطور، ومن دوافع �صروري اأن تتوفر رقعة �صغيرة على وجه االأ

فيه������ا اأهلي دون اأن ي�صع������روا فيها باأنهم غرباء«. من الوا�صح انتعا�������س ع�صبيته العرقية باإعالن 

خوة الب�صرية، فتخلى بذلك عن فكره  انتمائه اإلى العن�صر اليهودي، وهذا ما ينافي فكره عن االأ

ن�صان������ي، حين تبنى فكرة ال�صهيونية القائمة على االعتداء على العرب، و�صرقة بالدهم، دون  االإ

وجه حق.
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ّنها  أين�صتاين، حينما �ص������ّوغ دعمه لل�صهيونية، الأ و�صيئ������اً ف�صيئاً ات�صحت لن������ا تناق�س اأفكار ا

أيه قائمة على رغبة جامحة  تنطلق من مبادئ الدين اليهودي وتقاليد ال�صعب اليهودي، فهي برا

في حب المعرف������ة والعدالة، والجهد الم�صتم������ر لتحقيق ا�صتقاللية الف������رد الفكرية، وتمجيد 

�صاطير، ويدعو اإلى خدمة الب�صر!  العقل، اإذ اإن اإله اإ�صرائيل في نظره، يرف�س الخرافة واالأ

أين�صتاين ال�صيا�صي كان توفيقياً بين المفكَريْن مندل�صون وه�س. فكار توؤكد اأن وعي ا اإن هذه االأ

نه لم يكن له موقف �صريح �صدها!!  أين�صتاين، الذي عا�صر جرائم ال�صهيونية، الأ ون�صتغ������رب من ا

اإْذ لم يكن له موقف من مذابح دير يا�صين وكفر قا�صم وما �صاحبها من ممار�صات عنفية، منها طرد 

ال�صع������ب الفل�صطيني من اأر�صه، واال�صتيالء عليها بالقوة، وت�صري������ده في جميع اأنحاء العالم، دون اأن 

يحرك �صاكناً! فاأين كالمه عن رف�صه للت�صلح والعنف؟ حين يقول: »اإن من و�صل اإلى الحكم عن طريق 

خالقية، وال الفئة المتفوقة  العنف اأو عن طريق انتخابات تقوم بها الجماهير، فاإنه ال يمثل القوة االأ

فكري������اً واأخالقياً«، )�س9(. فهو يرى اأن على الدولة اأن تكون حامية للنا�س، ولي�س النا�س عبيداً لها، 

وبذل������ك �صقطت تنظيراته حول الحق والعدل...اإلخ، وال�صيما حينما دعم هذه الحركة مالياً وعملياً، 

أ�صه������م في قي������ام الكيان ال�صهيوني على اأر�س لي�صت له، دون اأي ح������ق �صرعي، ومما يوؤكد اإخال�س  وا

أن������ه اأو�صى بم�صودات اأبحاثه العلمية اإل������ى الجامعة العبرية في القد�س،  انتمائ������ه اإلى هذه الحركة، ا

ن�صائها، ولم يكتِف بذلك، بل عّبر عن �صعادته بقيام هذا  أ�صهم في جمع التبرعات الإ بعد اأن كان قد ا

الكي������ان، وكان مدافعاً �صر�صاً عن حقوق اليهود في فل�صطين وكفاحهم من اأجل العودة اإليها، متنا�صياً 

مر اإعالنه اأن فل�صطين هي وطنه النهائي. التزوير التاريخي لتلك الحقوق والغريب في االأ

نه حينما رجع  قد يكون هذا التخبط في فكره ال�صيا�صي نابعاً من الممار�صات النازية �صده، الأ

نه يهودي،  ألمانيا )�صن������ة1914(، وعمل في معهد ق�صر فيلهلم، ُحرم من الترقية العلمية؛ الأ اإل������ى ا

ألمانيا وبولندا  فقال: »لم اأفهم وحدة الم�صير اليهودي اإال بعد و�صولي لبرلين، وبعد اأن اأ�صبحت ا

نقاذ والجنة الموعودة«. ورو�صيا، جحيماً لليهود، فاإن فل�صطين بالن�صبة لي، هي اأمل االإ

 يمكننا القول اإنَّ حقده على النازية يمكن ت�صويغه، نظراً لممار�صتها العن�صرية �صد اليهود، 

تي:  لماني وتفوقه، لكن يلح، هن������ا، على ذهننا ال�صوؤال االآ وال�صتخدامه������ا فكرة نقاء العرقي االأ

أين�صتاين اإلى حل م�صكلة اليهود داخل اأوروبا فمنبع ا�صطهادهم من النازية كان  لماذا لم ينظر ا

خرين؟ وكيف لم  فيه؟ وهل من االأخالق اأن تحّل م�صكلة ا�صطهاد اليهود على ح�صاب حقوق االآ

يالح������ظ العن�صرية والفوقية في الفكر ال�صهيون������ي؟ اأعتقد اأن هذا العاِلم العبقري في مجال 
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العل������م، قد ا�صتُخدم من ال�صيا�صيين، الذين ا�صتغلوا مكانته العلمية، وقد بالغ هوؤالء ال�صيا�صيون 

فكارهم العدواني������ة اال�صتعمارية، فا�صتدّروا عطف  ف������ي فكرة المظلومية اليهودي������ة، للترويج الأ

أين�صتاين نظراً لقوة تاأثيره في اليهود. ا

ن�صاني،  أن������ه خّدر �صميره االإ أين�صتاي������ن لحل الق�صية الفل�صطينية، يظهر لنا ا حي������ن نتاأمل روؤية ا

حينما اعتقد باأن الحل لهذه الق�صية، يكون باإقامة حكومتين من قوميتين عربية ويهودية، واإذا 

كان هناك اأزمة بين العرب واليهود، فهي اأزمة نف�صية، ومجرد �صوء تفاهم بينهما،)�س125(! والحل 

�صا�صية  أي�صاً، اإيجاد د�صتور ثابت لمختلف المجموعات الوطني������ة، اأما فيما يتعلق بالغاية االأ أي������ه ا برا

أي�صاً  لليهود فلم تكن اإن�صاء كيان �صيا�صي، بل كانت غاية ثقافية بناًء على التقاليد اليهودية!! ودعا ا

زمة، يمكن اأن يكون باإقامة عالقات ودّية مع العرب في فل�صطين من جهة، ومن  اإلى اأن حّل هذه االأ

مم المتحدة،  جه������ة اأخرى باإقامة دولة واحدة علمانية ديمقراطية، تمار�������س عملها تحت و�صاية االأ

نكليز في التفرقة بين  أنه������ا نتجت عن ممار�صات االإ أ�صباب ثورة البراق )1929م(، عدَّ ا وحي������ن حلل ا

خ������ر الفل�صطيني، ويت�صور اأن  �س وجود االآ الع������رب واليهود، وكاأنه به������ذه الحلول التي اقترحها، يهمِّ

العربي، �صير�صخ ل�صياع حقوقه، بعد اأن ي�صغي لكالمه المع�صول، الذي يتنا�صى حق هذا ال�صعب في 

التعبير ع������ن نف�صه ووطنه، ولم يكتِف بالحلول ال�صابقة، بل عالج م�صاألة بناء الم�صتوطنات اليهودية 

نكليز لحل الخالفات بينهما. باأنها �صتخدم الطرفين: العرب واليهود، ورف�س ا�صتدعاء االإ

يقاظ ال�صرق على حياة  أين�صتاي������ن ممن يوؤمنون بفكرة اأن اليهود لديهم ر�صال������ة الإ يب������دو اأن ا

جديدة، اقت�صادية وثقافية.

أنه كان يعاني انف�صاالً عن الواقع الحقيقي، فقد  أين�صتاين هذه، نجد ا حين ندّقق في اأفكار ا

أنه  يم������ان على ح�صاب القومية العربية؛ وقد الحظنا ا آم������ن بالقومية اليهودية وبالغ في هذا االإ ا

نكليز باأنهم �صبب العنف في  ك������ي يبّرئ �صاحة الفكر ال�صهيوني العن�صري اال�صتيطاني، اّتهم االإ

نكليز، للمطلع على تاريخ هذه المنطقة، كان لهم الدور  فل�صطي������ن، على الرغم من اأن هوؤالء االإ

مكانات من اأجل اإقامة هذا الكيان،  كب������ر في قيام هذا الكيان وم�صاعدة ال�صهاينة ب������كل االإ االأ

نة، تاأثر فيها بنظرية تفوق  مما يوؤكد غلبة م�صاعره على عقله. كما نالحظ لديه عن�صرية مبطَّ

وروبية، فقد عدَّ اأن �صيطرة ال�صهاينة  وروبي، وبفكرة مركزية الح�ص������ارة االأ بي�س االأ الع������رق االأ

على فل�صطين، �صتنقل هوؤالء العرب المتخلفين من حالة الغفلة اإلى حالة اليقظة، وذلك بف�صل 

مفاهيم الغ������رب المتقدم في مختلف المجاالت، لذلك ع������دَّ اأن �صعوب هذه المنطقة عاجزة، 
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تحتاج اإلى َمْن ياأخذ بيدها، وينت�صلها من واقع تخلفها، ولن يقوم بهذه المهمة اإال هذا اليهودي 

القادم من اأوروبا والحامل معه لواء الح�صارة الحديثة!! 

أنه جمع فيها بين نقي�صين العقل  أين�صتاين ال�صابقة، ا يمكننا اأن ن�صتنتج من التاأمل في اأفكار ا

ونف������ي العقل، فبع�س اأفكاره تت�صم بالعقالنية، بكل ما تعنيه من �صمو، وال�صيما في نظرته اإلى 

معنى الحياة والقيم العليا فيها، واأخرى تت�صم بالالعقالنية بكل ما تعنيه من خرافة وانحطاط 

فك������ري واأخالقي، ويت�صح ذلك في روؤيته ال�صيا�صية، ودعوت������ه لقومية يهودية، ولغ�صه الطرف 

ع������ن جرائم ال�صهيونية، التي عا�صرها، فحتى حينما حاول اإدانتها، كانت اإدانته خجولة وغير 

مقنعة، فق������د �صاوى بين المعتدي وال�ُمعتدى عليه، باإدانته للعن������ف ال�صهيوني والعنف العربي 

معاً، ثم يفاجئنا حين اأعلن اغتباطه بقيام الكيان ال�صهيوني عام )1948(، الذي لم يكن ليوَجد 

جباري، اللذي������ن كان يرف�صهما ب�صدة، فغّيب عقله وم�صاعره  ل������وال م�صانع ال�صالح والتجنيد االإ

لم�صلحة كياٍن م�صطنع يقوم على العنف والظلم.

أين�صتاين ال�صيا�صية، التي تّدعي النبل، لم نجد لها تج�صيداً على  وهكذا يت�صح لنا اأن اأفكار ا

آنذاك بن غوريون،  أنه رف�س عر�س رئي�س الكيان ال�صهيوني ا اأر�س الواقع، نظراً لتخبطها، مع ا

نه  ب������اأن ير�صح نف�صه رئي�صاً لهذا الكيان، فهذا الرف�س لم يكن لعدم اقتناعه بهذه الدولة، بل الأ

ال يجيد العمل ال�صيا�صي، ويريد التفرغ للعلم.

أر�������س الواقع بين اأفكاره   وبذل������ك ل������م ي�صتطع هذا العالم الف������ذ، اأن يحقق ان�صجاماً على ا

المثالي������ة من حب للعدل والحق وال�صالم، وممار�صتها ب�صكل عملي، اإذ لم ي�صتطع الخال�س من 

أ�صهمت في �صياع  انتمائ������ه العرق������ي اإلى بني جلدته اليهود، بكل ما يحمله من اأفكار عن�صرية، ا

الحقوق وانتفاء العدل وعدم اال�صتقرار في هذه المنطقة.

المراجع
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حت عددًا من اأعداد مجلة العربي التي ت�ص���در �ص���هريًا في الكويت، ي�ص���ادفني  كلما ت�ص���فَّ

باب »ا�ص���تطالع العربي«، الذي لم ينقطع وال مّرة واحدة من اأعدادها التي زادت عن ال�ص���بعمئة 

ع����دد مذ بداأ �ص����دورها ع����ام )1958م(، وفيه ياأخذن����ا الكاتب اإلى اأحد اأ�ص����قاع الدنيا القريبة 

اب الذين طافوا العالم  اأو البعيدة �ص���ارحًا م�ص���اهداته بالكلمة وال�ص���ورة، تمامًا كما يفعل الكتَّ

ل بمجموعها منارًة م�صيئة عن اأحوال العالم و�صعوبه.  نوا م�صاهداتهم في كتٍب نفي�صة ت�صكِّ ودوَّ

ذاعية، حيث ي�ص���طحب المذيُع الم�ص���تمَع  كذلك لم تنقطع برامج الرحالت عن المحطات االإ

���حًا بالكلمة طرائق عي�ش ال�ص���كان وكيفية ت�ص���ييد عمرانهم.  اإل���ى بل���ٍد من بلدان العالم، مو�صِّ

وكلم���ا جل�ص���ت اأمام التلف���از متنقاًل بين قنوات���ه الوثائقية وبرامجه الثقافية، وكلما �ص���اهدت 

ث الرحالة عن اأحوال النا�ش هناك حلوها  فيلمًا عن رحلة اإلى هذا المكان اأو ذاك، وفيه يتحدَّ

ها، اأو تابعت عن الرحالت في الو�ص���ائل المقروءة والم�ص���موعة والُم�ص���اهدة، اأ�ص���عر باأهمية  وُمرِّ

ماكن  ل في عوالمه، فقد اأتاح لنا زيارة مئات االأ اأدب الرحالت وروعته، ن�صتزيد من زاده، ونتجوَّ

دون اأن نب���رح مقاعدن���ا اأو نغ���ادر بلداننا. في ه���ذه المقالة اأتحدث ع���ن اأدب الرحالت العربية 

ر كرام  آماًل اأن يتذكَّ المكتوب���ة منذ ن�ص���وئه وازدهاره و�ص���واًل اإلى واقعه الماأزوم في عالم الي���وم، ا

فوا اإلى ما ال يعرفونه، علمًا اأنَّ كل ال�ص���نوات المذكورة في  القارئات والقراء ما ن�ص���وه، واأن يتعرَّ

هذا المقال هي �صنواٌت ميالدية.

نبيل تللو

اآفاق المعرفة

اأدب الرحالت من االزدهار اإىل االحت�ضار
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دب، وهو منت�صٌر في كلِّ اأنحاء العالم ودوله بلغاتها المختلفة،  اأدب الرحالت هو اأحد فروع االأ

أم العريقة مثل اللغة العربية، وفيه ينقل الكاتب  نكليزي������ة، ا �ص������واءٌ وا�صعة االنت�صار مثل اللغة االإ

ماكن التي زارها من اأموٍر ج�صام  أو كتاٍب اأو حديٍث �صحفي، ما �صمعه في االأ م������ن خالل مقالٍة ا

واأح������داٍث عابرة، وي�صف عمرانه������ا القديم والحديث، وي�صرح ط������رق موا�صالتها وات�صاالتها، 

أو مّروا بها، �صارحاً عاداتهم  أتوا منها ا ماكن التي ا وي�صتفي�������س بالحديث عن اأ�صول ال�صكان واالأ

قه من طعامهم و�صرابهم وطرائق اإعداده  أيه فيما تذوَّ حزان، مبيِّناً را فراح واالأ وتقاليدهم في االأ

وتقديمه، وي�صير اإلى تطلُّعاتهم واآمالهم باأ�صلوٍب يختلف من كاتٍب اإلى اآخر، ونهٍج متباين يحدده 

������ه اإليهم، اإذ اإنَّ كّل واحٍد منه������م ي�صيف نكهة خا�صة  نوعي������ة الق������راء والم�صاهدين الذين يتوجَّ

أّدق المراجع للح�صول على  لن�ص������ه في اأدب الرحالت، ومن ث������ّم فاإنَّه يَُعدُّ اأحد اأهّم الم�صادر وا

المعلومات الجغرافية والتاريخية واالجتماعية واالقت�صادية، اإذ اإنَّ الكاتب قد ا�صتقى معلوماته 

م������ن م�صاهداته المبا�صرة، موّثقاً اإياها بالكلمة المنا�صبة ذات الجر�س العذب والمعنى العميق، 

بي�س  ال له������ا بال�صورة الوا�صحة التي كانت ر�صماً في وقٍت بعي������د، و�صارت باللونين االأ وم�صجِّ

لوان وباهرة الو�صوح اإلى  �ص������ود في زمٍن اأحدث، وملّونة بعد ذلك، لت�صبح حالي������اً رائعة االأ واالأ

ديب واللغوي الم�صري الدكتور  �صل؛ ولهذا فقد عدَّ االأ ن تتفوَّق على الم�صه������د االأ
درج������ٍة تكاد اأ

حاً ذلك في  دب العربي، مو�صِّ �صوق������ي �صيف )1910- 2005م( اأدب الرحالت من اأهم فنون االأ

أنَّه، اأي اأدب الرحالت،  كتابه: »الرحالت«، ال�صادر عام )1956م( عن دار المعارف بالقاهرة، با

دب، والمق�صود ه������و تهمة ق�صوره في فنِّ  خي������ر ردٍّ على التهمة التي طالم������ا اتهم بها هذا االأ

الق�ص������ة، فمن دون �صك، فاإنَّ م������ن يتهمونه هذه التهمة لم يقروؤوا ما تقدمه كتب الرحالت من 

أكلة لحوم الب�صر، و�صناع ال�صين  ق�ص�������س عن زنوج اإفريقيا وعرائ�س البحر وحجاج الهن������د، وا

ن�صان البدائي. و�صكان نهر الفولغا، وَعَبدة النار واالإ

������ه ي�صمُّ اأدب  وال يقت�ص������ر اأدب الرح������الت على و�صف مجريات الرحل������ة واأحداثها، بل اإنَّ

ربعين  الق�ص�س الخيالية وال�صير ال�صعبية، من قبيل �صندباد ومغامراته العجيبة، وعلي بابا واالأ

بي العالء المعري، ف�صاًل  حرام������ي، وق�صة ابن طفيل عن حي بن يقظان، ور�صالة الغف������ران الأ

أ�صطورة  ن�صاني، مثل: ا دبية الكبرى التي ُكِتبت على مدى التاريخ االإ عن المالحم ال�صعري������ة واالأ

غريقية، و�صيرة اأبي زيد الهالل������ي العربية، اإذ اإنَّها  ودي�ص������ا االإ جلجام�������س البابلي������ة، وملحمة االأ

ن  د، وتت�صمَّ ت�صتن������د في حبكتها اإلى مجريات رحلة يقوم بها بطٌل فري������د لتحقيق غر�سٍ محدَّ

وقائع تاريخية و�صخ�صيات حقيقية في وقتها، وبنى عليها كاتبها اأحداثاً من ن�صج خياله لزيادة 
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كبر �صريحٍة من النا�س، ومن ثّم فهي �صجٌل لق�صايا المجتمع وتطلعاته في  ت�صويقه������ا وجذبها الأ

وقات. وقٍت من االأ

أبو الح�صن الم�صعودي  ولتاأكيد اأهمية اأدب الرحالت، فقد قال الرحالة والموؤرخ والجغرافي ا

م  خبار من اإقليمه، كمن ق�صَّ )896- 957م(: »لي�س من لزم جهة وطنه وقنع بما نمى اإليه من االأ

آثار  �صفار، وا�صتخرج كل دقيق من معدنه، وا أيامه تقاذف االأ ع بين ا قطار، ووزَّ عمره على قطع االأ

كل نفي�ٍس من مكمنه«.

ع قاعدة  ر ال�صفر واالنتقال قد زاد من اأهمية التوا�صل بين الب�صر، وو�صَّ نَّ تي�صُّ
أ ا ال �صكَّ فيه ا وممَّ

آفاٍق بعيدة، ففي حين كان  الة المعا�صرين، و�صاعف من خياراتهم للو�صول اإلى اأماكن نائية وا الرحَّ

ذون رحلة يتيمة في حياته������م، ويتكبَّدون عناء الرحلة ووعثاء ال�صفر  رحال������ة الع�صور ال�صابقة ينفِّ

الة ع�صرنا الحالي اأمامهم فر�س كثيرة لل�صفر اإلى  و�ص������ط مخاطر وم�صاقَّ ال ح�صر لها، ف������اإنَّ رحَّ

اأماكن عدة على مدى �صنواٍت عديدة، ما يوؤدِّي تالياً اإلى ن�صر المزيد من كتب اأدب الرحالت.

فمكتبتن������ا العربية تزخر بكثيٍر من كتب اأدب الرحالت، وت�صمُّ تنوعاً جمياًل يكاد اأن يغطي 

العال������م بكامله، وهي لي�صت مق�ص������ورة على جيٍل اأو جن�ٍس معيَّن، ومن ث������ّم فاإنَّ اأدب الرحالت 

نَّ 
دب، الأ أركانه، وهم������ا بالترتيب الرحلة واالأ ي�صتوع������ب الجميع، طالم������ا التُِزَم باأهم ركنين من ا

الرحل������ة بم�صاقها ه������ي االنطالقة الفعلية نحو الكتابة عن كلِّ ما �صيح�صل فيها، وهنا يلجاأ كلُّ 

أو �صعراً كما فعل ِقلٌَّة منهم. �صافة نكهته الخا�صة لن�صه في اأدب الرحالت نثراً، ا كاتٍب الإ

تاريخ الرحلة العربية

آدم، فاإنَّ العربي �صاكن  ر�س منذ خلق اهلل ا ن�صان في اأغلب بقاع االأ ������ل ديدن االإ اإذا كان التنقُّ

ل منذ اآالف ال�صنين بحكم طبيعة  البادي������ة في �صبه الجزيرة العربية وما جاورها كان دائم التنقُّ

الحي������اة، التي ترتبط اأول ما ترتبط بالماء وال������كالأ وال�صيد والتجارة، وقد ذكر القراآن الكريم 

يتان 1، 2  ـــْيِف} )االآ ـــَتاء َوال�شَّ ياَلِفِهْم ِرْحَلَة ال�شِّ * اإِ ياَلِف ُقَرْي�ٍص  رح������الت قري�س ال�صهيرة: {اِلإِ

ر�س، ومن  �ص������ورة قري�س(، كما دعا ف������ي موا�صع كثيرة اإلى ال�صفر والترح������ال وال�صرب في االأ

نعام 11(. وترد كلمة  ِبيَن}، )االأ ْر�صِ ُثمَّ انُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
يُروْا ِفي االأَ ذلك: {ُقْل �شِ

ْنَهاَر}، 
َر َلُكُم االأَ َر َلُكُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِباأَْمِرِه َو�َشخَّ آياٍت عدة، منها: {َو�َشخَّ الُفلك في ا

نهم �صنع������وا ال�صفن واأبحروا  نَّ الع������رب كانوا على علٍم بها، الأ
أ )اإبراهي������م 32(، مم������ا يدل على ا

وتاجروا وا�صطادوا من خيرات البحر.
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داء اأحد اأركان  وياأتي في مقدمة الرحالت، الحجُّ اإلى بيت اهلل الحرام في مكة المكرمة الأ

�ص������الم الخم�ص������ة، التي هي فري�صٌة على كلِّ م�صلم، ما ا�صتط������اع اإلى ذلك �صبياًل؛ وقد كثرت  االإ

الكتب التي تتناول و�صف الحج وما �صاهده الحاج الم�صافر في طريقه. وكذلك الترحال طلباً 

للعلم، حتى اإنَّ الر�صول الكريم قد دعا النا�س اإلى طلب العلم ولو في ال�صين.

ن الم�صلمين كان������وا في �صغٍل بالر�صالة  وق������د كانت الرحالت في زم������ن الر�صول محدودة، الأ

واإر�ص������اء قواعدها وتثبيت اأقدامها في الجزيرة العربية اأوالً، غير اأن رحلتين قد حدثتا وكانتا 

ولى هجرة نفٍر منهم اإلى الحب�صة، والثانية هجرته عليه ال�صالة  همية، االأ على قدٍر كبيٍر من االأ

أ�صكالها - ن�صاطاً في  وال�صالم وم�صلمو مكة المكرمة اإلى المدينة المنورة، ولكنها �صهدت - بكل ا

دت اأعمدة الدين الوليد، �صعوا اإلى اإهدائه للعالم كلّه،  عه������د الخلفاء الرا�صدين، فبع������د اأن توطَّ

قط������راً بعد قطر، فتقدموا اإلى ال�صام وم�صر والعراق وفار�س، ثم �صمال اإفريقيا غرباً، واأعقب 

آ�صيا  ندل�س وبالد الرو�س وا ذل������ك التوجه �صرقاً اإلى ما وراء النهر والهند وال�صين، وتال ذلك االأ

ول لهذه الفتوحات، وما كانت الجيو�س  ������د االأ ال�صغ������رى، وقد كانت الرحلة ورجالها هي الممهِّ

قطار اإال بف�صل الرحالة والتجار والمالحين وهواة  �صالمية قادرة على طي القفار ودخول االأ االإ

�صالم اإلى كلِّ اأنحاء العالم. �صفار، الذين �صّهلوا مهمة االنطالق براية االإ االأ

يام ليعود دورها من جديد في�صبح تالياً للفتح،  كان دور الرحل������ة �صابقاً على الفت������ح، ودارت االأ

دارة والمالية والعلماء والفقهاء وعمال البريد  فقد تطلب التو�صع توالي اإر�صال الر�صل وموظفي االإ

والخ������راج والجزية، ولذلك كان ال بد من اأن يوا�ص������ل رجال الرحلة مهمتهم التاريخية والجغرافية 

المهمة، فعملوا على اكت�صاف البلدان الجديدة بمدنها وقراها، وما يقت�صي ذلك من معرفة الم�صالك 

�صا�س الذي انبثق عنه اأدب الرحالت ودعائم  قاليم، وكانت تلك الرحالت االأ الموؤدية اإلى المدن واالأ

عل������م الجغرافي������ا العربية، اإذ اإنَّ طائفًة م������ن الرحالة قد حر�صوا على تدوي������ن م�صاهداتهم، وذكر 

قطار. المواقف المتباينة والمعاناة التي القوها، في حين هم يجولون في البالد ويجوبون االأ

أ�صهموا بما �صجل������وه في توفير معارف تاريخية  نَّ هوؤالء الرحالة قد ا
أ ولي�������س م������ن �صكٍّ في ا

ر�س �صرقاً وغرباً،  وجغرافي������ة واجتماعية وثقافية عظيمة القيمة، من درا�ص������ة المعمور من االأ

مم  أنهاٍر وبحيرات، والوقوف على ثروات االأ وت�صجي������ل مالمح الت�صاري�س المختلفة من جباٍل وا

ألوان الن�صاط الب�صري. ونجمل كل  وتجارته������ا وعمارتها و�صور العي�س فيها، وم������ا اإلى ذلك من ا

تية مرتَّبة ح�صب القرون الهجرية والميالدية: هوؤالء الرحالة ورحالتهم بال�صطور االآ
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القرن الثالث الهجري، التا�سع الميالدي

أبرزهم »ه�صام  ول من هذا القرن من اللغويين، وا كان معظم رحال������ة وجغرافيي الن�صف االأ

الكلب������ي« المتوفى عام )822م(، الذي يَُعدُّ نموذجاً للرحالة الخبير بالجزيرة العربية، وله كثير 

أن�صاب البلدان«.  قاليم، والبلدان الكبير، والبلدان ال�صغير« وا م������ن الموؤلفات، واأهمها: »كتاب االأ

ر�س  نواء« و»ر�صالة في �صفة االأ ألَّف كتاباً عن »االأ �صمعي« المتوفى عام )832م(، ا وجاء بعده »االأ

ر�صين والمياه  وال�صماء والنباتات«، ثم تاله تلميذه »�صعران بن المبارك« الذي و�صع كتاب: »االأ

والجبال والبحار«.

 من الجزيرة العربي������ة يدعى »عرام بن 
ٌّ
وم������ن الذين �ص������اروا على الدرب نف�صه، رج������ٌل اأمي

نَّه كان  يِّ كتاب الأ
أ�صماء جبال تهامة ومكانها«، ولم يرجع فيه اإلى اأ ألَّف كتاب: »ا �صمع« الذي ا االأ

خبيراً بموا�صع الجزيرة العربية جميعها.

م�ص������ار وعجائب البلدان«، ور�صالة:  أم������ا »الجاحظ« المتوفى عام )869م(، فله: »كتاب االأ ا

أ�صماء ال�صلع الم�صتوردة من الهند وال�صين. »التب�صر بالتجارة« ت�صم ا

وهناك »ال�صرخ�صي« المتوفى عام )900م(، له: »ر�صالة في البحار والمياه والجبال، والم�صالك 

�صارة اإلى علم البلدان. خير فيما بعد كثيراً لالإ والممالك«، وقد ا�صتخدم العنوان االأ

ويت�ص������در هوؤالء الرحالة »محمد ب������ن مو�صى المنجم« المتوفى ع������ام )873م(، الذي كلفه 

آ�صيا ال�صغرى للبحث عن كهف اأهل الكهف المذكور في القراآن  ولى اإل������ى ا الواث������ق برحلتين، االأ

الكريم، والثانية مع �صالم الترجمان لزيارة �صد ياأجوج وماأجوج.

وهناك التاجر »�صلمان« الذي اأبحر مراٍت عدة اإلى الهند وال�صين في نحو منت�صف القرن 

أنَّه كان اأحد موؤلفي ق�ص�س ال�صندباد واألف ليلة وليلة  التا�صع الميالدي، ويبدو من خالل كتاباته ا

أكثر منه������ا واقعية. وكذلك »ابن وهب القر�صي« الذي قام برحلٍة اإلى ال�صين  الت������ي هي خيالية ا

ذكرها الم�صعودي في »مروج الذهب«. اأما »اليعقوبي« المتوفى عام )898م(، فقد قام برحالٍت 

ندل�س، واأهم كتبه:  كثيرة امتدت �صرقاً اإلى الهند، وبلغت اأق�صاها برحلته اإلى بالد المغرب واالأ

مم ال�صالفة، وفتوح المغرب، وم�صاكلة النا�س لزمانهم«. أ�صماء االأ »البلدان، والتاريخ، وا

عالق النفي�صة« في مطلع القرن العا�صر الميالدي،  أي�صاً: »ابن ر�صته« وا�صع كتاب »االأ وهناك ا

ر�س، و»ابن الفقيه« وا�صع كتاب »البلدان« في المّدة نف�صها. وفيه و�صف الكون واالأ
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وخاتم������ة رحالة القرن هو »ابن خرداذب������ة« المتوفى عام )913م(، الذي كان مغرماً بال�صفر 

والترح������ال، وطاف بلداناً عدة، وو�صع كت������اب: »الم�صالك والممالك« الذي اعتمد عليه كثيرون 

�صالمي وممالكه. في معرفة م�صالك العالم االإ

القرن الرابع الهجري، العا�سر الميالدي

أبعد، وظه������رت خرائط ومعاجم للبلدان،  آفاٍق ا ف������ي هذا القرن زاد ع������دد الرحالة وو�صلوا اإلى ا

أبو زي������د البلخي« المتوفى عام )934م(، و�صع كتباً عدة ف������ي مختلف علوم ع�صره ومنها  ومنه������م: »ا

الجغرافي������ا، ولك������ن لم ي�صلنا منها �صيءٌ، واإنم������ا وردت اأخباره في فهر�صت اب������ن النديم. وقام »ابن 

�صطخري« المتوفى في نحو  أم������ا »االإ ف�ص������الن« برحلة اإل������ى بالد البلغار في عامي )921، 922م(. ا

العام )962م(، فقد ترك لن������ا كتاب: »الم�صالك والممالك«. وو�صع »قدامة بن جعفر« المتوفى عام 

)949م( كتاب »الخراج و�صنعة الكتابة« الذي اأورد فيه �صورة متعددة المرايا لكلِّ المجتمعات التي 

عاي�صها والبالد التي زارها. اأما »الم�صعودي« المتوفى عام )858م(، فقد و�صع كتاب: »مروج الذهب 

ألَّفه بعد قيامه بعدة رحالت اإلى ال�صرق والغرب ا�صتغرقت نحو ن�صف قرٍن  ومعادن الجوهر«، الذي ا

أو »الم�صالك والممالك« فقد و�صعه »ابن  ر�س« ا أرباع عمره. اأما كتاب: »�صورة االأ من الزمان وثالثة ا

م�صار مّدة تزيد عن ثالثين عاماً. حوقل« المتوفى عام )977م( بعد اأن ارتحل اإلى مختلف االأ

اأما »المقد�صي« المتوفى عام )1000م(، فهو اأعظم الجغرافيين العرب في جميع الع�صور، 

�صالمي من خ������الل كتابه: »اأح�صن التقا�صيم في  أ�صه������م بق������دٍر وافر في ر�صم �صورٍة للعالم االإ اإذ ا

قاليم«. معرفة االأ

القرن الخام�س الهجري، الحادي ع�سر الميالدي

أ�صهر كتبه  أبو الريحان البيروني« المتوفى عام )1049م(، وا أ�صهر رحالة هذا القرن هو: »ا وا

أي�صاً با�صمي:  ه������و: »في تحقيق ما للهند من مقولٍة مقبولة في العقل اأو مرذولة« الذي يُعرف ا

أي�صاً الطبي������ب والرحالة: »ابن بُطالن« المتوفى عام  »تاري������خ الهند« و»الهند الكبير«. وهناك ا

)1066م(، ال������ذي ُحِفظت تفا�صيل رحالت������ه في كتاب عنوانه: »كتاب الربيع« لمحمد هالل. 

أبو عبيد البكري« المتوفى ع������ام )1095م(، فقد و�صع كتاب »الم�صالك والممالك« الذي  أم������ا »ا ا

جمع فيه كثيراً من اأدب الرحالت في ع�صره.

أبو بكر بن العربي« المتوفى عام )1148م(، قام برحلة حج وطلب العلم من اإ�صبيليا  وهناك »ا

ن م�صاهداته في كتاب حمل عنوان: »ترتيب الرحلة للترغيب في الملة«. ندل�س، ودوَّ في االأ
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القرن ال�ساد�س الهجري، الثاني ع�سر الميالدي

دري�ص������ي« المتوفى عام  أ�صه������ر رحالة ه������ذا الع�صر ه������و: »االإ وا

فاق«،  )1165م(، ال������ذي ترك لنا »نزه������ة الم�صتاق في اخت������راق االآ

ول في عل������م البلدان عّدة قرون،  وكان ه������ذا الكتاب دليل اأوروبا االأ

بحاث والرح������الت اال�صتك�صافية والبعثات  واعتمدت عليه مئات االأ

أبو حامد الغرناطي« المتوفى عام )1169م(،  أي�صاً »ا العلمية. وهناك ا

ندل�������س وو�صع كتابين على  الذي ط������اف بلداناً عدة انطالقاً من االأ

لباب ونخبة  همي������ة الجغرافية، وهما: »تحفة االأ درجٍة كبيرة من االأ

عجاب، والمعرب عن بع�������س عجائب المغرب«. اأما »ابن جبير«  االأ

�صفار«، الذي ن�صره  خبار عن اتفاقات االأ المتوف������ى عام )1229م(، فقد و�صع كت������اب: »تذكرة االأ

الم�صت�صرق������ون با�صم: »رحلة ابن جبي������ر«. وكتب »الهروي« المتوفى ع������ام )1215م( عدة كتٍب 

ر�س ذات الطول والعر�س«. �صارات اإلى معرفة الزيارات، ومنازل االأ اأهمها: »االإ

القرن ال�سابع الهجري، الثالث ع�سر الميالدي

اأكثر رحالة هذا القرن �صهرًة هو: »عبد اللطيف البغدادي« المتوفى 

مور الم�صاهدة  فادة واالعتب������ار في االأ ع������ام )1232م(، الذي كتب: »االإ

والحوادث المعاينة باأر�س م�صر«، وفيه يبين اأحوال م�صر اإبان زيارته 

كثر �صهرًة منه هو: »ياقوت الحموي« المتوفى عام )1229م(،  له������ا. واالأ

������ه قد جمع بين  فه������و اأح������د الوجوه الم�صيئة ف������ي تاريخ العرب، اإذ اإنَّ

������ف كتباً عدة اأهمها كتابان   كثيرة، �صنَّ
ٍ
مع������ارف كثيرة واأبحر في علوم

دباء، ومعجم البلدان« القامو�س الجغرافي الذي قيل  هم������ا: »معجم االأ

عن������ه اإنَّه من اأعظم كتب الجغرافيا ف������ي القرنين الثاني ع�صر والثالث 

ندل�صي« المتوفى  ديب والرحالة »ابن �صعيد االأ ع�ص������ر الميالديين. وال يقلُّ �صهرًة عنهما الموؤرخ واالأ

ندل�س، التي اأبدع في  ع������ام )1260م(، الذي اعتم������د عليه كثيرون في ا�صتق�صاء اأخبار ومعال������م االأ

غرب في حلي المغرب«، كما و�صع كتاباً عن رحلته وم�صاهداته في الم�صرق: 
ُ
تدوينها في كتاب: »الم�

رب المحيط بحلي ل�صان  �ص������رق في حل������ي الم�صرق«، وقد جمعهما في كتاٍب واحد: »فل������ك االأ
ُ
»الم�

ر�س في طولها وعر�صها«. أي�صاً كتاٌب مهم في علم الجغرافيا: »ب�صط االأ العرب«، وله ا
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أي�صاً: »الَعبَْدري« المتوفى عام )1301م(، الذي قام برحلٍة اإلى مكة  ومن رحالة هذا القرن ا

أو »الرحلة المغربية« و�صف فيه المدن  ن م�صاهداته في كتاب: »رحلة العبدري« ا المكرمة، ودوَّ

والطرق و�صبل العي�س في الطريق اإليها.

القرن الثامن الهجري، الرابع ع�سر الميالدي

ا�صتم������رَّ اأدب الرحالت بن�صاٍط ملحوظ في القرن الثامن الهجري، وياأتي في مقدمة كتَّابه 

أبو الفداء« المتوفى ع������ام )1332م(، كان اأميراً على  ال�صاع������ر والموؤرخ والجغرافي والرحالة »ا

ألَّف كتب������اً نفي�صة، منها: »المخت�صر في تاريخ الب�صر، وتقويم  دم�ص������ق، ثم اأ�صبح �صلطان حماة، ا

دي������ب التون�صي »التِّجاني« المتوفى  البل������دان، والموازين«. وفي المّدة نف�صها انطلق الفقيه واالأ

������ل انطباعاته في كتاٍب نُ�ِصر عام  مة، و�صجَّ ع������ام )1319م( ف������ي رحلٍة من تون�س اإلى مكة المكرَّ

أ�صار اإليه الدكتور عبد الرحمن حميدة في كتابه: »اأعالم الجغرافيين العرب«. )1958م(، وا

طالق فهـــو: »ابن بطوطة«  اأمـــا اأ�شـــهر الرحالة العـــرب على االإ

المتوفـــى عـــام )13�5م(، الـــذي طاف في القـــرن الثامن الهجري 

معظم البالد الم�شكونة المعروفة قبل �شبعة قرون، ما عدا بع�ص 

وروبية، وبلغت الم�شافات التي قطعها في رحالته راكبًا  البلدان االأ

على جمل اأو مبحرًا في �شفينة زيادة على )120( األف كم انطالقًا 

من م�شـــقط راأ�شـــه طنجة في المغـــرب، وجرت بيـــن عامي )1325 

ل تفا�شيل م�شاهداته في  – 1354م(، اأي نحو ثالثين عامًا، و�شـــجَّ
�شفار«، فهو  م�شـــار وعجائب االأ كتاب: »تحفة النظار في غرائب االأ

بحـــقٍّ وحقيقـــة يتبواأ مكانـــة: »عميد الرحالة العـــرب« اإن لم يكن 

عميد رحالة العالم.

ديب الفيل�ص������وف الموؤرخ »ابن خلدون« المتوف������ى عام )1406م(، الذي  نَّ الفقيه االأ
أ وم������ع ا

ث عن علم االجتماع م������ن خالل كتابيه: »مقدمة ابن خلدون،  ل من تحدَّ وَّ
أ ق������د ذاع �صيته هو ا

أيام العرب والعجم ومن عا�صرهم من ذوي ال�صلطان  أ والخبر في ا وكتاب الِعبر وديوان المبتدا

ل م�صاهداته في كتاب:  أنَّه ا�صتهر اأي�صاً برحالته التي طاف بها بلداناً عدة، و�صجَّ كبر«، اإال ا االأ

»التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً و�صرقاً« الذي جمع فيه �صيرته الذاتية مع م�صاهداته في 

البلدان التي زارها.
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القرن التا�سع الهجري، الخام�س ع�سر الميالدي

ف اأدب الرحالت عن تقديم المزيد م������ن المعارف واالكت�صافات في هذا القرن،  ول������م يتوقَّ

ع�صى  فق������د برز من كتَّابه: »القلق�صندي« المتوفى عام )1419م(، تاركاً كتابه ال�صهير: »�صبح االأ

ن�صا«، الذي اأورد فيه - اإل������ى جانب �صنعة الكتابة - معلوماٍت وافرة عن اأجزاء  ف������ي �صناعة االإ

ار، فهو  �صالمي جمعها م������ن م�صادر عدة ومن روايات بع�س الرحالة وال�صفَّ الوط������ن العربي واالإ

يَُع������دُّ بذلك ناقاًل للمعلومة الجغرافية والتاريخية ع������ن م�صر و�صورية ب�صكٍل خا�س، وعن بقية 

�صالمي ب�صكٍل عام. العالم االإ

ون�صير اإلى التاجر والرحالة »خليل الظاهري« المتوفى عام )1468م(، الذي تقلَّد منا�صب 

حكومي������ة �صامية في ال�صلطنة المملوكية، وو�ص������ع كتاب: »زبدة ك�صف الممالك في بيان الطرق 

والم�صالك«، الذي يَُعدُّ تقويماً ر�صمياً لممتلكات دولة المماليك.

�صل  ندل�صي االأ أ�صهر رحالة ه������ذا القرن فهو: »الح�صن بن محمد ال������وزان الفا�صي« االأ أم������ا ا ا

فريق������ي« المتوفى في نحو عام )1537م(، الذي طاف بلداناً عدة،  والمع������روف با�صم: »ليون االإ

أ�صهرها: »و�ص������ف اإفريقيا« الذي و�صف مناطق عدة فيها و�صفاً دقيقاً، ويَُعدُّ  وكت������ب عدة كتب ا

أوائل القرن ال�صاد�س ع�صر الميالدي. من اأهم المراجع التي ُكِتبَت عن هذه القارة في ا

ما بعد القرنين العا�سر الهجري، ال�ساد�س ع�سر الميالدي

تراجعت الرحالت بعد القرن العا�ص������ر الهجري، ال�صاد�س ع�صر 

الميالدي، و�صهد اأدب الرحالت ذبوالً في القرون الثالثة التالية في 

أ�صكال  ظلِّ الحكم العثماني للدول العربية، كما هي الحال في مختلف ا

التاأليف العربي، ولم ي�صلنا من هذه المرحلة �صوى عدٍد �صئيل جداً 

�صة،  ماكن المقدَّ �صرحة واالأ من الرحالت التي رحل اأ�صحابها اإلى االأ

منها رحل������ة المغربي »عبد اهلل المراك�ص������ي العيَّا�صي« المتوفى عام 

ألَّف كتابه: »ماء الموائد« المعروف  )1679م(، الذي �صافر اإلى مكة، وا

با�صم »الرحلة العيا�صية«. والثانية هي رحلة ال�صيخ المت�صوِّف »عبد 

�صتانة وم�صر والحجاز وفل�صطين والعراق  الغني النابل�صي«، المتوفى عام )1731م(، الذي زار االآ

ن�صية في الرحلة القد�صية، والحقيقة  ن م�صاهداته في كتٍب عدة، منها: »الح�صرة االإ ولبنان، ودوَّ

والمج������از في رحلة ال�ص������ام م�صر والحجاز«. وا�صتمرَّ اأدب الرحالت ف������ي الذبول حتى النه�صة 
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العربي������ة الحديثة، ليعود اإلى �صابق عهده من الن�صاط في القرنين الثالث ع�صر الهجري، التا�صع 

وروبي لوطننا  ع�ص������ر المي������الدي، نتيجة انفتاح العرب على الغ������رب بعد الغزو اال�صتعم������اري االأ

أكثر مم������ا �صدر في القرون ال�صابقة  العرب������ي، ف�ص������در في هذا الع�صر من كتب اأدب الرحالت ا

مجتمعة، ونقتطف منه بع�س الرحالت فح�صب على �صبيل المثال:

- الرّحال������ة التون�صي »محمد بن عمر التون�ص������ي«، المتوفى عام )1857م(، عا�س في تون�س 

ن م�صاهداته في كتاب: »ت�صحيذ  وم�صر، قام برحلٍة اإلى ال�صودان ا�صتغرقت ثماني �صنوات، ودوَّ

ذهان ب�صيرة بالد العرب وال�صودان«. االأ

�صالحي الم�صري »رفاعة رافع الطهطاوي«، المتوفى عام )1873م(، له كتاب »تخلي�س  ديب االإ - االأ

أو: »الديوان النفي�س في اإيوان باري�س« الذي �صدر عام )1905م(، وفيه  بريز في تلخي�س باريز« ا االإ

و�صف م�صاهداته في فرن�صا حينما كان مبتعثاً اإليها بين عامي )1821 – 1832م(.

دي������ب اللبناني »اأحمد فار�س ال�صدياق«، المتوفى عام )1887م(، جاب اأقطاراً عدة في  - االأ

ن م�صاهداته في مقاالٍت  �صم������ال اإفريقيا واأوروبا، وو�صف عادات وتقاليد �صكانها ولغاتهم، ودوَّ

بال�صحف والمجالت، وكتب عدة موؤلفات، منها: »كتاب الرحلة المو�صومة بالوا�صطة في معرفة 

ولى في تون�س عام  اأح������وال مالطا وك�ص������ف المخبا عن فنون اأوروبا«، الذي �صدرت طبعت������ه االأ

)1867م(، و�صدر فيما بعد في كتابين منف�صلين.

آ�صيا بين م�صر واليابان، من  - الرحال������ة الم�صري »محمد ثابت« له كتاب »جولة في ربوع ا

م�صاهدات �صائح م�صري«، الذي نُ�ِصر عام )1932م(.

ديب اللبناني: »اأمين الريحاني« المتوفى عام )1940م(، ارتحل اإلى اأمريكا، ومنها اإلى  - االأ

الجزيرة العربية والعراق والمغ������رب، وكتب م�صاهداته في كتب: »ملوك العرب، وقلب العراق، 

ق�صى«. وقلب لبنان، والمغرب االأ

- الرحال������ة اللبناني »�صكيب اأر�صالن«، المتوفى عام )1946م(، ارتحل اإلى الجزيرة العربية 

ن م�صاهدات������ه في كتاب: »الرحلة الحجازية الم�صماة االرت�صامات اللطاف في خاطر الحاج  ودوَّ

ولى عام )1931م(. اإلى اأقد�س مطاف«، و�صدرت طبعته االأ

ى عام )1998م(، له كت������اب: »حلٌّ وترحال -  مي������ن«، المتوفَّ دي������ب اللبنان������ي »ح�صن االأ - االأ

ذكري������ات«، الذي �صرد فيه م�صاهداته ف������ي لبنان و�صورية والعراق وم�ص������ر وباك�صتان والعراق 

ولى عام )1999م(. واإيران واأمريكا، و�صدر في طبعته االأ
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- الرحال������ة ال�صوري »عدنان تللو«، المتوفى عام )2009م(، طاف معظم اأرجاء العالم على 

ن م�صاهداته في كتاب: »55 األف  دراج������ٍة نارية في خم�صينيات و�صتينيات القرن الع�صرين، ودوَّ

كم على دراجٍة نارية«، الذي �صدر في جزاأين في ال�صبعينيات.

- الرحال������ة ال�صوري »عدنان عزام«، المولود عام )1957م(، طاف معظم اأرجاء العالم على 

ن م�صاهداته ف������ي كتاب: »اال�صتغراب معرفة  �صه������وة جواد بي������ن عامي )1982 – 1986م(، ودوَّ

ول منه عام )2010م(، و�صدر الجزء الثاني عام )2014م(  خر« الذي �صدر الجزء االأ الذات واالآ

عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب بدم�صق.

نَّ اأدب الرحالت قد تراجع كثيراً منذ القرنين الخام�س ع�صر الهجري، الحادي والع�صرين 
أ غير ا

الميالدي، وكاد اأن ي�صبح، اإن لم يكن قد اأ�صبح، تراثاً فح�صب، وكاد هذا ال�صرب من �صروب الكتابة 

نَّ ع�صر ال�صياحة هو من الت�صميات 
أ ف������ي ثقافتنا العربية اأن يُن�صى، فال جديد يُ�صاف اإلي������ه، فمع ا

نَّ ذلك لم يرافقه ن�صاٌط في كتابة اأدب الرحالت، ولعلَّ 
أ الت������ي تُطلق على الع�صر الذي نعي�صه، اإال ا

ال�صب������ب الرئي�س ف������ي ذلك اإنما يعود اإلى ت�صهيالت ال�صفر واإمكان������ات االنتقال التي �صارت متاحة 

أو  مم والعباد، �صواء بال�صفر المبا�صر، ا حوال االأ أتاح لهم الم�صاهدة المبا�صرة الأ لكثيٍر من النا�س، ما ا

فالم الوثائقية ومقاطع الفيديو؛ التي  عالم بتقنياتها الهائلة التي تتيح م�صاهدة االأ عب������ر و�صائل االإ

ر�س، وجعلت المرء يطوف العالم  غلب �صعوب االأ جعل������ت من العالم قريًة �صغيرة، وكتاباً مفتوحاً الأ

أو تجاهله، ومن ثّم فقد انتفت الحاجة اإلى  مكان اإنكاره ا دون اأن يغادر مكانه، وهذا واقٌع لي�س باالإ

كتاب������ة اأدب الرح������الت والح�صول على المعلومات من خالله، ولكن، وف������ي الوقت نف�صه، لي�س في 

أو تجاهله. مكان اال�صتغناء عنه ا االإ

ولتاأكيد هذا الراأي، فلم اأعد اأرى في مكتبتنا العربية حالياً الوفرة والتنوع في كتب اأدب الرحالت 

أ�صاهد - في حدود  كما كانت عليه �صابقاً، وفي ال�صنوات الع�صرين التي مرت على القرن الحالي لم ا

أ�صرار ومفاتيح« للدكتور  ما اأعلم من كتب - �صوى عدٍد �صئيٍل من كتب اأدب الرحالت، منها: »الهند ا

»اإيه������اب ال�صريف« وقد �صدر عام )2002م( عن المجل�س الهندي للعالقات الثقافية في نيودلهي، 

ندل�������س، والربع الخالي«  و»عي������ٌن وجناح رحالت في الجزر الع������ذراء، زنجبار، تايالند، فيتنام، االأ

ماراتية اأبي ظبي  لل�صاع������ر الُعماني »محمد الحارثي«، وقد �صدر عام )2004م( ف������ي العا�صمة االإ

ندل�س« للدكتور »علي اإبراهيم  حل في المغرب واالأ �صمن �صل�صلة الرحلة العربية الحديثة، واأدب الرِّ

ولى عام )2013م(،  الك������ردي«، من اإ�صدارات الهيئ������ة العامة ال�صورية للكتاب بدم�صق، الطبع������ة االأ

عالمي اللبناني: »�صامي كليب« ال�صادر عام )2018م(، و»الرحلة  و»الرحالة: هكذا راأيت العالم« لالإ
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ردن، ال�صعودية، البحرين، ولبنان«، للرحال������ة ال�صيني »تان جيو الب«،  ال�صيني������ة لبالٍد عربي������ة: االأ

ردن عام )2019م(. تحرير الدكتور منال العقباني، �صدر عن دار ال�صروق باالأ

واإذا كان هن������اك من يق������ول اإنَّ التاأليف العربي قد تراجع ب�صكٍل عام في هذه المّدة ولي�س اأدب 

جيبه اإنما قد ح�صل ذلك لوجود م�صادر اأخرى اأحدث للح�صول على المعلومات، 
الرحالت فح�صب، اأ

واأ�صب������ح الكتاب ب�صكله الورقي اأحد م�صادر المعلوم������ات ولي�س الم�صدر الوحيد فح�صب، وينطبق 

مر على كتب اأدب الرح������الت - مو�صوع مقالتنا - التي زاحمتها تقنيات اأحدث جعلت من  ه������ذا االأ

أبداً، تلك القرية الت������ي ت�صتحق اكت�صافنا لها وارتحالنا بين  أنَّها �صتظل، ا كوكبن������ا قري������ًة �صغيرة، اإال ا

�صعابها، والكتابة عنها ب�صغٍف ال ينتهي اإلى اأق�صى ما يمكن اأن تتيحه المتعة والمغامرة.

*  *  *
طراف ومتباعد  لقد ر�صمت - في هذه المقالة- لوحًة عن اأدب الرحلة العربية مترامي االأ

أنَّها لي�صت اأكثر من �صمعٍة خافتة في  الم�صافات، وهي واإن لم تكن �صاملة تماماً اأو مكتملة، اإال ا

عال������م اأدب الرحالت العربي الوا�صع، الذي ه������و كنُز من المعارف التاريخية، يحت�صد بالثروات 

ر �صفحاتها رجاٌل مخل�صون  التي تنتظر الك�صف عنها، ومعر�ٌس كبير ي�صمُّ اأعماالً عظيمة، �صطَّ

أ�صداء، هياأهم اهلل عزَّ وجل كي يقتحموا المجهول، فوهبوا اأعمارهم ونور عيونهم لهذه المهام  ا

ن�صانية. واإذا كان  نت من حفر ا�صم العرب بين اأهم بناة الح�صارة االإ التاريخية الجليلة، التي مكَّ

أنَّه قد دخل في �صباٍت عميق حالياً، ولكن - ولح�صن الحظ  هذا قد حدث في وقٍت م�صى، اإال ا

د  ع والتوحُّ ر�س، لكنها متباعدة، وتحتاج اإلى التجمُّ -ال ت������زال له قوى حقيقية موجودةٌ على االأ

ك������ي ينطلق زخمها لبعثه من مرقده، واإيقاظه من �صباته، وب������ثِّ الحياة فيه من جديد، واإعادة 

دب العربي. ئاً على عر�س اأحد �صنوف االأ و�صعه في مكانه ال�صحيح، متبوِّ

المراجع
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ر�ض، وهم بر�عُم �إن�س���انية متفتح���ة من �أزهار يفوح 
طف���ال ع�س���افير �لجنة ومالئكة �لأ �لأ

طفال مخلوقات بريئ���ة وذكية وفطنة على �لرغم من  عطره���ا في رو�ض �لحياة �لخ�س���ر�ء. �لأ

حد�ثة عمرهم في �لحياة، لهم عالمهم �لخا�ض و�لجريء و�سط كلمات مترجمة في �سفحات 

م�سل�س���ل كرتوني، وف�س���ائهم �لمالئكي �س���ارح في روح �ل�س���ورة �لتي تعبر عن ماهية �لم�سل�س���ل 

وهويت���ه. تندم���ج �لكلمة و�ل�س���ورة �لكرتونية في بوتق���ة و�حدة، وتتفاعالن فيم���ا بينهما �أمام 

�أنظارهم. 

ثقافة ال�صورة الكرتونية

أنموذج للر�سم على اللوح،  أو ا الكرت������ون هو ر�سم بحجم كامل على ورق مقوى كدرا�سة ا

جزاء  لواح الج�سية رابطاً بدقة عالية الأ أو الزجاج الملون اأو علم الن�سيج، ا�ستُخدم في اإنتاج الأ ا

أثناء ر�سمها على الج�ص الرطب؛ ويت�سمن ثقوباً على طول  الم�ستخدمة في تكوين اللوحة في ا

أو يُنف�ص على الكرتون، ثم يم�سك   يُرمى ا
)1(

الخط������وط العري�سة للت�سميم; وكي�ساً م������ن ال�سخام

أنواع الكرتون التي ينتجها الر�سامون مثل  على الجدار تاركاً نقاطاً �سوداء على الج�ص. تحظى ا

 بتقدير كبير بحد ذاتها. تكون الر�سوم الكرتونية 
)2(

كرتون رافييل في لندن، وليوناردو داڤن�سي

على الن�سيج، الملونة بحكم العادة، تتتبَّعها عين الن�ساجين با�ستخدام المن�سج.

�سادي �سميع حمود

اآفاق المعرفة

اأطفالنا بني براءة املا�ضي وعنف احلا�ضر
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ف������الم المتحركة التي اأخرجت  �صرط������ة الفكاهية واالأ �صلوب بين االأ ب�صب������ب ت�صابه االأ

�صارة  مبك������راً، عرف الكرتون با�ص������م الر�صوم المتحركة وكلمة كرتون تُ�صتَْخ������َدم حالياً لالإ

اإل������ى الر�صوم الكرتونية المتحركة والر�صوم الكرتوني������ة العادية، في حين ت�صاعد الر�صوم 

أ�صلوب ا�صتخدم في ال�صور التي تاأتي على �صكل تعاقب �صريع  المتحرك������ة في تو�صيح اأي ا

�صارة اإلى البرامج  لتعط������ي االنطباع بالحرك������ة، فاإن كلمة »كرتون« عادة ما ت�صتخ������دم لالإ

طفال، التي ت�صم ر�صوماً للحيوانات م�صابهًة  فالم الق�صيرة المخ�ص�صة لالأ التلفازية واالأ

أنواعاً اأخرى ذات �صلة.  بطال، وا طفال االأ ن�صان، واأبطاالً خارقين، ومغامرات لالأ ل�صكل االإ

َرت كلمة »كرتون« وا�صتبدلت بكلمة »تون« التي كانت  ف������ي نهاية عقد الثمانينيات، اختُ�صِ

في عام 
 )3(

رنب روجر؟« ت�صم كل مزّيات الر�صوم المتحركة وغيرها من مثل »َمن ورط االأ

)1988م(.

اأثر ال�سورة الكرتونية في الترجمة

طفال ذو �صبغة تراكمية، اأي اإنه ال يظهر  أثبتت الدرا�صات اأن تاأثير م�صل�صالت الكرتون في االأ ا

أو �صهرين، بل هي نتيجة تراكمات يومية توؤدي اإلى نتائج  من متابعة هذه الم�صل�صالت مدة �صهر ا

عظيم������ة، فكيف هي الحال اإذا كانت هذه الم�صل�صالت تعر�������س كّماً كبيراً من العنف والخيال 

وال�صح������ر، وتن�صف المبادئ والعقائد الدينية وال�صماوي������ة باأ�صلوب غير مبا�صر كما في م�صل�صل 

أ�صاليب االنتقام  طفال ا البوكيم������ون؟ وكيف �صتكون هذه النتائج حينما تعلّم هذه الم�صل�صالت االأ

وكيفية ال�صرقة وكل ما يفتح لهم اآفاق الجريمة؟

طفال من الممكن اأن تكون خطراً  أف������الم الكرتون والر�صوم المتحركة الموجهة لالأ اإن ا

فالم  حقيقّياً، وتتحول اإلى �صموم قاتلة، ويكمن وجه الخطر في هذا حينما تكون هذه االأ

�ص������ادرة من مجتمع له بيئته وفكره وقيم������ه وعاداته وتقاليده وتاريخه، ثم يكون المتلقي 

أبناء ح�صارة مغايرة، فاإنه������م بذلك �صيحاولون التعاي�س مع  اأطفال بيئ������ة ومجتمع اآخر وا

عمال واالندماج في اأحداثها واأفكارها، ولك������ن في اإطار خ�صو�صيتهم وهويتهم  ه������ذه االأ

ف������الم والم�صل�صالت في هذه  الت������ي يفر�صها عليهم مجتمعه������م وبيئتهم، فت�صبح هذه االأ

الحال������ة مثل الدواء الذي �ُصنع لداء معين، ثم يُتَناول لدفع داء اآخر، فت�صبح النتيجة داًء 

جديداً.
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الترجمة وال�سورة الكرتونية وجهًا لوجه اأمام عيون اأطفالنا

ولى، وتوؤثر في عقل   تفاع������ل الن�س المترجم م������ع الر�صمة الكرتونية لتطغى الثانية على االأ

الطف������ل البريء وكينونت������ه، فالم�صل�صل الكرتوني ال�صهير »توم وجي������ري«، لوليم هنانا وجوزيف 

باربي������ر خير مثال على تفوق ال�صورة الكرتونية وغياب الكلمة، اإذ اإنه م�صل�صل كوميدي �صامت 

أُنتجت ما بين عامي  ف������ي اأ�صل ن�صه. ي�صم )161( حلقة ذات ر�صوم متحركة كرتونية كوميدية ا

و�صكار؛ ويظهر هذا الم�صل�صل ال�صراع بين القط  )1940-1967م( لل�صينم������ا، وحازت جوائز االأ

ه وليمة  م�صاك بجيري كي يُِعدَّ ت������وم والفاأر جيري، ويتناول مو�صوع الحلقات مح������اوالت توم لالإ

وياأكله، لكنه يهرب دائماً ويراوغه وي�صتفزه ليوقع توم دائماً في ماآزق، وي�صطدم اأحياناً بمنزل 

أثاث المنزل. اأخرج هذا الم�صل�صل  ر ا أو يُك�صِّ الكل������ب �صبايك )وهو اأحد �صخ�صيات ال�م�صل�ص������ل( ا

أنتجه فريد كيمبي.  تلفزيونياً، وو�صع مو�صيقاه �صكوت برادلي، وا

طفال بين براءة الما�سي وعنف الحا�سر الأ

1. براءة الما�شي:

ولى للتلفزي������ون العربي ال�صوري، لمتابعة  حينما كن������ا اأطفاالً، ت�صّمرنا اأمام �صا�صة القناة االأ

طفال  طفال، التي ُقدرت ب�صاعة واحدة فح�صب، وتاأثرنا كثيراً ببرامج االأ الفترة المخ�ص�صة لالأ

ن مو�صوعات هذه الم�صل�صالت  المدبلجة، وتقّم�صنا �صخ�صياتها، وغنَّينا اأغنياتها بكل محبة، الأ

عداء الذين يترب�صون به �صراً، ولعبة  م والدفاع عن الوطن، وطرد االأ ب واالأ تنوعت بين حب االأ

رادة والت�صميم، ولي�س هذا كل �صيء فح�صب، بل  ك������رة القدم واأخالقيتها و�صرورة التحلي ب������االإ

لوان ورونقها، وبراءة �صخ�صياتها في الما�صي. �صعرنا باأن  تمي������زت ال�صورة الكرتونية بروعة االأ

م ودقيق ومن�صبط في اآن معاً.  وقتنا منظَّ
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آنذاك م�شل�شالت ر�شوم متحركة كثيرة، لكن اأوجزنا خم�شًة منها ال�شتعرا�شها: عر�ص التلفاز ا

 :)UFO                                        :اأ- مغامرات الف�شاء )غرندايزر( )باليابانية

 �صل�صلة خيال علمي م������ن المانغا اليابانية من 

أوتاوا، و�صدرت  تاأليف جو ناغاي، ر�صم������ه غو�صكا ا

أيار عام  ول عام )1975م( حت������ى ا ف������ي ت�صري������ن االأ

أ�صهر  )1976م(. يتك������ون من )74( حلق������ة وهو من ا

أُنتجت  الم�صل�ص������الت الكرتونية في العالم العربي. ا

و�ُصجل������ت الدبلج������ة العربي������ة بين عام������ي )1978 

و1979م(، وب������داأ عر�صه في بداية الثمانينيات من 

الق������رن الع�صرين على ال�صا�ص������ات العربية. تتمحور 

فكرة الم�صل�صل حول ال�صراع بين الخير ب�صخ�صية 

داي�صك������ي المحوري������ة قائ������د غرنداي������زر، الملقب 

ب���)ال������دوق فليد( ال������ذي َفَقَد وال������ده ووالدته، ولم 

يب������َق اإال هو واأخته ماري������ا التي نجت بو�صاطة اأحد 

ر�س؛ اأما ال�صر فيتمثَّل بفيغ������ا الكبير، هذا القائد  المخل�صي������ن لكوكب فليد واأخذها اإل������ى االأ

الف�صائ������ي ال�صرير الذي ي�صكن في �صفينته في الف�صاء الخارجي وي�صعى لل�صيطرة على جميع 

كواكب المجموعة ال�صم�صية. 

