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الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

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

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

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

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

املواد املن�شورة فـي املجلة تعرب عن ر أ�ي أ��صحابها،
وال تعرب بال�ضرورة عن ر أ�ي املجلة .وترتيبها
يخ�ضع العتبارات فنية.
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أ�ه ًال بالعنقاء

اللغ ُة على �أنواعها ،ت�صويرية كانت �أم تعبريية �أم منطوقة� ،شكلٌ من �أ�شكال
الن�سان ،والتي بها تتّ�ضح قدرته الهائلة على ا�ستيعاب ما
الرتميز التي ابتكرها إ
ثم على االنتقال �إىل مرحلة متقدمة هي مرحلة التعبري
حوله ،وعلى اختزاله ،ومن ّ
ؤ
والر�ية ...التعبري باخلطوط والت�شكيل والنغم والكلمات.
والدراك
عن املعرفة إ
الن�سان فكراً ،ارتقت و�سائل تعبريه .بل لع ّلي �أذهب �أبعد من
وك ّلما ارتقى إ
تطور و�سائل التعبري وارتقاء الفكر �إىل
ذلك ،ف�أ ّدعي وجود عالقة جدلية بني ّ
مراتب �أ�سمى.
ولي�ست أ
ال من �أ�شكال التعبري الرمزي ،تختزل موقف
ال�سطورة �إال �شك ً
وتعب يف جوهرها عن خماوفه،
ال�شعب الذي ابتدعها من الكون والوجود ،رِّ
ومعتقداته ،وخال�صة جتاربه ،والع رَِب التي ا�ستقاها منها ،ؤ
ور�اه مل�ستقبل
يرجتيه.
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�أه ً
ال بالعنقاء

جمرد ق�ص�ص خيالية موروثة عن عجائب
�أ�ساطري ال�شعوب �إذن لي�ست ّ
املخلوقات وغرائب املوجودات� ،إنها جزء ال يتج ّز�أ من فل�سفة وجودها ،تختزل
واملادي.
الغيبي
موقفها من الكون ب�شقّيه
ّ
ّ
ال�ساطري ال ي�سعنا �إال �أن نتذ ّكر �أ�سطورة عربية أ
وباحلديث عن أ
ال�صل واملن�ش�أ هي
�أ�سطورة العنقاء ،التي جندها �أي�ضاً مب�سميات �أخرى مثل طائر الفينيق ،وقد ارتبطت
عبادة هذا الطائر العجيب بطقو�س عبادة ال�شم�س يف احل�ضارة الفرعونية ،كما
الغريقية وا آلداب الالتينية مب�سمى (فينيك�س).
جند الرمز نف�سه يف امليثولوجيا إ
ك ُّلها �أ�ساطري تتح َّدث عن طائر بديع ال�شكل عجيب القدرات ،ك ّلما مات عاود
واحرتق بنف�سه وحت ّول �إىل رماد ...ثم ال يلبث �أن يُعاود احلياة لينه�ض من رماده ،جم ِّدداً
نف�سه ،راف�ضاً املوت متح ِّدياً الفناء .هي �أ�سطورة ،جندها يف �آداب العديد من ال�شعوب،
أل ّن الب�رش  -على تن ُّوع �أجنا�سهم واختالف ثقافاتهم  -جتمعهم قوا�سم م�شرتكة.
لكن العنقاء �أ�سطورة ال منلك اليوم � إ اّل �أن ن�ستعيد قيم ال�صمود التي جت�سِّ دها،
ّ
أ
والي�أ�س الذي تب ّدده ،والمل الذي حتييه� .إنها انعكا�س لواقع عا�شته �سورية عرب
كابدت ما كابدته عرب الع�صور ،واجهت الطامعني ،وت�ص ّدت
تاريخها الطويل،
ْ
لكن قلبها ظلّ ينب�ض باحلياة ،مل تك�رسها النوائب ومل ت�ضعفها اخلطوب.
للغزاةّ ،
تهب مفعمة باحلياة ،تنف�ض عنها الرماد .ها هي العنقاء اجلميلة
وها هي اليوم ّ
تخرج من حتت �أنقا�ض حرب �إرهابية مد ِّمرة ،مت�آلفة قلوب �أبنائها ،متكاتفة
�أياديهم .ها هي تنه�ض متج ّددة وجم ِّددة أ
المل بال�سواعد والعقول العازمة على
العمل املخل�ص ؤ
قرة العيون
الد�وب إلعادة بناء وطن يرف�ض �أن ميوت ،وطن هو ّ
ومهوى أ
الفئدة ...وطن را�سخ اجلذور ،ثابت القيم ،عازم على �أن يعود بالعلم
والعمل بهيّاً كما عهدتْه الب�رشية ،بل �أجمل و�أقوى مما كان.
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الجماع
� -1صناعة إ

بت�صرف ،من مقال نُ�شر في ملحق كلمات في جريدة أ
�أ ْ
الخبار
خذنا هذا المفهوم ُّ
اللبنانية� ،شهر كانون أ
الول عام ( ،)2019للكاتب وليد �شرارة ،وفيه:
المفكر أ
ِّ
المريكي نعوم ت�شوم�سكي ال�ضوء على هذه الخدعة التي تنتج عن
ي�س ِّلط
والمجمع ال�صناعي الع�سكري أ
المريكي ،و(كارتيالت)
المبريالية،
عالقات القوة إ
ّ

الجماع»،
النفط ،والتي تتج ّلى في �صياغة مفاهيم عدوانية ،ومنها ما يعرف بـ�« :صناعة إ
وهي الوظيفة أ
المجمع
العالم المهيمنة� ،أو ما �سماه ت�شوم�سكي:
الولى لو�سائل إ
َّ
العالمي الع�سكري ،الذي يقوم بذلك من �أجل ت�أمين الدعم ل�سيا�سات الطبقات
إ
الم�سيطرة ،وال�سيما في حروبها العدوانية على الدول التي تتعار�ض مع �سيا�ساتها.
تتحرك هذه (البروباغاندا) في �أو�ساط أالغلبية ال�شعبية داخل الواليات المتحدة،
العالمية المنتجة َ
مثل هذه المفاهيم ،ل�سرديات مخت َلقة عن ان�سجامها مع
وتر ِّوج ا آللة إ
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القيم أالمريكية ودفاعها عن الم�صلحة الوطنية �أو أاليديولوجية ،وقد فعلت ذلك في حربها
على العراق و�أفغان�ستان و�سورية ،ومواجهتها �إيران وكوريا ال�شمالية وفنزويال وكوبا...
� -2أر�سطو وفن ال�شعر

كتاب �أر�سطو «في ال�شعر» وفي �أكثر الترجمات «فن ال�شعر» له ترجمات عربية قديمة
وحديثة ،ومن �أ�شهر مترجميه �إلى العربية الدكتور عبد الرحمن بدوي ،والدكتور �إح�سان
عبا�س ...وله مئات الترجمات وال�شروحات.
لهذا الكتاب مكانة كبيرة في تاريخ النقد أالدبي العالمي ،وله ت�أثيرَّ ،
قل نظيره ،في
نقاد ال�شعر في مراحله الكال�سيكية ،وفي النقاد العرب القدماء ،الذين عرفوه �أي�ضاً في
ترجمات متعددة ،بع�ضها �أف�ضل من بع�ض ،وقد �ألَّف فال�سفتنا العرب والم�سلمون كتباً
على منواله �أو محاكية له ،ح�سب فهمهم المتنوع له ،وكان لهذا الكتاب ت�أثير كبير في
النقد أالوروبي الحديث ،ومنذ ع�صر النه�ضة أالوروبية ازداد االهتمام بهذا الكتاب...
في ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي لفن ال�شعر ي�ضع مقدمة تاريخية غنية للغاية،
كعادة الدكتور بدوي؛ في المقدمة وال�شروح والتعليقات التي قدمها بدوي ما يزيد من
�أهمية الن�ص أال�سا�سي ويك�شف تفاعل النقّاد مع هذا الن�ص الت�أ�سي�سي للنقد ،ويزيدنا
نحن القراء تفاع ًال معه ،ومن �شدة ت�أثير هذا الكتاب في النقاد يوجد في اللغات أالوروبية
�شراح ومترجمين كثيرين له ،ا�ستوقفنا
ما يعرف بـ�«:أتباع طريقة �أر�سطو» ،ومن بين ّ
ق�سم القول �إلى خم�سة �أنواع :البرهاني،
ر�أي الناقد إ
اليطالي فران�ش�سكو روبرتلو الذي َّ
والجدلي ،والخطابي ،وال�سف�سطائي ،وال�شعري.
يع ِّلق بدوي� ،أن هذا التق�سيم نجده لدى الم�شّ ائين اليونانيين ابتدا ًء من القرن الرابع قبل
الميالد� ،أي منذ عهد �أر�سطو ،وهو التق�سيم عينه الذي جرى عليه الفال�سفة الم�سلمون،
أ
القناع ،والرابع التمويه ،والخام�س
فالول مو�ضوعه الحق ،والثاني المحتمل ،والثالث إ
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الخرافة والتخييل .ويع ِّلق بدوي« :لي�س التخييل واالختراع خا�صية ال�شعر الوحيدة ،بل
يقوم ال�شعر في جوهره على جلب نوع من المتعة العقلية ،لي�ست �سلبية بل �إيجابية ،هي متعة
وال�شياء أ
الن�سانية واالنفعاالت أ
والحياء.»...
ت�صوير وو�صف ومحاكاة جميع أالفعال إ
ويرى بع�ض النقاد �أن �أر�سطو في كتابه «في ال�شعر» كان ير ُّد ر ّداً غير مبا�شر على
�أفالطون الذي قرن ال�شعر بال�شر وطرده من جمهوريته ال�سعيدة.
كتاب فن ال�شعر ألر�سطو� ،ضروري لكل ناقد �أدبي قديم �أو معا�صر ،وي�ساعد كثيراً
في فهم القول أالدبي ال�شعري الملحمي والم�سرحي والغنائي ،و�أعتقد �أنه ال غنى ألي
ناقد عن هذا الكتاب الخالد.
 -3خطيئة بجماليون (�أ�سطورة �أوفيدية)

تفر َد ال�شاعر �أوفيديو�س برواية هذه أ
النحات القبر�صي
ال�سطورة التي تتح َّدث عن ّ
َّ
نهن خطيئة الطبيعة ،ورف�ض الزواج،
ال�شاب بجماليون ،الذي كان يكره الن�ساء ،ويرى �أ َّ
لكنه وجد نف�سه ي�صنع تمثا ًال المر�أة كاملة ليُظ ِهر للرجال عيوب هذا الكائن ،وفي كتاب
الميثولوجيا ت�أليف �إديث هاملتون وترجمة حنا عبود ،يقول الم ؤ�لف عن بجماليون �إنه
طفق يعمل في التمثال ،ف�أبدع �أروع عمل في الفن ،ومع �أن التمثال كان جمي ًال �إال �أن
بجماليون لم ي�سترح لهذا التمثالَّ ،
فظل يعمل كل يوم ب�أنامله ،فيزيد التمثال جما ًال على
جماله ،فلم توجد امر�أة وال يوجد تمثال يمكن مقارنتهما بعمل بجماليون ،وحينما و�صل
�إلى مرحلة لم ي�ستطع فيها �إ�ضافة �شيء �إلى التمثالَّ ،
حل َق َد ٌر غريب على هذا المبدع:
تدب في منحوتته،
لقد وقع في حب ما �صنع ،حب عا�صف وعميق ،وخيِّل �إليه �أن الحياة ُّ
و�أنها من لحم ودم ،وباتت رحلة عذاب الحب تنتقم من بجماليون� ،إذ هام في حب ما �صنع ْته
وخيِّل
�أ�صابعه المبدعة ،راح يقبِّل �شفتَي التمثال ويحت�ضنه ،وراح يلب�سه الثياب الفخمةُ ،
له �أن المنحوتة تُ�سَ ُّر لهذا اللون �أو ذاك من �ألوان الثياب ،ف�أح�ضر لها الهدايا التي تتمناها
العذارى؛ طيوراً �صغيرة و�أزهاراً ،وجلب لها الدموع المترقرقة من عنبر �أخوات فويثون
الـعــدد � 690آذار 2021



مفاهيم ومواقف

النائحات ،وراح يتخيَّل �أنها ت�شكره بكل امتنان ،في كل ليلة ي�ضعها في ال�سرير ويغ ّطيها
بحنو ،مثلما يفعل طفل مع دميته ،لكنه اكت�شف �أنه َع ِ�ش َق �شيئاً ال حياة فيه ،ف�صار تع�ساً.
ولم تعد لواعجه خافية على (فينو�س) ربَّة الحب الجارف ،فاهتمت الربة فينو�س بهذا
العا�شق الذي لم َتر مثي ًال له من َق ْب ُل غرابةً� ،إنه نوع جديد من الع�شق ،وتعاطفت معه
و�صممت على �أن ت�ساعده� .إن المهرجان أ
الكبر لفينو�س يقام في قبر�ص ،الجزيرة
التي ا�ستقبلت الربة بعد والدتها من زبد البحر .قدمت لها عجو ًال بي�ضاء كالثلج كل
واحد منها بقرنين مجدولين ،وانت�شرت روائح البخور في ِّ
كل الجزيرة حتى بلغت عنان
ال�سماء في مهرجان الربة ،واحت�شد النا�س في معابدها المنت�شرة ،وما من عا�شق تع�س � إ اّل
ليرق قلب حبيبته ،ومن ه ؤ�الء التع�ساء كان بجماليون ،وتجر�أ
وهديته بيده ،ي�صلي لها ّ
�أن يطلب من الربة �أن تخلق له عذراء �شبيهة بتمثاله .عرفت فينو�س ماذا يريد وتقبَّلت
�صالته ،وعالمة ذلك �أن توقف الدخان المت�صاعد فوق المذبح ثالث مرات قبل �أن
يت�صاعد في الهواء .ا�ستب�شر بجماليون خيراً بهذا الف�أل الح�سن ،فبحث في بيته عن حبه،
عن التمثال الذي �صنعه ووهبه كل الهيام والحب ،ووجدها امر�أة رائعة الجمال ،تقف
على قدميها ،لم�سها ثم تراجع ،غير م�صدق ،ولكنه عاد ليقترب منها و�شعر ب�أنها دافئة،
وانهال على �شفتيها بالتقبيل ...لم�س ذراعيها وكتفيها ،وقد تال�شت الق�ساوة فيها ،لم�س
مع�صمها واندفع فيها الدم ،لقد فعلت الربة فينو�س فعلتها ،وبفرح غامر و�ضع ذراعيه
حول خ�صر حبيبته ور�أى ابت�سامتها بعينيه ...باركت فينو�س بنف�سها زواجهما ،لكنها لم
تعلم ماذا حدث بعد ذلك � إ اّل �أن بجماليون �سمى زوجته غاالتيا ،و�أن ابنهما بافو�س ق َّدم
ا�سمه للمدينة المف�ضلة بالن�سبة �إلى فينو�س ...وقد ا�ستفاد أ
الدب وفن الت�صوير من هذه
أ
وج�سدها �أو�سكار وايلد في روايته «�صورة دوريان غراي» وكذلك فعل
ال�سطورةَّ ،
توفيق الحكيم في م�سرحيته بجماليون ،وال�شاعر عمر �أبو ري�شة ،والكاتب المك�سيكي
ال�شهير كولتازار في ق�صة من ق�ص�صه الق�صيرة ،و�آخرون كثر.
❁
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الدرا�سات والبحوث

العقالنية العربية بني املوروث والتجديد
د� .صالح محمود �شقير

م ��ن المالح ��ظ �أن المجتمع العربي يعي�ش بالفعل مرحلة مراجعة قوية و�ص � ّ�حية لفر�ض ��ياته

أ
اليديولوجية التقليدية ال�سابقة ،التي عا�ش عليها منذ بدء تبلور حركة الكفاح �ضد اال�ستعمار التي
ا�ستمرت إ�لى ما بعد اال�ستقالل ،وهي في الغالب مفاهيم م�ستمدة من مرحلة التنوير ال�شكلي الذي
�أعقب في العالم العربي اكت�شاف الثقافة الغربية واالفتنان بحركيتها وحيويتها العميق َتين.
إ�ن غياب الوعي �أو ا�س ��تالبه ،هو الذي يح ِّول كل �ص ��راع اجتماعي إ�لى حرب �س ��اخنة ويجدد
�ش ��روطها .ونح ��ن نعي� ��ش آ
الن هذه الح ��رب المعلنة والخفية :ح ��رب العقل والدين ،وال�سا�س ��ة
والوجه ��اء ،والفق ��ر والغنى ...وال ي�ش ��ك �أح ��د ب�أن ما يعي�ش ��ه العربي اليوم ه ��و حرب مواجهة
بكل معنى الكلمة :مواجهة فكرية و�ض ��ميرية واجتماعية وروحية في الوقت عينه .وهي حرب
تفقده كل قدرة على إ�دراك واقعه والتفكير بم�ستقبله ،وتح�صر ن�شاطه وجهوده في ال�صراع من
�أجل حماية كل فريق لذاتياته ولمواقعه المتنافية.
تُ� � ��رى هل العقل واحد لدى بني الب�ش� � ��ر ،وهل العقالنية العربي� � ��ة متمايزة في معناها عن

المعنى ال�شامل للعقالنية في التاريخ العالمي؟

ال تحمل عبارة العقالنية العربية �أي معنى يف�صلها عن المعنى ال�شامل للعقالنية في التاريخ
الن�س� � ��ان ،على اختالف �أفراده� � ��م وجماعاتهم ومجتمعاتهم
العالمي .فالعقل واحد لدى بني إ
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تخ�ص بع�ضهم دون بع�ضهم
وح�ضاراتهم وتواريخهم ،وال يوجد احتكار لطريقة تعامل مع العقل
ُّ
ا آلخر .ف�إذا ح�صل تمايز بين ال�شعوب والمجتمعات في مو�ضوع العقالنية ،ف�إنه نتيجة عوامل
و�أو�ض� � ��اع ثقافية اجتماعية تاريخية ،قابلة للتغيير في �إطار التفاعل العالمي الذي ي�ضم جميع
الب�شر.

�إ َّن واق� � ��ع العقالنية العربية لي�س التراث العقالني العربي ،الحي �أو الميت ،وحده� ،إنما ذاك
التراث ،القديم والحديث ،والممار�سات الحا�ضرة للعقالنية على جميع م�ستويات الحياة الثقافية
واالجتماعية في البلدان العربية� .إنه التراث العقالني العربي كما يعلن عن نف�س� � ��ه ،وكما نقر�ؤه
ونقيمه ون�ستوعبه ونتجاوزه ،وهو في الوقت نف�سه الممار�سات التي نقوم بها نحن �أفراداً
ونف�سره ّ
وجماعات ومجتمعات ،لتطوير مفهوم العقل ِ آ
«والفاق تجعل من جدلية التراث والحا�ضر ،التي
والبداع ،جدلية مركزية»( ،)1ولكن حينما ننتقل
هي في العمق جدلية التراث والتغيير �أو التراث إ
�إلى تحليلها من زاوية الميادين والم�س� � ��تويات ،ف�إننا نجد �أنف�سنا مدفوعين �إلى اعتماد معادالت
متباينة لتلك الجدلية و�إلى التركيز على جدلية �أخرى هي جدلية الذات وا آلخر.

الذات وا آلخر في ثقافة النه�ضة العربية
تكون �أي�ض � � �اً نافذة يطل منها
تلخ�ص الثقافة تجربة المجتمع ووعيه بذاته وبمحيطه ،فهي ّ
الباحث على كل نواحي الحياة العلمية وال�سيا�س� � ��ية واالقت�ص� � ��ادية والروحية للمجتمع بما هي
وتكون �إذن لحمة
والنتاجية،
�سجل للقيم ا أل�سا�س� � ��ية التي تحكم الممار�سة العلمية وال�سيا�سية إ
ّ
الجماعة ا أل�سا�سية.

وال يعني النظر �إلى الثقافة بو�ص� � ��فها ميداناً رئي�س� � ��ياً لطرح م�س � � ��ألة النه�ضة العربية� ،إ َّن
النه�ض� � ��ة الثقافية هي بال�ضرورة �أ�س� � ��ا�س النه�ضة الح�ضارية والمادية .ولو �أن بع�ضهم يقع في
هذا الخط�أ .ولكنه يعني في الواقع ،وكما يُطرح المو�ض� � ��وع منذ �أكثر من قرن ،تحديد عالقة
الثقافة بالنه�ض� � ��ة ودورها فيها .ويدور النقا�ش ا أل�سا�سي حول مدى �صالحية �أو عدم �صالحية
الثقافة العربية في توفير القيم والمفاهيم الم�ساعدة على التغيير الفكري والعلمي وال�سيا�سي
والتكنولوجي .والمو�ض� � ��وع يتجاوز في حقيقة ا ألمر هذه الم�س � � ��ألة الجزئية �إلى عالقة الوعي
بالممار�سة عامة ،وعالقة الوعي العربي الحديث بالتغييرات الفعلية الحا�صلة.

يمكن القول� ،إن االهتمام بالثقافة لذاتها� ،أي لما تعبر عنه وما تمثله في الن�سق االجتماعي
بقي اهتماماً �ضعيفاً في العالم العربي .و ُع ّدت الثقافة ب�شكل عام �أقل قيمة في �إحداث التغيير
الـعــدد � 690آذار 2021
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االجتماعي من العوامل ال�سيا�س� � ��ية واالقت�صادية على الرغم من ح�صول المناق�شة كلها تقريباً
في الميدان الثقافي .ولم يهتم الدار�س� � ��ون العرب بالثقافة �إال من زاوية ما ت�ستطيع �أن تق ّدمه
من دعم للممار�سة ال�سيا�سية �أو االجتماعية ،ومن ت�شجيع لقيم التقدم �أو التغيير.

باخت�صار� ،إن البحث في الثقافة قد تمحور حول دور الثقافة في النه�ضة ال حول وظيفتها
االجتماعية .ولم ت�ص� � ��بح ق�ض� � ��ية الثقافة م�س � � ��ألة متميزة للبحث �إال مع تفجر م�س�ألة الهوية.
ف�أ�صبحت عالقة الثقافة بالنه�ضة حكراً على المتحدثين بالتغيير والثورة ،و�أ�صبحت عالقتها
بالهوية حكراً على المنادين بالمحافظة والتمايز واال�ستقالل.

ومن هذا المنظور� ،أ�ص� � ��بحت الم�شكلة ا أل�سا�سية للثقافة العربية النه�ضوية هي ال�صراع �أو
التناق�ض بين الحداثة والتقليد ،والمعا�ص� � ��رة وا أل�صالة .و�ضمن هذا ال�صراع تعددت المواقف

وا آلراء ،واختلط� � ��ت التحليالت بين َم ْن ينكر على الثقافة العربي� � ��ة احتواءها على قيم التقدم
والتغيير ،و َم ْن ي�ؤكد وجود عنا�صر هذا التقدم فيها ،وبين َم ْن يدعو �إلى تجاوزها و�إق�صائها عن

موقعها االجتماعي المتميز ،و َم ْن يطالب ب�إحيائها وتدعيم مركزها �ض� � ��من الجماعة القومية،
وبين َم ْن يرف�ض� � ��ها ب�ص� � ��فتها قاعد ًة للتقدم ،و َم ْن يقبلها ب�صفتها �أ�سا�ساً له ،و َم ْن يرف�ضها كلية
ويقبلها كلية ،و َم ْن يقبل جزءاً منها وينكر جزءاً �آخر.

هكذا �أ�ص� � ��بح ال�ص� � ��راع بين �أن�ص� � ��ار الحداثة و�أن�ص� � ��ار ا أل�ص� � ��الة ،والدين والعلم ،والتقدم
والمحافظة ،محور التفكير العربي في الع�ص� � ��ر الحديث ،وم�صدر حواراته ا أل�سا�سية .و�أ�صبح
تاريخ الثقافة العربية الحديثة هو تاريخ تطور هذا ال�صراع وتبدل �أ�شكاله وانبعاثه المتواتر.

�أ�ص� � ��بح هذا ال�ص� � ��راع في الواقع لحظتين ف� � ��ي الوعي العربي� ،شَ � � � َّ�ق المثقفين العرب ،بل
المجتمع العربي �إلى مع�س� � ��كرين متخا�ص� � ��مين لكل منهما ر�ؤيته الخا�ص� � ��ة للما�ضي والحا�ضر،
ونظرته للتاريخ ومفهومه للعقل والعقالنية ،و�أهدافه و�شعاراته ال�سيا�سية واالجتماعية .وعك�سا
بذل� � ��ك عمق التمزق والتوتر الذي عا�ش� � ��ه ه� � ��ذا الوعي .وقد برز ه� � ��ذان الموقفان منذ بداية

ال�ش� � ��عور بخطورة التغيرات التي يحملها �صعود الح�ض� � ��ارة الغربية على الو�ضع العربي عامة،
تطور م�ستمر.
وبتحدياتها المتزايدة .ولم ي�ضعف ت�أثيرهما �أو تنازعهما مع الزمن ،بل هو في
ٍ

وكل التركيبة النظرية العربية منذ النه�ض� � ��ة �إلى اليوم ،من �إ�صالحية دينية� ،إلى قومية عربية،
�إلى ليبرالية علمية ...لم تكن �س� � ��وى محاوالت للتقريب بينهما وتجاوزهما �أو �إعادة عر�ضهما
ب�ش� � ��كل جديد على �ض� � ��وء المعطيات الخا�صة بكل مرحلة .لكن هذا ال يلغي �أن التناق�ض الذي
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والبداع
ويكون في الوقت عينه محركه والدافع �إلى الحركة ،والن�ش� � ��اط إ
ي�ش� � ��ق الوعي العربيّ ،
في� � ��ه ،هو االنجذاب بي� � ��ن قطبين :رف�ض الغرب لت�أكيد الذات العربي� � ��ة ،ورف�ض الذات لت�أكيد
الح�ضارة واالندماج فيها.

�إن هذه الو�ض� � ��عية المتميزة التي احتلتها م�س�ألة ال�صراع بين المعا�صرة وا أل�صالة هي التي
تدفعنا اليوم �إلى البدء في �إعادة طرح مو�ض� � ��وع النه�ض� � ��ة العربية انطالقاً من مناق�شة م�س�ألة
الذات وا آلخر والتوتر الذي تعي�ش� � ��ه بين قيم الحا�ض� � ��ر وقيم الما�ضي التاريخي .وهذا ال يعني

�أن هذه الم�س � � ��ألة ت�شترط م�س�ألة النه�ض� � ��ة �أبداً ،بل نحن نعتقد العك�س تماماً� ،أي �إ َّن ما تعانيه
الثقافة العربية من تمزيق و�أزمة لي�س �إال انعكا�ساً ألزمة المجتمع نف�سه.
ترى ما المطلوب من الوعي العربي .الحفاظ على الذات مع التخلي عن ا آلخر (الح�ضارة)،
�أو االنخراط في ا آلخر (الح�ضارة) مع التخلي عن الذات؟

في الواقع ،لم ي�س� � ��تطع الوعي العربي �أن يقبل الواقع كله كما هو ،ولم ي�س� � ��تطع �أن يرف�ضه
كما هو ،ولم ي�س� � ��تطع �أن يح ِّوله حتى يتمكن من قبول ما �ش� � ��اء منه ورف�ض ما �شاء .بقي العالم
كما هو منذ �أكثر من قرن رمزاً لل�سيطرة الغربية .وبقيت هذه ال�سيطرة �ساحرة ومرعبة ،وقاتلة
ومخلِّ�صة ،وحامية وفاتحة ،وبقي العربي خائفاً وم�سحوراً معاً .وكما �أخفق في �إيجاد الموازنة

المطلوب� � ��ة بين طموحاته وواقعه الفعلي حتى يحدد مكانة معقولة له في العالم ويت�ص� � ��الح مع
التاريخ ،لم ينجح �أي�ض � � �اً في تحديد دائرة التعامل والتب� � ��ادل الممكنة والثابتة مع الغرب حتى
يت�صالح مع نف�سه .متمرداً على هيمنة الغرب في التاريخ� ،إذ �أ�صبح العربي متمرداً على التاريخ

في الغرب والعالم .وهكذا تذبذب بين الخ�ض� � ��وع الكامل ،واالحتجاج ال�ش� � ��امل ،ما يزال يعي�ش
بين تجريح الذات وتعظيمها ،و�إنكار ا آلخر وتقدي�س� � ��ه ،ال قدرة له على رف�ضه وال رغبة له في
تمثله .هكذا و�ضع العربي �أمام �إحراج م�أ�ساوي ال مخرج منه ،و�صل في الواقع �إلى �شَ ِّق الوعي
والبداع لديه.
العربي وهزه في �أعماقه ،ودمر روح المبادرة إ

لي�س� � ��ت الم�س � � ��ألة في نظرنا �إذن ،هل الثقافة العربية �أو هل العقل العربي �أو الدين العربي
�أكث� � ��ر غنى �أو علمية �أو عقالنية من الثقاف� � ��ة والعقل الغربيين؟ �أو هل الثقافة الغربية متفوقة

على الثقافة العربية في �أنظمتها و�إبداعاتها؟ وهي �إ�ش� � ��كالية ع�صر النه�ضة عامة ومن ا�ستمر
يفكر في نطاقها .ولي�س� � ��ت �أي�ضاً م�س�ألة تقرير �أيهما من التيارين �أقرب �إلى ال�صواب �أو �أجدى

نفعاً للعرب ،و�أقدر على �إي�ص� � ��الهم �إلى الح�ضارة �أو الذاتية ،مما هو مطروح اليوم في النقا�ش
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بين ا أل�ص� � ��اليين والمحدثين ،وفي المقارنة ال�ضمنية �أو العلنية بين قيم الحداثة وقيم ا أل�صالة

ومحا�س� � ��ن كل منهما .فهذه م�سائل ال معنى لها في �إ�شكاليتنا ،وهي في نظرنا بعيدة كل البعد
عن الطرح العلمي� .إن ال�س�ؤال الجوهري في ر�أينا :كيف ح�صل ذلك؟ �أي كيف ن�ش� أ هذا التعار�ض

واالن�ش� � ��قاق في الوعي العربي؟ وما مغزاه التاريخي وم�ض� � ��مونه االجتماعي؟ ولماذا لم ينجح
العرب والمجتمع العربي في تجاوزه� ،أي في �إنتاج وعي مت�س� � ��ق وم�ستقل ينقل الثقافة العربية
البداع المثري ،ومن التقليد ا ألعمى
نف�سها من دائرة ال�صراع ا أليديولوجي المفقر �إلى دائرة إ
للما�ضي والحا�ضر� ،إلى خلق الم�ستقبل �أي �إلى التجديد...؟

ال�سهامات الحالية في ح ِّل هذه
وال بد من �أن ن�ش� � ��ير في هذه المنا�س� � ��بة �إلى �أن كثيراً من إ
الم�س � � ��ألة قد زادت في تعقيدها �أكثر مما قدمت فر�ص � � �اً �أف�ضل لتجاوزها .فهي ما زالت غير
قادرة على الخروج من �آلية المعار�ضة الم�ستمرة بين القديم والحديث �إلى الك�شف عما يكمن

وراءه� � ��ا وعما تخفيه م� � ��ن رهانات ومواقف و�أهداف ،فتجعل من ال�ص� � ��راع الفعلي والتاريخي
واالجتماعي� ،ص� � ��راعاً بين فكرين �أو �أيديولوجيتين تنفي واحدتهما ا ألخرى .فت�صبح الحداثة
والبداعية ...وت�صبح ا أل�صالة
(لدى دعاتها) عالمة العقالنية والعلمية والتقدم والديمقراطية إ

عالمة الجهل والتخلف والركود التاريخي واال�ستبداد والحكم الديني والت�أخر المادي� ...إلخ.

تتمايز العقالنيات بتمايز الثقافات التي تنتمي �إليها ،كما تتمايز الثقافات بتمايز العقالنيات
التي تحت�ض� � ��نها .وتتمايز �أي�ضاً� ،ض� � ��من الثقافة الواحدة ،بتمايز الم�ؤلفين وا ألنظمة الفل�سفية
الت� � ��ي يبنونها .وذل� � ��ك طبيعي ألن النظرة �إلى العقل وعالقته بالوج� � ��ود ،ومنزلته ووظيفته في

الن�س� � ��انية ،تتبع التعريف المعتمد لماهية العقل والنظرة العامة المعتمدة �إلى الوجود
الحياة إ

والحياة.

ترى ما الغاية المرجوة من العودة �إلى النه�ض� � ��ة وم�س� � ��اءلتها �أو الوقوف على �أطاللها؟ هل
تقدم النه�ض� � ��ة �أجوبة عن �أ�سئلتنا المعا�صرة؟ �أو �أن �أ�س� � ��ئلتنا و�أجوبتنا مختلفة جداً عن �أ�سئلة
و�أجوبة النه�ضة؟ وهل المطلوب ا�ستعادة النه�ضة العربية كلها �أو جزء منها؟

�إن النه�ض� � ��ة العربية ال تنت�ص� � ��ب �أمامنا �إال ألننا قد �أخفقنا ،حتى اللحظة التاريخية ،في
�ص� � ��ياغة م�ش� � ��كالتنا وفي �إيجاد الحلول النظرية والعملية ال�صحيحة لها .لذلك علينا �أن نعلن

القطيعة مع ع�ص� � ��ر يف�سد علينا القدرة على امتالك واقعنا الحالي .و�إذ نتناول ع�صر النه�ضة
العربية وفكرها ،ف�إنما نحاول �أن ندح�ض �أوهام َم ْن يجهد نف�س� � ��ه ال�ستعادتها �أو ا�ستعادة جزءٍ
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العادة لن
منها ،و� أ ْن نبرهن � أ َّن النه�ض� � ��ة لن ت�ستعاد .فالتاريخ ال يعيد نف�سه ولو فعل ذلك ف�إن إ
تكون �إال ن�سخاً م�شوهة.

ويعود االهتمام بع�صر النه�ضة العربية كلما �شعر العربي ب�أزمة تعتري طريق تقدمه وتطوره
(وما �أكثرها من �أزمات) .ف�إما �أن تتحول النه�ض� � ��ة �إذ ذاك �إلى حنين رومان�س� � ��ي يدفع بع�ضهم
�إلى ر�ؤيتها بو�صفها ع�صراً ذهبياً -كما هي الحال لدى عزت قرني وفاروق �أبي زيد و�أمثالهم،
يحملها وزر الحا�ض� � ��ر التع�س ،فيدينها بو�صفها م�س�ؤولة عن الحا�ضر العربي
و�إما �أن بع�ض� � ��هم ّ
المتخلف -كما هي الحال لدى الجابري وتيزيني وكوثراني و�آخرين.
و�أياً كان الموقف ف�إن العودة �إلى النه�ضة وم�ساءلتها ظاهرة تحتاج �إلى بحث في حد ذاتها،
وال �سيما �أن الم�ش� � ��كالت التي يفرزها الحا�ضر العربي ال تختلف في غالبيتها عن الم�شكالت
ت�صدى لها ع�صر النه�ضة العربية.
التي
ّ

العقالنية ا ألوروبية ثورة على الواقع وبناء للم�ستقبل
الن�سانية
ظهرت الدعوة العقالنية ا ألوروبية ،منذ نهاية القرون الو�سطى ،تج�سيداً للنزعة إ
الن�سان مكانته ب�صفته محور العالم ومركزه ،و�إيذاناً بانبعاث الحركة القومية
التي �أعادت �إلى إ
والتطور االقت�ص� � ��ادي .وقد نادت بتحرير الروح من و�ص� � ��اية ال�س� � ��لطة ،وتحرير المجتمع من
اليمان ،و�سادت الحرية محل التع�صب ا ألعمى ،و�أ�صبحت
و�ص� � ��اية الكني�سة ،فحل العقل محل إ
�سيا�سة الدولة هي ال�سيا�سة المبنية على العقل بعدما هزمت �سيا�سة ال�سلطة المطلقة �إلى غير
رجعة ،و�أ�ص� � ��بحت الفل�سفة عقلية ،في حين بقي الالهوت نقلياً ،وت�أ�س�ست العقالنية على �سند
من القطيعة بين الفل�س� � ��فة والدين الر�سمي ،وارتبط تحرر المجتمع من الكني�سة بتحرر الفكر
من هيمنة المفاهيم الالهوتية ،وت�أكيد �سلطة العقل بو�صفها �سلطة مناه�ضة للنقل ،واالنتقال
الن�سان ا ألر�ضية الحديثة.
من مدينة اهلل ال�سماوية �إلى مفهوم مدينة إ
والدع� � ��وة العقالنية الجديدة لم تلغ الدين ،بل «كانت تجاوز ًا له ،وجاء العلم الجديد لي ؤ�كد
الن�س����انية ،حيث حدث ترابط وثيق بين العلم والفل�س����فة ،فالعلماء
دور الفل�س����فة في المعرفة إ
كان����وا فال�س����فة ،والفال�س����فة كان����وا علم����اء»( .)2وظهر االنتقال من الوع� � ��ي التقليدي (المرجعية
الن�س� � ��انية) .على الرغم من ذلك «فقد حدث تطور
الالهوتية) �إلى الوعي الحديث (المرجعية إ
عقل����ي كبير ،لي�س اكت�ش����اف وقائ����ع جديدة ،بقدر ما كان اكت�ش����اف �أداة عقلية جديدة في البحث،
فالروح العلمية الحديثة دخلت الميدان أ
الوروبي من �أو�س����ع �أبوابه»( .)3لقد عاي�ش� � ��ت العقالنية
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الغربية كذلك ال�صراعات والثورات االجتماعية والمعرفية التي عرفها العرب ،والتي ما زالت
تحمل �إ�شكاليتها �إلى اليوم ،فهي لي�ست بب�ساطة نمطاً للتفكير �أو العقل كما يحاول �أن يظهرها
العقالنيون العرب وا ألجانب وال يمكن �إذن ا�س� � ��تيرادها كما يُ�س� � ��تورد الم�ص� � ��نع �أو ا آللة� .إنها
ب�شكل �أو �آخر �سل�سلة �إحاالت على هذا التاريخ وتلخي�ص لنمط عالقاته الداخلية �أي�ضاً� .إذن،
الن�سان
ا�س� � ��تطاع الفكر ا ألوروبي الحديث �أن ينطلق من �أ�سره ،وتغيرت �صورة العالم في عقل إ
كما تغير منهجه في التعامل مع الطبيعة وتف�س� � ��يرها .وك�شفت �أوروبا في معركتها عن ا أل�صالة
والتحديث عن �ص� � ��يغة جديدة في التوفيق بين النقل والعقل� ،أو بين التراث وحاجات الع�صر.
بال ومعوق ،و�أحيت
والء �إبداعياً �إذ �أخ�ض� � ��عت تراثها للنقد و�أ�س� � ��قطت كل ٍ
فكان الوالء للتراث ً
روائ� � ��ع تراثها القديم� ،إذ �أدركت �أن تاريخها و�أ�ص� � ��التها امتداد �إلى ما قبل ظهور الم�س� � ��يحية،
لتتمكن من الوقوف بخطا ثابتة على �أر�ض التاريخ ال�ص� � ��لبة( .)4فالغرب عا�ش �أكثر من خم�س� � ��ة
الن�س� � ��ان ا ألوروبي –عل� � ��ى الرغم من هذا كله -يعاني
قرون في ظل �س� � ��يادة العقل والعلم� .إن إ
حقاً ،والعقل ا ألوروبي ت�ص� � � ّ�دعه �أزمة ،ولكنه يدرك �أن� � ��ه يعاني ،و�أخطر ما يتهدد المري�ض �أن
ينكر مر�ض� � ��ه ويتم�سك با ألوهام واالدعاءات ،والمثقف ا ألوروبي قادر على ر�صد عنا�صر �أزمته
وتحليلها وبيان ت�سل�س� � ��ل �أحداثها والك�ش� � ��ف عن جذور المعاناة دون رقيب �أو حجر على ر�أي،
ودون اته� � ��ام بالزندقة� ،أو الخروج ع� � ��ن الم�ألوف والموروث( .)5وهو كذلك يواجه بجر�أة وحرية
م�شكالته مهما تباينت ا آلراء �أو تعار�ضت ،م�ؤمناً ب�أن تباين ا آلراء لي�س عيباً �أو نقي�صة ،بل دليل
خ�صوبة وثراء.
�صد
هذه باخت�صار ق�صة تكوين العقل ا ألوروبي الحديث الذي انفعلنا به وتفاعلنا معه بين ٍّ
وقبول ومالءمة .لننتقل �إلى محطة العقل العربي الحديث ،هل اعت�ص� � ��م في خيمة ال�سلف
�أو امتطى قطار الحداثة والتقليد؟

العقالنية العربية بين الموروث ال�سلفي والجديد ا ألوروبي
�إذا كان� � ��ت العقالني� � ��ة الغربية الحديثة قد برزت بو�ص� � ��فها ر َّد فعل عل� � ��ى نمط المعرفة
الالهوتي المدر�سي ،الذي كان �سائداً في القرون الو�سطى ،ومح�صلة إلحدى نتائج المذهب
للن�سان بو�ص� � ��فه محور العالم وغايته ،م�ستندة �إلى ر�ؤية �إب�ستمولوجية
إ
الن�س� � ��اني ،فهي بناء إ
للواقع ،ونمطاً لبناء مناهج علمية أل�صناف العلوم كلّها ،من �أجل التعرف �إلى الواقع ،والتقرب
منه ،وال�سيطرة عليه ...ف�إن العقالنية العربية ما زالت تحاول الخروج من عالم الميتافيزيقا
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�إلى عالم العقل ،ومن نطاق الغمو�ض �إلى نطاق الو�ضوح ،ومر ّد ذلك جملة �أ�سباب منها� :أننا
نغالي في �س� � ��يادة الجانب االنفعالي في حياتنا على ح�س� � ��اب الجانب العقلي ،وا ألمر ا آلخر
�أن العقالنية العربية لي�س� � ��ت بنت بيئتها� ،أي لي�س� � ��ت نمطاً إلنتاج المعرفة ،ولم تكن تجاوزاً
للحا�ض� � ��ر ،ولم تنتج نظاماً معرفياً ناجعاً ،و�إنما ا�س� � ��توردنا العقالنية من الح�ض� � ��ارة الغربية
(الت� � ��ي تجاوزتها بدورها ،ألنها لم تعد تخدمها في المرحلة التاريخية الحا�ض� � ��رة) لت�س� � ��ويغ
النظام القائم وتدعيمه �-أي نظام الحداثة والتبعية -فتحولت بذلك �إلى تقليد آ
للخر بعيدة
عن �إرثها وقيمها وواقعها ،ومنتزعة من �س� � ��ياقها االجتماعي ،من خالل ظهورها على �ش� � ��كل
�أفكار وت�صورات جاهزة م�ستوردة ،فهي تحيا على غذاء الثقافة الغربية ال�سائدة �أو التقليدية
ثم �أجه�ضت �إمكاناتها من �أن تتحول �إلى �إنتاج للمعرفة المنظَّ مة الم َّت�سقة ،بل
التراثية ،ومن ّ
بقيت على م�س� � ��توى العقائدية الو�سيطة في نظرتها �إلى العلم من خالل مرجعيتها الجاهزة
الم�س� � ��توردة �أو العودة �إلى الن�ص الديني المقد�س ،مما �أبعدها عن التجربة والروح العلمية.
فالعقل العربي في ع�صرنا الحالي -في جانب كبير منه -لم يتجاوز �أ�سلوب العقل النه�ضوي،
وكونوا
في التعامل مع �إ�شكاليتنا العربية إ
ال�سالمية� ،إذ انق�سم مثقفونا في الع�صر الحديثّ ،
فرقاً وف�ص� � ��ائل متباينة متنازعة ،كما هي الحال لدى مثقفي ع�ص� � ��ر النه�ضة ،وم�س�ألة �أخرى
�شخ�صها محمد عابد الجابري في كتابه «تكوين العقل العربي» ،هي تداخل ا ألزمنة الثقافية
َّ
في فك� � ��ر المثقف العربي ،وذلك على ال�ص� � ��عيدين المعرف� � ��ي وا أليديولوجي« .ه����ذا الواقع،
واق����ع تداخ����ل أ
الزمنة الثقافية في فكر المثقف العربي ،هو ما يف�س����ر ظاهرة مزعجة في الفكر
الر َّح����ل الذين يرحلون عب����ر الزمن الثقاف����ي العربي من
العرب����ي المعا�ص����ر ،ظاه����رة المثقفين ُّ
المعق����ول إ�ل����ى الالمعقول ،من الي�س����ار إ�لى اليمين ب�س����هولة تكاد ال ت�ص����دق .ودون ذكر �أ�س����ماء -
ال�شارة إ�لى القفز على �صعيد المواقف المبدئية حول ق�ضايا الوحدة،
والكالم للجابري -تكفي إ
ال�س��ل�ام ،العروب����ة ،العلماني����ة ،وهي الق�ض����ايا الرئي�س����ية في الفكر
اال�ش����تراكية ،الديمقراطي����ة ،إ
العربي المعا�صر»(.)6
كبلت العقل العربي و�س� � ��حبت �أدوات �إنتاجه ،جاءت نتيجة
�إن تلك المتاهة الفكرية التي َّ
التعلق الطوعي �أو الق�س� � ��ري بالغرب ،الذي جاء بعد الده�ش� � ��ة ا ألول� � ��ى التي داهمت الرعيل
النه�ض� � ��وي ا ألول ،ثم ا�س� � ��تمرت و�أخذت �أنماطاً و�أ�شكاالً و�أ�س� � ��اليب كثيرة في حياتنا بعد �أن
َّ
وحط رحاله بيننا ،وفر�� � ��ض علينا هذه الحياة الفكرية الجديدة التي
زحف الغرب بجيو�ش� � ��ه
يبتغيها.
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ا�س� � ��تطاع الغرب و�أعوانه داخل الوطن العربي ،تهمي�ش العقل العربي وجعله يدور في فلك
الفكر الغربي ،فهل ي�سمحون لنا بتطبيق الديمقراطية -على الرغم من �أنها منتج غربي -وبناء

والجابة عن هذه الت�س� � ��ا�ؤالت ع�شناها تجربة
الدولة الحديثة �أ�س� � ��وة بالدول الغربية الحديثة؟ إ
بعد �أخرى… أ
ولل�س� � ��ف �صارت هذه ا أل�س� � ��ئلة مثار خالفات فكرية عميقة في حياتنا العربية،
امتدت على مدى مئة وخم�سين عاماً ،وما زال العقل العربي يطرحها للبحث ثم يختلف عليها،

ثم يعيد طرحها للبحث ثم يختلف عليها ،حتى �ص� � ��رنا في حلقة فكرية مفرغة(« .)7على الرغم
م����ن �أنن����ا ف����ي كل مرة ن�س����تخدم مفاهيم الفك����ر الغربي كي نجيب عن هذه أ
ال�س����ئلة ،ون�س����تخدم

�أدوات����ه الفكري����ة ف����ي ت�ش����خي�ص واقعنا ،وحين ي�ش����عر الغ����رب �أن ثمة تح����رك ًا إ�يجابي���� ًا قد برز في
حياتنا ،يقمعه وال�شواهد كثيرة ،فالغرب يريدنا �أن ن�ستهلك إ�نتاجه الفكري والمادي فقط دون

�أن نتع����دى ه����ذه الح����دود ،لو �أننا ننتج العلم ،لو �أننا ننتج الفل�س����فة ،لو �أننا ننت����ج الفكر ،إ�ال �أن
الم�شكل هو �أننا ن�ستهلك فقط» (.)8

ا�س� � ��تطاعت العقالنية ا ألوروبي� � ��ة تخلي�ص العقل من براثن النق� � ��ل ،وتخلي�ص المعرفة من
هيمنة ال�س� � ��لطة الكن�س� � ��ية ،في حين راح العقل العربي يرتمي في �أح�ض� � ��ان النخبة المت�سلحة
بالعلموية الالهوتية ،بعيداً عن الجماهير ال�ش� � ��عبية ذات الم�ص� � ��لحة ا أل�سا�س� � ��ية في كل تغيير
وتجدي� � ��د« .فالمثق����ف العربي ي�س����تمد مرجعيته من تاريخ واقعي ،وممار�س����ات فعلية ون�ض����الية
لمثقف الغرب ،كما يتبين �أن المثقف العربي لم ي�ستند إ�لى �أر�ض �صلبة من إ�رث فكري وتاريخي،
أ
المر الذي �أدى إ�لى ات�ساع الهوة بين ثقافة العامة وثقافة النخبة(.»)9

�إ َّن العقالنية العربية جعلت من العلم �أ�سا�س � � �اً ل�صحة معارفنا ،بدالً من �أن تجعل االنخراط
في التجربة العلمية ومعاينة الواقع ب�آلياته �أ�سا�س � � �اً ل�ص� � ��حة معارفنا ،بل اكتفت باال�س� � ��تهالك

العلم� � ��ي بدالً م� � ��ن �أن تمار�س الفعل العلمي النق� � ��دي للواقع ،وتحولت بذل� � ��ك �إلى علموية �أي
�أيديولوجية تب�شر بالعلم وتمتدحه ،من خالل اعتقادهم ب�أن العلم موجود ،جاهز ومتطور ،ولي�س

علينا �إلاّ �أن ن�أتي به.

النتاجية واالقت�صادية ،وظهور الطابع التجاري ال�سم�سري للر�أ�سمالية
ومع تطور العالقات إ
العربية ،طرقت النزعة العقالنية �أبواب �أبناء العائالت الم�سيطرة والقوية اقت�صادياً ،من �أجل

تقويتها والدفاع عن م�صالحها ،وفي الجهة المقابلة تهمي�ش للجماهير ال�شعبية وتركها منهمكة
ف� � ��ي البحث عن لقمة العي�� � ��ش� ،أو تقليد ا ألجداد والحفاظ على الم� � ��وروث من قيم وتراث...
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هذا الو�ض� � ��ع الجديد �أفرز �شريحتين اجتماعيتين� :شريحة ع�صرية قليلة العدد تمتلك ال�سلطة

والثروة والمعرفة .و�ش� � ��ريحة ثانية ،هي الغالبية من الجماهير ال�شعبية ،محرومة من ال�سلطة
والثروة والمعرفة .و�آلت النتيجة �إلى عجز ال�شريحة ا ألولى عن التعبير عن الواقع وا�ستيعابه،
وتكوين ن�سق معرفي خا�ص بها ت�ستقل به عن ن�سقها ا ألول .وكذلك �ضعف ال�شريحة الثانية �أدى

�إلى عجزها �أي�ض � � �اً عن ا�س� � ��تيعاب حاجات الع�صر وتف�سير الواقع .ومن ا أل�سباب المهمة لعجز
هاتين ال�ش� � ��ريحتين هو تغلغل العالقات الر�أ�سمالية في المجتمع العربي ك�إحدى �صور التفكك

القومي .ومع عجز منظومات القيم القديمة والحديثة( ،النخبة والعامة ،الع�ص� � ��رية والتراثية)

َف َق � � � َد العقل العربي توازن� � ��ه ،وج ّفت ينابيع المعارف لديه وتدهور الم�ش� � ��روع الثقافي العربي،
و�أ�صاب ال�ش� � ��لل مواقع الجماهير ال�شعبية ،وتحولت �شيئاً ف�شيئاً �إلى التمرد والرف�ض ،ومعاداة
كل جديد وع�صري ،وبروز النزعة العائلية والطائفية والدينية.

�إن م� � ��ن المهام المطروحة على العق� � ��ل العربي في هذه المرحلة البحث عن عملية تفكيك

وانهيار منظومات القيم القديمة والحديثة ،و�إعادة النظر في درا�س� � ��ة الثقافة العربية بو�صفها
عالق� � ��ة اجتماعية تتحكم بتطور �أ�ش� � ��كال الوعي العربي ،وكذلك نق� � ��د �أيديولوجية العقل لدى
المثقفين وا�س� � ��تبدال نظرة عقالنية للواقع بها ،تهتم بالك�ش� � ��ف عن منط� � ��ق ا ألمور ،وترابطها
الداخلي ،وتف�س� � ��ر الواقع ،وتك�ش� � ��ف عن القوانين التي تحكمه ،ومراجعة نقدية دائمة لمعارف

العقل وم�سلماته.

الن�س� � ��اني ،و�إعطاء
�إن العقالني� � ��ة الغربية تمكَّنت في مراحلها ا ألولى من تحرير الوجدان إ
الن�سان...
�أ�سا�س نظري للعلم بعد رف�ض� � ��ه كل الت�صورات القديمة عن الكون ،وت�أكيد حرية إ
�أم� � ��ا العقالنية العربي� � ��ة فقد اتخذت موقفاً دفاعياً عن وجهة نظر العقل العربي في ق�ض� � ��ايا

ال�ص� �ل��احيين العرب حتى يومنا ه� � ��ذا ،ولم تنتج العقالنية
فكري� � ��ة كثيرة ،بدءاً من المفكرين إ
العربية فكراً جديداً بم�ض� � ��مون قومي �أو م�ض� � ��مون �إ�س� �ل��امي �أو م�ض� � ��مون ح�ضاري ،بل بذل
المفكرون جهدهم في الرد على المقوالت الغربية اال�ست�ش� � ��راقية� ،أو على نظريات غربية في
الن�س� � ��انية ،ولم تقدم م�ؤلفات الكتب العربية ،في خالل المرحلة الما�ض� � ��ية� ،أي �إ�ضافة
العلوم إ
مهمة �إلى الفكر العربي الحديث.

�إن هذا الموقف الدفاعي للفكر العربي الحديث �أخذ حالة ال�سكون وهي �أخطر ما يواجهه

المثقف المتجه نحو م�شروعه النه�ضوي .فالعقالنية العربية ما تزال تعاني عدم �سيادة العقل
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على حياتنا العامة والخا�صة ،ال من غيابها ،تعاني عدم �إنتاجها عربياً،ال من ا�ستيرادها غربياً،
تعاني �سكونيتها الكال�س� � ��يكية في تحليل واقعنا ،ال من حركيتها وفعاليتها ...و�أ�سباب المعاناة
كثيرة منها:

غياب منهجية التفكير العلمي ،والفكر النقدي للعقل والواقع معاً ،وق�صور التفكير الجدلي،
وتلون العقالنية بمبد� أ ال�سببية الميكانيكية ال�ساكنة الذي �أدى �إلى عدم �إدراك العالقة الجدلية

بين الزمان والمكان ،وتحولت بذلك حركة التاريخ �إلى حتمية قدرية.

البداع لم�ص� � ��لحة الن�� � ��ص ،والقبول
وكذل� � ��ك تقزي� � ��م العقل العربي م� � ��ن خالل تغييبه عن إ
بالحديث ا ألوروبي الم�س� � ��تورد على �أنه ا ألف�ض� � ��ل وا ألنجع ،وتغييب الواقع العربي وفر�ض ثوب

جاهز م�س� � ��تورد عليه ،مما �أدى �إلى اغتراب غالبية القوى الفكرية عن واقعها وعن مجتمعها.
ف�ض ً
ال عن طغيان االنفعالية على العقلية العربية مما �أدى �إلى غياب الحوار العقالني ،والروح
العلمية ،وتلون العقلية العربية بالتع�صب والتحيز ،و�إلقاء ا ألحكام القطعية.
�إن توطي� � ��ن العل� � ��م ما زال هدفاً بعيد المنال في العالم العربي ،على الرغم من الكم الهائل
المتراكم من المعارف .الخطر الكبير يكمن في �أن تظل هذه المعارف معطَّ لة وظيفياً ،تقت�صر
على دور القناع الثقافي الذي يُلب�س في المنا�س� � ��بات ويظل مبعداً عن الت�أثير في الممار�سات.
ويتفاقم هذا الخطر ببقاء اللغة العربية على م�س� � ��افة تتفاوت في درجاتها من التعبير العلمي

والقي� � ��ام بوظيفتها في تداول العلم و�إنتاجه� ،إذ �إن اللغة ت�ص� � ��نع الفكر ،وبمقدار ابتعادها عن
الدقة وال�ض� � ��بط العلمي �س� � ��يبقى الفكر انفعالياً ،كما �أنه بمقدار �إنتاجها للعلم تفتح باب نمو

والب� � ��داع العلمي باللغة القومية .ال بد �إذن للغة العربي� � ��ة �أن تتجاوز انفعاليتها كي
العقالني� � ��ة إ
تكون العقالنية وال بد لهذه العقالنية من النمو و�ص� � ��والً �إلى �إنتاج المعرفة
ت�ص� � ��بح لغة عالمة ّ

العلمية وممار�ستها.

المهمة الكبرى المطروحة على العقل العربي هي ابتداع �أ�ص� � ��الة عربية م�ستقبلية(،)10

�أي �إعادة الزخم والديناميكية والتما�سك �إلى تيار التاريخ العربي المت�صل الذي ي�ضرب جذوره

ف� � ��ي الثقافة العربية ويتغذّ ى منها ،وي�س� � ��توعب حقائق العالم المعا�ص� � ��ر وتفاعالته وتحدياته،
وي�ست�شرف �آفاق الم�ستقبل واتجاهاته الكبرى .وال يت�سنى ذلك �إال من خالل فهم عميق للتراث

ما�ض م�س� � ��تحيل �أ�ص� �ل �اً ،كما �أنه ال يت�سنى �إال من خالل فهم
وا�س� � ��تيعابه ،ولي�س النكو�ص �إلى ٍ

حقيق� � ��ي لحقائق العالم المعا�ص� � ��ر-عالم ما بعد التكنولوجيا -ب� � ��كل تعقيداته و�إمكاناته.
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وفي الحالتين ال بد من ال�شجاعة والقدرة على فهم الواقع العربي الحالي بمعوقاته و�إمكاناته
الذاتية وما يحيق به من �أخطار وتهديدات خارجية وداخلية.

***
�إن ما ُر ِ�ص � � � َد من مظاهر االفتقار �إلى �س� � ��يادة العقالنية ،ولي�س انعدامها� ،إنما هو �س� � ��بب
ونتيجة في �آن معاً لحالة التخلف التي يعانيها مجتمعنا وتلك الحالة التي ت�ضافرت وتفاعلت
()11
ثم ف�إن كل جهود تنموية حقيقية
فيه� � ��ا الظروف التاريخية الداخلية والخارجي� � ��ة معاً  .ومن ّ
و�ش� � ��املة و�إ�صالح لنظمنا االجتماعية كلّها ال بد �سيكون لها انعكا�ساتها على العقالنية ،كما �أن
كل توجه نحو مزيد من العقالنية �س� � ��وف تكون له انعكا�س� � ��اته على الجهود التنموية التي ال بد
�أن تكون بال�ضرورة عقالنية.
« إ�ن االنتقال إ�لى ع�صر العقالنية العربية إ�نما هو فعل تاريخي ن�ضالي يتعين على حامليه
االجتماعيي����ن� ،أ�ص����حاب الم�ص����لحة الحقيقية في الو�ص����ول إ�ليه ،تبعات ذل����ك الفعل»( .)12ومن
المه� � ��ام الملق� � ��اة عليهم في هذه المرحلة التاريخية القيام بدرا�س� � ��ة تحليلي� � ��ة نقدية للمجتمع
العربي بو�ص� � ��فها �ش� � ��رطاً �أ�سا�سياً للو�ص� � ��ول �إلى ر�ص� � ��د دقيق أ
للزمة� ،أي االنطالق من الواقع
العربي ،وتحليله ور�ص� � ��د جدليته ب�آلية التفكير العلمي ،و�إخ�ضاعه لقوانين التاريخ ،ليخرج من
دائرة الذات �إلى دائرة المو�ضوع.

الهوام�ش
( -)1ن�ص� � ��ار ،نا�صيف .في خ�صائ�ص العقالنية الفل�س� � ��فية العربية� ،سل�سلة ندوات العقالنية العربية والم�شروع
القومي ،المجل�س القومي للثقافة العربية ،الرباط ،ط� ،1992 ،1ص.82 -81

(� -)2س� � ��بيال ،محمد .فل�سفة النه�ض� � ��ة (فكر �أوروبي) في المو�سوعة الفل�س� � ��فية العربي ،المجلد الثاني ،معهد
النماء العربي� ،1988 ،ص.1035
إ
( -)3خليل ،حامد .م�شكالت فل�سفية ،دم�شق ،المطبعة الجديدة� ،1983 ،ص.114
( -)4بيرلين� ،إي�سايا .ع�صر التنوير (فال�سفة القرن الثامن ع�شر) ،ترجمة :ف�ؤاد �شعبان ،وزارة الثقافة ،دم�شق،
� ،1980ص.51
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( -)5فولغين ،ف .فل�سفة ا ألنوار ،ترجمة :هنرييت عبودي ،ط ،1بيروت ،دار الطليعة� ،1981 ،ص.42
( -)6الجابري ،محمد عابد .تكوين العقل العربي ،بيروت ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،ط� ،1990 ،4ص.45
( -)7ملكاوي ،ثابت� .إ�شكالية العقل العربي ،بيروت ،دار الطليعة� ،1995 ،ص.13-12
( -)8الجابري ،محمد عابد .التراث والحداثة ،بيروت ،دار الطليعة� ،1980 ،ص.116

(� -)9س� �ل��ام ،محمد �ش� � ��كري« .وظائف المثقف و�أدواره بين الثابت والمتغير» ،الم�س� � ��تقبل العربي ،العدد ،200
� ،1995ص.71
( -)10بالطة ،عي�س� � ��ى .تحديدات ا أل�ص� � ��الة الثقافية العربية في العقد القادم ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
بيروت� ،1986 ،ص.86
(� -)11سمير نعيم �أحمد�« ،أزمة العقالنية وم�ستقبل التنمية في الوطن العربي»� ،أبحاث ا أل�سبوع الثقافي الثاني
لق�سم الدرا�سات الفل�سفية واالجتماعية ،دم�شق� ،1995 ،ص.228-227

( -)12خليل ،حامد« .تطور مفهوم العقالنية» ،ا أل�سبوع الثقافي الثاني لق�سم الدرا�سات الفل�سفية واالجتماعية،
دم�شق� ،1995 ،ص.174

¥µ

24

الـعــدد � 690آذار 2021

ال�سوق العالمية الحرة أ
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الدرا�سات والبحوث

ال�سوق العاملية احلرة وا ألموال القذرة
يون�س كامل �صالح

الم ��وال القذرة هو مو�ض ��وع محاط بالتعتيم ،ومحفوف أ
أ
بالمور الملتب�س ��ة والممار�س ��ات
الغام�ض ��ة .تتجن ��ب الم ؤ��س�س ��ات المالي ��ة العالمية الخو�ض في ��ه ،وال يقترب منه الم�س� � ؤ�ولون
الحكوميون .ي�صل مجموع هذه أ
الموال كل عام إ�لى نحو تريليون دوالر تقريب ًا ،ح�سب م�صادر
البحاثة المتخ�ص�صين في هذا المجال ،وهذه أ
الموال ناتجة عن عمليات إ�جرامية ذات �أبعاد
دولي ��ة ،إ��ض ��افة إ�لى مبال ��غ �أخرى غي ��ر معروفة تقدر بملي ��ارات الدوالرات ته� � ّرب بطرائق غير
م�شروعة .إ�نها تعبر الحدود وتو�ضع في ح�سابات معينة في الم�صارف الخا�صة .إ�ن المعطيات
ت�شير إ�لى �أن ما يذهب من هذه أ
الموال إ�لى الواليات المتحدة يقدر بالن�صف ،ويذهب الن�صف
الخر إ�لى �أوروبا ،في حين ال يلبث جزء من ن�ص ��ف أ
آ
الموال المودعة في �أوروبا �أن ينتهي إ�لى
ح�سابات مودعة بالدوالر.

واليوم ،ي�ص� � ��ل مجموع ما تراكم عبر ال�س� � ��نين من �أموال الجريمة �إلى تريليونات عدة من
الدوالرات ،وربما ت�صل الر�ساميل الهاربة من ال�ضرائب �إلى رقم مقارب(.)1
وهكذا ت�ش� � � ُّ�ن الدول الغربية حرباً على الجريمة ِب َي ٍد ،وت�س� � ��تقبل بالترحاب أ
الموال القذرة
جانب ْي أ
باليد أ
الطل�سي يقف المعنيون
الخرى ،في نوع من ال�س� � ��لوكيات ذاتية التناق�ض .وعلى
َ
فعال ،ذلك �أن عالج م�ش� � ��كلة أ
الموال
يفركون �أيديهم بمكر ودهاء عو�ض � � �اً عن �أن يقوموا بعمل ّ
الرادة.
القذرة ال يفتقر �إلى الحلول بقدر ما يفتقر �إلى إ
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مكونين تختلف �أ�ص� � ��ول كل منهما عن ا آلخر ،ومن ثم يختلفان
تتركب ا ألموال القذرة من ّ
في درجة خروجهما على ال�ش� � ��رعية .هنالك �أوالً ا ألموال التي لها �أ�ص� � ��ول �إجرامية خطيرة،
وتُ َم َّرر في قنوات ال ُّنظُ م المالية ،وتحددها كثير من البلدان بتجارة المخدرات وتزييف النقد
و�أعمال الجا�سو�س� � ��ية والتجارة غير الم�شروعة بال�سالح واالبتزاز واالختطاف ودفن النفايات
ال�س� � ��امة والمواد النووي� � ��ة وتجارة الرقيق والتهريب وغيرها كثير ،ثاني � � �اً ،هناك ا ألموال التي
تعد حين تترك الدولة الوطن
م�ص� � ��درها الف�ساد ،والتهرب ال�ض� � ��ريبي ،وتهريب العملة ،التي ّ
(ر�ساميل هاربة).

�إن تكوي� � ��ن ه� � ��ذه الثروات المالية يع ُّد �أمراً غير �ش� � ��رعي في البالد الت� � ��ي ت�أتي منها ،ومع
يعد تلقيها �أمراً م�ش� � ��روعاً في � أ ّي بالد �أخرى،
ذلك ،ف�إن هذه ا ألموال غالباً� ،إن لم يكن دائماًّ ،
بم� � ��ا في ذل� � ��ك الواليات المتحدة ا ألمريكية و�أوروبا و�آ�س� � ��يا ومنطقتنا وغير كثير من محميات
التهرب ال�ض� � ��ريبي حول العالم .ت�ش� � ��ير التقديرات �أن ( )%99.9من ا ألموال التي ت�أتي للغ�سيل
تودع في ح�س� � ��ابات �آمنة في الم�صارف الغربية( .)2والنتيجة النهائية الم�ستخل�صة من ذلك هي
�أن المحاوالت التي تُبذل هناك لتجريم عمليات غ�س� � ��يل ا ألموال ما هي �إال محاوالت فا�ش� � ��لة،
ويعرف الم�س�ؤولون هذه الحقيقة ،ولكنهم ي ّدعون �أنهم غير قادرين على معرفة ا أل�سباب.

كيف يمكن تحقيق الثراء و إ�خفاء ا ألموال؟

مكونان� ،أولهم� � ��ا قانوني وا آلخر غير قانوني .يوجد المكون القانوني
لر�أ�س المال الهارب ّ
حينما يقرر المرء �أن ي�ضع بع�ض �إيداعاته في بلد �آخر� ،إيداعاً �شرعياً بعد �سداد ما عليه من
�ضرائب ،مع مراعاة جميع القواعد والم�ستندات الالزمة ،ومع �إثبات ذلك بدفتر ح�ساباته في
البلد الذي جرى التحويل منه.

�أما تهريب الر�أ�س� � ��مال غير ال�شرعي فهو �أمر مختلف تماماً ،ويت�ضح ذلك من خالل معرفة
ا أل�ساليب التي ي�ستخدمها .و�أكثر هذه ا أل�ساليب انت�شاراً لخلق الر�أ�سمال الهارب غير الم�شروع،
هو المبالغة في �أ�س� � ��عار الواردات ،وبخ�س �أ�سعار ال�صادرات .وتتم هذه العملية �سراً ،وتكاد �أال
تثبت �أبداً في ا ألوراق والم�س� � ��تندات المكتوبة .فمث� �ل �اً ،حين يتفاو�ض �أحد رجال ا ألعمال في
ليات �إلى بلده ،ف�إنه
دولة ما �أو مدير عام لم�صنع من القطاع العام ،مع م�صنع غربي ال�ستيراد � آ ّ
يطلب من الم�ص� � ��نع �أن يكتب في ا ألوراق ووثائق ك�ش� � ��ف الح�ساب ال ال�سعر الحقيقي آ
للليات،
ولنفر�ض �أنه يبلغ مليوناً من الدوالرات ،بل �سعراً �آخر هو مليون ومئة �ألف دوالر ،لتودع الزيادة
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التي قدرها مئة �ألف دوالر في ح�سابه الخارجي في �أحد الم�صارف الغربية .وهذه المغالطة
لزيادة �س� � ��عر الواردات هي �أمر غير م�شروع بحكم القانون ،ألنها تت�ضمن تهرباً من ال�ضرائب،
كما �أن الزيادة تختفي من ا أل�صول المالية لل�شركة ومن البلد.

وا أل�سلوب الذي ي�أتي في الدرجة التالية من االنت�شار لخلق الر�أ�سمال غير ال�شرعي الهارب،
هو عمليات الف�س� � ��اد �-أو ال�سرقة بب�س� � ��اطة -التي يقوم بها بع�ض الم�س�ؤولين الحكوميين ،من

خالل �إبرام اتفاقيات و�صفقات حكومية �أو عمل تراخي�ص �أو حقوق امتياز مقابل ر�شاً مهولة،
تودع دائماً في ح�ساباتهم في الم�صارف ا ألجنبية.

ومثل هذا النوع من الف�س� � ��اد لي�س قا�ص� � ��راً على بع�ض الم�س�ؤولين الحكوميين ،و�إنما ي�شمل
موظفين عموميين ومديري م�ؤ�س�س� � ��ات حكومية و�ش� � ��ركات كبرى ،وغيرهم ،ي�ؤدون لعبة تهريب
ا ألموال التي يعاد �إخراجها من البالد خالل �ص� � ��فقات ل�ش� � ��راء �أي �ش� � ��يء .وثمة �أ�س� � ��لوب ثالث

من �أ�س� � ��اليب الر�أ�س� � ��مال غير ال�شرعي الهارب ،وهو الذي يت�ضمن �ص� � ��فقات تبادل العملة في
ال�سوق ال�سوداء .وثمة �أ�ساليب �أخرى كثيرة لتحقيق الهدف نف�سه ،من بينها �أداء �أثمان واردات
و�ص� � ��ادرات لي�س لها وجود� ،أو خدمات وهمي� � ��ة ،و�إجراء عمليات تجارية متعددة ا ألطراف من

خالل �سما�س� � ��رة متعاونين يعمدون �إلى �إخفاء �إحدى مراحل ال�ص� � ��فقة مع تحويل ملكية ثروات
و�شركات �إلى الخارج ،دون �إعادة تعوي�ضاتها كاملة �إلى �أر�ض الوطن ،مع �إعادة ترتيب الح�سابات

ال�ضافية وزنها و�أهميتها،
الم�صرفية للتهرب من ال�ضرائب .وعلى الرغم من �أن لهذه الو�سائل إ
�إال �أن تقدير حجمها هو �أمر بالغ ال�صعوبة.

ي� � ��رى بع�ض االقت�ص� � ��اديين� ،أن التهريب غير الم�ش� � ��روع أ
للموال ما ه� � ��و �إال رد فعل وقتي
لظروف عدم اال�س� � ��تقرار ف� � ��ي الدول التي يهرب منه� � ��ا� ،أي �إنّه لي�س �إال عملي� � ��ة �إيداع م�ؤقتة
أ
تح�س� � ��باً من مخاطر الم�ص� � ��ادرة �أو بهدف تحا�ش� � ��ي ال�ضرائب� ،أو لتحقيق
للموال في الخارج ُّ

المكون ال�ش� � ��رعي� ،أال وهو ،تقليل ن�سبة الت�ضخم والحد من مخاطر
هدف م�ش� � ��ابه لما يتوخاه
ّ
تقلبات �س� � ��عر ال�صرف .ويدعم هذا الر�أي فكرة تذهب �إلى �أنه بمجرد �أن يحقق البلد المعني
نوعاً من اال�ستقرار الواثق ،ف�إن الحافز لتهريب ا ألموال يختفي .كذلك يذهب بع�ض الباحثين

�إل� � ��ى الت�أكيد �أن كمية ا ألموال التي م�ص� � ��درها الف�س� � ��اد الحكومي �ستت�ض� � ��اءل بقدر ما تتحقق
الديمقراطية و�ش� � ��فافية الح�س� � ��ابات وحكم القانون .و�صحيح �أن ك ً
ال من هذه االعتبارات يمثّل
جانباً من الحقيقة� ،إال �أن هذا التفكير برمته يعك�س ق�ص� � ��وراً في �إدراك ال�س� � ��بب ا أل�سا�س� � ��ي
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لح� � ��دوث هذه التدفقات النقدية غير الم�ش� � ��روعة ،ودور الدوائر وم�ؤ�س�س� � ��ات المال وا ألعمال
الغربية في هذا ال�صدد.
�إن الدافع ا ألولي لهذا الهروب غير الم�شروع للر�ساميل هو �إخفاء تراكم الثروة.
�إنه الرغبة في تحقيق الثروة �سراً ،مع تجنب ال�ضغوط لتوزيع ا ألرباح محلياً.

وف� � ��ي حين تمث� � ��ل النخب التجارية والم�س � � ��ؤولون الحكوميون في الب� �ل��اد التي تهرب منها
ا ألموال قوة دفع لعمليات التهريب هذه ،ف�إن ال�ش� � ��ركات والم�ؤ�س�س� � ��ات المالية في الغرب تمثل
قوة جذب لهذه ا ألموال من جانب �آخر .فا ألمريكيون وا ألوروبيون واليابانيون وغيرهم يدفعون
بطريقة قانونية عموالت على التحويالت وال�صفقات التي تتم مع الم�صالح ا ألجنبية الخا�صة.
�إنه �إجراء روتيني يُق�ص� � ��د به الح�ص� � ��ول على �ص� � ��فقات اال�ستيراد والت�ص� � ��دير من و�إلى البالد
ذات العمالت غير القابلة للتحويل ،و�ض� � ��مان ا�س� � ��تمرار هذه ال�صفقات .وفي حين ت�شجع هذه
الممار�س� � ��ة على خرق قوانين ال�ض� � ��رائب وغيرها من القوانين في تلك الب� �ل��اد� ،إال �أنها نادراً
تعد خارجة على ال�ش� � ��رعية في البالد ال�ص� � ��ناعية المتقدمة .هكذا تتواءم رغبة الم�س�ؤولين
ما ّ
الحكوميين و�أ�ص� � ��حاب القط� � ��اع الخا�ص ا ألجانب في تجميع الث� � ��روات و�إخفائها ،تتواءم هذه
الرغبة مع رغبات دوائر ا ألعمال والم�ص� � ��ارف الغربي� � ��ة التي تنجز العمليات بكل براعة .هذه
العمليات التوءمية� ،أي هذا التهريب الم�س� � ��تمر للر�أ�سمال الذي يخرج خروجاً غير قانوني من
دولة لي�ص� � ��ب غالباً ب�ش� � ��كل قانوني في دولة �أخرى ،هذه العمليات تنتهج الم�س� � ��الك والدروب
الجرامية.
نف�سها التي ت�سير فيها عمليات غ�سيل ا ألموال إ
�ص� � ��ادف في عالج هذا المو�ض� � ��وع ،الو�صول �إلى تقديرات ذات
من بين ال�ص� � ��عوبات التي تُ َ
م�ص� � ��داقية لحجم التدفقات المالية غير الم�شروعة ،فقيا�س� � ��ها �أمر لي�س �سه ً
ال ب�سبب تداخل
مرك ََّبيه القانوني وغير القانون� � ��ي .وال تبذل جهود على النطاق الدولي للتمييز بين المرك ََّبين،
ومن ثم ،يظل الجزء غير القانوني �شبه غائب تماماً في البيانات التي ت�صدر.
الغراءات الغربية والقبول الغربي با ألموال غير ال�ش������رعية الهاربة
�إن �أبعاد ونتائج إ
الجرامية ،هي �أبع� � ��اد ونتائج خطيرة حقاً .ففي
وم� � ��ا يرتبط بها من عمليات غ�س� � ��يل ا ألموال إ
الوالي� � ��ات المتحدة هن� � ��اك تقارير موثقة عن انت�ش� � ��ار المخدرات في المجتمع وال�ص� � ��دامات
وت�ضخم عدد نزالء
الم�س� � ��لحة بين الع�صابات ،وا�ستخدام ا أل�س� � ��لحة النارية على نطاق وا�سع،
ُّ
ال�س� � ��جون ،والتوتر العرق� � ��ي ،وتحلل الحياة وعفونتها في ا ألحي� � ��اء الرثّة ،والمخاطر المحيطة
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بالجيل النا�ش� � ��ئ في المدن� ،أما ال�ش� � ��يء الذي ال توجد تقارير �أو وثائق كافية عنه ،هذا ال�شيء
يعد الم�سبب ا أل�سا�سي لكل هذا ،فهو النجاح الكا�سح الذي تحققه معظم عمليات غ�سيل
الذي ّ
ا ألموال .ويترتب على ذلك نتائج خطيرة في مناطق رئي�س� � ��ية من العالم .وكانت رو�س� � ��يا �أ�ش� � ��د
البالد معاناة من �س� � ��رقة مواردها في وقت قيا�س� � ��ي ،فقد ُ�س� � ��رق منها (� 150إلى  )200مليار
دوالر في ع�ش� � ��ر �سنوات ،وتلك هي �أقل التقديرات� ،أما في منطقة ال�شرق ا ألو�سط التي تعاني
ا�ضطرابات �شديدة ،ف�إن الفجوة متفجرة بين ا ألفراد الذين يعت�صرون رحيق المنطقة ليمتلكوا
مئ� � ��ات الماليين ،بل المليارات م� � ��ن الدوالرات من جانب ،وا آلخرين المقيمين في طين القرى
ال�سالمية التكفيرية ب�شكل �أ�سا�سي في
وحجارتها من جانب �آخر .وتنت�ش� � ��ر الدعوة ا أل�ص� � ��ولية إ
�أحي� � ��اء الفئات ا أل�ش� � ��د فقراً في المجتمع� .أم� � ��ا �أمريكا الالتينية ف�إنها تع ّد منطقة لت�ص� � ��دير
ا ألموال غير الم�ش� � ��روعة الهاربة على امتداد القرن الع�شرين و�أوائل القرن الحادي والع�شرين،
وهي تزداد با�س� � ��تمرار ،وتقول تقارير رجال الم�صارف ال�سوي�سريين �إنهم ال يرون �أن التدفقات
المالية الهاربة من �أمريكا الالتينية �إلى ح�س� � ��ابات �شخ�ص� � ��ية قد قلَّت ،ب� � ��ل على ا ألرجح �أنها
زادت ،وهذه المالحظات ت�س� � ��تند �إلى بيانات وردت في مطبوعات م�صرف الت�سويات الدولية
ف� � ��ي بازل� ،سوي�س� � ��را عام (2012م) ،و�أخيراً ت�أتي �إفريقيا ،وه� � ��ي �أكثر القارات ابتالء بعمليات
النهب وال�س� � ��لب ،و�إذ ت�س� � ��رق من مواردها ن�س� � ��بة �أكثر من �أي نظير لها في العالم .توجد �آالف
الم�ش� � ��روعات في �إفريقيا تعمل دون تحقيق �أي ربح .وح�س� � ��ب تقديرات الم�صرف الدولي ف�إن
ما يقرب من ( )%40من ثروات �إفريقيا المتراكمة التي يمكن �أن ت�س� � ��هم في �س� � ��د االحتياجات
تهرب �إلى الخارج لتو َدع في ح�س� � ��ابات �أجنبية ،فت�سهم ،عو�ضاً عن
ا أل�سا�س� � ��ية لحياة ال�سكانّ ،
ذلك ،في تقوية �أوروبا والواليات المتحدة.
ق ُِّدم كثير من الحجج للدفاع عن بقاء ا ألو�ضاع الحالية على ما هي عليه .يقال �أوالً� ،إن �أي
تي�سر تهريب الموال من �ش�أنها �أن تعوق حرية التجارة،
محاوالت لتغيير ا ألو�ضاع الراهنة التي ِّ
ولكن الحقيقة هي عك�س ذلك تماماً .فحينما ي�ص� � ��ل البائع والم�ش� � ��تري �إلى ترتيب ال�ص� � ��فقة
ومي�سر ،ف�إنه من الم�ستحيل تغيير هذا
بطريقة تولد �أمواالً غير �شرعية للتهرب على نحو �آمن
ّ
الترتيب.

وتذه� � ��ب الحجة الثاني� � ��ة �إلى �أن �أي دولة تتخذ �إجراءات مناه�ض� � ��ة لتزوير وثائق ك�ش� � ��ف
الح�س� � ��اب يمكن �أن تفقد فر�� � ��ص التجارة المترتبة على هذه الممار�س� � ��ات� ،إذ يمكن �أن يتقدم
�شركاء تجاريون من دول �أخرى لال�ستيالء على هذه الفر�ص .وثالثاً لوحظ �أن التالعب ب�أ�سعار
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ال�سوق العالمية الحرة أ
والموال القذرة

ال�س� � ��لع المحولة من ال�ش� � ��ركة ا ألم �إلى الفروع التابعة في بالد �أخرى ،يمكن �أن تكون �شك ً
ال من
�أ�شكال تهريب ا ألموال.
�إن ت�شجيع �إخراج ا ألموال المتهربة من ال�ضرائب وت�سهيلها من بلدان االقت�صادات النامية
والو�سيطة ،يتناق�ص مع علّة وجود الم�ساعدات ا ألجنبية ،ويفقد الثقة في �أهداف الم�ؤ�س�سات

المالية الدولية .وهذا ف�ض� �ل � ً
ا عما يف�ض� � ��ي �إليه من الم�س� � ��اعدة على تو�سيع الهوة بين دخول
ا ألغنياء والفقراء ،وموت ماليين الب�شر قبل ا آلوان.

�إذن ،المطلوب تغيير جذري ،يكون نقي�ض � � �اً ال لب�س فيه أ
للو�ضاع الراهنة .فبدالً من تعزيز
حركة ا ألموال الم�شبوهة بين الدول ،يجب العمل بالعك�س تماماً .وقد كان �أ .برلين محقاً بمعنى
النفاق على ا ألهداف ،فال يبقى �إال الم�شكالت التقنية»(.)3
ما حينما قال« :حينما يتم إ
وفي النهاية ،يقال �إن ا ألموال المهربة تقوم بدورتها لتعود �إلى حيث بد�أت حينما ت�ص� � ��بح
ظروف اال�س� � ��تثمار م�ؤاتية ،ولكن� ،ص� � ��حيح �أن ا ألموال ال�شرعية الهاربة �إلى الخارج يعود ق�سم
منها� ،إال �أن المكون غير ال�ش� � ��رعي ال يعود �إال فيما ندر .ويعرف رجال الم�ص� � ��ارف الخا�ص� � ��ة
جي� � ��داً� ،أن ا ألموال التي ته� � � ّ�رب نادراً ما تعود ،والجزء ا ألكبر من ه� � ��ذه ا ألموال التي حافزها
موجهاً �إلى الخارج ب�صفة دائمة.
ا أل�سا�سي هو �إخفاء تكوين الثروات يظل في حركته ّ

الهوام�ش
المم المتحدة لمكافحة الجريمة ومنعها :المحميات المالية� ،سرية الم�صارف وغ�سيل أ
( -)1مكتب أ
الموال.2012 ،
( -)2الم�صدر ال�سابق نف�سه.

( -)3من مقال بعنوان «زمن القيادة ا ألمريكية للق�ضايا الدولية ا أل�سا�سية» ،لندن� ،أك�سفورد.2013 ،
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الدرا�سات والبحوث

ق�صيدة النرث
البنية وم�س ِّوغات الن�شوء
د� .صالح الدين يون�س

ً
لغةَ ...ق َ�ص� � َد الطريق ،ا�س ��تقام إ�ليها ،و َق َّ�صد ال�شاعر �أن�ش�أ الق�ص ��ائد ،و َق َ�ص َد في الحكم :لم
�ض ِمن َ�ص ْو ِت َك
فرط ولم ُيف ّرط� ،أي عدل ولم ِ
يملْ  ،وفي التنزيل } َواقْ ِ�ص � ْ�د ِفي َم�شْ � ِ�ي َك َواغْ ُ�ض ْ
ُي ِ
َ
ِ إ� َّن �َأن َك� � َر ْ أ
�دت الرماح إ�ذا
َ�ص � ِ
ال ْ�ص� � َو ِات َل َ�ص� � ْو ُت ال َ
ْح ِمي � ِ�ر{( ،لقمان .)19:ومن معاني « َق َ�ص� � َد»َ :تق َّ
تك�سرت و�صارت ِق َ�صد ًا ِق َ�صداً ،ومنها القا�صد من أ
ويقال :بيننا وبين الماء ليلة
ال�سفار :ال�سهلُ ،
ُ
�سبعة �أبيات ف�أكثر ،وهكذا ف إ�ن
تعب فيها ،والق�صيد ُة من �شعر العرب
ال�س� � ْير ال َ
قا�ص ��دة �أي ه ّينة ّ
الجذر اللغوي لـــ«الق�ص ��يد» وا�س ��ع الطيف ،كل جانب فيه ُيف�ض ��ي  -ب�شكل �أو ب�آخر -إ�لى قرينه،
ومن أ
ُ
ً
مرتبطة بم�صطلح ال�شعر نف�سه ،ف إ�ن كانت
م�شكلة الم�صطلح «ق�صيد ُة النثر»
الكيد تبدو
بد �أننا �سنجد
«النثرية» تقت�صر على تغييب الوزن ،فال ُيخرجها التغييب من ف�ضاء ال�شعر! وال َّ
م�س� � ّوغ ًا للت�ض ��ايف بين «الق�ص ��يدة والنثر» ،وعليه ف إ�ن �س� � ؤ�ا ًال �آخ َر �أخذ ينبثق من الت�ض ��ايف
المذكور ،وهو ما مفهوم ال�شعر؟ وما عالقته بالنثر؟
انطالقاً من قناعة مو�ض� � ��وعية ...ف�إن ال�شعر والنثر يجتمعان في ف�ضاء واحد ،ويجمعهما
جوهر م�ش� � ��ترك هو «اللغة» فهي مادة الت�شكيل لكل منهما ،و�إذا ما نحونا باتجاه «النثر الفني»
ف�إنه بو�س� � ��عنا القول�« :إنه ت�شكيل جمالي باللغة» ،وبالطبع ال نتنا�سى �أنه ن�شاط �إن�ساني يُف�صح
عن و�ضعية ثقافية تاريخية ،وفي هذا يرى ا ألكاديمي الم�صري عبد المنعم تليمة« :وبَدهي �أن
«فن» لغوي� ،إذا كنا ن�س� � ��نده �إلى �أداتِه التي نعرفه بها ،لكنه ن�ش� � ��اط �إن�ساني يعك�س حركة
ا ألدب ٌّ
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ومهمته ،وبدهي
واقع تاريخي اجتماعي محدد ،عك�ساً خا�صاً� ،إذا نظرنا �إليه من جهة ماهيته
ّ
�أن در�س أ
الداة جليل الفائدة في بيان ماهية ا ألدب ومهمته ذاتهما»(.)1
�إذن ،هو لغة من حيث الطبيعة ،وهو ٌ
فعل من حيث الوظيفة.

و�أما �أنه لغ ٌة فهو لي�س لغة كلي ًة وح�سب ،و�إنما كما قال جان كوهين« :اللغة حقيقة متناق�ضة
غام�ض� � ��ة ،ولكنها تتك�شّ � � ��ف من خالل عنا�صر لي�س� � ��ت لغوية في ذاتها»( ،)2ولعل اللغة – �أي لغة
– تتك� � ��ون من جوهرين :كل منهما خا�ص م�س� � ��تقل ،هما الدال والمدلول ،فا ألول هو ال�ص� � ��ورة

المنطوق� � ��ة ،والثان� � ��ي هو الفكرة ،ويُطلق عليهما فردينان دي و�سو�س� � ��ور :التعبي���ر والمحتوى،
ر�سل
الر�س� � ��ال فهي ما نطلق عليه «الداللة»  Significationوهذه تفتر�ض جانبين :يُ ِ
و�أما �آلية إ
�أحدهما �إلى ا آلخر .والجانبان لي�سا لغويين ب�صورة ِ�صرفة ،ويو�ضح جان كوهين ب�أن «التعبير»
ي�شخ�صان ال�شكل والجوهر ،وبناء على هذا الت�شخي�ص ف�إن ال�شكل يكون مجموعة
و«المحتوى» ّ
العالقات التي تحكم كل عن�ص� � ��ر ب�أداء وظيفته اللغوي� � ��ة ،و�أما المحتوى فهو الحقيقة الذهنية

الماثلة «الكائنة» ،وال ت�س� � ��تحوذ الكلمة على معناها �إال من خالل عالقات التبادل التي تربطها
النكليزية� :إن جزءاً من درجة اللون يعبر عنها بكلمة «�أخ�ضر»
بـ«ثيمات» اللغات ا ألخرى« ،ففي إ

يدخل في منطقة لونية يُعبر عنها في لغة «ويلز» بكلمة يم ِّث ُل جزءٌ منها الم�ساحة التي تغطيها
النكليزية ،في حين ال تجد درجة اللون المائلة بين ا ألخ�ض� � ��ر وا ألزرق كلمة
كلم� � ��ة «�أزرق» في إ

تعبر عنها في لغة ويلز»( )3وعليه ف�إن التحديد المفهومي للغة  -من خالل ما نحن ب�ص� � ��دده-
ّ
والي�صال والتوا�صل ،وكل بناء لغوي قادر بذاته على �أن
ينبني جوهرياً على �أنها �أداة التو�صيل إ
يتوا�صل �إر�ساالً وتلقياً بو�سيلتين هما :ال�شعر والنثر.

هاتان الو�سيلتان تتالقيان وتتفا�صالن من خالل ال�شكل �أو من خالل الجوهر .ومن الجدير
التنويه به �أن ال�شكالنيين الرو�س – على �أنهم التجربة ا ألولى في �إقامة �شعرية حديثة -هم �أول

َم ْن �أوحى بالتناق�ض بين ال�ش� � ��عر والنثر في ف�ض� � ��اء ال�شعريات الحديثةُ ،مفارقين بذلك النقاد
�سيما
الذين لم يجدوا حدوداً فا�صلة بين ال�شعر والنثر» من مثل «نتالي �ساروت ،و�أراغون» ،وال ّ
بين الق�ص� � ��يدة والرواية� ،إذ �إنه يوجد �أوا�ص� � � ٌ�ر وا�ص� � ��ل ٌة بينهما ،كما يوجد � أ
وا�صر فا�صلة ،وقد
ُ
�أ�شار حازم القرطاجني (684هـ1285 -م)� ،إلى ا ألوا�صر الفا�صلة والوا�صلة بين النثر وال�شعر،

قائالً�« :إن �ص� � ��ناعة ال�شعر ت�س� � ��تعمل ي�س� � ��يراً من ا ألقوال الخطابية ،كما �أن الخطابة ت�ستعمل
والقناع في تلك المحاكاة»(،)4
بالقناع ،إ
ي�س� � ��يراً من ا ألقوال ال�شعرية لتع�ضد المحاكاة في هذا إ
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وكم هذا الر�أي قريب من مقولة الناقدة ا أللمانية همبرغر في �أطروحتها «منطق ال�شعر» عام
ق�س� � ��مت ال�ش� � ��عر فيه �إلى نوعين :ال�شعر الق�ص�صي ،وت�س� � � ّ�ميه �شعر المحاكاة،
(1957م)! التي ّ
وال�شعر الغنائي ،وتطلق عليه «�شعر الوجود».
ثم تعقِ د ال�ص� � ��لة بين ال�ش� � ��عر الغنائي والر�س� � ��الة من حيث طبيعة ك ِّل منهما ،وكذلك تعقد
ال�صلة بين ال�شعر والرواية التاريخية ت�أ�سي�ساً على ا�ستعمال �ضمير المتكلم في كل من ا ألجنا�س

الثالثة ،ولعل الرابط لديها بين الرواية وال�شعر هو �ضمير المتكلم ،وال�سيما في ال�شعر الغنائي،
فال�ش� � ��اعر متكلم والعالَم م�ستمع �صامت ،على عك�س الم�سرحية والملحمة ،ف�إن الم�ؤلف يجعل
غيره متكلماً...
َ

ولعلنا ن�ستذكر ما �أطلقه بوالو على الروايات «ق�صائد النثر»( ،)5ولعلنا �أي�ضاً ن�ستح�ضر
مقولة «دي بو�س» في ر�س� � ��الة بيرو عام (1700م)« :هناك �أ�ص� � ��ناف من ال�ش� � ��عر لم ي�سبقنا
�إليها الرومان ،ولم يعرفوها ،كتلك الق�ص� � ��ائد النثرية التي ن�س� � ��ميها روايات على �س� � ��بيل
المثال»(.)6

و�أما م�ش� � ��كلة دمج الروايات النثرية في مجال ال�ش� � ��عر ،ف�إنها محاوالت تفتقر �إلى تحديد
مفهوم «ق�ص� � ��يدة النثر» ب�ص� � ��فتها جن�ساً م�ستقالً ،ولعل ت�أخر ن�ض� � ��ج الم�صطلح الخا�ص بكيان
«ق�ص� � ��يدة النثر» الم�س� � ��تقل يعود �إلى وجود كيانات فنية متناق�ض� � ��ة� ،أو متخالفة ،و�إن تخالفها
وتناق�ضها مبعثه من الفنون ا ألدبية الكال�سيكية ،من مثل( :الملحمة ،والتراجيديا ،والكوميديا،
نف�سه نظيراً لمفهوم «ا ألدب»
وال�ش� � ��عر الغنائي) التي كانت تُ ّ
عد من فنون ال�ش� � ��عر ،وكان ال�شعر ُ
جد �ش� � ��كل ُه �أو م�ض� � ��مونه ،كان يُن�سب �إلى ال�شعر ،حتى لو لم يكن ت�صله
ولهذا ف�إن كل جديد قد َّ
خ�ص�ص
بال�شعر �أي �صلة من الناحية الجمالية ،وعلى الرغم من ن�سبه و�إلحاقه بال�شعر ف�إنه كان يُ ّ
بالقول� :إنه ي�ستخدم لغة نثرية.
كل هذا يجعل الحدود بين ال�ش� � ��عر والنثر مرنة �إلى درجة الميوعة ،وال�س� � ��يما بعد «ظهور
كر�ست ميوعة الحدود بينهما بتخفيفها من القيود الوزنية والقوافي �أو ب�إلغائها:
تيارات �شعرية ّ
ال�شعر الحر ،وق�صيدة النثر(.»)7

وكي يُلتَم�س المخرج ف�إن افترا�ضاً افتر�ض نف�سه ،يق�سم ا ألبنية اللغوية ذات الطابع الجمالي
�إلى نوعين :ال�ش� � ��عر والنثر ،فال�شعر ذو عالقة خا�ص� � ��ة باللغة ،والنثر ذو عالقة عامة وخا�صة،
وهذا يقوى على الف�صل النوعي بين ال�شعر والنثر.
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اللغة
يُفتر�ض �أن الفارق بين ال�شعر والنثر كام ٌن في عالقة الطرفين باللغة نف�سها� ،أي �إنه يحدد
العالقة بها ا�س� � ��تعمالياً �أو وظيفياً �أو جمالياً ،ولعل ت�شبيه الناقد الفرن�سي بول فاليري عالقة
النثر بال�شعر بعالقة الم�ش� � ��ي بالرق�ص ،يُف�ضي �إلى التحديد ،فالم�شي له غاية محددة تتحكم
جزاء الج�سم
في �إيقاع الخطو ،وينتهي بتمام الغاية� ،أما الرق�ص – على الرغم من ا�ستخدامه � أ َ
()8
نبه مارون عبود (1965 -1886م)
نف�سها -ف�إنه ذو نظام وحركات هي غاية في ذاتها»  ،وقد ّ
َ
أ
في كتابه «قدماء وجدد» (1955م) �إلى ا�س� � ��تعمال ال�شاعر نزار قباني الت�شبيه نف�سه حين ��شار
م�شي ،فارق�ص لت�صفق لك».
�إلى �أن ال�شعر رق�ص «فن منظم ،و�أن النثر
ٌ

وهكذا يبدو ال�شعر مرتبطاً بالوظيفة الجمالية قبل �أي �شيء ،ويبدو النثر هادفاً �إلى غايات
نفعية معينة ،وبالناتج ف�إن ال�ش� � ��عر يخدم اللغة ،في حين ي�س���تخدم النثر اللغة ،ومن هنا كانت
وبناء عليه ف�إن رائد ا أل�سلوبية البنيوية مي�شيل
والي�ضاح،
لغة ال�شعر مراوغة غير معنية بالدقة إ
ً
عرف الق�ص� � ��يدة :ب�أنها �ش� � ��يءٌ يقول �شيئاً ،ويعني �شيئاً �آخر،
ريفاتير  Michael Riffaterreقد ّ
فالن�ص ال�شعري بنية ذاتية التنغيم ،تمكنها من طرح قيم معنوية ومفهومية و�شعورية خا�صة،
ال تنتهي في �أثرها وداللتها المعنوية بانتهاء عملية التو�صيل كالكالم العادي»(.)9

�إن ما يُقال في النثر يمثل جوهر الر�س� � ��الة النثرية ،وتب� � ��دو الكلمات فيه تعبيراً حيوياً عن
داللتها الفكرية الكاملة والوا�ضحة ،في حين نجد ال�شعر يقوم على مهمة تفجير ال�سياق بدالالت
ميزة ،تخرج من التجاور الخا�ص والمق�صود بين الكلمة والكلمات ا ألخريات.
ت�صويرية ُم ّ
�أما ال�شكالنيون الرو�س فقد وجدوا الفارق بين النوعين :ال�شعر والنثر ،حا�ص ً
الخوا�ص
ال في
ّ
الثانوية للقول ال�شعري وحركته ذات الحيوية الخا�صة ،بح�سبان �أن ال�شعر ي�شترك مع النثر في
�أنهما «لغة» وقد تراءت الخوا�ص فيما ي�أتي:
ال من �شيء� ،أو وعاء حام ً
 -1تكمن طبيعة الكلمة ال�ش� � ��عرية بو�ص� � ��فها كلمة ،ولي�س بو�ص� � ��فها بدي ً
ال
للعاطفة ،بل �إن الكلمة ال�شعرية تتمتع بقيمة م�ستقلة عن النظرة ال�شيئية المعتادة في اللغة النثرية.
 -2تت�صف الكلمة ال�شعرية بغياب ظاهري للداللة ،وتتمتع بتعدد ت�صورها.

يفرق ال�ش� � ��كالنيون بين ال�شعر والنثر ،من خالل المراتب الداللية لكل منهما ،مع �أنهم
ِّ -3
يُ�ش� � ��يرون �إلى الو�شائج بين العنا�ص� � ��ر ال�شعرية والعنا�ص� � ��ر النثرية ،والتوا�شج – بدوره– يُثري
تركيب كل من النوعين.
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وبخ�صو�ص ال�ص� � ��ورة ووظيفتها في ال�شعر والنثر ،فقد رف�ض ال�شكالنيون ربط لغة ال�شعر
بالخي� � ��ال ،فلي�س� � ��ت ا ألخيلة -في زعمهم  -مهم� � ��ة ،و�إنما المهم هو طريق� � ��ة توظيفها ،كما �أن
ال�صورة ال�شعرية لي�ست �أداة لل�شرح ،فاال�ستعارة مث ً
ال توجد في النثر العادي ،من حيث محاولتها
تقريب المو�ض� � ��وع من القارئ ،لكنها في ال�شعر ذات مهمة �أخرى ،وهي تكثيف ا ألثر الجمالي،
فاال�ستعارة تُحيل – في ال�شعر -الم�ألوف �إلى غريب ،حين تنظمه في �سياق غير متوقع(.)10
�إن طريق� � ��ة ت�ش� � ��كيل اللغة و�آليات التعبير اللغوي الخا�ص هي التي تمنحنا ال�ش� � ��عرية ،وفي
تمدنا بالقدرة على التفريق بين ال�ش� � ��عر والنثر من حي� � ��ث � أ َّن النثر مجرد كالم
الوقت نف�س� � ��ه ّ
عادي يُتَداول.

إاليقاع
اليقاع بـ«الوزن» اعتماداً على النقد العربي
وقد يح�صر كثير من النقاد والباحثين مفهوم إ
عد «الوزن» عن�ص� � ��راً فارقاً بين ال�ش� � ��عر والنثر ،حين �أدخل النقاد «الوزن» في
القديم ،حينما َّ
تعريف ال�ش� � ��عر ،فقد عرف ابن طباطبا العلوي (322هـ934 -م) ال�ش� � ��عر قائالً« :ال�شعر كالم
منظوم بائن عن المنثور الذي ي�ستعمله النا�س في ا أل�سماع وقد ف�سد على الذوق ،ونظمه معلوم
فمن �ص� � � ّ�ح طبعه وذوقه لم يحتج �إلى اال�س� � ��تعانة على نظم ال�شعر بالعرو�ض التي هي
محدودَ ،
والحذق
ميزانُه ،و َمن ا�ضطرب عليه الذوق لم
ي�ستغن عن ت�صحيحه وتقويمه بمعرفة العرو�ض ِ
ِ
عد معرفته الم�ستفادة كالطبع الذي ال تكلّف معه»(.)11
به ،حتى تُ ّ

ل� � ��م يع� � ��د معيار ابن طباطبا مهيمناً� ،أو وحيداً في ع�ص� � ��ر الحداث� � ��ة ،في حين حدد يوري
لوتمان (1993-1922م) �أن أ
الدبية لم تعد عن�ص� � ��راً عادياً في الن�ص ،و�إنما هي موقف محدد
من العالم وا أل�ش� � ��ياء( ،)12وعليه ف�إن «البناء ال�ش� � ��كلي» لم يعد – كم� � ��ا كان معهوداً -وعاء مادياً
يتلقى الروح الهائمة ،لكن وجودهما حا�صل عن ر�ؤيا� ،أي �إنه حا�صل عن موقف ثقافي محدد،
وهنا نتو�ص� � ��ل �إلى �أن «الوزن» ال عالقة له بال�ش� � ��عر بو�صفه كياناً لغوياً ،و�إنما هو بنية زخرفية
وال�سيما �إن كان مالكاً في
من �أ�ص� � ��ل �شفاهي �إن�شادي ،كان نهجاً في �إي�صال ال�شعر �إلى متلقيه،
ّ
امتد �إلى ما �ش� � ��اءت له و�ضعية �سو�سيو ثقافية �أن يمتد ،لكنه �أخذ يتقل�ص حتى
ظرف تاريخي ّ
حد االنقطاع.
بلغ ّ
وكما كان – كذلك اليوم -ف�إن من يتلقى ال�ش� � ��عر الموزون ال يلتفت �إلى الوزن ،و�إنما يلتفت
�إلى البنية اللغوية« :تراكيب ،و�أدوات ،ودالالت معنوية» من �ش � � ��أنها �أن تجعل القارئ – ال�سامع
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�ضرب من التزيين ال�صوتي
ينفعل ويهتز وينتع�ش ،وحينها ندرك �أن الوزن والقافية �إن هما �إال
ٌ
الق� � ��ادر على �إحداث �أث� � ��ر جمالي خا�ص ،ولو �أننا �أ�ض� � ��فنا الوزن �إلى «النث� � ��ر» لما انتقل النثر
الم�ضاف �إليه �إلى ال�شعر ،ولن تتغير طبيعته.