:) 	 	 	 ب – حكايات عالمية: )باللغة اليابانية:	

 تُلف������ظ بالياباني������ة )مانغ������ا �صي������كاي موكا�صي 

بانا�ص������ي( وتعني )حكاي������ات قديمة م������ن العالم(، 

طفال، يروي في  وهو م�صل�صل ر�صوم متحرك������ة لالأ

كل حلقة ق�ص������ة عالمية من ق�ص�س �صعوب العالم 

أنتجته �صركة داك�س اإنترنا�صيونال اليابانية  وتراثه، ا

في عام������ي )1976 – 1977م(، وُعر�س على 

قناة )طوكي������و برودكا�صتنغ �صي�صتم( في المّدة 

آذار عام 1979م(،  ول 1976 و28 ا بين )7 ت�صرين االأ
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تحت������وي كل حلقة تقريباً على ق�صتين منف�صلتي������ن، مدة كل ق�صة ع�صر دقائق تقريباً. م�صل�صل 

أكيرا  حكاي������ات عالمي������ة م������ن تاأليف مياغي ماريكو )باللغة الياباني������ة :          											( وناغويا ا

نتاج البرامجي  							(. ع������دد حلقاته )154(، دبلجت������ه موؤ�ص�صة االإ 	 )باللغة اليابانية:	

الم�صترك.

ج – بيل و�شبي�شتيان:

 

م�صل�ص������ل ر�صوم متحركة مقتب�س من رواية بيل و�صيبا�صتي������ان )Belle et Sébastien( للكاتبة 

أنتجته �صركتا اإم كيه )MK Company(، وفيزوال 80  . ا
)4(

)Cécile Aubry( الفرن�صي������ة �صي�صيل اأوبري

)Visual 80( الفرن�صيت������ان، باال�صت������راك مع �صركة توهو اليابانية، وه������و مكون من )64( حلقة. 

تتمحور ق�صته حول مغامرات الولد البالغ من عمره �صبع �صنوات الذي يعي�س في قرية تقع قرب 

بي�س الكبير )بيل(. كان �صيبا�صتيان يعي�س  �صل�صلة جبال البيرينيه بين فرن�صا واإ�صبانيا مع الكلب االأ

م������ع الجد �صي�صيل وحفيدته اأنجلوين������ا، اإذ اإنهما اأخبراه عن والدته التي تركته حينما كان طفاًل 

ر�صيعاً، و�صافرت. فيقرر �صيبا�صتيان ال�صفر للبحث عن والدته ومعه كلبه الوفي واللطيف الذي 

أنه �صرير الطباع.  هرب من اأهل القرية وال�صرطة بعد اأن طاردوه واعتقدوا ا
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د- توم �شوير: 

 

م�صل�ص������ل ر�صوم متحركة يابان������ي من اإخراج هيرو�صي �صايتو، مكون من )49( حلقة. بُثَّ اأول 

 »مغامرات توم �صوير«. 
)5(

م������رة في عام )1980م(، وهو مقتب�������س اأ�صاًل من رائعة مارك توي������ن

ثم������ة اخت������الف طفيف فيما بين ال�صير الدرامي للم�صل�صل و حبكة الرواية، اإال اأن هذا لم يفقد 

نتاج البرامجي الم�صترك الم�صل�صل اإلى العربية.  الم�صل�ص������ل حالوته ومتعته. دبلجت موؤ�ص�صة االإ

 الم�صل�صل اإلى العربية 
)6(

حق������ق الم�صل�صل نجاح مذهاًل. وفي عام )2015( دبلَج مرك������ز الزهرة

 .
)7(

وُعِر�س الم�صل�صل على قناة �صبي�س تون

	 )وُتلفظ كابتن ت�شوبا�شا(: 	 	 �شلي 	 هـ – الكابتن ماجد: ا�شمه الياباني االأ

 

ألع������اب يابانية م�صه������ورة، تحكي ق�صة فريق كرة ق������دم لل�صباب  أنيم������ي و�صل�صلة ا م�صل�ص������ل ا

ردنية �صهير فهد، وقد  أّدت دوره الممثلة االأ طف������ال، وتركز على �صخ�صية ماجد كامل الذي ا واالأ
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نم������ي باللغة العربية، واأحدثت �صجة كبيرة جداً خالل  ألعاب فال�س االأ �ص������درت باال�صتناد اإليه ا

لعاب التي  مّدة طويلة. يع������د الم�صل�صل من اأف�صل الم�صل�صالت في مجال الريا�صة، كما تعد االأ

ولى( التي �صدرت بالعربية، وذلك على  لعاب )اإن لم تكن االأ أوائل االأ أُنتجت باال�صتناد اإليه من ا ا

جهاز )نينتيندو(. 

2. عنف الحا�شر:

و�صط جن������ون الثورة الرقمية والبركان المعرفي في مج������ال االت�صاالت وال�صابكة، ومواقع 

لفية الثانية على م�صراعيها لت�صطير  التوا�صل االجتماعي بجميع �صنوفها، ندخل من بوابة االأ

طف������ال حينما يت�صمرون اأمام �صا�ص������ات التلفزة والف�صائيات  الفو�ص������ى والعبثية على عقول االأ

طفال  ربع والع�صرين �صاعة تقريب������اً، لم�صاهدة برامج االأ طباق الالقطة، على م������دار االأ م������ن االأ

والم�صل�ص������الت الكرتونية بن�صو�صها الجديدة، و�صورها الغريبة عن قيمنا وعاداتنا التي تر�صخ 

داب العامة، والمنافية  ال�صلوكيات الما�صونية من حيث العنف، والم�صاهد المخلة باالأخالق واالآ

للح�صمة التي تخد�س براءة اأطفالنا وحياءهم. 

من هذه الم�صل�صالت الكرتونية المعا�صرة، نذكر ما ياأتي:

اأ. عالم غامبول المده�ص: 

 

أيار  أن�صاأه بن بوكيليه. عر�س اأول مرة في )2 ا م�صل�ص������ل كرتوني من اأ�صل اأمريكي بريطاني ا

أيلول عام )2011م(. ُعر�س  أّول مرة ر�صمياً في )5( ا عام 2011م( في المملكة المتحدة كعينة، وا

أيار بالواليات المتحدة على قناة )كرتون  �صبوع في )9( ا أّول م������رة عالمياً في وقت الحق من االأ ا
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ول )2011م(، اإنه  نت وورك(؛ وعربياً على قناة )كرتون نت وورك بالعربية( يوم )6( ت�صرين االأ

������ه اإلى من يتجاوزون ال�صابعة ويحتوي على عنف خيال������ي؛ فهو �صل�صلة غير عادية توظف  موجَّ

آٍن معاً، ذو �صبغة اأخالقية منحطة. أنماطاً مختلفة من الر�صوم المتحركة، في ا ا

ب. يحيا اأنجيلو: 

 

م�صل�ص������ل ر�ص������وم متحركة تلفازي كوميدي فرن�صي وبريطاني، م������ن اإخراج كلوي ميلر، ومن 

ول، بلغ عدد حلقاته )78( بزمن  اإنت������اج �صركتي )كيك اإنترتينمنت( و)تيم تو(. في المو�ص������م االأ

�صب������ع دقائق، و )46( حلقة بزمن اإحدى ع�صرة دقيقة. في عام )2014(، �صدر اإعالن مت�صمن 

تجدي������د عر�صه ف������ي مو�صم ثالث. يعر�س »يحي������ا اأنجيلو« لمغامرات طفل ف������ي الثانية ع�صرة 

م������ن عمره يحاول التحكم بمجريات حيات������ه با�صتخدام خطط مبتكرة وم�صحكة بم�صاعدة من 

أبيه واأمه واأ�صدقائه وجيرانه في �صبيل تحقيق ماآربه  �صديقيه، �صيروود ولوال. يتفاخر بخداع ا

الخا�ص������ة. ففي اإحدى الحلقات، اأخب������ر �صقيقته باأن ع�صيقها مغرم بها ومن ال�صروري مقابلته 

في المنزل. 

ج. �شتيڤن البطل: 

 واإنتاج 
)9(

وجيندي تراتوف�صك������ي
 )8(

 ه������و م�صل�صل ر�صوم متحرك������ة من تاأليف ريبي������كا �صوغر

َل مرة في 4 ت�صرين الثاني  وَّ
أ اإ�صتديوه������ات كرت������ون نت وورك. بُث على قناة )كرتون نت وورك( ا

أُوِقف  عام )2013م(، وعر�س على )كرتون نت وورك بالعربية( في )3 اآب عام 2014م(، ولكن ا

ول 2016( لوج������ود م�صاهد غير منا�صبة  عر�ص������ه نهائياً عل������ى القناة نف�صها في )10 ت�صرين االأ



193 الـعــدد 689 �شـــباط  2021 

اأطفالنا بين براءة الما�ضي وعنف الحا�ضر

طف������ال. الم�صل�صل عبارة عن درو�س منهجية منظمة ل�صناع������ة طفل متمرد ال يحترم كبيراً  لالأ

د تقبيل اأمه ليلطخ  وال �صغي������راً. فق������د ي�صحك لم�صاهدة �صتيفن يلطخ وجهه بالحل������وى، ويتعمَّ

خده������ا. ولكن �صلوكياته الم�صطربة وروحه االنتقامية ال ب������د اأن تترك ب�صماتها في �صخ�صية 

الطف������ل الم�صتمتع بوقته، وفي النهاية اأ�صبح �صتيف������ن في نظر ال�صركة المنتجة لهذا الم�صل�صل 

طفال بطاًل بت�صرفاته التافهة. وفي اأنظار االأ

د. حورية البحر ال�شغيرة:

في عام )1989م(، ترتيبه الثامن 
 )10(

أنتجته �صركة والت ديزني  فيلم ر�صوم متحركة اأمريكي، ا

والع�ص������رون من �صل�صلة اأفالمها الطويلة المعروفة با�ص������م كال�صيكيات والت ديزني، وهو اإعادة 

 .
)12(

 وجوهن مو�صكار
)11(

أنتجه رون كليمنت�س اإخراج للن�صخة الفرن�صية. كتب الفيلم واأخرجه وا
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عابة القاتلة(:  5. الرجل الوطواط )الدُّ

 

 كاتب الروايات الهزلية الم�صورة المعروفة مثل 
)13(

هى رواية هزلية م�صورة كتبها اآالن مور

ثاء رمزاً للث������اأر، والمراقبون، وتحالف الخارقين، وم�صتنقع، والرج������ل المعجزة، ر�صمها بريان 

غلفة. ن�صرتها �صركة )دي �صي كومك�س( للروايات الهزلية الم�صورة  بوالن������د الم�صهور بر�صوم االأ

أ�صهر ق�ص�س باتمان  ع������ام )1988م(. اإن هذه الرواية الهزلية الم�صورة التي تع������د واحدة من ا

حداث  عمال المهمة، لي�س في الت�صل�صل الزمني لالأ ن، اختيرت بو�صفها واحدة من االأ حت������ى االآ

التي حدثت لباتمان فح�صب، ولكن في الوقت نف�صه في النبذة التاريخية عن الرواية الم�صورة. 

أكثر. يُقبِّل الرجل الوطواط بات غيرل الفتاة  ألواناً كئيبة وواقعية ا اأ�ص������اف بوالند اإلى الكت������اب ا

طفالنا. الوطواط ويحبها. كان هذا الم�صهد �صدمًة حقيقيًة الأ

*  *  *

في هذه الف�صحة الق�صيرة من الزمن، نكون قد �صلطنا ال�صوء على تاأثر الطفل بال�صورة 

أكث������ر من الن�س المترجم، نظراً لتاأثيرها الكبير في روحه من حيث لونها و�صكلها وطريقة  ا

ر�صمه������ا. ويبدو الطفل واقفاً بين ب������راءة الما�صي وعنف الحا�صر. فحريٌّ بنا ب�صفتنا اأهاًل 

طف������ال، فنقربهم قدر  مراقب������ة م������ا ي�صاهده اأطفالنا على الف�صائي������ات التي تبث برامج االأ

نها �صمٌّ حقيقي تقتل  طف������ال الجيدة، ونبعدهم عن البرامج ال�صيئة الأ مكان من برامج االأ االإ

براءتهم ببطء.
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الهوام�ش

ن نتيجة االحتراق غير الكامل للهيدروكربونات.  )1(- ال�صخام: ُحبَيبات من ج�صيمات الكربون، تتكوَّ

)2(- ليون������اردو داڤن�ص������ي )1452-1519 (: كان مو�صوعياً ينتمي اإلى ع�صر النه�صة اإذ كان ر�صاماً، ومهند�صاً، وعالم نبات، 

أ�صهر اأعماله: »الموناليزا«.  وعالم خرائط، وجيولوجياً، ومو�صيقياً، ونحاتاً، ومعمارياً وعالماً اإيطالياً م�صهوراً، من ا

أنمي�صن( يعبِّر عن جميع  رنب روجر؟: هو فيلم اأمريكي كوميدي من النوع )اليف اأك�صن( مع )ا َط االأ )3(- َم������ْن ورَّ

أقلية في م�صتوطنة تدعى )حي الكارتون(. ربعينيات التي تعي�س �صمن ا �صخ�صيات الكرتون في االأ

)4(- �صي�صيل اأوبري )1928-2010(: كاتبة وممثلة ومخرجة فرن�صية، من اأهم اأفالمها: »الزهرة ال�صوداء«.

)5(- مارك توين )1835-1910(: كاتب اأمريكي �صاخر، من اأهم اأعماله: »مغامرات هكلبيري فين«.

)6(- مرك������ز الزهرة: �صركة �صورية تاأ�ص�صت في ع������ام )1985(، متخ�ص�صة في دبلجة الر�صوم المتحركة وبرامج 

نمي في  نمي الياباني، وهي حالياً اال�صتديو الوحيد الذي يُدبلج االأ طف������ال اإلى اللغة العربي������ة وال�صّيما االأ االأ

الوطن العربي من اللغة اليابانية.

�صة في اأفالم وم�صل�صالت  )7(- �صبيب�س تون: تاأ�ص�صت في عام )2000(، هي قناة تلفازية عربية مفتوحة ُمتخ�صّ

طفال. نمي الياباني والفقرات الخا�صة باالأ الر�صوم المتحركة واالأ

)8(- ريبيكا �صوغر )1987-؟(: ر�صامة ر�صوم متحركة وملحنة ومخرجة اأمريكية، من اأهم اأعمالها: »�صتيڤن البطل«.

)9(- جين������دي تراتوف�صكي )1970-؟(:ر�صام ر�صوم متحرك������ة اأمريكي من اأ�صل رو�صي، مدير، وكاتب ومنتج، من 

اأهم اأعماله: » فندق تران�صلفانيا«.

أ�ص�صها والت ديزني عام )1923م(. طفال وترفيهه، ا )10(- والت ديزني: اأكبر �صركات العالم في مجال ت�صلية االأ

)11(- رون كليمنت�������س )1953-؟(:مخ������رج ر�صوم متحركة وكاتب �صيناريو ومنت������ج اأمريكي. وغالباً ما يتعاون مع 

المخرج جون مو�صكر في اأعماله. 

ميرة وال�صفدع«. )12(- جوهن مو�صكار )1953-؟(: مخرج اأفالم كرتونية اأمريكي، من اأهم اأفالمه: »االأ

)13(- اآالن مور )1935-؟(: كاتب روايات هزلي، من اأهم اأعماله: »رمز الثاأر«.

المراجع

1. مجلة ميديل اإي�صت اأون الين.

2. موقع ويكيبيديا.

3. موقع دتالب فورم.

4. موقع موفيكتوب�س.

5. موقع بولغ �صبوت.

6. موقع مو�صوعاتي.

¥µ
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دب الرو�ش���ي، منذ ن�ش����أته وعلى مر القرون ندرة  الالفت في الأ

ديب�ت. حتى في القرن الت��ش���ع ع�شر، الذي اأنجب ع�شرات  عدد الأ

دب الن�ش����ئي الب�رز، وال�شيء  الكّت�ب وال�ش���عراء، ج�ء خ�ليً� من الأ

نف�ش���ه ين�ش���حب على القرن الع�شرين، ب��ش���تثن�ء حفنة قليلة من 

ديب�ت، وبين هذه الحفنة يت�ألق ا�ش���م�ن ب�رزان هم� ال�ش�عرت�ن  الأ

وم�رين� ت�شفيت�يف�.
 )1(

آن� اأخم�توف� الكبيرت�ن ا

ولى اأو�ش���ع �ش���هرة واأغزر اإنت�جً�، ولم ته�جر اإلى  �ش���حيح اأن الأ

الغرب، على غرار الث�نية، لكن ثمة قوا�شم م�شتركة تجمع بينهم�، 

كبر  �شت� الق�شم الأ فكلت�هم� ظهرت� في حقبة واحدة، وكلت�هم� كرَّ

من اإبداعهم� للحب، وكلت�هم� �ش���ربت� من ك�أ�ش المع�ن�ة وال�شطه�د والتهمي�ش حتى الثم�لة، 

ولى ب�ش���بب اإبداعه�، الذي لم يحظ بمب�ركة ال�ش���لطة، والث�نية ب�ش���بب مواقف زوجه�، الذي  الأ

اأعدمته ال�شلطة.

أنها  دبي � كمية، فاإن ما ميز موقف ت�سفيتايفا �لأ أتباع �لمدر�سة �لأ و�إذ� كان������ت �أخماتوفا من �

بد�عي، وم�سرة على �لدفاع عن������ه، و�إن كان ذلك قد جرَّ عليها  ظل������ت متم�سك������ة با�ستقاللها �لإ

أنا غريبة  آنا تي�سكوف������ا: »كل حياتي و� حدى �ساحباتها � كثي������ر�ً من �لمعاناة، فها ه������ي تعترف لإ

د. ها�شم حمادي

اآفاق المعرفة

مارينا ت�سفيتايفا

�ساعرة الغزل والب�ؤ�س

مارينا ت�سفيتايفا
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دبية كانت  ف������ي كل حلقة. بي������ن ال�صيا�صيين، كما بين ال�صعراء«. وعلى الرغم م������ن اأن الحياة االأ

كمية والم�صتقبلية،  تغل������ي وتفور بالتناق�صات وال�صراع بين التيارات المختلفة مثل الرمزية واالأ

نَّ ذلك لم يمنعها من التق������ارب مع ممثلي بع�س 
أ فاإنه������ا ل������م تن�صِو تح������ت راية اأي منها. بي������د ا

ألك�صندر بل������وك، الذي بقيت تكنُّ له كل الحب  ه������ذه التي������ارات، وال �صّيما مع ال�صاعر الرمزي، ا

أتباع  عج������اب، حتى اإنها اأهدته اأكثر من ق�صيدة. قب������ل اأن تراه �صخ�صياً. وهي لم تكن من ا واالإ

أنه������ا اأهدتها مجموعة من الق�صائد،  آنا اأخماتوفا اإلى درجة ا كمية، لكنها اأحبت ا المدر�ص������ة االأ

ي�صل عددها اإلى اثنتي ع�صرة ق�صيدة. كما تغنت في ق�صائدها ب�صاعري الم�صتقبلية البارزين 

 .
)2(

خليبنيكوف ومياكوف�صكي

أ�صرة مثقف������ة، فقد كان والدها بروفي�ص������وراً في فقه اللغة،  تتح������در مارين������ا ت�صفيتايفا من ا

وه������و موؤ�ص�س متحف الفنون الت�صكيلية، اأما والدتها فكانت عازفة بيانو موهوبة، تتلمذت على 

ي������د المو�صيقي الرو�صي ال�صهير اأنطون روبين�صتين )1829 �������� 1894م(، وهذا ما ترك ب�صماته 

العميق������ة على حياة ال�صاعرة في �صنوات طفولتها ومراهقتها. في �صن ال�صاد�صة ع�صرة �صافرت 

دب الفرن�ص������ي القديم في جامعة  بمفرده������ا اإلى باري�������س، اإذ ا�صتركت في دورة ع������ن تاريخ االأ

ال�صوربون. كان ذلك عام )1909م(.

ولى  دخل������ت مارينا عالم ال�صعر في �صن مبكرة، فف������ي عام )1910م( �صدرت مجموعتها االأ

ألبوم الم�صاء«، وقد حظي������ت هذه المجموعة بتقريظ الفت من جانب ممثلين بارزين  بعن������وان »ا

أبولو« يقول:  دبية، فقد كتب ال�صاعر نيقوالي غوميلي������وف في مجلة »ا لكثي������ر م������ن المدار�س االأ

»تتمتع ت�صفيتايفا بذكاء روحي، بتميز روحي... فقد و�صعت بين يدي القارئ كتاباً من الق�صائد 

.
)3(

الرائعة«

في ع������ام )1912م( تزوجت ال�صاب �صيرجي اإيفرون، و�صافرا ف������ي رحلة �صهر الع�صل، التي 

ألمانيا. وفي هذا العام  أ�صهر، طافا خاللها كثيراً من م������دن اإيطاليا وفرن�صا وا ا�صتم������رت ثالثة ا

دبية في م�صابقة بو�صكين عن ق�صيدتها »في النعيم«. واإلى  ف������ازت ال�صاعرة ال�صابة بالجائزة االأ

هذا الع������ام )1912م( يعود ظهور مجموعته������ا الثانية »الفانو�س ال�صح������ري«، التي جاءت، كما 

ولى، مكر�صة لو�صف طفولة ال�صاعرة ال�صعيدة، وم�صاعر ال�صوق والحنين اإلى اأمها  المجموعة االأ

الراحل������ة، ولر�صم لوحات الما�صي في قالب زاٍه م�صرق، والتغني بجمال مدينة تارو�صا، م�صقط 

أ�صها. كل ذلك من خالل الفانو�س ال�صحري، ومن هنا عنوان المجموعة.  را
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لك������ن كثي������راً من النقاد وال�صعراء اأجمعوا على اأن ه������ذه المجموعة لم تاأِت بجديد، بل هي 

أ�صار اإليه  ول������ى، ونوع من تكرار الموتيفات. وه������ذا ما ا �صل عن المجموعة االأ �ص������ورة طب������ق االأ

أكثر �صحوباً وجفافاً،  نيق������والي غوميليوف بقوله: »المو�صوعات نف�صها، ال�ص������ور نف�صها، لكنها ا

يام الخوالي، بل مجرد ذكريات عن ذكريات... وال�صعر ال يتدفق  لكاأنه������ا لي�صت ذكريات من االأ

مرحاً، فرحاً، كما في ال�صابق«. 

ف������ي عام )1913م( اختارت ال�صاع������رة خم�صين ق�صيدة من المجموعتي������ن، واأ�صدرتها في 

مختاراتها »من كتابين«.

نها كل ق�صائدها، التي  وفي عام )1919م( ق������ررت ال�صاعرة اإ�صدار مجموعة جديدة ت�صمِّ

 )1913 -1916م(، والتي يغلب عليها مو�صوع الحب، تحت عنوان 
ْ
تع������ود اإلى المدة بين عاَم������ي

أ�صع������ار ال�صبا«. لكن هذه المجموعة ل������م تَر النور، وفي عام )1921( ن�صرت مجموعة �صعرية  »ا

جديدة بعن������وان »معالم ميليه« ]»فيور�صتي داروغ«[، �صمنته������ا ق�صائدها بين عامي )1917 -

1920م(، وهي ذات طابع �صعبي فلكلوري وديني وتاريخي. وقبل هذه المجموعة كانت قد ن�صرت 

 )1917�������� 1920م( في مجموعة »فيور�صتي  ��2«، 
ْ
أ�صعاره������ا، التي تعود اإلى المرحلة بين عاَمي ا

أ�صعار يغلب عليها ال�صياع والخوف والقلق، حتى الحب اأ�صبح يتجاور مع الموت، كما في  وهي ا

هم في  ق�صيدته������ا »الحب، الحب! في الت�صنجات وفي اللحد...« عام )1920م(، والمو�صوع االأ

هذه المجموعة هو البحث الدوؤوب عن الطريق في هذا التيه.

وح������لَّ ع������ام )1922م(، عام الهجرة من االتح������اد ال�صوفييتي اإلى الغ������رب، وعن ذلك تقول 

أريادن������ا اإيفرون، ابنة ال�صاعرة: اإن ماأ�صاة اأمي تعود بدرجة كبيرة اإلى هجرتها اإلى الخارج، في  ا

ولى، اأما الخطوة القاتلة الثانية فهي عودتها اإلى الوطن عام  اأعق������اب زوجها، اإنها خطوته������ا االأ

.
)5(

)1939م(

والواق������ع اأن هج������رة ت�صفيتايفا، باالختالف ع������ن اأغلبية المهاجرين الرو�������س ال�صاحقة، لم 

تك������ن ثم������رة ت�صورات ومواقف �صيا�صية، وال نابعة من معار�ص������ة الثورة، بل جاءت بدافع الحب 

مل المن�صود في تحقيق  أ�صرتها ال�صغيرة، واالأ خال�س له، والرغبة في الحفاظ على ا لزوجها واالإ

ال�صعادة، لكنها لم تجِن من هذا االغتراب �صوى العذاب والبوؤ�س والفقر المدقع.

دباء الرو�س المهجريين، لكنها لم  ولى البرليني������ة بكثرة اللقاءات مع االأ �صابيع االأ تميزت االأ

تلبث اأن �صعرت بالحنين اإلى الديار والتيتم.
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في �صيف العام نف�صه انتقلت اإلى براغ، حيث عا�صت في غرفة قميئة خانقة، وذاقت مرارة 

الحرمان، القريب من الفقر المدقع.

أ�صعار مهداة  ب������داع، ففي عام )1922م( �ص������درت مجموعتاها »ا وم������ع هذا ا�صتمرت في االإ

لبلوك« و»الفراق«. وفي ع������ام )1923م( �صدر ديوانها »الحرفة«، الذي ت�صمن ق�صائدها التي 

أم������ا الق�صائد الجديدة فتتحدث ع������ن الحاالت الذهنية  تعود اإل������ى عامي )1921 و1922م(، ا

مومة، واالبتهاج بالن�صر وخ�صارة  خال�س، والتعلم واالأ وال�صمات ال�صخ�صي������ة منها: االلتزام واالإ

�صاطير القديمة، المقتب�صة من الح�صارة الغربية،  أ�صعارها مو�صوعات االأ الوطن... وتغلب على ا

غريقية. وفي بع�صها  نجيل، ف������ي و�صف عذابات ال�صيد الم�صيح، ومن التراجيدي������ا االإ ومن االإ

أو ت�صتعيد �صوراً في  خ������ر تعّبر عن اإعجابها بال�صعراء العظ������ام، اأمثال: بلوك واأخماتوف������ا، ا االآ

عياد الدينية، كما في ق�صيدته������ا الطويلة »زقاقات« التي  الذاك������رة عن الطبيعة الرو�صي������ة واالأ

.
)6(

جاءت �صرباً من الرثاء، بكت فيها بالدها بلغٍة طفلية

ف������ي نهاية ع������ام )1925م( تنتقل ال�صاعرة اإل������ى فرن�صا، اأماًل في الح�ص������ول على اإمكانات 

جدي������دة لن�صر موؤلفاتها، وبه������دف تو�صيع دائرة انطباعاتها الفني������ة... وفي باري�س حظيت في 

خ ثقتها باأن الم�صتقبل  دبية، مما ر�صَّ م�صيات االأ أ�صعارها في االأ البداية باهتمام كبير لدى قراءة ا

مالق يطرقان بابها، ومما زاد  �صيكون جيداً. لكن ذلك كان اأ�صغاث اأحالم، فقد عاد الفقر واالإ

ة  دباء الرو�س في المهجر تبّنوا منه������ا موقفاً �صلبياً، ب�صبب ا�صتقالليتها، وِحدَّ الطي������ن بلّة اأن االأ

أ�صعاره������ا العاطفية، التي ال تن�صجم م������ع التقاليد الكال�صيكية القديمة، التي تربوا عليها، هذا  ا

أثناء زيارته  يجابي م������ن ال�صاعر ال�صوفييتي فالديمير ماياكوف�صكي، في ا عداك عن موقفها االإ

باري�������س. مما زاد من �صعورها بالعزلة، وباأنها يتيمة. و�صيئ������اً ف�صيئاً توترت العالقة بينها وبين 

أدب������اء المهجر، وال�صّيما اأداموفيت�س وال�صاعرة زينائيدا غيبنو�س، وتقل�س عدد المجالت، التي  ا

دبية المهجرية،  ترح������ب باأ�صعارها. كل هذا دفع ال�صاعرة اإلى زيادة االبتعاد ع������ن المحافل االأ

واالنط������واء على الذات، وجعل الماأ�صاوي������ة اللون الغالب على ق�صائده������ا. تقول ال�صاعرة عن 

أ له، وال من ت�صاأله، وال  معاناته������ا في فرن�صا: »ال وجود للقراء في المهج������ر... ال تجد من تقرا

من ي�صاطرك الفرح«.

ثافي من براغ، حين توقفت عن ال�صدور مجلة »اإرادة رو�صيا«، التي غالباً  وج������اءت ثالثة االأ

، وبتوقف هذه المجلة عن ال�صدور، بداأت مرحلة جديدة في حياة 
)7(

أ�صعاره������ا م������ا كانت تن�صر ا
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مالق المادي، ولحمتها الوحدة والتيتم.  ت�صفيتايف������ا... �صبع �صنوات عجافاً، �صداها الفق������ر واالإ

آنذاك: »عا�صت في فقر مدقع، مما ا�صطرها  يق������ول مارك �صلونيم في و�صف معاناة ال�صاعرة ا

لالنتق������ال اإلى �صقة غير مدف������اأة، واإلى الكتابة على طاولة المطبخ... وفي ذات مرة دعيت اإلى 

ن حذاءها تمزق لدى خروجها من  غ������داء عند اآل فيدوتوف، لكنها لم تتمكن م������ن الح�صور، الأ

.
)8(

البيت، وهو حذاوؤها الوحيد

وعلى من الرغم من ذلك كله، فقد تميزت المرحلة الباري�صية بغزارة اإبداع ال�صاعرة، ويرى 

بع�������س النق������اد اأن اأف�صل اأعمالها يعود اإلى هذه المرحلة بالذات �������� كما نقراأ في كتاب »تاريخ 

دب الرو�صي«:  االأ

»ا�صتم������ر ج������دول �صعر ت�صفيتايفا الغنائ������ي يتدفق: كان متنوعاً خ�صباً ف������ي مو�صوعاته، ذا 

خ�صو�صي������ة خالق������ة، مع تورية لفظية ف������ي اإطار وعي يق������ارب ال�صوريالية اأحيان������اً، وفي ظل 

اإيقاع������ات دينامية ن�صط������ة... في عامي )1925�� 1926( ظه������رت ق�صيدتها »�صائد الجرذان«، 

الت������ي ا�صتخدمت فيها ق�صة مزمار هاملين كا�صتعارة مجازية معبرة عن المواجهة بين ال�صاعر 

زعاج اليومي(، لكن رئي�س  والمجتمع. فالمزمار )ال�صعر( يحرر المدينة من الجرذان )م�صادر االإ

البلدي������ة، الذي يمثل كل ما هو رجع������ي قديم، يخل بوعده في اأن يعطي ابنته )الروح( للعازف، 

.
)9(

ولذا ينتقم المزمار منه...«

لُّم« )1926�� 1927م( ت�صور ت�صفيتايفا ال�صحاذين والم�صردين، الذين طالما  في »ملحمة ال�صُّ

�صاهدتهم في باري�س، المحرومي������ن من كل �صيء، با�صتثناء الذل والبوؤ�س، والذين فقدوا البيت 

والحنان، وحتى لقمة الخبز.

كتب������ت ال�صاعرة عدداً من الق�صائد، المهداة اإلى بوري�س با�صترناك، الذي كانت تربطها به 

عالقة �صداقة قوية، ا�صتمرت �صنوات كثيرة. وهي عالقة بالمرا�صلة، لكن هذه الق�صائد مفعمة 

باأمل اللقاء، المن�صود، والمحال، اإال في حياة اأخرى، بعد الموت:

خر اإنَّ َيَدَك على مدى العالم الآ

دتان. اأما هنا فكلتا يديَّ مقيَّ

ف������ي عام )1926م( انقطع������ت خيوط هذه العالق������ة، فقد تحدث با�صترن������اك اإلى ال�صاعر 

النم�ص������اوي ريلكه ع������ن ت�صفيتايفا، واأعطاه عنوانها في باري�س، وكان اأن وقع كل منهما في حب 
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أزيح با�صترناك، مّدة موؤقتة، وعادت المياه بين با�صترناك وال�صاعرة اإلى مجاريها، بعد  خر، وا االآ

.
)10(

ل فاجعة لكليهما موت ريلكه، هذا الرحيل المبكر، الذي �صكَّ

نه  وف������ي المرحل������ة الباري�صية عادت ال�صاعرة اإل������ى الكتابات الم�صرحية، نق������ول عادت، الأ

�صب������ق لها اأن اأولت اهتمام������اً كبيراً للم�صرح، وللم�صرح الرومان�ص������ي بالذات، فكتبت عدداً من 

أبو الهول، ونهاية  الم�صرحيات منها: »الزوبعة الثلجية، والحظ، والمالك الحجري، ومغامرة، وا

كازانوف������ا«. وهي في مجملها م�صرحيات خيالية افترا�صية، تعود بالقارئ اإلى الع�صور الغابرة 

)الق������رون م������ن ال�صاد�س ع�صر حتى الثامن ع�ص������ر(، اأما �صخ�صياتها فقد تك������ون اأوراق اللعب، 

أبداً، بل هو الم�صرح الرومان�صي.  الم������الك، اآمور والعذراء، لكن ذلك لي�س بالم�ص������رح الرمزي ا

كبر من هذه الم�صرحيات، واأ�صدرتها  ولي�������س من باب الم�صادفة اأن ال�صاعرة جمعت الق�صم االأ

تحت عنوان »رومانتيكا«.

أريادنا، وفيدرا«  �صاطير اليونانية القديمة م�صرحيتيها »ا اأما في باري�س فقد اقتب�صت من االأ

عام )1928م(.

كم������ا ازداد اإقباله������ا على كتابة النثر، وقد غلب على كتاباته������ا النثرية طابع ال�صيرة الذاتية 

مثل: »اأمي والمو�صيق������ا«، و»حكايات اأمي«، و»اأبي ومتحفه« وغيرها، اإ�صافة اإلى المقاالت عن 

ع������دد من ال�صعراء، بم������ا فيها »بو�صكين«، و»بو�صكين وبوغات�صوف«، ع������ام )1937م(، و»ال�صاعر 

والع�صر« عام )1932م(، و»الفن في �صوء الوجدان« في عامي )1932�� 1933(.

وم������ع هذا فقد ظل ال�صع������ر يحتل مكان ال�ص������دارة في اإبداعها. وف������ي الثالثينيات اأ�صبح 

مو�ص������وع الوطن والحنين اإلي������ه، والتغني بمعالمه واأمجاده، وال�ص������وق اإلى ربوعه الغالية، حيث 

اأم�صت فتوتها و�صبابها، �صغلها ال�صاغل:

لحقول الجودار تحياتي

للمروج حيث المراأة.

وفي ق�صيدة »البالد« عام )1931م( تت�صاءل: 

مكان العودة هل بالإ

م؟ اإلى البيت المهدَّ
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اإنها تهفو بكل كيانها للعودة اإلى الوطن، وتهيب بابنها ذي ال�صبعة اأعوام اأن يعود:

�سافر يا ولدي اإلى الديار،

اإلى رو�سيا... رو�سيا الجماهير)11(.

أوليانوفا«،  في �صيف )1939م( غادرت ال�صاعرة ميناء الهافر، مع ابنها، على الباخرة »ماريا ا

المتوجهة اإلى االتحاد ال�صوفييتي.

عادت مارينا ت�صفيتايفا اإلى الوطن، حيث يعي�س زوجها وابنتها... اأم�صت �صبعة ع�صر عاماً 

ولى في الطريق اإل������ى »الجلجلة البل�صفية«،  ن تخط������و خطواتها االأ ف������ي االغتراب، وها هي االآ

ح�صب تعبير الباحثة اإيرما كودروفا، التي كتبت تقول: »لقد وجدت ت�صفيتايفا نف�صها في عالم 

�صوريال������ي، حيث تجري الحياة الخيالية بديكورات ماألوف������ة«، وهي حياة غنية بالماآ�صي، فقبل 

أندريه، وفي اآب من  آ�صي������ا، وفي تلك المّدة اعتُقل ابنها ا ذل������ك بعامين كانت قد اعتُقلت اأختها ا

أريادنا، بتهمة ممار�صة  ع������ام )1939م(، اأي بع������د اأقل من �صهر عل������ى و�صولها، اعتُقلت ابنته������ا ا

جنبية، وفي �صهر ت�صرين  الن�صاط المع������ادي لالتحاد ال�صوفييتي، والتعاون مع المخاب������رات االأ

ول من العام نف�صه اعتُقل زوجها �صيرغي اإيفرون. االأ

�صغر غيورغي، بين اأح�صان الفقر والوحدة،  ومن جديد عادت ت�صفيتايفا وحيدة مع ابنها االأ

أبواب الن�ص������ر اأغلقت في وجهها،  وق������د حاولت ك�صب ق������وت يومها عن طريق الترجم������ة، لكن ا

والق�صيدة الوحيدة، التي ن�صرت بعد عودتها هي »اأغنية عريقة«، واأخفقت في اإ�صدار ديوانها، 

كم������ا اأخفقت جهود با�صترناك في تن�صيبها اإلى اتح������اد الكتاب... وباخت�صار فقد اأو�صدت كل 

أ�صعر هنا بالفقر المدق������ع...«، ويتفاقم لديها  ب������واب اأمامها، اإذ نقراأ في دفت������ر يومياتها: »ا االأ

قامة الجبرية. أنها تحت االإ ح�صا�س ا الوهن والتوتر وال�صكوى واالإ

آنا اأخماتوفا،  خيرة بال�صاعرة ا ولى واالأ ف������ي نهاية عام )1941م( تلتقي ت�صفيتايفا للم������رة االأ

أنه لم  لكننا ال نعرف �صيئاً عما دار بينهما من حديث في هذا اللقاء الطويل. لكن من الوا�صح ا

يتمخ�س عن التفاهم المن�صود.

أُجِلَيت مع مجموعة من الكّتاب مع  بع������د �صهر ون�صف من اندالع الحرب الوطنية العظمى، ا

أ�صرهم اإلى بلدة يالبوغا، على نهر كاما. ا

وف������ي هذه البل������دة وجدت ال�صاعرة نف�صها وحيدة، وهي ال تع������رف �صيئاً عن م�صير زوجها 

�صغر، الذي لم ي�صتطع التكيف مع الحياة الجديدة،  وابنته������ا، وعلى خالف م�صتمر مع ابنها االأ
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وظ������ل يتطلع اإلى الحياة الغربية. كل ذلك ترك ب�صماته العميقة على �صحة ال�صاعرة الج�صدية 

والنف�صي������ة، مما دفعها، في خاتمة المطاف اإل������ى اأن ت�صع حداً لحياتها في )31 اآب 1941م(. 

وقد حالفها الحظ، اإذ رحلت قبل اأن يعدم زوجها )بعد اأقل من �صهر ونيف(، وقبل اأن ي�صت�صهد 

�صغر في الجبهة )بعد ثالث �صنوات(، اأما ابنتها فقد اأم�صت في ال�صجون والمعتقالت  ابنها االأ

آثاره. �صغر فقد �صاعت ا والمنفى ما مجموعه �صبعة ع�صر عاماً؛ واأما ابنها االأ

أنه �صياأتي الوقت، الذي �صوف تبعث فيه  ل������م تعرف ال�صاعرة ذلك كله، لكنها كانت تع������رف ا

أ�صعارها، وتخلّد ذكراها: ا

قة، اإن اأ�سعاري كما الخمور المعتَّ

ول�سوف ياأتي دورها.
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لفاظ فيه عن�ص���رًا  دب���ي بني���ة لغوية تنتم���ي اإلى بيئ���ة زمانية ومكانية تك���ّون الأ الن����ص الأ

رئي�صيًا، اإذ بها ومن خالل تقنية �صياغتها نتلم�ص مكونات منتجها الثقافية والوجدانية ومن 

تية ن�صّوغ م�صداقية تلك الروؤية واأهميتها.   خالل درا�صة الق�صائد الثالث الآ

في ن�ص عبد البا�ص���ط ال�ص���وفي »ماأدبة للقمر« ت�ص���وير للريف وحياة اأهله على نحو بديع 

لئة على الموائد، ونور القمر �صع�ص���اع يو�ص���ح  واأّخ���اذ، فف���ي الم�ص���اء تتربع كوؤو�ص الخمر المتالأ

�ص���جار باأردية من �ص���ياء رخّي ف�ص���ي، واإلى جانب جم���ال الطبيعة وروعتها، �ص���جايا  روؤو����ص الأ

اأهل الريف، ففاكهة كرومهم تعّلق على نوافذ البيوت تدعو راغبيها، و�ص���الل الورد الم�ص���فورة 

ْث ول حرج، فق�ص�ص���ه جميلة  باأيديه���م ت���زدان بالورود، تزين بيوتهم وحياتهم. اأما الحب فحدِّ

بواقعيتها واأحداثها واأخرى اأجمل ما فيها التزيد فيها.

حبة يذوب������ون في حرارة الحب ولهيب  أه������ل الريف من �صياء الفجر نقي �صاف، والأ ح������ب ا

أ�صرارهم وحكاياتهم وتنهداتهم. م والقبل حتى اإذا ما احتواهم الليل ي�صتودعونه ا ال�ّصم وال�صّ

ف������ي الريف ي�صرب������ون مواعيد الحب والغ������رام ويقطفون جناها في كل م������كان، وعند كل 

منعطف، ويطعمون الحياة من قلوبهم التي اأن�صجتها الحياة لت�صتمر وتبقى:

جْت �أكو�ُبنا فاقفْز �إلينا يا قمْر توهَّ

َوْر ْرَت هذ� �لليل ينبوَعي �صياٍء و�صُ َفجَّ

علي ناع�سة

اآفاق المعرفة

روؤى واحدة لن�صو�ص متباعدة
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َجْر وانزلقْت اأقداُمَك البي�ُس على راأ�س ال�سَّ

�ْس منحَدْر ِمَن الُكوى من ُفرجِة الباب تلمَّ

رْر وا�سُقْط حباَل ف�سٍة مغزولة من ال�سَّ

أبعد نرى اأن عب������د البا�صط  وحي������ن ق������راءة الن�س بم�صت������وى ا

ال�صوفي تمازجت روحه مع اأرواح �صكان الريف وراأى حياتهم كما 

أ�صجاراً  ه������ي. فالحياة في الريف لديه لي�صت مروج������اً خ�صراء وا

با�صق������ة وقمراً جمي������اًل وحكايات حب م�صروقة م������ن نور الفجر 

فح�ص������ب، بل هي حي������اة يتداخل فيها الح������ب والجمال بالخوف 

والقه������ر والظل������م والمعاناة. وقد ا�صتطاع ال�صاع������ر اأن يقدم تلك 

ال�صورة -واأق�صد روؤيته عن الريف وحياة اأهله- على نحو تتمازج 

لفاظ بطاقات  أ�صكاله������ا من خالل �صحن االأ فيها �صور المعاناة وا

�صعورية تك�صف عن معاناة الريفيين وعما يعتمل في نفو�صهم من 

ول ح�صد ال�صاعر عدداً  الم�صاع������ر المتناق�صة. ففي المقط������ع االأ

لفاظ ال يمكن اأن تكون قد جاءت عفو الخاطر، بل لتك�صف عن المعنى العميق للن�س،  م������ن االأ

جت« ت�صتدع������ي االحتراق في المخيلة، وكذلك فنحن نتوج�س الخوف في »اقفز«  فلفظة »توهَّ

فبعد القفز قد يكون ال�صقوط.

م������ر نف�صه في لفظتي »فجرت – انزلقت« وما تثيران في النف�س، وبعد اأن تنزلق اأقدام  واالأ

�صجار ما عليها اإال اأن تتلم�س منحدراً وعند المنحدر قد يكون الخطر،  القم������ر على روؤو�������س االأ

بواب وفتحاتها ال�صغيرة، وي�صقط  ليتابع نور القمر رحلته خل�صة اإلى بيوتنا، يدخل من �صقوق االأ

علينا كال�صرر، ولي�س بخاٍف على اأحد ما تثيره لفظتا »وا�صقط، ال�صرر« في النف�س. 

حباب في الريف:  ويتابع ال�صاعر ليقارب حديث حكايات الحب واالأ

قْة  َعّنا اأحاديُث الهوى يحكونها منمَّ

قْة فق�سٌة �سادقٌة وق�سٌة ملفَّ

خر  ومم������ا ال �صك فيه اأن لفظتي »عّنا، يحكونها« ت�صتدعيان ف������ي النف�س اتهاماً �صمنياً لالآ

خر هو الذي يحكي عنهم ولي�س هذا فح�صب، بل يحكي واحدة  حبة، فاالآ و�صعوراً بالظلم لدى االأ

أنها م�صروقة، �صرقها  أنها نقية ك�صي������اء الفجر، اإال ا �صادق������ة واأخرى مختلقة، وعلى الرغم من ا

الريفيون من �صياء الفجر.

عبد البا�سط ال�سوفي



الـعــدد 689 �شـــباط  2021 206

روؤى واحدة لن�صو�ص متباعدة

قالوا: �سرْقنا من قمي�سِ الفجر منديَل َغَزْل

حبة في الريف ولدى اأهل الريف  اأما دفء الحب فله �صاأن اآخر في حكايات الحب لدى االأ

عموماً:

واحترقْت �سيعُتنا وهَج عناٍق وُقَبْل

لفظتا »احترقت، وهج« ت�صتدعيان الخيال للك�صف عما هو اأعمق. فدفء الحب في الريف 

أ�صرار حبهم في القلب ومقلة  يح������رق ال�صيع������ة، والقبل تذيب الع�صاق، ومع ذلك فهم يكتم������ون ا

هات المخبوءة فالليل مخزن الع�صاق.  �صرار واالآ العين، حتى يجن الليل في�صتودعونه تلك االأ

واختباأت اأ�سراُرنا خلف �سلوٍع وُمَقْل 

والليُل اآه الليل في عيوننا ما اأعمقه!

أبناء  ث������م يدق ال�صاع������ر الم�صمار ليعلق لوحًة تام������ة في منت�صف الجدار، وليكت������ب عليها ا

الري������ف. لتبقى الحياة حية فاإنهم يطعمونها قلوبهم التي اأن�صجتها المعاناة ومزقتها الظروف 

القا�صية:

َقْة وُنطعُم الحياَة من قلوبنا الممزَّ

ه������ي لوحة واقعية جميلة ع������ن حياة الريفيين مفعم������ة بم�صاعرهم ملونة بت������راب اأر�صهم 

حوال وفق مقولة: »نفل�صفها حتى نقبلها«. ودمائهم، وهي جميلة في مطلق االأ

وف������ي ق�صيدة »اأغني������ة الليل« لل�صاعر جبران خليل جبران، اأج������واء �صاحرة، طبيعة جميلة، 

لي������ل وقمر ون�صائم عبقة برائحة الريحان تله������م ال�صاعر فيدعو فتاته اإلى رحلة ع�صق في تلك 

جواء: االأ

حالْم َكَن الليُل وفي ثوِب ال�سكوْن      تختبي الأ �سَ

ياْم        تر�سُد الأ
ْ
و�سعى البدُر وللبدِر عيون 

اْق فتعاَلي يا بنَة الحقِل نزوْر       كرمَة الع�سّ

�سواْق عّلنا نطفي بذّياك الع�سيْر       حرقَة الأ

ثم يطلب اإليها اأن ت�صتمع اإلى �صدو البالبل وعبق الن�صائم الفواحة بعبق الريحان: 

لحاْن       ي�سكُب الأ
ْ
بين الحقول 

ْ
ا�سمعي البلبَل ما 

في ف�ساٍء نفخت فيه الّطلوْل       ن�سمَة الريحاْن 
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أ�صم������ل اآخذين بالح�صبان   وحين ق������راءة الن�س بم�صتوى اأعمق وا

مكونات ال�صاعر الثقافي������ة والوجدانية التي طبعته ب�صمات ان�صانية 

ته اإلى االتكاء 
ألجاأ ت�صي������ق بالظلم والقهر وتنفر من النفاق وهي ما ا

لفاظ والتعابير لت�صف عما في داخله، فكاأنه يرى في الو�صوح  على االأ

موتاً، وفي الغمو�س حياة، لذلك فقد انتظر حتى »�صكن الليل« وعند 

حالم،  ال�صكون تتوق������ف الحركة، ومع ذلك فاإنه يري������د اأن يخبئ االأ

واالأحالم كما هو معروف لي�صت حقيقية ولي�صت وا�صحة.

ويتابع ال�صاعر الرحلة مع فتاته ويعلو �صوت الطبيعة في ذروة 

مر والنهي  جمالها، ثم ال يلبث اأن يخفت، ويعلو �صوت ال�صاعر باالأ

)تعالي، ا�صمعي، ال تخافي(.

خبار« وكتم  ويطل������ب منها اأال تخاف »ال تخافي«، وي�صوغ طلبه باأن النجوم البعيدة »تكتم االأ

يام: اح، ير�صد االأ خبار يبعدها عن الو�صوح، فهي لي�صت كالبدر نوره ف�صّ االأ

خباْر  ل تخافي يا فتاتي فالنجوْم      تكتُم الأ

أبعد في�صتدعي �صباب الليل، وال�صباب البعيد عن الو�صوح ال يكفيه، فهو  أبعد وا ويم�ص������ي ا

�صا�س لي�صت وا�صحة، ومع ذلك فهو يطلب  �ص������رار التي هي في االأ يري������د �صباب ليل ليحجب االأ

من �صباب الليل اأن يحجبها:

�سراْر و�سباُب الليل في تلك الكروْم       يحجُب الأ

ويعود ليوؤكد طلبه »ال تخافي« فكاأنه م�صكون بالخوف من هذا العالم:

ل تخافي فعرو�ُس الِجّن في        كهفها الم�سحوْر

ْكرى وكادت تختفي        عن عيون الحوْر هجعْت �سَ

ال اأمر وا�صحاً غير الم�صاعر الموجعة التي ن�صعر بها وال نراها، فالجن في عقولنا ملفوف 

بالغمو�������س وغير الغمو�س، وعرو�������س الجن تلك في الكهف الم�صحور �صك������رى، وال�صكر يفقد 

الوعي، والوعي و�صوح، حتى اإنها كادت تختفي عن عيون الحور، وما الحور؟!

جواء الم�صحورة ويعلمها باأن مليك الجن اإْن مّر  ويتاب������ع ال�صاعر طماأنة فتاته في تل������ك االأ

مر طي  -وهنا يقّيد مروره باأداة ال�صرط »اإْن«- اإن مّر ف�صيمر منت�صياً بخمرة الحب و�صيبقي االأ

الكتمان، والغمو�س ي�صتر حقيقة حبنا ليبقيه حياً:

جبران خليل جبران
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ومليُك الِجّن اإْن مّر يروْح      والهوى يثنيْه

فهو مثلي عا�سٌق كيف يبوْح    بالذي ُي�سنيْه

وباالنتق������ال اإلى ق�صيدة المثقب العبدي »اأفاطم« التي قالها في الع�صر الجاهلي وفق 

أ المثقب فيها بمعاتبة �صاحبته فاطم على بعادها وعلى  منهج ق�صائد ذاك الع�صر، فقد بدا

مواعيدها الكاذبة ومعاناته من �صدودها التي اأو�صلته اإلى حالة من ال�صيق والتبّرم الذي 

ينذر بالقطيع������ة، ثم ينتقل اإلى و�صف الظعن المتحملة والن�صاء الجميالت في هوادجهن، 

لينتقل اإلى و�صف الظعن التي اقتربت به من الياأ�س، ثم يتحول اإلى ناقته ال�صريعة القوية، 

ويدق������ق في و�صف �صيرها وحاله������ا اإلى اأن ي�صل في ق�صيدته اإل������ى الغر�س الرئي�صي في 

الق�صيدة وهو منا�صدة عمرو بن هند الئذاً به يطلب خيره ومعا�صدته وي�صكو له معاناته.

وحي������ن قراءة الق�صيدة من زاوية غير ما اعتدنا علي������ه، فاإننا �صنكت�صف اأن ال�صاعر كان 

قلقاً برماً م�صطرباً غير مطمئن فجاءت ق�صيدته تنو�س بين بعدين نقي�صين )الخير وال�صر، 

العط������اء والمنع، الو�صل والقطع...(، وم������ع بدايتها تك�صف عن ن�������س يتاأرجح بين ثنائيتين 

متعاك�صتين:

اأفـــــــــاطـــــــــُم قـــــبـــــل بـــــيـــــنـــــِك مـــّتـــعـــيـــنـــي

ومـــــنـــــُعـــــِك مـــــا �ـــــســـــاألـــــُت كــــــــــاأْن تــبــيــنــي

فــــــــال تـــــــعـــــــدي مـــــــــواعـــــــــَد كــــــــاذبــــــــاٍت

ــــيــــِف دونــــــي ــــ�ــــس تـــــمـــــرُّ بــــهــــا ريــــــــــــاُح ال

فالمثقب يطلب الو�صل »متعيني«، ويعتر�س على البين »القطع«، فهو يتبرم بالمنع والكذب 

أبعد من ذلك في  مر وكاأنه حق له وانتزع منه، بل فاإنه يم�صي ا وال يرجو الو�صال، بل يطلبه باالأ

د: كالمه، اإذ يهدد ويتوعَّ

ــــمــــالــــي فـــــــاإنـــــــي لـــــــو ُتـــــخـــــالـــــُفـــــنـــــي �ــــسِ

ــــــِك مـــــا و�ــــســــلــــُت بــــهــــا يــمــيــنــي خــــــالَف

وف������ي و�صفه للظع������ن يت�صاءل م�صتنكراً لمن تلك الظعن التي ظهرت منذ قليل، اإذ كانت في 

نظار: عمق الوادي بعيدة عن االأ

ـــبـــيـــٍب لــــمــــن ُظـــــــُعـــــــٌن تـــــطـــــّلـــــُع مــــــن �ـــسُ

فــــمــــا ظــــــهــــــرْت مــــــن الـــــــــــــوادي لـــحـــيـــِن
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تلك الظعن تحمل الن�صاء الجميالت وجمال الن�صاء متعة ت�صتدعي في النف�س معنى الو�صال، 

أنهن في نظره قواتل، فهن و�صل ومنع في الوقت نف�صه، اأي هّن جميالت لكنهن قواتل: اإال ا

وُهـــــــــــــنَّ عـــــلـــــى الـــــــرجـــــــائـــــــِز واكـــــــنـــــــاٌت

قــــــــواتــــــــُل كـــــــــلِّ اأ�ــــــســــــجــــــَع مـــ�ـــســـتـــكـــيـــِن

ويتاب������ع المثق������ب و�صعهن، فيراهن كغ������زالن تق�صم القطوف القريبة، وق������د يكون في تلك 

ف�صاح عم������ا في نف�صه من العجز، فغزالنه تنو�������س القطوف القريبة، اأما  ال�ص������ورة محاولة لالإ

القطوف البعيدة، وهي )فاطم(، فهي ما ي�صعى اإليه، وهي ما يبتغيه من المليك عمرو بن هند 

ومن النا�س من حوله:

كــــــــغــــــــزلٍن خـــــــذلـــــــَن بــــــــــــــذاِت �ـــــســـــاٍل

ـــوِن ـــغـــ�ـــس تــــنــــو�ــــسُ الــــــدانــــــيــــــاِت مـــــن ال

ويتابع اإظهار ما يعتمل في نف�صه من خالل و�صفه الظعن والن�صاء على الهوادج فيقول:

ـــــــَدلـــــــَن اأخــــــــرى ـــــٍة و�ـــــــسَ ظــــــهــــــرَن بـــــِكـــــلَّ

ــــــاو�ــــــسَ لــــلــــعــــيــــوِن ـــــــْبـــــــَن الــــــو�ــــــس وثـــــــقَّ

ــــنــــًا وكـــــــنـــــــنَّ اأخـــــــــرى اأريـــــــــــــــَن مــــحــــا�ــــس

ــــِر الـــمـــ�ـــســـوِن جـــــــيـــــــاِد والــــَبــــ�ــــسَ مـــــن الأ

مر  فف������ي لفظتي »ظهرن، اأرين« معنى الو�صل والنوال، ونقي�س ذلك في »�صدلن، كنن«، واالأ

نف�صه في »وثقبن الو�صاو�س للعيون«. فالن�صاء ترى لكن ال تُرى، وال�صاعر ي�صكو تلك الحال من 

التاأرج������ح بين الو�صل والقطع. وهذا ما يجعل قلقه يبلغ مدى بعيداً في�صارع اإلى ناقته ليت�صلى 

ر�������س بقوة كمطرقة  أّن������ى له ذلك؟! فهو حينما ي�ص������ف قوتها باأنها تدق االأ ع������ن الهموم، لكن ا

أنها �صريعة فكاأن هراً ياأخذ بلجامها ويباريها ويبعث الخوف في نف�صها، اإنما ي�صيف  الحداد، وا

الخوف الذي يعتمل في داخله:

ـــــــــّرًا ـــــوجـــــيـــــِف كـــــــــــاأنَّ ِه بــــ�ــــســــادقــــِة ال

ــــيــــِن يـــــبـــــاريـــــهـــــا ويــــــــــاأخــــــــــُذ بــــالــــو�ــــس

أ تجهيزها في الليل -ولليل ما له- ت�صكو حالها التي هي حاله من تلك الثنائية  وحينما يبدا

الموجعة:
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وارتــــــــحــــــــاٌل حــــــــــّل  الــــــــدهــــــــِر  كــــــــــّل  اأ 

ــــــّي ومــــــــــا يـــقـــيـــنـــي ـــــبـــــقـــــي عــــــل اأمــــــــــــا ُي

ا »االرتحال« فاإنه �صعي للح�صول عما  مَّ
أ أ كّل الده������ر »حّل« وفي الحل ما يريد ويبتغي؟! وا ا

ه������و مفتقد لديه. وحينما ي�صل اإل������ى غر�صه الرئي�صي فاإنه يتوجه اإل������ى الملك عمرو بن هند 

أم يدير له الظهر؟ ففي نف�صه ارتياب  أي�صتجيب الملك لرغبته ا طالباً، وفي �صوؤاله �صك يعتريه: ا

بين النوال والمنع...

بــــحــــقٍّ اأخـــــــــــــي  تـــــــكـــــــون  اأن  ـــــــــا  فـــــــــاإّم

ــــي مـــــن �ــســمــيــنــي  فــــــاأعــــــرَف مــــنــــَك غــــّث

أم �صعير؟ عطاء اأم منع، و�صل اأم قطع؟  هو يت�صاءل عّما �صتكون حاله مع الملك عمرو اأهي قمح ا

حباط: أ�صير م�صاعره ويتعاظم القلق في داخله ويكبر ليقارب االإ ويبقى ا

وجـــــهـــــًا يـــــمـــــمـــــُت  اإذا  اأدري  ومـــــــــا 

اأريـــــــــــــــد الــــــخــــــيــــــَر اأيــــــهــــــمــــــا يـــلـــيـــنـــي

ــــــــــــا اأبــــتــــغــــيــــه ــــــــــــذي اأن ــــــــُر ال ــــــــخــــــــي اأاأل

يــبــتــغــيــنــي هــــــو  الــــــــــذي  ـــــرُّ  ـــــ�ـــــس ال اأم 

ويعزز روؤيته اأخيراً بما ي�صلح ليكون قوالً �صارياً:

ـــــمـــــُت �ـــــســـــاأّتـــــقـــــيـــــِه دعــــــــــي مــــــــــــاذا عـــــل

ـــــــِب نــــبــــئــــيــــنــــي ولــــــــــكــــــــــْن بـــــــالـــــــمـــــــغـــــــيَّ

اإنَّ تقنية �صياغة كل ق�صيدة من الق�صائد التي قيلت بتباعد زمني وا�صح، قدمت المعاني 

والقي������م المرتبطة ببيئتها، وك�صفت عن المكونات الثقافية والوجدانية لمنتج الن�س، م�صتجيبة 

للتغيرات والتطورات التي توؤثر فيه بتاأثير عوامل كثيرة.

¥µ
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�س���واق اأمام الطاقات المتجددة على  مة لفتح الأ بداأت تنت�س���ر الخطط الطموحة الم�س���مَّ

م�س���توى جميع اأنحاء العالم وت�س���جيعها من اأجل اأمن الطاقة، ولدعم ال�سناعات والتوظيف، 

ولحماية البيئة على الم�ستويين المحلي والعالمي.

فف���ي الولي���ات المتحدة هن���اك اأكثر من )20( ولية تبنت معايير ت�س���ع حدًا اأدنى لحجم 

م بو�ساطة موارد متجددة. ا�ستهالك الكهرباء الذي يجب اأن يقدَّ

وتخط���ط األماني���ا لتولي���د )20( بالمئ���ة من كهربائها م���ن الموارد المتج���ددة بحلول عام 

حفوري كليًا. )2021(، وتنوي ال�سويد التخلي عن الوقود الأ

حفوري ي�سبب  اإن جمي������ع العلماء متفقون تقريب������اً على اأن اإدمان الب�سرية على الوق������ود الأ

ر�ض، لقد حان وقت الفعل فالو�سائ������ل اأ�سبحت موجودة اأخيراً لتعديل  ا�سطراب������اً في مناخ الأ

اإنتاج الطاقة وا�ستهالكها بطرائق تفيد في الوقت نف�سه كاًل من القت�ساد والبيئة. 

بحاث ح������ول الطاقة المتجددة، لي�ض  نفاق على البح������ث والتطوير لتو�سيع الأ اإن زي������ادة الإ

أولوية وطنية، فباإمكان المربين في جميع الم�ستويات  الطريقة الوحيدة لجعل الطاقة النظيفة ا

جراءات الفعالة،  طفال حتى الكلية اإثارة اهتمام الجمهور، وجعله يوؤكد اتخاذ الإ م������ن رو�سة الأ

د. محمود حريتاني 

اآفاق المعرفة

الطاقة النظيفة املتجددة

الطاقة ال�سم�سية
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ول �صركة اأو مجموعة خا�صة  وباإم������كان المنظمات تنظيم �صل�صلة من المناف�صات ومنح جوائز الأ

تتو�صل اإلى تحقيق هدٍف �صعب جدير باالهتمام في مجال الطاقة. 

يجب اإيجاد طرائق مقبولة التكلفة ونظيفة لمواجهة حاجات النا�س اإلى الطاقة في العالم 

النام������ي. اإن ر�صم������اً يُفر�س على انبعاثات الكرب������ون يمكن اأن يوفر طريق������ة ب�صيطة ومنطقية 

و�صفافة لمكافاأة م�صادر الطاقة المتجددة النظيفة مقابل تلك التي ت�صر باالقت�صاد وبالبيئة، 

أ�صرع واأرخ�س واأنظف ويوفر  يمكن اأن يكون تح�صين كفاءة الطاقة وتطوير الم�صادر المتجددة ا

أمناً اأف�صل من تطوير م�صادر غاز جديدة. ا

اإن تكلفة الكهرباء من مزرعة رياح اأقل من تلك المنتجة بو�صاطة من�صاأة التوليد التي تعمل 

بالغ������از الطبيعي، اإذا ما اأخذت المقارنة بح�صب������ان التكلفة الكلية لبناء المن�صاأة وتنباأت باأ�صعار 

أ�صرع من  لواح ال�صم�صية يمك������ن اأن تبنى ب�صورة ا الغ������از. اأ�صف اإلى ذلك اأن م������زارع الرياح واالأ

أكبر  كثر اأهمية اأن تنويع الم�صادر هو ا من�ص������اأة الغاز الطبيعي ذات المقيا�س الكبير، وال�صيء االأ

حليف في الحفاظ على قطاع الطاقة مناف�صاً ومبتكراً. 