وقد �أورد الناقد الفرن�سي جان كوين« :مقارنة �أجراها فردينان دي �سو�سور Ferdinand de

�شبه المقول الموزون بوحدات
1913 -1852( Saussureم) بين اللغة ولعبة ال�ش� � ��طرنج ،فقد ّ

العجاب بها في ذاتها ،ولكن الزرك�شة الم�شار
ال�شطرنج المزرك�شة ب�ش� � ��كل فني ،بحيث يمكن إ
�إليها ال عالقة لها �إطالقاً بقدرة الالعب على اللعب� ،أي ال قيمة وظيفية لها»(.)13

ومن هذا وذاك يمكننا �أن ننتهي �إلى قناعة م�ؤ ّداها � :أ ْن ال عالقة للوزن بال�ش� � ��عرية� ،أو �أنّه
لي�س دلي ً
ن�ص فر�ض عليك �شعريته واالعتراف
ال عليها ،و�إن غياب الوزن ال ينفي ال�شعرية عن ّ
به ،وهذا ما يف�ض� � ��ي بنا �إلى الت�سا�ؤل عن معيار �آخر لل�شعر� ،إلى جانب البناء اللغوي الخا�ص،
اليقاع.
وكنا قد خل�صنا �إلى �أن المعيار هو إ

فاليقاع لغة :هو اتفاق ا أل�ص� � ��وات وتوقيعها في الغناء( ،)14وفي هذا المفهوم ال يبتعد عن
إ
الوزن �إال قليالً ،وقد يكون الوجه ا ألولي له� ،أما من وجهة الم�ص� � ��طلح فيختلف عنه ،وهو هنا:

المو�س� � ��يقا الداخلية غير المنظورة من الناحية الح�س� � ��ية ،فهو هذا التناغم الحركي الداخلي،
تبثه المعاني وا ألخيلة ،وفي هذا ال�س� � ��ياق يقول �أدوني�س« :ال تنبع المو�سيقا في �شكلها الجديد

(وقتها كان يعني ق�ص� � ��يدة التفعيلة) من تناغم بين �أجزاء خارجية ،ذات �أقي�سة �شكلية ،بل تنبع
من تناغم داخلي حركي هو �أكثر من �أن يكون مجرد قيا�س ،هو �س� � � ُّ�ر مو�س� � ��يقا ال�شعر» ،ويتابع

�أدوني�س في ال�سياق نف�سه فينفي «معيارية الوزن» وينفي �أن يكون ال�شكل «الخليلي» هو ال�شكل
معينة،
الحتمي ،و�أن يكون قرين الجمال ،فال�ش� � ��كل ال يمك� � ��ن �أن يكون خالداً وفقاً لحتمية ّ
و�إال �أ�صبح ال�شعر �شك ً
ال من �أ�شكال العلم(.)15
ومن هنا رف�ض �أدوني�س ال�ش� � ��كل ب�ص� � ��فته معياراً ،وبما ي�ش� � ��تمل عليه ،بما في ذلك الوزن.
ويبدو التحرر من الوزن �إمداداً للقدرات المفتوحة لل�ش� � ��اعر في ت�شخي�ص واقع �شكلي يختاره،
ويكاد يغدو حاالً من االن�ص� � ��هار ا أل�صيل بين الر�ؤيا ال�شعرية وا ألداة ال�شعرية ،كيفما كانت هذه
ا ألداة ،وهذا ما يجعل الق�ص� � ��يدة الجديدة «النثر» ق�ص� � ��يدة حركة وحيوية وتوثُّب وت� أ ُّهب ،في

القار ،وهنا يتحقق «الخل ْق ال�شعري» في
مقابل الق�ص� � ��يدة التقليدية ،ق�ص� � ��يدة الثبات والنمط
ّ
ال نهائيته.
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اليقاع ،من حيث�« :إن
يلتقي �أدوني�س وتنيانوف ال�ش� � ��كالني الرو�سي في ت�صورهما لمفهوم إ
لليقاع ال�شعري هي :الوحدة ،والتتابع في متوالية متناغمة� ،سواء من
الخ�صائ�ص المو�ضوعية إ
اليقاع
الناحي� � ��ة اللفظية �أم المعنوية»( ،)16ويرى يوري لوتمان 1993 -1922( Lotmanم) �أن إ
هو�« :إنه �إذن هذا التناوب ال�ص� � ��حيح للعنا�صر المت�شابهة ،كما �أنه ي�شمل تكرار هذه العنا�صر،
«اليقاع على وجه التخ�صي�ص»(.)17
�أي �إنه يمتلك خا�صية التردد الذي يعني إ
البداع
ال�ش� � ��ارة �إلى الفارق بين ظاهرة التردد في الطبيعة وظاهرة التر ّدد في إ
بد من إ
وال ّ
فاليقاع في الطبيعة يتمثل في تكرار �أو�ضاع معينة خالل فوارق زمنية محددة ،مثل
ال�شعري ،إ
اليقاع في ال�شعر فيكون تكراراً دورياً لعنا�صر مختلفة
تتابع ا أل�س� � ��ابيع وا أل�شهر والف�صول� ،أما إ
في ذاتها ،مت�شابهة في دوافعها ،بهدف الك�شف عن الوحدة ،في الوقت الذي تتمكن فيه البنية
ال�شعرية من �أن تك�شف عن الطبيعة الجدلية أ
لللفاظ.
اليقاع لي�س مجرد َعرو�ض اكت�شفها الفراهيدي ،و�إنما هو لغة ثانية،
وبالنتيجة ف�إن إ
ال تدركها ا ألذن وحدها ،بل تدركها الحوا�س �أي�ضاً ،و�إن �شئت قلت« :الوعي -الغائب -الحا�ضر»،
�إنه لي�س ُملزماً ل�ش� � ��اعر على نحو قيا�س� � ��ي �أقنومي ،و�إنما هو عن�صر داللي وا�سع الطيف ،يمنح
مقيد ب�شكل م�سبق.
ال�شاعر م�ساحة من الحركة والفعل غير ّ
وقد بات وا�ض� � ��حاً �أن الق�ص� � ��يدة يمكن �أن تكون نثرية غير مقيدة بوزن وال بقافية ،طالما
الجدة والجر�أة الت�شكيلية.
قدرت على خلق لغة �شعرية ،وعلى ق ْدر من
ّ

بنائية الت�شكيل
�إذا كان� � ��ت النثرية قد تجاوزت م�س � � ��ألتَي الوزن والقافية ،ف�إنها قد تجاوزت بالنفي �أي�ض � � �اً
المقد�س» ،وهي تطرح �ص� � ��يغة ا�ستعمالية للعالم أ
ولل�شياء ،وراحت تبحث عن
«الجمال الجليل
ّ

الجمال ونقي�ض� � ��ه في «اليومي والمطروق والمنتهك» هادفة بذلك �إلى بعث المده�ش والغريب
من طبيعة الم�ألوف والمعتاد ،وهنا نعود �إلى ال�ش� � ��كالني الرو�س� � ��ي فيكتور �شكلوفي�س���كي وهو
ي�س� � ��تخدم م�ص� � ��طلح «التغريب» � ،ostranenicإذ يقول�« :إن غر�ض الفن هو نقل ا أل�ش� � ��ياء كما
تُدرك ،ولي�س كما تُعرف ،وتقنية الفن هي �إ�سقاط ا ُأللْفة عن الم�ألوف»(.)18

تتالقى ق�صيدة النثر – في ع�صرنا -مع الفن الت�شكيلي في �إعادة توظيف البقايا القديمة
والمهمالت في ت�شكيالت فنية جديدة ،كما فعل الفنان �صالح عبد الكريم في �صناعته لتمثال
«الثور» من الخردة والحديد م�س� � ��بق اال�س� � ��تخدام ،فالعنا�ص� � ��ر اليومية والعادية وال�شيئية تمثل
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العالم الذي تتحرك في داخله الق�ص� � ��يدة النثرية ،وبهذه العنا�ص� � ��ر تحقق م�شروعيتها الفنية،
تو�ضعت في
وتبدو هذه العنا�ص� � ��ر الموجودة �س� � ��ابقاً ،وك�أنها مخلوقة من جديد ،فهي عنا�صر ّ

الع�ص� � ��ور الكال�س� � ��يكية العربية ،ولعل حوار عمر بن �أبي ربيعة االفترا�ضي ذا الطابع الحكائي
اليومي يقدم �شاهداً على ذلك:
����د
����ت ه����ن����د ًا �أن����ج����زَ ْت����ن����ا م����ا تَ ِ
ل����ي َ
����ع ْ

�����د
���م���ا تَ ِ
و� َ����ش����فَ ْ
�����ج ْ
����ت �أن���ف َ
�������س���ن���ا م ّ

ك����ل����م����ا ق������ل ُ
����ادن����ا؟
������ت :م����ت����ى م����ي����ع ُ

���د
��ت ه���ن ٌ
����ت :ب���ع َ
���د وق����ال ْ
���ض��ح��ك ْ
���د َغ ْ

��������م ُب����غ����ي����تُ ����ن����ا
ق������ل ُ
������ت �أه�������ل������اً �أن��������ت ُ

()19

���د
����ي َ
����ن ف����ق����ال����ت� :أن��������ا ِه���ن ْ
فَ ����تَ ����� َّ
����س����م ْ

تبدو الق�ص� � ��يدة ال�س� � ��ابقة من الكالم العادي في �س�ؤال وجواب ،وفي �شعر �أبي نوا�س �شاهد

�آخر(:)20

�شعاعها
كال�شم�س يحكي
فجاءت بها
ْ
ِ
ُ
بيني
ُ
فقلت لها :ما اال�سم وال�سعر؟ ّ

و�س ْع ُرها
��ون �إ�سمي ِ
فقالت لناَ :ح ُّ��ن ُ

��ت ل��ه��ا :ج��ئ��ن��ا وف���ي ال��م��ال ِق��ل ٌ
ّ��ة
ف��ق��ل ُ
���ت الرهينة ف��ي يدي
فقالت لنا� :أن َ

����اج ل��ه��ا ُح�سنا
���ش��ع َ
��اع ال��ث ّ
��ري��ا ف��ي زج ٍ

����زورك م��ا ع�شنا
�سعرها كيما ن
لنا
ِ
َ
ٌ
��س��ع ه��ك��ذا غ��ي َ��رك��م ِب��ع��ن��ا
ث��ل�اث ب��ت��� ٍ

بع�ضنا َر ْهنا؟
لك في �أن تقبلي
فهل ِ
َ

ال�س ْجنا
يفوا بالمال َخل َّْد َ
متى لم ُ
ك ّ

ومن �شعراء التفعيلة المعا�صرين ق�صيدة «ال�شم�س والمر�أة» ل�صالح عبد ال�صبور(:)21
نهديها الممطوطين.
هزّ ْت
ْ
بحثت بينهما عن مفتاح الغرفةْ
تتلم ً�س ُخطوتها في الرمل،
ْ
نظرت َّ
ً
�شمطاء
مرهقة
وقامت
َ
دكان
�أخذت من �أول
ْ
خان
خبز
ٍ
ونبيذ ُ
ود ْ
ما يكفيها من ٍ
ترقد في ما�ضيها،
ذهبت كي
َ
ن�شاء
ُتن�شئه �إ َ

�إن مفردات هذه الق�ص� � ��يدة دوال �س� � ��يمولوجية على الفقر والب�ؤ�س والوحدة ،لدى نمط من

�س� � ��كان ال�س� � ��طوح والمقابر .وكل الق�صيدة م�ش� � ��اهد ذات طبيعة نثرية خال�صة ،وما منعها من
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�أن ت�ص� � ��نف ق�ص� � ��يدة نثر �إال ال�صورة ال�ش� � ��عرية التخييلية «ذهبت كي ترقد في ما�ضيها تن�شئه
�إن�شاء».

المتخيل ،وهو يُ�س� � ��تخدم في ذاته
�أما اليومي في ق�ص� � ��يدة النثر ،ف�إنه يمثل المعي�ش ولي�س
ّ
ولذاته ،ويطرحه ال�شاعر مرجعية بديلة عن المرجعيات ا ألخرى ،حتى يغدو حاالً من القِ �صا�ص
اليمانات الزائفة �أو ق�صا�ص � � �اً من الخديعة والهزيمة الت� � ��ي � أ ّدت �إلى الهزائم ،كما تعمل
م� � ��ن إ
ومقد�س ب�صيغة الم�ساءلة واالحتجاج وال�سخرية ،وهذه
قار و�ساكن ومرجعي
ّ
على �إقالة ما هو ّ
ا أل�ساليب تقوم على تحويل اليومي �إلى عالمي ،وهي ت�صنع الر�ؤيا ال�شعرية ،ومن ال�شواهد على
ذلك ق�صيدة ألحمد يماني عنوانها «ا ألبي�ض وا أل�سود»(:)22
جدران غير مطلية -و�أر�ضية مليئة بالح�صى -وعظام ه�شّ ة ال ت�ستطيع �أن تقف -وعظامي
�أن���ا مح�ش���ورة في الو�س���ط� -أفكر ف���ي مظاهر �ص���غيرة ،لالحتجاج على المالئك���ة الذين منعوا
الكال�سيوم الالزم لنا.
تبدو مفردات الم�ش� � ��هد مف�ض� � ��ي ًة �إلى و�ض� � ��عية نف�سية تمتلئ ب�س� � ��خرية باردة ،في محاولة
لترجمة و�ض� � ��عية ال�ض� � ��ياع والعدم ،وهي – بوجه ما -تمثل مح�ص� � ��لة الخبرة الوجودية ألبناء
الجيل الحا�ضر ،ومن الدواوين ذات الطابع التهكمي «ممر معتم ي�صلح لتعلم الرق�ص» لل�شاعرة
الم�صرية �إيمان مر�سال ،وتحت عنوان «�أرثي موتي» تكتب(:)23
يبدو �أني �أرثي الموتى

ويوم ًا ما

� أس�جل�س وحدي في المقهى
دون �أي �شعور بالفقد
حيث ج�سدي �سلَّة كبيرة
ترك فيها الراحلون ما ُّ
يدل عليهم

الح�سا�س باالنعزال.
في كلمتي (يبدو ،وحدي) تظهر ال�سخرية والهزء ،ويظهر إ

ال�سمات الجمالية للت�شكيل
 -1بناء ال�صورة وال�صورة المفارقة:
يقوم بناء ال�ص� � ��ورة المفارقة على االنتقال من مكونات اليومي والمعتاد �إلى مكونات الحلم
والخلط بينهما ،يقول عبا�س من�صور:
الـعــدد � 690آذار 2021
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«على هام�ش الج�سر ،الجميلة تخلع الماء من َ�س ِكين ِته -تُده�ش النهر بوجبة رائعة -وتهدي ال�سماء كنز
ال�صغيرة -فهل الوقت يتَّ�سع لذاكرتي؟ والتواريخ ما �أنجبت �إال قرا�صنة -جديرين بالوقت أ
والو�سمة»(.)24
يطرح الن�ص عن�ص� � ��ر المكان ليدخل في التحديد ،ثم يطرح ال�شخ�ص� � ��ية والحدث ب�صيغة
«تخلع -تده�ش» لتمدد الزمان ،في محاولة لقلب ال�صورة ب�شكل مفاجئ ،وتبدو الر�ؤية الب�صرية
فتحول الفاعل
المنتظرة منقلبة �إلى ر�ؤية �ش� � ��عرية جديدة ،تبادلت فيها �أطراف الفعل �أماكنها،
َّ
�إلى مفعول به ،والعك�س قائم ،فينقل الداللة �إلى منطقة �أخرى ،تميل �إلى ما لهذه الجميلة من
طاغ ،يمكنه �أن يزلزل الماء ويخرجه من �سكينته.
ٍ
�سحر ٍ
والنموذج الثاني لل�شاعر ال�سوري بديع �صقور بعنوان «�أبانا الذي على قيد غياب»(.)25
حاب
�أبانا الذي ي�سكُ ُن َ
ال�س ِ
بيت َّ
نبارك ِظل َ
َّك العالي
َ
لل�شقائق
با�سمك
نبوح
ِ
ُ
َ
عنك
نذود
ُ
ُ
الفرا�شات
على مهل ت�ساقط
دمعه
�أبانا الذي على كفّ يه ُ
تلتهم الحقول
النار
ُ
		

....

هيهات �أن ُتب�صرني ،طالما

َ
نت من �أطف َ أ�
ال�شمعة التي كانت
�أ َ
نير المكان الذي ما زلنا ن�ستوطنه
ُت ُ
منذ أ
الزل

هيهات �أن �أ َ
راك
�أن تراني
نت�صافح
�أن
َ
َ
نتعانق
�أن
كهوف الما�ضي البعيد
دمت تحيا في
ما َ
ِ
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في الن�ص ال�س� � ��ابق يبني ال�شاعر م�شهداً من خالل �إلغاء الزمان ،ثم يبني م�شهداً �آخر عبر
المقد�س�« :أبانا الذي في ال�سموات
التنا�ص مع الكتاب
المكان معتمداً في الم�شهد ا ألول على
ّ
ّ
ليتقد�س ا�سمك» (متى ،6 ،9ولوقا ،)2 ،11فكما كان ملكوته في ال�سماء كان ملكوته في ا ألر�ض،
َّ

ثم يغادر االعتماد على الالهوتي �إلى ن�ص ب�ش� � ��ري وا�ص� �ل � ً
ا بين حقول تلتهمها النار بين قلوب
العا�شقين ،وقد انقلب زمانهم �إلى غير الزمان الذي يحيا فيه الحب.
 -2االختزال اللغوي وكثافة الر ؤ�يا:

�إن� � ��ه االنكفاء عن التفا�ص� � ��يل ،واالكتفاء بالعالمات وا أللف� � ��اظ والتراكيب القادرة على نقل

المعنى والقيم الداللية من م�ص� � ��ادرها القريبة �إلى مراميها الق�ص� � � َّ�ية البعيدة عن التوقع ،ثم
يطرح ال�ش� � ��اعر �أكثف المعاني في ا ألقل الممكن من المفردات ،متدرجاً في الغمو�ض ،و�شاهد
هذا ما تقوله ال�شاعرة ليندا �إبراهيم تحت عنوان «ظهور»(.)26

«ظه���رتَ  ...إ�ذ احتجبتَ  -...فليتَ عمري ...يخبرني عن ال�س��� ّر الدفين ...ب�أق�ص���ى الروح...
ليك إ� َ
حيث الروح تهفو -إ� َ
ليك ...كالناي الحزين».
تبدو الهند�س� � ��ة اللغوية في توظيف الما�ض� � ��ي الذي قطع ال�س� � ��ياق من مقدمات مفتر�ضة،
«ظهرت» اكت�س� � ��ب داللته الظنونية من نقي�ضه «احتجبت» ،و�أما الم�ضارعان «يخبرني-
فالفعل
َ

الخبار بهما تو�ضيحاً لالحتجاب ،لكن التو�ضيح عاد ليبعد بعد الفعل «يهفو» ،لكن
تهفو» فكان إ

و�ضح المرمى من «يهفو» ،فال�شاعرة تف�صح عن حب عميق ما يزال
الت�شبيه بو�ساطة «الكاف» ّ
الف�صاح م�ضلّ ً
ال فيكون الحب معلناً.
قائماً في �أعماق الوجدان ،وقد يكون إ

ومن كثافة الر�ؤيا نقر� أ لل�ش� � ��اعرة ال�س� � ��ورية هيالنة عطا اهلل من مجموعة «ثقب في ذاكرة
الحياة»(.)27
بدل زمرة في الق�صيدة ...لي�ستحيل
«تختالين �شم�س���ك...
ٍ
بلحظة تك�س���و عرا َء المداد ...و ُت ّ

الوتينُ �ش���فيف ًا ...تعبره المواويل وحرير هم�س���تك ...يعتلي نا�ص���ية ال�ش���غف ...ويرق�ص على
م�س���رح القل���ب ...ليغ���دو وجهك ت���وءم الحياة ...وقبل���ة ال�ص�ل�اة ...ال تعجب يوم ًا �أن خ�ش���يت
بحرها لغة
على مدادي من الك�س���وف ...فقبل الهجر ب�س ٍ
���كرة� ...ستنتحر الق�ص���يدة ...ويتعلم ُ
ت�ص���ده ال�صخور ...وحين ي�ستحيل
ال�ص���مت ...دون �أن يح�س���ب ح�ساب ًا ل�ضجيج الموج ...حين
ُّ

زماني إ�لى رمل يتحرك بيني وبين المدى ...وقلبي منفي ب�أ�شالء أ
المنيات».
الـعــدد � 690آذار 2021
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يظهر الزمن �س� � ��اكناً من خالل تكرار ا ألفعال الم�ض� � ��ارعة« :تختال ،تك�سو ،تبدل ،ي�ستحيل،
تعبر ،يعتلي ،تعجب� ،ستنتحر ،يتعلم ،يح�سب ،ت�صده ،يتحرك» ،لكن الفعل هنا لم يعد داالً على
يتغير في عالم
الزمن الم�ألوف ،و�إنما هو زمن ال�شاعرة نف�سها المف�صح عن وجودها المركزيّ .
ال يقوى على �أن يمنح لنف�سه عنواناً ما لم يلتحم بزمن ال�شاعرة ،ثم تف�صح عن اجتماع ا ألزمنة
«لن�سان» مثالي
ال�ساكنة في «قلبي» لتمنحها وجوداً غير وجودها ا ألول ،وك�أن ا ألمر �إعادة خلق إ
ع ّز وجوده االجتماعي ،لكنه منتظر الوالدة من قلب المر�أة نظيرة ا ألر�ض والتاريخ.
 -3االتجاه نحو اختراق ال�سدود والموانع:
وال�سيما في الم�ستوى القيمي ،على
ويبدو �أن ال�ش� � ��عراء ال�شباب يميلون نحو هذا التجاوز،
ّ
�شكل م�صادمة مع العقائد وا ألخالقيات الكال�سيكية ،وتحت عنوان «نا�س و�أحجار» يقول يا�سر
عبد اللطيف(:)28
«حتى آ
ُ
يحمل ُع ْريها -ومذي يبلل حدود الغربة� -أ�سير بها
الن ،ولي�س دائم ًا -مل�صق بالذاكرة
حام ًال هالة الن�شوة فوق ر�أ�سي -تقدي�س م ؤ�قت على الطريق الملكي -بين البيت والجامعة».
يوظف ال�شاعر مفردات خاد�شة للحياء العام «مذي» عن ق�صد وت�صور �سابقين ،في محاولة
منه للتخل�ص م� � ��ن فرائ�ض المجتمع ا ألبوي ،القائم على الو�ص� � ��اية والرعاية وعدم االعتراف
بال�ش� � ��اعر الوليد الذي �أخذ يُف�صح عن نف�سه ،بو�صفه م�شروعاً قائماً على الحرية واال�ستقالل
والتمرد على الكتلة االجتماعية الكبرى «ال�سديم».
 -4من المعهود إ�لى المده�ش:
يبد� أ ال�شاعر من هذا االتجاه بطرح ت�سا�ؤالت من النمط العادي ،وب�شكل غير م�سبوق بمهاد
قره
منا�س� � ��ب تنقلب الت�سا�ؤالت �إلى �ض� � ��رب من الخيال ال عالقة له بالمنطق الخارجي الذي � أ ّ
و�شاه ُد هذا قول عبد الوهاب دا�ؤد (:)29
ال�شاعر في البداية،
ِ

نت
حبك في بحور ال�ش���عر � -أ ِ
حبك في زح���ام الحافالت -وال � أ ِ
���ك ف���ي الظهيرة -ال � أ ِ
�أن���ا �أحب ِ
تميمتي -والليل -يعرف -واليمام -ر�سالتي -هل تقرئين للحمر في �صحف الم�ساء؟
من الوا�ضح �أنه ال يوجد رابط خارجي بين �أ�سطر الن�ص� ،إنه يميل �إلى التقطع ،لكنه �أعاد االرتباط
نت تميمتي» ك�أنها البديل عن الوجود الذي ال يعب� أ به.
مع حبيبته عبر جملة «المبتد� أ والخبر � -أ ِ

ومن ا ألمثلة ال�ش� � ��عرية التي ينتقل �صاحبها من الم�ألوف والمعهود والمطروق �إلى المعجب
ميا بعنوان «مر�آة»
والمثي� � ��ر والمده�ش – عبر الذات العميقة -مقطوعة لل�ش� � ��اعر نعيم علي ّ
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وقد �أناب ال�ش� � ��اعر المر�آة عن ال�س� � ��يرة الذاتية� ،أو عن دفتر المذكرات ،فالمر�آة قراءة ا آلخر
لل�ش� � ��اعر ،وفي ال�سيرة �أو المذكرات قراءة ال�ش� � ��اعر لذاته ،فيكون الجديد المعجب ماث ً
ال في
الفرق الحا�صل بين القراءتين ،يقول(:)30

كنت �أدري َم ْن �أنا ...وما كان يدري َم ْن هو ...هو �أنا الذي ...و�أنا هو الذي ...فمن
مر�آة ...ما ُ
ً
وم ْن هو الذي
حقيقة ...وكان �صورة ...وقد كان حقيقة...
كنت
ُ
وم ْن �أنا؟ قد ُ
وكنت �صورةَ ...
هو َ

ُ
يحمل المر�آة بيده ...ليرى ال�صورة في المر�آة.

تبدو «الهند�سة» اللغوية مهارة من المهارات التي يكت�سبها ال�شاعر مع مو�ضوعاته .وعلى
الغالب ف�إن �ش� � ��اعر «النثر» قليل الفائدة من تجارب غيره ،وال�س� � � ّ�يما من الم�صادر ال�شعرية
الكال�س� � ��يكية ،ويكاد الت�أثر ينعدم من الم�ص� � ��ادر النقدية والتراثية� ،إال ك�إ�شارات �إلى عناوين
ميا في المقطع
ومواقف و�شخ�صيات – كما هو لدى �شعراء النثر جميعاً� -أما ال�شاعر نعيم ّ

ال�سابق فقد وظف القدرة اللغوية الذاتية في غاية منه ل�صنع ذاتية مفارقة.

 -5التركّز حول الذات:
يعني هيمنة الر�ؤية ال�شخ�ص� � ��ية للعالم وا أل�ش� � ��ياء ،وعدم االكت� � ��راث با ألطروحات التي تقع

خارج العالم الذاتي� ،إال من منظور هجائي �ساخر ،و�شاهد هذا ق�صيدة لمحمود قرني:

�ش���رق الكاتدرائية -وهي تجاور ح�ص���ة الدر�س-
بطت ال�س���ما َء من
�ش��� ّيدت بهجة وحدي -وت�أ ُ
ِ
كنت �أو ّد �أن �أكون ناقو�س ًا -بنبرة ع�سكرية� -أو على أ
القل من�شد ًا �أعمى».
ُ
تبدو الذاتية هي المحرك الداللي داخل الق�صيدة ،ومنها ينطلق �إلى عوالم خال�صة ،فيذكر

المكان ليمنح كالمه واقعية ،ويذكر الزمان «ح�ص� � ��ة الدر�س» وقد ا�س� � ��تدعى لفظ الكاتدرائية
َ
لفظ الناقو�س ،لكن اللفظين جاءا تعبيراً عن تخيالته ،ولي�سا مق�صودين لذاتيهما.
ومن �أمثلة التركّز حول الذات ق�ص� � ��يدة �ض� � ��جيج الروح لل�شاعر ال�سوري يحيى محي الدين

يقول:

ال �أحد ي�س���مع� ...ض���جيجي �س���واي� ...ش���باكي ...الوع���ول ...ودم���ي ...يغر�س ف���ي الريح...
ي�شم حرائقي ...وي�سلبني ...من زنابقي ...ال �أحد يخل�صني من �أناي(.)31
�صبارة ...ال �أحد ُّ

وعلى الرغم من حداثة الق�صيدة ،ورغم نفيها القافية و�ش�ؤونها والوزن و�أقي�سته وتقاليده،
ف�إن ال�ش� � ��اعر و�ض� � ��ع ذاته مركزاً للعالم ،ثم �أخذ يُن�شد مت�ألماً� ،ش� � ��اكياً ،معتزاً بكيانه ،والعالم
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ا آلخر �أظهره لنا �ص� � ��امتاً م�صغياً ،بل يبدو لنا متوارياً ،ولعل الخلفية الثقافية لل�شاعر تحتفظ
ببناء الق�ص� � ��يدة العربية الغنائية ،ولكن لغته ال�شعرية �أبعدت البنائية الغنائية ،و�أف�صحت عن
حداثة خا�صة.
ولل�ش� � ��اعر في المجموعة نف�س� � ��ها عنوان ذاتي «هالل لعبوري»( ،)32يمنح فيه مفردات اللغة
�آفاق � � �اً جديدة حي� � ��ن قراءتها ،ويدفع بالقارئ نحو ت�أمل واقتناع ب � � ��أن الكلمات حين تنتظم في
الق�صيدة تغادر �سجونها القامو�سية ،يقول:
�أقا�س���م تلك الرياح طموح الندى� ...أرتدي ج�س���د ًا من ن�ض���ال ...يرجم وعد الليالي ...لعلَّ
انتباه الطيور ...على �س���فح ورد ...يق ِّلم غ�ص���ن ال�صباح ...فتدنو �ش���جيرة ال�ضوء تبلل �شهو َتها
بدمي ...ودمي لي�س لي ...لي �ضفاف ت�أ ّجل فيها ...نعيد الجبال ...ولي ما نبرهن للج�سور...
�ضامر من حنين المحار!
جئت يوم ًا على
ومن ي�سرق ال�شم�س من كلماتي ...إ�ذا ُ
ٍ

ولل ّتركّز حول الذات كثير من التجارب ،وال�س� � � ّ�يما في �شعرية النثر ال�سورية ،على �أن الذات
هنا لي�س� � ��ت الذات ال�ش� � ��اعرة وح�س� � ��ب ،و�إنما هي الذات االجتماعية «ال�سو�س� � ��يو ثقافية» التي
تعيد بناءها في الحا�ضر بخ�صو�صية تف�صل بين تاريخ كلّي وعام ،وحا�ضر يبحث عن الخال�ص
الوجداني والثقافي وال�سيا�سي على ا ألر�ض ،و�ضمن حدود البالد التي يمتد �إلى �أطرافها خيال
ميا هذه
ال�شاعر ،وعليها يبني ت�صوراته الوجدانية ،وفي هذا الم�ضمار نقر� أ لل�شاعر نعيم علي ّ
المقطوعة بعنوان «ا ألني�س»:
كنت
ن�س نف�س���ه بي...
فكنت غير ما ا�ش���تهاه وانتقاهُ ...
ُ
وحيد ًا خلقني وما زال ...خلقني لي ؤ� َ
عدت إ�ليه...
القري����ب البعي����د ...ال ...ما كان خط ً�أ خلقي وال جريمة ...ال ما كان �ص����واب ًا � أ ْن ُ
يعيد نف�سه ...وي�ضيف ا�سمي إ�ليه(.)33
وما زال
ُ
ومن �ش� � ��عرية «الواقعة ال�سيا�س���ية» وقعنا على ق�ص� � ��يدة جميلة لل�ش� � ��اعرة �أمل �س� � ��ليمان من
مجموعة �شعرية قيد الطباعة بعنوان «هكذا تتجه الرياح» ،تقول:

الحمام ...يغني ...أ
أ
ولني من �ش����آم
ود �أن يرفرف في قلبي َ
ولني قاب قو�س���ين من ال�ش���عر � ...أ ُّ
المجد ...هام نبع الوجود ...وخلّد ا�سمي ...أ
ُ
غزلت ال�ضياء ...حرف ًا
�شرنقة الحرير...
ولني...
ُ
يغني ...وهنا حيث يفقد الواقع �س ّره ...هنا ت�صلّي �سحابة ...وهنا تتع ّبد نجمة ...أ
ولنني ابنة
الر����ض ...ه���ذا ولدي �ش���هيداً ...أ
أ
ولني ابنة الزم���ن الفينيقي � أ
ُ
الحروف م���ن �أوغاريتي،
بحرت
ِ
تحية ل�سالم أ
الر�ض...
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تبدو ال�شخ�صية ال�سورية خالل الحرب على الوطن ال�سوري منذ عام (2011م) حتى اليوم،
وقد ا�س� � ��تعادت تاريخها في وجه �أعداء التاريخ والحياة ،فقد كثرت �أ�س� � ��اليب التوكيد « :ألني»
مرة هي دالة على طور ح�ض� � ��اري ،ومن �أ�ساليب التوكيد ا�ستخدام
تكررت �أربع مرات ،وفي كل ّ
الما�ض� � ��ي «غزلت� .أبحرت» ،ثم تعتمد ال�ش� � ��اعرة «الم�ض� � ��ارع» رمزاً دالاّ على الفعل الح�ضاري

قديماً وحديثاً (يرفرف الحمام ،يفقد الواقع ،ت�ص� � ��لي �سحابة ،تبتعد نجمة) ،وعلى الرغم من

الم�س� � ��افة الحا�ص� � ��لة بين زمن تاريخي قديم وفعل ح�ضاري �سيا�س� � ��ي حديث ،ف�إن الهارمونية
حا�صل ٌة في بنية الق�صيدة.

ومن �شعرية «الواقعة ال�سيا�سية» ق�صيدة لل�شاعر ال�سوري �صالح �سلمان بعنوان «ارتدادات»،
وفيها يمزج ال�ش� � ��اعر بين الذات والعالم ،فا�ص� �ل � ً
ا بين الم�س � � ��ألة الوطنية والم�س�ألة الذاتوية،
وا�ص� �ل � ً
م�ضمر ،يكت�ش� � ��فه القارئ حالما يندغم مع الن�ص ،هو
متوار
ا بينهما عبر م�ص� � ��طلح
ٍ
ٍ

والعياني
والحب الوطني ،وفيهما لقاء بين الروح والج�س� � ��د ،والذات والعالم،
�ب الذاتي
ّ
الح� � � ّ
ّ
والمنتظر:

في قمقم الرغبات ...كان الف ؤ�اد يتقلَّب �شهوةً ...ويقظة كانت الروح ّ
تتلظى ...وكنت �أو�شك
رماد َك
عل���ى
يد ق�ص���ية ...ل���م � أ َر غير خيالها� ...أيها الم���ارد المنطفئُ ...
الترم���د ...ناظر ًا إ�لى ٍ
ُّ
���اح الوه���م ...ف�أنّ���ى لك �أن ُتبعث م���ن جديد؟! ...عبث��� ًا تحاول الخروج إ�ل���ى العلن...
ت���ذروه ري ُ
فعيناك غارقتان في � أ
َ
وقيانو�س االنطفاء ...هل كان
ومن العبث �أي�ض��� ًا �أن تنظر إ�لى ال�س���ماء...
ِ
علي َ
���ك �أن تدح���رج كل هذا االنتظ���ار ...كي ترى ثمرات ق�ص���ائدك طافح ً
���ة باليبا�س؟! ...وهل
كان علي���ك �أن تهدر كل هذه ال�س���نوات و�أنت تبن���ي ...لكي ي ؤ�تى بمن َيهدم ما بنيت؟! ...لم تعد

خيبة ...كل هذه الف�ص���ول ...لم تعد هيك ًال من خراب ...ولكنَّها � أ ٌ
مة من ُغثاء ...ي�ض��� ِّرجها كلَّ
يوم ُغثاء ...ها هي الحرب قبعة من �س���يول ...تعتلي كلما خلّف أ
���منا ثم
القرباء ...كانوا موا�س َ
�صاروا مواجعنا(.)34

وم� � ��ن �ش� � ��عرية الم�ش���هد االفترا�ض���ي ،نق� � ��ر� أ �أي�ض � � �اً لل�ش� � ��اعرة هيالنة عط� � ��ا اهلل بعنوان

«عيناي»(.)35

وعيناي كمر�آة القطار ...لحظ َة
ا�ص ماهر...
َ
عيناي كتجاعيد المرجان ...ال يراها �سوى غ ّو ٍ

العودة من �س���فر ...لي يدان تر�س���مان وج َه ال�ش���ام ...بماء الورد حتى ي�ش���هق اللون ...لكن قلبي
يلوب على طيف ...كلما الح اختفى...
كليل الثكالىُ ...
ِ
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يبدو التنويع الم�شهدي واحداً من روا�سم ال�شاعرة هيالنة ،فهي – في الم�شهد الذي �صنعه
ال�ش� � ��عر – تطرح ما ي�شبه اليقين ،فالت�شبيهان :عيناي كتجاعيد المرجان ،عيناي كمر�آة قطار،
�ص� � ��ورتان يبعد فيها الم�شبه عن الم�شبه به ،لكن ا ألوا�صر الوا�صلة تتبدى وا�ضحة في الت�شبيه
الثالث :قلبي كليل الثكالى ،فالعالم في بعديه :الزماني والمكاني هو وجه ال�شام ،ال كوجه �شبه
جامع ،و�إنما كتاريخ وحا�ضر ماثلين في «قلبي»� ،أي في قلب المر�أة ال�شاعرة التي تتوب بقلبها
عن الوجود الحي.

ومن �ش� � ��عرية التاريخ وح�ض���وره في ا ألبنية ال�شعرية ،تكتب ال�ش� � ��اعرة ليندا �إبراهيم تحت
عنوان «مكابدات المتنبي ا ألخيرة»( )36وتبدو هذه المحاولة على هيئة النثرية �إال �أن وزناً �شعرياً
داخلها يجمع بين �إيحاءات النثرية وجماليات الوزن:
روح���ي تكابد وجدها أ
زيت في�س���رج
الق�ص���ى ...وعمري طاعن في الحزن حتى ال�ش���ام ...ال ٌ
تعبت بالمدائن...
هذه النف�س ...ال بقايا من ِعراق الروح� ...أو ذكرى حبيب من حلب ...الروم
ْ
تعب ُ
تعمد بالدماء
���ث النخ���ل الكريم ...وحدي ...ولي ج�س���د بال وطن
ُّ
ي�ض���م جراحه ...ج�س���د ّ
وبالتعب ...يا �أيها الوطن الحزين ...وكنتَ ممتلئ ًا �سنابل ...قلم ًا وزيتون ًا و�سيف ًا ...قد كتبتك
قفلت الن�شيد.
فوق روحي ...ثم � أ ُ

يمر ب�أزمة وجودية ،فجمعت رموز الما�ض� � ��ي
تُغيب ال�ش� � ��اعرة روحها عن �أبناء الوطن ،وهو ُّ
تعمد رموز الح�ضارة والتاريخ «المدائن ،ال�شام ،العراق» ورموز
الدينية «ا ألق�ص� � ��ى ،والم�آذن»ّ ،
الحياة والوجود «الزيتون ،القلم ،النخيل ،ال�سنابل» ،ثم ربطت الما�ضي بالحا�ضر من خالل رمز
مر مع معظم ال�شعراء ،مثل قول المتنبي:
قابل للتعميم وهو «الروم» ،ولعل هذا الرمز قد َّ
روم
���ف ظ���ه َ
�������روم خ���ل َ
���رك ٌ
و����س���وى ال ّ

����ل؟!
ف���ع���ل���ى �أ ِّي ج����ان����ب����ي َ
����ك ت����م����ي ُ

بناء للوطن «من خالل
هذا الدمج لعنا�ص� � ��ر الوجود في الطبيعة ،وللوجود في قوة الب�شرٌ ،
تعمد بالماء ،وهو نوع من �إ�س� � ��تراتيجية بناء الق�صيدة الحديثة ،وهذه العنا�صر  -على
ترميزه» ّ
تباينها وتباعدها� -صنعت ف�ضاء الوحدة والت�شكيل الجمالي.
ومن ال�شعرية الذاتوية المغرقة في الف�ضاء العاطفي الذي يخفي وراءه موقفاً وطنياً واعياً
ق�صيدة لل�شاعرة ليندا �إبراهيم بعنوان (للرجل ا ألخير في حقول الغبطة):
َ
ا�ش���تهائك ...كعمري الم�ص���لوب على خ�ش���بات
تمام��� ًا ...ك�أيام���ي المهروق���ة عل���ى عتب���ات
َ
الغريق ...بحنطة وجهك التي ال تخطئها
انتظارك ...ت�أتي فار�س���� ًا من مالحم روما �أو إ�لياذات إ
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روحي ...وهناك في عل ّية الحب حيث �شرفات الرغبة ...وبين الفتنة الم�سور بالبيا�ض الم�شتهى
الم ؤ�نث بخوابي اللذة ...حيث مدارات الده�شة ...راحت يداك تراودني وروحانا ترق�صان بهجة...
وكنت بينولوبي حار�سة وقت غيبتك...
متوج ًا بالحب ...كنتَ �أودي�سيو�س الذي انتظرت...
ُ
كنتَ َّ
ث���وب اللقاء ...لت�أت���ي...؟؟ كما
���جت
الت���ي حاك���ت لك عمره���ا كلّه على نور االنتظار ...كم ن�س ُ
َ
ُ
�أ ُ
لي ...خالقتك �أنا ...واهبتك اللذة واال�ش���تهاء
عدت ن�س َ
���جه و إ�ذا بي � أعيد تكوينك ...و�أبعثك إ� ّ
مانحتُ ك الحنين ...امر�أة الحزن ال�ش���فيف �أنا ...ام���ر�أة الغبطة ...امر�أة المرايا� ...أنا �أثينا...
�أنا المجدلية� ...أنا زليخة عا�شقة اهلل(.)37
تبدو ال�شاعرة على وعي با أل�ساطير اليونانية وال�شرقية مثل غيرها من القراء الذين نقول
اللياذة� :أودي�سيو�س وزوجه التي انتظرته
عن واحدهم« :القارئ القيا�س� � ��ي» ،لذلك ُوظّ ف بطال إ
نوثي ،وعل� � ��ى الرغم من البطولة
(بينلوب� � ��ي) الت� � ��ي �أعطت التاريخ الواقعي فيم� � ��ا بَ ْع ُد بُع َده ا أل ّ
الفردية ألودي�س� � ��يو�س ومغامراته في البحار وعودته ،وتحطيمه لخ�ص� � ��ومه ،وا�ستعادة عر�شه،

ف � � ��إن العالم البطولي الحقيقي كان لزوجه بينلوبي ،فهي التي ا�ص� � ��طنعت حكاية ثوب الزفاف
الذي ا�ستغرق ن�سجه �سنين و�سنين ،وهي ت�ستهلك الوقت وت�صبر على الخ�صوم لتحتفظ بالعر�ش
بد �أن ي�ستعيده زوجها بف�ضل �صبرها.
المهدد وبالملك الذي ال ّ
وتبدو ال�ش� � ��اعرة هن� � ��ا ماهرة في ا�س���تعارة ا ألزمن� � ��ة التاريخية (اليونان الوثني ،وال�ش� � ��رق
ا أل�س� � ��طوري ...زمن النبي يو�س� � ��ف التوحيدي ...زمن العالم الجديد ،عالم المر�أة) في الوقت
الحياء ي�س� � ��تعيدون �أزمنة ال�ص� � ��عود العربية «الع�ص� � ��ر العبا�سي ا ألول»
الذي كان فيه �ش� � ��عراء إ
وي�س� � ��تعيدون معها ال�شخ�صيات التاريخية التي �ص� � ��نعت الفتوح ،واال�ستعادة من �أغرا�ض ال�شعر
التقلي� � ��دي ،لكنها لي�س� � ��ت من �أغرا�ض الق�ص� � ��يدة الحديثة ،و�إنما �أدركت ال�ش� � ��اعرة هنا �أهمية
اال�س���تعارة ال اال�س���تعادة ،ولعلنا ن�ستح�ض� � ��ر ا آلن كيف ا�س � � �تُعير المكان ا آلخر على يد �شك�سبير
ليعمر
إ
النكلي� � ��زي 1616 -1582( Shakspeareم) وه� � ��و ينقل خطوات الرج� � ��ل ا ألبي�ض �إليهّ ،
العالم من �أطرافه ،ونالحظ �أن تلك اال�ستعارة قد �شملت جغرافيات مختلفة :فعطيل مغربي،

وهاملت دانماركي ،وروميو وجوليت �إيطاليان ،وهنري الرابع �إ�س� � ��كتلندي ،و�شايلوك بطل تاجر
البندقية يهودي ،لكن اال�ستعارة من �شك�سبير في م�سرحياته كانت قد � أ َّ�س�ست لفكرة اال�ستعمار
العمار ،فم� � ��ن وجهة نظر الرجل
الن�س� � ��ان ا ألبي�ض �إلى �أرا�ض� � ��ي ا آلخر تحت عنوان إ
وخ� � ��روج إ
الن�سان ا ألبي�ض ،وكذلك فعل دانييل
ا ألبي�ض يبدو العالم �س� � ��ديماً ،ما لم ت�ص� � ��ل �إليه عقلية إ
ديفو 1731 -1660( Daniel forم) في عمله ال�شهير روبن�سون كروزو .Robinson Crusoe
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مرت به �أ�ش� � ��كال الق�ص� � ��يدة الحديثة ي�ش� � ��به – من حيث التنازع بين
ويبدو المخا�ض الذي ّ
القار والغريب المتحرك -المخا�ض الذي خ�ضعت له الرواية
الجديد والقديم ،وبين الم�ألوف
ّ
ب�ص� � ��فتها جن�ساً وافداً من ا آلخر ،ويبدو التنازع �ش� � ��ك ً
ال من �أ�شكال المحيط الحيوي لمعارف
الع�صر ،القائم على التبدالت العامة للحياة ،وكما في الطبيعة وفي �إطار التبد ّيات العامة للحياة،
تملك كل مجموعة �ش� � ��ك ً
خا�صاً بها ،ونعني �ش� � ��كل حركة المادة النوعي الخا�ص بها ،والقوانين
ال ّ
التي تح ّددها بنية ا ألن�س� � ��اق و�أدا�ؤها لوظائفها ،وتت�ض� � ��من �أ�ش� � ��كال حركات المادة – اجتماعياً-
طور معه� � ��ا �أدواتها ،تتطور
تبد ّيات متنوعة لن�ش� � ��اط إ
الن�س� � ��ان ،وكما تتط� � ��ور القوى المنتجة وتُ ّ
عملية معرفة العالم ،وتن�ش � � �� أ بفعل الطبيعة التقدمية للتاريخ �أ�ش� � ��كال في الفن والكتابة �أرقى
– بال�ض� � ��رورة -من ا أل�ش� � ��كال التي نتجت عن قوى �أقل تطوراً ،ويحدث هذا وفقاً لبنية كل ن�سق
و�إمكاناته في التطور الذاتي ،ومن هنا ن�ؤكد والدة �أ�شكال جديدة من لغتنا العربية ،و�أنواعاً من
النثر وال�شعر من قب ُل لم تكن ،وتبدو الروابط الوظيفية لهذه ا أل�شكال م�ستجيبة لتطور المعرفة
والن�سان.
باللغة عن الوجود والفن إ
وبعيداً عن �ش� � ��اعرة هنا و�ش� � ��اعر هناك ،ف�إن ق�صيدة النثر �شرعت ت�ؤ�س� � ���س ف�ضا ًء لنف�سها خارج
والبداعية ،وهي في طريقها �إلى تحقيق عمق �إ�ستراتيجي في الذائقة العربية.
النخبتين :الثقافية إ
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الدرا�سات والبحوث

ا آلخر لدى هرمان هي�سه
د .ماجدة حمود

�سيرة هرمان هي�سه وال�شرق
كونت الثقافة ال�شرقية منذ طفولة (هرمان هي�سه) جزء ًا �أ�سا�سي ًا من إ�يقاع حياته ،وال�سيما
َّ
مدة،
�أن �أ�س ��رته ،كان عل ��ى عالق ��ة حميمة بها ،ف�أم ��ه ولدت في الهند� ،أما والده فق ��د عا�ش فيه ّ
النجيلية فيه.
الر�سالية التب�شيرية إ
ويعد من م ؤ��س�سي إ
ّ

يالحظ المتلقي حينما يت�أمل �س ��يرته الذاتية «�أيام من حياتي» مدى ح�ض ��ور ال�ش ��رق
في وجدانه ،و�أثره في بناء �شخ�ص ��يته؛ حتى إ�ن (هي�س ��ه) يوثّ ق عالقته به ،منذ ال�ص ��فحة
أ
مهم من منابع ثقافته ،حين يقول« :لم يكن م�صدر تعليمي في
الولى ،إ�ذ يعترف ب�أنه
ٌ
منبع ٌّ
طفولتي من الوالدين والمدر�س ��ين فقط ،لكن �أي�ض� � ًا من قوى عليا� ،أكثر �سحر ًا وغمو�ض ًا من

الله (بان) يقف في الخزانة الزجاجية ،في مكتب جدي ،متخفي ًا في
بين هذه القوى ،كان إ
�شكل وثن هندي �صغير ،هذه القد�سية و�أ�شياء �أخرى� ،سلبت ُل ِّبي في �سنوات طفولتي»(.)1

لم يكن ال�ش� � ��رق في وجدان هي�س� � ��ه عالماً وهمياً ،يغرقه في �أحالم �س� � ��احرة ،ال عالقة لها
جده ألمه ،عا�ش معظم حياته فيه باحثاً
كون ميراث �أهله،
المتيمين به ،حتى �إن ّ
َّ
بالواق� � ��ع ،ب� � ��ل ّ

ومعلماً ،ف�أتقن نحو ثالثين لغة؛ لهذا «ال �أحد يعرف مثله �أن مدينتنا وبلدنا ،لي�س ��ت إ�ال جزء ًا
�ص ��غير ًا من أ
الر�ض ،هناك �ألف مليون من الب�ش ��ر ،لهم معتقدات غير معتقداتنا ،وعادات غير
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ملونة� ،آلهتهم �آلهة �أخرى ،ف�ض���ائلهم ورذائلهم ف�ض���ائل
عاداتن���ا ،ولغ���ات غير لغتن���ا ،جلودهم َّ

الله (بان) تعلمت بغير انقطاع»(.)2
ورذائل مختلفة ...منه ومن إ

الن�سان �أبواب عوالم جديدة ،تغني ر�ؤيته
يالحظ هي�سه �أن معاي�شة بيئة �أخرى ،تفتح �أمام إ
لذات� � ��ه وللعالم من حول� � ��ه ،عندئذ يدرك �أن (�أناه) التي تتحرك ف� � ��ي مكان محدد (وطنه) هي
جزء ب�س� � ��يط من �آفاق وا�سعة ،ت�ضم تنوعاً مده�شاً لعوالم �أخرى ،ت�ضم ب�شراً ،يختلفون عنه في
النواحي الثقافية وال�سلوكية وال�شكلية؛ ومثل هذا الت�أمل ،يف�ضي به �إلى ت�أ�سي�س نظرة مو�ضوعية
للذات آ
وللخر ،الذي يعي�ش وفق منظومة قيم ،كثيراً ما تختلف ،عما يعي�شه ا ألوروبي (هي�سه)،

وبذلك لم يكن اقترابه من ال�شرق اقتراباً حالماً ،يلهث وراء ما هو غرائبي مده�ش ،كما يفعل
بع�ض الغربيين! و�إنما يلم�س المتلقي �أن ثمة رغبة لفهم هذا العالم ،عندئذ ي�ص� � ��بح �أكثر قدرة

على التفاعل معه!

لو ت�أمل المتلقي ال�سياق التاريخي ،الذي عا�ش فيه (هي�سه) لوجدناه �سياقاً م�أزوماً بحربين
ودمرت مدناً كثيرة؛
عالميتين (ا ألولى والثانية) ا�ستهانت إ
بالن�سان ،وقتلت الماليين من الب�شرَّ ،
كون ال�شرق مالذاً له من كل هذا الب�ؤ�س ،ويالحظ المتلقي� ،أنه كتب �أهم �أعماله ا ألدبية،
لهذا ّ

التي تتعلق بال�ش� � ��رق «�س� � ��يد هارتا ،ولعبة الكريات الزجاجية ،ورحلة �إلى ال�ش� � ��رق» �إثر هاتين
البداعية �إحدى و�س� � ��ائل الخال�ص من ب�ؤ�س الحروب ،وال�سيما
كونت الكتابة إ
الحربين ،وبذلك َّ
�أنه ر�أى ال�شرق يداً ،تمتد �إليه؛ لتنقذ روحه من الدمار ،وال�سقوط في الك�آبة!

يتحدث في �س� � ��يرته عن تجربته الت�أملية ،التي عا�ش� � ��ها على طريقة حكماء ال�ش� � ��رق ،على
ّ
الرغم من �أنه اختار ف�ض� � ��اء مكانياً ،ينتمي �إلى الغرب ،لكنه �أ�سبغ عليه روحاً �شرقية؛ �إذ اختار

�أن يعي�ش ف�ضاءه الزمني الثقافي ،وفق نمط �آخر ،يخالف �أفق توقع المتلقي؛ لهذا ن�سمع �صوته
«ان�سحبت إ�لى ركن بعيد في �سوي�سرا ،و� أ
�صبحت نا�سك ًا ،فطوال حياتي تتل َّب�سني بدرجة
يعترف:
ُ
ُ
والجدين ،أ
كبيرة حكمة الهند وال�ص���ين (كان ذلك ميراث ًا عن أ
ولنني �أي�ض��� ًا ع ّبرت عن
البوين
َّ

تجاربي الجديدة جزئي ًا بلغة ال�شرق الت�صويريةُ ،دعيت ب�أنني بوذي مراراً»(.)3

اختار (هي�س� � ��ه) �أن ينقذ روحه ،في�سلك �سبل الحياة ال�شرقية (الزهد والعزلة) ،على الرغم
�اء غربياً (�سوي�س� � ��را) �إال �أنه �أ�ص� � ��بح (نا�س���ك ًا) ينتهج في عي�شه وفكره طريق
من �أنه اختار ف�ض� � � ً
ج�س� � ��دها عبر فعل
(حكمة الهند وال�ص���ين) حتى و�ص� � ��ل �إلى درجة االمتزاج الكلي بها؛ لهذا ّ
ت�صور المتلقي
ت�صويري (تتل َّب�سني) يف�صح مدى التماهي ،وكي ال يترك �أي مجال لل�سلبية في
ّ
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لمداه� ،أردفه ب�ص� � ��فة تع ّزز �ش� � � ّ�دته في المخيلة (بدرجة كبيرة) وكي يع ّزز هذه ال�صورة ،جعلها
(ميراث ًا عن أ
يعبر عن تلك التجربة
البوين
َّ
والجدين) يقيم �أوده الروحي؛ لهذا لن يُ�ستغرب �أن ّ
كونت
(بلغة ال�شرق الت�صويرية) التي تكافئ لغة �شعرية ،تُعنى بتقديم جوهر إ
الن�سان! من هنا ّ
العالقة مع ال�شرق نب�ض حياته ،ولغة �إبداعه؛ لهذا �سيدعوه كثيرون بالـ(بوذي مراراً).

حين نت�أمل �س� � ��يرته الذاتية «�أيام من حياتي» نالحظ �أن الروائي ،عمل على تنمية ميراث
�أجداده في حب ال�ش� � ��رق ،عن طريق الرحلة �إليه� ،أي معاي�ش� � ��ته اليومية ،وعن طريق المعاي�شة
الروحية والفكرية (الثقافة واالطالع).

نعد (هي�س� � ��ه) ا�س� � ��تمراراً لـ(غوته) �أحد كبار ا ألدباء ا أللمان ،المعجبين بال�ش� � ��رق،
يمكن �أن ّ
قر بف�ضله� ،إذ يرى فيه مربياً ومعلماً ،يهدي من يقر�ؤه �إلى
الذي �ألّف (الديوان ال�شرقي) وقد � أ ّ
االن�س� � ��جام مع ا آلخر ال�شرقي؛ وقد تجلّى �إعجابه بهذا ا ألديب فع ً
ال ال قوالً فح�سب� ،إذ �أ�شرف
على �إ�ص� � ��دار مجموعة من ق�ص� � ��ائده بمنا�س� � ��بة مرور مئة عام على وفاته (1932م) ،كما � أ َع َّد
درا�س ًة عن الرومان�سية ا أللمانية ،التي كان (غوته) �أحد روادها.

وقد اعترف (هي�س� � ��ه) بف�ضل هذه المدر�سة في م�ساعدته في ولوج �أ�سرار الطبيعة ،وعالم
الفكر ال�ص� � ��يني والهندي ،مثلما اعترف بف�ض� � ��ل (ريت�شارد فيلهلم) عليه ،الذي ا�ستطاع بف�ضله
االطالع على تلك الفل�سفة ال�شرقية.

�إذن ،لم يقت�ص� � ��ر ت�أثير ال�شرق على (هي�س� � ��ه) على مرحلة طفولته ،و�إنما رافقه في م�سيرة
حيات� � ��ه كله� � ��ا؛ لذلك يمكن القول �إنه ك� � � َّ�ون جزءاً من هويته ووعيه؛ له� � ��ذا يالحظ المتلقي �أنه
أ
امتلت نف�سي بال�صور
يعترف في �سيرته الذاتية بقوة هذا الت�أثير قائالً« :قبل �أن �أقر� أ �أو �أكتب
ال�ش���رقية العتيق���ة ،ثم بعد ذلك أ
بالفكار ،التي تدور حوله���ا ،وحين تقابلني ملحمة هندية �أو
�ص���ينية ،يب���دو أ
التم على م���ن يعرفه ،و�أكون كمن يع���ود إ�لى الوطن ،مع
المر ،وك�أ َّن �ش���ملي قد ّ
�أنني �أوروبي ،وقمت طوال حياتي بممار�سة الخ�صال الغربية من االندفاع والتهور بحما�سة مع
ف�ضول َ�ش ِره ،ال يخمد.)4(»...
ٍ
يبدو �أن (هي�سه) عا�ش في طفولته تجربة ا�ستثنائية ،في مرحلة عمرية دقيقة ،هي مرحلة
حدث
ت ّك ِّون �شخ�ص� � ��يته ،حتى باتت (ال�ص���ور ال�ش���رقية العتيقة) ت�ص� � ��وغ ر�ؤيته ووجدانه! وقد ّ
المتلقي عن عالقته بميراث الثقافة ال�شرقية� ،سواء �أكانت (هندية �أم �صينية) ،فيح�س بانتماء
روحي لها ،ي�ص� � ��فه بطريقة مده�شة ،حتى (يبدو أ
التم على من يعرفه)
المر ،وك�أن �ش���ملي قد ّ
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الح�سا�س باالنتماء �إلى
�إذ ثمة عالقة روحية دموية ،يعي�ش� � ��ها في ربوعه وثقافته ،وقد و�ص� � ��ل إ
�أق�ص� � ��اه ،حين اعترف (ب�ص���وت أ
النا) التي تحدد جوهره� � ��ا وكينونتها�( :أكون كم���ن يعود إ�لى
الوطن) وبذلك ي�ص� � ��بح ال�ش� � ��رق وطناً له ،فيك ِّون هويته؛ لهذا لن يجد راحته �إال بالعودة �إليه،
�إنه وطن روحه ،الذي ينقذه من غربته و�آالمه ،دون �أن يعني هذا القول �أنَّه ين�س� � ��ى انتماءه �إلى
الغرب؛ لذلك ي�س� � ��معه المتلقي يعلن( :مع �أنني �أوروبي) فال يجده منكراً جذوره ا أل�صلية ،التي
يجعلها موئل �ص� � ��فات تكافئ (الخ�ص���ال) ال�سيئة ،التي مار�س� � ��ها في حياته (االندفاع والتهور
بحما�سة) و�إن كنا ال ن�ستطيع �أن نجعل ال�صفة أ
الخيرة ،ذات دالالت منفّرة (ف�ضول �شره ،ال يخمد)
بحب المعرفة ،التي ت�ض� � ��م االطالع على ف�ضاء ا آلخر واالنفتاح على
�إذ توحي كلمة (ف�ض���ول) ّ
معارفه ومعتقداته �إ�ضاف ًة �إلى الثقافة الغربية�...إلخ.

يالحظ هنا �أنه يعلن انتماءه �إلى عالمين ،ال ي�س� � ��تطيع الفكاك منهما :عالم ال�ش� � ��رق ،الذي
يراه وطناً لروحه الممزقة ،وعالم الغرب بكل خ�صاله ال�سلبية ،التي �أ�شعلت الحروب ،ون�شرت
الموت!! وبذلك �أدرك �أهمية ال�ص� � ��لة التي تربط الغربي بال�ش� � ��رق؛ فبات ي�ش� � ��فق على �أولئك
الغربيين ،الذين اختاروا �أن يعي�ش� � ��وا بمعزل عنه ،في�ش � � � ِّبههم بـ«المطرودين من الجنة» وبذلك
يختار ت�شبيهاً موحياً� ،إذ يجعل ال�شرق مكافئاً لـ(لجنة) فمن ابتعد عنه يع�ش حياة بائ�سة منطوياً
على ذاته ،متكلّ�ساً في جحيم عالم �ضيق ،ينتمي �إلى الغرب والدمار.

رحلة الروح إ�لى ال�شرق

�شُ � � ��غف الرومان�سيون واالنطباعيون ،قبل (هي�س� � ��ه) بالرحلة �إلى ال�شرق� ،إذ ر�َ أوا فيه عالماً
�س� � ��حرياً ،يمتاز بفرادة وحرارة في ا أللوان ،تُخ�صب الخيال ،فهو م�صدر جمال ،يثير الده�شة،

البداع! وبذلك ا�س� � ��تطاعت الرومان�سية ،التي تغذّ ت من ينابيع ال�شرق� ،أن تحقق توازناً
ويح ّفز إ
قدمت له �إمكانية الحلم والر�ؤيا في ف�ض� � ��اء �آخ� � ��ر ،وبذلك خاطب رغباته
نف�س� � ��ياً للغربي� ،إذ ّ
ومكبوتاته� ،أي كل ما بات يقهره في عالمه المادي؛ ليوقظ في داخله عالماً روحياً ،يكاد يكون
�صوفياً!

يالحظ �أن هذا الت�أثير ،قد تجلى منذ بزوغ موهبة (هي�س� � ��ه) ا ألدبية ،ف�أ�صدر ديوانه ا ألول
غان رومن�س� � ��ية»� ،إذ بدا مولعاً بتلك الظاهرة ،مع �أنه عا�ش في زمن ،بات الغرب يع ّد
بعنوان «� أ ٍ
الرومان�س� � ��ية لعنة ،عليه �أن يتخل�ص منها! فبات المتلقي يالحظ ،لدى بع�ض الغربيين ،رف�ضاً
يعد نقي�ض � � �اً لطموحهم المادي! في حين اتخذ (هي�سه) طريقاً خا�صاً به� ،ش�أن
لل�ش� � ��رق ،الذي ّ
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كون ال�ش� � ��رق بالن�سبة �إليه ،كما لوحظ في روايته «رحلة إ�لى ال�شرق»
المبدعين الحقيقيين� ،إذ َّ
مالذ ًا يحميه «من عالم �ضلَّله المال والزمن أ
والرقام ،فجفّ ت الحياة من �أي معنى.)5(»...
�سيعاي�ش المتلقي في هذه الرواية تجربة الحج �إلى ال�شرق كله ،ب�صفته مكاناً مقد�ساً ،فيرحل
�أبطال الرواية �إليه �إثر الحرب العالمية ا ألولى ،ليتط َّهروا من رج�س الكراهية واال�ستعالء ،حين

لليمان بها!
يطلعون على عقائد ا ألمم المقهورة ،ويفتحون قلوبهم إ

اخترع خيال (هي�سه) في هذه الرحلة جمعية ،يت�ألف �أع�ضا�ؤها من رحالة� ،آلمهم الحا�ضر
بحروبه و�أحقاده ،فا�س� � ��تغاثوا بالما�ض� � ��ي؛ لذل� � ��ك كانت الرحلة �إلى ال�ش� � ��رق نوعاً من التجوال
لي�س عبر ا ألمكنة فح�س� � ��ب ،بل عبر ا ألزمنة ،من �أجل ا�س� � ��تعادة قيم بات المرء ،يفتقدها في
حا�ض� � ��ره ،يقول الراوي مبيناً �أ�سباب �ص� � ��عوبة تلقي هذه الرواية «تزداد حكايتي �صعوبة؛ ألننا
لم نكن نتجول في المكان فقط ،بل في الزمان ،كنا نتحرك نحو ال�ش���رق ،لكننا ننتقل �أي�ض��� ًا
إ�لى الع�ص���ور الو�سطى ،والع�ص���ر الذهبي ...تتكون �صحبتي من ال�شخ�صيات ،التي �أحببتها في

كتبي :المن�ص���ور� ...سان�ش���و بانزا ...هدفنا لم يكن ال�ش���رق وحده� ،أو إ�ن ال�ش���رق لم يكن بلد ًا من
البلدان �أو بقعة جغرافية ،بل كان وطن الروح و�ش���بابها ،كان ال�ش���رق في كل مكان ،ولم يكن في
�أي مكان ،إ�نه وحده أ
الزمنة كلها� ...سعادتي تنبع فع ًال من حرية تجريب كل �شيء ،يمكن ت�صوره
في وقت واحد ،وا�س���تبدال الخارجي بالداخلي ب�سهولة ،وتحريك الزمان والمكان كم�شاهد في

م�سرح.)6(»...

نالحظ �أننا �أمام رحلة ذهنية تخييلية �إلى ال�شرق ،تتيح للمتلقي فر�صة التجوال بمعزل عن
الن�سان في نفق مظلم ،وبذلك ينقذه ا ألدب ،حين ينتقل به مع �أع�ضاء
قيود زمكانية ،تحا�صر إ

ال�سالمية الزاهية ،برفقة �أحد رموزها (الخليفة العبا�سي:
هذه الرحلة �إلى ع�ص� � ��ور الح�ضارة إ

تعد �إحدى و�سائل
المن�ص� � ��ور) ولن يكون التجوال عبر الخيال فح�سب ،و�إنما عبر الكتب ،التي ّ
معرفة ال�شرق لدى هي�سه ،وقد اختار �أحد �أبطال رواية «دونكي�شوت» (�سان�شو بانزا) وقد بات
ال�سالمية.
من المعروف ت�أثُّر هذه الرواية بالثقافة إ

يتوحد �صوتُه ب�صوت بطله
بدت �ص� � ��ورة ال�شرق مده�شة عبر مخيلة الم�ؤلف (هي�سه) الذي َّ

الراوي ،الذي يراه «وطن الروح و�ش���بابها» وبذلك يتكرر و�ص� � ��ف ال�ش� � ��رق بـ(الوطن) و�إن جعله،
هنا� ،أكثر تحديداً فاخت�ص� � ��ه بـ(الروح) وجعله مكافئاً ألجمل مراحل العمر (ال�ش� � ��باب) ،وبذلك
بدت ال�صورة الم�ضيئة لهذا ال�شرق ثابتة في مخيلته على مر ا ألزمنة؛ مما انعك�س على �إح�سا�س
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بغ�ض النظر عن
البط� � ��ل بال�س� � ��عادة ،ألنه امتلك المقدرة عل� � ��ى العي�ش مع منجزات الما�ض� � ��ي ّ
الم�س� � ��افات الزمكانية ،التي تف�ص� � ��له عنها� ،إذ �إن الروح واحدة ،ت�سرح بعيداً عن القيود ،التي
الن�سان ،وبذلك يتوحد على يديها الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل!
ي�ضعها إ

يالحظ المتلقي �أن الدافع �إلى الرحلة ،لم يكن واحداً لدى �أع�ضائها ،لكن �أبرز دافع ،كان
لدى البطل� ،أن يعي�ش تجربة روحية ،فكان هدف رحلته وحياته �أن يل ّون �أحالمه ،ويرى أ
الميرة
الجميلة (فاطمة) و إ�ن �أمكن �أن يفوز بحبها! في حين كان هدف �أحد زمالئه من هذه الرحلة
الم�س���اك ب�أفعى محددة ،يعزو إ�ليها قدرات �س���حرية ،في حين
البحث عن كنز ،وكان �آخر يريد إ
كان لدى �آخر رغبة في ر ؤ�ية قبر النبي محمد ،الذي كان يقول عنه :إ�نه ي�ستطيع بقوة ال�سحر

�أن ي�ص���عد منه بحرية إ�لى الجو( )7في حين كان طموح �ص���ديقه (ليو) �أن يمتلك مفتاح رموز
�سليمان ،الذي �سيمكّ نه من فهم لغة الع�صافير ،التي جذبته إ�لى ال�شرق(.)8

يتماهى �صوت الراوي البطل و�صوت الم�ؤلف (هي�سه) لي�ؤكّد للمتلقي �أن ال�شرق ف�ضاء الحب
ومهبط الروح ،في حين بدا لرفاق رحلته موئ ً
ال لل�س� � ��حر والغرائب؛ لذلك من يحلم بالح�صول
عل� � ��ى المعجزات والكنوز ،ي�س� � ��رع �إليه ،لكن ما يلفت نظر المتلقي� ،أن هذا ال�ش� � ��رق ،لن يمنح

كنوزه المادية والروحية �إال �إلى �أولئك المخل�صين ،الذين ي�سعون �إلى ال�سمو في قولهم وفعلهم؛
وبذلك يتبدى لنا هذا العالم الوهمي ،وقد �أطّ ره الواقع بهمومه وبطموحاته ،فال يغرق الراحل
يتج�س� � ��د عبر الفعل! وعلى
�إلى ال�ش� � ��رق في عوالمه العجيبة بمعزل عن واقعه المعي�ش ،الذي
ّ
تقدم رواية (هي�س� � ��ه) تجربة فريدة في معاي�ش� � ��ة الغربي لف�ضاء ا آلخر� ،إذ ينتبه
هذا ا أل�س� � ��ا�س ّ
�إلى �أهم العقبات (العجز عن التوا�ص� � ��ل اللغوي) التي ي�ص� � ��طدم بها ،وتعوق توا�صله مع ف�ضاء
ا آلخر ،في�ص� � ��رح بعجزه عن تقديم «الذرا ال�س���امية ،التي و�ص���لت إ�ليها �أفعال الرحالة ،وال�سمو
الروحي للتجربة ،التي كانت منها أ
الفعال ...إ�نني �أتفق مع �صديقنا الحكيم في ال�شرق ،الذي
قال مرة :الكلمات ال تعبر عن أ
الفكار جيداً ،فكل �ش���يء ي�ص���بح بغتة مختلف ًا قلي ًال ،إ�ال �أن ما

الن�س���ان ق ّيم ًا وحكيم ًا يراه �آخ���ر هراء»( ،)9وذلك
يريحن���ي ،ويب���دو لي �ص���حيح ًا هو �أن ما يراه إ
الن�ساني!
ح�سب زاوية الر�ؤية ،التي ينظر منها ،وح�سب تكوينه الثقافي وعمقه إ
حين يت�أمل المتلقي داللة هذه الرحلة �إلى ال�ش� � ��رق لدى (هي�س� � ��ه) يجدها توحي بتجربة
روحية ،تخالف �أفق توقع �أولئك الغربيين ،الذين ُ�ش� � ��غفوا ب�صورته الغرائبية �أو ب�أنه مغامرة،
تتيح الح�صول على كنوز مادية؛ لهذا وجد الراوي �صعوبة في تقديم تجربته عبر الكلمات،
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�إذ تبدو عاجزة عن تقديم تجربة الخو�ض في عالم داخلي حد�س� � ��ي� ،أ�ش� � ��به ما يكون بف�ضاءٍ
�صوفي!
ٍّ

ينبه (هي�سه) المتلقي �إلى وجود �صوت �آخر يناق�ض ر�ؤيته� ،إذ ثمة فئة من النا�س،
ّ
ال تحترم هذه التجربة ،حتى �إنها تبت�سم �ساخرة ،حين تُذكر �أمامها ،وتدعوها بـ«حملة أ
الطفال

اليمان
ال�ص���ليبية» �إنه� � ��ا ،في نظر ه�ؤالء ،نوع من المغام� � ��رة الطفولية ،التي تهدف �إلى ت�أكيد إ
والفوز ب�ص� � ��كّ غفران عن طريق غزو ال�ش� � ��رق وال�سيطرة عليه ،لي�س بال�سيف ،كما هو م�ألوف،
و�إنما بال�سطو على �أفكاره ومعتقداته ،وال �شك �أن هذه الفئة ،تذكر المتلقي ب�أولئك الذين ر�أوا،
في الحملة ال�ص� � ��ليبية ،تناق�ض � � �اً بين �شعارها (ال�ص� � ��ليب) الذي يوحي بقيم المحبة والت�سامح
والفداء من �أجل ا آلخرين ،وممار�س� � ��اتها ،التي تقوم على ال�س� � ��يف والعدوان ،وبذلك يق ّدم لنا

يقدم داللة للحملة ال�صليبية ،تخالف �أفق
(هي�س� � ��ه) وجهة نظر مخالفة له�ؤالء عن ال�شرق ،بل ّ
توقع المتلقي العربي ،الذي جعلها تكافئ العدوان واحتالل بالده با�س� � ��م الدين ،ك�أن (هي�س� � ��ه)

�شوهته الم�صالح االقت�صادية وال�سيا�سية� ،أي
يحاول �أن يعود برمز ال�صليب �إلى براءته ،بعد �أن ّ
لي�شوهها!
كر�ستها الم�سيحية في ال�شرق ،فجاء الغرب؛
ّ
يعود �إلى الروحانية ،التي ّ

�س� � ��تظهر ه� � ��ذه الرابطة ،التي تهدف �إلى الرحيل الروحي �إلى ال�ش� � ��رق ،ف� � ��ي روايته «لعبة

فج�سد رحالة ال�شرق ،وهم يتحركون
ت�ضم خال�صة فل�سفته وتجاربه؛
الكريات الزجاجية» التي
ّ
ّ
لمناه�ض� � ��ة االنحالل والتدهور� ،إذ كان �أع�ض���ا ؤ�ها يمار�س���ون مذهب ًا روحاني ًا �أكثر منه عقالني ًا،

ويهتم���ون برعاي���ة التق���وى والخ�ش���وع؛ لذلك اكت�س���ب الفكر دواف���ع مهمة ،وال�س���يما في اتجاه
الت�أمل ،كذلك �أ�س���هم رحالة ال�ش���رق ه ؤ�الء في إ�دخال أ
الفكار الجديدة إ�لى كيان ثقافتنا و إ�لى
إ�مكاناتنا الذاتية.

وال�ستطيقيا
لهذا ح ّدد للمتلقي مفهوم الثقافة الحالية وم�صادرها في نظره بعلم تاريخ المو�سيقا إ

وي�صب على الم�صدرين قطرة زيت من حكمة ال�شرق(.)10
المو�سيقية ،ثم يتبعه الريا�ضيات،
ُّ

تبدو هذه الحكمة ابنة الت�أمل ،الذي يراه (هي�س� � ��ه) �أعظم �إنجازات الح�ض� � ��ارة ال�ش� � ��رقية،

تمار�س ،منذ القديم؛ لتنقية
وال�س� � ��يما في الهند وال�صين ،وهو نوع من الريا�ضة الروحية ،التي َ
يكتف بطل الرواية (كن�شت) بالت�أمل ،بل يجده المتلقي يدعو �إلى ممار�سة (اليوغا)
النف�س ،ولم
ِ

من موقعه� ،أي ب�ص� � ��فته رئي�س � � �اً �أعلى للعبة الكريات الزجاجية ،في حين كانت هذه الممار�سة

تعد من مظاهر الكفر والجهل لدى الم�سيحيين في القرون الو�سطى!!
ممنوعةّ ،
الـعــدد � 690آذار 2021

57

آ
الخر لدى هرمان هي�سه

الن�سان؛ لذلك جعله (هي�سه)
ي�ستطيع الت�أمل �أن يتو�صل �إلى لغة الروح� ،أي ما يك ِّون جوهر إ
بط ً
تتج�سد في (بوذا)
ال رئي�س� � ��ياً في رواية «�س� � ��يدهارتا» الذي يع ّد رمزاً للروح ال�شرقية ،التي
ّ
يقدم ،عبر �ص� � ��وت بطله ،خال�صة الكتب الدينية المقد�سة في ال�شرق ،التي
لذلك ا�س� � ��تطاع �أن ّ
الن�س� � ��ان ،وتبحث عن �س� � ��بل ارتقائها؛ حتى �إن المتلقي ي�س� � ��معه ،يردد «روحك هي
تُعنى بروح إ

العالم كله».

الن�س� � ��ان خال�صه لدى ا آلخرين� ،أو في عالم المادة ،و�إنما عن طريق الغو�ص
�إذن ،لن يجد إ
في �أعماقه؛ لذا ن�س� � ��مع (�سيدهارتا) يقول« :على المرء �أن يجد المنبع في نف�سه ذاتها ،وعليه
�أن ي�ستحوذ عليها ،وكل ما عدا هذا بحث ،وتوهان ،وخط�أ»(.)11

وعلى هذا ا أل�س� � ��ا�س ال يمك� � ��ن للمتلقي �أن يتقبل ر�أي (�أنطوني� � ��و غونزالي�س �ألكنتود) الذي
يقول :إ�ن �أدب الرحلة �صورة انفعالية عن المغامرة الغرائبية دافعها ال�شغف إ�لى ال�شرق ،الذي
ي�ش���وب النظرة إ�لى آ
الخر ،وقد كان في البداية �ش���غف ًا خيالي ًا وموهوم ًا ،كما كان مقت�ص���ر ًا على

اال�ست�ش���راق ،وهكذا �أ�ص���بحت (المو�ضة) اال�ست�شراقية مو�ضوع �ش���غف بلغ �ش�أو ًا بالدرجة نف�سها
الت���ي بلغته���ا النزعة الرومان�س���ية ،لقد تح���ول الحب الذي يكنُّ ���ه الغربيون لل�ش���رق إ�لى إ�يهام
خيالي ،يوحي بوجود جنات �شرقية ذات م�صداقية جغرافية وتاريخية(.)12

يقدمها في �أدبه ،لي�ست تلك
�إن الجنة التي يتجول فيها (هي�س� � ��ه) في ال�شرق ،ويحاول �أن ّ
الجنة الغرائبية ،التي تبهر ا ألب�صار ،وتفتن العقول ،و�إنما هي جنة الروح ،التي توقظ كوامن

النف�� � ��س ،وتنع�� � ��ش القلوب ،وتزرع ال�س� � ��كينة فيها! �إنها رحلة �إلى عالم قي� � ��م ،لم ي�ألفها العالم
الغربي ،لكنه بات يح�س ب�أهميتها له� ،إذ با�ستطاعتها �أن ت�سعفه في محنته ،التي عا�شها ب�سبب

للن�سان،
الحروب؛ لهذا يبدو �إبداع (هي�سه) احتفاء بقيم ال�شرق المنقذة ،التي تجلب الخير إ

في حين جلبت قيم الغرب المادية الدمار له! لذلك ي�س� � ��مع المتلقي �صوت البطل المتماهي
مع �ص� � ��وت الم�ؤلف ،ف� � ��ي رواية «بيتر كامنتزيند» وقد اقترب من ال�ش� � ��رق ،حين زار (جنوبي
�إيطالي� � ��ا) يقول« :لم �أدرك حماق����ة الثقافة الحديثة للم����رة أ
الولى إ�ال في فلورن�س����ا ،وهناك
اجتاحن����ي للمرة أ
الولى �ش����عور ب�أني �س�����أظل دائم���� ًا غريب ًا في مجتمعنا الحديث ،وا�س����تيقظ

لدي دافع ،ليقود حياتي خارجه باتجاه الجنوب ،إ�ذا �أمكن ،هناك �س����يتاح لي �أن �أتحدث إ�لى
النا�س ،و�أ�س����تمتع بالحياة الطبيعية ،النقية ،التي �أ�ض����فى عليها تراث ثقافتها الكال�س����يكية،
والغابرة ،نب ً
ال ورق ّي ًا»(.)13
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تت�س� � ��ع داللة الف�ضاء ال�ش� � ��رقي ،حتى ت�شمل كل مكان يقترب منه (جنوبي �إيطاليا) في هذه
الرواية ،المهم �أن ي�س� � ��تطيع نقله �إلى ف�ض� � ��اء بعيد عن الثقافة الغربية ،التي باتت عقيمة في
منظوره ،وتقربه من الثقافة ال�شرقية ،التي باتت منقذة للروح في ر�أيه!

ال�شرق وداللة العنوان
�أثّرت رحلة هي�س� � ��ه �إلى الهند في وجدانه؛ لهذا اهتم بتقديمها عبر لغة ا ألدب �س� � ��واء �أكان
�ش� � ��عراً �أم رواية ،وقد تجلى هذا االهتمام في عنوان بع�ض �أعماله ،التي ورد ذكرها في �سيرته
الذاتي� � ��ة «�أيام من حياتي» ،ففي عام (1911م) ،في �أثناء رحلته �إلى الهند� ،أ�ص� � ��در ديوان «في
الطريق» ،وفي عام (1913م) ن�شر «ا�سكت�شات من رحلة هندية»� ،أما في عام (1922م) فقد ن�شر
روايته «�سيد هارتا» ،ثم ن�شر عام (1932م) روايته «رحلة �إلى ال�شرق» ،وفي عام (1943م) ن�شر
روايته ال�ضخمة «لعبة الكريات الزجاجية» ،و�سنتوقف عند �أبرز عناوين �أعماله الروائية.
«�سيد هارتا»:
ي�ش� � ��ير هذا العنوان �إلى المقولة ا أل�سا�سية للرواية وهي تعاليم بوذا ،الذي هو (�سيد هارتا)
ال�شخ�ص� � ��ية ا أل�سا�س� � ��ية في الرواية ،فحاول �أن ي�سلّط ال�ضوء على حياته ،و�أهم �أفكاره ،بعد �أن
عاي�ش� � ��ها ب�ش� � ��كل مح�س� � ��و�س في �أثناء رحلته �إلى الهند ،مثلما كان قد عاي�شها ثقافياً في بيئته
الغربية في �أثناء الحرب العالمية ا ألولى وما بعدها!

يقدم
تعني (�س� � ��يد هارتا) بال�سن�س� � ��كريتية :من بلغ هدفه؛ لذلك �أراد الروائي (هي�س� � ��ه) �أن ّ
�سيرة (بوذا) ب�صفته �أحد الذين حققوا هدفهم في هذه الحياة ،وعا�شوا �سكينة داخلية ،بف�ضل
الت�أم� � ��ل ،الذي �أو�ص� � ��لهم �إلى كنوز داخلي� � ��ة ،تكمن في �أرواحهم ،فحققوا خال�ص� � ��هم بعيداً عن
�صراعات تورثها المادة ،وعالقات الم�صلحة الدنيوية ،وقد �أراد عبر كتابة هذه الرواية ت�سليط
ال�ضوء على ر�ؤيته تلك ،التي تو�صل �إليها ،بعد المرور على ج�سر معاناة طويلة؛ لهذا حاول �أن
يجعل (�سيد هارتا) مث ً
ال �أعلى له وللمتلقي معاً!
«رحلة إ�لى ال�شرق»:
الن�س� � ��ان
يطلعنا (هرمان هي�س� � ��ه) عبر اختيار عنوان روايته «رحلة �إلى ال�ش� � ��رق» على توق إ
يتوجه �إلى ال�شرق ،حيث يجده مالذ �أحالمه ،لي�س
الغربي (المثقف) ربما �أكثر من غيره� ،إلى �أن ّ
في معاي�ش� � ��ة عالم غرائبي ،ي�ش� � ��به عوالم «�ألف ليلة وليلة» التي هيمنت على المخيلة الغربية،
الن�سان ،تلم�س طريق الخال�ص
و�إنما كما يرى الروائي ،فهذه الرحلة �إلى ال�ش� � ��رق ،ت�س ّهل على إ
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نغ�صت حياته ،وال�سيما �إثر
الروحي؛ لتنقذه من ا�ض� � ��طرابه ومخاوفه ،التي هيمنت عليه ،حتى ّ
معاناة حرب ،قتلت الماليين!

حين يت�أمل المتلقي هذا العنوان ،يالحظ حياديته� ،إذ لم تلحق بالرحلة �أي �صفة �سلبية
�أو �إيجابية ،بل يكت�ش� � ��ف �أن الروائي لديه رغبة في تقديم نوعين من الرحالة :نوع �شغوف بكل
ثان �شغوف ب�إنجازات ال�شرق الروحية ،وقد كان (هي�سه) من ه�ؤالء الذين
ما هو غرائبي ،ونوع ٍ
ر�أوا فيه منقذاً لهم من �ض� � ��غوط الحياة الغربية! لذلك اهتم بالحديث عن حجيج يتجهون �إلى
ال�ش� � ��رق ،الذي هو �أر�ض الحكمة المن�شودة ،لكنهم لم يكونوا جميعاً في �سياق ر�ؤية واحدة ،بل
�إن بع�ض� � ��هم كان يتطلع �إلي� � ��ه للعثور على الكنز ،و�آخرون يبحثون عن ا ألفعى ال�س� � ��حرية ،وثمة
من ي�س� � ��ير �ساعياً للو�ص� � ��ول �إلى تعلم منطق الطير كالمت�ص� � ��وفة� ،أو العثور على زهرة ال�شباب
ال�ضائعة( )14مثل جلجام�ش.

«لعبة الكريات الزجاجية»:
تج�سد لنا ف�ضاء هندياً منذ الكلمة ا ألولى فيها (العنوان) حتى
�إذا كانت رواية «�سيد هارتا» ِّ
الخاتمة ،ف�إن رواية «لعبة الكريات الزجاجية» يالحظ فيها تالحم الف�ضاء ال�شرقي بالغربي ،لكن
المقولة ا أل�سا�سية فيها ،ترمز �إلى لعبة �صينية ،يفاج� أ المتلقي ب�أنها تحمل داللة نقي�ضة لـ(لعبة)،
�إذ تنزاح عن داللتها ال�س� � ��لبية التي ترافقها (اللهو و�ضياع الوقت) كما تنزاح الكرة الزجاجية عن
داللة ال�سحر والتنب�ؤ بالم�ستقبل ،لتلحقها داللة �إيجابية (الحرية والتعلم) �إذ ي�ستفيد الروائي من
داللة المتعة ،التي تلحق عادة كلمة (لعبة) لي�ش� � ��ير �إلى �ض� � ��رورة اجتماعها بداللة الحرية (التي
عندئذ ي�صبح موازياً لداللة الحرية واالنفتاح على الثقافات
تنطلق بها الكريات) في �أثناء التعلّم،
ٍ
الن�س� � ��ان خواطر مبدعة وتراكيب طريف� � ��ة ،تلخ�ص وجوده على هذه
ا ألخرى ،فت�ش� � � ّ�ع من داخل إ
والح�سا�س بالجمال والقيم العليا ،والت�أمل.)...
ا ألر�ض� ،إذ تتبدى معانيه في (العلم ،إ
ال�ضافة ،التي لحقت كلمة (لعبة) �إذ �أ�ضاف
لعل ما ي�ؤكد عالقة هذه اللعبة بال�ش� � ��رق ،تلك إ
�إليها ما يخ�ص ال�صين (الكريات الزجاجية) وال نن�سى ال�شهرة العالمية ،التي يتمتع بها الزجاج
التابع لهذا البلد!

يح�� � ��س المتلق� � ��ي �أنه �أمام لعبة غير م�ألوفة ،ال عالقة لها بالمه� � ��ارة اليدوية ،و�إنما تخت�ص
بالمهارة الذهنية؛ ألنها تتعامل مع الزجاج ،الذي ي�ص� � ��ور �أفكاراً ،تختبئ في ا ألعماق؛ لتعك�س
الن�سان وروحه؛ لهذا يبرز الروائي
عبر مر�آته رغبة في النهو�ض بالحياة عبر ال�س� � ��مو في فكر إ

60

الـعــدد � 690آذار 2021

آ
الخر لدى هرمان هي�سه

يعول عليها �إنقاذ الب�ش� � ��رية من الحروب
�أهمي� � ��ة التربية والتعليم في بناء ال�شخ�ص� � ��ية ،الت� � ��ي ّ
والكراهية!

ال�شخ�صية ال�شرقية
 -1المر�أة ال�شرقية:
بدا ح�ضور ال�شخ�صية العربية ح�ضوراً رمزياً (ا ألميرة فاطمة) في رواية «رحلة �إلى ال�شرق»،
�إذ �ش � � �كّلت مث ً
ال �أعلى ل�ص� � ��ورة المر�أة في مخيلة البطل ،الذي يتماهى �ص� � ��وته و�صوت الم�ؤلف
(هي�سه) ،لذلك يدعوها بـ(�أميرة �أحالمي) ،حتى �إن المتلقي يالحظ �أن المر�أة الغربية (نينون:
حبيبة البطل) لُقبت بـ(الغريبة) ،لعله يريد �أن يوحي بغربتها عنه ،وانتمائها �إلى عالم �آخر ،ال
يرغب في العي�ش فيه! �أو لعلها هي نف�س� � ��ها تح�س بالغربة عن مجتمعها ،وال�س� � ��يما �أن الم�ؤلف
ير�س� � ��م مالمحها ،فيجعلها قريبة من المالم� � ��ح النموذجية للمر�أة ال�ش� � ��رقية (عينان داكنتان،
�ش� � ��عر �أ�سود) ،لهذا لن ي�س� � ��تغرب المتلقي �أحا�سي�س الغيرة ،التي تهيمن على المر�أة الغربية من
يعبر عن �إح�سا�س� � ��ه ،في لحظة ما ،بتوحد
(فاطمة) ،على الرغم من �أن �ص� � ��وت البطل الراويّ ،
المر�أة الغربية بال�شرقية «ربما كانت هي فاطمة نف�سها»(.)15
تماه بين ا�س� � ��م الحبيبة في هذه الرواية (نينون) وا�سم زوجته
هنا البد �أن ن�ش� � ��ير �إلى وجود ٍ
(تعرف �إليها في النم�سا) .يالحظ �أن الراوي ي�شكّك في �أن تكون هي نف�سها (فاطمة).
التي ّ

وقد تكرر ح�ض� � ��ور المر�أة ال�شرقية ب�صفتها مث ً
ال �أعلى للجمال في روايته «�صيف كلينك�سر
ا ألخير» ،ففي �أعلى جبل (مونت �سالوت) وفي «غرفة حجرية معتمة مثل كهف بدائي خرجت
امر�أة� ،أم الطفلة ،تق ّبلت هي �أي�ض��� ًا الحلوى ،برزت �أعلى المالب�س الو�س���خة الحنجرة ال�سمراء،
ووجه عري�ض ممتلئ ،وعينان وا�س���عتان� ،س���حر خام عذب ،إ�ن هذه أ
ال�شكال آ
ال�سيوية ال�ضخمة،
تنم بهدوء عن الجن�س أ
ف�صدته ،وهي ت�سحب الطفلة
والمومة ،انحنى انحناءة إ�غواء تجاهها،
ّ
ّ
ً
طفلة،
من بينهما�...أراد �أن ير�س���م هذه المر�أة ،ولو �س���اعة واحدة فقط ،لقد كانت كل �شيء � أ ّم ًا،
ً
ع�شيقة ،حيوان ًا� ،سيدة»(.)16

يالح� � ��ظ المتلقي ،هنا ،وجود �ص� � ��ورة ا�ست�ش� � ��راقية للمر�أة العربية� ،إذ ير�س� � ��مها (هي�س� � ��ه،
كما ر�س� � ��مها الرومان�س� � ��يون واالنطباعيون) وفق �ص� � ��ورة نمطية ،تنتمي �إلى (ا أل�شكال ا آل�سيوية
ال�ضخمة) التي توحي له بجانبين فح�سب هما (الجن�س وا ألمومة) ،كما يالحظ وجود �صفتين
�س� � ��لبيتين �أطلقهما ال �ش� � ��عور البطل ،حين و�صف المر�أة ال�ش� � ��رقية ب�أنها ذات (مالب�س و�سخة،
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حي� � ��وان) ،لكن المتلقي العربي ،لن يُ�س� � ��تفز ،ربما ألنه حين يت�أمل ه� � ��ذه الدالالت ،يجدها قد
اخت�ص بها المر�أة (وجه جميل� ،سحر خام ،عذب ،الجن�س،
جاءت في �س� � ��ياق دالالت �إيجابية،
ّ
ا ألمومة ،العفة.)...

ولو ت�أمل ال�سياق اللغوي ،التي �أتت فيه ال�صفة ا ألكثر ا�ستفزازاً ،التي و�صفها بها (حيوان)
�صرح البطل كلينك�سر برغبته في (ر�سم المر�أة
لوجدها قد ُ�سبقت بجمل تمحو �أي �أثر �سلبي� ،إذ َّ
ال�شرقية� ،أو �أن يكون حبيبها) وبذلك �أحاطها ب�أجمل ما في الوجود (الحب ،والفن) ،لذلك على
الرغم من لقائه الق�ص� � ��ير ،ت�صاحبه ذكراها كما ي�صاحبه �إيقاع �أغنية عذبة ،يتذكرها في نهار
في�شع في وجدانه نور أ
(الم آ
ال�سيوية ،التي تغني)!
�صيفي،
ّ

كما يالحظ �أن دالالت لفظة (الحيوان) في �س� � ��ياق الغ� � ��زل ،تختلف لدى المتلقي الغربي،
الذي يتوجه �إليه (هي�سه) عن دالالتها لدى المتلقي في الع�صر الحديث (ال القديم ،الذي كان
ي�ش ِّبه المر�أة بالبقرة وبحمار الوح�ش ،)...لهذا يالحظ ،هنا ،ت�شابهاً في ا�ستخدام هذه ال�صفة
لدى الروائي الغربي وال�ش� � ��اعر العربي القديم� ،أما ال�ش� � ��اعر العرب� � ��ي الحديث اليوم فقد ن�أى
بنف�سه عن و�صف المر�أة بـ(الحيوان) ربما ألنه لم يعد يعاي�شه ،كما عاي�شه ال�شاعر التراثي!!

كونت لبطله لحظة فرح،
�إذن ،تحمل امر�أة (هي�س� � ��ه) ا�سماً ذا داللة �إ�سالمية (فاطمة) وقد َّ
تجلَّت عبر �أغنية� ،أنع�ش� � ��ت روحه؛ لهذا يالحظ �أنه يحلم في رواية «�ص� � ��يف كلنك�س� � ��ر ا ألخير»
�أنه و�ص� � ��ل �إلى دم�شق ،و�أن �أول �س � � ��ؤال ،يطر� أ على ذهنه «�أين ت�سكن فاطمة الدرة من الن�ساء؟»
عندئذ ي�أتيه الرد ،في�سمع �صوت مو�سيقا مفعمة بالجمال والرقة! ومما �أوحى للمتلقي بانتماء
(فاطمة) �إلى الف�ضاء العربي اقتران ا�سمها بمدينة دم�شق!
 -2بوذا:

خ�ص�ص رواية ب�أكملها ،عنونها
يبدو الروائي هرمان هي�سه معجباً ب�شخ�صية بوذا ،حتى �إنه ّ
با�س� � ��مه (�س� � ��يد هارتا) كما �أن معظم رواياته لم تخ ُل من ذكر بوذا وتعاليمه «غروترود ،وذئب
البوادي ،وبيتر كامنتزيند.»...

وقد ر�س� � ��م �شخ�ص� � ��ية (بوذا) عبر بعدين داللين :ا ألول واقعي ،والثاني رمزي ،فا�ستطاع �أن
ي�ص� � � ّ�ورها في حالة م�أزومة ،ت�سعى �إلى خال�ص� � ��ها الروحي؛ وبذلك �أ�سقطها على �صورة �إن�سان
معا�صر ،يبحث عن و�سائل تُعتِقه من �سجن معاناته؛ فيجرب ،مثل بطل (هي�سه) و�سائل عدة ،من
بينها �سلوك طريق الت�صوف والت�أمل؛ لذلك يلتحق ب�إحدى الطرائق ال�صوفية (ال�سامانا) تاركاً
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والديه المتد ِّينَيْن بدين �آخر (البراهما) مف�ض� �ل � ً
ا االبتعاد عن كل مظاهر الحياة االجتماعية؛
ليعي�ش في العراء �صائماً �أياماً طويلة؛ كي ي�ستطيع قتل �أ�شواق الحياة ،التي ت�ضطرم في �أعماق

ال�ش� � ��باب عادة« ،وعندما يلتقي بالن�س���اء ،كانت نظرته ت�ص���بح جليدية ،وحين كان يمر ب�أنا�س
من المدينة ح�س���ني المالب�س ،كانت �ش���فته تتل���وى احتقاراً ،كان يرى تجار ًا ي�ش���تغلون ،و�أمراء
ذاهبين إ�لى ال�صيد ،وحزانى يندبون موتاهم ،وعاهرات يعر�ضن �أنف�سهن ...هذا كله من �أوهام
الح�س ،وال�س���عادة ،والجمال ،كله عر�ض���ة للفناء ،لقد كان طعم العالم مراً ،والحياة لي�س���ت إ�ال
�ألم ًا.)17(»...

وبذلك يعاي�ش المتلقي تجربة فتى ،التحق بجماعة مت�صوفة ،اتبع تعاليمها ،فان�صرف عن
عالم المادة والح�س ،كي ي�ستطيع العي�ش خاوي القلب من الرغبة وا ألحالم وا أل�سى؛ كي يتمكّن

يتعرف �إلى ال�س� �ل��ام الداخلي ،الذي لن يكون �إال بعيداً
من الو�ص� � ��ول �إلى الفكر الخال�ص ،لعله ّ
عن ال�شهوات ،وما يلحقها من �أعباء مادية!
�إن اتباع طرائق ا آلخرين ،لم يمنح (�سيد هارتا) ال�سكينة ،فقد أ
مل القلق �أعماقه ،ور�أى �أنه
عا�ش الحياة ،دون �أن ينتمي �إليها ب�إرادته ووعيه؛ لذلك لم يملك حكمة خا�ص� � ��ة به؛ فاكت�ش� � ��ف

في لحظة ت�أمل ثغرة في حياته� ،إنه يعي�ش تجربة غيره من الب�شر ،و�أن عليه �أن يعي�ش تجربته
الخا�ص� � ��ة! والحظ �أن محاولة قهر نف�س� � ��ه ،لم تكن �سوى محاولة فا�ش� � ��لة للهرب منها� ،أي من

مواجه� � ��ة الحياة ،والعي�ش في غمارها؛ لذلك يقرر الخو�� � ��ض فيها (يحب امر�أة جميلة ،ويعمل
في التجارة ،ويرتدي �أفخر الثياب ،وي�أكل �أفخم الطعام) ،لكنه يالحظ � أ َّن نف�س� � ��ه مازالت قلقة
وم�أزومة ،لم تنعم بال�سكينة التي تبحر به �إلى الخال�ص الداخلي!

الن�س� � ��ان المعا�ص� � ��ر في رواية «غروترود» التي نُ�شرت قبل
يجد المتلقي هذه ا ألزمة لدى إ

ج�سدها ،عبر �صوت بطله (غروترود) و�صديقه ،الذي يتحدث
«�س� � ��يد هارتا» بع�شر �سنوات� ،إذ ّ
عن نوعين من الحكمة « إ�ما �أن العالم �س ّيئ وال قيمة له ،كما يب�شِّ ر البوذيون والم�سيحيون ،وفي
الن�س���ان �أن يعاقب نف�س���ه ،ويتخلى عن كل �شيء� ،أنا �أعتقد �أنه يمكن تحقيق
هذه الحالة على إ
الن�سان بت�أدية دوره فيه،
الطم�أنينة بهذا الطريق�...أو �أن العالم طيب و�صحيح ،عندئذ يكتفي إ
وبعد ذلك يموت ب�سالم؛ ألن دوره قد انتهى».

(فيجيبه �صديقه غروترود ):ال فائدة من هذا ال�س ؤ�ال ،إ�ن �أكثر النا�س ي ؤ�منون بكليهما ،تبع ًا
لتقلبات الطق�س ،وحالتهم ال�ص���حية ،وو�ض���عهم المالي ،والم ؤ�منون الحقيقيون ال يعي�ش���ون
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وفق ًا لمعتقداتهم الخا�صة ،وهذا حالي �أي�ض ًا� ،أنا � أ ؤ�من بما �آمن به بوذا� ،أي ب�أن الحياة ال ت�ساوي
�شيئ ًا ،لكن �أحيا من �أجل أ
ال�شياء ،التي تروق ألحا�سي�سي ،وك�أن هذا �أهم ما يمكنني عمله ،ليت
هذا فقط كان �أكثر إ��شباع ًا»(.)18

الن�سان المعا�ص� � ��ر ،كيف يواجه �أ�سئلة وجوده على
يعاي�ش المتلقي في هذا الم�ش� � ��هد قلق إ
هذه ا ألر�ض ،فيبدو متماهياً مع بطل (هي�س� � ��ه) يريد �أن ي�شبع حاجاته الروحية والمادية ،مثل
(بوذا) الذي لم ي�ستطع �أن يعي�ش جانباً دون �آخر في الحياة؛ لهذا وجد (�سيد هارتا) مع المر�أة
(كاماال) قيمة لحياته الحالية ،ومعنى لها� ،أما في مجال المال والتجارة ،التي ت�شارك فيها مع

�ص� � ��ديقه (كاما�سومي) فكان يبدو العباً في هذا المجال ،لم ي�أخذه م�أخذ الجد ،ولم ي�سمح له
الخفاق فيه!
�أن ي�سيطر عليه� ،إذ ال يخ�شى إ
كان ه� � ��ذا البطل ،في البداية ،مندفعاً �إلى معاي�ش� � ��ة الحياة ،عبر االن�ش� � ��غال بهموم النا�س،
في�س� � ��تغرب م�شكالهم وم�س� � ��راتهم ،وي�ست�ص� � ��غر معاناتهم من �أجل المال وا ألمجاد التافهة� ،إنه

ينظر �إليهم بعين النا�س� � ��ك (ال�س� � ��امانا) ،لكن (بوذا) لم ي�ستطع �أن يحافظ على نقائه ،حين بد� أ

يغو�ص في وحول الحياة� ،إذ بد�أت م�ش� � ��اعر النا�سك (ال�س� � ��امانا) تفارقه ،فغرق بما كان ي�شغل
النا�� � ��س م� � ��ن مال ولهو ومجون ،لكنه الحظ مع مرور الزم� � ��ن� ،أن هذه التجارب فقدت بريقها،

والحباط ،وال�سيما حين الحظ � أ َّن مالمح ال�شيخوخة
العياء إ
وبات الملل يالحقه ،ف�سقط في إ
بد�أت تغزوه ،وت�أكّد من تفاهة حياته ،وبات يبحث عن م�شاعر الر�ضا ،التي فارقته ،حين ن�سي
قيماً �أ�ص� � ��يلة ،تهب الحياة معنى (الخير ،والحب ،والزهد) لهذا يعي�ش كابو�س � � �اً ،يح�س فيه �أنه
�أ�شبه بع�ص� � ��فور ميت في قف�ص ،عندئذ يقرر (�سيد هارتا) االختفاء من حياة (كاماال :المر�أة،
التي �أحبها ،والتي �ستلتحق ،فيما بعد بتعاليم بوذا).

م� � ��ا يده�ش في هذه الرواية ،ه� � ��و التناغم الروحي بين المر�أة وزوجه� � ��ا� ،إذ يجدها المتلقي

تط ِلق ع�ص� � ��فورها من قف�صه ،وهو الع�صفور نف�سه ،الذي حلم (�سيد هارتا) بموته ،قبل �صحوته
الروحية؛ لذلك يبدو للمتلقي �أ�ش� � ��به بمعادل فني لـ(�س� � ��يد هارتا) الذي عا�ش في �سجن الرغائب
المادية ،التي تميت الروح؛ لينطلق ثانية �إلى مملكة الحرية ،التي تعني الزهد في مباهج الحياة،
التي ترتكز على المادة ،عندئذ ي�ستطيع �أن يفوز ب�سكينة روحه! مما يهبه فرحاً ال مثيل له!

لكن يالحظ المتلقي �أن دخول (�سيد هارتا) هذه المملكة ،لن يتيح له العي�ش هادئاً ب�شكل
ينغ�ص� � ��ه القلق ،حين يظهر ابنه (من كاماال) فيحت� � ��رق بعاطفة ا ألبوة ،التي تع ّد من
مطل� � ��ق� ،إذ
ّ
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�أقوى العواطف ،التي تجلب ا آلالم ،وال�س� � ��يما حين يكون الولد راف�ض � � �اً أل�س� � ��لوب حياة والده،
وي�صر على تركه ،وبهذا ال تُر�سم ال�شخ�صية ب�أبعاد روحية ،غارقة في عالم مثالي ،بل تتنازعها
ّ
هموم الحياة ،على الرغم من �أنها اختارت نبذ كل ما يتعلق بها؛ لهذا ر�سمها وهي تعاني عقوق
ابنها؛ لتكت�شف ،من خالل ذلك ،دورة الزمن ،فقد عانى والد (�سيد هارتا) عقوقه ،حين تركه،

ي�صغ �إلى رجائه في البقاء �إلى جانبه!
ولم
ِ

يعاي�ش المتلقي مع �شخ�ص� � ��ية (�س� � ��يد هارتا) �أزمة وجوده في هذه الحياة� ،إنها �أزمة الكائن
الب�شري في بحثه عن طريق لخال�صه من حياة ،كثيراً ما تتحول �إلى عبء ،يبهظ كاهله! فيت�أكد

مع بطل (هي�سه) �أن هذا الطريق ،لن يكون �إال في �أن يعي�ش الحب ب�أو�سع معانيه؛ لذلك �أ�صبح
«يح���ب كل �ش���يء ،وكان مليئ��� ًا بالح���ب الفرح تجاه كل ما يراه ،وقد بدا له �أن هذا بال�ض���بط هو
�سبب مر�ضه ال�سابق :إ�نه لم يكن ي�ستطيع �أن يحب �أحد ًا �أو �شيئ ًا»(.)19
تتيح حياة (�س� � ��يد هارتا) الفر�ص� � ��ة للمتلقي؛ ليت�أمل حياته ،فيتوق مثله لفهم الكون ،وموقع
الن�س� � ��ان فيه ،ما دوره؟ وما هدفه؟ هل يعي�ش حياته من �أجل �أن يحقق ذاته؟ هل ي�س� � ��تطيع �أن
إ
يحقق �سعادته ال�شخ�صية بمعزل عن �سعادة ا آلخرين؟ وا ألهم كيف ي�صل �إلى الر�ضا؟ لهذا يتابع

رحلة (�س� � ��يد هارتا) �إلى �أعماقه؛ ليجيب عن كل تلك ا أل�سئلة ،التي تلخ�ص وجوده ،وهدفه من

الحياة.

من �أجل ذلك اختار (بوذا) بط ً
ال لروايته (�س� � ��يد هارتا) ب�ص� � ��فته �أحد الذين �أ�س� � ��هموا في
الن�س� � ��انية ،و�أخذوا بيدها؛ لت�س� � ��لك طريق الروح والمحبة بعيداً عن المادة ،فقد ت�أكد
خال�ص إ
عبر تجربته ،التي غا�صت في �شهوات الحياة الزائلة� ،أنها حياةٌ �سيمحوها ا أللم والموت؛ لذلك

بات� � ��ت حياة معظم النا�س خالية من ال�س� � ��عادة ،حين هيمن عليه� � ��م حب الذات ،والدوران حول
الن�س� � ��ان لن ي�صل �إلى ال�س� � ��عادة المطلقة (النيرفانا) �إال بالتخل�ص من ذلك
رغائبها! ور�أى �أن إ
كله ،وهذا ما فعله (�سيد هارتا) بطل رواية (هي�سه).

ما يلفت نظر المتلقي ذلك اللقاء بين بطل (هي�س� � ��ه) و (بوذا) في بع�ض تفا�ص� � ��يل الحياة
اليومي� � ��ة� ،إذ يت� � ��رك حياته الغنية ،كما يترك امر�أته ،من �أج� � ��ل البحث عن خال�ص روحه؛ مما

يدفعه؛ ليعي�ش حياة متق�شفة ،يراها الطريق الوحيد للو�صول �إلى الحكمة ،كذلك ي�شترك معه
في تجربة محاولة �إماتة الج�س� � ��د بكبح ال�شهوات والتعذيب الذاتي ،لكنه يدرك �أن في تعذيب
الج�سد قت ً
ال للروح و�إ�ضعافاً للعقل(.)20
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ي�ؤكد لنا الروائي (هي�س� � ��ه) �أن طبيعة (بوذا) تكمن في جميع الكائنات الب�شرية ،و�أن الت�أمل
و�س� � ��يلة للخال�ص ،فهو يعني تحرير الذهن من ت�أثير العالم الخارجي والحاجات الداخلية� ،أي

�أن يتجاهل المرء �أحا�سي�سه و�شهواته وارتباطاته الدنيوية (مثلما فعل بوذا) عندئذ يتخل�ص من

المفا�سد ،التي تجره �إليها الحياة المادية!

الن�سان ثيمة �أ�سا�سية في معظم �أعمال (هي�سه) ففي روايته
هم خال�ص إ
يح�س المتلقي �أن ّ
ُّ
ال�صغاء �إلى لغة الروح؛ هي
يبين �أن الطريق التي �س� � ��لكها (بوذا) والتي تعني إ
«ذئب ال�س� � ��هوب» ّ

ي�صرح ب�أن كل والدة ،ت ؤ�دي إ�لى االبتعاد عن الكل،
طريق كل �إن�س� � ��ان عظيم ...لهذا ن�سمع بطله
ّ
واالنغ�ل�اق داخل حدود االنف�ص���ال عن اهلل؛ تعني عذاب ًا متج���دداً� ،أما العودة إ�لى الكل ،فتعني
ارتقاء ال�شخ�ص���ية عبر المعاناة ،كي ت�س���تطيع الو�ص���ول إ�لى اهلل ،عندئذ تعي�ش تجربة امتداد
الروح ،وت�صبح قادرة على احتواء الكل( .)21وهذا ما يذكرنا بر�ؤية (دو�ستويف�سكي) الذي ينتمي
اليمان
�إلى الم�سيحية ال�شرقية؛ لهذا وجد �أن تحقيق طم�أنينة النف�س ،لن يكون �إال عن طريق إ
باهلل وحب النا�س وقبول ا أللم ،ولو عن غير ا�س� � ��تحقاق (كالم�س� � ��يح)� ،إذ �إن في ا أللم قدا�س� � ��ة،
على حد قوله؛ لهذا كان معنياً ب�إنعا�ش النف�س و�إحيائها بعد �سقوطها ،تماماً مثل هي�سه ،الذي

الن�سان الجديدة ،التي تعني ابتعاده عن االنغالق على ذاته ،وانفتاحه على
اهتم بت�صوير والدة إ
ا آلخر؛ وبذلك ي�ستطيع التوحد به م�ؤ�س�ساً لقيم المحبة والخير ،بعيداً عن ا ألنانية والكراهية،
الن�س� � ��ان والدة تجدد روحه ،ف�إذا كان ال�ص���در والج�سد �شيئ ًا واحداً ،ف إ�ن أ
الرواح،
ٍ
عندئذ يعي�ش إ
عد ...ابتكرت اليوغا البوذية
التي ت�سكنه ،لي�ست فقط اثنتين وال خم�س ًا ،و إ�نما ال ح�صر لها وال ّ

الن�سانية ،ت�شهد تغيرات كثيرة :الوهم
تقنية دقيقة لف�ضح وهم الهوية ال�شخ�صية ،إ�ن الدوامة إ
الذي كلف الهند جهود �آالف ال�سنين لف�ضحه ،هو نف�سه الوهم ،الذي جاهد الغرب بعزم م�ساو
للمحافظة عليه ،وتعزيزه(.)22

ثمة فارق كبير ،بر�أيي هي�س� � ��ه ،في النظرة �إلى الهوية الذاتية بين ال�ش� � ��رق والغرب� ،إنه الفارق
بين ذوبان ال�شخ�صية الفردية في المجموع (كما فعل بوذا) حين تماهى آ
بالخر ،ورغبة الغرب في

ت�أكيد ال�شخ�صية الفردية على ح�ساب هذا آ
الخر ،بدعوى المحافظة على اال�ستقاللية والفردية!

الن�س� � ��ان لي�س بالفن فح�س� � ��ب ،ب� � ��ل باتباع طريق
لهذا د�أب هي�س� � ��ه على ت�أكيد �أن خال�ص إ
(بوذا) في المحبة واالندماج با آلخرين والزهد ،حتى �إن المتلقي يجد بطله (كلنك�سر) يخاطب

المنجم ،الذي دعاه �إلى ممار�سة حكمة المجو�س ،قائالً �« :أ لي�س الفن �أمر ًا ح�سن ًا مثلها تمام ًا؟
ِّ
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الوه���ام ،إ�نها تمحو �أ�س���و� أ أ
كل �ش���يء ح�س���ن ،إ�ن حكم���ة المجو����س تمحو أ
الوهام ،الذي ن�س���ميه
(الزمن) ،فيت�ساءل البطل� :أال يفعل ذلك؟ فيجيبه :إ�نه يحاول.)23(»...

الن�س� � ��ان ،بغ�ض النظر عن انتمائه �إلى ال�شرق �أو �إلى الغرب ،لن
توحي رواية (هي�س� � ��ه) �أن إ
يفلح في الو�ص� � ��ول �إلى تلك الحكمة ال�ص� � ��ينية؛ ألنه لن ي�ستطيع العي�ش في �سالم داخلي ،دون
منغ�ص� � ��ات� ،إذ �سيظل م�ؤرقاً بهاج�س الزمن ،ولن ي�س� � ��تطيع الت�صالح دائماً معه! لهذا ا�ستخدم
البطل فعل (يحاول ذلك).

ال�شخ�صية وحكمة ال�صين
ن�س� � ��مع �ص� � ��وت البطل الغربي (كلينك�سر) في رواية «�ص� � ��يف كلينك�سر ا ألخير» وقد تماهى
ب�ص� � ��وت ال�ش� � ��اعر ال�ص� � ��يني (لي بو) ،الذي توفي عام (762م) والذي ينطق ب�ص� � ��وت الحكمة
ال�شرقية� ،أما ال�شاعر ال�صيني (توفو) الذي توفي عام (770م) فكان قريناً روحياً لـ(كلينك�سر)،
�إذ ير�سل له �أ�شعاره ،التي تتحدث عن معاناة روحه ،وظمئها! وبذلك ت�صلح تجربة هذا ال�شاعر
القديم إلن�سان غربي ،يعاني قهراً روحياً مثله!

يالحظ المتلقي ح�ضور البيئة ال�صينية في العتبات الن�صية :في عنوان �أهم رواياته «لعبة
الكريات الزجاجية» وفي الت�ص� � ��دير� ،إذ تُهدى « إ�لى رحالة ال�ش���رق» ،لذلك لن ي�س� � ��تغرب تجلي
الحكمة ال�ص� � ��ينية لدى ال�شخ�ص� � ��ية الرئي�سية فيها وهو (كن�ش� � ��ت) الذي بد�أت يقظته الفكرية
(الخ أ
والروحية ،حين عا�ش في الف�ضاء ال�صيني ،م ّدة من الزمن ،متتلمذاً على يد أ
الكبر) وهو
لقب �صيني ،يُخاطَ ب به العالم وا أل�ستاذ!

تميز هذا البطل بتفوقه في تعلم اللغة ال�صينية (في معهد �شرق �آ�سيا ال�شهير) حتى
وقد ّ
�إنه ارتبط ب�ص� � ��داقة مع بع�ض ال�ص� � ��ينيين العاملين هناك ،وحفظ �أغاني (�شي كنج) والحق
ال�ص� � ��ينيين با أل�س� � ��ئلة ،ف�أعطوه كثيراً من المعلومات ،لكنه يقرر ترك المعهد ،بعد �أن تفوق
فيه ،ويعي�ش في مكان منعزل ،يق�ض� � ��ي �أيامه في الت�أمل ،وفي ن�س� � ��خ المخطوطات ال�صينية
من�سقة وفق �أ�سلوب �صيني.
القديمة ،كما كان يعمل في �أوقات فراغه في حديقة �صغيرة َّ
ما يميز (كن�ش� � ��ت) �أنه لم يتقن اللغة ال�ص� � ��ينية مثل �أ�ستاذه فح�سب ،بل اختار �أن يكون نمط
حياته �صينياً �أي�ضاً! مما �أدى �إلى يقظته ومعرفة ذاته ،فيتمكن من التب�صر بالمكان الذي يعي�ش
فيه� ،أي المدر�سة ،التي تلقى فيها �أ�سرار لعبة الكريات الزجاجية ،التي قد تكون لعبة الحياة،
الن�سان!
حين تنعزل فيها المعرفة بعيداً عن إ
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يبدو �أن هذه العزلة ،قد � أ ّرقته ،فبات يبحث عن دور فاعل في الحياة؛ لذلك تلتقي حياته
في بع�ض مالمحها بحياة حكيم ال�ص� � ��ين (كونفو�شيو�س) الذي �أح�س بف�شله في الحياة العامة،

فلج� أ �إلى تثقيف ال�ش� � ��باب ،فكان معلماً فريداً في بالغته وحما�س� � ��ته لت�أدية ر�سالته ،كذلك كان
(كن�شت) معلماً ال نظير له ،حتى �إنه يدفع حياته ثمناً لقيم تربوية �آمن بها! وذلك حين ي�ساير
يتقرب منه ،ويكون له
فيها تلميذه في ال�سباحة في البحيرة الباردة على الرغم من مر�ضه؛ كي ّ
قدوة ،تعي�ش في وجدانه ،وت�ؤثر في حياته!
ي�ضع الم�ؤلف المتلقي �أمام مقارنة بين المدر�سة ا ألر�ستقراطية والمدر�سة الكونفو�شيو�سية،

التي جعلت الغاية من التدري�س تنمية ملكات الفرد الذهنية وتثقيف عقله ،وتو�سيع مداركه ،لي�س
هذا فح�سب ،بل تركت باب االن�ضمام �إليها لكل من يبدي ا�ستعداداً طيباً للتح�صيل� ،إذ اجتمع
فيها ا ألر�ستقراطي والخادم ،و�سعت �إلى تحويلهم جميعاً �إلى �سادة �أماجد ،من هنا يالحظ �أن
ومثُله العليا(.)24
التعليم خير و�سيلة لن�شر مبادئ كونفو�شيو�س ُ

لذلك كله التقت �أهداف هذه المدر�س� � ��ة ال�ش� � ��رقية مع �أهداف المدر�س� � ��ة العليا (الكا�ستالية)

في بيئة غربية ،حتى �إن المتلقي يالحظ امتالكها ال�ص� � ��فات نف�س� � ��ها ،بل ا�س� � ��تدعاءها ال�شروط

نف�سها! لكنها ترتكب خطيئة العزلة االجتماعية ،التي تفر�ضها على طالبها ،وهذا نقي�ض ما يراه
(كونفو�ش� � ��يو�س)� ،إذ �إن الفرد ،في ر�أيه ،ال ي�ستطيع االن�سحاب من المجتمع� ،إذ ي�صده �ضميره عن

التيان بهذا الفعل ال�ش� � ��اذ؛ لهذا �سيترك (كن�ش� � ��ت) هذه المدر�سة ،بعد �أن تب ّو� أ �أعلى مكانة فيها؛
إ
لينخ� � ��رط في بناء المجتمع عن طريق التعليم ،الذي ينه�ض بالفرد والجماعة معاً ،ويهب لحياته
معنى.

بين الحكيم (كونفو�شيو�س) قبله ،خط� أ تحول
بين الروائي (هي�سه) كما ّ
وعلى هذا ا أل�سا�س ّ
بالن�س� � ��ان ،وهكذا بدا لنا
الن�س� � ��ان �إلى نا�س� � ��ك ،يعتزل المجتمع� ،أو ين�ش� � ��ر علماً ال عالقة له إ
إ

(كن�ش� � ��ت) �أحد تالمذة الحكمة ال�صينية ،في �إيمانه ب�ض� � ��رورة حب اال�ستقامة �إلى جانب حب
الن�سان بلوغ الكمال
المعرفة؛ ألن حجب اال�س� � ��تقامة عن المعرفة
�ار؛ لذلك ب�إمكان إ
�ستار �ض� � � ٌّ
ٌ

عن طريق التح�ص� � ��يل المعرفي ،واالرتقاء الخلقي معاً ،وهذا ما �سعى �إليه بطل «لعبة الكريات
الزجاجية» فعا�ش من �أجل معرفة الحقيقة عن طريق البحث عنها ،كما فعل حكيم ال�صين.
وهكذا حين ن�ض� � ��جت �شخ�صية (كن�شت) بف�ضل ثقافته وتجاربه ،انخرط في الحياة العامة؛
لذلك ا�س� � ��تطاع تجاوز ر�ؤية البطل في رواية (�س� � ��يد هارتا) ،ف�إذا كانت البوذية تدعو �إلى الزهد
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ال�سهام الفعال في �ش�ؤون العائلة،
والت�أمل من �أجل خال�ص الذات ،ف�إن (كونفو�شيو�س) يدعو �إلى إ
وت�أدية �أوجه الن�شاطات ،التي ت�سهم في بناء المجتمع ،دون �أن ين�سى �أهمية الت�أمل في الخال�ص
الذاتي.
لعل اللقاء ا ألكثر خ�صو�ص� � ��ية بين الح�ضارة ال�صينية و(كن�ش� � ��ت) بدا وا�ضحاً في اهتمامه
بالمو�س� � ��يقا ال�صينية ،التي ر�آها منبعاً من المنابع ا ألولى للنظام وا ألخالق والجمال وال�صحة،
بل هي �أ�س� � ��ا�س الثقافة ،فال تكتمل دونها ،يقول (كونفو�ش� � ��يو�س)« :يبتدئ التثقيف ال�شخ�ص���ي

بال�ش���عر ،وتر�س���خه قواع���د اللياقة والذوق ،وتكمله المو�س���يقا»( ،)25وقد وجدنا تج�س� � ��يداً لهذا
القول لدى (هي�س� � ��ه) في مجموعته الق�ص�صية «�أنباء غريبة من كوكب �آخر»� ،إذ تجري �أحداث
حياة ال�ش� � ��اعر في ال�ص� � ��ين ،فيجد المتلقي �أن المعلم ال�صيني ،حين �أراد �أن يعلم ال�شاب (هان
فوك) ال�شعر ،ا�ستعان ب�آالت مو�سيقية �شرقية (القانون والعود).

فيبين كيف
وبذلك يلم�س المتلقي حما�س� � ��ة (هي�سه) للثقافة ال�ش� � ��رقية ،وال�سيما ال�صينيةّ ،
�أن� � ��ه ينبغي عل� � ��ى الثقافة الحديثة بكل هيئاتها ومدار�س� � ��ها �أن تتخذها مث ً
ال �أعلى لها ،فتعطي
المو�س� � ��يقا دوراً قيادي � � �اً في حياة الدولة والف� � ��رد� ،إذ كان «النا�س ي�س���اوون بين ازده���ار الدولة
وازدهار الثقافة أ
والخالق ،بل ازدهار الدولة كلها ،ف إ�ذا تدهورت المو�سيقا �أ�صبح لديهم عالمة
م ؤ�كدة على تدهور الدولة»(.)26
وهكذا نجد (كن�ش� � ��ت) في مدر�سته المتخيلة (التي هي رمز للعالم ،المهتم بالمثل ا ألعلى،
بالن�س� � ��ان) قد جعل المو�س� � ��يقا تحتل �أعلى مكانة بين الفنون جميعها؛ وبذلك
وبكل ما يرقى إ
للن�س� � ��ان حياة �أقرب �إلى المثالية ،ت�س� � ��يطر
يتماهى هدف الم�ؤلف مع هدف بطله� :أن يخلق إ
عليها المو�سيقا؛ كي يرقى بذوقه وروحه!

وكذلك يكت�ش� � ��ف المتلقي �إعجاب (هي�سه) باللغة ال�صينية؛ وذلك حين يدعو �أحد العلماء
في رواية «لعبة الكريات الزجاجية» �إلى �إن�شاء لغة عالمية ،تكون قادرة على التعبير عن �أ�صعب
البداع؛ فتكون هذه اللغة �شبيهة باللغة ال�صينية.
ا ألمور دون حذف للخيال ال�شخ�صي ولقوة إ

كم� � ��ا يالحظ �أنه ،حت� � ��ى في محاولته التنظيرية ،حين يتحدث ع� � ��ن مكونات العمل الفني،
نجده متب ّنياً وجهة نظر الفل�سفة ال�صينية ،التي تجمع ال�سماء با ألر�ض� ،أي بين (الين) و(اليانغ)
اللذين هما العن�صران ا أل�سا�سيان لفل�سفة تاوت�سي ال�صينية.
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اليثاري في تما�سك المجتمع
�أهمية ال�سلوك إ

الدرا�سات والبحوث

أ�همية ال�سلوك ا إليثاري يف متا�سك املجتمع
د .معمر نواف الهوارنة

كثير من المعنيين بعلم النف�س في ال�سنوات أ
اليثاري ،وقد
الخيرة بدرا�سة ال�سلوك إ
اهتم ٌ
اليثار وبيان �أ�ص ��وله والظروف الخا�ص ��ة
ُط ِرح ��ت وجهات نظر مختلفة في محاولة لتف�س ��ير إ
التي ت�ساعد على ظهوره وتطويره وتعميقه في نفو�س أ
الفراد.
عد أ
الخالق عن�ص ��ر ًا �أ�سا�س ��ي ًا من عنا�ص ��ر وجود المجتمع ،ومقوم ًا جوهري ًا من مقومات
ُت ّ

كيانه و�شخ�صيته ،إ�ذ تعمل على تقوية العالقات االجتماعية وتعزّز توافق الفرد مع نف�سه ومع
آ
الخري ��ن وفق معتقداته الخا�ص ��ة ،وقد وجدت �ص ��يغة فريدة من التكام ��ل والتوازن وااللتقاء
بي ��ن الف ��رد والجماع ��ة عل ��ى نحو يحق ��ق للفرد ذاتيت ��ه وحريته وكرامته ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تحقيق
�أهداف المجتمع ،و إ� ّن هذه ال�صيغة قائمة في �أ�سا�سها على عالقة الفرد بالمجتمع وفق ًا للقيم
أ
توحد �سلوك كل منهما.
الخالقية التي ّ

الن�س� � ��انية للفرد ،وتحديد اتجاهاته �إزاء
وتعمل ا ألخالق على تحديد مالمح ال�شخ�ص� � ��ية إ
توجه حياة الفرد نحو ا ألف�ض� � ��ل ،وتزيد
م�ش� � ��كالت الحياة والعالم الذي يعي�� � ��ش فيه ،كما �أنها ِّ
من اتزانه النف�س� � ��ي وتوافقه مع البيئة التي يعي�ش فيه� � ��ا .فقد جعل المجتمع من عملية البناء
ا ألخالقي للمجتمع م�س�ألة في غاية ال�ضرورة ألنه ال يمكن �أن ت�ستقيم حياة ا ألفراد والجماعات
ف� � ��ي هذا البناء االجتماعي ما لم يُب َن على �أ�س� � ��ا�س �أخالقي ليتمك� � ��ن هذا التنظيم من تحقيق
الن�سانية.
�أهدافه ور�سالته إ
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ومن �أ�ش� � ��كال ال�سلوك الذي يعمل على توثيق ال�ص� �ل��ات بين �أفراد المجتمع ويجعلهم �إخوة
اليثاري ،فالقاعدة ا ألخالقية تك ِّون المث� � ��ل ا ألعلى لما يجب �أن يكون
متعاوني� � ��ن هو ال�س� � ��لوك إ
بالن�سان
واليثار تنزع إ
عليه �س� � ��لوك الفرد في المجتمع ،فالقواعد التي تدعو �إلى الت�ض� � ��حية إ
نحو ال�سمو الخلقي والكمال.

اليثاري « »Altruism Behaviorمن �أهم �أنواع ال�س� � ��لوك االجتماعي الذي
عد ال�س� � ��لوك إ
ويُ ّ
ي�س� � ��اعد على تما�س� � ��ك المجتمع ورفاهه وتقدمه� ،إذ �إن المجتمع الذي يكثر فيه ا ألفراد الذين
باليثار تميل العالقات والتفاعالت بين �أفراده ألن تكون على �أ�سا�س الحب والتعاطف
يتميزون إ
واليثار من �أف�ضل ال�صفات الحميدة
في�سودها ال�س� �ل��ام ،وي�شعر الجميع فيه بالر�ضا وا ألمان .إ
التي يمكن �أن يت�صف بها ا أل�شخا�ص ،فهو حب العطاء وتقديم �أعمال الخير آ
للخرين.

بغ�ض النظر عما �إذا كان
والن�س� � ��ان كائ� � ��ن اجتماعي وجوده يرتبط بتفاعله مع ا آلخري� � ��نِّ ،
إ
تفاع ً
يكر�س كثيراً من حياته في �س� � ��بيل م�ساعدة ا آلخرين و�إ�سعادهم
ال �إيجابياً �أم �س� � ��لبياً ،فقد ّ
�أو يعي�ش وجوداً �أنانياً وا�ضعاً م�صالحه ال�شخ�صية فوق كل �شيء .والتفاعل االجتماعي في �أي
مجتمع يت�أثر بما يتعر�ض له من ظروف نف�سية واجتماعية و�سيا�سية.

اليثار الذي تمدحه ال�شرائع
اليثاري ف�ض� � ��يلة �أخالقية عظيمة ،وهو إ
عد ال�س� � ��لوك إ
ويُ ّ
وتثني عليه مبادئ ا ألخالق ،وهو �إيثار اختياري ال يجبر عليه القانون وال م�ص� � ��لحة عامة
�أو لذة �س� � ��ريعة ،ومن بذل في نفع النا�س �أمراً مادياً مح�سو�ساً لقاء �أمر معنوي ،فقد برهن
على نف�س تعطي �أكثر مما ت�أخذ ،وهذا هو �أ�سمى مراتب النبل وال�سمو و�أقوى دالئل الخير
والف�ضل.

جو من الو ّد والتعاطف واال�ستقرار ،كانت العالقات بين ا ألفراد تت�سم
فكلما �ساد المجتمع ٌّ
الن�سانية
باليجابية ،ولكن �إذا �س� � ��اد النفور وا ألنانية وطغت النواحي المادية على الم�ش� � ��اعر إ
إ
النبيلة نتجت عنها عالقات �سلبية.

اليثار ،ويُع ّد
اليثار في اللغة العربية من �أثر �أو �آثره على نف�س� � ��ه فه� � ��ي من إ
وتُ�ش� � ��تق كلم� � ��ة إ
اليثار في الفكر الغربي،
�أوغ�ست كونت «� »Auguste comte, 1852أول من �أ�شار �إلى م�صطلح إ
لليثار،
فهو ال ينكر ا ألنانية وت�أثيراتها� ،إال �أنه يُ�ص� � ��ر على �أن ا ألفراد يت�أثرون بالدوافع النبيلة إ
بال�ض� � ��افة �إلى م�ش� � ��اعرهم تجاه ا آلخرين ،فهو بذلك قد ابتكر و�س� � ��يلة لتح�سين العالقة بين
إ
ا ألفراد.
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اليثار ب�أنه �س� � ��لوك ينفِّذه الفرد ليحقق النفع ل�ش� � ��خ�ص �آخر دون �أن يتوقع فاعله
ويعرف إ
واليثار �شعور نف�سي يهتم بم�صلحة ا آلخرين ورفاهيتهم بدالً
مكاف�أة من �أي م�ص� � ��در خارجي ،إ
الن�سان نف�سه ورفاهيتها.
من اهتمامه بم�صلحة إ
واليث� � ��ار �س� � ��لوك �أو فعل اجتماعي مفاده العطف واالهتم� � ��ام الموجه �إلى ا آلخرين ،بهدف
إ
التخفيف من �آالمهم ،وي�ش� � ��مل هذا ال�س� � ��لوك ،الميل �إلى الم�شاركة في الخدمات االجتماعية،
واحترام م�ش� � ��اعر ا آلخرين و�س� � ��عادتهم ،والتم�س� � ��ك با ألخالق وعدم مخالف� � ��ة القانون ،وتحمل
عد �س� � ��لوكاً �إرادياً تطوعياً وهو
الم�س � � ��ؤولية تجاه ا آلخرين ،والثقة والود في ا آلخرين .كما �أنه يُ ّ
�أرقى درجات الم�ساعدة.

�شروط إاليثار

اليثار فيما ي�أتي:
يمكن ح�صر بع�ض �شروط إ

 -1ال�صبر على الم�شقة ،وهو يختلف باختالف �أحوال الم�ؤثَرين.
الرادة القوية ومجاهدة النف�س.
 -2إ
الن�سان على الحرمان من �شيء مادي
اليثار من الف�ض� � ��ائل ،فقدرة إ
عد إ
 -3الف�ض� � ��يلة :يُ ّ
الن�سان ،وعلى الرغم من ح�صوله �إليه
ال تكون ف�ض� � ��يلة ،ولكن �إذا كان هذا ال�شيء المادي مع إ
وحاجته له يحرم نف�سه منه باختياره في �سبيل ا آلخرين فهذه هي الف�ضيلة.
لليثار عدة �أنواع منها ما ي�أتي:
إ

�أنواع إاليثار

اليثار ،فالباذل لنف�سه ،لي�ست له �أي منفعة �أو م�صلحة
اليثار بالنف�س :وهو �أعلى منازل إ
 -1إ
دنيوية تدفعه �إلى ذلك ،فال�س� � ��فينة �إذا تعطّ لت يبقى ر ّبانها فيها حتى ينزل �س� � ��ائر الركاب في
ق� � ��وارب النجاة ،وكذلك َم ْن يعطي كِ لية من كِ ليتيه لمحتاج �إليها تتوقف عليها حياته ليعي�ش،
�أو كالذي يتبرع بجزء من نخاعه ال�شوكي لمحتاج �إليه بحب ودون مقابل.
اليثار بالمال :وهو �أن تقدم مالك وتبذله آ
للخرين حالة احتياجك �إليه.
 -2إ

فالن�سان قد يُ�ؤثر
اليثار بالغير :وهو تف�ضيل ال�شيء على ما �سواه ،و�إيثاره على غيره ،إ
 -3إ
بع�� � ��ض الثياب على بع�ض ،كما يُ�ؤث� � ��ر بع�ض الطعام على بع�ض ،وقد ي�ؤث� � ��ر بع�ض ا ألبناء على
بع�ض ،وقد يلتم�س لذلك بع�ض المعاذير.
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اليثار إ�لى �أنواع من خالل المحاور آ
التية:
ويمكن ت�صنيف إ
المحور أ
الول :وذلك من خالل الكم ويمكن ت�صنيفها �إلى ما ي�أتي:

اليثار الذي يتحمل فيه الفرد حل الم�ش� � ��كلة كلها عن
اليث� � ��ار الكلي :وهو ذلك النوع من إ
• إ
أ
�صاحب الم�شكلة ال�صلي.
اليثار الجزئي :ويتحمل فيه الفرد جزءاً من حل م�شكلة فرد �آخر.
• إ
المحور الثاني :من حيث الكيف:

اليثار المادي :وي�ساعد فيه الفرد ا آلخرين عن طريق الت�ضحية ب�أ�شياء ملمو�سة ومح�سو�سة
• إ
مثل :النقود والطعام وا أل�شياء العينية.
اليثار المعنوي :وفيه ي�ساعد ا آلخرين ب�أمور غير مح�سو�سة وغير ملمو�سة مثل :التعاطف
• إ

والم�شاركة الوجدانية.

اليثاري «اال�ستمرارية» وهي:
المحور الثالث :من حيث المدة الزمنية التي ي�ستغرقها ال�سلوك إ
اليثاري ق�ص� � ��ير المدى «بطولي �أو لحظي» :ويكون عن طريق �أ�شخا�ص يقومون
• ال�سلوك إ
بعمل بدني من �أجل م�ساعدة �أ�شخا�ص غرباء عنهم.
اليثاري طويل ا ألمد «التربوي» :وهو يمتد لم ّدة طويلة �إذ يتطلب �أن يقيم الم�ؤثِر
• ال�سلوك إ
عالقة طويلة ا ألمد مع الم�ؤثَر لهم.
المحور الرابع :من حيث الزمن «مدة رد الفعل للم�ساعدة» وهي ا آلتي:

اليثاري
قدم الفعل إ
• ال�سلوك إ
اليثاري الطارئ :ويكون رد الفعل للم�ساعدة �سريعاً جداً �إذ يُ َّ
دون �أي تفكير �سابق.
اليثاري التنظيمي :ويكون رد الفعل للم�ساعدة بطيئاً� ،إذ يُ�سبق بتفكير طويل ،ثم
• ال�سلوك إ
اليثارية.
يُ ّتخذ قرار حا�سم بتقديم الم�ساعدة إ
وفي وقت الحق� ،أ�ضاف الفال�سفة وعلماء النف�س واالجتماع عدة �أنواع من ال�سلوك �إلى المفهوم:

• م�ساعدة �إن�س� � ��ان عاجز :ويتجلى بالتعاطف معه ،والرغبة في االعتناء به ،وت�أمين الراحة
له ،ورعايته.
• الم�ساعدة في �أوقات الخطر.
• توزيع الغذاء وا ألدوات.
• الم�ساعدة �أو تح�سين حياة المر�ضى وكبار ال�سن وا ألطفال.
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مكونات إاليثار ا ألولية

اليثار ما ي�أتي:
تت�ضمن مكونات إ

يتلب�س فرد الحالة االنفعالية نف�سها الموجودة لدى
 -1ن�ش� � ��اطاً تقم�ص� � ��ياً وجدانياً ،حينما َّ
ا آلخر ،الذي هو في محنة� ،أو عوز ،وك�أنه يح�س �إح�سا�سه� ،أو ك�أنه �أحلَّ نف�سه وجدانياً في وجود
ا آلخر ،وي�سمى هذا الن�شاط بـ«الن�شاط التعاطفي».

«الحاللي االنفعالي» :ويت�ضمن عن�صراً �إدراكياً معرفياً،
 -2الن�شاط التقم�صي الوجداني� ،أو إ
�إذ يدرك الم�ؤ ِثر المعاناة� ،أو ا أللم ويق ِّدر َق ْدرهما ،ويتوقع احتماالت ما قد يترتب عليهما.

يقدر الم�ؤثِر �إمكانات دوره هو في العون ،واحتماالته ،وال�ص� � ��ور التي يمكن �أن يقدم
 -3ثم ّ
بها هذا العون ،ووقته ،وقدره ومداه.
اليثار ،مع تجريب االحتماالت ،والتهي�ؤ لتعديل ما يمكن
 -4ثم ين ّفذ العون ،وين ّفذ �س� � ��لوك إ
تعديله منها.

اليثار� ،أنه حينما ي�ص� � ��در ال يُتَوقّع
 -5ولعل �أهم مك ِّون مميز لل�س� � ��لوك الذي ي�ص� � ��در عن إ
�أي �ش� � ��كل من �أ�شكال الجزاء من �صاحب المحنة� ،أو من �أي م�صدر خارجي ،وال يتوقع الفاعل
الم�ؤثِر ،مبادل ًة من ا آلخر وال ينتظر مكاف�أة �أو ثواباً.
بناء
�إ َّن الم�ؤثِر حينما يُ�ؤثِر غيره على نف�س� � ��ه مع �ش� � ��دة حاجته �إلى هذا ال�شيء� ،إنما ي�ؤثِره ً
اليجابي الذي ي�سلك
على دافع ماثل في داخله ،هذا الدافع مرهون ب�إخال�ص النية ،ف�إن الفرد إ
اليثاري ،يحرم نف�سه من الملذات ال�شخ�صية في �سبيل �سعادة ا آلخرين وخدمتهم.
ال�سلوك إ

خ�صائ�ص ال�سلوك إاليثاري

بد �أن يت�صف بمجموعة من ال�صفات التي
كي ي�س� � ��مى ال�سلوك ال�صادر عن الفرد �إيثاراً ال َّ
عد معايير �أ�سا�سية لهذا ال�سلوك ،وهي كما ي�أتي:
تُ ّ
• الدافع وراء ال�سلوك داخلياً متمث ً
ال في االهتمام ،والتعاطف مع ا آلخرين ،والعطاء.

�ضحى من �أجله� ،إذ يكون ج ّل اهتمام الفرد
• تت�ضاءل فيه الذات �أمام عظمة الهدف الذي يُ َّ
هو �سعادة ا آلخرين ورفاهيتهم وتحقيق النفع لهم.
والتعمد للقيام بهذا ال�سلوك.
• الق�صد
ُّ
اليثاري.
اليجابي ،فا ألفكار وحدها ال تكفي للقيام بال�سلوك إ
• الفعل إ
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• ا ألفعال غير الم�ش� � ��روطة ال تتطل� � ��ب �أي نوع من التعوي�ض للفاعل� ،إذ يقدمها ال�ش� � ��خ�ص
تطوعاً وعن طيب خاطر.

الخ�صائ�ص ال�شخ�صية للقائمين بال�سلوك إاليثاري

اليثاري خ�ص� � ��ائ�ص تميزهم من غيرهم من ا أل�ش� � ��خا�ص ،وهذه
�إن للقائمي� � ��ن بال�س� � ��لوك إ
الخ�ص� � ��ائ�ص تجعل من ه�ؤالء ا ألفراد �أكثر قدرة على تقديم يد العون والم�س� � ��اعدة آ
للخرين،
ومن �أهم هذه الخ�صائ�ص ما ي�أتي:
• تقدير مرتفع للذات.
• المرونة.
• قدرة عالية على التحكم بالنف�س.
• ال�شعور بالم�س�ؤولية.
• ال�شعور باالنتماء �إلى الجماعة.

• االنب�ساطية واالنفتاح على ا آلخرين.
• ارتفاع م�ستوى الثبات االنفعالي.
• االلتزام ا ألخالقي.

• االهتمام بالن�شاطات العامة والتطوعية.

�أبعاد إاليثار

لليثار ،وهي:
لليثار يمكن تحديد خم�سة �أبعاد إ
بعد االطالع على التراث النف�سي واالجتماعي إ
�أو ًال :التم�سك أ
بالخالق:
�إ َّن ا ألخ� �ل��اق ه� � ��ي التي تحفظ كي� � ��ان المجتمع ،بل ا ألمم قاطبة ،فه� � ��ي منبثقة من عقيدة
را�سخة قوية ال من م�صلحة �أو منفعة ،وهى �ضرورية للفرد لم�صلحة نف�سه ،ومجتمعه.
ثاني ًا :الم�شاركة االجتماعية:
الن�سان اجتماعي بطبعه ،ال يمكن �أن يعي�ش بمعزل عن المجتمع �أو عن العالم ،فانفراده
�إ َّن إ
عد �أمراً �شاذاً ،ألن النا�س يعتمدون بع�ضهم على بع�ض في �إ�شباع حاجاتهم
بذاته عن الجماعة يُ ّ
وحل م�ش� � ��كالتهم والو�ص� � ��ول �إلى �أهدافهم ،وتحقيق رفاهيتهم ،والمحافظة على ا�ستمرارهم.
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الن�س� � ��ان لنداء الفطرة ،وهي حرية تفاعل منظمة ،وتلقائية مقيدة
والم�ش� � ��اركة هي ا�ستجابة إ
ب�ش� � ��روط االن�س� � ��جام في التعبير بين ا ألفراد ،وهي تدفّق محكوم ب�ض� � ��رورة التوازن في طاقة
الن�سان فرداً وجماعة.
الحركة ،وقوة العمل في الجماعة ،والم�شاركة �سبيل خير إ

والتقان الذي
الن�س� � ��ان الذي يتعلّمه �أو ي�ؤديه منفرداً لن يتم بال�س� � ��رعة نف�سها إ
�إ َّن �س� � ��لوك إ
تم و�سط الجماعة .والم�شاركة مهمة جداً وال�سيما في العملية التعليمية داخل
�سيكون عليه لو ّ
القاعة الدرا�سية ،ألن تفاعل الطلبة فيما بينهم ،وا�شتراكهم في مناق�شة المو�ضوع مع المدر�س
�سيجعلهم دون �شك �أكثر فهماً له.
تحمل الم�س ؤ�ولية تجاه آ
الخرين:
ثالث ًاّ :

حث المجتمع على االهتمام بالم�س � � ��ؤولية� ،ش� � ��املة متكاملة متوازنة ،بين الفرد والجماعة،
ّ
فالفرد م�س � � ��ؤول عن نف�سه وعمله ،وم�س�ؤول عن الجماعة ،والجماعة م�س�ؤولة عن نف�سها وعن
�أع�ض� � ��ائها .و�إ َّن تنمية الم�س�ؤولية االجتماعية حاجة اجتماعية ،بقدر ما هي حاجة فردية ،أل َّن
المجتمع ب�أ�س� � ��ره في حاجة �إلى الفرد الم�س�ؤول اجتماعياً ،حاجته �إلى الفرد الم�س�ؤول نف�سياً،
ومهني � � �اً ،وقانوني � � �اً ،بل �إن الحاجة �إلى الفرد الم�س � � ��ؤول اجتماعياً �أ�ش� � ��د �إلحاحاً في مجتمعنا
الحالي .والم�س�������ؤولية االجتماعية حاجة فردية ،فما من فرد تتف َّتح �شخ�صيته وتتكامل،
�أو تن�ضج ذاتيته ،وتت�سامى �إال وهو مرتبط بالجماعة ارتباطاً عاطفياً.

الن�سان في
وم�س � � ��ؤولية الفرد ال تكون بالقول فح�سب� ،إنما تكون الم�س�ؤولية بفعل يقوم به إ
مجتمعه ،ولكنه فعل الخير الذي فيه م�ص� � ��لحة الجماعة وم�ص� � ��لحة المجتمع الذي ينتمي �إليه
ويرتبط به.
والفرد الذي ي�شعر بالم�س�ؤولية تجاه ا آلخرين يكون في �صحة نف�سية ألنه حقق ذاته ،وحقق
�شخ�ص� � ��يته ،وعرف واجباته ،وحقوقه وواجبات وحقوق ا آلخرين .والم�س�ؤولية االجتماعية هي
االرتب� � ��اط بين الحقوق والواجبات ،ف�إ�ش� � ��باع االحتياجات ،وحل الم�ش� � ��كالت ،ال بد �أن يرتبط
بمدى �إ�س� � ��هام �أفراد المجتمع وا�شتراكهم إل�ش� � ��باع احتياجاتهم ،وحل م�شكالتهم معتمدين على
�أنف�س� � ��هم ،والم�س�ؤولية االجتماعية متبادلة بين ا ألفراد والجماعات ،وبين المجتمعات المحلية
والمجتمعات العالمية.

والم�س�ؤولية االجتماعية هي الم�س � � ��ؤولية الفردية لدى الجماعة ،هي م�س�ؤولية الفرد �أمام
ذاته عن الجماعة التي ينتمي �إليها� ،أي �إنها م�س � � ��ؤولية ذاتية ،وم�س � � ��ؤولية �أخالقية ،م�س � � ��ؤولية
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فيها من ا ألخالق المراقبة الداخلية والمحا�س� � ��بة الذاتي� � ��ة ،كما �أن فيها من ا ألخالقية ما في
الواج� � ��ب الملزم داخلياً� ،إال �أن االلتزام الداخلي خا�ص ب�أفعال ذات طبيعة اجتماعية� ،أو يغلب
عليها الت�أثير االجتماعي.
رابع ًا :احترام م�شاعر آ
الخرين و�سعادتهم:
�إن احترام م�ش� � ��اعر ا آلخرين و�س� � ��عادتهم ينبع من داخل الفرد نف�س� � ��ه ،ومن ات�ص� � ��ف بذلك
ف�إنه يكون قد بلغ من ال�ص� � ��حة النف�سية ما لم يبلغه �أحد .ألن هذا ال�شخ�ص قد �أدرك م�شاعر
وقدره� � ��ا ،ومن هنا جاء احترامه لهم ،وهذا ينبع من ح� � ��ب الفرد آ
للخرين ،ومن ثم
ا آلخري� � ��ن َّ
�سعيه �إلى �إ�سعادهم.

خيرة ،فيها ت�ض� � ��حية و�إيثار وثقة بالنا�س ،ومودة لهم،
وال�س� � ��عادة م�شاعر �إن�س� � ��انية و�أعمال ّ
الن�س� � ��ان في الحياة تتنا�سب
واحترام متبادل ،فحب النا�س هو ال�س� � ��عادة في الحياة .و�س� � ��عادة إ
طرداً مع ات�ساع دائرة المجتمع الذي يرمي �إلى �إ�سعاده .ف�أقل النا�س �سعادة هو الذي ي�سعى �إلى
�إ�سعاد نف�سه ،يليه في ال�سعادة الذي ي�سعى �إلى �إ�سعاد �أ�سرته و�أوالده ،ثم الذي ي�سعى �إلى �إ�سعاد
�أهله و�أ�صحابه وجيرانه ،و�أكثر النا�س �سعادة هو الذي ي�سعى �إلى �إ�سعاد النا�س جميعاً.
وهذا البعد يقي�س مدى احترام الفرد لم�شاعر ا آلخرين و�سعادتهم ،و�إنه لمن الوا�ضح وجود
اليثار واحترام م�ش� � ��اعر ا آلخرين ،فا ألنانية يترتب عليها عدم احترام م�شاعر
عالقة قوية بين إ
ا آلخرين وعدم �إح�سا�س الفرد �إال بنف�سه فح�سب.
خام�س ًا :حب آ
الخرين والثقة بهم:

�إن الثق� � ��ة هي �أ�س� � ��ا�س التفاعل االجتماع� � ��ي بين النا�س ،و�أ�س� � ��ا�س العالقات ال�شخ�ص� � ��ية
عرف الثقة ب�أنها المدى الذي يعتقد به �أحد ا أل�ش� � ��خا�ص �أمانة ا آلخرين
واالجتماعية بينهم ،وتُ َّ
و�صدقهم .وعدم الثقة ي�ؤدي �إلى النزاعات والجفاء مع ا آلخرين حتى في العالقات ال�شخ�صية،
فالزوج� � ��ان �إذا كانت الثقة موجودة بينهما فين�ش � � �� أ الحب والود ،والعالقات ال�س� � ��ليمة� ،أما �إذا
اختلَّت هذه الثقة فهنا احتمال ظهور الغيرة ون�شوء النزاعات.

و�إن هذه الثقة يكت�س� � ��بها الف� � ��رد منذ طفولته في حب ا ألبوي� � ��ن وعطفهم ،وخالل التوجيه
والت�أديب ،ومن ثم �ش� � ��عورهم با ألمن واال�ستقرار .وعدم الثقة ي�ؤدي �إلى �صعوبة �إن�شاء عالقات
مع ا آلخرين� ،أو حتى ال�ش� � ��عور نحو ا آلخرين ب�أي �إح�س� � ��ا�س �أو م�ش� � ��اعر رحمة �أو �شفقة كي تتم
عملية الم�ساعدة �أو الم�ساندة االجتماعية.
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فوائد إاليثار

هناك فوائ ُد وثمار عظيمة يجنيها من يتخلق بهذا الخلق العظيم ،ومن هذه الفوائد ما ي�أتي:
• تحقيق التكافل والتعاون والت�آخي في المجتمع.

• ي�ؤدي �إلى انت�شار المحبة بين النا�س.
• يُنمي ال�شعور بالم�س�ؤولية تجاه ا آلخرين.

• عالج ال�صفات والخ�صال ال�سيئة المذمومة التي قد يعانيها بع�ضهم مثل :البخل أ
والنانية والح�سد.
الخالق الحميدة عند النا�س مثل :الرحمة وحب الغير وال�سعي لتحقيق م�صالح آ
• يُنمي أ
الخرين.
• يعمل على تحقيق الكفاية االقت�صادية والمالية في المجتمع.

باليثار الر�ضا النف�سي وال�سالم الداخلي وهو دليل على الخلق النبيل.
• يحقق الفرد إ
اليثار يعمل على تحقيق محبة اهلل ور�ض� � ��وانه ،وهو دليل على
• م� � ��ن الناحية
الدينية ،ف�إ ّن إ
ّ
اليمان.
قوة إ

إاليثار والمجتمع

تتكون خاللها معايير الفرد
يمكن و�ص� � ��ف عملية التن�ش� � ��ئة االجتماعية ب�أنها العملية التي ّ
ومهاراته ودوافعه واتجاهات �س� � ��لوكه ،كي تتوافق وتتفق مع تلك المعايير التي يَ ُع ّدها المجتمع
مرغوبة وم�ستح�سنه لدوره الحالي �أو الم�ستقبلي ،وتبد� أ هذه العملية الحيوية منذ اللحظة التي
يرى فيها الطفل الحياة.
وكذل� � ��ك هي عملي� � ��ة نمو يتحول خاللها الفرد من طفل يعتمد على غيره �إلى فرد نا�ض� � ��ج
يدرك معنى الم�س � � ��ؤولية االجتماعية ،وكيف يتحملها؟ في�س� � ��لك معتمداً على ذاته ،ال يخ�ض� � ��ع
في �س� � ��لوكه �إلى حاجاته ما ال يتفق مع المعايير االجتماعية ،وي�س� � ��تطيع �أن ين�ش� � ��ئ العالقات
االجتماعية ال�س� � ��ليمة مع غيره ،وهي عملية م�س� � ��تمرة ال تقت�صر على الطفولة فح�سب ،ولكنها
ت�س� � ��تمر في المراهقة ،والر�ش� � ��د ،وال�ش� � ��يخوخة ،وكذلك هي عملية دينامية تت�ض� � ��من التفاعل
والتغير� .إن الفرد في تفاعله مع �أفراد الجماعة ي�أخذ ويعطي ،وال�شخ�صية الناتجة في النهاية
هي نتيجة لهذا التفاعل.

و�إن لعامل الوراثة والبيئة دوراً مهماً في تكوين �شخ�ص� � ��ية الفرد ،لذلك ال ينكر �أحد مدى
�أهمية الوراثة في تحديد ا أل�س� � ���س الحيوية لنمو ال�شخ�ص� � ��ية� ،إذ �إنها ت�ؤثر ت�أثيراً مبا�ش� � ��راً في
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جميع مظاهر النمو ومراحله المختلفة �سواء �أكانت مظاهر ج�سمية �أم عقلية �أم نف�سية .وتنتقل
الوراثة �إلى الفرد عن طريق الوالدين وا ألجداد ،و�أي�ض � � �اً للبيئة دور كبير �إيجابي� ،إذ ت�سهم في
تكوين �شخ�صية الفرد النامي وفي تعيين �أنماط �سلوكه �أو �أ�ساليبه في مجابهة مواقف الحياة.
تكون الطفل اجتماعياً
وكذل� � ��ك البيئة االجتماعية التي يعي�ش فيها الطفل من� � ��ذ �أن يرى النور ّ
وتحوله �إلى �شخ�ص� � ��ية اجتماعية متميزة ،ويكت�سب الفرد النامي �أنماط ونماذج �سلوكه و�سمات
�شخ�صيته ،نتيجة التفاعل االجتماعي مع غيره من النا�س من خالل التن�شئة االجتماعية.

وجهة نظر المدار�س النف�سية في إاليثار
اليثار م ّدة طويلة وال�سبب في ذلك يعود �إلى ال�صعوبة الكبيرة
تردد علماء النف�س في درا�سة إ
التي تواجه َم ْن يحاول تحديد �ص� � ��نف ا ألحداث التي تو�ض� � ��ع تحت هذه الت�س� � ��مية ،وقد اختلفت
بناء على اختالفهم في
�آراء علماء النف�س في تف�س� � ��ير ال�سلوك إ
اليثاري «ً »Altruism Behavior
يكون مو�ضوعاً مركزياً مهماً من مو�ضوعات علم النف�س� ،إذ
تف�سير ال�سلوك « ، »Behaviorالذي ّ
يرى �أن�صار نظرية التحليل النف�سي ومنهم فرويد «� »Fruedأن ال�سلوك مح�صلة تفاعل ا ألنظمة
الثالثة «الهو ـ ا ألنا ـ ا ألنا ا ألعلى» ،و�إن هناك دوافع �شعورية وال �شعورية وراء ذلك ال�سلوك.

و�أ�شار «فرويد» �إلى الطاقة النف�سية «الليبيدو» بو�صفها المحرك ا أل�سا�سي لل�سلوك� ،إذ ينظر
اليثار بو�ص� � ��فها �ش� � ��ك ً
ج ّردت من �صفتها الجن�سية �أو�إلى عاطفة إ
ال من الطاقة الليبيدية التي ُ
ُح ّيدت ،ومن الممكن تعديل الحافز الجن�سي لي�سمح بتفريغ �شحنته في �صورة �أخرى �أكثر تقب ً
ال
اليثار بغريزة الحياة ويظهر ت�أثير ذلك من خالل
ت�سمح بتفريغ تلك الطاقة ،وقد ربط «فرويد» إ
قي� � ��ام الفرد ب�أعمال �إيثارية ،في حي� � ��ن يظهر ت�أثير غريزة الموت في قيامه ب�أعمال مدمرة مثل
اليثار طبيعياً وله �أ�ص� � ��وله الوراثية ،بل هو متعلَّم من خالل
الع� � ��دوان ،وال يُع ّد ميل الفرد نحو إ
عمليات التن�ش� � ��ئة االجتماعية وتفاعل الفرد مع بيئته ،فالطفل في مراحل نموه يتغير من كائن
�أناني يحب نف�سه �إلى �شخ�ص بالغ يحب ا آلخرين ويمتلك مي ً
ال للعطاء والم�ساعدة.

اليثار لدى الطفل كان نتيجة لثناء و�إطراء الوالدين على ا ألعمال
ويعتقد «فرويد» �أن تنمية إ
التي قام بها الطفل تجاه ا آلخرين والتي تت�س� � ��م بروح التعاون والعطاء .وت�شير «�آنا فرويد» �إلى
اليثاري « »Altruism Surrenderوهو من الحيل الدفاعية� ،إذ �إن �إ�شباع حاجات
اال�ست�س� �ل��ام إ
ال�ش� � ��خ�ص ورغباته يكون عن طريق �إ�ش� � ��باع حاجات ا آلخرين ورغباتهم ،فن�سر بنجاح ا آلخرين
كما لو كان النجاح لنا.
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�أم� � ��ا فروم « »Frommفقد �أكد �أهمي� � ��ة الحاجة �إلى االندماج م� � ��ع ا آلخرين التي قد تعبر
عن الدافع المالئم للهروب من حريته التي نجمت عن ا�س� � ��تقالله عن جماعته ا ألولية ،وي�صل
الن�سان
الن�سان ب�أخيه إ
«فروم» من درا�س� � ��ته مجتمعه �إلى التعبير عن مجتمع مثالي يرتبط فيه إ
في مناخ ي�سوده الحب والود والتعاطف.
للن�س� � ��ان نزعة طبيعية «موروثة» لالهتمام بالم�صلحة
و�أكد �ألفريد �آدلر « � »Adler,1956أ َّن إ
االجتماعي� � ��ة « »Social Interestولالت�ص� � ��ال بالنا�س ا آلخرين .وق� � ��د �أكد مبد� أ الكفاح من �أجل
فعالة وب ّناءة ،ولذلك يتوجب
التف� � ��وق ،وهو يحدث نتيجة للتفاعل بين الفرد والمجتمع بطرائق ّ
على الفرد �أن يكون متعاوناً معطاء لتحقيق �أهدافه و�أهداف مجتمعه.

اليجابية تتحقق نتيجة وجود عالقة
وقد �أ�ش� � ��ار «�إريك�سون» �إلى �أن نمو ا ألنماط ال�سلوكية إ
مبكرة بين الطفل و�أمه ،و�أن �إ�شباع ا ألم لحاجات طفلها الر�ضيع هو القاعدة لنمو الثقة بالنف�س
وبا آلخرين ،وبالمقابل ي�ؤدي هذا النمو �إلى تطور التعاطف الذي يعمل بو�ص� � ��فه �شرطاً م�سبقاً
اليثاري.
و�ضرورياً لل�سلوك إ

اليثار على �أنه �إ�ش� � ��باع حاجة الف� � ��رد �إلى االحترام
يف�س� � ��ر إ
وهن� � ��اك من علماء النف�س من ّ
والتقدي� � ��ر وت�أكي� � ��د الذات ،حتى �إن كان ه� � ��ذا الت�أكيد بعد وفاته ،كما يح�ص� � ��ل في بناء بع�ض
�أ�صحاب ا ألموال المدار�س ودور العبادة والم�ست�شفيات.

لليثار فيكون
�أما تف�س� � ��ير المنهج المعرفي « »Cognitive- Developmental Approachإ
م� � ��ن خالل ت�أكي� � ��د الجوانب المعرفية التي تك � � � ِّون قاعدة تفكير الفرد ب�أداء فعل الم�س� � ��اعدة،
ويتطلب ذلك و�ص� � ��ول الفرد �إلى م�س� � ��توى من التطور المعرفي واالجتماعي والخلقي كي يكون
اليثاري .وبذلك ترى هذه النظرية �أن تقدم الفرد في العمر الزمني
قادراً على �أداء ال�س� � ��لوك إ
وانخفا�ض تمركزه حول ذاته ،وتطور ال�ش� � ��عور با أل�ش� � ��خا�ص ا آلخرين هو �شرط �ضروري ألدائه
اليثار هو حالة خا�صة ل�سلوك
ال�ش� � ��ارة �إلى �أن �س� � ��لوك إ
هذا ال�س� � ��لوك ،وبهذا ال�ص� � ��دد تجدر إ
الم�ساعدة ،وهو فعل �أو ت�صرف مع َّقد يتطلب امتالك الفرد القائم به مهارات معينة وم�ستوى
اليثاري ،هنا يكون دافع تقديم الم�س� � ��اعدة نتيجة
متطوراً من الحكم الخلقي .وهذا ال�س� � ��لوك إ
لقاعدة خلقية ومن دون توقع الح�صول على �أي مكاف�أة خارجية.
وت�شير نظرية التعلم االجتماعي « »Social Learningالتي جاء بها باندورا «»Bandura,1969

�إلى �أهمية التعزيز المبا�ش� � ��ر والنمذجة في تعلم ال�سلوك ا ألخالقي ،وقد �أنتجت هذه النظرية
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نموذجاً من ثالث مراحل لتطور ال�س� � ��لوك االجتماعي ،فمع ا ألطفال ال�ص� � ��غار يُ�ستثار ال�سلوك
االجتماعي بالمكاف�آت المادية ،ومع ا ألطفال ا ألكبر �س� � ��ناً يُ�س� � ��تثار بالمكاف�آت االجتماعية �إلى
جانب المكاف�آت المادية� ،أما بالن�س� � ��بة �إلى البالغين فيُ�ستثار بو�ساطة المكاف�آت الذاتية وعلى
الدراك الداخلي لل�شخ�ص البالغ �أنه �شخ�ص طيب وم�ساعد ويراعي ا آلخرين.
�أ�سا�س إ
اليثار �س� � ��لوك ُمتَعلَّم ولي�س موروثاً ،و�أن ا ألطفال يكت�س� � ��بون �سلوك
ال�ش� � ��ارة �إلى �أن إ
ويمكن إ
الم�ساعدة وم�شاركة ا آلخرين كلما تقدموا في العمر ،و�أنه مرتبط مبا�شرة بالنمو ا ألخالقي.

اليثاري� ،إذ �إن وجود النماذج التي ت�ض� � ��حي
ومن خالل ما تقدم يتبين لنا �أهمية ال�س� � ��لوك إ
يكون ثروة لكل مجتمع
بم�صالحها ال�شخ�صية في �س� � ��بيل الم�صلحة العامة وم�ساعدة ا آلخرين ّ
ين�ش� � ��د التقدم والرقي ،ألن� � ��ه يوفر بيئة اجتماعية �آمنة ينعم فيها ا ألف� � ��راد باالطمئنان وا ألمن
عدان من الحاجات ا أل�سا�سية لل�صحة النف�سية.
اللذين يُ ّ
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الدرا�سات والبحوث

املعرفة بني الهيمنة الذكورية والعنف الرمزي
الهوة المعرفية بين الذكر وا ألنثى
محاولة لردم ّ
زاهر هالل

تعمدت
علي �س� � ؤ� ٌال منذ فترة وجيزة ،عددته فيما بعد مخا�ض� � ًا ل ��والدة بحث جديدَّ ،
ُط � ِ�رح َّ
فيه �أال �أكون منحاز ًا لفريق دون �آخر ،و�أن تكون �أدواتي البحثية مو�ضوعية بحتة ،ألن المو�ضوع
الذي نحن في �صدد بحثه يتطلّب حذر ًا �شديد ًا من الوقوع في اله ّوة نف�سها التي نحاول ههنا
ردمها ،بت�س ��ليط ال�ض ��وء على جوانب ال تحتاج إ�لى �ض ��وء �شديد ال�س ��طوع ،بقدر ما تحتاج إ�لى
ال�صمم.
ذان �صاغية كثير ًا ما
عيون
ْ
مفتوحة على م�صراعيها ،و� آ ٍ
ٍ
حاولت ت�صنُّ ع َّ
إ�ن البح ��ث ال ��ذي بين �أيدينا قد ُيو ِّلد عنوانه للقارئ �ش ��عور ًا  -وال�س� � ّيما لدى الذكور -ب�أنه قد
ُجنِّد في �صفوف الدفاع المـُح َكم عن المر�أة وق�ضاياها ،لكنه ،و إ� ْن كانت النظرة أ
الولى لعنوانه
ت�ش ��ي ب�ص ��حة ذلك الظ ��ن ،إ�ال �أنن ��ي � أ ؤ�كد �أن معظ ��م منطلقاته هجومية خال�ص ��ة ،وذلك على
والبداعية على
منهجية الدفاع التي �سلكها كل من ا َّدعى في م�سعاه �أنه ح�شد طاقاته الفكرية إ
�أمل تخلي�ص المر�أة من �أدران الهيمنة الذكورية ،والو�صول بها إ�لى �أق�صى درجات التحرر.
تورد «�سيمون دوبوفوار» في كتابها ا أل�شهر «الجن�س ا آلخر» اقتبا�ساً للكاتب «بوالن دوالبار»
ِ
أ
خ�صم
لت�ص� � � ِّ�در به افتتاحية كتابها« :يجب الت�ش� � ��كيك بكل ما كتبه الرجال حول الن�س� � ��اء لنهم
ٌ
وحك ٌَم في الوقت نف�سه».

�أما �أنا ف�أقول �إنما يجب الت�ش� � ��كيك �أي�ض � � �اً بكل ما كتبته الن�ساء عن المر�أة ،با�سم الحركات
الن�س� � ��وية الهادفة �إلى تحرير المر�أة ،في محاولة لبهرجة الواقع ،وتجنيده في �ص� � ��ف المر�أة.
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تكر�س دونية المر�أة� ،إذ مهما كانت
ذلك �أن كل تلك المحاوالت �إنما تنطلق من �أ�س�س بطبيعتها ِّ
تلك المحاوالت على درجة من ال�س������مو الهادف �إلى تحرير المر�أة وم�ساواتها مع الرجل،
�إال �أن عقول �صاحباتِها تبقى �أ�سيرة ا ألفكار ال�سائدة التي تثبت دونية المر�أة ،وعلو كعب الرجل
تكر�س
في �ش� � ��تى ميادين الحياة ،فلم تكن تلك المحاوالت في ُجلِّه� � ��ا �إال ترميماً للنق�ص الذي َّ
تحاولِن االنتفا�ض بوجه المجتمع الذكوري .فاالنطالق من تلك
ح�ض� � ��وره حتى في �أذهان من
ِ
وحفر في �سطح الم�شكلة ،ولم
الهوة �أكثر ف�أكثر،
عمق ّ
َ
ا أل�س�س واللجوء �إلى الترميم والتعوي�ضَّ ،
ينفذ �إلى باطنها.

علي كما �أ�س� � ��لفت في البداية فكان ا�ستف�س� � ��اراً عن �أ�سباب توا�ضع
�أما ال�س � � ��ؤال الذي طُ ِرح ّ
ال�س� � ��هامات ا ألنثوية في المعرفة عموماً ،والفل�سفة خ�صو�صاً! لقد �أثار هذا ال�س�ؤال في عقلي
إ
التفوه بها ،فقد �شعرت ب�أنني �س�أعيد تكرار
الجابات التي لم يكن ل�ساني بقادر على
زوبع ًة من إ
ّ
طرقها جهاراً نهاراً.
�إجابات تقليدية ملَّت الم�سامع من ْ

الجابات التي تموقِ ع المر�أة ب�ش� � ��كل دائم بو�ص� � ��فها طرفاً ثانياً ،وتا ِبعاً .فنحن حينما
تلك إ
نقول« :وراء كل رجل عظيم امر�أة» ،ف�إننا ودونما �ش� � ��عور ،قد ح�صرنا المر�أة في دائرة التبعية،
بو�ص� � ��فها �أداة لنيل الرجل عظمته ،معتقدين ب�أننا قد �أن�صفنا المر�أة حين جعلناها و�سيلة لنيل
تكر�س المر�أة بو�صفها تابعاً� ،أو كما قالت
العظمة .لكن في الواقع ف�إن كل تلك االدعاءات �إنما ِّ
«�س� � ��يمون دوبوفوار» (الجن�س ا آلخر) �أو (الجن�س الالحق) .و�أي�ض � � �اً حينما نقول «المر�أة ن�صف
نقر �أ�ص� �ل � ً
ا �أن ن�ص� � ��فاً من المجتمع جاهز ،و�أن المر�أة و�س� � ��يلة إلكمال الن�صف
المجتمع» ف�إننا ّ
ا آلخر.

يعدها �أن�صار المر�أة �إن�صافاً لها،
�إذن ،فالم�ش� � ��كلة الحقيقية تكمن في المنطلقات التي ّ
تكري�س لفكرة (�أداتية المر�أة) ،فهي و�س� � ��يلة العظمة ،ال العظمة في حد
وما هي في الواقع �إال
ٌ
ذاتها ،و�سيلة ترميم المجتمع ،ال المجتمع نف�سه .الم�شكلة ،كل الم�شكلة في عدم �إدراك واحدية
الن�ساني.
العقل إ

واحدية العقل إالن�ساني وازدراء الحق ا ألنثوي

يقول «رينيه ديكارت» الفيل�س� � ��وف الفرن�س� � ��ي ال�ش� � ��هير« :العقل �أح�سن ا أل�ش� � ��ياء توزعاً بين
النا�س»(� .)3أو لن ُقل� :أعدل ا أل�شياء ق�سم ًة بين النا�س .وتعني هذه العبارة �أول ما تعني �أن العقل
الن�سان،
هو المـَل َكة الم�شتركة بين جميع �أفراد الب�شر .وبما �أن العقل واحد وم�شترك في بني إ
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ف�إن لديه اال�س� � ��تعداد نف�سه للتفكير لدى كل فرد ،اللهم با�س� � ��تثناء الحاالت المر�ضية .فالنا�س
ح�سب ديكارت مت�ساوون في القدرة على التمييز بين الحق والباطل ،وهذا هو ا ألهم .و�صحيح
�أننا جميعاً نملك عقوالً ،لكن ا ألهم من ذلك �أن نكون على ا�س� � ��تعداد تام ال�ستعمالها على خير
الوج� � ��وه ،وما االختالف في ا آلراء �إال نتيجة الختالف الطرائق والمناهج التي ي�س� � ��لكها العقل
للو�صول �إلى مبتغاه.

وبما �أن العقل م�ش� � ��ترك بين الب�شر ،ذكوراً و�إناثاً ،فال معنى �إذن للمقارنة بين قدرة كل من
الرجل والمر�أة على التفكير.

وكل ما يُ َق َّيم بو�ص� � ��فه فروقاً لم�صلحة الرجل� ،إنما ي�سير عك�س ما اقت�ضته الطبيعة .فعقل
كرر �إ َّن
المر�أة قادر على الخو�ض في الم�س� � ��ائل عينها التي يخو�ض� � ��ها عقل الرج� � ��ل .و�أعود ف� أ ِّ
تو�ضيح هذه الم�س�ألة لي�ست �سعياً مني لالنخراط في �سلك الدفاع عن المر�أة ،بل هي محاولة
تجاهل وتُغ َفل من �أجل تكري�س الهيمنة الذكورية.
إلزاحة النقاب عن حقيقة تُ َ

و�إني ألنده�ش �أ�ش� � ��د االندها�ش حين �أقر� أ لدى كثير من الفال�سفة من ذوي ا ألفكار الثورية
والتنويري� � ��ة� ،إال حين يتعلق ا ألم� � ��ر بالمر�أة ،ما يُع ِّزز تلك الهيمنة ،وي� � ��زدري الحق ا ألنثوي في
التفكير �أ�ش� � ��د االزدراء .وال �شيء يدل على ذلك �أكثر من ا�ستمرارية النظر �إلى المر�أة بو�صفها
در�س ،فالمر�أة في تاريخ الفكر كثيراً ما كانت مو�ضوعاً للدرا�سة تحت م�سمى «تاريخ
مو�ضوعاً يُ َ
المر�أة في الع�ص� � ��ر الفالني» و«و�ض� � ��ع المر�أة في الحقبة الفالنية» و«ق�ض� � ��ية المر�أة» و«حقوق
المر�أة» �إلى غير ذلك من المو�ض� � ��وعات .ونادراً ،بل من الم�ستحيل �أن نجد مهما بحثنا درا�سة
واحدة تختبر و�ضع الرجل في ع�صر ما� ،أو دعوة لتحرير الرجل� ،أو مجرد النظر في ق�ضاياه.
طالما �أن ثمة دعوات دائمة لتحرير المر�أة والنظر في ق�ضاياها ،فمعنى ذلك �أن القيود كثيرة،
والم�ستفيدين كثُر.

مواقف الفال�سفة من المر�أة
النتاجات الفكرية للفال�سفة القدماء والمعا�صرين على ال�سواء،
تُطالعنا في �أثناء بحثنا في إ
نتقبل منهم وهم
فكار يحار العقل في �ص� � ��حة انت�س� � ��ابها �إلى ه�ؤالء الفال�س� � ��فة ،ذلك �أننا لن َّ
�أ ٌ
دع� � ��اة التنوير واالنفتاح والتحرر� ،أفكاراً تُناقِ �ض تلك المفاهيم ،وال�س� � � ّ�يما فيما يتعلَّق بالمر�أة.
�إذ �إ َّن الفال�س� � ��فة وعل� � ��ى الرغم من انفتاحهم الفكري ،كانت �أفكاره� � ��م حول المر�أة غارقة في
الذكورية البحتة .فها هو «�أر�سطو» كبير فال�سفة اليونان يبد� أ رحلة االزدراء ا ألنثوي في كتابه
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«ال�سيا�سة» ،ليحكم وب�شكل مبا�شر �أن قدرات المر�أة العقلية ال ت�ؤ ّهلها للخو�ض في غمار الحياة
ال�سيا�س� � ��ية .يقول« :جن�س الذكر �أ�صلح للرئا�سة من جن�س ا ألنثى ،ومن ثم فت�سلُّط الرجال على

الن�س� � ��اء م�س�ألة طبيعية جداً!» .ف�أر�س� � ��طو �أنكر على المر�أة ت�ساويها فطرياً مع الرجل من حيث
يقرر �أن المر�أة ال ت�صلح �إال
القدرة على تفعيل قواها العقلية في الم�سائل الم�صيرية ،وك�أن به ّ
أ
للعمال المنزلية ،و�إنجاب ا ألوالد .فلدى �أر�س� � ��طو ثمة تراتبية في الوجود« ،ومن هنا �سيكون
الذكر با�ستمرار ،وبطرائق �شتى �أرفع قيمة ،و�أعلى مقاماً من ا ألنثى».

عده ال ُّنقاد الم�س � � ��ؤول ا ألول عن �س� � ��يادة الفكر الذكوري في
�أما بالن�س� � ��بة �إلى كانط فقد ّ
الفل�س� � ��فة ،على الرغم م� � ��ن �أن عالقته بالمر�أة كانت و ّدية على الم�س� � ��توى ال�شخ�ص� � ��ي ،فكان
ي�ص� � ��ادقها ويحدثها في كل �ش� � ��يء با�ستثناء المو�ض� � ��وعات الفكرية ال�شائكة ،انطالقاً من فكرة
ق�صور عقل المر�أة عن �إدراك مثل هذه ا ألمور.

حتى �إ َّن الزواج في ر�أيه يقوم على دعامتين �أ�سا�سيتين (عقل الرجل) و(ذوق المر�أة) ،فكل ما
يتطلب ت�شغيل العقل هو من اخت�صا�ص الرجل ،وكل ما يتعلّق با ألمور العاطفية والمنزلية فهو

من اخت�ص� � ��ا�ص المر�أة .و�أدق �صورة وردت في الكتب التي تحدثت حول ر�أي كانط في المر�أة،
هي تلك التي �أوردها الدكتور «عبد الرحمن بدوي»� ،إذ قال« :لقد كان ي�س� � ��تمتع بالحديث مع
يكن على حظ من العقل
يكن عالِمات ،بل �أن َّ
المثقفات من الن�س� � ��اء ،ولم يكن يتطلب فيهن �أن َّ
الجيد ال�سليم فح�سب ،و�أن يتحلّي َن ب�سالمة الفطرة ،و�صفاء النف�س ،والقدرة على القيام ب�ش�ؤون
البيت والطهي ،وكثيراً ما كان في حديثه معهن يتطرق �إلى هذه ا ألمور (البيت والطهي) ،لكن

�إذا �أرادت ام� � ��ر�أة �أن تذ ِّكره بنقد العقل المح�ض� ،أو �أن تحدثه في الثورة الفرن�س� � ��ية ،ف�إنه كان

ين�صرف عنها».

�أما «فريدريك نيت�ش� � ��ه» فلم يكن وقع �آرا�ؤه حول المر�أة �أقل �إدها�ش � � �اً ،وهو القائل بالتحرر
يعد المر�أة مجرد و�سيلة للحفاظ على
التام من ا ألخالقيات ال�سائدة وا ألفكار التقليدية� ،إذ كان ّ

تبو�ؤ مرتبة عليا في
الن�س� � ��ل ،وكل ماعدا ذلك ف�إن للرجل امتيازاً مطلقاً على المر�أة يمكّنه من ُّ
«خلِق الرجل
�س � � �لّم الوجود .الرجل يم ِّثل عن�ص� � ��ر القوة ،والمر�أة تمثل عن�صر الخ�ضوع .يقولُ :
للحرب ،وخلقت المر�أة لي�سكن الرجل �إليها ،وماعدا ذلك فجنون».

�أما «�آرثر �ش� � ��وبنهاور» في�ص� � ��ف الم� � ��ر�أة ب�أنها «الجن�س غير الجمي� � ��ل» ألن عقلها من وجهة
نظره قا�صر عن �إدراك ا أل�شياء الجميلة من فنون ومو�سيقا ،و�أنها غير قادرة على القيام حتى
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ب�ش�ؤونها الخا�صة ،و�أن الرجل وحده هو القائم بكل تلك ا ألعمال ،وهو المتذ ِّوق ا ألوحد لجميع
الفنون.

�درك �أن المر�أة قد ُع َّدت
�إذن ،م� � ��ن خالل المواقف ال�س� � ��ابقة ،التي هي بع�ض من كل ،ن� � � ِ
على الدوام كائناً ناق�ص � � �اً ،ال تملك عق ً
ال را�ش� � ��داً يمكّنها من خو�� � ��ض غمار الحياة� ،أو تحليل
بد من التذكير بها دائماً،
الم�ش� � ��كالت� ،أو تل ّقي العلوم الكبيرة .في حين �أن الحقيقة التي ال ّ
التي كثيراً ما يطويها الن�س� � ��يان ،هي �أن للمر�أة كياناً م�س� � ��تقالً ،وعق ً
ال قادراً على الخو�ض في
�شتى المعارف والعلوم ،ومختلف مناحي الحياة .وال بد �أن نتذكر دائماً �أن المعرفة الحقيقية
ال جن�س لها.

المر�أة والعنف الرمزي
يمكن ت�ص� � ��نيف جميع المحاوالت الهادفة �إلى تكري�س ذكورية المعرفة ،تحت خانة العنف
الفكري .هذا العنف يقوده المـُفكِّر الذَّ كَر على الم�ستوى المعرفي ،في محاولة إلق�صاء المر�أة
فاع ً
ال في عملية المعرفة ،انطالقاً من االعتقاد بوجود فوارق في القدرة على
بو�صفها ع�ضواً ِ
التفكير بين الذكر وا ألنثى .هذا النوع من العنف لم�سنا نتائجه في الم�ضمار الفل�سفي تحديداً،
ال�سهامات
من خالل �ض� � ��مور الدور الذي � أ ّدته المر�أة في تاريخ الفكر الفل�س� � ��في ،وفي توا�ضع إ
ال�سهامات ،التي �أدخلت المر�أة في
التي ُح ِّر َرت ب�أقالم ن�سوية ،دون �أن نعدِ م ب�شكل نهائي تلك إ
تتعر�ض له المر�أة ،هو العنف
م�ضمار الفل�سفة ،عبر �أ�ضيق ا ألبوابّ .
وثمة نوع �آخر من العنفّ ،
الج�س� � ��دي ،والذي تعاني المر�أة تحت وط�أته من اال�ض� � ��طهاد الذكوري الذي يتحكَّم في م�سيرة
حياتها حتى �آخر رمق منها ،وال�س� � � ّ�يما فيما يتعلق بم�س� � ��ائل ال�شرف ،والذي �إلى اليوم ال تزال
تُرتَكَب با�سمه� ،أ�شنع الجرائم.

وال يتوقف العنف �ضد المر�أة عند هذا الحد ،فثمة عنف من نوع �آخر ،ي�صفه «بيير بورديو»
ب�أنه «عنف هادئ غير مح�سو�س ،وغير مرئي حتى بالن�سبة �إلى ال�ضحايا �أنف�سهم» .هذا العنف
هو ما تجدر ت�سميته (العنف الرمزي) .ومن ا�سمه ن�ستطيع �أن ن�ست�شف ماهيته ،ذلك �أنه عنف
غير ملمو�س ،وقد يمار�س� � ��ه ال�شخ�ص دون �أن ي�ش� � ��عر ،ودون �أن ت�ؤ ِّثر نتائجه ب�شكل مبا�شر على
المـُع َّنف نف�سه ،ف�أ�ساليبه رمزية ،وكذلك �آثاره ونتائجه.

و�إذا �شئنا �أن نط ِّبق هذا النوع من العنف على مو�ضوعنا الذي نحن ب�صدده ،لتجلّت �أمامنا
�ص� � ��وراً كثيرة لحاالت عنف رمزية تُرتَكَب بحق المر�أة دون وعي ب�سلبية ممار�ستها ،ودون �أدنى
الـعــدد � 690آذار 2021

87

المعرفة بين الهيمنة الذكورية والعنف الرمزي

وعي من المر�أة نف�س� � ��ها بخطورة تلك الممار�س� � ��ة .وك�أن المر�أة في هذه الحالة ت�س� � ��تعذب ذلك
العنف ،فتمار�س على نف�سها دون �أن ت�شعر نوعاً من المازو�شية �أو جلد الذات.
و�أولى �ص� � ��ور هذا العنف و�أب�سطها ،تظهر في الت�شا�ؤم من المولود ا ألنثى حتى يومنا هذا،
لي�س من الرجال فح�س� � ��ب ،بل حتى من الن�س� � ��اء �أنف�سهن .ودائماً ما ينطق ل�سان ه�ؤالء بالدعاء
لك ِّل مق ِبل على الزواج كي يمنحه اهلل مولوداً ذكراً يحمل ا�سمه ،ع�سى �أن يُخلِّد ذكراه م�ؤ َّبداً.

وثمة �ص� � ��ورة �أخرى تظهر في نزوع المر�أة نف�س� � ��ها �إلى ال�شريك ا ألكبر �سناً منها ،ألنها ت�شعر
في قرارة نف�س� � ��ها �أنها بحاجة �إلى الحماية والرعاية ،وهذا يتطلب في ال�شريك الذكر ن�ضجاً ال
ي�ستهان به ،دون �أن ت�شعر في هذه الحالة بخطورة هذا االختيار على الرغم من رمزيته ،والذي
يجعلها في حالة احتياج دائم� ،أي في حالة نق�ص وتوق �إلى التعوي�ض .ودون �أن ت�شعر �أي�ضاً ،فقد
خلقت ف�س� � ��حة �أمام الرجل ليمار�س �س� � ��لطته الذكورية ،فيتحول العنف الرمزي �إلى عنف فكري،
هيمن عليه (المر�أة) في تكري�س ال�سلطة
وعنف ج�س� � ��دي في بع�ض ا ألحيان« .وهكذا ي�س� � ��هم المـ ُ َ
الرمزي� � ��ة للهيمنة من خالل قبولها ال�ض� � ��مني لت�أثيره فيها� ،أو ما يُ�س� � � ّ�ميه «بيير بورديو» ب�أفعال
هيمن عليه بخ�ضوعه للهيمنة ،وقبوله ب�أداء هذا الدور».
المعرفة التي تت�ضمن معرفة المـ ُ َ

�إننا ال نريد ههنا �أن ن�ض� � ��ع الم�س � � ��ؤولية كامل ًة على عاتق المر�أة ،فهي �ض� � ��حية وجلاّ د في
الوقت نف�سه .ما نريده هو ثورة فكرية تُعيد للمر�أة �إيمانها بعقلها �أوالً وقبل كل �شيء ،وتمنحها
الثقة بقدراتها الفكرية التي ُج ِبلت عليها مثلها مثل الذكر تماماً ،والتي ال يمكن �أن تر�س� � ��و بها
�إال على �شاطئ الن�شاطات الفكرية والعلمية والفل�سفية ،وجميع مجاالت الحياة .وانطالقاً من
اليمان ت�ستطيع المر�أة �أن تح ّل كل م�شكالتها على جميع ا أل�صعدة.
ذلك إ

�إن الن�س� � ��اء اللواتي � آ َم َّن بتلك الفكرة ،خلَّد الفكر � أ
�سماءهن بو�صفهن نا�شطات وفيل�سوفات
َّ
وعا ِلم� � ��ات ،انطلق� � ��ن من قاع� � ��دة «واحدية العقل» و«اال�س� � ��تعداد الفطري للتفكي� � ��ر» ،فلم يكن
أل�صواتِهن بُ ٌّد من �أن تعلو في �سماء الفكر والمعرفة.

نماذج من إ��سهامات المر�أة في الفكر والفل�سفة
حنّة �أرندت:
�أحد ا أل�صوات التي تردد �صداها في �سماء الفكر وال�سيا�سة .انطلقت من �إيمانها ب�صوتها،
والبحار في �شتى الميادين .تجلّى لديها للعقل طريقان ظهرا بالعنوان
وا�ستعداد عقلها للتفكير ،إ
«الرادة» و«التفكير».
العري�ض على غالف ج� � ��ز�أي كتابها «حياة العقل» .هذان الطريقان هما إ
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الن�سان كي يُ ِّ
بالرادة �أوالً ،وهذا حتماً
وظف عقله فيما ُخلِق من �أجله ال بُ ّد �أن يتحلى إ
ذلك �أن إ
يُف�ضي �إلى التفكير بو�صفه �ضرورة من �ضرورات العقل.

حب ا أللقاب ،فكان محيطها يحار ب�أي النعوت ينعتها ،هل هي فيل�س� � ��وفة
كانت �أرندت ال تُ ّ
�أو ِّ
منظرة �سيا�س� � ��ية ؟ وكل ما نعرفه �أنها جمعت بين حنكة ال�سيا�س� � ��ة وحرية الفكر ،فقد كانت
وتعده خيانة للفكر .فالمفكِّر الحقيقي بر�أيها ال يُ ِّ
وظف
تمج� � ��د الفكر الحر ،وترف�ض االلتزام،
ّ
ِّ
الن�سانية جمعاء.
فكره لم�صلحة �أي جهة كانت� ،إنما ي�ضع �أفكاره في خدمة إ

ح ّنة �أرندت مفكرة وفيل�سوفة ومنظّ رة �سيا�سية �ألمانية ،من مواليد عام (١٩٠٦م) .تتلمذت
على يد الفيل�س� � ��وف ال�ش� � ��هير «مارتن هايدغر» ،لتنتقل من موقع التلمي� � ��ذة �إلى موقع الحبيبة
والخليلة� ،ص� � ��ديقة الفكر والمعرفة .التقت في فرن�سا فال�س� � ��فتها ومفكِّريها العِ ظام من �سو ّية
«�سارتر» و«كامو» و«ريمون �آرون» وغيرهم.
ترك� � ��ت �آثاراً تدل على عمق تفكيرها و�س� � ��عة اطالعها ،وا�ض� � ��طالعها بجوانب متعددة في
الحياة ال�سيا�سية والفكرية ،منها:

«�أ�س� � ���س التوتاليتارية» :وفيه عمدت �أرندت �إلى نقد ا ألنظمة ال�ش� � ��مولية ،وال�س� � ��يما النازية
ا أللمانية وال�س� � ��تالينية ال�سوفييتية .وكانت تلك المحاولة من �أبرز المحاوالت في هذا الجانب
على م�ستوى الفكر الن�سوي خا�صة ،والفكر الغربي عموماً.

تطرقت �أرندت �إلى م�س � � ��ألة ال�ش� � ��ر ،ور�أت �أن ال�شر
«�أيخمان في القد�س» :وفي هذا الكتاب ّ
بجرم
لي�س بالفطري في النف�س الب�ش� � ��رية .وقد كانت محاكم� � ��ة �أيخمان التي ُعقِ دت لتجريمه ُ
مع� � ��اداة ال�س� � ��امية محور الكتاب� ،إذ قررت �أرندت في �إطار دفاعه� � ��ا عن �أيخمان �أنه كان يُنفِّذ
بر�أت ُه من التهم التي �أ�سندتها المحكمة �إليه ،في �إطار ما �أ�سمته
�أوامر جهات �أعلى منه ،ومن َّ
ثم ّ
«تفاهة ال�شر».

الن�ساني» ،و«ما ال�سيا�سة؟» و«حياة العقل»،
هذا �إ�ض� � ��افة �إلى م�ؤلفات �أخرى مثل« :الو�ضع إ
و«بين الما�ضي والم�ستقبل» وغيرها كثير .توفيت �أرندت �سنة (١٩٧٥م).
نان�سي فريزر:
�سواء على م�ستوى الفل�سفة
حتى يومنا هذا ال يزال الفكر عموماً ينعم باللم�س� � ��ات الن�سائية
ً
�أم ال�سيا�س� � ��ة ،تلك اللم�سات التي �أ�ض� � ��فت على الفكر رونقاً وقوةً ،و�أثبتت �أن الع�ضالت محلها
العقل ،ال الج�سد.
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وها هي نان�س� � ��ي فريزر الفيل�س� � ��وفة ا ألمريكي� � ��ة ،ال يزال عطا�ؤها يتد َّف� � ��ق على الرغم من
تم ُّل من المطالبة ب�إع� � ��ادة بلورة مفهوم
بلوغه� � ��ا العقد ال�س� � ��ابع من عمرها ،وهي ال ت� � ��كِ ُّل وال َ
العدالة الذي �س� � ��بقها �إليها مفكِّرون كثر ،منهم :جون راولز ،ويورغن هابرما�س ،ولكن ب�ص� � ��مة
فريزر ا أل�سا�سية تكمن في محاولتها �إعادة �صياغة هذا المفهوم وفق مطلبين �أ�سا�سيين ،وعلى
�صعيدين مختلفين :االقت�صادي� :إذ طالبت ب�إعادة توزيع الثروات والموارد ،ب�شكل يكفل تح ُّقق
المهم�شة
العدالة على الوجه المطلوب .واالجتماعي� :إذ طالبت باالهتمام بالفئات ال�ص� � ��غيرة
َّ
هاج�س� � ��ها هو رد االعتبار له�ؤالء ،في �سبيل خلق
في المجتمع ،بعبارة �أخرى «ا ألقليات» ،وكان ِ
مجتمع يت�س� � ��اوى فيه ا ألفراد ،وهو الوجه الحقيقي الذي ينبغي للعدالة االجتماعية �أن تتمثَّله.
هذا �إ�ض� � ��افة �إلى جهودها الن�س� � ��وية الحثيثة التي عمِ لت من خاللها ،على تكوين ر�ؤية جديدة
لمفهوم هوية المر�أة.

تعد نان�سي فريزر من ر ّواد مدر�سة فرانكفورت ال�شهيرة ،التي ت�ضم �إلى جانبها �أهم الفال�سفة
ّ
والمفكِّري� � ��ن� ،أمثال «يورغن هابرما�� � ��س»  -وهو �أكثر من ت�أثرت بهم � ،-إ�ض� � ��اف ًة �إلى «هربرت
ماركي� � ��وز» و«تيودرو �أدورنو» و«ماك�س هوركهايمر» وغيرهمُ .ولدت فريزر عام (١٩٤٧م) ،وهي
ع�ض� � � ٌ�و بار ٌز في ا ألكاديمية ا ألمريكية للفنون والعلوم .من �أهم م�ؤلَّفاتها« :انقطاعات العدالة»
 «الت�صور الراديكالي في �إعادة التوزيع واالعتراف» « -دينامية الن�ساء».�س� � ��نكتفي ههنا بذكر �إ�س� � ��هامات كل من �أرندت وفريزر� ،إال �أن تاريخ الفكر والفل�سفة عامِ ر
ب�أ�س� � ��ماء لم تكن عا ِبرة البتة ،وكان لها الت�أثير الكبير في ت�أكيد هو ّية المر�أة المف ِّكرة ،التي ال ت�ؤ َّطر

ال�س� � ��كندرية» ،و«ديوتيما» (معلّمة
بمحددات �س� � ��طحية .نذكر من ه�ؤالء عبر التاريخ« :هيباتيا إ
ِّ
�س� � ��قراط) ،و«جوليا دومنا» ،و«روزا لوك�س� � ��مبورغ» ،و«�ألك�س� � ��ندرا كولونت� � ��اي» ،و«جوديت بتلر»،
وغيرهن كثير.
و«�سيمون فايل»،
ِ
تكر�س الفكر بو�ص� � ��فه ممتلكات ذكورية،
�ارف �إليها ،التي ِّ
وكل ذلك يقلِب ال�ص� � ��ورة المـُتع� � � َ
ولطالما قلنا ونقول ،وال نم ّل من القول �إ َّن العقل واحد ،واال�ستعداد للتفكير نف�سه موجود لدى
الجن�س� � ��ين ،فمعنى ذلك �أنه ال بُ ّد للعقل �أن ي�شتغل �ش� � ��غله ،دون �أن يكترث بجن�س الر�أ�س الذي
يحتويه.
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()1

مي�شيل �أونفراي

ال�سيد
ترجمة :د .غ�سان بديع
ّ

تدمير نيت�شه
»هدفي األولي هو الفلسفة ،ألن هذا هو ما كنت أريده في األصل«.
فرويد ،رسالة إلى فليس.1896 /1 /1 ،
�ض ��من هذه الرغبة الجامحة في �أن يكون دون �آلهة �أو �أ�س ��اتذة ،جعل فرويد من نيت�ش ��ه
المميز ،دعوة إ�لى القيام
الجهاز عليه .نرى تحديداً ،في هذا الهدف
الرج ��ل ال ��ذي يجب إ
ّ
ببح ��ث ح ��ول هذه اال�س ��تهداف الخا�ص والدائم .لماذا نيت�ش ��ه؟ با�س ��م �أي �أ�س ��باب غريبة؟
م ��ن �أج ��ل حماي ��ة َم ْن وماذا؟ وم ��ن �أجل التغطية على �أي �أ�س ��رار؟ ماذا تعن ��ي هذه الرغبة
المحمومة في رف�ض الفل�سفة والفال�سفة الذين هو منهم؟ هل يعود ذلك إ�لى �أنه ال يريد �أن

نعرف �أنه فيل�سوف ،وفيل�سوف فح�سب ،وال �شيء غير فيل�سوف؟ لهذا ال�سبب ،ف إ�ن الفل�سفة،
ِّ
متعط�ش لل�ش ��هرة ،ال ت ؤ�دي ب�سهولة إ�لى ال�ش ��هرة العالمية مثل اكت�شاف
بالن�س ��بة إ�لى رجل
علمي.

�إن ت�س� � ��جيل التحليل النف�سي �ض� � ��من لغة �أ�س� � ��طورية وخرافية يترافق ب�أكبر عنف بدالً من
الت�أثير ا ألكثر بروزاً� ،أو �ض� � ��د الفيل�سوف الذي ي�ؤ ِّكد هذه الفكرة القوية وال�صحيحة والدقيقة،
لكنها حقيقة ال تن�سجم مع ا أل�سطورة :كل فل�سفة اعتراف �سيري ذاتي لم�ؤلِّفها ،وهي نتاج ج�سد
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درك بالحوا�س .يريد فرويد �أن يكون دون ت�أثيرات،
ولي�س� � ��ت ظهوراً لفكرة قادمة من عالَم ال يُ َ
وال �سيرة ذاتية ،ودون �أ�صل تاريخي -ا أل�سطورة تتطلَّب ذلك.

قاد فرويد المعركة �ض� � ��د الفال�س� � ��فة والفل�س� � ��فة دون توقف على طريقة �أولئك الذين ،من
لو�سيان دو �سامو�سات �إلى نيت�شه ،مروراً ببا�سكال �أو مونتين ،يم ِّثلون هذا التقليد ال�شهير الذي
هو التفل�س� � ��ف بدالً من ال�سخرية من الفل�سفة� .إذا كان فرويد قد ح�صل يوماً على جائزة غوته
عدت ،في حياته،
ب� � ��دالً من جائزة نوبل المنتظرة في الطب ،فذلك ألن مجموعة من الحكماء َّ
�أن �أعماله تنتمي �إلى ا ألدب �أكثر مما تنتمي �إلى العلم.

في ا أل�س� � ��طورة الفرويدية التي ُكت َِبت برعايته ،ي�ؤدي فرويد دوراً مهماً ألنه �سيكون المحفِّز

لم�ص� � ��ير كامل .في الحقيقة ،في الوقت الذي كان فيه فرويد ي�ش� � ��ك ويبحث عن طريقه ،وفي
الوقت نف�س� � ��ه الذي كانت فيه الفل�س� � ��فة تغريه �أكثر من �أي �شيء �آخر ،قبل �أن ين�ضم �إلى مهنة

الطب التي اعترف �أنها كانت �سوء تفاهم ،وطريقاً �سلكه بالغلط� ،أظهر له غوته الطريق .ي�ؤ ِّكد
فروي� � ��د ،في حياتي والتحليل النف�س���ي� ،أن القراءة العامة لكتاب ال�ش� � ��اعر ا أللماني الطبيعة

�أقنعته بالبدء بدرا�سة الطب -يمكن العثور على محفِّز �أقل �أدبية من �أجل م�صير علمي.

ا َّدع� � ��ى فرويد ،في عام (1914م) ،في إ��س���هام ف���ي تاريخ الحركة التحليلية النف�س���ية� ،أنه
قر� أ �ش� � ��وبنهور ،بالت�أكيد ،لكن نظريته عن الكبت ال عالقة لها مع العا َلم بو�صفه إ�رادة وتم ّث ًال،
على الرغم من �أنها هي نف�س� � ��ها و�سبقتها ب�أكثر من ن�صف قرن .يمكن لقراءة �ألف �صفحة من
كتاب فل�س���فة الالوعي إلدوار فون هارتمان �أن ت�ش� � ��ير �أي�ض � � �اً �إلى تقاربات �أخرى بين فرويد
وهذا الفيل�س� � ��وف ا أللماني ا آلخر ،الذي هو �ش� � ��وبنهوري �أي�ض � � �اً ،وال �س� � ��يما فيما يتعلَّق بهذه

الم�س � � ��ألة المركزية لحتميات الالوعي .ي�ؤكِّد فرويد �أنه فكَّر فيها وحده ،واكت�شف نظريته في
ثم وجد نف�س� � ��ه ،بعد ذلك� ،سعيداً جداً لر�ؤية فكرته ت�ؤكِّدها فكرة
الكبت دون م�س� � ��اعدة؛ ومن َّ
�شوبنهور.

تبدو عالقته بنيت�ش� � ��ه ،بو�ض� � ��وح� ،أكثر �إ�شكالية ،ولقول كل �شيء ،م�ضطربة �إلى حد ما� .ضمن
واع وهو �أنني ال �أريد
هذا االعتراف ،يَكتب�« :إنني �أرف�ض �أكبر متعة ممكنة من �أعمال نيت�شه ،بدافع ٍ
�أن �أت�أثَّر ب�أي نوع من تمثيالت التوقّع في تكوين انطباعات تحليلية نف�سية»� .إنه اعتراف غريب!
الحالة على
ما ا أل�س� � ��باب التي تجعلنا نرف�ض المتعة التي نق ِّدر ،مع ذل� � ��ك� ،أنها مرتفعة؟ لماذا إ

واع؟
دوافع واعية في الوقت الذي يقيم �أ�سا�س� � ��ه في التجارة على فكرة �أن �أ�صل كل �شيء ال ٍ
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ما الذي ي�س ِّوغ �ألاّ نط ِّبق منهجنا ونتجنب البحث في ال وعينا الذاتي عن هذا الرف�ض ذي الداللة
الخا�صة؟ ما الذي يجب و�ضعه تحت هذا التعبير الغام�ض «تمثيالت التوقّع»؟

لقد قر� أ فرويد نيت�ش� � ��ه �إذن ،لكنه لم يت�أثَّر قط بنظرياته ،حتى حينما تكون مت�ش� � ��ابهة ،ث ّم �إن
فرويد لم يقر� أ نيت�شه كي يتج ّنب الت�أثُّر به .لكن كيف نعرف �أننا يمكن �أن نت�أثَّر �إذا لم تكن لدينا ثقة
النكار ،ومع ذلك تبدو الفرويدية
م�سبقة �أن الطروحات تت�شابه؟ حاول دكتور فيينا عبثاً ممار�سة إ
نبتاً خا�صاً من النيت�شوية بالن�سبة �إلى كل قارئ لي�ست لديه معرفة كبيرة في الفل�سفة.

فرويد يعرف نيت�ش� � ��ه ،حتى �إن لم يقر�أه ،وتحدث عنه كثيراً مع محاوريه الذين يعرفون �أنه
�س� � ��ار معه على طريق �إيز بالقرب من ني�س .خالل �س� � ��نواته الجامعي� � ��ة� ،أي بين عامي (1873

– 1881م)� ،س� � ��مع فرويد الحديث عن نيت�ش� � ��ه في محا�ض� � ��رات الفل�س� � ��فة لبرينتانو .كتب ،في
ر�سالة �إلى فلي�س� ،أنه ا�شترى كتب نيت�شه� .أي حركة غريبة :اقتناء كتب فيل�سوف لن نقر�أها كي

لدي،
نتجنب ت�أثيره! يقول ل�صديقه�« :آمل �أن �أجد لديه الكلمات عن �أ�شياء كثيرة بقيت خر�ساء ّ
لكنني لم �أفتحها بعد� .إنه ك�س� � ��ل جيد في هذا الوقت» ( .)1900 /1 /1ومع ذلك ،كان فرويد
كل �شيء� ،إال �أن يكون ك�سوالً...

كتب فرويد �إلى لوثر بيكيل ،في (1931 /6 /28م) ،بعد �أن كان الجزء ا أل�سا�سي من عمله
نجز« :لقد رف�ض� � ��ت درا�سة نيت�شه ،لي�س ألنني �أخاطر في �أن �أجد لديه البديهيات القريبة
قد � ُأ ِ
يقرها التحليل النف�سي» .لنتوقف �إذن عند الدر�س :لدى الفيل�سوف بديهيات
من البديهيات التي ّ

ولدى المحلل النف�سي البراهين .هذا هو خط الدفاع الذي تبناه فرويد في نقده للفل�سفة كلها:
طور ،في ال�س� � ��ماء� ،أفكار ،ون�س � � �لِّم بـ ،...ونتحدث
في هذا العالَم الذي ال يهمه ،وهو الطبيب ،تُ َّ

دون �أدل� � ��ة ،ون�ؤ ِّكد ،ونبدع مفهومات دون االهتمام بم�ص� � ��داقيتها؛ ف� � ��ي المقابل ،يلج� أ التحليل
النف�س� � ��ي �إلى طريقة �أخرى :بعد المالحظة واالختبار وتقطيع الحاالت ،واال�س� � ��تنباط العلمي،
يق ِّدم حقائق غير قابلة لل�شك.

في تاريخ الب�ش� � ��رية �إذن ،وبح�سب اعتراف رجل ا ألريكة ،لي�س لدى نيت�شه �إلاّ بديهيات ،في
قدم فيه الدليل على ا أل�ش� � ��ياء� .سنرى �أنه
الوقت الذي
يتطور فيه فرويد في عالَم العلم الذي يُ َّ
ّ

لي�س هناك ما هو �أ�س� � ��و� أ من فيل�س� � ��وف يرف�ض �أن يكون فيل�س� � ��وفاً ويعتقد �أنه رجل علم ،عليه
كي ي�ؤمن بكذبته الذاتية� -أن يز ِّور النتائج ،ويكذِّب بخ�صو�ص عدد الحاالت التي �سمحت لهبالح�صول على حقائق غير م�ؤكَّدة دح�ضها الواقع .لكن بحثنا ال يزال في بدايته.
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تقدم لنا معلومات عن هذين المتعا�صرين .كان نيت�شه
�إن المقارنة بين �سيرتيهما الذاتيتين ِّ
ا ألكبر باثنتي ع�ش� � ��رة �س� � ��نة ،ولم يكن الثاني معروفاً حين دخل ا ألفراد �إلى مجال الفل�س� � ��فة.
�أ�صدر نيت�شه ن�صه ا ألول والدة الم�أ�ساة (1871م)؛ كان فرويد يدر�س في الثانوية� .أ�صدر ا ألول
المقال ا ألول من اعتبارات غير �آنية ،في حين �أن الثاني دخل كلية الطب .وقَّع نيت�ش� � ��ه ن�ص� � ��ه
ع� � ��ن فاغنر ،في حي� � ��ن �أن فرويد كان يعمل على الجن�س لدى ا ألنقلي�س في تري�س� � ��ت .يتحدث
ب� � ��رور �إلى فرويد عن �آنا �أو ،في الوقت الذي كان فيه نيت�ش� � ��ه ين�ش���ر العلم الم ِ���رح ،هكذا تكلَّم
زردا�ش���ت� ،أما فرويد فقد كان يتابع درو�س� � ��ه مع �شاركو .افتتح فرويد عيادته في فيينا يوم �أحد
القيام� � ��ة عام ()1886؛ وفي هذا الوقت و�ص� � ��ل كتاب م���ا وراء الخير وال�ش���ر �إلى المكتبة .في
ع�شر
(1889 /1 /3م)� ،س� � ��قط نيت�ش� � ��ه تحت قائمة ح�ص� � ��ان في تورين ،ودخل في حالة جنون
َ
تقنيته في التنويم المغناطي�س� � ��ي ،ال�سيئة
�س� � ��نوات تقريباً ،وكان فرويد ،في هذا الوقت ،يُكمِ ل َّ
�إلى حد ما ،في نان�سي ،لدى بيرنهايم� .سيعي�ش نيت�شه �سنواته الع�شر ا ألخيرة ب�صمت وهو في
ثم �أخته الت� � ��ي هيمنت عليه كي تحرف عمله وفكره وتدفع
حال� � ��ة من الوهن ،محاطاً بوالدتهّ ،
المفكِّر باتجاه اال�شتراكية الوطنية .خالل هذا العقد من الموت الحي ،كتب فرويد عن ال�شلل
اله�ستيري والحب�سة الكالمية وا أل�سباب الجن�سية لله�ستيريا ،وغيرها من المو�ضوعات المفيدة
من �أجل فح�ص حالة نيت�شه.
ثم هناك داللة قوية للتواريخ ،يموت نيت�ش� � ��ه في مطلع القرن في (1900 /8 /25م) ،وهي
ّ
ُ
أ
أ
ال�س� � ��نة المف�صلية التي ظهر فيها تف�سير الحلم ،وهو الكتاب الذي � ِّرخ الحقاً لنه كان موجوداً
في المكتبة قبل هذا الوقت ،في ت�ش� � ��رين ا ألول ع� � ��ام (1889م) ،لكن فرويد �أراد هذا التاريخ
لل�ص� � ��دار الر�س� � ��مي لكتابه� :إنه يعتقد �أن ر�صيده �أ�صبح
افتتاحياً دون ك�س� � ��ور كي يعطي معنى إ
ّ
م�ض� � ��موناً مع �ص� � ��دور هذا الن�ص ،بكل ما للكلمة من معنى� .ص� � ��در من الكتاب �ستمئة ن�سخة،
بيعت منها مئة وثالث وع�شرون ن�سخة في ال�سنوات ال�ست ا ألولى ،واحتاجت الطبعة �إلى ثماني
�سنوات قبل �أن تنفد .موت نيت�شه ،والدة النيت�شوية ،قدوم الفرويدية.
تتطابق �س� � ��نوات جنون نيت�ش� � ��ه الع�ش� � ��ر مع طريقة غير غريبة لم يكن فرويد ي�ستطيع فيها
�ألاّ يكون غا�ض� � ��باً :بناء (فيال) �سيلبيربليك ،وتجميع �أر�شيف نيت�شه ،و�إ�صدار �سيرة ذاتية كتبتها
�أخته ،و�إعادة طباعة ا ألعمال �ضمن �سل�سالت �سهل الح�صول عليها ،وظهور كتاب (لو �سالومي)
الذي تجمع فيه بين الحياة وا ألعمال والوجود ا ألوروبي للفيل�سوف� .ألَّف ماهلر الفييني وري�شار
�شتراو�س �أعماالً مو�سيقية باال�ستناد �إلى هكذا تكلَّم زراد�شت ،ي�أتي النا�س من كل مكان لزيارته،
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كانت ا ألخت ِّ
تنظم طق�س الزيارات .وكما �أنه كان يوجد هو�س �ش� � ��وبنهوري ،ف�إنه �أ�صبح يوجد،
من ا آلن ف�صاعداً ،هو�س نيت�شوي ،وهو هو�س نهاية القرن .كيف كان لفرويد �أن يفلت من هذه
اله�ستيريا بذريعة فل�سفية؟
خ�ص�صت رابطة
كان الفيل�س� � ��وف يرقد ،منذ ثماني �سنوات فح�سب ،في مقبرة روكين حين َّ
فيينا للتحليل النف�س� � ��ي جل�س� � ��تها في (1908 /4 /1م) ،لهذا المو�ضوع« :نيت�شه :المثل ا ألعلى
للزهد .تكريم ثالث لـ�أ�ص� � ��ل ا ألخالق»� .إذا لم يكن فرويد قد قر�أه ،ف�إنه لن ي�س� � ��تطيع ،من ا آلن
ف�ص� � ��اعداً ،القول �إنه يجهل طروحاته ،وال �سيما الطروحات التي ت�ؤدي دوراً كبيراً في نظريته
تكون الح�ضارة وقمع الغرائز.
حول ّ

الت�صرف بالمفهومات
هكذا كيف يمكن �أن نعرف وال نعرف ،نعرف ونجهل في الوقت نف�سه،
ُّ
النيت�ش� � ��وية دون �أن نكون قد قر�أنا �س� � ��طراً واح� � ��داً للمفكِّر� ،إذا �أردنا ،عل� � ��ى ا ألقل� ،أن نعطي
م�صداقية لهذه الفر�ضية الخيالية ل�شراء الكتب� ،إذا توقعنا �أننا لن نقر�أها.

بعد قراءة مقطع من �أ�صل أ
المتحدث فر�ضيته مبا�شرة« :المنظومة الفل�سفية
الخالق يعر�ض
ِّ
هي نتاج دوافع داخلية ،وال تختلف كثيراً عن عمل فني» .هذا الر�أي عن نيت�ش� � ��ه ...نيت�ش� � ��وي!
المرح� ،أو في ال�صفحات
في الحقيقة ،لم يقل الفيل�س� � ��وف �شيئاً �آخر في تمهيده لكتابه العلم ِ
المخ�ص�ص� � ��ة ألكاذيب الفال�سفة في ما وراء الخير وال�ش���ر ،وهي ال�صفحات التي ي�ضرب فيها
التكون ال�سماوي أ
للفكار من �أجل ت�أكيد �أن كل
الفيل�س� � ��وف بالمطرقة على كري�س� � ��تال �أطروحة
ّ
فكر ينبع من ج�سد.

ي�شرح هيت�شمان  Hitschmannهذه القراءة� .إنه ي�شير �إلى �أننا نعرف كثيراً من ا أل�شياء عن
ي�سجل :طفولة دون �أب؛ تربية و�سط بيئة ن�سائية؛ قلق
ال�س� � ��يرة الذاتية للفيل�سوف .مع ذلك ،هو ِّ
مب ِّكر جداً من الم�سائل ا ألخالقية؛ تذ ّوق الع�صور القديمة عامة ،وال �سيما فقه اللغة؛ ميل قوي
ي�شجع دائماً على �إعطاء ال�صبغة
�إلى ال�ص� � ��داقة الذكورية على الطريقة الرومانية ،وهذا الذي ِّ
الجن�سية أ
لل�شياء في و�سط المحللين النف�سانيين ،وي�صبح مي ً
ال �إلى «العك�س» بطريقة قاطعة.

ي�شير الخطيب �أي�ضاً �إلى التناق�ض بين حياته الكئيبة والم�أ�ساوية ،وتبني الفرح في عمله؛
التقم�ص الوجداني اللذين
ال�ش� � ��ادة بالوح�ش� � ��ية في كتبه وممار�س� � ��ة اللطف �أو
التناق�ض بين إ
ُّ
�أ�ش� � ��ار �إليهما المراقبون كلهم الذين عاي�شوا نيت�شه؛ عالقته ال َـم َر�ضية بالكتابة ،وكذلك كتابته
لكتابه �أ�صل أ
الخالق في ع�شرين يوماً فح�سب .يُ�ضاف �إلى ذلك الخواطر الموجزة عن الخط� أ
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والخير وال�ش� � ��ر ،والوعي ال�س� � ��يئ ،والمثال الزهدي ،وهي مفهومات � ُأعيد �إحيا�ؤها الحقاً في
التحليل الفرويدي.

ي�س� � � ِّ�جل المحا�ضر �أي�ض � � �اً ا آلتي :لم يكن نيت�شه يرى �أن عمله ينبع من رغباته غير الواقعية.
ولقول ذلك بطريقة �أكثر و�ض� � ��وحاً ،لو �أنه عا�ش حياة جن�سية طبيعية لما كان ،بالت�أكيد ،قد زار
بيوت الدعارة ،ومن هنا لي�س له �أن يجتهد في التفاخر على الورق بمنطق المثال الزهدي...
�إذا لم يكن الفيل�س� � ��وف قد قال �ش� � ��يئاً عن هذا المو�ضوع المتعلِّق به ب�شكل مبا�شر ،ف�إنه لم
يعرف نظرياً ب�أن الفيل�س� � ��وف �أ�س� � ���س مجموعته المفهومية بكل قواه و�ضعفه ،ورغباته
يَ ُفتْه �أن ِّ
وغرائزه ،وحاالت نق�صانه وفي�ضه ...يختم المحا�ضر بـ«�شلل» الفيل�سوف الذي يمنع من �إي�صال
تحليل جدير بهذا اال�سم �إلى نهايته ال�سعيدة.

ج� � ��رى ح� � ��وار بعد العر�ض .المحللون النف�س� � ��انيون ،بنقي�ض الفكرة ال�ش� � ��ائعة ،لي�س� � ��وا هم
المحررين للجن�س ،وال ثوريين على �صعيد ا ألخالق .فرويد لم يتوا�ضع .الجن�سانية ،واالنعكا�س
ّ
المحرر ،وحتى اال�س� � ��تمناء ،هذه هي المو�ضوعات التي نجد فيها حتمية
الجن�س� � ��ي ،والليبيدو
ِّ
مت�سرع مفيد جيداً
برجوازية مريعة بغطاء من كالم مهني .نيت�ش� � ��ه «مو�ضوع معيب»� ،إنه حكم
ِّ
�شخ�ص حالة
ل�ص� � ��رف الفيل�سوف وفل�سفته مبا�شرة من �أجل التركيز على الحاالت ال َـم َر�ضية .تُ َّ
ه�س� � ��تيريا ،وبعد ذلك�ُ ،س � � � ِّويت الق�ض� � ��ية .يتحدث االجتماع عن دافعه الجن�سي دون �أي دليل.
نيت�ش� � ��ه ،بالن�س� � ��بة �إلى ا آلخر ،ال يمكنه �أن يكون فيل�سوفاً� ،إنه بب�ساطة داعية �أخالق في �أذهان
ا أل�ساتذة الفرن�سيين مثل رو�شفوكود � ،Rochefoucauldأو �شامفور .Chamfort
يق� � ��ول ثالث ،وهو �ألفريد �آدلر ،ا آلتي« :نيت�ش� � ��ه هو ا ألكثر قرب � � �اً من طريقتنا في التفكير».
تجر� أ العدو الحميم الم�س� � ��تقبلي لفرويد على ا�ستعمال لغة تبد� أ ب�شوبنهور وتنتهي بفرويد
لقد َّ
مروراً بنيت�شه .نيت�شه ،من وجهة نظر �آدلر ،حتى قبل التقنية التحليلية النف�سية ،هو مكت�شف ما
يفهمه المري�ض خالل تق ُّدم العالج .يُ�ضيف �إلى ذلك �أن م�ؤلِّف �أ�صل ا ألخالق فهم رابط ال�سببية
بين كبت الليبيدو ونتاجات الح�ضارة :الفن ،والدين ،وا ألخالق ،والثقافة .ما نزال بعيدين عن
ظهور قلق في الح�ضارة �أو م�ستقبل الوهم ،لكن �آدلر �ضرب الم�سمار في الر�أ�س.
فيديرن  Federnغرز الم�س� � ��مار �أكثر�« :إن نيت�ش� � ��ه قريب جداً من �أفكارنا ،ولي�س �أمامنا �إلاّ
ثمة جريمة ترتكبها الذات الملكية بح�ضور فرويد« :لقد ا�ستبق ق�صداً بع�ض
عما فاته»ّ .
الت�سا�ؤل ّ
�أفكار فرويد؛ لقد كان �أول من اكت�شف �أهمية التفريغ االنفعالي ،والكبت ،واللجوء �إلى المر�ض،
مرةٌ قيلت فيها هذه ا أل�شياء ،بما
والدوافع الجن�سية الطبيعية وال�سادية .هذه هي -على ا ألقلّ -
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في ذلك بح�ضور ا أل�ستاذ ال�صامت دائماً .معيب بالن�سبة �إلى بع�ضهم� ،سابق لفرويد بالن�سبة �إلى
�آخرين ،ويجب االختيار� ،إلاّ �إذا كان هذا ال ي�ستبعد ذاك ،لكن يجب ،مع ذلك ،قوله �أي�ضاً.

ي�أخذ فرويد الكالم� .إنه ي�ش� � ��رح �أنه تخلى عن درا�س� � ��ة الفل�سفة ب�س� � ��بب الكراهية� ،إنها كلمته
مجرد .و�س� � ��واء قر� أ ما وراء علم النف�س �أم ما وراء مبد� أ اللذة ،ف�إنه يختم بحق �أن
التي لها طابع ّ

الم�ست�شفى (التحليلي النف�سي) ي�سخر من الكرم (الفل�سفي)� .إنه يعترف �أمام االجتماع �أنه يجهل
ف�شل َت ب�سبب الفائدة الكبيرة» ،هذا ما يرويه مح ِّرر دقائق
نيت�شه�« :إن محاوالته المتف ِّرقة لقراءته ِ
المجتمع التحليلي النف�سي� .إنها �صوفية فرويدية جديدة :عدم �أخذ فائدة لفائ�ض الفائدة...

ين�س فرويد ،بالت�أكيد ،الرد على �أولئك الذين كانت لديهم الجر�أة لالعتقاد ب�أنه يمكن �أن
لم َ
يكون له �أ�س� �ل��اف ز َّودوه بهذه الفكرة �أو تلك المفيدة لم�شروعه ،وفي مقدمة ه�ؤالء �آدلر .يبقى
ا ألمر الوجودي هو ا آلتي :فرويد يكت�شف كل �شيء باالعتماد على عبقريته فح�سب ،وهو يمتلك

الحظوة ،وال يمكن �أن ي�ؤ ِّثر فيه �أي �ش� � ��يء �أو �أي �ش� � ��خ�ص� .س� � � َّ�جل �أمين �سر الرابطة« :ي�ستطيع
فرويد �أن ي�ؤ ِّكد �أن �أفكار نيت�شه لم يكن لها �أي ت�أثير في �أعماله» .و ألنه ي�ستطيع �أن ي�ؤ ِّكد ،ف�إن
�أي �شخ�ص لن يمتلك الجر�أة كي يطلب منه �أدلة.