اإن دعم الم�صادر المتجددة منطقي من الناحية االقت�صادية حتى قبل اأخِذ الفوائد البيئية 

في الح�صبان. 

حفوري يبدو كاأنه »اأكبر من اأن يخفق«، لكن علينا  يجب اأن يكون من الوا�صح اأن الوقود االأ

عمال المحلية والمتوزعة  ف������ي ب�صع �صنوات قادمة اأن نتحول اإلى م�صادر اأخ������رى للطاقة، واالأ

قل في عالم غام�س م�صو�س.  اأف�صل من المتركزة على االأ

رت  ولى التي يجب اأن تو�صع في قائمة مهام كل فرد هي تر�صيد الطاقة، وقد قدَّ اإن المهمة االأ

�صرك������ة اأمريكي������ة اأن النفايات المتوافرة في عام )2008( ت�صتطي������ع تخفي�س الطلب على الطاقة 

ف�صل مالياً اإنتاج الطاقة بالقرب من  عالمياً بنحو )20( بالمئة في عام )2021(، وقد يكون من االأ

اأماكن ا�صتعمالها ب�صبب تكلفة التو�صيل الكبيرة. وتنفق معظم المجتمعات نحو )10( بالمئة على 

موال تقريباً اإلى البلدان ذات المخزون البترولي. وقد بينت موؤ�ص�صة  الوقود، وتذهب جميع هذه االأ

مريكية ت�صتطيع تحقيق احتياجاتها  االعتم������اد على الذات في عام )2008( اأن ن�صف الواليات االأ

عظم منها التو�صل اإلى تحقيق ن�صب كبيرة  الطاقية كاملة �صمن حدودها، كما ي�صتطيع الق�صم االأ

من الوفر، وت�صتطيع توربينات الرياح اإ�صافة اإلى معدات الت�صخين على ال�صطوح توفير نحو )81( 

وهايو.  بالمئة من الطاقة التي تحتاج اإليها مدينة نيويورك مثاًل ونحو ثلث الطاقة الالزمة الأ
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فالطاق������ة المحلية لي�صت �صعاراً عاطفياً. فق������د نزع اأحد الم�صوؤولين الكبار في عام )2009( 

القاب�������س عن اأكبر مزرعة رياح في العالم يزمع اإقامته������ا في اأر�س تك�صا�س ال�صبيهة بيد المقالة 

ن خط������وط التو�صيل كان������ت مرتفعة الثمن جداً. وبدالً من ذلك �صمم������ت �صل�صلة من المن�صاآت  الأ

ن�صاء  �صغر القريبة من المدن الكبرى. وعلى ال�صاحل ال�صرقي كانت الخطط ما تزال تت�صارع الإ االأ

�صل�صلة من مزارع الرياح ال�صاطئية، وقد اأطلق المهند�صون عليها ا�صم »الجبل الموزع« حيث تنتج 

أماك������ن احتياجها بدالً من نقلها م�صافات طويلة. وي������زداد با�صتمرار عدد ال�صركات  الطاق������ة في ا

الت������ي تقوم باإن�صاء معامل طاقة مكروية لتخديم بناية اأو مدينة جامعية، و�صي�صل ما تنتجه هذه 

المن�صاآت اإلى نحو ثلث اإنتاج الواليات المتحدة في عام )2008(. وفي ال�صين تحديداً »ريزهاو« 

حي������ث بزغ تجمع �صكاني حديث وكوَّن مدينة تعداد �صكانها نحو )3( ماليين ن�صمة، بداأ عدد من 

المقاولي������ن المحليي������ن بو�صع �صخانات مائية �صم�صية على كل �صط������ح، وذلك في الت�صعينيات من 

ن الماء بو�صاطة ال�صم�س.  القرن الع�صرين، ولذلك نجد اليوم اأن جميع منازل المدينة ت�صخِّ

أ�صرع اإذا توقفت الحكومة عن دعم  أم������ا بالن�صبة اإلى نظامنا الغذائي فاإن التق������دم �صيكون ا ا

لَت ب������دالً من ذلك �صيا�صات مثل تعرف������ات التلقيم التي تجبر  حفوري، وَفعَّ �صناع������ة الوق������ود االأ

لمان  �صخا�س المحليين ب�صعر معقول. وهذا ما فّعله االأ الفعاليات التجارية على ال�صراء من االأ

مة تفتخر بنحو )1.3( مليون لوحة فولطية �صوئية، وذلك اأكثر مما هو  فكان������ت النتيجة اأن االأ

موجود في اأي بلد اآخر في العالم.  

الطاق������ة هي الجهد اأي المَحرك، ولكل عمل ال ب������د من طاقة تحركه، فال�صيارة ال تتحرك 

- تحّرك الغ�صالة  من دون طاقة، والكهرباء ال يمكن اأن تكون من دون محرك لها، وهي –من ثمَّ

آلة التنظيف وغير ذلك.  وا
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م������ا المواد التي ت�صتعمل وتحرك الطاق������ة؟ كلنا نعلم اأن م�صدرها: البترول، والغاز والفحم 

أ�صهمت هذه الطاقة في الثورة ال�صناعية منذ مئات ال�صنين وما زالت. الحجري، وقد ا

ر�س، وتزايد ن�صبة ثاني اأوك�صيد  خالل المئة وخم�صين �صنة الما�صية تبين ارتفاع حرارة االأ

الكربون وذوبان الكتل الجليدية التي ت�صكلت خالل اآالف ال�صنين، واأدى هذا اإلى ارتفاع م�صتوى 

�صط������ح البحر. والذي �صيوؤدي اإلى اإغ������راق مئات المدن ال�صاحلية منخف�صة االرتفاع. اأدى هذا 

م������ر اإلى درا�صة اأ�صرار هذه الطاقة التي يزداد ا�صتعمالها مع التطور ال�صناعي الذي ي�صهده  االأ

مر اإيجاد طاقة نظيفة من ثاني اأوك�صيد الكربون الذي تزداد كثافته في  العالم، وا�صتدع������ى االأ

الجو يوماً بعد اآخر. 

أتكلم على الطاقة ال�صم�صية وانت�صار ا�صتعمالها ال بد اأن نذكر منذ اأكثر من �صبعين  قبل اأن ا

عاماً، حين كان يح�صل اأحدنا على عد�صة كثيفة كانت توجد في واجهة م�صابيح تُنار بالبطارية 

هناها  �صعة ال�صم�س ونراها تتجمع في بوؤرة �صغيرة، واإذا وجَّ ه هذه العد�صة الأ المب�صطة. كنا نوجِّ

أ�صعة ال�صم�س  أي�صاً. اإذن، هذه الحزمة من ا أيدينا اأحرقتْها، واإلى �صحيفة من الورق اأحرقتْها ا اإلى ا

هي مو�صوع حديثنا عن الطاقة ال�صم�صية. 

ر�س تعطي طاقة تعادل طاقة �صبع محطات نووية اأي  اإن �صط������وع ال�صم�س وو�صولها اإلى االأ

بالمقايي�������س الكهربائية )7.6( غيغا واط. وحين نذكر الطاقة النووية فاإننا ن�صيفها اإلى طاقة 

البت������رول والغاز والفحم الحجري، كما نذكر كارث������ة مفاعل �صرنوبل النووي، وكلنا �صمعنا بهذه 

الفاجعة حينها. 

ف عملية الطاقة ال�صم�صية باأنها التوليد الكهربائي ال�صم�صي الحراري، وت�صتخدم هذه  تُعرَّ

ن �صوء ال�صم�س  التقانة لواقط �صم�صية عاك�صة تقوم بتتبع ال�صم�س لتركز حرارتها و�صوءها. يُ�صخِّ

أنابيب وتولد ح������رارةُ الزيِت البخاَر  �صائ������اًل م�صتخدماً في دورة تولي������د القدرة، اأي الزيت في ا

الذي يدير مولدة عنيفة، وهكذا فاإن الخاليا الفولطية ال�صوئية هي التي تحوِّل �صوء ال�صم�س 

مبا�صرة اإلى كهرباء. 

طريقة اأخرى لتوليد الكهرباء ال�صم�صية الحرارية تتطلب وجود مرايا تَتَبُع ال�صم�س، وتُركِّز 

ل اإلى درجات حرارة اأعلى بكثير من درجات الحرارة  �صوءها على ُم�صتقبٍل مركز، وبذلك يُتو�صَّ

حوا�������س المكافئية. اإن هذه الطرائ������ق منا�صبة ب�صكل خا�س  الت������ي يمكن التو�صل اإليها في االأ

لال�صتخدام مع تقانات التخزين ال�صم�صية الحرارية الواعدة. 
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ر�س من اإنتاج الطاقة الم�صتمدة من الفلطية  من غي������ر المحتمل اأن تمد قيود ا�صتخدام االأ

أربعون متراً مربعاً اإذا ما ُرّكب على �صطح مواجه للجنوب في  ال�صوئي������ة، ويمكن للوٍح م�صاحته ا

أ�صرة  منطقة ذات اإ�صعاع �صم�صي متو�صط اأن تنتج كمية كهرباء م�صاوية للكهرباء التي ت�صتهلكها ا

أي�صاً.  لواح الالقطة على �صرفات المنازل ا عادية، وقد تُن�صب االأ

اإن عدداً من الدول ت�صتثمر الطاقة ال�صم�صية في بالد تتوافر فيها الطاقة ال�صم�صية، حتى 

را�صي  ف������ي مناطق بعيدة عنها، في اإفريقيا مثاًل. واإن ال������دول التي تفتقر اإلى ما يكفي من االأ

لواح ال�صم�صية، كما فعلت اليابان على �صطح  ت�صتغل م�صطحاتها المائية المحلية لت�صع فيها االأ

بحيرة بمدينة كاتو اليابانية. 

ت�ص������اَرَع انت�صار تركيب اللواقط ال�صم�صية، فغّط������ى في بع�س الدول م�صاحة )34000( كيلو 

مت������ر مربع، واأدى اإنتاجها اإلى انخفا�س �صريع في تكاليف الفولطية ال�صوئية من �صتين دوالراً 

ل������كل كيلو واط �صاعي ع������ام )1970(، اإلى دوالر واحد ع������ام )1980(، واإلى ما بين )20 و30( 

�صنت������اً في الوقت الحا�صر، اإن عمل �صركة اأمريكية واحدة على بناء وحدات نموذجية متكررة، 

نتاج بالجمل������ة، و�صتتاألف كل واحدة من محط������ات توليد الكهرباء  ي������وؤدي اإلى اقت�صاد ف������ي االإ

الت������ي قدرة كل منه������ا )80( ميغا واط من )852( مجموعة من لواق������ط �صم�صية طول كل منها 

������ل ب�صكل م�صتقل عن بع�صها، وقد بلغ الوقت الذي ا�صتغرقه اإن�صاء اأول محطة  )100متر( تُ�َصغَّ

أ�صهر، وهو وقت اأقل بكثير  من هذه المحطات التي ُو�صعت قيد الت�صغيل عام )1989م( ت�صعة ا

ن�صاء محطة  م������ن الوق������ت النموذجي الذي يتراوح ما بين �صت اإلى اثنتي ع�ص������رة �صنة لالزمة الإ

أو  م������ن محطات توليد الكهرباء المركزية التقليدية التي تعمل على الوقود المعروف: البترول ا

ن�صائية المح�صنة  أو الفحم الحجري. وقد خف�صت التقني������ات الهند�صية وال�صناعية واالإ الغ������از ا

تكالي������ف الكهرباء من )23( �صنتاً لكل كيلو واط �صاعي اإلى ع�صرة �صنتات لكل كيلو واط �صاعي 

في المحطات التي تبنى في الوقت الحا�صر. اإن م�صروعاً اأوروبياً هو بناء محطة قدرتها )30( 

�صباب ّعدة.  ردن، وقد وجد م�صروع مماثل ل�صورية، ولكنه اأخفق الأ ميغا واط في االأ

ن، ويمكن اأن ت�صبح تكلفتها منخف�صة جداً  ر االآ يبقى تطور الخاليا ال�صم�صية واحداً، وتطوَّ

وربم������ا و�صلت اإلى ُع�ْصر ال�صعر الحالي لوحدة فولطية �صوئية، ويمكن ب�صهولة جعل الرقاقات 

نتاج بالجملة من المادة الفعالة. وتبلغ  أ�صاليب االإ منخف�صة التكلفة، كما يمكن ب�صهولة تطبيق ا

ثخان������ة الرقاقات ما بين ميكرون واحد وميكرونين فح�ص������ب، وهذا يعادل واحداً من خم�صين 

ن�صان.  جزءاً من ثخانة �صعرة االإ
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ر�صي������ة، فجميع موؤ�ص�صات  م�صروع������ات فولطية �صوئي������ة قيد التنفيذ في اأرج������اء الكرة االأ

ألمانيا، اأما حكومتا  الكهرب������اء ف������ي اليابان مرتبطة بم�صروع������ات الفولطية ال�صوئية وكذل������ك ا

�صتا اعتمادات مالية لها، وذلك من  بتا بتركيب منظومات م�صتقلة، وخ�صَّ اإيطالي������ا واإ�صبانيا ركَّ

اأج������ل المنازل والمناطق النائية وبذل������ك يوفرون كلفة خطوط التوتر العالي لنقل الكهرباء اإلى 

م�صافات بعيدة. وقد اأدت هذه الجهود المنظمة اإلى ت�صجيع نمو �صناعات الفولطية ال�صوئية، 

�ص������واق المحلية ال�صغيرة حيث تكون قيمة  واإح������دى الطرائق لتحقيق ذلك هي االتجاه نحو االأ

الكهرباء فيها مرتفعة ب�صكل خا�س. 

ن انت�صار غاز ثاني  ول اإن الطاق������ة ال�صم�صية تعّد نظيفة الأ أم������ران مهمان في مو�صوعنا: االأ ا

أوك�صي������د الكرب������ون co2 بداأت تظهر اأ�صراره القا�صية في الطبيع������ة والبيئة وعلى الحياة على  ا

�صعة ال�صم�صية  وزون في الجو، اإذ تمرُّ االأ ر�س، وال �صّيما الثقب الحا�صل في طبقة االأ كوكب االأ

ن�صان.  الخطرة عبره فت�صر الزرع وال�صرع واالإ

ر�س �صتُ�صتنفد يوماً،  مر الثاني: اإن كمية البت������رول والغاز والفحم الحجري في باطن االأ االأ

أو تكاد حتى  وكثير من الدول التي كانت ت�صم في اأر�صها كميات هائلة من البترول قد نفدت ا

على ال�صواطئ واأعماق البحار. 

أنواٌع اأخرى من الطاقة �صياأتي الحديث  اإنَّ طاقة ال�صم�������س متجددة، وكذلك طاقة الرياح وا

عنها. اأ�صبح مو�ص������وع الطاقة النظيفة المتجددة اأمل الجميع، وال �صّيما بعد اأن تبينت اأ�صرار 

الطاقة التقليدية واأخطار الطاقة النووية المدمرة. 

نارة فح�صب، فقد اأ�صبحت الطاقة  لم تعد الطاقة ال�صم�صية النظيفة المتجددة ت�صتعمل لالإ

ال�صروري������ة في كل عم������ل، وهي القوة الدافعة خل������ف التركيب ال�صوئي ال������ذي يحول الطاقة 

�صعاعي������ة لل�صم�س اإلى طاقة كيميائية لتجعل حياة النبات������ات، ومن ثم كل الحياة الحيوانية،  االإ

اأمراً ممكناً. 

أ التناف�س بين الطاقة التقليدية من البترول والغاز والفحم الحجري والطاقة ال�صم�صية  بدا

مت ال�صركات التي تهتم بالبترول  أ�صعار الطاقة ال�صم�صية، وقد قدَّ قوياً، وال�صّيما اأمام انخفا�س ا

أ�صعار البي������ع، في حين �صارع م�صوؤولو الم������دن الذين يواجهون التغير  الدع������م لمحطاتها حول ا

أكث������ر جاذبية لل�صكان  المناخ������ي اإل������ى تقلي�س التلوث، وتح�صي������ن البنى التحتية، وجعل مدنهم ا

أ�صهم ارتفاع الحرارة عل������ى م�صتوى العالم في  والموؤ�ص�ص������ات التجاري������ة على حد �صواء. وق������د ا
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موالهم، فقد وفرت الم�صارف �صندات خ�صراء تتيح للم�صتثمرين ربط  طريقة ا�صتثمار النا�س الأ

أنها تحول  اأموالهم بم�صروعات بيئية. ت�صبه ال�صندات الخ�صراء ال�صندات المالية االعتيادية اإال ا

أو ت�صاعد النا�س على التكيف معها، وقد جمع  آثار التغير المناخي ا اإلى م�صروعات تخفيف من ا

اأح������د الم�صارف الرئي�صية ن�ص������ف مليار دوالر لتمويل م�صروعات لعدة مدن في مجاالت زيادة 

رة.  محطات الطاقة ال�صم�صية وتوربينات الرياح وم�صابيح �صوارع موفِّ

ألماني������ا حالياً تحوالً في مجال الطاقة اأطلقت عليه م�صمى »ثورة الطاقة«، اإذ يقول  تقود ا

أرادت اأن  يام اإن هي ا مم اأن تخو�صها في يوم من االأ العلم������اء عنها اإّنها ثورة يتعي������ن على كل االأ

ألمانيا ق�صب ال�صبق في هذا المجال من بين كل البلدان  تتفادى كارثة مناخية، وقد اأحرزت ا

ألمانيا يُ�صتمد  ال�صناعي������ة الكبرى، فخ������الل عام )2014( كان زهاء )27%( من الكهرب������اء في ا

م������ن م�صادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاق������ة ال�صم�صية، ما يمثل ثالثة اأ�صعاف 

ألمانيا قبل ع�ص������ر �صنوات، واأكثر من �صعفي ما تح�صل عليه الواليات  م������ا كانت تح�صل عليه ا

المتح������دة في الوقت الحال������ي. وقد ت�صارعت وتيرة هذا التحول بع������د وقوع حادث االن�صهار 

لمانية اأنجيال مركل  بمحط������ة فوكو�صيما للطاقة النووية ف������ي اليابان، اإذ دفع الم�صت�ص������ارة االأ

ألمانيا �صتغلق كل مفاعالتها ال�صبعة ع�صر خالل ب�صع �صنوات مقبلة حتى  اإل������ى الت�صريح باأن ا

ن، وتمكنت نظ������م الطاقة المتجددة من  )2020(. وق������د تم وقف ت�صغي������ل ت�صعة منها حتى االآ

نتاج الم�صجل في ال�صابق، لكن ما يجعل هذا البلد يحظى باأهمية متزايدة لدى  تجاوز حجم االإ

أنواع  العالم هو الت�صاوؤل عن مدى قدرته على قيادة دول المعمورة في التوجه نحو التخلي عن ا

الوقود التقليدية؛ اإذ يقول العلماء اإن على انبعاثات ثاني اأوك�صيد الكربون المت�صببة باالحتبا�س 

الح������راري اأن تنخف�س ف������ي وقت الحق من القرن الواحد والع�صرين اإلى م�صتوى ال�صفر. وقد 

أة  كثر جرا وع������د هذا البلد الذي يعد رابع قوة اقت�صادية في العالم بالقيام ببع�س التدابير االأ

للحد من حجم االنبعاثات. 

أ�صهم المواطنون والجمعيات التعاونية  لمانية قامت على يد نا�صطين اأفراد؛ اإذ ا اإنَّ الثورة االأ

بن�ص������ف قيمة ما تطلبه اال�صتثمار في نظم الطاقة المتجددة. لكن المرافق التقليدية )يق�صد 

حفوري والطاقة  بها كبريات �صركات الطاقة التي ت�صتخدم الموارد التقليدية من مثل الوقود االأ

النووية( لم تكن تنظر بعين الر�صا اإلى مجيء هذه الثورة، فظلت تمار�س ال�صغط على حكومة 

مركل كي تمنحها المزيد من الوقت. 
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وبذلك فاإن البالد ما تزال ت�صتمد الكهرباء من الفحم الحجري اأكبر من نظم الطاقة المتجددة. 

�صواط التي يتعين على ثورة الطاقة قطعها في قطاعي النقل والتدفئة  وما يزال هناك المزيد من االأ

اللذي������ن يطرح������ان ثاني اأوك�صيد الكرب������ون بكميات تفوق بكثير ما ينبعث م������ن محطات الطاقة. اإن 

مريكية وال�صين. ولكن في هذه العجالة عن الطاقة  تناف�ص������اً كبيراً يجري بين الواليات المتحدة االأ

ألواح الطاقة ال�صم�صية،  ن على ت�صنيع ا ال�صم�صية المتجددة، ال بد اأن نذكر من اأن ال�صين تهيمن االآ

ويوجد لدى الواليات المتحدة تناف�س تجاري اإيجابي مع ال�صين في قطاع الطاقة ال�صم�صية، وذلك 

مريكية البولي �صيليكون المعالج ومعدات الت�صنيع المتطورة في ال�صين.  ب�صبب ال�صادرات االأ

بق������ي اأن اأذكر اأن م�صروعاً قّدم في �صورية لن�ص������ر الطاقة ال�صم�صية، وال�صم�س ال تغيب عن 

أولياً على �صكل قر�س يوفى  �صم������اء �صورية اإال ن������ادراً، ولكن الم�صروع كان يتطلب دعماً مالي������اً ا

خالل مّدة معينة من وارد الم�صروع، ولكن لم يقدم القر�س واأخفق الم�صروع في الح�صول على 

الكهرباء، جاء واآخر فعل ذلك ولكن على نطاق �صيق جداً. فقد قامت �صيدة مع الدكتور يا�صر 

أ�صعة ال�صم�س، واأخيراً  �صا�صوال������ي بعر�س مغ������ر لتركيب اللوائح ال�صوئية لتوليد الكهرباء م������ن ا

قدم الدكت������ور المهند�س يا�صر �صا�صوالي في كلية العمارة، ون�ص������ر الم�صطحات الفولطية لدى 

نارة وعلى  بع�س العائالت، ونجح في م�صروعه وا�صتمر على نطاق �صيق في بع�س المنازل لالإ

نجاز بع�س  خ������رى. وعلمت موؤخراً اأن �صركة �صغيرة قامت الإ نط������اق كامل في بع�س المنازل االأ

الم�صروع������ات. �صاألت الدكتور �صا�صوالي موؤخراً عن ا�صتم������رار م�صروعاته فقال لي اذهب اإلى 

نارة ال�صاحة. وعلى كل حال فاإن م�صروعات �صغيرة تمت،  �صاحة الجامعة وانظر اإلى م�صروع الإ

منها حاالت اإ�صارات المرور ومنها اأجهزة ا�صتيفاء وقوف ال�صيارات في مواقف ماأجورة. 

ال ب������د اأن المناف�صة �صت�صتمر بين طاقة الموؤ�ص�صات الكهربائية التقليدية ومنا�صري الطاقة 

ر�س وانت�صار غاز ثاني  ال�صم�صية، و�صتح�صم هذه المناف�صة حين يتاأزم المناخ ويزداد احترار االأ

اأوك�صيد الكربون. ونحن نعلم َكْم من الموؤتمرات الدولية قررت بع�س التدابير! وكانت الواليات 

أنه ُو�صع بروتوكول خا�س بها ملحق  المتح������دة ترف�س الموافقة على القرارات على الرغم من ا

بمعاه������دة كيوت������و )1997(، وذلك اأن هيمنة ال�ص������ركات الكبرى ما تزال كبي������رة لدعم الطاقة 

مر اأن دول الخليج الم�صدرة للبت������رول الذي عليه اعتماد معا�صها  التقليدي������ة، والغري������ب في االأ

قل باإمداد  تقوم بدرا�صات مو�صعة لال�صتفادة من الطاقة النظيفة المتجددة، وقد تنجح على االأ

معامل تحلية ماء البحر بالطاقة. 
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اإن ال�صباق الذي ي�صهده عالمنا المعا�صر اليوم ما هو اإال �صباق التكنولوجيا واقت�صادات 

المعرفة، �ص����باق عالم جديد ال ي�ص����به غيره، وال �ص����بيل اإلى الدخول في هذا ال�ص����باق والفوز 

قوي����اء اإال باإدراك  ب����ه، وم����ن ث����مَّ االنعتاق من ربق����ة التخّلف والجري خلف المت�ص����ابقين االأ

ال�صروط الالزمة لذلك، وفي ظل هذا الت�صارع المذهل الذي يعي�صه عالم اليوم في مختلف 

لفي����ة الثالثة وما فر�ص����ته من  جوان����ب الحي����اة، والتغيي����رات المت�ص����ارعة الت����ي ت�ص����هدها االأ

تحدي����ات وا�ص����تحقاقات جديدة، وفي زحمة اإع�ص����ار العولمة والتط����ور العلمي الهائل الذي 

ن�صان في القرن الواحد والع�صرين اأ�صبح من ال�صروري في عالمنا المعا�صر تزويد  حّققه االإ

جي����ال بالعلم والمعرفة، لخو�ض غمار الثورة التقنية، وما تنتجه من معرفة على �ص����بكة  االأ

المعلومات العالمية، فلم يعد قيا�ض ر�ص����يد الدول بما تمتلكه من ثروات طبيعية فح�ص����ب، 

مم من اأجل  بل بما تمتلكه من عقول ي�ص����تفاد منها في هند�ص����ة المعرفة و�ص����ناعتها، اإذ تت�ص����ابق االأ

بداع واحتالل مكان ال�ص����دارة، وكل هذا ال يتم وال يتحقق اإال  اللحاق بركب الح�ص����ارة والتطور واالإ

جيال المبدع����ة القادرة عل����ى مواجهة التحديات  بو�ص����ع الخط����ط والبرام����ج، من اأجل اإع����داد االأ

ومواكب����ة التغي����رات، وبناء ت�ص����ور اأكثر �ص����البة للم�ص����تقبل، الم�ص����تقبل المبن����ي على العلم 

والمعرفة.

عامر اأحمد ال�سويداني

اآفاق المعرفة

ال�سباق املعريف والغربلة امل�ستقبلية
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اإن ما ي�صهده العالم اليوم هو تحول غير م�صبوق وقفزة نوعية في مجال تدفق المعلومات، 

نترنت،  ن هو ثورة هائلة في مجال المعلومات ت�صمى ثورة المعلوماتية واالإ ب������ل اإن ما يحدث االآ

واإن م������ا يواجه العالم اليوم من تغير جذري ف������ي ظل انت�صار المعرفة، ما هو اإال نتيجة للتقدم 

ال�صريع الذي ت�صهده التكنولوجيا، وما يرافقه من زيادة يومية في اأعداد م�صتخدمي تكنولوجيا 

المعلومات، التي تعد اليوم مورداً اقت�صادياً في عالم يعي�س في ع�صر يطلق عليه ت�صمية »بال 

ح������دود« فالعالم يتهياأ لتغيير �صورت������ه بالكامل في كل لحظة، من خالل �صعيه الحثيث والدائم 

أم  اإل������ى اإحداث تغييرات جذرية في مجاالت الحياة المعا�صرة، �ص������واء على م�صتوى عالقاته، ا

على م�صتوى التحديات الجديدة التي اختاره������ا لنف�صه ولم�صتقبله، والمتابعون لهذه التغيرات 

أو اأدنى قربى بين عالم الغد القريب، وما �صبقه  أنه لن يكون هناك اأدنى �صبه ا الكونية، يوؤكدون ا

من عوالم موغلة في القدم.

�صيغربل مجتمع المعرفة الجديد الذي اأخذت مالمحه تتبلور ب�صرعة فائقة في كتل معرفية 

عمالق������ة، والذي �صيفر�س نف�صه 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�صعيفة اأو غير ال�صامدة.

ن�صانية فح�صب، بل اأ�صبحت  أو قوة للمجتمعات االإ فالمعرفة بحد ذاتها لم تعد تكّون �صلطة ا

مثل للحاق  �صلوب االأ نها بكل ب�صاطة هي االأ أه������م مظاهر القوة في القرن الواحد والع�صرين، الأ ا

نفاق لتعزيز  برك������ب العالم الرقمي والتقدم العلمي فائق الذكاء، وهذا يدعونا اإلى مزيد من االإ
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المعرف������ة ون�صره������ا، وال�صّيما في مجال التعليم، والبحث العلمي، وب������راءات االختراع، وحماية 

المتفوقي������ن، وت�صمي������م اإ�صتراتيجيات بناء الق������درات الب�صرية، واإعداد الباحثي������ن، والخبراء، 

ن�صان قدرات واإمكانات اإ�صافية للك�صف عن المجهول والتعمق في  وت�صجي������ع االبتكار، ومنح االإ

اال�صتك�صاف والتحليل وا�صت�صراف الم�صتقبل.

التدفق المعلوماتي

يعي�������س عالمن������ا المعا�صر اليوم تحواّلً نوعياً وغير م�صبوق ف������ي مجال تدفق المعلومات لم 

أدن������ى �صك في اأن الكتل المعلوماتية غير  ن�صانية من قبل، اإذ لي�س هناك ا ت�صه������ده الح�صارة االإ

خير من القرن الع�صرين اأدت اإلى اإحداث تغييرات  الم�صبوق������ة التي �صهدها العالم في الربع االأ

مهم������ة وعميقة ف������ي كلِّ مجاالت الحياة المعا�ص������رة، وفي خ�صم هذه التط������ورات المت�صارعة 

ت�صه������د الب�صرية اليوم تغيرات عميقة، على م�صتوى العالقات، وموارد القوة، وانتقال المعلومة، 

والتب������ادل المعرفي، و�صناعة الرموز، كما ت�صهد في الوقت نف�صه، تطوراً ملحوظاً على م�صتوى 

فكار، وحوار الثقافات، اأو �صدامها، وتعي�������س حاالت تبدل حادة وجادة في  آلي������ات ت�صدي������ر االأ ا

هداف والمنظومة القيمية. االأ

كّون التدفق المعلوماتي تل�صكوباً �صخماً لر�صد المتغيرات االقت�صادية والتحكم بها ومعرفة 

نت المعلومات المرتدة من مواقع خ������ارج االقت�صاد دوراً فعاالً  أينما وج������دت، كما كوَّ نتائجه������ا ا

آلية �صريعة للتعامل مع المتغيرات على م�صتوى  ف������ي مواجهة �صلوك االقت�صاد العالمي، واأوجد ا

االقت�صاد الدولي والمحلي.

مور تقت�صي كلها اأن ندرك باأننا اأمام �صياغة جديدة لعالم جديد، مغاير تماماً لعالم  وهذه االأ

أ�صاليب الحياة المعا�صرة،  م������ا قبل العولمة، فهذا الو�صع الجديد فر�س تحوالت جذري������ة في ا

وربما مغايرة تماماً عما كان ماألوفاً في الما�صي في مجال العالقات االجتماعية واالقت�صادية، 

اإل������ى جانب دوره الموؤثر في اإحداث تغييرات وا�صعة النط������اق على م�صتوى النظم والموؤ�ص�صات 

المختلفة. 

دارة المعرفة اإ

و�صلت الثورة العلمية في ع�صر االنفجار التكنولوجي المعا�صر اإلى قدرات معرفية خارقة 

ن�صانية عل������ى مر الع�صور، ولم ت�صهد الب�صرية  ذات م�صتوي������ات مذهلة لم ت�صهدها الح�صارة االإ
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�صرعة للم�صتقبل بمثل ما هي عليه اليوم، فقد جاءت الثورة المعلوماتية لتعلن تحرر المجتمعات 

ر�صية عّدة عقود خل������ت، فالجميع يحاور الجميع،  م������ن القيود والح������دود التي طبعت الكرة االأ

والجميع ير�صل وي�صتقبل، ويعقد ال�صفقات، ويبرم االتفاقات، ويتبادل المعرفة، فاأ�صحت هكذا 

نترنت، هي غزو العقول، وتكييف المنطق وتوجيه الجمال،  التكنولوجيات الجديدة، وال�صيما االإ

ذواق، وقولبة ال�صلوك، وتر�صيخ قيم عالمية جديدة. و�صنع االأ

وال مف������ر، فهذا هو عالمنا الجديد الذي انهارت فيه الحواجز، وذابت من اأجله الفوا�صل، 

وتو�صع������ت ب�صببه هوام�س الم�صت������ركات، وبالمقابل تفتت فيه الجماع������ات، وتجزاأت الثقافات 

أ�صي������ر فرديته، يعمل على تكوين  ف������ي داخلها، و�صقطت الحرية ف������ي الالحرية، واأ�صبح الفرد ا

ف�صيف�صائه الثقافي واالجتماعي.

وهك������ذا، وعلى الرغم من ات�صاع رقع������ة الم�صتفيدين من م�صادر المعرفة العالمية، وت�صابق 

الدول النامية على اقتنائها وا�صتيعابها والتعامل معها باإيجابية من اأجل اإحداث تغييرات جذرية 

ف������ي بنيته������ا المعرفية، اإال اأن الهوة المعرفية �صوف تزداد ات�صاعاً مع العالم المتقدم في مجال 

مكانات والو�صائل والبرامج  اإنتاج المعرفة، اإذ التزال دول العالم الثالث تعاني من نق�س في االإ

ع������داد الذهني والعلمي ما يزال يزداد ات�صاعاً مع  نتاج المعرفة، وحتى االإ �صا�صية الإ التقني������ة االأ

دول العالم المتقدم، فالتو�صل اإلى المعرفة لن يكفي في حد ذاته للدخول اإلى م�صتوى مجتمع 

المعرفة، اإذ ال بد من اإدارة هذه المعرفة وتحويلها اإلى برمجيات يمكن ت�صويقها على الم�صتوى 

غلب لدول العالم الثالث، كما  مر يحتاج اإلى مهارات وقدرات ال تتوافر في االأ العالمي، وهذا االأ

يحت������اج اإلى ا�صتثمارات �صخمة حتى يمكن ال�صمود اأمام الموؤ�ص�صات المتعددة الجن�صيات التي 

ت�صيطر على �صوق المعرفة بما في ذلك المعرفة المحلية في الدول النامية نف�صها.

الكفاءة المعرفية

الي������وم اأ�صبح������ت مهمة بناء اأجي������ال ذات كفاءة معرفية عالية هو التح������دي القائم والماثل 

لقرننا الجدي������د الواحد والع�صرين، قرن المعرفة، وحرية المعرف������ة، و�صرعة انتقال المعرفة، 

وتحدي������د العالقات بين مكوناتها، فالمعرفة اليوم ه������ي القوة، واقت�صادات المعرفة تعد اليوم 

أ�صا�صاً على المعارف كثروة  هم بين م�صادر الرفاه والرخاء، ومجتمع المعرفة اأ�صبح يعتمد ا االأ

أ�صا�صاً للتنمية  أ�صا�صي������ة، اأي على خبرة الموارد الب�صري������ة وكفاءتها ومعارفها ومهاراتها ب�صفته ا ا

الب�صري������ة ال�صاملة، وهو بمنزلة فر�صة تاريخية ون������ادرة ونقلة نوعية فريدة تجعل من المعرفة 
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أ�صا�������س التقدم والرقي، اإذ تمثل المعرفة وتقنياتها �صعار المرحلة الحالية من م�صيرة الب�صرية،  ا

بل اأ�صبح نجاح اأي موؤ�ص�صة هو ما تمتلكه من مقومات ا�صتثمار المعرفة.

جيال المهياأة العتن������اق اآفاق المعرفة  جي������ال التي توؤمن بالم�صتقبل ه������ي وحدها االأ اإن االأ

أبرز �صروط العلم واأو�صحها الحرية، تلك الحرية التي تعني تفجير الطاقات  والعلم، واإنه لمن ا

الهائل������ة الكامنة، وتعني ال�صعي الحثيث الذي ال ينقطع من اأجل البحث عن الحقيقة والحكمة 

أ�صب������اب الق������وة، فالقوى الب�صرية الموؤهل������ة والمثقفة هي التي في قدراته������ا العقلية والتقنية  وا

ن�صانية الموؤثرة والفعالة.  والعلمية تمثل قوة المجتمع الحقيقية، وطاقاته االإ

لذل������ك ينبغي على المجتمعات المتاأخ������رة في المجال العلمي والمعرف������ي فيما لو اأرادت 

م�صاي������رة التدف������ق المعلوماتي وال�صباق المعرف������ي، اأن تعمل جادة وبخط������ًى حثيثة على تكوين 

ن، وقدرات على التاأمل  وتن�صئ������ة اأجيال جدي������دة تكون لهم توجهات مختلفة عما هو �صائ������د االآ

بداع واالبتكار بحيث يوؤلفون قوة �صخمة تكون فاعلة في اإنتاج المعرفة. والتفكير واالإ

الفجوة الرقمية

يتمي������ز الع�صر الذي ن�صهده اليوم باأنه ع�صر التكنولوجي������ا بال منازع بما ينطوي عليه من 

تطبيق لكلِّ المعارف والعلوم، اإنه ع�صر قادم بكل ا�صتحقاقاته، فر�س وجوده وتقنياته ومعاييره 

على وجه هذه الب�صيطة، اإذ اأ�صبح طريق كل تطور وتقدم، وارتبطت باأدواته كل مناحي التطور 

التكنولوجي والفني في جميع العلوم واالخت�صا�صات.

ومال������م تت�صرف ال������دول ال�صعيفة بمنهجية ومو�صوعية، فاإن ه������ذا الموج الهائل �صيع�صف 

أو ي�صعفها ويرجعها اإلى موقع اأدنى من موقعها الحالي، الذي يبدو للوهلة  بها، وقد يدمرها، ا

ولى، هي عدم الوعي الكامل باأهمية وخطورة ما  أنه ين�صوي �صمن اإحدى حالتين: االأ ول������ى ا االأ

يج������ري، فال توؤمن هذه الدول بحقيقة ظهور مجتمع المعرفة الجديد الذي هو مجتمع القرن 

الجديد، والذي على محكه �صتت�صاقط الحبات المري�صة من فتحات الغربال الذي �صيهز العالم 

هزاً، وكل ما نظنه، هو اأن منتجات المجتمع الجديد هذا ما هي �صوى موجة عابرة اأتت ب�صرعة 

و�صتذه������ب ب�صرعة، كما هي الحال دائماً مع مثل هذه الموجات، اأما الحالة الثانية فهي ت�صبه 

بواب والنوافذ والتفكير الجاد في اإ�صادة  ردة فعل العاجزين، اإذ تعتمد في الغالب على قفل االأ

�صقف منيع يحجب الروؤية عن الف�صاء المعرفي. 
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الّتحديات

يجاد الحلول العملية في ع�صر تكثر تحدياته وتتعدد مغرياته اإيجابية  مثل الإ اإن التوج������ه االأ

أردنا اأن نم�صي في طريقنا، واأن نكون منتجين للمعرفة  أم �صلبية اأمر ال مفر منه فيما اإذا ا كانت ا

يمان الحقيقي بتحديات الع�صر  ن�صانية الجديدة، فمع وجود االإ و�ص������ركاء في بناء الح�صارة االإ

رادة يمكن اإنجاز الم�صتحيل للحاق بركب التطور والو�صول  ومغريات������ه ومع وجود الت�صميم واالإ

ه������م الذي يجب تحويله اإلى رهان يمكن  اإل������ى م�صاف الدول المتقدمة، لذلك فاإن التحدي االأ

ك�صبه للدول النامية هو تقلي�س الفجوة الثقافية والعلمية والتكنولوجية.

نماط  �صالة والمعا�صرة، وكيفية مواجهة االأ كم������ا يتمثل التحدي في كيفية التوفيق بي������ن االأ

الثقافية للدول المتقدمة، ونقل تكنولوجيا المعلومات المتطورة، بحيث ت�صيق الفجوة المت�صعة 

في المعرفة والتكنولوجيا بين الدول النامية والمتقدمة. 

حرى اأن ت�صاعده على اأن يتعلم  اإن التربية المطلوبة اليوم لي�صت اأن تعلِّم التلميذ، بل هي باالأ

خرين، وهذا ما تبنته  كيف يتعلم، وهي كذلك ت�صاعده على اأن يتعلم كيف يعي�س باإيجابية مع االآ

�صكندنافية لتحقق من خالله قفزات نوعية. نظمة التربوية الذكية في الدول االإ االأ

اإن الث������ورة المعرفية التي تجتاح العالم، تفر�س علين������ا اأن نتحرك ب�صرعة وفاعلية، لنلحق 

ن من يفقد مكانه، في هذا ال�صباق العلمي والمعلوماتي، �صيفقد اإرادته، ولذا ال بد،  بركبها، الأ

مر  كم������ا يقول اأحد الباحثين: »اأن نفكر بطريقة كونية ونت�ص������رف بطريقة محلية«، اإن هذا االأ

يتحتم مع������ه مواجهة هذا التحدي والتعامل مع معطياته، ك������ي نتمكن من الت�صلح بلغة الع�صر 

ن�صان ومكونات الحياة نف�صها  الجديد ومفاهيمه، واإن االرتباط بين المعلومات التي ي�صتقيها االإ

هو الطري������ق الطبيعي، والمدخل الحقيقي، ال�صتيعاب المعرف������ة، والتفاعل معها، والتاأثر بها، 

ن نكون جزءاً من مجتمع المعرفة، ناأخذ من������ه ونعطيه، ننهل من مكت�صباته،  نح������ن مدعوون الأ

ون�صّخره������ا لم�صتقبلن������ا، ن�صيف اإلى منجزاته، ونكون ال�ص������ركاء المقتدرين على الوفاء بحقوق 

ال�صراكة وواجباتها، بهذا فح�صب ن�صتطيع اأن نحجز مقعدنا في القطار الذي ينتظره الجميع، 

وهو لن ينتظر اأحداً.



225 الـعــدد 689 �شـــباط  2021 

ال�سباق المعرفي والغربلة الم�ستقبلية

المراجع

 )1(- عمرو رم�صان توفيق،  متطلبات التحول اإلى االقت�صاد القائم على المعرفة، مكتبات نت، مج19، ع2. 2018.

Record/com.mandumah.search://h/958770 :رابط

دارية والمالية، مج1، ع1، 2017. )2(- ال�صبتي و�صيلة،  عولمة المعرفة: الفر�س والتحديات، مجلة العلوم االإ

)3(- نبيل علي، العرب وع�صر المعلومات، �صل�صلة عالم المعرفة، ع184، الكويت، د.ت. �س24.

نترنت في اإعداد الخريجين وتدري�س اللغات مع تقديم  أبو ال�صعود، التعليم والمعلوماتية، دور االإ )4(- اإبراهي������م ا

قطار العربية. 2006. روؤية اإ�صتراتيجية للتعليم في االأ

أة الم�صلمة، مجلة الكلمة، مجلة ف�صلية ت�صدر عن منتدى  )5(- اأحمد �صهاب، تاأثير العولمة على و�صعيات المرا

بحاث، ع25. الكلمة للدرا�صات واالأ

¥µ



الـعــدد 689 �شـــباط  2021 226

فِل الحقيقُة والخياُل والحياُة الفل�سفُة واأدُب الطِّ

طفال منذ عاِمهم الثالث يطرحون  �س���ئلِة الفل�س���فّيِة ل يتعّلق ب�س���نٍّ محّددة، فالأ َطْرُح الأ

ن�سانّية اإزاء ذهولهم اأمام العالم،  اأ�س���ئلًة م�ستع�س���يًة ل تنتهي، عن الحياة والموت والعالقات الإ

فل بو�س���فه طفاًل يمتلك نظرًة جديدًة و�س���اذجًة )لكّنها لي�ست بريئًة(، وفي كّل خطوٍة له  فالطِّ

مير ال�س���غير(، للكاتب الفرن�س���ي )اأنطوان دو �سانت  �س���يلة. فرواية )الأ جربة الأ يعي�ش تلك التَّ

ظرة  ف���ل، ولتلك النَّ اإكزوبي���ري( )1943م(، يمك���ن اأن تكون خيَر مث���اٍل لتلك الموهبة لدى الطِّ

الطفولّية الجديدة دائمًا، التي ل تف�س���ُدها خفايا الحياة والعالم، واأهوالهما. وبح�س���ب تعبير 

�سياء   )2003م(: فالطفل »يتظاهر بالغباء، ويطرح اأ�س���ئلًة عن ماهّية وجوهر الأ
)1(
)جيل دولوز(

طفال«، وانت�سرت في القرن  ة ل�»الفل�سفة مع الأ بكلِّ �س���ذاجٍة واإلحاٍح«. ُطّوَرت الممار�س���ة الفعليَّ

َرت في  مريكّي )ليبمان( عام )1995م(، ومن ثمَّ فقد ُطوِّ
الع�س���رين بف�س���ل جهود البروفي�سور الأ

جميع اأنحاء العالم منذ اأكثر من 20 عامًا.

طفال اليافعين كاملًة بف�ضل   المعا�ضر بحقوق الأ
ُّ
في الوقت نف�ضه، اعترف المجتمع الغربي

، وبت�ضنيف الطفل بو�ضفه اإن�ضاناً مفّكراً، وحالًة تحتاج  اإ�ضهاماِت علم النَّف�س والّتحليل النَّف�ضيِّ

ن�سرت في مجلة: اإروديت الفرن�سية، بقلم: اإدويج �سيروتيه في العدد 2، عام 2008. ❁

ترجمة: كاتبة وجيه كاتبة

اآفاق المعرفة

فِل  الفل�سفُة واأدُب الطِّ

احلقيقُة واخلياُل واحلياُة
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طفال الميتافيزيقّية في  أ�صئلة االأ نَّ اأخَذ ا
أ اإل������ى توجيٍه في م�صاِرها الوجودّي والفكرّي، اإذ يبدو ا

طفال المعا�صر. ففي عام )1976(،   في اأدب االأ
ٌّ
الح�صب������ان -على �صبيل المثال- اّتج������اهٌ رئي�صي

 )برونو بيتلهيم( كثي������راً من المعلّمين من خالِل نج������اح التَّحليل النَّف�صي 
ُّ
أقن������ع العال������م النف�صي ا

طفال التي ت�صترعي اهتمامهم وتحّفزهم بعمٍق،  نَّ ال�صواغل الحقيقيَّة لالأ
للق�ص�س الخيالّية باأ

جابة عن هذه المخ������اوف الوجودّية الكبي������رة. في يومنا هذا  ه������ي بالتَّحديد الق������درة على االإ

أنتوني  أو )ا أنغيريه( ع������ام )1998م(، ا أو )تومي ا ق������ّدم كّتاٌب مثل )كلود بونتي( ع������ام )1992م(، ا

خرين من خالل  أوليٍّ مع نف�صه وم������ع االآ غير اإم������كان لقاٍء ا ب������راون( ع������ام )1999م( للقارئ ال�صَّ

�صاطير  أو كثير من مقتطفات االأ ق�ص�سٍ جميلٍة ودقيقٍة، اإ�صافة اإلى ن�صر هذه الق�ص�س الرائعة ا

خيرة في �صوق ن�صر اأدب الّطفل،  أيناها تظهر في ال�ّصنوات االأ أو الخرافات التي را والحكاي������ات ا

أ�صهرها بالّتاأكيد مجموعة  طفال، وا غيرة لالأ وهي �صل�صلٌة كاملٌة من كتب الفل�صفة المدر�صّية ال�صّ

»Goûters philo« )وجب������اٌت فل�صفّيٌة خفيفٌة( التي ن�صرتها دار )ميالن( الفرن�صّية. وبذلك، فاإّن 

عب ومعرفة  طفال على طريق الّتفكير الجميل وال�صّ جميع المرّبين الذين يرغبون في توجيه االأ

الذات، اأ�صبح لديهم اليوم تحت ت�صرفهم منجٌم رائٌع من الق�ص�س الجميلة والغنّية. 

�صئلة التي يطرحها الّطفل على نف�صه، تحتلُّ م�صاألة العالقات بين  وهكذا، من بين جميع االأ

وؤال عن حقيقة  نَّ ما يثير �صغَفهم هو ال�صُّ
أ العال������م الحقيقيِّ والعالم الخياليِّ مكانًة خا�ّصًة، كما ا

هول اإزاء العالم في كّل لحظٍة، وهي  مور: »لماذا؟« و»كيف؟«، اإذ يمر الطفل بتجربة الذُّ االأ

تجربٌة تمهيدّيٌة توؤدي اإلى التعط�س للمعرفة والفهم.

أل������ة الحقيقة تبهُرُهم: »ما ال�صحيح؟« و»م������ا الخطاأ؟« و»ماذا يمكنُني اأن اأعرف؟« و»ما  م�صا

أوؤمن ب�صانتا كلوز  الف������رق بين المعتق������د والمعرفة؟ وبين الخيال والواقع؟« و»كيف اأمكنن������ي اأن ا

كّل ه������ذا الوقت الّطويل وب�صّدٍة؟« و»لماذا يترك لي اكت�ص������اف عدم وجوده �صعوراً بالحنين اإلى 

الما�صي والّرغبة في اال�صتمرار في االعتقاد ولو قلياًل بالعوالم ال�ّصحرّية؟« و»لماذا نحتاج اإلى 

أم ن�صخٌة مبتذلٌة  �صرد ق�ص�س بع�صنا بع�صاً؟« و»وما عالقة الفنِّ بالواقع؟« »اأهو مجّرد محاكاٍة ا

أ�صكال  نَّ الفنَّ على العك�س، يك�صف لن������ا �صكاًل معيناً من ا
أ أم ا �صل م������ن الحقيقة؟« »ا اأم طب������ُق االأ

الحقيقة الواقعيَّة؟«.

 
ّ
عام )1990م(: »اإنَّ التجارب الفكرّية التي نجريها في المختبر التَّخيلي

 )2(
كتب )بول ريكور(

ر )�س، 194(«.  أي�صاً ا�صتك�صافاٌت اأُجريت في عالم الخير وال�صَّ العظيم هي ا
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ردّية بالّتحديد، فهَم حالة الّذهاب والعودة الم�صتمّرة  ل مفهومه للهوّية ال�صَّ ، ي�صهِّ ومن ثمَّ

������رد والحبكة، لذلك، فاإذا  بين الخيال والوج������ود. فحياتُنا من�صوجٌة كالق�ص�س بطريقة ال�صَّ

طفال قادرون  كان������ت حياتُنا توؤثر في خياِلنا، فاإنَّ خيالَنا يوؤّث������ر اأي�صاً في حياِتنا، وهوؤالء االأ

مر. تعر�������سُ كثير من اأعمال ما ي�صّم������ى باأدب الطفل  تمام������اً على ا�صتيعاب وفه������م هذا االأ

، وتتحّدُث هذه الق�ص�س عن 
ّ
المعا�ص������ر تداخَل الحدوِد بين عال������م الخيال والعالم الحقيقي

 لي�س مجّرَد خياٍل بعيٍد عن الواقع، بل يخبُرنا 
َّ
نَّ العمل الفني

أ ، وا
ّ
بداع الفني القّوة المذهلة لالإ

أنف�ِصن������ا وعن العالم. وهكذا فاإنَّ اأدب الّطفل �ص������واء في الق�ص�س اأم في  ب�ص������يٍء عميٍق عن ا

�صئلة الميتافيزيقّية والمعرفّية.  طفال التَّفكير في هذه االأ غيرة يتيح لالأ الكتب الفل�صفّية ال�صّ

ومن ثّم، يمكن للمعلّمين في المدر�صة االبتدائّية على �صوء هذه القراءات ربط اأدب الّطفل 

الب، وبذلك �صيكونون قادرين  بهذه الق�صايا، والم�صاركة ف������ي المناق�صات الفل�صفية مع الطُّ

�ِصهم لالكت�صاف  عل������ى البدء في الّتفكير باأنف�ِصهم، وتنمية ف�صولهم وتفكيِرهم النقدّي، وتعطُّ

والتَّعلُّم والّن�صج.

لى الواقع ما يقّدمه الفنُّ )الخيال( اإ

نَّ مو�صوع 
أ دب الّطفل، وج������دُت ا  الأ

ّ
طروحة ح������ول البعد الفل�صفي أثن������اء عملي هذه االأ ف������ي ا

العالقة بي������ن الخيال )بالمعنى الوا�صع( والواقع - كيف ي�صاعُدنا الخيال على الّتفكير وتجربة 

نتاج المعا�صر، فمثاًل يظهر ه������ذا المو�صوع جلّياً  الواق������ع - ه������و مو�صوٌع متكّرٌر تماماً ف������ي االإ
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دب للحلقتين الثانية والّثالثة من المدر�صة االبتدائّية )قبل  عمال في برنامج االأ �صمن قائمة االأ

أو الموت، على �صبيل المثال(. داقة ا مو�صوع ال�صّ

1- ق�ش�ٌص ذات مغزى:

ة الكاتبة والّناقدة )مارغريت  نقّدم هنا مجموعًة ذات اأهمّيٍة خا�ّصٍة، من هذه القوائم: ق�صّ

أنِقذ )وانغ ف������و(«، الّتي �صدرت عن دار )غاليمار( ع������ام )1979م(، ثم تُتبع  يور�صين������ار( »كيف ا

طفال.  المتاح لالأ
ّ
بتحليٍل لمغزاها الفل�صفي

ٌة فل�صفّيٌة تحمل في طّياِتها الروابط بين الخيال  م������ن الوا�صح جّداً اأن ه������ذا النَّ�سَّ هو ق�صَّ

ين اإّبان  ������ة في ال�صّ  وطبيعة مهنة الفّنان. تدور اأحداث الق�صّ
ّ
والواق������ع، ووظيفة العمل الفن������ي

ة ر�ّصاٌم عجوٌز يُدع������ى )وانغ فو(، كانت ر�صوماته معّبرًة و�صاميًة  الع�ص������ور الو�صطى، بطل الق�صّ

�صياء وال�صخ�صيات التي ير�صمها  أّن لوحاته بدْت ناب�صًة بالحياة، فقد كانت تظهر االأ اإلى درجِة ا

بالفر�ص������اة وكاأنها على قيد الحياة. ذهب )وانغ فو( برفقة تلميِذه المخل�س )لينغ(، وانتقال من 

قريٍة اإلى اأخرى بحثاً عن منظٍر طبيعيٍّ لر�صمه، كان يقتات على قليل من الزاد، ويبيع لوحاِته 

أ�َصَر  ين الم������رّوع لتهديده بعقاٍب مخيٍف، وا ، ا�صتدعاه اإمبراطور ال�صّ
ٍ
للعي�������س فح�صب. ذاَت يوم

مبراطوُر  ّنه اّتهمه بخداِعه ب�ص������اأن حقيقة الحياة، فقد كان هذا االإ ه������ذا الّطاغية )وانغ فو( الأ

، ولم يكن يعرف حقيقَة الواقِع اإاّل من خالل  هبيِّ الّطاغيُة محبو�صاً طوال طفولته في ق�صِرِه الذَّ

، وه������و يتاأّمُل العالَم بحزٍن النهاية له، وخيبِة  لوح������ات المعلّم، فمنذ اأن خرج من بُرِجِه العاجيِّ

أبداً بالمملكة التي ابتكَرها )وانغ  جمَل، ولن تُق������اَرَن ا أم������ٍل هائلٍة، فمملكته الحقيقّية لي�صت االأ ا

نَّ كلَّ �صيٍء رتيٌب ومملٌّ بالن�صبة اإليه. وهكذا، 
أ ي�صعر ب������اأ ف������و( في لوحِتِه، ومنذ ذلك الوقت، بدا

ُر الو�صول اإليه، وي�صعر بغيرٍة من  أّنُه جعلَُه يعي�س في عال������ٍم مثاليٍّ يتعذَّ اغيُة الفنَّاَن با يّته������م الطَّ

عادة. بعد اإعدام تلميذه )لينغ(،   للخياِل، الذي يمتلك �ص������رَّ الجمال وال�صَّ
ّ
مبراط������ور الحقيقي االإ

 تحفًة فنّيًة، وه������ي اإحدى لوحاته التي لم تكتمل 
َ
اغي������ُة من الر�ّصام العجوز اأن ينهي يطل������ب الطَّ

بع������د، والتي تُعدُّ عماًل اأخيراً ما قبل الموِت، ير�صم الّر�صاُم العجوُز تلميَذهُ الجريَح على قارٍب، 

ويعي������د اإحياَءه، ثمَّ ي�صعد اإلى القارب، ويهرُب من الّطاغيِة بُفر�صاِتِه. يفرُّ المعلُِّم والتلميُذ عبر 

زرق، وتكون النِّهايُة �صعيدًة. بحر الجاد االأ

 عام )1957م( التي تت�صاَءُل عن الحدود 
)3(

ِة قريٌب من مو�صوعات )بورخي�س( مو�صوُع الق�صّ

أي�صاً ت�صاوؤالً عن م�صاألِة الجماِل الحقيقيِّ للعالِم  ُة )وانغ فو( الّرائعُة ا بين العالَميِن، تطرُح ق�صّ
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ن�صانّيِة. وهذا ما تتحّدُث عنُه  وعن قيِمِه. ال ير�صُم )وانغ فو( من اأجِل المجِد، بل لالحتفاِء باالإ

طف������ال بين 8 و11 �صنة(. يو�ّصُح  دب في المدار�س االبتدائيَّة الفرن�صيَّة )�صفوف االأ برام������ج االأ

أي�صاً   فح�صب، بل لُه ا
َّ
( ال يت�صّمن الّطابَع الخيالي أو الت�صويريَّ  ا

َّ
دب������ي لن������ا النَّ�سُّ اأن الخيال )االأ

أبعاٍد ال �صكَّ فيها للواقع. على �صوِء ذلَك،  بح�صب )ريكور، 1991م( وظيفٌة مرجعّيٌة تك�صُف عن ا

������ه يوؤلِّف تجربًة حّيًة واأ�صيلًة، فردّيًة وعالمّيًة ف������ي الوقت نف�صه، �صيتمّكُن بو�صاطتها الب�صُر  فاإنَّ

م������ن فهِم الواقِع. وكما قال ريك������ور: »فالخياُل كمختبٍر هائٍل، حيُث يمك������ُن للب�صر اأن ي�صّمموا 

وير�صموا ويعيدوا ر�صَم المواقِف والمع�صالِت والم�صكالت التي توؤّثُر فيهم«. ومن ثّم فهو يعّرُف 

أكثَر من مجّرِد خطاٍب عقالنيٍّ  أّنُه تجربٌة للحقيقِة، وقد تكون ا ( على ا الخياَل )التَّعبيَر المجازيَّ

ي�صتطيع اأن ينيَر لنا معنى وجوِدنا ومعنى العالِم.

أ�صكال الحقيقة من الواق������ع. وفي �صياِق ما قاله  وهك������ذا، يمنُحن������ا الخياُل روؤية �صكٍل م������ن ا

نا  )ريكور(، وهذا ما ذكره اأي�صاً )جيروم برونر( )2002م( في كتابه )لماذا نروي ق�ص�صاً لبع�صِ

أّنُه من خالل الخيال تُتاح لنا الفر�صُة ال�صتك�صاِف  دب هو ا ُل في االأ �صِّ
بع�ص������اً؟(: التناق�ُس المتاأ

جوهِر الواقع.

يخل������ُق الخياُل عوال������َم محتملًة، لكّنها ا�صتقراءٌ من العالَِم ال������ذي نعرفُه، مهما بَدْت بعيدًة. 

]…[. ف������ي نهايِة المطاِف، يمتلُك الخي������اُل القدرة على �صرِب عاداِتن������ا التي نعّدها حقيقّيًة 

أ�صا�صّيًة عر�َس الحائِط. )�س 114(. وا

ِر في قراءِة روايٍة، فاإّن هذا  في الوقِت الذي نرغُب فيِه الهروَب من الواقِع من خالل التَّبحُّ

الخي������ال نف�صه يعيدنا اإل������ى واِقعنا من خالِل اإظهارِه من منظوٍر مختلٍف. فالهروُب الجميُل اإلى 

العالِم الخياليِّ يعيُدنا اإلى الواقع، واقٌع اأعيد النَّظُر فيه على �صوِء هذا الخياِل الذي غّيَر حالة 

ِة الخيالّيِة( التي  اليقيِن لدينا، حّتى في ِخ�صمِّ عالٍم ي�صبُه الُحلَم، خيالي اأو مده�س )مثل الق�صّ

يمكنُه������ا اإخباُرنا حقيقَة العالَِم. اأظهر )برونو بيتلهي������م( )1976م(، في كتابه ال�ّصهير )التَّحليُل 

غاِر جداً بتنظيَم   للق�ص�ِس الخيالّي������ِة( كيف �صمحِت الحكاياُت التَّقليدّيُة للق������ّراِء ال�صِّ
ُّ
النَّف�ص������ي

م�صاعِره������م بالاّلوعي، وتهِدئة مخاوِفهم من خالِل منِحهم الو�صائَل الّرمزيَة لتج�صيِد دوافِعهم، 

ومن ثم توجيهها.

لذل������َك نجُد هذا التَّداخَل في الح������دود بين عالَِم الخياِل والعالَ������ِم الحقيقيِّ في كثيٍر من 

أُنِقذ »وانغ فو«؟(، اأو ق�ص�سٍ اأخرى حوَل هذا المو�صوِع  ِة )كيف ا َرِة، مثل ق�صّ الق�ص�ِس المعا�صِ
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 ) حريُّ  )1997م(، اأو )ح�صاُن »هان جان« ال�صِّ
)4(

غيرة( للكاتبِة )نادي������ا( مثل )فتاةُ الكت������اِب ال�صّ

 )2004م(. جميُع هذه الق�ص�ِس تُظهر لنا القّوةَ الّرائعَة والمده�صَة 
)5(

للكاتِب )جيانغ هونج ت�صن(

 لي�س مجّرد خياٍل اأو حقيقٍة، ب������ل اإّنه يخبُرنا ب�صيٍء عميٍق عن 
ُّ
، فالعمُل الفني

ّ
ب������داِع الفّن������ي لالإ

أكثَر جماالً، وذا معنى. أنف�ِصنا وعن العالَِم، ويجعُل وجوَدنا ا ا

 على الواقع، فلن اأعوَد كما كنُت بعد القراءِة، ولن يعوَد العالُم كما 
ٌّ
 فالفنُّ له تاأثيٌر حقيقي

دِد: »القراءةُ اإذن هي رحلُة   )1993م( في ه������ذا ال�صّ
)6(

كان م������رًة اأخرى. يقول )فان�صان جوف(

دخوٍل غيِر عاديٍّ اإلى بُعٍد اآخَر غالباً ما يُثري الّتجربَة، فالقارُئ الذي يترُك الواقَع في البدايِة 

اإلى العالَِم الخياليِّ يعود اإلى الواقِع م�صبعاً من الخياِل.«، )�س 80(. 