ج� � ��اء دور ران� � ��ك  ،Rankوهو محلِّل نف�س� � ��ي �آخر م�ش� � ��هور .لقد ركَّز على الدافع ال�س� � ��ادي
طور
المازوخي المكبوت لدى الفيل�س� � ��وف ،وعلى دوره في ت�أ�س� � ��ي�س فل�س� � ��فة الوح�شية .كذلك َّ

�ستيكيل  ،Stekelمهند�س «المر�أة الباردة جن�سياً»� ،أطروحة كان يجب �أن تثير �ضحكاً متوا�ص ً
ال
لكنها �أخذت طريقها �إلى �أذهان الم�س� � ��تمعين ،ألن الجاد يمتلك الف�ضيلة التي يتقا�سمها جيداً
مع الحا�ضرين في الندوات التحليلية النف�سية .في الحقيقة ،هذا الرجل «لديه ميل لر�ؤية نوع
من االعتراف في حقيقة �أن نيت�ش� � ��ه يدعم غديدات ح�شي�شة الدينار والكافور»� .أين؟ ال نعرف

�ش� � ��يئاً عن ذلك .و�ضمن �أي ظروف؟ ال نعرف �ش� � ��يئاً كذلك .قارئ نيت�شه لن ي�صدر حكماً على
ت�شخي�ص �ستيكيل لعدم عثوره على ذكر غديدات الح�شي�ش تلك في ا ألعمال الكاملة لنيت�شه.

خ�ص�ص له جل�سة جديدة
و ألن االجتماع يبدو �أنه لم َّ
يتقدم كثيراً في حل حالة نيت�شه ،ف�إنه َّ
الن�سان ،طريدة مهمة لهذه
في ( )10 /28من ال�سنة نف�سها .في جدول ا ألعمال :ظهور هذا هو إ

قدم المتكلِّم هوتلر  Hautlerهذه الفر�ض� � ��ية :الكتاب �صورة ذاتية محلوم بها -يمكن
ا ألخويةَّ .
�أن ن�ضيف «ح�شوية» ...من �أجل مدح ا أل�ستاذ المدافع عن فر�ضية غياب ال�شفاء عبر اال�ستفادة
من المر�ض ،ف�إنه ي�ؤ ِّكد �أن نيت�شه ال يريد ال�شفاء ألنه يعلم �أن مر�ضه هو �سبب ت�أمله.
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�إذا تتبعن� � ��ا النقا�ش ال�ص� � ��اعق ف�إننا �سنكت�ش� � ��ف في� � ��ه ،في الحقيقة ،وفي ج ٍّو من الهلو�س� � ��ة
الجماعية ،مثاالً عن �سف�سطائية ت�ؤ ّيد فرويد في �إنكاره ألي عدوى بفكر نيت�شه� .إليكم مغالطة
هوتلر« :دون �أن يعرف نظرية فرويد� ،أح�س نيت�ش� � ��ه بها ،وا�ستبق كثيراً من ا أل�شياء :مثالً ،قيمة
الن�س� � ��يان ،والقدرة على الن�سيان ،ومفهومه عن المر�ض بو�صفه ح�سا�سية مفرطة تجاه الحياة،

�إلخ» .لنتجاهل �إلخ .ولنق�س الخيانة :فرويد �سابق لنيت�شه.

ده�ش� � ��ة ،وجد فرويد نف�سه �سابقاً
ألنه ،وعلى الرغم من التواريخ ،وعبر عملية ا�س� � ��ترجاع ُم ِ
بالح�س� � ��ا�س بكثير من ا أل�شياء منه ،يقومان على
على نيت�ش� � ��ه! �إ َّن عدم معرفة فرويد واالكتفاء إ

�أداء عقلي! ألنه �إذا كان على نيت�ش� � ��ه �أن يقر� أ فرويد قبل �أن يغرق في الجنون ،ف�إنه كان عليه
�أن يمتلك مقالتين �أو ثالثاً عن الغدد التنا�س� � ��لية أ
للنقلي�س ،والخاليا الع�ص� � ��بية لجراد البحر،

�أو المنظومة الع�ص� � ��بية أ
لل�سماك ،وال �شيء يمكن �أن يجعل نظرية الن�سيان ممكنة مثالً -دون
الحديث عن �إلخ ...هذا هو �إذن فرويد ال�سابق لنيت�شه على الرغم من كل منطق �أولي ،في حين
�أن الفطرة ال�سليمة ت�ستنتج بب�ساطة �أن فرويد نيت�شوي.

ال�سم في الع�سل :يختم فرويد اغتياله عبر نوع من الحركة الودية :مع ذلك ،كان نيت�شه
�س ُّ
َد ُّ
يحمل في داخله ا�ستبطاناً على درجة من النادر الو�صول �إليها� ،أو ال يمكن الو�صول �إليها �أبداً،

�أو على ا ألقل لم ي�ص� � ��ل �إليها �أي �ش� � ��خ�ص -هل قر� أ فرويد �أوغ�س� � ��تان Augustan؟ �أو مونتين
عتمد على
Montaine؟ �أو رو�س� � ��و؟ نعتقد �أن البادرة الجيدة يمكن �أن تُنقِ ذ الموقف قليالً .ال يُ َ
يقرر فرويد ،في الحقيقة� ،أن نيت�ش� � ��ه ،وعلى الرغم من هذه النقطة الجيدة ،لم يح�ص� � ��ل
ذلكِّ :
على ما هو خا�ص وفرداني ،وما ح�ص� � ��ل عليه من يقينيات ال قيمة لها �إلاّ لديه .بعبارة �أخرى:

ال يوجد �شيء مهم .في المقابل ،فرويد اكت�شف حقائق كونية.

ُع ِق� � ��د م�ؤتمر للمحللين النف�س� � ��انيين في فيمر ف� � ��ي (1911 /9 /22 – 21م) .زار اثنان من
الحا�ضرين� ،سا�ش وجونز� ،شقيقة نيت�شه .لم يكن للحج �إلى �إليزابيت فور�ستر -نيت�شه �أن يتم دون

مباركة فرويد الذي لم يَ ُزر (الفيال) .هكذا �إذن ،يزور اثنان من المب�شّ رين بالفرويدية �إحدى �أكبر
المز ِّورات في التاريخ! في الحقيقة ،فعلت هذه المر�أة كل �ش� � ��يء كي تر�س� � ��ل �أخاها �إلى �أح�ضان
اليذاء ،وحتى �ص� � ��دور �إرادة القوة،
اال�ش� � ��تراكية الوطنية عبر التزيي� � ��ف وا ألكاذيب والرغبة في إ

المز ّيف جيداً� ،أخذ �ش� � ��ك ً
معاد لل�سامية ،وداعية حرب ،وقومي
ال
مخ�ص�صاً لبناء �أ�سطورة نيت�شه ٍ
َّ

برو�سي ،وداعية للجرمانية ،ويحتفي بالعنف والوح�شية وفقدان ال�شفقة� -صورة �شقيقته...
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هذه هي �إذن المر�أة التي خ�ض� � ��ع لها فرويديان ليق ِّدما المديح والبخور مع مباركة فرويد.
حمل �إيرن�ست جونز كالم الم�ؤتمر� .إنه يعترف بالتقارب الفكري بين فرويد ونيت�شه .هل جاءت
لحظة الم�ص� � ��الحة؟ هل حلَّ فرويد ،في النهاية ،م�ش� � ��كلة هذا ا ألب الفل�س� � ��في عبر االعتراف

المقد�س للتحليل النف�سي �إلى �أخت الفيل�سوف التي جعلت هذا
ب�أبوته؟ في وقت تقديم الج�سد
َّ
المخا�ض الغريب ممكناً ،كان فرويد يلتقي بـ(لو �سالومي) في فيمر( .لو �سالومي) هي المو�ضوع
الخيالي للفيل�س� � ��وف ،وم�ؤلِّفة � أ َّول كتاب حقيقي �أظهر ال�س� � ��مة ال�سيرية الذاتية والوجودية لعمل
المف ِّكر ،وكذلك العدوة اللدودة إلليزابيت التي تحمل تجاهها حقداً قات ً
ال أل�س� � ��باب ِعدة ،منها

ا أل�ص� � ��ل اليه� � ��ودي لهذه اللوثرية المته ّتكة ال ُـمذ ِنبة في دفع �ش� � ��قيقها �إل� � ��ى المنحدر (الخيالي)
ألخالقها ال�سيئة.

ي�ؤ ِّكد �ش� � ��ور وجونز التقارب الفكري بين نيت�ش� � ��ه وفرويد ،وهو اعتراف ُمثقل بالمعاني لدى
رجل ف ََعل الم�ستحيل كي ي�ؤ ِّكد العك�س� .إننا نجهل ماذا كان ر�أي فرويد بهذه المبادرة� ،إذا كان
قد �أثارها وت�س� � ��امح معها ،وماذا عرف عنها ،وما الذي كان ينتظره منها ،وماذا كانت �أ�س� � ��بابه
تخيل �أن مثل االعتراف لم يكن
الحقيقية ودوافعه إ
ال�س� � ��تراتيجية �أو التكتيكية ،ألن� � ��ه ال يمكن ُّ
مدفوعاً بتوقع كبير ي�س ِّوغ ما يمكن �أن يربط فرويد ببادرة ذات تبعية فكرية� .إنها �أحجية.

�إليزابيت فور�س� � ��تر ه�س� � ��تيرية معروفة ،معادية لل�س� � ��امية �إلى �أعلى درجة ،وامر�أة �شريرة،
و�شخ�ص� � ��ية �س� � � ّ�يئة ،كان عليها �أن تنظر بغرابة �إلى التكريم القادم �إلى منزلها من ممثّلي هذا
العلم اليهودي ،والذي يمكن �أن يم ِّثل لديها قمة الف�س� � ��اد ا ألخالقي والفكري .من جهته ،وجد

فرويد �أن الح�ض� � ��ور اليهودي الكبير ،في التحليل النف�سي� ،إ�شكالي ،وكان يرغب ،مع يونغ ،في
عد كي ينت�شر في الكون كله.
�أن يجد غطاء «�آر ّياً» ]الكلمة له[ لهذا الفرع المعرفي الجديد ال ُـم ّ
الطار؟ ال �أحد يعرف...
هل تدخل هذه الزيارة �ضمن هذا إ

ف� � ��ي نهاية حياته ،وبعد �أن �أ�ص� � ��بح معروفاً عالمياً ،كتب فرويد ر�س� � ��الة �إل� � ��ى �أرنولد زويغ
 Arnold Zweigبتاريخ (« :)1934 /5 /11في �ش� � ��بابي ،كان (نيت�شه) يم ِّثل لي النبل الذي كان
تعرف �إليه في �إينغادين،
لي .كان �أحد �أ�ص� � ��دقائي ،الدكتور بانيث ،قد َّ
بعيد المنال بالن�س� � ��بة �إ ّ
وكان معتاداً على الكتابة لي عن �أ�شياء كثيرة عنه» .ما الذي يعنيه تعبير (�أ�شياء كثيرة)؟ غالباً،

ما كان ي�ش� � ��غل فكر نيت�ش� � ��ه في هذا الوقت� :إعادة تقويم القيم؛ الج�سد ال ُـمطابق لعقل عظيم؛
«الهو» (مفهوم �أ�سا�س� � ��ي للمقولة الفرويدية الثانية) بو�ص� � ��فه �أمراً حا�سماً في الوعي؛ الطبيعة
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القاهرة ف� � ��ي �إرادة القوة؛ نقد ا ألخالق اليهودية -الم�س� � ��يحية المهيمنة؛ دوره في �إنتاج القلق
المعا�ص� � ��ر والب�ؤ�س الجن�س� � ��ي؛ طروحاته عن الخطيئة في �أ�ص���ل أ
الح�سا�س بالذنب،
الخالق؛ إ
تتغير كثيراً في التحليالت الفرويدية.
ت�أنيب ال�ضمير وغير ذلك من ا أل�شياء التي لم ّ

اعترف �أرنولد زويغ نف�س� � ��ه لـ(فرويد) برغبته في كتابة عمل عن انهيار نيت�ش� � ��ه� .أرفق مع هذا
الطلب ،م�س� � ��ودة �أولى ،وتلقى دعوة �إلى التخلي عن هذا الم�شروع .بخ�صو�ص هذه الق�صة ،يروي
�إيرن�س� � ��ت جونز �أن فرويد ن�ص� � ��ح زويغ بالتخلي عن هذا أ
المر «على الرغم من �أنه يعترف بعدم
معرفته بدقة أ
لل�س� � ��باب» .يمكن تخ ّيل �أن النبل النيت�ش� � ��وي ال�ش� � ��هير ،الذي بدا له في �شبابه غير
ممكن ،يذ ِّكر بعلم نف�س الثعلب في حكاية الفونتين الذي لم يكن قادراً على الو�ص� � ��ول �إلى العنب
ال �أعلى لي ،لكنه مرتفع جداً
يج�سد نيت�شه مث ً
فيبتعد عنه بذريعة �أنه �أخ�ضر كثيراً (غير نا�ضج)ِّ .
على تلميذ غير قادر على االرتفاع �إلى م�ستواه ،فهل لهذا يحرق ما يع�شقه؟ الفر�ضية تغريني...

الفرويدية ،هل هي نيت�شويه؟
إلي«.
»كان نيتشه يم ِّثل لي في شبابي النبل الذي كان بعيد المنال بالنسبة ّ
فرويد ،رسالة إلى أرنولد زويغ1934 /5 /11( ،م).

يمكن فهم مقاومة فرويد ل�ش������خ�ص يدين له كثيراً على ا ألرجح! بالن�سبة �إلى فرويد،
ظهر فيها موهبة كبيرة
�إن كونه ابناً لـ ،...ومديونيته ب�شيء تجاه �أب ،ي�ضعانه في حالة نف�سية يُ ِ
في القتل� .إن االعتراف بف�ضل �شوبنهور �أو نيت�شه م�س�ألة �أكبر من قدرته الليبيدية .وعليه ف�إن
عدداً من المفهومات الفرويدية تمر اليوم بلغة م�ش� � ��تركة تنه�ض غالباً على عمل عالمي مدع ٍّو
�إلى �إخفاء ا�ستيالء فرويد على ا ألداة الفكرية النيت�شوية.
�إذا كان يج� � ��ب ت�ص� � ��ديق المحلِّلين الذي� � ��ن رافقوا فرويد في اللقاءات ف� � ��ي رابطة التحليل
نقدم ما ورد في كالم فرويد وهو يعود �إلى نيت�شه :ا أل�سباب الجن�سية
النف�س� � ��ي ،ف�إنه يمكن �أن ِّ
للع�ص� � ��اب ،ودور كبت الغرائز في بناء الح�ض� � ��ارة والثقافة والفن وا ألخ� �ل��اق ،ومنطق التفريغ
ُ
والنكار وان�شطار ا ألنا ،والهروب �إلى المر�ض ،والج�سدانية،
النف�سي ،و�إ�س� � ��تراتيجيات الكبت ،إ
والمنب� � ��ع الالواعي للوعي ،و�أهمية اال�س� � ��تبطان ف� � ��ي �إنتاج الذات ،ونقد ا ألخالق الم�س� � ��يحية
الح�سا�س بالذنب وت�أنيب
المهيمنة الم�س�ؤولة عن توليد �أمرا�ض فردية وجماعية ،والعالقة بين إ
ال�ض� � ��مير والتخلي عن الغرائز .ت�س� � ��تند هذه القائمة �إلى �أقوال المحلِّلين النف�سانيين �أنف�سهم
الذين رافقوا فرويد نف�سه.
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تكف� � ��ي هذه القائمة إلظهار �إلى �أي مدى الفرويدية هي نيت�ش� � ��وية .لنذ ِّكر العقول الجامدة
تتحدد بو�صفها ا�ستعادة خال�صة وب�سيطة ألفكار نيت�شة كلها (العودة ا ألبدية،
�أن النيت�ش� � ��وية ال
َّ

الن�سان الخارق مثالً) ،و�إنما الفكر انبثق من الحقل الفل�سفي النيت�شوي.
نظرية �إرادة القوة �أو إ
ل� � ��ن نجد �ش� � ��يئاً لدى فرويد عن �إعادة تدوي� � ��ر نظرية العودة ا ألبدية نف�س� � ��ها� ،أو عن دور الفن
المو�سيقي في بناء ح�ضارة جديدة.

�سي�ش� � ��مل بحثنا �أي�ض � � �اً التف�ص� � ��يل الدقيق لما يدين به الال�ش� � ��عور الفرويدي إلرادة العالم
بو�ص���فه إ�رادة وتمث ً
ّ�ل�ا ل�ش� � ��وبنهور� ،أو ( إ�رادة القوة) ،وم���ا وراء الخير وال�ش���ر .هذه القوة العمياء
للرادة الحرة ،وت�ؤ ّ�س�س
التي تفر�ض قانونها وتهيمن ،لدى الفال�سفة الثالثة ،وتد ِّمر كل �إمكانية إ
م�أ�ساوية ال�ضرورة ،وتنتِج كثيراً من الت�شعبات التي توجد فيها اختالفات حول مو�ضوع محتمل،
ظهر ،بطريقة �أخرى ،كيف تكون الفرويدية نيت�ش� � ��وية ،و�سيعطي الحق آلدلر
هذا هو الذي �س� � ��يُ ِ
الذي �أعلن بب�صيرته هذا الن�سب ونطق به ،وهو الن�سب من �شوبنهور �إلى فرويد مروراً بنيت�شه.

لكن هذا مجال م�ستقل ب�صورة كاملة.

يو�ضح فرويد �أطروحة
يهدف طريق �آخر -وهذا هو مو�ضوع هذا الكتاب� -إلى فح�ص كيف ِّ
نيت�ش� � ��ه التي بموجبها تكون كل فل�سفة اعترافاً �س� � ��يرياً ذاتياً لم�ؤلِّفها� .إنني �أفتر�ض �أن ال�سبب
ا أل�سا�سي إلنكار فرويد لنيت�شه موجود هنا .يريد فرويد تجاهل ما كان يعرفه �سابقاً :وهو �أنه
بو�ص� � ��فه فيل�سوفاً ،وهو كذلك وكان كذلك دائماً � ،أ َّ�س� � ���س ،باالعتماد على نف�سه فح�سب ،نظرة

�إلى العالم كي يُنقِ ذ نف�س� � ��ه .من الم�س� � ��تحيل ،بالن�س� � ��بة �إلى فرويد ،القبول بهذا الو�ضوح الذي
يناق�ض ،ب�ص� � ��ورة جذرية ،رغبته ال ُـمعل َنة بالوقوف على �أر�ض علمية للدليل والبرهنة ،والمنهج
التجريبي ،وفرا�ش المخبر ،والمالحظة العيادية والعامة .تبحث ِ�س� � ��هام فرويد عن �إ�صابة قلب
الهدف النيت�شوي :كل فل�سفة تنبثق من �سيرة ذاتية.

واع للحاجات الفيزيولوجية ،تحت �أقنعة المو�ض� � ��وعية
لنقر� أ العلم ِ
المرح« :كل �إخفاء غير ٍ
والفكر والعقالنية الخال�ص� � ��ة ،قادر على �أخذ �أبعاد مخيفة -و�أت�س� � ��اءل غالباً �إلى حد ما ،بعد
تفكير� ،إذا لم تكن الفل�سفة ،حتى هذا الوقت ،تقوم على تف�سير للج�سد و�سوء فهم له»� ...أنكر
واع ،حاجاته الفيزيولوجية ،وا ّدعى المو�ضوعية.
فرويد ،ب�شكل غير ٍ

ي�أخذ الخداع والتمويه على هذه ا ألمور الوا�ضحة ،لديه ،منعطفاً غير م�ألوف .يك ِّون التحليل
النف�س� � ��ي تف�سيراً لج�س� � ��د فرويد -وال �ش� � ��يء �آخر ،لكن فرويد ي�ؤ ِّكد العك�س تحديداً :التحليل
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يف�سر ا ألج�ساد كلها �إلاّ ج�سده .يم ِّثل التحليل النف�س� � ��ي ،بالن�سبة �إلى العين الدقيقة،
النف�س� � ��ي ِّ
المحرمة؛ �إنه يريد ،و�أوالً
القراءة الذاتية لم�أ�س� � ��اة وجودية �شخ�ص� � ��ية مطبوعة بخاتم الرغبة
َّ

بالن�سبة �إلى فرويد بالت�أكيد� ،أن يك ِّون نظرية علمية لعالَم الغرائز والحياة النف�سية الجماعية.
محرم؛ فرويد را�شد ِّ
ينظر لعالمية
ولقول ذلك بب�س� � ��اطة :فرويد طفل يرغب في �أمه با�ستيهام
َّ
عقدة �أوديب المزعومة .نيت�ش� � ��ه يعطي مفتاح هذه المغامرة لكل �شخ�ص .فرويد لم يكن يريد

فاع
�سماع الحديث عن هذا المفتاح ،وهو يعلم �أنه يفتح غرفة مظلمة ممتلئة بجرذان ُمنهكة ،و� أ ٍ
�شر�سة ،وح�شرات ِنهمة.
ِ
لنق� � ��ر� أ م���ا وراء الخي���ر وال�ش���ر (الباب ا ألول�� � �� ،ص�« :)5.إن الذي يدفعن� � ��ا �إلى عدم �إعطاء
الفال�س� � ��فة ،في مجموعهم� ،إلاّ نظرة يختلط فيها الحذر بال�سخرية ،لي�س اكت�شاف -في نهاية
المطاف -كم �أنهم بريئون ،وكم من المرات �أخط�ؤوا وتاهوا وب�س� � ��هولة كبيرة ،وباخت�ص� � ��ار� ،أي
عمل �ص� � ��بياني هو عملهم؛ وعلينا �أن نرى غياب ال�ص� � ��دق وهم يقيم� � ��ون حفلة جماعية بريئة،

ويعتر�ض� � ��ون ب�شدة على الم�س ،حتى لو من بعيد ،بم�شكلة �صدقيتهم� .إنهم يت�صرفون كلهم كما
�صاف وبارد
لو �أنهم اكت�ش� � ��فوا �آراءهم الخا�صة واكت�سبوها عبر الممار�سة التلقائية لديالكتيك
ٍ

وثاب� � ��ت بقدرة �إلهية (بخالف المت�ص� � � ّ�وفة من الطبقات كلها ،والذي� � ��ن هم� ،أكثر نزاهة وبالدة،
و�أكث� � ��ر حديثاً ع� � ��ن �إلهامهم) ،في حين �أن ما يتح ّدثون عنه غالباً ه� � ��و ت�أكيد اعتباطي ،وفكرة
وم ِّر َرت بعناية فائقة عبر
غريبة ،وحد�س ،وغالباً �أي�ض � � �اً هي �أمنية غالية جداً ،لكنها �س� � ��امية ُ

ُمنْ ُخل ،ويدافعون عنها بحجج اخترعوها بعد جهد جهيد .كلهم ،مهما كان موقفهم ،محامون،
والمعمدة من قبلهم على �أنها حقائق».
وغالباً مدافعون مراوغون عن �أحكامهم الم�سبقة،
ّ

�إنه ن�ص مخيف ومهم ،ن�ص ثوري في تاريخ الفل�سفة ،ألنه ،وللمرة ا ألولى ،يعلن �أن «الملك
يدعي الفيل�سوف �أنه ي�ستند �إلى العقل الخال�ص ،ويتبنى ا�ستخدام
عار»،
ٍ
ويف�ص� � ��ل في اللوحةَّ :
ِّ

ويدعي المو�ض� � ��وعية ،وم� � ��ع ذلك هو يعمل بالحد�س مثل المت�ص� � � ّ�وفة؛ �إنه يطرح
الديالكتيكَّ ،
حر ،في حين �أنه يخ�ض� � ��ع إلرادة القوة ،وهي قوة
�أطروحاته ً
بناء على نزوات؛ وهو يعتقد ب�أنه ٌّ

�أقوى من الذي يقودها �إلى حيث يريد؛ ويقول �إنه �سيد نف�سه ،لكنه ي�سرح كعبد وخادم لغرائزه،
و�أمنياته ال�سرية ،وطموحاته الداخلية .هل هذا هو ما ي�سميه حقائقه؟ �إنها �أحكام م�سبقة...
ال ي�س� � ��تطيع فرويد �سماع هذا الخطاب ،وال يريد �س� � ��ماعه .ق�سم منه يعلم �أن نيت�شه يقول
الحقيقة ب�ش� � ��كل عام وب�شكل خا�ص؛ والق�سم ا آلخر يُ�ص� � � ّ�ر على �إقناعه بما يناق�ض هذا .هذه
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الحرك� � ��ة الدائمة من الجذب والدفع متجذِّرة في هذه الحقيقة المكتوبة في كتب الفيل�س� � ��وف
بالت�أكيد ،وكذلك في الخطاب الذي تعر�ض� � ��ه (لو �س� � ��الومي) في كتابها ،والذي نقله �إلى فرويد
تحدث عنه فرويد ثالث مرات في تف�سير الحلم
الدكتور بانيث ،وهو �صديق
متوحد (�إينغادين) َّ
ّ

بو�صفه �صديقاً .هذا �إذا لم نتحدث عن اجتماعات رابطة التحليل النف�سي� ،إذ ال ي�ستطيع �شرح
الن�سان» تج ُّنب هذه ا ألطروحة التي طُ ِّو َرت على مدى �صفحات الكتاب.
«هذا هو إ

بناء على ذلك� :إما �أن نوافق على حقيقة ما ي�ؤ ِّكده نيت�شه ،وندين �أنف�سنا بالمفرد والخا�ص،
ً
�أي �إ َّن الفيل�سوف �إذن فنان مثله مثل الفنانين ا آلخرين ،ومولع بالجمال ،و�أديب؛ و�إما �أن نطعن

النكار .فوق ذلك ،نتبنى موقفاً مناق�ض � � �اً ،كهذا الموقف« :ما كتبه نيت�ش� � ��ه
ونرف�� � ��ض ونمار�س إ
ثم ،ال عالقة لي
�ص� � ��حيح ،لكنه ال يخ�ص �إلاّ الفال�س� � ��فة؛ وعليه ،ف�أنا محلِّل نف�سي وعالم؛ ومن َّ
طبق نيت�شه عليهم منهجه
بهذا التحليل� .أقبل �س� � ��بينوزا �أو كانط� ،إن لم يكن �أفالطون ،والذين َّ
بق�سوة جذّابة ،لكن ال �أقبل كيبلر �أو غاليلي �أو داروين� ،أو� ...أنا نف�سي»!

عال وبو�ضوح �أنه لي�س فيل�سوفاً ،و�أنه ال يحب الفل�سفة ،و�أنه رجل علم.
يُع ِلن فرويد ب�صوت ٍ
وعليه ،ف�إن مخترع التحليل النف�سي لي�س �أكثر علمية من �شك�سبير �أو �سرفانت�س ،كي نذكر اثنين

يدعي
من ك ّتابه
ّ
المف�ض� � ��لين� .س� � ��واء �أعجبه ذلك �أم لم يعجبه� ،إن فرويد فيل�سوف ي�ش ِّكل حقائق َّ
�أنها كونية عبر حد�سه� .إنه يف ِّكر انطالقاً من ذاته ،مع �سالمه ال�شخ�صي في خط الت�سديد .تنبع
نظريته من اعترافه ال�سيري الذاتي ،وهذا من ال�سطر ا ألول في عمله حتى ال�سطر ا ألخير .كان

يدعي �أنه
فرويد ،ب�صورة �شخ�صية ودائماً ،مكتئباً من هذا العجز عن ر�ؤية ما في نف�سه والذي َّ
طور نظرياته على
ثم َّ
وجده لدى ا آلخرين ،وي�شرح ما الذي يح ِّدد الفل�سفة -تقديم ر�ؤية للعالَم؛ ّ
مدى �أكثر من ن�صف قرن عبر اقتراح ر�ؤية للعالَم ،لكنه ال يريد خا�صة �أن يكون فيل�سوفاً!

فرويد قر� أ كثيراً ،وال �س� � ��يما الفل�س� � ��فة ،لكن و ألنه ال يريد �أن يق� � ��ول ماذا ومتى ،وما الذي
اعتمد عليه ،والم�ص� � ��ادر ،والت�أثيرات ،وعالقاته مع هذا المفكِّر الكبير �أو ذاك المفكِّر� ،أو مع
هذا الفكر العظيم �أو ذاك الفكر ،ف�إنه يجب علينا اللجوء �إلى علم ا آلثار ،فنبحث في كل مكان،
عما هو ظاهر ،ونقتفي ا ألثر ،ونلج�أ ،ب�ص� � ��ورة خا�ص� � ��ة� ،إلى ا ألوراق التي يبدو �أن الفيل�س� � ��وف
َّ

فرويد ا�ستعارها من الفل�سفة كي يك ِّون نظرته عن العالَم مغطاة بمالب�س علمية جميلة.

من �أجل �إظهار كيف �أن ال�س� � ��يرة الذاتية موجودة في �أ�ص� � ��ل الفكر �أو المفهومات� ،سنختبر
نموذجاً من مفهوم من ابتُكِ ر برعايته من �أجل ت�س� � ��ويغ رف�ضه للفل�سفة والفال�سفة� .سنرى هنا،
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كم� � ��ا في مكان �آخر ،وبعبارة �أخرى لديه كما لدى ا آلخرين جميعهم ،ب�أن المفهوم ال يهبط من
�سمى الذاكرة
ال�سماء ،لكنه ينبع من ج�سد من �أجل ت�سويغ ديناميكياته الدافعية .هذا المفهوم يُ ّ
الخفية .ربما �س� � ��نفهم ،في �ض� � ��وء معرفتنا بما يغطيه ،كم �أن هذا المفهوم ينبثق من ال�س� � ��يرة
ّ
آ
أ
أ
الذاتية �كثر من �ي مفهوم �خر.

ظهرت الكلمة في عمل ن�ش� � ��ره فرويد ب�شكل وا�ض� � ��ح ،وكذلك �أي�ضاً في ر�سالة �إلى دوريون

م�ؤ َّرخة بتاريخ (1938 /10 /7م) .في الحقيقة ،الذاكرة الخف ّية موجودة في تحليل مع نهاية
وتحليل دون نهاية عام (1937م) ،من �أجل دعم تحليل �أ�صل دافع الحياة ودافع الموت ،وهما

مفهوم� � ��ان دخال عام (1920م) في ما وراء مب���د� أ اللذة في الوقت الذي كان فيه فرويد يقترح
�إعادة �صياغة منظومته الت�صنيفية للدوافع.

يه� � ��دف الدافع ا ألول ،في العمل الفرويدي� ،إل� � ��ى المحافظة على الحياة والمحافظة على
ان�س� � ��جام الجوه� � ��ر الحي ووحدته ووجوده؛ ويه� � ��دف الدافع الثاني �إلى تدمي� � ��ر الدافع ا ألول،

والع� � ��ودة �إلى الحالة ال�س� � ��ابقة قبل الحياة ،بعبارة �أخرى� ،إلى الع� � ��دم .كما �أن العمل الفرويدي
ي�س� � ��مي �أي�ض � � �اً ما تدعوه �إحدى تلميذاته ،بربارا ل� � ��و ،مبد� أ النيرفانا ،وهو تعبي� � ��ر � ُأعيد �َ أ ْخذُه

بمعرفت� � ��ه دون ذك� � ��ر خا�ص لم�ؤلِّفه� .أظهر فرويد مفاج�أته وهو ي�ش� � ��رح ،لدى حديثه عن ثنائية
قدم
إ
اليرو�� � ��س( /)2التاناتو�س(� ،)3أن �أمبادوقلي�س دو �أغريغنت� � ��وم(َّ Empedocle d,Agrigente )4

قبله نظرية م�شابهة �إلى حد ما.

�ص� � ��اغ فيل�س� � ��وف �أغريغنتوم هذه الفر�ض� � ��ية في القرن الخام�س قب� � ��ل الميالد ،ويروي في
ق�ص� � ��يدته العظيمة عن الطبيعة �أن كل �ش� � ��يء يمكن �إرجاعه �إلى �ص� � ��راع بين الحب والحرب،
وهما قوتان فاعالتان في العنا�صر ا ألربعة المك ِّونة للواقع .القوة ا ألولى تجمع ا ألجزاء؛ والقوة

يتكون الواقع من التناوب الم�س� � ��تمر بين هذه الدوافع الخا�ص� � ��ة بحركة
الثانية تفكِّك الخليطّ .
العالَم .هل يمكن �أن تدين النظرية الفرويدية لدافع الحياة ودافع الموت �إلى الن�ص الفل�س� � ��في
الجابة �إذا كان قد قر�أه �أم ال ،لكنه ي�ش� � ��ير �إلى �أنه وجد نظريته
ألمبادوقلي�س؟ يتج َّنب فرويد إ
الغريقية»� .إنه يتابع مدح المواهب
لدى «�أحد �أكبر الرموز وا ألكثر �أهمية في تاريخ الح�ضارة إ
يبجله معا�صروه بو�صفه �إلهاً»...
اال�ستثنائية لهذا الرجل «الذي ِّ

لم تل َق هذه النظرية ،في ذلك الوقت ،ت�أييد جماعة التحليل النف�سي .لم يكن فرويد يحب
�أن يعار�ضه �أحد .من هنا ف�إن فرحه انفجر في يوم مهم حينما ا�ستطاع معار�ضة هذه المقاومة
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للجماعة بعبقرية فيل�س� � ��وف قبل �س� � ��قراط كان قد فكَّر بال�شيء نف�سه الذي فكَّر هو فيه .فمن
جهة� ،أعجز الجوقة التحليلية النف�سية غير القادرة على فهم موهبته؛ ومن جهة �أخرى ،اكت�سب

دعم �أمبادوقلي�س الذي ا�ستطاع ،بقليل من الحظ� ،أن يكون هو فرويدياً �أي�ضاً ،على الرغم من
الفارق التاريخي.

كان فروي� � ��د قوي � � �اً بدعم �أمبادوقلي�س ،وكان م�س� � ��تعداً تقريباً لت�أكي� � ��د هوية نظريات مفكِّر
�أغريغنتوم ونظرياته .لكن ا ألمر م�س� � ��تحيل .ال مجال للمقارنة مع فيل�س� � ��وف �أو فل�سفة .يوجد،

«الغريقي تخييل كوني ،في حي� � ��ن �أن نظريتنا تكتفي بتبني
�إذن ،اخت� �ل��اف كبير� :إن نظري� � ��ة إ
قيم� � ��ة بيولوجية» (�ص .)261ها نحن ،من جديد �إذن ،على �أر�ض معروفة :فمن جهة ،الحد�س
والخيال؛ ومن جهة �أخرى ،العلم! هنا �أمبادوقلي�س ،وهناك فرويد� .أو �أي�ض � � �اً ،في ا ألم�س �شعر
حلم اليقظة؛ واليوم عقيدة الحقيقة.
ه� � ��ل قر� أ فرويد �أمبادوقلي�� � ��س؟ �إذا كان الجواب نعم ،فهل ا�س� � ��تفاد منه فكرياً عبر تكييف

نظرية ما قبل �س� � ��قراط حول ال�ص� � ��راع بين الحب والحرب مع نظريته حول الدافعين االثنين؟
�حي ،عن طيبة خاطر ،بهذا الت�أكيد ،ب�شرف
لنقر� أ حول م�س � � ��ألة �أ�س� � ��بقية هذه النظرية�« :أ�ض� � � ّ
ا أل�صالة ،وال �سيما �أنني ال �أ�ستطيع �أبداً ،ب�سبب حجم قراءاتي في �شبابي� ،أن �أ�ؤ ِّكد بدقة �إذا لم
الخفية» (�ص.)260
يكن ابتكاري المزعوم �إعادة �إنتاج للذاكرة
ّ

ثم بُعث
تح� � � ِّ�دد الذاكرة
الخفية هنا� ،إذن ،إ
ّ
الخفاء غير الواعي لمرجع اكتُ�س� � ��ب بالقراءةّ ،
من جديد في لحظة غير متوقعة لدى �صياغة نظرية يُ ّدعى خروجها ح�صراً من ذهنه ال ِبكر.
ال ي� � ��رى ِّ
منظر عمل الالوعي �ض� � ��رورة للتحلي� � ��ل �أكثر قبل هذا المفه� � ��وم الجميل الم�أخوذ من
تي� � ��ودور فلورنوي  ،Theodore Flournoyوهو مفهوم عملي جداً ربما لت�س� � ��ويغ ما قر�أناه ولم
نعد نتذكّره ،وب�سبب فقدان الذاكرة ،ف�إن قيمة هذا المرجع القديم ت�ساوي �صفراً في ا�ستيعابه
المعا�ص� � ��ر! يذ ِّكر م�ؤلِّف علم النف�س المر�ضي فرويد ب�أن الن�سيان يقيم عالقة حميمة جداً مع
يهدد ابنه بالخ�صي
الالوعي ،و�أن وراء هذا النوع من المغامرة يرت�س� � ��م دائماً ظل �أوديب ،و� أ ٌب ِّ
ب�سكين� ،أو � أ ٌّم لدى ابنها رغبة في النوم معها.
من هنا ،ي�ص� � ��بح من ال�ص� � ��عب تحديد الم�صادر الفل�س� � ��فية لفكر فيل�سوف ال يريد �أن يكون
الخفية� .إليكم
ويدعي �أنَّه رجل علم! لكن القرائن الثقيلة ت�ضغط ب�شدة على الذاكرة
فيل�سوفاً َّ
ّ
قائمة باال�س� � ��تعارات المحتملة من عالَم الفل�س� � ��فة القديم فح�سب� :أمبادوقلي�س ونظريته حول
ثنائية الحب /التدمير ودوافع الحياة /دوافع الموت ،كما ر�أينا؛ القاعدة ا ألنطولوجية لـ«اعرف
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نف�س� � ��ك بنف�سك» ال�س� � ��قراطية و�ضرورة اال�س� � ��تبطان ،ثم التحليل الذاتي في بناء الذات؛ وجود
مقاطع ِعدة مت�شابهة بين مفتاح أ
الحالم ألرتيميدور  Artemidoreوالطريقة الرمزية لتف�سير
أ
الح�ل�ام ،على الرغ� � ��م من �أن فرويد يرف�ض ذل� � ��ك؛ ف�إن تقنية �أنتيف� � ��ون دو �أثينا Antiphon
 d,Athenesف� � ��ي عالج ا ألمرا�ض عبر جعل المر�ض� � ��ى يتكلمون ،ث� � ��م تركهم ،بعد ذلك ،إلراحة
وعيه� � ��م تتقاطع مع الطريقة التحليلية ال�ش� � ��هيرة للعالج عبر ال� � ��كالم المتح ِّول؛ ونظرية ثنائي
الجن�س في خطاب �أر�سطوفان في الم�أدبة ألفالطون تتقاطع مع النظرية الفرويدية في ثنائية
الجن�س� .إذ يذكر فرويد هذا الم�صدر في كتابه «ثالث مقاالت في النظرية الجن�سية».
لننتقل �إلى معا�صري فرويد .اال�ستعارات من العلماء غزيرة ،و�أعمال (هنري ف� .إيلينبرجر
 Henri F. Ellenbergerفي تاريخ اكت�ش���اف الالوعي ،وفرانك ج� .سولوي Frank J. Sulloway

تو�ضح الت�سل�سل ،ونقاط العبور،
عالم �أحياء للروح) ،ثقيلة وحا�سمة ،وهي ِّ
خا�ص� � ��ة ،في فرويد ِ
ظهر تجذُّر فرويد �ضمن
والت�أثيرات المخفية ،والمادة ال ُـم�س� � ��تخ َدمة �إيجاباً �أو �س� � ��لباً ،وكل ما يُ ِ
خليط فكري ،اجتماعي ،فل�سفي ،وكذلك ت�شريحي ،ن�سيجي ،فيزيولوجي ،بيولوجي ،كيميائي،
م�ضن وطويل من المالحظة
فيزيائي ،ع�ص� � ��بي ،ويف ِّند �أ�س� � ��طورة عالم يُكاف� أ بالنعمة بعد عمل
ٍ
العلمية و�أكثر ا ألوقات على نف�سه هو.
نعود �إلى نيت�ش� � ��ه ،ونترك جانباً ما كان قد قيل �س� � ��ابقاً� .سن�ضيف �أولئك الذين لم يظهروا
في زمنهم ،وهم رفاق الطريق ا ألوائل للمحلِّل النف�س� � ��ي .يدعو نيت�شه في ما وراء الخير وال�شر
بو�ض� � ��وح �إلى «علم نف�س أ
للعماق» لم ي�س� � ��بق له مثيل ،ولم يُ َر قط ،ويجب البحث عنه والعثور
عليه� ،أو «اختراعه» .فهل �سيكون «علماً للت�شكُّل ونظرية عامة إلرادة القوة» (�ص -)12ولي�ست
له �أي عالقة مع التحليل -النف�سي الجامد للتحليل النف�سي؟

ال خا�صاً
يخ�ص�ص قط عم ً
�إذا جمعنا عدداً من ا ألطروحات المتناثرة للفيل�س� � ��وف الذي لم
ِّ
لهذه الم�س�ألة ،ف�إننا �سنجد عدداً من الفر�ضيات والبديهيات والت�أكيدات والطرائق وا آلراء التي
تعود �إلى الظهور ،بعد ذلك ،في عمل فرويد ب�سحر �ساحر بعد �أن جرت عليها بع�ض التغييرات.
تت�صرف كنمط نف�سي عن ال�صورة ا ألنثوية
والن�س���اني جيد ًا :فكرة �أن ا ألم
الن�س���اني إ
هكذا ،في إ
َّ

التي ي�ص� � ��وغ كل رجل ،انطالقاً منها ،عالقته بالجن�س ا آلخر ت�ش� � ��ترك مع فكرة ا ألم بو�ص� � ��فها
المو�ض���وع أ
الول لال�س���تثمار الليبي���دي؛ والت�أكيد الذي بموجبه يج� � ��ب علينا اختراع �أب �إذا لم

يكن لدينا �أب جيد ت�ش� � ��ترك مع فكرة المثل أ
العلى أ
للنا لدى فرويد؛ في هكذا تكلَّم زراد�ش���ت،
مخفياً
ومالحظة �أن الحلم ي�ص� � ��در عن اقت�صاد اليقظة ،و�أن معنى كل واحد من ا ألحالم يكون
ّ
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فرويد ونيت�شه

�ض� � ��من الحياة اليومية للحا ِلم ت�ش� � ��ترك مع االقتراح الفرويدي للحلم حار�س الن���وم؛ في العلم
الوعي غرائزي ودافعي يبقى
المرح ،وكذلك �أي�ض � � �اً في ما وراء الخير وال�ش���ر :م�ص� � ��در الوعي
ِ
ٍّ
غير ممكن الو�ص� � ��ول �إليه عبر العلم يتقاطع مع العقيدة المعمارية لالوعي النف�س���ي؛ في �أ�ص���ل
أ
الخالق :الدور الديناميكي للن�سيان بو�صفه عام ً
ال للمحافظة على التوازن النف�سي ي�شترك مع
النظرية الفرويدية في الكبت؛ والعالقة بين ممار�سة المثال الزهدي وبناء هوية � أ َر�ضية يتقاطع
مع أ
للع�صاب؛ وتكوين الروح عبر عودة الغرائز �إلى نف�سها ت�شترك مع مقولتي
ال�سباب الجن�سية ُ
الممر�ض للح�ض� � ��ارة التي ،عبر ا ألخ� �ل��اق والدين ،تقمع الغرائز،
االقت�ص���اد الليبي���دي؛ والدور
ِ
وتد ِّم� � ��ر الحياة ،وتولِّد حاالت القلق الفردية والجماعية تتقاطع مع الدور القمعي للرقابة على
النا أ
الالوع���ي ،ث� � ��م ،لدى تغيير النموذج في المقول� � ��ة الثانية ،عمل أ
العلى عل���ى الهو من �أجل
تكوين أ
النا ،دون الحديث عن ال�سل�سلة التحليلية كلها في قلق في الح�ضارة؛ و�إ�شراك الت�ضحية
بالذات في اقت�ص� � ��اد �إنتاج الق�س� � ��وة ي�ش� � ��ترك مع فكرة العالقة بين الجروح النرج�س���ية و�أ�ص���ل
المازوخية؛ ومرونة الغرائز التي تُقمع هنا وتخرج من مكان �آخر بعد تحولها تتقاطع مع عقيدة
الت�س���امي؛ و�أخيراً في كتاب �ض���د الم�سيح :الحديث عن كره الج�سد والدعوة الم�سيحية للتخلي
ع� � ��ن الحي� � ��اة هنا وا آلن ،و�إنتاج العدمية ،ومر�ض الح�ض� � ��ارة الغربية تتقاط� � ��ع مع نقد أ
الخالق
الجن�سية المهيمنة ،ثم التنديد بالدور الفا�سد للديانات بو�صفها ُع�صاب ًا هو�سي ًا جماعي ًا ،وغير
الخفية المتعلقة
ذل� � ��ك من ا آلثار التي ي�ؤدي البحث فيها �إلى الو�ص� � ��ول �إلى الذاك� � ��رة الفرويدية
ّ
با ألر�ض النيت�شوية فح�سب.

الهوام�ش
( -)1من كتاب �أفول �صنم :الكذبة الفرويدية ،مي�شيل �أونفراي ،باري�س ،طبعة غرا�سي.2010 ،
اليرو�س :الميول والرغبات الجن�سية لدى فرويد ،وهو �إله الحب لدى الرومان .المترجم.
( -)2إ
الغريق .المترجم.
( -)3التاناتو�س� :إله الموت لدى إ

(� -)4أمبادوقلي�س :فيل�سوف يوناني في فترة ما قبل �سقراط ،مواطن في مدية �أغريغنتوم ،وهي مدينة يونانية
عد من�شئ فل�سفة نظرية العنا�صر ا ألربعة ،كما اقترح وجود قوى �أطلق عليها الحب والبغ�ض
في �ص� � ��قلية .يُ ّ
بو�صفها �سبباً لتمازج تلك العنا�صر.

¥µ
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الديـــوان
ال�شـــــعر:

¯
¯
¯
¯

عجيب ٌة دم�شقُ ...
لماذا و�أخواتها!
ابتهاالتٌ عند حدودِ هِ
ق�صيدتان

ح�سين عبد الكريم
�سعاد محمد
ميلينا عي�سى
نغوين مو�سى

ال�ســـــرد:

¯
¯
¯
¯
¯

يوم �سقطت ا أل�ستاذة
كوزيت
(متَّ �صلٌ الآن)
�ساعة الخم�سين دقيقة
الغمامة
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�ضحى مهنا
�آالء يا�سين دياب
فاطمة ح�سين
ق�صة :ميل كولمان
ترجمة :فريد إ��سمندر
فات�سالف ميخال�سكي
ترجمة� :أيمن �أبو ال�شعر
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عجيبةٌ
دم�شق...
ُ

ال�شـعـر...

ٌ
ُ
دم�شق...
عجيبة

أ� ُ
جمل من ُكح ِلها كح ُلها!!...
ح�سين عبد الكريم

هل تجو ُع العوا�صف ال�س ّيدة
يا َ
رغيف الهبوب،
وعي ال�شتا ْء...
أ�و نائ ٌم في الك�سل ُ
يف ُّر من لعنة القحط
طائ ُر الغيم ،وال�سما ْء
م�شاك�س والم�سا ْء
ي�شقى نها ٌر
ٌ
وتبقى عيونُ الن�سا ْء،
		
النعا�س
لي�س في و�سعها
ُ
َ
ال�ضري ْر كال�ضعفا ْء...
زهر ٌة ،في البقا ْء ،عا�شق ْة،
ت�شي ُل على كاهليها البقا ْء...
القطيع ُة متعب ٌة َ
مثل ال�ضج ْر،

لوال الن�سا ْء...
عط ُرهنَّ الذكي...
المواعي ُد البالغ ُة العاتية...
العهو ُد ال ُبلغا ْء...
ُيده�شنَ بالبها ِء البها ْء!!
..ليتَ عندي الكثي َر من أال�صابع...
كي أ� َّلم ال�ضيا ْء؟!...
َ
كيف تنتقين يا ُ
عي�شك المزدهر،
دم�شق َ
قمي�ص ِ
ال�صباح الحزينْ ...
زمان
في ِ
ِ
التواريخ الهبا ْء...
ّ
تر�شين كالقمح حكي ًا جمي ًال...
أالر�صف ْة أ�مومة «ال يموتُ ر�ضاها»

 -العمل الفني :الفنانة منى المقداد.
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عجيبةٌ
دم�شق...
ُ

الطفوالت ...ال�شقا ْء...
قوامي�س ُ
الخطا ،مايُثي ُر ا�شتها َء المعاني،
في
ِ
ركيك الغبا ْر...
في ِ
أ�ينَ الح�سانُ الق�صائد
لينت�شي ال�شعرا ْء؟!
�صدي ُقنا المطر مرتبك بالخجل،
كالمحب ّين ال�صغا ْر...
في الجبال البعيد ْة...
َتت ّقوى بالكروم الغيوم...
ك ُّل �شجر ٍة �آن�سة،
والدرو�س وا إللقا ْء!!
ُ
جنون الحنين ،بنا ٌء كبي ْر،
ال َّثواني ،في ِ
ُ
يعي�ش فيه الزمانُ الكبير،
منذ أ��شواقي العتيق ْة ،أ�� أس� ُل الغيماتْ ،
عن ع�شقها أال�شجا ْر...
يتر ّبى الغرام ...في دواوين العيونْ ...
ٌ
�ضفاف خ�ص ُرها أالنها ْر...
أ� ٌّم ال ُ
ت�شيخ في يديها الف�صول...
أ�والدُها أال�سرا ْر...
ُ
ال�ضيق والفقراء...
وجاعها
أ� ُ
ُتو ّزع ال ُك َ
حل على الق�صائد،
بمقدار غمزة...
في الكحل ،ال تنتهي أال�سما ْء...
الكالم
عن
أ�فت ُّ�ش في الرماد ِ
ِ
الدفات ُر الخبيثة
الـعــدد � 690آذار 2021

ال ُتجي ُد الوفا ْء...
في معاجم العيون
النبيلة ال نظر ٌة أ�رمل ْة
أ�و ُت َع�ساء...
الحب
أ� ُّيها المتعبونُّ :
كو ٌن من النبال ْء...
يحتاج َ
تمزيق ُعري المخاطر
ُ
أ
لل�صاب ِع المب�صرة،
الهواج�س...
كيال ت�شيب
ُ
ال�شتاء ال ُيبدِّ ل أ�مطاره بالي أ��س...
عند قلبه الجميل المزي ُد من العطا ْء...
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عجيبةٌ
دم�شق...
ُ

مزاج الكوانين مثق ٌل أ
بالمزج ْة
يقي�س خ�صره بز ّنار كانون..
ت�شرينُ ُ
ُ
ر�س الت�شارين ؟!...
يخيط َ
ثوب ُع ِ
لي�س ت�شتهي كالتقاليد..
َ
فهي ما ت�شا ْء...
ركام ال�سنينْ !
ما أ�ثقلك يا َ
�س ّي ٌد فنُّ العوا�صف لو ُز ُه والتينْ ...
عد ُم الثقة بالي أ��س واليائ�سينْ ...
واعدة ِثق ُة البراعم...
الطروب،
أ�ينُ الغنا ُء
ُ
يا بالبل!!...
ال نو ُّد العمى في التالحينْ !!
اجل�سد أ� ٌ
ُ
كاحلب
بد
ّ

حينَ تكونين ،على مقربة،
من /ب�ساتين /الحنين،
خ ِّبئي لي غمز ًة �آخ َر الحكي،
في العينين ،كيال ي�شيخ الكالم...
ال ت�شيبي كال�ضفاف النحيلة،
من ندرة الع�شب...
أ�ال تعدين :أ� َّن ِك ُتر�سلين
لي مطر ًا َ
ناحل القدّ ،من كرومك؟!...
مهما يكنْ ٌ
عط�ش،
هطل الغرام ...والمع�شبين!!
من ِ
ال تكوني أ�ق َّل ِ
كوني زمان ًا َ
كامل التكوين...
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بالهبوب الفطينْ ...
عتّقي العا�صفة
ِ
كرومك ماجنة أ�و �س ّيدة...
ِ
قبل ٌة ولهى المعاني
كتاب ِّ
ممزق ال�سطور...
في ٍ
طائر مهجور!!...
ٍ
كجنون خجول ،في ٍ
�ساهري لي قبل ًة مجنون َة التلحين،
ِع ْندَ ال�شفتين َنهْدَ اتُ الف�صاحة ،واللغاتُ ،
نطق!!
من دون ٍ
أ�ال تنطقين؟!...
نك الم�شتاق ُة،
لو تعلنين أ� ِ
ليكب َر اللو ُز والجو ُز وال ُّرمانُ والتينْ ...
الحو ُر وال�سنديانُ
النواطير...
ال�سهول...
تعلو التالل بخط ِو
ِ
نهديك وال�شفتين ت�ضي ُع الف�صو ْل...
من دون �ضحكات ِ
عندي ٌ
حنين كبي ٌر والق�صائد ...لو ت�شائين...
ع ِّتقي أال�سئلة...
في الدواوين ...بق ّي ُة الحبر ال تنتهي
وال تنتهينْ ...
ال تفعلي كالحزانى الم�ساكين:
أ�ن تتركي وقتَ أالنوثة
بال�ضيق مثق َلينْ ...
والج�سد
ِ
الع�شق
أ� ِ
راك رغب َة ِ
على نا ِر التر ّق ِب تخبزينْ ...
الغيم أ
بالمطا ِر ت�شبكينْ ...
َ
نبعنا والب�ساتين ...اللحن والغناء...
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عجيبةٌ
دم�شق...
ُ

يبحثونَ عن قناديل
يليق ب أ�ع�صابهم و�ضوء الحنين
القوامي�س الركيكة حبرها مب�ص ٌر...
لغ ٌة ال تحبُّ
َ

الغ�صنَ والع�صفور والتلحين...
�شوقنا الع�صور الطويل ْة...
أ�بد أ� َ
الع�شق أ�و تبدئينْ ...
ت َّريثي َ
الغياب...
در�س
ْ
قبل ِ
الدرو�س الخ�ضيلة،
�ش أ� ُننا
ُ
ال نعيبُ �سطر ًا ًأ
خط� ...همزة على الغائبينْ ...
المفاهيم كريمه والحنينْ ...
الع�شق
ُ
في ِ
بالحب متى تجودين،
ِّ
كي أ�خب َر الب�ساتينْ ...
الحميم ...والم�ساف ِة الوالهة
بالم�صير
ِ
بين الكوانين
والت�شارين...
.........
ل�ستُ مثالي ًا ك أ�نهار القرى البعيدة في
خيال المطر...
ِ
حب التفا ؤ� َل الم�سكين...
وال أ� ُّ
كال�سائحين ،ي� أس�لونَ
عرائ�ش ا إلل ِه الحزين
عن
ِ
عا�س القمر...
في ُن ِ
الخرف
واث ٌق أ�نَّ المح ّبين يزرعون في الزمان
ِ
�آبا َد أ��شواقهم...
أ�واخ َر ال�صيف ،أ�و في الربيع...
ُيعتقون الوطن ...يعتنون بالحب...
في ال�شرايين...
❁
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كالعا�شقين...
ال يملكون أ�و يملكون �/شروى نقير/
قو�س ُقزح أ�و لذ ٍة مارد ْة
عندَ أ�نثى مليحة التكوين...
يُع ّتقون ال ُقبلة الوارفة في خياالتهم ...وال تحين...
مخد ُة ال�شوق
في انتظاراتهم متعبة...
نوم مم ّز ٍق
ُ
قمي�ص ٍ
هاج�س الع�صر المري�ض،
ُ
عند المري�ضين...
يقت ُل المح ّبين ،في المح ِّبين...
أ�بع ُد الموح�شين...
كروم الن�سا ِء الق�صائد والرجال الجميلين...
عن ِ
وطني ،رغم أ� َّنه مثق ٌل بالجراح
بالبطوالت النبيلة...
يتحامى
ِ
والفقراء النبيلين...
الجرح
يزر ُع
َ
في � ؤس� ِال العافي ِة...
ملح ُه الوف ُّي م ؤ�ون ٌة �صالح ْة أ
للبدْ،
ُ
في خبز أ�حالمنا والطحين...
❁

❁
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لماذا و�أخواتها!

ال�شـعـر...

ملاذا و أ�خواتها!
�سعاد محمد

لماذا لجا ٌم...
مفا�صل ّ
ريق
وخ ٌز في
ِ
الط ِ
الوئام
حوافر ِ
وح�صا ٌة في ِ
خيول ِ
�سجاد َة المدى
لماذا تطوي ّ
البال
وت�سن ُد بها َ
باب ِ
َ
ويعانق �صفا ِت ِه الغزال
ِل اّئل يف َّر
اك
لماذا ف ّزاع ٌة على ال�ش ّب ِ
ُ
الغام�ض...
فالعل ّو
يغري المعاذي َر باالنتحا ِر
�سجون
لماذا بنتُ
ٍ
وعقد فراق؟
يحتاج ال�شعو ُر �إلى �شاهدَ ِين ِ
أ� ُ
تذ ّو ْق أ��صابعي ههنا...
واكتف بما تله ُمك من جواب!
ِ

حيل...
ك ّلما دعوتني لل ّر ِ
�ضرب قلبي ُقبال َت َك وتد ًا جديد ًا
َ
لخيم ِة ّ
ال�ش ِوق
كرمني...
ف ُت َ
بزخرف ع�صفو ٍر على حا�شي ِة ق�صيد ٍة قديمة!
ِ
تجرحني المعاني القار�س ُة
ُ
ُ
ويل وارد ٌة
فحوادث ال ّت أ� ِ
َّ
ت�ست�شف من المعنى...
ك أ�نْ
الحجل
ندا َء
ِ
فيرتطم خاط ُر َك بحجر!
َ
ق ْد أ� ُ
عراب
خطئ في ا إل ِ
ل ّكني لم أُ�قلقْ في لغتي

 -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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لماذا و�أخواتها!

أ
�سباب طائ�ش ٍة
ول ٍ
ق ّبر ًة ت أ�خ ُذ مغط�س ًا أ�ثيري ًا
وتحلم بقبل ٍة على �شامة!
ُ
الك ُّل رائ ٌح ولن يبقى � إ اّل وج ُه الق�صيد ِة
� أس��ش ّيعني َ
قبل أ�ن تئدَ ني
أ� ُ
دوات حلمي:
حرق أ� ِ
َ
�شاطئ مجازاتي
ليل الغواي ِة على
ِ
ومفرداتي الم�سرف َة باقتنا ِء الفر ِو
� أس�ح ُّج � إ َّلي أل َ
عتق نف�سي
(قمر ّ
مال)
ي�سرج قواف َي ُه َ
ك ٌّل ُ
ال�ش ِ
�صوب ِ
بيوت ّ
َ
ال�ش ِعر المهجور ِة
خلف ِ
أ�تن ّك ُب حد�سي
كيال أ� َ
�صادف أ�حد ًا ي�شبهُني في المعنى
فتعاتبني الق�صيدة!
ظ ٌّل لمخ ّيلتي أ�نا
� أس�تب ُعها
أ�نا هده ُد نف�سي
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ال�صو ِر أ�م�شي ألجدَ ني...
من ُذ �آ ِ
الف ّ
ورق مربوط ًة بكفي مهدي
طائر َة ٍ
الميزان
أ�رهقتني ك ّفا هذا
ِ
ّالالت ال ّلدود ِة
�شتر به �إال �صحب َة الد ِ
لم أ� ِ
الثقب في قلبي...
َ
فرغم أ�نَّ َ
الكال�سيكي
باب
تعب ُر ُه أ�مطا ٌر متف ّرق ٌة من ُّ
ال�س ِ
ّ
� أس�داو ُم على ا إلقرا ِر...
ب أ�نَّ للم�سما ِر وجه ًا واحد ًا
المبج ِل
وج َه أالح ّب ِة ّ
ولن أ�جاه َر بوجعي
َ
تنقر�ض ال ّرحم ُة
حتّى ال
المقوالت المقدّ�سة!
من محم ّي ِة
ِ
نبطح كحا ّف ٍة...
لك ّني لن أ� َ
حينَ تم ُّر قطعانُ الخرافة!
قلتُ ألبي:
ُ
المدارك
ما ال تطا ُله
�سر َقتْ �شهاد َة ميال ِده طيو ُر البج ِع الم�سافرة
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لماذا و�أخواتها!

ق َل َب يدي ِه ح�سر ًة
لفرط ما بها من �ضو ٍء
و أ�مي ِ
ت�شع ُل بخورها �شفاع ًة لي
أ�نا الـ ُم�صاب ُة بدا ِء أالجنح ِة
�شياطين المر�آ ِة
لم تد ِر حين ح ّذرتني من
ِ
أ� ّني � أس� ُ
ع�شق �إيحاءا ِتها
مر�آتي مرجع ّيتي!
أ��صد ُّق أ�نّ ال ّنه َر أُ
يمل يديه بال ّزهو ِر
هلل ,ليهادي الب�شر
مر ا ِ
ب أ� ِ
َ
جل عا�ش َقين خائ َفين
ويرتجل غاب ًة كتوم ًا أل ِ
�سماوات
لكنْ مهما �سكبوا من
ٍ
البطوالت
على ِيد
ِ
لنْ أ�بتل َع أ�نينَ ّ
ال�ضحايا
ذئب
حتجب من عوا ِء ٍ
ولن أ� َ
نفى القمر!

قلمي بينهم عن�ص ُر ِّ
ا�شتباك
ف�ض
ٍ
يحت�ضنان قلقي
اثنان
ِ
ِ
علي!
وثالث ٌة �شهو ٌد َّ
أ�عب ُر بينهم كغيم ٍة م ؤ� ّجل ٍة
حالم
فالينابي ُع أ�ر�ض ّي ُة أال ِ
وتت أ� ّخ ُر دائم ًا في الر ِّد على الحرائق!
ما أ� َ
�ضيق االختيا َر...
حينَ يكونُ َ
هناك احتما ٌل واح ٌد
فرغم أ�نَّ قلبي ك�س َر قدميه على عتب ِت َك
َ
لك ّني لنْ أ�م ّك َنك من لحني
َ
فتنتف الحمام َة
� ؤس�ا ًال � ؤس�ا ًال
لتعرف كم ً
َ
عرا�س البعيد ِة؟
ميال من النح ِو �شر َبتْ من أال ِ
�إنْ ْلم أ� َّ
رف...
أ�نتَ من �سيح ِّن ُط طائ َر لغتي
غان قديمة!
في أ��سطوان ِة أ� ٍ

هذا الوجو ُد أ� ُ
�ضيق من �سجني
قا�ض
محكم ٌة بال ٍ
أ��صابعي �إخو ٌة أ�عدا ٌء
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حدود ِه
ابتهاالت عند
ٌ
ِ

ال�شـعـر...

ٌ
حدود ِه
ابتهاالت عند
ِ
ميلينا عي�سى

مريم
انتظرتُ َ
ُم�س ّمر ًا على خ�شب ِة غربتي,
دم أ�بي,
غارق ًا في ِ
أ�بي الذي َع ّرى َو ْجدي
في ِّ
الحرب,
الناجيات من
ع�ش
ِ
ِ
حليب أ� ّمي؛
َع ِط�ش ًا �إلى ِ
َمنْ تهتُ عنها و أ�نا في البال ِد البعيد ِة.
م ّزقوا جلدي و أ�طعمو ُه للعابرينَ ,
الزجاج
فبحثتُ ع ّني أ�م�ض ُغ
َ
و أ�هد ُر ُع ْمر ًا من أ�جل ع�صافي َر
غ�صوا ِّ
بالق�ش و�صبري,
ّ
 -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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حدود ِه
ابتهاالت عند
ٌ
ِ

حقول أ
(الن�سولين) َع ّلي أ�قط ُع
ألتوارى في ِ
َ
حبال مو ِت ِه.

فكيف أُ�ب ِع ُد ك أ��سي َ
عنك,
أ�نا المهدد ُة بالنفي �إلى ي�سا ِر َك؟

�آه يا مريم!
ارفعي عن كاهلي � إ َ
الوجل.
كليل ِ
الرحيل.
جر�س
ِ
أ��سكتي َ

يا حبيبي ...يا حبيبي!
مُدَ ّمى م�سائي ُ
العالق ِبطي ِن َك,
موقد الدا ِر تتكد ُّ�س مث ّلم ًة,
أ�حزاني في ِ
ال ت�شع ُل نار ًا

مريم  ,تئنُّ في �سكينتي:
جاءتْ ُ
 قد زا َد هَ ّمي م�سمار ًا,البيت ال يهد أُ�
الثغا ُء في (حاكور ِة) ِ
والجلجل ُة تنتظ ُرني

وال ُ
تعطف على �شاع ٍـر
ُق ّد من ما ِء الحلاّ ج,
�صافح َك؟
فكيف أ� ُ
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ق�صيدتان

ال�شـعـر...

ق�صيدتان
نغوين مو�سى

ِح ُ
�صان عبد الرحمن

عنوان
هذه أ�نا من أ�خط أ�تَ في كتابة ا�سمها ،وعثرتَ عليها بال ٍ
ر أ�يتُ �سقوط مدينتي ،ر أ�يتُ �سقوط مدين ِتك
خريف
رقيق ًا كنتَ كن�سم ِة ٍ
ال أ�ريد القتال يا دون كي�شوتي الحزين...
خرافي أالجنحة
ب�سالم
أ�عي�ش
ِّ
ٍ
ب�شم�س افترا�ضي ِة ُّ
ال�شعاع
أ�عي�ش ٍ
أ�عي�ش بهوا ٍء َع ِب ٍق بالدُّخان
بقلب رماديِّ أاللوان
أ�عي�ش ٍ
أ�عي�ش بر َئ َتي من رحلوا ،وتركوا لي مفاتيح ال�شام
أ�حمله حين ًا في القلب ،و أ�بكيه أ�حيان ًا
 -العمل الفني :الفنان مطيع علي.
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ق�صيدتان

أ�نتظ ُر قدوم الخريف ،ألم�شي على ذاك الر�صيف ،لع َّلني أ�قابل ح�صان عبد الرحمن
أ�عطيه �آخر قطعة ُ�س َّكر...
و أ�هم�س في أ�ذنه قبل الرحيل:
خبرهم ...يا ح�صان!
خبرهم ...أ�
أ�
ْ
ْ
(�إىل حممود دروي�ش)
َ
َ
ابنتك وحيدة؟
تركت
ملاذا

َأ� َب ِت،
� أس�خبر العالم :أ�بي خانني مرتين
مر ًة حين رحل ،تارك ًا �آخر الق�صائد مع َّلق ًة في ذيل أ�ثواب الن�ساء
حين رحل :ترك الح�صان مق َّيد ًا ووحيد ًا
حين رحل :ترك �آخر � ؤس�ال
تلك الليلة ،ربما كان �صباح ًا ،أ�و في ح ّر الظهيرة
امر أ�ة من رماد ،من زمن عنترة بن �شداد
قامت ب آ�خر الغزوات
خلعت خمارها ووقفت في وجه �آخر فر�سان هذا الزمان وقالت:
ترج ْل عن الفر�س! اخلع �سيفك و اقعد في ظل الق�صيدة،
َّ
لتكن �إحدى الق�صائد لي ،ولتكن أالخيرة!
�شعر ،أ�و بيت ًا في ق�صيدة
أ�عطني �شرارة ٍ
امر أ�ة حلمت ب آ�خر ال�شعراء
في زمن أ��شباه ال�شعراء ،و أ��شباه الرجال ،و أ��شباه الثورات
امر أ�ة وقفت في وجه �آخر أالغالل
الحب المحرم كان أ�بي يبكي على أ�طالل امر أ�ة لم يعرفها...
في ظ ّل �شجرة ّ
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امر أ�ة قالت ب�صمت:
لم ُتخلق لتكون أ�ب ًا
لم ُتخلق لتكون المر أ�ة
يترجل
ُخلقتَ فار�س ًا ال َّ
أ�ما الن�ساء فهنّ ملح الق�صائد
أ�نت من زمن المعري غير راغب في عمل أ�بيك
غير راغب في �شرب القهوة مع أ�خيك
غير راغب في امر أ�ة تطلب منك ثمن الحليب
ُخلقتَ فار�س ًا في وادي عبقر تروح وتجيء
لكنني امر أ�ة رغبت بما رغبت فيه الن�ساء من ابن �شداد
طفل �سيحمل بذرة ال�شعر من ِجنِّ عبقر لهذا الزمان
بت حملت بذرة الخوف من ح�صاة أ��شباه الرجال
لكنني يا أ� ِ
فال م�سيح على أالر�ض يمنعهم من رجمي
 ...وال أ�نت هنا لتحميني
كان رحيلك أ�يها الفار�س أالخير! حزني أالبدي
كان رحيلك خيانة لكل الن�ساء اللواتي تم َّنين أ�ن يكنّ نقطة في �آخر ق�صيدة
� أس�خبر العالم اليوم:
أ�بي خانني مرتين
مرة حين رحل
أ
والخرى ... :حين رحل
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يوم �سقطت أ
ال�ستاذة

ال�ســـــرد...

يوم �سقطت أ
ال�ستاذة
�ضحى مهنا

أ�طلق ��ت ك ٌّل م ��ن أ�مي « أ��سيمة» وخالتي «نادي ��ة» على نف�سيهما لقب أال�ستاذة قب ��ل أ�ن يلقبهما به
ا آلخ ��رون ،وهما على ه ��ذا االعتداد ،ما كانت أ�يّ منهما مدّعية أ�و متعالي ��ة� ،إنما لتذ ّكرا ،كما قالت
يوم� � ًا أ�م ��ي� ،شرف هذا اللقب وثقله ومتعته ،بعد أ�ن قامت كل منهما بعملها ب أ�مانة مده�شة وحما�سة
غام ��رة لم يلح ��ق بهما فت ��ور أ�و تق�صير� ،س ��واء داخل البي ��ت أ�م خارجه ،وكان ��ت التحديات �صعبة
كعادته ��ا ،ل ��م يعرفهما ا آلخ ��رون بــ(مدام) فالن أ�و أ�م ف�ل�ان أ�و �سيدة أ�و �ستّ  .نالت ��ا لقب أال�ستذة
با�سميهما وعملهما ،من دون �شرف أال�سماء أالخرى على أ�هميتها ورفعتها ،وهما �إلى هذا االعتداد
كانتا في رقة الحنان وعذوبة المحبة وتوا�ضع أ�نبياء أالر�ض وظرافة أالطفال ،ي�شهد على ذلك أ�هل
البيتي ��ن وزمالء العمل ،وقد حدثتن ��ا أال�ستاذتان طوي ًال من دون ملل عن لقائهما أالول في الجامعة
حين جاءتا �إليها من مدينتين وبيئتين وعائلتين مختلفتين ،لكنَّ ال�صداقة ت أ�تي بب�ساطة و�سهولة �إلى
َمنْ يحبها ويالقيها كما تفعل بنا فيروز والرحابنة وزكي نا�صيف.
تذك ��رتُ هذا و أ�نا أ�قود بهما ال�سيارة ،أ��ستمع �إلى حديثهما ،أ�ت أ�ملهما كل حين في مر�آة ال�سيارة،
وهم ��ا تجل�سان في المقعد الخلفي ،كانت خالتي نادية تلقي بر أ��سها على كتف أ�مي ،وقد تخ َّلت عنها
 -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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يوم �سقطت أ
ال�ستاذة

أال�ستذة في هذا العمر المتقدم في هذا اليوم التع�س ،وح ّل مكانها الخجل والهلع ،و�سقطت الكرامة
والثق ��ة بالنف�س وا آلخري ��ن ،كان أ�كثر ما ت أ�ثرتُ به هذا التعاطف الحن ��ون وقد خالطه اليوم الحزن
والغ�ضب ،وبدا لي مختلف ًا ع َّما ر أ�يته قبل �سنوات طويلة ،وكان دائم ًا ثابت ًا ،و�سيع ًا طيفه ،كثيف ًا دفئه،
حت ��ى �إنَّ الب ��كاء �سيدخل �إلى من يرى هذا الذي أ�راه في مر�آة ال�سيارة ،ف أ�ر ّد أالمر �إلى �صوت خالتي
نادية الذي أ��سمعه اليوم نحي ًال جريح ًا ،و أ��سمع أ�مي تطلق (�آخ ًا) كبيرة متوجعة بعد كل كلمة تنطلق
ب�ص ��وت خالت ��ي ال�شجي ،وقد كان �صوتها يو�صف دائم ًا بالعمي ��ق والعري�ض ،ولكن� ،إنْ هي � إ اّل دقائق
خاطف ��ة حتى تح ّول الخ�سارة �ص ��وت �صاحبها �إلى �آخر مختلف في ف�ضاء ال�سيارة الذي يكاد يختنق
بالعواطف كلها ،حتى �إني فتحت النافذة ،عادت نادية كعادتها �إلى (نادو) و أ��سيمة �صارت (�سيمة)
كطفلتين مد َّللتين ،هما ا�سمان لهما وحدهما ،فال ُي�سمح ألحد أ�ن يناديها بهما حتى �إنْ أ�راد المزاح،
كانت أ�مي ترفع حاجبيها العري�ضين و�إ�صبعها منبهة ب أ�ن علينا أ�ن تناديهما ب أ�مي وخالتي.
ت أ� َّملتُ الم�شهد خلفي� ،إذ ل َّفته أ�لفة حميمية ال أ�عرف حق ًا كيف أ�ح�سبها ،فر أ�يت (�سيمة) تم�سح
بيده ��ا على وجه (ن ��ادو) مح ��اذرة أ�ن توجعها� ،سمعتها تهنئه ��ا على �سالمته ��ا فالطبيب مطمئن،
فت�س أ�له ��ا (ن ��ادو) ب�صوت دامع مهان ع ّم ��ن ي أ�تي باالطمئن ��ان أ
والمان بع ��د ا آلن ،لتتابع بعد �صمت
الـعــدد � 690آذار 2021
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وغ�ص القلب بالبكاء واختنق ال�صوت وذهب ،وعال نحيب
متك�سر حان وقت الفراق يا (�سيمة) وّ ...
ّ
�سيمة ك أ�نَّ م�صيبة جديدة نزلت.
أ�وقفتُ ال�سيارة على جانب الطريق ،وتو�سلت �إليها أ� اّل تبد أ� ،ألن أ�مي أ��سيمة �إنْ بكتْ ف�إنها �ستبكي
اليوم ك ّله بنهاره وليله ،وربما يمتد �إلى �ساعات أ�خرى ،يتبعه يوم ال�صيام عن الكالم ،لينتهي أالمر
ف���ي الم�س���اء �إلى تح�ضير الحلوى ،تقدمها لنا هي تق ّبلنا وتعتذر� ،إذ أ�خافتنا ،وقد كانت حق ًا تقلقنا،
فهي و�إن كانت أ��ستاذة جادة ف�إنَّ دموعها الغزيرة كانت تف�ضح جانب ًا �ضعيف ًا حزين ًا في �شخ�صيتها،
وتبدو كطفلة يتيمة ،و�سرعان ما تجد أ�عذار ًا مم َّلة لكثرة ما ترددها من قبيل أ�نها م�شتاقة �إلى أ�هلها
ومدينته���ا ،وما كان بكا ؤ�ه���ا ذاك � إ اّل تغطية ألمور عرفتُ بع�ضها حين كب���رت ،لكنها اليوم ال تحتاج
�إل���ى عذ ٍر فالبكاء م�شروع ،وقد �شكوتُ دموع أ�مي يوم ًا �إلى خالتي نادية ف أ�جابتني بعد �شرود و�صمت
ق�صي���ر ب أ�ن الن�ساء تبكي دائم ًا� ،صحي���ح أ�ن دموع أالم�س غير دموع اليوم� ،إنما الن�ساء �ستبقى تبكي
وه���ي �إن فعلت ف�سيبكي معها أالطفال وبع�ض الرجال ،كان ه���ذا منذ �سنوات طويلة حين لم أ�عرف
من البكاء � إ اّل حين ي أ�تيني المر�ض ال�شهري ،ولكنني بكيت في هذا اليوم كما تبكي أ�مي والن�ساء على
�صحراء الحياة ،وفي مر�آة ال�سيارة ر أ�يت (�سيمة) ت�ستدير نحو (نادو) وهما تبكيان بحرقة � ،أس�لتها
«�إذن ه���ل �صدر قرار الفراق يا (نادو) ،أ�ال تع���رف المحبة قانون ًا غير الفراق؟ وراحت ا آلن (نادو)
بيد كليلة وهي تذ ّكرها ب أ�نهما تحدثتا عن هذا الفراق ا آلتي ال ريب فيه،
تم�س���ح عل���ى وجه �صديقتها ٍ
�س���واء بالرحي���ل أالبدي أ�م بال�سفر للعي�ش م���ع أالوالد في الخارج بعد أ�ن تع���ذرت عليهم زيارتنا كل
حي���ن كما كانوا يفعلون قب���ل الحرب والكورونا ،واليوم فكرت و أ�نا في انتظ���ارك ،ب أ�ن كبار ال�سن ما
عادوا قادرين على العناية بع�ضهم ببع�ض ،كما كانوا يفعلون ،عليك يا (�سيمة) أ�ن تنتقلي للعي�ش مع
جنى ابنتك أ�و ت�سافري �إلى أ�لمانيا حيث ابنك ،و أ�نكرت (�سيمة) ما ت�سمع وقاطعتها ب�صوت خائف
لتذكرها ب أ�نها رف�ضت منذ �سنوات العي�ش في الخارج وعادت بعد �شهور ،وارتفع نحيب (نادو) هذه
المرة ،ف أ�جابتْها ب�صوت ملتاع من خالل دموعها ب أ�نها �شعرت بخوف عظيم حين ت أ�خرتْ عنها هذا
الي���وم أ�كثر من �ساعة ،والطري���ق �إلى ال�صيدلية حيث تنتظرها ال ي�ستغ���رق ع�شر دقائق ،ثم ذهبت
به���ا الظنون والو�ساو�س فتراءى لها أ�ن (�سيمة) ربما تع ّث���رت أ�و �سقطت و ...وعاد البكاء ،فتدخلتُ
واعت���ذرتُ عن أ�مي و أ�خبرتها ب أ�ن الت أ�خير كان ب�سب���ب البحث عن (مال الطوارئ) الذي لم ن�ستطع
االهتداء �إليه .بحثنا عنه تحت الو�سادة ورفعنا الفرا�ش ثم ْ
نب�شنا ال ُم َج ِّمدة ،وغا�صت يدي في علبة
ن�سيت يا خالت���ي أ�ين و�ضعت المال كما ن�سيته أ�مي الت���ي قالت �إنك أ�خبرتها عنه،
العد����س و ...لق���د ِ
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نت تعرفين
وا�ضطررن���ا �إلى االنتظار لي أ�تي لنا بالمال زوجي علاّ م ،فلم يكن كافي ًا ما بين أ�يدينا ،ف أ� ِ
ك���م هي تكاليف الم�ست�شفيات ،حت���ى �إنَّ عمي ميالد عر�ض أ�ن يذهب �إلى الم�صرف لي�سحب مبلغ ًا،
لكن���ك تعرفين أ�وجاع مفا�صل���ه ،ثم َّ
ب�شرتْها أ�مي ب أ�نها وجدت فج أ�ة المال مختبئ ًا في جيب المعطف
وعي كبير في زاوية من ر أ��سها مكان المال
البن���ي الذي طلبته ،ال ب َّد أ�ن خالتي كانت تتذكر من دون ٍ
حتى طلبت المعطف البني بالذات.
نت ترين! لم
راح���ت (نادو) ت ؤ�كد �صحة ما ذهبت �إليه في قرار �سفرها ،فقالت لـ(�سيمة) «ها أ� ِ
ينفعنا الـ( أ�وميغا ثري) ،ون�سيت كلتانا أ�ين و�ضعنا المال الذي و ّفرته لي�سعفني ،أ
وبالم�س لم تتذكري
ي���ا (�سيم���ة) دواء ال�ضغ���ط و ...و» .كان في كالمها هزيم���ة أ�ليمة ،لترجع �إلى و�ص���ف خوفها الذي
أ�خ���ذ ي���زداد حين لم تجبها (�سيمة) على هواتفها المتكررة ،فقال���ت« :ماذا � أس�فعل ا آلن؟ و أ��سهبت
(�سيم���ة) ف���ي التو�ضيح وهي تح�ض���ن �صديقتها الغالي���ة ،فقد ن�سيت هاتفها ف���ي بيتها حين ذهبت
�إل���ى بي���ت (نادو) لت أ�تي بالم���ال الم�سعف والمعطف ولح���ق بها ميالد بعد أ�ن ط���رد عامل ال�صحية
المحتال ،ثم ان�ضمت �إلينا جنى لتبحث معنا عن المال اللعين .قاطعتها (نادو) ك أ�نها تحدث نف�سها
ب أ����ن المال جمي���ل في الزمن الرديء ،وقد عرفتْ ذلك منذ زم���ن .وت أ�كدت حين طال انتظارها في
ال�صيدلي���ة م���ع عذابات جراحها ومحفظته���ا الفارغة ،حتى �إنَّ ال�صيدالني���ة( ،اهلل يكتّر خيرها)،
علي به
الحظ���ت ذل���ك وعر�ضت أ�ن يرافقني م�ساعدها �إلى مركز أال�شعة والطبيب مع ٍ
مال لن تبخل ّ
���ت أ��ستاذتنا وابنتك زميلتي» قالت لي �صادقة م�شفقة ،تابعت (نادو) ب أ�نها كادت تقبل العر�ض
«ف أ�ن ِ
لوال أ�ن ظهرت يا (�سيمة) مع جنى.
لك���ن أالم���ر كان �صعب ًا حقيقة ،وحينئ���ذ عاتبتْها (�سيم���ة) برقة وحنان فهي ل���م تخبرها �سوى
بالت���واء ب�سي���ط أ��صاب كاحله���ا قبل أ�ن ت�صل �إلى غايته���ا ،ولو أ�نها عرفت بالق�ص���ة الكاملة لجاءت
فتدخلت أل ّ
وانتظ���رت معها المال الذي يحمله زوج جنى ،و�ساد ال�صم���ت الحزينَّ ،
قطع هذا الحزن
و أ�رمي���ه فذ ّكرته���ا ب أ�ن ثمة كثير ًا م ّمن �سيهرعون �إليك �إن لم تر ّد أ�مي على هاتفها ..أ�رقامنا معك يا
خالت���ي ،وهنالك عمي مي�ل�اد والدكتور ح�سان و ..و ..لكن (ن���ادو) أ�رادت (�سيمة) وحدها ،ور أ�يت
ر أ��سه���ا يع���ود �إلى كتف (�سيمة) تح�ضنه برفق وهي تحمد ربها على لطافته في هذا اليوم ،يكفي أ�ن
ال ك�س���ور ي���ا نادو� ،إنْ هي � إ اّل �سحجات ور�ضو�ض تزول بعد أ�يام ،وهم�ست �صديقتها «وك�سر الخواطر
من يقدر على جبرها؟».
تجاهلت (�سيمة) ال� ؤس�ال من دون أ�ن يتوقف بكا ؤ�ها ،فوعدتْها ب أ�نها �ست�ساعدها على اال�ستحمام
بالم���اء الدافئ فيذهب كل ما عل���ق بها ،ثم تم�سح بالمراهم ال�ساحرة عل���ى ال�سحجات والكدمات.
الـعــدد � 690آذار 2021

125

يوم �سقطت أ
ال�ستاذة

وتدخلت ثانية فوعد ُتها أ�نا أ�ي�ض ًا أ�ن أ��ضع معطف الك�شمير أالبي�ض في أ�ف�ضل م�صبغة ليخرج مت أ�لق ًا
زاهي��� ًا ،و� أس�لتقط لها �صورة وه���ي تلب�سه ثانية لتر�سلها �إلى أ�والده���ا فيفرحون ويك ّفون عن اتهامها
بن�سيان أالناقة.
ور أ�يته���ا تبت�سم بما �سمحت ب���ه كدماتها ،ثم قالت� :إنَّ هذا المعط���ف الناعم أالبي�ض قد جذب
أ�ولئ���ك ال�سفل���ة ف أ�جب ُتها ،ربم���ا ألدفعها قلي ًال عن خ�سارته���ا ،ب أ�نني � أس�طلب م���ن ابنتها (ميرا) أ�ن
ت�شتري لي ما ي�شبه معطفك الجميل.
وراح���ت تحدثنا عن معطف الك�شمير أالبي�ض الذي أ�ر�سلت���ه لها (ميرا) مع أ�حد الم�سافرين منذ
ث�ل�اث �سن���وات «حينها غ�ضبتُ كثير ًا ألنها دفعت ثمنه غالي��� ًا و�إن ادّعت �شراءه في التنزيالت لتخفف
م���ن غ�ضبي ،لكنني أ�عرف أ�ن التنزيالت ال تنال الفاخر من المالب�س وغيرها ...وعدتُ أ�ن�صحها ب أ�ن
تقت�ص���د و أ�خويها فهُم في الغرب���ة والكربة ،وال عيب في ذلك فال���دول ا آلن والغنية خا�صة تم�شي على
�سيا�سة التق�شف ،لكن ميرا ال تهتم� ،إنما ن�صحتني بارتدائه قبل أ�ن ت أ�كله (الع ّتة) ،كما أ�كلت غيره من
المالب����س ،و�صدقوني ب أ�ني أ�حببتُ هذا المعط���ف الناعم ،ولم أ�تخ ّيل أ�بد ًا أ�ن أ�لب�س معطف ًا أ�بي�ض وقد
ح�سب���تُ أ�ن المعاطف البي�ض���اء تلب�سها عار�ضات أالزياء وحدهن ،و أ�نا الت���ي لم أ�عرف من المعاطف
�سوى أال�سود والبني والرمادي ،لكنني ما زلت أ�عتقد ب أ�ن ال لزوم لهذه الم�صاريف غير ال�ضرورية ،وال
أ�عرف كيف أ�قنع أ�والدي بالتوفير والتفكير في الم�ستقبل الذي يبدو �ضبابي ًا حتى في الغرب و أ�مريكا،
مال أ�ر�ساله لي وال ي�صدّقان ب أ�ن
وه���م ي�ست���ا ؤ�ون وقد و�صل �إياد وزياد �إلى الغ�ضب حين امتع�ض���ت من ٍ
أ�موري جيدة بح�سن التدبير والتوفير ،فالراتب التقاعدي مع �إيجار البيت ال�صغير الذي أ�تقا�سمه مع
علي أ�ن أ�رم���ي قلم الح�ساب والورقة ،فوقت الترف
�شريكت���ي أ��سيم���ة ،كافيان ،لكن زياد ي�ص ّر على أ�ن ّ
���ي أ�ن أ�تقبل مالهما بم�سرة تعادل م�س ّرتي حين أ�قب�ض راتب التقاعد ،ف�إني
ق���د حان ،وقال �إياد� :إنَّ عل ّ
علي باال�ستقالة باكر ًا،
أ��ستحق أالف�ضل .اهلل ير�ضى عليهم ويرزقهم من نعمه ...لطالما كانوا يلحون ّ
لكن����ي لم أ�فعل فقد كنت م�ستمتعة بعملي وما زل����ت أ�ردد ب أ�ن موظف الدولة قد ال يربح كثير ًا ولكنه
ال يخ�س���ر ،والحمد هلل أ�ن الرواتب لم تنقطع طوال ه���ذه ال�سنوات العجاف و�إنْ أ��صابها الهزال ب�سبب
الح���رب وتجاره���ا ...أ
والوالد ال ي�ستمعون لم���ا أ�قول ويعتقدون ب أ�ن���ي أ�بالغ في ا إليجابي���ة والطم أ�نينة
وال�صب���ر ،وهذا أالخير أ�تمن���ى على الحياة أ�ن تبقيه لنا و�إنْ بد أ� يهت��� ّز ..ينبغي أ�ن نعترف يا (�سيمة)
ب أ�ننا ما عدنا محاربتين ،فقد ج ّردتنا الحياة من أ��سلحتنا في هذه ال�شيخوخة و�إن بدت �صحتنا جيدة
كم���ا يقول أالطب���اء وال تحتاج � إ اّل �إلى فيتامينات تخفف من وط أ�ة العمر ،كان �صوت أال�ستاذة نادية قد
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الغ�صات ،وراحت ت�ستر�سل في حديثها
ب���د أ� تدريجي ًا يرجع �إلى طبقته العميقة العري�ضة �سوى بع����ض َّ
كعادته���ا ،فه���ي تنطلق في ال���كالم واال�ستطراد ،ال ت�ضع فوا�ص���ل أ�و نقاط ًا أ�و تفت���ح أ�قوا�س ًا حين تبد أ�
بالحدي���ث وكان هذا يجعلن���ا نبت�سم ،لكنني أ�ردتُ ح ّق ًا اليوم أ� اّل تتوقف عن الكالم لعل م�شاعر الحزن
والغ�ض���ب والمهان���ة تخرج من نف�سها ثم توقفت خالتي نادية عن الكالم بعد أ�ن حمدت و أ�مي اهلل على
نعمة أالوالد ال�صالحين ،ولم ينقطع البكاء ال�صامت الذي �سيبقى في أ�ذني مدّة طويلة.
أ�ردت أ�ن تعود خالتي �إلى الكالم فال أ�ح�سب أ�ن م�شاعرها قد خرجت كلها فقلت من حيث انتهت
�إنَّ نعم����ة أالوالد ال�صالحين تعود �إل����ى تن�شئة أالم بقيمها ومبادئها ا إلن�ساني����ة و ...واكتفت أال�ستاذة
عل����ى غي����ر عادتها بالقول �إنَّ البي����ت ما عاد وحده يرب����ي وين�شئ ،ثم عادت �إل����ى �صمتها الذي قطعه
هات����ف ع ّمي ميالد قلق ًا عن ت أ�خرنا ،كان في �صوته رجفة من خوف ،فطم أ�نته ب أ�ننا في طريق العودة
وكل �ش����يء بخير!! جملة مبتذلة ال تحمل �شيئ ًا من حقيقة لي�س في هذا اليوم فح�سب و�إنما في معظم
أاليام ،أ
فالمور ال تبدو كما تجري غالب ًا وربما دائم ًا � ،أس�لتني خالتي �إن كان مال الطوارئ كافي ًا ألفواه
الل�صو�����ص في الم�شفى ومركز أال�شع����ة ،وطبيب العيون وبائع النظارات ،ف أ�ك����دتُ لها ب أ�نه كان كافي ًا
ول����م ي�ستطيعوا أ�ن يق�ضوا عليه ،ثم أ�ردتُ أ�ن أُ�ظهر ما تعرفه من حبي لها ،فقلت �إنَّ مالنا �سنتقا�سمه
و�سعتُ من قلقها حين ر أ�يتُ عبو�س ًا �صغير ًا الحظته على
دائم ًا وهو حا�ضر من أ�جلها و أ�مي ،ويبدو أ�ني ّ
وج����ه أ�م����ي �سابق ًا ،فهما مع بع�ض من كبار ال�سن ال يزالون يعتقدون أ�ن أالهل هم من ينبغي أ�ن يعطوا
أالبن����اء ،حينها أ�و�ضحتُ ألمي ب أ�ن عليها أ�ن تخ����رج �إلى ال ّتقاعد من هذه المهمة ،لكنني عرفت أ�نهم
ي����زدادون رهافة في ال�شعور وح�سا�سية ربما فيها مبالغة قد ت�صل �إلى الحالة المـَ َر�ض ّية ،وربما ر أ�يت
فيه����ا ا�ستمرار ًا لهيمن ٍة -و�إنْ �ضعيفة -يحبونه����ا .أ�عترف ا آلن أ�ن تحليلي كان خاطئ ًا ولئيم ًا ،وما كان
موقف أ�مي وخالتي �سوى �شعور ب أ�نهما تتم�سكان بعزة نف�س ال تر�ضى بعطاء أالبناء و�إن قبلته الحق ًا.
كان عم���ي مي�ل�اد ينتظرنا أ�مام �شقته مهموم ًا ،ول���م يفلح في �إقن���اع أال�ستاذتين با�ستراحة في
بيته ،لكن خالتي نادية دخلت ل ُت َطمئن خالتي زينة زوج عمي ،التي قال �إنها لم تتوقف عن البكاء مذ
عرفت بالحادث ،وكانت فر�صة ليطمئن أ�مي ب أ�نه أ�تى بعامل �آخر أ��صلح ما أ�ف�سده أالول ،وجاء بزوج
الناط���ور فنزحت المياه وجففت بالط المطب���خ وحين ر�آها تفتح حقيبتها ا�ستنكر وقال «بعدين .ما
حدا راح يهرب!» .وفكرت �إنْ كان �سه ًال فراق ه ؤ�الء أال�صدقاء المقربين ،ثم ع ّزيت نف�سي ب أ�ن أالمر
ربم���ا �سيت أ�خر قلي ًال حتى يجدد أ�والد خالتي أ�وراقها ،فيعت���اد ه ؤ�الء الم�ساكين على الفكرة وير�ضوا
بها �صاغرين.
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هل يجادل أ�حد في أ�ن جما ًال ي�ضاهي هذا االلتزام ا إلن�ساني!!
كان من �ش أ�ن البيت ا آلمن والحمام الدافئ أ�ن يهدئ النف�س وتتوقف الدموع ،لكن (�سيمة) أ��صابت
(ن���ادو) بعدواها بعد أ�ن تحركت ر�ضو�ض النف�س أ
وال�ض�ل�اع أ�ليمة قاهرة ،فرفعت ر أ��سي نحو ال�سماء
«ي���ا ربي! لماذا تدع الن�ساء يجدن البكاء من دون بح���ث!؟» .وعزمتُ على المبيت مع هاتين المر أ�تين
اللتين انتزعت منهما اليوم أال�ستذة وغيرها ،فلم أ�لحظ عندهما من قبل هذا ال�ضعف ال�شديد وحين
�شجعني ،ثم أ�ر�سل ر�سالة بالهاتف «ولكن من دون أ�ن تتطاولي عليها بتفل�سف ال�شباب
أ�خب���رت زوج���ي ّ
وفذلكت���ه ،ق���د ال تتحمالن ،اتركي ل���ي التفل�سف حين عودتك ،...وقال في ر�سال���ة أ�خرى � إ ّنه ال يعرف
لم���اذا در�ست الهند�سة و أ�نا أ�حمل �شه���ادة دولية بالتفل�سف ف أ�جبته ب أ�ني« :لو ل���م أ�در�س الهند�سة لما
التقيتك أ�يها الجميل الجاحد! ،...كانت هذه �إحدى المناكفات الم�سلية التي ت�سير بيننا.
ف أ�ر�س���ل لي بالهاتف �س ّلة من ورود وقب�ل�ات واعترفت ب أ�ن زوجي علاّ م �سيكون لي دائم ًا الحبيب
العا�شق وال�صديق الوفي و�إن كنت أ�لم�س لديه من حين �إلى �آخر محاولة لقمع أ�و ما ي�شبهه ،ف أ�ذكره
بجملت���ي الت���ي ال تتغ ّير ب أ�نَّ علي���ه أ�ن يحذر فل�س���تُ أ��شبه أ�مي أ�و أ�م���ه ،فيتراجع ويتظاه���ر ب أ�نه كان
يمزح...
ر أ�يت أ�مي تقترب من خالتي وهي ترفع من �ش أ�ن المراهم ال�ساحرة ،ف�شكت (نادو) من أ�لم �شديد
ف���ي أ�نفه���ا الذي نزف كثير ًا ،فمازحتْها (�سيمة) ب أ�ن «هذه مي���زة أالنف الكبير الذي تلقى ال�صدمة
وامت�صه���ا وحمى م���ا حوله» و�ضحكنا جميع��� ًا ،فالمزاح يج���د طريقه هنا �إلى هاتي���ن أال�ستاذتين،
َّ
أ��ضافت أ�مي ب أ�ن الكمامة �ستغطي أالنف الذي قد يت�ضاعف حجمه في الغد ،وما لبثت أ�ن ا�ستدركت
ب أ�نه���ا تمزح بعد أ�ن ر أ�ت خوف (نادو) ،فوعدتْها بكمادات تخفف أاللم والورم ...وراحت ت� أس�ل اهلل
أ�ن ينتقم من أ�ولئك ال�سفلة المنحطين.
دخ���ل علينا عم���ي ميالد بعد أ�ن ات�صل تتبع���ه قريبتهم وهي تحمل ك ؤ�و����س (رز بحليب) و ...و...
ه���ي أ�مور �صغيرة ،لكنها تحمل كثير ًا من أاللفة والمودة مع لياقة �صادقة ،كانت خالتي (نادية) تردد
أ�مامن���ا دائم ًا ب أ�نها تتخ ّيل الم�س ّرة أ��صغ���ر من ال�سرور الغامر الذي يتمزق ويهرب كل يوم ،وكل �صغير
جميل �سوى العقل والقلب ،وعلينا أ�ن نرك�ض دائم ًا نحو هذه الم�سرات بعد أ�ن رحلت أالفراح الكبيرة...
أ�عادت تلك الكلمات حين ا�ستقر عمي ميالد على كر�سي قربها وهو ي�ضع الكمامة .كان حزين ًا قلق ًا.
تابع���ت ب أ�نه���ا كانت تنوي أ�ن تحتف���ي وحدها بم�سرته���ا ال�صغيرة هذه أاليام وتح���رم منها بائع
كاف في البراد وخزان���ة الم ؤ�ونة،
الخ�ض���ار و(ال�سوب���ر مارك���ت) وال�صيدلي���ة و ...و ...فخي���ر اهلل ٍ
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وق���ررت أ�ن تذهب ال�ست�ل�ام راتبها التقاعدي الذي راكمتْه ثالثة �شهور بن���ا ًء على ن�صيحة أ�والدها.
كان يوم��� ًا واعد ًا ينهمر في���ه ال�صباح كما تقول أالغنية و�صعدت ال�شم����س م�شرقة طازجة بعد الليل
المطي���ر ،كان يوم ًا ّ
يخف فيه الزحام كثير ًا أ�مام ال�صراف ا آللي ،فال تعلق في الزحام والخوف من
كورون���ا .قال���ت� :إنها ا�ستمتعت بهذه الم�س���رة القادمة قبل أ�ن تقب�ضها ،و أ�ك���دت أ�نها كانت في حال
ح�سن���ة ،فق���د قامت بتمرينات الطبيب ال�صين���ي ،و�سمعت أ�غنية تحبها بع���د اطالعها على أالخبار
وبدت لها هادئة و�إنْ بحذر.
ث���م عزمت بع���د تردد على ارت���داء معطف الك�شمي���ر أالبي�ض ال���ذي خافت أ�ن ت أ�كل���ه (العتّة)،
و أ�قنع���ت نف�سه���ا ب أ�نها لن تحرث أالر�ض به ولن تزرعها ف�ل�ا ب أ��س أ�ن تلب�سه في هذا اليوم ال�صافي،
انتعلت الحذاء الريا�ضي و�إنْ بدا غير الئق مع المعطف ،و أ�م�سكت ركبتيها بالم�شدّ ،وما ن�سيت و�صية
الطبي���ب ال�صيني «خطوات ق�صيرة ثابتة»� .إذن ،ال خوف من الم�شي وحدها ولتتوقف (�سيمة) عن
القلق فنحن في ال�شام ال في نيويورك ،هكذا حدثتُ نف�سي و أ�نا أ�م�شي.
قب�ض���تُ على الم�سرة بفرح غامر ،و�ضعتها في مغلف أ��سمر ف���ي محفظة أ�علقها بكتفي و أ�غلقت
عليه���ا ب�سح���اب عري�ض متين ،وعدتُ عل���ى الطريق نف�سه بخط���وات ق�صيرة ثابت���ة ،لكنني أ�بط أ�ت
ال�سي���ر أل�ستمتع أ�كثر برائح���ة ال�صباح وال�شم�س وكان الهدوء منت�ش���ر ًا فالطرقات تكاد تكون خالية
ل�شح المحروقات.
من ال�سيارات ّ
حتى �إني رغبتُ في التقاط �صورة لي بالمعطف أالبي�ض أ�مام �سور الحديقة ،لوال أ�ني تذكرتُ ابني
�إياد الذي نبهني يوم ًا �إلى االبتعاد عن ا�ستعمال الهاتف في الطريق فقد أ�تعثر أ�و قد ي�سرقه أ�حدهم
و أ�نا من�شغلة ،هذا يحدث لديهم� ،سمعت أ��صوات ًا �شبابية خلفي ت�ضحك فدعوت للجميع ب أ�فراح غابت
ع���ن بلدنا منذ زمن ،أ�ذكر أ�ني في تلك اللحظة بال���ذات �شعرت بقب�ضة وح�شية ت�ضربني في ظهري
فوقع���ت على وجهي و�سمعت �صوت ارتطامه بحجارة الر�صيف .لبثت مكاني منبطحة لدقائق وربما
أ��صابني �إغماء �صغير من �شدة الخوف ،و أ�فقت على �صخب أ��صوات اختفت في لحظات وعاد الهدوء
يل ّ
���ف الم���كان ،ونزل �سكون كثي���ف ح�سبته �سكون الليل ،ف���ي البداية �شعرت ب آ����الم فظيعة في ر أ��سي
وعظام���ي فقلت �إنه���ا الك�سور قد أ��صابت عظامي اله�شة ،وعال الخوف وزجرت البكاء ،ثم عاد بقوة
فق���د كنت وحيدة مكان���ي �ضعيفة أ�مام هذا ال�سقوط ،و أ�نتم تعرفون ك���م أ�كره ال�سقوط ب أ�نواعه وكم
تجنب ُت���ه وحاذر ُت���ه و أ�نتم تفهمون ق�صدي ...لمحتُ قربي �سيارة مركون���ة ،فزحفت نحوها ،أ�م�سكت
بها وال أ�عرف من أ�ين أ�تتني القوة ،ونه�ضت واقفة على قدمي غير م�صدقة ،أ�نزلت الكمامة أللتقط
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ن َف�س ًا فر أ�يتها مدماة ور أ�يت دماء على معطفي أالبي�ض الذي جمع أ�و�ساخ الطريق المبللة ،ولم أ�هتم
م���ا دمت قد وقفت عل���ى قدمي م�شيت خطوة ...خطوتين ...ثالث خط���وات ...وحمدت ربي كثير ًا،
لكنن���ي �شعرت بخ���وف �آخر فقد أ�ح�س�س���ت بطعم دماء في فم���ي وبد أ� أ�نفي ينزف بغ���زارة ،و�ضعت
الكمامة و�سرت نحو ال�صيدلية ،و أ�نا التي عزمت في ال�صباح على أ�ال أ�دخلها فتغريني بالفيتامينات
التي أ�تت من كندا وبريطانيا و أ�مريكا...
�شهق���ت ال�صيدالني���ة خوف��� ًا و أ��سرعت � إ َّلي فكب���ر خوفي ،ال ب��� َّد أ�ن منظري كان مريع��� ًا و�صعب ًا،
�ساعدتن���ي ألنزع عني معطف���ي ،وجل�ستُ ّ
لتنظف لي جروح ًا � ،أس�لتني لم���اذا أ�ترك حقيبتي من دون
�إغالق.
ولم أ��صدق ودخل �صدري وجع �آخر وح�شي «لقد اختفى المغلف�ُ ،سرقت الم�س ّرة! «خرج م�ساعد
ال�صيدالني���ة م�سرع��� ًا �إلى حيث أ��شرتُ �إلي���ه وعاد وهو يحمل نظارتي المتك�س���رة ...قال �إنها �إحدى
الع�صاب���ات المتحركة ال�سريعة وقد قب�ضت ال�شرطة عل���ى بع�ضها وعر�ض أ�ن نخبرها ،ورفعت يدي
أ�نهيه عن ذلك فال أ�حب أ�ن يراني �آخرون في هذه المذلة الموجعة ،لكني حمدتُ اهلل ثانية ب أ�نهم لم
ي�سرقوا هويتي وهاتفي .فقد و�ضعتهما في جيوب مغلقة داخل الحقيبة ...و ُب ّح �صوت خالتي وتراجع
ح�ست بدوار
ور أ�يت عمي ي�ضرب بع�صاه أالر�ض ،ثم أ��سند ر أ��سه �إليها � .أس�لها بعد قليل �إن كانت قد أ� ّ
أ�و ...ف أ�نك���رت خالت���ي أالمر وهي ت���كاد تبكي كما نف ْت ُه أ�م���ام ال�صيدالنية والطبي���ب ،أ��ضافت ب أ�نها
كانت ت�شعر بحال جيدة و�سالم غامر حقيقي حتى � إ ّنها أ�هملت ما �سمعتْه من جارتها أ�م نعمان حين
التقتها أ�مام البناية ،فقد لفت انتباهها معطف الك�شمير أالبي�ض ف أ�ثنت على ذوق أ�بنائي الرفيع ،ثم
تح�س���رت حين عرفت بوجهتي ،على أ�ولئك الذي���ن يتزاحمون أ�مام ال�صرافات وهم يتحدون كورونا
ّ
ف���ي اليوم أالول للرواتب ،وال ينتظرون أ�يام ًا كما تفع���ل أال�ستاذة نادية ،ف أ�والدها كرماء ال يتركونها
بحاجة �إلى الراتب ،ثم � أس�لتني أ�ين �صار �سعر الدوالر؟
كل ه���ذا ل���م يع ّكر �صف���اء مزاجي و�إن أ�زعجني ف أ�ح���وال الجارة مي�سورة والحم���د هلل ،واكتفيتُ
بقراءة « أ�عوذ برب الفلق من �ش ّر ما خلق ومن �ش ّر حا�سد �إذا ح�سد .»...وم�شيت منت�شية بالجو الرائق
و ...قاطعه���ا عمي ميالد متح�س���ر ًا وخائف ًا فقال�« :صرنا يا نادية طرائ���د �ضعيفة �سهل ا�صطيادها
م���ن ل�صو�ص جبناء لم ي�ستطيعوا أ�ن ي�صلوا �إلى ما و�صل �إليه الل�صو�ص الكبار ،ف�شحذوا �إمكاناتهم
ال�ضعيف���ة وطوروا حوا�سهم ...ال ب َّد أ�نه���م كانوا ير�صدونك أ�مام ال�صراف ور أ�وا ما قب�ضته وح�سبوه
ثم لحقوا بك .»...وعادت خالتي �إلى رثائها فقالت :لقد أ��سقطوني بوح�شية حيوانية ولم أ�جد دقيقة
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واح���دة للدف���اع عن نف�س���ي ،ثم �سرقوني ف أ� َّي نذال���ة أ�كبر من هذه ...أ��ضافت بع���د أ�ن تقطع �صوتها
ب أ�نه���ا كان���ت �سترمي لهم الم���ال مقابل �سالمتها ...م���اذا لو تك�سرت عظامي اله�ش���ة؟ أ�لم يح�سبوا
حج���م المعان���اة التي � أس�قع فيها؟ قال عم���ي ميالد وفي �صوته ظهر غ�ضب وا�ض���ح في هذا الف�ضاء
ال�ضي���ق المرعب حيث النا����س ت�ضرب وت�سرق بع�ضها لفقر أ�و لج�شع و�س���ط أ�نانية متوح�شة ال يفكر
أ�حد با آلخر يبد ؤ�وا كيف �سي أ�تي ا إل�صالح �إن لم يبد أ�وا ب�إ�صالح النفو�س وتطهيرها من حيوانية كان
ينبغي أ�ن تختفي؟! كيف �ستتحقق أ�حالمهم؟! ال أ�مل في ر أ�يي للجياع ما دامت النف�س الب�شرية �سيئة
�ضيق���ة عقولها ،وقلوبها ما عادت أالدي���ان بقادرة على الدخول �إليها مع الثقافة والفنون ،كلها باتت
عاجزة أ�مام هذا التخلف ا إلن�ساني.
ث���م ا�ستدار نحو نادية ليق���ول � :إ ّنه كان أ�كثر ّ
حظ ًا منها أ�ق ّله أ�ن الل�ص لم يلحق بي أالذى ،وكانت
ق�ص���ة أ�خرى أ��سمعها و�شجعت عمي ميالد على روايتها لع ّل خالتي نادية تلتقط أ�نفا�سها ،قال عمي:
� إ ّن���ه رك���ب �س ّيارة أالجرة بعد أ�ن جاءتْه ر�سالة محبة م���ن المحروقات حول أ��سطوانة الغاز واتفق مع
ال�سائق على أ�ن ينتظره ليعود به مقابل �إكرامية �إن حملها �إلى بيته في الطابق أالول ،ف أ�بدى ا�ستعداد ًا
طيب��� ًا ،وال�س ّيما حين عرف بالتهاب الورك ال���ذي أ�عانيه وغياب الولد الذي لم أ�رزق به ،وراح ي�شكو
���ي بحنان أ�ن أ�نزل ريثما
هم���وم أ�والده الخم�سة والح�صار و�ضي���ق العي�ش ...حتى �إذا و�صلنا طلب �إل َّ
يرك���ن ال�سيارة فال ّ
يعطل م�سير ال�سيارات من ورائه ...وما كدت أ�بتعد خطوتين حتى �سمعت �صوت
انط�ل�اق ال�سي���ارة ب�سرعة جنوني���ة ،وما بين المباغت���ة والبحث عن الهاتف أللتق���ط لوحة ال�سيارة،
غاب���ت ال�سيارة فرح���ة ب أ��سطوانة الغاز التي انتظرته���ا �شهرين ،وقفت عل���ى الر�صيف �ساعة كاملة
لعل���ه يعود �إلى قلبه وعقل���ه ويرجع أال�سطوانة ،ودخلت المنزل خج ًال أ�كث���ر من منزعج� ،إذ �سمحت
لو�ضي���ع أ�ن يخدعن���ي بكلمات كاذبة ،أ�تذكر ا آلن أ�نه كان ي� أس�لن���ي عن أ�حوالي ومن في بيتي كمحقق
ف���ي ف���رع ال�شرطة ،ون�سيت أ�ننا في زمن ،ال ي�صح أ�ن نتكلم كثي���ر ًا ونف�صح عن م�شكالتنا فقد يكون
ثمة من ي�ستغ ّل هذه الخ�صو�صية و ..وقاطعته بعد أ�ن ن�سيت و�صية علاّ م فقلت :ولكن يا عمي ،نحن
ب�شر نحتاج �إلى الكالم مع ا آلخرين ويقال في العامية (يف�ضف�ض ا إلن�سان عن نف�سه) ينبغي أ�ن نثق
بع�ضنا ببع�ض ،وال نخاف من ل�ص �سافل أ�و �سائق خبيث� ،إنْ هي � إ اّل حاالت فردية لم ت�صل بعد �إلى
ظاهرة عامة ،فقالت خالتي نادية ب أ�ن ميالد يق�صد أ�ال نفتح �صدورنا � إ اّل للمقربين من أال�صدقاء...
وعدتُ أ�جادل وفي ن ّيتي أ�ال يذهبوا بعيد ًا في خوفهم ،فقلت� :إن الحياة �ستكون م�ستحيلة مع ال�شكوك
وفق���دان الثق���ة ،لكن كالمي ب���دا مبكر ًا فلما يخرج الح���زن والغ�ضب من النفو����س وقالت أ�مي التي
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ل���م تدخ���ل �صيامها ع���ن الكالم بعد كما ح�سبت� :إنهم���ا لن تخرجا بعد اليوم م���ن البيت فال�شر في
الخارج و� أس�ل ُتها « ،أ�لي�س في البيوت �شرور؟» وتطلعت � إ َّلي بنظرات م�شدودة ثم رفعت يدها قائلة � إ ّنه
ال �صب���ر لديه���ا على الجدال اليوم ،وطلب���ت � إ َّلي أ�ن أ�هيئ لهما أ�حد ًا أ�مين��� ًا ب أ�جرة طيبة ،ليقوم على
حاجاتهم���ا �إنْ لم أ�جد وزوج���ي وقت ًا لذلك ،فوعدت �صادقة ب أ�ني � أس�عتن���ي بهما عنايتي ب أ�هل بيتي،
ور أ�ي���ت الوج���وه ت�سترخي قلي ًال فعر�ضت عليهم القهوة أ�و ال�شاي ،ف أ�خبرتنا خالتي ب أ�نها ح�ضرت في
ال�صب���اح الباكر �إبريق��� ًا من ع�صير البرتقال الوردي لت�شربه متى عادت مع (�سيمة) وزينة وميالد،
فن�ستغن���ي عن الفيتامينات المريبة ...وقلت و أ�ن���ا أ�قدم الع�صير ،أ�حلى من هذه الحياة التي جمعت
بينك���م و ...وقاطعتن���ي أ�مي «الحياة ّ
ه�شة ل���وال أال�صدقاء المقربون ...ال طعم له���ا وال رائحة ،وقد
قال���ت لن���ا يوم ًا معلم���ة �إنَّ الحياة بال �صداقة كالم���وت بال �شهود ...لكن أ�م���ي انفجرت في اللحظة
التالي���ة بب���كاء مرير و أ�خبرت عمي ميالد ب أ�ن (نادو) قررت اليوم أ�ن ت�سافر �إلى أ�والدها في الخارج
على أ�ن أ�نتقل للعي�ش مع ابنتي جنى أ�و في منزل قريب منها ،تخ ّيل يا ميالد أ�يّ نهاية موجعة و�صلنا
�إليه���ا ،هل نفترق بعد هذه ال�سنوات بل العقود تحت تهديد الل�صو�ص؟ في �سنوات الحرب ال�شديدة
ل���م نفترق ،بل كنا ن���زداد تقارب ًا ومحبة ونحن ن�شتم من يثير الفتن والكراهية و�صمدنا أ�مام معاناة
حارق���ة مخيف���ة ،وقاطعتها خالتي� :إنَّ ال�شيخوخ���ة هي ال�سبب ،وما عدنا ن�ستطي���ع أ�ن نعتني بع�ضنا
ببع����ض كما ف���ي الما�ضي ،علينا أ�ال نكاب���ر ،لكن أ�مي حاول���ت أ�ن تجادلها فذ َّكرتْها ب أ����ن كلاّ ً منهما
ب�صح���ة جيدة وتقوم على العناية بنف�سها وبيتها وتح�ضر الطع���ام و ...و ...لكن خالتي أ��صرت على
أ�ننا ال نملك �سالح ًا أ�مام ال�شر الذي يظهر ب أ�لوانه وفنونه من حين �إلى �آخر ،نحن نحتاج �إلى حماية
والدولة ال تملك �شرطي ًا لكل �إن�سان ،و أ�نت ترين كم تكاثر �ضعاف النفو�س وتوح�شت أالنانية ثم دخل
الجميع في البكاء ،أ�علن عمي بعد أ�ن م�سح عينيه ب أ�ن قريبتهم أ�خبرته ب أ�نها لن تتمكن من زيارتهم
وم�ساعدته���م � إ اّل مرة في ال�شهر بعد أ�ن �ص���ارت و�سائل النقل �ضعيفة حركتها ،و�إنْ أ�ط ّلت ف أ��سعارها
ملتهب���ة �إال �إذا انتقل وزينة �إلى بيت أ�خيها الدكتور �سمعان في الق�صاع فعندئذ �ست أ�تيهم كل يومين،
جل غير م�سمى ،ور أ�ت خالتي
و�صاح���ب البيت عر�ض أالمر منذ مدة طالما هو باق ف���ي فرن�سا �إلى أ� ٍ
ب أ����ن الفكرة لي�س���ت بال�سيئة وكانت لتقول �صادق��� ًة � إ ّنها و(�سيمة) قادرتان عل���ى الم�ساعدة كما في
الما�ضي ....وقدّر عمي ما تفعله الجارتان العزيزتان ،وهو لن ين�سى أ�بد ًا العون الذي لقيه عندهما،
لكن���ه أ�ق ّر ب�صعوبة الحي���اة وذهب �إلى ما تذهب �إليه نادية ،وا�ستم���رت �سردية الرثاء الحزين حتى
أ�نقذتنا الكهرباء ،عر�ضت عليهم التلفاز فما وجدت ا�ستجابة اليوم ،وكنت أ�عرف أ�نهما تتابعان في
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هذا الوقت أ�حد الم�سل�سالت ...لكنني �ش ّغلته على قناة تغ ّني فيها فيروز دائم ًا ،ربما تكون المو�سيقا
أ�كثر فائدة من تفل�سفي وفذلكتي ،ثم ا�ست أ�ذنتُ أل�ضع الغ�سيل في الغ�سالة ،ف�شكرتني طوي ًال خالتي،
والتفت���ت �إل���ى أ�مي تثني على يدي الحنون والخفيفة في الحم���ام ...وتطلع عمي ميالد وقال بح�سرة
وكان يريده���ا ابتهاج ًا �إن «الولد حلو» ف أ�كدت خالتي «�صحي���ح ،الولد حلو» ،و أ�ما أ�مي فكانت تقترب
من بدء ال�صيام عن الكالم� ،إنَّ هي � إ اّل دقائق غبتُ عنهم ،فوجدت دموعهم تتدفق وح�سرات و�آهات
تتعالى ،وكانت فيروز تغني:
دوارة َع الدوارة دار الحكي
هجروا أ
الحبة الحارة لي�ش البكي

ولم���ا كن���ت ال أ��ستطيع أ�ن أ�غ�ضب من �صدق الرحابنة وفي���روز ،فقد جل�ست قربهم أ�بكي عاجزة
ع���ن تعزيتهم لبلوى الفراق القادم وعذاباته ....ونه�ض عمي م�ست أ�ذن ًا وهو َي ِع ُد خالتي ب أ�نه �سيذهب
ف���ي ال�صباح �إل���ى الم�صرف وي�سحب ما تحتاج �إلي���ه من مال وما ر أ�يتها ممتع�ض���ة �إنما بدت ممت ّنة
�شاكرة وهي تقول «خير اهلل أ
والوالد موجود».
و�شكرتْ���ه كثير ًا ،فقد �شغلتْه و أ��سيمة اليوم الذي بدا لها أ�نه طويل و�صعب ،وتم ّنت عليه أ�ن يرتاح
وال يقل���ق فم���ا حدث قد وقع ....ف� أس�ل فج أ�ة بغ�ضب «ماذا لو كانت ال�ضحية ال مال لديها غير راتبها
الم�سروق؟ فماذا هي فاعلة؟».
وقالت أ�مي �إنها �ستعذرها لو تحولت �إلى �سارقة م ّر ًة واحدة ،و�إن كنت أ�عتقد ب أ�ن ال عذر ل�سارق
مهم���ا ا�شت���د فقره ،وبدا الهواء ثقي ًال ال يتحرك� ،سمعت عمي يرج���و أ�مي أ�ن تبيت الليلة عند نادية،
فطم أ�نته ب أ�ني � أس�بيت معهما الليلة ،واعتر�ضت خالتي تذكرني بال�صغيرين ف أ��شرت �إليها بيدي ب أ�ني
أ�خ���ذت أالمر ،وعلاّ م �شجعن���ي ،وبدا ان�شراح كبير لم أ�نتظره على وجوه ه ؤ����الء أال�ساتذة الخائفين
الم�ساكي���ن ،وانطلقت دع���وات تحيي أالبرار م���ن أالوالد وغيره���م ...وتحرك الهواء طيب��� ًا منع�ش ًا
وعذب��� ًا ...وقل���ت بعد أ�ن غ���ادر عمي ميالد �إنه ممن���وع عليهما بعد ا آلن أ�ن ت�صف���ا عمي بثقيل الظل
ور أ�يت ابت�سامات في العيون ،تابعت ب أ�ني أ�حترمه لطيبته التي تكفي ح ّي ًا بكامله ويكفي أ�نه يقوم على
العناية بخالتي زينة التي ال تغادر الفرا�ش منذ �سنوات.
و�صدّقت على كالمي خالتي ،ثم أ�مي التي قامت �سريع ًا نحو خالتي وقد �سمعتها تئن من ر�ضو�ض
بد أ�ت �آالمها.
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�ساعد ْته���ا عل���ى اال�ستلقاء بعد أ�ن أ��شارت �إلي بيدها ب أ�نها لن تتركني أ�قوم وحدي على الم�ساعدة،
يكف���ي أ�ني حرمته���ا من �إعانة �صديقتها في ا�ستحمامها ،وتذكرت علاّ م��� ًا فتراجعت قلي ًال ألترك أ�مي
تفعل ما تحبه �صديقتها ،وراحت تد ّلك لها �ساقيها وقدميها كما ن�صح الطبيب ال�صيني ،ت�ضع الو�سائد
بالهم منذ ا آلن حين يت�صل بها أ�والدها م�سا ًء ،ال ب َّد أ�نهم �سيعرفون
و ...و ...قال���ت خالت���ي �إنها ت�شعر ّ
من �صوتي بالحادث ،ينبغي أ�ال يعرفوا وطم أ�نتها ب أ�ننا �سنخت�صر المكالمات متهمين الكهرباء ب أ�نها لم
تمهلنا ل�شحن البطارية ،و�سيكون �صوتها العري�ض العميق قد عاد �إليها م�سا ًء بعد ك أ��س ال�شاي المح ّلى
بالع�س���ل ،وكانت أ�مي قد جاءت ببطانية ل ّف���ت بها �صاحبتها ثم جل�ست قربها ولم ت�ستمتع � إ َّلي � إ اّل حين
قالت لها (نادو) �إنَّ عليك يا (�سيمة) أ�ن تتمددي وترتاحي كما تقول جنى ،ينبغي أ�ن ن�ستمع حين ًا �إلى
ن�صائح أالوالد فهم طيبون و أ�ذكياء ....لو أ�ني ا�ستمتعت �إلى أ�والدي لما حدث ما حدث ،لكن ال�صباح
ً
علي أ�ن
كان بهيج��� ًا جذاب��� ًا وتوفير أ�جرة �سيارة أالجرة كان هو ا آلخر
جمي�ل�ا ،ف أ�هملت الن�صيحة ب أ�ن َّ
أ�طل���ب �سيارة من المكتب ترافقني وتعود بي متى أ�نهيتُ أ�موري ....فوعد ُتها ب أ�ن م�س ّرتها �ست أ�تيها �إلى
بيتها كما أ�فعل ألمي ،و�إذا أ�رادت حمل ُتها ب�سيارتي متى �شاءت �إلى ال�صراف ،ثم أ�كدتُ لها ب أ�نها لي�ست
وحده���ا ،و�إني لن أ�تركها حت���ى يحين موعد �سفرها ،ثم حاولت أ�ن أ�خلخل الف�ضاء ال�ضاغط فذكرتها
باهتمامه���ا القديم حين كانت أ�مي ت�سافر في مهمة للعمل وكانت تتجاهل عبو�س أ�بي ،وجعلتها تبت�سم
حي���ن أ�خبرتها ب أ�ني كنت أ� ّ
ف�ض���ل عنايتها على رعاية عمتي الطيبة ،فجاءت الذكريات ،واختارت منها
محبة أ�والدها لطعام (�سيمة) وتف�ضيله على طعام أ�مهم التي كانت تغيب في مهمة أ�خرى.
ور أ�ي����ت ذكري����ات تطفو عل����ى مالمح الوجهين ،وم����ا كانت كلها جميل����ة بالت أ�كي����د ،تركتهما لقيلولة
تحبانها قبل الغداء ،فهما ت�ستيقظان مذ عرفتهما باكر ًا لتح�ضير أالوالد و�إعداد الطعام ثم الذهاب �إلى
العمل ...عادة تح ّكمت بهما و�إن انق�ضى النهار ك ّله طوي ًال متمه ًال بعد انتهاء تلك المهام ال�شاقة...
ر أ�ي���ت ف���ي براد خالت���ي ح�ساء العد����س وفطائر ،وعلى موقد أ�م���ي في بيتها وجدت ق���در ًا كبير ًا
م���ن ح�س���اء البرا�صيا و�آخر بالرز والبازالء ...ال ب َّد أ�ن أ�م���ي �ستر�سل بع�ضه �إلى عمي ميالد وخالتي
نادية ...هي من العادات القديمة الجميلة...
تجولتُ في بيت أ�مي ال�صغير لع ّل عم ًال تركتْه ف أ�نجزه ،فلم أ�جد ما أ�فعله ،ت أ�ملت في �صالته ك أ�ني
أ�راه���ا للم���رة أالولى ،كانت الزرقة تغل���ب على أ�رائكه مع و�سائد كثيرة ت�ستلق���ي عليها بزرقة عميقة
تغطيه���ا قطع م���ن غيوم طارت بينها طي���ور جامحة ال ب َّد أ�ن ه���ذا يذكرها بمدينته���ا ....وكان ثمة
�صور لوجوه انتزع ُتها من أ�وراق التقويم والمجالت وجعلت منها لوحات أ�برزها وجه هذه ا إلفريقية
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الجميل���ة ،وق���د أ�حاطت بعنقها وغطاء ر أ��سها أاللوان كلها ،وقفت أ�م���ام �صورة أ�بي ،ر أ�يته ينظر �إلى
النافذة ،قلت مرة ألمي �إنَّ ال�صورة بعيدة عن مكان الجلو�س ويبدو لي أ�ن أ�بي �ضجر.
ف���ردّت ب�صوت حي���ادي ب أ�نه كان يجب أ�ن يجل�س وحده مع كتب القانون والحقوق ،ثم ينه�ض من
حي���ن �إل���ى �آخر ليت أ�مل العالم من وراء النافذة ،فلم يع���رف ما يجري ،وتذكرت أ�خي بيان حين جاء
من أ�لمانيا ليح�ضر وداعه أالبدي ،قال« :الوداع يا أ�بي ،لم ت�ستطع أ�ن ت�سعد نف�سك وال غيرك!».
وكان بي���ان قد ذهب �شاب ًا �صغي���ر ًا في منحة درا�سية بعد أ�ن �ضاق بخ�شونة أ�بي وت�س ّلطه ولم يعد
� إ اّل لوداعه .ف أ��ضاف �إلى بيتنا البارد قهر ًا �آخر ولوعة من فراق .أ�حبته أ�مي وكرهته في �آن ،ور�ضيت
بر�سال���ة طويلة ت�صلها من ابنها كل أ��سبوعين قبل أ�ن ت أ�تيها التكنولوجيا الحنونة كما �س ّمتها بروائع
االت�ص���االت � ،أس�لته���ا يوم ًا عن الحب الذي عا�شتْه مع أ�بي فت أ�خرت ف���ي �إجابتها ،ثم قالت :كان حب ًا
ً
عاق�ل�ا هادئ ًا وا�ستدارت عني حين �ضحكت �ضحكة �صاخبة وكنت أ�عي�ش ق�صة حب مجنونة غامرة
مع علاّ م ،و�شعرت �سريع ًا ب�سخرية في �ضحكتي .اعتذرتُ واكتفت أ�مي بهزات من ر أ��سها حملت � إ َّلي
كثي���ر ًا من أ�جواء الحب العاقل الهادئ بخ�شونتها وجفافها ف أ�عجب من حر�ص أ�مي على هذه أالناقة
ف���ي اختيار الكلم���ات وهي تخفي معاناة قاهرة لم تتكلم عنها أ�ب���د ًا � إ اّل ألختها (نادو) .كنت أ�راهما
تجل�س���ان على �شرف���ة المطبخ و�سريع ًا يتقارب الر أ��سان وينخف�ض ال�صوت فال أ�قدر على متابعته مع
جهد أ�بذله من دون فائدة.
ٍ
أ�نتظ���ر فيط���ول الهم�س وتجري الدم���وع حتى ت���كاد تهلك النف����س الرقيقة ،فيتباع���د الر أ��سان
ويرتفعان ب�إباء مجروح ،يلتقطان أالنفا�س وي�ستح�ضران �صبر أاليوبيين...
وحي���ن عدتُ �إلى �شقة خالتي وهي مقابلة ل�شق���ة أ�مي ،ر أ�يتُ المر أ�تين تغطان في نوم عميق فقد
أ�تى ا إلرهاق والدموع على ما تبقى من قوتهما ...وعدتُ أ�دور في ال�شقة أ�بحث عن عمل أ�قوم به فلم
أ�ج���د � إ اّل ك ؤ�و�س الع�صي���ر ألغ�سلها والمالب�س ألن�شرها وكان كل ما حول���ي في ترتيب ونظافة ،وبدت
المفرو�ش���ات هنا مختلفة ف���ي أ�لوانها عن �صالة أ�مي فقد طغى عليها ل���ون الموز أال�صفر مع و�سائد
كثيرة ترت�سم فوقها أ��شجار النخيل الطويلة المنت�صبة و أ��شجار خ�ضراء أ�خرى وزهور برية ،وتوزعت
على الحيطان �صور للطبيعة بطيورها ومياهها تجري في الحقول الواعدة...
ت�ساءل���تُ عن �س��� ّر هذه الو�سائد الكثيرة ف���ي ال�شقتين وما وقعتُ � إ اّل عل���ى تف�سير واحد من دون
يقي���ن بعيد ًا عن حبهما للجديد ...ربما كانت كل منهما تطلب الراحة واال�سترخاء بعد م�سيرة على
درب الحياة الطويلة.
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بحثت عن �صورة لزوج خالتي فر أ�يتها في أ�بعد مكان في ال�صالة يغطي جانب ًا منها غ�صن ورق
أ�خ�ض���ر م���ن البال�ستيك ،وكانت في حج���م أ��صغر من �صورة أ�بي ،ور أ�يت فيه���ا و�سامة لم تجعلني
أ�ن�س���ى جهالته وزواجه الثاني ،وتذكرت حديث ًا أ��سمعه جي���د ًا ا آلن ،و�إنْ بعد زمنه ،حين �صار قلبي
يخفق ب�شدة وبكيت حينها ،وا�ستطعت بف�ضل �صوت خالتي العري�ض والعميق أ�ن أ�فهم الحديث من
دون جه���د كبي���ر ،قالت خالتي �إنها عرفت ب أ�مر المر أ�ة أالخرى حي���ن راح ي�سخر من أ�نفها الكبير
و�صح ْت ظنوني حين
أ�كثر من مرة في أال�سابيع أالخيرة و�صار يكثر من نقده إلهمالها �ش ؤ�ونهّ ....
أ�خبرن���ي زميلن���ا يو�سف ،فالم���ر أ�ة أالخرى أ�خت ل�صديق���ه ،كان متردد ًا في �إخب���اري ولكنه عزم
عل���ى اطالعي تدفع���ه �إلى ذلك ال�صداق���ة والزمال���ة و ....و ....هي أ�رملة �صغي���رة لديها �صبي،
وال���زواج ُعق���د منذ أ��سبوع ،و�سمعت أ�مي تن�صحها بدعوى تفري���ق �سريعة ف أ�جابتها ب�صوت حزين
بتمرد واحد في حياتها �إن ا�ستطاعت أ
فالثمان باهظة لو قدّرتها ،ونحن
م�ست�سلم ب أ�نه يحق للمر أ�ة ٍ
ا�ستنفدن���ا هذا الحق يا (�سيمة) ،أالثمان اليوم �ستكون أ�كثر ق�ساوة ،ولكني واجهته اليوم و أ�علنت
أ�ن���ي � أس�نتق���ل للنوم في غرفه ميرا ابنتي .فال يطلب مني أ� ّي حقوق في غرفة النوم ،ف أ�جابني ب أ�نه
�سينتقل للعي�ش في البيت ا آلخر بعد أ�ن يخبر أالوالد وي�شرح لهم و ....ثم وعد ب أ�نه �سيلتزم دائم ًا
بواجبات���ه ،وبد أ� نفاقه الذي أ�عرفه حول احترامه الكبير لي وامتنانه ....كلمات ال تعلق في القلب
بديل���ة م���ن العواطف ال�صادقة ،واغتنم���ت الفر�صة ألطلب �إليه أ�ن يكتب ح�صت���ه في البيت با�سم
أالوالد فواف���ق �سريع ًا .قالت أ�م���ي �إن هذا ال �شيء أ�مام الخيانة التي رماك بها ،وبدت خالتي أ�كثر
ه���دوء ًا من أ�م���ي ف أ�جابتها ب أ����ن العواطف تتغ ّير يا (�سيم���ة) وفي الحقيقة أ�ن���ا أ��سقط ُته من قلبي
من���ذ زمن ،حين ك�شفتُ �شخ�صيته المز َّيفة ،لكنني م�ضي���ت معه في الحياة من أ�جل أالوالد ،فهم
ي�ستحقون الت�ضحية.
ترك���ت �ص���ورة ال���زوج الخائن الذي رحل بع���د �سنة من زواج���ه الثاني ،وال أ�ع���رف حقيق ًة كيف
كان �شع���ور خالت���ي نادية حينئذ ،لكنني ر أ�يتها تبكي بحرقة و أ�ح�س���ب أ�نها كانت تبكي خذالن الحياة
وه�شا�شته���ا ،و أ�كاد أ�ج���زم أ�ن أ�نف خالتي الكبير ل���م ي�ستطع أ�ن يك�سره زوج خائ���ن و�إنْ أ�وجعه .ولم
يك�س���ره اليوم ل�صو����ص �سفلة و�إن أ��صابوه بنزيف ح���اد ...فكرت في أالمر و أ�ن���ا أ�ت أ�مل �صورة كبيرة
ألم���ي وخالتي ف���ي حديقة الجامعة ...وب���دا لي أ�نف خالت���ي ،متَّ�سق ًا مع تقاطي���ع وجهها الوا�ضحة،
وب���دت ال�صديقتان في جمال ال�صبا ال�ساحر فقد كانت ف���ي العيون ن�ضارة أالحالم وعلى الوجهين
يطوف فرح بالحياة فيزداد الجمال ...كان ثمة رفوف كثيرة عليها �صور أالوالد أ
والحفاد يعلوها ٌّ
رف
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يحمل �صور ال�صديقتين مع زمالء العمل وزميالته ،هي تقريب ًا ال�صور ،و�آخر و�ضعت عليه �شهادات
التقدير والثناء ،هي تقريب ًا ال�صور نف�سها في �شقة أ�مي ،وعلى الحائط المجاور ترتفع مكتبة ت�ضم
الكت���ب و أ�قرا�ص��� ًا مو�سيقية �صلبة مدمج���ة (  ...)C. Dت�شب���ه مكتبة أ�مي و�إن ب���دت أالخيرة أ�كثر
امت���داد ًا نحو أالعلى ،واحتفظت كل منهم���ا بمجاميع لل�صور تكاد تزيد على الع�شرة ،فلم يتبقَّ لهما
من الما�ضي �سوى �صور تعودان �إليها كل حين.
ولم���ا كنت قد ع�ش���تُ بينهما أ�كثر مما عا�ش معهم���ا أالوالد الم�سافرون فق���د عرفت أ�ن أالقدار
تالعبت بهما ،لكن النهاية كانت لهما ،فتركت الواحدة بعد أالخرى البيت القديم بعد �سفر أالوالد
ورحي���ل الزوجي���ن ،وا�ستقرتا ف���ي �شقتين متجاورتين ولم تحم�ل�ا � إ اّل قلي ًال م���ن البيتين القديمين،
وج���اءت كل منهما بما تحب���ان من مفرو�شات وغيره���ا بتوا�ضع لم تذهب به وف���ر ٌة أ�تاحتها ظروف
تل���ك أالي���ام و�سماحة أالوالد ،ثم راح���ت كل منهما تق�ضي بما بقي من العمر كم���ا أ�رادت يوم ًا ،وما
كان���ت تل���ك أالحالم أ
باللغاز كالحياة والحب ...وربما قالت واح���دة منهما �إنَّ �شرور الحياة عاجزة
أ�م���ام القدرة الب�شرية �إنْ تعاونت وتعاطف���ت بع�ضها مع بع�ض ...و�صدّق أ�مثال أ�مي وخالتي ب أ�ن هذه
الفو�ضى المجنونة لن تحا�صرهم ما داموا متقاربين ملتزمين بع�ضهم ببع�ض ،و�إن أ�فزعتهم الحرب
أ
والمرا�ض و�ش���ركات أالدوية واللقاحات ،لكن ما أ�قلقهم هي هذه أالنانية المتوح�شة التي انت�شرت،
تق�ض على أالمان الذي دخ���ل نفو�سهم يوم ًا بعد أ�ن أ�كملوا م���ا طلبته الحياة ،وكانوا
لكنه���ا كله���ا لم ِ
ي�ستحقون أ�ن تنحني لهم أالر�ض وال�سماء.
أ�ما في هذا اليوم ف أ�ت�ساءل عنهم ،هل ت�ستطيع هذه الو�سائد الكثيرة أ�ن تريحهم حين ي�سترخون
بينها ،وهم يم�سكون كتاب ًا وي�ستمعون �إلى أ�غانيهم؟
ه���ل تحميهم الج���دران التي ز ّينوه���ا ب�صور الطبيعة ال�صديق���ة والوجوه الم ؤ�ن�س���ة ،أ
والهم هل
يتح ّملون فراق أال�صدقاء و�إن كانوا �سيعي�شون بين أ�بنائهم؟
كان ألمي دعاء ترفعه كلما عال جنون الحرب «يا اهلل! دعنا نثق بك كما كنا دائم ًا ،دعنا ال نخون
بع�ضنا بع�ض ًا ،وا�سكب هدايتك في عقول الب�شر وقلوبهم حتى ال يجعلوا هذا الزمن أ�كثر �ضراوة،
يا ربي �إنك لقادر ،ولكن لماذا ال تتدخل؟! و�سامحني �إن تدخلتُ في تدابيرك.»...
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ال�ســـــرد...

كوزيت
�آالء يا�سين دياب

كان عمرها نحو ع�شرين عام ًا ،وكانت
رجل م ��ن مدينة الالذقية ،يعي�ش في
ابنة ٍ
فرن�س ��اِ .قدمتْ �إلى ك�س ��ب؛ لت�صفية �إرث
العائل ��ة ولق�ضاء بع� ��ض الوقت في م�سقط
ر أ��س والدها.
وعل ��ى الرغم م ��ن أ� َّنه م ��ن ال�صعوبة
بمكان و�صف جمال امر أ�ة ت�ضاهي ا آللهة،
ٍ
لكن ال ب أ��س من المحاولة.
تخ َّي� � ْل ع�شت ��ار بقوامه ��ا وب�شرته ��ا
المخملي ��ة الناعمة و�سمرته ��ا ال�ساحرة،
ثم َأ��ض ��ئ وجهها بقمرين م�ش َّعين بخ�ضار
وقليل من بحرها.
الالذقية ٍ
 -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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أ�عتق ��د أ�نَّ الو�صف لم يمنحها ح ّقها .هي فع�ل� ًا أالنوثة ك ّلها...كان في عينيها قو ٌة جاذب ٌة ،وفي
ابت�سامتها �سح ٌر قات ٌل.
كان ��ت تتكلم العربية برطانة ...أ�لقى بي القدر في طريقه ��ا ،أ�و ُقل :بين يديها ،فوجدت نف�سي
مبهور ًا وغريب ًا� ،ضعيف ًا وقوي ًا ،مقترب ًا ومبتعد ًا.
كان لن ��ا -نح ��ن االثنين -عالقة بالمو�سيق ��ا وا آلداب العالمية ،وقامت بينن ��ا �صداقة تجاوزت
القراب ��ة ،ك ُّل �ش ��ي ٍء في الالذقية كان م�ستع ��د ًا أ�ن ينحني لها من �شجر غاباته ��ا العذراء �إلى رمال
�شواطئها.
ح ��دث م ��رة أ�ن كانت �ضيفتي عل ��ى الع�شاء مع مجموع ٍة م ��ن أال�صدقاء ،كن ��ت م�ستعد ًا للركوع
بحبي ،كنت متو ِّق ��د ًا بالعاطفة ،لكن لم يتح لي ال�ضيوف فر�ص َة البوح لها
أ�مامه ��ا حتى أ�عترف لها ّ
بما في قلبي.
يعتلج في �صدري.
وحينما أ�و�صلتها �إلى الفندق ،هم�ستُ لها في أ�ذنها معترف ًا بما ُ
كان ��ت الم ��رة أالولى .ك ُّل تجاربي ال�سابقة كانت خيا ًال ،كان ��ت وهم ًا ،كانت ال �شيء ،أ�و ي�ش ّبه لي
أ� ّنه كان ح ّب ًا.
بد أ�ت أالفكار تجول في ر أ��سي عن ا�ستحالة هذا أالمر ،وعن عواقبه...
ربم ��ا كان ��ت كوزيت فرن�سية الحياة والجن�سية ،لكنها تحم ��ل ك ّل ا إلرث الجمالي لالذقية ،حتّى
ُيخ ّيل لي أ� ّنها عرو�س البحر.
تنا�سيتُ أالمر ،وتحملتُ المعاناة ،ودفنت م�شاعري في أ�عمق أ�عماق نف�سي ،وقمت بواجبي في
مكان �إلى مكان.
م�ساعدتها ،والتنقل معها من ٍ
وف ��ي �إحدى المرات أ�رادت ال ّذهاب �إلى ّ
ال�شاطئ ،وفي حين كانت ترك�ض وتتمايل ،كنت أ��سرق
الملكي ،ولحركاتها أال�شبه برق�ص (الباليه).
نظرات كامل ًة لـ(�سيمفونية) ج�سدها
ٍ
ّ
وبد أ� يرتف ُع ا إليقاع بيننا ،و�ساد الجو ال ّرومان�سي ...لقد كنت ت ّواق ًا �إليها ،و أ�ردت امتالكها ك ّلها،
ولي�س قلبها فح�سب...
لك ��ن ...المجتمع ...وعاداتنا وتقاليدنا التي تنظر �إلى الفتاة أالوروبية المتحررة نظر ًة يمل ؤ�ها
العار.
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َع ِل َم الجميع بما بيننا ،وبد ؤ�وا ي�شيحون وجوههم ع ّنا ،حاولت �إقناعها بعدم الت�صريح بعالقتنا،
وعر�ض����تُ عليه����ا الزّواج ،فكان ال����ر ُّد عنيف ًا ،عدَ دْتُ أالم����ر متعلق ًا بكرامته����ا ال�شخ�صية ،فالزّواج
جانب ف�ضيح ًة بح ّد ذاتها.
لمدارة الف�ضيحة عاد ٌة عربي ٌة ،في حين يعدّها أال ُ
للحب ،ولي����س ت�سويغ ًا ل���ه ...وال ّزواج ال ُيمن���ح أ�و ُيفر�ض أ�و ُي َت�ص���د َُّق به على
ال��� ّزواج ه���و تكلي ٌل ّ
المر أ�ة.
ال�شجار ال�صغير ،فت���رت عالقتي بها ،كما لو أ�ننا افترقناٌ ...
بع���د هذا ّ
نقا�ش واح ٌد أ� َ
حدث �صد َع
�سنوات بيننا.
ٍ
حاولتُ أ�ن أ��صلح أالمر ،لكنني ل�ست هرقل حتى أ��ستطيع تقريب �ض َّف َتي البحر.
�سى وقلق�َ ...شهدتُ لقاءاتها مع غيري ،و�صداقاتها العابرة مع كثيرين.
بحير ٍة و أ� ً
أ� ّنى لي بخيط أ�ريان أل�ستعيدَ قلبها؟
الحب الفا�شل ك ّل الكرب أ
لق���د َ
والل���م ،حتّى �شعرتُ ب أ�نني هرمتُ وا�س ُتنفدتُ روح ًا
حمل لي هذا ّ
وج�سد ًا.
نف�سي!
ماذا يعني هذا؟ كم كان هذا ّ
ال�س ؤ�ال ُم ّلح ًا في ّ
ه���ل ه���ي تب ّد ُد الملل؟ ه���ل ترغب في أ�ن تق�ضي وقت��� ًا ممتع ًا؟! وهل أ�ح ّبت ه ؤ����الء ال ّرجال الذين
ال�سرعة؟!
تم�ضي الوقت معهم؟ وهل ُّ
ال�سهولة وبهذه ّ
يحب المرء بهذه ّ
���ي هذا؟! كن���تُ أ�عتق ُد أ�نه���ا تح ُّبني؛ لذل���ك �سمحت لنف�سها ب أ����ن تكون
���ب ...و أ�يّ ح ٍّ
ح ٌّ
���ب خ�شب ٍّ
معي...
الحب ،ب���ل كان هو نف�س���ه ما جمعها
ب�صعوب��� ٍة ،اعترف���تُ لنف�س���ي :لم يك���ن ما جمعني به���ا هو ّ
بغيري.
تمنحه �إال َ
رباط مقد ٍَّ�س.
غال أ�و ٍ
فهي لي�ست امر أ� ًة �سور ّي ًة ...تث ّمن ج�سدها ،وال ُ
حب ٍ
مقابل ٍ ّ
حتى �إنّ الو�صول �إلى ج�سد المر أ�ة في عاداتنا ،يحتاج �إلى خارطة طريق.
الحبّ ،ثم �إلى االرتباطّ ،ثم �إل���ى الخطبةّ ،ثم �إلى
يحت���اج �إل���ى ا إلعجابّ ،ثم �إلى الودّّ ،ثم �إل���ى ّ
الزواج.
طقو�س خا�صة...
َّ�س،
ُ
ويحتاج �إلى ٍ
ج�س ُد المر أ� ِة في ثقافتنا مقد ٌ
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كوزيت كانت تملك جمال ا آللهة ،لكن بج�سد عاهرة.
فالحب بالن�سبة �إليهم لي�س أ�كثر
ا�ستدركتُ أ�وهامي �سريع ًا :لي�ست عاهرة؟ هذه ثقافة مجتمعها،
ّ
عقد �آخر.
الحب اتفا ٌق مثله مثل أ�ي ٍ
من أ�داء بيولوجي ،ولي�س أ�كثر من �إجراءات ُتن ّفذّ .
كثي���ر ًا ما كانت تذ ِّكرني كوزيت بال�شعراء الذين قال عنه���م نيت�شه« :يكدِّ رون مياههم ،كي تبدو
عميقة».
لقد كنت م ّيا ًال إل�ضفاء �صبغ ٍة مثالي ٍة عليها ،ف أ�نا من ر�سمت لها هذه ال�صورة في ذهني ،و أ��ضفت
�إليها من روحي ...هي م�ستهلك ٌة عابر ٌة وكفى...
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(مت ٌ
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ال�ســـــرد...

�صل آ
(م َّت ٌ
الن)
فاطمة ح�سين

أ�ن ��ا بال مالم ��ح ...أ��صابعي التي تكتب لك ال ت�ستجيب للكلمات الت ��ي يمليها قلبي ...دون عيون
أ�تابعك فقد غرقت عيوني في بحر دموع ...كق�شة أ�طفو فوق وجه الحقيقة ...جر ٌح أ�نا أ��سير بقدمين
حافيتين على زجاج �صورتك المحطمةُ ...قل لي...
وقب ��ل أ�ن تتابع كتابة ما خطر لها أ�ن تكتبه حذف ��تْ ما كتبتْه ...و أ�خذت تراقب من وراء ال�شا�شة
عب ��ارة (مت�صل ا آلن) .مع من يت�صل ا آلن ولم يك ِّلمني ...طعنها ال�س ؤ�ال واخترقها كمدية ...فتد َّفق
ك ُّل ما بداخلها دفعة واحدة� ...إنها تنزف
ذكريات �س ِّيئ ًة ...و أ�حداث ًا �صغيرة ،لكنها مريرة ...تذ َّكرتْ
ٍ
تل ��ك المقولة التي تق ��ول �ِ :إنْ لم تمط ْر عندك ،فهي حتم ًا تمطر في أ�ر� ��ض أ�خرى .أ��صابعها ترتجف
ودموعه ��ا تنهمر ك أ�نها ُ�س ُح � ٌ�ب داهمتْها ريح عا�صفة ف أ�حالتها مطر ًا غزي ��ر ًا� ...س أ�لتْ نف�سها؟ ماذا
أ�كتب له؟ لقد فقدتُ معه لغة الحوار ...ت�ستجمع حقدها وتكتب:
نعم ،أ�نت ال تالحظ غيابي �إلاّ حين تحتاج �إلى �شيء مني ...مللت دور الدواء الم ّر الذي يتناولونه
تن�س محادثتي منذ يومين بتلك اللهفة واالهتمام حين كنتَ بحاجة �إلى م�ساعدتي
حين الحاجة...لم َ
 -العمل الفني :الفنان علي الكفري.
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فيجلبحاجاتكوت�سديدبع�ض
نفقاتك المتراكمة...
حينه ��ا كن ��تُ الحبيب ��ة
والقريب ��ة ...وكن ��ت �ضرورية
كعلب ��ة التب ��غ ...كالكبري ��ت
حي ��ن تبح ��ث عن ��ه بول� � ٍع ت ��ود
�إ�شع ��ال لفافتك وتتوتر حين ال
تجده...
حذف ��تْ ك َّل م ��ا كتب ��تْ ...
و أ�خ ��ذتْ تراق ��ب ...ماي ��زال
(مت�ص ًال ا آلن) ماذا تقول له؟ ماذا ي�سعها القول هنا؟!
م�ساء الخير...
ه ��ل أ�ق ��دِّ م لك �إجازة غ ��د ًا؟ يبدو أ�نك ل ��ن ت أ�تي �إلى العم ��ل في الغد،
ف أ�ن ��ت ال ت�سهر حت ��ى هذا الوقت المت أ�خ ��ر � ،إ اّل حين تخطط إلجازة مفاجئ ��ة ...تحذف ما كتبتْه
وتم�س ��ك ر أ��سها وك أ�نها توقف ال�صداع عن الدوران في تالفي ��ف عقلها الم�ضطرب غير القادر على
التركيز...
تبحث في ملفات ال�صور لديها ،فتجد �صورة تلك الفتاة الجميلة ذات ال�شعر الطويل التي تعرفها
جي ��د ًا ألنها تعمل في المكان نف�سه ...ت�ضغط على ال�صورة ك ��ي تر�سلها �إليه وتكتب أ��سفل ال�صورة:
هذه َمنْ َّ
علي ...أ�نا أ�علم ك َّل �شيء!!
ف�ض ْل َتها ّ
ث ��م تت ��ردد وتق ��وم ب�إلغاء ا إلر�س ��ال ...وتراقب ح�ض ��وره الغائب وع ��دم اكتراثه كل ه ��ذا الوقت
بوجوده ��ا ال�صام ��ت كهذا أاللم الذي اعت�صره ��ا وجعل بقاياها ه�شيم ًا محترق� � ًا تت�سلى به الظنون
كورقة تعبث بها الريح.
تكت ��ب مجدد ًا :م ��ن ف�ضلك أ�رجو أ�ن تعيد لي المبلغ الذي ا�ستدنته من ��ي ف أ�نا أ�حتاج �إليه ا آلن...
تح ��دِّ ث نف�سه ��ا مجدد ًا ...وحين ير ُّد تخب ��ره بخيانته له ��ا� .إنْ خ�سر ُته فيجب عل � ّ�ي أ�ن أ��ستر َّد مالي
والخ ��روج من ق�صتي ب أ�قل الخ�سائر ...ت�ضع يديها على وجهه ��ا وتبكي ...تهم�س لقلبها :ماذا يفعل
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ل���ي الم���ال �إذا غاب عني أ�و حدث بيننا خالف وفقد ُته؟! ّ
تع�ض �شفته���ا ال�سفلى وتغدق بدموع وفيرة
َّ
غط���ت خدَّيها وانحدرت نحو روحها ت�سقيها ملح الدموع وطعم لوعة لم ت�شعر بها من قبل( ...ماذا
أ�قول...؟؟).
تكتب :هناك عمل متراكم في المكتب علينا �إنجازه غد ًا ...ويجب أ� اّل تنقطع عن الدوام.
ي����ا لكلماتي الباهتة كهذا اللي����ل �شا�سع ال�شوك ،الذي أ�جبرني أ�ن أ��سيره حافية فوق كلمات مد َّببة
تج����رح الف ؤ�����اد أ
والنامل ...تف�صلني عنه �شا�ش����ة م�ضيئة وعدة كلمات ...تح ُ
كتب ثم ت�صمت
����ذف ما ْ
نازف ...ت�ضغط على زر ت�سجيل مقطع ال�صوت ...نعم ...أ�نت م�شغول
بقلب ٍ
وتراقب ح�ضوره الغائب ٍ
حت����ى ب����دوتُ ال �شيء أ�مامك ولم تنتب����ه لح�ضوري ولم تنتبه لغيابك ...كي����ف ا�ستطعت أ�ن تجعل عيد
�سن
مي��ل�ادك أالغلى؟! هو تاريخ بائ�س ف����ي تقويم عمري ...كيف ا�ستهنت بالبحر وان�شغلت بمجرىً �آ ٍ
م َّر معتر�ض ًا طريقك؟! كيف جعلتني أ��شعل �شموع روحي ،و أ�نت ت�شعل �شموع خيانتك لي في مكان �آخر
يح����اذي ثقتي؟! حتى أ�طف أ� الوا�شي �شموعي بوابل من الدموع حين هم�س لي ب أ�نك تحتفل في المكتب
ا آلخ����ر م����ع (�سكرتيرة) المدير ...كان ب����ودي � ؤس�الك :ما كان ينق�صك كي تخ����ون؟ وما كان يكفيني
ن�شيج م ّر...
من����ك ك����ي أ�ثق بك كقط����ة عمياء؟ ي�صب����ح ال�صوت خرير ٍ
دموع متقط���� ٍع ثم يتال�شى م����ع ٍ
�سجلتْه ت ّو ًا ،ثم أ�غلقت هاتفها ...وجففت دموعها ب�صوت عبد الحليم
�ضغط����تْ ب�إ�صبعها وحذفتْ ما َّ
وان�شغل����ت بنفث خيبتها المحترقة عبر جثة لفافة الحم����راء ،و أ�خذت تحدِّ ق في الال�شيء ...و أ�مامها
كل خيب����ات العمر وك أ�نما نفخ في �ص����ور الما�ضي ،لت�صحو الجروح والخيب����ات والخيانات ،كي ت�شهد
كله����ا على غبائها وتماديها في الح����ب والطيبة� ...صوتُ ر�سال ٍة جعلها ت�سحق لفافة تبغها في منف�ضة
أالوج����اع قب����ل انتهائها ...ا�ست َّل����ت الهاتف من جديد� ...إن����ه هو ...يرق�ص قلبه����ا ...ت�ستعير تما�سك ًا
وغ�ضب ًا كانت قد بدَّد ْته الر�سالة حين و�صولها ور�سمت ابت�سامة بد ًال منه ...بعد م�ساء الخير ،جاءت
كلم����ة حبيبت����ي لتغلق كل ما ُطرح من مو�ضوعات وتنفي عنه كل الجرائ����م التي ُن�سبت �إليه .أ�ما عبارة
ليك فقد كانت كفيلة ب أ�ر�شفة ال�شكوى التي أ�ر�سلها قلبها �إلى عقلها في لحظات �ضعفه.
ا�شتقت � إ ِ
أ��ص���درت حكمها أالخير بحق الوا�شي ال���كاذب ب أ�نه يكيد لهذا الحب الكبير أ
وال�سطوري وي�سعى
لليقاع به...
إ
أ�ر�سلت �إليه أ�خير ًا :ا�شتقت �إليك كثير ًا ...وعادت تبت�سم.
❁
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ال�ســـــرد...

�ساعة اخلم�سني دقيقة
ت أ�ليف :ميل كولمان
ترجمة :فريد �إ�سمندر
()1

الغرف ��ة �صغير ْة .أالريكة ت�سندن ��ي .الوجه المقابل لي عا ٍر ك�شا�شة بي�ض ��اء تنتظرني كي أُ��سقط
نف�سي عليها.
أ�رى كعك ��ة عيد الميالد تغطيها �شم ��وع وردية� .إنها كعكة أ�ختي .أ�ف ِّكر أ
بالحذية الحمراء لرق�ص
(الباليه) .الفيلم « .أ�نطون والبروك»« .مويرا �شيرر».
ابنت ��ي تدور راق�ص ��ة بتنورة رق�ص (البالي ��ه) الم�صنوعة م ��ن ال�ساتان أالبي� ��ض .عمرها �سبع
�سنوات وتريد أ�ن ت�صبح راق�صة وممر�ضة وممثلة و أ�ميرة في وقت فراغها.
أ�ختي متوفاة.
أ�رادت ابنت ��ي أ�ن تك ��ون راق�ص ��ة و أ�ميرة حينم ��ا تكبر ،و أ�ن تمتل ��ك زوج ًا م ��ن أالحذية الحمراء
الخا�صة بـ(الباليه).
ال�شا�شة البي�ضاء تتكلم .بماذا تفكر أ�نت؟
ال �شيء.
 -العمل الفني :الفنانة منى المقداد.
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أ�لم أ�خبرك ب أ�ن أ�ختي ميتة؟ كذلك أ�بي
و أ�مي.
ال أ��ستطي ��ع تن ��اول الطع ��ام بعي ��د ًا عن
المن ��زل .ال يمكنن ��ي الن ��وم دون أ�ن أ�حل ��م
بالموت.
ال أ��ستطي ��ع الحي ��اة دون الموت .أ�عجز
ع ��ن الر ؤ�ي ��ة ألن رج�ل ً�ا أ�عم ��ى يق ��ف �إل ��ى
حي.
جانبي .أ�نا مذنب ألني ّ
ال أ�ق ��در عل ��ى اال�ستم ��رار وال عل ��ى
التراج ��ع .أ�رجوك أ�يها الطبيب ،أ�ال يمكنك
أ�ن تجد أ�حد ًا �آخر ليكون أ�نا؟
بماذا تفكر أ�نت؟
ال �شيء.
أ�نظر �إلى �ساعة يدي� .ساعة الخم�سين
دقيق ��ة تو�ش ��ك عل ��ى االنته ��اء .لغ ��ز :متى
ال تك ��ون ال�ساع ��ة �ساعة؟ حينم ��ا يق ّل�صها
الطبيب النف�سي .يحت ��اج الطبيب النف�سي
�إل ��ى ع�ش ��ر دقائ ��ق لي�ستعي ��د فطنت ��ه بين
المر�ضى .م�سكين ه ��و .م�سكين أ�نا .لماذا
أ�تيت؟ ا�س أ�لني لغز ًا �آخر.
الج ��و هادئ هنا .موقد الغاز يح ��رق أالوك�سجين بلطف� .س أُ� ِع ُّد ِع َّجة البي�ض للع�شاء يليها ح ّمام
بطيء ،ثم الذهاب �إلى ال�سرير .أ�بدّل ال�شرا�شف .أالغطية بي�ضاء .أالكفان.
�صاف .دفعنا العربة ال�سوداء عل ��ى طول الممر و أ��صغيت بانتباه �إلى
كان ��ت الجنازة هادئة .يوم ٍ
�ص ��وت العج�ل�ات على الح�صى .أ�رحت �إحدى ي ��دي على القما�ش أال�سود كما ل ��و أ�نني أ�لم�سها بر ّقة
هاك� ...سيكون أالمر على ما يرام آالن .ال تقلقي .أُ�عطي وعدي.
و أ�قولِ :
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ال هلع .ال م آ�زقٌ .
هادئ للقاء أالبديةْ .
حاول موت ًا �صغير ًا .ثالث مرات في اليوم قبل الوجبات.
أالف�ض���ل ل���ك أ�ن ُتج��� ّر على الدوالي���ب بلطف فوق هذه العرب���ة ال�سوداء م���ن أ�ن تكافح �ضد تيار
مخاوفك ال�سوداء.
بماذا تفكر؟
ال �شيء.
ال أ�زال أ�حتف���ظ بحبات من التراب تحت أ�ظافر أ��صابعي .في حين كنا ن�سير عائدين من القبر،
�شع���رت بالحاجة �إل���ى انتزاع بع�ض أ�وراق ال�شجر القريبة من الممر� .سحقتها بين أ��صابعي و�شممت
الرائح���ة الخ�ضراء وعاودتن���ي الطم أ�نينة .فيما بعد قر أ�ت في كتاب ال�صل���وات ب أ�ن هذا كان تقليد ًا
ِحدادي��� ًا ل���دى �إحدى الديانات .من المعت���اد اقتالع بع�ض الع�شب والق���ول� :سيزدهر �سكان المدينة
كع�شب أالر�ض.
يقف الطبيب .ح�سنٌ ...
أ� ُ
نه����ض و أ�نظ ُر من النافذة �إلى أال�شجار في ال�ساحة .كانت �ساعة الخم�سين دقيقة قد انق�ضت.
أ�نزل على ال�سلم و أُ�غلق الباب أالمامي بحذر حتى ال أ�زعج أ�حد ًا.
أ�ريد أ�ن أ�عود �إلى الغرفة و أ�راقب موقد الغاز و أ��شعر أ
بالمان.
لو أ�نني أ�بقى حي ًا حتى الغد و أ�عود ،كيف لي أ�ن أ�ت أ�كد ب أ�ن الغرفة ال تزال باقية هناك؟
❁

❁
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(« -)1مي� � ��ل كولم� � ��ان» -1931( :؟) ُولد في مدينة لندن .در�س الر�س� � ��م في كلية «�س� � ��انت مارتن» للفنون .عمل
ر�س� � ��ام كاريكاتير في الـ«ديلي �إك�سبري�س» و«�صنداي تلغراف» والـ«�أوبزيرفر»� ،إ�ضافة �إلى مجالت ودور ن�شر
ووكاالت �إعالنية وتلفازية؛ ور�سم بانتظام لـ«�صنداي تايمز» .كذلك عمل في مجال �أفالم الر�سوم المتحركة.
تُع ُّد ق�صته «�ساعة الخم�سين دقيقة» �أول قطعة نثرية له تُن�شر دون ر�سوم.
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ال�ســـــرد...

الغمامة
ت أ�ليف :فات�سالف ميخال�سكي
ترجمة� :أيمن �أبو ال�شعر
()1

كان ا�س ��م ال�سائ ��ق الذي �سافرت مع ��ه محمد علي ،ولكن رفاقه كانوا ينادون ��ه «كوال»( ،)2وكانت
مالمحه توحي أ�نه في الخم�سين من عمره ،ذقنه غير حليقة وقد تناثر ال�شيب في جوانبها ،له ج�سد
�ضخ ��م حتى لك أ�نه ُح�شر ح�ش ��ر ًا وراء مقود ال�شاحنة ،حتى �إن المرء يتذك ��ر من النظرة أالولى �إليه
لوحة الفنان �سوريكوف (مين�شيكوف في البتوال)(.)3
تح ْل َزن ��ت الطري ��ق أ
كالن�شوط ��ة ،دوائر متداخلة تتجه نح ��و أالعلى ،ثم نحو أال�سف ��ل وهكذا �إلى
أالعل ��ى أ
وال�سف ��ل� ،إال أ�ن محمد علي ظل يقود �سيارته قيادة عادي ��ة وك أ�ن أ�مامنا طريق ًا منب�سطة أ�و
( أ�وتو�ستراد ًا) .انطلقنا �صباح ًا ،كان النهار م�شم�س ًا دافئ ًا ،وعبر منحدر الجبل توهَّ جت غابة كثيفة
عابق ��ة ب أ�وراقها الخريفي ��ة .رحت أ�نظر من النافذة مبتهج ًا بال�سم ��اء الوا�ضحة أ�حدق فيها جاهد ًا
بحث� � ًا عن الن�س ��ور .كانت هذه أ�ول مهم ��ة لي في الجبال ،وكن ��ت �شغوف ًا بر ؤ�ية الن�س ��ور فوق القمم،
ولكن ��ي ل ��م أ�فلح في ر ؤ�ية ولو ن�سر واحد ،ثم الحظ محمد علي اهتمامي بالف�ضاء المحيط و�شاركني
بهجتي.
 -العمل الفني :الفنان ر�شيد �شمه.
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 �آخ كم جميلة هذي ال�سماء! وكيف تتوهج الجبال ،يا له من ت أ�لق! هتفت بان�شراح وبد أ�ت أ�قر أ�:الغاب ُة
كالنق�ش ارت�س َمتْ
ِ
اللونُ لها ...لونُ
بنف�سج
ْ
ذهبي ،تزهو تم َر ْح
لو ٌن خمريٌّ
ٌّ
بجدا ٍر يتبر َق ُ�ش تزهو
تزهو واقف ًة معطاء ْة
ل�سهول و�ضاء ْة
ترنو
ٍ
�س أ�ل محمد علي بلهفة :كيف ...كيف ...ماذا قلت؟
ارتبكت ولكنني أ�عدت قراءة ال�شعر.
�س أ�ل مغتبط ًا :هل أ�نت من كتب ذلك.
 ال ل�ست أ�نا� ...إنه �إيفان بونين. وهل تعرف المزيد؟ اقر أ� من ف�ضلك أ�ي�ض ًا.الـعــدد � 690آذار 2021
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وتعجبت ،ل���م أ� َر في حياتي َمنْ ي�سم���ع ال�شعر بمثل ه���ذا االهتمامَّ ،
تن�شطت
ق���ر أ�ت له أال�شع���ار َّ
الذاكرة وتتالت أال�شعار من جديد ،مختارات من بونين ،وفييت ،وتوت�شيف ،وي�سينين ،وليرمنتوف،
وبو�شكي���ن )4(...وهو ي�ستمع كجريح ي�شرب الم���اء حتى أ��صابني نوع من الهلع ،أ�ح�س�ست كما لو أ�نني
���ي الرجل فر أ�ى ال�ضوء فج أ����ة ،كان يتن َّهد أ�حيان ًا فح�سب كم���ا لو كان يوا�سي
نزع���ت رباط ًا عن عي َن ْ
روحه ،وما �إن أ��صمت حتى يح َّثني من جديد.
 هيا ،هيا  ...اقر أ� �شيئ ًا �آخر...�صار يقود العربة بهدوء ،بل ببطء.
 قال محمد علي حينما أ�كدت له أ�نني لم أ�عد أ�ذكر �شيئ ًا من ال�شعر ،وكانت تتهادى أ�مامنا منبعيد غمامة بي�ضاء على قمة حادة :أ�ترى هذه ال�سحابة ،انظر �إلى أالعلى.
 فلنخترق�...آ؟لم أ�فهم ما يق�صد.
 فلنخترق الغمامة.وافقت متعجب ًا :هيا.
أ�ط َّل محمد علي من وراء المقود عبر النافذة ،وحدَّق في الغمامة كما لو أ�نه يق ِّيم �شيئ ًا ما ويوازن
أالم���ور ،ث���م انطلقت �سيارتن���ا وطارت ب�سرعة مذهل���ة ،فا�ستدرت متكئ ًا لكي�ل�ا أ�رى كيف �ستتحطم
النوافذ الخارجية لل�شاحنة على ال�صخور.
منعط���ف ،ث���م منعط���ف ...ومنعط���ف �آخر ...وفج أ����ة ح َّل �ضب���اب كثيف ،تمدَّد حت���ى غطى كل
�ش���يء ،أ��ضاء محمد علي أ�نوار ّ
الك�شاف الق���وي ،أ�طللنا من غرفة قيادة العربة �إلى الغيهب الرطب،
كان���ت الغمامة تتحرك حتى �إنن���ي أ�ح�س�ست ب�سريانها ،تبلل وجهي وغط���ت الغمامة ردائي متهادية
نح���وه ،وت�سرب���ت بين أال�صابع ...وفج أ����ة بهرتنا ال�شم�س و�سبحت الغمامة مبتع���دة في الف�ضاء بين
المنحدرات والمرتفعات.
 أ�نظ���ر كي���ف غدا الع�شب وك أ�نه �سك���ب زجاجي� ...إيه لو به أ�نت�ش( ...)5ك���م أ�حب ال�سماء حتىالول���ه ...أ�حدق في الع�ش���ب و أ�نت�شي ...لو أ�لتقطه بفم���ي كالخروف و�آكله ...أالر����ض تعبق بالع�شب
البك���ر� ،إنني أ�نت�ش���ي كثري ...ربما أ�نا مري�ض ب�شيء ما ...قل ل���ي...؟ ال�سائقون ي�ضحكون ويقولون
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أ�ن���ت مري����ض نف�سي ًا يا «كوال» ،مري����ض! ها أ�نت قد قر أ�ت أال�شع���ار ،و�إذ ب أ�عماقي كلها تختلج كما لو
أ�حاط بها حريق أ�و �صقيع ...بل كما لو أ�نني محموم أ��صبت بالمالريا.
تابعنا رحلتنا...
�صم���ت محمد عل���ي ّ
مقطب ًا جبينه ،أالرجح أ�نه كان يح�س با إلح���راج ألنه تحدث بهذه الطريقة،
وب�صراحة قلبية –فج أ�ة -ل�شخ�ص لي�س �سوى م�سافر عابر.
قلت بعد انتظار لحظة من الزمن� :إنني أ�عرف مر�ضنا هذا أ�نت ولدت �شاعر ًا.
تحجر لحظة.
ارتع�ش والتمعت عيناه ال�شهالوان ،تو َّتر وجهه كما لو أ�نه َّ
وغ�صت حنجرته -منذ �سنتين و أ�نا أ�كتب ال�شعر...قال بهدوء :ال ت�سخر مني �إنني منذ �سنتين
َّ
أ�كتبه هنا في ذاكرتي ،أ�نا ل�ست متعلم ًا بما فيه الكفاية.
وراح يقر أ� لي أ��شعاره عن ال�صخور الداكنة ،وعن الغمامات البي�ضاء ،وكيف ين�ضج الم�شم�ش في
منطقته���م ،وعن ال�شت���اء الو�شيك والربيع الذي يليه ،حتى �إنَّ ق�صيدتي���ن من ق�صائده انحفرتا في
ذاكرتي كلمة كلمة ،وكانتا عن الحب.
حينما الم�ست �آذاني ع�شبة الدار
و أ�نا أ�رهف ال�سمع و أ�نتظرك
أ�نتظرك كل ثانية
لي ًال ونهار ًا ولكنك لم ت أ� ِت
لم ت أ� ِت ،لم ت أ� ِت
وا آلن جئت حينما أ�نا لم أ�عد أ�نتظر
وتقول الثانية
عمري خم�سون
عيني مملوءتان بال�ضوء
ولكن َّ
أ�حداقي كالعنب النا�ضج
ولن تجف أ�بد ًا كالزبيب
و�إذا ُقدِّ ر لي أ�ن أ�موت
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�ستنبت عيناي فوق �ضريحي
كان���ت عيناه �شفافتي���ن زرقاوين ،وا�ضحتين بريئتي���ن ،كانتا أ�ي�ض ًا مده�شتي���ن كعيون أالطفال.
حت���ى ا آلن حينما أ�تذكر اللقاء المده�ش مع الغمامة أ�فك���ر بنيكوالي – محمد علي ،كان بالفعل من
ه ؤ�الء ال�شعراء القالئل الذين أ��سعدوني بلقائهم من بين كثير من المتعلمين وغير المتعلمين ،ممن
يكتبون ال�شعر.
❁

❁

❁

الهوام�ش

( -)1فات�س� �ل��اف ميخال�س� � ��كي من مواليد عام (� ،)1938أنجز معهد غوركي آ
للداب عام ( ،)1965و�أ�س� � ���س عام
( )1990مجلة «الوفاق» ،وكتب كثيراً من �س� � ��يناريوهات ا ألفالم ال�سوفييتية والرو�سية .له م�ؤلفات كثيرة في
مجاالت الق�صة والرواية وال�سيناريوهات من �أهم م�ؤلفاته في مجال َْي الق�صة والرواية:
 -1ا أل�سلحة القديمة.
 -2كاتينكا.

 -3الموقد.

 -4الرحمات ال�سرية.
 -5حياة العزوبية.

 -6الربيع في قرطاج.

 -7معبد الوفاق.
أ
وكثير غيرها ،وقد ُجمعت �عماله في ع�شرة مجلدات.
(« -)2كوال» :م�صغر ا�سم نيكوالي.

( -)3فا�سيلي �سوريكوف (1916 -1848م) من �أ�شهر الفنانين الرو�س ولوحته مين�شيكوف �ضخمة زيتية مده�شة
عن �ألك�س� � ��ندر مي�ش� � ��ينكوف الذي كان مقرباً من القي�ص� � ��ر بطر�س ا ألول ،ثم نفاه �إلى بلدة بيريزوف نتيجة
الم�ؤامرات ...وقد ر�سمها عام (.)1883
(� -)4أ�سماء �أ�شهر �شعراء رو�سيا.

( )5ي�س� � ��تعمل الم�ؤلِّف كلمة « »шалеюوهي نادرة اال�س� � ��تعمال في اللغة الرو�سية ن�س� � ��بياً ،وتعني االفتتان حد
الجنون� ،أي� :أ�ضاع عقله ولهاً.
❁
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د .نجوى غالب نادر
�صناعة ال سّ� عادة
الوجه المن�سي لإ ح�سان عبد القدو�س
�سامر �أنور ال�شمالي
مبدعون فـي ذاكرة الوطن
عبد اللطيف الأرنا�ؤوط
�صالح عبد ال�ستار محمد ال�شهاوي
ثنائية الأدب والطب في اللغة والتراث
�صالح �سميا
الدين والأخالق بين الفل�سفة وعلم االجتماع
الدكتور م�صطفى العلواني بين البحث ،والترجمة ،وال�شعر د .وليد �سراقبي
فل�سطين في ق�صائد ال�شعراء
ريا�ض طبرة
الناي والعود في ال�شعر
�أيمن قرقوط
د .معن النقري
نحن والعولمة ال�صحيّ ة -الوبائية ت أ��سي�س ًا
تييري ريبول :مخت�صر تاريخ الثنوية وما هي عليه اليوم ترجمة :د .محمد �أحمد طجو
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آ�فاق المعرفة

�صناعة ال ّ�سعادة
د .نجوى غالب نادر

الحي ��اة لي�س ��ت مثالي ��ة دائم� � ًا ،وال تكاد تخلو م ��ن المنغِّ �ص ��ات والمتاعب حتى ل ��دى �أوفر
أ
ال�ش ��خا�ص ّ
حظ� � ًا ،ولك ��ن الحي ��اة م�س ��تمرة ،وعل ��ى الفرد إ�يج ��اد و�س ��ائل للتكيف م ��ع ظروفه
للح�س ��ا�س بالراحة أ
والمل وال�س ��عادة ،ف�صناعة
ومتطلباته ،و�أن ي�س ��عى ليوفر لنف�س ��ه م�ص ��ادر إ
ال�سعادة هي فن وذكاء ومهارة ،وهي ترتبط بفن إ�دارة الذات وبرمجتها بما يتوافق مع إ�مكانات
الفرد وظروفه ،مما ي�س ��هم في تحقيق التوازن النف�س ��ي واال�ستمرار في �أداء المهام والواجبات
بهمة ون�شاط وتفا ؤ�ل...
وال�س ��عادة هدف ي�سعى نحوه كل الب�شر عبر الح�ضارات المختلفة ،وتختلف وجهات النظر
فيما يتعلق بال�س ��عادة ،فبع�ض ��هم يق�ص ��ر ه ��ذا المفهوم عل ��ى المتع والملذات الج�س ��د ّية ،في
بال�س ��عادة� ،أما أ
الديان فقد ربطت ال�س ��عادة بتقوى اهلل وعبادته
حين � أ ّن �آخرين يقرنون المال ّ
وم�س ��اعدة آ
ال�س ��يطرة على الحالة
الخرين ،فيما ر�أى �آخرون � أ ّن ال�س ��عادة تكمن في القدرة على ّ
الذّ هنية لل�شخ�ص من خالل ممار�سة الت�أ ّمل والريا�ضات الذهنية.

حد ما حالة مزاجية تن�ش � � �� أ عن منطقة في المخ ،وهذه المنطقة هي التي
وال�س� � ��عادة �إلى ّ

الدراكية ،والتي لها دور رئي�سي في
مقر ال�شعور والقدرات إ
تولِّد المزاج والعواطف ،والتي هي ّ

حيرت
تنظيم العواطف ،وما زال مفهوم ال�س� � ��عادة حتى يومنا هذا من المفاهيم الغام�ضة التي ّ
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تو�صل �إلى تعريف
العلماء ،فعلى الرغم من كثرة ّ
الدرا�س� � ��ات حول هذا المو�ض� � ��وع� ،إال �أنه لم يُ َّ
عام وم�شترك لمفهوم ال�سعادة.

وال�سرور ،وم�شاعر
تتكون ال�س� � ��عادة من جانب نف�سي وجداني يتمثل بالمتعة واللذّ ة ،والفرح ّ
ا ألمن والطم�أنينة ،ومن جانب عقلي معرفي يتمثل بما يدركه الفرد من ر�ض� � ��ا عام عن حياته
الخا�صة.
�أو �أحد جوانب حياته
ّ

اليجابي� ،إذ ا�ستخدم (�سليجمان،
ال�سعادة من المفاهيم التي تنتمي �إلى علم ال ّنف�س إ
ومفهوم ّ
م�صطلحين لو�صف �أهداف م�شروع علم
تبادلياً بو�صفهما
 )2005كلمتَ ْي ال�س� � ��عادة وطيب الحال
َ
ّ
اليجابية ،وتعبر ال�سعادة ب�صورة عامة
اليجابي،
اليجابية وا ألن�شطة إ
ويت�ضمنان الم�شاعر إ
النف�س إ
َّ

اليجابية من مثل الر�ضا واالبتهاج
عن حالة من التوازن
الداخلي ي�س� � ��ودها عدد من الم�ش� � ��اعر إ
ّ
وال�سرور ،التي ترتبط بالجوانب ا أل�سا�سية للحياة مثل :ا أل�سرة والعمل والعالقات االجتماع ّية.

الفيزيولوجية
ال ّ�سعادة من ال ّناحية
ّ

بد�أت الدرا�سات الفيزيولوجية حول مو�ضوع ال�سعادة في �أواخر القرن ال ّتا�سع ع�شر،
َ
مخي دماغي في الجانب ا ألي�س� � ��ر من
�إذ
الحظ ا ألطباء �أن ا أل�ش� � ��خا�ص الذين تعر�ض� � ��وا ألذى ّ
الدماغ قد �أ�ص� � ��بحوا �أكثر مي ً
الدماغ
ال لالكتئاب ،في حي� � ��ن كان ا ألذى في الجانب ا أليمن من ّ
يولّد في بع�ض ا ألحيان �إح�سا�ساً بالبهجة.

وتعد اللوزة – Amygdalaب�صفتها المخزن ا أل�سا�سي لكل ما له �صلة باالنفعاالت� -صاحبة
ّ
�دور ا ألهم في تنظي� � ��م االنفعاالت ،فقد وجد العالم ا ألمريك� � ��ي جوزيف دوك�س Joseph Le
ال� � � ّ

� Douxأن كل �إن�س� � ��ان يعاني عطباً في اللوزة �س� � ��واء كان ذلك عن طريق الجراحة �أم ال�ض� � ��رر،
ي�ص� � ��بح �أكثر ابتع� � ��اداً عن النا�س و�أكثر مي� �ل � ً
ا للعي�ش في معزل عنهم وال يج� � ��د ما يدفعه �إلى
االختالط بهم ،ويفقد قدرة التعرف �إلى ا ألقرباء وا أل�صدقاء.

مهماً في توجيه
�إ�ضافة �إلى اللوزة وجد العلماء �أن الق�شرة المخّ ية  Frontal Cortexت�ؤدي دوراً ّ
ال�س� � ��لوك في �أثناء الحاالت االنفعالية� ،إذ وجد � أ ّن الق�شرة المخ ّية من جهة ،و�أع�ضاء المخ الواقعة
ّ
ال�سلوك االنفعالي ومظاهره.
في الطبقات العميقة من جهة �أخرى ،ت�ؤثّران ت�أثيراً م�شتركاً في ّ

للن�سان  EEGو�أ�شهر من قام بذلك
بعد ذلك لج� أ العلماء �إلى درا�س� � ��ة الموجات ال ّدماغية إ
ديفيد�سون  Richard Davidsonمن جامعة وي�سكون�سن ا ألمريكية ،الذي ا�ستطاع من خالل قيا�س
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الر�ضع التو�صل �إلى
م�ستوى ن�شاط ا ألق�سام ا ألمامية للدماغ لدى ّ
معرف� � ��ة فيما �إذا كان الطفل �س� � ��يبكي حين مغادرة والدته الغرفة
�أو ال؛ فالطفل الذي ي�ص� � ��رخ ويبكي ي�شت ّد الن�شاط الدماغي لديه
ف� � ��ي الق�س� � ��م ا أليمن ،في حي� � ��ن �أن الطفل ال� � ��ذي ال يبكي يتركز
الن�ش� � ��اط الدماغي لديه في الق�سم ا ألي�سر ،وكذلك ا ألمر بالن�سبة
�إلى الرا�ش� � ��دين� ،إذ ي�صدر عن ا أل�ش� � ��خا�ص الذين يتركز الن�شاط
الدماغي لديهم في الجانب ا ألي�س� � ��ر �أحا�سي�س وذكريات �إيجابية،
ريت�شارد ديفيد�سون
ويقيمهم �أ�صدقائهم على �أنهم �أكثر �سعادة ،على
ويبت�س� � ��مون �أكثر ّ
العك�� � ��س من ذوي الن�ش� � ��اط الدماغي في الجان� � ��ب ا أليمن الذين
ويقيمهم �أ�صدقائهم على �أنهم
ي�صدر عنهم �أفكار وذكريات �أكثر �سلبية ،ويبت�سمون بدرجة �أقلّ ،
�أقل �سعادة.
بال�س� � ��عادة يكمن في الفروق في الن�ش� � ��اط
ووفق ما �س� � ��بق ف�إ ّن المقيا�س الطبيعي لل�ش� � ��عور ّ
الدماغي بين الجانبين ا أليمن وا ألي�سر من مقدمة الدماغ.

كيف ف َّ�سر العلماء ال�سعادة من الناحية الوجدانية؟

طرح العلماء وجهات نظر مختلفة حول مفهوم ال�سعادة ،وتجلَّت تلك ا ألفكار في النظريات
ا آلتية:
 نظرية الغاية:تفتر�� � ��ض نظرية الغاية �أو نهاية المطاف �أنه يمكن الح�ص� � ��ول على ال�س� � ��عادة حين تحقيق
ي�سبب
ي�سبب ال�سعادة ،في حين �أن عدم ا�ستمرار �إ�شباعها ّ
حاجة �أو هدف ،ف�إ�ش� � ��باع الحاجات ّ
والحباط .وقد يكون ال�شخ�ص مدركاً لهذه الحاجات �أو غير مدرك
ال�شعور بالحرمان وال�شقاء إ
لها ،ولكن بالت�أكيد ف�إن لكل فرد �أولوياته التي ي�س� � ��عى �ش� � ��عورياً �إلى تحقيقها ،في�شعر بال�سعادة
والر�ضا حينما يحقق �أهدافه التي يع ّدها �أكثر �أهمية بالن�سبة �إليه ،وال�سيما تلك ا ألهداف التي
يكون لها قيمة في الثقافة التي يعي�ش بها.
 نظرية اللذّ ة أواللم:
ترى هذه النظرية �أن كل فرد لديه �أهداف واحتياجات ،و�أن عدم وجودهما يعني نق�صاً ما في
حياته ،فالفكرة �أن اللذة أ
(ال�سعادة وال ّتعا�سة) مرتبطان بع�ضهما ببع�ض �إلى ح ّد ما ،فال�سعادة
واللم ّ
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كرب ،وهناك �أ�س� � ��باب �أخرى الرتباط ال�سعادة والتعا�سة معاً ،منها �أن أ
ال�شخا�ص
عاد ًة ما ي�س� � ��بقها ْ
الذين ي�شعرون بمتعة كبيرة هم �أنف�سهم الذين ي�شعرون بوجدانات �سالبة ومكثّفة ،وهناك �سبب �آخر
هو االندماج ال ّنف�سي مع أ
الهداف ،ف�إذا كان لدى ال�شخ�ص هدف ذو قيمة بالن�سبة �إليه وبذل جهداً
كبيراً لتحقيقه ،ف�إ ّن ف�ش� � ��له في تحقيقه �سوف ي�ؤدي �إلى تعا�س� � ��ة �أكبر ،ويو�صله ال ّنجاح �إلى �سعادة
�أكبر� ،أي �إن مقدار ال�سعادة يرتبط ب�أهمية الهدف المحقق بالن�سبة �إلى ال�شخ�ص.
 نظر ّيات النّ�شاط:على عك�س نظريات الغاية تفتر�ض نظريات ال ّن�ش� � ��اط �أن ال�س� � ��عادة ما هي �إال �إحدى نتائج
الن�شاط� ،أو المتعة التي ي�شعر بها الفرد خالل �أداء ال�سلوك �أكثر من الو�صول �إلى نقطة النهاية؛
فمث ً
ال قد يجلب ن�ش� � ��اط ر�س� � ��م لوحة ف ّنية �س� � ��عادة �أكثر مما يجلبها االنتهاء من ر�سمها ،وعلى
� أ ّي حال يمكن الجمع بين الفكرتين ،وربما تكون �أكثر المقوالت ال ّنظرية التي تربط ا ألن�ش� � ��طة
نظري التدفّق « »Theory of Flowالتي ترى �أن ا ألن�شطة تكون �أكثر �إقناعاً حينما
بال�سعادة هي
ّ
يتما�شى ال ّتحدي مع م�ستوى مهارة الفرد ،ف�إذا كان الن�شاط �سه ً
ال للغاية �سينتج الملل ،و�إذا كان
�شديد ال�صعوبة �س� � ��تكون النتيجة هي ال�شّ عور بالقلق� ،أما حين يندمج الفرد في ن�شاط يتطلّب
المهمة مت�س� � ��اوية تماماً تنتج عن
تركيزاً �ش� � ��ديداً وتكون ال ّتحديات والمهارات المطلوبة ألداء
ّ
ذلك خبرة متدفّقة ممتعة.
تعد تلك النظريات الهوايات
وت�شير نظرية ن�شاط ا ألحداث �إلى الن�شاط على مدى �أو�سع� ،إذ ّ
والتفاعالت االجتماعية وال ّتر ُّي�ض من م�صادر المتعة وال�سعادة.

القمة  /القّ مة – القاع:
 نظرية القاع – ّتمثّل ال�س� � ��عادة بب�ساطة مجموعة �س� � ��عادات �ص� � ��غيرة «نظرية القمة – القاع » وطبقاً لهذا
المفهوم حينما يحكم الفرد على حياته ب�أنها �س� � ��عيدة ف�إنه يع ِّبر عن وجهة نظر م�شرقة ونظرة
ال�سعيدة هي مجرد تجمع لحظات
متفائلة لتراكم الخبرات إ
اليجابية في حياته� ،أي �إ َّن الحياة ّ
�سعيدة.

وعلى النقي�ض من ذلك هناك نظرية «القاع – القمة» التي ت�ش� � ��ير �إلى �أن المالمح العامة
ال�شخ�صية تجعل ال ّنا�س يعي�شون
لل�شخ�صية ت�ؤثر في طريقة تفاعل الفرد مع ا ألحداث ،ف�سمات
ّ
ّ
بال�سعادة على �سبيل المثال
خبرات الحياة بطريقة �إيجابية ،ومن �س� � ��مات ال�شخ�صية المرتبطة ّ
الداخلي ،وتقدير الذات العالي) .فهذه النظرية تفتر�ض
(الثقة ،واالت�ساق االنفعالي ،وال�ضبط ّ
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لحظية بين الفرد والعالم� ،أي �إ َّن الفرد ي�س� � ��تمتع با أل�ش� � ��ياء ،ألنه �س� � ��عيد ولي�س
�أن التفاعالت
ّ

العك�س.

 -النّظريات المعرفية واالرتباط ّية:

وال�ش� � ��راط ،ذلك �أن ال ّنا�س
ترتك� � ��ز هذه النظريات على المبادئ
المعرفية ومبادئ الذاكرة إ
ّ
ي�ستجيبون للظّ روف نف�سها بطرائق و�أ�ساليب مختلفة ،كما يختلف ا ألفراد الذين يرون �أنف�سهم

المعرفية والدافعية التي ي�ستخدمونها ،ومن هذه
ال�سعداء في ا أل�س� � ��اليب
ّ
�س� � ��عداء مقارن ًة بغير ّ
العملي� � ��ات :اتجاهات ا ألفراد نحو �أحداث الحياة وتقييمه� � ��م لها ،مثل حاالت الوفاة والمر�ض
ّ

وال�س� � ��فر وغيرها� ،إذ يعتقد العالم «�ألبرت �إلي�س» �أن الم�ش� � ��كلة ال تكمن في الحدث بحد ذاته
بقدر ما ترتبط بم�ش� � ��اعر الفرد نحو الحدث ...وكذلك «نظرية ال ّتقدير» التي ترى �أن ال�سعادة
تنبع من المقارنة بين م�ستوى نموذجي يفتر�ضه الفرد والحالة الواقعية ،ف�إذا و�صل الفرد �إلى
الم�ستوى ال ّنموذجي المطلوب تح ّققت ال�سعادة.
ويرك� � ��ز االتجاه ال�س� � ��لوكي على مبد� أ ارتباط ال�س� � ��عادة بذكريات ال�ش� � ��بكات المترابطة في

الذاكرة ،فالنا�س ي�ستعيدون ذكريات تتنا�س� � ��ب مع حالتهم االنفعالية الحالية .وتفتر�ض نظرية
«ال�شراط الكال�سيكي» �أن تكرار الخبرات اليومية يرتبط بالم�شاعر ،ف�إذا كانت معظم خبرات
إ

الفرد �س� � ��لبية �س� � ��يكون �أكثر مي ً
ال�سعداء هم الذين لديهم
ال لل�شعور بالتعا�سة ،و�أن ا أل�ش� � ��خا�ص ّ
اليجابية.
خبرات وجدانية �إيجابية مرتبطة بك ٍّم كبير من �أحداث الحياة اليومية إ

قوانين ال ّ�سعادة

طر َح فوردي�س  Fordyceمجموعة من القوانين التي تحكم ال�شعور بال�سعادة وفق ما ي�أتي:
 -1قانون ال�ش ؤ�ون ال�شّ خ�صية:
بالن�سان وحده،
وفقاً لقانون ال�ش � � ��ؤون
ال�شخ�صية ف�إن ال�سعادة هي م�س�ألة �شخ�صية خا�صة إ
ّ
ب�شكل كبير على التجارب والخبرات التي يمر الفرد بها �أكثر من اعتمادها على تجارب
وتعتمد
ٍ

المو�ضوعية
الخا�ص� � ��ة والذاتية لظروفه هي �أكثر �أهمية من النظرة
ا آلخرين ،و�إن نظرة الفرد
ّ
ّ
الت� � ��ي يتخذها مالحظ� � ��ون خارجيون ،فنظرة الفرد لما يملكه هي ا أله� � ��م ولي�س ما يملكه في

يف�سر اختالف النا�س في اال�ستجابة للظّ رف
ال
الحقيقة ،وهذا ي�ش� � ��ير �إلى العامل إ
ن�ساني الذي ّ
ّ
نف�سه.
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 -2قانون ّ
الظروف الدائمة:
تبعاً لقانون الظروف الدائمة ف�إن المواقف والظروف الدائمة والم�ستمرة (العالقات �ضمن
ا أل�س� � ��رة ،والزواج ،والعمل) ذات ت�أثير �أكبر على ال�ش� � ��عور بال�س� � ��عادة من تلك الظروف الم�ؤقتة

ق�صيرة المدى (الطق�س ،العطل).

 -3قانون الظروف الحديثة:
ي�ؤكّد قانون الظروف الحديثة �أن ال�ش� � ��عور بال�سعادة يت�أثر بالما�ضي القريب �أكثر من ت�أثره
الرغم من ارتباط ال�شعور بال�سعادة بالظروف ا ألكثر ديمومة لحياة
بحياة الفرد بتمامها ،فعلى ّ

الن�س� � ��ان� ،إال �أن الحالة الحديثة لهذه الظروف ت�أخذ ا ألولوية في الت�أثير في ال�شّ عور بال�سعادة
إ

عما كانت عليه ال�شّ روط نف�سها في الما�ضي.

 -4قانون الظروف أ
ال�سا�س ّية:
�سا�سية �أن ال�شعور بال�سعادة مرتبط با ألمور ا أل�سا�سية في الحياة مثل
ي�ؤكد قانون الظروف ا أل
ّ
الخارجية التي يرتبط
المقربين) �أكثر من ارتباطه بال ّن�شاطات
(ا أل�سرة ،والحب ،وا أل�ص� � ��دقاء
ّ
ّ
الترفيهية).
الثقافية ،والن�شاطات
الن�سان مثل (الهوايات ،والريا�ضة ،واالهتمامات
بها إ
ّ
ّ
 -5قانون الت�أثيرات المتراكمة:

ال�ش� � ��عور بال�س� � ��عادة وفق قانون الت�أثيرات المتراكمة ي�ساوي كل م�صادر ال�سعادة بع�ضها مع
بع�ض وكلاّ ً وفق وزنه ،وقد ا�ش � � �تُ َّق هذا القانون من ع ّدة مقترحات �أ�سا�سية � ُأ ِّكدت في البحوث
على نطاق وا�س� � ��ع .ي�ش� � ��ير هذا القانون �إلى � أ َّن هناك م�ص� � ��ادر كثيرة لل�ش� � ��عور بال�سعادة منها:

والدخل) ،وكل م�ص� � ��در من م�صادر ال�شعور بال�سعادة له
(الحب ،والعمل ،وا أل�س� � ��رة ،وال�صحةّ ،
�إ�س� � ��هامه الفردي والم�ستق ّل في تكوين ال�س� � ��عادة ،و�أن بع�ض الم�صادر لها ت�أثير �أكبر بكثير في

ال�ش� � ��عور بال�سعادة من الم�ص� � ��ادر ا ألخرى ،فالزواج الجيد ي�ؤدي �إلى �سعادة �أكبر من �أي هواية
ممتعة ،وفي الوقت نف�سه ال يوجد م�صدر وحيد حا�سم لل�شعور بال�سعادة.
 -6قانون العائدات المتناق�ضة:

النجاز في �أي مجال من مجاالت الحياة ي�ؤ ّدي �إلى
وفق قانون العائدات المتناق�ض� � ��ة ف�إ ّن إ
محددة ،والمكا�سب المتزايدة في مجال واحد ت�صبح �أقل
زيادة ال�شعور بال�س� � ��عادة حتى نقطة
ّ
الدرجة.
�إ�سهاماً في زيادة ال�شعور بال�سعادة فوق تلك ّ
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 -7قانون التّوازن:

وفق هذا القانون ف�إ َّن م�صدر ال�سعادة هو الحياة المتوازنة ،وتبعاً لذلك فالفرد الذي ي�ؤدي
جيد في مجاالت الحياة الرئي�س� � ��ة من المحتمل �أنه يكون �أكثر �س� � ��عادة من الفرد الذي
ب�ش� � � ٍ
�كل ّ
يبرع في مجال �أو مجالين فح�سب.

محددات ال�سعادة
ّ

�أورد االخت�صا�صيون مح ّددات ال�سعادة في ا آلتي:

• الفر����ص المتاح���ة للف���رد :وهي تلك الفر�ص التي ي�س� � ��تطيع الفرد م� � ��ن خاللها تحقيق

�أهدافه و�إ�شباع حاجاته المختلفة ،واال�ستمتاع بالظروف المحيطة به.

• ج���ودة المجتم���ع نف�س���ه :وذلك فيما يق ّدمه المجتمع الذي يعي�ش فيه الفرد من خدمات
تي�سر حياته وتجعلها �أكثر �سال�س ًة وي�سراً.
وت�سهيالت ّ
• الوظيف���ة االجتماعي���ة للف���رد داخل المجتمع� :أي الدور الناتج عن الو�ض� � ��ع �أو المكانة

االجتماعي� � ��ة التي يحتلها الفرد ف� � ��ي المجتمع الذي يعي�ش فيه ،التي تعك�س درجة �إح�سا�س� � ��ه
بالنجاز والر�ضا عن الذات وا ألمن النف�سي.
إ

• المق ّومات ال�شخ�ص ّية للفرد :وتع ّد بعداً �أ�سا�س ّياً من �أبعاد ال�شخ�صية النا�ضجة والناجحة ،وتتمثل
في القدرة على حل الم�شكالت ،وتعلِّم �أ�ساليب التوافق والتك ّيف ،وتبنّي منظور التح�سن الم�ستمر أ
للداء
بو�صفها �أ�سلوب حياة ،وتلبية االحتياجات بالقدر المتوازن بما يحقق ال�شعور بالراحة واال�ستقرار.

• أ
الحداث القدر ّية التي يمر بها الفرد� :سواء كانت مبهجة �أم محزنة ،وهي تلك ا ألحداث
التي تمتحن قدرة الفرد على ال ّتحمل وال�ص� � ��بر على ال�شّ � � ��دائد ،وكلّها �أمور ترتبط بقوة الفرد

الن�سان الذي يختبر جانبه العاطفي وال�شعوري في
وقدرته على التكيف .فال�س� � ��عادة هي مالذ إ
معدالت ا ألداء في
عالم تحكمه الما ّديات ،فقد �أثبتت الدرا�س� � ��ات �أن ال�س� � ��عداء يحققون �أعلى ّ
ن�سانية مقارن ًة بغيرهم.
ال
العمل والعالقات إ
ّ
ال�سعادة ما ي�أتي:
وتتطلب �صناعة ّ

� -أن يمتلك الفرد �آليات ت�ساعده على التكيف وخلق م�شاعر ال�سعادة وال�سعي الدائم لذلك،

و�أن يعمل على تهيئة الظروف التي تحقق له �س� � ��عادته بما يتفق مع حاجاته ورغباته و�س� � ��مات
�شخ�صيته والظروف المحيطة به ،وبما ال يتعار�ض مع حاجات ا آلخرين .وكلما كانت الظروف
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المحيطة بالفرد �أكثر �صعوبة يتوجب عليه بذل المزيد من الجهد للبحث عن م�صادر ال�سعادة.
الن�س� � ��ان �أن يتعلم كيف يجد لنف�سه م�صادر لل�شعور
فال�س� � ��عادة مهارة مكت�س� � ��بة� ،إذ ينبغي على إ
بال�س� � ��عادة ،فبع�ض ا ألفراد يجد �س� � ��عادته في الحياة االجتماعية والتوا�صل االجتماعي و�إن�شاء
ال�صداقات ،في حين يجد �آخرون راحتهم و�سعادتهم في اال�ستمتاع بالهدوء والطبيعة...

 �أن يك� � ��ون لدى الفرد �أهداف ي�س� � ��عى لتحقيقها ،فالحياة بال �أه� � ��داف ال معنى لها ،وهيبالنجاز واالنغما�س بالعمل والن�شاط هو
والح�سا�س إ
للح�سا�س بالفراغ وانعدام الجدوى ،إ
تدعو إ
م�صدر مهم لل�شعور بال�سعادة لدى معظم الب�شر ،كما �أن تقديم الم�ساعدة للمحتاجين وم�شاركة
ا آلخرين في �أفراحهم و�أحزانهم وال�س� � ��عي ألعمال الخير ي�سهم ب�شكل كبير في تحقيق ال�سعادة
أ
للفراد الذين لديهم دوافع اجتماعية قوية ويتمتعون بالذكاء العاطفي ويمتلكون قيماً �أخالقية
عالية ،في حين تجد في المقابل من يح�ص� � ��د �س� � ��عادته من الله� � ��اث وراء جمع ا ألموال واقتناء
ا أل�شياء الثمينة ...فال�سعادة تتعلق بميول ال�شخ�ص واهتماماته وقيمه وطبيعة �شخ�صيته.
 �إعطاء ا ألولوية لل�ش�ؤون ال�شخ�صية وا أل�سرية ،بدالً من االن�شغال بمراقبة ا آلخرين ا ألوفرحظّ اً والمقارنات غير المجدية معهم ،التي ت�سبب ال�شعور بالح�سد وال�ضعف والتعا�سة.
وا ألفراد ا ألكثر �سعادة ي ّت�صفون بالخ�صائ�ص ا آلتية:

 -الثقة بال ّنف�س والقدرة على ت�أكيد الذات ب�صورة �إيجابية.

 التفكير بطريقة واقعية. -الر�ضا والقناعة الن�سبية.

 الم�شاركة االجتماعية وال�شعور بالمودة وا أللفة نحو ا آلخرين.اليجابية وال ّتطور وحب ال ّتعلّم.
 -إ

 المباد�أة في التوا�صل مع ا آلخرين والقيام بفعاليات �إيجابية. االبت�سام وحب المرح. التعبي� � ��ر عن االنفعاالت المزعجة والم�ؤلمة بطرائق مختلفة ،وعدم كبت تلك الم�ش� � ��اعرتكون مع مرور الزمن تراكمات �سلبية و�ضغوط نف�سية وك�آبة.
التي ّ

 المرونة وعدم الت�ص� � ��لب في ا آلراء والمواقف ،والقدرة على التكيف و�إيجاد البدائل بدالًوالحباط ،فالمر�أة التي تحرم من ا ألطفال يمكن �أن تعو�ض ذلك
من اال�ست�سالم لم�شاعر الي�أ�س إ
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من خالل بدائل عدة تتنا�سب مع ظروفها ،ف�إما �أن تهتم ب�أطفال ا آلخرين ،و�إ ّما �أن تلتحق بعمل
يتعلق برعاية ال�صغار ،و�إ ّما من خالل التطوع للعمل بم�ؤ�س�سات خيرية...
وال�سعادة ال تتطلب دائماً جهداً و�سعياً كبيرين ،فقد يجد الفرد �سعادته في رعاية نبات
�أو حيوان� ،أو في اال�ستماع للمو�سيقا �أو في ممار�سة موهبة �أو عمل ممتع� ،أو في متابعة م�سل�سل
�أو في قراءة كتاب �أو في ممار�س� � ��ة الريا�ض� � ��ة �أو في الم�ش� � ��ي تحت المطر ...فال�شمعة ت�ضيء
ا ألماكن المظلمة التي ال يمكن �أن ت�صلها �أ�شعة ال�شم�س.

المراجع
عينة من طلبة جامعة القد�س
بال�سعادة في �ضوء ا ألمل وال ّتفا�ؤل لدى ّ
( -)1جودة� ،آمال و�أبو جراد ،حمديّ ،
التنب�ؤ ّ
المفتوحة� ،)24( 2 ،ص .2011 ،162-129

ال�سعادة وال ّر�ضا �أمنية غالية و�صناعة راقية ,ط ،1م�صر ،عالم الكتب للنّ�شر.2010 ،
(� -)2سليمان� ،سناء محمدّ .

عينة من
( -)3الرباعي� ،س� � ��عاد يا�س� � ��ين ،ال�شعور بال�سعادة وعالقته بالعوامل الخم�س� � ��ة الكبرى
لل�شخ�صية لدى ّ
ّ
طالب جامعة دم�شق ،ر�سالة ماج�ستير ،جامعة دم�شق ،دم�شق.2014 ،
الن�سان ،ط .1عمان ،دار الفكر.1997 ،
الرحيم ،دور العاطفة في حياة إ
( -)4عد�س ،محمد عبد ّ

«ماهيته� ،أ�س�سه وافترا�ضاته ،تطبيقاته» ،مجلّة
يجابي
ال
(-)5العزيزي ،محمود عبده ح�سن
محمد ،علم ال ّنف�س إ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية.2019 ،)22( 6 ،
ن�سانية
ال
ا ألندل�س للعلوم إ
ّ
ّ

العربية
المتغيرات لدى طالبات الجامعة ،مجلّة العلوم
( -)6المر�شود ،جوهرة �صالح ،ال�سعادة وعالقتها ببع�ض
ّ
ّ
ال�سعود ّية.2011 ،
وال
إ
ّ
ن�سانية ،جامعة الق�صيمّ ،
الدين.2008 ،
( -)7ليارد ،ر .ال�سعادة :درو�س في علم جديد ،ترجمة :علي زيتون ،دم�شق ،دار عالء ّ

وال�ضاغطة،
ال�سردة
ال�سعادة وكل من ا ألفكار
ّ
ّ
الالعقالنية و�أحداث الحياة ّ
( -)8م�ؤمن ،داليا ع ّزت ،العالقة بين ّ
للر�شاد بجامعة عين �شم�س ،القاهرة.2004 ،
ال�سنوي الحادي ع�شر إ
ق ُّدم �إلى الم�ؤتمر ّ
(9)-Fordyce, M. (n.d). Human Happiness: It's Nature and It's Attainment. (A Tow-Voluume set available for free online at http://www.get happy.Net/ Freebook.htm.
(10)-Nettle, D. (2005). Happiness: The Science Behind Your Smile. New York: Oxford
University Press.
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آ�فاق المعرفة

الوجه املن�سي إلح�سان عبد القدو�س
�سامر �أنور ال�شمالي

دخ ��ل أ
الدي ��ب المع ��روف « إ�ح�س ��ان عب ��د
القدو� ��س» (1990 -1919م) عالم أ
الدب من باب
الق�ص ��ة الق�ص ��يرة ،وكت ��ب إ�لى جانبه ��ا اثنتين
وع�شرين رواية ،إ��ضافة إ�لى كتابة المقاالت مثل
كل الم�ش ��اهير م ��ن �أدب ��اء ع�ص ��ره ،ولك ��ن بقيت
الول ،أ
الق�ص ��ة الق�صيرة ع�ش ��قه أ
والخير �أي�ض ًا،
ف�أول كتبه و�آخرها كان في هذا الجن�س خفيف
الظل ،إ�ذ إ�نه كتب خالل م�س ��يرته أ
الدبية مئات
الق�ص�ص ون�شرها في اثنين وثالثين كتاب ًا.

إ�ح�سان عبد القدو�س

كان جاداً في كتابة الق�ص� � ��ة الق�صيرة التي �ضمنها �أفكاره وم�ش� � ��اعره و�أحا�سي�سه وتجاربه
وجرب تجارب مميزة في
في الحياة ،وكان مخل�ص � � �اً لهذا الفن الذي �س� � ��حره بفنونه و�أ�شكالهّ ،
هذا المجال على �أكثر من �ص� � ��عيد .ففي (بئر الحرمان) كتب الق�ص�ص المعتمدة على التحليل
النف�س� � ��ي ،ف�أ�س� � ��ند دور الراوي �إلى الطبيب النف�س� � ��ي ،و� أ ّدت باقي ال�شخ�ص� � ��يات دور المر�ضى
النف�سيين� .أما في (عقلي وقلبي) ف�أعاد كتابة مجموعة من الق�ص�ص ا ألجنبية ب�أ�سلوبه ،م�شيراً
�إلى ا�سم الق�صة ا أل�صلي وكاتبها توخياً لل�صدق ا ألدبي.
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كان �إقباله على ن�ش� � ��ر ق�ص�ص� � ��ه في المجالت وال�صحف وراء نيله �ش� � ��هرة وا�سعة تمتع بها

للقراء .وعل� � ��ى الرغم من ذلك لم يتمتع باالحترام
طوال حياته ،فق�ص�ص� � ��ه من النوع المحبب ّ
وال�سيما خارج م�صر،
الفراط في الر�صانة،
الذي ي�ستحقه بين ا ألدباء والنقاد الذين يتعمدون إ
ّ
وعد هذا
ب�سبب كثرة كتاباته عن الحب والمر�أة ،وانت�شار كتبه بين جيل ال�شباب دون المثقفينّ ،
ا ألمر تهمة غير الئقة!

و�أ�س� � ��هم في هذه النظرة الدونية ألعمال «عبد القدو�س» مقارنتها ب�أعمال �أدباء ع�صره من

جيل العمالقة ،وال�س� � � ّ�يما (نجيب محفوظ ،ويو�س� � ��ف �إدري�س) وهذا لم يكن في م�صلحة رواياته
وق�ص�ص� � ��ه
المكر�س �أغلبها للحياة العاطفية للطبقة المترفة ،على الرغم من �أنها لم تكن تمثل
َّ
ال�ش� � ��ريحة ا ألو�سع بين قرائه الذين كان يبحث -ن�سبة غير قليلة منهم -عن ا ألحالم ال�ضائعة،
والثارة.
والت�سلية إ

ولكن عالقة الرجل بالمر�أة من المو�ض� � ��وعات الخالدة في مدونة ال�س� � ��رد ،فهي مو�ض� � ��وع
مطروح يومياً في حياة النا�س على اختالف طبقاتهم ،لهذا ال�سبب ال يعد الخو�ض فيه تكراراً

والتميز ،وال�س� � � ّ�يما �إذا كان التناول
بذات� � ��ه ،بل في طريق� � ��ة معالجته ،وهذا ما يمنحه الج� � ��دة
ّ

بطريقة مبتكرة ،ولكن «عبد القدو�س» لم يبحث عن هذه الطرائق لير�ضي النقاد ،وكان ح�سبه

القراء ،بغ�ض النظر عن جن�سه وعمره و�سويته الثقافية.
�إر�ضاء جمهوره الوا�سع من ّ

وعلى الرغم من ذلك ال ن�س� � ��تطيع �إ�سقاط «عبد القدو�س» من قائمة الكتاب التجاريين ،مع
�أن مو�ضوعات بع�ض �أعماله تدور حول العالقات العاطفية من زاوية �ضيقة ومحددة في �إطار
الحبكة الب�سيطة ،فا ألحداث وا�ضحة منذ البداية ،وال�شخ�صيات �سطحية ال تعي�ش الواقع بكل

�ص� � ��راعاته ،وال ت�ش� � ��غلها غير العالقات العاطفية العابرة ،وهذا ما جعل معظم �أعماله متقاربة
م� � ��ن �أوجه عدة ،ومت�ش� � ��ابهة في كثير من ا ألحيان ،فال مفاج � � ��آت غير متوقعة لمن واظب على
قراءة تلك ا ألعمال� ،أما ا أل�سلوب فقريب من لغة ال�صحافة اليومية ،وبالنتيجة ا�ستطاع القارئ
القبال عليه.
العادي التوا�صل معها وفهمها دون عناء ،وهذا ما �أ�سهم ب�شكل �أ�سا�سي في إ

ولعل هذا ما جعل «عبد القدو�س» ي�ستكين �إلى ما و�صل �إليه فلم يعمد �إلى تطوير نف�سه من
مجموعة �إلى �أخرى .كما عزز نهجه هذا الطلب المتزايد على ن�ش� � ��ر �أعماله التي كانت تحقق

ن�سبة مبيعات مرتفعة ،وهذا ما عده نقاد كثر دلي ً
ال على �أنه كاتب �شعبي ال ينتمي �إلى النخبة
�صاحبة الف�ضل في �صناعة ا ألدب الجاد الذي يترك ا ألثر العميق في �سجل ا ألدب الخالد.
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مع التنويه �إلى �أن ال�شهرة التي حققها «عبد القدو�س» كانت في �ستينيات و�سبعينيات القرن
الما�ضي حين كان ال�شباب �أكثر �إقباالً على قراءة ا ألدب� .أما ا آلن فقد غابت تلك ال�شهرة ،ولم
تعد �أعماله متداولة ورائجة ،وربما بعد عقود قليلة يُن�سى هذا الكاتب الذي كان نجماً �ساطعاً
في �سماء ا ألدب في ع�صره.

ال�سرد وا أل�سلوب
اللمام ب�أ�س� � ��رار الق�ص،
تمك� � ��ن «عب���د القدو�س» بموهبته ا ألدبية التي ال يمكن �إنكارها من إ
وكان يجيد �ص� � ��ناعة ال�شخ�صية ب�صفتها العن�ص� � ��ر ا ألكثر بروزاً في ال�سرد الحكائي ،وتحريكها
�ضمن ظروفها المو�ضوعية ،فـ( :الق�صة الق�صيرة المحكمة هي �سل�سلة من الم�شاهد المو�صوفة
التي تن�ش � � �� أ خاللها حالة م�سببة تتطلب �شخ�صية حا�س� � ��مة ذات �صفة م�سيطرة تحاول �أن تحل
نوعاً من الم�شكلة من خالل بع�ض ا ألحداث التي ترى �أنها ا ألف�ضل لتحقيق الغر�ض .وتتعر�ض
ا ألحداث لبع�ض العوائق والت�صعيدات حتى ت�صل �إلى نتيجة قرار تلك ال�شخ�صية النهائية)(.)1
لهذا �أولى «عبد القدو�س» تلك المعادلة اهتماماً خا�صاً ،و�إ ْن على ح�ساب باقي عنا�صر الق�ص،
بل بالغ في ال�س� � ��يطرة على �شخ�ص� � ��ياته حتى �إنه قد ينوب عنها في تف�س� � ��ير �أدق م�ش� � ��اعرها
و�أحا�سي�سها ،ومن ثم فحينما تتكلم ال�شخ�صية فمن تلك الف�سحة ال�ضئيلة التي يتركها لها .ومع
ذلك ال نجد ق�سراً مفرطاً في تحريك ال�شخ�صيات بما ال ينا�سب طبيعتها ،ألن القا�ص متمكّن
من تحريك �شخ�صيات تعي�ش على ال�صفحات كما يريد لها ،لبراعته في خلق �شخ�صيات تعبر
عن �أفكاره بالطريقة التي يريد ،وعلى الرغم من ذلك ن�ستطيع العثور على بع�ض ال�شخ�صيات
المميزة في طريقة تفكيرها �أو حياتها التي اختطتها لنف�س� � ��ها ،ولكن على قلة هذا النمط من
ال�شخ�ص� � ��يات لم تكن متفردة بذاتها ،بل تكررت بال�صيغة نف�سها في ق�ص�ص متعددة ،وهذا لم
يكن في م�صلحتها.
ولم يعتمد «عبد القدو�س» على الحوار في تقديم ال�شخ�ص� � ��ية� ،أو عر�ض الحدث ،بل ي�أتي
الحوار بعد تقديم مالمح ال�شخ�ص� � ��ية ا أل�سا�س� � ��ية ،وبع�ض ال�شخ�ص� � ��يات ال تتلفظ ب�أي حوار،
يقدم �إ�ضافة
وح�ض� � ��ورها منوط بالراوي ،وحتى �إذا نالت فر�صة الكالم فالحوار في الق�صة ال ّ
مهمة �إلى ال�شخ�صية في كثير من ا ألحيان.

ال�ش� � ��ارة �إلى �أن الحوارات مكتوبة باللهجة الم�ص� � ��رية في مجمل �أعمال «عبد
وال ب� � � ّ�د من إ
القدو����س» وهذا �أمر �ش� � ��ائع بين كتاب م�ص� � ��ر الذين يتوخون نقل الواق� � ��ع المـعي�ش كما هو �إلى
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الكتب -وهو مفهوم �ساذج للواقعية -ولكن في هذه المجموعة ين�أى «عبد القدو�س» بنف�سه عن
الفجة ،ويقترب من الف�صحى المب�سطة ن�سبياً ،دون �أن ت�صبح حواراته بال�ضرورة �أكثر
العامية ّ
تكثيفاً وعمقاً:
«وقالت له وهي تفتعل الرقة:
 هل تعرف من �أنا؟!وقال دون �أن يمهل نف�سه لحظة للتردد �أو التفكير:
 طبع ًا...قالت �ضاحكة �ضحكة خافتة:
 من �أنا؟قال بال�صوت الجاد الجاف:
 �إني �أعرف من �أنت...و�أح�ست بهذا ال�صوت ك أ�نه ي�صدها ويريد �أن ينتهي منها ب�سرعة ليعود �إلى عمله ...وقالت وفي

�صوتها رنة خيبة �أمل:

 لقد حدثتك حتى �أ�سمع �صوتك في النهار ف إ�ني لم �أ�سمعه �إ اّل في ال�سهرات...وقال ب�سرعة دون �أن ي�ضحك ودون �أن ي�ضيف �صوته �شيئ ًا من الرقة:
 �إنه دائم ًا �صوتي...وقالت ك أ�نها مغتاظة:
 �إنه لي�س ال�صوت الذي كنت �أ�سمعه...ً
متعجال:
وقال وهو ال يزال
 �سنتفاهم حول هذا المو�ضوع...وقالت في حدة:
�إنه مو�ضوع ال ي�ستحق التفاهم ...مع ال�سالمة»�( ،ص.)154

االهتمام الذي ي�س� � ��تحق ،فمقدرته الق�ص�صية تنم عن �أنه
يول «عبد القدو�س» ال�س� � ��ر َد
ولم ِ
َ
ي�س� � ��تطيع تطوير �أ�س� � ��لوبه لو �أواله العناية الكافية ،ولكنه كما يبدو لم ي�شغل نف�سه با ألمر ،فظل
�أ�س� � ��لوبه في ال�سرد دون الم�س� � ��توى المطلوب ،على الرغم من توالي �س� � ��نوات التجربة ،وتتالي
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ال�ص� � ��دارات� .إ�ض� � ��افة �إلى �أن قامو�سه ال�سردي محدود ،وقد يكرر بع�ض المفردات في الفقرة
إ
نف�س� � ��ها� ،أو قد يكرر بع�ض الجمل كل ب�ض� � ��عة �أ�س� � ��طر ،وذلك لتعزيز ح�ضور الفكرة الم�سيطرة
و�إبرازها ب�شكل مبا�شر في �سياق ال�سرد:

«وهي لي�س���ت في منتهى الجمال ...ولكنها في منتهى الجاذبية ...وذكا ؤ�ها ي�ص���ل بها إ�لى
قم���ة ه���ذه الجاذبية ...جاذبية نظ���رات عينيها ...وجاذبية ابت�س���امتها ...وجاذبي���ة كلماتها...
دت �أن تتحكم في هذه الجاذبية...
تعو ْ
وجاذبية تحرك كل ع�ض���و من �أع�ض���اء ج�س���دها ...وقد َّ
كل ما تطلقه منها تتعمده ...نظرتها متعمدة ...وابت�س���امتها متعمدة ...وكلماتها وتحركاتها
متعمدة»�( ،ص.)52
ونلحظ �إهمال عالمات الترقيم ،واالكتفاء بو�ض� � ��ع النق� � ��اط بين جملة و�أخرى ،وهذا ي�ؤكد
�أن الق�ص� � ��ة ال تقوم على ال�س� � ��رد المتقن ،بل على الحكاية التي يجيد القا�ص روايتها وتقديمها
للقارئ الذي يبحث عن ق�صة جميلة تحرك م�شاعره ،ولي�س �أفكاره!