 في )الفنِّ 
ٌّ
م������ُر جلي  معن������ًى للعالَم ولوجوِده، وهذا االأ

َ
بداع ليعطي ن�ص������اُن اإلى االإ يحت������اُج االإ

بداِع  مييُّون لديهم هذه الحاجُة الملّحُة اإلى االإ
طفاُل والمجانيُن واالأ الخ������اِم( تحديداً، فحّتى االأ

بداع  ، هو الحاجُة اإلى الّتعبيِر عن الّذاِت واالإ واالبت������كاِر لفهم العالَِم والتَّعبير عنه. فكلُّ ما يهمُّ

 )2005م( التي تتحّدُث عن الفنِّ ال�ّصاذِج 
)7(

ة )مي�صيل بيكيمال( ب������كلِّ ما هو متاٌح، كم������ا في ق�صّ

ألبين مي�صيل(. )جولة »بيير« ال�صغير( �صمَن اإ�صداراِت الّداِر الفرن�صّيِة )ا

طفاِل: 2- كتُب الفل�شفِة لالأ

طف������اِل على الّتفكيِر في هذه الم�صائِل، يمكُن للم������رء اأن يجَد اليوَم اأي�صاً في  لم�صاع������دِة االأ

ف������الِم الوثائقّية- �صل�صلًة كاملًة م������ن »كتّيباِت الفل�صفِة  �ص������وِق ن�ص������ِر اأدب الطفل -ف�صاًل عن االأ

طفاِل على الّت�صاوؤل فل�صفّياً حول الم�صائِل  أّننا ندرك اليوَم مقدرةَ االأ طفاِل، وهذه داللٌة على ا لالأ

أو المعرفّيِة. أو الجمالّيِة ا خالقّيِة ا أو االأ أو الوجودّيِة ا الميتافيزيقّيِة ا

أو الخياِل بالواقِع، نجُد عل������ى وجِه الّتحديد: الجماَل  فيم������ا يتعلُّق بم�صاألِة عالق������اِت الفنِّ ا

والقب������َح في مجموعِة »وجبات فل�صفّي������ة خفيفة« في داِر ن�صِر )ميالن( )مي�صيل بو�س وبريجيت 

وربون نجاحاً  أ�صتاُذ فل�صفٍة في جامعِة ال�صُّ البي(. في فرن�صا، حّققْت هذه المجموعُة التي كتَبها ا

أو الحكاياِت الم�صهورِة  �صاطيِر ا أو االقتبا�صاِت من االأ مذه������اًل، من خالِل اللُّجوِء اإلى الحكاياِت ا

عمال بذكاٍء وفكاه������ٍة ق�صايا اإ�صكالّيِة. ن�صرت )ناث������ان(، وهي داُر ن�صٍر  ج������داً. تلّخ�ُس هذه االأ

أو�صكار برينيفير(. وثّمة عمٌل بعنوان:  طفاِل«، من اإخراج )ا فرن�صيٌة مرموقٌة مجموعَة »فل�صفة االأ

؟( ل�)برينيفير، 2006م( يتعلّق بق�صّيِتنا. )ما هو الجماُل والفنُّ
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غيرِة  فالِم الوثائقّيِة والكتِب المدر�صّيِة ال�صّ وهكذا، فاإنَّ كلَّ هذا الكمِّ الهائِل من الق�ص�ِس واالأ

. هم حوَل هذا ال�صوؤاِل الفل�صفيِّ عماِل في �صفِّ ي�صمُح للمدّر�صيَن باإن�صاِء �صبكاٍت من االأ

ماذا يمُكنني اأن اأعرَف؟

أي�صاً اأن نجد كثيراً من الكتب الم�صورة ذات  فيم������ا يتعلّق بم�صاألِة الحقيقِة العلمّيِة، يمكننا ا

غيرِة.  عميق، اإ�صافِة اإلى الكتّيباِت ال�صَّ
ّ
مغزى فل�صفي

1- ق�ش�ٌص ذات مغزى:

 www.ricochet-jeunes.org  فِل المعترِف به على نطاٍق وا�صع أدِب الطِّ أدِرج عل������ى موقِع ا ا

اأكثر من 300 عنوان تحت عنوان »العلوم/ الطبيعة/ البيئة«.

ُة  ناأخ������ُذ مث������االً واحداً مهّماً ي������دلُّ على هذِه الوف������رِة والّثراِء للكتِب الم�ص������ّورِة، وهي ق�صّ

)2006م(. ت�صتعر�ُس الموؤّلفُة 
 )8(

أرغ������ال« ولغُز العالَِم المظل������ِم( بقلم )كلير بينرا�س مارت������ل( )»ا

أ�صطورة الكهِف، اإذ تو�ّصُح مجموعُة  هن������ا فكرةَ اأفالطون وهي )نظرية الكه������ِف(: التلميُح اإلى ا

أ�صطورةُ الكهِف،  ق�ص�������سِ بعنوان: »ف�صحٌة فل�صفّي������ٌة« فكرةَ موؤّلٍف عظيٍم وهو اأفالطون ع������ن ا

 
ٍّ
ُة كاملة موج������ودة في كتّيٍب تعليمي  �صغي������ٍر ا�صمُه )اأرغال(. الق�صّ

ٍّ
م������ن خالِل مغامرات �صبي

�صغي������ٍر ي�صاعُد الّطفَل على التعّرِف اإلى هذه المفاهي������ِم الفل�صفّيِة. فب�صبِب ح�صانه الم�صّمى 

أزينور( الذي ير�صدهُ في  ر�ِس، وهناك يلتق������ي ب�)ا )اأفالط������ون(، يقُع )اأرغال( في ممرٍّ تحت االأ

 كظالٍل 
َّ
م�َس، وي������رون فح�صب العالَم الخارجي ه������ذا العالَِم المظلِم حيُث ال يعرُف �صكانُه ال�صَّ

أّنهم يعي�صوَن في الوهم، ثاَر �صّكاُن العالَِم  أرغ������ال( ا أّكد لهم )ا ملق������اٍة على جدار كهفِهم. حينما ا

ة الكهف  رو�س الفل�صفّيِة في ق�صّ طفال على جميِع الدُّ المظلِم عليِه... لذلك يمكُن العمُل مع االأ

أّنُه طريٌق �صعٌب، ب������ل موؤلٌم ومحفوٌف بالمخاطِر  فالط������ون: لماذا يو�َص������ُف طريُق المعرفِة با الأ

وبال�ّصك������وِك، بل حّتى بالمعاناِة؟ عل������ى العك�ِس من ذلَك، اأال يجُب اأن تجلَب لنا الحقيقُة الفرَح 

أكثر �صعادة من  )بالمعنى ال�صبينوزّي(؟ هل التَّعلمُّ �صعٌب دائماً؟ لماذا يبدو الجاهُل في النهايِة ا

نَّ الجهَل ي�صجنَُك، واأن 
أ أي�صاً ا ال�صِل؟ هل تعتقُد ا ال�صجيِن الهارِب، ومع ذلك فهم مقّيدون بال�صَّ

المعرفة وحدها تحّررَك؟ لكْن، هل يجب اأن تُخاطَر بحياتَك لتعرف الحقيقَة؟ ن�صتطيُع �صدى 

أي�صاً  ائعِة ل�)رينيه �صار( )1996م(، وهو موؤّلٌف ا ملِة الرَّ لذلَك اأن نجعلهم يتاأّملون بناًء على الجُّ

قرُب اإلى ال�صم�س«، )�س 165(.  دب للدورة الثالثِة: »الو�صوُح هو الج������رُح االأ ف������ي برنامِج االأ

أ�صيراً لتحّيزاته، وفي الوقت نف�صه �صعيداً وهادئاً  ف�صِل اإذن اأن يكون المرءُ جاهاًل وا هل من االأ
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أو اأن تكون حّراً ووا�صحاً ولكن مرفو�صاً ومحتقراً  وح«، ا على كلِّ ح������اٍل: »طوبى للم�صاكيِن بالرُّ

وحتى م�صطهداً؟

أوتروم������ون( في مجموعٍة تحمُل ا�صم  بي������َن الق�صِة والكتّي������ب، نَ�صرت دار الن�صر الفرن�صية )ا

أو�ص������كار برينيفير( عام  »ق�ص�������س الفل�صف������ِة ال�صغيرة« )الحقيق������ُة بالّن�صبِة اإلى »نين������ون«(، ل�)ا

ٍة م�صّورٍة، يو�صح لنا الموؤّلف فيها الحياة اليومّية لفتاٍة �صغيرٍة تدعى  )2005م(. على �صكِل ق�صّ

ِق في التفكيِر  خالقّيِة. وللتعمُّ أو المع�صالِت االأ )نين������ون(، تت�صارع دائماً مع الق�صايا الفل�صفّية ا

أ�صطورِة »اإيكارو�س«(؛ مّما  أو ا أ�صطورِة الكه������ِف ا �صاطيِر التاأ�صي�صّيِة )مثل ا ي�صيُر الموؤلِّ������ُف اإلى االأ

وء على الق�صايا المطروحِة، وقب������ل كلِّ �صيٍء ا�صتعادةَ الطابِع  يجع������ُل من الممكِن ت�صلي������َط ال�صّ

�صئلِة )نينون(.  الأ
ّ
العالمي

طفاُل: 2-  كتُب الفل�شفِة لالأ

أي�صاً  أ�صئلَة نظريِة المعرفِة هذه ت������ّم تناولها ا طفال، ف������اإنَّ ا فيم������ا يتعلُّق بكت������ِب الفل�صفِة لالأ

ف������ي دار )مي������الن( �صمن مجموع������ة »وجبتين فل�صفيتي������ن خفيفتين«: ما نعرف������ه وما ال نعرفه 

أ(، الواقعية والتزييف )بو�س والبيه، 2000 ب(. كما كتب اثنان من كباِر  )بو�������س والبيه، 2000 ا

طفاِل هما: )فران�صواز بالبار( )2006م( عن )جاليليه  ي�صاً لالأ علم������اِء المعرفِة الفرن�صيين خ�صّ

آين�صتاي������ن(، و)جان م������ارك ليفي ليبلوند( )2008م( كتب )ما هو العل������م؟(. نُ�ِصَر العمالن في  وا

مجموع������ِة »موؤتمراٍت �صغيرٍة حوَل العلِم« في داِر ن�صِر )بايار(. هذه المجموعُة من الموؤتمراِت 

طفاِل. فهي في الواقع  أي�صاً اإحدى عالمات زخِم الن�صِر المعا�صِر للفل�صفِة مع االأ ال�صغيرِة هي ا

 
ُّ
 الوطني

ُّ
طفال ف������ي جامعة )لوميير(« التي ينّظمها المرك������ُز الدرامي ت�صجي������ٌل ل�»موؤتمرات لالأ

أو الموؤرخون مدة  أو العلماءُ ا أيلول ع������ام )2006م(. يتحدُث الفال�صفُة ا لمدين������ة )مونتروي( منذ ا

 الذي 
)9(

أربعين دقيقًة، ثم يتركون مجاالً للنقا�س مع الجمهوِر. وحذا حذوهم )والتر بنجامين( ا

لمانيِة، ومن ثّم يقّدم الّنا�صر تقريراً  ذاعة االأ كتب بين عامي )1929- 1932م( برامج اأطفاٍل لالإ

عن مداخالت المفّكر. 

طفاِل بالقدرِة على طرِح  أي�صاً لدى االأ وهك������ذا، تُقرُّ دوُر النَّ�صِر اأو �صناعُة الّن�صِر المعا�صرةُ ا

دواِت التي تمّكنهم من الّتقدِم في فهِم الوجوِد  �صئلِة المعقدِة لنظرّيِة المعرفِة، وتزّودهم باالأ االأ

والعالَِم.

*  *  *
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يماِن   لالإ
ُّ
هبي اإذن، يمكنن������ا العم������ُل باأ�صلوِب الّتفكي������ِر ال�ّصحرّي، فالّطفولُة هي الع�ص������ُر الذَّ

بالخي������اِل، وكما قال )فان�صان جوف( )1993م(: »اإنه قب������وٌل مبهٌج للخيال« )�س 86(. ولح�صن 

أ فيها ق�صٌة، فالّطفل  الح������ظ، ال يختفي هذا التقّب������ُل تماماً، وهو الذي يوؤّثُر في كلِّ مرة تُق������َرا

طِح في كل مرٍة يُفتح فيها كتاٌب. ومن ثّم، هناك تقارٌب جوهريٌّ  الموجود داخلنا يطفو على ال�صَّ

أي�صاً. وهك������ذا، كما قال )فان�صان  دِب ومن ثمَّ الفل�صفِة ا بي������ن الطفولِة والخياِل والت�ص������وِر واالأ

ج������وف( )1993م(: »الق������راءةُ هي اأوالً وقب������ل كل �صيٍء انتقاٌم للطفولِة«، )�������س 87(. لكنَّ هذه 

المغ������ادرةَ الرائعَة ال�ّصاذج������َة والمطلقَة اإلى عالِم الخياِل ال تتمُّ من خالل رغبٍة متهّورٍة للهروِب 

أو الهروِب فح�صب، بل ي�صعى الطفُل اأي�صاً من  من الواقِع، اأو من خالل رغبٍة ب�صيطٍة في المرِح ا

�صا�صّية، ويعطي نف�صه اأماًل جدّياً في التو�صل  أ�صئلتِه االأ خ������الل القراءة اإلى اإيجاِد اإجاب������اٍت عن ا

خرين.  اإل������ى اإيجاد معن������ى في تجربته، والقراءةُ اأي�صاً هي محاولٌة للبح������ِث عن الّذات وعن االآ

طفاِل بفهم العالَِم ب�صكٍل اأف�صَل، وجعِلِه اأكثر و�صوحاً، فمن  دِب في الواقع اأن ي�صمح لالأ يمكن لالأ

خ������الل تقديِم ق�ص�سٍ ذات مغزى لهم �صيتمكنون من الح�ص������وِل على تجربٍة تمهيديٍة ال تُن�صى 

�صغاِء طرحوا  أوليناه������م ح�صن االإ طفاَل اإذا ما ا ن االأ لدخ������ول عالم الفكِر وال������ذكاِء والجماِل، الأ

خالِق وعن  أ�صئل������ًة عن الموِت وعن الحريِة وعن االأ أ�صئل������ًة ميتافيزيقيًة محيرًة. فهم يطرحون ا ا

طفاُل هذه  ن�صاني������ة بم�صداقيٍة اأكبر من عدٍد كبيٍر من المراهقي������ن. يقّدم لنا االأ العالق������اِت االإ

�صئلة دون رقابٍة ذاتيٍة، لذلك يجُب اأن نغتنم  �صلية للّده�صِة اأمام العالم، ويطرحون االأ التجربة االأ

 قدماً في �صعيهم، وتعليمهم تدريجياً اأن يفّكروا باأنف�ِصهم.
ّ
هذا الف�صوَل لل�ّصماِح لهم بالم�صي

دُب عل������ى الترفيِه الب�صيِط، ولهذا ال�ّصبب يتخّطى مفهوم المتعة، فيمكنك اأن  ال يقت�صُر االأ

أكثَر من ق�صاِء وقٍت ممت������ٍع، و�صرعاَن ما يُن�صى. هذه  ت�صع������د كثيراً بقراءة ن�س ل������ن يجلَب لك ا

. يمكنُنا اإجراءُ التحليل  دِب، بل ف������ي الفنِّ ب�صكٍل عامٍّ الخا�صّي������ُة لي�صت فريدًة من نوِعها في االأ

 في حالتنا هذه - هو 
ُّ
دبي  - اأي العم������ل االأ

ُّ
نف�ص������ِه للمو�صيق������ا والر�صم وال�صينما، فالعمل الفني

 ي�صمح لن������ا باإعطاِء معنى للوجود ومعنى للعالَم. 
ٍّ
 لقاٍء ع�صوائي

ُ
، وهو كيمياء

ٌّ
عم������ٌل مبدئي

عماِل  طف������ال مكاَن االلتقاِء الوحيِد الممكِن مع هذه االأ تُع������ّد المدر�صُة بالن�صبِة اإلى كثيٍر من االأ

 
ُّ
�صا�صي خرين، وهو الغر�ُس االأ أنف�صِهم، واالنفتاِح على االآ التي �صتقودهم بذكاٍء وجماٍل الكت�صاِف ا

دِب. من الفل�صفِة واالأ
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ثمة ظاهرة في الو�ص���ط الثقافي، وهي متوافرة بكثرة في الم�ص���هَدين ال�ص���ردي والب�ص���ري، 

بمعنى ُيمكن اأن نرى كثيرًا من مالمحها، �صواء في الرواية، اأم الق�صيدة، اأم الق�صة، وحتى في 

داء التمثيلي، وحتى  غنية، واأي�صًا في اللوحة الت�صكيلية، وفي الأ الن�ص الم�صرحي والدراما والأ

خراج في الفنون الدرامية كّلها: م�صرح، �صينما، دراما تلفازية... في طريقة الإ

بداعي، وهو ما ُيمكن اأن يوقع تلك  مالم���ح تل���ك الظاهرة تتجلى في الكثرة في النت���اج الإ

ول اإيجابي، والثاني يقع تحت عنوان ال�صلبي...
الكثرة في منحيين: الأ

يجابي ال�سلبي والإ

أ�سلوب������ه الذي يُم�سي  �سلوب« بمعن������ى اأن ي�سير للمبدع ا يجاب������ي؛ ال������ذي يتمظهر في »الأ الإ

بداعه يعرفه من اأول جملتين ف������ي ن�سه �سواء كان ق�سة  هوي������ًة اإبداعية ل������ه، اإذ اإنَّ المتلّقي لإ

أي�ساً؛ ت�سير له تكاوينه  أم رواية، اأو حتى مقاٍل �سحفي. وف������ي اللوحة الت�سكيلية ا اأم ق�سي������دة، ا

�سلوب«  الخا�س������ة، و�سربات ري�سته المميزة، وخطوطه الت������ي يُعرف بها... باخت�سار ي�سير »الأ

فارق.
ُ
�سلوب الم� بداعية التي ي�سوغ بها ن�سو�سه واأعماله الفنية بهذا الأ عّدته الإ

أنه »طريقة الكاتب ف������ي التعبير عن موقف،  �سل������وب الذي تكاد تجم������ع التعريفات على ا الأ

تميزة عن �سواها: في اختيار المفردات، و�سياغة العبارات 
ُ
دبية الم� بان������ة عن �سخ�سيته الأ والإ

علي الّراعي

اآفاق المعرفة

لي�ش بالكرثة وحدها يعي�ش املبدع
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�صلوب هو الرجل  والت�صبيهات البالغية«. وهو ت�صّور كثيراً ما ُربط بعبارة )بوفون( ال�صهيرة: »االأ

نف�صه«.

نتاج اإلى التكرار،  �صلوب �صاحبه وال�صيما مع كثرة االإ لك������ن في المقلب الثاني؛ قد يو�صل االأ

كثرين قلّما نجا اأحدهم من التكرار 
ُ
خر ال�صلبي من الكث������رة، والحقيقة اأن الم� وه������و الجانب االآ

فيد اأن نذكر بع�س ه������وؤالء الناجين القلة في 
ُ
�صلوب، وهن������ا من الم� عل������ى الرغم من براعة االأ

الم�صهد الثقافي ال�صوري، ولعّل في راأ�س تلك القائمة كان اأدوني�س الذي كان هاج�صه »المتحّول« 

على الرغم من اإقراره ب��»الثابت«. واأهمية نتاج اأدوني�س هو عدم ركونه اإلى اليقينات، وتركيزه 

أنه قب�س  أنه يُخطئ َمْن يظن ا الدائ������م على اأن الحقيقة م�صتقبلية ولي�صت من الما�صي، بمعنى ا

عل������ى الحقيقة، واأ�صبحت خلفه، اإنما الحقيق������ة هي دائماً اأمامنا، ومن هنا يجب البحث عنها 

أنقذ اأدوني�س من التكرار، على الرغم من فرادة  مر الذي ا في كل مرة ب�صياغٍة جديدة، وهو االأ

أ�صلوب������ه وُمفارقته لل�صائد دائماً، وفي هذا المجال؛ يمكن اأن نذكر �صعد اهلل ونو�س في الكتابة  ا

�صلوب تقريباً،  الم�صرحي������ة، اإذ ن������ّوع بع�صرات الن�صو�س الم�صرحية على الرغم م������ن »وحدة« االأ

وكذل������ك هاني الراهب في الرواية ف������ي تنّوعه الروائي، واإن كان الراهب ل������م يركن كثيراً اإلى 

�صف - اأن نعدد كثيراً في هذا المجال. �صلوب، ولي�س با�صتطاعتنا – لالأ االأ

القلة الناجية

دباء والفنانين وكّتاب ال�صيناريو، فكان اأن اأم�صوا  ذلك اأن الكثرة كانت غاية لدى كثيٍر من االأ

أكثر ما نلم�س ذلك  أق������رب اإلى »القالب«، وهو ما اأوقع نتاجهم ف������ي مقتل، وا �صلوب ا »خدم������اً« الأ

�شعد اهلل ونو�صاأدوني�ص
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ف������ي الكتابة الدرامية، فمن بين ما يُق������ارب من ثمانين م�صل�صاًل عن البيئة الدم�صقية، فما كان 

ُمتميزاً منها ال يتعدى الخم�صة في اأح�صن تفاوؤل، وهنا من ال�صهولة اأن نُعدد الم�صل�صالت التي 

خيرة في »مقتلة« التكرار،  كانت متميزة في هذه النوعية من الدراما، فيما وقعت ال�صبعون االأ

فحتى اآخر جزء من م�صل�صل )باب الحارة(؛ تكون الدراما ال�صورية، اأو تحت ا�صمها، قد قّدمت 

أُطلق عليه دراما البيئة الدم�صقية. ما يُقارب الثمانين م�صل�صاًل، مما ا

أُنفق عليها؛ ما يُمكن من خالله  وعلى الرغم من هذا الحجم الهائل من هذه الدراما التي ا

اإقام������ة ع�صر م������دن �صناعية كاملة؛ على الرغم من كل ذلك، فاإّن ما يُعتدُّ به من هذه الح�صيلة 

الهائلة ال يتجاوز عدد اأ�صابع اليد الواحدة، وما تبّقى تدخل جميعها في خانة التلفيق الفنتازي 

�صاءة ل�صورية ولعا�صمتها العتيقة. الدرامي، واالإ

اأما الم�صل�صالت التي مثَّلت فعاًل هذه البيئة؛ فهي:

ديب �صدقي  أ�صع������د الوراق �ص������واء بن�صخته �صنة )1975م( عن ق�ص������ة )اهلل والفقر( لالأ 1- ا

أم بن�صخته �صنة )2010م(، اإخ������راج: ر�صا �صربتجي،  اإ�صماعي������ل، واإخراج: عالء الدي������ن كوك�س، ا

واإعادة كتابة: هوزان عكو.

2- حمام القي�صاني، اإنتاج )1994م(، تاأليف: دياب عيد، واإخراج: هاني الروماني.

أنزور. 3- اأخوة التراب؛ اإنتاج )1996م(، تاأليف: ح�صن. م. يو�صف، واإخراج: نجدة اإ�صماعيل ا

4- بواب الريح: اإنتاج )2014م(، تاأليف: خلدون قتالن، واإخراج: المثنى �صبح.

5- بروكار: اإنتاج )2020م(، اإخراج: محمد زهير رجب.

مر لدى بع�س ال�صعراء وال�صاعرات الذي������ن ال يملّون اإ�صدار المجموعات  كذل������ك نلم�س االأ

أو اأ�صدرتها ال يتعدى  آخ������ر مجموعة اأ�صدره������ا ا ال�صعري������ة، م������ع اأن الفرق بين اأول مجموعة وا

أّن بع�س المبدعين من خلّد نف�صه مبدعاً بق�صيدة يتيمة، وهذا كان  ال�»ميليمت������ر« الواحد. مع ا

بداعية، فهناك كثير من ال�صعراء الذين يُطلق عليهم )�صعراء الواحدة( منهم  على مر الع�صور االإ

أي�ص������اً ب�)الق�صيدة القاتلة(، وع�صرات  أو كما ُعرفت ا دوقل������ة المنبجي �صاحب »يتيمة الدهر«، ا

نَّ م�صطلح 
أ ال�صعراء الذين ما يزالوان يُذكرون ببيت واحٍد من ال�صعر، ومن المهم هنا اأن نذكر ا

اأ�صح������اب الواح������دة؛ يعود اإلى ابن �صالم الجمحي اإذ يعّده النقاد؛ اأول ما ورد في كتابه طبقات 

فح������ول ال�صعراء، وكان يعني به ال�صعراء الذين اأجادوا ف������ي ق�صيدة واحدة مع اأن لهم ق�صائد 

أو قليلة، وعلى هذا المعيار الخا�س جعل ابن �صالم معلقة عنترة بن �صداد الميمية  اأخرى كثيرة ا
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أنه راأى اأن طرفة بن  أيه، على الرغم من اأن له �صعراً كثيراً، اإ�صافة اإلى ا نها نادرة برا واحدته؛ الأ

ي  أ�صعر النا�س؛ له واحدته اأي�صاً هي معلقته الم�صهورة، اإذا ما قورنت باأف�صل واحدة الأ العب������د ا

�صاعر اآخر غيره، وذلك على ما يُخبرنا به ال�صاعر والناقد العراقي محمد مظلوم.

وها هو �صلفادور دالي يقول: اإّن الفنان الهولندي »فيرمير« اأهم فنان في العالم، وللتذكير 

أربعين لوحة فح�صب. وف������ي �صورية على �صبيل  ف������اإّن »فيرم������ي« ر�صم في حياته كله������ا  خم�صاً وا

أ�صماء فنية عالية، يظن المرء اأن لديها ع�صرات المعار�س داخل �صورية وخارجها،  المثال؛ ثمة ا

نَّ معظم م�صاركاتهم كانت في المعار�س الجماعية، وفي هذا المجال ّيذكرنا 
أ غير اأن الحقيقة ا

الفنان والناقد الت�صكيلي ع�صام دروي�س بالفنانين: غ�صان ال�صباعي ون�صاأت الزعبي، على �صبيل 

المث������ال، اللذين اقت�صرت م�صاركتهما على المعار�س الجماعية في كثيٍر من مراحل تجربتهما 

الفنية الطويلة، وبراأي دروي�س: »اإن الم�صاألة لي�صت بكثرة المعار�س، واإنما بالقدرة على تقديم 

قن������اع...«، واليوم في الم�صهد الت�صكيلي ال�صوري؛  دها�س واالإ بداعي القادر على االإ الجدي������د االإ

ول للفنان الت�صكيلي، واأحدث معر�س اأقامه؛  من النادر اأن تجد اختالفاً بين اأعمال المعر�س االأ

لوان  �صلوب ه������و نف�صه، وال�صواغل هي نف�صه������ا، بالتكاوين والخطوط، وطريق������ة تجاور االأ فاالأ

وغيرها!

مريكية مارغريت  أي�صاً اأن �صاحبة رواية »ذهب مع الريح« وهي رواية للكاتبة االأ وهنا نُذّكر ا

ميت�ص������ل، التي اأ�صدرتها �صن������ة )1936م(؛ هي الرواية الوحيدة للكاتبة، وكانت قد بداأت كتابتها 

بع������د اأن اأ�صيبت بمر�س اأجبرها على المكوث في البيت مدداً طويلة، ولم تكتب غيرها البتة، 

أذاع������ت �صيت �صاحبتها في م�صرق العالم ومغرب������ه، جنوبه و�صماله، ونالت  تل������ك الراوية التي ا

فالم، ولي�صت مارغريت ميت�صل وحيدة في هذا  كثيراً من الجوائز، كما اقتب�س عنها كثيٌر من االأ

المجال؛ فهناك على �صبيل المثال: عبا�س محمود العقاد وروايته )�صارة(، ومحمد ح�صين هيكل 

ورواي������ة )زينب(، وج.د �صالنجر وروايت������ه )الحار�س في حقل ال�صوفان(، وال�صاعرة �صيلفيا بالث 

موؤلف������ة )الناقو�س الزجاجي(، التي غالباً ما يُرجع النقاد �صبب االكتفاء بهذه الرواية الوحيدة، 

باأنها تكاد تكون خال�صة التجربة الحياتية وزبدتها.

»الورطة« العربية الخال�سة

ثمة »ورطة« يعّدها كثيرون خا�صة عربية، اأي اإنها موجودة في ثقافتنا العربية فح�صب، وهي 

بداعي بكامله،  اأن يُع������رف الكاتب، وغالباً الكاتب- الروائ������ي، بعمٍل واحد يبني عليه »مجده« االإ
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بحي������ث ياأتي كل م������ا يكتبه بعده تنويعاً عليه، اأو �صدى له، وغالب������اً يكون هذا العمل هو الرواية 

بداع  ول، ذلك اأن كثيراً من المبدعين ف������ي مجاالت، ومناحي االإ أو العمل الكتاب������ي االأ ول������ى، ا االأ

خ������رى يقعون في مثل هذه »الورطة«، واإن كانت غالبة ف������ي الرواية، اإذ ي�صير العمل كبي�صة  االأ

�صماء الروائية العربية،  الديك، كما تقال عادًة عن هذه الحالة، واإذا ما اأردنا عر�س عدد من االأ

أ�صهرهُ ال فرق. أو ا ف�صنجهد الذاكرة كثيراً لجعلها تتذكر اأكثر من عمل ا�صتهر به الكاتب، ا

�صكالية، ف������اإّن كثيراً من كبار �صعراء  ول������و رجعنا اإلى ما�صي هذه االإ

�صالم، قد ال يُعرف������ون �صوى بق�صيدة واحدة،  العربي������ة، ومنذ ما قبل االإ

وق������د ال يُعرف ال�صاعر �صوى ببيٍت �صع������ري واحد من ق�صيدة، اأي حتى 

اإّنه ال يُعرف بق�صي������دة كاملة، ولي�س بال�صرورة اأن يكون هذا البيت هو 

أو اأف�صل ما كتب، حتى ليبدو مثل هذا العمل كمن و�صع ح�صاباً  أق������وى، ا ا

ف������ي الم�صرف، ي�صرف منه ط������ول الوقت دون اأن ي�صي������ف اإليه �صيئاً، 

أو تاأثير هذه  دباء من نجا، اأو وجد م�صلكاً للنفاذ من عبء، ا وقل������ة من االأ

أاّل يكون ديكاً وال بي�صة، واإنما )الدجاجة التي تبي�س ذهباً(  »البي�صة«، وا

ف������ي كل م������رة، لكن مثل هذا الكات������ب كان دائماً نادراً على �صبيل المث������ال لي�س من رواية كانت 

ت�ص������در للراحل هاني الراهب دون اأن تُحدث �صجاالً، اأو جدالً ما، فالراهب لي�س من اأ�صحاب 

بداعية، هكذا كان فيما يقارب »د�صتة« من  الرواي������ة الواحدة، التي ينّوع عليها كامل تجربته االإ

خيرة  ول������ى »الوباء« وحتى الرواية االأ أو اأقل قلياًل، كان قد اأ�صدرها، منذ روايته االأ الرواي������ات ا

»ور�صمت خطاً في الرمال«، وهكذا كان �صعداهلل ونو�س في كل ما كتبه من م�صرحيات، ي�صترك 

مع الراهب في هذا التفرد وال�صجال والجدل.

ثارة الجدل اإ

بداعي من جدل،  مر يكمن هن������ا في هذه النقطة تحديداً؟! اأي فيما يثيره العمل االإ ه������ل االأ

وم������ن ثّم فالكاتب الذكي هو من ي������وّزع )جدله( على كل ما يكتب في كل مرة، ولي�س على عمٍل 

بداعي م������ن �صجاالت كانت اأن  جل هذا الجدل ال������ذي يثيره العمل االإ واح������د فح�ص������ب، وهل الأ

ثارة، وال�صجاالت، ليحقق  ا�صتهرت روايات لكاتب دون اأخرى، ف�صار بع�صهم يفتعل مثل هذه االإ

مر،  أي�صاً، كان اأن انتبه بع�س الكّت������اب اإلى هذا االأ ول، وهل من هن������ا ا م������ا حقق������ه في عمله االأ

أنه لي�س باإمكانهم تقديم العمل الذي يُثير ال�صجاالت والجدل، كفوا عن الكتابة  فحينما وجدوا ا

هاني الراهب
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ول  بداعي؟! وهل ج������اء اأمر باأن يحمل العمل االأ تمام������اً، واكتف������وا بما قدمه لهم » وحيدهم« االإ

أّن  �صاحبه ي�صع كل خبرته، وكامل التجربة،  مهم������ة و�صع الكاتب في م�صاف المبدعين، ذلك ا

بداعي فيما بعد،  فال�س االإ مر الذي ي�ص������ع الكاتب على �صكة االإ وبمنته������ى التقنية فيه، وهو االأ

ول، وكان عليه  قل كتابة تُ�صاهي العمل االأ فلم يعد لديه ما يقّدمه بعد ذلك من كتابة، على االأ

اأن يعتا�س عليه اإلى ما النهاية؟!

في حواراتي مع كثيٍر من الكتاب بهذا ال�صاأن، كان لدى كثيٍر منهم ت�صويغات، ووجهات نظر 

ول، وحراثته  ول على ح�صاب ما يليه م������ن اأعمال؛ منها طليعية العمل االأ كثي������رة لخلود العمل االأ

خرى،  ر�س البكر، التي لم تكن معروفة �صابقاً، فكان اأن طغى على بقية اأعمال الكاتب االأ في االأ

أّن  أو ا ومن هنا يف�ّصر جمال الغيطاني على �صبيل المثال طغيان »الزيني بركات« على كل ما كتب، ا

�صواء  أنها )لعبة( النقد التي تُ�صلّط االأ أو ا كل كاتب لديه همٌّ رئي�صي يُنوع عليه في كل ما يكتب، ا

خر  خر، وتتجاهل كل ما يكتبه فيما بعد ل�صبٍب اأو الآ الكا�صفة على عمل واحد للكاتب ل�صبٍب اأو الآ

بتلى بذاكرة كغربال هنا تبدو االحتماالت كلّها واردة.
ُ
أنه القارئ – اإن وجد- الم� أو ا أي�صاً؟! ا ا

ع�ساب البحر وليمة لأ

وكان كاتبنا الكبي������ر حنا مينه؛ قد اعتاد حينما كان في 

اأوج عطائه، اأن يُقدم للق������راء رواية كل �صنة، وذلك بموجب 

عقد بينه وبين اإحدى دور الن�صر اللبنانية.

تابعين، ولي�س اال�صتفتاء 
ُ
لكن لو اأجرينا ا�صتفتاًء للقراء الم�

أ العينة الع�صوائية، وكان ال�صوؤال: عّدد  الذي يكون على مبدا

أ�صم������اء ثالثة اأعمال من نتاج هذا المبدع؟ ترى كم ي�صتطيع  ا

د. من خالل طرحي ل�صوؤال كهذا – باعتباري  جيب اأن يُعدِّ
ُ
الم�

جابة غالباً ما تقف عند »ثالثية بحار«. ذكرت حنا مينه على  ألج������اأ اإلى ا�صتفتاء– كانت االإ ل������م ا

قل �صهرة،  الرغ������م من ال�صهرة الوا�صعة التي حّققها في مغارب العال������م وم�صرقه، فما بالك باالأ

ع�صاب البحر( التي  أي�صاً الروائي حيدر حيدر، فلم يتذكر كثيرون �صوى رواية )وليمة الأ ومثل������ه ا

أنني – وهذه وجهة  أث������ارت جدالً يوم هدر دَمها ودَم �صاحبه������ا التكفيريون وطيور الظالم، مع ا ا

أّن )�صمو�س الغجر( ال تقل عنها اأهمية اإن لم تتفوق عليها؟! نظر �صخ�صية – اأجد ا

ومثله في هذا ال�صاأن كثيرون منهم: عبد ال�صالم العجيلي، وغيره.

حنه مينه
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مفترق المطر

ديب يو�صف المحمود بال�ّصعر الذي كان ي�صهد نه�صة في ثالثينيات القرن  اأول ما خّو�س االأ

الما�ص������ي، ول������ه »�صوقه«، وال�صيما في �صعر المراثي، والذي تزام������ن مع دخول �صحيفة »�صوت 

خر وب�صبب  أّول مرة اإلى قريته – كفر �صاغ������ر- في منطقة الدريكي�س، في المفترق االآ الح������ق« ا

تع�صف االنتداب الفرن�صي، وم�ص������ادرة موا�صم الحرير، الموh�صم الرئي�صة لتلك القرى، ي�صبح 

ل مرة من خالل مجلتي »ال�صباح« الدم�صقية و»العرفان« التي ت�صدر في  وَّ
أ المحم������ود �صحفياً ا

يع والريف و�صجونه �صحافة دم�صق، ال�صيما  ّوَل مرة اأي�صاً تدخل اأخبار ال�صّ �صي������دا... وهنا والأ

عندما ا�صتغل مرا�صاًل من �صيعته �صنة )1964م( ل�صالح �صحيفة »اليقظة« الدم�صقية..!!  

أنه كتب ال�صعر خالل درا�صت������ه الثانوية، وما دونها، وهو من النوع  يتذك������ر يو�صف المحمود ا

ال�صاخ������ر � الهجاء � والذي كان ين�صره من خالل ملح������ق الدنيا، فكتب خم�صين ق�صيدة جمعها 

في مخطوط بعنوان: »تي.تي..تي.تي« وبعد الجامعة وجد اأن ال�صعر قد غادرهُ ولم يلتقيه بعد 

ر�س«  ذل������ك، فاتجه لكتاب������ة الق�صة والرواية... واأول كتابة ق�ص�صية كان������ت »المف�صدون في االأ

ومعظم ق�ص�صها ن�صره في مجلة »النقاد« التي كان يحررها �صعيد الجزائري، وبعد ذلك كانت 

أيها ال�صعداء«.  مجموع������ة »البيت الذي لم يُجدد«، ومن ثّم، كان������ت مجموعته التالية »�صالمات ا

غي������ر اأن المطبوع الوحيد ليو�صف المحمود هي روايته ذائع������ة ال�صيت »مفترق المطر«، التي 

�صا�س ق�صة ق�صيرة من �صت �صفحات، كتبها �صنة )1956م(، وعندما راح يعيد كتابتها  كانت باالأ

بع������د ثالث �صنوات امتدت الق�صة لت�صبح )250( �صفحة، كان عنوانها في البداية »الديكتاتور 

ول من الق������رن الع�صرين، مرحلة الم������ّد المهجري وال�صفر  ال�صغي������ر«، ت������وؤرخ لواقع الن�صف االأ

والعودة و»الالعودة«... 

 يرح������ل يو�صف المحمود منذ ب�صع �صنين دون اأن ينتبه لغيابه اأحد، وتبقى »مفترق المطر« 

المطب������وع الوحي������د له. وهي كما باح لي مرًة لها اثنتا ع�ص������رة �صقيقة مخطوطة، محفوظة في 

اأدراج������ه ل������م تَر نور الطباعة بع������د، حيث تقوم زوجت������ه بنف�س الغبار عنه������ا كل حين. يو�صف 

المحم������ود الذي ق�صى �صنوات عمره المهنية يكتب العمود ال�صهير ال�صاخر في �صحيفة الثورة 

أديباً بروايٍة وحيدة!! مر« كان قد ذاع �صيته ا »اإلى من يهمه االأ

¥µ
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عبد اهلل حجار

�ش������در �لكتاب عن د�ر �لن�شر »م������د�رك« في �آب 

ع������ام )2020م(، ويتاألف م������ن )187( �شفحة، كتبْت 

ديبة هنرييت عبودي، حّدثتنا  منها )150( �شفحة �لأ

أيام  فيها عن ذكرياتها وم�شيرة حياتها مع جورج منذ �

�لتع������ارف و�لخطوبة ع������ام )1958م(، و�لزو�ج بحلب 

)1962م(، و�لنتقال للعمل معاً في دم�شق )1963م(، 

ثم �لنزوح �إلى بي������روت عام )1972م(، و�لمتابعة �إلى 

باري�������ش )1984م( و�لعي�ش فيها ثالث������ة عقود ونيف 

آذ�ر 2016م(. حيث كان رحيل جورج في )16 �

كم������ا �شّم �لكتاب مقابل������ة حو�رية، �شمن )50( 

�شفح������ة، �أجر�ها مع �ل�شيدة هنرييت نا�شر �لكتاب 

و�شدي������ق �لعائلة. كم������ا كان هن������اك، و�شمن )15( 

�شفح������ة، »�شذر�ت عن ج������ورج طر�بي�شي« ل�شديق 

�لروح �لمفّكر �لليبي محمد عبد �لمّطلب �لهوني، 

قراءات

تية اأيامي مع جورج طرابي�شي... اللحظة الآ
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تلتها �صمن )20( �صفحة مقالة المفكر جورج بعنوان »�صت محطات في حياتي« �صبق اأن ن�صرت 

هميتها في حياة  ف������ي )23 �صباط 2015م(، وكانت اآخر ما ن�صر له. راأى النا�صر اإعادة ن�صرها الأ

خيرة مجموعة من ال�صور ال�صخ�صية للمفّكر  جورج طرابي�صي. و�صّمت ال�صفحات الع�ص������ر االأ

ديبة الكتاب اإلى بناتها الثالث مايا وريما وياره. جورج وعائلته، وقد اأهدت االأ

خيرين »وداعًا يا ماردين« و»حلب على نهر ال�شـــين«،  ديبة هنرييت االأ بعد قراءتي لكتابَي االأ

ازداد �صوقي للح�صول على ن�صخة من الكتاب الجديد الذي يتكلّم على �صديق مراحل الدرا�صة 

عدادي������ة والثانوية والحقاً الجامعية التي اأم�صاها في حلب في مرحلة الخطوبة، والتي كان  االإ

ينّغ�س وتيرتها احتجاز ال�صديق جورج اأمام رقعة ال�صطرنج في بيتي عن الذهاب اإلى الخطيبة 

.
)1(

التي تنتظره على اأحّر من الجمر

فكار العري�صة والمهمة  أ�ّصرت بالقلم تحت االأ أ�صبوع وا قراأت الكتاب مرتين خالل اأقل من ا

أتابعها  الت������ي تابعتها، فيما م�صى عن بع������د، بعد مغادرة جورج اإلى دم�صق ع������ام )1963م( وا

أديبة حقيقية ورفيقة درب عانت و�صاركت  ن بوقائعه������ا الدقيقة ترويها بب�صاطة وحميمية ا االآ

لم������ام بتفا�صيلها التي غابت عني قبل قراءتي  وعّب������رت خير تعبير. وكانت فرحتي كبرى باالإ

الكتاب.

أنتهُجها في كتابة التاريخ،  ن�صان والعمران التي ا �صاأ�صع �صمن رباعية الزم������ان والمكان واالإ

محط������ات فاعلة في كرونولوج������ي ال�صديق جورج على �صوء مذك������رات زوجته الوفية، وبع�س 

أيام الفتّوة والدرا�صة الثانوية: معلوماتي عنه ا

أبناء ذكور.  ولد بحلب في )6 ني�صان 1939م(، كان البكر في عائلة �صّمت �صتة ا

ن������ال �صهادة الكفاءة في مدر�صة القدي�س نيقوالو�س عام )1954م(، وكنُت زميله في ال�صف، 

دبي عام )1957م(، انت�صب اإلى حزب البعث العربي اال�صتراكي  ونال ال�صهادة الثانوية الفرع االأ

وهو في الثالثة ع�صرة من العمر.

داب في جامعة دم�صق عام )1957م(، وعمل محرراً في جريدة »البعث«.  �صّجل في كلية االآ

أُغلقت الجريدة، وعاد اإلى حلب يعمل في التدري�س في  حين اإعالن الوحدة بين م�صر و�صورية ا

خت هنرييت عبودي التي  عدادية. تعارف عن طريق ال�صديق بهجت كركو�س مع االأ مدار�صها االإ

تدر�س الحقوق في جامعة القدي�س يو�صف في بيروت، وكان وا�صطة التعارف المحبة الم�صتركة 

للكتاب، وكانت الخطوبة عام )1957م(.
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ول في دفعته،  داب )ق�صم اللغ������ة العربية( عام )1962م(، وكان االأ تخ������ّرج جورج في كلية االآ

أيام االنف�صال- ب�صبب انتمائه الحزبي- مدّر�صاً في ثانوية بلدة عفرين بدالً من تعيينه  وُعّين - ا

في مدينته حلب.

عالم، وان�صّم  آذار )1963م( ُدعي جورج اإلى دم�صق لي�صهم في حقل االإ مع ثورة الثامن من ا

اإلى تحرير جريدة »الوحدة« و»الثورة« التي يراأ�س تحريرها جالل فاروق ال�صريف.

أ�صبوع ع�صل«  ت������ّم الزفاف في )2 اآب 1963م(، وع������اد جورج وهنرييت اإلى دم�صق ليق�صيا »ا

في فندق قا�صيون قرب �صاحة النجمة. عمال معاً في جريدة الثورة، وعّين جورج بعد مّدة في 

خري������ف )1963م( مديراً للبرامج في اإذاعة دم�صق، وكان م�صوؤوالً في المكتب الثقافي للحزب 

حينم������ا بداأت ت�صاوره ال�صكوك حول النه������ج الثوري للنظام الجديد، واأخذ يعّبر عن �صكوكه في 

�صبوعية »اال�شـــتراكي« الت������ي ي�صدرها اتحاد نقابات العمال برئا�صة خالد الحكيم  ال�صحيفة االأ

ويكتب جورج افتتاحية العدد فيها. 

عالم  ذاعة اإلى وزير االإ ردن ما بيتحّول« قّدم جورج ا�صتقالته من االإ من اأجل اأغنية »نهر االأ

�صام������ي الجندي حينما طل������ب منه عدم اإذاعتها. واأعلنت اإذاع������ة )اإ�صرائيل( نباأ اال�صتقالة بعد 

�صرائيلي الذي اأعدم  ثمان������ي �صاعات على تقديمها، وكان ذل������ك بف�صل كوهين الجا�صو�������س االإ

الحقاً.

اأ�صدر جورج في بداية عام )1964م( كتابه »�صارتر والمارك�صية«، وذكر ان�صواءه تحت �صعار 

أّيده كثيرون. نعته مع موؤّيديه بع�س المعار�صين بت�صميتهم »اأ�صحاب ال�صنب  المادية التاريخية وا

الم�صتع������ار« )ت�صبيهاً له������م ب�صتالين(، فرّد عليهم جورج في �صحيف������ة »اال�صتراكي«: »اإن ال�صنب 

الم�صتع������ار خيٌر من ذنَب اأ�صيل«. وتذكر هنرييت ف������ي مذكراتها: »لقد دفعنا ثمن هذا الحوار 

أ�صهر«. أربعة ا أُفرج عن جورج بعد اعتقاله ا غالياً بعد حوالي عامين ونّيف، حينما ا

انف�شـــل جـــورج عـــن الحـــزب، لكنه لم يهجر ال�شيا�شـــة والن�شـــاط الحزبـــي. التحق بالجناح 

الي�صاري لحزب البعث. 

في 24 اأيلول )1964م( ولدت ابنتهما البكر مايا. كلّفه الدكتور �صهيل اإدري�س بترجمة كتاب 

ج������ان بول �صارت������ر بعنوان »مواقف« ويت�صم������ن ت�صعة اأجزاء خالل مّدة مح������ددة وجيزة. كانت 

هنريي������ت تعمل في ال�صفحة الثالثة »الدوليات« من جريدة الث������ورة مع الدرا�صات االقت�صادية 

والثقافية واالجتماعية بما فيها ال�صينما والم�صرح.
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أ�صهر. تدهورت �صحته بعد  أربعة ا أيلول )1966م( وبقي فيه ا دخ������ل جورج ال�صجن مع بداية ا

�صهري������ن من اعتقاله، ونقل اإلى م�صت�صفى كلية الطب بدم�صق و�صاهدته زوجته ليلة الميالد مع 

ابنتها مايا، واأطلق �صراحه بعد تدّخل الباهي محمد الجزائري الذي كان في زيارة اإلى دم�صق، 

و�صبق لج������ورج اأن زاره مع الدكتور �صامي الجندي ع������ام )1963م( للتهنئة با�صتقالل الجزائر. 

و�صعى الباهي محمد جاهداً حتى اأطلق �صراحه، وو�صل جورج في الثالثة �صباحاً اإلى بيته في 

ول 1966م(. )28 كانون االأ

وتذك������ر ال�صيدة هنرييت، - بروحها المرحة على الرغم م������ن المعاناة- لقاءها، وهي تزور 

أيام الثالث������اء، بال�صديق عبد القادر ني������ال المعتقل منذ حركة )23  ج������ورج في ال�صج������ن اأحد ا

أناقته المعهودة في هندامه وتدخين������ه الغليون )البايب(، وكانت  �صب������اط 1966م( وهو بكام������ل ا

تمازح������ه قائلة: »اأن�صحك باالبتعاد عن العم������ل ال�صيا�صي، ريثما يجري تاأ�صي�س مجل�س لوردات 

في بلدنا«.

عالم، واإعادته اإلى  بع������د خروج جورج م������ن ال�صجن �صدر قرار باإنهاء عمله ف������ي وزارة االإ

وزارة التربي������ة. وكان وزير التربية في بداي������ة عام )1967م( �صليمان الخ�س، وكان ناقماً على 

ج������ورج لكتاباته في »اال�صتراكي«، فقّرر اإع������ادة جورج اإلى حلب على اأن تبقى زوجته بدم�صق 

ت�صه������م في تحرير جريدة الثورة ومجلّة »�صورية العربي������ة« ال�صهرية، التي توّزع على �صفاراتنا 

ف������ي الخارج بع������د ترجمتها اإلى الفرن�صية. وهكذا انتقل جورج اإل������ى حلب، بعيداً عن زوجته 

عالم نقل جورج للعمل في مجلة  أ�صهراً. واقترح وزير االإ أيام الخطوب������ة، وبقي فيها ا كم������ا في ا

»المعرف������ة« التابعة لوزارة الثقافة، لكن الوزير رف�������س. واأخيراً بم�صاعي معاون وزير التربية 

أيام من اندالع حرب حزيران  نقل جورج اإلى دم�صق ليكون مع زوجته وابنته، وكان ذلك قبل ا

الم�صوؤومة عام )1967م(.

م������ع بداية العام الدرا�ص������ي الجديد في خريف )1967م( اأ�صّر وزير التربية على نقل جورج 

اإلى حلب. داوم جورج على التدري�س في ثانوية المعّري، ثّم اأ�صبح مدير معهد القدي�س نيقوالو�س 

آذار )1968م( خبر نقل جورج اإلى الم�صت�صفى ب�صبب  )مدر�صة التعاون الحقاً(، وجاء في مطلع ا

اأزمة قلبية وغيابه عن الوعي، ونُ�صح بوجوب الخلود اإلى الراحة. طلبت هنرييت من مديرها 

أو قبول ا�صتقالتها. وافق على نقلها اإلى  الموافق������ة على نقلها اإلى جريدة »الجماهير« بحل������ب ا

ديب وليد اإخال�صي. الجريدة بحلب، و�صكنت في �صّقة في �صارع في�صل قرب دار االأ
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أ�صوة بما كان مع وفي������ق ال�صبان بدم�صق، وكان  أ�ّص�ص������ت هنرييت نادي ال�صينما، ا ف������ي حلب ا

جورج يدير النقا�س بعد انتهاء عر�س الفيلم في �صينما الكندي. وفي حلب كّر�س جورج اأوقات 

آذار 1972م(. فراغه للتاأليف والترجمة بغزارة، وولدت ابنتهما الثانية ريما بتاريخ )19ا

ف������ي �صيف عام )1972م( عر�س علي������ه �صديقه ونا�صره ب�صير الداعوق رئا�صة تحرير مجلة 

»درا�شات عربية« التي ت�صدر من بيروت. قّدم جورج طلب ا�صتيداع من اأجل التح�صير للدكتوراه 

ف������ي لبنان، ولم ياأخذا معهما اإلى بيروت �صوى المكتبة التي حّملت على ظهر حافلة )بو�صطة( 

م������ع اللوحات المهداة م������ن بع�س الفنانين من اأمثال فاتح المدر�س ول������وؤي كيالي واأدهم وعلي 

أيلول 1972م(.  اإ�صماعيل...و�صال بيروت في )23 ا

وفي 24 ت�شـــرين الثاني من عام )19�2م( اأ�شـــيب جورج بذبحة �شدرية بقي فيها في العناية 

أ�صبوعاً، و�ُصمح له بمغ������ادرة الم�صت�صفى �صرط الخلود اإلى الراحة التامة. كانت هذه  الم�ص������ّددة ا

الذبحـــة ال�شـــدرية خطـــًا فا�شـــاًل في حياة جـــورج اأطاحت بتطّلعاتـــه اإلى الريادة في م�شـــمار 

ـــَر  ال�شيا�شـــة، وَطوى �شـــفحة الما�شـــي الن�شـــالي وهو في الثالثة والثالثين من العمر، ليح�شُ

دب وعلم النف�س  نف�َشه في دور المثّقف النه�شوي الهرطوقي الجريء ال�صليع في الفل�صفة واالأ

�صالميات مع �صبه قطيعة مع العالم ال�صيا�صي، كما ترك التدخين نهائياً. واالإ

هلية في بيروت، وعا�������س اأهلها – ومنهم جورج  ف������ي )ني�صان 1975م( اندلعت الح������رب االأ

وهنريي������ت- ف������ي دوي االنفجارات؛ هنرييت تعمل في مجلّة »ال�صي������اد« بالحازمية وجورح في 

مجل������ة »درا�صات عربية« ف������ي بيروت الغربية، وعليه اأن يعبر يومياً ممّر المتحف حيث القن�س 

ت������ارة والخطف على الهوية تارة اأخرى. كما كانت بناية دار ال�صياد هدفاً للقّنا�صة يُدخل اإليها 

م������ن الخلف بو�صاطة �صلّم خ�صبي. ذهبْت اإليها هنرييت اآخر مرة وهي حامل في ال�صهر ال�صابع 

حيث ولدت ابنتها ياره في )18 ني�شان 19�6م(.

نظ������راً ال�صتحال������ة االنتق������ال بين بي������روت ال�صرقية والغربي������ة ب�صبب الحرب تف������ّرغ جورج 

خر  جانب. انتهى معجم الفال�صفة وتعّثر االآ لمعجم الفال�صفة، وهنرييت لمعجم الروائيي������ن االأ

و�صاع المادي������ة وتلّقى جورج عر�س عمل  ال�صطرارهم������ا اإلى مغادرة لبنان، ب�صب������ب تدهور االأ

�صدار مجلّة »الوحدة« ال�صهرية مع اإليا�س مرق�س ومحيي الدين �صبحي في فرن�صا.  الإ

غ������ادر جورج والعائلة بيروت اإلى باري�س في �صيف عام )1984م( ولم ياأخذ هذه المرة حتى 

الكتب المهداة من موؤّلفيها، تخلّى جورج وهنرييت عن »الكتاب« مو�صوع حبهما الم�صترك وحمال 
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حقائب مالب�س العائلة فح�صب. وحمل جورج كتاباً واحداً هو »نقد العقل العربي« تاأليف الباحث 

محم������د عابد الجابري، وكان جورج يرّدد باأنه عمل رائع. وّزعا ما اكتنزاه من كتب ولوحات فنية 

عم������ال الفكرية ي�صارية  �صدقاء واأحاال على �صنادي������ق القمامة مجموعات كاملة من االأ عل������ى االأ

مر الذي جعل هنرييت تُق�صم باأال ت�صتري كتاباً ما دامت على قيد الحياة. التوّجه، االأ

ا�صتق������ّرت العائلة ف������ي �صاحية كريتاي القريبة من باري�س. وكت������ب جورج بحثاً مطّوالً عن 

كت������اب نقد الفكر العربي في مجلة »الوح������دة« ال�صهرية، ودعا بعد مّدة محمد عابد الجابري 

عن������د مروره في باري�س والباهي محمد اإلى الع�صاء وهو يبدي اإعجابه بكتاب الجابري. وبعد 

مّدة بداأ جورج يكت�صف اأخطاء وتف�صيرات مغلوطة في كتاب الجابري، وال�صّيما في موقفه من 

ر�صائ������ل اإخوان ال�صفا واعتمادهم على المنطق. وق������ّرر جورج نقد نقد الفكر العربي، فانكّب 

�صالمي نحو ربع قرن، ذلك الت������راث الذي �صبق اأن اأهمله ن�صبياً فيما  عل������ى التراث العربي االإ

ن يحتاج اإليه ليتمّكن  م�صى حين تفّرغه للتعريف وترجمة كتب المفكرين الغربيين الكبار، واالآ

م������ن القيام بنقده بدقة و�صمولية. وهكذا �صدرت له عدة كتب في نقد نقد الفكر العربي كان 

آن اإلى اإ�صالم الحديث« وفيه، براأي مفكرين كبار، بذور حركة اإ�صالح  اأهّمه������ا »من اإ�صالم القرا

ديني. وو�صف المفكر والناقد العراقي وليد خال�س جورج ب��»فولتير العرب« وهناك من نعته 

�صالم«. اأما بالن�صبة اإلى هنرييت فكان جورج الرجل الذي اأحّبته وهي في الثامنة  ب��»لوث������ر االإ

ع�ص������رة م������ن العمر، اأقامت معه عالقة تعاطف وتفاهم، وما كان������ت تت�صاجر معه اإاّل بعد زواج 

بناتهما الثالث حينما يخ�صر جورج وهما يلعبان »الكونكان« اأو حينما تحتّج على اقتناء و�صراء 

المواد الغذائية والم�صروبات والمالب�س بوفرة ال �صرورة لها. 

أُن�ِصئ������ت موؤ�ّص�صة ثقافية تعمل في »تحديــــث الفكر العربــــي« باإ�صدار اأعمال  ف������ي باري�س ا

تر�ص������خ مفاهيم الديمقراطية والعلمانية للقارئ العربي. وانعقد االجتماع التاأ�صي�صي في دار 

محمد الهوني في روما، الذي تكلّف بكامل نفقاتها، وكان من اأع�صائها محمد اأركون وعبد 

ار من لبنان... وقد اأ�صدرت  ردن ونا�صيف ن�صّ المجيد �صرفي من تون�س، وليلى �صرف من االأ

أ�صهم جورج بمراجعة المخطوطات قبل اإر�صالها اإلى المطبعة، وكان يتدخل  نح������و مئة كتاب ا

في الترجمة. 

رمن و�صواهم عام  اأ�صدرت هنرييت رواية »وداعاً يا ماردين« و�صفت فيها المجازر التي جرت لالأ

)1915م( وم������ا بعده، واأن تلك المجازر ذهبت اإلى غير رجعة. واإذ بها تتكرر على �صكل ب�صع و�صر�س 
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مال على العلمانية ويعّدها المدخل  غرا�س �صيا�صية«. كان جورج يعلّق االآ من »رافعي راي������ة الدين الأ

الوحي������د اإلى الديمقراطية. وتعاون مع رفاق اآخرين بتاأ�صي�س »رابطة العقالنيين العرب«، واأ�صدرت 

وان« توّلت رئا�صة تحريرها الدكتورة رجاء بن �صالمة. ودعم الرابطة  الرابطة �صحيفة اإلكترونية »االأ

ديب ترك������ي الدخيل الذي اأطلق على جورج لقب »ال�شــــيخ المتوا�شــــع«.  مادي������اً ومعنوي������اً النا�صر واالأ

أق������ام ال�صالة على روحه في  و�ص������ارك ال�صديق������ان الهوني والدخيل ف������ي ت�صييع جنارة جورج، وقد ا

ب مك�صيمو�س فحمة، الذي كان مدير الدرو�س في معهد القدي�س  كني�صة جوليان لوبوفر في باري�س االأ

عدادي عام )1954م(. نيقوالو�س بحلب حينما كان جورج طالباً فيه في ال�صّف الثالث االإ

تاب������ع جورج الكتابة مع ا�صتكم������ال م�صروعه الكبير »نقد نقد الفك������ر العربي«، اإ�صافة اإلى 

�صبوعية التي التزم بكتابتها في �صحيفة »الحياة« على مدى ع�صر �صنوات تقريباً،  المقاالت االأ

مر الذي جعل الراحل  �صدارات الفكرية في فرن�ص������ا، االأ تن������اول فيها بالتحلي������ل والنقد اآخر االإ

ممدوح عدوان يقول: »بف�صل مقاالت جورج غدونا على توا�صل وثيق مع الفكر العالمي«. كما 

ذكر �صديقه غ�ّصان الرفاعي اأن اإنتاج جورج الثقافي ي�صاهي نتاج اأي وزارة ثقافة عربية.

كان ج������ورج ي�صتنزف ذاته وال يرحم نف�صه، يم�صي طوال �صاعات نهاره جال�صاً خلف مكتبه 

�صدقاء  يعمل اثنتي ع�صرة �صاعة، ال يغادره اإاّل ظهراً ومّدة ق�صيرة للت�صّوق، وعزف عن زيارة االأ

حاد،  أّيام االآ أ�صرهّن ا أو ا�صتقبالهم »كي ال يهدر وقته« بح�صب تعبيره. ولم يكن يجتمع اإاّل ببناته وا ا

ومع �صديقه الحميم محمد الهوني حين زيارته باري�س.

م������ع موجة االحتجاج������ات في �صورية ون������زول المتطرفين اإلى ال�صاحة وو�ص������وح ال�صيناريو 

نظمة التي �صمله������ا ما ي�صمى )الربيع  الدم������وي المدّبر والمخّطط للوطن، ق������ال جورج عن االأ

لم ال�صوري والحزن العميق.  العرب������ي(: »اإنها �صتذرف الدمع على ما �صيحّل مكانها«. والزمه االأ

وحينما منحته موؤ�ّص�صة »تكريم« جائزة عام )2014م( اأبدى حزنه على بالده، وفي حفل تكريمه 

وان« في تون�س في ربيع عام )2014م( تحّدث عن موته البطيء ب�صبب عجزه  م������ن موؤ�ص�صة »االأ

عن الكتابة، وموته يهون اأمام موت الوطن. كانت هنرييت تحزن حينما تراه جال�صاً اأمام مكتبه 

�صاع������ات دون اأن يكت������ب �صيئاً. �صحقته الرّدة الرجعية، ورداً عل������ى معايدتي له في عيد ميالده 

أّن الت�صونامي ال�صلفي غير  في )2012/4/6م( كتب في ر�صالة بتاريخ )2012/4/15م(: »يبدو ا

قاب������ل ال�صّد«. وبداأت �صّحته تتدهور، �صكا من حمو�صة في معدته ت�صتّد لياًل تمنعه من النوم، 

ثم اأ�صبح يعاني تعباً �صديداً في ال�صير وي�صعر ب�صيق في �صدره. 
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آذار 2016م( فاأك������د له �صالمة قلبه بع������د اإجراء التخطيط  زار ج������ورج الطبيب ف������ي )11 ا

االيكوغراف������ي، ون�صحه اأن يتنف�س بعمق واأن ياأكل الفواكه الغنية بالفيتامين )C(. وافته المنّية 

�صعاف حينما راأت جورج يتنف�س ب�صعوبة و�صحب لونه �صباح  بع������د يومين، اإذ طلبت هنرييت االإ

آذار(، ولم ي�صمح لعائلته بدخول غرفة العناية الم�صّددة وتوّفي تحت تاأثير المخّدر حينما  )16 ا

طباء اإجراء عملية لتدهور حالته رحمه اهلل.
قّرر االأ

كت������ب قبل وفاته مقّدمة لكتاب زوجته »حلب على نهر ال�صي������ن« الذي �صدر بعد وفاته، لم 

نها زوجته. كان جورج  يك������ن يرغ������ب في تقديم كتبها كي ال يقال هناك محاباة ف������ي ما يكتب الأ

أنيق������اً حري�صاً على مظهره بح�صب اإمكاناته المادية ا�صت������رى معطفاً فاخراً بعد ح�صوله على  ا

أتع������اب ترجمته كتاب »المثقفون« وا�صترى قبعة تيرولية. ذكر عنه حبيب حداد زميل الدرا�صة  ا

أما اإذا جاء اإلى  في الجامعة: اإذا جاء جورج بمعطف جديد فهذا يعني اأن اليوم �صيمر ب�صالم، ا

نه  الجامعة بمعطف قديم فهذا يعني يوم تظاهرات �صاخب. وقد نال جورج اإعجاب هنرييت الأ

ل �صراء كتاب على �صراء كنزة يحتاج اإليها.  ف�صّ

تية اللحظة الآ

أيام الخطوبة التي ا�صتمرت خم�س �صنوات كتب  في اإح������دى الر�صائل التي كانا يتبادالنها ا

له������ا جورج: »ه������ل �صتاأتي اللحظة الت������ي ال نفترق فيها؟« )ويق�صد نت������زّوج(. وتختم هنرييت 

مذّكراتها وذكرياتها مع جورج بعد رحيله بترداد الجملة نف�صها في داخلها مع �صباح كل يوم: 

تية- لقد فقدت  أبداً؟« - اإنها تحّن اإلى اللحظة االآ »هل �صتاأتي اللحظة التي لن اأفارقك فيها ا

الحياة مذاقها بعد رحيلك، واإن كان لي من ماأخٍذ عليك، كونك غمرتني بحّب ي�صتحيل العي�س 

في غيابه«. 