الق�صة النف�سية
ل� � ��م يكن «�إح�س� � ��ان عبد القدو�س» م� � ��ن ا ألدباء الذين احتفى بهم النقد بما يتنا�س� � ��ب مع
القراء ،وهذه حالة متفردة في ال�ساحة ا ألدبية العربية .ولعل �أهم
�ش� � ��هرتهم العري�ض� � ��ة لدى ّ
�أ�سباب عدم االحتفاء به يعود �إلى �أن تجربته  -على �أهميتها -لم يطر� أ عليها تطور ملحوظ
على �ص� � ��عيد ا ألفكار المطروحة� ،أو المو�ضوعات المنتخبة� ،أو طريقة معالجة ال�شخ�صيات،
�أو حتى �أ�سلوب ال�سرد ،فالفرق بين كتبه ا ألولى وا ألخيرة غير ملحوظ لغير المتخ�ص�ص في
النقد ا ألدبي.
وحينما نتابع ما كتب عن «عبد القدو�س» نجد �أن �أغلب دار�س� � ��ي �أعماله �ص َّنفوه من ك ّتاب
عده�( :أبرز ك ّتاب الق�صة النف�س� � ��ية في العالم العربي وهو في
الق�ص� � ��ة النف�س� � ��ية ،ومنهم من َّ
هذا ال�س� � ��بيل يقف وحده �أو يكاد)( )2لتوافر عنا�صر الق�ص� � ��ة النف�سية في مجمل ق�ص�صه
 و�أهمها �أي�ضاً -ولكن �أغلب النقاد ا ألكاديميين� ،أو ا ألكثر منهم ت�أثيراً على الحركة النقديةالعربية ،لم يمنحوه هذه المكانة الرفيعة ،على الرغم من اعترافهم ب�ش� � ��هرته التي قد تغنيه
عده ق�س� � � ٌ�م منهم في عداد من
القراء ،بل َّ
عن النقد االخت�صا�ص� � ��ي ال� � ��ذي يقدمه �إلى عامة ّ
القراء بغ�ض النظر عن القيمة ا ألدبية والفنية ،وعلى الرغم من ذلك تو�سع
يكتب ما ير�ض� � ��ي ّ
نقاده المتحم�س� � ��ون لتجربته في تعزيز ر�أيهم هذا بدرا�سة حياته ال�شخ�صية التي � أ ّدت المر�أة
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 باعترافه ال�شخ�صي -دوراً كبيراً في تكوينها الثقافي وا ألدبي ،وفي نظرته �إلى الحياة بكلما فيها من ق�ض� � ��ايا وم�شكالت ،فعبد القدو�س لم يكن ليتفاعل مع هذا النوع من الق�ص�ص،
�إلاّ �إذا كان م�س� � ��تعداً لها ثقافياً ،ونف�س� � ��ياً� ،إذ جاءت هذه الق�ص� � ���ص النف�سية مالئمة لطبيعة
تجاربه الحياتية الم�ؤثرة في نف�س� � ��يته� ،إلى جانب رغباته وتخيالته الواقعية التي وجدت في
هذا النوع من الق�ص �أداة جيدة للتعبير)( )3عن �أفكاره و�آرائه.

يقدموه
م� � ��ع العل� � ��م �أن «عبد القدو�����س» تجاهل النقد ،بل ل� � ��م َ
ير�ض عنه ،ألن الن ّق� � ��اد لم ِّ
بال�ص� � ��ورة التي طم� � ��ح �إلى تثبيتها في ا ألذهان .وقد يجد نف�س� � ��ه متهم � � �اً منهم ،فيدافع عن
الثارة المجانية ،ب� � ��ل قدم �أدباً واعياً يعالج
نف�س� � ��ه ،م�ؤكداً �أنه لم يقدم �أدباً �س� � ��طحياً يعتمد إ
ق�ض� � ��ايا المجتمع بجر�أة غير م�س� � ��بوقة ،و�إنه لم يعر�ض المر�أة ب�صورة مبتذلة ،بل ارتقى بها
�إلى مكانة �س� � ��امية ،وقال �ص� � ��راحة في معر�ض ذلك�( :أنا ال �أعت� � ��رف مطلقاً ب�أن الجن�س هو
مو�ض� � ��وع ق�ص�ص� � ��ي مطلقاً ،ولكن كل الذي حدث �أنني تحملت م�س � � ��ؤولية التطوير في �أدب
الق�صة العربية� ...أنت يمكن �أن تقر� أ ق�ص�صاً وتقارنها مع ا ألدب العالمي الراقي� ،ستجد �أننا
مت�أخ� � ��رون للغاية نتيجة التقاليد البالية والتف�س� � ��يرات االجتماعية ،ف�أنا حاولت وكانت لدي
الجر�أة �أن �أطور هذا ا ألدب و�أكت�شف الواقع كما هو ،لي�س اعتماداً على م�شهد جن�سي ،ولكن
على مو�ضوع متكامل)(.)4

�أما حينما كتب «عبد القدو�س» عن تجربته ا ألديبة من وجهة نظره الذاتية ،فقد وجد نف�سه
�أهم كاتب عربي عمل على كتابة الق�ص� � ��ة العربية الحديثة� ،سواء على �صعيد ا ألفكار الجديدة
والجريئة� ،أم على �صعيد ا أل�سلوب ال�سل�س البعيد عن التكلف ،و�إنه ال يقارن بك ّتاب جيله الذين
تجاوزه� � ��م بمراحل كثيرة .و�أجد �أن هذا التقدير المبالغ فيه لذاته كان ردة فعل �ش� � ��ديدة على
النقد الذي لم ين�صفه  -بر�أيه -ولكن ردة فعله هذه �أخرجته عن المو�ضوعية التي كان ينادي
بااللتزام بها!

العتبات ال�سردية ودالالت الن�ص
عنوان العمل ا ألدبي هو المفتاح ا ألول للتوا�صل مع الن�ص ا ألدبي و�سبر �أغواره ،لهذا يختار
الم�ؤلف  -عادة -عنوان �إحدى الق�ص�ص إلطالقها على المجموعة الق�ص�صية ب�صفتها ا ألكثر
�أهمية �أو تميزاً من بين الق�ص� � ���ص� ،أو ألنها ا ألقدر على التعبير عن باقي الق�ص� � ���ص بح�س� � ��ب
ر�ؤيته .وربما يختار العنوان ا ألكثر جذباً للقارئ ،وهذا ما كان يتعمده « إ�ح�س���ان عبد القدو�س»
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ف� � ��ي عنونة �أعماله� ،س� � ��اعياً بكل الطرائ� � ��ق المتاحة إلثارة اهتمام الق� � ��ارئ وجذبه .ونذكر من
عناوين مجموعاته الق�ص�ص� � ��ية( :بائع الحب ،والو�س� � ��ادة الخالية ،والبنات وال�صيف ،و�شفتاه،
وال لي�س ج�س� � ��دك ،وزوجات �ض� � ��ائعات)� ،أما مجموعته (الحب في رح� � ��اب اهلل) فا ألمر فيها
ال�ش� � ��ارة والتنويه �إلى �أن هذا الكتاب يت�ض� � ��من ق�ص�صاً ذات
مختلف ،فالم�ؤلف �أراد فيما يبدو إ
طابع خا�ص.
❁❁❁

عنوان المجموعة الق�ص�ص� � ��ية مدار بحثنا (الحب في
رحاب اهلل)( )5يوحي بقراءة ق�صة واحدة على ا ألقل تتناول
الحب المتجه �إلى ال�س� � ��ماء من زاوية فل�سفية �أو �صوفية،
ولك� � ��ن «عبد القدو�س» لم يكت� � ��ب عن هذا النوع من الحب
م� � ��ن قبل ،لهذا ل� � ��ن نده�ش �إذا قر�أنا تح� � ��ت هذا العنوان
ق�صة عن الحب ا ألر�ض� � ��ي بكل ما فيه من نوازع ورغبات
الج�س� � ��د� .أما �سبب الت�سمية فيعود �إلى المكان الذي جمع
بين الرجل والمر�أة ،وقد ا�س� � ��تعمله عبد القدو�س دون نية
م�س� � ��بقة منه العثور على ذلك الحب ا ألر�ضي ،فالم�سجد �آخر مكان يمكن البحث فيه عن هذا
النوع من الحب ،بل هو مكان غير م�ألوف في ق�ص�ص الم�ؤلف نف�سه! ولعله اختار هذا العنوان
مح�ص� � ��ن بالعفة والنقاء  -كق�ص� � ���ص
لي�ؤكد �أن هذا الحب الذي يحدثنا عنه في هذه الق�ص� � ��ة
َّ
ال�ش� � ��ارات ذات الطابع الديني لم نعهدها في كتب
�أخرى في المجموعة نف�س� � ��ها -ومثل هذه إ
الم�ؤلف ال�سابقة ،ولهذا �أ�سباب �سنكت�شفها فيما بعد.

وفيما يتعلق بال�س � � ��ؤال الذي يطرح نف�س� � ��ه عن �إمكان �أن يجمع الم�س� � ��جد في مكان واحد
الم�ص � � �لّين من الجن�س� � ��ين ،فالمعروف تخ�صي�ص مكان خا�ص بالن�س� � ��اء ،ف�أجيب ب�أن بحث هذا
ا ألمر على �أر�ض الواقع لي�س من مهام هذه الدرا�سة النقدية.
❁❁❁

ق�صتين من ق�ص�ص المجموعة( :لم تن�س �أنها امر�أة) و(ابنة المرحوم)،
ي َّت�ض� � ��ح من عنوانَي َّ
�أن البطولة فيهما أ
للنثى.
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وهناك ق�ص� � ��تان لهما عالقة بالذكريات ال�س� � ��الفة ،والتقدم في ال�سن ،هما( :لن تعود �أيام
زمان) و(كل �شيء قبل �أن ينتهي العمر).
وق�صة واحدة تتحدث مبا�شرة عن العالقة الج�سدية بين الجن�سين( :الحالل �أرخ�ص من الحرام).

�أما العنوانان المتبقيان فال يدالن �ص� � ��راحة على المو�ضوع( :عندما تتكلم الك�أ�س) و(واحد
من الر�ؤ�ساء).
بتنوع مو�ضوعاتها ،ولكن بعد قراءة الق�ص�ص
وقد ي�س� � ��تنتج القارئ �أن هذه الق�ص�ص غنية ّ
نكت�ش� � ��ف �أن ق�ص�ص المجموعة مت�شابهة �إلى درجة ملحوظة في جوانب �سنبحثها بعد توزيعها
�إلى محاور عدة.

االفتتاحيات وال�سطور ا ألولى
يعطي «عبد القدو�س» �شخ�ص� � ��ياته �أ�س� � ��ماء متداولة ،فال توجد �شخ�ص� � ��ية دون ا�سم تعرف
به ،وقد يدل ا�س� � ��مها على �إحدى �ص� � ��فاتها .ويبادر �إلى تقديم �أبرز مالمح �أبطال ق�ص�صه منذ

ال�س� � ��طور ا ألولى تمهيداً لتقديم الحدث ،وكل هذا عن طريق �ض� � ��مير الغائب الذي ي�ستخدمه
الم�ؤلف في �صناعة حبكته ليقدم ال�شخ�صية والحدث من زاوية المتحكِّم بمجريات ا ألحداث،
والعارف بخفايا النفو�س:
«كانت مفاج�أة للو�سط ال�صحفي كله عندما عين أ
ال�ستاذ محمود عو�ض اهلل رئي�س ًا لتحرير
مجلة اليقظة»( ،لن تعود �أيام زمان� ،ص.)33
«كان يمكن �أن يقال عن فريدة إ�نها ال تكتفي �أبد ًا بما في يديها ...ولكنها تبحث دائما عما
لي�س في يديها»( ،لم تن�س �أنها امر�أة� ،ص.)51
«ا�س���تقبل الدكتور عبد الحي نعمان مري�ض���ته الجديدة ميرفت م�ص���طفى ر�شدي بترحاب
تعوده في ا�س���تقبال مر�ض���اه ...فهي ابنة المرحوم أ
ال�س���تاذ م�ص���طفى ر�شدي»،
وحنان يفوق ما َّ

(ابنة المرحوم� ،ص.)74

«لقد وجد عبد الجليل نف�سه بعد �أن تخطى �سن ال�ستين و ُ� أحيل على المعا�ش من وظيفته
الحكومي���ة ...وج���د نف�س���ه وقد ب���د�أت تطر� أ على خواطره تخيالت الموت»( ،كل �ش� � ��يء قبل �أن
ينتهي العمر� ،ص.)90
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«كان يقال عن من�صور عبد المجيد إ�ن عقله كمبيوتر� ...أي عقل ك�أنه �آلة ح�سابات بح�سب
كل م���ا ف���ي الحياة أ
بالرقام ...وكل خطوة يح�س���بها قبل �أن يخطوه���ا ...كم تكلفه وماذا تحقق
له»( ،الحالل �أرخ�ص من الحرام� ،ص.)109
«كانت �شريفة ت�سمع عن �أحمد محرو�س ولكنها ال تعرفه ...وربما كانت من كثرة ما �سمعت
عن���ه ت�ض���ع له �ص���ورة تر�س���مها من خيالها� ...ص���ورة رجل ناج���ح يثير إ�عج���اب المجتمع كله»،
(عندما تتكلم الك�أ�س� ،ص.)138
« إ�نه محمود المرع�شلي منذ بد� أ وعيه بالحياة وهو مبهور بالر ؤ��ساء ...كل �أنواع الر ؤ��ساء...
وقد بد� أ عمره وهو ال يزال في قريته مبهورا بم�أمور المركز ...إ�نه الرئي�س»( ،واحد من الر�ؤ�ساء،
�ص.)174

ولكن في الق�ص� � ��ة التي حملت عنوان المجموعة كان التمهيد �أكثر ا�ستفا�ض� � ��ة حتى ت�أخر
�إيراد ا�س� � ��م بطلة الق�ص� � ��ة (عدلية) �إلى ما بعد ال�صفحة الخام�سة« :قبلت �أن تتزوجه ولم يكن

قد مر �س���وى يوم واحد على تقدمه إ�ليها ...ولم تكن تعرفه �أو تعرف �ش���يئ ًا عن حياته الخا�ص���ة
�أو حياته العائلية �س���وى ما ر َّدده �أمامها �أفراد العائلة ال�ص���ديقة التي جاءت به إ�ليها»( ،الحب

في رحاب اهلل� ،ص.)5

تالزم الزواج والطالق
�أكثر الزيجات في الق�ص� � ���ص تنتهي بالطالق ،ومن ا أل�سباب المبا�شرة لحدوثه عقد القران
دون حب ،والف�شل في مد ج�سور التفاهم بين الزوجين ،والبرود العاطفي بين الطرفين� ،إ�ضافة
الخفاق الذريع.
�إلى �إهمال الزوج للمر�أة ،كما �أن الزواج عن طريق العائلة ال يحمي الزواج من إ
وت�س� � ��تمر العالقة بين الزوجين في منزل واحد كا ألغراب �إلى �أن يطلب �أحد الزوجين الفراق،

وت�أتي الموافقة من الطرف ا آلخر في نهاية المطاف.
❁❁❁

ف���ي ق�ص���ة (الحب في رح���اب اهلل) تقبل المر�أة الزواج لمجرد رغبتها في ال�س���فر ألن الزوج
يعي�ش خارج م�صر فهي« :لم تتعر�ض �أبد ًا لما ي�سمونه الحب �أو الغرام ب�أي �شاب ...كما لم تح�س
�أبدا ب�أنها محرومة من هذا النوع من الحب �أو �أنها في بحاجة إ�ليه»�( ،ص.)6
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ثم �س� � ��رعان ما تتبدد ا ألحالم ،فالزوج م�ش� � ��غول في العمل طوال اليوم ،وال ي�شارك زوجته
ف� � ��ي الطواف في البلد والتفرج عليه ،لهذا تبتعد عنه �إلى �أن تطلب الطالق منه .ويقبل الزوج
الطالق بعد ا�ستعادة ا ألموال التي �أنفقها في هذه ال�صفقة الخا�سرة.
❁❁❁

ت�س� � ��عى المر�أة  -كما في الق�صة ال�سابقة� -إلى الزواج بو�صفه و�سيلة لتحقيق ا ألمنيات في
تن�س �أنها امر�أة) وبطلتها امر�أة طموح تراودها �أحالم �أكبر من مجرد الطواف في
ق�ص� � ��ة (لم َ
بلد ما للتفرج عليه.

الحالم لي�س أ
ولكن تحقيق أ
بالمر الهين على هذه المر�أة ،لهذا اعتمدت في كل مرة على رجل
ي�س� � ��اعدها في تحقيق حلمها ليخت�ص� � ��ر عليها الطريق ،وكانت الو�سيلة ا�ستغالل �أنوثتها �إلى �أبعد
ح� � ��د « :إ�نها تعطيه بق����در حاجتها إ�ليه لتحقق مزي����د ًا من النج����اح»�( ،ص .)54ولكن هذه المر�أة
ت�ضع لنف�سها حدوداً ال تتخطاها ،لهذا كانت ت�سعى �إلى الزواج ،ثم الطالق بعد تحقيق م�آربها.

وتبقى على قيد الرجل الخام�س ألن �أحالمها التي يمكن �أن تحققها بنف�س� � ��ها نفدت ،كما
�أن الزوج ال يزعجها بح�ض� � ��وره ،لغيابه طوال الوقت عنها -ك�ش�أن ا ألزواج في باقي الق�ص�ص-
ولك� � ��ن هناك حلم وحيد لم يتحقق مثل �أحالمها ا ألخرى ،وعلى الرغم من ذلك لم تفقد ا ألمل
الخفاق يوماً ،لهذا �أقبلت على ال�ص� �ل��اة،
النجاب ،فهي امر�أة لم تعرف إ
ف� � ��ي حدوث معج� � ��زة إ
و�أخذت توزع ا ألموال على الفقراء ،و�أنفقت على بناء م�س� � ��جد ،لعل الح�س� � ��نات ت�ش� � ��فع لها في
تحقيق الحلم ا ألخير.
❁❁❁

الخفاق ال يتح�س�سه
المختلف في ق�ص� � ��ة (ابنة المرحوم) �أن الزواج الذي في طريقه �إلى إ
بطل �أو بطلة الق�صة  -كما جرت العادة -بل طرف ثالث ،وهو الراوي /الطبيب النف�سي الذي
يحاول �إيجاد الحلول لم�ش� � ��كالت مر�ضاه ،ومنهم ابنة �ص� � ��ديقه ذات االثنين والع�شرين ربيعاً،
وهي امر�أة مكتملة ا ألنوثة وجميلة مثل ك ِّل بطالت الق�ص� � ���ص « :إ�ن ن�سبة كبيرة من �شخ�صيتها
ربم����ا �أكثر من خم�س����ين ف����ي المئة من دوافع هذه ال�شخ�ص����ية مركزة على إ�ح�سا�س����ها ب�أنوثتها
وجمالها»�( ،ص� .)75أما م�ش� � ��كلتها الوحيدة فهي عالقتها مع الجن�س ا آلخر ،بل هذه م�ش� � ��كلة
كل بطالت الق�ص�ص.
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ولكن المختلف مع هذه ال�ش� � ��ابة �أنها تذهب �إلى الطبيب النف�س� � ��ي ،و�إن لم تعترف بمر�ضها
وت�سوغ الزيارة ب�ضرورة التعبير عن �إعجابها ب�صديق والدها .ويخمن
النف�سي حتى �أمام نف�سها،
ّ
الطبيب �أنها تعاني فقدان والدها منذ كانت �صغيرة ال�سن ،تبحث عن والد يعو�ضها عن العطف
الذي افتقدته ،ال عن ع�ش� � ��يق يبادلها الحب ،فيطلب الطبيب من �ص� � ��ديقه الممثل القيام بدور
تكف عن البحث عن الحب لدى كبار ال�سن ،ولكن هذا الرجل ال�ستيني
العجوز البغي�ض ،لعلَّها ّ
ي�س� � ��تغل حاجة ال�ش� � ��ابة ويتزوجها دون علم الطبيب .ثم تنتهي الق�صة ب�أن يتوقع الطبيب عودة
القرار ب�أنها مري�ض� � ��ة ألن الزواج غير متكافئ ب�س� � ��بب الفارق الكبير بينهما في
ميرف� � ��ت بعد إ
العمر.
ونجد �أن ثمة م�ش� � ��كلة في الزيجات في كل الق�ص� � ���ص ،ف�إذا لم يكن فارق العمر -كما في
هذه الق�ص� � ��ة -فهو التباعد في االهتمامات والمزاج ،لهذا بات الطالق متوقعاً و�إن لم يحدث
كما في ق�ص�ص �أخرى.
❁❁❁

الزوجة تتردد في الطالق بعدما وجدت الرجل الذي �أيقظ قلبها و�أ�ش� � ��عل �أحا�سي�س� � ��ها
في ق�ص� � ��ة (عندما تتكلم الك�أ�س) ،ثم تقنع بالبقاء مع الزوج و�إ ْن دون حب ،وهذا ما يجعلها
مختلفة عن باقي ن�س� � ��اء المجموع� � ��ة اللواتي كان الطالق هو المنقذ له� � � َّ�ن من روتين حياة
زوجية باردة.

ولكن هذا ال يعني �أن هذه الزوجة الم�ست�سلمة �إلى واقعها �ستعي�ش حياة �سعيدة ،فالمتزوجات
غير �سعيدات في كل الق�ص�ص بغ�ض النظر عن ظروف كل واحدة�« :سقطت على الفرا�ش تبكي
وتح�س �أن دموعها تغ�سل حيرتها»�( ،ص.)173
❁❁❁

لي�س� � ��ت المر�أة هي المزواج بين ق�ص� � ���ص هذه المجموعة فح�س� � ��ب ،فبطل ق�صة (الحالل
�أرخ�� � ��ص من الحرام) يتزوج من �س� � ��بع ن�س� � ��اء« :لم يك���ن ألي زوجة م���ن زوجاته ال�س���بع �أثر في
حياته ...بل لم تكن إلحداهن �صورة وا�ضحة في المجتمع الذي يحيط به ...و إ�نما كان يتزوج
وفق ًا لح�سابات و�أرقام تخ�ص احتياجات حياته الخا�صة جداً ،بعيد ًا عن عمله وعن المجتمع
الذي يعي�ش فيه»�( ،ص .)110فا ألنثى كانت مجرد متاع رخي�ص لهذا الرجل الثري.
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ونج� � ��د �أن رج� � ��ال المجموعة يتمتعون بح� � ��ال مادية جيدة� ،أو �أثرياء جداً� ،إ�ض� � ��افة �إلى �أن
�أغلبهم يتمتعون بالو�س� � ��امة .وعلى الرغم من ذلك �س� � ��رعان ما ي�ست�س� � ��لمون دون قيد �أو �شرط
أ
للنثى الجميلة التي ت�ستحوذ على �أفكارهم وم�شاعرهم.

�أما المر�أة ا ألخيرة التي وجدها منا�سبة لتكون الزوجة ا ألخيرة فتنتهي الق�صة دون الزواج،
ولكن النهاية ت�شير �إلى �أن هذا ا ألمر بات قريباً .ربما ألن الحياة الزوجية �ستعيد الروتين نف�سه
�إلى حياة البطل الذي قد يفكر في الطالق من جديد!
❁❁❁

لم يكن بطل ق�ص� � ��ة (واحد من الر�ؤ�ساء) م�ش� � ��غوالً با ألنثى فقد« :ق�ضى عمره حتى اليوم
وه����و بعي����د ع����ن �أن تك����ون له امر�أة»�� � ��( ،ص ،)183وحينما تزوج اختار من يطمع في من�ص� � ��ب
والدها.

وعلى الرغم من دور المر�أة الثانوي في هذه الق�صة ف�إنَّها تطلب الطالق ،دون وجود معاناة

ظاهرة مثل باقي المطلقات اللواتي لديهن �ش� � ��كواهن من غياب الزوج وبرودة م�ش� � ��اعره ،وهي
�أ�س� � ��باب تعبر عن الترف الذي تعي�ش� � ��ه بطالت الق�ص� � ���ص اللواتي لم يكن لديهن �أي معاناة من
نوع �آخر.

�أما المر�أة الوحيدة التي اختارت العمل فهي بطلة (الحب في رحاب اهلل) ب�سبب الملل الذي
تعانيه في المنزل المج َّهز بكل و�سائل الراحة التي وفرها لها زوجها ،فال تجد المتزوجات �أن
من واجبهن العمل واال�س� � ��تقالل اقت�صادياً لهذا يف�ضلن الزوج الثري ،وبالنتيجة يظللن تابعات
 اقت�صادياً على ا ألقل -للرجل مهما كانت طموحاتهن كبيرة!❁❁❁

ال�ص� � ��حفي العجوز بطل ق�ص� � ��ة (لن تعود �أيام زمان) م�شغول بال�صحافة و�ش�ؤونها ،ولكن

ال�شخ�ص� � ��ية الثانوي� � ��ة �إلى جانب� � ��ه (الفنانة) تتزوج وتُطلَّق عدة مرات بح�س� � ��ب م�ص� � ��الحها

ال�شخ�ص� � ��ية ،وهذا يُظهر �شيوع الزواج والطالق حتى بين ال�شخ�صيات الثانوية في ق�ص�ص

المجموعة.

❁❁❁
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كذلك بطل ق�ص� � ��ة (كل �ش� � ��يء قبل �أن ينتهي العمر) متق ِّدم في ال�سن ،ويعي�ش حياة م�ستقرة
مع �أفراد �أ�س� � ��رته ،وال ت�ش� � ��غله المر�أة ،وال يفكر في الطالق ،فال�سن المتقدمة تحول دون هذه
الم�شكالت التي يواجهها ال�شباب من رجال المجموعة.
ونلحظ �أنه حينما يكون الرجل بطل الق�ص� � ��ة ف�إن ا ألنثى ال تكون كل م�ش� � ��اغله� ،أما حينما
تكون المر�أة بطلة الق�ص� � ��ة ف� � ��كل عالمها هو الرجل ،وهي نظرة تقليدي� � ��ة ،على الرغم من �أن
الم�ؤلف كان يدعو في �أعماله �إلى حرية المر�أة وا�ستقاللها!

�شروط العفاف و إ�ق�صاء الزنا

ال تتمت� � ��ع �شخ�ص� � ��يات المجموعة بوازع ديني كبير ي�ؤثر في �س� � ��لوكها ،فحت� � ��ى حينما تُق ِبل
ال�شخ�ص� � ��ية على الواجبات الدينية فهذا غير كاف لتكون الممار�س� � ��ات خال�صة لوجه اهلل ،كما
في ق�ص� � ��ة (الحب في رحاب اهلل) التي تُق ِبل فيها بطلتها على ال�ص� �ل��اة علَّها ت�سلو عن الفراغ
الذي تعي�ش� � ��ه« :وربما كانت مع إ�يمانها العميق ال�ص���ادق الذي يدفعها إ�لى ال�ص�ل�اة تح�س ب�أن
ال�صالة هي الو�سيلة الوحيدة التي يمكن �أن تلج�أ إ�ليها لقطع الوقت والهروب من الزهق الذي
بال�س���راف في �أداء ال�ص���لوات حتى
يحي���ط به���ا ...ولي�س حرام��� ًا �أن يلج�أ المخلوقات إ�لى اهلل إ
ت�س���تعين به �س���بحانه وتعالى ليحميه من أ
الخطاء التي يمكن �أن يدفعه إ�ليها الفراغ والزهق
القبال على ال�ص� �ل��اة تمهيداً الجتماع البطلة في الم�س� � ��جد مع
والملل»�( ،ص� .)7أي�ض � � �اً كان إ
�سي�س ُّد الفراغ العاطفي الذي تعانيه.
الرجل الذي
ُ
وال ب ّد من ت�أكيد �أن ال�ش� � ��عور الديني كان وراء تجنب الخطيئة في هذه الق�صة ،لهذا طلبت
الزوج� � ��ة الطالق كي تهب قلبها وج�س� � ��دها �إل� � ��ى رجل واحد وهو الحبيب الذي �س� � ��يكون زوج
الم�ستقبل الذي �ستعي�ش �إلى جانبه وفق ال�شرائع وا ألعراف.
❁❁❁

لكن تجنب العالقات غير ال�ش� � ��رعية في ق�صة (لم تن�س �أنها امر�أة) ال يعود �إلى وازع ديني
يردعها ،بل يعود �إلى �س� � ��بب �آخر« :لي�س ألنه زوج ولكن ألنها زوجة ...والزوجة التي ت�ست�س���لم
لرج���ل �آخ���ر تفق���د كل �س���يطرتها عل���ى هذا آ
الخر ...وال ت�ص���بح ف���ي واقع تقديره �س���وى زوجة
رجل �آخر حتى
خائن���ة»�� � ��( ،ص .)59لهذا كانت هذه الزوجة تلج� أ �إلى الطالق لتتمكن من زواج ٍ
بلغ عدد �أزواجها �ستة رجال.
❁❁❁
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�أم� � ��ا بطلة ق�ص� � ��ة (عندما تتكلم الك�أ�س) فهي تعجب برجل غي� � ��ر زوجها دون �أن تُقِ َّر بذلك
حتى بينها وبين نف�سها في بداية ا ألمر – مثل �أغلب بطالت الق�ص�ص -ثم تذهب عامدة للقاء

الثم ،على الرغم من �أن الرجل لم
الرجل المفتون بها في منزل �ص� � ��ديقتها ،ولكنها ال تقع في إ
يكن يحذرها« :وابتعدت بر�أ�س���ها عنه قبل �أن ت�ص���ل �ش���فتاه إ�لى وجنتها حتى اهتزت الك�أ�س في
يده و�سقطت منها قطرات على ثوبها»�( ،ص.)169

وهذه الزوجة ال تطلب الطالق مثل باقي ن�س� � ��اء المجموعة ،ربما ألن الرجل الذي � ُأعجبت
به ال ي�صبح لطيفاً �إلاّ بعد �شرب الخمر ،وهي ال تثق به لهذا ال�سبب .فبطالت هذه المجموعة
ال ي�ش� � ��ربن الخمر على الرغم من �أنه متوافر في منازلهن ،وفي منازل ا أل�ص� � ��دقاء �أي�ض � � �اً ،بل

ينفرون ممن ي�ش� � ��ربه و�إن كان الزوج �أو الع�ش� � ��يق ،كذلك ال يتبادلن ال ُق َبل مع الع�شاق كما �سنرى
في الق�صة ا آلتية.
❁❁❁

في ق�صة (ابنة المرحوم) تتزوج ال�شابة نجماً �سينمائياً عجوزاً ،ألنها تبحث عن رجل يقدم
لها الحنان والعطف بعدما حرمتها ا ألقدار من والدها� .أما الرجل ف�أراد التمتع با ألنثى ال�شابة،
وعل� � ��ى الرغم من ذلك تج َّنبا عالقة محرمة خ� � ��ارج �إطار الزواج ،على الرغم من �أن ظروفهما

كانت مهيئة لخو�ض مغامرة ج�س� � ��دية عابرة« :لقد عدت في ال�س���اعة الحادية ع�ش���رة ...و إ�ذا بي
�أفاج�أ بها وهي نائمة على الكنبة في حجرة ال�صالون»�( ،ص.)86
ولك� � ��ن الم�ؤلف ال� � ��ذي بات محافظاً في هذه المجموعة لم ي�س� � ��مح ب � � ��أي مغامرة تتخطّ ى
الحواجز الدينية وا ألخالقية ال�صارمة التي ر�سمها بدقة ألبطاله وبطالته!
❁❁❁

في الق�ص� � ��ة ال�سابقة ي�ؤدي النجم ال�سينمائي دوراً ثانوياً ،وكذلك الفنانة ال�شهيرة في ق�صة
(لن تعود �أيام زمان) ،وما يعنينا �أنها امر�أة حافظت �أي�ضاً على الحكم ال�شرعي في عالقتها مع
الجن�� � ��س ا آلخر ،لهذا كان الحل المقبول في الزواج �أكثر من مرة �أنها « :إ�نها ال تعي�ش إ� اّل حياة
�شرعية ...ولم ي�صل إ�ليها رجل إ� اّل بحق ال�شرع»�( ،ص.)44
❁❁❁
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نجد �أن المر�أة تحر�ص على �ص� � ��ون ج�س� � ��دها من الخطيئة� ،أما الرجل ف�أقرب �إلى الوقوع
الثم ،وعلى الرغم من ذلك نجد البطل في ق�ص� � ��ة (الحالل �أرخ�ص من الحرام) يتجنب
ف� � ��ي إ
العالقات غير ال�شرعية ألنها مكلفة ،و ألن م�صروف الزوجة �أقل تكلفة من م�صروف الع�شيقة!
على الرغم من �أن هذا الرجل من ا ألثرياء ،وهذا ما �س� � ��اعده على �أن تبلغ زيجاته �س� � ��بع ن�س� � ��اء
دون التوقف عن البحث عن الزوجة الثامنة:
يدعي
«(وكان ملت�ص���ق ًا به���ا يداعبه���ا وتداعبه والخم���ر تتالعب به ...إ�لى �أن ق���ال لها وهو ّ
الهم�س:
 الليلة لي...وقالت بعد �أن �أطلقت �ضحكتها الخليعة:
 إ�ني ال �أكون ألحد إ� اّل بعد توقيع العقد...وقال ول�سانه المخمور يتلوى:
 �أي عقد؟قالت من خالل �ضحكتها الخليعة:
 -عقد الزواج طبع ًا»�( ،ص.)131

ال�شارة �إلى �أنه تزوج ا ألمريكية زواجاً مدنياً دون عقد �شرعي ألنها �أجنبية
ولكن ال بد من إ
ومتحررة ج�سدياً ،و�أنه طلقها طالقاً م�سوغاً حينما اكت�شف خيانتها ،وهي الزانية الوحيدة بين
ال�شخ�ص� � ��يات الن�سائية ،لهذا قامت بالدور �شخ�ص� � ��ية ثانوية .فبطالت الق�ص�ص ال يقمن بهذا
العمل ال�شنيع ،وحتى الرجل ال يخو�ض الم�ؤلف في عالقاته غير ال�شرعية ،بل يتجنب الحديث
عنها في كل الق�ص�ص.
❁❁❁

من بين الق�ص� � ���ص ثبت �أن بطل ق�ص� � ��ة (واحد من الر�ؤ�س� � ��اء) الرجل الوحيد الذي كان له
عالق� � ��ة �آثم� � ��ة ب�أنثى ،وعلى الرغم من �أنه ل� � ��م يكن مترفعاً عن الزنا ،وال يخ�ش� � ��ى الوقوع في
ف�ض� � ��ل الزواج « :إ�ن �شخ�ص����يته ال تطيق الحرام وال ت�س����تقر إ� اّل مع الحالل ...إ�ن الحرام
إ
الثمَّ ،
يحتاج إ�لى مجهود �أكبر وتحيطه التزامات �أ�ص����عب مما يحتاج إ�ليه الحالل ...ومن أ
الف�ض����ل
�أن يتزوج»�( ،ص.)188
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فااللتزام بنواهي ال�شرع كانت طبعاً في �شخ�صيات المجموعة من الرجال والن�ساء ،ولي�ست
بال�ضرورة ب�سبب النواهي الدينية �أو �صونها للتقاليد والعادات.
❁❁❁

ال تدور ق�صة (كل �شيء قبل �أن ينتهي العمر) عن العالقة بين الرجل والمر�أة والزواج والطالق

والخطيئة ،فبطلها طعن في العمر حتى بلغ الخام�س� � ��ة وال�س� � ��بعين ،وتج َّنب الفاح�شة ،فهو« :لم
يرتكب في حياته �أخطاء تكفي ألن يلقي به اهلل من فوق ال�صراط إ�لى جهنم»�( ،ص.)93

فكل �أبطال الق�ص�ص من الن�ساء والرجال يتمتعون ب�أخالق ح�سنة ،و�سيرة طيبة فيما يتعلق
بالعالقة مع الجن�س ا آلخر.

زوجات ال يحلمن با ألمومة
النجاب في مطلع حياتهن الزوجية في انتظار
تحر�ص الزوجات في الق�ص� � ���ص على عدم إ
اال�ستقرار النف�سي والعاطفي ،وهذا ال يحدث عادة ،وبالنتيجة يقع الطالق دون �أن تترتب عليه
�أي عواقب ذات ت�أثير �سلبي على حياة ا آلخرين.

ول� � ��م يكن �إنج� � ��اب ا ألطفال مطلباً لذاته �إلاّ في ق�ص� � ��ة (لم تن�س �أنها امر�أة) التي �ش� � ��عرت
بطلتها بهذه الحاجة بعد فوات ا ألوان .وهي الزوجة الوحيدة التي ت�ش� � ��عر بالحزن لبقائها دون
�أطفال.
�أما المر�أة التي ت�ست�س� � ��لم للحياة الزوجية في ق�ص� � ��ة (عندما تتكل� � ��م الك�أ�س) فلم تنجب
�أطفاالً ،ولم ي�ش� � ��غلها ا ألمر .فن�ساء المجموعة م�شغوالت بم�شاعرهن و�أحا�سي�سهن و�أنوثتهن،
وحتى في حاالت الخذالن والحزن ال يجدن التعوي�ض في ا ألطفال ،فا ألمومة ال دور لها في

حياة ه�ؤالء الن�ساء اللواتي يردن �أن يع�شن حياتهن الخا�صة ،ال �أن يكر�سن حياتهن ألحد ،و�إ ْن
ألطفالهن.
❁❁❁

ال يقوم ا ألبناء في حال وجودهم �إلاّ بدور ثانوي كما في ق�ص� � ��ة (كل �ش� � ��يء قبل �أن ينتهي
العمر) �إلى جانب بطل الق�صة الذي يعمل على توزيع ثروته قبيل وفاته ،واالن�شغال بما يحدث
بعد الموت �أمر ال يتكرر في ق�صة �أخرى.
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الرجال وحدهم يتقدمون في ال�سن
تقوم المراهقات بدور البطولة في ق�ص� � ���ص «عبد القدو�س» ب�سبب تفتح ا ألنوثة باكراً ،وقد
تتزوج ا ألنثى في �سن مبكرة �أي�ضاً ،لهذا لي�س من الم�ستغرب �أن تقوم بدور بطولة الق�صة التي
حمل� � ��ت عنوان المجموعة (الح� � ��ب في رحاب اهلل) فتاة لم تتجاوز الثامنة ع�ش� � ��رة من العمر.
ونجد هذه الفتاة �ص� � ��غيرة ال�س� � ��ن ال تختلف عن باقي ن�س� � ��اء المجموعة اللواتي يزدنها عمراً،
وال�سيما الن�سائية من جهة الم�شاعر وا ألحا�سي�س.
ف�شخ�صيات الم�ؤلف مت�شابهة،
ّ

ولكن �شخ�صيات الرجال يطر� أ عليها تغيير ملحوظ مع تقدم العمر ،وهذا ما نجده بو�ضوح
في ق�ص� � ��ة (كل �ش� � ��يء قبل �أن ينتهي العمر) فقد �أخذ بطلها يفكر بما ينبغي فعله قبل مغادرة
القب� � ��ال عليها من �أجل ا آلخرة ،ولك� � ��ن تلك ا ألفكار
الحي� � ��اة ،والواجب� � ��ات الدينية التي يجب إ
والهواج�س ال ت�ش� � ��غل الرجلين اللذين قاما بدور البطولة في ق�ص� � ��تين �أخريين على الرغم من
�أنهما تجاوزا العقد ال�ساد�س �أي�ضاً.
❁❁❁

بطل ق�صة (لن تعود �أيام زمان) يحاول اال�ستمرار بالعمل والمهنة نف�سهما ،ولكن الظروف
من حوله تغيرت بعد ثورة (1952م) ف� ُأق�ص� � ��ي عن العمل ال�صحفي ليعي�ش على هام�ش الحياة
االجتماعية بعدما كان م�ؤثراً في تكوين الر�أي العام.

كرمته،
وهنا ال ب ّد من إ
ال�ش� � ��ارة �إلى �أن «عبد القدو�س» كان من الم�ؤيدين لهذه الثورة التي َّ
لكنه كتب هذه الق�ص� � ��ة بعد انق�ض� � ��اء زمن حكمها �إذ �ص� � ��ار من المتاح توجيه االنتقادات لتلك
المرحلة ،وهي انتقادات في حدود �ضيقة تقت�ضيها ظروف الق�صة ال غير.
❁❁❁

من المالحظ �أن �أدوار البطولة للمتقدمين في ال�سن من ن�صيب الرجال ،و�إن اقت�صر الدور
على التحليل والمراقبة ب�س� � ��بب كتابة الق�صة ب�ضمير المتكلم ،لهذا يعود الفعل في ق�صة (ابنة
المرحوم) �إلى المر�أة.
والمر�أة العجوز ال تقوم بدور البطولة في �أي ق�صة ،ولكن قد ت�صل �إلى هذه ال�سن مع نهاية
الق�صة ،وهذا حدث مرة واحدة في ق�صة (لم تن�س �أنها امر�أة).
❁❁❁
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ثمان-
من الجدير بالذكر �أن قيام رجال تجاوزوا ال�ستين ببطولة ثالث ق�ص�ص  -من �أ�صل ٍ
ن�س� � ��بة لي�س� � ��ت بالقليلة� ،أما الرجل الوحيد الذي قام بدور البطولة تحت هذا ال�س� � ��ن فكان في
ق�صة (واحد من الر�ؤ�ساء) وقامت الن�ساء ببطولة الق�ص�ص ا ألربع المتبقية.

وال�ش� � ��ك في �أن تقدم «عبد القدو�س» في العمر كان ال�سبب وراء اختيار �شخ�صيات الرجال
قريبة من عمره ،فقد ن�شر هذه المجموعة وهو في ال�سابعة وال�ستين من العمر.

ال�صورة ال�شائعة والحقيقة ا ألخيرة
تج َّن َب « إ�ح�س���ان عبد القدو�س» الخو�ض في العالقات غير ال�ش� � ��رعية في مجموعته (الحب
في رحاب اهلل) على الرغم من تهيئة الظروف المو�ض� � ��وعية لذلك ،وحال دون ذلك �أن �أغلب
�أبطال الق�ص� � ���ص من المتزوجين� .أي لم يرد الكاتب �إلقاء �أي من �أبطال الق�ص� � ���ص في م�أزق
القراء لهم ،وبالنتيجة نفورهم من هذه الق�ص�ص،
الحب الج�سدي
المحرم ،ربما خ�شية احتقار ّ
َّ
وربما الق�ص�ص التي �ست�صدر بعدها.
ولكن ظل مو�ض� � ��وع العالقات العاطفية بين الرجل والمر�أة هو ا ألثير لدى «عبد القدو�س»،
وبقيت �شخ�ص� � ��ية ا ألنثى التي ال ي�شعلها غير الحب ال�ص� � ��ورة الثابتة للمر�أة في ق�ص�صه عامة،

و�إ ْن ظهرت �شخ�صيات الرجال ب�صورة مختلفة في بع�ض الق�ص�ص.
القراء ،وحتى النقاد وا ألدباء �أن «عبد القدو�س» ال يكتب �إلاّ
وظلت ال�ص� � ��ورة ال�ش� � ��ائعة بين ّ
حررت ج�س� � ��دها من قيوده ،والرجل ال�شهواني الذي يغرق حتى �أذنيه في حب
عن المر�أة التي َّ
ا ألج�س� � ��اد ،فقد ا�شتهر الكاتب بهذه المو�ض� � ��وعات في مجموعات �سابقة ،و�إن لم تكن ق�ص�صه
�إباحية كما ير ِّوج بع�ضهم.

وم� � ��ن الجدير بالذكر �أن كتب «عبد القدو�س» التي بد� أ فيها �أ�س� � ��لوبه يفقد توهجه وجر�أته
�ص� � ��درت بعدما انح�سرت �شهرته ا ألدبية مقارنة مع �سنوات خلت ،كما لم تُقتب�س �إلى ال�سينما
�أو التلفاز مثل كثير من كتبه ،وظلت قابعة في الظل ،وبعيداً عن مبا�ضع النقد �أي�ضاً.
ال�ش� � ��ك في �أن بلوغ الكاتب الواحد وال�س� � ��بعين من العم� � ��ر كان وراء هذا التغيير الملحوظ
الذي طر� أ على مو�ض� � ��وعات ق�ص�ص� � ��ه دون الت�أثير على طريقته في تناول ا ألحداث� ،أو تناول
ال�شخ�صيات� ،أو �أ�سلوبه في ال�سرد ،حتى في هذه المجموعة (الحب في رحاب اهلل) التي كانت
من �أواخر كتبه ،وقد ن�شرها قبل وفاته ب�أربع �سنوات.
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آ�فاق المعرفة

مبدعون فـي ذاكرة الوطن
عبد اللطيف أ
الرنا ؤ�وط

ال�س�ل�ام ،كان لتراج���م أ
العالم فـي
من���ذ �أن ب���د�أت حرك���ة الت�أليف ل���دى العرب بع���د ظهور إ
المج���االت الثقافي���ة ح�ض���ور متميز فـ���ي الثقافة العربي���ة و�آدابها ،بد�أها ابن �س�ل�ام الجمحي
فـي كتابه «طبقات ال�ش���عراء» وتوالت الم�ص���نفات على �ص���ورة كتب �أو معجمات تع ّرف أ
الجيال
وتقدم �آثارهم وتبرز دوره���م فـي الحفاظ على هوية أ
ومثلها ،ونالحظ
إ�ل���ى المبدعي���ن،
الم���ة ُ
ّ
�أن تراجم أ
العالم المبدعين و�س���يرهم إ�نما كتبت فـي مراحل من التاريخ العربي تكالبت فيها
�أطماع الطامعين بها ،وتع ّر�ضت لال�ستالب واالجتياح.

وك�أن أ
تتح�ص���ن بتراثها فـي مواجهة الخطر المحدق ،فال غرابة
المة إ�ذ تدافع عن نف�س���ها
ّ
�أن ت�شهد ع�صور التر ّدي ت�صنيف �أبرز كتب �سير المبدعين وتراجمهم ،وال غرابة �أي�ض ًا � أ َّن م�سيرة
ت�أليف ال�س���ير وتراجم أ
العالم قد ا�س���توفت �أهدافها ،ف�ش���ملت حركة الت�أليف ،مختلف �أم�ص���ار
وال�سالم.
العروبة إ
يتعدى بع�ض الم�ؤلفات،
لكن تدوين �س� � ��ير المبدعين فـي الع�ص� � ��ر الحديث ظ ّل محدوداً ال ّ
وقد فتح باب تدوين التراجم للمعا�ص� � ��رين اّ
العلمة محمد كرد علي فـي كتابه (المعا�ص� � ��رون)،
ثم جاء (معجم ا ألعالم) لخير الدين الزركلي ،ف� أ ّدى الغر�ض ب�إيجاز واقت�ض� � ��اب ،وتوالت كتب
التراجم للمعا�ص� � ��رين ،وكان ينق�صها ال�ش� � ��مول والتوازن فـي تدوين �سير �أعالم كل قطر ،وبدا
ذلك جلياً فـي ترجمة �أعالم بالد ال�ش� � ��ام خا�ص� � ��ة با�س� � ��تثناء كتيبات محدودة منها (�شخ�صيات
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و�صور �أدبية) للدكتور �إبراهيم الكيالني ،و(عبقريات من بالدي) ،أ
للديب عبد الغني العطري،
و(�أعالم ا ألدب والفن) ألدهم الجندي ،وربما بدا (معجم البابطين) �أ�ش� � ��مل فـي ر�ص� � ��د تراجم
ا ألعالم عامة ،وبالد ال�ش� � ��ام خا�ص� � ��ة على �إيجازه ب�سبب ات�س� � ��اع هدفه فـي ر�صد �أعالم ا ألدب
والفكر فـي الع�صر الحديث لمختلف �أقطار العروبة.
❁❁❁

ونالح� � ��ظ �أن ما يتمي� � ��ز به كتاب (مبدعون فـ� � ��ي ذاكرة الوطن)
لم�ؤلف� � ��ه الباحث ا ألدي� � ��ب (محمد مروان مراد) ال�ص� � ��ادر فـي �ألف
�ص� � ��فحة� ،أنه جمع �ش� � ��تات هذه التراجم واحتفى ب�أعالم المبدعين
من بالد ال�شام خا�صة ،ف�شملت تراجم �ستة و�ستين علماً مبدعاً من
�سورية وبالد ال�شام ،و�أ�ض� � ��اف �إليهم تراجم بع�ض �أعالم المبدعين
من ا ألقطار العربية ا ألخرى.

وال يخف� � ��ى �أن ت�أليف كتاب فـ� � ��ي تراجم �أعالم المبدعين لي�س
با ألمر الي�سير ،ويبدو �أن الم�ؤلف قد �أدرك منذ ريعان �شبابه ع�سر
هذه المهمة ،فهي� أ لها م�ستلزماتها بعدما �أدركته حرفة ا ألدب وحب
الكلمة ،فنذر نف�س� � ��ه لهذا العمل الجليل الذي ا�س� � ��تغرق عقوداً من
عمره ،فجمع المادة من مظانها معتمداً على الوثائق والم�ص� � ��ادر،
و�أجرى مقاب� �ل��ات كثيرة مع المبدعين احتفظ بها لين�ش� � ��رها فـي
كتابه ،وكانت له �ص� �ل��ات ومعرفة بكثير م� � ��ن ا ألعالم الذين ترجم
لهم ،و�إلمام بدقائق حياتهم ،وي�ش� � ��ير �إلى ذلك فـي مقدمة الكتاب
فيقول« :كانت �س� � ��عادتي ال حدود لها ،ألني ع�شت الن�صف الثاني من القرن الع�شرين تلميذاً
لع�ش� � ��رات من �أولئك ا أل�س� � ��اتذة ا ألجالء ،ونهلت من معين عطائهم علماً و�أدباً وحكمة وذوقاً،
البداع ،و�أتيحت لي معهم �أم�سيات غنية بكل
وفيما بعد �ص� � ��رت رفيق درب لهم فـي م�س� � ��يرة إ
دونت ما �أتيح لي من ثمرات تلك
مفيد وجديد فـي عالم الفكر ،وحوارات وحكايات ...ولقد ّ
الحقبة ،ون�شرتها فـي ال�صحف والدوريات تعريفاً بمنجزاتهم وتكريماً إلبداعاتهم ،ور�أيت �أن
�أقدمه� � ��ا مجموعة فـي هذا الم�ؤلف ،ليجد فيها المهتمون بالمعرفة والثقافة المتميزة �ألواناً
البداع».
من إ
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وعن منهجه فـي الت�أليف :يقول« :اخترت نيفاً و�ستين مبدعاً ،وا�ستعر�ضت حياتهم ،و�َ أغْ نَيتُها
بنم� � ��اذج من نتاجهم الفكري المتنوع فـي تحقيق التراث وفـي ا ألدب وال�ش� � ��عر والفن ،تو�ض� � ��ح
الق�ضايا التي تمحورت حولها �أعمالهم ،ومناهج تفكيرهم و�أ�ساليبهم ا ألدبية م�ؤم ً
ال بذلك بلوغ
هدفين جديرين بالعناية:
أ
الول :وفاء تلك ال�شخ�ص� � ��يات حقها من التقدير والتكريم الالئقين ب�إ�س� � ��هامها فـي �إغناء
م�سيرة الوطن ون�صرة ق�ضاياه.

اليمان ال�صادق ،وتحثّهم
خيرة تلهمهم إ
الثاني� :أن يرى ا ألجيال فـي �أولئك المبدعين قدوة ّ
على العمل المنفتح للنهو�ض با ألمة من عثراتها».

وال يخفى �أن الهدف الثاني من و�ض� � ��ع الكتاب ينطلق من ر�س� � ��الة الم�ؤلف التربوية� ،إذ �سلخ
عقوداً من عمره مد ِّر�ساً أ
�سحر الكلمة و�أثرها فـي النفو�س.
للجيال ،وخاللها يتعرف
َ

�آثر الم�ؤلف �أن يتجاوز الخطة التقليدية فـي ترجماته ،فقد كانت كتب التراجم قبله تقت�صر
فو�س� � ��ع �أفقها الفني ،ودمج بين مختلف الفنون
على فن معين ،مثل تراجم ال�ش� � ��عراء �أو ا ألدباءّ ،
فـ� � ��ي ِ�س� � � َ�ير �أعالمه ،فاختار �إلى جانب �أع� �ل��ام ا ألدب ا ألعالم المبدعين فـي التاريخ والر�س� � ��م
والخطاطين المعا�صرين والمفكرين والمربين والم�سرحيين مما فتح لم�ؤلفي ال�سير والتراجم
ب� � ��اب المفهوم ال�ش� � ��امل للفن ،والعالقات الفني� � ��ة التي تربط بين مختلف الفن� � ��ون ،وتقاطعها
فـي الخ�ص� � ��ائ�ص الفنية وال�س� � ��مات المميزة ،في�س� � ��مح بتكوين فكرة موحدة عن الحركة الفنية
والمبدعين فـي �ش ّتى مجاالتها ،ويع ّزز وحدة تاريخ الفن.

وجذبني �إلى الكتاب ما �أ�ضافه الم�ؤلف من ر�سوم أ
م�سودات ألعمالهم بخط
للعالم وبع�ض ّ
ويكون فكرة وا�ضحة عن
يدهم ،ت�س� � ��مح للدار�س �أن يحلّل هذه الوثائق وفق الطرائق الحديثة،
ّ
معاناة المبدع وهو ينتظر مولوده بمخا�ض يت�ض� � ��ح ع�سر والدته بطريقة الكتابة وما اعتر�ضها
من �شطب وتغيير.

ال �إبداعياً
ل� � ��م يكن عمل الم�ؤلف مح�� � ��ض جمع ولملمة واقتبا�س من المظان ،ب� � ��ل كان عم ً

البداع الذاتي
يتجلّى فـي خطته التي اعتمدها في عر�ض �سيرة المبدع ،ففي عر�ضه كثير من إ
ال� � ��ذي يتقاطع مع ما جمعه حول المبدع من مادة غنية خ� �ل��ال ما كتبه ا آلخرون ،والمقابالت
الت� � ��ي �أجراها معهم ،وبهذا جمع فـي تقديم المبدع بين الذاتية والمو�ض� � ��وعية ،فكان عر�ض� � ��ه
متفرداً.
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يبد� أ الم�ؤلف تقديمه ل�س� � ��يرة المبدع ب�إ�ض� � ��اءة تمهد الدخول �إلى عالمه الذاتي ،فيتحدث
البداعي ،ثم يعر�ض حياته
تميز به من �إبداع ،وما تربطه به من �ص� � ��لة،
ويحدد �أ�س� � ��لوبه إ
ّ
عما ّ
بالتف�ص� � ��يل و�أعماله ا ألدبية �أو الفنية ،ويختم الترجمة بمختارات من �إبداعه ا ألدبي �أو الفني،
تنم عن ذائقة �أدبية وفنية رفيعة ،فتجيء الترجمة كاملة �شاملة.
وتلك المختارات ّ

لم ينظر الم�ؤلف �إلى المبدع ل�شهرته فيخ�ص الم�شهورين منهم بترجمة وا�سعة ،ليقينه �أن

�ش� � ��هرة المبدع دفعت �إلى الكتابة عنه ،ومتابعة حياته تف�ص� � ��يالً ،و�إنما عني بمبدعين لم يتح
لهم حظ من ال�ش� � ��هرة ليبرزهم للنا�س ويفيهم حقهم ،فقد �أفرد للباحث (خير الدين �شم�سي

با�ش� � ��ا) ترجمة �ض� � ��افية مع مختارات من نتاجه ،في حين ترجمة �شاعر ال�شام ذي ال�شهرة لم
تتجاوز ع�شر �صفحات ،وهو يعلم �أن ما كتب عن ال�شاعر يغني عن تكرير ما قيل فيه ،وبذلك

ب� � ��دا كتابه مرجعاً مهماً لما �أغفلته التراجم من �س� � ��ير المبدعي� � ��ن ولم تو ّفه حقه من البحث
والدرا�س� � ��ة ،ونادراً ما يخرج الم�ؤلف من هذا المبد� أ حي� � ��ن يكون له ر�أي خا�ص �أو رغبة فـي

�إغناء ما كُتب عن �ش� � ��اعر ما مثل« :نزار قباني» ،ففي ال�ص� � ��فحات التي خ�ص�ص� � ��ها لترجمته
بدت الترجمة قطعة �إبداعية فنية تعك�س �إعجاب الم�ؤلف بال�شاعر المبدع ،فقدمها ب�أ�سلوب
متميز ،وجعل ال�شاعر يحكي عن نف�سه مغيباً دوره ،فكانت �أدق ترجمة و�أ�صدقها لل�شاعر ألن

الم�ؤلف عزل نف�س� � ��ه كما ع ّزز دور النقاد فـي الحكم على �شعر ال�شاعر ،بل ا�ستطاع بحرفيته
الفنية �أن يقيم من �ش� � ��واهد �ش� � ��عر «نزار» �إجابات عن �أ�س� � ��ئلة وجهها �إليه ل� � ��م تترك �أي دور
ال�ض� � ��اءة التي م ّهد بها لترجمة ال�ش� � ��اعر« :فـي لحظة
لمجتهد �أو محلل .يقول الم�ؤلف فـي إ
كالحلم ،دخل نزار �إلى الجنة ا أل�س� � ��طورية ،و�ش� � ��رع يطوف فـي �أرجاء البيت مثل طفل ر�شيق
والكباد ،ويم�سح
ملهوف ،يلم�س ا ألبواب والنوافذ والجدران ،وي�س � � �لّم على �ش� � ��جرات النارنج
ّ

بكفه جبين ال�شم�ش� � ��ير والقرطا�سية .وتحلّقنا حول الف�ستقية الرخامية نالحق �سمكات ملونة

ت�سرح فـي مائها ال�صافي ...فقال نزار:

 هن� � ��ا ول� � ��دت فـي (� 21آذار ع� � ��ام 1923م) ،وكانت ا ألر�ض هي ا ألخ� � ��رى فـي حالة والدة،والربيع ي�ستعد لفتح حقائبه الخ�ضراء ،ا ألر�ض و�أمي حملتا فـي وقت واحد ،وو�ضعتا فـي وقت

واحد.»...

هكذا نرى �أن هذا المقطع من اعترافات ال�ش� � ��اعر يغني عن كتابة مدونات فـي �صلته با ألم

واللهام.
والطبيعة ،وما قدمتا له من مفاتيح الجمال والحنان إ
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وال تق ّل المقابلة التي تخيلها الم�ؤلف فنية عن عر�ض حياته ،في�س�أل ال�شاعر:
تعرف بنف�سك للقارئ.!..
�إذا �أردت �أن ّ

فيجيب من �شعره:
جوال
�أنا �شاعر حب ّ
تعرفه كل ال�شرفات
تعرفه كل الخطوات
عندي للحب تعابير
ما مرت فـي بال دواة

❁❁❁

ثم ي�س�أله :ما الذي قال فيك «توفيق الحكيم» إ�نك دخلت مقا�صير الن�ساء ولم تخرج..
فيجيب نزار من �شعره:
ويقول عني أ
الغبياء

�إني دخلت مقا�صير الن�ساء وما خرجت
ويطالبون بن�صب م�شنقتي
ألني عن �ش ؤ�ون حبيبتي
�شعر ًا كتبت
�أنا لم �أتاجر مثل غيري بالح�شي�ش
وال �سرقت ..وال قتلت..
لكنني� :أحببت فـي و�ضح النهار
فهل تراني قد كفرت؟!

❁❁❁

الجابات بالرجوع �إلى �ش� � ��عر «نزار» فجاءت المقابلة
وال يخفى �أن الم�ؤلف هو الذي ر ّتب إ
طريفة �ص� � ��ادقة بالغة الت�أثير ،وربما نت�س� � ��اءل عن ا أل�س� � ���س التي اعتمدها الم�ؤلف فـي اختيار
للبداع ،ولماذا اختار من مبدعي بالد ال�شام و�أغفل مبدعين
حدده إ
المبدعين ،والميزان الذي ّ
ال يقلون �ش�أناً...؟
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�أعتقد �أنّه لم يغفل الترجمة له�ؤالء قا�صداً ،و�إنما ان�ساق وراء ما توافر له من مادة جمعها
�أو جهد فـي تقديمها لمن ترجم لهم ،فهو لم يترجم �إلاَّ لمن كانت له �صلة بهم �أو تابع م�سيرتهم
عن كثب ،ولعله بذلك فتح الباب �أمام الم�ؤلفين ليكملوا عمله الذي حر�ص �ألاَّ يتعدى فيه دائرة
نحمله جهداً يتجاوز طاقته فهو قد م ّهد
اهتمامه ِ
و�ص� �ل��اته الحياتية بالمبدعين ،ولي�س لنا �أن ّ
لمن بعده ليكمل الم�سيرة.
وال نن�سى �أنه ترجم لعدد من المبدعات اللواتي يمثلن �أبرز وجوه الحركة ا ألدبية الن�سائية

المعا�صرة فـي بالد ال�شام.
�أما ا ألديبات الماهدات فقد �أ�ص� � ��بح عطا�ؤهن فـي ع�صرنا دفين ال�صحف والمجالت يمثل
لهن.
مرحلة ،وقد تابع دار�سون قبله الترجمة ّ
و�أخيراً� ...أعترف �أن براعة الم�ؤلف فـي تقديم مادته ا ألدبية بعثت فـي نف�سي ن�شوة و�أفقاً
البداع �إعادة تقديم كل قدي� � ��م بت� أ ٍلق وفنية ...و�أملي �أن يتابع
جدي� � ��داً �أكدت لي �أن ال�س� � � ّ�ر فـي إ
الم�ؤلف م�سيرته ،فهو مبدع ال يقل م�ؤلّفه �إبداعاً عما ُكتِب عن �أعالم �أمتنا.

¥µ
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آ�فاق المعرفة

ثنائية ا ألدب والطب يف اللغة والرتاث
�صالح عبد ال�ستار محمد ال�شهاوي

والط ُّب لفظان مت�شابهان في المعني والغاية ،أ
أ
الدب ّ
فالدب من معانيه الد�أب �أي اال�ستمرار
ف ��ي العم ��ل حتى يكون عادة ،ويق ��ال :إ�ن كلمة الد�أب انقلبت إ�لى كلمة �أدب ،وتدل على ريا�ض ��ة
والخبار أ
النف�س على ما ُي�ستح�سن من �سيرة وخلق وتعليم ،ورواية ال�شعر والق�ص�ص أ
والن�ساب،

وقد �أطلق بع�ضهم ا�سم أ
الدب على الت�آليف عامة ،فقد ترجم ياقوت الحموي في كتابه معجم
أ
الدب ��اء للم ؤ�لفي ��ن في جميع فن ��ون المعرفة ،ويقول التبريزي في كتابه �ش ��رح الحما�س ��ة عن

الدب« :كان أ
أ
الن�س ��ان فيتز َّين به النا�س ،ثم تطور ا�ستعماله ف�صار ُيطلق
الدب ا�س ��م ًا لما يفعله إ
على العادة» .وبعد �أوا�سط القرن الثاني الهجري ُ� أطلق لفظ أ
الدب على جميع ما ُترجم ونُقل
من أ
اللعاب والفنون ،كما �َأطلق جماعة ا�سم أ
الدب على النُّ ُظم والثقافات ال�ضرورية لفئة من

المجتمع ،ومما يروى عن الوزير الح�س ��ن بن �س ��هل (ت236 :هـ) قوله « :إ�ن آ
الداب ع�شرة :العود،
وال�ش ��طرنج ،وال�صولجان ،والطب ،والهند�سة ،والفرو�س ��ية ،وال�شعر ،والن�سيب ،و�أيام النا�س ،وثم
ّ
مقطع ��ات ال�س ��مر والحدي ��ث وما يتلق ��اه النا�س ف ��ي المجال�س» .كما ع � َّ�د الجاحظ الطب من
أ
الدب ،وكذلك فعل إ�خوان ال�ص ��فا في ر�س ��ائلهم في الن�ص ��ف الثاني من القرن الرابع الهجري،
إ�ذ �أطلقوا أ
فن و�صناعة.
الدب على الفنون وال�صناعات ،والطب ٌّ

والرادة والعادة .وبالفتح
والطب مثلَّث الطاء ،عالج الج�س� � ��م والنف�س ،وال�س� � ��حر والرفق ،إ
يجيء �أي�ضاً بمعني الماهر الحاذق ،ولهذا فلي�س �شيئاً عظيماً �أن يتمازج الف َّنان :ا ألدب العربي
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الن�س� � ��ان ،ولكن تفاوتت درجاته كما تفاوتت
والطب العربي .وال مرية في �أن الطب ن�ش � � �� أ مع إ
الن�س� � ��ان منذ الخلقة ،و�أخذ يقاومه بمختلف المحاوالت و�ش� � ��تى
غايات� � ��ه ،فقد رافق المر�ض إ
الطب لدى ا ألمم ا ألولى الكهن � � � ُة والرجا ُل المتميزون
الطرائ� � ��ق ليخ ّفف �آالمه و�آثامه ،ف ََم َّث� � ��ل
َّ
بخلقهم و�أدبهم وعلمهم ،وقد ا�س� � ��تمر ال�سير على هذا الطريق طوال قرون حتى ع�صر ما قبل
ال�سالم� ،إذ ظلَّ ا ألدب والطب متالزمين جنباً �إلى جنب ،فيكاد يكون ا ألدب �صفة مالزمة لكل
إ
م� � ��ن يمار�س الطب ،من حي� � ��ث �إ َّن ا ألخير من المهن التي تميز �ص� � ��احبها بالكمال والرجحان،
تحقيقاً للمبد� أ المتعارف عليه قبالً ،وهو �أن على ا ألديب �أن يحيط بكل �شيء علماً ،ومن جملة
ما يجب �أن يعلمه الطب ،و�أن الفن الذي ينبغ فيه هو الذي ي�ش� � ��تهر به ويطم�س على ما تعلمه
م� � ��ن فنون �أخرى في الظاهر ،فا ألديب الطبيب �أو الطبي� � ��ب ا ألديب هو المتمكن منهما ،ولكن
غلبت �صفة ا ألديب �أو الطبيب �إحداهما ا ألخرى.

�ب هو « :إ�لهام بالر ؤ�ي���ا ،ب�أ ْن توح���ي آ
اللهة عالج ًا
وكان تف�س� � ��ير الفل�س� � ��فة اليونانية �أن الط� � � ّ
للمر�ضی في عالم أ
الحالم ،في�شفی المري�ض إ�ذا جاءت الر ؤ�يا لطبيبه الحاكم».

اللهام والر�ؤيا ي�ش� � ��به �إلی حد كبير م�س � � ��ألة الوحي� ،أو �ش� � ��يطان ال�شعر
�إ ّن هذا التطور في إ
الذي يفتح �أبواب القريحة في ا ألدب ب�شكل عام ،وي�ؤدي �إلی النتاج الفكري المبدع لدى العرب،
فالعرب كانوا ومازالوا يطلقون لقب الحكيم علی الطبيب الحاذق.

وهناك ق� � ��و ٌل للطبيب العربي -حنين بن إ��س���حاق -في �إعداد ا ألطباء والحكماء جاء فيه:
ثم
«وهذا ال�ص� � ��نف من ا آلداب � أ ّول ما يعلمه الحكيم التلميذ في � أ ّول �س� � ��نة مع الخط اليونانيّ ،
ثم �إلی
ثم �إلی النجومّ ،
ثم �إلی الهند�سةّ ،
ثم �إلی الح�سابّ ،
يعرفه بعد ذلك �إلی ال�شعر ،والنحوّ ،
العلوية ،فهذه
ثم �إلی الفل�س� � ��فة ،وهي علوم ا آلثار ُ
ثم بعد ذلك يرتقی �إلی المنطقّ ،
المو�س� � ��يقاّ ،
ع�شرة علوم يتعلمها المتعلم في ع�شر �سنين».
و�إذا �أردنا الك�شف عن خيوط العالقة بين الطب أ
والدب ،وعلی وجه الخ�صو�ص بين الطب
وال�شعر ف�إننا نجد ما ي�أتي:

والتعمق في دقائق
 �إ ّن الطبيب وال�ش� � ��اعر يجتمعان معاً في ا�س� � ��تعمال الحد�س ال�صائب،ّ
المح�سو�سات ،وذلك أل َّن ف ّنه ال يُبنى �إلاّ علی المنطق والمح�سو�س ،و�إ ّن منطقه هذا لي�س �سوی
حد�� � ��س وتخمين في االبتداء ،فهو بذلك كال�ش� � ��اعر الذی يتكلّم بل�س� � ��ان الحد�س والعاطفة ،ثم
ي�سوق ا ألمثلة المنطقية بعد ن�ضج حد�سه.
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 �إن الطبيب هو الذي يالحظ �أمرا�ض ا ألفراد و�أعرا�ض� � ��هم ،في�صلحها بعالجه ،وي�ستعمل�ص� � ��ناعته وف ّنه الم�ؤثر في ا ألج�س� � ��ام ،في حين يالحظ ال�ش� � ��اعر �أمرا�� � ��ض ا أل ّمة االجتماعية
و�أعرا�ضها ،فيعطيها و�صفة دواء ناجح ب�صورة �شعرية �سامية يُ�صلح بها �أخالقها.

 �إ ّن كثيراً من ا ألطباء �شعراء من الطبقة ا ألولی� ،إذ نری � أ َّن كثيراً من ا آلثار التي خلّفوهاهي �آثار �شعرية فيها ال�شعر الرائق والنظم البديع الح�سن �إ�ضافة �إلی �آثارهم الطبية.

فالحارث بن كلدة الثقفي ا�شتهر بين قومه وجيرانه بقوة الحجة و�صائب الحكمة ،وح�ضور
البديهة ،فكان حكيماً� ،أديباً ،طبيباً ،ولكن �ص� � ��فة الطب تمكَّنت منه وغلبت ال�ص� � ��فات ا ألخرى

بال�شهرة فا�شتهر بها ،و�أبو ال�صلت �أمية بن عبد العزيز كان طبيباً ممتازاً و�شاعراً فح ً
ال فغلبت
�ص� � ��فة ال�شعر فيه فا�شتهر �شاعراً�( .أمية بن عبدالعزيز بن �أبي ال�صلت (ت529هـ) ،ولد ب�شرق

ا ألندل�س وعا�ش في م�صر ومات في تون�س ،برع في الطب والفل�سفة والطبيعيات والريا�ضيات
والمو�س� � ��يقا ،وكان قديراً في فنون ا ألدب و�ش� � ��اعراً مكثراً ،وناقداً بارعاً في �ش� � ��عره ونثره ،وله
م�ؤلَّفات في الطب وا ألدب منها :الر�س� � ��الة الم�ص� � ��رية ،وكتاب ا ألدوية المفردة ،وتقويم منطق

الذهن).

وهك� � ��ذا ينظر كل امرئ �إلى الظاهرة المتجلية فيه في�ض� � ��فيها علي� � ��ه ،فالطبيب ينظر �إلى
ال�شيخ الرئي�س ابن �سينا ب�ص� � ��فته طبيباً ال فيل�سوفاً والفيل�سوف ينظر �إلى الفارابي الفيل�سوف
ال الفارابي الطبيب.

و�س�أل �أحدهم الدكتور إ�براهيم ناجي عن كيفية جمعه بين الطب وال�شعر فقال:
ال��ن��ا� ُ��س ت��� أ
جم ٌة
��س��� ُل ...وال��ه��واج��� ُ��س َّ

����ان؟
�����ر ك����ي����ف ي����ت����ف����ق ِ
ط ٌّ
��������ب و������ش�����ع ٌ

���ب م��رح��م ُ��ة ال��ج�����س��وم ون��ب ُ��ع ُ��ه
وال���ط ٌّ

���ان
���ي ال�������ش ِ
م����ن ذل�����ك ال���ف���ي ِ
�������ض ال���ع���ل ِّ

ال�����ش��ع ُ��ر م���رح���م ُ
و����س���ر ُه
���ة ال��ن��ف��و� ِ��س
ُّ

��ه
وم�����ن ال���غ���م���ام وم�����ن م��ع��ي��ن خ��ل��فَ ُ

ه����ب ُ
�����ان
�����دي ِ
����ة ال�������س���م���اء وم���ن���ح���ة ال ّ
���ان
ي������ج������دان �إل������ه������ام������ ًا وي�������س���ت���ق���ي ِ

ويقول ال�شاعر الطبيب وجيه البارودي:
�أت��ي��ت �إل����ى ال��دن��ي��ا ط��ب��ي��ب�� ًا و���ش��اع��ر ًا

�أداوي بطبي الج�سم ،والروح بال�شعر

وام����ه
�أروح ع��ل��ى ال��م��ح��م��وم �أ���ش��ف��ي �أ َ

���ت م���ن ق���وة ال��ف��ك ِ��ر
ب أ���ج��م��ع م���ا �أوت���ي ُ

ف أ��سقيه من روحي رحيق ًا ومن يدي
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م���ري���ر ًا ُ
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وجيه البارودي

إ�براهيم ناجي

وكتب الدكتور عبد ال�س�ل�ام العجيلي عن الدكتور �إليا�س في ق�ص� � ��ته «با�سمة بين الدموع»،
ما ي�أتي« :فهو قادر على البرهنة على �ص� � ��حة نظرية وعلى البرهنة على خلطها في �آن واحد،
ت�س� � ��عف ُه في ذلك معرفة وا�سعة بعلوم كثيرة .الطب �أحدها .وذكاء المع و�سخرية الذعة يح�سن

ا�ستخدامها حينما يريد وي�شتهي».

والحقيقة �أن ا ألديب ي�س� � ��مو بم�شاعره ويحكم بح�سه ويتعمق في دقائق المح�سو�سات� ،ش�أنه
�ش � � ��أن الطبيب الذي يبني فنه على المنطق والمح�سو�س ثم يحكِّم عقله ،كما �أن ا ألديب يتحرى

عن �آفات المجتمع وحين اكت�شافها يبد� أ عالجه كالطبيب الذي يدر�س �أعرا�ض المر�ض ،وحين
جمعه� � ��ا والبحث في دقائقها يك�ش� � ��ف المر�ض وحينها يقرر ما ي� � ��راه من عالج ،فا ألول طبيب

مجتمع والثاني طبيب �أفراد ،وا ألديب يرهف الح�س وينمي الملكة في �أفراد المجتمع ،ويجو�س
خالل �آفاق بعيدة لي�ست�شف ما في ا ألذهان وبعد تمحي�ص ما اكت�شفه يعبر عن ر�أيه بما اكت�شفه،
فهو �إذن كالطبيب الذي ي�شخ�ص الداء من �أعرا�ض مري�ضه ثم ي�صف الدواء.

وا ألدب منب� � ��ر الحياة الحر والمعبر عنها ألن بينهما –�أي ا ألدب والحياة -عالقة وا�ض� � ��حة
الن�س� � ��اني،
كل الو�ض� � ��وح� ،إذ �إن ارتباط كل واحد منها با آلخر حتمي وذلك الرتباطهما بالكيان إ
و�ص� � ��لة الحياة با ألدب نابعة من مدى �إ�س� � ��هامه في حل م�ش� � ��كالت المجتمع لبناء حياة �أف�ضل
و�أكثر �صالحاً ،وبذا يكون ت�أثير ا ألدب بقدر ما فيه �إفادة للنا�س وبقدر تفاعله مع ا ألحداث في

الحياتين الخا�ص� � ��ة والعامة ،فا ألدب ،و�إ ْن كان وعاء للفن وال�شاعرية ،فهو موط ٌن للفكر وبوتقة

البداع الفكري الرامي �إلى الحياة الف�ض� � ��لى،
الن�س� � ��انية وينبثق منها إ
تن�ص� � ��هر فيها التجارب إ
الن�سانية.
البداعية المختلفة �إطار ا ألفكار إ
فا ألدب منذ مولده وحتى ا آلن ير�س� � ��م في �ص� � ��وره إ
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الن�س� � ��ان
فالمو�ض� � ��وع ا ألدبي الفني هو ثم� � ��رة الموهبة التي تجمع الفكر والعاطفة في فطرة إ
وفي نف�سه وفي ذاته ،وتدفع تفاعلهما �إلى دفقة من الواقع الذي هو حادثة �أو �أحداث ،لتقدم
الن�سان وواقع ا ألمة في
ال�ش� � ��حنات التي تطلق وم�ضة التفاعل و�شعلة العطاء المرتبطة بواقع إ
جميع حاالتها ،لذلك فمن الم�أثور عن بع�ض الروائيين� ،أنهم يراجعون ملفات ال�ش������رطة
�أو يبحثون داخل المجتمع ،لينتفعوا من بع�ض ا ألحداث التي تتراكم فيها ويوظفوها بو�ص� � ��فها

ماد ًة ق�ص�ص� � ��ية واقعية .بي� � ��د �أن الطبيب لي�س بحاجة �إلى مراجعة الملفات وا�س� � ��تلهامها
�أو االقتبا�س منها ،ألن بين يديه ملفات �إن�س� � ��انية تختلج وتت�ألم وتبوح وت�ص� � � ِّ�رح وتتعرى ج�سدياً
وروحياً �أمامه وهذا حظ الطبيب ا ألديب.
وقديماً بد� أ التمازج الفني بين الطب وا ألدب من خالل ما و�ض� � ��عته العرب قديماً من �أ�سماء
أ
للمرا�ض ،فيها �شعرية� ،أو انحياز �إلى فنية الت�سمية ،من باب المجاز واالت�ساع في الكالم ،فمن
ذلك تكنية الموت بـ(�أبي يحيى) انطالقاً من مبد� أ التفا�ؤل الذي جعلوا اللغة و�س� � ��يلة إل�ش� � ��اعته،
وتكنية اال�س� � ��م ا آلخر للموت وهو المنية بـ«�أم البلبل» ،و«�أم ق�ش� � ��عم» ،وف� � ��ي الكنية تفا�ؤل ،ولكن
ا ألخرى �صريحة في تب�شيع المنية ،ومن هذا ت�سمية اللديغ �سليماً ،من �أجل التفا�ؤل ب�سالمته.

وا أل�س� � ��ماء والكُنى التي يطلقونها من باب التفا�ؤل هي �ضرب من العالج باللغة ،ألن لكلمات
اليجابي ما �أدركه علماء النف�س ،الذين ي�شير بع�ضهم �إلى ما
اللغة من الت�أثير النف�سي ال�سلبي �أو إ

ي�شيع لدى العامة من �أن ا�سم ال�شيء جزء منه ،و�إلى اعتقادهم �أن نطق ال�شيء ي�ستدعيه ،لذلك
يتج َّنب �أكثرهم النطق ب�أ�سماء بع�ض ا ألمرا�ض ،وهذا ما اعتقده العرب القدماء� ،إذ �أ�سبغوا تلك
الكنايات على الموت وبع�ض ا ألمرا�ض ،وهي كنايات لها �سحر تلقائي� ،إذ تخفف َوقْع المعني.
ومن كُناهم عن ا ألمرا�ض� :أم ملدم للحمى ،من اللدم ،وهو �ض� � ��رب الوجه وال�ص� � ��در ب�شيء
له وقع ،وفي هذه الكنية نَ َف�س �ش� � ��عري ،ألنها تخ ِّيل ل�س� � ��امعها �ص� � ��ورة تثير ال�ش� � ��فقة ،بل �إنهم

م�ص الدم» .وفي هذا
ابتكروا كالماً ن�سبوه �إلى
الحمى ،فهي تقول�« :أنا �أم ملدم� ،آكل اللحم ،و� أ ُّ
ّ
التعبير الموجز فنية عالية� ،إذ ا�س� � ��تثمرت فيه قدرات الخيال ،ف�شُ خِّ �صت الحمي �أنثى مفزعة
المالمح � -ض� � ��مناً -تنطق بكالم �ش� � ��ديد الوقع ،وكل ذلك �ضرب من ا�ستثمار طاقات اللغة في
نقل ال�شعور.

ويك ّنون الحمى �أي�ض � � �اً «�أم عافي� � ��ة» ،و«بنت المنية» ،ألنها بريد الموت ،وفي �إطالق ا�س� � ��م
الح�ص� � ��بة على المر�ض المعروف �ش� � ��يء من االنزياح �إلى ال�ش� � ��عرية ،ألنهم �أخذوه من ا ألر�ض
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الح�صباء� ،أي ذات الح�صى الناتئة على �أديمها ،ففيه ا�ستعارة ال تخلو من رغبة في تهوين �أمر
هذا المر�ض .ومن الكنى ا ألخرى المتعلقة بالج�سد �أو النف�س�« :أبو راحة» للنوم ،و«�أبو وحيد»
للقلق ،وفي الكنية ا ألولى و�صف للنوم ،ولكن فيه �إيحاء ب�أهميته للج�سد ،كما �أن في كنية القلق
بـ«�أبي وحيد» ما يدل على فهم بع�ض �أ�سبابه ،وكل هذا ناتج عن �إح�سا�سهم با ألثر النف�سي للغة،
ألنها و�سيلة نقل �أفكار الفرد وم�شاعره.

ومن ذلك ت�س� � ��ميتهم ا ألع�ض� � ��اء الباطنية مثل :القلب والكبد والطح� � ��ال بـ«بنات الجوف».
و«بنات الح�ش� � ��ا» ،وفي اختيار لفظ «بنات» �إيحاء ب�أهميتها ،و�ض� � ��رورة الحفاظ عليها .وتكنية
جل� � ��دة اليافوخ ب � � �ـ «�أم الدماغ» ،ألنها تحوطه ،والدموع بـ«بنات العين» ،كلها نابعة من ال�ش� � ��عور
بالعالقة الع�ضوية بينها وبين ما ُو�ضعت له.
وكل هذا تمازج عربي مبكّر بين الطب وا ألدب.

ومن الطريف �أن يظهر �أثر الطب في لغة الطبيب حتى في المواقف التي ال يت�صور ظهوره
فيها ،ف�أحد ا ألطباء يقول في دعائه« :اللهم ا�سقنا من رحمتك �شربة ت�س ِّهل علينا ذنوبنا» .وي�صف
طبيب �آخر حرباً ،فيح�شد جملة من �ألفاظ الطب« :لقيناهم في مثل �صحن المار�ستان ،فما كان
الن�سان في مجل�سين ،حتى تركناهم في �أ�ضيق من محقنة ،فلو طُ رح مب�ضع
�إال بقدر ما يختلف إ
لما �سقط �إال على �أكحل رجل» .وي�صف طبيب �آخر رئي�ساً فيقول« :هو دموي المزاج� ،صفراوي
الذكاء� ،سوداوي الر�أي ،ولوال �أن في لفظ البلغم الكراهة لقلت :بلغمي ا ألناة».
البداع ،قول ال�شاعر:
ومن المواقف النادرة التي يظهر فيها �أثر الطب في موقف تلقي إ

���ن ي����ا ����ص���ف���ي ُ
���ة روح����ي
�������س���ي َ
ل����و تَ ُ
���ج ِّ

�����دت ال������ف ؤ
��ق��ا
ل�����وج ِ
�����رح����� ًا تَ ��ف ّ
������� َ
اد َق ْ

ألنه ذكر الج�س والقرح.

الطبيب ودوافعه إ�لى ممار�سة ا ألدب

تهيئ أ
الن�س� � ��انية في حاالت المر�ض وهي
للطباء �أن يروا الطبيعة إ
�إن مهن� � ��ة الطب حينم� � ��ا ّ
عارية من كل ا ألقنعة التي يك�س� � ��وها بها ال�ش� � ��باب �أو المال �أو ال�ص� � ��حة �أو ال�سلطة� ،إنما تم ُّدهم
بذخيرة ثمينة من التجارب �أو االكت�ش� � ��افات التي ال يتي�س� � ��ر ل�س� � ��واهم �أن يعرفوها .وهكذا يجد
الطبيب نف�سه في داخل الحدود التي يفر�ضها عليه �سر المهنة مدفوعاً �إلى نقل جزء من خبراته
وتجاربه الكثيرة �إلى �أولئك الذين قد يجدون فيها بع�ض المتعة �أو الفائدة �أو العظة والعبرة.
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ولما كان ا ألطباء �إلى جانب خبرتهم بالنفو�س وا ألج�س� � ��ام الب�ش� � ��رية يح�ص� � ��لون على ثقافة
التعود على
عالية من خالل درا�ساتهم الكثيرة الالزمة لمهنتهم تلك الثقافة التي تفر�ض عليهم
ّ
الكالم �أو البحث في م�ش� � ��كلة معينة �أو مو�ض� � ��وع معين ،لذلك لم يكن من الم�ستغرب �أن تهدينا
مهن� � ��ة الطب �إلى قائمة طويلة من ا ألدباء الناجحين ،لذا يق� � ��ول ا ألديب الطبيب الدكتور عبد
البداعية من العلوم ،يقولون عن الفن
ال�س� �ل��ام العجيلي في تعريف الطب« :فن ي�ستقي مادته إ
الن�سان
�إنّه يكمل نق�ص الواقع ،الطب ي�صحح �أو يحاول ت�صحيح �أخطاء الواقع .مجال �إبداعه إ
ج�سماً وروحاً» .ويقول الطبيب ا ألديب �أنطون ت�شيخوف عن درا�ساته الطبية�« :إنها و�سعت على
نحو كبير حقل مالحظاتي ،و�أغنتْني بالمعارف التي لها قيمة بالن�سبة �إلي ب�صفتي كاتباً
وال يتي�سر �إدراك هذه القيمة �إلاّ لكاتب وهو نف�سه طبيب».

ويقول �سومر�س���ت موم في كتابه تلخي�ص حياتي« :ول�س� � ��ت �أعرف
مراناً للكاتب �أف�ض� � ��ل من �أن يق�ضي ب�ضع �س� � ��نوات في مهنة الطب.
الن�س� � ��انية ف� � ��ي مكتب المحامي،
�إن� � ��ك قد تعرف كثيراً عن الطبيعة إ
لكنك تلتقي هناك ب�أنا�س كاملي ال�س� � ��يطرة على �أنف�سهم� .أما الطبيب
الن�س� � ��ان عارية مجردة� ،إذ �إن المري�ض
في�س� � ��تطيع �أن يدر�س طبيعة إ
مدني به تعلُّم الطب من
يزيل كل تظاهر وكل تكلُّف .و�إلى جانب ما � أ َّ
الن�س� � ��ان �أنَّه ز َّودني بالمعرفة ب�أ�ص� � ��ول العلم و�أ�سلوب
معرفة بطبيعة إ
وليام �سومر�ست
البحث في ميدانه».
ويتحدث جورج ديهاميل عن ازدواجية الطب وا ألدب و�أيهما يف�ض� � ��ل فيقول�« :صحيح �أنني
بذل� � ��ت ُجلَّ حياتي في ت�أليف ما يقرب من ثمانين كتاب � � �اً والنا�س جميعاً يعدونني �أديباً� ،إال �أن
عيني على الدنيا� .إن �أبقراط هو �أ�ستاذي
الطب هو الذي نما في ظله �شبابي ،وهو الذي فتح
ّ
َّ
و�س�أظل �أع ُّده كذلك و�أحييه على هذا ا أل�سا�س �إلى �أن �ألفظ النف�س ا ألخير».
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آ�فاق المعرفة

الدين وا ألخالق

بني الفل�سفة وعلم االجتماع
�صالح �سميا

تعد م�س ��ائل أ
يت�ضمن نظريات متكاملة
الخالق والدين م�سائل فل�س ��فية ،فتاريخ الفل�سفة
ّ
ّ
كثير من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الدين أ
في فل�سفة أ
ً
والخالق على
الخالق ،إ�
�ضافة إ�لى ٍ
حد كبير بتاريخ الفكر الديني ،إ�ذ عالج
م�سرح الفكر الفل�سفي ،وقد ارتبط تاريخ الفل�سفة إ�لى ٍّ
الديان ،تلك البدايات الدينية أ
الباحث في تاريخ أ
الول ّية التي ظهرت مع ظهور الفكر اليوناني
القديم ،الذي اختلط بعنا�ص ��ر دينية �ش ��رقية ممتزجة بالفل�س ��فة الهندية والفار�س ��ية ،أ
المر
ٌ
ومت�ساوق مع الفكر الفل�سفي.
قديم
الذي يجعلنا ن ؤ�كد �أن الفكر الديني
ٌ
وقد طرحت فل�سفة الدين م�سائل جوهرية تتعلق بمعايير الخير وال�شر ،ومو�ضوع الف�ضيلة
الرادة الخيرة ،والواجب وا ألخالق ،وقد �سعت المدار�س الفكرية
والرذيلة� ،إ�ض� � ��افة �إلى فكرة إ
والفل�سفية �إلى تف�سير م�سائل الدين والقيم ا ألخالقية للك�شف عن م�ضمونها ،ا ألمر الذي جعل
فال�س� � ��فة ا ألخالق يتطرقون �إلى ميدان «ا ألنطولوجيا» لت َّت�ص� � ��ل المذاهب ا ألخالقية بنظريات
ا ألنطولوجيا التي تف�سير �أفكارنا عن اهلل والنف�س والعالم.
واحد في ذاته في كل زمان ومكان؟
فنجد فال�سفة اليونان يت�س������اءلون :هل الخير
ٌ
وهل ال�ضمير الخلقي هو هو ال يتغير؟ وهل معايير أ
الخالق مطلقة �أو ن�سبية؟ فقال الفيل�سوف
العقلي �أو المثالي �أن الخير وال�ش� � ��ر هما واح ٌد لدى اليونان وغير اليونان� ،إنه بذاته خير في
ثم فمعيار الخير
كل المجتمعات ،ولدى كل الب�شر ،ال ي�صدق في مجتمع معين دون غيره ،ومن َّ
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مطلق ،وهو معيار واحد ،ومفهومه مفهوم محدد ،ال يختلف فيه اثنان ،وهذا يعني
كلي
ٌّ
معي� � � ٌ
�ار ٌّ
�أن مفهوم الخير واحد لدى جميع الب�شر بمختلف ثقافاتهم البدائية والح�ضرية ،و� أ َّن المعايير
معايير �إن�س� � ��انية مطلقة ،ألنها عامة لدى بني الب�ش� � ��ر ،فمب� � ��ادئ ا ألخالق ومعايير
ا ألخالقي� � ��ة
ُ
ال�ضمير موزعة وم�شتركة بين �سائر النا�س على ا ألر�ض.

ومما ال �ش� � ��ك فيه �أن �س����قراط هو م�ؤ�س� � ���س فل�س� � ��فة ا ألخالق باتفاق الجميع ،فبعد �أن
الن�ساني كي
انت�ص� � ��ر على ال�سف�س� � ��طائيين ر�أى �أن يكون منهجه الثقافي دائراً حول الكائن إ
الن�س� � ��ان ،كل �إن�سان
يحقق له حياة �س� � ��عيدة ،فر�أى �أن يبحث في الحقائق التي تحويها نف�س إ
با�س� � ��تعداد فطري ،وهي بين جنبيه دائماً ،فما عليه �إال �أن ينتبه �إليها ،ومن ثم �أخذ بالبحث
لتحديد معنى العدالة والعادل ،وال�ص� �ل��اح وال�ص� � ��الح ،والحق والباطل ،والف�ضيلة والرذيلة،
وال�س� � ��عادة والقناعة ،والخير وال�ش� � ��ر ،وهذه المفاهيم هي محور الحي� � ��اة ا ألخالقية ،ومن
الحقائق ا ألخالقية التي ك�ش� � ��ف عنها مبد� أ المعرفة ،معرفة المرء لنف�س� � ��ه قبل كل �ش� � ��يء،
ومعرفته بحقائق ا أل�شياء.

وقد �أ�ض� � ��اف الفيل�سوف الكبير وتلميذ الحكيم �س� � ��قراط �أفالطون �إلى تلك المعرفة لذائد
الفنون ال�ص� � ��افية كي تتم ال�س� � ��عادة ،في حين كان �أر�س� � ��طو ال يع ّد المعرفة �ش� � ��رطاً لل�س� � ��لوك
الفا�ضل.

و�إذا ذهبن������ا �إلى الفيل�س������وف ا أللماني كانط ،نجد �أن الواج������ب ا ألخالقي لديه هو
«قان������ون ع������ام» ،وهو قانون مطلق ،والفع������ل ا ألخالقي لديه ال ي�ص������در �إال وفقاً لقانون
الواجب ،كما ال ي�صدر ال�سلوك الخير �إال عن �إن�سان يملك �إرادة خيرة ،هي علة ال�سلوك
الخير �أو الفا�ضل.
ّ

الخي� � ��رة لدى كانط تعتمد على ما ي�س� � ��ميه «الني� � ��ة» �أو الدافع ا ألخالقي ،وال تقوم
والرادة
إ
ّ
ا ألعمال �إال بالنيات �سواء الخيرة منها �أم ال�شريرة ،ويرى كانط �أن ثمة �أفعاالً ت�ستند �إلى دافع،
الن�سان ب�سبب ال�شفقة مث ً
ال ينتمي �إلى
و�أفعاالً ت�س� � ��تند �إلى مبد�أ .فالفعل الخلقي ال�صادر عن إ
ن�سان و�سوء حاله ،فن�شفق عليه.
الدافع ،ويقع مثل هذا حينما ننظر �إلى ب�ؤ�س �إ ٍ
الرادة الخيرة ،فهي �إرادة العمل بمقت�ضى الواجب وهي تنتمي �إلى ا ألفعال
�أما العمل وفق إ
الرادي الخلقي تبعاً لقانون مطلق
الخلقية الم�س� � ��تندة �إلى المبد�أ� ،أي �إنني �أقوم به� � ��ذا العمل إ
فالح�سان هنا ال يتعلّق ب�شيء �سوى �أنه واجب ،كذلك نجد �أن
وا�ستناداً �إلى مبد� أ �أخالقي عام ،إ
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فر�ض العقل العلمي
الواجب ا ألخالقي لدى كانط هو قانون� ،أي �إنه �أمر مطلق ،ألن الواجب يَ ُ
ال� � ��ذي يحكمه ،بقوله« :تلك هي �إرادتي ،وذلك هو �أم� � ��ري» ،فمث ً
ال واجبي �ألاّ �أكذب ويجب �أن
�أحترم هذا الواجب ،ألنه قانون ،وكل قانون يفر�ض علينا �أمراً مطلقاً.
�إذن ،يجب �أن نحترم الواجب ألنه واجب ،و ألنه قانون �أي�ض � � �اً ،و ألن العقل العلمي هو الذي
�أمرني بطاعته ،وهذا هو الواجب ب�ص� � ��فته مبد�ً أ �أخالقياً وقانوناً عاماً ،يمكن �أن ن�ش� � ��رعه كي
فالرادة الخلقية لدى كانط هي �إرادة الواجب،
يخ�ض� � ��ع له جميع الب�ش� � ��ر في كل زمان ومكان ،إ
وهي �إرادة م�شرعة ،ت�صدر القانون الكلي المطلق.

هذه هي �أخالق الفال�س� � ��فة التي تت�ص� � ��ف ب�أنها �أخالق مطلقة ،لك� � ��ن ا ألمر مختلف لدى
علماء االجتماع  ،فقد �أنكر علماء االجتماع �أخالق الفال�س� � ��فة ،وهاجموا ا ألخالق ب�ص� � ��فتها
مب� � ��ادئ �أو معايير مطلقة ،وقالوا بالن�س� � ��بية ،من منطلق �أن مب� � ��ادئ ا ألخالق ومعاييرها هي
مبادئ ومعايير ن�س� � ��بية تختلف باختالف الزمان والم� � ��كان وقاموا بالتمييز بين وجهة النظر
المطلقة ووجهة النظر الن�سبية ،ف�إذا كانت �أخالق الفال�سفة مطلقة وكلية ،ف�إن �أخالق علماء
االجتماع تبقى في دائرة الن�س� � ��بي ،فما هو � أ
خالقي في مجتمع
مدني قد يكون غير �أخالقي
ٌّ
ّ
()1
قروي حيث تتغير المعايير وتتمايز ،وما هو حق في �ش� � ��مال جبال «البراني�س»
في مجتمع
ّ
قد يكون باط ً
ال في جنوبها.
فعلماء االجتماع يميزون بين الموقف الفل�س� � ��في القائ� � ��ل بما ينبغي �أن يكون ،وهو موقف
�أخالق الفال�سفة القائم على «ما يجب» �أو ما ينبغي ،والموقف العلمي في ا ألخالق ،وهو موقف
م� � ��ا هو كائن بالفعل بدع� � ��وى �أن ا ألخالق العلمية هي ا ألخالق الواقعي� � ��ة� ،أي ما يقوم بالفعل
في الواقع ا ألخالقي الن�س� � ��بي ،فالف�ض� � ��يلة والرذيلة ،والخير
وال�شر والواجب ،كلها �أمور ن�سبية تختلف من مجتمع �إلى �آخر
ويمكن درا�س� � ��تها وفقاً لكل مجتمع ،ألن ظواهر ا ألخالق هي
ظواهر اجتماعية وبناء على هذه ا أل�س� � ���س العلمية والن�س� � ��بية
در�ست �أ�صول المذهب االجتماعي ا ألخالق ،فذهب دوركايم
�إل� � ��ى القول�« :إن الحقيقة ا ألخالقية هي بال�ض� � ��رورة حقيقة
اجتماعي� � ��ة ،و�إن القواعد االجتماعي� � ��ة هي قواعد �أخالقية»
إ�ميل دوركايم
ال ت�ص� � ��در �إال عن �س� � ��لطة عليا ،ه� � ��ي �س� � ��لطة المجتمع التي
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بمقت�ضاها ن�سلك �سلوكاً �أخالقياً ،ومن ثم يكون للواجب الخلقي �شروطه االجتماعية التي تفر�ض
الن�س� � ��ان االجتماعي �إلزاماً وقهراً ،ومن هنا تن�ش� أ ا ألخالق االجتماعية ،أل َّن المجتمع هو
على إ
ال�سلطة ا ألخالقية العظمى ،وهو م�صدر الخير ا أل�سمى ل�سائر �أفراده.

فنحن ن�ش� � ��اهد بو�ض� � ��وح �أن لكل مجتمع �أو لكل �شعب �أو ثقافة ،قواعد �أخالقية عامة تت�سم
بها الحياة الجمعية ،وت�س� � ��ود في مرحلة معينة من التاريخ� ،أي �إن لكل مجتمع من المجتمعات

�أخالقاً عامة ي�شترك فيها �أفراده ،وقد عالج دوركايم بمهارة جدلية عالية م�س�ألة غائية الفعل
الخلق� � ��ي ف� � ��ي قوله�« :إن الفعل الخلقي يتميز ب�أنه في ذاته �إنم� � ��ا يهدف �إلى غاية من الغايات،
وتل� � ��ك الغايات �إما فردية ،ألن الفرد لي�س غاية في ذاته ،ومن ثم ال ي�ص� � ��بح ال�س� � ��لوك الفردي

الخال�ص �س� � ��لوكاً �أخالقياً ،فللفعل الخلقي قيمة خلقية محددة يتجه �إليها لتحقيق غايات فوق
م�س� � ��توى الغايات الفردية .فالقيمة الخلقية ال بد من �إيجادها في عالم �آخر يتمايز عن عالم
ا ألفراد ،وت�ص� � ��در عنه تلك القيم ،هو العالم االجتماعي ،حي� � ��ث المجتمع هو الكائن الجمعي
ا ألمثل ،وهو المثل ا ألخالقي ا ألعلى وهو غاية الغايات».

هذه هي فل�س� � ��فة القيم ا ألخالقية لدى دوركايم ،ويميز دوركايم فيما يتعلق بنظرية القيم
و�أحكامها ،بين الحكم الواقعي والحكم التقويمي ،فحينما نقول �إن ا ألج�سام ثقيلة نكون �أمام
ف�ض� � ��ل النظر �إلى غروب ال�شم�س �أكون �أمام قيم ا أل�شياء في
حكم واقعي ،وحينما �أقول �إنني � أ ِّ

عالقتها بالذات ،ذاتي �أنا ،وحينما نقول �إ َّن لهذه اللوحة قيمة جمالية �أو �إ َّن لهذا الرجل قيمة
خلقية ف�إننا نن�س� � ��ب �إلى ا أل�شياء �أو �إلى النا�س قيماً مو�ضوعية ،م�ستقلة عن م�شاعرنا الذاتية،
فالن�س� � ��ان ب�ص� � ��فته فرداً قد ال يكون على قدر كبير من �س� � ��مو ا ألخالق ،ولكن ذلك ال يعفيه
إ
الن�س� � ��ان �س� � ��ريع
من معرفة طبيعة القيمة ا ألخالقية واالعتراف بوجودها .وقد ال يكون هذا إ
الت�أثر بالفن وال تتوافر لديه الح�سا�سية الفنية ،ولكن ذلك ال يمنعه من االعتراف بوجود قيم

الجمال.

وا�س� � ��تناداً �إلى هذا الفهم حاول دوركايم �أن ي�ؤكد وجود القيم خارج الذات ،وات�ص� � ��ال �أحكامنا
القيمية بحقائق مو�ض� � ��وعية قائمة بذاتها ،ت�ؤلف في مجموعها عالم القيم ،وبما �أنها خارجة عن
ذواتنا ف�إننا ن�ستطيع �أن نع ِّبر عن وجودها ،ون�شير �إليها ب�أحكام ي�سميها دوركايم «�أحكام القيمة».
ويع ّد دوركايم �أن المجتمع هو م�ص� � ��در القيم و�ص� � ��انعها ،و�أن التقييم الجمعي هو م�صدر كل
الم�شرع الوحيد للقيم ألنه خالقها ،وحافظها ،وهو معيار التقييم الخلقي،
تقييم ،فالمجتمع هو
ّ
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كما ي�ؤكد �أن القيمة لي�س� � ��ت قائمة على المو�ض� � ��وع ،مو�ض� � ��وع القيمة «الحجر» الذي تُقام حوله
طقو�� � ��س العبادة في المجتمعات البدائية الوثنية ،فال َعلَ� � ��م مث ً
ال هو قطعة قما�ش ومع ذلك يلقى
الن�س� � ��ان حتفه دفاعاً عنه ،فا أل�ش� � ��ياء في ر�أي دوركايم لي�س� � ��ت لها قيمة في ذاتها ،كما كان يرى
إ
االقت�ص� � ��اديون في الما�ضي «� أ َّن في ا أل�شياء قيماً مو�ض� � ��وعية كامنة فيها» وم�ستقلة عن عقولنا،
وهذه نظرة خاطئة في ر�أي دوركايم ،ألن القيمة ت�س� � ��تمد وجودها من �أ�ص� � ��ول لي�س� � ��ت قائمة في
ا أل�شياء ،فلي�س أ
تتغير القيم من
لل�شياء من قيمة �إال ب�صلتها بحاالت �أو �أ�صول اجتماعية ،لذلك َّ
حين �إلى �آخر ،تبعاً التجاهات الر�أي العام كما في حالة «ا ألزياء» ،فالقيم بهذا المعنى اجتماعية
ا أل�صل والمحتوى� ،أي �إن المجتمع هو م�صدر كل قيمة �أخالقية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية.
وعل� � ��م االجتماع لم يقف عند ح� � ��دود المنطق والمعرفة ،و�إنما ذهب بعيداً في الغو�ص �إلى
واللزام بافترا�ض �أن
منابع ا ألخالق والدين ،فقد �أثار علماء االجتماع كما ر�أينا م�س�ألة الواجب إ

الن�سان االجتماعي،
اللزام �ص� � ��ادر عن المجتمع ويلتزم به إ
الواجب هو واجب اجتماعي ،و�أن إ
الرادة» وعالج م�س�ألة القيم وا ألحكام القيمية.
وقد تناول دوركايم «م�شكلة إ

�أما لو�سيان ليفي بريل «فقد تناول فكرة الن�سبي والمعياري
في ا ألخالق وفي علم العادات الخلقية»� ،إذ �أ�ص� � ��در �أهم كتبه
وهو كتاب بعن� � ��وان« :ا ألخالق وعلم العادات الخلقية» ،ناق�ش
فيه ال�ضمير وغاية ال�سلوك الخلقي.

�أما �ألبير باييه «فقد ذهب بالو�ضعية والن�سبية �إلى الحد
الذي ا�ص� � ��طنع عنده مذهباً علمياً لدرا�سة الظواهر الخلقية
وع َّد � أ َّن هذه المعطيات
على �أنها واقع معطى ال ي�صح �إغفالهَ ،
الخلقية هي معطيات التجربة االجتماعية الواقعية ،فكانت هي
لو�سيان ليفي بريل
نقطة البدء التي انطلق منها االجتماعيون ،فتحولت ا ألخالق
من مج� � ��ال الواجب والمطلق� ،إلى مجال الحادث والن�س� � ��بي،
والمق�ص� � ��ود بالحادث هنا ال�ص� � ��ادر عن المجتمع ،وقد ا�ص� � ��طدمت مدر�س� � ��ة دوركايم ب�صميم
الم�ش� � ��كلة الدينية واقتحمت معاقل الفل�س� � ��فة حين طرقت �أبواب ا ألنطولوجيا والكوزمولوجيا،
تلك ا ألبواب الفل�سفية المرتبطة بميتافيزيقا الدين ،وفل�سفة الوجود ،وكلها مباحث في الوجود
الن�سان ،وتعالج فكرة ا أللوهة ،و�أ�صل العالم وم�صيره.
المطلق ،كما تتناول وجود إ
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فحاول علم االجتماع الدلو بدلوه ،فكتب علماء االجتماع و�أطنبوا في تف�سير ظاهرة الدين
ووظيفته وقيمته االجتماعية ،من خالل درا�س� � ��ة الطقو�س ،وال�شعائر الدينية ،و�سائر المظاهر
الفلكلوري� � ��ة التي تجعل من الدين ظاهرة اجتماعية� ،أو ثقافية تتميز بال�ض� � ��رورة والعموم في
عال� � ��م المجتمعات والثقاف� � ��ات ،فكانت الديانة الطوطمية هي المفت� � ��اح االجتماعي الذي من
خالله اقتحم دوركايم ميدان ا ألنطولوجيا ،وفل�س� � ��فة الدين� ،إذ نظر �إلى الطوطمية بو�ص� � ��فها
تف�سر مقوالت اهلل والنف�س والعالم من وجهة النظر االجتماعية.
نظرية كوزمولوجية ِّ

وكان كتابه (البدايات ا ألولية للحياة الدينية) محاولة للرد على الفال�سفة ،وم�شكالتهم التي
�أثاروها في فل�سفات الدين وا ألخالق والمعرفة.

وقد تعر�ض� � ��ت ميتافيزيقا علم االجتماع من خالل هذا الكتاب لم�ش� � ��كالت فل�سفية �أ�صيلة
بق�صد تف�سيرها ،و�إماطة اللثام عن م�ضامينها ،وم�صادرها االجتماعية.
فكت� � ��ب دوركاي���م ع� � ��ن الدين ب�ص� � ��فته ظاهرة اجتماعية له� � ��ا وظيفتها في ت�ض� � ��امن البناء
االجتماعي وتما�سكه ،وعالج ا أل�ص� � ��ول االجتماعية للدين من خالل درا�سة الديانات البدائية،
وال�سيما في المجتمعات ا أل�سترالية التي تتميز بالب�ساطة وا ألولية.