اأجل هكذا يكون الحّب المتبادل وهكذا يكون الوفاء.

حوار عن جورج طرابي�سي

�صتاذ تركي الدخيل مع ال�صيدة هنرييت بتاريخ  ف������ي الخم�صين �صفحة التالية كان ح������وار االأ

ول 2019م( ع������ن حياتها الخا�صة مع جورج طرابي�ص������ي التي ا�صتمّرت اأكثر من  )28 كان������ون االأ

أ�صئلته  ن�ص������ف ق������رن بدءاً من ع������ام )1963م(. وقد اأجابت ب������كل �صراحة وعفوية ع������ن جميع ا

دب والتيارات ال�صيا�صية التي تنّقل جورج بينها مع المجتمع والعائلة.  المتنّوعة في االأ
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كان ج������ورج ي�صاري������اً وبقي طوال عمره علماني������اً مع الديمقراطية و�ص������د الظلم. كان مثل 

زورب������ا ينت�صي بحريته، ال �صلطان عليه �صوى للعق������ل وهو عا�صق للفل�صفة التي هي الطريق اإلى 

أ وجودياً يعّد �صارتر اإلهاً ثم اأ�صبح مارك�صياً، وتحول عام )1968م( اإلى العقالنية،  العقالنية. بدا

ن الجابري لم يرّد عليه مما كان قد  ا�صتعم������ل موؤّلف������ات الجابري و�صيلة لعر�س اأفكاره، وتاأّلم الأ

يوؤّدي اإلى اإغناء المعرفة.

أ م�صيرته  كان جورج ي�صتمتع بالكتابة. واإذا كتب ن�صاً جمياًل يقروؤه على زوجته بكل �صعادة. بدا

أدبياً،  ة وكان يحلم اأن يكتب بيتاً �صعرياً، لم ينجح، كان يكتب ب�صاعرية، واأ�صبح ناقداً ا كاتباً للق�صّ

آذار 1963م(. كان مولعاً بالقومية العربية، ويرى تطبيق التنوير  أ يعمل في ال�صحافة في )8ا وبدا

ن�صان.  وروبي عربياً، بف�صل الدين عن الدولة واإ�صافة العدالة االجتماعية وحقوق االإ االأ

وحينم������ا �صئلت هنرييت عن اإمكان الت�صامح من دون ف�ص������ل الدين عن الدولة، اأجابت: رّبما، 

أديان يجب تطبيق  ن�صان في دولة ذات دين واحد. ولكن في دولة تحت�صن عدة ا في حال عي�س االإ

القان������ون على الجميع. بالن�صبة اإلى ج������ورج كانت العلمانية والديمقراطي������ة والمعرفة تنّور عقل 

أّكدت هنرييت باأجوبتها تخلّي جورج ع������ن طموحه في تاأدية دور �صيا�صي بعد اإ�صابته  ن�ص������ان. وا االإ

ثار ال�صجن، وتحّول اإلى تاأدية دور قيادي ثقافي. كان جورج  بالذبحة ال�صدرية التي كانت نتيجة الآ

يح������ّب ال�صفر وقد ربطته �صداق������ة عميقة مع محمد الهوني، وكان متوا�صع������اً واإن�صاناً بكل معنى 

الكلمة. ظّل يقتني علبة دخان، على الرغم من توقفه نهائياً عن التدخين، ليقّدم منها �صيجارة اإلى 

مت�صرد )كلو�صار( قريب من منزله في كّل مّرة يمّر به. كما تذكر اأن جورج تجاوز اأزمته النف�صية مع 

أدباء  والده وهو �صغير، عن طريق التحليل النف�صي )فرويد وزمالوؤه(، اإذ طّبقها بنجاح على عدة ا

أّن بناء العقل يكتمل بالفل�صفة. مثل: نجيب محفوظ ونوال ال�صعداوي و�صواهما. وا

�سذرات عن جورج طرابي�سي

كتبه������ا �صديق جورج الوفي محمد عبد المّطل������ب الهوني الذي ح�صر القّدا�س الجنائزي في 

كني�ص������ة جوليان لوبوفر في باري�س راحة لنف�������س �صديقه، ورف�س الذهاب اإلى المقبرة للم�صاركة 

أنه و�صع �صورة الهوني على التابوت قبل اأن يُهال عليه  في مواراته التراب، واأعلمه �صهر جورج ا

كاديمي من انتق������ادات جارحة ذّكرته بماآ�صي الما�صي؛ حينما التقى  الت������راب. لم ي�صلم البحث االأ

ج������ورج بالمفكر الم�ص������ري عبد الرحمن بدوي ف������ي مكتبة ابن �صينا في باري�������س قال له: »اأنت 

�صالمي؟«، ولم يذكر الخدمات التي قّدمها بع�س الم�صت�صرقين  م�صيحي، فما دخلك في التراث االإ
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للم�صلمي������ن. كما ذكر الكاتب المغربي �صعيد نا�صد يوم تكريم جورج من رابطة العقالنيين العرب 

أن������ه حين تقديمه بحثه عن العق������ل العربي بين جورج  ف������ي تون�س ف������ي )5 ني�صان 2014م( كيف ا

�صاتذة  طرابي�ص������ي ومحمد عابد الجابري في جامعة محمد الخام�������س في الرباط، المه اأحد االأ

طروحة وهو ي�صرخ في وجهه: »كيف تنت�صر لجورج على محّمد؟«. كان جورج  الم�صرفين على االأ

أبو زيد يطلق عليه  يتمّنى لو كان م�صلماً كي يُعمل مب�صع الجّراح ب�صكٍل اأف�صل. وكان ن�صر حامد ا

�صتاذ تركي الدخيل فيما بع������د. ُعرف جورج بالتوا�صع وكان  أ�صماه االأ لق������ب »ال�صي������خ جورج« كما ا

يجادل ب�صوت منخف�س. كان ي�صكو من تقهقر ال�صعوب في م�صيرتها، وهاله الدمار الذي حدث 

فيه������ا، وحينما كان الدكتور الهوني يطلب منه اأن ي�صع الخطط لما �صيقومون به خالل العقدين 

آب������ة وحزن. بذلوا الجهد من اأج������ل التغيير بو�صفهم مجموعة  القادمي������ن كان جورج ي�صحك بكا

أبو زيد، ومحم������د اأركون، وجورج طرابي�ص������ي، واآخرون( توّفوا  )محم������د ال�صرف������ي، ون�صر حامد ا

ار وليلى �صرف وعبد المجيد ال�صرفي وعزيز العظمة. وكانوا  جميعه������م ولم يبَق �صوى لفيف ن�صّ

يلتقون في بيروت وباري�س ولندن وروما وهولندا وتون�س، ويتحاورون حول الفل�صفة والميثولوجيا 

ن�صنة والنه�صة، ومن التاريخ اإلى الواقع ال�صيا�صي المعي�س. والتراث والحداثة واالأ

مال كبيرة في القدرة على  أن�صئت »الموؤ�ش�شـــة العربية للتحديث الفكـــري« كانت االآ حينم������ا ا

�صولي. عقد موؤتمرها في بيروت  زحزحة الثقافة العربية البائ�صة التي ي�صيطر عليها الفكر االأ

أكثر م������ن �صتين �صخ�صية بين رجال ون�صاء من المفكري������ن والمثقفين وال�صحفيين،  وح�صرت������ه ا

ن�صطة ال�صيا�صية. كانت المعركة معركة تنوير. كان دور جورج هو  وتقّرر تحييد الموؤ�ص�صة عن االأ

المحّرك الفاعل؛ ير�ّشح الكتب ويراجع الترجمات ويّت�شل بالكّتاب ودور الن�شر.

اقت������رح جورج بعد عدة �صنوات وف������ي اأحد لقاءات باري�س تاأ�صي�������س مجموعة ثقافية ت�صم 

المفكرين ال�صب������اب با�صم »رابطة العقالنيين العرب« توا�صل العم������ل بعدهم ل�صمان ا�صتمرار 

أكثر ال������دول العربية، و�صدرت  ر�صال������ة التنوير. وان�صّم عدد كبير م������ن المفكرين ال�صباب من ا

لكتروني������ة برئا�صة �صالح ب�صير، ثم توّلت اإدارته������ا رجاء بن �صالمة. كانت  وان« االإ �صحيف������ة »االأ

أتها  الكتب النوعية التي �صدرت تاأليفاً وترجمًة تمّثل نقلة نوعية في عالم المعرفة العربية لجرا

و�صرامة نهجها العلمي )الخو�س في الالمفّكر فيه وما يُمنع التفكير فيه وو�صعه على م�صرحة 

أُوِقف اإ�صدار الكتب  الفكر النقدي(. ولم يتبّرع اأحد بقر�س للم�صاعدة من المحيط اإلى الخليج. ا

وان« التي كادت اأن تتوقف لوال  أُبقي على �صحيفة »االأ موال من م�صادر التمويل. وا لن�ص������وب االأ

هبة ال�صحفي النا�صر تركي الدخيل المتحّم�س لمعركة التنوير.
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حداث الج�صام التي اجتاحت الدول العربية،  بعد عام )2011م( تغّير جورج الذي اأوهنته االأ

أنف�صهم لل�صيطان  حيث ال يُّتفق اإاّل على الدمار والخراب. وكان ي�صكو من رفاق يحترمهم باعوا ا

موي بحلب   تفجير مئذنة الجامع االأ
ٍ
والتحق������وا بالتكفيريين والطائفيين والقتلة. راأى بقلٍب دام

)يوم 24 ني�صان 2013م( ودمار الجوامع والكنائ�س وغزو معلوال واختطاف الراهبات واأكل كبد 

الخ�صم بعد قتله، وتدمير المدن في �صورية التي يع�صقها مثل تدمر واأفاميا و�صواها... لم يعد 

بدية.  يحتمل ما يحدث فا�صت�صلمت روحه اإلى ال�صكينة االأ

�ست محّطات في حياتي

خيرة التي كتبها ج������ورج طرابي�صي قبل وفاته ون�صره������ا في )23 �صباط  وه������ي المقال������ة االأ

هميتها. ويقول  2015م( وتتاألف من اثنتي ع�ص������رة �صفحة وراأى النا�صر اإ�صافتها اإلى الكتاب الأ

جورج ف������ي مقّدمتها بالحرف: »واأنا في رحلة نهاية عمر، وبعد عقود �شـــتة من �شـــحبة القلم 

آثرته- عدا زوجتي وبناتي – على كّل �شـــحبة اأخرى اأجدني اأتوّقف اأو اأعود اإلى التوقف  الذي ا

عند �شت محّطات من حياتي كان لها دور حا�شم في اأن اأكتب كّل ما كتبته وفي تحديد االتجاه 

الذي كتبت فيه ما كتبته وحتى ما ترجمته«. 

ويعّدد جورج المحّطات ال�صت وهي:1– االبتعاد عن الدين. 2– اإدخال التعليم الديني في 

أة و�صرعية  الثان������وي و�صرورة تغيير العقلية العربي������ة. 3– تغيير البنية العقلية حول �صرف المرا

ذب������ح الزانية. 4– االنفتاح على التحليل النف�صي وترجمة كت������ب فرويد وزمالئه. 5– نقد نقد 

الفك������ر العربي لمحم������د عابد الجابري )خم�س مجل������دات بعد درا�صة �صامل������ة للتراث العربي 

�صالم������ي خالل ربع قرن(. 6– محطة التوّقف وال�صم������ت وال�صلل التام ب�صبب الموؤامرة على  االإ

ن والحزن على م�صير الوطن، وكتابة مقالين فح�صب،  �صورية من������ذ )2011/3/15م( وحتى االآ

أبواب الجحيم والرّدة ال�صلفية  اأحدهم������ا في )2011/3/21م( عن )الربيع العربي(، الذي فتح ا

أيار 2011م( وذلك لمن������ع الفتنة الطائفية في �صورية.  خر في )ا ف������ي تون�������س وليبيا وم�صر، واالآ

ويختم المفكر جورج: »اإن �شـــللي عن الكتابة، اأنا الذي لم اأفعل �شـــيئًا اآخر في حياتي �شـــوى اأن 

اأكتب، هو بمثابة موت. ولكنه يبقى على كل حال موتًا �شغيرًا على هام�ص ما قد يكونه الموت 

الكبير الذي هو موت الوطن«.

وو�صع في نهاية الكتاب �صت ع�صرة �صورة للمفكر جورج وزوجته ومع عائلته وبناته اإ�صافة 

ماكن.  أ�صماء العلم واالأ اإلى ك�ّصاف ا
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ديبة هنرييت عبودي عن ذكرياتها م������ع زوجها ال�صديق المفكر الكبير جورج  اإن������ه كتاب االأ

ديبة الطيبة، واأ�صفت اإليه بع�صاً من ذكريات لي  طرابي�صي نقلته باأمانة كما �صردتها ال�صيدة االأ

ولى التي جعلت ال�صديق جورج وهو في الرابعة ع�صرة من العمر  مع������ه. واأعود اإلى المحّطة االأ

أ�صاأله فيها عن ا�صم الكاهن المت�صّدد مدّر�س مادة الديانة الذي  أُعّد ر�صالة ا يبتعد عن الدين. وا

أو بالفكر الموؤّدي������ة بمرتكبها اإلى جهّنم �صبباً  أو بالقول ا كان �صرح������ه للخطيئ������ة المميتة بالفعل ا

يمان بوجود اإله كهذا والبعد عن الدين الم�صيحي. واإذ بخبر وفاة  أبع������د ال�صديق جورج عن االإ ا

ال�صديق المفكر جورج بتاريخ )2016/4/16م( اأي قبل ع�صرين يوماً من احتفاله بعيد ميالده 

أ بعين دامعة المقّدمة والمحّطة ال�صاد�صة وحديثه عن  ال�صاب������ع وال�صبعين ي�صعقنا بق�صوة. واأقرا

جل. كم اأنت كبير يا جورج، ا�صت�صهدَت حنيناً  الموت ال�صغير وموت الوطن، وكاأنه توّقع دنّو االأ

اإلى الوطن وكنت اأحد طيور المهاجرة، التي ذكرها نزار قباني، تموت بعيداً عن الوطن وكلّها 

حنيٌن اإليه.

الهوام�ش

)1(- راج������ع مقالت������ي عن رحيل المفّكر الكبير ج������ورج طرابي�صي في كتابي »اإ�ص������اءات حلبية-2، معالم وتراث 

واأعالم«.

❁    ❁    ❁

❁    ❁    ❁
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�صلوى �صالح

أنثى  أة...  � قلما نجد زوجاً وزوجه...  رجاًل و�مر�

وذكر�ً...  يعي�صان حياتهما دون خالفات �صخ�صية 

وعائلية، ودون �ختالفات ف������ي �ل�صلوك و�لمو�قف 

مور، وربما كانت  �صياء ومختلف �لأ و�لحكم على �لأ

هذه �لخالف������ات نابعة من �لتكوي������ن �لفيزيولوجي 

ل������كل منهما، وهو ما يجعل طريقة تفكير كل طرف 

خر، ومن ث������ّم ينعك�س هذ� �لتفكير  تختل������ف عن �لآ

عل������ى �صلوك كل منهما، وطريق������ة تعامله مع نف�صه 

ومع �ل�صريك ومع كل من حوله. 

لية  نثى ما �لآ ترى لو ع������رف كل من �لرجل و�لأ

خر وح������اول تفّهم  �لت������ي يعمل بها م������ّخ �لطرف �لآ

أََم������ا كانت هذه �لخالف������ات تر�جعت  لية، � ه������ذه �لآ

أم������ا كنا تخلّ�صنا  وحّل محله������ا �لوئام و�لن�صجام؟ �

م������ن �لنظرة �لتقليدية �ل�صائدة في مجتمعاتنا �لتي 

قراءات

نثى...  ر الأ كيف تفكِّ

نثى... وطريقة التعامل معها مقاربة علمية ونف�سية لطريقة تفكير الأ
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نثى وتنال من  عي معرفة قدرات االأ أََما كنا تجاوزنا المقوالت التي تدَّ أة؟ ا من �صاأن الم������را
ّ
تح������ط 

أة �صلع قا�صر، واأنت ل�صت  أة بن�ص������ف عقل، وال تبِك مثل الن�صوان، والم������را قيمته������ا مثل: )المرا

أة في�صبهونها  حوال اإذا تميزت المرا رج������اًل، بل اأنت من الحريم، وحكي ن�صوان(. وفي اأح�صن االأ

بالرجال قائلين )اأخت الرجال(. 

قاويل والنظرات التهّكمية الدونية يفاجئنا باحث وكاتب �صوري  بدرا�صة لها  و�ص������ط هذه االأ

لية التي  وقع جديد على مجتمعنا الذكوري ليقِلب المفاهيم الموروثة من خالل التو�صل اإلى االآ

نثى، ومن ثّم كيف ينعك�س هذا التفكير على ت�صرفاتها وتعاملها مع ذاتها ومع  يفكر بها مّخ االأ

أولهم �صريك حياتها.  خرين وا االآ

اإن������ه الباحث الجيو�صيا�صي والفل�صفي الدكتور »عماد فوزي �شـــعيبي« موؤلف كثير من الكتب 

دبي������ة في  )ال�صعر والق�صة الق�صي������رة(، والكتب العلمية والنف�صية والتدريبية. كاتب مقاالت  االأ

ودرا�صات واأبحاث في اأكثر من )200( دورية ومجلة عربية واأجنبية، ويحمل �صهادة دكتوراه في 

ب�صتمولوجيا )نقد العل������م(. اإ�صافة اإلى اإجازة جامعية في الهند�صة  الفل�صف������ة في اخت�صا�س االإ

لكترونية. االإ

نثى من خالل اإظهار  نثى؟« عن������وان الكتاب الذي �صكل تحوالً في فه������م االأ »كيـــف تفكـــر االأ

الف������روق في التفكير بين الطرفين المتعاي�صي������ن على ظهر هذا الكوكب، اإ�صافة اإلى ما اأتى به 

نثى الحد�صي،  عل������م نف�س الفروق بين الجن�صين، لي�صل اإلى كتاب متكامل في طريقة تفكير االأ

وال�صعور الذي يمنحها التقييم المنا�صب من حيث الجماليات والمواءمة والتنا�صب. كتاب يبرز 

نثى النوعي في مج������االت مختلفة، كما يبرز طريقتها في »الح������وام« حول ق�صاياها  تف������وق االأ

نثوية: الحب والزواج والحمل  والمبالغة ف������ي �صعورها الخا�س حينما تدخل في ق�صاياه������ا االأ

والفعل الج�صدي.  

ي������رى النق������اد اأن قناعاتنا بعد قراءة هذا الكتاب لن تكون كما قبله، فهو بمنزلة افتتاح نهج 

 جديد يحتاج اإلي������ه كل رجل كي يفهم ويتفّهم 
ّ
نثى، اإنه عالم معرفي جدي������د في تناول عق������ل االأ

أة ليكون  نثى، ويتجاوز »محنة« �صوء التفاهم التاريخي بين الجن�صين، كما تحتاج اإليه كل امرا االأ

أة وحد�صها بو�صفهما طريقتين  ول مرة يقدم كتاٌب م�صاعر المرا دليله������ا اإلى عالمها الخفي، فالأ

ن�صاني، ولي�س كما اعتاد بع�صهم عل������ى تقوي�صها والتقليل من اأهميتها،  معتمدتي������ن للتفكير االإ

نثى التي لن تقول بعده: اإن  وم������ن ث������ّم قد نكون مع هذا الكتاب اأمام تغيير ال�صائد في فه������م االأ
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أنه يحت������رم طبيعتها، ويظهر للعالم تميزها، ويعترف لها بب�صمة  اأح������داً لم يفهمها، ف�صاًل عن ا

مخها، بل يك�صف للعالم اأهمية تلك الب�صمة. 

هوية الكتاب

عمار وللجن�صين معاً، تحت عنوان فرعي تعريفي: »مقاربة علمية ونف�شية  اإنه كتاب لكل االأ

نثى وطريقة التعامل معها«.  لطريقة التفكير لدى االأ

نكليزية تحت عنوان: وللمفارقة فقد �صدر الكتاب باللغة االإ

»How a Female Thinks« ف������ي بريت�س كولومبيا بكندا عام )2008م( قبل �صدوره باللغة 

نكليزي عام )2017م( عن دار بي�صان للن�صر والتوزيع  العربية في ترجمة مزي������دة عن الن�س االإ

نكليزية قرر الكاتب »�شـــعيبي« نقله اإلى  ف������ي بيروت. فبعد ت�صع �صنوات من �صدوره باللغ������ة االإ

لحاح ممن عرفوا قيمته. العربية نتيجة الطلب المتزايد واالإ

أبو زيد« بلون  نكليزية »عامر اأحم������د ا الكت������اب الذي �صم������م غالفه للن�صختين العربي������ة واالإ

نثى، ي�صم بين دفتيه )320( �صفحة من القطع المتو�صط في اإخراج  أنث������وي يليق بالكتاب وباالأ ا

فكار المهمة من خالل تبويب  فن������ي جميل يبعد الرتوب، وي�صاعد القارئ على ا�صتخال�������س االأ

المعلومات ونتائج الدرا�صات النف�صية، وتكثيفها بما قل ودل من كلمات و�صعت �صمن مربعات 

ناث والذكور في بع�س  أ�صكال اأخرى مختلفة، اإ�صافة اإل������ى »موتيفات« �صغيرة لالإ أو ا أو دوائ������ر ا ا

أثناء القراءة من جه������ة، ويثبت الفكرة المراد  ال�صفح������ات، وهو ما يبعد المل������ل وال�صطط في ا

اإي�صالها اإلى ذهن القارئ من جهة اأخرى.

نثى؟ لكن لماذا اختار عماد فوزي �شعيبي اأن يجيب عن �شوؤال من نوع: كيف تفكر االأ

نثى اإما م�صابه لتفكير الرجل، اأو عند  ن هناك ت�صوراً �صائداً �صاذجاً يقول: اإن تفكير االأ ربم������ا الأ

نثى بنعوت �صلبية. ومن خالل اإدراك علم النف�س اأن هناك  مالحظة االختالف يقوم الرجل بو�صف االأ

فروقاً بين الجن�صين في المعرفة والتفكير، تم تجاوز الحركة الن�صوية )Feminism( التي كانت تبالغ 

أة والرجل، وتتوهم اإلغاء الفوارق النوعية في المعرفة بين الجن�صين.  في تاأكي������د الم�صاواة بين المرا

وكذلك فاإن هذا التطور قد اأدى اإلى تجاوز الن�صوية الجديدة )ن�صوية ما بعد الحداثة( التي تميزت 

وروبية، كما  بنق������د االنفراد العقالني للذكر، ورف�س مركزيت������ه التي جاءت تتمة للنزعة المركزية االأ

تم اليوم تجاوز تيار الجنو�صة )الجندرية( وهو تيار اأ�صاف اإلى الفوارق الجن�صية البيولوجية مجمل 

أة. أة امرا دوار االجتماعية التي تجعل الرجل رجاًل والمرا و�صاع والخبرات واالأ االأ
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نثوية حاولت  �صا�س من التمايز ن�صاأت نزعة فل�صفية – نف�صية – بيولوجية، دعيت ب�� االأ على هذا االأ

نثوية في المعرفة وهي التي ي�صعى »�شعيبي« اإلى تطويرها عبر هذا الكتاب. اأن تبرز القيمة االأ

ف�شل اأن تطوي الكتاب. نثى... فاالأ اإذا كنت �شتبقى تعتقد �شلفًا اأنك تعرف االأ

 
ّ
نثى؟« تنبع من اأن ما يحتويه هو قطع معرفي ي������رى الكاتب اأن اأهمي������ة كتابه »كيف تفكر االأ

أة، ولهذا فاإن عل������ى من يود قراءته توديع اأفكاره الم�صبقة  م������ع ما اعتاده الرجال في فهم المرا

قبل قراءته.

ي�صر  في البداية يو�صح �صعيبي اأن هنالك عالََميْن: عالم الذكر الذي يعتمد على الن�صف االأ

نثى الذي يعتمد  من المخ وهو عالم الحوا�س والمنطق، ومعرفياً هو )عالم التف�صير(، وعالم االأ

يمن من المخ وفيه ال�صعور والحد�س، ومعرفياً هو )عالم الفهم والتفّهم(. ولقاء  على الن�صف االأ

أنواع الِحرفّية الخا�صة ت�صتدعي من الذكر اأن ي�صغل ن�صف  هذين العالمين يحتاج اإلى نوع من ا

ي�صر كي تفهم الذكر.  نثى اإلى اأن ت�صّغل ن�صف مخها االأ نثى، وتحت������اج االأ يمن ليفهم االأ مخ������ه االأ

خر. وبكلمة: يجب على كال الجن�صين اأن يبذل جهداً كي يفهم ويتفهم االآ

نثى ماهية الأ

يمن م������ن المّخ، وتتمثل  نث������ى موج������ودة فينا جميعاً بو�صفنا ب�ص������راً وذلك في الن�صف االأ االأ

بداع والتفكير غير الخطي واالنبثاقي الخارج عن الماألوف والتقليدي،  بالقدرة على الخلق واالإ

نثى غام�صاً  كما تتمثل بالحد�س والتقييم والجمال والقفز فوق الزمنيات. ولهذا يبدو عالم االأ

أنف�صهن. ناث ا على الرجل، لكنه لي�س غريباً بين االإ

أنه �صيجد  أو ا نثى ا أو ت�صعر به االأ أنه �صيطابق ما تفكر به ا أو ا أنه قارب ا هيهات اأن يظن الرجل ا

�صطوري، الله������م اإال في الحب، واإال اإذا ا�صتخدم ن�صف مّخه  �صبي������اًل اإلى اإر�صاء هذا الكائن االأ

يمن ب�صورة مختلفة عما اعتاد. االأ

خرين اأو �صدم  نثى �صعوري������ة فاإنها ال تحب ال�صدام م������ع االآ ن الحي������اة بالن�صب������ة اإلى االأ والأ

�صعوره������م، فنراها توارب وتناور في طرح ق�صاياها، وله������ذا كثيراً ما يقال خطاأ وفق المنطق 

مور ب�صكل  التف�صي������ري الذك������ري اأن )حواء كاذبة(، لك������ن الواقع اأن )حواء مواربة( وتق������ارب االأ

يجابي للكلمة–  )َحوامـــي( كم������ا الفرا�صة، اأي تحوم حول مو�صوعاتها، اإذ تتل������ون - بالمعنى االإ

أي�صاً  ن تقّبحه ا ن تجّمل العال������م، والأ نثى م�صتعدة الأ ح�ص������ب الظروف وح�صب متطلباته������ا. فاالأ

لتح�صل على ما يتوق له �صعورها. 
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�صلوب الذي يتبعه  اإن الذك������ور يتوقع������ون خطاأ اأن الن�صاء تفك������رن وتتوا�صلن وت�صتجب������ن باالأ

�صلوب الذي  الرج������ال، والن�صاء يتوقعن اأن ي�صعر الرجال ويفك������رون ويتوا�صلون وي�صتجيبون باالأ

أنف�صهم، وبين  تتبع������ه الن�صاء، وكال الطرفين ال يدرك اأن االخت������الف بالمعرفة هو بين الرجال ا

أنف�صهن. الن�صاء ا

الفروق بين الجن�سين بيولوجيًا وت�سريحيًا

هناك اأبحاث كثيرة تتناول مو�صوع الفروق بين الجن�صين وهي في اأغلبها وب�صكل معا�صر تذهب 

اإل������ى عّد اأن هذه الفروق بيولوجية ومت�صل������ة بعمل المخ. ولكن بع�س الذين تبنوا اإلى قرن م�صى 

النظري������ة ال�صلوكية ف������ي المعرفة االجتماعية والنف�صية يظلون ي������رددون اأن الفروق بين الجن�صين 

يفر�صها الجانب االجتماعي، وهم في الحقيقة يجهلون العوامل الت�صريحية والبيولوجية.

أثب������ت العلماء اأن المخ الب�ص������ري يختلف من اإن�صان اإلى اآخر كب�صم������ة اليد، وترى العالمة  ا

»كيمورا« اأن تفاوت القدرات المعرفية بين الجن�صين يعك�س االختالف في التاأثيرات الهرمونية 

ف������ي �صكل المخ ونم������وه. وفي عام )2005م( ق������دم رئي�س جامعة هارف������ارد )ل. �صومرز( بحثاً 

������ب �صدمة في الو�ص������ط العلمي والن�صائي التقليدي عدَّ في������ه اأن الفروق الفطرية في بنيان  �صبَّ

نثى يمكن اأن تكون اأحد عوامل الندرة الن�صبية لتخ�ص�س الن�صاء في مجاالت  مّخ������ي الذكر واالأ

العل������وم. اإذ تك�صف تجارب الت�صوير ه������ذه اأن التباينات الت�صريحية موجودة في ت�صكيلة منوعة 

من المناطق في اأرجاء المخ، مما يعني اأن الفروق في المخ تعني فروقاً في الخيارات العملّية 

ح�صب )�صومرز(.

ول من حياة الر�صيع، اإذ وجد الباحثون  وتت�صح الفروق في االهتمام االجتماعي في اليوم االأ

ول������ى يق�صين زمناً اأطول في النظر اإل������ى اأمهاتهن قيا�صاً اإلى الذكور  اأن البن������ات في �صنتهن االأ

أننا نولد م������ن الرحم ونحن نملك بع�س الفروق الفطرية  ف������ي العمر نف�صه، مما يعني �صراحة ا

ناث مفطور على التعامل مع )التفا�شـــيل والوجوه( اأي مع الب�صر والحياة،  المعرفّية.  فمخ االإ

�صياء. كما اأن الن�صاء اأدق من الرجال في معرفة  في حين مخ الرجال يتعامل مع الكليات ومع االأ

أو المتقاربة، اأي  أو المتوافقة ا �صياء المتماثلة ا أ�صرع في تعّرف االأ لوان، وهن ا حج������ام ودقة االأ االأ

دراكية.  هن اأكثر قدرة على ال�صرعة االإ

ناث اأف�صل بالطالقة اللفظية، وهن يفقن الذكور في العمليات الح�صابية  كذلك نج������د اأن االإ

يمن من الم������خ الذي يعطي الن�صف  ن الم�صوؤول عن ه������ذه العمليات هو الق�صم االأ التقليدي������ة، الأ
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ن من  جرائها. وكذلك يتفوقن في تذكر المعالم الموجودة في الطريق الأ ي�صر الطريقة المثلى الإ االأ

أداء المهام اليدوية الدقيقة. أ�صرع في ا نثى التعامل مع التفا�صيل، كما اأن الن�صاء ا طبيعة مخ االأ

يمن م������ن المخ تكمن في التفكير فيم������ا لي�س ُمفكراً به فهو  ������ة في الن�صف االأ أه������م مزيَّ اإن ا

يمن من المخ  الم�ص������وؤول عن كل ما هو خاّلق ونوعي في حي������اة الب�صر، ولوال وجود الن�صف االأ

�صي������اء الجديدة والمبدعة، اأي لوال الن�صف  ل������دى كثير من المفكرين والمبدعين لما عرفنا االأ

ولى. الموؤنث منا لعا�صت الب�صرية كما ابتداأت منذ اللحظة االأ

نثى �سرار: العالقة مع الأ بداية الأ

نثى فاإن اأول  نحن حّقاً اأمام كائن اآخر مختلف كلياً، واإذا كان على الرجل اأن يتعامل مع االأ

الدرو�س هي:

ال يجب عليك اأن تفتر�س اأنك تتعامل مع �صخ�س ي�صبهك.

احذر اأن تفتر�س اأنك تتعامل مع كائن �صخيف، اهتماماته اأقل �صاأناً من اهتماماتك.

أ�صلوبك.  أداء ا نثى ن�صخة عنك وال تق�صرها على ا ال تحاول اأن تجعل االأ

أنثى فاإنك تتغا�صى عن الكثير مما ال تفهمه  تذك������ر دائم������اً اأنك في بداية عالقتك باأي ا

وال تقبل������ه لديها، ولهذا فاإنك تك�صبها، وفي اللحظة الت������ي تحاول تغيير نوعيتها مفتر�صاً اأنك 

أ بخ�صرانها. عمق فاإنك تبدا �صح واالأ االأ

أنها �صتت�صرف في لحظة حبها لك بالطريقة نف�صها التي تمار�صها اأنت،  نثى ا ال تنتظر من االأ

اقبلها فح�صب كما هي وعزز االهتمام بها، عند ذلك �صتجيبك بما يذهلك.

العطاء والهتمام

أناها محور وجودها  خرين فاإنها كائن مفطور على حب االهتمام، ا نثى االآ بقدر ما ترعى االأ

أنانية، بل على العك�س، كلما اأبديت اهتماماً بها )اهتماماً  ومحور روؤيتها للعالم، ولكنها لي�صت ا

نا لديها، بمعنى اآخر: اإن  ولي�س ت�صخيماً مفرطاً لمكانتها( انخف�س م�صتوى احتمال ت�صاعد االأ

نثوية، اأي بطبيعة اإدراكها وعقلها  نثى هو مقدار االهتمام بها، وال�صّيما بهويتها االأ �صر عطاء االأ

وج�صدها وم�صاعرها.

نهم بحاجة اإليها، فهذا م������ن �صمات العقل الذكري  خري������ن الأ م لالآ نثى باأن تقدَّ ال تفك������ر االأ

نه������ا بطبيعتها معطاءة وتزيد من هذا العطاء حينما ت�صعر باأنها مدللة.  المح�������س، اإنها تقدم الأ
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أنواع االهتم������ام، لكنها ترف�س اأن ت�صعر للحظة  نثى اإلى التعاطف بو�صفه نوعاً من ا تحت������اج االأ

ن ال�صفقة ت�صعرها بالدونية التي ال تتنا�صب مع مركزيتها  بتحول ذلك التعاط������ف اإلى �صفقة، الأ

نثوية. االأ

أ بالعطاء،�صحيح  خر اأن يبدا نَّ كل منهما يريد االآ
أ تن�صاأ اأغلب الم�صكالت بين الجن�صين من ا

ولى بينهما تكون من مبادرات الذكر، ولكن مع الوقت يعتاد الذكر على عطاء  اأن البدايات االأ

نثى  أ الخالف بين االأ أ باإهمالها، هنا يبدا مر لديه اإلى تح�صيل حا�صل ويبدا نثى فيتحول االأ االأ

والذكر.

نثوي الحب الأ

نثوي بالطريقة نف�صها التي يحب فيها العقل الذكري، بمعنى اأن الن�صف  ال يح������ب العقل االأ

أنف�صهم يحبون  ي�صر. واإذا ما وجد بع�س الرجال ا يمن من المخ يختلف في حبه عن الن�صف االأ االأ

نثى  نثى نف�صها. االأ  كما تفعل االأ
ً
نثوي، فهذا موؤق������ت وعابر ولي�س تماما  باآلي������ة م�صابهة للعقل االأ

في الحب ال تفتح كينونتها كي تاأخذ فح�صب، اإنما كي تعيد ما اأخذته اأ�صعافاً م�صاعفة، وحتى 

لم ليطرحنه حباً. أنهن يحببن العذاب »المازو�صيات« فاإنهن ياأخذن االأ اللواتي ي�صّنفن على ا

يِّ تحفظات بل يحب لمجرد الحب، كما 
نثوي ال يفر�س �صروطاً، وال ين�س على اأ الح������ب االأ

أة، ويتطرق �صعيبي في كتابه اإلى كثير من التفا�صيل  اأن ديمومة الحب هاج�س مركزي لدى المرا

نثوي للحب، والروؤى الحيوية،  ف������ي هذا المجال مثل: الحب الحد�ص������ي، والتكوين ال�صخ�صي االأ

�صداد... اإلخ. وتجاذب االأ

ب�سمة الرائحة... والت�سابه بين المحبين

نثى تتمتع بحا�صة  هن������اك رائحة خا�صة مميزة ل������كل �صخ�س، ت�صبه ب�صمَة اإ�صبعه، اإال اأن االأ

�صتروجين لديها. �صّم اأف�صل من الرجل، ومن المحتمل اأن ذلك يرجع اإلى زيادة ن�صبة االأ

بحاث على اأن ت�صابهاً  من جانب اآخر نجد اأن الحب يجعل المحبين مت�صابهين، فقد دلت االأ

نثى والذكر ال يكاد اأحد يعرف له �صبباً، ويزداد كلما تعاظم  ف������ي الوجه �صرعان ما ين�صاأ بين االأ

�صاأن الحب بينهما، ويظهر على �صكل اإ�صعاع وتقا�صيم تظهر على مالمح وعلى �صلوك الطرفين. 

فقد اكت�صفت الدكتورة »دوناتيال مارزايتي« اأن ن�صبة هرمون الت�صتو�صيترون تتقارب عند الن�صاء 

والرجال حينما تربطهما عالقة عاطفية.
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نثى الغيرة لدى الأ

ن  حباط الأ نثوية، وفيها اأعلى درجات االإ أنوثتها وعلى ذاتها االأ نثى هي غيرة على ا غي������رة االأ

نث������ى غيرة فاإنها ال تعرف ماذا تقول وكيف  أنوثتها واأهانها. حينما تنفجر االأ اأح������داً قد قّو�س ا

حكام  ي�صر من المخ يتعطل ب�صبب عدم اإنتاج الدوبامين، كما تتوقف االأ ن الن�صف االأ تت�صرف الأ

نثى الغيورة  مامي الجبهي. )العمى النف�شي( هو ال�صمة الرئي�صية لدى االأ ال�صليمة في الف�س االأ

أنها قد تكون ذات ثقافة عالية فاإنها تت�صرف كاأي اإن�صانة عادية حينما يكون  فعلى الرغم من ا

مر مرتبطاً بمن تحب. االأ

ن�سائح اأولية للعقل الذكري

أنثى  أم ا نثى تكمن فيك، ذكراً كنت ا يخاطب �صعيبي كل واحد فينا قائاًل: بعد اأن اأدركَت اأن االأ

تية حين تعامله مع  يمن، فاإنه ينبغي عل������ى الذكر اأن يتبع المالحظات االآ عب������ر ن�صف مّخك االأ

نثى وتعرف كيف تتعامل  نثى تفهم االأ ن االأ نثى...  وهذه الن�صائح موجهة )للذكر فح�صب( الأ االأ

أيها الذكر الذي تحتاج اإلى اأن تتعرف اإلى التقانات التي ت�صاعدك على  معه������ا...  اأنت وحدك ا

التعامل معها:

نثى، ال تتوهم للحظة اأنك مطالب باأن تكون في بعثة تب�صيرية  أثناء تعاملك مع االأ - ف������ي ا

أو تاأديبية، اأنت ل�صت خالقا لتعيد خلقها. اقبلها كما هي. ا

أنوثتها. اإنها تنقلب ب�صرعة اإلى جانبها الذكوري للدفاع عن روحها  - ال تج������رح م�صاعرها وا

الموؤنثة.

نثى حينما تتحدث اإليك، وحاول اأن تفكر بطريقتها. - تمهل قبل اأن تجيب االأ

ناث يُحمن ويُدرن حول مو�صوعاتهن وال يدخلنها مبا�صرة، بل ي�صتخدمن المنطق  - اأغلب االإ

الغائم.

أم������راً مخالفاً لقواعد المنطق الذي اعتدت عليه  نثى ا - ال ت�صتف������ز وت�صتنفر اإذا طرحت االأ

نك �صتكت�صف اأن فيه اأفكاراً اإيجابية. الأ

ي�صر  - ال تبّخ�������س من اإمكاناتها حتى لو كانت تبدو لك �صئيلة...  تذكر اأن ن�صف مخك االأ

يجابيات فيها. هو الذي يجعلك م�صتبداً براأيك الذي ال يجعلك ترى االإ

- ال تدخ������ل عليه������ا دون اأن تبادرها ب�صيء يمت اإلى ال�صعور ب�صل������ة، فالوردة دليل ال�صعور 
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أنها ربة  رة كخزان للجمال الكوني، والقبلة دليل ا بجمالها، والكلمة الطيب������ة ت�صعرها باأنها مَقدَّ

ثارة. االإ

نثى.  أثناء وجودك مع االأ - ال تجعل ان�صغاالتك اليومية تطغى على حياتك في العمل وفي ا

اف�صل بين العمل والوجود معها.

أنثوياً عالياً، يحببن  ن������اث اإ�صكاليات، اأي يحملن عقاًل ذكرياً عالياً، وا - لنتذك������ر اأن بع�س االإ

الرجل الذي ي�صيطرن عليه ولكنهن ال يحترمنه، ويحترمن الرجل الذي ي�صيطر عليهن ولكنهن 

ال ي�صمحن له بذلك.

أنه اجتياح لذكوريتك. اف�صل بين الفعل وخلفياته. نثى على ا - ال تنظر اإلى غ�صب االأ

أّي عمل تنجزه بالثناء، مهما كان ب�صيطاً. نثى ا عّزز لالأ

نثى حذرة دوماً من اأن تتعر�س للخداع. فعال، وتذكر اأن االأ قوال باالأ - اقرن االأ

نثى باأن تكون ذك������راً بتحملها للم�صوؤوليات  أكب������ر خطاأ يمار�ص������ه الذكر: حينما يطالب االأ - ا

أنثى بين ذراعيه. المعي�صية، وفي الوقت نف�صه يريدها ا

- حينما ت�صتمع اإلى عبارة: )اأنت ال تفهمني(، �صترتكب خطاأ كبيراً حينما تتوهم لحظًة اأنك 

فكارها. اإنها تعني بكلمة واحدة: اأنت ال تفهم متطلباتي. مطالب بفهم منطقي ت�صل�صلي الأ

نثى كيف تواجه غ�سب الأ

أثناء عملية  أثناء انفعال������ك واحب�صه، ثم اأطلقه بهدوء، وكرر ذلك في ا خ������ذ نف�صاً عميقاً في ا

�صاءة لي بالتاأكيد، واإياك اأن تت�صور اأن هدفها  اال�صتماع، وقل لنف�صك: كالمها ال يق�صد منه االإ

ال�صيطرة عليك، واأقنع نف�صك اأن الدخول في التفا�صيل ال معنى له، وال تحاول اأن ت�صحح لها 

نها ال تق�صدها، ال تخاطبها ب�صفتك ذكراً، وال تحاول اأن تناق�س الق�صايا  تعميماتها العنيفة الأ

أ بتوجي������ه بع�س المفردات العاطفية لها مع بع�س  أن������ك في جل�صة )�صيمينار( علمي، بل ابدا وكا

اللم�صات الدافئة وابت�صامة فيها حنان �صديد.

اعترافات الكاتب

حينم������ا تنته������ي من قراءة هذا الكتاب �صتكت�صف اأن بع�صاً مم������ا ذكر فيه بخ�صو�س طريقة 

أنثى، وي�صتد �صعورك بوجود  ن ن�صفك ا نثى موجود لديك اإن كنت ذكراً، وهذا طبيعي الأ تفكير االأ

ن هذا �صيعن������ي اأن ن�صفك الموؤنث هو الذي يقود فنك.   أو �صاعراً، الأ ذل������ك اإذا كن������ت فناناً ا
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أ�صهن هو  ن الذكر في را نثوية فذلك الأ اأما الن�صوة اللواتي �صيقللن من اأهمية بع�س المظاهر االأ

الذي يغلب اأحياناً، وهن عموماً ا�صتثناء.

خرين  نثى، وكنت اأعمم ت�صورات االآ أنني اأعرف االأ أتوهم ا ويعترف الكاتب �شعيبي قائاًل: كنت ا

أنني دفعتك اإلى قراءة هذا الكتاب ل�صببين:  أيها القارئ ا عنها دون وعي، و�صاأعترف لك ا

أِت الكتاب  نك ت�صعرين اأن الرجل ال يفهمك، ولذلك فقد قرا ول: اإذا كنِت قارئة اأنثى فالأ االأ

أة، وهنا قد تتوجهي������ن لدفع �صريكك اإلى قراءته كي  ك������ي ت������ري كيف يمكن لرجل اأن يفهم المرا

أو �صت�صركين �صديقاتك به كي تبلغيهن اأن هنالك باحثاً  يفهم������ك وهذا حقك الذي اأقر لك به، ا

قد فهم بنات جن�صك.

ن لديك م�صكلة مع �صريكتك، وتريد اأن تحل هذه  أ الكتاب الأ الثاني: واإن كنت ذكرًا فاأنت �صتقرا

الم�صكلة، وربما تجد في هذا الكتاب ما يفيدك في التفاهم معها. باخت�صار كالكما اأردتما قراءة 

أنها لي�صت  أنها �صخ�صية لكل فرد منكما، واأعترف لكما ا هذا الكتاب بو�صفه حاًل لم�صكلة تظنون ا

أنثى. م�صكلتكما فح�صب، اإنها م�صكلة الوجود بحد ذاته، وجودكما بو�صفكما ذكراً وا

يمن اأكثر من  نثى ت�صّغل الن�صف االأ أنتما كائنان مختلفان ومهما فعلتما فاأنتما مختلفان، االأ ا

أنكما م�صتركان  ي�صر، والعك�س بالعك�س لدى الذكر، ولكن عليكما اأن تعرفا ا ت�صغيلها للن�صف االأ

ي�صر من المخ وف������ي الهرمونات  نَّ كاّلً منكما ذكر في الن�ص������ف االأ
أ بع�صكم������ا م������ع بع�س ف������ي ا

نثوية. والمطلوب  يمن من المخ والهرمونات االأ أنثى اأي�صاً في الن�صف االأ الذكرية، وكاّلً منكما ا

خر، والعك�س بالعك�س اأن  يمن من االآ يمن من كليكما يلتقي مع الن�صف االأ اأن تجعلوا الن�صف االأ

خر. ي�صر من االآ ي�صر يلتقي مع الن�صف االأ تجعلوا الن�صف االأ

خر فيكما بهدوء اأيقظوا الجزء الآ

نثى فيكما تبدع وتفكر فيما لي�س ُمفكراً به وتحد�س وت�صعر وتحتوي وتقارب وتحوم  دعوا االأ

وتتالط������ف وتتعاون... وبالمقابل دع������وا الذكر فيكما يتمنطق )اأي يفكر منطقياً( ويرى وي�صمع 

أنتما بحاج������ة اإلى كلِّ هذا بع�صه مع بع�س،  وي�ص������م ويلم�س ويتذوق ويقاتل ويناف�س ويقود...  ا

نثى بحاجة اإلى ذكرها كي ال ت�صتغرق  أنثاه كي ال ي�صتغرق في ذكوريته، واالأ ولكن الذكر بحاجة اإلى ا

أنوثتها. في ا

نثوي، اأي  نثى من اأجل اأن يتعلم جانبه االأ ولكن هذا الكتاب �صيكون فر�صة للذكر اأكثر من االأ

نثوي �صتكون هذه  أة، وحينما يتعلم جانبه االأ يمن، قبل اأن يكون فر�صة لفهم المرا ن�صف مخه االأ
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نثوي هو الذي يجعله يفكر فيما لي�س  يمن من مخه االأ أولي�س الن�صف االأ فر�صة عمره كي يبدع، ا

ُمفكراً به؟ وهذا هو حال )العباقرة(.

مثل،  نثى فيك حينما تجعلها تدلك على الطريق االأ اأنت ت�صتطي������ع عملياً اأن ت�صتفيد من االأ

وتحل لك الم�صكالت العوي�صة، وتجعل حد�صك يقول لك اإذا كنت ت�صير ب�صكل �صحيح اأو ال.

❁  ❁  ❁

خر، فال �صك اأن كل  اإذا كان هدف الباحث �شعيبي من هذا الكتاب اأن يتكامل كل منا مع االآ

نثى؟« �صت�صعر بال�صكر واالمتنان للباحث عماد فوزي  أنث������ى يقع بين يديها كتاب »كيف تفكر االأ ا

أة، وما اأحوجنا اإلى مثل هذه الكتب  نه كتاب ين�صف الم������را �صعيب������ي على كل كلمة جاءت فيه الأ

م������ور لننه�س من �صباتنا وقيمنا  بحاث النف�صية والنظرة العلمية لالأ ف������كار والدرا�ص������ات واالأ واالأ

أي������دي الرجال، بين اأيدي الذكور،  البالي������ة. وكم ي�صعدن������ا نحن الن�صاء اأن يقع هذا الكتاب بين ا

ليتمثلوا اأفكاره ويطبقوا الن�صائح الواردة فيه.

❁    ❁    ❁



26�

فريقي يف الكونغو يف رواية قدح مك�سور �سورة املجتمع الإ

الـعــدد 689 �شـــباط  2021 

د. �أحمد زياد حمبك

تع������رِّف هذه �لرو�ية �لق������ارئ �لعربي �إلى عالم 

ر له مجتمعاً كل م������ا فيه غريب  ال يعرف������ه، وت�ص������وِّ

علي������ه، وبعيد عنه، ومختل������ف، ومفاجئ. فالرو�ية 

ت�ص������وِّر مجتمع������اً في قلب �إفريقي������ا، في جمهورية 

�لكونغو، وهو، كما ت�صوره �لرو�ية -من وجهة نظر 

�لموؤلف- مجتمع متخلف متوح�ش فا�صد، ي�صود فيه 

�لعن������ف و�لظلم و�لجن�ش و�لفح�������ش و�لجنون، وهو 

أي�صاً  حباط، ومع ذلك فهو مثير � مثير للخيب������ة و�الإ

لل�صفقة و�لخ������وف، وقد �صورته �لرو�ي������ة باأ�صلوب 

هجائي �صاخر جد�ً، وببناء فني �صائق جذ�ب، وقد 

ج������اءت �لرو�ية من نوع �لتر�جي������دي �لكوميدي، �أو 

من نوع �لكوميديا �ل�صود�ء.

قراءات

فريقي يف الكونغو �صورة املجتمع الإ

يف رواية قدح مك�صور
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بلد الرواية ـ الكونغو

ت������دور حوادث الرواية في اإح������دى مدن الكونغو، من غير اأن تح������دد ا�صمها، وتقع الكونغو 

Congo ف������ي القلب من اإفريقي������ا وتتاألف من ق�صمين، الكونغو برازافي������ل، وعا�صمتها برازافيل

Brazzaville، تق������ع ف������ي ال�صمال، وكانت م�صتعم������رة فرن�صية، والكونغ������و كين�صا�صا، وعا�صمتها 

كين�صا�صا، وكانت م�صتعمرة بلجيكية، وقد ا�صتقلَّت الكونغو عام )1960م(. 

الروائي - األن مابانكو

الرواية من تاأليف الروائي اأالن مابانكو Alain Mabanckou، وهو من مواليد عام )1966م( 

في مدينة برازافيل عا�صمة جمهورية الكونغو، كان والده يعمل موظف ا�صتقبال في اأحد فنادق 

المدين������ة نف�صها، وكانت اأمه اأمية وال عمل لها، در�س في برازافيل، وفيها نال ال�صهادة الثانوية 

جازة في الحقوق، ث������م ح�صل على منحة درا�صية في جامع������ة »باري دوفين«،  الفرن�صي������ة، واالإ

وح�صل فيها عام )1993م( على دبلوم الدرا�صات العليا في الحقوق، وعمل في الق�صم القانوني 

دب  أثنائها على االأ ل�صركة مياه فرن�صية، وظل فيها ع�صر �صنوات حتى عام )2002م(، اّطلع في ا

الفرن�ص������ي، ون�صر في هذه ال�صنوات الع�صر خم�صة دواوين �صعري������ة، وفي عام )1998م( اأ�صدر 

ألوان العلم الفرن�صي، وح�صلت على الجائزة  أبي�س اأحمر«، وهي ا اأول رواية له وعنوانها »اأزرق ا

فريقيا ال�صوداء، وفي ع������ام )2001م( اأ�صدر روايته الثاني������ة، وعنوانها: »اهلل وحده  الكب������رى الإ

نتيل بالبحر الكاريبي.  أنام«، وتدور اأحداثها في جزر االأ يعرف كيف ا

مريكية ليعمل في جامع������ة ميت�صيغان في  انتق������ل ع������ام )2002م( اإلى الواليات المتح������دة االأ

دب الفرانكفوني، ثم انتقل اإلى جامعة لو�س اأنجلو�س في كالفيورنيا، وفي عام  �صاً لالأ اأوهايو مدرِّ

)2002م( اأ�ص������در روايته الثالثة، وعنوانها: »اأحفاد فير�صي������ن جيتورك�س«، والرواية تاريخية، عن 

ر فرن�صا من الغزو الروماني، وفي عام )2003م( اأ�صدر روايته الرابعة، عن قاتل  قائد فرن�صي حرَّ

فريقي المختل عقلّياً«، وفي عام )2005م( اأ�صدر روايته الخام�صة وعنوانها  محترف عنوانها: »االإ

»ق������دح مك�صور«، وح�صلت على الجائ������زة الفرانكفونية لعام )2005م(، وفي عام )2006م( اأ�صدر 

روايت������ه ال�صاد�صة، وعنوانها »ذكريات قنفذ«، وفازت بجائزة روندو، ويروي فيها ذكريات طفولته 

�صود«، وفي عام  ف������ي برازافيل، وفي عام )2009م( اأ�صدر روايت������ه ال�صابعة، وعنوانها: »البازار االأ

)2010م( اأ�ص������در روايت������ه الثامنة، وعنوانها »غداً اأكون في الع�صري������ن من عمري«، ونالت جائزة 

»جورج برا�صان�س«، وح�صل على و�صام جوقة ال�صرف من الرئي�س الفرن�صي نيكوالي �صاركوزي. 



269

فريقي يف الكونغو يف رواية قدح مك�سور �سورة املجتمع الإ

الـعــدد 689 �شـــباط  2021 

ن�سر الرواية وترجمتها العربية

رواية »قدح مك�صور« Verre Casseمن من�صورات دار �صول Seuil في باري�س عام )2005م(، 

دب  أ�صتاذة النقد الفرن�صي الحديث واالأ ترجم������ت الرواية اإلى العربية الدكتورة زبيدة القا�صي، ا

ن�صاني������ة بجامعة حلب، وقدم  داب والعلوم االإ المق������ارن في ق�ص������م اللغة الفرن�صية في كلي������ة االآ

أ�صتاذاً  �صل، من توغو، ويعمل ا للترجمة الدكتور »فان�ص������ان �صيميدوه« من كندا، وهو اإفريقي االأ

ف������ي جامعة دالهو�صي في كندا، والرواية من من�ص������ورات وزارة الثقافة بدم�صق عام )2019م(، 

وتقع الرواية في ترجمتها العربية في )190( �صفحة. 

عر�س الرواية

يْن  أو »الدَّ يْ������ن �صافر« ا تج������ري معظم ح������وادث الرواية في مكان واحد هو حانة ا�صمها »الدَّ

�س هذه الحانة رجل ا�صمه »الحلزون العنيد« في اإحدى مدن الكونغو، والرواية  �صَّ
أ ممنوع«، وقد ا

أو كاأن هذه الحانة هي رمز  ال تذكر في اأي مدينة، وكاأن الكونغو كلها تمثَّلت في هذه الحانة، ا

اد الحانة هم رمز لكل ال�صعب في الكونغو. وال بد من التمييز بين ثالثة  ن روَّ
للكونغو كلها، وكاأ

م�صطلحات: الروائي، والراوي، والموؤلف. فالروائي هو اأالن مابانكو، ويقع خارج الرواية، اأما 

الراوي فهو الذي يروي الرواية، وهو الموؤلف نف�صه، على نحو ما �صيت�صح. 

فالرواي������ة يرويها الموؤلف نف�صه، فهو الراوي/ الموؤلف، وهو �صخ�صية من �صخ�صياتها، وا�صمه 

»قدح مك�صور«، وهو يرتاد هذه الحانة، ويعرف روادها، وكان �صاحب الحانة »الحلزون العنيد« قد 

ه بتاريخ الحانة لي�صمن لها الخلود، فهو ال يطمئن اإلى ذاكرة  دفع اإليه بدفتر، وطلب منه اأن يمالأ

نهم ين�َصْون، ويريد تاريخاً مكتوباً، وفي هذا ما يوؤكد رمزية الحانة اإلى الكونغو كلها.  النا�س، الأ

ين ممنوع« تاأتي بع�������س ال�صخ�صيات اإلى الراوي/ الموؤل������ف، »قدح مك�صور«،  وف������ي حان������ة »الدَّ

م  لتحكي له ق�صة حياتها في �صرد طويل، وتلح عليه اأن يكتب �صيرتها، وكاأن هذه ال�صخ�صيات تقدِّ

نها زارت الحانة  ث عنها الراوي، الأ اعترافاً، كي تفرغ ما بنف�صها وترتاح، وبع�س ال�صخ�صيات يتحدَّ

ف اإليها، ثم غادرتها، وبع�صه������ا اأتت في الحانة ببع�س الممار�صات، وهو ما قاد  ع������دة مرات، وتعرَّ

الراوي/ الموؤلف اإلى ت�صوير ما فعلت، ثم يتحدث الراوي/الموؤلف عن نف�صه في النهاية. 

أو �صير ذاتية، غي������ر مترابطة برابط �صبب������ي، لكنها ت�صكل في  فالرواي������ة مجموعة مواق������ف ا

مجموعه������ا مجتمع الحانة بما فيه من تعدد وتنوع واختالف، وهو نف�صه �صورة من �صور مجتمع 

الكونغ������و، وعلى الرغم من اأن بع�س ال�صخ�صيات، ت������روي بنف�صها �صيرة ذاتها للموؤلف، فاإن لغتها 
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أ�صلوبها في الحديث واحد ال يختلف، قوامه البوح واالعتراف والثرثرة والتكرار واال�صتغراق في  وا

أ�صلوب الراوي/ الموؤلف في الحديث عن نف�صه اأو عن �صائر  التفا�صيل اإلى حد الملل، وهو نف�صه ا

ال�صخ�صيات والمواقف، وهذا يعني اأن الرواية تقوم على تعدد ال�صخ�صيات، وال تقوم على تعدد 

أ�صبه بحكايات األف ليلة وليلة،  أو ا ألبوم(، ا أ�صبه بمجموع �صور �صخ�صية )ا �ص������وات. فالرواية ا االأ

اأو ق�ص�س الديكاميرون، اأو م�صرحية بيرندللو: »�صت �صخ�صيات تبحث عن موؤلف«.

�سخ�سيات الرواية

معظ������م �صخ�صيات الرواية �صلبي������ة، يغلب عليها الف�صاد والقبح والق�ص������وة والعنف والجريمة 

والجن�������س، بما فيها ال�صخ�صيات الن�صائي������ة، اإن الرجل »�صاحب الحفا�صات«، على �صبيل المثال، 

رجل طيب، ولكن زوجته تتهمه بالنيل من ابنته، وت�صلمه لل�صرطة، كي تمار�س الجن�س مع ع�صيقها، 

هانة ما ال يخطر على بال، حتى اإن ال�صجناء جميعاً  ويق������اد اإلى ال�صجن، ويلقى من التعذيب واالإ

يمار�صون معه الجن�س، فيخرج من ال�صجن، وقد و�صع في موؤخرته الحفا�صات، وياأتي اإلى الحانة 

أنه »�صاحب الحفا�صات«.  ورائحة كريهة تفوح منه، وحفا�صاته مبللة، وال ا�صم له، �صوى ا

و»�صيلي������ن« الفرن�صية، وا�صمها يعني البي�صاء، تزوجت في باري�س الزنجي »عامل المطبعة« 

ع������ن حب، واأم�ص������ت معه �صنوات من العي�س الهانئ، ثم َقِدَم اإلي������ه ابنه من زوجة �صابقة، ونزل 

عن������ده، فب������داأت »�صيلين« تمار�س الجن�س م������ع ابنه، وحين دخل عليهما فج������اأة، اأقدم ابنه على 

�صربه �صرباً مبرحاً، و�صجعته على ذلك »�صيلين«، ثم اأقدمت على طرده من المنزل، ورجع اإلى 

الكونغو، ال يلوي على �صيء. 

وكل من الرجلين »�صاحب الحفا�صات« و»عامل المطبعة« ي�صرد على الراوي/ الموؤلف �صيرته، 

نها في دفت������ره، اأي الرواية، وقد �صغل حديث كل واحد منهما عن نف�صه ع�صر �صفحات،  ك������ي يدوِّ

ر القبح والف�صاد واالنهيار القيمي  من خالل �صرد تفا�صيل دقيقة حافلة با�صتطرادات كثيرة، ت�صوِّ

واالأخالقي، باأ�صلوب �صاخر موؤلم وبقدر غير قليل من القبح والفجاجة ال�صادمة.

أي�ص������اً بالتف�صيل الممل ع������ن زوجته »اأنجيلي������ك«، وي�صميها  ويتح������دث ال������راوي/ الموؤلف ا

ال�صيطاني������ة، مع اأن ا�صمها يعني المالئكية، ويعترف باأنه كان زوجاً �صّكيراً، ال يرجع اإلى البيت 

�س عليه  اإال في ال�صباح، فينام خارج البيت تحت �صجرة المانغا، وقد ا�صتكى منه جاره، ثم حرَّ

زوجته، ثم فوجئ ذات يوم باأهلها قد هجموا على الحانة، وحملوه في عربة اإلى ال�صاحر، فقد 

ا حاول ال�صاحر ممار�صة طقو�صه  أقنع������ت اأهلها باأنه ي�صربه������ا، واأن ال�صيطان قد دخل فيه، ول�مَّ ا
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أ�صاليبه في ال�صعوذة، وك�صف عن ِحَيِله في خداع ال�صعب واإ�صاعة  علي������ه، هاجمه ب�صدة، وف�صح ا

الف�ص������اد في البل������د، فا�صتد غ�صب ال�صاحر، وط������رد القوم، و�صاع خبر مر�������س »قدح مك�صور« 

َل من عمله في المدر�صة، ولذلك لم يكن له من ماأوى غير الحانة.  وجنونه، فُف�صِ

أة في الرواية �صورة بائ�ص������ة، فالن�صاء في الرواية يمار�صن الخيانة والعنف،  اإنَّ �ص������ورة المرا

أة في الكونغو اأن اأحد الرجال  ولذل������ك يحقد الرجال على الن�صاء، ومما يدل على و�صع الم������را

ف������ي الحانة �صمع »عامل المطبعة«، وهو يتكلم على زوجته »�صيلين«، وقد راآها في ال�صرير مع 

�صياء اأقل  أنه تزوج اإفريقية في فرن�صا بدالً من زواجه ببي�صاء، لكانت االأ ابنه، فعلق بقوله: »لو ا

تعقي������داً، ولكانت م�صكالته ُحلَّْت ب�صاطور رواندي« )�������س 114(، وفي هذا ما يدل على العنف 

أة في الكونغو على نحو ما تقول الرواية.  الذي يمار�صه الرجل على المرا

ه������ا الموؤلف ب�صفحات تروي فيها �صيرتها بنف�صها،  ولي�������س في الرواية �صخ�صية ن�صوية خ�صَّ

أو »عامل المطبع������ة«، وفي هذا ما يدل على اأن  مثلم������ا فعل م������ع الرجل »�صاحب الحفا�صات« ا

الراوي/الموؤلف يمار�������س القمع فنيَّاً على �صخ�صياته الن�صائية، ويتحدث عنها، بو�صفه الراوي 

أة كي تتحدث عن نف�صها بنف�صها. ي امرا العليم بكل �صيء، وال يترك الفر�صة الأ

وال�صخ�صية اال�صتثناء من بين الرجال هي �صخ�صية »الحلزون العنيد«، فقد حظيت باإعجاب 

ين �صافر«  ول الحفاظ على حانة »الدَّ ها االأ الراوي/ الموؤلف، ونالت احترامه، و�صورها محايدة، همُّ

ي������ن ممنوع«، وحفظ تاريخها في دفتر، وكان يقدم زجاجات الخمرة له بوفرة، واأحياناً ال  أو »الدَّ ا

ياأخ������ذ ثمنه������ا، وكان ي�صمح له بالنوم فيها، وحين ن�صب عراك بين������ه وبين »�صاحب الحفا�صات«، 

�ص������ارع »الحلزون العنيد« اإلى ف�������س العراك، فهو ال يريد قتاالً في الحانة، وكاأن الحلزون العنيد 

رم������ز لروح الوطن، وهي روح ثابتة، قوي������ة را�صخة، يوحي بذلك �صفة العنيد الملحقة بالحلزون، 

ومن طبع الحلزون ال�صبر والهدوء، ومن طبيعته اأن يحمي قوقعته، واأن يحتمي بها، وال يغادرها، 

�صاأنه �صاأن �صاحب الحانة الذي كان يحر�س على الحانة، وال يغادرها.

م:  �شورة االأ

أم الراوي، ثم �صخ�صية  م، ا لي�������س في الرواية �صخ�صي������ة ن�صائية اإيجابية، غير �صخ�صي������ة االأ

»ماما فوا«، اأما هذه فهي بائعة لحم م�صوي اأمام الحانة، وهي �صلعاء، لذلك ي�صمونها »المغنية 

أم روؤوم،  ال�صلع������اء«، اإ�صارة اإلى م�صرحية يوجي������ن يون�صكو، وي�صفها الراوي/ الموؤل������ف باأنها »ا

ولديها على الدوام كلمة لطيفة لكل واحد، وهي تكاد ال تطلب اأن يدفع لها، فهي دائماً تقول: 
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ال م�صكل������ة بابا، �صتدف������ع حين ي�صبح معك مال«، )�س 120(، ثم ي�صفها باأنها »�صخ�صية رائعة، 

وه������ي تن�صحه بلطف اأن ي�صتحم، كما تن�صح له اأن يمتنع عن ال�صراب، وهو ال ي�صدق ما يقوله 

أنها تبيع لحم القطط والكالب، فه������ي مواطنة �صريفة... ولها مكان محجوز  النا�������س عنها من ا

أو رديف لها، ولم يكن لقبها  ������م في الجنة«، )�س 121(. وهي في الحقيقة بديل من اأمه، ا ومرقَّ

ماما اعتباطّياً، ومع ذلك فاإن الراوي/ الموؤلف لم يكتب عنها غير ثالث �صفحات. 

أم الراوي/ الموؤلف، وهي ال تظهر في الرواية،  يجابية الثانية في الرواية هي ا وال�صخ�صية االإ

أنها راأت حلم������اً، فا�صتيقظت مزعوجة،  ولكن ال������راوي يتحدث عنها في مو�صعي������ن، فهو يذكر ا

و�ص������ارت نحو نهر ت�صين������وكا، وم�صت فوقه، ثم ابتلعها النهر، وقد امتن������ع ابنها الراوي/ الموؤلف 

م لها كل ما يليق بها من مرا�صم الدفن والعزاء. وفي  أياماً اإجالالً لها، وق������دَّ ع������ن �صرب الخمرة ا

أيام طفولته، ويذكر رعاية اأمه له، وتحذيرها له من الذهاب اإلى �صاطئ  آخ������ر الرواية ي�صترجع ا ا

أ�صد الغ�صب من »رجل الحفا�صات«  النهر، وحر�صها على اإر�صاله اإلى المدر�صة ليتعلم، ويغ�صب ا

حي������ن يتهم اأمه باأنها كانت تكثر من ال�صرب، ويوؤكد طهره������ا ونقاءها، ويُْقِدم على لَْكِمه، ويعلن 

مه، فيقول: »كيف يمكنه اأن يجروؤ على تلويث ذكرى اأمي، كيف يمكنه اأن يجروؤ على  عن حبه الأ

أنها  أبداً، فهل يعرف هو اأمي؟... اأمي هي اأمي، كما ا ّكيرة، في حين كانت ال ت�صرب ا نعته������ا بال�صِّ

لم تمت بالن�صبة اإلي، فهي في داخلي، تحدثني وتقودني، وتحميني«، )�س 173(. وتعر�س عليه 

»بيرينيت« اإقامة عالقة جن�صية معها، وي�صجعه على ذلك »الحلزون العنيد«، ويقدم له غرفة في 

الحانة، وهو الذي لم يمار�س الجن�س منذ زمن، ولكنه يرف�س احتراماً منه لذكرى اأمه. 

أ�صافر  مه، ومنها: »ال اأحد يعلم اأني هذا الم�صاء �صوف ا ث������م يكتب اأجمل المقاطع ال�صعرية الأ

أنني �صوف اأذهب للقاء اأمي، كي  أ�صير على طول نهر ت�صينوكا، وا م������ع �صمكة �صلمون، واأني �صوف ا

أة الوحيدة في حياتي، التي يمكنها اأن تقول لي: يا بني،  أ�صرب من هذه المياه التي اأخذت المرا ا

أنا اأحبك، و�صوف اأحبك حتى ولو اأ�صبحت اليوم نفاية، كانت اأمي، وكانت اأجمل  »قدح مك�صور«، ا

ر�س، ولو كانت لدي موهبة كما يج������ب، لكتبت كتاباً بعنوان: كتاب اأمي... وكنُت  أة على االأ ام������را

مي منزالً على �صاطئ الدموع،  كتبُت على كل �صفحة م�صاعري وحبي وح�صراتي، كنت اخترعت الأ

وجناحين كي تكون ملكة المالئكة في ال�صماء، كي تحميني دائماً، ودائماً«، )�س 185(. 

وف������ي نهاية الرواي������ة يُقِدم على الموت على خطا اأمه، فيقول: »ف������ي منت�صف الليل تماماً، 

نن������ي اأكون قد التقيت  �ص������وف اأغط�������س في اأعماق هذه المي������اه ال�صيقة، و�صوف اأكون �صعيداً الأ
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ولى �صوف  يْن �صافر«، وللمرة االأ باأم������ي، وفي اليوم التالي لن يكون هناك زجاج مك�صور في »الدَّ

خر، يمكنني اأن اأهم�س،  يك������ون »زجاج مك�صور« قد اأ�صلح������ه اهلل الرحيم، حينها، ومن العالم االآ

واالبت�صامة على �صفتي: »المهمة انتهت«، )�س 188 � 189(. 

�صمع »ق������دح مك�صور« عن ن�صاء كثيرات يمار�صن الخيان������ة، وراأى ن�صاء وفتيات كثيرات يتعاطين 

ها  البغ������اء، ولذلك ازداد تعلقه بذكرى اأمه الميت������ة، ووجد في اأمه رمز الطهر والنقاء والحياة، وعدَّ

أباه  أة الوحيدة في حياته، فهل كان يحمل في داخله عقدة اأوديب؟ قد يوؤكد ذلك اإ�صارته اإلى اأن ا المرا

أبيه، واأ�صبحت ماأواه، ووجد   اإلى الحانة بعد وفاة ا
كان قد ُقتل غدراً بر�صا�صات في ظهره، وقد لجاأ

حياته الحق فيها، ولم يحزن على زوجته التي تركته، واأ�صبحت زجاجات الخمرة مع�صوقاته.

م في النهر رمزاً لطهرها ونقائها، كغرق اأوفيليا   وهنا يطرح هذا ال�صوؤال: هل كان غرق االأ

ف������ي م�صرحية هامل������ت؟ وهل اختياره الغرق ف������ي النهر مثلها هو محاولة من������ه لتطهير روحه 

بدية المقد�س؟ هل النهر هو  وج�صم������ه من مجتمع فا�صد، واللحاق باأمه؟ هل النه������ر هو نهر االأ

رمز للوطن: »الكونغو«؟ 

لف �سخ�سية الراوي/ الموؤ

يتخ������ذ الراوي/ الموؤلف »ق������دح مك�صور« من ال�صكر والجن������ون والممار�صات الغريبة و�صيلة 

للتعبي������ر عن النقمة على مجتمعه، ومن تلك الممار�صات ما هو غريب حقاً، بل يوغل الراوي/

و�صاع فيقول: »ثم توقفوا في المدر�صة  الموؤل������ف في المبالغة ليعبِّر عن نقمته وثورت������ه على االأ

أثناء  نني كما يبدو كنت اأخلط بينها وبين ميزان الحرارة في ا ع������ن تزويدي باأقالم الر�صا�س الأ

نني، كما يبدو، كنت اأطلق عليه اال�صم الذي  الدر�س... ثم توقفوا عن تزويدي بخريطة بلدنا الأ

أبالي، ل�صت في حاجة اإلى ذلك كلِّه  أنا ال ا كان يحمل������ه في حقبة الملكية، وقلت ب�صوت ع������ال: ا

ن هذا البلد )الكونغو( تافه، اإنها الحدود التي ورثناها  أبالي بخريطة بلدنا، الأ درِّ�س... وال ا
أ كي ا

عندما كان البي�������س يقت�صمون الكعكة اال�صتعمارية في »برلين«، اإذن، هذا البلد لي�س موجوداً، 

اإنه مجرد محمّية من القطيع الذي يموت من القحط«، )�س138(. 

ويبدو عجز ال������راوي عن ممار�صة الجن�س، وقد بلغ الرابعة وال�صتين، وهو مدر�س متقاعد، 

وكات������ب ف������ي حانة، دلياًل على عجز المثقف عن فعل �صيء ف������ي الواقع، كما يبدو حمله البراز 

أ�صبه باالنتقام لنف�صه من مجتمع الحانة  بي������ده والدخول اإلى الحانة، ورائحة كريهة تفوح منه، ا

المتخلف، الذي هو رمز لمجتمع الكونغو. 
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ال�سخرية ال�سيا�سية

وفي الرواية قدر كبير من االنتقاد ال�صاخر والحاد جّداً والالذع، منه ما هو �صيا�صي، ومنه 

ما هو اجتماعي، وكثيراً ما يتداخل النوعان، وتقدم الرواية هذا االنتقاد في عدة اأنماط، منها 

لفاظ، ومنها االنتقاد في مواقف وم�صاهد.  االنتقاد اللفظي، وقوامه التالعب باالأ

وم������ن االنتقاد ال�صيا�صي المبني على ال�صخرية اللفظية اإ�ص������ارة الراوي/ الموؤلف اإلى تعيين 

أربعة اأحرف من الزراعة  وزي������ر الزراعة وزيراً للثقافة، ويبدو هذا التعيين �صهاًل، وذلك بحذف ا

لت�صب������ح ثقافة، فالزراعة agriculture والثقافة culture )�س 24(، وت�صير الرواية اإلى اأن ذلك 

أي������ام الدرا�صة زمياًل ل�صاحب الحانة »الحل������زون العنيد« )�س 78(، وهو الذي  الوزي������ر كان في ا

�صاع������ده على اأخذ الموافقة الفتت������اح الحانة، لت�صير الرواية بذلك اإل������ى الو�صاطات والعالقات 

ال�صخ�صية وتنتقدها. 

ألقى  ويط������ال الراوي/ الموؤلف بال�صخري������ة واالنتقاد ال�صعب كله، اإذ يروي اأن وزير الزراعة ا

أ النا�س يتحدثون بها  أتهم«، و�صرعان ما انت�صرت هذه الكلمة، فبدا خطاب������اً ا�صتعمل فيه كلم������ة »ا

أتهم...«، )�س27(.  طفال حديثو الوالدة اأطلق عليهم ا�صم ا »جميعاً في البالد... حتى االأ

وي������زداد حجم ال�صخرية حتى اإنَّها لتطال رئي�������س الكونغو، كما في الرواية، ويدعى »اأدريان 

أ�صد الغ�صب  لوكوت������ا اإيلكي مينغي«، وهو �صابط �صابق، في�صوره الراوي/ الموؤلف وقد غ�صب ا

أتهم« التي اأ�صبحت �صائعة في النا�س، و�صرعان ما يجمع  ن وزي������ر الزراعة تو�ص������ل اإلى كلمة »ا الأ

ه������ذا الرئي�س كبار الم�صت�صارين، ليطلب منهم البحث عن كلمة خا�صة به يمكن اأن ت�صيع مثلما 

كاديمية الفرن�صية  �صاع������ت كلمة وزير الزراعة، وق������رروا اإر�صال كتاب اإلى �صخ�صية مهمة في االأ

لال�صت�ص������ارة، واأم�َصْوا وقتاً طوياًل في �صياغة الكتاب، واختلفوا في و�صع عالمات الترقيم، ثم 

أكاديمي متخرج في المعهد الوطني في فرن�صا، ليكون  اقترحوا تكليف اأحد الم�صت�صارين، وهو ا

رئي�ص������اً للجنة الم�صت�صارين، ثم اتفقوا بعد ج������دال على اأن ي�صع كل م�صت�صار اقتراحاً في قبعة 

ت القبعة بمقبو�صات من لوي�س الرابع ع�صر ولينين ودانتون وكليمن�صو  واحدة، و�صرعان ما امتالأ

وماكماهون ونابليون بوناب������رت وتاليران ومارتن لوثر كينغ و�صك�صبير والرئي�س ال�صابق للكونغو 

وكارل مارك�������س وفران�صوا ميتران والي�صوع وبا�ص������كال، وغيرها من المقبو�صات ل�صخ�صيات من 

العال������م، )�س 33(. وا�صتغرق الم�صت�ص������ارون الليل كله في مراجعته������ا، وكان اأحد الم�صت�صارين 

ألقاه الرئي�س يدين في������ه اال�صتعمار الفرن�صي والخونة ويوؤكد �صرورة  ي�صتعر�������س خطاباً قديماً ا
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الوح������دة الوطنية، وعند منت�صف النهار تماماً ا�صتطاع ذلك الم�صت�صار اأن يكت�صف الكلمة التي 

ْمتُكم«، ووقع االتفاق عليها.  كان يكررها الرئي�س، وهي: »فهَّ

وقد ا�صتغرق عر�س هذه اللوحة بما فيها من تفا�صيل نحو ع�صر �صفحات، وتدل على �صطحية 

التفكير لدى الق������ادة والم�صوؤولين الكبار، وعلى �صحالة الثقاف������ة و�صطحيتها، وعلى اللجوء اإلى 

خ������ر، لالقتبا�س منه، وهذه هي م�صكلة الدول التي كانت م�صتعَمرة، ونالت ا�صتقاللها،  الغربي االآ

ح�صا�س  فه������ي ال تملك ثقافتها الخا�صة، وال هويتها، هي م�صكل������ة التبعية للغرب، والوالء له، واالإ

بال�صعف اأمامه، والحاجة اإليه، اإ�صافة اإلى الحمق والطي�س وانعدام التفكير ال�صليم. 

ال�سخرية الجتماعية

ين  قب������اَل ال�صديد على حانة »الدَّ وم������ن ال�صخرية االجتماعي������ة ت�صوير الراوي/ الموؤلف االإ

أربعين، و�صار  أربع موائد اإلى ا أ�ص�صها »الحلزون العنيد«، اإذ �صرعان ما تو�صعت من ا ممنوع« التي ا

النا�س يقفون في الخارج �صّفاً ينتظرون دورهم، )�س 38(. 

وم������ن االنتقاد االجتماعي ال�صاخر حديث الراوي/الموؤل������ف عن ال�صاب موبيكيه، وكان قد 

أنه  أ�صرة من ال�صحرة، وا أنه »�صلي������ل ا ت������ردد عل������ى الحانة عدة مرات، ثم غاب عنها، وكان يزعم ا

أنه قادر على اإيقاف المطر، وتنظيم حرارة ال�صم�س، وتعجيل ف�صل الح�صاد،  يجي������د ال�صحر، وا

رواح الميتة«، )�س 98(، وكان يبتز الجهلة والب�صطاء،  خرين، واإيق������اظ االأ وقراءة اأفكار االآ

وم������ا اأكثرهم، وياأخذ منه������م مبالغ كبيرة مقابل نب������وءات وتعويذات، وقد تكل������م عليه الموؤلف 

بالتف�صي������ل في نحو خم�س �صفحات، ومن الموؤ�ص������ف اأن يكون هذا ال�صاب رمزاً للجيل الجديد 

الذي ال يجيد غير ال�صحر ليعالج به ق�صايا الواقع، وي�صلب عقول النا�س. 

اإن الرواية ت�صتعين بالجن�س للتعبير عن التخلف والقهر والف�صاد والجهل، وغايتها االنتقاد 

ثارة، وال  ثارة، فهي ال تحقق االإ االجتماعي وال�صيا�صي والثقافي الحاد الالذع، ولي�صت غايتها االإ

ح�صا�س بالغثيان، ويدل  تثي������ر رغبة، بل تثير ح�س اال�صمئزاز والنفور، وت�صور القبح وتحرك االإ

عل������ى ذلك الحي الذي تقع فيه الحانة، وي�صفه الراوي/ الموؤلف فيقول: »كان بين �صكان هذه 

المدينة َمْن ل������م ي�صبق لهم اأن وطئت اأقدامهم حي 300، وكانوا يكت�صفونه بده�صة، فيت�صاءلون 

كيف ي�صتطيع هوؤالء النا�س العي�س في وئام تام مع القاذورات، وبرك المياه، والهياكل العظمية 

لحيوان������ات اأهلية، والمركبات المحروقة، والوحل، والروث، والحفر الفاغرة لل�صوارع، والبيوت 

يلة لل�صقوط«، )�س 22(.  االآ
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فريقي المتخلّف،  اإن رواي������ة »ق������دح مك�صور« هي من منظور موؤلفها �صورة �ص������وداء للمجتمع االإ

لم والقب������ح والف�صاد والظلم، هي �صورة لمجتمع ما يزال  وق������وام هذه ال�صورة ال�صقاء والعذاب واالأ

يعان������ي العبوديَة واال�صتعمار والتخلف عل������ى الرغم من نيله ا�صتقالله، بل ما يزال ينظر اإلى الدول 

عجاب بو�صفها من الدول المتح�صرة. اال�صتعمارية، وال�صيما فرن�صا التي كانت ت�صتعمره، بعين االإ

مو�سوع الرواية- ما بعد ال�ستعمار

اإذن، فالرواية تعالج م�صكالت مجتمع ما بعد اال�صتعمار، فتثير الرواية كثيراً من المفهومات 

أو المفهومات التي انبثقت في البالد الم�صتعَمرة  التي خلّفها الم�صتعِمر في البالد الم�صتعَمرة، ا

ب�صب������ب وج������ود الم�صتعِمر، ومن ذلك االنبهار بفرن�صا، وخير مث������ال على ذلك »عامل المطبعة« 

ال������ذي عا�س في باري�س، فهو يحكي للموؤلف/ ال������راوي ق�صة حياته، ويطلب منه اأن يكتبها في 

دفتره، ثم يقول له:» اأذّكرك باأنك اإن لم ت�صع هذا في دفترك فلن يكون لدفترك قيمة، ال قيمة 

نني ع�صت في  أنني اأهم �صخ�س ياأتي اإلى هنا، ها، نعم، اأهم �صخ�س، الأ طالق، هل تعلم ا على االإ

فرن�صا، ولي�س اأي غبي يمكن اأن يعي�س فيها«، )�س 77(. 

وعلى الرغم مما ناله في باري�س من اإهانة من زوجته الفرن�صية »�صيلين«، وهي التي كانت 

تقي������م عالقة مع ابنه من زوج������ة �صابقة، وعلى الرغم من خروجه من باري�س مذموماً مدحوراً، 

فاإنه م������ا يزال يفخر باأنه عا�س في باري�س، فيقول مخاطباً ال������راوي/ الموؤلف: »نحن ]يق�صد 

فارقة الزنوج[ ال نملك القيم نف�صها، فاأنت من حقبة اأخرى، اأنت رجل من الما�صي...�صوف  االأ

أنني ع�صت في باري�س، ال اأحد هنا ]يق�صد الكونغو[ راأى الثلج  أبتعد عنك، تّباً لك، اأنت تن�صى ا ا

يهطل، ال اأحد هنا راأى �صارع ال�صانزيليزيه، وقو�س الن�صر«، )�س 118- 119(. 

أنه يدخل ذات يوم اإل������ى الحانة وهو يحمل جريدة »باري�س مات�س«، ا�صتراها من  وم������ن الموؤلم ا

مكان قرب الحانة، ليفخر بها، ويعتز، فهي جريدة باري�صية، ويعر�س على رواد الحانة ما فيها من 

فريقيات اللواتي يمار�صن الدعارة في باري�س،  ث الرواد عن الزنجيات االإ �صور ن�صاء، وي�صرع يحدِّ

تهن. وفي الحانة  وين�ص������ى الجميع اأن الحدي������ث يطال فتيات اإفريقيات هنَّ من عرقهن وم������ن قارَّ

يظهر الرواد منهمكين في متابعة التلفاز، وهو ينقل مباراة ريا�صية في الكونغو بين فريق »تما�صيح 

ال�صم������ال ال�صلبة« وفريق »قرو�س الجنوب الخطرة«، وقد انق�صم رواد المقهى اإلى فئتين، كل فئة 

خر )�س 119(. وفي هذا كله ما يدل على بوؤ�س اأفراد المجتمع في الكونغو،  تنت�صر لفريق دون االآ

أنهم ما يزالون يعانون التركَة الكبيرة التي خلَّفها  وجهلهم، وتخلفهم، وغياب الوعي لديهم، وعلى ا
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فيه������م الم�صتعمر الفرن�صي في الق�صم ال�صمالي من الكونغو، والبلجيكي في الق�صم الجنوبي، وهي 

�صورة عري�صة لمجتمع متخلف م�صتلب، ال هوية له وال انتماء، مجتمع َفَقَد القيم.

وقد اأدرك واقع المجتمع ال�صاب موبيكيه الذي تردد اإلى الحانة، وتحدث الراوي/ الموؤلف 

دراك، فقال وا�صفاً حالة المجتمع على ل�صان ال�صاب: »ما من و�صية من و�صايا اهلل  عن هذا االإ

أيامن������ا، اإذ يجد النا�س اإثارة اأكبر في ازدراء تلك القواعد، بدالً  الع�ص������ر تلك واحدة تُْحتََرُم في ا

م������ن تم�صية حياتهم في تطبيقها، في عالم ينت�صر في������ه الجن�س في كل مكان، وبمتناول �صرر 

النق������ود، عالٍم حتى الوفاءُ فيه لم يعد يعن������ي فيه �صيئاً، عالٍم حتى الرهبان والنُّ�صاك يح�صدون 

الدع������ارة فيه لدى الكفرة، في عالم ال قيمة فيه اإال للح�صد والغيرة، في عالم يُْقتَُل فيه الب�صر 

أبداً«، )�س99-100(. ومن  بالكر�ص������ي الكهربائي، في حين ج������اء في الكتاب المقد�س »ال تقتل ا

الموؤ�ص������ف اأن ذلك ال�صاب نف�صه »موبيكيه« يطرح حاّلً بدياًل يمار�صه بنف�صه، وهو ال�صحر الذي 

يفخر باأنه ورثه عن اأ�صالفه، ويزعم بقدرته على القيام بمعجزات، ثم اإنه يغادر الحانة نهائياً، 

وال يعود اإليها، مما يدل على هزيمته، ليوؤكد الراوي/ الموؤلف اأن ما طرحه »موبيكيه« لي�س هو 

الحل للحانة وال الكونغو، وليدل على اأن هذا هو ما يفكر فيه الجيل الجديد الذي ورث الجهل 

جيال ال�صابقة.  وال�صحر وال�صعوذة عن االأ

وقبيل النهاية يظهر في الرواية �صاب اآخر يدخل اإلى الحانة، ويتقدم من الراوي/الموؤلف، 

ويطلب منه اأن يكتب ق�صته، ثم ي�صاأله عن البط في البالد الباردة، ماذا يفعل النا�س من اأجله 

أنه من ال�صروري اأن  أيام ال�صتاء قار�صة البرد، ويلح في ال�ص������وؤال، ويوؤكد اأن حياته مهمة وا ف������ي ا

ر  نه قادم من اأمريكا، وقد عا�س فيها مدة، واأن ا�صمه هولدن، وكاأنه يريد اأن يذكِّ يكتب عنه، الأ

لماني هولدرن.  با�صم الفيل�صوف وال�صاعر االأ

مريكية، مثله مثل عامل  نه ماأخوذ بالح�صارة االأ ويت�ص������ح اأن هذا ال�صاب م�صاب بالخبال الأ

فريقيين في الكونغو الذين  المطبعة الذي ما يزال يمجد ال�صحافة الفرن�صية، ومثل معظم االإ

م������ا يزالون ماأخوذين بفرن�ص������ا، ولكن الراوي/ الموؤلف يرف�س اأن يف������رد له �صفحة في كتابه، 

أي�صاً لهذا االنبهار باأمريكا. ولعل  ، وهذا الرف�س هو نوع من الرف�س ا متعلاًل باأن الدفتر امتالأ

مج������يء هذا ال�ص������اب متاأخراً في اآخر الرواية، هو نذير بظهور جي������ل جديد مبهور بالح�صارة 

مريكي������ة بعد الجيل ال������ذي بهرته فرن�صا، واإذا كان الدفتر الخا�������س بالمبهورين بفرن�صا قد  االأ

، فاإن دفتراً اآخر ينتظر، ليمثل مرحلة جديدة في حياة المجتمع في الكونغو. امتالأ
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لف والروائي األن مابانكو الراوي/ الموؤ

في مفتتح الرواية ي�صير ال������راوي/ الموؤلف »قدح مك�صور« اإلى اأن »الحلزون العنيد«، 

أنه  ق������د اأعطاه دفتراً وطلب منه اأن ي�صجل تاريخ الحانة، في �صجل مكتوب )�س 19(، ثم يوؤكد ا

أ الكتابة بعفوية، ولي�س كاتباً ماأجوراً، )�س 20- 21(، وفي هذا اإيحاء فني بواقعية الرواية،  بدا

وف������ي نهاية الرواي������ة يعود الموؤلف/ الراوي ليتحدث عن نف�صه كثي������راً، فيتكلم على مطالعاته، 

أنه لم ي�صافر، وبقدر كبير من الح�صو واال�صتطراد الطويل  ومعرفته العالم من خالل الكتب مع ا

القائ������م على الثرث������رة وح�صد المعلومات، ثم يتحدث عن طريقته ف������ي الكتابة والتاأليف، ويوؤكد 

ميل������ه اإل������ى التف�صيل واال�صتطراد لت�صلية الق������ارئ واإمتاعه، ثم يتحدث ع������ن الُكّتاب والموؤلفين 

الجدد المتحذلقي������ن والمهتمين باأناقتهم وثيابهم ومظاهره������م الخارجية، ويعيد الحديث عن 

أ�صطره بالن�س،  �صاحب الحانة وكيف دفع اإليه بالدفتر ليكتب عن الحانة وروادها، ويعيد بع�س ا

أربعين �صفحة )�س 123- 160( من اأواخر الرواية. وي�صتغرق هذا الحديث من الرواية نحو ا

وفي ه������ذا ما ي�صير اإلى الت�صابه الكبير بين �صخ�صي������ة الراوي/الموؤلف في داخل الرواية، 

و�صخ�صية الروائي اأالن مابانكو خارج الرواية، وبذلك يكون الروائي قد اأدخل نف�صه في الرواية 

أي�ص������اً فنّياً، ولعل �صخ�صية ال�صاب هولدن القادم من اأمريكا مبهوراً بح�صارتها، تحمل مالمح  ا

من �صخ�صية الروائي نف�صه، وهو الذي غادر الكونغو اإلى باري�س بعد درا�صته الحقوق، وقد ظل 

في باري�س حتى عام )2002م(، لينتقل اإلى اأمريكا ليعمل في جامعة ميت�صيغان في اأوهايو. 

ين ممن������وع« روؤية اأقرب اإلى  وهن������ا يطرح هذا ال�صوؤال: ه������ل �صورة المجتمع في حانة »الدَّ

المو�صوعي������ة م������ن داخل الكونغو؟ اأو هل ه������ي روؤية لمثقف من خ������ارج الكونغو؟ هل هي روؤية 

أو العر�س ال�صاخر  عب������ر »زجاج مك�صور«، فكان بها ما كان من هذا العر�������س التراجيكوميدي ا

الم�صحون بالجن�س وال�صخرية والعنف والغ�صب والنقمة؟ 

ومهم������ا يك������ن من اأمر، فاإن الرواية هي ت�صوير لمجتمع ما بع������د اال�صتعمار، وهذا يعني اأن 

الكونغ������و التي ا�صتقلَّت، كما ظهرت ف������ي الرواية، لم تحقق ا�صتقاللها الثقافي والح�صاري، 

ول������م تمتلك هويتها، وبذلك يبقى زم������ن الرواية مفتوحاً على زمن الف�ص������اد والجهل والتخلف 

وغياب القيم، هي رواية مجتمع ما بعد اال�صتعمار. 

❁    ❁    ❁
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رفات لل�سعر والثقافة �سُ

يق������اع معطى وداللة،  ال�ص������كل داخاًل ف������ي المعنى، واالإ

وق�صي������دة النثر وعت������اب، وهل القافية وال������وزن قيدان؟ 

زمة في ال�صعر اأو في الروؤية؟ والثقافة والوجدان،  وهل االأ

وال�صعر والجمهور.

أع������اله، اإ�صافة اإل������ى كثير �صواه������ا، هي ما  العناوي������ن ا

ديب ال�صاعر عب������د الكريم الناعم، في  �صكل������ت مو�صوع االأ

كتابه الجديد »�ُصرف������ات لل�صعر والثقافة« الذي �صدر عام 

)2020م(، عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب.

لئن كان كتاب »�صرفات لل�صعر والثقافة« مهماً بالن�صبة 

اإل������ى المخت�صين والنخبة، فهو في الوقت نف�صه، ذو فائدة 

ال تُنكر لغير المخت�صين والمهتمين بالثقافة ب�صورة عامة.

أنواعاً مختلفة تعّزز  أيدينا، يجمع على مائدته الثقافية، ا ي�صّح القول: اإن الكتاب الذي بين ا

أدبياً وفنّياً. ثقافة التذوق الجمالي لدى القارئ، فكرياً وا

نافذة على الثقافة

اإ�سدارات جديدة

اإعداد: ح�سني هالل
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املعبد

ديب »يون�س محمود يون�س«، تحوي  مجموعة ق�ص�صية لالأ

المجموعة اإحدى وع�صرة ق�صة ق�صيرة، منها:

)الخ������روج من المتاهة، وزهرة الزنب������ق، ورق�صة القمر، 

وخري������ف وبندقية، ون�صو�������س واأقدام، والجن������ازة، والناي، 

واللعنة، والمعبد(.

»المعب������د«، ق�ص�س متو�صطة الط������ول، تاأخذ من الحياة 

ِعَبَرها وحكمتها، ومن المدار�س ما يتنا�صب مع مو�صوعاتها، 

وم������ن قوا�صم ال�صرد التي تنتظم �صائ������ر ق�ص�س المجموعة: 

يجاز، والجذب، ما يرتقي بالذائقة. الحوار، واالإ

أ ما ياأتي: من ق�صة »ال�صجرة« التي تت�صدر المجموعة نقرا

- ما تقوله ال يعجبني.

ألم اأقل لِك اإنِك ال تفهمين الرجل. - ا

أة؟ - وهل تعتقد اأن هناك رجاًل يفهم المرا

نوثة... ن روحه كانت موزعة بين الذكورة واالأ - يقال: اإّن النبي داود كان يفهمها... الأ

رع�سة �سغف

�صدرت عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب، رواية للدكتور 

»اإ�صماعيل مروة«، بعنوان »رع�صة �صغف«.

وهي رواية اأخذت من الق�صة حكايتها... ومن الق�صيدة 

�صعريتها... ومن الع�صق انخطافته...

ومّما جاء في تفا�صيل الرواية:

عندما ان�صّق باب الكه������ف ودخلت بكامل زينتها، علَّقت 

ثيابها على الباب، وكلما هّب������ت ن�صمة عليها ت�صدر الروائح 

الم�صبع������ة بالع�صق والعطر والعرق، فت�صل اإليهم بهذا ال�صكل 

المتمازج الغريب..!
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�سجد على قدميها

اأخذ ير�سف ما على القدمين

لوهة... كان يرفع راأ�سه رويدًا رويدًا محاوًل اكت�ساف ُكْنه الأ

وكانوا طوابير اأمام باب الكهف.

اأقنعة الذئاب

مجموعة ق�ص�س ن�صرتها موؤخراً »دار البلد« في ال�صويداء، 

موؤلفها »اأيمن قرقوط«.

أربع������اً وع�صرين ق�ص������ة. من عناوين  تح������وي المجموعة ا

الق�ص�������س: )موت عامل قطع الكهرباء، و�صوق التنابل ونهاية 

اأبي جلطة، والبقر ال�صحري والدجاج ال�صاحر، واليوم العالمي 

أف������كار، وعمل جراحي،  كل، وعلى خطا العرب، وتوارد ا ل������الأ

والندم، وفراطة، وهزء(.

تي: نقتطف من ق�صة »حلم يقظة« المقطع االآ

وظّل �صليم يحّدث نف�صه وهو يهّم باإح�صار الطعام:

 عهدي المنتظر – ولو بعد �صبع بنات - جمياًل، حتى 
ّ
أ�صمي ولي - اأق�صم باهلل... اإني �صوف ا

أ�صمع في حياتي اأقوى من هذا الرجل! لو لم ي�صبح م�صاعداً، فاأنا لم ا

ت�ساملا...

»ت�صالما... الطري������ق والذكريات«، رواي������ة للكاتب »نزار 

طربو�س«، �صدرت عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب.

تتك������ّون الرواية من اأحد ع�صر ج������زءاً، منها: )قطار علب 

ال�صردين، والر�صائل المحمولة عل������ى متن القطار، والهجوم 

الكبير، وق�صائد للحب والوطن، وكمين الغابة(.

»ت�صالم������ا...« رواية ق������ادرة على جذب اهتم������ام القّراء على 

اخت������الف مراحل اأعماره������م وتباين م�صاربه������م واهتماماتهم، اإذ 
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يّت�ص������ع فيها ف�صاء الروؤية والتفا�صيل، ليعر�������س غيَر جانب وتجربة في حيوات ال�صوريين، من اأحالم 

زمة ال�صورّية. طفولة، ومفاجاآت وخيبات في البيت وفي العمل، و�صوى ذلك من اأحوالهم في ظل االأ

جدي������ر بالذكر، اأن »ت�صالم������ا... الطريق والذكريات« قد ح�صلت عل������ى المركز الثالث في 

)م�صابقة حّنا مينة للرواية( عام )2019م(.

من اأعالم العرب

كت������اب جديد �صدر ف������ي هذا الع������ام )2021م( عن »دار 

البلد« في ال�صويداء للباحث »محمد طربيه«.

ي�صّم الكتاب اأبحاثاً ومقاالت واأحاديث، عن اثني ع�صر َعلَماً 

من اأعالم العرب، ينتمون اإلى ع�صور متباينة ومتقاربة، هم:

أب������و حي������ان التوحيدي، واب������ن النفي�������س، وجميل �صدقي  )ا

الزهاوي، و�صدقي اإ�صماعيل، وخالد بكدا�س، ووجيه البارودي، 

ومحيي الدين �صبحي، وعب������د الكريم اليافي، وعبد اهلل عبد 

الدايم، وفوؤاد الخ�صن، و�صميح القا�صم، وعفيف بهن�صي(.

مما جاء في الكتاب، تحت عنوان »محيي الدين �صبحي- 

ن�صيج وحده«:

م لنا فهماً عميقاً و�صّفاف������اً ونوعياً للعالقة بين الفكر  أّم������ا محيي الدين �صبح������ي فقد قدَّ »ا

دب  أنه يفكر، واالأ دب، وال�صّيما ال�صعر، وذلك بقوله: )اإن ال�صاعر الكبير ال يفكر، بل يوهمنا ا واالأ

لي�������س مطالباً باأن يحمل اإلينا الحقيقة على �صكل مفهومات وق�صايا، بل يقدم لنا الحقيقة من 

خ������الل نظرة �صاملة اإلى الحي������اة، يمتلكها كل عمل فني متما�صك باأ�صل������وب تمثيلي يُعنى بنقل 

أ�صاليب المفكرين المنهجيين(. االنفعال وتكوين موقف، بعيداً عن ا

ب بينكم عن رجل طيِّ

ديب »اأيمن الح�صن« �صادرة عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب هذا  مجموعة ق�ص�صي������ة لالأ

ديبة  الع������ام )2021م(، ت�صتمل المجموع������ة على �صبع ع�صرة ق�صة ق�صيرة يهديه������ا الموؤّلف لالأ

الراحلة »اعتدال رافع«.
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يق������ول القا�������س ف������ي ق�ص������ة »طف������ل كبي������ر« م������ن هذه 

المجموعة:

أبوه  أُمه المت�صلِّط������ة كان ا »ف������ي طفولته، بتحري�س م������ن ا

ي�صرب������ه بق�صوة على مراأى من �ص������كان حيِّ العمارة، فتنك�صر 

أبيه  أة قوّية ال�صكيمة، كارهاً موقف ا �صوكت������ه، ويبحث عن امرا

ال�صعيف، وال�صّيما بعدما اأخذت البنات هناك يتنّدرن عليه 

دون اأن يجروؤ على الرّد، فاأ�صبحن ينادينه بالجبان، ليم�صي 

حياته خائفاً من كلِّ �صيء حوله«.

كواعب من غيم

من المجموعات ال�صعرية ال�صادرة هذا العام )2021م( عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب، 

لل�صاعر »منير محمد خلف«.

ن�صان، اإ�صافة اإلى اإيحاءات عناوين  يعطي العنوان اأعاله بتجّرد داللته التقليدية الخا�صة باالإ

ق�صام الداخلية للمجموعة: )في مدار الراحلين، وفي انتظار �صموعها الخ�صر، و�صمعتان  االأ

نين(، القارَئ فكرة عامة عن م�صامين ق�صائد ال�صاعر. ال تذبالن، وق�صائد مزّملة باالأ

أدناه من ق�صيدة »�صجيج« التي يفتتح بها  أ�صلوبه وم�صاعره، ففي المقط������ع ا أّم������ا ما يخ�ّس ا ا

ح اإليهما: المجموعة ما يلمِّ

خرجُت على الحياِة

هوًى لجوجا

ن�سَئ لأُ

لِئه بروجا من لآ

ر�َس �سربُت الأ

اأغزُلها مالذًا

منَحني لأ

وتمنحني خروجا
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فنهُر العمِر

محكوٌم بفقٍد،

وهذا الوعُد

اأح�سُبُه ُعروجا...

املختار من كتاب دفاع عن البالغة

حمد ح�سن الزّيات )1885- 1968م( لأ

حمل لنا العدد )13( م������ن �صل�صلة »ثمرات العقول« التي 

ت�صدره������ا الهيئة العامة ال�صورية للكت������اب، كتاباً نقدّياً يغني 

مع������ارف الخا�صة، ويعطي فكرة للعام������ة، بالعنوان المذكور 

باأعاله، لموؤلِّفه الدكتور »اإبراهيم محمد المحمود«.

أ�صب������اب دفاع »اأحم������د الزيات« عن  يق������ول الموؤلِّف عن ا

البالغة:

آلم������ه ما و�صل اإليه حال البالغة، وما ت�صّرب اإليها مّما  »ا

هو من غي������ر اأهله������ا، وال�صّيما مع مجيء بع�������س الدعوات 

الهّدام������ة مّمن تخذلهم قواهم ع������ن م�صايرة ركب الف�صحاء 

أو تعجز طباعهم عن ذلك«. البلغاء، ا

ب الزي������ات للغته، ورف�صه  أّن ذلك ال يعن������ي تع�صّ عل������ى ا

خرى، ب������ل اإّن مطالعته الروائَع العالمية لعباقرة فن الكتابة خيُر دليل  االنفت������اح على اللغات االأُ

دب الجميل وبالغته، مهما تكن اللغة التي ُكتب بها. على حّبه االأ

❁    ❁    ❁
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مرهف يو�سف الفائز يف مهرجان اأو�سكار في�ست الدويل

الفنان مرهف من مواليد )1985م( خريج معهد الفنون التطبيقية اخت�صا�س نحت، يعمل 

م �صخ�صيات لم�صل�صالت واأفالم واإعالنات   الكاريكاتير والر�صوم المتحرك������ة، و�صمَّ
ْ
في مجالَي

تجاري������ة ولديه اأفالم ر�صوم متحركة ق�صيرة و�صارك ف������ي معار�س كثيرة للر�صم والنحت، 

وهو ع�صو في اتحاد ر�ّصامي الكاريكاتير العالمي.

نافذة على الثقافة

�سدى املعرفة

اإعداد: رميا حممود
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ا�صتهر مرهف وذاع �صيته بعد اأن نَ�َصَر عدة »�صكيت�صات« تحت م�صمى »م�صطلحات ب�صرية«، 

ل������ت ه������ذه الم�صطلحات حالة فنية جميل������ة، وقال عنها: »اأغلب ه������ذه الم�صطلحات كان  و�صكَّ

أتهكم  أْن ا أنا اأحببت ا مرتبط������اً بدماء وقتل، بمعنى اأن تقول م�صطلحاً ما فتتخيل عنفاً وقتاًل، وا

على الم�صطلح الجاد، واأرفقه بت�صور مغاير كلياً وربما اأقرب للفكاهة، تماماً كما يتخيلها عقل 

يديولوجيات«. الطفل الخالي من االأ

أو�صكار في�صت الدولي الثاني ع�صر في كرواتيا عن لوحته  ولى في مهرجان ا نال الجائزة االأ

قوياء على ال�صعفاء. ر �صوء توزيع الثروات بين ال�صعوب وت�صلط االأ التي ت�صوِّ

فاز بذل������ك على )220( فناناً من )49( دولة، ونال الجائزة الثانية البريطاني مارك وينتر، 

ألك�صندر �صميت. والجائزة الثالثة الرو�صي ا

   الدكتور �سو�س وق�س�سه العن�سرية

اأعلن������ت ال�صركة المعني������ة بالحف������اظ على تراث 

مريكي الراحل دكتور �صو�������س، َوْقف ن�صر  الكات������ب االأ

أّلفها قبل عقود الحتوائها على  �صتة ق�ص�س اأطف������ال ا

خرين«. »�صور عن�صرية«، و»تجاهلها م�صاعر االآ

ولى بين  وتح������وي الق�ص�س التي ن�ص������رت للمرة االأ

)1937 و1976م(، كثي������راً من الر�ص������وم الكاريكاتيرية 

�صيويي������ن و�ص������ود، تت�صم������ن �صوراً نمطي������ة واجهت  الآ

انتقادات لو�صفها عن�صرية.

ح �صبب  قال������ت موؤ�ص�صة دكتور �صو�س في بيان يو�صِّ

ر النا�س بطرائق خاطئة وموؤذية«. َوْقف الن�صر: »هذه الق�ص�س ت�صوِّ

وقال������ت: اإن ما اأقدمت علي������ه »ما هو اإال خطوة اأولى على طري������ق جهودها لتعزيز اندماج 

طفال«. جميع االأ

و�صع ل�صمان  واأ�صاف������ت: »َوْقف بيع هذه الق�ص�س لي�س �صوى جانب من التزامنا وخطتنا االأ

�صر وتدعمها«. اأن تمثل قائمة )ق�ص�س( دكتور �صو�س جميع المجتمعات واالأ

والق�ص�������س ال�صتة هي: »And to think that I saw it on mulberry Street واأعتقد انني 

 Mcelligot's pool«اإذا قمت باإدارة حديقة الحيوان«، و If i ran the zoo«أيت������ه في �صارع الت������وت«، و را
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  Scrambled eggs super«على ما وراء الحمار الوح�صي«، و On beyond zebra«تجمع ماكليجوت«، و

أّلفها  أكث������ر من 60 ق�صة ا بي�������س مخفوق جي������داً، و»The cat quizzer اختبار القط«، من بين ا

مريكي تيودور �صو�س جيزل الذي توفي  دكت������ور �صو�س، وهو اال�صم الم�صتعار للكاتب والر�صام االأ

عام )1991م(.

در�������س تي������ودور �صو�س جيزل الفنون والر�ص������م الكاريكاتيري في كلي������ة دارتموث، وكان اأحد 

دارة اال�صتقالة من المجلة ب�صبب توّرطه  المحّرري������ن لمجلة �صاخرة في الكلية. فر�صت عليه االإ

في بع�س الم�صكالت في الكلّية، ولهذا كان بحاجة اإلى ا�صم ن�صر م�صتعار يُخفي هوّيته ويوّفر له 

اإمكان الن�صر في المجلة، فوّقع ر�صوماته با�صم �صو�س، وبعد اإنهاء درا�صته في الكلية، كتب ر�صالة 

نكليزي، وهكذا اأ�صبح »دكتور �صو�س«. دب االإ دكتوراه في جامعة اأوك�صفورد في مو�صوع االأ

عالنات كوميدّية، حتى  عمل دكتور �صو�س في المجالت ر�صاماً كاريكاتيرياً �صاخراً ور�صاماً الإ

بداي������ة الحرب العالمّية الثانية. في الحرب العالمية الثانية تحولت ر�صومات دكتور �صو�س اإلى 

ر�صوم������ات �صيا�صّية الذعة وحاّدة. في �صنة )1999م(، جمعه������ا ريت�صارد ماينر في كتاب »دكتور 

�صو�س يذهب اإلى الحرب«.

طفال، اإذ ن�صر في الخم�صينيات  أ ا�صم دكتور �صو�س يزدهر في عالم اأدب االأ بعد الحرب، بدا

طفال في القرن الع�صرين، نذكر منها: »اإذا اأدرت حديقة الحيوان«  قائمة من اأنجح ن�صو�س االأ

ع������ام )1950م(؛ »هورت������ون ي�صمع من!« ع������ام )1955م(؛ »لو اأدرت ال�صي������رك« عام )1956م(، 
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»القطة ذات القبعة« عام )1957م(، »كيف �صرق الغرين�س عيد الميالد!« عام )1957(، »البي�س 

خ�صر ولحم الخنزير« عام )1960م(. االأ

طفال، واأ�صدر اأكثر من  دب االأ ح�ص������ل دكتور �صو�س على ع������دد كبير من الجوائز العالمّية الأ

طفال تُرجمت اإلى )20( لغ������ة، وبيعت بما يزيد عن )600( مليون ن�صخة.  أدبّياً لالأ ������اً ا )60( ن�صّ

أّن ن�صو�س دكتور �صو�س هي من اأ�صعب الن�صو�س  لك������ن، وعلى الرغم من هذا، يجدر بالذك������ر ا

ّن �صحرها في لغتها. فقد تمّيزت ن�صو�ص������ه بكثير من ال�صجع  للترجم������ة اإلى لغات اأخ������رى، الأ

ال�صه������ل والكتابة الب�صيطة من غير االلتزام بقواعد وقواني������ن الكتابة، اإ�صافة اإلى قدرته على 

اختراع الكلمات وا�صتعمالها كاأنها ماألوفة منذ بدايات اللغة. المخلوقات التي اخترعها والبالد 

الت������ي تطّرق اإليها هي عامل اآخر اأ�صاف رونقاً جديداً ورائعاً على ن�صو�صه. هذه ال�صخ�صيات 

طفال م�صبقاً؛ فمن ال�صعب  كانت تدمج الواقع بالخيال بطريقة نادرة، نادراً ما �صهدها اأدب االأ

اأن تمّيز ما اإذا كانت المخلوقات التي يتكلّم عنها واقعّية اأم ال.

كم������ا تحولت موؤلف������ات عّدة اإلى اأفالم ناجح������ة مثل »كيف �صرق الغرين�������س عيد الميالد!« 

ع������ام )2000م( و»القطة في القبعة« ع������ام )2003م(، و»هورتون ي�صمع م������ن!« عام )2008م(، 

و»لوراك�������س« عام )2012م(، اإلى جانب م�صل�صل كرتوني �صدر عام )1971م( معتمداً على ق�صة 

»القطة ذو القبعة«.

أنها عملت  وث������ار الجدل ب�صاأن �صور دكتور �صو�س منذ �صنوات، وذكرت موؤ�ص�صة دكتور �صو�س ا

مع لجن������ة خبراء لمراجعة قائمة الق�ص�س الم�صورة، واتخ������ذت قرارها العام الما�صي بوقف 

الن�صر والترخي�س.

آذار عام )2021م(، وهو يوم  واأعلن������ت الموؤ�ص�ص������ة عن قرار وقف الق�ص�س في الثاني م������ن ا

ميالد جيزل عام )1904م(.

�سحاق الغِزّي ديب اأبو اإ الأ

ي،  ديب الغِزّ ب باالأ �صهبي ويُلَقّ أبو اإ�صحاق اإبراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد الكلبي االأ ا

�صاعر عربي من غزة عا�س في القرن ال�صاد�س الهجري.

، ثم دفعته ظروفه و�صوء 
ّ
ّولي ى تعليمه االأ ولد في مدينة غزة عام )441ه�(، وفيها ن�صاأ، وتلقَّ

حوال ال�صيا�صية في بلده اإلى الهجرة اإلى دم�صق، واأكمل تعليمه فيها على يد اأحد علماء بيت  االأ
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المقد�������س المهاجرين وهو ن�صر بن اإبراهيم المقد�ص������ي،  ثم ارتحل اإلى بالد فار�س وخرا�صان 

آ�صيا حيث اأم�صى هناك بقية عمره حتى وفاته �صنة )524ه�(. عن عمر )83(  أوا�صط ا وَكْرمان وا

أ�صياء: كوني من بلد  أنه قال لما ح�صرته الوفاة: اأرجو اأن يغفر اهلل لي لثالثة ا عاماً، ونقل عنه ا

مام ال�صافعي، واإّني �صيخ كبير، واإّني غريب. االإ

أتلف������ه هو بنف�صه، وما و�صل اإلينا هو ما اختاره من  �صهب������ي �صاعر ُمكِثر، اإال اأن جزءاً من �صعره ا االأ

أكثر �صعره في المديح،  أ�صعاره. وتناول اإبراهيم في �صعره الو�صف والعتاب والهجاء والغزل، في حين ا ا

وله ق�صائد ماجنة واأخ������رى م�صبعة بالحكمة. توجد مخطوطة لديوان �صعره في دار الكتب الم�صرية 

ت�صُمّ خم�صة اآالف بيت، ونُ�ِصَر ديوانه في عام )1970م( بتحقيق رفيق ح�صن حلمي في م�صر.

وكان يت�صّوق في غربته الطويلة اإلى اأر�صه وموطن �صباه الذي لم يعد اإليه، فيقول في تذّكر 

رحلة له بين غزة وع�صقالن:

اأيـــــــــــــن دعــــــــــــــــواك والـــــــــــغـــــــــــواين عــــــــواين

ـــــعـــــاين واملـــــــــعـــــــــاين والـــــــلـــــــفـــــــُظ حــــــــــاز امل

ــــُطــــون اإزمــــــــاَعــــــــَك الـــرحــــ ــــشُّ ــــــــــــواَك الــــ� وَن

ـــــــقـــالن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عـــ�ـــشــــ اإىل  غـــــــــزة  مـــــــن  ــــــلــــــَة  ـ

ومن روائع ت�صّوقاته اإلى غزة:

ـــــــــــم ــــــــــُر غــــــــــّزة هـــا�ـــشــــ وجــــــــــــّدد كـــــربـــــي ذك

ومــــــا جــــــّد بــــي مــــن �ــــشــــوق تـــلـــك املـــالعـــب  

مــــقــــام هــــــوى قـــلـــبـــي ومـــ�ـــشـــقـــُط هــامــتــي

ومـــعـــنـــى �ـــشـــبـــابـــاتـــي ومـــغـــنـــى اأقـــاربـــــــــــــــــــي  

ذكـــــــــرُت بـــــــــذاَك الـــــّربـــــع عـــيـــ�ـــشـــًا طـــويـــُتـــه

ــالــب   ـــ ــش ة والـــعـــــــــــــــــــيـــ�ـــُص كـــ�ـــشـــوُة � عـــلـــى غـــــــرَّ

ـــدهـــم عـــن نــــــــدامــــــــَة  ال  قـــــــــــوٍم  ــــــــدمــــــــة  وَن

ذاهــــِب   فــــــــوت  عــلــى  ــيــا  ــّدن وال العمــــر  مــن 

ــــى �ـــــشـــــدوُر الـــكـــتـــب حــــّتــــى تــخــالــهــا ُتــــّل

الـــكـــتـــائـــِب   ـــــــدوَر  ــــ �ـــشــــ فــيــهــا  ـــهـــبـــوا  ـــش اأ� اإذا 

ـــنـــاديـــد يف الــوغــى لــئــن فـــلـــّقـــوا هـــــاَم الـــ�ـــشَّ

فـــقـــد فـــّلـــقـــوا يف املــــحــــل هـــــــاَم املـــ�ـــشـــاغـــِب  
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ومـــــــْن يل بــــهــــْم لـــــو اأيــــــ�ــــــروا فـــدعـــوتـــهـــم

ــوائــِب   ـــ ـــ ــن لــتــخــلــيــ�ــص �ــشــلــوي مـــن نـــيـــوب ال

عـــ�ـــشـــى بــــــَن اأحــــ�ــــشــــاِء الــــلــــيــــايل عــجــيــبــٌة

ـــــِب   ـــ ـــ حـــبـــاىل الـــلـــيـــايل اأّمـــــــــــــــهـــــــاُت الــعــجــائـــ

نـــاطـــهـــا  
ُ
اهلل ــــقــــدة  ــــع ال حـــــــلَّ  �ـــــشـــــاء  اإذا 

ـــقائــــِب   والنَّ اخُلـــــــــــطــى  مــيــامــن  مب�شعى 

ي بيتاً على �صكل �صوؤال: أبو اإ�صحاق الغِزّ نظم ال�صاعر ا

مــــواقــــده يف  يـــبـــكـــي  الـــ�ـــشـــمـــع  اأرى  مــــــايل 

ـــار اأم مـــن فـــرقـــة الــعــ�ــشــل؟ ـــن مـــن حـــرقـــة ال

وا�صتجابة لهذا ال�صوؤال ال�صعري اأعلنت اإحدى ال�صحف عن جائزة 

جابة عن ه������ذا ال�صوؤال، فكانت اإجابة بع�س ال�صعراء  لمن ي�صتطيع االإ

آخ������رون باأن ال�صبب  لم من حرق������ة النار، واأجاب ا ب������اأن ال�صب������ب هو االأ

هو فرق������ة ال�صمع للع�صل الذي كان معه، ولك������ن لم يح�صل اأحد على 

الجائزة!

ما اإن بلغ الخبر ال�صاعر �صالح طه حتى اأجاب بقوله:

ــه ــش ــ� جتــال اأن  فـــــاحـــــذر  ـــه  ـــشْ ـــ� جتـــان مل  مـــــن 

الـــفـــتـــِل ـــحـــبـــة  �ـــشُ اإال  بـــالـــ�ـــشـــمـــع  �ــــر  مــــا 

وفاز بالجائزة.

برنامج حما�سرات اجلمعية الكونية ال�سورية

المو�صم الثقافي 2021 – 2022

ربعون من ن�صاط الجمعية ال�صنة الثانية واالأ

التاريخالمحا�شرالمحا�شرة

�صتاذة مها ناجي�صل�صلة تاريخ الفل�صفة ) 3(1 2 / 6 / 2021االأ

9 / 6 / 2021المهند�س غياث الخو�صيمتابعة لجائحة الكورونا2

16 / 6 / 2021الدكتور معن النقريالعبرمناهجية اأم عبر االخت�صا�صية3
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ر�س4 �صتاذ علي اإ�صماعيل ال�صليمانتاريخ االنقرا�صات على كوكب االأ
أ
23 / 6 / 2021اال

الكهرمغنطي�صي������ة 5 �صعاع������ات  االإ

آثارها البيولوجية وا

30 / 6 / 2021الدكتورة �صهام الطرابي�صي

7 / 7 / 2021المهند�س فايز فوق العادةالكوارث الكونية6

حدث االكت�صافات في المجموعة ال�صم�صية7
أ
�صتاذ مو�صى الخوريا 14 / 7 / 2021االأ

28 / 7 / 2021المهند�س غياث الخو�صيا�صتيطان القمر8

الثقاف������ة بين المدر�ص������ة التطورية 9

والمدر�صة الوظيفية

�صتاذ معاذ قنبر 4 / 8 / 2021االأ

أبو العالء المعري وجودياً؟10 �صتاذة �صالم و�صوفهل كان ا 11 / 8 / 2021االأ

�صتاذ اأديب الخوريهند�صة الك�صوريات وتطبيقاتها الكونية11 18 / 8 / 2021االأ

25 / 8 / 2021الدكتور معن النقريالثورة العلمية التكنولوجية12

1 / 9 / 2021المهند�س فايز فوق العادةهند�صة الكون13

أ�صعة الليزر وتطبيقاتها الطبية14 8 / 9 / 2021المهند�صة �صمر الماغوطا

�صتاذ مو�صى الخوريالجماليات والن�صبة الذهبية15 15 / 9 / 2021االأ

22 / 9 / 2021المهند�س فايز فوق العادةتوحيد القوى الكونية16

29 / 9 / 2021الدكتور �صالم �صالمكيف نطّور تدري�س الريا�صيات17

13 / 10 / 2021الدكتور علي القّيماأوغاريت ملتقى الح�صارات وال�صعوب18

20 / 10 / 2021المهند�س فايز فوق العادةالم�صتقبل البعيد للكون19

�صتاذ معاذ قنبرال�صريالية والتحليل النف�صي20 27 / 10 / 2021االأ

�صتاذ ع�صام النوريالمتنبي اأعظم �صاعر عرفه التاريخ21 3 / 11 / 2021االأ

10 / 11 / 2021الدكتور عماد فوزي �صعيبيم�صكالت العقل22

17 / 11 / 2021المهند�س فايز فوق العادةالفيزياء في الحياة العملية23

24 / 11 / 2021المهند�س نذير �صورىمحاكاة التفاعل االندماجي في ال�صم�س24

�صتاذة هال دقوريالترجمة العلمية في العالم العربي25 1 / 12 / 2021االأ

واهت������زازات 26 الثقالي������ة  م������واج  االأ

الزمان المكان

8 / 12 / 2021الدكتورة �صهام الطرابي�صي
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أ�صعد طربيهالعقل والمادة في الفيزياء المعا�صرة27 �صتاذ ا 15 / 12 / 2021االأ

22 / 12 / 2021الدكتور قي�صر زحكامن غرائب الدماغ28

29 / 12 / 2021المهند�س نعيم عبداالنفجارات النجمية29

5 / 1 / 2022المهند�صة �صوزان نا�صراأقرب النجوم لل�صم�س30

12 / 1 / 2022المهند�س غياث الخو�صيالمجرات والثقوب ال�صوداء والكوازارات31

ر�س32 �صتاذ مو�صى الخوريتاريخ الحياة على كوكب االأ 19 / 1 / 2022االأ

26 / 1 / 2022الدكتور معن النقريالكونيات ونظرية المعرفة33

�صتاذة �صالم و�صوفالتاريخ المقارن لفل�صفة العلوم34 2 / 2 / 2022االأ

�صتاذ اأديب الخوري�صرورة العلوم الكونية في المناهج المدر�صية35 9 / 2 / 2022االأ

16 / 2 / 2022المهند�س فايز فوق العادةالنقل الكوانتي عن بعد36

أ�صامة دنورةالطّب اال�صتباقي37 23 / 2 / 2022الدكتور ا

كوان المتوازية38 2 / 3 / 2022المهند�س فايز فوق العادةاالأ

نجازات العلمية لعام 392021 �صتاذ مو�صى الخورياأهم االإ 9 / 3 / 2022االأ

16 / 3 / 2022الدكتور عبد القادر حمدوالم�صاريع الف�صائية الم�صتقبلية40

23 / 3 / 2022المهند�س فايز فوق العادةمختارات من دائرة معارف العلوم41

30 / 3 / 2022الدكتور زاهر �صبيباأحدث التطورات في عالم الطب42

❁    ❁    ❁
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طالل ظ�هرٌة موجودٌة وقديمة، من ح�ص�رتَْي م�صر والرافدين،  ن�ص���ن ب�الأ تعلُّق االإ

ن�ص�ن يط�رد الطلل كم� يط�رده  غريق والروم�ن، و�صواًل اإلى اأي�من� هذه، واالإ مروراً ب�الإ

طالل؟ �صئلة. حق�ً، م� �صرُّ هذا ال�صغف غير المتن�هي ب�الأ ظله. طرٌح يفتح اأبواب االأ

طالل �ص��يء موجود  ث�ر الفرن�ص��ي اآالن �ص��ن�ب، اأن الت�أمل في االأ كد ع�لم االآ  يوؤ

ث�ر  ث�ر ظ�هرة كونية قديمة، واأن لالآ ن�ص�ن واالآ في كل الثق�ف�ت، واأن العالقة بين االإ

المندثرة ج�ذبية في اأي مك�ن من الع�لم، اإ�ص�فة اإلى ال�صعرية التي تختزله�، والخي�ل 

الذي تنع�ص��ه. فه�وي التحف ال يوجد اإال حيثم� يجب اأن يتخيل. هي اأي�ص�ً تختزل 

بع�د، منه� التوا�ص��لية، التي تجعلن� ننجذب اإلى ق�ص���ئد  دالالت رمزي��ة متعددة االأ

ث�ر لدى ال�صعوب القديمة.  »كف�في�س« التي تزخر ب�صعرية ال�صروح واالآ

طالل لدى ال�صعراء  ا�س )الح�صن بن ه�نئ( من كثرة البك�ء على االأ �صخر اأبو نوؤ

غة على التقليد ال��ذي األزم به  الع��رب الذين �ص��بقوه، وك�نت هذه ردة فعل م�ص��وَّ

اآخــر الكالم

طالل   البكاء على الأ

ثار...« »وحدهم الذين حياتهم خراب ينكرون الآ
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ال�صعراء اأنف�صهم، ولو لم يكونوا ممن  وقفوا وقفة امرئ القي�س وغيره من ال�صعراء 

طالل لم يكن مح�صوراً ب�ل�صعراء العرب، بل هو  الج�هليين! لكن، الوقوف على االأ

مو�صوع اإن�ص���ني كوني عرفته كل ال�ص��عوب القديمة والحديثة. هذا م� رواه اآالن 

طالل لدى العرب!  ق اإلى االأ �صن�ب، على الرغم من اأنه لم يتطرَّ

ن�ص�ن ب�لزمن، ومعنى الوجود.  ث�ر، اإلى عالقة االإ مر يتعّدى �صعرية االآ واالأ

 م��� ال��ذي يدفع   بع���س الن��س لالهتم�م اإل��ى درجة الهو�س اأحي�ن���ً ب�لمقتني�ت 

ثرية؟ ثم م� الذي يجعل هذا العدد اله�ئل من ال�صيَّ�ح ي�أتون من اأم�كن بعيدة ليقفوا  االأ

ن�  ال اآخر، هل ك�ن �صعراوؤ على اآث�ر دار�ص��ة، اآث�ر تدمر اأو البتراء، مثاًل؟! وثمة �ص��وؤ

طالل، يم�ر�صون  القدامى الذين لم تكد تخلو ق�ص��يدة من ق�ص�ئدهم من مح�ك�ة االأ

حوال االجتم�عية. وهل ك�ن  تقليداً مب�لغ�ً فيه، اأو طق�ص�ً وجداني�ً تفر�صه عليهم االأ

مجرد طق�س بدوي - كم� يعتقد بع�صهم- فج�ءت الحي�ة المدنية  واأنهته؟ 

لدى الم�ص��ريين القدم�ء ك�ن تعّرف اآث�ر الم��صي والعالقة ب�ل�صالالت القديمة 

نوع���ً من العب�دة. اأم� الب�بليون وفي بالد الرافدين فك�نت اال�ص��تمرارية لديهم تتم 

من خالل الكت�بة ال�ص��عرية والر�ص�ئل، ويعدُّ ك�صف اأ�صرار الموتى عماًل من اأعم�ل 

لهة.  االآ

طالل، في ظل حي���ة مدن مترفة  غري��ق، فياُلحظ غي�ب االهتم���م ب�الأ اأم��� لدى االإ

ث�ر ب�لعدم، وب�لمدينة التي  ب�لح�ص��ور، اإذا م� قي�ص��وا ب�لالتين، الذين تتم�هى لديهم االآ

م��ت، اأو اأُزيل��ت عن الوجود، ك�إ�ص��ب�رطة اأو ط��روادة. وفي الع�ل��م الغربي ومنذ  تهدَّ

القرون الو�صطى، اإلى الغرب الحديث، نجد اأن كل �صظية ب�قية من الع�صر القديم، هي 

جزء من الزمن الذي يمّر، عالمة تجعلن� ن�صعر كم اأن وجودن� ق�صير ومبت�صر. ف�لوعي 

ب�لزمن الذي يلتهم كل �صيء، لي�س فح�صب مو�صوع�ً يفكر به ال�صعراء، وي�صتلهم منه 
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���مون، وي�ص��تحوذ على رغب�ت تج�ر التحف. اإنه �ص��يء ينظم وجودن�، ويرتب  الر�صَّ

قدرتن� على ت�صور الزمن القديم، كم� اأنه يتحّكم ب�لفكرة التي نكّونه� عن الم�صتقبل.  