ولكن من وجهة نظر نقدية نجد �أن علم االجتماع لم يتعثَّر بم�س�ألة من م�سائل الميتافيزيقا،
مثلم� � ��ا تعثر في ميدان ا ألخالق والدي� � ��ن� ،إذ �أخفقت محاولة علماء االجتماع انتزاع م�س� � ��ائل
وع َّد ا ألخالق ظاهرة اجتماعية يدر�سها «علم العادات ا ألخالقية» ،فال
ا ألخالق من الفل�س� � ��فةَ ،
يمكن أ
تطورت لت�صبح علم عادات� -أن ت�ستقل عن �أمها الفل�سفة ،وال �أن تتجرد
للخالق –و�إ ْن ّ
من ا أل�س� � ���س الفل�س� � ��فية لكل ما تتناوله ا ألخالق من م�س� � ��ائل الخير وال�شر ،والتفا�ؤل والت�شا�ؤم،
وال�ض� � ��مير الخلقي ،والواجب ،كل هذه الم�س� � ��ائل حينما ندر�سها مجردة عن ال�شعوب وعاداتها
الجزئية ،ت�صبح فل�سفية بالت�أكيد.

ولي�س الدين كما يدعي علماء االجتماع ظاهرة اجتماعية ن�ستخل�ص� � ��ها من درا�سة مجموع
الطقو�� � ��س وال�ش� � ��عائر الدينية ،بل �إن الدين يت�ص� � ��ل بمنابعه في القلب وال�ض� � ��مير ،عن طريق
�إخال�� � ��ص النية في االتجاه ،وفي التعبد والمناجاة ،بعيداً عن ال�ش� � ��عائر والطقو�س ،فال�ص� �ل��اة
�شاهد في حركات ظاهرة ،في موقف يجي�ش بال�شعور الديني
لي�ست مجموعة �أفعال للجوارح تُ َ
الفيا�ض ،بل هي موقف �ص� � ��وفي خال�ص يفي�ض بالجالل والجمال والحب( )2وتغمره الخ�ش� � ��ية،
ّ
بالن�سان فترفعه من عالم
�إذ يقول عنه «رينيه لو�سن»« :هو القوة الروحية الباطنة التي ت�سمو إ
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المادة �إلى عالم الروح بدافع التجرد الخال�ص ،والحب الكريم»� ،إذ يتجلى الجليل «اهلل» للقلب
الن�س� � ��اني ،ويتك�ش� � ��ف في تجربة روحية خال�ص� � ��ة ،بحيث ت�ص� � ��بح ا أللوهة فكرة ذاتية مح�ضة
إ

بالنظر �إلى اهلل ب�صفته مو�ضوع عبادة ومحبة.

فالدي� � ��ن حقيقة ،ولي�س ظاهرة اجتماعية ،هو موقف �ص� � ��وفي خال�� � ��ص بين يدي اهلل دون
و�ساطة من �شعائر �أو طقو�س� ،إنه تجربة يعانيها ال�صوفي حين يقع في «الحال والحال كما يقول

الق�شيري :هو معنى يرد �إلى القلب من غير تعمد ،وال اجتالب وال اكت�ساب»( ،)3فال�شعور الديني

اللهي ،واهلل ال يت�صل
الن�سان بالح�ضور إ
هو �شعور ذاتي يتجاوز الواقع االجتماعي ،كي يحظى إ
بالن�سان الفرد ،وال ينك�شف �إال في «عزلة» �أو خلوة روحية بعيداً عن المجتمع ،حيث ي�شعر
�إال إ
اللهي ،من هنا ت�صبح فكرة ا أللوهة فكرة ذاتية خال�صة،
الفرد بعزلته الميتافيزيقية بالح�ضور إ

ولي�ست فكرة جمعية ،فاهلل يتجلى للفرد ال للجماعة ،لذلك ال يحتاج ال�شعور الديني كما توهم
دوركايم �إلى م�شاعر الجماعة ألنه �إيمان فردي خال�ص بح�ضور اهلل ،وات�صاله ودوامه « ألن لغة

ال�شارة والرمز� ،أما لغة الدين فهي لغة الم�شاعر ،تلك التي ال تحتاج �إال �إلى
الجماعة هي لغة إ
ال�ص� � ��مت البليغ ،الذي يفوق ف�صاحة الكالم ،كما يقول كيركغارد الفيل�سوف الوجودي« :يعلمنا
النا�س الكالم ،وتعلمنا ا آللهة ال�ص� � ��مت» .بهذا المعنى يكون ال�شعور الديني �شعوراً فطرياً ،وهو
الن�س� � ��ان ،وهذه حقيقة يدركها البدائي كما يدركها المتح�ض� � ��ر ،ألن الدين
�ش� � ��عور قديم قدم إ

الن�س� � ��ان كما يقول �أحمد حيدر ،فنحن نعرف مجتمعات ال َّ
حظ لها من
جوهر كامن في ِج ِبلَّة إ
علم �أو فن �أو فل�سفة ،ولكننا ال نعرف �أبداً مجتمعات بال دين.
ودليل خط� أ دوركايم الفادح هو خلطه بين ما هو ديني وما هو اجتماعي ،فقد بد� أ العن�صر
الديني نقياً خال�ص � � �اً كما يقول «�أندوالنج» ثم جاء العن�ص� � ��ر االجتماعي ا أل�سطوري كي يغلّفه

من الخارج ب�ش� � ��عائر وطقو�س ،فحجب الغطاء االجتماعي وطغى على الجوانب النقية ،وق�ضت
الق�ش� � ��رةُ الخارجية للدين /ق�شرةُ ال�ش� � ��عائر والطقو�س ،على العاطفة الدينية النقية وا ألولية،
ولعل ثورة لوثر كانت على تلك الق�شرة التي حجبت النقاء الديني.

فالديانة بو�صفها طقو�ساً و�شعائر لي�ست �سوى ديانة دائرية مغلقة على حد تعبير الفيل�سوف
الفرن�س� � ��ي «برغ�سون» ،ألنها ديانة ترتبط بالجوانب ال�شكلية ،والمظاهر االجتماعية المتكررة،

على عك�س الديانة الحقيقية المفتوحة ،التي ت�ص������در عن الجوانب الجوهرية ا أل�صيلة

فالن�س������ان كائن متدين بالفطرة ،وداخل كل منا �شخ�صي ٌة �صوفي ٌة غافي ٌة
الن�س������ان ،إ
في إ
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«كما يقول اليافي» ،حيث يت�صل الدين بمنابعه في القلب ،ألنه نزعة فطرية ،قد تدوم بالمعاناة
نتعم� � ��ق في روح الدين
ف� � ��ي «عزلة» وقد تثم� � ��ر بالمجاهدة في خل� � ��وة ميتافيزيقية ،فعلينا �أن َّ
وباطنه ،دون الوقوف عند حدود ال�شعائر والطقو�س.
الن�سان ،لكنه لم ي�ستطع �أن يعبر عن هذا الجوهر
�إن الدين هو التجلي ا أل�سا�س� � ��ي لجوهر إ
�إال ب�ص� � ��ورة م�ش� � � َّ�وهة من خالل تاريخ م�س� � ��تلب ،و�إذا لم نميز بين الدين في �صورته ا ألخالقية
ا أل�ص� � ��يلة ،والدين في تاريخه الم�ستلب ،ف�س� � ��وف نتركه �سالحاً في يد ال�سيا�سة الرديئة توظفه
�ضد المجتمع ،وتزعم �أن هذه ال�صورة الم�شوهة الم�ستلبة هي الدين الحق الواجب اتباعه.

الهوام�ش
( -)1الحدود الجغرافية التي تف�صل فرن�سا عن �إ�سبانيا.
( -)2عبد الكريم اليافي ،في مدخل علم االجتماع ،كتاب جامعي.
( -)3الر�سالة الق�شيرية ألبي القا�سم الق�شيري.

المراجع
( -)1قواعد المنهج في علم االجتماع ،دوركايم ،ترجمة :محمود قا�سم ،مكتبة النه�ضة.
( -)2ا أل�شكال ا ألولى للحياة الدينية.

( -)3مدخل �إلى علم االجتماع ،عبد الكريم اليافي ،كتاب جامعي.
(� -)4أحمد حيدر ،من ا أليديولوجيا �إلى الفل�سفة والدين.

( -)5الفل�سفة في �ضوء مبادئ علم االجتماع ،محمد �إ�سماعيل.
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آ�فاق المعرفة

الدكتور م�صطفى العلواين
بني
البحث ،والرتجمة ،وال�شعر

د .وليد �سراقبي

ف ��ي بي � ٍ�ت من بيوت ��ات حم ��ا َة العريق � ِ�ة د َّو ْت �ص � ُ
�رخة المولود
م�صطفى بن محمد «حميد» العلواني ،أ
البيت �سن َة
ومل ْت �أرجا َء
ِ
الجديد
لف ،وه َّلل � ْ�ت َجنَبا ُته له ��ذا المولود
�عمئة و� أ ٍ
ِ
�أربعي ��نَ وت�س � ٍ
هله مخبو َء القادم ِ من أ
اليام.
الذي غ َّي َب القد ُر عن � أ ِ
َ
ُ
حنان
انتقل من فيءٍ إ�لى فيءٍ  ،ومن
الموت وال َده
ولما اختر َم
ٍ
وارفة لعمة ُع ِرفت بالتُّ قَى وازدانت
رعاية
حنان ،وا�ستَظلَّ دو َح
إ�لى
ٍ
ٍ
ٍ
عمه وجيه العائل � ِ�ة والمجتمع
�ورع ،وان�ض ��وى تحت جناح ��ي ِّ
بال � ِ
نئذ ،أ
ال�س ��تاذ عبد الق ��ادر العلواني الذي ُعرف � ْ�ت حياته بالعلم،
�آ ٍ
م�صطفى العلواني
والفكْ ر ،وت�أ َّرجت حلقاته بالمدار�س ��ة
نت
وا ّز َّي ْ
مجال�س ��ه بالثقاف ��ة ِ
ُ
والمثاقفة ،وعلى يديه قر� أ في أ
َ
المبردِ ،ود ْرع ّي ِات �أبي العالء
وكامل
مالك،
ابن
ِ
ٍ
ال�ص ��بحة �ألفي َة ِ
البجديات أ
المع� � ِّري وغي َرها وفي دوحه �ش ��دا أ
الول ��ى من دوحة المعارف ،فقه ًا ،و�أدب ًا ،و�ش ��عراً،
َ
مناهل
فكان لهذا ال ُـمنَاخ �أثره في ن�ش�أته ،واطالعه على �أفانين البيان و�ضرب البالغة ،وارتياده
وع�شقه �أ�ساطين البالغة ،والت�أ ُّدب في ح�ضرة البيان الم�صفّ ى.
مكدرة،
العربية غير َّ
ِ

وم� � ��ا �إن �أنهى درا�س� � ��ته الثانوية والتحق بالجامعة� ،إال كان مع� � ��ه زاد معرفي وافر ،من لغة،
بالن�سان،
و�أدب ،و�شعر ،فا�شر�أبت مطامح ُه �إلى
�ص ْوب التح�صيل مختاراً جانباً ل�صوقاً إ
ُّ
التوجه َ
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من�صب ،على امتداد
مركز مرموق ،و�شغل غيرما
فتخ�ص� � ���ص في علم ال�سكَّان ،وت�س � � � َّنم غيرما
ٍ
ٍ
َّ
ا ألر�ض العربية التي ع�شقها ،بدءاً ب�سورية ،فاليمن ،فقطر...
العالمية «الدكتوراه» بين البحث ،والترجمة ،وا ألدب
تو َّزعت جهود فقيدنا بعد ح�صوله على
َّ
�شعره ونثره.
ِ

�أو ًال :ميدان البحث العلمي
العلمي الر�صين ،فكان له فيه �أربعة كتب ،هي :ال�سكّا ُن عند العرب ح َّتى ع�صر
�أما البحث
ُّ
ابن خلدون (1989م) ،والقوة العاملة والتخطيط لها (1991م) ،وخ�ص� � ��وبة ال�سكان ومحدداتها
وال�س� �ل��ام عام (2007م) .وفيما تف�صيل القول في بع�ضها وفق
الو�س� � ��يطية (1994م) ،والبيئة إ
ت�سل�سل �صدورها:
 -1ال�سكان عند العرب ،حتى ع�صر ابن خلدون (1989م):
هذا الكتاب يعك�س جانباً مهماً من جوانب ثقافته وقراءاته في هذا الميدان حتى ع�ص� � ��ر
ابن خلدون.
وكان هذا الكتاب من نتاج عودته من التح�ص� � ��يل العالي في القاهرة .وقد �س� � � َّ�وغ و�ض� � � َ�عه
هذا الكتاب بنقده من �س� � ��بقه ممن كتبوا في «الديموغرافيا= علم ال�سكان» ،ذلك �أن درا�ساتهم
بالت�سرع في معالجة مو�ض� � ��وعات هذا العلم� ،أراد الدكتور م�صطفى العلواني �أن يب ِّين
ات�س� � ��مت
ُّ
«�أهمية التو ُّزع ال�سكاني» لدى ابن خلدون خا�صة .ويهدف �إلى مناق�شة م�صطلح «العمران» لدى
ابن خلدون ،وبيان و�ش� � ��ائج الترابط بين «علم العمران» وابن خلدون �صاحب الف�ضل في و�ضع
هذا الم�صطلح وبين علوم التنمية االقت�صادية واالجتماعية �أو علم ال�سكان.
�أما موارده في هذا الكتاب فهي:

-1مقدمة ابن خلدون -2 ،الكتابات ال�سابقة له والالحقة -3 ،كتابات المعا�صرين.

يعمم م�ص� � ��طلح «العمران» الذي و�ض� � ��عه ابن خلدون
وانتهى في بحثه هذا �إلى اقتراح �أن َّ
فيطلق على علم التنمية االجتماعية واالقت�ص� � ��ادية .و�أن ت�س� � � َّ�مى «وزارة هيئة تخطيط الدولة»
با�سم «وزارة العمران».
وقد جهد في كتابه هذا بجمع ا آلراء المتعلّقة بعلم «التوزع الديموغرافي» ،ووثَّقها ،وناق�شها
مناق�شة علمية هادئة تقرع الحجة بالحجة ،وتع�ضد الدليل بالدليل.
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ومحدداتها الو�سيط َّية:
 – 2خ�صوبة ال�سكان
ِّ
محددات الخ�صوبة
يقع الكتاب في خم�س وخم�س� � ��ين ومئتي �صحفة .ومو�ض� � ��وعه «درا�سة
ّ
عند ال�سكان نظرياً وتطبيق معطيات الدرا�سة ونتائجها على ال�سكان في �سورية».
نواح:
َّ
وجه الكتاب نقده للنظريات ال�سابقة من ٍ

 اقت�ص� � ��ار بع�ض� � ��ها في تف�سيرها ظاهرة الخ�صوبة على �س� � ��بب واحد �أو �أكثر و�إغفال �أثرا أل�سباب ا ألخرى ،وهذه ثلمة -ال�شك -في تلك النظريات.

يح�س� � ��ن تطبيقه في بلد ما يت� أ ّبى على التطبيق في
 خ�صو�ص� � ��ية التطبيق ،ذلك �أن ما قد ُبلد �آخر ،وهذا يعني �ض� � ��رورة االلتفات �إلى خ�صو�ص� � ��ية المجتمع الذي يُراد تطبيق معطيات
ٍ

الدرا�سة فيه.

 -عج� � ��ز ه� � ��ذه النظريات ع� � ��ن الوقوف الجوه� � ��ري الدقيق عل� � ��ى العوامل الحقيقي� � ��ة الم�ؤثرة في

الخ�صوبة.

مح�صلة عدة عوامل.
 اعتمادها على م�ؤ�شرات الخ�صوبة الم�ستمدة من المقايي�س التي تع ِّبر عنِّ

 -ربطه� � ��ا بي� � ��ن الم�ؤ�ش� � ��رات الم�س� � ��تمدة منه� � ��ا والظواه� � ��ر االقت�ص� � ��ادية واالجتماعي� � ��ة

والديموغرافية.

ودوافع الدكتور م�صطفى العلواني �إلى عقد هذه الدرا�سة:
َ -1ع َقادة م�س�ألة الخ�صوبة.

 -2احتياجها �إلى عمق التحليل.

 -3الك�شف عن �أثر كل عامل فيها.

وتعود �أهمية الدرا�سة �إلى:
 قدرتها على بيان �أثر كل متغِّير في تحديد م�ستوى الخ�صوبة. ا�ستطاعتها تف�سير م�ستويات الخ�صوبة في المجتمعات المدرو�سة. قابليتها للقيا�س. -تحكُّم وا�ضعي خطط العمران في م�ستوى الخ�صوبة

تكون �أ�سا�ساً متيناً إلجراء تقديرات �سكانية ذات ح�سا�سية عالية.
ّ -
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�أما الجوانب التطبيقية لهذه الدرا�سة فهي:
 -1توفير م�ؤ�شرات تكون عوناً في تقديرات ال�سكان.
 -2و�ضع �صيغ ومفاتيح التحكم في م�ستويات الخ�صوبة للقائمين على التخطيط.

وهذان جانبان مهمان مرتبطان �أ�ش� � � َّ�د ارتباط ب�أفراد المجتمع جميعهم ،وبم�س� � ��توى تق ُّدم

ورغد عي�شهم.

 – 3كتاب القوى العاملة والتخطيط لها وتطبيقاتها على الواقع في القطر العربي ال�سوري:
تقع هذه الدرا�سة في ثالث وخم�سين ومئتي �صفحة من القطع المتو�سط وتق�سم ق�سمين:

فيعرفها،
 -1يطرح فيه الباحث الدكتور م�صطفى العلواني م�س�ألة القوى المنتجة اقت�صاديا
ِّ

ويب ِّين المق�صود بها ،وكيفية التخطيط لها ليكون مردودها االقت�صادي واالجتماعي وال�صناعي
قريباً من االكتمال.
 -2تطبيق المقدمات النظريات ال�س� � ��ابقة على واقع العمال في �س� � ��ورية ،وهو «�أول درا�سة
منهجية للمو�ضوع» ،وم�سبوق بدرا�ستيه ال�سابقتين اللتين عر�ضنا لهما من قبل .و�إذ كان الم�ؤلف،
يعال� � ��ج هذه الم�س � � ��ألة في �إطار تطبيق� � ��ي على العمال في مجتمع مح� � ��دود هو مجتمع القطر

العربي ال�سوري ،فلي�س ذلك بمق�صية عن النظر �إليه على �أنه كتاب مهم يعالج م�شكلة عظيمة
الخطورة� ،أعني بها م�شكلة العمالة ،وهي م�شكلة ال تخ�ص �سورية فح�سب ،ولكن هي الم�سائل
العامة في بقاع �أخرى على وجه الب�سيطة ،وقد ك�شف الباحث كثيراً من العيوب وا ألخطاء التي

ابتُليت بها الدرا�سات ال�سابقة ،وتجلّت في:

 -1عجز جامعي البيانات عن �إدراك مفهومات «القوة العاملة» وحدودها وتعريفاتها.

 -2عقدهم مقارنات متباينة للقوى العاملة في �أزمنة مختلفة� ،أو مقارنة بع�ضها بين بلد و�آخر.

وينته� � ��ي البحث �إلى � أ ّن الطريق المثلى للتغلّب على الم�ش� � ��كالت االقت�ص� � ��ادية واالجتماعية
الت� � ��ي تنخر في بنية المجتمعات فتق ِّو�ض �أركانها = هي التخطيط الواعي للتنمية االقت�ص� � ��ادية

عال من التوثيق،
واالجتماعية .وقد امتازت تلك الدرا�سات التي عر�ضنا بع�ض مالمحها بم�ستوى ٍ
واللغة العلمية ذات الم�ستوى الدقيق لمن كان من قرائه متخ�ص�صاً ،على � أ َّن ذلك ال يمنع القارئ
ذا الم�س� � ��توى الثقافي العام من الوقوف على مراميه ومقا�ص� � ��ده ،لما تمتاز به -عامة -من ي�سر

و�سهولة في الطرح والمعالجة.
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ثاني ًا :ميدان الترجمة
خلَّف الدكتور م�ص� � ��طفى الكتب ا آلتية :حماة في القرنين الثامن ع�ش� � ��ر والتا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر
لم�ؤلفه «جيم�س رايلي» (2006م) ،والديموغرافيا وعلم ا آلثار لِـ«�أندرو �ش� � ��امبرتين» (2009م)،
الن�ساني
ال�س� �ل��امي في التاريخ إ
والعثمانيون في �س� � ��ورية لـ«ديك دويز» (2008م) ،والتح�ض� � ��ر إ
لـِ«�سوتوتيغوتيكا» (2013م) .وهذه وقفات مقت�ضبة عند �أهم معالمها:
 -1حماة في القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر (1914-1700م).
يقع الكتاب في مئة وخم�س وخم�س� � ��ين �صفحة من القطع ال�ص� � ��غير ،ير�صد الكتاب �صورة
دقيقة عن ا ألو�ض� � ��اع ال�سيا�س� � ��ية واالقت�ص� � ��ادية واالجتماعية والدينية ،وعالقة الريف بكل من

�تراتيجية الكبرى
ال�س� � �
والقليمي ،و�أهمية المواقع إ
الريف والبادية ،وارتباطها بالواقع المحلي إ
َّ
من مثل دم�شق وحلب ،وتوا�صلها مع الغرب ،وم�صر ،و�إيران.

و�أهم مايقدمه الكتاب �إبراز دور حماة نف�س� � ��ها ،و�إ�ستراتيجية مركزها بو�صفها نقطة عبور
لقافلة الحج وما كانت ت�ض� � ��طلع به من تقديم ما يحتاج �إليه الحجيج ،و�أثر حماة نف�س� � ��ها في

والقليمي والدول� � ��ي ،وما كانت تقوم به من ت�ص� � ��دير ما تنتجه من خالل
االقت�ص� � ��اد المحل� � ��ي إ
طرابل�س �إلى �أوروبا ،و�أمريكا ،وم�صر ،و�إيران.
ويحلل الكتاب الروابط االجتماعية فيما بين ال�سكان ،ويميط اللثام عن �أثر العوائل البارزة،
والنخب في البنية االقت�صادية واالجتماعية وغيرهما.
الن�سانية لظاهرة العبودية ،هذه المعالجة التي انمازت بها
وبين الكتاب �س� � ��بيل المعالجة إ
َّ

المجتمعات ال�س� � ��ورية وال�سيما حماة� ،إذ كان يُعتق العب ُد ،ويعطى ا�سم العائلة التي كانت يخدم
ال�س� �ل��امية في الترابط ا ُأل�سري ،والحفاظ على الثروات ،و�أعمال
فيها ،و�أو�ض� � ��ح �أثر ا ألوقاف إ

والح�س� � ��ان ،ثم ق�ضايا النمو ال�سكاني ،وق�ضايا الهجرة واال�ستيطان ،وال�سيما خالل حكم
البر إ

محمد علي با�شا (1840-1831م) في �سورية.

�سجلها على بع�ض الق�ضايا ومن ذلك:
ولم يُ ِ
خل المترجم الكتاب من ملحوظات َّ
 -1االعتم� � ��اد على مراجع خارجة عن �س� � ��جالت المحاكم ال�ش� � ��رعية ،وال�س� � ��يما في �إطار

المو�ضوع ال�سكاني.
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رجح �أن يكون قد بُني
 -2اللَّبْ�س التاريخي المتعلق ببناء «ج�س� � ��ر الهوى»؛ ذلك �أن الم�ؤلف َّ
في العهد العثماني ،وهذا يتناق�ض وما �أورده ال�ش� � ��يخ �أحمد ال�ص� � ��ابوني في كتابه تاريخ حماة،
فقد �أرجعه �إلى زمن �أبعد بكثير من زمن العثمانيين ،م�ستدلاّ ً على ما ذهب �إليه بن�ص من رحلة
مر الرحالة بحماة.
«ابن جبير» الذي ي�شير �إلى وجود هذا الج�سر يوم َّ

 -3ا�ستعمال الم�ؤلف م�ص� � ��طلحي «ال ُّنخب»« ،البارزين» ،والمراد با ألول ا ُأل َ�سر ذات ا أل�صل
الع�س� � ��كري� ،أي من كانت لها رتب ع�سكرية �سابقة ،و� ُأريد بالثاني ا ُأل َ�سر ذات الهيمنة المنطلقة
من �أ�سا�س ديني ،مثل �شيخ الطريقة� ،أو المفتي� ،أو� ...إلخ.

�ص� � ��ر الم�ؤلف درا�س� � ��ته بمدة زمنية محدودة ،ودرا�سة العوائل ذات ا ألثر في مجريات
َ -4ح ْ
ا ألحداث ووقائع التاريخ كثرة وامتداداً زمنياً في �سجالت المحكمة ال�شرعية.
 -2كتاب الديموغرافيا وعلم آ
الثار:
يدر�س الكتاب الطرائق والنظريات المعتمدة في �إعادة البناء الديموغرافي باال�س� � ��تناد �إلى
الن�س� � ��ان القديم ،وهذا �أمر له ُ�س ْهمة وا�ض� � ��حة في معرفة عمر الم ِّيت ،والتركيب
بقايا عظام إ
ومعدالت
العمري ،وم�ستوى الخ�صوبة ،و�أ�سباب الموت ،و�أ�صول المهاجرين ،وزمن اال�ستيطان،
ّ

النمو ال�سكاني.

علماء ا آلثار من تكوين �صورة المواقع ا ألثرية عن طريق ما تبقى من عظام
وقد مكَّن ذلك
َ

ا ألموات والم�ستحاثات.

تعود �أهمية الكتاب �إلى �أنه يقدم معلومات �ض� � ��رورية للباحثين الديموغرافيين و�إلى �صلته

المعرفية والتطبيقية وحاجة المكتبة العربية �إليه.

وكان للمترجم ف�ضل تقديم بع�ض ما ا�ستُبهم وا�ستغلق من الكتاب في ن�سخته ا أل�صلية مما
اليجاز ال� � ��ذي اعتمده الم�ؤلف� ،إلى جانب �أثره في تو�س� � ��يع ا ألفق النظري المعرفي
ه� � ��و نتاج إ
للكتاب من خالل �إ�شارة المترجم في حوا�شيه �إلى الم�صادر التي تثري �أبحاث الكتاب و�أفكاره،
وال�سيما فيما يتعلق ب�إن�شاء جداول الحياة.

وي�ض� � ��اف �إلى ذلك نقده الم�ؤلَّف والم�ؤلِّف وعدم الت�س� � ��ليم له ف� � ��ي المقوالت المطروحة،
فكانت من م�آخذه عليه:
 -1ركون الم�ؤلف �إلى معرفة القارئ بما يطرحه في م�ؤلَّفه.
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الت�سرع في ذكر م�صفوفة الهجرة.
-2
ُّ

 -3التق�ص� � ��ير في تقديم ا ألمثلة ال�ش� � ��ارحة ،والتو�ضيح الالزم لبع�ض ا ألطاريح مثل طريقة
«باينز» وا�ش� � ��تقاقها �أو ت�أ�ص� � ��يلها� ،إذ �إن الم�ؤل� � ��ف توقف عند حدود فك� � ��رة النظرية وتوليدها

واالعتم� � ��اد عليها من غير �أن يقدم �ش� � ��رحاً وافياً بذلك .وطريقة «باين� � ��ز» هذه تدعى طريقة

الح�صاء ،وال �سيما في تقدير العمر حين
االحتمال الم�شروط ،وهي نظرية مهمة في م�سائل إ
الموت ،وتقدير م�ؤ�شرات الهياكل العظمية ،ولكن المترجم نف�سه وق ََع فيما وقع فيه الم�ؤلف فلم
تبين معالم هذه الطريقة وحدودها.
ّ
يقدم لنا مثاالً �إجرائياً ن�ستطيع من خالله ُّ
 -3كتاب العثمانيون في �سورية:
يت�س� � ��م الكتاب بغنى في المعلومات التي يق ِّدمها وث� � ��راء في الحقائق المطروحة ،والوقائع
منهجياً ،مما جعله
التي يك�ش� � ��ف عنها ،والتفرد في بع�ض ا ألخب� � ��ار ،وذلك كله في �إطار محكم
ّ
دقيقاً �إلى �أبعد الحدود ،ومعبراً عن ذكاء �صاحبه في ما ي�سجله من ملحوظات.

�سيا�سياً
واجتماعياً واقت�صادياً في زمن العثمانيين.
�أما مو�ض� � ��وعه فهو درا�سة تاريخ �سورية
ّ
ّ
وي�ستند الم�ؤلف في ذلك �إلى:
 -1وثائق المحكمة ال�شرعية في حماة.
 -2وثائق مديرية الوثائق في دم�شق.
 -3كتب التاريخ التي در�ست �سورية في القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر .ولما كان هذا
الكتاب يلتقي وكتاب «حماة في القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر» للباحث ا ألمريكي «جيم�س
رايلي» وقد وقفنا عنده في فقره �سابقة -عقد المترجم قراناً بينهما وخل�ص �إلى �أن:
 -1الكتاب الحالي �أكثر �شموالً من الكتاب ال�سابق.
معرفياً.
غنى
ّ
 -2الكتاب الحالي �أكثر ً
 -3المنهجية العلمية الوا�ضحة.

بين الكتاب بو�ض� � ��وح �س� � ��بل ن�ش�أة ا أل�سر الحاكمة مثل�« :أ�س� � ��رة العظم ،و�آل الجندي ،و�آل
َّ
ل�سهمة كل �أ�سرة
ال�ش� � ��وملي ،وال�ش� � ��هابيين ،و�آل الجزار حكام عكا ،و�آل الدند�ش� � ��ي» ،وعر�ض ُ
من هذه ا أل�س� � ��ر في تر�س� � ��يخ الحكم المحلّي خالل م�س� � ��يرتها الطويلة ،و�أهم الوظائف التي

ت�س ّنمتها ،وهي:
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 -1الحاكم (مقره دم�شق).
 -2المت�سلم (مقره حم�ص ،حماة).
 -3الوظائف الع�سكرية والمدنية.
 -4الوظائف الدينية (الق�ضاء والفتيا).

نئذ وكان من �أهمها
جلي التحالفات ا ُأل�س� � ��رية التي كانت تن�ش� أ � آ ٍ
وك�ش� � ��ف الكتاب على نحو ّ
تحالف «�آل العظم في كل من حماة ودم�شق» ،وتحالفات �آل الجزار في عكا.
و�أبان الكتاب عن بنية النظام المالي �آنئذ ،وال�سيما فر�ض ال�ضرائب و�شرعيتها ،و�أنواعها،

و�أ�س�س تح�صيلها ،وما قارن تح�صيلها من َع ْ�سف ،وظلم ،وتوظيف لل�سلطة في غاية ال�سوء ،وما
كان يَ ْ�س� � ��عى �إليه من تح�ص� � ��يل �أموال زائدة فوق ال�ضرائب لتجد طريقها �إلى الجيوب الخا�صة

تمرد دم�ش� � ��ق
بالجب� � ��اة ،وفر�ض �ض� � ��رائب جديدة �أثقلت كاهل المجتمع فناء بكلكله ،و�أدى �إلى ّ
ي�سمى «�ضريبة الر�ؤو�س» التي ُع َّدت مماثلة «الجزية».
نتيجة فر�ض ما َّ

المهمة التي يخت�ص بها الكتاب بيا ُن �إ�س� � ��هام الب� � ��دو وت�أثيرهم الالمحدود
ومن الق�ض� � ��ايا
َّ
م�شاق ،وما
في الدولة عامة ،وفي �س� � ��كان الح�ضر والريف ،وما �س� � � ّ�ببه ه�ؤالء البدو للدولة من
ّ
عانت منهم من ق�س� � ��وة ،وما ناءت به من تكاليف �سلط ًة و�سكاناً ،وما كان لذلك من �أثر ب ِّين في
محاربتهم من خالل خطتين �سيا�سيتين:

أ
الولى :حازمة� ،ضربتهم فيها بيد من حديد.

وذر الرماد في عيونهم
الثانية� :سيا�س� � ��ة مالطفة ومالينة هدفها �أمن جانبهم ومالطفتهمّ ،
وخط� � ��ب وده� � ��م .وكان من نتيجة ذلك �أن تو�ص� � ��لت معهم �إلى اتفاق �أ�ص� � ��بحوا بعدها مج ّندين

لل�سهر على حرا�سة م�ص� � ��الحها ،والحفاظ على طرق الحج وقوافل التجارة ،و�أطراف البادية،
يقابل ذلك تقديم ا ألعطيات لهم ب�س� � ��خاء ،و�إغداق �ألقاب ف�ضفا�ضة على زعمائهم ،على غرار

ما فعلت مع زعيم الموالي.

والكتاب يبرز مكانة حماة الجيو�سيا�سية في مدة الحكم العثماني ،وذلك ألنها:
 -مقر �آل العظم حكام دم�شق.

 مركز تزويد قوافل الحج بالم�ؤن وو�سائل ال َّنقل. -م�صدر تموين كل من دم�شق وحم�ص بالحبوب.
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تمرد �ضباطها عليه.
 َّقدمت العون ع�سكرياً لحاكم دم�شق حين ّ
 تقديمها «البارود» لقالع �سورية ،وال�سيما في �أثناء حرب نابليون. م�سرح المعركة بين جنود القلعة والجنود الفر�سان وجي�ش عبد اهلل با�شا العظم مع جي�شالجزار ،وكان الن�صر حليف الجي�ش الحموي.
ومع كل ما تق ّدم لقي المترجم رحمه اهلل ،غيرما قليل من العنت وال�صعوبة في �أثناء نقله
الكتاب �إلى العربية ،ومن ذلك:
النكليزية.
 -1بع�ض �آثار الترجمة عن إ

الملحة في الحفاظ على المعنى.
� -2صعوبة التخلّ�ص من ذلك مع الرغبة
َّ

 -3غمو�ض كثير من معاني عباراته ،وهذا عائد �إلى خ�صو�صية تركيب الجملة لدى الم�ؤلف.

 -4تكرار بع�ض ا ألحداث.

ُ -5ف َجاءة انتقال الم�ؤلف من حدث �إلى �آخر وفقدان الرابط.

 -6تق�صيره ،بل عجزه عن معالجة النظام المالي معالجة �ضافية.
الن�ساني:
 -4كتاب
ُّ
ال�سالمي في التاريخ إ
التح�ضر إ

ال�سالم
وقدم للكتاب الم�ؤرخ المعروف الدكتور محمد حرب فرزات ،و يعالج الكتاب �أثر إ
َّ
ال�س� �ل��امية على �إقامة �ص� � ��روح ح�ضارية
في البنية الح�ض� � ��ارية للمجتمع ،وقدرة المجتمعات إ
انت�شرت على امتداد ا ألر�ض �شرقاً وغرباً ،وي�سلط ال�ضوء على ثالثة جوانب ح�ضارية لها �أثرها
الفعال في ت�شيد المنجز الح�ضاري .وهذه الجوانب هي:

ال�سالمية ،و�صيانة
فعالة في حفظ ال�ص� � ��روح الح�ضارية إ
 -1ا ألوقاف التي كان له �س� � ��همة ّ
الم�س� � ��اجد والمكتبات والم�ؤ�س�سات الخيرية ،وفعالية ما ي�سمى «ا ألوقاف الذرية» في الحفاظ
على الثروات.
 -2العوائل ذات البعد الح�ضاري وما قامت به من �إ�سهام ف ّعال في البنية الح�ضارية ،وال�سيما
في حماة ،فكان لذلك �أثره في تح�ضر المجتمع وتما�سكه ،ومن ذلك «ا أليوبيون» وغيرهم.
جناحيه ،ومثَّل لذلك بدور
ال�سالم ،وان�ضوت تحت
 -3الحرية الفكرية التي ا�ستظَّ لت بظل إ
َ
فعال في �إقامة مجتمع م�سلم يتمتع بحرية فكرية.
حاكم «بروناي» وما كان له من �أثر ّ
 -4البعد الح�ضاري ا ألخالقي الذي تم َّتع به المجتمع الم�سلم ،ومثَّل لذلك بالم�ستوى الذي
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الفعالة في حماية الم�سيحيين في �أحداث (1860م) التي ع�صفت
و�س ْهمتها َّ
بلغته هذه ا أل�س� � ��ر ُ
بدم�شق وحلب.

«الر�شْ وة» ،وال�سيما في عهد المماليك ،وما كان لها من �أثر في
َّ
ويتلبث الكتاب عند مو�ضوع ّ
«ر�شى» ،وهي
�إزاحة �أهل المنا�صب �أو الوظائف و�إحالل �آخرين محلهم على قدر ما يقدمون من
ً

مر�ض اجتماعي �أخالقي اقت�ص� � ��ادي كان منت�ش� � ��راً بين الموظفين كبارهم و�صغارهم ،ومتف�شياً
عامة ،وكان لهذا �أثر كبير في انت�شار الف�ساد الذي ما فتئ ينخر في
في الطبقات المجتمعية َّ
بنيان الدولة والمجتمع حتى جعله ح�ص� � ��يداً ك� أ ْن لم يغن با ألم�س ،وق�ضى على المروءة وقلَّ�ص

وخرب بنيان الدولة والمجتمع.
من فر�ص
ّ
التح�ضرَّ ،
وي�ؤخذ على هذا الكتاب على نحو عام:

 -1عدم دقَّة المترجم في نقل العنوان ،وهو ما �أ�شار �إليه الدكتور محمد حرب فرزات الذي
الن�ساني»؛ ذلك
ال�سالمي في التاريخ إ
اقترح ترجمة العنوان على النحو ا آلتي «العمران المدني إ

خا�ص بو�صف مرحلة االنتقال
ألن العنوان الذي �ص� � ��در به الكتاب يوهم من تقع عينه عليه �أنه
ٌّ
من البداوة �إلى الح�ضارة ،ومن التخلّف �إلى التح�ضر ،ولي�س هذا مق�صد الم�ؤلف.
بحوا�ش يعلِّق فيها على وجهات نظر الباحثين وم�صطلحاتهم
� -2إغفال المترجم رفد الكتاب
ٍ
فيما يتعلق باالنتقال الح�ضاري في وقت مت�أخر ،فقد انتقل الم�سلمون من البداوة �إلى الح�ضارة

ال�سالمية ونظمها منذ
قبل المرحلة مو�ضوع الدرا�سة بقرون ،وو�ضعت �أ�س�س المدنية العربية إ
الغفال يوهم قارئ
ع�صور الفتح ا ألولى في «يثرب» ،و«الب�صرة» ،و«الكوفة» ،و«بغداد» ،وهذا إ
الترجمة فيح�سب �أن المترجم يتب ّنى كثيراً من �آراء الم�ؤلف.

� -3إعرا�ض المترجم عن نقد الكتاب وما فيه من ق�ضايا ،وبهذا يعفى المترجم من تحمل
م�س�ؤولية تبني بع�ض ا آلراء المبثوثة في الكتاب.
 -4تنكَّب المترجم �ضبط ما يحتاج �إلى �ضبط من �أ�سماء ا ألعالم وبع�ض �أ�سماء الباحثين،
مثل «�أكتير �أوبتاهيم» �أحد كبار علماء ا ألكاديات في العالم ،وهو عالم �أمريكي من �شيكاغو.
الحالة على المراجع المعتمدة في كل ف�صل.
� -5إهمال الن�ص إ

 -6التعميم ،وال�س� � ��يما في م�س � � ��ألة «الحري� � ��ة الفكرية» ،ذلك �أن الحكّام ل� � ��م يمنحوا دائماً

رعاياهم حريتهم الفكرية ،وحاكم (بروناي) ال يمكن تعميمه.
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ثالث ًا :ميدان ال�شعر
ن�ساني الف�سيح الذي يجول فيه وي�صول ،والوجهة
ال
�أما
ال�شعر فهو محطَّ ته الثالثة ،وميدانه إ
ُ
ّ

الح�صاء
وعنَاء الترجمة ويتخ َّفف من لغة إ
إ
الن�س� � ��انية التي ي�ؤ ُّمها ليتخلَّ�ص من �صرامة البحث َ
ُّبات قلب ،وتن ّهدات ُر ْوح،
فير�سم
وا ألرقام ،ويبتَ ِر َد ب�سل�س� � ��بيل الكلمة الدافقة
معالم �صورة ،وتوث ِ
َ
َ
نف�س ،ونفثة م�صدور.
غزال،
جيد ،و ُغنْ َج
والتفات َة ٍ
ٍ
ظبي ،ومعاناةَ ٍ
َ
ونفور ٍ

نف�س ال�شاعر � أ
معينةً ،تخف ُق في �أبعادها
فال�شعر – لديه – ((يتولَّد عن
ِ
ا�ضطراب ِ
حا�سي�س ّ
َ
بقوة ترت�سم حروفاً)).
وتتر َّدد في �أنحائها ،وهي تعتمل ٍ
وال�ش� � ��عر ((زائر محبوب ي�أتي على غير موعد� ...ض� � ��يف �أمره عجيب يفر�ض عليك نف�سه،
جدة على ا أليام)).
ويقدم لك هدية� ...أحرفاً من ذهب
ِّ
ي�ضج فيها نور �سرمدي يزداد َّ
ّ

فلي�س ال�شعر «حرفة وال احترافاً ،ولي�س �صنعة وال ا�صطناعاً يت�أنق فيه ال�صانع �أو يزخرف
م�ضخة تعمل على المازوت ت�سحب الماء حين الطلب».
فيها المزخرف ،كما �أنه لي�س
َّ
ولي�س هو «هذيا َن محموم� ،أو �شطحات عابر� ،أو طال�سم �أفّاق� ،أو �ألغاز مغرور».

ولكن ال�ش� � ��عر «ملك� � ��ة االطالع ،وموهبة الفطرة» فهو «لي�س بداية م� � ��ن فراغ� ،أو تزويراً من
مغر�ض يخون ا أل َّمة ،ويثني جذور قومه».
ٍ
يلح عليك ويكثر ،وقد يغيب عنك ا أليام وا أل�شهر».
«�إنه �إلهام جميل قد ُّ

اللغاز ،ولي�س بناء
تلك �آرا�ؤه ومواقفه من ال�ش� � ��عر ،فلي�س ال�شعر �ص� � ��نعة ،ولي�س �إمعاناً في إ
يقوم عل� � ��ى فراغ ،ولي�س طائراً بغير �أجنحة� ...إنه �إله� � ��ام ،وموهبة ،والحياة لهذه الموهبة وال

بال�صقال ،ولم ترفد بروافد تغذِّيها وتن�ضجها ،فت�ؤتي � ُأكُلها ف ّناً �شعر ّياً
ديمومة لها �إذا لم تُتعهد ِّ
يحمل عبء ا ألمة ب�أفراحها و�أتراحها ،ويمتح من معين تراثها الممتلئ بال�س� � ��امي من المعاني،
وال�سامق من الت�شكيل.
زهر دون �آخر،
ولل�ش� � ��عر يده التي تنتقي ما يحلو لها من �أ�ض� � ��اميم ،ومِ �شَ � � � َّ�م ُه الذي يجذبه ٌ
لون
راق معجب ،فهو مولع
معين �أو ٍ
وعينه الم�ص ِّورة التي ال تلتقط من ال�صور �إال ما هو ٍ
ٍ
«بزهر ّ

باللون الذي
محبب ،فكما ا ألزهار تنماز �أ�شكالها
َّ
وتتعين عطورها ،فكذلك ال�شعر ...فهو يتلون َّ
َّ

اللهام ،وين�شر العطر الذي يودعه فيه».
يمليه عليه إ
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القيم
والمعيار الذي يحتكم �إليه في بابة ال�ش� � ��عر هو «ال�ش� � ��عر َّية» فح�س� � ��ب ولي�� � ��س معياره
َ
ُ
أ
أ
ا ألخالقية ،فـ«ال�شاعر ف َّنان ولي�س عالم �خالق ،ي�سقط ال�شاعر في ميزان الخالق ،وينجح في
ميزان الفن ،لكنه ال يقال عنه� :شاعر حين ي�سقط في ميزان �إنه «لمح جمالي ولي�س فكراً يقوم

عرفه �شاعرنا القديم:
على المنطق والجدل» ،فال�شعر لديه هو كما َّ
�����ه
����ح ت���ك���ف���ي �إ������ش�����ارتُ ُ
وال�������ش���ع���ر ل����م ٌ

���ه
�����ت ُخ َ
����ه ِ
�����ول ْ
���ط ُ���ب ْ
ول���ي�������س ب����ال ْ
����ذر ُط ّ

و�شعر الدكتور العلواني نتاج عوامل ،منها:
اليحاء ال�شعوري.
 -1إ
تر�سم خطا ال�سابقين.
 -2الفرادة واال�ستقالل عن ُّ
الن�سانية.
 -3المعاناة إ
 -4الحال االنفعالية.
وك�أنني �أقف على موقفين متناق�ض� � ��ين لديه ،فمن جهة �أجده يوجب على ال�شاعر �أن يكون
ل�سان �أمته ،يلتزم بق�ضاياها ،وي�ألم آلالمها ،ثم هو ين�صر نظرية الفن للفن ،لدى حديثه الف�صل
بين ال�شعر وا ألخالق ،والنظر �إلى ال�شعر من معيار الفنية فح�سب.
�صدر لل�شاعر �أربع مجموعات هي:

 -1الن�شاوى الغريرات.
 -2كرم ابنة عمي.
درة التاج.
َّ -3

 -4في الغربة.
المدة ا ألخيرة من حياته وعنوانها دالٌّ عليها ،ف�أغلب ن�صو�ص� � ��ها
والمجموعة ا ألخيرة نتاج َّ
كُتبت في غربته ،بعد �أن حالت ا ألحداث الج�س� � ��ام بينه وبين متابعة اال�ستطباب ،فا�ضطر �إلى

ال�سفر خارج البالد.

ن�صاً ،منها ثمانية ن�صو�ص نثرية ،وملحق تنتظمه ق�صيدة
والمجموعة ت�ضم ت�سعة وخم�سين ّ

واحدة بعنوان «الق�صيدة العلوانية».

والن�سانية.
تجمع ن�صو�ص هذه المجموعة عوالم المعاناة ،والحنين ،واالغتراب ،إ
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يقول من ق�صيدة بعنوان «ق�سوة الدهر» والعنوان وا�ضح في مبا�شرته:
م��ا ك��ن��ت �أح�����س��ب��ن��ي �أب��ق��ى �إل����ى زم ٍ��ن
حملت
����د ي���دري ب��م��ا
ُ
جل�ست ال �أح ٌ
ْ

وفيها يحن �إلى َم�س َق ِط ر� أ ِ�سهِ فيقول:

��وم ف��ي َ�شغَ ٍف
�إي ٍ
���ه ح��م��اة ُ  ،و�إ ّن���ي ال َ��ي َ
�����رك أ
ٌ
با�سمة
���ار
زه ِ
�أ���ش��ت��اق َ
وال����ش���ج ُ

الحب في نف�سي وفي بلدي
يا عا�صي
ّ

��در
���ب ف��ي��ه وم���ا �أل��ق��ى ���س��وى ال��ك ِ
�أغ���ي ُ

���ص َ��و ِر
ج��وان��ح��ي ه��ائ��م�� ًا �أو ج َّ
���د م��ن ُ

���ه �أث���ري
��ت ب ِ
�إل����ى ال��� َّ��ش��ري��ع ِ��ة� ،أو ب��ي ٍ

اح م���ن ال��م��ط ِ��ر
ِ
�������و ٌ
����ر �أر�����ض����ك ف ّ
وع����ط ُ

ال�شموخ على َ�ص ْف َحاتك ال��غُ َ��ر َر
دام
ُ
َ

ويقول في ق�صيدة �أخرى:
ح��م��اةُ ي��ا ب��ل��دةً ف��ي ال��ق��ل��ب �شامخة

ح���م���اة �أه���ل���ي و����ص���ان اهلل ���س��اك��ن��ه��ا
�����ب ف��ي ال��ع��ا���ص��ي مفاتنه
م��ت��ى �أداع ُ

وي���ا ج���م���االً ب��غ��ي��ر ال��خ��ل��د م���ا ذُ ِك����را

وال�شجرا
متى �أ���ص��اف��ح فيها ال��زه��ر
َّ
وال��ح��ور منه ،و�صف�صاف ًا به ازده��را

وختمت المجموعة ببع�ض الكتابات النثرية التي يبدو لي �أنها جاءت في مرحلة مت�أخرة لم
ي�ستطع فيها متابعة خيوط ال�صورة �أو الفكرة التي يريد �أن يك�سوها �شعراً ،فانكف� أ للتعبير عن
مكنون نف�سه ونفثات �صدره ب�شي من النثر الذي اليتطلب ان�ضباطاً يحوج ال�شعر �إليه.

�شهادة ال�شعراء فيه وفي �شعره
وقد �ش� � ��هد له بع�ض ال�ش� � ��عراء بال�ش� � ��اعرية واالقتدار على امتطاء �صهوته ،فقال فيه بدوي
الجبل «مفرادتك �أنيقة ،وديباجتك �صافية ،وت�صويرك �شفاف ،ولكنه مادي».
ولعمري �إذا كانت جمل البدوي الثالث ا ألولى تن�ض� � ��وي تحت ا ألحكام النقدية العامة ،ف�إن
ولي�س ذلك ببعيد وال م�س� � ��تنكَر
حكم النقدِ الم�ص� � ��يب،
مقولته ا ألخيرة هي التي ينطبق عليها
ُ
َ
الر�صين واللغة ِالرقمية ،فكان لذلك �أثره في
على باحث جا ٍّد ك ُّل عمله في
ِ
البحث االجتماعي َّ
وتف�ضيالت لوحاته.
و�صفِ ه
ِ
طبيعة ْ

قر له بال�شاعرية محمد الحرير الذي قال فيه «�سمعت بع�ضاً من �شعرك
وممن �أثنى عليه و� أ َّ
الذين تن�ش� � ��ده في الزوايا الهادئة البعيدة عن البهرجة ،فملكني واقتحم علي �إعجابي ال�شديد
ف�أهنئك من كل عواطفي وم�ش� � ��اعري» .وهي قولة حق ال ن�شكك فيها ،وهي �أكثر انطباقاً على
�أوليات مجموعاته ال�شعرية.
الـعــدد � 690آذار 2021
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وقال عنه عمر يحيى« :عمر يحيى ي�ش� � ��كر لل�ش� � ��اعر ثقته ...مع تهنئته ال�صادقة لموهبته،
وقوة �أ�سره».
معر�ض الدر�س التف�ص� � ��يلي ال ّنقدي ل�ش� � ��عر الدكتور
ولما كنت في موقفي هذا ل�س� � ��ت في ِ
باللمام ببع�ض ما يكتنفه من مو�ضوعات،
م�صطفى العلواني خا�صة ،حملني ذلك على �أن �أكتفي إ
التقحم ،على
الطاللة دون
العب ،وعلى إ
و�أقت�صر على اللمحة دون إ
ُّ
ال�ضاءة ،وعلى الر�شفة دون ّ
وبنى فكريةً.
�أن يكون لنا من ذلك وقفة مت�أنية ُ
وم ْرتا ٌد في درا�سة �شعره بنية �شعريةً ،

المراجع
( -)1العثمانيون في �سورية ،ديك دويز ،ط2008 ،1م.
الن�ساني� ،سوتو تيغوتيكا2014 ،م.
ال�سالمي في التاريخ إ
( -)2التح�ضر إ
( -)3حماة في القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ( ،)1914-1700مطبعة الخطيب2006 ،م.
الو�سيطية ،دم�شق.
ومحدداتها
( -)4خ�صوبة ال�سكان
ِّ
َّ

( -)5الديموغرافيا وعلم ا آلثار� ،أندرو �شامبرتين2009 ،م.
( -)6ال�سكان عند العرب ،وزارة الثقافة ،دم�شق1989 ،م.
( -)7القوى العاملة والتخطيط لها وتطبيقاتها على الواقع في القطر العربي ال�سوري.
المجموعات ال�شعرية:
 -1الن�شاوى الغريرات.
 -2كرم ابنة عمي.
درة التاج.
َّ -3

 -4في الغربة.
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فل�سطين في ق�صائد ال�شعراء

آ�فاق المعرفة

فل�سطني يف ق�صائد ال�شعراء
ريا�ض طبرة

هناك من يرى �أن الق�ص ��يدة �أكثر مقدرة على عبور الوجدان الفردي والجمعي ألي �أمة
�أو �شعب ،و�أكثر مقدرة �أي�ض ًا على المكوث في العقل والقلب كلما ارتفع من�سوب ال�صدق وع َّبرت
التعبير ال�ص ��حيح عن الواقع ،وال�ش ��اعر ل�س ��ان حال قومه فكيف إ�ن كان الجرح بحجم النكبة

والنك�س ��ة ،وما ن�ش ��هده من محاوالت محمومة لطم�س الق�ضية وت�ضييع الهوية واالنخراط في
�صفقة قرن ،قد تجلب كل �شيء لكنها لن تجلب ال�سالم للمنطقة.
لي�س جديد ًا ما تتعر�ض له الق�ض ��ية الفل�س ��طينية من محاوالت طم�س وتغييب ،ولن يكون
جدي ��د ًا �أن تتعر� ��ض لمزيد من هذه المحاوالت بعد الخريف العرب ��ي ،والذي �أراد موظفوه �أن
توحد م�ش ��اعرهم وتطلعاتهم إ�لى غد م�ش ��رق
يك ��ون نهاي ��ة اجتماع العرب على ق�ض ��ية مركزية ِّ
ينتفي فيه اال�س ��تعمار ونهب الثروات وتغييب الوحدة العربية ،وهي الحلم الذي �س ��يظل يراود
ال�شباب ،فحرية العرب في قوتهم ،وقوة العرب في وحدتهم.
وحين يت�ص� � ��دى المرء لقراءة الم�شهد ال�شعري الم ّت�صل بفل�سطين في الوجدان القومي
ال بد �أن تنه�ض بع�ض ا أل�س� � ��ئلة حول هذا الغر�ض ال�شعري �شك ً
ال وم�ضموناً ،وال�شعر في جانب
من جوانبه وقوف على حد ال�سيف ،وال�سيما في زمن ظهور طروحات ت�صب في م�صلحة العدو
ال�ساعي �إلى تفتيت المف َّتت بعد كل هذا اال�ستهداف أ
للمة.
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وفي �أي قراءة لل�ش� � ��عر العربي الحديث والمعا�ص� � ��ر ومنذ النكبة �سنرى �أن فل�سطين �صارت
الج� � ��رح الراعف في الوجدان القومي ،و�ص� � ��ار الحديث عنها ذا �ش� � ��جون و�أوجاع وهو ترجمة
لم�ش� � ��اعر الع� � ��رب ب�أغلبيتهم ال�س� � ��احقة التي ر�أت النكب� � ��ة وما �أوقعته من جراح في الج�س� � ��د
الفل�سطيني وفي خريطة الوطن الكبير:
ي�����ا ف���ل�������س���ط���ي���ن ال�����ت�����ي ك�����دن�����ا ل��م��ا

ن��ح��ن ي���ا �أخ�����ت ع��ل��ى ال��ع��ه��د ال���ذي

ك���اب���دت���ه م����ن �أ�����س����ى ن��ن�����س��ى �أ����س���ان���ا
ق�����د ر����ض���ع���ن���اه م�����ن ال���م���ه���د ك�ل�ان���ا

يبك الجرح الكبير حتى تحول
�أي �إنها �صارت حائط المبكى العربي ،وقلما نجد �شاعراً لم ِ
ملحة للث�أر ،وال�س� � ��عي ال�س� � ��تنها�ض الهمم والهبة القومية والغ�ضبة الم�ضرية
البكاء �إلى دعوات ّ
المدوية.
وبعد م� � ��د قومي كبي� � ��ر ووا�س� � ��ع وقفنا خالله
على م�ش� � ��ارف حلم تحرير فل�س� � ��طين جاءت نك�سة
حزيران ع� � ��ام (1967م) عنواناً لهزيم� � ��ة �أكبر من
النكب� � ��ة فت�ض� � � َّ�خمت ملوحة المرارة ف� � ��ي حلق كل
�ش� � ��اعر و�أديب ،لكن �صور التعبير عما في النفو�س
تباينت بين �ش� � ��اعر و�ش� � ��اعر ،وكان نزار قباني من
نزار قباني
نددوا� ،إن لم يكن ال�ش� � ��اعر ا ألول في
�أوائ� � ��ل الذين ّ
التنديد بالهزيمة ،وما هوام�ش� � ��ه على دفتر النك�سة
�إال فاتحة �ش� � ��عره ال�سيا�س� � ��ي الذي انت�شر على كل ل�سان انت�ش� � ��ار النار في اله�شيم لما حمله من
م�شاعر الغ�ضب والعجب من نتائج تلك الحرب.
ً
جيال غا�ضب ًا...
نريد
جيال يفلح آ
ً
فاق
نريد
ال ْ
وينك�ش التاريخ من جذوره...
وينك�ش الفكر من أ
عماق
ال
ْ
ً
جيال قادم ًا...
نريد
مختلف المالمح...
ال يغفر أ
ي�سامح...
الخطاء ...ال
ْ
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ال ينحني...
النفاق...
ال يعرف
ْ
ً
جيال...
نريد
رائداً...
عمالق
ْ

ثم ُمنعت ق�صائده من التداول يومها ولم يُرفع الحظر �إال بو�ساطة الرئي�س الم�صري الراحل
جمال عبد النا�صر،
ولكن منعاً ثانياً ح�صل �سنة (1978م) ،حينما هاجم نزار �أنور ال�سادات.
َّ

الم�سجالت
يق�صر ال�شاعر مظفر النواب في الحكام العرب بعد �ضياع القد�س وراحت
ولم ِّ
ّ
تتنقل كمن�شور �سيا�سي بين �أيدي ال�شباب العربي ممت�صة كثيراً من الغ�ضب وا أللم.
لكن التعوي�ض جاء �سريعاً� ،إذ فتحت المقاومة �صفحة نا�صعة من الت�صدي للهزيمة ورف�ض
العرب لما حلَّ بهم واجتماع كلمتهم في الءات الخرطوم ال�شهيرة.

وها هو نزار قباني �شاعر العرب المحبوب يفخر بهويته وبالبندقية ويطالب الفدائيين �أن
ي�أخذوه �إلى بي�سان ،وما �أجمل هذا النهو�ض من وهاد الهزيمة �إلى قمم ا ألمل في غد مختلف
بدلته من وقائع تت�ص� � ��ل ب�ص� � ��ورة المقاتل
وفجر جديد! تمثَّل في حرب ت�ش� � ��رين المجيدة وما َّ
العربي و�ش� � ��جاعته فلم يبق �ش� � ��اعر �أو �أديب �إال وتغ ّنى بت�شرين ن�ص� � ��راً ح ّققته دماء ال�سوريين
والم�صريين الطاهرة الزكية وبطوالتهم ا أل�سطورية.
وحين �صارت المقاومة ح ً
ال وحيداً بعد تفرق ال�صف العربي،
حمل ال�ش� � ��عراء روحهم المقاومة ليبثوا تلك الروح العظيمة ،ومع
مطلع أ
اللفية الثالثة تطلق ال�شاعرة هيالنة عطا اهلل �صرختها:
تعلو أ
ُ
تمور
�صوات
ال
ْ

ودم أ
َ
ٌ
يفور
حرار
وبريق يخترق
الليل ُ
ال ِ
ْ

القد�س:
�شريان
في
ِ
ِ
الثكلى

هيالنة عطا اهلل

وجماهير في ّ
مكان
كل
ْ
ٌ
الطوفان؟
يجيء
من �أين
ْ
ُ
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َ
ريح
تجيء
من �أين
الليلة ٌ
ُ

بهزيع أ
لغاز ُّ
ُ
وال�سد
الر�صد؟
تفك
تع�صف
ّْ
ْ
ال ِ
ِ

ينهار...
ُ
ال�سد
الجرح
�شفة
على ِ
ّْ
ِ
َ
المد!
الجزر وبين
الواقف بين
ال�شعب
كيف ُيريني الحل ُْم
ّْ
ِ
َ
كيف ُي ُ
اليد
تاريخ
فيق على
مقطوع ْ
ٍ
ِ

َ
ُ
هناك!
والقد�س
الرمق
النوم
فيح�شرج في
ُ
ِ
ُ
ِّ
الحق
�شهقات
ترى
ِ
ُ
وتحترق
عود ُي ْدمي َ
الموت
حلق
ِ
و�أنا ال�شامية ٌ
كر�صا�ص
ونب�ضي
ٍ
طاوع ُه أ
ال ُ
لق
َ
�صلبوني اليوم
ُ
ي�صرخ
جرحي
ولكن
ْ
َ
ُ
ّ
ال�شفق
يت�شظى فيه
ال يرجو كي
ل�صالي
رعد َ�ص
ُي ُ
َ
يا عرب ًا عجب ًا عجب ًا
وعلي اتفقوا:
كيف تالقوا
ّ
خمر!
ب�شربة
ال�شم�س
باعوا
ِ
ِ
َ
جحود
نهم
ٍ
�شب ُع َ
وطهارةُ ِب ّري ما عادت ُت ِ

ومن قلب موجوع ور�ؤية م�ستقبلية ي�صرخ ال�شاعر جابر �سلمان:
الجريحةْ
فل�سطين
ال َت َ�سل ِْني عن
َ
َ
ريح ْه
ال وال عن ُق ْد ِ�سها �أو َع ْن �أ َ
ال َتقُ لْ لي� :أ َُّم ُة َ أ
ال ْم ِ�س َذ ِب ْي َحةْ

طريحةْ
�أ َْو َغ َد ْت في ن َْع ِ�شها ِ�ش ْبهَ
َ
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راميها الفَ ِ�س ْي َحةْ
هي ٌ
روح في َم ْ
روحه
َج َ�س ٌد �شادوا على النّ جم ُ�ص َ
فتوار ْت َخل َ
بان حزينَ ةْ
ْف ُق ْ�ض ٍ
َ

❁❁❁

ال�شاعرة دولة العبا�س وعلى وقع جرح غزة الدامي والراعف بين حين وحين تبعث �سالماً،

وتفتح نافذة �ض� � ��وء في عتمة ليل عربي ن�ش� � ��هده يلقي بظالله عل� � ��ى كل منجزاتنا على طريق
الوحدة والت�ضامن:

�س��ل�ام ًا غزة أ
البطال� ،ص����بر ًا على آ
والن�صر � آ ٍت
قادم...
الم �ص����براً ،ال ت�ض����يقي
ف�ص����بح ِك ٌ
ُ
ُ
ال ِ
درب ب�أر�ض القد�س أ
العتيق.
والق�صى
بف�ضل ال�صامدين على
ِ
ِ
الم�ضيق .بف�ضل الثائرين بكل ٍ
الطليق ،وي����ا �أطفال غز َة وال�ض����حايا ويا
درب إ�ل����ى التحرير ،والعي�����ش
����ر ٌ
ِ
فم����ا إ�ال الكف����اح الم ُّ
بالبريق� ،س����تنبت من
يلو ُح
نه���� َر الدم����اء عل����ى
الطريق ،ويا �ش����هداء غزةَ ،والثكالى ،وي����ا وجع ًا ِّ
ِ
ِ
دمائكم أ
حب ت�ضيء الكون في الليل
متنا
هر
ن�ص����ر � أ ِ
الماني ُ
ِ
العريق ،لكم إ�كبارنا و�ش����مو�س ٍّ
ُ
وي ِز ُ
ال�سحيق.
ِ

وها هي �ص� � ��رخة �أخرى في وجه الواقع ا ألليم من �ش� � ��اعرة قرن� � ��ت القول بالعمل من �أجل
ق�ضايا �أمتها ،فكتبت ال�شاعرة �أحالم غانم:
أ
ـكف الـ�شام قـد ُحـ�شدوا
والن
ـبياء ب ِّ
ُ
يـمـ�ضي بنـا ال ُـح ُّب� ،أم يـم�ضي بـنا الـ َّل َد ُد؟

ـج َم ُد
ـمام ومــا ْ
�ضـ َّـج الـي ُ
رت فـي ال ُّـدنا ال َ

م��ـ��ـ��ا بـيـننا �أ ّم���ـ���ـ ٌ
���ة ت��ـ��غ��ـ��ل��و م��ـ��راج��ـ��لُ��ه��ا

ـيت بـكَّ ـتها
ـت دمـ�ش ُـق وقـ ْـد نـاج ُ
قـال ْ

ـ�صرها
َهــذي الـ�شـ�آ ُم َر�سـ ُ
ـول ال ُ
ـخ ْـب ِز َيـن ُ

ـط ِـر ُد
ـني ُم َّ
ُ
و�سارق الـق ِ
ـد�س فــي عـي َّ
ـبترد
ـطين ت
ـاح الـلظى فـي ال
ِ
ُ
�أرى ريـ َ

ـ�شق� ...أطـيـاف ًا ُمـغَ ِّـر َدةً
وي ـبـد�أ الـع ُ

ـ�سد
ُي ْ
ـحها عــن ُج ْـن ِـح ِه الـج ُ
ـخ ِـفي َج ِ
ـوان َ

ـ�شرق الـ�شم�س في آ
ُ
ويوقظها
التي...
وت
ُ
ُ

طائر َغ ِر ُد
نومها -وهي َ�س ْك َرى-
من ِ
ٌ

❁❁❁
ـل�سطين) َومـا َو َجـدوا
ـواجدوا فـي (ف
ٍ
تَ َ

حـلمي َوال َ�شـغَ في فـي ر ْ�أ ِده��ا َر َ�صدوا

ـب
مـ ِ
ـ�ص ْـب ِـر ف ــي َريـحـانِ ـها ُقـب ٌ
ـالح ُـم ال َّ

ـ�ض ُـد
ـنائر ِمــن َ�أغـ�صـانِ ها َع َ
لَ ـهـا الـم ُ

ام عـنـوانان :يـجـمعنا
والـ ُـقـد�س وال ّـ�ش ُ
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�أ ُّم الـم
ـدائن خـل َ
ـف الـج ِ
ِ
ـمر تَ ْ
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وفي تقا�س� � ��يم على كمان الجرح لدى ال�ش� � ��اعر المعتق بالوطنية والقومية �ص� � ��ابر فلحوط،
ت ّت�ضح نبوءة ال�شاعر ،كما لو �أنه لطول معاناة وخبرة �أدرك تخلّي المتخاذلين عنا وعن ق�ضايانا
وهاهم يهرولون �إلى خندق العدو:
�أت�������ص���ح���و �أم ف ؤ
���ص���اح
اد َ
����������� ُ
���ر � ِ
ك غ���ي ُ
��ت كما ال�ضحى ال��ع��ري��ان تزهو
وق��ف َ

���اح
����ق
َ
ول������م ي����ب َ
������س�����واك ب��ل��ا ان���ب���ط ِ
���ف�ل�اح
�����ي ع���ل���ى ال
ِ
ت����ن����ادي ال����رب����ع ح ّ

��������ت ت�������ص���ادم ال���ثَّ ���ق���ل���ي���ن ف�����رد ًا
ورح َ

���اح
ك��ل��ي��ل ال����ن����اب م��خ�����ض��وب ال���ج���ن ِ

وهنا �أرى �شاعرنا يباري المتنبي وفحول العربية �إذ يقول:
وها هو ينا�شد رفاق الدرب ،م�ست�شرفاً الم�ستقبل:
تر�صد ُه
روم����ان ...روم �أم���ام الخيل
ُ

وروم ب��ي��ن��ن��ا جثما
���ب
ع��ي ُ
��ن ال���رق���ي ِ
ٌ

ويقول فرحان الخطيب في ق�صيدة (للقد�س فتاها):
���ت ثـَق ـَافـ ٌـة َعربيـ ّـ ٌـة
��د� ُ��س �أن ِ
ي��ا ق��ـ��ـ��ـُ ْ
��ي ح ـَ ْرفُ نــا ال تَ ْ�ستقيـ ـ ُـم كتابـ ٌـة
ه َ
دونهـ ــا
ـاعري ِة
ال�ش ـ
ـت ُخيـ ُ
ـول ّ
َظ ِ
مئـ ْ
َ
َّ

َوكَ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب��ـَ��ا ب����دون ب��ي��انِ ��ه��ـ��ـ��ا ال ُ��م��تَ ��ـ��ـ��ـ��ق ِّ��و ُل

ـحـنَ ـا
ـد�س بو�صلـ ُـة العروبـ ِـة َو ْي َ
والقـ ُ

��د َولَ ��ي��ـ��ـ��ـْ��ـ ٌ
��ل َ�أ ْل��ي��ـ��ـ��ـَ��ل
وي��ـ��ـَ��ل��ـُ��ف��ـ�� ُّـ��ه��ـ��ا ن��ـَ��ـ��ك ٌ

ـلة
ام ُة نَ ْخـ ٍ
هي في ِر َحـ ِ
وح َه َ
ـاب الـ ّـر ِ
َ
ـجر بال ثَ َـم ٍـر
َوث َـق ـَـافَ ٌة من دونِ هـ ـَا َ�شـ ٌ

َ�أت��ـُ��رى �إذا َجهلـ ــوا ...تُ رانــا نَ ْج ـ َـه ُل
��اد تَ ـ ْـنـ َـهـ ُـل
�إ اّل �إذا م��ن َع��ي��ـ��ـ��ـْ��ـ ِ��ن ���ض��ـ��ـ ٍ

عل
��ام الج ــاهلي ـّ ِة ِم ْ�ش ُ
��ي م��ن ُرك��ـ��ـ ِ
ه َ
��ل
�������ش ُم ْ��ه��م��ـ��ـَ ُ
َو����س���ـَ ْ
���ر ف���ي ال���ه���ـ���ـَ���وام ِ
���ط ٌ

ويقول ال�شاعر مجيب ال�سو�سي:
با�سمه -بات
الفل�سطيني -حتى
عرب ...والموت من �أ�س���مائنا الح�سنى انت�ش���ى زهو ًا وطابا!
ٌ
ِ
ُّ
عذابا ...واغترابا...
وفي ق�صيدة عنوانها طفل من فل�سطين يقول ال�شاعر عي�سى خليل دروي�ش:
�أح�ضروه
عمره ت�سع �سنين
قب�ضوا اليوم عليه
قيدوه من يديه
ك�سروا �أ�سنانه
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جلدوه
ثم �أدموا قدميه
اتهموه
�أنه كان مع المقالع يرمي بالحجر
يا لهم من �سفلة
طفل في الحياة
لم يراعوا حق
ٍ
وت�صدى للغزاة
حمل المقالع يوم ًا
ّ
�إنهم لي�سوا ب�شر.
ومن حقي �أن �أ�صرخ:
�أنا َمن
الم�سيح
بكى في بالدي
ُ
وناح على نخلة في العراق
الجراح
جرح
وهذي هي القد�س
ُ
ِ
مقلتيه
على
ِ
ُ
الغالل
حقول
وجاعت
ْ
ِ
حفاة عراة
غاب
وتموز َ
وفي كل بيت نداء...

¥µ
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آ�فاق المعرفة

الناي والعود يف ال�شعر
�أيمن قرقوط

قال ال�شاعر �سليمان العي�سى عن ال�شهداء:
�رق ف��اج��ت��ازوه �أغ �ن �ي� ً�ة
ن ��اداه � ُ�م ال� �ب � ُ

�ود وال َوتَ � � ُ�ر
�راء م ��ا م �� ّ��س �ه��ا ع� � ٌ
خ�����ض� َ

�إ ّن ال�ش� � ��هادة �أ�سمى مراتب الت�ض� � ��حيات ،والعود �أرفع �آلة عربية ،عزف على �أوتارها �أعظم
�أ�ساطين المو�سيقا منذ زلزل وزرياب حتى �سيد دروي�ش وفريد ا ألطر�ش وعبد الوهاب وال�سنباطي
�شما في الوقت الحالي.
وزكريا �أحمد ،ومن محيي الدين حيدر و�صوالً �إلى ن�صير ّ
نبد� أ بمحا�سن الفن والطرب وعزف العود لدى ابن عبد الجبار الفكيكي:
�ره
وم� ��ن ل ��م ي��ح� ّ�رك��ه ال ��رب� �ي � ُ�ع وزه � � ُ
ول�� ��م ي � �ت � � أ�ثّ � � ْ�ر ب ��ال� ��� �س� �م ��اع ول� �ح � ِ�ن � ِ�ه

ف���ذل���ك م� �خ� �ت � ُّ�ل ال� � �م � ��زاج ط �ب �ي �ع� ً�ة

�ود ح�ي��ن تعتريه أ
ال� �ص��اب� ُ�ع
وال ال �ع� ُ
���ص�ف� ُ�و �إ ْذ ه��و راج� ُ�ع
ول��م يلتم�سه ال� َّ
�ك ف� �ي ��ه ل �ل �ح �م �ي� ِ�ر ط �ب��ائ� ُ�ع
وال �� �ش � َّ

وللعود والمزمار �ش�أن لدى ب�شار بن برد في هد�أة الليل:
�خ� �م � ٌ
�ات وق� ��رق� ��رةٌ
�ار ف� �ن � ْ
�أ ّم � � ��ا ال� �ن� �ه�� ُ

�ود
وال �ل �ي� َ�ل ي� � أ�وي �إل ��ى ال �م��زم��ار وال �ع� ِ

يعبر فيها عن �شعوره في حالة
و ألبي نوا�س الذي يع�شق المدام
ّ
والفن و�سماع العود� ،أبيات ّ
فقدان هذه الرغبات �أو وجودها في حياته:
�وم ُم��دام� ٍ�ة
�إذا ك ��ان ي��وم��ي ل�ي����س ي� � َ
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���وة
����ود وق���ه ٍ
و�إن ك�����ان م���ع���م���ور ًا ب����ع ٍ

��ري م��ن عمري
ف��ذل��ك م�����س��روق ل��ع��م َ

وهذا ي�ش� � ��به �أغنية �أم كلثوم «عودت عيني» من كلمات �أحم� � ��د رامي ،و�إذا كان الحبيب هو
المق�صود لديها ،ف�إ ّن المق�صود لدى �أبي نوا�س ،هو الخمرة و�صوت العود.
ويت�س� � ��اءل ال�شاعر عادل قر�شولي فيما �إذا كانت مراق�ص الغربة تُطاق بال مو�سيقا عربية
لي�س فيها عود وناي!؟
�أيها الرازحون تحت رمال �آهات المواويل
كم هي موح�شة مراق�ص الغربة ال�صاخبة
دون �سحبة ناي ونقرة عود

وهذان بيتان في ا ألجنا�س
والد�ساتين والتالحين التي
ي�ص� � ��عب فهمه� � ��ا على غير
المخت�ص� � ��ين بالمو�س� � ��يقا،
يجربونها على
والت� � ��ي كان� � ��وا ّ
�أوت� � ��ار الع� � ��ود لمعرف� � ��ة الطب� � ��وع
والم�سافات بين العالمات المو�سيقية:
������د ال�����د������س�����ات�����ي�����ن
�أ ّم����������������ا ت������ح������دي ُ

������ود
ك�������ان�������وا �أج����������������روه ع�����ل�����ى ال������ع ِ

ف�����ه�����و م������رت������ب ٌ
����ت��ل�اح����ي����ن
������ط ب����ال َّ

������ردود
ث������م �أج������������روا ح���������س����اب ال������م
ِ

وال�ش� � ��اعر ال�ص� � ��نوبري ،من الع�صر العبا�سي ينت�ش� � ��ي من نغمة الزير في حلبة �سهر و�سكر،
والزير هو �أرفع �أوتار العود ،وي�سمى وتر «الكردان» الذي ت�صدر منه نغمة «دو» الجواب:
و�أدرن���������ا ال����ك ؤ
����م ال��زي��ـ��ـ��ـ
�����و� َ����س �إذ ن����غَّ َ

����ار
���������رد ال����م����زم ُ
ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ِ���ر ب�������ش���ج ٍ���و وغ ّ

والبم هو �أغلظ
والبم،
كمثَل تميم بن معز الفاطمي في التغ ّني بالزي� � ��ر
ّ
ّ
و َمثَ� � ��ل ال�ص� � ��نوبري َ
ا أل�صوات:
����م���� ًا
ج
��������اوب ال�����ن ُ
َ
�����اي ف���ي���ه زي��������ر ًا وب ّ

��ق
و�أط�������اع ال�����ص��دي��ق َ ف��ي��ه ال�����ص��دي ُ

فعند حوار �أوتار الجواب والقرار ن�صل �إلى قمة الت�آلف واالن�سجام.
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يق� � ��ول النا�� � ��سُ :خلِق الناي للحزن .وم� � ��ا �أرق لثغة الناي ب�أنفا�س اللبناني يو�س� � ��ف �أبو حبلة
وال�س� � ��وري عبد ال�سالم �سفر ،والم�صري محمود عفت ،وهم يطلقون �أنفا�سهم ب�أجواف النايات
�جي! و�إبراهيم ناجي ي�ش� � ��عر با أل�س� � ��ف لحال الناي في ق�ص� � ��يدة «الناي
ليخ� � ��رج منها نغم �ش� � � ّ
المحترق»:
����م����ـ
م������ا �أت������ع������� َ������س ال�������ن َ
�������اي ب����ي����ن ال ُ

ـ���������ن���������ى وب�����������ي�����������ن ال��������م��������ن��������اي��������ا!

قال ك�شاجم «�أبو الفتح ال�سندي» ،ي�صف بيت مغنية ت�شدو برفقة عودها مع فرقتها:
�������������وادة ت���������ش����دو و�أخ����������رى
ف����م����ن ع
ّ

�����ة م ِّ
���ل
������وق������ع ٍ
وم�����ح�����������س�����ن ٍ
������ة ب���ط���ب ٍ
ُ

�����اي
و������ش�����اف�����ع ٍ
�����ة �����ص����واح����ب����ه����ا ب�����ن ٍ

�����اب
�����ع�����زَ فَ ٍ
�����رب ِ
ب َ
�����ة و�أخ������������رى ب�����ال َّ
�����م ْ

ال�سحاب
��ص��وت ال َّ���رع ِ���د م��ن َخ��لَ��ل
ك��� ِ
ِ

������ن م���ن ال��خ��ل��ي ِ��ع �إل�����ى ال َّ��ت�����ص��اب��ي
�أ َح َّ

وفي محا�سن ال�صوت وبحته مع خفة العزف على العود:
����ح َ
���ق
����ة َح��� ْل ٍ
�أ����ش���ت���ه���ي ف����ي ال���غ���ن���اء ُب َّ

����دود
���ب م����ك
�����م ال
ِ
ِ
���������ص����وت م���ت���ع ٍ
ن�����اع ِ

���������ب أ
الوت������������ار ت���ع���ل���و ك���م���ا ال
ال �أح ُّ

����ر َب الزم������� ًا ل��ل َ��ع��م��ود
�أ����ش���ت���ه���ي ال َّ
���������ض ْ

����ط ح�����االً
����و�����س ُ
�������ص���ب���ا ت َّ
ك���ه���ب���وب ال َّ

����������ود
��������د ٍة ورك
ِ
ب�����ي َ
�����ن ح�����ال�����ي ِ
�����ن � ِ��������ش َّ

ك أ
����ب �أت����ع����ب����ه ال�������ش���و
������ن�����ي ِ
�����ن ال����م����ح ِّ
����ب����ي
و�أح
�����م�����ج َّ
�����ن�����ب�����ات ك ُ
ُّ
��������������ب ال ُ
����ح ّ

�����ود
������ن ال�����ع ِ
ُق ف�������ض���اه���ى ب������ه �أن������ي َ

ل���ل���م���ب���ادي م���و����ص���ول���ة ب��ال��ن�����ش��ي ِ��د

� أ ّما ب�شار بن برد ،في�صف قينة لغنائها العذب وعزفها المزلزل على العود:

���ل ُ ؤ
ج��رى ال��ل ؤ
��وق ل�سانِ ها
���
المكنون ف َ
ُ
��ت
���ود زل��زل ْ
�إذا ق��لّ��ب ْ
��ت �أط���رافُ ���ه���ا ال���ع َ

���������راع
��������ر وي
ل
���������زو ِاره���������ا م������ن ِم ْ
��������ز َه ٍ
َّ
ِ
داع
ق����ل����وب���� ًا دع�����اه�����ا ل���ل�������ص���ب���اب ِ���ة ِ

قال ابن حمدي�س في حفلة تعزف فيها الن�ساء كعا�شقات آلالتهن:
�������وده�������ا
ف�������ه�������ذي ت�����ع�����ان�����ق ل��������ي ع َ

��������ل م�������زم�������اره�������ا
��������ب ُ
وت���������ل���������ك ت��������ق ِّ

و ألبي ح�سن ا ألنطاكي ،من ق�صيدة« :في و�صف عود» رائع ال�صوت:
���ام ن��غ َ��م��تَ ُ��ه
����ص ِ
وب����رب ٍ
���ب ال ّ
َ
���ت���رن ُ
���ح َ
����ط َ
ح�س ِنه
القري�ض عليه
ُيملي
ُ
لفظ ُم ِ
َ

�����ه ن��ائ��ب ٍ��ة
م���ا ح َّ
����������ار ُه ف���ي وج ِ
����ث �أوت َ

����������ه ���ش��فَ ��ق�� ًا
�����ت �آذانَ ُ
�����ركَ ْ
و�إن ه���ف���ا َع َ
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ع�سار
�أح��ل��ى م��ن
الي�سر واف���ى ب��ع َ��د �إ
ِ
ِ
���ار
ف��ي��ن��ب��ري ُم ْ
����خ ِ����ب����ر ًا ع��ن��ه��ا ب إ����ج���ه ِ
�����������ار
����اد ب�������ت
ٍ
�������ارات و�أوت ِ
�إ اّل ا�����س����ت����ف َ

��ار
���ص َ��م ِ��ة ال ُّ��ن��ق��� ِ
��ص��ان وال��ع ِ
عليه م��ن َو ْ
الـعــدد � 690آذار 2021

الناي والعود في ال�شعر

و ألبي حامد ا ألنطاكي ،في الطرب للعود ،ق�صيدة «طرب �أباريق الندامى»:
����ت����وان����ي
�أت����ر�����ض����ى ب���ال���ت���خ���ل ِ
ّ���ف وال ّ
وم������ا �أن��������ا أ
والح��������ادي ُ
��������ث ال���ل���وات���ي

����ران
ع��ل��ى
����ض���رب ال���ل���ج���اج ِ���ة وال����ح ِ
ِ

���ث وال���م���ث���ان���ي
�����د ف����ي ال���م���ث���ال ِ
�����زه ُ
تُ ّ

وي�ضيف النايات في «ق�صيدة ليالي النيل»:
��ت ب ِ��ه
ك��م ب��ال��ج��زي ِ
��رة م��ن ي���وم ن��ع��م ُ

����دان
ع���ل���ى ت���� ُ
���ب ن����اي ٍ
����ات وع����ي ِ
���ص���اخ ِ

وهذا �أبو الح�س� � ��ن بن يون�س المنجم ،يقول في المغنية ،وهي في حالة حوار وان�س� � ��جام مع
المدام:
عودها ،وتتقن �صنعة العزف فيقطر منه ُ
��وده��ا
��ت ف أ���خ��ف��ت �صوتَ ها ف��ي ُع ِ
غ ّ��ن ْ
ُ
���داء ت أ
����وده����ا ف ُ��ي��ط��ي ُ��ع��ه��ا
����ر ُع َ
غ���ي ُ
����� ُم ُ
���ص��ب��ح�� ًا ���ص��وتُ ��ه��ا
���ن ال ّ
�أن�����دى م َ
����و ِار ُ
����ن ّ
���ان ح��ي��ن ت��م��ازج��ا
ف��ك أ��� ّن��م��ا ال�������ص���وت ِ

���ود
���ان
ُ
����ص���وت ال���ع ِ
�������ص���وت ِ
ف���ك أ���� ّن���م���ا ال ّ

ودود
�������اع
ِ
���ع���ه���ا اتّ �������ب َ
�أب������������د ًا وي���ت���ب ُ
��ود
رق م����ن ن���� ْ���ش ِ���ر ال���ث���ن���ا ال��م��ع��ه ِ
و�أ ُّ
������اء ال���غ���م���ام ِ���ة واب�����ن ُ
���ود
���ع���ن���ق ِ
�����ة ال ُ
م ُ

� أ ّما «�أبو عثمان �سعيد بن ها�شم الخالدي» ،فيبتغي العود والطنبور مع الخمر ،في ق�صيدة:
«العمر باللذات معمور»:
����������ور
��������ر وم����������اخ
����������م����������تُ ُ
ُ
����������ه خ��������م ٌ
ِه َّ

�������ور
�������������ه ع
�������������م ُ
ٌ
������������������ود وط�������ن�������ب ُ
وه ُّ

وال�ش� � ��اعر المت�ص� � ��وف« ،ابن الفار�ض» وا�سمه عمر بن علي بن مر�ش� � ��د بن علي ،المتوفى عام
معترك أ
الخمائل ...وفي
غزالن
م�سارح
يحب :في
(1235م) ،في ق�صيدة «ما بين
ِ
ِ
ال ِ
ِ
حداق» ،يرى من ّ
ِ
ثام ثغر الك� أ ِ�س ...وقبل كل ذلك:
ذيل
الغمام ...وفي
م�ساقط �أنداءِ
ِ
م�ساحب � أ ِ
ِ
ِ
الن�سيم ...وفي ال ِت ِ
ِ
الرخيم� ،إذا
اي
العود
نغمة
في
ِ
ِ
ّ
والن ِ
ِ

ت أ
�����ن ال����ه����زَ ِج
����ن �أل�����ح ٍ
�����ان م َ
�����لّ ����ق����ا ب����ي َ

فهم من خالل المعنى غير المبا�شر� ،أي على م�ستوى �أعلى
بيد � أ ّن الحب لدى المت�صوفة يُ ِ
موجه �إلى اهلل.
وهو ّ

زاج لي�س
قال �أبو حامد الغزالي« :من لم يه ّزهُ
ُ
الربيع و�أزهارهُ ،والعود و�أوتارهُ فهو فاق ُد المِ ِ
له عالج».

�امة ،يُذكّرنا �أبو الح�سن ال�سالمي ب�صوته الذي
ومن خالل و�ص� � ��ف «الزنبور» ول�سعته ال�س� � � ّ
يُرجعنا �إلى �ألحان الغري�ض ومعبد التي يعزفانها على العود:
�����ض وم��ع��ب ِ��د
����ع �أل����ح َ
����ان ال��غ��ري ِ
����رج ُ
ُي ِّ
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ُ
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وهذا ابن ُ�س � � �كَّرة الها�ش� � ��مي في ق�صيدة «يا �س� � ��اهر الطرف» يذكر ما تفعله الناي وا آلالت
الوترية بالعقول ،بعد ال�سهر لطلوع الفجر:
ح��ي��ث ن أ
��ول وق��د
����اي ب��ال��ع��ق ِ
������ى ال����ن ُ

������ر
�����ل ِو ْت
�أب������ل������غَ ف�����ي نَ �����ي ِ
ِ
��������������ر ِه ال َ
������وتَ ُ

(ال�شبابة):
ول�سيف الدين الم�شد بيتان في عازف الناي �أو
ّ

����ه
�����رب ق����د ر�أي�����ن�����ا ف����ي �أن����ام����لِ ِ
وم�����ط ٍ

ك أ
���ه
������ن�����ه ع����ا�����ش ٌ
���������ت ح���ب���ي���ب���تُ ُ
����ق واف ْ

���ب���اب ً
���ة ل�������س���رور ال���ن���ف�������س �أ َّه���لَ���ه���ا
����ش ّ

����������م ق َّ���ب���ل���ه���ا
ف
�������ض���م���ه���ا ب�����ي�����دي ِ
�����ه ثُ َّ
َّ

ويع ّبر ال�شاعر العبا�سي العبا�س بن أ
الحنف عن حبه ل�صوت الناي مع �صوت الجواري ،فيقول:
���ن���ي���نَ ���ن���ا
������ن ال��������ج��������واري ُي���غ ّ
وع������ي ُ

����ن
������اي ج
�إذا ال������ن ُ
���������اوب �أ�����ص����واتَ ����ه َّ
َ

�����ه�����ى وم����������ا ي���ل���تَ ���ه���ي���ن���ا
ب�����ه�����ا ن�����ت�����ل ّ
���������ت رن����ي����ن����ا
���������������ن ف
���������������اره
و�أوت
ّ
���������رن ْ
َّ
َ

و ألبي نوا�س ق�صيدة في �آالت الطرب ،وهي تتحاور في حلبة المو�سيقا:
����������ود
����������ب ال����������ع
ُ
ب��������ك��������ى وان����������ت����������ح َ

������ث
وق���������������ام ال����������ن
����������اي ي�����������ش�����ك�����و ب ْ
ُ

����ج ح����ت����ى �أ ْخ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ
و�
َ
�������ص�������اح ال���������ص����ن ُ

��������������������د ُّف و������س�����وا������س�����ا
و�أب��������������������دى ال
ّ

َث م����������ا الق�������������ى وم�������������ا ق�����ا������س�����ى
�������ان �إخ�����را������س�����ا
ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ر� َ����س ال ُّ
�������ن�������دم َ

و ألبي نوا�س مع العود والناي �صحبة ك�أ�س وخمر:
���������ف ال������ك أ
�������
وي�����ع�����ج�����ب�����ن�����ي وج���������ي ُ
ُ

���������ر
������������س ب������ي������ن ال����������ن
����������اي وال���������وت ِ
� ِ
ِ

وي�ضيف في ق�صيدة �أخرى:
���ود ���ش��ائ��قَ ُ��ه
�����اب ال���ع ُ
وغ ّ��ن��ن��ي ق���د �أج َ

بع�ض و�سوا�سي
مني
���ر َ
َ
��اي ّ
ك ال��ن ُ
وح ّ

وللعود والمزمار مقدرة في �إظهار الحزن لدى ال�شاعر م�سلم بن الوليد من الع�صر العبا�سي،
فالفن ن�شاط �إن�ساني يحدث ت�أثيراً في النف�س الب�شرية:
���س���رن���ا
وح ّ
��������ن ل����ن����ا ع ٌ
��������ود ف�����ب َ
�����اح ب���� ِّ

ك أ
���ل
�������� ّن ع��ل��ي��ه � َ
����س����اق ج����اري ٍ
���ط ِ
����ة ُع ْ

���ه
���ار ي�����ش��دو ك أ����ن ُ
و�أ����س���ع���ده���ا ال���م���زم ُ

يبكين من ثُ ْك ِل
نائحات ِب ْت َن
حكى
ٍ
َ

���ه ط�������ور ًا وتُ ���ب���ك���ي ِ���ه ت�����ارةً
تُ �������ض���اح���ك ُ

���ج ٌ
��وى َع ْ��ب ِ��ل
��اء ُ
َخ َ
ذات ���ش ً
���دلَّ َ
���ة ه��ي��ف ُ

ولعلي بن الجهم رغبة في �سماع �آلة ناي و�آلة عود في �أ�شعاره العبا�سية في حلبة لهو:
ح�����ب�����ذا م����ج����ل����� ٌ����س ت����������دور ع��ل��ي��ن��ا
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ف���ي���ه ك أ
������ود
�������
��������اي وع ِ
ِ
�����س�����ان ب���ي���ن ن ٍ
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ويتابع الكاتب مع البحتري وهو يثني على �سماع ناي «زنام» ،وعود العازف «بنان»:
���دو ُه
������ود ب���ن ٍ
���ن ���س��اع َ
���ان ح���ي َ
وع ُ
��د ����ش َ

����م أ
������ام
الل������ح ِ
������ان ن ُ
�������اي زن ِ
ع���ل���ى ن����غ ِ

و�صوت العود يتنا�سب مع �صوت الناي فيحدثان االنت�شاء طرباً:
����وق
�������رب و�����ش ٍ
�������ن ال�����ن ُ
وح ّ
�����اي ع����ن ط ٍ

���ح
ّ������م ُ
�إل������������ى وت ٍ
������ه ف�������ص���ي ِ
������������ر ي������ك������ل ُ

والبن حمدي�س ال�صقلّي في الناي والعود:
�����س��ه��ا
ت��ع��ل��و ك
���را����س���ي �أي���دي���ن���ا ع��رائ ُ
َ

تُ ��ج��ل��ى ع��ل��ي��ه ّ��ن ب��ي��ن ال���ن���اي وال���وت ِ���ر

وف�ضلها على بقية آ
الالت الوترية وغير الوترية ومنها الناي:
جن بها ك�شاجمّ ،
و�آلة لها ت�سعة �أوتار ّ
زادت ع���ل���ى ال���م���زه ِ���ر ط���ي���ب��� ًا وق���د
ك أ
��������� ّن��������م��������ا ت�����������س�����ع ُ
�����������اره�����������ا
�����ة �أوت ِ

عجيب
��خ�� ْل ٍ��ق
ت��اه��ت ع��ل��ى ال���ن���اي ب َ
ْ
���وب
���ص���ب َ
���ن �أ�����ش����راك���� ًا ل�����ص��ي ِ��د ال���ق���ل ْ
ن���� ْ

ويف�ضلهما حين طلب الراحة:
ولكنه يتراجع عن ر�أيه في الناي والعود
ّ
����وم ف��م��ا
�إن وت
����ب َ
ْ
����ك ال����ه����م ُ
���������رت ق����ل َ

�����ر
م����ث ُ
����ل ان����ت����� ٍ
����اي وال�����وت ِ
����ص����ار ب����ال����ن ِ

وللو�أواء الدم�شقي ن�شوة من �ضرب العود و�أنين الناي:
���������اي ُي����������ب����������دي �أن�������ي�������ن������� ًا
ف���������ال���������ن
ُ

���������ر ُب
��������ود َ
ُي�����������ش�����ج�����ي ول��������ل��������ع ِ
����������ض ْ

وي�صف تميم بن المعز الفاطمي حال العود والطبل والمزمار �إذا اجتمعا مع الخمر:
����ب
�أم�����������ا ت���������رى ال��������ع َ
��������ود ا�����ص����ط����خ ْ
��������ب
وال��������ط��������ب ُ
��������ل ي�����ح�����ب�����و َ
وي��������� ِ��������ش ّْ

����ب
وق�����������د م�����������ش�����ى ال َّ
������������ز ْم ُ
������������ر خ����ب ْ
������ب
وال���������������������راح ت��������رم��������ي ب������ال َ
������ح������ب ْ

ويختتم الكاتب بالنايات والطنابير:
ب�����ت�����ن�����ا ن���������س����ق����ي ق��������ه��������وةً ُم
�������������رةً
َّ

����������ات
�������ر ون����������اي
ِ
ع�������ل�������ى ط�������ن�������اب�������ي ٍ

ويحدثنا ال�ش� � ��اعر عبد اهلل الح�س� � ��ن بن الحجاج في ق�صيدة «�ش� � ��روط ال�صبوح» عن �شروط
الفن:
ال�شرب في ال�صباح ،فيت ِّمم المكان بين �أح�ضان الطبيعة والطعام ال�شهي وال�شراب بوجود ّ
���ول ب��ي��ن أ
الغ���ان���ي
����م خ��ف ُ
��ق ال���ط���ب ِ
ث ّ
��ل ع��ل��ى أ
ال���س��م��ا
��اع ال���ذي ُي ِ��م ُّ
وال�����س��م ُ

���ات �إ���س��ح��ا
����ل
ك ُّ
����ص���وت م���ن اق���ت���راح ِ
ٍ

��اك أ
��دان
وا���ص��ط��ك ُ
�������ار ف���ي ال��ع��ي ِ
الوت ِ

�����ان
ِع م������ا ت�������ش���ت���ه���ي ب���ل��ا تُ �����رج�����م ِ
����اب أ
الغ����ان����ي
زي�����ن ْ
�����ت ك����ت َ
َق ال���ت���ي ّ

المو�سيقي المعروف.
�إ�سحاق :هو �إ�سحاق المو�صلي،
ُّ
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ويجتمع في لحظات ال�سعادة وا ألفراح ،الطرب والخمر والغواني ،لتكتمل الن�شوة ،وقد خلَّد
ال�شعراء تلك اللحظات في معظم ق�صائدهم ،ومنها ق�صيدة «�أنعم بيوم المهرجان» في يوم من
ف�صل الخريف المعتدل ،لل�شاعر �أبي بكر بن �شوذبة الفار�سي:
��������������راح ط����ي����ب ٌ
���ت
وال
����ة �إذا م�����ا ع���ل���ل ْ
ُ

����ود
���اع �أه����ي َ
����ف ف����ي ي����دي ِ
����ه ع ُ
ب�������س���م ِ

وي�ش� � ��ركون الطيور في ذلك �أي�ضاً ،كما فعل ال�ش� � ��اعر �أبو الفيا�ض �سعد بن �أحمد الطبري،
وتغ ّنى برو�ض� � ��ة جميلة ،يحاور فيها قرار �أوتار العود جوابها ،بق�ص� � ��يدة له في «مدح �أبي علي
الح�سن بن �أحمد»:
���اء
راك ع���ل���ى غ���ن ٍ
َغ���ن ِ���ي���ن���ا ف�����ي ذُ ِ

�������ص أ
�����د ٍو ت ُ
���������ض����اء م��ن ُ��ه
الع
و������ش ْ
���رق ُ
ُ

���ور
����ع ال ُّ
�����واف ُ
ي ِ
�����ع ُ
���ط���ي ِ
����ج َ
�����ق َرج ُ
�����ه َ
�����س ْ

�������ر
�������ل ِع
وب
َ
�������������م ال َي�������م ُّ
���������������راك زي ِ
َ
ٍّ

الب ّم� :أثخن �أتار العود .ثم ي�صف «�صبيحة النيروز»:
الزير :هو �أرفع وتر في العودَ .

ع�ل�اك فتلتقي الـ
ي��ت��ذاك��رون على
َ

�����������������ار أ
�����س�����ات أ
�����ار
والوت
ك�����ا�
ُ
وال������ش�����ع ُ
ُ

وفي ق�صيدة «و�صف �شمعة» لل�شاعر ابن �أبي الثياب �أبي محمد ،ي�ش ِّبهها بح�سناء ،ثم يختم
الق�صيدة بذكر العود:
�������ث ال ِ���غ���ن���ا
ف���ي���ا ح�����ام َ
�����ود ُح َّ
�����ل ال�����ع ِ

����ل ال����ك أ
������ ِ����س ال ت��ح ِ��ب��� ِ��س
وي������ا ح����ام َ

َ
يحظ باالنت�شاء:
ي�صغ �إليه
قال ابن مع�صوم في �آلة العود :ك ُّل من
ِ
����ورق
ات م
ٌ
���س���ر ِ
وع ٌ
������ود ب���ه ع ُ
�����ود ال���م���� ّ

����رن����ح م����ن ُي�����ص��غ��ي �إل����ي����ه ���ص��ب��اب ً��ة
ُي ّ

ومن ذلك:

�����ود ح��ت��ى
وم����ه����اة ق����د را�����ض����ت ال�����ع َ
�������ه �إذ ع�صاها
�����ر ِك ُ�أ ْذنِ ِ
خ���اف م��ن َع ْ

ي��غ��ن��ي ك��م��ا غ ّ��ن��ت ع��ل��ي��ه ال��ح��م��ائ ُ��م
الن�سائم
��ا���ض
كما ّ
رن��ح ْ��ت ُ��ه ف��ي ال��ري ِ
ُ
�������ول
ع�������اد ب����ع����د ال����ل����ج����اج وه�������و ذل ُ

������ول
ف������ل������ه������ذا ك������م������ا ت��������ق
��������ول ي������ق ُ
ُ

ويق�صد بكلمة ع�صاها ،المفاتيح «المالوي» التي تُدار ل�ضبط ا ألوتار.