العالق��ة بي��ن الحجر والكت�بة على الحج��ر، هي العالقة بين ال�ص���مت والن�طق. 

جدلي��ة الحجر والزم��ن، هي رمز للعالقة بي��ن الذاكرة والن�ص��ي�ن. ف�لكت�بة مق�ومة 

للن�ص��ي�ن، وهي �ص��د المحو ال��ذي يقوم به الزمن، وهي - ب�ص��كل اأو ب�آخر- �ص��د 

ال�ص��مت والموت. ف�لكت�بة لي�ص��ت �ص���متة كم� الحجر، بل ه��ي ن�طقة تحت�ج اإلى 

زمنة  الفم. والكتبة هم ح�ص��ب كت���ب الموتى: »اأهل المعرفة الذي��ن ينتمون اإلى االأ

لهة«. والكتب »اأغلى من حجر جن�ئ��زي منقو�س/اأغلى من غرفة  الت�لي��ة لمجيء االآ

جن�ئزي��ة جيدة البن�ء/هذه الكتب هي بمنزلة مدافن واأهرام�ت«. ومن خالل الحجر 

ن�ص�ن  والكت�بة، والمعم�ر والق�ص�ئد، وعبر تواطوؤ خفي بين الذاكرة والزمن، بنى االإ

الم�صّلة اأو ال�صرح. 

ن�ص�ن ت�صبه قطع�ً من هيكله العظمي،  ويرى فرن�ص��ي�س بونج: »اأن �ص��روح االإ

اأو من اأي هيكل عظمي ك�ن، عظ�مه كبيرة ُق�صط عنه� اللحم. اإنه� ال ت�صبه بحجمه� 

كثر �صخ�مة ال تخرج �صوى جم�ع�ت  اأي م�ص��كن اآخر، لكن من الك�تدرائي�ت االأ

من النمل«. 

ن�ص���ن ومم�ته. والعالقة  العالق��ة بين الق�ص��ر والمدفن، هي العالقة بين حي�ة االإ

ن كالهم� يحفظ الذاكرة من  بين الكت�بة وال�ص��رح، كم� يراه� بورخي���س، ق�ئمة الأ

ن�ص���ن الذي تط�رده اأ�صب�ح  ث�ر هي رمز لالإ الن�ص��ي�ن. ويرى بني�مين بيريت: »اأن االآ

م�صيطرة، تظل ت�صكن خي�له كلَّ حي�ته، حتى اإذا ج�ء اليوم الذي يموت فيه، يُحب�س 

في ق�ص��ر اآخر. هذا الق�ص��ر بمنزلة فّزاعة م�ص��حكة، مبنيٌّ على قي��س الدود الذي 

ن�ص�ن، اإنه �صبح بحدِّ ذاته، وق�صر م�صكون ب�صبحه هو، ومهم�  ينخر، لكن ه� هو االإ
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ذهب بعيداً، ومهم� بدا �ص���ب�ً، ف�إن رغبته ت�أخذ �ص��كل الق�ص��ر: مغ�رة ين�زع الدب 

على ملكيته�«. 

والي��وم وفي ظل الحديث ع��ن التنوع الثق�في، ف�إن اهتم�م الب�ص��ر ب�لم��ص��ي، 

اعتراه كثير من التف�وت، لكنه اأمر ق�ئم لدى كل ال�ص��عوب. وهذا م� ي�صّوغ وجود 

ث�ر. ف�لمتحف  المت�حف في كل مدن الع�لم، وانت�ص���ر الحفري�ت وكثرة علم�ء االآ

اإلى ج�نب اأنه اأر�ص��يٌف للع�صر القديم، هو اأي�ص���ً تعبير عن رغبة جم�عية للبق�ء في 

وجه ه�ص��صة الذاكرة. 

يقول بني�مين بيريت:»ال يمكن اإنك�ر اأي �صيء من الطفولة الجم�عية، فيم� عدا 

ب�لن�ص��بة اإلى المجتمع�ت التي ل��م تعد جديرة بذلك والت��ي ال تمجد هذه الطفولة 

الجم�عي��ة اإال ك��ي تنكره� اأكثر واأكثر. فقد ك�ن مو�ص��وليني يحتفي بروم� القديمة 

عل��ى الرغم م��ن اأن اأفع�له ك�ن��ت تتن�ق�س مع التط��ور الذي حملته روم��� القديمة 

للع�لم. وك�ن �ص��ت�لين يح�ول اأن يجعل من لينين اأثراً ميت�ً كي يت�ص��نى له اأن يخونه 

ث�ر ينكره� اأولئك الذين لي�صت حي�تهم �صوى  مر نف�صه في كل مك�ن. االآ اأكثر. واالأ

خراب ال يبقى منه �صوى ذكرى ب�صقة«. 

ب��داع، والخلود  اإذن، ف�ل�ص��عرية وم� تت�ص��منه من حنين وخي���ل ورغبة في االإ

ومق�وم��ة الموت، كله� تجعلن� ك�ئن�ت ننجذب اإلى الم��ص��ي ورموزه. وكم� يعبّر 

رجنتين��ي الكون��ي بورخي�س بهذا ال�ص��دد، اإذ يقول: »الب�ص��ر يحبون  الك�ت��ب االأ

ي�م �صيكون  الم��صي، وحي�ل ذلك ال اأ�صتطيع �صيئ�ً اأن� وجالدي، لكن في يوم من االأ

هن���ك رجل ل��ه رائحتي، وه��ذا الرجل �ص��يهدم اأ�ص��واري، كم� هدم��ت الكتب، 

و�صيمحو ذاكرتي، و�صيكون ظلي ومراآتي دون اأن يعلم«.

❁    ❁    ❁



�أ�سطورة �سليبي هولو

كتاب املعرفة ال�شهري

/61 /

وا�شنطن اإيرفنج
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العرب  بتاريخ  اهتم  اأمريكي،  ودبلوما�سي  م�ست�سرق  ق�س�سي،  كاتب 

ندل�س واجلزيرة العربية، ومن اأ�سهر موؤلفاته: حياة حممد،،  وامل�سلمني يف الأ

و�سقوط غرناطة، واحلمراء.

 تنم كتابات وا�سنطن اإيرفنج عن اإعجاب �سديد بالعرب وباحل�سارة العربية 

ندل�س، وقد اأثرت كتاباته على خيال كتاب الغرب من معا�سرية ومن  يف الأ

وحكاياتهم،  العرب  اأخبار  على  الوا�سع  اّطالعه  األهمه  وقد  بعده..  اأتوا 

وعمله ب�سفته �سفرياً للوليات املتحدة يف مدريد بني عامي )1842و 1846م( 

عوامل خيالية موؤثرة.

هذه الق�سة، من جمموعة: » دفاتر جيفري كرايون« �سدرت عام )1820م(، 

�سينمائي  عمل  اإىل  حتولت  نفا�س،  الأ لها  حتب�س  التي  الق�س�س  من  وهي 

وا�شنطن اإيرفنج

)  1783-1859م(
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املهاجرون  ي�سكنها  بلدة  عن  الق�سة  تتحدث  )1999م(،  عام  هوليودي 

ال�سعبية،   �سباح واحلكايات  بالأ امل�سكونة  اجلديدة(  ر�س  )الأ الهولنديون يف 

جتري اأحداثها عام )1799م(  يزور البلدة �سبح فار�س مقطوع الراأ�س، على 

جواد اأ�سود، ويف كل زيارة يقطع راأ�س واحد من اأفراد البلدة املعروفني، 

كي يعرث على راأ�سه املفقود..

ق�سة باروكية، يظهر فيها اأ�سلوب اإيرفنج املحاك بعناية عقلية، وهي 

مريكي،  دب الق�س�سي الأ واحدة من الروائع التي متثل مرحلة الن�سج يف الأ

وناثنال  بو،  األن  »اإدغار  دب:  الأ هذا  عمالقة  جانب  اإىل  اإرفنج  وت�سع 

هوثورن...«.

البوؤرة الرمزية يف هذه الق�سة تتمحور حول ال�سراع الثنائي بني العلم 

واخلرافة، بني الواقع واخليال... ونرتك للقارئ العزيز اأن ي�ستمتع بقراءة 

هذه الق�سة وا�ستخال�س املعاين منها على طريقته.
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اأ�شطورة �شليبي هولو

)1(
)عثر عليها بين اأوراق المرحوم ديدري�ش نيكربوكر(

و��شنطن �إيرفنج )1859-1783(       

كانت بالد �ساّرة ناع�سة،

باأحالم تلّوح اأمام العين المقفل ن�سفها،

وبقالع غّناءة في ال�سحب التي تمر

وتتطاير دومًا في �سماء ال�سيف،

)2(
قلعة اخلمول

ف �ل�شاطئ �ل�شرقي للهد�شون، وعلى ذلك  حد �لخلجان �لف�شيحة �لتي ُتجوِّ
في �شدر �أ

حون �لهولندي������ون �لقدماء ��شم �لبحر  �المت������د�د �لعري�ض م������ن �لنهر �لذي �أطلق عليه �لملاّ

�شرعة بحنكة، ويطلبون حماية �لقدي�ض نيقوال�ض  رون �الأ �لعري�������ض –حيث كانو� د�ئمًا يق�شاّ
حينما يعبرونه- يقع بلد تجاري �أو مرفاأ ريفي �شغير، يطلق عليه بع�شهم ��شم جريتربورو، 

كثر �شيوعًا وملءمة، وقد �أعطته هذ�  ، وهو �ال�شم �الأ
)3(
ف������ي حين يعرف �أي�شًا بت������اري تاون

يام �لغابرة، كما علمنا، ربات �لبي������وت �لطيبات في �لمنطقة �لمتاخمة، وذلك  �ال�ش������م في �الأ

مر  �شل �إلى ملزم������ة حافة �لطريق �أيام �ل�شوق. ولتكن حقيقة هذ� �الأ
لمي������ل �أزو�جهن �لمتاأ

مانة. على مقربة من  �شير �إليها لمجرد �لدقة و�الأ
م������ا تكون، فاأنا ل�شت معنيًا باإقر�رها، بل �أ
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ر�ض  حرى جزء منب�شط من �الأ �لقرية، وعلى بعد ثلثة �أميال تقريبًا، يوجد و�د �شغير، �أو باالأ

مح������اط بتلل عالية، يعدُّ من �أكثر �أماكن �لعالم كله �شكون������ًا. يعبره جدول �شغير، بخرير 

�ع يكون  و نقر �لقراّ
يبعث ل�شدة هدوئه �ال�شترخاء في �لنف�ض، ويكاد �شغير طائر �ل�شلوى �أ

�ل�شوت �لوحيد �لذي يقتحم من حين �إلى حين �ل�شكون �لمهيمن.

�أذك������ر �أن �أول مغامرة لي في �قتنا�������ض �ل�شنجاب، حينما كنت �شبيًا يافعًا، حدثت في 

ب�شتان من �أ�شجار �لجوز �لعالية �لتي تظلاّل �أحد جو�نب �لو�دي. وجدت نف�شي قد دخلته 

وق������ت �لظهيرة، حينما تكون �لطبيعة كلاّها �شاكنة �شكونًا غريبًا. وقد �أفزعني هدير بندقيتي 

ر لي  �شد�ئه �لغا�شبة. لو قداّ
طيل �أمده بارتد�د �أ

بتي �لمخي������م، و�أُ حينم������ا �قتحم �لهدوء �ل�شاّ

�ختي������ار معتزل �أهرب فيه من �لعال������م ومربكاته، و�أم�شي بقية حياة م�شطربة �أحلم بهدوء، 

لما عرفت مكانًا �أكثر ملءمة من هذ� �لو�دي �ل�شغير.

ويع������رف هذ� �لو�دي �لمنزوي منذ �أمد، ل�ش������دة �شكونه ولغر�بة قاطنيه �لذين ينحدرون 

، كما يدعى �شبيانه 
)4(
و�ئل، با�شم �شليب������ي هولو من �ش������لالت �لم�شتوطنين �لهولنديين �الأ

ذوو �ل�شبغ������ة �لريفية في جميع �أرجاء �لمنطقة بفتيان �شليب������ي هولو. يبدو وكاأن جوً� من 

رجائها. يقول بع�شهم: �إنَّ طبيبًا 
�لنعا�ض و�لحلم يخيم على �لمنطقة، وين�شر �أثره في كل �أ

ولى للم�شتوطنة؛ ويقول �آخرون: �إن زعيمًا 
يام �الأ  �لمكان في �الأ

َ
م������ن �ألمانيا �لعليا قد �َشَحر

ا �شاحرها، ق������د عقد حلقاته هنالك قبل �كت�شاف �ل�شيد  اّ �لقبيلة و�إماّ
ا نبي هندي������ًا قديمًا، �إمَّ

ن �لمكان ما يز�ل تحت نفوذ �إحدى �لقوى 
 �لمنطقة. و�إناّه لمن �لموؤكد �أ

)5(
هندريك هدر�شون

�ل�شاحرة، �لتي توؤثر ف������ي عقول �لنا�ض �لطيبين فتجعلهم يم�شون كاأنهم في غيبوبة د�ئمة؛ 

فهم يميلون �إلى كثيٍر من �لمعتقد�ت �لخارقة، ويخبرون حاالت �لغ�شية و�لروؤى، وي�شاهدون 

م�شاه������د غريبة، وي�شمع������ون مو�شيقا و�أ�شو�تًا في �لهو�ء. و�لجي������رة كلها تعج بالحكايات 

ماكن �لم�شكونة وخر�فات �لغ�شق. كما �أن �لنجوم ت�شع و�ل�شهب تنطلق فوق  �لمحلي������ة و�الأ

و�أوالدها �لت�شعة 
 )6(
�ل������و�دي �أكثر من �أي جزء �آخر م������ن �لمنطقة. ويبدو �أن فر�ض �لظ������لم

يجعلون منه �لم�شرح �لمف�شل لتجو�لهم.
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كثر �شيط������رة وملئمة لهذه �لمنطقة �لم�شحورة، و�لتي تبدو وكاأنها �آمرة  لكن �لروح �الأ

لجميع قوى �لهو�ء، فهي طيف �شخ�ض ال ر�أ�ض له يمتطي جو�دً�. ويعتقد بع�شهم �أنه �شبح 

�ش������ه قنبلة مدفع في �إحدى �لمع������ارك �لمجهولة خلل �لحرب 
 �أز�حت ر�أ

)7(
جن������دي هي�شي

�لثوري������ة. وي������ر�ه كثير من �أهل �لمنطق������ة في جنح �لظلم حثيث �لخطا عل������ى �لدو�م، كاأنه 

محمول على �أجنحة �لريح... ال تقت�شر هيمنته على �لو�دي، بل تمتد �أحيانًا لت�شمل �لطرق 

عي بع�ض  خ�ض، �لمكان �لمحيط باإحدى �لكنائ�ض �لقريبة. ويداّ
�لمج������اورة وكذلك، وعلى �الأ

مان������ة، و�لذين حر�شو� على جمع �لمقوالت �ل�شائدة  فون باالأ
َ
موؤرخ������ي هذه �لبقاع ممن ُيعر

وتمحي�شها عن هذ� �لطيف، �إن �شبح �لجندي �لذي كان قد ُدِفَن ج�شده في �شاحة �لكني�شة 

�شه، و�إن �ل�شرعة �لبالغة �لتي َيعُبر 
ي�شافر �إلى �شاحة �لمعركة ليًل من �أجل �لبحث عن ر�أ

ناّه في عجلة للرجوع  حيانًا، مثل هبة منت�شف ليل قوية، �إنما تعود لتاأخره والأ
به������ا �لو�دي �أ

�إلى �شاحة �لكني�شة قبل بزوغ �لنهار.

�شطورة �لخر�فية، و�لتي توؤلاّف �لمادة �لتي �شيغ منها  تلك هي �لفحوى �لعامة لهذه �الأ

طياف هذه. ويعرف �ل�شبح، في جميع �لجل�شات  كثي������ر من �لق�ش�ض �لخارقة في منطقة �الأ

�لتي تعقد حول �لمدفاأة في �لمنطقة كلها، با�شم فار�ض �شليبي هولو �لذي ال ر�أ�ض له.

�شليين؛ بل  ومن �لمذهل �أن �لنزعة �لروؤوية �لتي ذكرت ال تقت�شر على �شكان �لو�دي �الأ

�إن كل من يمكث هنالك مدة من �لزمن يكت�شبها ب�شكل ال �شعوري. فمهما تكن �شدة يقظتهم 

�شو� لتاأثير  ن يتعراّ
قبل دخولهم تلك �لمنطقة �لناع�شة، فاإنهم وبعد مرور وقت ق�شير ال بد �أ

�لهو�ء �ل�شحري و�أن يبدوؤو� بالتخيل- يحلمون �أحلمًا ويرون �أ�شباحًا.

منة بكل �إكبار،  �إذ �إنه في مثل هذه �لوديان �لهولندية �ل�شغيرة  ذكر هذه �لبقعة �الآ
�إنني �أ

�لمنعزلة فح�شب، �لتي تنت�شر هنا وهناك تحتل مكان �ل�شد�رة من والية نيويورك �لعظيمة، 

بق������ي �ل�شكان وبقي������ت �لطر�ئق و�لعاد�ت ثابت������ة، في حين ين�شاب �شي������ل �لهجرة و�لتقدم 

�لعظيم، �لذي ُيحدث تغيير�ت كبيرة في �أجز�ء �أخرى من هذه �لمنطقة �لتي ال يقر لها قر�ر، 

ركان �ل�شاكنة من �لماء �لتي تحاذي �لتيار �ل�شريع،  ب������ه ب������ه. �إنها �شبيهة بتلك �الأ
دون �أن تاأ
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و�لتي ُيرى فيها �لق�ض وفقاعات �لماء وهي ت�شير بهدوء نحو مر�شاها، �أو تدور حول نف�شها 

ببطء فيما ي�شبه �لميناء، دون تاأثر بتدفق �لتيار �لجاري. ومع �أن �شنو�ت كثيرة قد �نق�شت 

�شجار  منذ �أن تم�شيت في ظلل �شليبي هولو �لناع�شة، فاإنني �أكاد �أكون متاأكدً� من �أن �الأ

نف�شها و�لعائلت نف�شها ما ز�لت تنمو في �شدره �لمظلل.

مريكي، �أي قبل  ف������ي هذ� �لمكان �لمنزوي من �لطبيعة وفي مرحلة بعيدة من �لتاريخ �الأ

. ��شتقر �أو »تلكاأ«، كان حينما 
)8(
نحو ثلثين �شنة، عا�ض مخلوق جدير ��شمه �إيكابور كرين

تنته������ي �شاعات �لدر�ض، يكون بمنزل������ة �لرفيق و�لمد�عب لتلمذته �لكبار، كما قال هو، في 

طفال �لبلدة. �إنه �أ�شًل من قاطني كنكتكت، تلك �لوالية �لتي 
�شليب������ي هولو من �أجل تعليم �أ

ابي �لتخوم  ت������زود �التحاد برو�د �لعقل ورو�د �لغاب، حيث تر�ش������ل �شنويًا فيالقها من حطاّ

مامية وم������ن مديري مد�ر�ض �لريف. و��شم عائلة كرين ينطبق على �شخ�شه. فهو طويل،  �الأ

لكن������ه �شديد �لنحافة؛ له كتفان �شيق������ان وذر�عان ورجلن طويلتان كما تتدلى يد�ه م�شافة 

يْه، وت�شلح قدماه �أن تكونا مجر�فين. وقد �ت�شلت جميع �أجز�ء قو�مه بع�شها  ميل من ُكماّ

ببع�������ض ب�شكل مهلهل. ر�أ�شه �شغير وم�شطح ف������ي قمته؛ �أذناه �شخمتان وعيناه و��شعتان 

 �لجاثم فوق عنق مغربي 
)9(
خ�ش������ر�و�ن المعتان؛ و�أنفه مدبب، ق������د تح�شبه خطاأ ديك �لريح

طوي������ل لي�شير �إلى جهة هبوب �لريح. ومن ير�ه يف�شخ ف������ي �أفق �شطح �لتلة في يوم �شديد 

ر�ض �أو  �لريح، وملب�شه تنتفخ وتتطاير �أطر�فها، قد يح�شبه �شبح �لمجاعة ينحدر نحو �الأ

ً� من �إحدى حقول �لذرة.  خرج تواّ
)10(
مفزع طيور

ن من غرفة و�حدة و��شع������ة، مركبة من قطع  تتك������ون مدر�شته من مبنى منخف�������ض مكواّ

خر ب�شحائف من دفاتر  ي �لجزء �الآ خ�شبي������ة باأ�شلوب بد�ئي. ُزجج ج������زء من �لنو�فذ، وُغطِّ

حكم �إغلقها بدهاء في �أثناء �شاعات �لفر�غ، وذلك بثني غ�شن على يد �لباب، 
قديمة. وقد �أ

نه �إذ� تمكن ل�ضاّ من �لدخول ب�شهولة تامة، فاإنه 
ات �لنو�فذ، ذل������ك �أ وتاد �إلى دفاّ

وتثبي������ت �الأ

�شيو�ج������ه بع�ض �لعقبات في �لخروج. وه������ذه فكرة ��شتوحاها �لمهند�ض �لمعماري يو�شت 

نقلي�ض. تقع �لمدر�شة في مكان منعزل  فان هاوت������ن، �أغلب �لظن، من �شر م�شيدة �شمك �الأ
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نه لطيف، عند قدم تلة حرجية يمر بجو�رها جدول وت�شمخ في �إحدى نهاياتها �شجرة 
�إال �أ

بت������وال عظيمة. ويمكن �أن ت�شمع من هناك في يوم �شيف������ي ناع�ض همهمة �أ�شو�ت تلمذته 

�لخافتة، �لتي ت�شبه طنين خلية من �لنحل، وهم مكبون على درو�شهم، يقاطعهم بين �لفينة 

�شتاذ �لحازم وهو يوبخ �أو يحث �أح������د �لمتلكئين �لمبطئين على درب  خ������رى �شوت �الأ و�الأ

و �شوت �شجرة �لبتوال �لمخيف. و�لحق يقال �إنه كان رجًل جادً�، 
�لعلم �لمملوء بالورود، �أ

، لم 
)11(
طفال« و�شع ن�شب عينه د�ئمًا �لمثل �لذهبي �لقائل: »�طرح �لع�شا جانبًا تف�شد �الأ

يكن تلمذة كرين فا�شدين قط.  

مع ذلك، ال �أريد �أحدً� �أن يت�شور �أنه كان و�حدً� من مديري �لمد�ر�ض �لجائرين �لذين 

يتل������ذذون بتعذيب طلبهم. على �لعك�������ض تمامًا، لقد �أقام �لعدل بحكم������ة ال بق�شوة، ياأخذ 

قوياء. كان يمر على �لفتى �ل�شعيف �لذي  �لع������بء عن ظهور �ل�شعفاء ويلقيه على ظهور �الأ

يرتعد من �أدنى حركة للع�شا دونما عقاب �شديد؛ لكنه كان يفي �لعد�لة حقها باإعطاء كمية 

م�شاعفة لل�شبي �لهولندي �ل�شغير �ل�شقي قا�شي �لقلب ف�شفا�ض �لثوب، �لذي كان يعب�ض 

وينتف������خ وي�شير متباهيًا ووقحًا تحت �شجرة �لبتوال. وق������د كان ي�شمى ذلك »�أد�ء �لو�جب 

حد �إال طماأنه �أن������ه �شيذكرها ويبقى ي�شكره ما 
ح�ش������ب رغب������ة �لو�لدين«. ولم ينزل عقوبة باأ

عا�ض؛ وكان �ل�شبي يجد في ذلك عز�ًء كبيرً�.

كان حينما تنتهي �شاعات �لدر�ض، يكون بمنزلة �لرفيق و�لمد�عب لتلمذته �لكبار، كما 

ي������ام �لعطل �إلى بيوتهم، وال�شياّما �أولئك �لذين ي�شدف 
كان ي�شح������ب بع�ض �ل�شغار منهم �أ

وج������ود �أخو�ت ِح�شان لهم �أو �أمهات يعرف �أنه������ن ربات بيوت بارعات، و�أن لديهن خز�ئن 

ى بالطيبات. ولهذ� فقد كان ينبغي عليه �أن يبقى على علقة طيبة مع تلميذه. فالريع  م������لأ

ه عليه �لمدر�شة كان قليًل، �إذ لم يكد يكفي لتزويده بخبزه �ليومي، مع ما عرف  �ل������ذي تدراّ

ناكونلي في قدرته على �لتمدد.  كل؛ فمع �أنه نحيل فقد كان كاأفعى �الأ عن������ه من �شرٍه في �الأ

جز�ء من  من �أجل �لم�شاعدة في توفير �شرور�ت معي�شته، كان كما هي �لعادة في تلك �الأ

�ض �أوالدهم. وقد كان يعي�ض مع هوؤالء  كل وينام في بيوت �لمز�رعي������ن �لذين ُيدرِّ
�لري������ف، ياأ
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ق جميع �أرجاء �لمنطقة ويجمع ممتلكاته �لدنيوية كلها في  �شبوع������ًا كل مرة بالتناوب، يطوِّ
�أ

منديل قطني.

ون تكاليف �لتعليم  وحت������ى ال يوؤثر كثيرً� ف������ي جيوب م�شيفيه �لريفيين، �لذين قد يع������داّ

عبئًا ثقيًل، ومديري �لمد�ر�ض مجرد عالٍة عليهم، وجد عدة طر�ئق يجعل نف�شه فيها نافعًا 

ومرغوب������ًا فيه. فقد �شاعد �لمز�رعين �أحيانًا في �أعمال مز�رعهم �لخفيفة: فكان ي�شهم في 

بقار  �شياج، وي�ش������وق �لخيل �إلى مو�رد �لماء، وي�شر �الأ
َجْم������ِع �لع�شب �لجاف، وي�شلح �الأ

م������ن �لمرعى، ويقطع �لحطب للتدفئة في �ل�شت������اء. �إ�شافة �إلى ذلك، طرح جانبًا كل �شطوة 

�لكبرياء ومطلق �لعظمة، �للتين تحلى بهما في �إمبر�طوريته �ل�شغيرة –�لمدر�شة- و�أ�شبح 
مهات، ب�شب������ب ملطفة �أبنائهن،  رقيق������ًا ودودً� ب�ش������كل مده�ض. وجد �لر�ش������ا في عيون �الأ

�شد �لمقد�م �ل������ذي �حت�شن قديمًا �لحمل ب�شهامة، كان  وال�شياّم������ا �ل�شغار منهم؛ ومثل �الأ

طفال على ركبته ويهز �ل�شرير بقدمه ل�شاعات طو�ل. ُيجل�ض �أحد �الأ

خرى، فق������د كان �أ�شتاذ �لغناء في �لجيرة؛ وقد جمع كثيرً� من  و�إ�شاف������ة �إلى وظائفه �الأ

غاني �لدينية للن�ضء. ولم يكن �عتز�زه بنف�شه قليًل  �ل�شلن������ات �للمعة عن طريق تدري�ض �الأ

حد حينما كان ياأخ������ذ مكانه �أمام �شرفة �لكني�شة مع فرق������ة مختارة من �لمغنين،  �أي������ام �الأ

������ل �أنه قد �نتزع �لن�ش������ر تمامًا من �لق�ض. ومن �لموؤك������د �أن �شوته كان يفوق �شوت  فتخياّ

ن نغمات غريبة، يعتقد �أنها ت�شدر بل �شك  �لمجموعة كلها علوً�. وما ز�لت هنالك حتى �الآ

نف �إيكابور كرين، ت�شمع في تلك �لكني�ش������ة؛ ويمكن �شماعها من م�شافة ن�شف ميل 
م������ن �أ

حد �لهادئة. هكذ� وبمختلف  من �لجهة �لمو�جه������ة لبركة �لطاحونة في �شباح �أحد �أيام �الأ

�شلوب �لبارع �لقائم على �لمب������د�أ �ل�شائع »باأية و�شيلة كانت«،  �لحي������ل �لب�شيطة، وبذلك �الأ

تمكن �لمعلم �لموقر من �شق طريقه بنجاح ال باأ�ض به؛ وقد ح�شب جميع من ال يعرفون عن 

�أعمال �لعقل �شيئًا �أنه يتمتع بحياة ر�ئعة وي�شيرة. 

نثوية في  همية في �لد�ئ������رة �الأ ومدي������ر �لمدر�شة هو ع������ادة �إن�شان يتمتع بن������وع من �الأ

ن له �إنجاز�ت 
�لمناطق �لريفية، حيث ُينَظر �إليه وكاأنه �أحد �ل�شادة �لنبلء، ب�شبب خموله، و�أ
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تف������وق ب�شكل كبير تلك �لتي يتحلاّ������ى بها �أبناء �لريف �لخ�شن������اء، وال يفوقه علمًا، بالطبع، 

ثارة حول طاولة �ل�شاي في �لبيوت �لريفية،  �شوى �لق�ض. ولذلك فاإن مجيئه ُيحدث بع�ض �الإ

مامه �إبريق �ل�شاي 
�إذ ُيح�ش������ر له طبق �إ�شاف������ي من قطع �لكعك �أو �لحلوى، �أو ربما ُيبرز �أ

�لف�شي. وق������د كان مثقفنا هذ� ُي�شراّ ب�شكل غريب البت�شام������ات فتيات �لريف. تر�ه يختال 

حد، يجم������ع قطوف �لعنب لهن من  بينه������ن في �شاحة �لكني�شة ف������ي �أوقات �لعبادة �أيام �الأ

�شج������ار �لمحيطة، ويقر�أ لهن �لعب������ار�ت �لمكتوبة على  �أ�شج������اره �ل�شائكة �لتي تت�شلق �الأ

�شرحة؛ �أو يتم�شى مع �شرب كامل منهن على �شفاف بركة �لطاحونة �لمتاخمة،  �شو�هد �الأ

في حي������ن تر�جعت تلك �لفتيات �لريفيات �لخجوالت للخل������ف بحياء �شديد، يح�شدنه على 

�أناقته و�أ�شلوب مخاطبته �لرفيعة.

نه كان يم�شي ن�ش������ف حياته في �لتنقل، كان �أي�شًا وكاأنه مو�شوعة متجولة، يحمل  والأ

خب������ار �لمحلي������ة من بيت �إلى بيت؛ ولذلك فاإن قدوم������ه كان يقابل د�ئمًا بالر�شا. وقد 
كل �الأ

ت������ه �لن�شاء، علوة على ذلك، رجًل و��شع �لعلم، �إذ كان قد قر�أ عدة كتب حتى نهايتها،  عداّ

، تاريخ �ل�شحر في نيو�إنجلند، و�لذي كان 
)12(
كما كان ملمًا �إلمام������ًا تامًا بكتاب قطن ماذر

بالمنا�شبة، يوؤمن به �إيمانًا قويًا قاطعًا.

�شياء �لخارقة  كان حقًا خليطًا عجيبًا من �لدهاء �لقليل و�ل�شذ�جة �لب�شيطة. �شهيته للأ

وقدرت������ه على ه�شمها، كان������ت كلتاهما غير عاديتين، كما كانتا كلتاهم������ا قد ُقويتا ب�شبب 

�إقامته في هذه �لمنطقة �لم�شحورة. فلم تكن هنالك حكاية �أكثر �شخامة �أو �أكبر من مقدرته 

�ل�شره������ة على �البتلع. وقد كان من دو�عي �شروره، بعد �أن ي�شرف طلبته في ع�شر �أحد 

ي������ام، �أن يمدد نف�شه على حو�ض من نب������ات �لبر�شيم �لكثيف، بمحاذ�ة �لجدول �ل�شغير  �الأ

ل  �لذي ينهمر بجو�ر مدر�شته، ويكباّ على قر�ءة حكايات �لعجوز ماذر �لمرعبة، حتى يحوِّ

مام عينيه �إلى ما ي�شبه �ل�شديم. بعدها، 
�لظلم �لمتز�يد في �لم�ش������اء �ل�شفحة �لمطبوعة �أ

  ب�ش������ق طريقه عبر �لم�شتنقع و�لغدير �لمرعب �إل������ى بيت �لمزرعة �لذي كان 
وحينم������ا يبد�أ

ك كل �شوت من �أ�شو�ت �لطبيعة في تلك �ل�شاعة �ل�شاحرة مخيلته  مقيمًا فيه حينه������ا، حراّ
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بد �لقادم من �شف������ح �لتلة، �أو �شيحة علجوم �ل�شج������ر �لمنذرة بقدوم  ني������ن �ل�شُّ
�لمث������ارة: �أ

�لعا�شف������ة، �أو نعيب �لب������وم �لرهيب، �أو �ل�شوت �لمفاجئ �لناجم ع������ن �لطيور �لهاربة من 

خر في �أ�شد  جمة. و�أفزعته �لير�عات �لتي لمعت بقوة كبيرة بين �لحين و�الآ مجاثمها في �الأ

ماك������ن ظلمة، وال�شياّما حينما كانت تندفع ناحيته �إحد�هن من ذو�ت �لوهج غير �لعادي؛ 
�الأ

حمق في طير�ن������ه �لمتخباّط عن غير ق�شد، كان 
و�إذ� ح������دث �إن �نق�������ضَّ عليه خنف�ض هائل �أ

ن �إحدى �ل�شاحر�ت قد �شربته. وكان ملذه �لوحيد 
فار�شن������ا �لم�شكين يغ�ضُّ عليه، ظانًا �أ

رو�ح �ل�شريرة، هو �إن�شاد بع�ض 
و �إبعاد �الأ

ف������ي مثل تلك �لمو�قف من �أجل طم�ض �أفكاره �أ

�لتر�ني������م �لمقد�شة –وقد كانت قلوب �شكان �شليبي هول������و �لطيبين، �لذين كانو� يجل�شون 
نغام �ل�شادرة من �أنفه، »وهي  م�شاء على �أعتاب �أبو�به������م، تمتلئ هلعًا حينما ي�شمعون �الأ

.
)13(
تنبعث ببطء وبعذوبة م�شتمرة«

وكان م������ن �شروب لهوه �لمخي������ف �أن يم�شي �أم�شيات �ل�شت������اء �لطويلة مع �لزوجات 

�لهولنديات �لعجائز �للو�تي كناّ يجل�شن قرب �لنار يغزلن، وب�شع حبات من �لتفاح ت�شوى 

�شباح و�لعفاريت و�لحقول  ة، ي�شتمع �إلى حكاياته������ن �لخارقة حول �الأ
وتتفرق������ع في �لمدفاأ

خ�ض  �لم�شكون������ة و�لجد�ول �لم�شكونة و�لج�شور �لم�شكون������ة و�لبيوت �لم�شكونة، وعلى �الأ

�ء. وقد كان  حيان������ًا، هياّ�شي �لو�دي �لعداّ
حكاي������ة �لفار�������ض �لذي ال ر�أ�ض له، �أو كما �شموه �أ

�شو�ت �لهو�ئية �لعجيبة  ُيمتعهن بدوره باأقا�شي�ض �ل�شحر و�لنذ�ئر �لمروعة و�لم�شاهد و�الأ

ول������ى من تاأ�شي�ض كنكتكت. كم������ا كان يروعهن بتكهناته حول  يام �الأ �لت������ي �نت�شرت في �الأ

�ل�شهب و�لنيازك �لمنطلقة، وبالحقيقة �لمخيفة �لقائلة: �إن �لعالم يدور حول نف�شه بالفعل، 

و�إنهناّ يكناّ ن�شف �لوقت مقلوبات ر�أ�شًا على عقب.

ولكن������ه و�إن كان يج������د متعة في كل ذلك حينما يكون م�شتلقي������ًا بهدوء في ركن �لمدفاأة 

حمر �لمنبعث من �لنار �لحطبية �لمتفرقعة، �إذ ال يمكن بالطبع 
ى بالوهج �الأ ف������ي حجرة ملأ

هو�ل �لتي  ن يجروؤ على �إظهار نف�شه، فاإنه كان يدفع ثمن هذه �لمتعة غاليًا باالأ
ي �شبح �أ الأ

يخبره������ا حين عودته �إلى بيته فيما بعد. باأي نظرة تو�ق������ة رمق كل �شعاع �شوء متر�ق�ض 
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خافته �إحدى 
ينبع������ث من �إحدى �لنو�فذ �لبعيدة وي�شبح فوق �لحق������ول �لف�شيحة. كم مرة �أ

�ل�شجر�ت �لمك�شوة بالثلج، �لتي �عتر�شت م�شاره كاأنها �شبح مغلف؟! كم مرة جفل لحظة 

مذهلة حين �شماعه دبيب خطو�ته على �لطبقة �ل�شقيعية تحت قدميه، يتحا�شى �لنظر خلفه 

كي ال يرى كائنًا عجيبًا يتم�شى ور�ء ظهره؟! وكم مرة �نتابه �شعور عارم من �الرتباك من 

�شجار، ظنها �لهي�شي �لعد�ء في �إحدى طلعاته �لليلية؟!
هبة قوية مزمجرة بين �الأ

لكن ل������م تكن هذه كلها �شوى مخاوف ليلية، تخيلت يختلقها �لعقل، تظهر في �لظلمة. 

�شباح في زمانه، ومع �أن �ل�شيطان عل������ى هيئاته �لمختلفة قد  وم������ع �أنه ر�أى كثيرً� م������ن �الأ

�عتر�ض طريقه �أكثر من مرة في جوالته �لمنفردة، فاإن �شوء �لنهار كان ي�شع حدً� لجميع 

ه������ذه �لقوى �ل�شري������رة. وكان من �لممكن �أن ي�شتمر في �لعي�������ض ب�شعادة، على �لرغم من 

ن�شان �لفاني �رتباكًا  ن �عتر�������ض طريقه كائن ي�شبب للإ
�ل�شيط������ان و�أفعاله �لمختلفة، لوال �أ

�شباح و�لعفاريت وجميع �أنو�ع �ل�شحرة مجتمعة، �أال وهو �لمر�أة. �أ�شد مما ت�شببه له �الأ

كان من بين تلمذة �لمو�شيقا �لذين كانو� يجتمعون في م�شاء و�حد كل �أ�شبوع لتلقي 

حد  درو�ش������ه ف������ي �لتر�نيم �لدينية، كاترينا ف������ان تا�شل، وهي �البنة و�لمول������ودة �لوحيدة الأ

ثرياء. كان������ت فتاة يانعة في �شن �لثامنة ع�شرة، ممتلئة كالحجلة  �لمز�رعي������ن �لهولنديين �الأ

ونا�شج������ة بجمالها، بل �أي�شًا بثروتها �لطائلة. وقد كان������ت كذلك لعوبًا بع�ض �ل�شيء، كما 

زياء �لقديمة و�لع�شرية و�لذي يظهر  يمك������ن �أن ُي�شت�شف من لبا�شها �لذي هو مزيج من �الأ

�شفر �لخال�ض، �لذي  مفاتنه������ا ب�شكل و��شح. لقد لب�شت حليه������ا �لم�شنوعة من �لذهب �الأ

، كما كانت تلب�ض قطعة معدية قديمة فاتنة وكذلك 
)14(
�أح�شرته جدتها �لعظمى من �شر�د�م

تنورة مفرطة في �لق�شر تبرز �أجمل قدم وكاحل في �لمنطقة كلها.

خر؛ ولذلك فاإنه لم يكن من �لم�شتغرب  يكابور كرين قلب رقيق مفتون بالجن�ض �الآ كان الإ

ن لقمة مغرية مثل هذه القت فورً� ��شتح�شانًا في عينيه، وال�شياّما بعد �أن ز�رها في ق�شر 
�أ

�أبيه������ا. كان بالتو�ض ف������ان تا�شل �لعجوز �شورة مثالية للم������ز�رع �لناجح �لقانع �لمتحرر. 

�شحيح �أنه نادرً� ما كان يطلق �لعنان لعينيه �أو �أفكاره لت�شرح خارج حدود مزرعته، لكن 
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كل �ش������يء �شمن تلك �لحدود كان مريحًا متقنًا وُم�ْشِعدً�. كان قانعًا بثروته ال مفاخرً� بها. 

ويعتزُّ بالوفرة �لكثيرة ال باأ�شلوب معي�شته. تربع ح�شنه �لمنيع على �شفاف �لهد�شون، في 

ركان �لمظلل������ة �لخ�شبة �لتي يعرف عن �لمز�رعين �لهولنديين �شغفهم باال�شتقر�ر  �أحد �الأ

�شدلت �إحدى �شجر�ت �لدرد�ر �لعظيمة �أغ�شانها �لعري�شة فوقها، وتفجر ينبوع من 
فيها. �أ

�أكثر �لمياه عذوبة ونقاوة عند قاعدتها د�خل برميل ي�شبه �لبئر �ل�شغير، ثم �ن�شابت مياهه 

�للمع������ة خل�شة د�خل �لع�شب �إلى جدول مجاور �نهم������ر بين �شجر�ت �لبل�شان و�شجر�ت 

�ل�شف�ش������اف �ل�شغيرة. بالق������رب من بيت �لمزرعة يوجد مخزن �شخ������م، ي�شلح �أن يكون 

كني�ش������ة، تطفح كل نافذة في������ه وكل ز�وية من زو�ياه بكنوز �لمزرع������ة. كان �لمدر�ض يدوي 

فاريز. بدت �أ�شر�ب  عاليًا في �لد�خل، وكانت طيور �لدويري و�ل�شنونو تقفز مغردة حول �الأ

على  �لحمائ������م ت�شتمتع باأ�شعة �ل�شم�ض فوق �لرف������وف –ي�شخ�ض بع�شها باإحدى عينيه للأ
كاأنم������ا يرقب �أح������و�ل �لطق�ض ويدخل بع�شه������ا ر�أ�شه تحت �لجناحي������ن �أو د�خل �ل�شدر، 

وبع�شه������ا ينتفخ ويهدل ويومئ بر�أ�ش������ه لزوجاته. وكانت �لخنازي������ر �ل�ُملْ�ض �لممتلئة تقبع 

خر مجموعات من �لخنازير  ف������ي �شكينة و�شعة حظيرتها �لتي �أطلت منها بين �لحي������ن و�الآ

بي�ض �لمنتفخ ت�شبح في  وز �الأ نها تريد ��شتن�شاق �لهو�ء. وكانت �شرية من �الإ
�لر�شيعة، كاأ

برك������ة محاذية، وتقود �أ�شاطيل من �لبط. �أفو�ج م������ن �لديكة �لرومية كانت تبتلع �لعلف في 

حديق������ة �لمزرعة، وكانت طيور �لغرغر، ب�شرخاتها �لثائرة �لمحتدة، تتبرم مثل ربات بيوت 

غا�شب������ات. تبختر �أمام باب �لمخزن �لديك �لمق������د�م، �لذي كاأنه �لزوج و�لمحارب و�ل�شيد 

�لمهذب، ي�شفق بجناحيه �لبر�قين، وي�شيح ب�شوت ينم عن قلب مملوء بالكبرياء و�لغبطة، 

ر�ض باأ�شابعه �أحيانًا ويدعو ب�شهامة عائلته، �لمكونة من زوجاته و�أوالده �لجياع  ي�ش������ق �الأ

د�ئمًا، للتمتع بالوجبة �لوفيرة �لتي �كت�شفها.   

خية   طعم������ة �ل�شتائية �ل�شاّ
�شتاذ في حين وق������ف يرقب هذه �الأ �ش������ال �للعاب من ف������ماّ �الأ

�لفاخرة. تخياّل عقله �ل�شره كل خنزير وهو يرك�ض م�شويًا ومعدته مح�شوة بالحلوى وفمه 

بحب������ة تفاح. كما ل������فاّ �لحمائم ب�شخاء في فطيرة كبيرة مكونة م������ن طبقة �شميكة؛ و�أخذت 
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و�ني، كاأنها �أزو�ج  وز ت�شب������ح في �شوربتها، وتجمعت �لبطات بازدو�ج متر��������ض في �الأ �الإ

حميم������ة تعوم في �شوربة �لب�شل �لعارمة. ر�أى في �لخنازير �ل�شمينة �شر�ئح م�شتقبلية من 

 �لطري �للذيذ. لم يدع ديكًا روميًا و�حدً� �إالاّ وتخيله 
)15(
مل�ض ومن لحم �لهام لحم �لبيكن �الأ

ناقته وقان�شته تحت جناحيه، م�شافًا �إليه، ربما، عقد من �ل�شجق �ل�شهي. حتى 
مكتاّف������ًا باأ

على   نف�شه تمدد على ظهره في �إناء جانبي ر�فعًا مخالبه للأ
)16(
�إن �لدي������ك �للمع �شنتكلير

بية طلبها حينما كان حيًا. وكاأنه يطلب �لرحمة �لتي رف�شت روحه �الأ

ف������ي حي������ن كان �لمتيم �إيكابور يتخي������ل كل ذلك، وفي حين حلاّق بعيني������ه �لخ�شر�وين 

�لكبيرتي������ن فوق �لمر�عي �ل�شمينة وحقول �لقمح و�لج������اود�ر و�لحنطة �لهندية و�لب�شاتين 

حاطت منزل فان تا�شل �لد�فئ، تاق قلبه �إلى �متلك �لفتاة 
ى بالتمر �لنا�شج �لتي �أ �لم������لأ

�لت������ي �شوف ترث تلك �لديار؛ و�ت�شعت مخيلته بالفك������رة: كيف �شيحولها �إلى �أور�ق نقدية 

ر�ض و�لقفر وق�شور خ�شبية في  ب�شهول������ة، وكيف �شت�شتثمر �لنقود ف������ي �شر�ء بقاع من �الأ

ماله، وقدم ل������ه كاترينا �لح�شناء، مع عائلة  �لبري������ة، بل ن�شبه خيال������ه �لو��شع فورً� مالكًا الآ

طفال، جال�شة فوق عربة محملة باأثاث �لبيت تتدلى منها �أو�ٍن و�أباريق �شاي.  كامل������ة من �الأ

ى نف�ش������ه يمتطي فر�شًا تت�شمى بخيلء خلفها مهر �شغير، ويتوجه �إلى كنتكي �أو تن�شي 
ر�أ

خرى ال يعلمها �إال �هلل.
و �إلى �أي جهة �أ

�أ

حينم������ا دخل �لبيت تمت �ل�شيطرة على كامل لبه. كان و�ح������دً� من تلك �لبيوت �لريفية 

�شلوب �لمتو�رث عن  �لو��شعة، �أ�شقفه مرتفعة �لح������و�ف تدريجية �النحد�ر، بني ح�شب �الأ

فارير �لب������ارزة و�لمنخف�شة رو�قًا على �متد�د  نت �الأ و�ئل. كواّ
�لم�شتوطني������ن �لهولنديين �الأ

مامية، يمكن �إغلقه حين حلول �لجو �ل�شيِّئ، وقد علاّقت تحته مد�ر�ض و�شروج 
�لو�جهة �الأ

�شماك في �لنهر �لمجاور، وقد بني كثير من �لمقاعد �لخ�شبية  وعدة �أدو�ت و�شباك ل�شيد �الأ

على �لجو�نب ال�شتخد�مها في ف�شل �ل�شيف. وتدلاّت عجلة �لغزل �ل�شخمة �لمو�شوعة في 

خرى �لتي  خر على �ال�شتخد�مات �الأ �أح������د �لجو�نب و�لممخ�شة �لمو�شوعة في �لجانب �الآ

ن يخ�ش�ض لها هذ� �ل������رو�ق �لمهم. من هذه �ل�شرفة دخل �إيكابور �لمفتون �لقاعة 
يمك������ن �أ
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�لتي توؤلاّ������ف مركز �لق�شر، وهي مكان �لجلو�ض �لمعتاد. وق������د �شحرت عينيه �شفوف من 

ركان و�شعت  و�ني �لمعدنية �للمع������ة �لم�شفوفة على محمل خ�شبي طويل. في �أحد �الأ �الأ

حقيبة �شخمة من �ل�شوف �لجاهز للغزل، وفي ز�وية �أخرى وجدت كمية كبيرة من �لقما�ض 

ً� من �لناّول. تدلت في �ش������لت م�شفوفة على طول �لحيطان  �ل�شوف������ي �لكتاني خرج������ت تواّ

عر�ني�ض من �لذرة �لهندية وحلقات من حب �لتفاح وحب �لدر�ق �لمجفف ممزوجة مع حلي 

ق������رون �لفلفل �لحمر�ء. وك�شف له باب مفتوح على م�شر�عيه عن �أف�شل �ل�شاالت عمومًا، 

قد�م �لمخلبية و�لطاوالت �لم�شنوعة من خ�شب  ت فيها كالمر�يا �لكر��شي ذ�ت �الأ الأ حيث تلأ

�لمهاجون������ي �لد�كن. لمعت بد�خل �لمنا�شب، وم������ا يتبعها من �لملعق �لكبيرة و�لملقط، 

عر�ني�ض �لهليون. كما زياّن رفاّ �لموقد بحبات برتقال �شناعية وباأ�شد�ف �لمحار، وُعلقت 

لو�ن �لمتعددة. وتدلت بي�شة نعامة كبيرة من منت�شف  فوق������ه حبال من بي�ض �لطير ذ�ت �الأ

�شق������ف �لغرفة. �إحدى �لخز�ئ������ن �لموجودة في �لز�وية، و�لتي ُتِرَك������ت مفتوحة عن ق�شد، 

�أبرزت كثيرً� من كنوز �لف�شة �لعتيقة و�لفخار �ل�شيني �لفاخر.

ومن������ذ �للحظة �لتي وقعت عينا �إيكابور على �أماكن �لنعمة هذه، َفَقَد عقله كامل �شكينته، 

ه �لوحي������د �ال�شتيلء على عو�طف �بنة فان تا�شل �لوحيدة. لكنه في مهمته هذه  �شبح هماّ
و�أ

و�ج������ه م�شاع������ب �أكثر جدية من تلك �لت������ي كانت من ن�شيب �لفار�ض ف������ي �لما�شي، �لذي 

ل������م ي�شادفه في �لعادة �ش������وى �لعمالقة و�ل�شحرة و�لتنينات �لحارق������ة وخ�شوم كلهم على 

ه������ذ� �لنحو، ي�شهل �لتغلب عليهم؛ ولم يكن علي������ه �شوى �شق طريقه عبر �لبو�بات �لحديدية 

جل �لو�شول �إلى �لمكان في �لقلعة �لذي حب�شت 
و�لنحا�شية و�أ�شو�ر �لحجارة �لمنيعة، من �أ

ق كل ذلك بال�شهولة �لتي يحفر بها �لو�حد طريقه �إلى منت�شف فطيرة  فيه محبوبته. وقد تحقَّ

ما �إيكابور، وعلى �لنقي�ض 
عيد �لميلد؛ وبالطبع فاإن �لمحبوبة كانت تقدم نف�شها له فورً�. �أ

ن ي�ش������ق طريقه �إلى قلب فتاة ريفية لع������وب، وهو طريق محفوف 
م������ن ذل������ك، فقد كان عليه �أ

هو�ء وتقلبات �لمز�ج، �لتي خلقت �أمامه د�ئمًا عر�قيل وعقبات جديدة. كما  بمتاهات من �الأ

كان عليه �أن يت�شدى لعدد من �لخ�شوم �لمرعبين من لحم ودم حقيقيين، و�أولئك هم كثر من 
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�لمعجبي������ن �لريفيين �لذين طوقو� كل منافذ قلبها، و�أخذو� يتر�قبون بعيون �شاهرة غا�شبة، 

وهم على �أتم ��شتعد�د للذود عن �لق�شية �لم�شتركة �شد كل مناف�ض جديد. 

من بين هوؤالء، ومن �أكثرهم �شدة، رجل طائ�ض قوي �لبنية مزمجر مفاخر ��شمه �أبر�هام �آو، 

كم������ا يخت�شر على �لطريقة �لهولندية، بروم فان برنت، وه������و بطل �لمنطقة �لمحيطة كلها، 

�لت������ي تتغنى باأ�شاطير �شدته وباأ�شه. كان عري�������ض �لمنكبين متين �لمفا�شل، �شعره �أ�شود 

ق�شي������ر متموج، ومحياه بارز لكنه ح�شن ينم عن حب للمرح وعن �شيء من �لغطر�شة. وقد 

�كت�ش������ب ب�شبب بنيته �لهرقلية وقوة بدنه �لعظيمة لق������ب بروم بونز �لذي يعرفه �لجميع به. 

ع������رف بدر�يته وببر�عته ف������ي فنون �لفرو�شية، وت�شاهي حذ�قته ف������ي ركوب �لخيل حذ�قة 

فار�������ض تتارى. كان في �لمقدمة ف������ي جميع �لم�شابقات ومعارك �لديك������ة. وقد كان نتيجة 

للمق������ام �ل������ذي يحتله في �لريف َمْن لهم قوة بدنية، �لحكم في كل �لمنازعات، �إذ كان ي�شع 

ركان ويتلو قر�ر�ته باأ�شلوب ونبرة ال تقبلن �لنق�ض �أو �ال�شتئناف. كان  قبعت������ه في �أحد �الأ

د�ئم������ًا عل������ى �أتم ��شتعد�د لقتال �أو لحفلة �شمر، وقد غلب حب �لعبث على �ل�شر في طبعه. 

وعل������ى �لرغم مما فيه من ق�شوة منفرة، فاإن له ميًل و��شح������ًا �إلى �لمز�ج و�لمد�عبة. وقد 

على، وكان يطوف  وه مثلهم �الأ ربعة من رفاق������ه �لمخل�شين على �شاكلته؛ عداّ
كان ثلث������ة �أو �أ

�لمنطق������ة كلها على ر�أ�شهم، يح�شر كل م�شهد م������ن م�شاهد �لنز�ع �أو �ل�شمر. وتميزه في 

�لج������و �لبارد قبعته �لفر�ئية �لمثبت عليها بخي������لء ذيل ثعلب؛ وحينما لمح �لنا�ض في �أحد 

�شد�ء،  �جتماعاته������م ه������ذه �ل�شارة �لمعروفة من بعيد وهي تخفق بين ثل������ة من �لفر�شان �الأ

وقفو� ينظرون تاأهبًا لم�شاهدة عر�ك ما. ويمكن �أحيانًا �شماع حا�شيته وهم يرون م�شرعين 

؛ 
)17(
بج������و�ر �لبي������وت �لريفية عند منت�شف �لليل يهتفون وين�شدون مث������ل جند دون كو�شاك

وكانت �لن�شاء من �لعجائز �للو�تي كان �لذعر يوقظهن من نومهن ين�شتن هنيهة حتى يزول 

�ل�ش������وت �لمار ثم يقلن: نع������م، ها قد مراّ بونز وع�شابته. لقد نظر �إليه �لجير�ن نظرة مزيج 

عجاب و�لت�شامح. وكلما حدت في �لجو�ر �شمر �شاخب �أو �شجار ريفي،  م������ن �لخوف و�الإ

هزو� روؤو�شهم و�أكدو� �أن بروم بونز كان ور�ءه.
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وكان ه������ذ� �لبطل �لمتهور قد �ختار منذ مدة كاترين������ا �ليانعة لتكون ذريعة لمغامر�ته 

�لجريئ������ة؛ ومع �أن مد�عباته �لغر�مية كانت في رقتها كمد�عبات وملطفات �لدب، فقد كان 

مه نحوها كان بمنزلة  ن تقداّ
يهم�������ض �أنها ل������م تكن تحبط �آماله ب�شكل قاطع. ومن �لموؤك������د �أ

تحذي������ر للمر�شحين من مناف�شي������ه، �لذين لم ي�شعرو� باأي رغبة ف������ي �عتر��ض طريق �أ�شد 

ثناء لهوه �لغر�مي باالبتعاد، حتى �إنه حينما كان ي�شاهد ح�شانه مربوطًا �إلى جد�ر 
ف������ي �أ

ن �شيدهم في �لد�خل يتودد �إلى 
حد )وكان هذ� دلي������ل �أكيد على �أ ف������ان تا�شل في ليالي �الأ

�ض وينقلون حربهم �إلى 
محبوبته، �أو »يغازلها« كما يقولون(، كان جميع �لخطاب يمرون بياأ

مو�قع �أخرى.

ه������ذ� هو �لخ�شم �ل�شديد �ل������ذي كان على كرين مناف�شته. ونج������د، حين �أخذنا جميع 

�شياء في �لح�شبان، �أنه حتى من كان �أ�شد عودً� من كرين �شوف ين�شحب من �لمناف�شة  �الأ

و�أنه من كان �أكثر منه حكمة �شوف ييئ�ض من منازلته. لكن طبع كرين كان يتكون من مزيج 

جي������د من �لمرونة و�ل�شدة مع������ًا؛ فقد كان في �شكله وروحه كالع�شا �لمطو�ع �ل�شلبة، لينة 

وقا�شية؛ فمع �أنه قد ينثني فاإنه ال ينك�شر، ومع �أنه ينحني تحت تاأثير �أدنى �ل�شغوط، فاإنه 

بمجرد زو�ل �ل�شغوط يرجع وينت�شب ثانية، ويرفع ر�أ�شه �شامخًا كعادته.

، مثل �لمحب  ن �لنداّ
ه، فه������ذ� �شرب من �لجنون، الأ مام نداّ

�أم������ا �أن يدخل �ل�شاحة علنًا �أ

، ال ينازع في حب������ه. لذلك بادر �إيكابور خل�ش������ة وبطريقة �إيحاء حذر. 
)18(
�لعا�ش������ف �أخيل

فتح������ت غطاء �شخ�ض بو�شفه معلمًا للغناء قام بعدة زيار�ت للبيت �لريفي. ولم يكن هنالك 

ما يخ�شاه من تدخل �لو�لدين، و�للذين قد ي�شكلن عادة عقبة كاأد�ء في طريق �لعا�شقين. 

كان بول������ت فان تا�شل �إن�شانًا ب�شيطًا ومتحررً�. �أحب �بنته حتى �أكثر من غليونه، وب�شفته 

رجًل منطقيًا و�أبًا ممتازً� ترك البنته �لحبل على �لغارب في كل �شيء. �أما زوجته �ل�شهيرة 

�شغي������رة �لحجم فقد كان لها �أي�شًا من �أم������ور �لبيت و�أمور �لطيور �لد�جنة ما يكفي لملء 

وز هي حيو�نات حمقاء ولذلك وجبت �لعناية بها،  ن �لبط و�الإ
وقتها، وقد كانت تردد بحكمة �أ

�أم������ا �لبنات فيمكن �أن يعتنين باأنف�شهن. وهكذ� وحينما كانت �ل�شيدة �لن�شيطة منهمكة في 
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�أعمال �لبيت �أو في ت�شغيل عجلة �لغزل في �أحد �أركان �ل�شرفة، كان بولت طيب �لقلب يجل�ض 

خر، يرقب ح������ركات محارب خ�شبي �شغير في كل يد  يدخ������ن غليون �لم�شاء في �لركن �الآ

ثناء، كان �إيكابور يقوم 
من يديه �شيف يحارب �لريح ب�شر�وة فوق قمة �لمخزن. في هذه �الأ

بمحاول������ة ك�شب �البنة، حينما يجل�شان بجانب �لنبع تح������ت �شجرة �لدرد�ر �لعظيمة �أو حينم� 

حاديث �لعا�شقين. يتم�شيان في �لطريق عند �لغ�شق، في تلك �ل�شاعة �لملئمة الأ

�أنا ال �أدعي �لعلم بكيفية غزو وك�شب قلوب �لن�شاء. فقد كانتا بالن�شبة لي د�ئمًا م�شاألتين 

و بابًا ينفذ �إليهن من 
عجاب. يبدو �أن لبع�شه������ن نقطة �شعف و�حدة، �أ تثي������ر�ن �لحيرة و�الإ

خ������ر �آالف �لمجر�ت، ويمكن �شيدهن ب������اآالف �لطر�ئق  خلل������ه؛ في حي������ن �أن لبع�شهن �الآ

ول يمثل �نت�شارً� كبيرً� للبر�عة، لكن �الحتفاظ بمن هن  �لمتعددة. ال�شك �أن �لفوز بالنوع �الأ

ن على �لمرء �لذود عن ح�شنه عند كل باب  من �لنوع �لثاني يدل على عظمته �أكبر، وذلك الأ

و�شب������اك. �إن �لذي ي�شتولي على قلوب �ألف من �لن�شاء �لعاديات لجدير ب�شيء من �ل�شيت، 

ولك������ن م������ن يبقى متربعًا بثبات على قلب فتاة لعوب هو بط������ل بالفعل. ومن �لموؤكد �أن ذلك 

ال ينطب������ق على حالة بروم بونز �ل�شهي������ر، �إذ �إنه منذ �للحظة �لتي بد�أ فيها كرين مبادر�ته، 

ول ب�شكل و��شح؛ �إذ لم يعد ح�شانه يرى مربوطًا �إلى �لجد�ر في ليالي 
قلت �هتمامات �الأ

حد. وقد ن�شاأ تدريجيًا نز�ع مميت بينه وبين مدر�ض �شليبي هولو. �الأ

مر  كان بروم �لذي يوجد في طبعه �شيء من �شمات �لفور�شية �لقا�شية، يحبذ �إي�شال �الأ

�إل������ى حد �لحرب �لمعلنة وي�شوي تناف�شهما على �ل�شي������دة ح�شب طريقة �لفر�شان �لقد�مى 

ي عن طريق �لنز�ل �لفردي. لكن �إيكابور كان 
كثرهم �إيجازً�- �أ

�لذين هم �أب�شط �لمنطقيين و�أ

يعي تمامًا عظمة قوة خ�شمه ولذلك لم يدخل في نز�ع معه. فقد علم بتبجح بونز، باأنه �شوف 

»يطوي مدير �لمدر�شة وي�شعه على �لرف«، ولذلك فقد كان �أحر�ض من �أن يتيح له �لفر�شة. 

�شل������وب �لم�شالم �لعنيد فيه كثير من �ال�شتفز�ز، فل������م يترك لبروم �أي خيار �شوى  وه������ذ� �الأ

العيب �لريفية �لمتاأ�شلة في طبع������ه و�أن يطلي على مناف�شة �لحيل  �أن ي�شتعي������ن بر�شي������د �الأ

�لبد�ئية �لمح�شو�شة. وقد �أ�شبح �أيكابود مو�شع �ل�شخرية �لهزلية لبونز وع�شابته �لمكونة 
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و� مدر�شته �لغنائية بالدخان عن طريق  من، وملأ �شد�ء. لقد غزو� م�شكنه �الآ من �لفر�شان �الأ

غ�شان �لمربطة  �إغلق �لمدخنة؛ و�قتحمو� �لمدر�شة ليًل، على �لرغم من قوة تح�شينها باالأ

�شًا على عقب، حتى �إنَّ مدير �لمدر�شة �لم�شكين �أخذ يظن 
�شياء ر�أ و�أوتار �لنو�فذ؛ وقلبو� �الأ

�أن جمي������ع �شحرة �لمنطقة قد عقدو� �جتماعاتهم هنالك. لكن �لذي �أزعجه �أكثر من ذلك �أن 

بروم �نتهز كل �لفر�ض ليهزئه �أمام محبوبته؛ فقد كان له كلب لعين علمه �لنو�ح بطريقة بالغة 

نا�شيد �لدينية. يكابور في تدري�شها �الأ �ل�شخف وقدمه مناف�شًا الإ

ة من �لزم������ن دون �أن يطر�أ �أي تغير ملمو�ض في  مور على هذه �لحال مداّ
و��شتم������رت �الأ

يام �لخريف �لجميل������ة، جل�ض �إيكابور غارقًا 
ح������ال �لقوتين �لمتنازعتي������ن. في ع�شر �أحد �أ

دبي  ف������ي �لتفكير ومتربعًا عل������ى �لكر�شي �لعالي �لذي كان يرقب منه عادة �أحو�ل عالمه �الأ

�ل�شغي������ر. كانت في يده مقرعة يلوم به������ا، وكاأنها �شولجان يمثل �شلطته �ال�شتبد�دية؛ �أما 

ع�ش������ا �لعد�لة فقد �تكاأت على ثلثة م�شامير خل������ف عر�شه نذير رعب د�ئم لفاعلي �ل�شر. 

ويمكن �أن نرى على �لطاولة �أمامه عدة مو�د محظورة و�أ�شلحة ممنوعة، مثل حبات �لتفاح 

طفال و�لدمى و�أقفا�ض �لع�شافي������ر و�أ�شر�ب كاملة من ديكة  �لماأك������ول ن�شفها وبن������ادق �الأ

�شقياء �لك�شالى. يبدو �أن فع������ًل عاداًل مخيفًا قد  والد �الأ لع������اب �لورقية، وجدها م������ع �الأ �الأ

ن تلمذته جميعًا كانو� يكباّون بن�شاط على كتبهم �أو يتهام�شون وعيونهم 
ً�، وذلك الأ ������ذ تواّ نفاّ

ترقب �لمدير بحذر، وقد خياّم على غرفة �ل�شف جو من �لهدوء �ل�شاخب. لكنه ُقوِطع فجاأة 

بظه������ور زنجي يرتدي جاكيتًا وبنطااًل من ن�شالة �لكت������اب وبقية من قبعة مدورة مثل طاقية 

، يمتطي �شهوة مهر هزيل متوح�ض ن�شف محطم، وقد تحكم به عن طريق حبل 
)19(
ميركري

��شتخدم������ه كر�شن. جاء يتمتم �إلى باب �لمدر�شة بدعوة موجهة �إلى �إيكابور لح�شور حفلة 

�شم������ر، �أو »حفل ر�ق�ض« �شيقام ذلك �لم�شاء في بيت بالتو�ض فان تا�شل. وبعد �أن �أو�شل 

خذ يتحدث بلغة رفيعة، كما يميل �لزنوج �إلى 
ر�شالت������ه بطريقة توحي باأهمية �لمهمة، وقد �أ

�لت�ش������رف في مثل هذه �لمهم������ات �لب�شيطة، �نطلق قاطعًا �لج������دول و�شوهد وهو يت�شلق 

�لو�دي ب�شرعة مفعمًا باأهمية وعجلة �لمهمة.
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ر  خر. ُمراّ
دب������ت �لحيوية و�ل�شجيج بعدها في غرفة �ل�شف �لهادئة في ذلك �لوقت �لمتاأ

�لتلميذ على درو�شهم ب�شرعة دون �لتوقف عند �لم�شائل �ل�شخيفة. كما قفز �لطلبة �لفطناء 

خر على موؤخر�تهم كي يزيدو�  عن ن�شفها بجر�أة. �أما �لمبطئون فقد �شربو� بين �لحين و�الآ

و كي يتخط������و� �إحدى �لكلمات �لكبيرة. �ألقيت �لكت������ب جانبًا، وتركت دون 
م������ن �شرعتهم �أ

ن تعاد �إلى �لرفوف، وقلب������ت �لمحابر و�أ�شقطت �لمقاعد و�أطلق �شر�ح �لمدر�شة جميعها 
�أ

�شاع������ة قبل �لوقت �لمعتاد، وتدفق �لتلميذ مث������ل فيالق من �لعفاريت �ل�شغيرة ي�شرخون 

ويتر�ك�شون في �لربوع �لخ�شر�ء فرحين بتحريرهم �لمبكر.

قل في تزيي������ن نف�شه، يفر�شي �أف�شل بدالته  ن ن�شف �شاعة على �الأ م�ش������ى �إيكابور �الآ
�أ

وينظفه������ا، وهي في �لو�قع �لبدلة �لوحيدة لديه، ذ�ت لون �أ�شود مغر، وي�شلح ملمحه �أمام 

مر�آة �شغيرة مك�شورة كانت معلقة في �لمدر�شة. وحتى يظهر �أمام محبوبته بمظهر �لفار�ض 

�لحق، ��شتعار ح�شانًا من �لمز�رع �لذي كان يقيم عنده، وهو رجل هولندي عجوز ع�شبي 

�لم������ز�ج ��شمه هان�ض فان ربر، و�متطاه ب�شهامة وم�شى كالفار�ض �لذي ين�شد �لمغامر�ت. 

لكنه يتوجب علي، وعلى غر�ر ما في روح �لق�شة �لرومان�شية �لحقة، �أن �أقدم بع�ض �لو�شف 

لهيئة ومعد�ت بطلنا وح�شانه. كان �لحيو�ن �لذي ركب ح�شان حرث هزيل قد نفذ كل �شيء 

منه �شوى �شر��شته. كان م�شن������ى �أ�شعث، رقبته كرقبة �ل�شاة ور�أ�شه كالمطرقة. كان �شعر 

ي �للون مت�شابكًا كالعقد �ل�شوكية. فقدت �إح������دى عينيه بوؤبوؤها، وكانت 
عرف������ه وذيله �ش������د�أ

خرى فقد كان لها لمعان عين �شيطان حقيقي. ومع ذلك، فيبدو �أنه  محملقة و�شبحية؛ �أما �الأ

كانت له قوة ومتانة في �أيامه �لخالية كما نفهم من ��شمه، ملح �لبارود. لقد كان في �لو�قع 

�لح�ش������ان �لمف�شل لدى مالكه �شاحب �لمز�ج �لع�شبي، فان ربر، �لذي كان ر�كبًا �شر�شًا 

غلب �لظن، قد نفخ من روحه في هذ� �لحيو�ن؛ �إذ مع �أنه يبدو طاعنًا ون�شف محطم 
و�لذي، �أ

فاإن فيه من �ل�شيطانية �أكثر مما في �أي مهرة �شغيرة في �لمنطقة كلها.

وق������د كان �إيكابور ر�كبًا منا�شبًا لمثل هذ� �لح�شان. و�متطى ركابه �لمرتفع، مما جعل 

ركبتي������ه ت�شلن �إلى ما يقرب من حنو �ل�شرج. �مت������د مرفقاه �لحاد�ن �إلى �لخلف كاأنهما 
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مرفقا جر�دة. حمل �شوطه ب�ش������كل عمودي كاأنه �شولجان؛ وحينما هرول �لح�شان كانت 

نفه، �إذ هذ� ما يمكن 
جنحة. تدلت حت������ى حافة �أ حرك������ة ذر�عي������ه �شبيهة بخفوق زوج من �الأ

�شود  ت�شميت������ه قطاع جبهته �ل�شغير، قبعة �شوف �شغي������رة؛ كما �متدت �أطر�ف معطفه �الأ

حتى ذيل �لح�شان تقريبًا. هكذ� كان مظهر �إيكابور وح�شانه حينما خرجا من بو�بة هان�ض 

فان ربر؛ كان منظره كمنظر �ل�شبح �لذي قلما ن�شادف مثله في و�شح �لنهار.

كان، كما قلنا، يومًا خريفيًا جميًل؛ فال�شماء كانت �شافية وهادئة، وقد �رتدت �لطبيعة 

تل������ك �لحلة �لذهبية �لثرية �لتي تذكرنا د�ئمًا بفكرة �لوف������رة. لب�شت �لغابات �لبني �لهادئ 

كثر ط������ر�وة �شبغات برتقالية  �شجار �الأ �شف������ر، في حين حفر �ل�شقيع ف������ي بع�ض �الأ و�الأ

وبنف�شجية وحمر�ء المعة. وبد�أت �أ�شر�ب من �لبط �لبري �لعائم تحلاّق على �رتفاع كبير في 

�ل�شم������اء، ويمكن �شماع �شوت �ل�شنجاب م������ن ب�شاتين �لجوز �لز�ني و�لقادي، كما ي�شمع 

خرى في حقل �لجذ�مة �لمجاور. �شفير طائر �ل�شلوى �لحزين بين �لفينة و�الأ

كان������ت �لطيور �ل�شغي������رة تلتهم والئم �لود�ع، تتطاير في غم������رة مرحها وتغرد وتمرح 

عه.  يكة ومن �شجرة �إلى �شج������رة، وكانت كثيرة �لحركة لوفرة محيطها وتنواّ
يكة �إلى �أ

م������ن �أ

مين، وه������و �ل�شيد �لمف�شل لدى �ل�شيادي������ن �لفتيان، بغنائه  لكن هنال������ك طائر �لحناء �الأ

�ل�شاخ������ب �لمتذمر. كما كان هنالك �ل�شحرور �لمغ������رد طائرً� في �شحب �شود�ء، و�لفز�ع 

ذهب������ي �لجناحين قرمزي �ل�شدر، �شاحب �لحنج������رة �ل�شود�ء �لعري�شة، ر�ئع �لري�ض، ثم 

�شفر وقبعته �لري�شية  حمر وطرف ذيله باالأ رز �لمزرك�شة �أطر�ف جناحيه باللون �الأ طائر �الأ

زرق �لفاتح، وما تحته  حمق �ل�شاخب بمعطفه ذي �للون �الأ زرق، ذلك �الأ �ل�شغيرة، و�لزرياب �الأ

من ملب�ض بي�شاء، ي�شيح ويتمتم ويومئ بر�أ�شه ويهتز وينحني ويتظاهر باأنه على وفاق مع 

يكة.   جميع �لطيور �ل�شادية في �الأ

ثناء هرولة �إيكاب������ور �لبطيئة في رحلته، كانت عيناه �للت������ان ترمقان كل ما يمكن 
وف������ي �أ

. ر�أى في جميع 
)20(
طبخه من �لخير�ت �لمحيطة، تتجوالن ب�شرور فوق كنوز �لخريف �لطيبة

�شجار، وبع�شها قد  �لجو�نب كمي������ات �شا�شعة من �لتفاح، بع�شها يتدلى بوفرة وثقل من �الأ
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�ض في �أكو�م وفيرة من  جل �إر�شالها �إلى �ل�شوق، وبع�شها كداّ
جمع في �شلت وبر�ميل من �أ

�أج������ل ع�شرها. على مقربة لمح حقواًل ف�شيحة من �ل������ذرة �لهندية، بعر�ني�شها �لذهبية �لتي 

�شفر  تطل من بين �شعرها �لليفي، وتب�شر باأنو�ع من �لكعك و�لحلويات، ثم حبات �ليقطين �الأ

������ه بطونها �لجميلة �لمدورة �شطر �ل�شم�ض، وتعد باأفخر �أنو�ع �لفطائر.  �لجاثمة تحتها، توجاّ

م������راّ بعدها بحقول �لحنطة �ل�شود�ء �لمنع�شة، �لت������ي تفوح بر�ئحة �أقر��ض ع�شل �لنحل. لما 

ر�آه������ا ت�شلل������ت فكرة �أكل كعك �للب������ن و�لبي�ض �للذيذ �لمغمو�ض جيدً� ف������ي �لزبدة و�لمك�شو 

بالع�شل �أو دب�ض �ل�شكر، �لم�شنوع بيد كاترينا فان تا�شل �ل�شغيرة �لمنونة �لناعمة.

فكار �لحلوة »و�لتوقعات �لمع�شولة« على �شفوح  وهكذ� �شار مغذيًا عقل������ه بكثير من �الأ

مجموع������ة من �لتلل �لمطلة على بع�ض �أجمل م�شاهد �لهد�شون �لعظيم. دحرجت �ل�شم�ض 

قر�شه������ا �لعري�ض بانحد�ر تدريجي نحو �لغرب. ظه������ر �شدر منطقة �لتابان زي �لعري�ض 

حد  زرق الأ خ������ر �لظل �الأ ن تموجًا لطيفًا ه������زاّ و�أطال بين �لحين و�الآ
المع������ًا و�شاكن������ًا، غير �أ

�لجب������ال �لنائية. بع�ض �ل�شحب �لكهرمانية �شحبت في �ل�شماء، دون �أن تحركها هبة هو�ء 

فق ذهبيًا ناعمًا، يتحول تدريجيًا �إلى لون تفاحي �أخ�شر �شاٍف، ومنه 
و�حدة. كان لون �الأ

زرق �ل�شماوي �لقاتم. �شقط �شعاع متبقٍّ عل������ى �لقمم �لحرجية للجرف �لتي علت  �إل������ى �الأ

لو�ن �لرمادي������ة و�لبنف�شجية �لد�كنة لجو�نبها  بع�������ض جو�نب �لنهر، فاأعطى عمقًا �أكبر للأ

�ل�شخري������ة، كما كان هنالك مركب �شر�عي ي�شي������ر بتثاقل على بعد، ينحدر ببطء مع �لمد، 

و�شر�ع������ه يتدلى على �ل�شاري دون فائ������دة. وحينما لمع طيف �ل�شماء منعك�شًا على �شطح 

�لماء �ل�شاكن، بد�أ �لمركب وكاأنه معلاّق في �لف�شاء.

كان �لوق������ت يقترب من �لم�شاء حينما و�ش������ل �إيكابور قلعة بالتو�ض تا�شل �لتي وجدها 

تعج بكبرياء وورود �لمنطق������ة �لمجاورة. ر�أى �لمز�رعين عجائز هزيلين وجوههم كالجلود 

ف������ي معاطف وملب�ض م�شنوع������ة باأيديهم وجو�رب زرقاء و�أحذي������ة �شخمة باأبازيم معدنية 

متينة. كانت �شغيرة و��شعة �لخ�شر، وتنانير م�شنوعة في بيوتهن بالمق�شات و�لدبابي�ض، 

لهن جيوب خارجية من قما�ض قطني فاتح. ثم جاءت فتيات ممتلئات �لج�شم، بملب�ض عتيقة 
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�لطر�ز كملب�ض �أمهاتهن، با�شتثناء وجود قبعة ق�شية �أو و�شاح جميل �أو ربما عباءة بي�شاء 

بناء كانو� في معاطف ق�شيرة مربعة تر�شعها �شفوف من  �أظهرت تاأثير �لمدنية عليهن. �الأ

يام، وال�شياّما 
زر�ر �لنحا�شية �لكبي������رة، كان �شعرهم م�شرحًا كما هي �لعادة في تلك �الأ �الأ

ه  جل تلك �لغاية، و�لذي كانت تعداّ
نقلي�ض من �أ �أولئك �لذين ��شتطاعو� �لح�شول على جلد �الأ

�لمنطقة كلها مغذيًا جيدً� ومقويًا لل�شعر.  

وال �أ�شتطيع �لتوق������ف طويًل لو�شف عالم �لملذ�ت �لذي تفجر في خلد بطلنا �لمفتون، 

حينم������ا دخ������ل �ل�شالة �لكبرى في ق�شر ف������ان تا�شل. لي�شت �أ�ش������ر�ب �لفتيات �لممتلئات، 

بحلله������ن �لفاخرة من �أحمر و�أبي�ض، ب������ل �لملذ�ت �لوفيرة للطاولة �لهولندية �لريفية �لحقة: 

طباق �لمكد�ش������ة بجميع �أنو�ع �لكعك �لتي ال تو�ش������ف، و�لتي تجيد �شنعها ربات  تل������ك �الأ

�لبي������وت �لهولنديات �لخبير�ت فح�شب. كانت هنالك كعكة �لدونت �لمتينة، ثم كعكة �لدونت 

كثر طر�وة، ثم كعكة �لكرولر �له�شة �لمنك�شرة ب�شهولة، وكعكة محلة، وكعكات �لغريبة،  �الأ

وكعكات �لزنجبيل، وكعكات �لع�شل، وجميع �أنو�ع �لكعكات. ثم هنالك فطائر �لتفاح وفطائر 

�ل������در�ق وفطائر �ليقطين؛ ف�شًل عن �شر�ئح �لهام ولحم �لعجل �لمدخن، ثم �شمك �ل�شابل 

جا�ض  طباق �شهية من �لخوخ �لمحفوظ و�لدر�ق و�الإ
�لم�شوي و�لدجاج �لمحم������ر. وكذلك �أ

و�ل�شفرجل، وزب������ادي �لحليب و�لق�شطة، وجميعها مرتبة بفو�شوي������ة تمامًا كما و�شفتها. 

وكان �إبري������ق �ل�شاي �لكبير ير�ش������ل �شحابات بخاره من منت�شفها- ليتني �أ�شتطيع و�شف 

كل �شيء بدقة. لم يبق لدي ما يكفي من �لنف�ض و�لوقت لو�شف �لمائدة كما ت�شتحق، كما 

ما �إيكابور فلم يكن على �لعجلة �لتي كان عليها موؤرخه، 
كمال �لق�شة. �أ نن������ي في �شغف الإ

�أ

بل �أعطى كًل من هذه �لطيبات حقه �لكامل.

�شياء �للذيذة،  كان �إن�شانًا طيبًا و�شكورً�، فقد �ت�شع قلبه بالقدر �لذي �متلأ ج�شده باالأ

كل كما ترتفع في غيره بال�ش������رب، ولم ي�شتطع �إال �أن يحلق 
و�رتفع������ت روحه �لمعنوية باالأ

يام مالكًا  مكان �أن ي�شبح يومًا م������ن �الأ كل، ويبته������ج الإ
بعيني������ه �لو��شعتي������ن حوله حينما ياأ

له������ذ� �لم�شهد �لر�ئع و�لثر�ء �ل������ذي ال يكاد يو�شف. ثم فكر كيف �شيدير ظهره عما قريب 
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للمدر�ش������ة �لقديمة، وكيف �شي�شرخ هان�ض فان ربر وكل م�شيف بخيل، وكيف �شيركل �أي 

�شتاذ متجول خارج �لباب �إذ� ما تجر�أ وخاطبه بالرفيق.
�أ

ر و�شعيد  تم�شى بالتو�ض فان تا�شل �لعجوز بين �شيوفه بوجه متفتح بالر�شا و�لمرح، مدواّ

كقم������ر �لح�شاد. وكانت ترحيباته �لكريمة ق�شيرة لكنها معبرة، حيث �كتفى بم�شافحة يد 

�أو ربتة كتف �أو �شحكة عالية �أو دعوة ملحة للنا�ض »لمد �أيديهم وللتف�شل«.

و �لقاعة �لعامة تدعو �لنا�ض �إلى �لرق�ض. كان �لمو�شيقار 
ثم بد�أت �لمو�شيقا من �لغرفة �أ

ورك�شت������ر� �لمتنقلة في جميع �أرجاء  زنجيًا عج������وزً� يك�شو �ل�شيب ر�أ�شه، وكان بمنزلة �الأ

�لمنطق������ة مدة ن�شف قرن. وكانت �آلت������ه قديمة وبالية مثل �شاحبها. �أم�شى معظم وقته في 

�لعزف على وترين �أو ثلثة، ي�شاحب كل حركة �نحناءة بهزة من ر�أ�شه، وكان ينحني حتى 

ر�ض حين دخول ثنائي جديد. ر�ض، وي�شرب قدمه باالأ يكاد ي�شل �الأ

وقد تباه������ى �إيكابور برق�شه مثل تباهيه بقدر�ته �ل�شوتي������ة. لم يبق و�شل من �أو�شاله 

وال ع������رق من عروقه �شاكن������ًا؛ وحينما ترى �أجز�ء هيكله �لمت�ش������ل بع�شها ببع�ض ب�شكل 

 نف�شه، ملك 
)21(
مهله������ل في حركة وقف������ز د�ئمين في �أرجاء �لغرفة تظن �أن �لقدي�������ض فيت�ض

�لرق�������ض �لمقد�ض، �أخذ يوؤدي عرو�شًا �أمام������ك �شخ�شيًا. �أعجب به جميع �لزنوج، من كل 

نون هرمًا من �لوجوه  حجام، �لذين تجمعو� من �لمزرعة و�لمنطقة ووقفو� يكواّ
عم������ار و�الأ �الأ

�لبر�ق������ة �ل�شود�ء على كل باب و�شباك، يرقبون �لم�شهد ب�شرور، ويطوفون بحبات عيونهم 

ذن. كيف يمكن  ذن حت������ى �الأ �لبي�ش������اء، ويبرزون �شفوف������ًا �شاحكة من �لعاج تمتد من �الأ

ن يكون �إال مفعمًا بالحيوية و�لبهجة. لق������د كانت محبوبة قلبه �شريكته 
لمعاق������ب �لتلمذة �أ

ف������ي �لرق�ض، وقد تب�شم������ت بحنواّ ��شتجابة لنظر�ته �لغر�مية، ف������ي حين جل�ض بروم بونز، 

ركان. �لم�شروب بالمحبة و�لغيرة �ل�شديدتين، وحيدً� في �أحد �الأ

كثر ن�شجًا،  حينم������ا �نتهى �لرق�ض، وجد �إيكابور نف�شه ينجذب �إل������ى ثلة من �لنا�ض �الأ

دون �أحاديث  كبر يدخنون في �إحدى نهايات �ل�شرفة، يرداّ
�لذين جل�شو� مع فان تا�ش������ل �الأ

يام �لما�شية وي�شردون ق�ش�شًا طويلة حول �لحرب. �الأ
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ماكن �لمف�شلة كثيرً�، وهي  وكان������ت هذه �لمنطقة في �لوقت �لذي �أتحدث عنه �أح������د �الأ

مريكية بالقرب منها  حد�ث و�لرجال �لعظماء. لقد �لتق������ت �لخطوط �لبريطانية و�الأ تع������ج باالأ

ها �للجئون و�لمحاربون وجميع �أنو�ع  ماّ
خلل �لحرب، ولذلك فقد كانت م�شرحًا للغزو، و�أ

فر�ش������ان �لحدود. وق������د مراّ وقت كاف ليمكن كل ر�ٍو من �أن يلب�������ض حكاية ما ينا�شبها من 

�لخيال، ومن �أن يجعل نف�شه، ب�شبب غمو�ض ما يتذكر، بطل كل مغامرة.

كانت هنالك ق�شة دفيو مارتلنج وهو هولندي �شخم ذو لحية زرقاء كان على و�شك �لتغلب 

عل������ى فرغاطة بريطانية بمدفع حديدي قديم عي������ار ت�شعة �أرطال من ح�شن طيني، لوال �نفجار 

نه  مدفع������ه في �لطلقة �ل�شاد�شة. ثم هنالك رجل كبير ف������ي �ل�شن �شوف نبقي ��شمه مجهواًل، الأ

، ب�شبب 
)22(
ى في معركة و�يت بينز �شيٌد هولنديٌّ ثريٌّ ال ن�شتطيع ذكر ��شمه بب�شاطة، كان قد تلقاّ

بر�عته في فن �لدفاع، طلقة بندقية ب�شيفه �ل�شغير، وقد �شعر بها بكل تاأكيد ت�شطدم بالفوالذ 

ظهار �ل�شيف �لذي  ي وقت الإ
وتنزل������ق عن �لمقب�ض: وحتى يثبت �شحة ذلك كان م�شتعدً� في �أ

كان مقب�شه مثنيًا قليًل. ثم كان هناك كثير ممن كانت لهم عظمة مماثلة في �ل�شاحة، وقد كان 

ن له �شلعًا كبيرً� في �إنهاء �لحرب �إلى نهايتها �ل�شعيدة.
كل و�حد منهم مقتنعًا باأ

رو�ح �لتي تلت.  �شب������اح و�الأ ولك������ن هذه كلها ل������م تكن �شيئًا بالمقارنة م������ع حكايات �الأ

�شطورية من ه������ذ� �لنوع. �إن �لحكايات �لمحلية و�لخيالية تترعرع 
ى بكنوز �أ و�لمنطق������ة ملأ

جي������دً� في هذه �لمعت������زالت �لمك�شوة و�لم�شتوطن������ة منذ �لقدم. لكنها تد��������ض تحت �أقد�م 

خرى. علوة على ذلك،  �لجماع������ات �لمتنقلة �لتي توؤلف �شكان غالبية مناطقنا �لريفي������ة �الأ

ولى  �شب������اح في معظم قر�نا، �إذ �إنها ما ت������كاد ت�شحو من غفوتها �الأ
ال يوج������د ت�شجيع للأ

�شباح  حياء عن �لديار، و�إذ� ما ��شتيقظت �الأ
وتتقلب في قبورها، حتى يرحل �أ�شدقاوؤها �الأ

ف������ي �لليل وتم�شت فاإنها لن تجد من تعرفه كي تزوره. وربما يكون هذ� هو �ل�شبب في قلة 

�شباح �إالاّ في �لتجمعات �لهولندية �لتي تاأ�ش�شت منذ �لقدم.
�شماعنا عن �الأ

لك������ن �ل�شبب �لمبا�شر ف������ي �نت�شار �لق�ش�ض �لخيالية في ه������ذه �لبقاع يرجع من دون 

�ش������ك �إلى منطق������ة �شليبي هولو نف�شها. فهناك عدوى في �لهو�ء �لذي يهب في تلك �لمنطقة 
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ح������لم و�لت�شور�ت �أثَّر في جميع �لمنطقة. كان كثير من  �لم�شكون������ة. لقد نفثت جوً� من �الأ

�ش������كان �شليبي هولو موجودين في حفل فان تا�شل، وكالع������ادة كانو� يق�شون �أ�شاطيرهم 

�لخارقة و�لمريعة. �ُشِرَد كثير من �لحكايات حول مو�كب �لدفن و�شرخات �لحزن و�لعويل 

 و�لتي ما ز�لت 
)23(
�لت������ي ت�شمع وترى عند �ل�شجرة �لعظيمة �لتي �أخذ عندها �لر�ئد �أندريه

موجودة في �لمنطقة. كما ذكرت �لمر�أة ذ�ت �لملب�ض �لبي�شاء �لتي الزمت �لو�دي �لمظلم 

عند �شخرة �لغر�ب، و�لتي �شمعت غالبًا ت�شرخ في ليالي �ل�شتاء قبل حلول �لعا�شفة، حيث 

كبر من �لق�ش�ض خ�ش�ض لل�شبح �لمف�شل  كان������ت قد ماتت هنالك في �لثلج. لكن �لجزء �الأ

ف������ي �شليبي هولو، وهو �لفار�ض �لذي ال ر�أ�ض ل������ه، و�لذي كان قد �شمع عدة مر�ت موؤخرً� 

يجوب �لجيرة؛ كما قيل �إنه كان يربط ح�شانه ليًل بين �لقبور في �شاحة �لكني�شة.

قامة �لمف�شل  ن �لمكان �لمنعزل �لذي تقع فيه هذه �لكني�ش������ة جعلها مكان �الإ
ويب������دو �أ

بة. فهي تقع على ه�شبة محاطة باأ�شجار �لخرنوب و�لدرد�ء �ل�شاهقة، تلمع  رو�ح �لمعذاّ للأ

م������ن بينها بتو��شع جدر�نها �لمطرو�شة جيدً�؛ وه������ي مثل �لنقاء �لم�شيحي حين ت�شع من 

ماكن �لمنعزلة. ت�شلها تلة خفيفة �النحد�ر ب�شطح �شفيحة ف�شية من �لماء،  بي������ن ظلل �الأ

�شجار عالية يمكن �لنظر من خللها �إلى تلل �لهد�شون �لزرقاء. من ينظر �إلى 
وتحاذيها �أ

مو�ت  �شاحته������ا �لع�شبية، �لتي تتمدد فوقها �أ�شعة �ل�شم�������ض كاأنها تنام بهدوء، يظن �أن �الأ

قل. على �أحد جو�ن������ب �لكني�شة تمتد وحدة حرجية و��شعة،  يجتمع������ون ب�شلم هنا على �الأ

يزمجر بجو�رها جدول كبير بين �ل�شخور �لمتك�شرة وجذوع �ل�شجر �ل�شاقطة. فوق جزء 

عمي������ق مظلم من �لغدير، وعلى مقربة من �لكني�شة، �أقيم قديمًا ج�شر خ�شبي. كان �لج�شر 

�شجار �لتي تعلوهما، و�لتي ت�شفي عليهما جوً� من  و�لطريق �لموؤدية �إليه مظللين بكثافة �الأ

�لظلم������ة حتى في و�شع �لنهار. �أما ف������ي �لليل فتحدث ظلمًا مرعبًا. كان ذلك �أحد �لماآوي 

�لمف�شل������ة للفار�ض �لذي ال ر�أ�ض له، و�لمكان �ل������ذي قوبل فيه كثيرً�. ثم تليت حكاية بر�ور 

�شباح؛ قيل �إنه قابل �لفار�ض حين عودته من 
�لعج������وز، وهو �أكثر �لنا�ض �شكًا في وجود �الأ

جمة، فوق �لتلة  يك������ة و�الأ غزوت������ه �شليبي هولو، و�أجب������ر �أن يركب خلفه. وقد �شار� فوق �الأ
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ة �إلى هيكل عظمة، ورمى 
و�لم�شتنق������ع، حتى و�شل �إلى �لج�شر. حينها تحول �لفار�ض فجاأ

�شجار بق�شفة من رعد. بر�ور �لعجوز في �لجدول، وقفز عاليًا فوق قمم �الأ

وق������د قوبلت هذه �لق�شة بمغامرة خارقة، تفوقها ه������واًل بثلث مر�ت، لبروم بونز �لذي 

نه حين رجوعه في �إحدى 
�ء وو�شفه باأنه ر�كب مزيف. لقد �أك������د �أ �شخ������ر م������ن �لهيبي �لعداّ

�لليال������ي من قرية �شنج �شن������ج �لمجاورة لحق به جندي منت�شف �للي������ل هذ� و�أنه طلب �أن 

ن يك�ش������ب �لرهان، �إذ �إن 
ي�شابق������ه ور�هن������ه على قدح من �ل�ش������ر�ب و�أنه كان من �لممكن �أ

ن يك�شب �لرهان، �إذ �إن 
�ل�شيط������ان �لجريء تغلاّب عل������ى �لح�شان و�أنه كان من �لممك������ن �أ

�ل�شيط������ان �لجريء تغلب على �لعفريت ب�شهولة؛ لكن حين و�شولهما ج�شر �لكني�شة توقف 

�لهيبي فجاأة و�ختفى في ومي�ض من نار.

جميع هذه �لحكايا، �لتي �شردت بذلك �ل�شوت �لناع�ض �لذي ينطلق به �لرجال في �لعتمة 

خر �شعاعًا عفوي������ًا �شادرً� عن وهج �لغليون-  ى بين �لحين و�الآ –�لتي كانت وجوهه������م تتلقاّ
ر  غرقت بعمق في عقل �إيكابور. وقد رد عليها بالمثل بمقتطفات كبيرة من موؤلفه �لذي ال يقدَّ

م  ح������د�ث �لخارقة �لتي ح�شلت في والية �الأ �شاف �إليها كثيرً� من �الأ
بثم������ن، قطن ماذر، و�أ

كنكتكت، وبع�ض �لم�شاهد �لمخيفة. ر�آها في �أثناء تجو�له ليًل في �شليبي هولو.

�نق�شت �لحفلة �ل�شاخبة ب�شكل تدريجي. َجَمَع �لمز�رعون �لكبار عائلتهم في عرباتهم 

و�ُشِمُع������و� ي�شيرون في طريق �لو�دي وفوق �لتلل �لنائية. بع�ض �ل�شبايا ركن على و�شائد 

خلف فتيانهن �لمف�شلين، و�ُشمع �شدى �شحكاتهن �لمغتبطة �لممزوج بنقير �لحو�فر على 

ر��شي �لحرجي������ة �ل�شاكنة؛ ثم �أخذ ي�شمع بخفوت وخف������وت حتى مات تدريجيًا،  ط������ول �الأ

ن �شاكنة ومهجورة. تخلاّف �إيكابور وحده  خي������رة �الآ
و�أ�شبح������ت �شاحة �ل�شخب و�لمرح �الأ

ن  قليًل، ح�شب عادة �لمحبين في �لريف، ليبادل �لوريثة بع�ض �لكلمات �ل�شرية، مقتنعًا �الآ

تظاهر ب�شرد ما ح�شل في تلك �لمقابلة، �إذ �إنني في 
ن������ه في طريقه �إلى �لفوز. لن �أ

تمام������ًا �أ

ن �إيكابور قد رحل بعد 
 ما قد حدث، �إذ من �لموؤكد �أ

�لو�قع ال �أعلم. لكنني �أخ�شى �أن خطاأ

م������دة ق�شيرة بروح خائبة ومكتئبة. �آه من �لن�شاء! �أيعقل �أن هذه �لفتاة كانت تقوم باإحدى 
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�شتاذ �لم�شكين ت�شجيعًا ز�ئفًا يهدف �إلى �شمانها 
حيلها �للعوب؟ ه������ل كان ت�شجيعها للأ

نا. يكفي �لقول �إن �إيكابور ت�شلل ذ�هبًا 
�ل�شيطرة على مناف�شه؟ �ل�شماء وحدها تعرف، ال �أ

على هيئة �مرٍء كان قد غز� خماّ دجاج ال قلب فتاة ح�شناء. م�شى مبا�شرة، دون �أن يلتفت 

ق فيها مليًا ف������ي �ل�شابق، �إلى  يمن������ة وال ي�ش������رة لم�شاهد �لثروة �لريفية �لت������ي كان قد حداّ

�شطب������ل و�أيقظ ح�شانه بعدة �شربات وركلت �شدي������دة، باأ�شلوب غير الئق، من �لمكان  �الإ

�لمريح �لذي كان يرقد فيه غارقًا في �لنوم، يحلم بجبال �لذرة و�ل�شوفان و�أودية كاملة من 

ع�شب �لتيموثيه و�لبر�شيم.       

مم �إيكابور �لمحبط و�لمخبول وجهه 
كان �لوق������ت �ل�شاحر عينه من �لليل قد ح������لاّ حينما �أ

�شطر بيته، ي�شق �شفوح �لتلل �لمرتفعة �لتي تطل على تاري تاون و�لتي كان قد َعَبَرها ببهجٍة 

�شف������ل ن�شر �لتايان زي م�شاحات  وق������ت �لع�ش������ر. كان �لجو يعك�ض كاآبة نف�شه. بعيدً� �إلى �الأ

خر �أحد �ل�شو�ري �لعالية لمركب  مياه������ه �لمظلمة �لمعتمة �لتي كان يرى فيها بين �لحين و�الآ

�شر�ع������ي يبحر ببطء �إلى مر�شاه تحت �لتلل. وفي �شكون منت�شف �لليل �لمميت، كان يمكنه 

�شماع حتى نباح كلب �لحر��شة من �لجانب �لمقابل ل�شاطئ �لهد�شون. لكنه كان من �لخفوت 

ن�شان. بين  وع������دم �لو�شوح بحيث يدلل فح�شب عل������ى بعد كرين عن هذ� �لرفيق �لمخل�ض للإ

خر كان ي�شمع �أي�شًا �ل�شياح �لطويل لديك �أوقظ فجاأة، �أتى من بع�ض بيوت �لريف  �لحين و�الآ

�لو�قعة بين �لتلل �لبعيدة جدً�، وقد رنَّ في �أذنه كاأنه �شوت من حلم. لم يكن هنالك �أي �أثر 

للحي������اة فيما حوله، ما عد�، �أحيانًا غناء �شر�ر �لليل �لحزين �أو ربما �لخنة �لحلقية ل�شفدع 

في �شبخة مجاورة، كاأنه كان ينام ب�شورة غير مريحة ويتقلب ب�شكل مفاجئ في فر��شه.

ن  �شباح و�لعفاريت �لتي كان قد �شمعها �إيكابور ذلك �لع�شر جاءت �الآ
جميع ق�ش�ض �الأ

بتز�حم �إلى ذ�كرته، �حلولك �لليل �أكثر و�أكثر، وبدت �لنجوم، �لتي حجبتها بع�ض �ل�شحب 

�لم������ارة ع������ن نظرة �أحيانًا، وكاأنها تغ������رق بعمق �أكبر في �ل�شماء. ل������م ي�شعر قط بمثل تلك 

�لوحدة و�لتعا�شة. �إ�شافة �إلى ذلك، كان يقترب من �لمكان نف�شه �لذي ح�شلت فيه م�شاهد 

�شباح. في منت�شف �لطريق �نت�شبت �شجرة تول������ب �شخمة، مرتفعة كالمارد  ق�ش�������ض �الأ
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ر�شية. كانت  لت ما ي�شبه �لعلمة �الأ خرى في �لمنطقة �لمحيطة، و�شكَّ �شجار �الأ ع������ن كل �الأ

�شجار �لعادية، �شخم������ة وكثيرة �لعقد وكبيرة،  فروعه������ا، �لتي ت�شاه������ي بكبرها جذوع �الأ

ر�ض، ثم ترتف������ع بعدها في �لف�شاء. كما كانت  �شفل حتى تكاد تلم�ض �الأ تنحن������ي �إل������ى �الأ

ندريه �لتع�ض، �لذي �أخذ �أ�شيرً� بالقرب منها، وهي تعرف عند  مرتبطة بالق�شة �لماأ�شاوية الأ

�لجميع با�ش������م �شجرة �لر�ئد �أندريه. رمقها �لنا�ض �لعاديون بمزيج من �الحتر�م و�لرهبة، 

�إما ب�شبب �إ�شفاقهم لذكرى �لتع�ض �لذي �شميت با�شمه، و�إما ب�شبب �لحكايات و�لم�شاهد 

�لغريبة و�لرثاء�ت �لمحزنة �لتي قيلت فيها.

حينم������ا �قترب �إيكابور من هذه �ل�شجرة �لمخيفة بد�أ ي�شفر. لهنيهة ظن �أن �شفيره قد 

ه من بين �لغ�شون �لجافة. حينما �قترب قليًل،  جيب، لكن ذلك كان مجرد هبة �نطلقت بحداّ
�أ

ظ������ن �أنه ر�أى �شيئ������ًا �أبي�ض يتدلى من منت�شف �ل�شجرة: وق������ف وتوقف عن �ل�شفير. لكن 

ى  �شاب �لبرق �ل�شجرة فيه، وعراّ
حينم������ا نظر بتمعن �أكثر، الحظ �أن ذلك هو �لمكان �لذي �أ

نين ��شطك������ت �أ�شنانه و�رتعدت ركبتاه  بي�ض من خ�شبها. فجاأة �شمع بع�ض �الأ �لج������زء �الأ

�شاربة جو�نب �ل�شرج: لكن تبين �أن ذلك مجرد �حتكاك غ�شنين حينما حركهما �لن�شيم. 

مراّ عن �ل�شجرة باأمان، لكن مخاطر �أخرى ما ز�لت بانتظاره.

 �لطريق جدول �شغير، و�ن�شاب عبر و�ٍد 
َ
عل������ى بعد نحو مئتي ياردة من �ل�شجرة َعَب������ر

ل������و�ح �لخ�شبية �لقوية،  �شجار يع������رف با�شم م�شتنقع و�يلي. بع�ض �الأ  مك�شو باالأ
اّ
�شبخ������ي

�لت������ي �شفت جنبًا �إلى جنب، قام������ت بوظيفة �لج�شر فوق هذ� �لجدول. على جانب �لطريق 

�ل������ذي يعبر �لجدول منه �لغاب، كانت مجموعة من �أ�شج������ار �لبلوط و�أ�شجار �لجوز، �لتي 

�لتق������ت ببع�شها بكثافة �أ�شجار �لعنب �لبري، تلقي ظلم������ة كهفية فوقه. عبور هذ� �لج�شر 

كان �أ�شعب �متحان. في هذه �لبقعة بالذ�ت �ألقي �لقب�ض على �لتع�ض �أندريه، وتحت �شتار 

ه. منذ ذلك �لحين عداّ هذ� 
�أ�شج������ار �لجوز و�لعنب هذه �ختباأ �لحار�ض �لقوي �ل������ذي فاجاأ

�لجدول م�شكونًا، وكانت م�شاعر تلميذ �لمدر�شة �لذي كان يتوجب عليها �لمرور منه وحيدً� 

بعد حلول �لظلم مخيفة.   
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حينم������ا �قترب من �لجدول ب������د�أ قلبه يخفق، لكنه جمع كامل عزمه و�نهال على ح�شانه 

ب������ركلت في عظام �ش������دره. حاول �أن ينطل������ق ب�شرعة عبر �لج�شر، لك������ن �لحيو�ن �لهرم 

م������ام تحرك جانبًا، يرك�������ض بعر�شه جهة �ل�شياج،  ن ينطلق �إلى �الأ
�لم�شاك�������ض ب������داًل من �أ

خرى، وركل ب�شدة  خر، �شداّ �لعنان من �لجهة �الأ
�إيكابور، �لذي تعاظمت مخاوفه ب�شبب �لتاأ

ن كًل من  يكة من �لعليق و�ل�شجر �لمائي. �شباّ �لمدير �الآ
بالقدم �لم�شادة للطريق د�خل �أ

مام  �ل�شوت و�لكعب على عظ������ام �ل�شدر �لنحيلة لملح �لبارود �لطاعن �لذي �نطلق �إلى �الأ

ي�شخر وي�شهق، ثم توقف �أمام �لج�شر توقفًا مفاجئًا كاد يلقي بر�كبه في �لخو�ء من فوق 

ذن �إيكابور �شديدة �لح�������ض دبيبًا في �لماء قرب 
ر�أ�ش������ه. في تلك �للحظ������ة بالذ�ت �شمعت �أُ

ه �ل�شكل  ى �شيئًا �شخمًا م�شوَّ
�لج�ش������ر. في ظل �لب�شتان �لمعتم، وعلى جانب �لجدول، ر�أ

�أ�ش������ود منت�شبًا. ل������م يتحرك ذلك �ل�شيء، لكنه بد� متحفزً� ف������ي �لظلمة مثل وح�ض عملق 

جاهز للنق�شا�ض على �لم�شافر.

�شت������اذ �لخائف ذعرً�. ما �لذي يمكن فعل������ه؟ �أن يدير ظهره ويفر،  وق������ف �شعر ر�أ�ض �الأ

ه������ذ� �أمر فات �أو�ن������ه؛ ثم ما فر�شة �لنجاح في �لهروب من �ل�شب������ح �أو �لعفريت –�إن كان 
ه������ذ� �ل�شيء كذلك بالفعل- �لذي با�شتطاعته �لركوب عل������ى جناحي �لريح. لذلك وبعد �أن 

ي �إجابة. �نهال مرة �أخرى 
جم������ع عزمه طالب بلهجة مرتعدة: »من �أنت؟« لم يح�شل على �أ

عل������ى جانبي ملح �لبارود �لعنيد، وبعد �أن �أغلق عينيه �نفجر باأن�شودة دينية. حينها تحرك 

�لج�شم �لمظلم �لمخيف، وبعد وثبة و�ندفاع وقف فجاأة في منت�شف �لطريق. مع �أن �لليل 

ن يمياّز بع�ض �ل�شيء. بد� فار�شًا 
ن �أ كان مظلم������ًا وقاتمًا، فاإن �ل�شكل �لمبهم هذ� يمكن �الآ

بعاد يمتطي جو�دً� �أ�شود �شخمًا. ل������م يحاول �لتحر�ض �أو �لمحادثة، يعدو بحياد  كبي������ر �الأ

ن على خوفه  في جانب م������ن �لطريق �إلى �لجهة �لعمياء لملح �لبارود �لهرم، �لذي تغلاّب �الآ

وع�شيانه.

�إيكاب������ور، �لذي لم يكن يرغ������ب في رفيق منت�شف �لليل لغريب هذ�، تذكر مغامرة بروم 

�شر�ع �آم������ًل �أن يتركه خلفه. لكن  ن ح�شانه على �الإ �ء، فح������ث �الآ بون������ز م������ع �لهي�شي �لعداّ
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ي�شًا حثاّ ح�شانه بالمقد�ر نف�شه. �شحب �إيكاب������ور عندئذ �لعنان و�أبطاأ، يق�شد 
�لغري������ب �أ

ن قلب������ه يهوي د�خله، حاول �كمال �أن�شودته  خر فعل �ل�شي عينه. بد�أ �الآ �لتخلاّ������ف، لكن �الآ

�لديني������ة، لكن ل�شانه �لجاف �لت�شق ب�شقف حلقه، ول������م ي�شتطع نطق بيت و�حد. لقد كان 

هنالك �شيء غريب ومريع في ذلك �ل�شكون �لمز�جي �لعنيد لهذ� �لرفيق �للحوح. لكنه بعد 

لحظة فهم �ل�شبب �لمريع. حينما �رتقيا �أر�شًا مرتفعة، و�أ�شبح ج�شد رفيق دربه �لعملق 

�شيب بهل������ع �شديد، �إذ الحظ �أن 
فق، �أ ف������ي طوله و�لملفوف بعب������اءة مرئيًا بو�شوح فوق �الأ

�لفار�ض ال يوجد له ر�أ�ض، و�زد�د فزعه حينما الحظ �أن �لر�أ�ض، بداًل من �أن يكون فوق كتفه، 

كان محم������واًل �أمامه فوق حنو �ل�شرج. و�شل به �لرعب قمت������ه، فاأمطر زخات من �لركلت 

و�ل�شرب������ات على ملح �لبارود، ياأمل بتحركه �لمباغت �أن ي�شبق رفيقه، لكن �ل�شبح قفز في 

�لوق������ت نف�شه معه. �نطلقا قدمًا، م�شتركين في كل �شيء، وكانت �لحجارة تتطاير و�ل�شرر 

يق������دح عند كل وثبة. رفرفت ثياب �إيكابور �لمهلهلة في �له������و�ء، حينما مداّ ج�شده �لطويل 

�لنحيل، في غمرة هربه، فوق مقدمة عنق �لح�شان.

ن �إل������ى �لطريق �لتي تنعطف �إلى �شليبي هولو، لك������ن ملح �لبارود، �لذي بد�  و�ش������ل �الآ

ن يدخلها �نعطف �إلى جهة م�شادة ينطلق بقامته وينحدر 
وكاأنه �شيطانًا قد ركبه، بداًل من �أ

�شجار لم�شافة ربع  ي�ش������ارً� من فوق �لتلة. كانت تلك �لطريق تمر ف������ي و�د رملي مظلل باالأ

مي������ل تقريبًا، حيث تعبر �لج�شر �لم�شه������ور في ق�شة �لعفريت، بعدها بقليل تظهر �له�شبة 

بي�ض. �لمنتفخة �لتي تتربع عليها �لكني�شة �لمطلية باالأ

ن نجح فزع �لح�شان في �إعطاء ر�كبه عديم �لخبرة تفوقًا و��شحًا في �ل�شباق،  حتى �الآ

لكنه ما كاد ي�شل �إلى منت�شف طريق �لو�دي حتى �أفلت حز�م �ل�شرج و�شعر به ينزلق من 

م�شكه عند �لحنو وحاول �إبقاءه ثابتًا، لكن دون جدوى. ولم يبق لديه، حينما �شقط 
تحت������ه، �أ

قد�م ملحقه، �إال وقت ب�شيط ينقذ نف�شه بالتم�شك بعنق 
�ل�شرج �أر�شًا و�شمعه يد��ض تحت �أ

مل������ح �لبارود. مراّ بخاطره للحظة بع�ض �لخوف من غ�شب هان�ض فان ربر، حيث كان ذلك 

حد؛ لكن لم يت�شع �لوقت لمخاوف �شخيفة من هذ� �لقبيل،  �شرج������ه �لذي ي�شتخدمه يوم �الأ
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نه ر�كب غير ماهر فقد بذل جهدً� كبيرً� كي  حيث �إن �لعفريت كان خلف عجزه مبا�شرة. والأ

حيانًا �إلى جانب �آخر و�أحيانًا �أخرى 
حيانًا �إلى جانب و�أ

يبق������ى في مكانه، فقد كان ينزلق �أ

ن ي�شقق �إربًا.
ينزل على �لحافة لعظمة ظهر �لفر�ض �لخلفية بعنف كبير جعله يخاف من �أ

مل باأن يك������ون ج�شر �لكني�شة على  �شجار �الأ بعث������ت في نف�شه �إح������دى �لفتحات بين �الأ

�شجار، فتذكر �لمكان �لذي �ختفى فيه  مقرب������ة. ر�أى حيطان �لكني�شة تلمع بخفوت تحت �الأ

ر �إيكابور، »فاإنني  مناف�������ض بروم بونز �ل�شبحي. »�إذ� ��شتطع������ت �لو�شول �إلى �لج�شر«، فكاّ

�شود يلهث وينفث �له������و�ء خلفه مبا�شرة،  �شاأك������ون في ماأمنة«. حينما �شم������ع �لح�شان �الأ

ح�ضاّ َنَف�شه �لد�فئ. �إثر ركلة �أخرى من رجله �لمت�شنجة في عظام �ل�شدر، وثب 
فتخيل �أنه �أ

لو�ح �لخ�شبية �ل�شاخبة؛  مل������ح �لبارود �لهزيل على �لج�شر، و�نطلق مدويًا كالرعد فوق �الأ

و�ش������ل �إيكابور �لجه������ة �لمقابلة ونظر عندئذ خلفه ليرى فيم������ا �إذ� كان ملحقه �شيختفي، 

ح�شب �لقاعدة، في ومي�ض من نار وكبريت. حينها ر�أى �لعفريت ينت�شب في ركابه ويقذف 

�شه ناحيت������ه. حاور �إيكابور �أن يتفادى �لقذيفة �لمخيف������ة، لكنه تاأخر. �أ�شابت جمجمته 
ر�أ

�شود ور�كبه  بقوة هائلة، و�شقط ر�أ�شًا على عقب في �لتر�ب، �أما ملح �لبارود و�لح�شان �الأ

�لعفريت فمرو� عنه مثل �لزوبعة.

في �شباح �ليوم �لتالي وجد �لح�شان �لهزيل دون �شرجه، وعنانه تحت �أقد�مه، يرعى 

مام بو�بة �شاحبه. لم يظهر �إيكابور عند �لفطور، وحانت �شاعة �لغد�ء ولم 
�لع�شب بهدوء �أ

والد في �لمدر�شة، ثم تم�شو� على �شفاف �لجدول، لكن ال مدير.  يح�شر �إيكابور. تجمع �الأ

 هان�ض فان ربر حينها ي�شعر ب�شيء من �لقلق حيال م�شير �إيكابور �لم�شكين، وم�شير 
بد�أ

مر، وبعد تفتي�ض دوؤوب عثرت على �آثاره.  ي �الأ قد�م لتق�شاّ
�شرج������ه. توجهت جماعة على �الأ

جز�ء �لطريق �لموؤدي �إلى �لكني�شة وج������د �ل�شرج ملطخًا بالطين. كما �شوهدت 
ف������ي �أحد �أ

�آث������ار حو�ف������ر ُح�شن محفورة في �لطريق بعمق وتمتد حت������ى �لج�شر. وجدت بعد �لج�شر 

وعلى �شفة جزء عري�ض من �لجدول، حيث كان �لماء عميقًا وقاتمًا، قبعة �ل�شقي �إيكابور، 

وبالقرب منها يقطينة محطمة.
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ثم تفتي�ض �لنهر، لكن جثة مدير �لمدر�شة لم يعثر عليها. هان�ض فان ربر، ب�شفته و�شيًا 

عل������ى �أملكه، تفح�ض �لحزمة �لتي تحتوي على كل ممتلكات������ه �لدنيوية، و�لتي تكونت من 

، ربطتي عنق، زوجين مثقوبين من جو�رب �ل�شوف، زوج قديم 
)24(
قمي�شين قديمين ون�شف

من ملب�ض تحتية قطنية متينة، كتاب �أنا�شيد دينية م�شتخدم بكثرة، مزمار نغم غير �شالح، 

مو�ض حلقة �شادئ، وعاء �شغير فيه �شحم دب لتزييت �ل�شعر، وم�شط من حديد م�شبوك. 

م������ا بالن�شبة �إلى كت������ب �لمدر�شة و�أثاثها، فهي تعود للمجتمع، م������ا عد� كتاب قطن ماذر، 
�أ

تاري������خ �ل�شح������ر، وتقويم لنيو �إنجلند، وكتاب �أحلم وقر�ءة ح������ظ وجد فيه ورقة فول�شكاب 

مكتوب������ًا وممحيًا عليها بكث������رة، نتيجة محاوالت عدة غير مثم������رة لتاأليف ب�شعة �أبيات من 

ور�ق �ل�شحرية و�لم�شودة �ل�شعرية �ألقاها في  �ل�شعر في مديح وريثة ف������ان تا�شل. هذه �الأ

والده �إلى �لمدر�شة، 
م منذ ذلك �لوقت على عدم �إر�شال �أ �لله������ب هان�ض فان ربر، �لذي �شماّ

ما بالن�شبة �إلى �لنقود �لتي كان 
قائًل �إنه لم يتذكر �أن جاءه �أي خير من �لقر�ءة و�لكتابة. �أ

�لمدي������ر يمتلكها �إذ كان قد قب�ض ربع ر�تبه �ل�شه������ري قبل يوم �أو يومين فمن �لمرجح �أنه 

كان يحملها معه وقت �ختفائه.

حد �لتالي، �إذ 
وه������ذ� �لحدي������ث �لغريب �أثار كثيرً� م������ن �لتكهنات في �لكني�شة ي������وم �الأ

�شاعات في �شاح������ة �لكني�شة وعلى �لج�شر وفي  تجمع������ت ثلل من �لمحدقي������ن ومروجي �الإ

�لبقع������ة �لتي وجدت فيها �لقبعة و�ليقطينة. ��شتح�شرت ق�ش�ض بر�ور وبونز وكثير غيرها 

للذه������ن؛ وبعد �أن تفح�شوه������ا جميعها باإمعان وقارنوها ب�شو�ه������د �لق�شية �لحالية، هزو� 

نه  نه �أعزب والأ �ء قد حمل �إيكابور بعيدً�. والأ ن �لهي�شي �لعداّ
روؤو�شهم وتو�شلو� �إلى نتيجة �أ

حد ذهنه بالتفكير فيه بع������د ذلك. نقلت �لمدر�شة �إلى مقر 
حد، لم ي�شغل �أ ل������م يك������ن مدينًا الأ

جديد في �لو�دي و�عتلى �لعر�ض مكانه معلم �آخر.            

�شحيح �أن مز�رعًا عجوزً�، وهو �لذي �أخذت عنه رو�ية �لمغامرة �ل�شبحية هذه، كان قد 

ذه������ب �إلى نيويورك في زيارة بعدها بعدة �شنو�ت، وجاء �إلى �لبلدة بخبر مفاده �أن �أيكابود 

كري������ن ما ز�ل حيًا، و�أنه كان قد ت������رك �لمنطقة �أوال ب�شبب �لخوف من �لعفريت ومن هان�ض 
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فان ريبر، وثانيًا ب�شبب �شعوره بالخزي نتيجة رف�ض �لوريثة �لمفاجئ له، و�أنه قد نقل مكان 

�إقامت������ه �إلى جزء ناء من �لريف، و�أن������ه �أد�ر مدر�شة وَدر�ض �لمحاماة في �لوقت نف�شه، و�أنه 

�جتاز �متحان ع�شوية �لمحاماة وتح������ول �إلى �شيا�شي، ودخل �النتخابات، وكتب للجر�ئد 

������ب قا�شيًا لمحكمة �لمطالب������ات �ل�شغيرة. �أما بروم بون������ز، �لذي بعد �ختفاء  خي������رً� ُن�شِّ
و�أ

مناف�شه بقليل قاد كاترينا �لح�شناء بانت�شار �إلى من�شة �لكني�شة، فقد لوحظ �أنه بد� عارفًا 

تمام������ًا حينما �ُشردت ق�شة �إيكاب������ور، و�أنه كان د�ئمًا ينفجر �شاح������كًا من �لقلب عند ذكر 

�ليقطينة؛ مما دعا بع�شهم للعتقاد باأنه علم عن �لم�شاألة �أكثر مما �ختار �أن يف�شح.

لكن �لزوجات �لريفيات �لعجائز، وهن �أف�شل �لق�شاة في هذه �لم�شائل، ما زلن يوؤمن 

حتى هذ� �ليوم باأن �أيكابود قد خطفته بعيدً� قوى غير ب�شرية. و�أم�شت هذه �لق�شة محببة، 

تق�������ض غالبًا في جميع �أنحاء �لمنطقة حول �لمدفاأة ف������ي �أم�شيات �ل�شتاء. �لج�شر �أ�شبح 

�أكث������ر م������ن ذي قبل مكان تهيوؤ�ت مخيفة، ولعل لذلك يرجع �شب������ب تحويل �لطريق موؤخرً�، 

فق������د �أ�شبحت �لكني�شة توؤتى من �لطري������ق �لمحاذية لبركة �لطاحون. �أخذت �لمدر�شة، بعد 

هجر�نه������ا، في �لتهدم، وقيل �إنها م�شكونة ب�شب������ح �لمعلم �لتع�ض، و�إن �لفتى �لحر�ث، في 

ثناء رجوعه �لمتباطئ �إلى بيته في م�شاء �شيفي �شاكن، كان يتخيل كثيرً� �أنه �شمع �شوته 
�أ

عن بعد يغني �أن�شودة دينية حزينة في خلو�ت �شليبي هولو.

ملحوظة كتبت بعد �نتهاء �لق�شة بخط يد �ل�شيد نيكربوكر

مت بالوقت نف�شه تقريبًا �لتي �شمعتها تقال فيها في �جتماع �إحدى  نفة قداّ
�لحكاي������ة �الآ

�لموؤ�ش�ش������ات في مدينة منهاتو�ض �لعريقة، و�لذي ح�ش������ره كثير من �أكثر مو�طنيها حكمة 

و�جتهادً�. كان �لر�وي رجًل لطيفًا رثاّ �لثياب مهذبًا كبيرً� في �ل�شن يرتدي ملب�ض رقطاء، 

وجه������ه مرح بحزن، و�عتقد جازمًا �أنه فقير، وقد حاول جهده �أن يكون م�شليًا. حينما فرغ 

م������ن ق�شته، كان هنالك �شحك و��شتح�شان �شديد�ن، وال�شياّما من �ثنين �أو ثلثة من نو�ب 

�لحاكم كانو� نائمين معظم �لوقت. لكن كان هنالك رجل كبير في �ل�شن طويل حاد �لنظرة 

خر،  بارز �لحاجبين، تمتع بوجه جاد وحاد �لمدة كلها؛ كان ي�شفط ذر�عيه بين �لحين و�الآ
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نه يمح�ض بع�ض �ل�شك في ذهنه. �إنه و�حد من �أولئك 
ر�ض وكاأ �شه، ويلتفت �إلى �الأ

ويحني ر�أ

�لرجال �لحذرين، ال ي�شحك �إال في �لظرف �لملئم حينما يكون لديه �شبب ويكون متم�شيًا 

�شول. حينما هد�أ �شخب مرح �لجماعة، و��شتعيد �ل�شمت، �تكاأ باأحد مرفقيه على  م������ع �الأ

خر على خا�شرته وطالب، بحركة ر�أ�ض بطيئة لكنها معبرة وبتقل�ض  يد �لكر�شي وو�شع �الآ

ن يعرف مغزى �لق�شة وما تحاول �إثباته.
في �لجبين، �أ

�لقا�ض، �لذي كان على و�شك �أن ير�شف من كاأ�ض نبيذ كمكافاأة منع�شة لجهده، توقف 

�ض �إلى �لطاولة ببطء قال �إن �لق�شة 
هنيهة ونظر �إلى �شائله باحتر�م بالغ؛ وبعد �أن �أنزل �لكاأ

تهدف �إلى �لبرهنة �لمنطقية على ما ياأتي:

ن������ه ال يوجد موقف في هذه �لحياة �إال وله منافعه وم�ش������اره، �شريطة �أْن ناأخذ �لنكتة 
»�أ

كما نجدها«.

»�أنه، لذلك، من ي�شابق �لفر�شان �لعفاريت يخبر ال ريب �شباقًا �شعبًا«.

»ث������م �إن رف�ض �إعطاء مدي������ر �لمدر�شة يد وريثة هولندية هو خط������وة �أكيدة للرتقاء في 

منا�شب �لدولة«.

�أم������ا �لرجل �لعجوز �لحذر فق������د عقد حاجبيه �أكثر بع�شر م������ر�ت بعد هذ� �لتو�شيح، 

ب�شبب حيرته �إز�ء هذ� �ال�شتنتاج �لقيا�شي، في حين بد� لي �أن �لرجل �لذي يرتدي �لملب�ض 

�لرقط������اء قد رمقه بنظرة تنم عن �نت�شار خبيث. و�أخي������رً� �عترف �أن كل ذلك ح�شن، لكنه 

ن �لق�ش������ة مبالغ فيها قليًل، �إذ �إن هنالك نقط������ة �أو نقطتين ما ز�ل ي�شك 
م������ا يز�ل يعتقد �أ

فيهما.

يم������ان يا �شي������دي«، قال �لحاك������ي. »بالن�شبة �إل������ى �لم�شاألة �أنا نف�ش������ي ال �أ�شدق  »�الإ

ن�شفها«.    

  

❁    ❁    ❁
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الهوام�ش

عيًا �أنه ��شم حقيقي. )1(- ��شم خيالي �بتكره �لكاتب مداّ

�شكتلندي جيم�ض توم�شون )1748-1700(. )2(- لل�شاعر �الإ

)3(- �أي »بلدة �لتلكوؤ«. 

)4(- �أي »�لو�دي �لناع�ض« �أو »�لو�دي �لنائم«.

)5(- ملح �إنكليزي في خدمة �لهولنديين.

)6(- كما يعني »�لحلم �لمزعج«، وهو وح�ض خر�في يركب �شحاياه في �أثناء نومهم.

)7(- �لهي�شيون هم جنود مرتزقة من �ألمانيا حاربو� مع بريطانيا �شد �أمريكا.

خير »طائر �لكركي«، وهو طائر طويل �لمنقار طويل �لرجلين. )8(- ويعني ��شمه �الأ

ظهار �تجاه �لريح. د�ة على �شكل ديك الإ
)9(- �أ

)10(- ما ُين�شب في �لمزرعة لتخويف �لطير.

نكليزي �شموئيل بتلر )1680-1612(. )11(- من �ل�شاعر �الإ

)12(- موؤرخ �أمريكي عرف بوالئه للحركة �لتطهرية.

نكليزي جون ملتون )1674-1608(. )13(- من ق�شيدة لل�شاعر �الإ

)14(- في هولند�.

)15(- �لبيكن و�لهام �شنفان من لحم �لخنزير.

مريكية. نكليزية و�الأ دبية �الإ
عمال �الأ )16(- ��شم ديك �شجاع جميل ��شتهر في كثير من �الأ

)17(- فر�شان رو�شيون.

�شطوري يوناني ن�شفه ب�شر ون�شفه �إله �أدى دورً� مهمًا في حرب طرو�دة.
)18(- �أ

�شاطير �لرومانية. له في �الأ )19(- ر�شول �الإ

)20(- ف�شل �لخريف في �أمريكا يختلف عنه في بلدنا.

مر��ض و�لت�شنجات �لع�شبية. )21(- قدي�ض م�شيحي قديم كان يدعوه من ي�شاب باالأ

مريكية 1776. )22(- في �لحرب �لثورية �الأ

)23(- عميل بريطاني.

�شلي هكذ�. )24(- وردت في �لن�ض �الأ
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