الكعاك عن الفنان التون�سي
ومن الم�ص� � ��در نف�سه ي�ست�ش� � ��هد د .المهدي بما رواه م�صطفى ّ
عبد العزيز زروق المتوفى عام  ،1914قوله:
�����������������ود ل�������������وال ال�����ت�����������س�����لّ�����ي
ي����������ا ع
ُ
���������ت ب�������������ص������دري
وال لَ
ِ
���������ق َ
�������������������ص ْ
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���������ك ي����������داي����������ا
م��������������ا ل���������م����������
���������س���������ت َ
ْ

����������ت ِغ��������ن��������اي��������ا
وال
�����������س ِ
����������م����������ع َ
َ
الـعــدد � 690آذار 2021

الناي والعود في ال�شعر

و�أي�ض � � �اً للبرهان القبطي و�ص� � ��ف في �آلة العود التي تفعل فعلها في النف�س �إذا ترافقت مع

�صوت ح�سن وعزف فريد:

��رب َح َ�س ٌن
�أق���ول �إ ْذ َج��� َّ��س ع���ود ًا م��ط ٌ
من �ضوء وجهك تبقى أ
ً
م�شرقة
ر�ض
ال ُ

داوود
����ام
ي���ري َ
���ك ي���و� َ
ِ
���س���ف ف���ي �أن����غ ِ
العود
الماء في
وم��ن بنانك يجري
ِ
ُ

وال�شاعر ك�شاجم ي�صف عود مغنية:
������ود ك أ
���ه
ج
������������اءت ب������ع ٍ
������������� َّن ن���غ���م���تَ ُ
ْ

��������راق ف��ت��ى
����اة ت�����ش��ك��و ف
ُ
َ
�����ص����وت ف����ت ٍ

������ت ال����ن����ف����و� ُ����س ل��ه
����ف ٌ
������ف ِ
����ف َخ َّ
م����خ َّ

ك أ
��������ر ح�����ول�����ه نَ ����ب����تَ ����ا
������ َّن�����م�����ا ال َّ
��������زه ُ

����زم
�������ه
�������ت ُ
�������رك ْ
وراء م����ن����ه ٍ
َ
ل�������و ح َّ
����ن ����ص���وت���ي���ه���م���ا ك أ
���� َّن���ه���م���ا
���������س َ
ي�����ا ُح ْ

�������اج وال����ت����فَ ����ت����ا
ع�����ل�����ى ب�������ري ٍ
�������د ل�������ع َ

���ت
ْ
دارت َم��ل��اوي�����ه ف���ي���ه واخ���ت���ل���ف ْ

وه������و ع���ل���ى ذا ي����ن����وب �إن ���س��ك��ت��ت

���ن � ُ��ش ِّ��ب��كَ ��ت��ا
���ل اخ
م���ث َ
ِ
����ت��ل�اف ال���ك َّ
���ف���ي ِ
���را����س���لَ���ت���ا
ُ�أخ�������ت ِ
�������ان ف�����ي ����ص���ن���ع ٍ���ة ت َ

ع���ن���ه���ا وع�����ن�����ه ت�����ن�����وب �إن ���س��ك��ت��ا

وفي ق�ص� � ��يدة �أخرى ي�ص� � ��ف ك�ش� � ��اجم عوداً وعازفة مع ذكر �أوتار العود وما ينا�س� � ��بها من
الن�س� � ��ان كما كان �س� � ��ائداً ،وهي الماء والتراب والنار والهواء .وا ألوتار هي الزير
الطبائع لدى إ

والمثنى والمثلث:

���ر أ
��ه
وال ُ
ر��������ض َب ُّ��م ُ
ف��ل��ل��ن��ار م��ن��ه ال���زي ُ

�������رئ ت�����ش��ت��اق��ه م���ن���ه ن��غ��م ٌ��ة
وك ُّ
������ل ام ٍ

���ه
����اه ول���ل���م ِ
���اء َم ْ
���ح َم ْ
���ث���لَ���ثُ ْ
����ث����ن ُ
ول���ل���ري ِ

منه َي ْبعثُ ْه
على َح َ�س ِب َّ
الط ْب ِع الذي ُ

وفي ال�س� � ��ياق نف�سه بيتان البن �ش� � ��رف القيرواني في العود ،يتالعب فيهما بين لفظ عود
الطرب و�أعواد ا ألغ�صان التي تقف عليها طيور الحمام:
�سقى اهلل �أر�ض ًا �أ
ك الذي
��ود َ
ْ
نبتت َع َ

��ود �أ
خ�ضر
����و ُ
��ت عليه ال ِ
ت��غ ّ��ن ْ
رق وال��ع ُ
ٌ

مغار�س
��ت
���ت منه �أغ��� ٌ
��ص��ان وط��اب ْ
زك ْ
ُ

ياب�س
��ود
وغ ّ��ن��ت عليه ال��غ��ي ُ��د وال��ع ُ
ُ

ويقول ابن النحلي في مغنية �أندل�سية مظهراً مقدرتها على تحريك القلوب بالعود:
�����ان
والع�����ب ِ
���ص���ن ب ٍ
�����اح ك���غ���� ِ
�����ة ال�����و������ش ِ

�����ود ن���ق���ر ًا
�����س�����و ْت ط����ري َ
�����ع ِ
����ق ال ُ
�إذا � ّ
�����د ب����ه����ا ف ؤ
�����������ادي
����ي����م����ن����اه����ا ت�����ق ّ
ف ُ
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����وب
����ع ال����ق����ل ِ
������������ر ب����ت����ق����ط����ي ِ
ل����ه����ا �أث ٌ

���ب
وغ َّ
������ن ْ
�����ب �أو ح���ب���ي ِ
������ت ف�����ي ُم�����ح ٍّ

�������د ب����ه����ا ذن����وب����ي
�������ع ُّ
ُ
وي�����������س�����راه�����ا تَ ُ
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وي�صف ال�شاعر محمد الطوبي راق�صة ك�أنها فرقة بح ّد ذاتها� ،إذ يجتمع فيها العود والناي
والمزمار والرق�ص والجمال:
راق������ ٌ
����ص����ن م������ن ف���وق���ه
�����ص�����ة ك����ال����غ����� ِ
����ب م����ث����ل ن��������ار ف������ي رق�������ص���ه���ا
ت����ل����ه ُ
ك أ
������وده������ا
�������ن������م������ا ف�������ي رج�����ل�����ه�����ا ع ُ

�����اء
�������ت ظ�����ل�����م ِ
ب
�����ر ت�������ح َ
ٌ
�������������در م�����ن�����ي ٌ

�����اء
وه����������ي م��������ن ال�����ن�����غ�����م�����ة ك�����ال�����م ِ

���������اء
���������ن ِ
وزام
��������������������������ر ي�������ت�������ب�������ع ب���������ال ّ
ٌ

�������س������اح������رةُ ال������رق�������������ص ُغ��ل��ام�����ي ٌ
�����ة

م�����ن�����ه�����ا دوائ������������������ي وب��������ه��������ا دائ���������ي

����������دت ت����رق���������ص م������ا ب��ي��ن��ن��ا
�إذا ب
ْ

ي����رق���������ص ق���ل���ب���ي ب����ي����ن �أح�������ش���ائ���ي

المنمق»،
ومن ق�ص� � ��يدة �أبي طالب عبد ال�س� �ل��ام بن الح�سين الم�أموني «�ش� � ��يء من الكالم
ّ
يتمن� � ��ى �أن يك� � ��ون في جنة الفردو�� � ��س �إذا دارت فيها ك�ؤو�س الخمر حتى ال�ص� � ��باح بين الطيور
ال�صادحة ،ويتمنى في تلك الجنة �سماع �صوت �أوتار العود مع بحة الناي:
����اي ���ض��رب�� ًا
����ر ج
������اوب ال����ن َ
َ
و�إذا ال����زي ُ

�����زار ���ص��ي��اح��ا
ج
��������اوب ال���ب���ل���ب ُ
َ
���ل ال�����ه َ

وهذا خير الدين ا أل�سدي ،يطلب خلوة ومعه عود «بربط» وخمر:
� أ
�����س������م�����������ض�����ي �إل��������������ى �����ص����وم����ع����ت����ي

وم�������ع�������ي ال�������ب�������رب�������ط وال�������ك أ
����������������س

و�أبو محمد الح�س� � ��ن بن �أحمد البروجردي في كتاب «دعوة ل�ص� � ��ديق» يدعو �صديقاً عزيزاً
لحفلة فيها �أ�صدقاء وخمر و�آالت طرب:
��������دان ع���ل���ي���ه���ا
������دان ع��������ي
ول������ل������ع������ي
ِ
ٌ

��������ر
ب����م����ن����ط ِ
����ق ط�����ي ِ
�����ره�����ا َب ٌّ
����������م وزي ُ

آ
وللالت الوترية طعم خا�ص لل�س� � ��امع العربي ،وال�س� � ��يما العود والقانون ،مما دفع ال�شاعر
يليا �أبو ما�ضي) ليقول:
(�إ ّ
وب�����ه�����ذه أ
����ر ح����ائ ٌ
����ل
الوت
ِ
���������������ار �����س����ح ٌ

���ور ِه
م��ت��م��ل��م ٌ��ل ك���ال���وح���ي ح��ي��ن ظ���ه ِ

وتردد ا ألطيار �أ�سماء الغري�ض ومعبد في �سماء غوطة دم�شق في �أ�شعار ابن النقيب (مجنون
دم�شق):
�����وة
����ن ِ
����اء �أ������ش ُ
�����رف رب ٍ
ل���ل���غ���وط ِ���ة ال����غ ّ

�أ���ض��ح��ى ب��ه��ا ع��ي ُ
�����ش ال��ن��زي ِ��ل رغ��ي��دا

������ة
�������و ْر ِق ك ُّ
������ر ّن ٍ
غ ّ
������ل ُم ِ
����ن����ت ب���ه���ا ل�������ل ِ

���ي ب�������ش���دوه���ا م��ع��م��ودا
��������د ُع ال َ
تَ َ
���خ���ل َّ

����ت
����رك ْ
و����ش���دا زن ٌ
������ام ف���ي ال����ي����راع ُ
وح ِّ

�����ان ف���ي���ه���ا ال����ع����ودا
�����ان ب�����ن َ
م���ع���ه ب�����ن ُ

��د
ف���ك أ����ن���م���ا غ���ن���ى ال���غ���ري ُ
�������ض وم��ع��ب ٌ
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ّ
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الثقيل :مقام مو�سيقيُ .زنام :ا�سم عازف .بنان ا ألولى :ر�ؤو�س ا أل�صابع .وبنان الثانية :ا�سم
مغنية.
وفي ق�صيدة �أخرى ي�ضيف ال�شاعر ابن النقيب ا�سم العازف زلزل وبر�صوما عزف الناي:

�����را
�������س���ى ال���ر����ش���ي ُ
وت���ح ّ
���د ف����ي دي�����ر ُم ّ

َن ع�����ل�����ى ك ِّ
��������������راره
�����ة وق
���������ل ت�����ل�����ع ٍ
ْ
ً
����اره
����ص���وم���ا ،ل���دي���ه م
���وا����ص�ل�ا م����زم ْ

�������������زل ك���������ان ب���ر
وع������ل������ى �������ض������رب زل
ٍ

ويقول ال�ش� � ��اعر ك�ش� � ��اجم� :إ ّن اللحن الجمي� � ��ل هو لمعبد ،والعازف الماه� � ��ر ال يحتاج لمن
يرافقه:
معبد
��ت ت أ�ليف
ٍ
��ت لحن ًا ك��ن َ
ول��و ك��ن َ

افتقرت �إل��ى زَ ْم ِ��ر
كنت ع��ود ًا ما
ول��و
َ
َ

فالناي �أقدم ا آلالت ويقدر عمره بـ � 35ألف عام .وهو ق�ص� � ��بة مجوفة ت�ص� � ��در �ألحاناً ت�أخذ
ب�ألباب العقول.
ابت������د�أت مقالت������ي برنين العود ،و�أختمه������ا ببحة الناي التي تطلبها فيروز لن�س������مع
�صر على ذكر �آلة الناي في خم�سة �أبيات،
�شدوها من �شعر جبران خليل جبران الذي � أ ّ
�إذ يقول:
�������������ن
�أع����������ط����������ن����������ي ال�������������ن�������������اي وغ
ِّ

���������������ص���ل���اة
���������ر ال
ف�������ال ِ
ْ
�������غ�������ن�������ا خ���������ي ُ

و�أن���������������ي���������������ن ال�������������ن�������������اي ي�����ب�����ق�����ى

�������اة
ب�������ع�������د �أن ت������ف������ن������ى ال�������ح�������ي ْ

❁❁❁
�������������ن
�أع����������ط����������ن����������ي ال�������������ن�������������اي وغ
ِّ

��������راب
��������ر ال�����������������ش
ف�������ال ِ
�������غ�������ن�������ا خ��������ي ُ
ْ
�����������ض�����اب
ب������ع������د �أن ت�����ف�����ن�����ى ال�����ه
ْ

����������������ن ال������������ن������������اي ي����ب����ق����ى
و�أن����������������ي
ُ

❁❁❁
�������������ن
�أع����������ط����������ن����������ي ال�������������ن�������������اي وغ
ِّ
������ور
����������س �������س������ط ٌ
�إ َّن�������������م�������������ا ال����������ن����������ا� ُ
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ودواء
داء
وان�������������������������������س
ً
ْ
���������اء
كُ ������������ت������������ب
ْ
������������ت ،ل�����������ك ْ
�����������ن ب���������م ْ
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ال�صحية -الوبائية ت�أ�سي�س ًا
نحن والعولمة
ّ

آ�فاق المعرفة

نحن والعوملة ال�صح ّية -الوبائية ت أ��سي�سا ً
د .معن النقري

�تجد �آخر ع ��ام (2019م) و�أخذ
دوى خبر مر�ض فيرو�س ��ي م�س � ّ
عل ��ى حافّ ��ة عام (2020م) َّ

ت�س ��مية المر� ��ض الفيرو�س ��ي التاج ��ي« /مر� ��ض فيرو� ��س كورون ��ا» ،إ�ذ إ� َّن كورونا ف ��ي اللغات
النكليزية والرو�س ��ية حالي ًا تعني التاج ،وانت�ش ��ر المر�ض �س ��ريع ًا كالنار في
القديمة وفي إ
الوفيات في �أيلول
اله�شيم لي�صيب الماليين ،ثم ب�ضعة ع�شرات الماليين في �شهور ،ولتبلغ
ّ

م�صاب في العالم كلّه .و�صعدت إ�لى
العام الما�ضي نحو المليون مقابل نحو ( )31مليون
ٍ
الذاكرة الجمعية �أخبار كئيبة من تاريخ م�أ�ساوي مديد في الوعي آلالف ال�سنين عن �أوبئة
وتكرر نمطها مع مر�ض
و�أمرا�ض �س ��ارية وجائحات خطرة كثيرة ح�صدت الماليين �سابقاً،
ّ

منتق ً
ال ب�سرعة من مر�ض إ�لى وباء ثم جائحة
يامنا
ِ
(فيرو�س كورونا  )covid- 19 19-في � أ ِ
حي وملمو�س للعولمة الوبائية في
كلي �ش ��امل ُ
وم َعولَم في تج�س ��يد ّ
� ،pandemicأي وباء ّ

خارطتنا العولمية ال�شاملة منذ ربع قرن ونيف.
ِ

ك�ش� � ��ف الوباء بو�ضوح و�سهولة تخل َّف الطب والرعاية ال�صحية وا ألنظمة ال�صحية حتى في
المواجهة المالئمة� ،إذ كانت �أنظمتُها ال�ص� � ��حية تنهار تباعاً
الدول ا ألكثر تق ُّدماً ،وعج َزها عن
َ

ك�أحج� � ��ار الدومينو ،كما تك�شَّ � � ��فت ثغرةٌ �أخرى في �إهمال العقل الطب� � ��ي وحكمة الفكر الطبي
والن�س� � ��ان� ،إ�ضاف ًة �إلى ذلك ك�ش� � ��ف الوباء جهل الب�شرية
و�سو�س� � ��يو
فل�سفيات الطب وال�صحة إ
ّ
المري� � ��ع وتخلُّف َه� � ��ا المعرفي في فهم تاري� � ��خ ا ألمرا�ض وا ألوبئ� � ��ة و�إرث الجائحات عبر التاريخ
الـعــدد � 690آذار 2021

235

ال�صحية -الوبائية ت�أ�سي�س ًا
نحن والعولمة
ّ

وعدم ا�س� � ��تخال�ص الدرو�س والعِ َبر من الما�ض� � ��ي :ك ّل ذلك احتاج �إلى ترميم و�إلى «فَزعة» غير
معهودة.
المتقدم �ص� � ��وب تكري�س التراث والتاريخ
في ق�ض� � ��ايا التراث والتاريخ مال الغرب والعالم
ِّ
العرب بعك�س ذلك �إلى ترجيح كفة الما�ضي
لخدمة الراهن والمعا�صر ،في حين مال
القديمين ِ
ُ
على التاريخ المعا�ص� � ��ر والتراث الراهن؛ و�ستجد ذلك وا�ضحاً في اهتمامات وا�شتغاالت دوائر
جنبياً في الع�صر الحديث:
اال�ست�شراق واال�ستعراب � أ ّ

يهت� � ��م معهد تاريخ العلم والتقنية ا ألكاديمي التابع ألكاديمية العلوم «�س» (الرو�س� � ��ية حالياً)
نياتِها،
وي�شتغل �ضمناً ب�أحدث تاريخ هذه الم�سائل وتراثها -عدا التقليديات -و�صوالً �إلى �آخر ِ
راه ّ
� أ ّما لدينا بالمقابل وللمقارنة فانظر في �أ�شغال واهتمامات معهد التراث العلمي العربي ،و�إلى
والنخوة العلمية
� أ ّي مدى في الحداثة والمعا�ص� � ��رة يمكن �أن ي�ص� � ��ل خارج وما بَعد �أيام العِ � � � ّز
ّ
العربية التليدة ،ولن تجد فيه َمن يهتم بتاريخ العلم الحديث وال ِبخارطة العلم المعا�ص� � ��ر وال
حي ير�صد العلماء ا ألحياء و ُهم وفيرون!
ٍ
بتراث ٍّ
الذي ح�صل مع ا ألوبئة وال�صحة وا ألنظمة ال�صحية لدينا وعالمياً على ال�سواء هو التق�صير
والهمال الوا�ضح لل�سابق والحالي والالحق معاً ،و�س�أو�ضح هذا الجانب مبا�شرةً:
إ

ال يوجد ما هو �أهم من كتلة م�ش� � ��كالت الع�ص� � ��ر وت�ص� � ��نيفها وت�أطيراتِها وتحديد �أولوياتها
ومكوناتها ،وهي التي نالت ت�سمي َة م�شكالت الع�صر الكبرى «الكوكبية �أي الم�شكالت
وعنا�صرها
ّ
الكلياني� � ��ة العالمية لكوكب ا ألر�ض  ،»globalوالتي تَف َّت� � ��ح وعيُها بداي َة الثلث ا ألخير من القرن
ّ
الع�ش� � ��رين ون�ضج ت�ص� � ��نيفها بداي َة الثمانينيات ،وهي �أف�ضل المداخل والمنطلقات لوعي مدى
�صحياً ،فما مقدار االهتمام بذلك في
والن�سان و�س� �ل��امتِه ورعايته
اهتمام الب�ش� � ��رية بال�صحة إ
ّ
ولثبات ذلك خذ �سائر
منظومة م�ش� � ��كالت الع�صر؟ ال �ش� � ��يء تقريباً �أو في �آخر � أ ِ
واخر الركب ،إ
الم�ش� � ��روعات الدولية العالمية الم�س� � ��تقبلية منذ عام (1968م) والحقاً ف� � ��ي �أمريكا واالتحاد
ال�س� � ��وفييتي ،و�س� � ��ائر تقارير نادي روما على مدى ال�سبعينيات خا�ص� � ��ة ،و�سائر �أعمال معاهد
َالحقاً
الدرا�س� � ��ات والبحوث المنظومية العالمية و�إ�صداراتها المـُن�شَ �أة في ال�سبعينيات �أي�ضاً ف ِ
ولن تجد �شيئاً من هذا!
�أو راج� � ��ع مع� � ��ي ا ألعمال الهادفة المبكِّرة ا ألولى في مجال م�ش� � ��كالت وتحديات الع�ص� � ��ر
الهمال والتهمي�ش
ا ألكبر وا ألخطر وا ألهم في �أمثلة
التام �أو إ
َّ
محددة وملمو�سة لتلم�س التغييب ّ
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في الم�ش� � ��اهد /ال�س� � ��يناريوهات ا ألكثر تفا�ؤالً ،وفي �س� � ��ائر الحاالت وا ألمثلة طغت الم�شكالت

«التقليدية» من مثل :الغذاء ،والطاقة ،وال�سكان ،والخامات والموارد الطبيعية والبيئَة� ...إلخ.
وهنا �أمثلة ملمو�س� � ��ة من محاوالت ريادية في تحديد وفَرز م�ش� � ��كالت الع�صر «والح�ضارة
الن�سانية» والتحديات وا ألخطار التي تواجهها:
إ

 -1مِ َن المبكِّرين العرب في هذا الحقل د .ق�سطنطين زريق الذي غابت تماماً في ت�صنيفهِ
والن�سان(.)1
ال�صح ُة ورعايتُها إ

النا�ضجين المع ِّممين المركّبين زغالدين مع فرولوف
الم�ص � � � ِّنفين ال�سوفييت
 -2مِ ن �أوائل
ِ
ِ

اللذي� � ��ن خرجا عن الطّ وق وعطَ فا على حماية ال�ص� � ��حة ،في ا�س� � ��تثناءٍ من �س� � ��واهم ،ب�إلحاقِ ها

الن�سان بالطبيعة(.)2
بالم�شكالت النا�شئة في دائرة عالقات إ

 -3العمل الجماعي الت�أ�سي�سي لت�صنيف ودرا�سة كتلة م�شكالت �أر�ضنا -الم�شكالت الكوكبية

وبالعنوان نف�س� � ��ه تماماً ،كما العمل الثنائي ال�سابق ،هو ما
لع�ص� � � ِ�رنا -ال�صادر في العام نف�سه
ِ
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�أ�ص� � ��دره المعهد البحث� � ��ي ا ألكاديمي التابع ألكاديمية العلوم «�� � ��س»« -مي �إي مو» :MЗUMO
معهد االقت�صاد العالمي والعالقات الدولية ،وفي ت�صنيف م�شكالت ا ألر�ض والتقدم وم�ستقبل
م�شكالت مهمة كثيرة با�ستثناء ال�صحة ورعايتها(.)3
الب�شرية ،ا ألهم وا ألخطر ح�ضرت
ٌ
 -4غ� .س .خوزين وفي المدة نف�سها كما في العملين ال�ساب َقين من بدايات الثمانينيات مرحلة
الر�ؤى والت�صنيفات النا�ض� � ��جة لم�شكالت الع�صر الكوكبية� -أ�صدر كتاباً «ثالثاً» فعلياً بالعنوان
نف�س� � ��ه حا�ضناً في ت�صنيفِ هِ م�شكالت مهمة كثيرة بل نوعية �أحياناً ،عدا الرعاية ال�صحية التي
غابت تماماً في عمله �س� � ��واء في ا أل�صول �أم الفروع وفي العناوين الرئي�سية الكبرى ،وللمفارقة
و�س� � ��ه (كما غالبيتُهم حينَه� � ��ا) بــ«نقد النظريات البرجوازية»،
النافرة حلَّت محلَّها ُّ
توجهاته َو َه ُ
«�شاهد مِ ن �أهلِهِ » على � أ َّن الذي يه ِّم�ش ويُهمل ويُق�صي الرعاية ال�صحية هو الناقد
ف�أتى بمنزلة
ِ
والمنقود على ال�س� � ��واء� ،أو بتعبير �آخر �أكثر و�ض� � ��وحاً :لي�س المنقود «البرجوازي» فح�سب ،بل
وانتبه �إلى هذا الدر�س الواقع� � ��ي البليغ من غبار الحرب
الناق� � ��د «ا أليديولوجي» عينه �أي�ض � � �اً،
َ
الباردة والهي�ستيريا ا أليديولوجية التي �أ�صابت الب�شرية حيناً(.)4

مِ ن �أعمالي المتخ�ص�ص� � ��ة بالم�شكالت الكوكبية لع�صرنا (الغلوبالية � ،)globalأو م�شكالت
الع�صر الكبرى في الثمانينيات:

 -1حول الم�شكالت الكوكبية لع�ص� � ��رنا الراهن ،مو�سكو1982( ،م) ،وبالعربية مبا�شر ًة في
جامعة مو�س� � ��كو الر�سمية ،وقد ن ُِ�ش َرت المجموعة القريبة حجماً من مئة �صفحة في الدوريات
ال�س� � ��ورية المختلفة على مدى الثمانينيات� ،أما عنوان «دور الفل�سفة في درا�سة وحل م�شكالت
الع�صر الكبرى» ففي مجلة الفكر العربي (1989م) ،ع ،)5(57ومنذ بداية الثمانينيات � أ
ح�ضرت
ُ
والن�س� � ��ان بقوة ،ثم لم يغب ذلك كله بعد هذا �أبداً لدي الحقاً في
ال�ص� � ��حة والرعاية ال�صحية إ
�صلب الت�صنيفات ا أل�سا�سية الكبرى والمن�شورات التالية.
 -2الطابع المتناق�ض للم�ش� � ��كالت العالمية ال�ش� � ��املة للبلدان النامي� � ��ة في ظروف التقدم
العلمي -التقني؛ مجلة «درا�سات عربية» ،بيروت ،العددان  ،10 -9تموز� -آب 1986م� ،ص-124
 ،126وكذلك في ف�صلية «العلوم االجتماعية» (ج .الكويت) ،الكويت ،خريف 1987م� ،ص-373
.)6(376
 -3حول الم�ش� � ��كالت الكوكبية في عالمنا المعا�صر� ،ش� � ��هرية «جيل الثورة» ،دم�شق ،العدد
الثالث ،ني�سان 1987م� ،ص.)7(37– 36
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 -4التحوالت في الوطن العربي بين التفا�ضل والتكامل ،بين التنوع والوحدة؛ مجلة «الفكر

العربي» ،بيروت ،العدد  ،55كانون الثاني� -شباط 1989م� ،ص.)8(221 –218

وهن� � ��ا ا ألجواء والحقول الكوكبية نف�س� � ��ها عالمياً وعربياً مع � � �اً بتحبيذاتنا االجتماعية مع
نمواً وتنميةً،
االقت�ص� � ��ادية ،والتركيز المحوري ا أل�سا�س على إ
الن�سان وتنميته ،و�س� � ��يل ًة وغايةًّ ،

وعلى �أولوية العامل والم�ؤثر الب�ش� � ��ري تنموياً مما �ص� � ��ار تنمي ًة ب�ش� � ��ري ًة دولياً ،بدءاً من التقرير
الدولي ا ألول للتنمية الب�شرية عام (1990م) ،ثم تنمية �إن�سانية عربياً في التقرير العربي ا ألول
الن�سانية بعد عام (2000م).
للتنمية إ

ال�س� � ��بوع أ
 -5وقبل ذلك في �أ�س� � ��بوعية اتحاد الكتاب العرب -أ
الدبي :التقدم العلمي -التقني
والبلدان النامية في منظومة الم�ش� � ��كالت العالمية لع�ص� � ��رنا؛ دم�ش� � ��ق ،الع� � ��دد � ،16أيار 1986م،

�ص.)9(3

 -6وقبل ذلك كتاب ًة عام (1984م) ومِ ن بَعدِ ِه نَ�ش� � ��راً عام (1988م) :تفا ُعل التطور العلمي-

التقني واالجتماعي  -االقت�ص� � ��ادي في البلدان المتحررة؛ مجلة «المعرفة» ،دم�شق ،ع ع 310
– � ،311أيل� � ��ول -ت�ش� � ��رين �أول1988 ،م� ،ص ،63 -42وهنا تجد �إح�ص� � ��ائيات ملمو�س� � ��ة ووقائع
كليانياً وتف�صي ً
ت�شعبياً �أي�ضاً( ،)10وعلى نطاقي العالم
ال
و�أرقاماً في خ�صو�ص ال�صحة ورعايتها َّ
ّ
القرار فِ طرياً و�ض� � ��مناً وت�ص� � ��نيفاً ب�أهمية الم�س � � ��ألة بو�ص� � ��فها م�شكلة
والعالم النامي معاً بع َد إ
َ

كوكبية وخطورتها (�أي ال�صحة).

�صادف
َ
ذكرهُ �آنفاً من م�شكالت كوكبية ،عالمياً وتجرب ًة �شخ�صي ًة على ال�سواء،
�إ َّن ما �س� � ��بق ُ
التزامن مع تبلور هذه الم�ش� � ��كالت ون�ض� � ��وجها ت�ص� � ��نيفاً
ومحتوى ،مما بلغ القمة والذروة في
ً
الطالق العنوا َن نف�س� � ��ه وهو« :الم�ش� � ��كالت
�أعمال �س� � ��وفييتية بالرو�س� � ��ية حملت جميعاً على إ

الكوكبية للع�صر» بدايات الثمانينيات ،وذكرناها هنا في ما �سلف مع �إي�ضاح خالئِها من م�شكلة
ومحتوى بو�صفها م�شكلة كوكبية من �ضمنها عدا عم ً
ال�ص� � ��حة ت�صنيفاً
ال واحداً من بينها بقي
ً
معلومة تالية ،لكنني �أريد ا آلن �إي�ضاح جانب مهم �آخر في هذه الم�س�ألة
مد ٍة
ٍ
وحيداً �س� � ��وفييتياً ّ
كليانياً)
هو انعكا�س كتلة هذه الم�ش� � ��كالت الكوكبية (م�شكالت كوكب ا ألر�ض �أو الكرة ا ألر�ضية ّ

�إقليمياً و�إ�س� � ��قاطاتها على ُكتَل ومجموعات دولية كبرى (�أو ا ألكبر) بكل ثقلِها وخ�صو�ص� � ��ياتِها
ج�س� � ��د في عمل َين تاليين في �س� � ��نوات تالية �أوا�سط الثمانينيات حول �إفريقيا
هناك ،وهذا ما تَ َّ

المتكرر نف�سه بو�صفه محوراً عري�ضاً
مجدداً العنوان ال�سابق
وحول البلدان النامية كلها ،ولهما
َّ
ِّ
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م�ش� � ��تركاً مع ما �س� � ��بقه من �أعمال ت�أ�سي�س� � ��ية رائدة ذكرناها هنا بعنوان« :الم�شكالت الكوكبية
مجدداً خالية الوفا�ض من ال�صحة ورعايتها وق�ضاياها!
للع�صر»� ...إلخ ،لكنها
َّ

�أح � � � ُد هذين العمل َين �ص� � ��در عن معهد �إفريقي� � ��ا ا ألكاديمي (التاب� � ��ع ألكاديمية العلوم «�س»
ومحرره الم�س � � ��ؤول هو غ� .س .خوزين
برئا�س� � ��ة �أناتوليغروميكو لمجموعة باحثين في المعهد،
ِّ

تتحمل
(المذكور �آنفاً) ،و�إليكَ مثاالً عن الم�شكالت الكوكبية في هذا العمل ،التي لم ت�شمل �أو
َّ
جيرةَ الم�ش� � ��كلة ال�صحية -1 :م�شكالت عامة كبرى -2 ،الم�ش� � ��كلة ال�سكّانية (الديموغرافية)،
 -3الم�شكلة الغذائية -4 ،م�شكلة الوقود والخامات (الوقودية -الخاماتية) �أو الطاقة والموارد

(ال
يكولوجية) -6 ،م�شكلتا ا�ستيعاب الف�ضاء والمحيط العالمي
الطبيعية؛  -5الم�شكلة البيئية إ
َّ
(المائي).

وهنا �إثبات �آخر بطيف جديد ومنظور �إ�ض� � ��افي ،إلهمال ال�ص� � ��حة ورعايتها في فكر يهتم

والن�سان في كل مكان ،العمل �إذن هو« :الم�شكالت الكوكبية للع�صر و�إفريقيا».
بالمجتمع إ
قليميات البلدان النامية كلها يحمل �أي�ض � � �اً العنوان
 -2والعم� � ��ل الثاني المهتم
بكوكبيات و�إ
َّ
َّ

المـَعلمي المحوري نف�سه وهو «الم�شكالت الكوكبية للع�صر والبلدان النامية» توليفاً على هذه
الكتل� � ��ة �أو المجموعة من البلدان ،وهو من ت�أليف :و .ك .دريير ،ف� .آ .لو�س من �إ�ص� � ��دار دار
«المعرفة» (زنانيي) �ضمن �سل�سلة «الدولية» (ا ألممية) ،مو�سكو ،العدد  8لعام (1986م) ،ونجد

ِق�صاء وا�ستبعاداً للم�شكلة ال�صحية ورعايتها كوكبياً و�إقليمياً معاً ،في ظل التركيز
هنا
مجدداً �إ
َّ
ً
واالهتمام ب�سل�س� � ��لة من الم�ش� � ��كالت الكوكبية ا ألخرى التي تبدو وا�ضح ًة �ضمن عنوان ومحور

عموميات،
«خ�صو�ص� � ��ية الم�شكالت الكوكبية في البلدان النامية» (�ص )39 – 24كما يلي-1 :
ّ

 -2ديموغرافيا -3 ،غذاء -4 ،بيئة (�إيكولوجيا) -5 ،الطاقة -6 ،م�ش� � ��كلة درا�س� � ��ة وا�ستخدام
وا�س� � ��تثمار موارد المحيط العالمي -7 ،الف�ض� � ��اء وا�س� � ��تثماره تطبيقياً( :)12وال ح�ضور لل�صحة

ورعايتها هنا كما نالحظ.

هكذا يت�ض� � ��ح �أن الم�س�ألة ال�ص� � ��حية كوكبياً بو�صفها م�شكل ًة عالمية �شاملة ،ب�شرية -عامة،
وعلمية -عامة ،وكوكبية (بم�ستوى مقايي�س ومعايير كوكب ا ألر�ض �أو الكرة ا ألر�ضية) انح�صرت
في مرحلة الت�أ�سي�س واالنطالق تحديداً لدينا ولدى فرولوف -زغالدين في عملهما المر�صود

هنا من بدايات الثمانينيات ،وهذا ما يلزم التركيز عليه ال�س� � ��تثنائيةِ هاتَين الحالتَين في واقع
الحال الفكري لهذه الم�س�ألة حين الن�شوء والتبلور والن�ضوج:
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 -1ف .ف .زغالدين ،ي .ت .فرولوف في :الم�شكالت الكوكبية للع�صر :الجوانب العلمية
ف�سر ذلك بدور
واالجتماعية يُبديان اهتماماً وا�ض� � ��حاً ومتميزاً بهذه الم�س � � ��ألة� ،أنا من جهتي � أ ِّ
مفتَر�ض احتماالً لِفرولوف ألنه فيل�س� � ��وف بجذور اخت�صا�ص� � ��ية بيولوجية ،كما �أنه رئي�س لجنة
العلم والتقنية التابعة ألكاديمية العلوم ،وقد وردت «م�ش� � ��كلة ال�ص� � ��حة» -توثيقاً -في الف�ص� � ��ل
الثاني من الكتاب ،في الفقرة الثانية �ض� � ��من عناوين م�شتركة لمجموعة م�شكالت �أخرى وهي
والن�سان وم�ستقبل ُه» (�ص )129 – 116وردت
«نمو ال�سكان ،وم�شكلة ال�صحة؛ إ
توثيقاً كما ي�أتيّ :
معالَجات م�شكلة حماية ال�صحة (�أو الرعاية
ال�صحية) ما بين �صفحات ( ،)126 -123و�إليك
َّ
بع�ض ا ألجواء الملمو�سة مما ورد �ضمنَها في �شذرات:
َ
وال�سيما بت�أثير نمط
حدةً،
�صارت م�شكلة الرعاية ال�صحية �إحدى م�شكالت الع�صر ا ألكثر َّ
ّ
�سمى «�أمرا�ض الح�ضارة» التي
حياة النا�س في ظل الثورة العلمية -التقنية ،ويزداد انت�شار ما يُ َّ
تكون خطراً �أكيداً ا آلن في الم�س� � ��تقبل المنظور ،على الرغم من التقدم المح�سو�س في الطب
ّ

والرعاية ال�ص� � ��حية� ،إذ �إ َّن �إق�صاء الخطر ال يقت�صر على تطوير العلم الطبي وتطبيق الرعاية
الجراءات االجتماعية ،وفي البلدان النامية ،حيث
ال�ص� � ��حية ،بل يلزمه �أي�ضاً مركَّب ِ
وا�سع من إ
الحمى
�حية وتالحظ �أوبئ� � ��ة الكوليرا �أو
تعي�� � ��ش غالبية الب�ش� � ��رية ،ال تُتاح معايير الحياة ال�ص� � � ّ
َّ
و�أمرا�ض خطيرة �أخرى لي�س في مقدور الدول النامية ذاتياً بمفردِ ها �إبعادها بو�صفها ظواهر
خطرة� ،إذ يعوقها عن ذلك :التخلّف الموروث والمولَّد من اال�س� � ��تغالل اال�س� � ��تعماري و�أي�ض � � �اً
من اال�س� � ��تعمار الجديد (النيوكولونيالية) الذي يحفظ وي�صون العوائق والعاهات االجتماعية
وبعدئذ يُتا ِبعان :الطابع الكوكبي
القديمة البائدة ،ثم يورد الم�ؤلِّفان �إح�ص� � ��ائيات ثَ� � ��رة ومهمة،
ٍ
هو من عالئم ومز ّيات الن�ضال والكفاح �ضد ا ألمرا�ض المنت�شرة:الوبائية والمـُعدِ ية والطفيلية،
ال�صابات والعاهات
والتحذير منِ -
وعالج -ا ألمرا�ض ال�سرطانية وال َقلبية /الوعائية ،وكذلك إ
الجينيتيكية (الوالدية -الن�ش� � ��وئية ،)...و�أمرا�ض المن�ش � � �� أ الجينيتيك� � ��ي (الوراثي )...ال يجوز
تجا ُهل �أن م�ش� � ��كلة الرعاية ال�صحية ذات طابع كوكبي وتقت�ضي الم�شاركة في التعاون الدولي
الطبية والم�ستلزمات
لحلِّها ،وال يجوز الت�سامح �أو الت�سا ُهل مع الالم�ساواة في توزيع الم�ساعدة
َّ
الطبي(.)13
الطبية ،وفي الو�صول والنفاذ �إلى منجزات العلم
ّ
ال�صحية كوكبي ًة
كان هذا عن فرولوفوزغالدين؛ �أما تجربتي في ت�ص� � ��نيف م�شكلة الرعاية
ّ
في المرحلة نف�س� � ��ها من بداية الثمانينيات فقد قادت �إلى و�ضع الم�شكالت الكوكبية في �أربع
الن�س� � ��ان الم�س� � ��تقلة المحورية والمحرقية ،ومنها �أي�ضاً دارتا المجتمع
دارات كبرى منها دارة إ
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والعالقة بالطبيعة ،وفيها دارة رابعة ت�شمل �سائر الدارات معاً ،ومنها حماية ال�صحة ،مع عدد
كبير من الم�شكالت الكوكبية ا ألخرى ،وترتيبها رقمياً ( 16ال�صحة).
الجرائي بم�شكلة حماية ال�صحة بو�صفها م�شكلة كوكبية �ضمن عنوان
وجاء تعريفي ا أل َّولي إ
كتي ِب (ن�ش� � ��رة تعريفية)
عم و�أ�ش� � ��مل هو« :عر�ض موجز ألهم الم�ش� � ��كالت الكوكبية» جزءاً من ّ
�أ ّ

مطول بع�ش� � ��رات ال�صفحات «حول الم�شكالت الكوكبية لع�ص� � � ِ�رنا» كتبت ُه بالعربية مبا�شر ًة عام
َّ
ً
(1982م) في الغربة (جامعة مو�سكو الحكومية  ،)Mguاطلع عليه كثيرون هناك عربا ورو�ساً،
�سيما في ثمانينيات القرن الما�ضي ،ولكن الح�صول
ثم ن�شرتُه في دورياتِنا العربية وال�سورية وال ّ
وت�ضمنها كلها من�شوراً
على هذه الق�صة كامل ًة �أ�سهل ما يكون بالرجوع �إلى الكتاب الذي جمعها
َّ
عام (2003م) بعنوان«:العرب وعولميات الع�ص� � ��ر الراهن»؛ دم�شق ،طباعة خا�صة موجودة في
مكتبات ر�سمية كثيرة ،وجزئياً على مواقع �شبكية ،جاء في ال�صفحة ( )112من الكتاب ما ي�أتي
من مقتَطفات:
تمتاز م�ش� � ��كلة حماية ال�صحة ب�شدة التباين في خ�صائ�ص ظهورها في ا ألنظمة االجتماعية

المختلفة� ،إذ �إ َّن المجتمعات اال�شتراكية كانت ت�ؤ ِّمن الخدمات الطبية وال�صحية المجانية وبلغت
والمخت�صين فيه درجة عالية وكذلك
ن�سبة النفقات الحكومية على هذا القطاع وعدد العاملين
ّ
مخ�ص�صات التعليم والبحوث العلمية في هذا المجال � ،أ َّما في البلدان الر�أ�سمالية الغربية ف�إن
التطور كبير في المجال العلمي والتقني لحماية ال�صحة غير �أن العالقات االجتماعية القائمة
المكانات على نطاق وا�س� � ��ع في خدمة الجماهي� � ��ر كلها .وهناك حاجة
تع� � ��وق ا�س� � ��تخدام هذه إ
متزايدة مع مرور الزمن �إلى تعميق ديمقراطية الخدمات الطبية وربما تتجلى اال�س� � ��تقطابات
�ورها في هذا المجال ،وال�س� � � ّ�يما �أن نفقات العالج الطبي مرتفعة وباهظة
الطبقية ب�أجلى �ص� � � ِ
غالباً� .شهدت العقود ا ألخيرة تطوراً �سريعاً في مجال الرعاية ال�صحية في البلدان النامية �إال �أن
�سواء في عدد ا ألطباء وا ألخ�صائيين
ال�صناعية المتقدمة
الهوة ال تزال كبيرة بينها وبين البلدان ِّ
ً
�أم في عدد ا أل�س� � � ّ�رة مح�سوب ًة لكل فرد بالمتو�سط �أم في مجال التعليم والبحث الطبيين ،وعلى
العموم ف�إن البنية الهيكلية ا أل�سا�س� � ��ية للخدمات ال�ص� � ��حية ال تزال مفككة ومت�أخِّ رة عن العالم
الغربي ،يُ�ض� � ��اف �إلى ذلك م�ش� � ��كلة ت�س� � � ُّ�رب المخت�ص� � ��ين وهجرة ا ألدمغة �إلى الدول ال�صناعية
�لبية ،وتبلغ هذه الهجرة �سرع ًة وحجماً
قيا�سيين في قطاع االخت�صا�صات الطبية،
َّ
ب�آثارها ال�س� � � َّ
ففي �سورية مث ً
ال بلغت ن�سبة المهاجرين من ا ألطباء نحو ( )٪40في بداية ال�سبعينيات� .إن دور
الدولة الوطنية ح�س� � ��ا�س ومهم في مجال ت�أمين نظام الرعاية ال�ص� � ��حية وتطويره ،ويميل هذا
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الدور �إلى اال�شتداد عموماً في بلدان العالم الثالث .يمكن القول �إ َّن الب�شرية قد تجاوزت مرحلة
كثير من ا ألمرا�ض الخطيرة الوبائية ،وتحققت �إنجازات كبيرة في هذا ال�سبيل غير �أن المعركة

تنته تماماً بعد ،كما ن�ش�أت مجموعة من ا ألمرا�ض ...التي
مع المر�ض والموت غير الطبيعي لم ِ
تتطلب جهوداً وا�سعة وتن�سيقاً عالمياً مادياً وعلمياً لت�أمين نجاح �أكبر في مواجهتها ،كما ال تزال
بع�ض ا ألمرا�ض م�ستع�صي ًة على العالج حتى ا آلن(.)14

كان هذا عن ال�صحة وحمايتِها ورعايتها بو�صفها م�شكلة كوكبية عالمية �شاملة �أ�ص ً
ال حتى
ا آلن في كتلة �أو مجموعة �أو منظومة الم�شكالت الكوكبية للع�صر (العالمية ال�شاملة ،والب�شرية

لكن فاتحة الت�س� � ��عينيات �أن�ض� � ��جت ب�سرعة ون�شرت على العلن عالماً
العامة ،والعلمية العامة)َّ ،

العموميات العولمية قبل ظهور
جديداً هو العولمة مفهوماً وح�ض� � ��وراً وانت�شاراً ،وغلبت عليها
ّ
الت�شعبية التخ�ص�ص� � ��ية وبروزها الحقاً،
العولمات التف�ص� � ��يلية
وكنت �أر�صد ذلك كله بحيثياتهِ
ُ
َّ

�عت مفهوم الكوكب� � ��ة ومعنى العولمة
�حيح �أنني و�ض� � � ُ
التوثيقي� � ��ة عالمياً وعربياً � أ َّوالً ب� أ َّول .و�ص� � � ٌ
منظومة واحدة �إجمالية في حالتِها الن�شوئية االرتقائية
مقابل الم�ش� � ��كالت الكوكبية بو�ص� � ��فها
ٍ
التحولية بادئ ذي بدء ،وكذلك العولمة /الكوكبة التف�ص� � ��يلية الت�شعبية التخ�ص�صية مقابل �أي
ُّ

ونثرت هذه العولمات /الكوكبات
من الم�ش� � ��كالت الكوكبية الم�ص َّنفة لدي والمدرو�سة �أ�سا�ساً،
ُ
التحولية العملياتية على مدى الثمانينيات وبدايات الت�س� � ��عينيات قبل انت�ش� � ��ارها
�مياتِها
ّ
بم�س� � � ّ
و�إعالنها عالمياً وعربياً :بدءاً من �أوائل الت�سعينيات عالمياً و�أو�سطها المت�أخِّ رة عربياً .ويمكنك
توقُّع م�صير ال�صحة ورعايتها باتباع هذا المنطق والم�سار المبين:

الم�ش� � ��كلة ال�ص� � ��حية الكوكبية !الكوكبة �أو العولمة ال�ص� � ��حية !الكوكبة �أو العولمة

ال�صحية  -الوبائية (توثيقاً).

وبعيداً عن توثيق مواقع الربط ومواطنه لدي بين الم�شكالت الكوكبية ك ً
ال و�أجزاء وكوكَباتها
�ور ذلك فعلياً على �أر�ض الواقع الفكري العالمي
وعولماتها على مدى �أكثر من عقد قبل ح�ض� � � ِ

معمماً� ،س � � ��أختار توثيق لحظة انتقالية فارقة فح�س� � ��ب بين العولمة عالمياً ثم عربياً،
والعربي َّ
يت�ضمن الم�س�ألة ال�صحية الحالية
ن�ص توثيقي
والم�ش� � ��كلة الكوكبية وعولمتها �أو كوكبتها ،وفي ٍّ
ّ

�شارة �سريعة� ،إليك ه�ؤالء معاً �إذن:
ب�صورة ما و�إن يكن في �إ ٍ
ٍ
جاء تو�ضيح تكاف�ؤ العولمة والكوكبة لدينا ،و�أف�صح تو�ضيح لداللتهما لغوياً و�أبعد من ذلك،
وطرح بع�ض ا ألمثلة المحددة الملمو�س� � ��ة لهما ،وفي لحظة فارقة وت�أ�سي�س� � ��ية عربياً منت�صف
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�ور لنا بعنوان« :العالم النامي والنظام الدولي
الت�س� � ��عينيات بو�ص� � ��فها
ٍ
انطالقة �أولى في من�ش� � � ٍ
الجديد» /مجلة «ال�شهر» ،دم�شق ،ع ،29ت�شرين �أول 1995م� ،ص ،25 – 24وفيه منذ البداية:

«ت�ش� � ��مل عمليات العولمة (�أي �إك�ساب الظواهر طابعاً عالمياً) �أو الكوكبة (�إك�سابها طابعاً
كوكبياً ي�ش� � ��مل كوكب ا ألر�ض ككل) مجاالت كثيرة ومتنوعة منها :االقت�صاد ،والثقافة ،والحياة
االجتماعية� ...إلخ.

والتحوالت من م�ش� � ��كالت كوكبية (عالمية �شاملة) �إلى كوكَبات �أو
تابعت هذه التقابالت
ثم
ُ
ُّ
وبمنهجيات �صارمة �أي�ضاً في من�شور« :الكوكبة �أو العولمة :خطوات
بتعميق �إ�ض� � ��افي
عولمات
ٍ
ٍ

منهجية» في ملحق «ال�سفير» الثقافي في بيروت عام (1998م) ،ع 8059في  31تموز� ،ص،14
بع�ض نخبتِهم يُتابعون ويفهم� � ��ون العولمة ،وتجد هنا ربطاً
وقد �ص� � ��ار حينَها بع�� � ُ��ض العرب �أو ُ

�حية والوبائية -من جهة ،وم�شكالت ال�صحة والرعاية
مبيناً محكماً وحكيماً بين العولمة ال�ص� � � َّ

منظومة
والن�سان وم�شكالته وعولمتِه �ضمن
ال�صحية من جهة ثانية.وال �ضير من �إيرادِ ها هي إ
ٍ
من الم�ش� � ��كالت والعولمات التي ت�ستحق التذكير والتر�س� � ��يخ والتثبيت ،ومما ورد فيها توثيقاً:
«من �أ�ش� � ��كال ومظاهر الكوكبة (العولمة) ما ي�أتي :التكنولوجي� � ��ا والعلمية -التقنية؛ المعلومية
والعالمية؛ و�أي�ضاً :االقت�صادية،
والمعلوماتية...؛ كوكبة االت�ص� � ��االت (العولمة االت�ص� � ��الية)؛ إ

(اليكولوجية) ،والمواردي� � ��ة (المرتبطة بالطاقة
والثقافي� � ��ة ،والتربوية -ال�س� � ��لوكية ،والبيئي� � ��ة إ
والخامات والماء والغذاء) ،والحربية التدميرية ال�شاملة (كمونياً) ،والتح�ضيرية المدينية (بما

والوبائية� ...إلخ� ،إن
وال�ص����حية
في ذلك عولمة الطابع المديني المتكثِّف على كوكبنا)
ّ
ّ
الم�شكالت المرتبطة بالكوكبة (العولمة) هي تلك التي نالت ت�سمية الم�شكالت �أو المع�ضالت
هم هذه الم�ش� � ��كالت �أعمها :ق�ض� � ��ايا الطاقة والبيئة
الكوكبية (العولمية) ،وهنا تذكير ببع�ض � أ ّ
وال�صحة والرعاية ال�صح ّية ،...وم�شكالت
والثروات الطبيعية �إجماالً ،والغذاء وا ألمن الغذائي،
ّ
«الن�سان» والع�صر� ...إلخ»(.)15
إ

�حية وحماياتِها) والكوكبة �أو العولمة
تر�س� � ��خ الربط بين الم�شكالت الكوكبية (ومنها ال�ص� � � ّ
َّ
منهجية �أوثق في
ب�صورة
�حية والوبائية �ضمناً)
وبجالءٍ
ٍ
ٍ
من�شور ٍ
ٍ
تال دور ّياً عام (2000م)َ ،
(ال�ص� � � ّ

منهجية»؛
وو�ض� � ��وح بدءاً من العنوان« :الكوكبة (العولمة) والم�ش� � ��كالت الكوكبي� � ��ة :منطلقات
ّ

الن�ص
الي�ض� � ��احات في
مجلة «بل�س� � ��م» ،العدد  ،298ني�س� � ��ان 2000م�� � �� ،ص ،89 – 88وجاءت إ
ّ
الوا�ض� � ��ح بداه ًة وكما ي�أتي في �س� � ��ياق «تحديد الم�سائل الرئي�سية التي تفتقر �إلى
بعد العنوان
ِ
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ال�ش� � ��كالية الحالية ،ومنها :الم�شكالت الكوكبية :خ�صائ�صها
بحوث ودرا�س� � ��ات جادة في �إطار إ
وميزاتُها وت�صنيفاتها ،منذ العقود القليلة الما�ضية ثم الحقاً ،منهجيات التعامل معها؛ و�أي�ضاً:

�أ�شكال الكوكبة (�أو العولمة) ومظاهرها و�صلة ذلك الوطيدة ب�أ�شكال ومظاهر «ال ِّنظام العالمي
الجديد» ،وكذلك �صلتها بت�صنيف الم�شكالت الكوكبية (العولمية �أو م�شكالت الع�صر الكبرى)،

�إمكان درا�سة بع�ض مظاهر العولمة والتركيز عليها كحاالت».

مكوناً في كتا ِبنا
الحقاً جاء عنوان الف�صل الخام�س العولمة �صح ّي ًا ووبائ ّي ًا ب�صفتها جزءاً ّ

المعن� � � َ�ون :العولمة اجتماعياً :العولمة االجتماعي� � ��ة والمنظمات الدولية؛ دار المنارة ،بيروت/
دم�شق2003 ،م� ،ص ،)16(147 -121كما جاءت العولمة الوبائية مك ِّوناً ع�ضوياً وم�ضمونياً منذ
من�شورنا ا ألحدث في «ا أل�سبوع ا ألدبي» �إلكترونياً �شبكياً( )17في (2020 -9 -29م)
العنوان في
ِ

بم�سمى�« :سيميائيات كورونا والعولمة الوبائية (رمز ّيات)» (العدد .)1697
َّ

وورد ف� � ��ي كتاب� � ��ي« :العولم���ة االجتماعي���ة والمنظم���ات الدولية» ا�س� � ��م منظمة ال�ص� � ��حة

و�س� � ��واها في ف�ص� � ��ل دليل
العالمية � OMS/ WHOض� � ��من دليل منظمات الرعاية ال�ص� � ��حية ِ
النتاج
�أ�س� � ��ماء المنظمات ...الدولية ،الذي بد�أته بالحديث عن
«التوجه العالمي إ�لى تدويل إ
ُّ

االجتماعي ،»...وهو فَ�صل �سبق ن�شرهُ كام ً
ال في مجلة «درا�سات عربية» في بيروت ،ع ع – 8
عرف بهذه المنظمات
 ،9حزيران /تموز 1987م� ،ص ،)18(126 -104مع �إ ٍ
�شارة �إلى ٍ
كتاب كبير يُ ِّ

وبكثير من حيثياتها بتفا�صيل تمكن مراجعتُها فيه ح�سب ال�ضرورة وحين اللزوم.
ٍ

وال�س�ؤال الح�سا�س والمحرج المطروح ا آلن :ما عالقة كورونا وال�صحة بالف�ضاء وا�ستيعابه؟
�أو با أل�ص� � � ّ�ح :هل مِ ن عالقة؟ جوابي كان وا�ض� � ��حاً منذ البدايات وتوثيقياً �أوا�سط الثمانينيات
الجابة ال بد من �إيراد هذه الق�ص� � ��ة الق�ص� � ��يرة المبكِ رة والرائدة
وهنا في دم�ش� � ��ق ،لكن قبل إ
كنت � أ ّول َمن طرح م�س � � ��ألة
عالمياً :منذ بدايات الثمانينيات وفي معمعان انطالقة الكوكبيات ُ

ق�سمنا -ق�سم
تفاعل الم�ش� � ��كالت الكوكبية واقعياً وفكرياً ،وكانت
المعار�ضات لهذا �شديد ًة في ِ
َ

الفل�س� � ��فة لكليات العلوم الطبيعية في جامعة مو�سكو الر�سمية ،مما ا�ضطرني بعد المماحكات
قدم َ�سمويلوف �أعتى المعار�ضين
�إلى بع�ض التعديالت والتحويالت المحورية ،وحينها بالذات ّ
ر�سالته للدكتوراه الكبرى في هذا المو�ضوع بالذات وللمرة ا ألولى.

كما �أن البروفي�س� � ��ور الفيل�س� � ��وف �س� � ��ميرنوف الم�س � � ��ؤول في «�إينيون :المعه� � ��د ا ألكاديمي
ولية في
للمعلوم� � ��ات العلمي� � ��ة في العلوم المجتمعية» وقد ت�ش� � � َّ�رب بهذه الق�ص� � ��ة وبكتاباتي ا أل َّ
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خ�صو�ص� � ��ها بطرائق معلومة لي �صاغ بدوره كثيراً من تفاعلياتِنا وطروحاتِنا بتفا�صيلها المملَّة
ِ
�طلح
في مجموعة (الن�ش� � ��رة التعريفية) حملت � أ َّول مرة في
ِ
عنوان ٍ
كتي ٍب م�ص� � � َ
مقال �أو كتاب �أو ّ
الكوكبيات
الغلوبالي�ستيات؟ �إ َّنها
�سميها
غلوبالي�س������تيكا  globâluctukaفما هذه التي � أ ِّ
ّ
ّ
�أو العولميات �ش�ؤوناً وعلوماً ،بمعنى �أنها �ش�ؤون كوكبية عولمية مِ ن جهة ،وعلوم كوكبية عولمية
في � آ ٍن معاً ،وقد وردت كثيراً في ر�سالتي بالرو�سية منذ عام (1984م) ،وكذلك في تغطيتي لهذه
الر�س� � ��الة بالعربية (وردت مِ راراً) في من�شوري حول «الم�شكالت العالمية ال�شاملة» (الكوكبية)
ف� � ��ي مجلة درا�س� � ��ات عربية في بيروت ع� � ��ام (1986م) ،العددان  ،10/9تم� � ��وز� -آب 1986م،
�� � ��ص( ،)128 – 124وقد جاء في تعريفي للغلوبالي�س� � ��تيكا في هذه التغطية حين الحديث عن
درا�س� � ��ة م�شكالت كهذه «عبر مو�ش� � ��ور عالمي �ش� � ��امل (كوكبي) �أي من منظور الغلوبالي�ستيك»
وفي الحا�ش� � ��ية �أ�س� � ��فل ال�ص� � ��فحة التعريف ا آلتي« :غلوبالي�ستيكا» :كلمة م�س� � ��تحدثة في اللغة
الرو�سية عينها منذ عدة �سنوات وهي ترمز �إلى العلم الذي يهتم بدرا�سة العمليات الم�ستقبلية
والعالمية ال�شاملة (الكوكبية) ،قد ت�صح ترجمة الكلمة بــ«علم العمليات الكوكبية»( ،)19بعد هذه
التو�ضيحات حمل البروفي�سور �سميرنوف هذا العتاد كله و�أ�ضعافَه في �إ�سهامِ ه في المجموعة
(الن�ش� � ��رة التعريفية) التي حملت عنوان« :الم�شكلة البيئية في الغلوبالي�ستيكا المعا�صرة» ،كما
وتبعياتِها المتبادلة
حملت �إ�س� � ��هامه فيها �أي�ض � � �اً عنوان« :الم�ش� � ��كالت الكوكبية في ترابُطاتِها
ّ
ف� � ��ي ال�ص� � ��فحات ( ،)20(»)58 -47وكل هذا العتاد من غلوبالي�س� � ��تيات عنوان � � �اً ومن ترابطات
وتفاعليات داخ ً
ال في الم�ض� � ��مون ،وبهذا الو�ض� � ��وح ح�صل �أول مرة عملياً ،بعد �أن كان الو�صول
حملني �أنا ِوزر المواجهات والمماحكَات وحرق ا ألع�ص� � ��اب بدءاً من عام
�إلى هذه الم�آالت قد َّ
تدخل دولي عميق :مث ً
ال احتاج ا ألمر �إلى �إر�سال ف ّناني
(1983م) و�ص� � ��والً �إلى ن�شوء �ضرورات ُّ
�ش� � ��عب معروفين وم�شهورين ليو�ض� � ��حوا طرحي في ت�آثر وترابط وتفاعل الم�شكالت الكوكبية
والي�ضاحي في قاعات
ُ
تداخلياً منذ ذاك العام (1983م) ،ليعر�ض� � ��وا نق َدهم الالذع ال�س� � ��اخر إ
جامعة مو�س� � ��كو الر�سمية الكثيرة و�صاالتها لبيان ت�آثُر وترابط م�شكالت :التكنولوجيا والف�ضاء
والب ّث من مو�سكو �إلى �أقا�صي ال�شرق ا ألق�صى
والعالم،
واال ِّت�ص� � ��االت إ
ّ
وال�سيما حين االت�صال َ
قرب اليابان� -س� � ��اخالين وما �إليها وبالعك�س عبر ا ألقمار ال�ص� � ��ناعية حينَها ،من جهتي وبدي ً
ال
َ
لت الو�صول
من
المواجهات العقيمة الخاوية والدوغمائية في ظروف �س� � ��قيمة م�ش� � ��بوهة َّ
ف�ض ُ
َ
الكوكبيات منهجياً
وطابعها التكاملي المركَّب (التركُّبي)
�إلى هدفي عبر تو�ض� � ��يح م�ش� � ��تركات
َ
ّ
وفعلت ذلك حقاً وبالرو�سية مبا�شر ًة منذ بداية
دي االخت�صا�ص والعلمي -العام،
ُ
وتداخلي وتع ُّد ّ
ّ
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عام (1983م) بو�ص� � ��فه مدخ ً
ِكتاب حول �إحدى هذه الم�ش� � ��كالت الكوكبية -الطاقة والعالم
ال ل ٍ
رحم بين الطاقة والف�ضاء �أي�ضاً
النامي بالرو�س� � ��ية ،وجاء المدخل المنهجي
ٍ
بعنوان ذي �ص� � ��لةِ ٍ

وهو« :الطابع التركيبي المع َّقد لم�ش� � ��كالت الطاقة وا�ستيعاب الف�ضاء ودور العلم والتقنية في
حلِّها»؛ مجلة «الطاقة والتنمية» ،دم�ش� � ��ق ،ع  ،19حزيران 1986م� ،ص( ،)36 – 34في تعريبي
الذاتي لما كتبتُه �أجنبياً بالرو�سية من�شوراً مبا�شر ًة بعد عودتي �إلى دم�شق»(.)21

م� � ��ن المهم وال�ض� � ��روري جداً التنويه �إل� � ��ى �أن هذا المدخل المنهجي الطاقي /الف�ض� � ��ائي

ت�ض� � � َّ�من الحديث عن برامج «�إنتركو�سمو�س» الف�ض� � ��ائية بتعا ُونات �سوفييتية -ت�شيكو�سلوفاكية،
�فت �إلى ذلك ر�أي� � ��ي ا آلتي« :وقد يكون
وبلغاري� � ��ة ،وكوبية ،وفرن�س� � ��ية ،وهندية� ...إلخ ،و�أ�ض� � � ُ
ال�سوفييتي /ال�سوري في المرحلة القريبة القادمة».

وهنا بيت الق�ص� � ��يد �إذ ح�ص� � ��ل ذلك فع ً
ال بَعد حين ،بل � ُأعلِن عن الحدث م�سبقاً
م�ساء يوم
َ
ت�س� � ��ليمي المقال للمجلة .المهم في ا ألمر الذي يعيدنا �إلى نقطة انطالقنا :ما �ص� � ��لة كورونا
والفيرو�سات وا ألوبئة بالف�ضاء وا�ستيعابه وا�ستثماره؟

دت اهتمامي بالحدث حين وقبي� � ��ل وبَعد تحقيق التحليق
 الذي ح�ص� � ��ل تالياً �أنني �ص� � � َّ�ع ُي�ستحق
الم�ش� � ��ترك �إلى المحطة الف�ضائية ،وال�س� � � ّ�يما �أن ا�ستيعاب الف�ضاء بدوره مع الطاقة -
ُّ

بع�ضهم (فرولوفوزغالوين في هذه
كتاباً �أي�ض � � �اً بو�صفه م�ش� � ��كلة كوكبية مهمة حتى لو �أهملها ُ
وا�ستثناء) ،وهكذا
الحالة ،وللمفارقة العك�س� � ��ية بعك�س تركيزهم على الرعاية ال�صحية فرادى
ً
وال�سيما
ت�صب في كتاب ،ني ًة وق�صداً ،في جوارات الرحلة نف�سها،
ن�شرت �سل�سلة من المقاالت
ُ
ّ
ّ

حول تطبيقيات الف�ض� � ��اء ،ومن ذلك من�شور حول «مجاالت تطبيقية مختارة ال�ستثمار الف�ضاء»
وال�صناعة والت�صنيع� ...إلخ في ظروف الف�ضاء الخا�صة جداً:

�أن�صاف النواقل والبلورات عالية النقاوة -البينو�ستال �أو الفوالذ الرغوي ا ألمتن من الفوالذ
ومتعددة الت�شكُّالت المعا�صرة جداً
خف من الماء -الرولمانات الكروية الخفيفة
التقليدي وا أل ّ
ّ

والخارق� � ��ة في متانتِها ومز ّياتها ا ألخ� � ��رى ،و�أخيراً العقارات وا ألدوية والتجارب ال�ص� � ��يدالنية

الفادة منها للبحث عن حلول لوباء كورونا
طرح واقعيةِ إ
الطبية في الف�ضاء ،وهذه تقودنا �إلى ِ
اليدز
قدمتُه للبحث عن معالجة إ
الحالي -كوفيد  -19حتى في الف�ض� � ��اء ،عبر المثال ال� � ��ذي َّ
وفيرو�س� � ��ه المخيف ذلك الحين ،اقر� أ معي �إذن الوثيق َة ا آلتية في �س� � ��طور وفقرات من�شورة في
دور ّياتنا (جريدة ت�شرين في  23و1987/8/26م� ،ص:)8
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طبية
«من ٍ
جهة �أخرى ف�إن البيولوجيين وال�ص� � ��يدالنيين يحلمون بالح�ص� � ��ول على عقارات ّ
�ادات حيوية جديدة نوعياً ،ولهذا تجري تجارب م�س� � ��تمرة في الف�ضاء .نود �أن ن�شير في
وم�ض� � � ٍ
هذا الباب �إلى تلك التجربة الم�س� � � ّ�ماة «�إنترفيرون» ب�ش� � ��كل
جريت هذه التجربة؟
خا�ص ،متى � ُأ ِ
ّ
وما هي؟ في � 26أيار من عام (1980م) � ُأطلقت من االتحاد ال�سوفييتي �سفينة النقل الف�ضائية
المكون مِ ن قائد ال�س������فينة الطيار الف�ض������ائي
«�س������ويوز ـ  »36التي قادها الطاقم الدولي
َّ
ف .ن .كوبا�س� � ��وف ورائد الف�ض� � ��اء الباحث مواطن جمهورية هنغاريا ال�شعبية ب .فرق�ش ،وقد
بد� أ تنفيذ برنامج الدرا�س� � ��ات والتجارب العلمي� � ��ة بعد انتهاء �أعمال نقل الحمولة �إلى المحطة
والنترفيرون هو بروتين يظهر
المدارية «�س� � ��اليوت »6 -ب�إجراء تجربة «�إنترفيرون» المذكورة ،إ
الن�سان لدى �إ�ص� � ��ابته بالفيرو�س ،ويرتبط هذا البروتين بالمناعة الطبيعية للج�سم
في ج�س� � ��م إ
�ض� � ��د ا ألمرا�ض الفيرو�سية ،فهو يعوق تكاثر الفيرو�س وي�ص� � � ّ�عد مقاومة الج�سم للعدوى .وقد
النترفيرون بطريقة �صناعية � ،أ ّما ا ألطباء في�ستخدمونه ألغرا�ض
تعلَّم العلماء الح�ص� � ��ول على إ
عالجي� � ��ة وقائية ،وقد تناثرت تجربة �إنترفيرون �إلى ق�س� � ��مين :ف� � ��ي ا ألول ُدر�س ت�أثير عوامل
الن�س� � ��ان والبنية الخلوية ،وفي الق�سم
التحليق الف�ض� � ��ائي في ظهور هذا البروتين في ج�س� � ��م إ
و�ضح مدى ت�أثير �شروط التحليق الف�ضائي على عقار �إنترفيرون الم�ستح�ضر على هيئة
الثاني ّ
�أ�شكال دوائية .ويبدو �أن نتائج �أمثال هذه التجربة يمكن �أن تفتح �آفاقاً جديدة في مجال عالج
ا ألمرا�ض الفيرو�سية والتحذير �أو الوقاية منها ...وما دامت الفيرو�سات وا ألمرا�ض الفيرو�سية
تخ�ض� � ��ع للتجارب الف�ض� � ��ائية فلماذا ال يجري التركيز على التجارب الخا�ص� � ��ة بمر�ض فقدان
وال�سيما �أن م�س ِّبباته �أي�ضاً فيرو�سية؟»(.)22
(اليدز)
المناعة
المكت�سبة إ
َّ
َ
نف�سه ا آلن �أي�ضاً :ل َِم ال بالن�سبة �إلى وباء كورونا -كوفيد 19؟ وال�سيما
ن�ستطيع طرح ال�س�ؤال َ
تطورنا كثيراً مذ ذاك.
�أننا ّ

ون� � ��ورد ثُم َة �أن ا أل�س� � ��لحة النووية والكيميائي� � ��ة والجرثومية (البكتريولوجي� � ��ة) هي ا ألنواع
ال ألخطار �أ�س� � ��لحة التدمير ال�شامل ال�ش� � ��ائعة في العالم وا ألكثر انت�شاراً وح�ضوراً
ا ألكثر تمثي ً
في وقتنا الحالي .ولي مالحظة ا آلن على جدول مقالي هذا الم�س� � ��نود -بو�ص� � ��فها معطيات-
�إلى ق�س� � ��م الم�سائل الع�سكرية وق�ض� � ��ايا نزع ال�سالح «نوفو�ستي»� ،إذ جاءت ا أل�سلحة الجرثومية
(البكتريولوجي� � ��ة) تعريباً في �ص� � ��يغة وت�س� � ��مية «جرثومي� � ��ة (بيولوجية)» وهذا م� � ��ا يحتاج �إلى
التدقيق؛ كما � أ َّن م�ص� � ��طلح البيولوجية وا�س� � ��ع جداً ،وا ألقرب �إلى ال�صحة والتح ّديد الملمو�س
هنا هو :الميكروبيولوجية �أو الميكروبية لت�ض� � ��م �س� � ��ائر الميكروبات :الجراثيم والفيرو�س� � ��ات
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والفطريات ...وكان ب .د .تاراباييف في المعهد ا ألكاديمي «مي �إي مو» قد ر�س� � ��م في ورقتِه
المهمة جداً لم�ؤتمر دولي متخ�ص� � ���ص في مو�س� � ��كو عام (1979م) �آفاقاً متقدمة جداً أل�سلحة
الم�ستقبل الخطيرة.

�ض� � ��من ف�ص� � ��ل «العولمة �ص� � ��حياً ووبائياً» في كتا ِبنا ال� � ��وارد ذكره �آنفاً هن� � ��ا حول «العولمة
اجتماعياً »...مقاالت كثيرة:

اليدز؛ مجلة «الغد»،
 -1ا�س� � ��تمرت ا ألورك�س� � ��ترا في العزف :ال�سيا�س� � ��ة وال�ش� � ��عب وعدوى إ
دم�ش� � ��ق ،العدد  ،44 -43ت�ش� � ��رين الثاني /كانون ا ألول � ،1991ص ...17وهنا �أبعاد �سيا�س� � ��ية
�شعبية اجتماعية و�أبعد من ال�صحية الطّ بية فح�سب.

اليدز؛ مجلة «الغد» ،دم�شق ،العدد  ،62حزيران � ،1995ص :30والمو�ضوع
 -2اقت�صاديات إ
تب�صر ا ألبعاد الت�سيي�سية واالقت�صادية (مع �سابقهِ ) لِوباء كورونا  -كوفيد .19
يفيدنا ا آلن في ُّ

 -3ال�ص� � ��حة حجر الزاوي� � ��ة في التنمية االجتماعية« ...المجلة الطبية العربية» ،دم�ش� � ��ق،
العدد  ،127حزيران � ،1995ص.62 – 59
�حية ...مجلة «بل�س� � ��م» ،ع  ،246كانون ا ألول
 - 4واقع �أطفال العالم :جوانب تغذوية و�ص� � � ّ
� ،1995ص.27 -22

والمق� � ��االن ا ألخي� � ��ران من �أوراق منظمات دولية متخ�ص�ص� � ��ة �إلى القم� � ��ة العالمية للتنمية
االجتماعية في كوبنهاغن /الدانمرك بين � 12 – 6آذار  :1995ا ألولى ( 3هنا) من ورقة منظمة
ال�ص� � ��حة العالمية � WHOإلى القمة المذكورة ،والثانية ( 4هنا) من ورقة اليوني�سيف �إلى هذه
القمة .وت�ضمنت الورقة ا ألولى من منظمة ال�صحة �إح�صائيات وبيانات مهمة وكذلك تعريفات
ب ّناءة ومفيدة لمفهوم ال�ص� � ��حة (الذي يلقى اهتماماً تقليدياً من فل�سفة الطب وال�صحة) ،وفي
الورقة �إ�شارة �إلى مركزية ال�صحة في � أ ّي خطة للتنمية االجتماعية ،ور�سم لِخيارات م�ستقبلية
منها ما ي�أتي:

 -1التكامل بين ال�ص� � ��حة والتنمية الب�شرية في ال�سيا�سات ال�شعبية؛  -2ت�أكيد الم�ساواة في
�إمكانية الو�صول �إلى الخدمات ال�صحية؛  -3تح�سين وحماية ال�صحة؛  -4حل بع�ض الم�شكالت
ال�صحية الخا�صة وال�سيطرة عليها.
مِ ن مقتَرحاتي وت�صوراتي حول ال�صحة والطب والفكر الطبي علمياً فكرياً وعولمياً تجدر
�سواء في «�إ�ستراتيجية تطوير
ال�ش� � ��ارة خا�صة �إلى خواء ر�س� � ��مي عربي جامع في هذا المجال
إ
ً
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كتبت عنها
العلوم والتقانة في الوطن العربي» بو�ص� � ��فها � أ ّول عمل عربي نا�ضج ومتكامل (وقد
ُ
في ف�ص� � ��لية الكاتب الفل�سطيني ،ع  ،19ربيع 1990م) ،وكانت قد ظهرت عام (1987م)� ،أو في
ورقة «�آفاق البحث العلمي وق�ض� � ��اياه في الوطن العربي» من �إعداد وحدة ال�سيا�س� � ��ات العلمية
مقدمة لوزراء التعليم العالي والبحث
في مركز الدرا�سات والبحوث العلمية في دم�شق والورقة َّ
العلم� � ��ي العرب ف� � ��ي م�ؤتمرهم الرابع ف� � ��ي دم�ش� � ��ق (� 31 – 29آب 1989م) لتدخل في عداد
وعلومه
�أوراق الم�ؤتمر :في تلكما الورقتين على ال�س� � ��واء تغيب عربياً ال�صحة ورعايتها والطب
ُ
�شرت �إلى هذا �ص� � ��راح ًة في كتابي« :االتجاهات ا أل�سا�سية للثورة العلمية
والن�س� � ��ان!!
إ
(كنت � أ ُ
ُ
 التقنية» بعد مجاهدة ومتابعة ور�صد �صبور عالمياً وعربياً ألكت�شف �أن الرعاية ال�صحية هيال�ض� � ��افي  -االتجاهات ا أل�سا�س� � ��ية لــ«ث .ع .ت» ،و�سبق لذلك
المهم�ش ا ألكبر في هذا الحقل إ
َّ
آ
�أن قادني �إلى ر�سم معالم التقدم العلمي -التقني عالمياً و�فاق البحث العلمي عربياً مع تالفي
التوجهات التي تجابه البحوث العربية:
التق�ص� � ��يرات� -ص 112من كتا ِبنا هذا ،كما ي�أتي« :من
ُّ
(اليمونولوجيا) والطب الوقائي والطب االجتماعي ،وبحوث نظم الرعاية
تطوير علم المناعة إ
ال�صحية بهدف تفعيلها (وهنا تلتقي العلوم الطبية والعلوم االجتماعية في االتجاه نحو هدف
م�شترك)»(.)23

والمقاربات التي �أوردناه� � ��ا هنا جميعها في
وقد اجتمعت �س� � ��ائر الجوانب والمنظ� � ��ورات
َ
درا�ستِنا ا ألحدث على �أعتاب
وحواف نهاية عام ( )2019في ت�شرين �أول قبيل اكت�شاف و�إجهار
ّ
كورونا ـ  19مبا�ش� � ��رةً ،وفيها الجوانب الوبائية ال�ص� � ��حية عولمياً والجوانب ال�سو�س� � ��يو فل�سفية
الطبي� � ��ة وجوان� � ��ب
الهمال
بحثية تطويرية  R & Dوه� � ��ي مهتمة بالفكر
الطبي عل� � ��ى خالف إ
ّ
ّ
ّ
والتغييب عربياً لكل ما هو فل�س� � ��في ومنهجي ومعرفي (غنو�سيولوجي� /إب�ستمولوجي) في هذا
كلياً تقريباً بالتركيز الزائد عربياً على بع�ض
الحقل من العلوم والممار�سات والتطبيقات غياباً ّ
العلوم ا أل�سا�سية فكرياً فح�سب.

حملت الدرا�س� � ��ة عنوان «الفكر الطبي و�سو�سيوفل�سفة الطب» (وهي حالة ا�ستثنائية عربياً
والن�س� � ��ان والطب
وفعالة �أي�ض � � �اً مثال :نحن إ
ا آلن) ،واحت� � ��وت عناوين فرعية تف�ص� � ��يلية دالَّة ّ
والرعاية ال�ص� � ��حية (توثيقات) -فل�س� � ��فيات الطب ـ �سو�سيوفل�سفة ال�ص� � ��حة والرعاية ال�صحية
ثرة لجهودنا ومن�ش� � ��وراتِنا االبتكارية والمب ّك� � ��رة عالمياً وعربياً في مجال
إ
والن�س� � ��ان -توثيقات َّ
عقود خلت (بما فيها
والن�سان والرعاية والوبائيات ،على مدى
ٍ
عولميات /كوكبيات ال�ص� � ��حة إ
والن�سان»،
عولميات إ
الن�سان :مجلة الر�س� � ��الة ،دم�شق1998/11/10( ،م)« :الكوكبة /العولمة إ
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ال�ستراتيجية التنموية
وعالميات الرعاية ال�صحية ا ألولية والحماية من ا ألمرا�ض المزمنة في إ
النمائ� � ��ي الرابع لهيئة ا ألمم المتحدة (2000 -1991م) ،وذلك بو�ض� � ��عِ ها في
العالمي� � ��ة للعقد إ
وال�سيما �ض� � ��من العولمة اجتماعياً وما فيها من عولمة تنظيمية
� ُأطرنا وت�ص� � ��نيفاتِنا العولمية،
ّ
مما ورد توثيق ُه هنا
هيكلية وعولمة اجتماعية مبا�شر ًة �ضمناً �أي�ضاً (في كتابي المتخ�ص�ص بها ّ
�سياقياً) مع العولمة ال�صحية والوبائية ككل فيه.
درا�ستي «الفكر الطبي و�سو�سيو فل�سفة الطب ،من�شورة في الدورية ال�شهرية «ا ألدب العلمي»
وباء �شام ً
ال
ع ،74ت�ش� � ��رين �أول2019 ،م� ،ص ،25 – 6و�أزعم � أ َّن �ص� � ��دورها قبيل الوباء ال�صائر ً
�أو جائح ًة
ووباء عولمياً -بانديميك  pandemicالحقاً� -أقول �إ َّن �صدورها كان ذا دور ي�صعب
ً
تجاهله حين ر�ص� � ��د مجريات ا ألمور تالياً لدينا من تنظيم وح�سن تدبير وتكوين فريق �أو فرق
عمل تع ُّددية االخت�صا�ص والقطاعات وا ألطياف إلنجاح المواجهة ،و�أورد توثيقاً ما ي�شي بهذه
مرجعيات عالمية« :ثم َة نموذج مفيد في فهم
ال�صحة من
ا ألجواء في خ�صو�ص �سو�سيوفل�سفة
ّ
ّ

نظام الرعاية ال�ص� � ��حية على م�ستوى مجتمع كامل وكبير في دولة عظمى مما ي�ستدعي تعاون
واالخت�صا�صيين في ميادين كثيرة متنوعة في تظاهرة (فَزعة)
عدد كبير من االخت�صا�ص� � ��ات
ّ
مي� � ��زو علمية وميزو علمائية (ميزو عندنا هي بمعنى بين وبينية � -إي�ض� � ��احي ا آلن م .ن)،
�أو كما ورد في العرو�ض :من ال�ض� � ��روري ا�ستخدام طرائق مختلفة لدرا�سة ال�صحة المجتمعية
ورعايتها ،ومكاملة هذه الطرائق تتطلب ب�إلحاح تن�س� � ��يق ال�ش� � ��روط والظروف النظرية لعلماء
اخت�صا�صات كثيرة مثل :علماء ال�ص� � ��حة (والنظافة) ،والبيولوجيين ،والفيزيولوجيين ،وعلماء
والح�صائيين ،وعلماء االجتماع ،واالقت�صاديين،
(النا�سيين) ،إ
�حات ،وا ألنثروبولوجيين إ
الم�ص� � � ّ
()24
وعلماء النف�س ،والحقوقيين ،والفال�سفة وغيرهم. »...
حياً وعمالنياً �أي�ضاً ل�سل�س� � ��لة من منهجيتي المن�شورة على مدى �أعوام
هنا تجد تج�س� � ��يداً ّ
وعقود في خ�ص� � ��و�ص التركُّبية والت�ش� � ��اركية وعبر -االخت�صا�صية (التي �سرت خط�ً أ في وعينا
المت�س� � � ِّ�رع عل� � ��ى �أنها «عب� � ��ر -مناهجية») �أو ما �س� � � َّ�ميناه تنويع � � �اً :بين -اخت�صا�ص� � ��ية (ميزو-
وتداخلية االخت�صا�ص.
وتعددية ـ اخت�صا�صية� ،أو بتعبير �آخر :تع ُّددية
اخت�صا�صية)
ُ
ّ

وكان �آخر ما ُح ّرر من من�ش� � ��وراتي في هذا الحقل حالياً هو�« :سيميائيات كورونا والعولمة
الوبائية (رمزيات)» في ا أل�سبوع ا ألدبي ،في (2020/9/27م) ،ع .)25(1697
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الهوام�ش
الن�سانية �إلى �أين؟ مجلة الفكر العربي ،العدد العا�شر ،ال�سنة ا ألولى15 ،
( -)1د .ق�س� � ��طنطين زريق :الح�ضارة إ
�آذار 15 ،ني�سان� ،1979 ،ص.56 -51
( -)2ف .ف .زغالدين� ،إ .ت.فرولوف :الم�ش� � ��كالت الكوكبية لع�صرنا :النواحي العلمية واالجتماعية ،مو�سكو،
دار العالقات الدولية.1981 ،

ع�صرنا؛ مو�سكو ،دار مي�صل ،الفكر.1981 ،
( -)3الم�شكالت الكوكبية في
ِ
ع�صرنا :نقد النظريات البرجوازية؛ مو�سكو ،دار مي�صل ،الفكر.1982 ،
( -)4غ� .س .خوزين :الم�شكالت الكوكبية ِل ِ
النترنت في موقع حكمة �شبكياً.
( -)5الفكر العربي ،بيروت ،ع .1989 ،57وكذلك على إ
( -)6درا�سات عربية ،بيروت ،العددان التا�سع والعا�شر ،1986 ،ف�صلية العلوم االجتماعية ،الكويت ،خريف .1987
( -)7جيل الثورة ،دم�شق ،ع.1987 ،3
( -)8الفكر العربي ،بيروت ،ع.1989 ،55
( -)9دورية ا أل�سبوع ا ألدبي (اتحاد الكتاب العرب) ،دم�شق ،ع.1986 ،16
( -)10المعرفة؛ دم�شق ،العدد.1988 ،311 – 310

( -)11غ� .س .خوزين ،الم�شكالت الكوكبية للع�صر و�إفريقيا؛ دار «العلم» (نا�ؤوكا) ،مو�سكو.1983 ،

( -)12و .ك .دريي� � ��رَ ،ف� .آ .لو�س ،الم�ش� � ��كالت الكوكبية للع�ص� � ��ر والبلدان النامي� � ��ة؛ دار «المعرفة» (زنانيي)،
ال�سل�سلة ا ألممية (الدولية)/ميجدونا رودينَا ،مو�سكو ،ع.1986 /8
( -)13ف .ف .زغالدين ،ي .ت .فرولوف ،الم�شكالت الكوكبية للع�صر :الجوانب العلمية واالجتماعية؛ مو�سكو،
دار العالقات الدولية ،1981 ،م�شكلة الرعاية ال�صحية� ،ص.126 – 123
( -)14العرب وعولميات الع�صر الراهن؛ دم�شق ،2003 ،طباعة خا�صة� ،ص :112يوجد الكتاب في مكتبات ر�سمية
�سورية ،وبع�ض المكتبات العربية والعالمية ،وعلى ال�شبكة الدولية ،أ
المازون ،وعليها تعريفات به �أي�ضاً.

( -)15الكوكب� � ��ة �أو العولمة :خطوات منهجية؛ ج .ال�س� � ��فير الثقافي ،بيروت ،الجمعة ،ع 31 ،8059تموز ،1998
�ص14؛ راجع �أي�ض � � �اً كتاباً (كت ِّيباً) لي هو :العولمة (الكوكبة) :وجوهها و�أبعادها؛ مطبعة اليازجي ،دم�ش� � ��ق،
.18 -14 ،1999
�حياً ووبائياً ،الف�صل الخام�س في كتابي العولمة اجتماعياً :العولمة االجتماعية والمنظمات
( -)16العولمة �ص� � � ّ
الدولية ،دار المنارة.2003 ،
(رمز ّيات)؛ «ا أل�س� � ��بوع ا ألدبي» (اتحاد الكتاب العرب) ،دم�ش� � ��ق،
(� -)17س� � ��يميائيات كورون� � ��ا والعولمة الوبائية َ
� ،2020/9/29شبكياً � -إلكترونياً ،ع .1697

( -)18دليل المنظمات الدولية ،مجلة «درا�سات عربية» ،بيروت ،العددان  ،9- 8حزيران ،تموز � ،1987ص.126-104
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( -)19الطابع المتناق�ض للم�شكالت العالمية ال�شاملة في البلدان النامية في ظروف التقدم العلمي /التقني...
مجلة درا�سات عربية ،بيروت ،العددان التا�سع والعا�شر ،تموز� -آب� ،1986 ،ص.128-124
(� -)20س .ن� .س� � ��ميرنوف ،الم�ش� � ��كالت الكوكبي� � ��ة في تَرابطها وتبعيته� � ��ا المتبادلة؛ من مجموعة :الم�ش� � ��كلة
�تيات /الكوكبيات) المعا�ص� � ��رة؛ دار ن�ش� � ��ر زنانِيي
إ
اليكولوجي� � ��ة (البيئية) في الغلوبالي�س� � ��تيكا (الغلوبالي�س� � � ّ
(المعرفة) ،مو�سكو ،بالرو�سية� ،ضمن �سل�سلة «الفل�سفة» ،ع ،1985 ،4في ال�صفحات .58 – 47
( -)21الطابع التركيبي المع ّقد لم�ش� � ��كالت الطاقة وا�س� � ��تيعاب الف�ض� � ��اء ودور العلم والتقنية في حلها ،مجلة
«الطاقة والتنمية» ،دم�شق ،ع ،19حزيران � ،1986ص.36 – 34

والعالم النامي ،دم�ش� � ��ق ،دار ال�ش� � ��ام القديمة
( -)22انظر �أي�ض � � �اً �ص 126ــ  127في كتابي :الطاقة والف�ض� � ��اء
َ
للترجمة والطباعة والن�شر والتوزيع2000 ،م ،ط� ،1ص 114و�ص.127 – 126

( -)23ورقة لي بعنوان «�آفاق البحث العلمي العربي في �ض� � ��وء االتجاهات ا أل�سا�س� � ��ية للتقدم العلمي -التقني
النماء العربي،
المعا�ص� � ��ر» ــ ندوة «العالقة بين التعليم العالي والبح� � ��ث العلمي في الوطن العربي» ،معهد إ
 ،8-7كانون ا ألول ،1998 ،فندق الكارلتون ـــ بيروت :الجل�س� � ��ة الرابعة /اليوم الثاني ،و�س� � ��تجد ذلك الحقاً
ف� � ��ي مجلة الفكر العربي خري� � ��ف  1999في العدد � :98آفاق البحث العلمي العربي في �ض� � ��وء االتجاهات
ا أل�سا�سية للتقدم العلمي /التقني المعا�صر� ،ص ،104 -79و�أي�ضاً« :حول �آفاق البحث العلمي العربي ،مجلة
«التعريب» ،دم�شق ،ع  ،18كانون ا ألول� ،1999 ،ص.»221-213
( -)24الفكر الطبي و�سو�س� � ��يو فل�س� � ��فة الطب ،مجلة ا ألدب العلمي ،جامعة دم�شق ،ع ،74ت�شرين ا ألول،2019 ،
�ص.25 -6
(� -)25س� � ��يميائيات كورون� � ��ا والعولم� � ��ة الوبائي� � ��ة (رمز ّي� � ��ات) ،دورية ا أل�س� � ��بوع ا ألدبي ،اتحاد الكت� � ��اب العرب،
 ،2020/9/27ع� ،1697ص� 11شبكياً� /إلكترونياً.
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آ�فاق المعرفة

تيريي ريبول:
خمت�صر تاريخ الثنوية وما هي عليه اليوم

()1

ترجمة :د .محمد �أحمد طجو

المر بحقيقة �شبه م ؤ�كدة ،ناجمة عن البحوث التي �أجراها علماء أ
يتعلّق أ
النثروبولوجيا
وم ��ا قب ��ل التاري ��خ :غذى النا� ��س ،مهما كان ��ت المنطقة الجغرافي ��ة التي ينتم ��ون إ�ليها ومنذ
�آالف ال�سنين( ،)2م�شاعر دينية وروحانية بت�شابه مذهل .ف إ�ذا كانت �أ�شكال أ
الديان القديمة هذه
الم ��ر في كثير م ��ن أ
(كان أ
بالحيائية  )3()animismeقد تنوعت وفق منطقتهم
الحيان يتعلق إ

ال�سا�س ��ية التي هي لي�س ��ت �أ�ص ��ل أ
الجغرافي ��ة ،ف إ�نه ��ا ُبنيت انطالق ًا من بع�ض المبادئ أ
الديان
المعا�صرة فح�سب ،بل على وجه الخ�صو�ص �أ�صل الثنوية بو�صفها فل�سفة .المق�صود على وجه
الخ�ص ��و�ص خلود الروح ،وتفردها ،وال اختزاليتها بالن�س ��بة إ�لى المادة ،و إ�مكان توا�ص ��ل �أرواح
الموتى مع �أرواح أ
الحياء ،وتكوين �أ�سباب ألحداث طبيعية.

تطورت هذه الديانات البدائية التي تو�صف ب�أنها من النمط ال�شاماني( )4ب�شكل مثير للده�شة،
ومتزامن في كوكبنا ب�أ�س� � ��ره� :أ�س� � ��تراليا ،و�إفريقيا ،و�أمريكا ،و�أوقيانو�سيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا .لذلك
يمكنن� � ��ا �أن نفتر�ض �أن هذه ا ألديان البدائية و�أ�س�س� � ��ها الميتافيزيقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلم

للن�سان العاقل  .Homos sapiensوبعك�س ا ألنواع الحيوانية ا ألخرى ،منحت
النف�س ا أل�سا�س� � ��ي إ
عملي ٌة تطورية طويلة دماغُنا القدرة المعرفية الكافية البتداع �أنظمة دينية تربط كل فرد بهذا
الكون الوا�س� � ��ع الذي ال نفقه فيه �ش� � ��يئاً .وقد بُنيت ا ألديان العظيمة الحالية نف�س� � ��ها على هذه

المعتقدات ا أل�سا�س� � ��ية النابعة من ا ألديان ا ألولى .ونتج عن ذلك نظريات الهوتية معقدة يمكن
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�أن تختل� � ��ف في الظاهر ولكنها تعتمد في نهاي� � ��ة المطاف على القناعات الميتافيزيقية عينها.
كان يمكن لحجم ا ألر�ض �أن يكون م�س� � ��اوياً لحجم ال�ش� � ��م�س ،وكان يمكن لعدد ا ألديان �أن يكون
�أكثر �أهمية ،ولكن كل ذلك اعتمد على معتقدات �أ�سا�س� � ��ية متطابقة ،ربما ب�سبب قدرات الدماغ
الن�سان العاقل ب�شكل طبيعي
الب�ش� � ��ري المعرفية نف�سها وا أل�سئلة /ا ألجوبة نف�سها التي يق ّدمها إ
في مواجهة لغز هذا العالم� .إن الدين والثنوية التي ترتبط به ب�شكل غير قابل لالنف�صال ،مثلما
و�ضح ذلك بلوم  )2007 ،2005( Bloomب�شكل جيد للغاية ،لي�س �أمراً عار�ضاً ،و�شذوذاً معرفياً
�أو معجزة ثقافية ،و�إنما نتاجاً �ضرورياً م�ؤكداً لنظامنا المعرفي ،وهذا هو �سبب عالميته.
حدث في �س� � ��ياق تاريخنا الفكري ،على الرغم من كل �ش� � ��يء ،منعطف حقيقي خالل الع�صور
اليونانية القديمة .وال جرم �أن الفال�س� � ��فة اليونانيين لم ي�ضربوا �صفحاً عن هذا الما�ضي الحياتي
وتفح�صها بدقة ا�ستناداً �إلى العقل .ينتج
الم�ش� � ��ترك ،لكنهم طرحوا �إمكان �س�ؤال هذه المعتقدات،
ّ
عن ذلك التعار�ض أ
الول والوا�ضح بين المدافعين عن ثنوية قوية (�أفالطون ،وبدرجة �أقل� ،أر�سطو)
والمدافعين عن �شكل �أ�سا�سي من �أ�شكال الفيزياوية (طالي�س  Thalèsو�أناك�سيماندر Anaximandre
في مرحة �أولى ،ثم �أبيقور  picure Éوديموقريط�س  Démocriteبالن�سبة �إلى �أكثرهم �شهرة).
ال جرم �أنن� � ��ا نجد في محاورة في� � ��دون  Phédonألفالطون
ت�أ�سي�س � � �اً لمفهوم الروح الذي �أثّر ب�شكل نهائي في تاريخ ثقافتنا
ا�ستمر الالهوتيون ،في جداالت معقدة
ودياناتنا الحالية حتى لو
َّ
وغام�ض� � ��ة ،في مناق�شة م�س�ألة خلود الروح و�إمكان الحفاظ على
العالقة بين الروح والج�سد .يرى �أفالطون �أن الروح ت�شكّل الجزء
ا ألكثر نب ً
ال في كل فرد ،و�أنها حبي�س� � ��ة الج�سد .وعلى الرغم من
�أنها حبي�س� � ��ة لهذا الج�سد ،ف�إنها تتل ّقى معلومات ترد من الخارج
من خالل هذا الج�س� � ��د نف�سه ،وال �سيما من خالل حوا�سنا .لكن
�أفالطون
حوا�سنا تبلغنا بظاهر ا أل�شياء فح�سب ،وال تخبرنا �أبداً بما نطلق
تعب� � ��ر عنه مجازياً
علي� � ��ه اليوم ا�س� � ��م جوهرها .وهذا بالطبع ما ّ
�أ�س� � ��طورة الكهف .بطريقة ما ،تكافح الروح للهروب من الج�س� � ��د من �أجل �إدراك الحقائق غير
الملمو�س������ة ،وجمال الواقع المجرد الذي ال نراه( .)5والمق�صود ا أل�شكال ا ألفالطونية،
�أو جوهر ا أل�شياء.

الـعــدد � 690آذار 2021

255

تييري ريبول :مخت�صر تاريخ الثنوية وما هي عليه اليوم

الروح خالدة بالن�س� � ��بة �إلى �أفالطون .ففي الموت ،يحدث انف�ص� � ��ال بين الروح والج�س� � ��د،
ويمكن �أن ت�س� � ��تقر الروح في �أج�ساد �أخرى .وال جرم �أن �أفالطون قد ت�أثر با أل�ساطير ال�شرقية

وبمعتقداتها المتعلقة بتنا�سخ ا ألرواح .و�إنه لمن الم�ؤكد �أنه ال يوجد اليوم �أي �أتباع أ
للفالطونية
طالما �أنها تنطوي على �أمور م�س� � ��تبعدة ومفككة .ومن هذه ا ألمور ،ينبغي لنا �أن ن�شير �إلى لغز
اتحاد الروح والج�س� � ��د .كيف ولماذا تتحد روح معينة مع ج�س� � ��د م� � ��ا وفي �أي وقت؟ لنالحظ،
بالمنا�سبة� ،أن هذا ال�س�ؤال قد �شغل وما زال ي�شغل علماء الالهوت وا ألخالقيين الذين يتناف�سون

لتحديد الوقت الذي يزود الجنين فيه بالروح(.)6

طور �أر�سطو مفهوماً للروح والج�سد يقترب ب�شكل ملحوظ من بع�ض الت�صورات الفيزياوية
المعا�ص� � ��رة بمعنى �أنه يت�ص� � ��ور الروح مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالج�س� � ��د ،ب� � ��ل تابعة له .ويمكن

االعتقاد� ،إلى �أق�ص� � ��ى حد� ،أن الروح بالن�سبة �إلى �أر�سطو هي في الواقع خا�صة الج�سد ،و�أنها
يكونان باتحادهما وحدة تامة.
تج�س� � ��د بذلك م�سبقاً �أ�شكاالً معا�صرة للثنوية .فالروح والج�سد ّ
ومع ذلك ،يبقى �أر�سطو ثنوياً ألنه يميز كثيراً من الخ�صائ�ص المادية والخ�صائ�ص غير المادية
لدى كل فرد.

ثم ربما �أكثر من �أر�س� � ��طو ،الت�صورات الدينية للروح على الرغم
حدد �أفالطون جيداً ،ومن ّ
من �أن الالهوت الم�س� � ��يحي يقر بتق�سيم ثالثي يف�ضي �إلى التمييز بين الروح والعقل والج�سد.

كثير من التناق�ض� � ��ات والخالفات الداخلية التي تركت �أثرها في التاريخ الم�سيحي كله،
فبعد ٍ
ظه� � ��ر مفهوم الروح الذي ال يزال ي�ؤثر ب�ش� � ��كل الفت للنظر في معظم الغربيين ،وي�ش� � ��مل ذلك
ع� � ��دداً من الملحدين �أو الال�أدريين .و�أ�ص� � ��ل الروح �إلهي .فهي انبثاق مبا�ش� � ��ر من اهلل ،ولكنها
اللهُ � آ َد َم ُت َراب ًا ِمنَ َأ
���م َة
ت�ش� � ��كل وحدة قوية مع الج�س� � ��دَ « :و َج َب َل ال ّ َر ُّب ِ إ
ال ْر ِ�ضَ ،و َنفَخَ ِفي �َأن ِْف ِه ن ََ�س َ
يكونان وحدة فال ينف�ص� �ل��ان �إال
َح َي ٍاةَ .ف َ�ص���ا َر � آ َد ُم َنفْ �س��� ًا َح ّ َيةً»( .تك  .)7 :2والروح والج�س� � ��د ّ
في الموت .و�س� � ��وف ي ّتحدان مرة �أخرى ،وي�س� � ��تعيدان تمامهما الروحي الج�سدي حين القيامة
(ولي�س حين تنا�س� � ��خ ا ألرواح) .ونالحظ هنا �أن ا ألر�س� � ��طية التي رددها القدي�س توما ا ألكويني

 Thomas d'Aquinتفوقت في نهاية المطاف على المفاهيم ا ألفالطونية .ومهما كان ر�أينا في
المقترحات التي ال ت�ستند �إلى �أي �شيء ملمو�س و�إنما بب�ساطة �إلى تف�سير الن�صو�ص المقد�سة،
ف�إنها ال ت�شكل �أ�سا�ساً �ضمنياً لمعتقدات �أو مفاهيم �أثرت ت�أثيراً كبيراً في ديكارت ،Descartes
م�ؤ�س�س الثنوية.
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ُ�أ ُ�س�س الثنوية المعا�صرة :ثنوية الجواهر الديكارتية

ينبغي ،لفهم �أعمال ديكارت (� ،)1650-1596أن ن�ض� � ��عها
في �سياقها التاريخي ،الذي يختلف اختالفاً كلياً عن ال�سياق
الذي �أنتج الفل�س� � ��فة اليونانية �أو الديان� � ��ات التوحيدية .ففي
القرن الثامن ع�شر ،حققت العلوم ،وال �سيما الفيزياء ،تقدماً
كبيراً .ون�ست�ش� � ��ف �إم� � ��كان وجود تف�س� � ��ير ميكانيكي للعالم(.)7
يرى ديكارت ،مثل نيوتن � ،Newtonأن قوى ميكانيكية� ،إلهية
ا أل�ص� � ��ل على ا ألرجح ،تتحكم بالكون ،ولكن الذكاء الب�ش� � ��ري
يمكن �أن يو�ضحها ب�إ�شراك الريا�ضيات والمالحظة والتجريب
ديكارت
ب�ش� � ��كل �صارم .وقد تال�شت ب�شكل تدريجي للغاية التف�سيرات
الدينية والعقالنية التي تلج� أ �إلى قوى غير مادية وغام�ض� � ��ة
وغير قابلة للتكميم وللتحديد فيزيائياً ،و�أف�س� � ��حت المجال للتف�سيرات الميكانيكية للعالم .وقد
غير ب�شكل نهائي وب�سرعة كبيرة وجه الب�شرية .فديكارت مدافع
�شهدت التقانة انفجاراً جذرياً َّ
متحم�س عن الميكانيكية ،ويع ّد �أن الج�سم �أ�شبه ب�آلة ،وب�إن�سان �آلي يمكن ا�ستك�شاف طرق عمله
و�أدائه ،بالطريقة نف�سها التي يمكننا فيها فهم كيفية عمل القوى الفيزيائية والمادية في عالمنا.
الن�س� � ��ان قد ُزود بج�س� � ��د ،ف�إنه ُزود �أي�ضاً بروح تتفاعل مع هذا الج�سد وتحركه.
ولكن �إذا كان إ
�إن المقاربة الميكانيكية والعلمية ال يمكنها �س� � ��وى فهم العالم المادي .و�أما العالم الروحي� ،أي
الروح ،في�شكل عالماً محجوباً ال يمكن ألي علم التو�صل �إلى ا�ستك�شافه حقاً وحقيقة.
نذكر هنا ب�ش� � ��كل م�ص� � ��طنع بما قاد ديكارت �إلى التفريق ب�ش� � ��كل ج� � ��ذري بين جوهرين،
ثم
متمايزين تمايزاً �أ�سا�س� � ��ياً ،ومكونين لكل �إن�سان :الجوهر الممتد (الج�سد� ،أي المادة ،ومن ّ

دماغنا) ،والجوهر المفكر (الروح �أو العقل وفق المفردات ا ألكثر معا�ص� � ��رة) .وهذا هو ال�شكل
ا ألكثر جذرية للثنوية :ثنوية الجواهر(.)8
يه� � ��دف ديكارت �إل� � ��ى �إثبات وجود هذين الكيانين من دون اال�س� � ��تناد �إلى �أي افترا�ض� � ��ات
دينية �أو روحانية م�س� � ��بقة .يتعلق ا ألمر ب�إثبات (بالمعنى المنطقي-الريا�ضي للم�صطلح) ولي�س

القرار ب�ص� � ��حة الثنوية .وهكذا يدخل
ببره� � ��ان تجريبي .فالعقل وال�ش� � ��ك يجب �أن ي�ؤ ِّديا �إلى إ
ديكارت ب�ش� � ��كل نهائي ع�ص� � ��ر الحداثة ،راف�ض � � �اً تبني المقاربة الميتافيزيقية التي ت�ستند �إلى
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اللهي فح�سب .ويج�سد مقدماً ،بطريقة ما ،من خالل براعة منطقه و�شكله
الحد�س �أو الوحي إ
اال�ستداللي ،الفل�سفة التحليلية وفل�سفة العقل المعا�صرتين.

حجتين رئي�س� � ��تين :حجة ا�س� � ��تحالة انق�سام الروح ،والحجة
بنى ديكارت �إثباته انطالقاً من َّ
الناجمة عن ال�ش� � ��ك الديكارتي .يمكن عر�ض حجة ا�ستحالة انق�س� � ��ام الروح بالطريقة ا آلتية:

الن�سان،
يمكن دائماً تق�سيم الكائن المادي .يمكننا ،على �سبيل المثال ،تحديد �أجزاء من ج�سم إ
والف�صل بينها كما هو ا ألمر في �أي كائن مادي .وبالمقابل ،ال يمكن الف�صل بين �أي �أجزاء في

تكون كلاّ ً غير قابل للق�سمة .فما �أنا عليه� ،أي تميزي بو�صفي فرداً ،لي�س مكوناً
الروح .فالروح ّ
ثم من نف�سي .ي�ستند ديكارت هنا �إلى
من �أجزاء .وال يمكن �أن يكون هناك �أجزاء من الروح ،ومن َّ

حد�س �شائع على نطاق وا�سع ،يقول :ما �أنا عليه� ،أبقى عليه على الرغم من الوقت الذي يمر،
تكون كتلة واحدة ،وكياناً ثابتاً غير قابل للق�سمة� .سوف نرى الحقاً �أن هذا االعتقاد،
وهذه ا ألنا ّ

على الرغم من قوته� ،أقل ر�س� � ��وخاً بكثير مما نتخيل .ويخل�ص ديكارت ،بناء على حجة قابلية
المادة للق�س� � ��مة وا�ستحالة انق�سام الروح� ،إلى �أنه ال يمكن للج�سد والروح �أن يكونا من الطبيعة

نف�س� � ��ها .فهذان الكيانان متمايزان �أنطولوجياً .تقوم قوة ه� � ��ذه الحجة على مبد� أ ميتافيزيقي
�سبق �أن و�ضعه القدي�س توما ا ألكويني ،و�صاغه ليبنتز  Leibnitzبو�ضوح كامل (:)1716-1646

يتعلق هذا ا ألمر بمبد� أ تطابق ما ال يمكن تفريقه ( idéntité des indiscernablesالذي �سوف
نطلق عليه الحقاً قانون اليبنتز)( .)9فهذا المبد� أ الذي �صيغ بطريقة غير ر�سمية يقول بب�ساطة
�إنه �إذا كان هناك كيانان متطابقان ف�إن خ�صائ�ص� � ��هما ينبغي �أن تكون متطابقة �أي�ض � � �اً .ولهذا
تقرون بذلك على ا ألرجح ،بقوة �أكيدة .ويبدو ،على �ضوء هذا المبد�أ،
المبد� أ قوة هائلة ،ولعلكم ُّ
يكونان كيانين مختلفين ألن خ�صائ�صهما مختلفة.
�أن الج�سد والروح ّ

تنجم الحجة الثانية ب�ش� � ��كل مبا�شر عن ال�ش� � ��ك الديكارتي الذي و�ضعه ديكارت في جوهر
فل�س� � ��فته .نذكر ب�أن ديكارت يع ّد �أن ت�أ�س� � ��ي�س فل�سفة معينة ينبغي �أن يقوم على حقائق را�سخة،

وال جدال فيها ،وال يمكن �أن تترك �أي مجال لل�ش� � ��ك .ويالحظ �أن العالم المادي (ا أل�ش� � ��جار،
وال�سماء )...الذي يدركه المرء ربما يكون وهماً .وهذا ال يعني �أن بيئتنا وهم؛ فهو مقتنع بعك�س

ذلك .ويعتقد بحق �أنه يمكن �أن يكون وهماً ألنه� ،إذا كانت هذه هي الحال ،فلن يكون بو�س� � ��عنا
�أن ندرك ذلك .وبالطريقة نف�س� � ��ها ،لدي حينم� � ��ا �أحلم ،في نومي ،يقين ب�أنني �أعي�ش حلماً في

حين �أن ا ألمر ال يتعلق �سوى بنتاج دماغي فح�سب(.)10
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ي�ش� � ��ير ديكارت ،من ناحية �أخرى� ،إلى �أن ال�ش� � ��يء الوحيد الذي ال ن�شك فيه هو فعل ال�شك
الدراك .يمكن �أن نفكر ب�شكل �س� � ��يئ ،ويمكن �أن ندرك بطريقة وهمية،
نف�س� � ��ه� ،أو التفكير �أو إ
ولكن ال يمكن ال�ش� � ��ك في حقيقة �أننا ن�شك �أو نفكر �أو ندرك .هذا يعني �أننا ال ن�ستطيع ال�شك
في وجود العقل الذي يفكر ،ألنه من دون وجود كائن مفكر ،لن يكون هناك بب�ساطة �أي فكر.
ميز ديكارت منذ ذل� � ��ك الحين العالم المادي الذي قد يكون وهماً من عالم العقل وملكة
وق� � ��د َّ
التفكير الذي ال يمكن ال�شك فيه� .إذا كان ال�شك ي�صلح للعالم المادي ولي�س لملكة التفكير ،ف�إن
تكون -دائماً وفق قانون ليبنتز -كيانين مختلفين ميتافيزيقياً.
العالم المادي وملكات عقلي ّ

ي�س� � ��تنتج ديكارت من ذلك كله �أن هناك جوهراً ممتداً� ،أي �أج�س� � ��اماً مادية لها كتلة ،يمكن
تحدي� � ��د موقعها ف� � ��ي المكان ،ولها عمر ،وتخ�ض� � ��ع للزمن ،وللوالدة ،وللم� � ��وت كما هي الحال
بالن�س� � ��بة �إلى ج�سدنا ،وبالطبع �إلى دماغنا .وتتيح العلوم ،مثل الفيزياء �أو علم ا ألحياء� ،إمكان
درا�س� � ��ة هذه الظواهر المادية .ولكن هناك �أي�ضاً جوهر مفكر (ي�سمى الروح �أو العقل)� ،أ�صله
غير مادي ،ويرتبط بقدرتنا على التفكير وبوعينا .وال يمكن ألي علم ،على ا ألقل ألي علم بُني
انطالقاً من مبادئ العلوم الكال�س� � ��يكية وطرائقها� ،أن ي�ستك�ش� � ��ف هذا الجزء ا أل�سا�سي من كل
�إن�س� � ��ان� .إن هذين الجوهرين ،اللذين ي�شكالن نقطة �أ�سا�سية في الثنوية الديكارتية على الرغم
م� � ��ن اختالفهما ا أل�سا�س� � ��ي �أنطولوجياً وتعذر اختزالهما كلياً ،يبقي� � ��ان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً
بع�ضهما ببع�ض لدى كل فرد.

نقاط �ضعف الحجة الديكارتية
من الم�ؤكد �أن برهان ديكارت له �ش� � ��كل معا�ص� � ��ر جداً ،وال ي�س� � ��عنا �إال �أن نُعجب به .ولكن
ال�صرامة والدقة ال ت�ضمنا �صحة النتيجة .وكالعادة ،ال تكمن ذرة الرمل الفل�سفية في البرهان،
و�إنما في المقدمات الم�شكوك فيها جداً.

ولك� � ��ن ما المقدمات هنا؟ يتعل� � ��ق ا ألمر ،وفق ديكارت ،بالبداهة التي تقوده �إلى �إقرار
�أن حجة ا�س� � ��تحالة االنق�س� � ��ام وحجة ال�ش� � ��ك غير قابلتين للدح�ض .لنحلل حجة ا�ستحالة
االنق�سام .هل يمكننا حقاً �أن نقول ،كما يزعم ديكارت� ،إن المادة قابلة للقطع ،و�إن العقل
لي�� � ��س قاب ً
ال للقطع؟ الجواب طبعاً ،ال� .إننا ال نعلم �إلى �أي مدى تكون المادة قابلة �أو غير
قابلة للقطع .فالفيزياء تكت�ش� � ��ف بانتظام ج�س� � ��يمات جديدة دقيقة ،ولكن ال �شيء ي�ستبعد
ف� � ��ي نهاية المطاف �أن تكون المادة غير قابلة للقطع على م�س� � ��توى معين .وعلى العك�س،
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من الخط� أ القول �إن العقل ي�ؤلّف كياناً غير قابل لالنق�س� � ��ام .فعلم النف�س الع�ص� � ��بي ا ألكثر
ب�س� � ��اطة يعلمنا �أن الحاالت الواعية خالل حدوث �آف� � ��ات دماغية يمكن �أن تتعر�ض للتلف
�إل� � ��ى درج� � ��ة �أن التعبير عن ا ألنا يمكن �أن يتغير كلياً مقارنة بما كان عليه التعبير عن ا ألنا

فظ ،ولكن ما �أكثر �أقارب الم�ص� � ��ابين بالدم� � ��اغ الذين قلقوا ،بل
قب� � ��ل ا آلف� � ��ات .هذا �أمر ّ
ال�صابات الب�سيطة .فالوعي ،والحاالت
�صدموا ،من جراء تطور ال�شخ�صية الذي �أحدثته إ
االنفعالية ،والحاالت العاطفية ،تبدو محددة ب�ش� � ��كل كبير بعمل دماغنا ،ويبدو �أي�ض� � ��ا �أن

عقلنا قابل لالنق�سام وللتجزئة مثل دماغنا.

ال معنى لحجة ال�ش� � ��ك ،ولحقيقة �أنها ت�ؤدي �إلى نتائج مختلفة بخ�صو�ص الج�سد �أو العقل،
�إال �إذا اعترفنا م�س� � ��بقاً �أن العقل� ،أي الفكر ،ال ينت� � ��ج عن عمليات مادية .و�إذا اعترفنا بذلك،
ف�إننا نحل الم�س�ألة قبل �أن نثيرها .لذلك هناك �شكل من �أ�شكال ال�سف�سطة .وف�ض ً
ال عن ذلك،

يمكننا �إعادة تف�س� � ��ير موقف ديكارت بب�ساطة ،وذلك ب�أن ن�ضع كلمة «دماغ» محل كلمة «عقل».
فحينما نقوم بهذا اال�ستبدال ،ت�صبح الحجة الديكارتية:

«يمكنن� � ��ا �أن نكون على يقين من �أن الدماغ يفكر ،و�أنه موجود ألنه �إذا كان الدماغ ال يعمل
ف�إنه ال ي�ستطيع التفكير .ولكنني ال �أ�ستطيع الت�أكد من �أن ما يدركه دماغي من العالم المادي
يتطابق مع واقع ما .ويمكن �أن يُنتج دماغي �صوراً ال تتطابق مع �شيء حقيقي ،كما هي الحال

حينما يكون في حالة ت�شبه الحلم».

ال يقوم التمييز ا أل�سا�س� � ��ي في ق�ض� � ��ية دي� � ��كارت بعد تنقيحها على االخت� �ل��اف بين العقل
والج�س� � ��د ،بل على االختالف بي� � ��ن �إدراك حاالتي الدماغية (�أو العقلي� � ��ة في منطق ديكارت)

و�إدراك بيئتي .يقوم االختالف �إذن على حقيقة �أن الدماغ قادر على �إدراك خارجانية (العالم)
و�س� � ��ريرة (حاالته الداخلية) .يتعلق ا ألمر ف� � ��ي جميع ا ألحوال بحاالت ذاتية بمعنى �أنها ناجمة

عن ن�شاطنا الدماغي� ،سواء كان هذا موجهاً نحو العالم �أم نحو ذاته .فوفق هذا التف�سير،
ي�سوغ ا�ستنتاج ديكارت �أن عالمنا يتكون من نمطين من الجواهر غير قابلين لالختزال:
ال �ش� � ��يء ّ

المادة والعقل .يمكن �أن نكون مت�أكدين فح�سب من �أن الدماغ موجود ويفكر ،علماً �أنه قد يخطئ
في �إدراك بيئتنا.

في نهاية المطاف ،ونرى ذلك هنا� ،إن ديكارت ال يفعل �ش� � ��يئا �آخر �س� � ��وى محاولة تطوير
حجج بارعة وعقالنية و�صارمة لدعم مفهوم العالقة العقل /المادة التي ال تختلف �إجماالً عن
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الح�س ال�س� � ��ليم� ،أي الحد�س الذي ت�شترك فيه ا ألغلبية الب�شرية ،وهذا على ا ألرجح منذ ظهور
النوع الب�شري.

نقطة �ضعف الثنوية :التفاعل بين المادة والعقل
دعونا نتذكر �أن العقل بالن�س� � ��بة �إلى ديكارت لي�س له �أي امتداد مكاني ،وال ي�شغل �أي مكان
في الف�ض� � ��اء المادي .و�إذا �ش� � ��غل العقل مكاناً فينبغي �أن يكون له �أي�ض � � �اً امتداد مادي (حجم،
كتلة .)...وحتى نتمكن من تحديد موقع �ش� � ��يء في المكان ،يجب �أن يكون لهذا ال�ش� � ��يء واقع
مادي .دعونا نتذكر �أي�ض � � �اً �أن ديكارت فيل�سوف تب ّنى الفل�سفة ا آللية� .إنه يعتقد �أن كل ظواهر
عالمنا المادية لها �أ�سباب مادية ،كما هي الحال في مثال كرات البلياردو التي تتحرك بطريقة
متوقعة ومنهجية حينما ت�صطدم بكرات �أخرى ،وتبقى ثابتة طالما �أنه لي�ست هناك قوة مادية
تمار�� � ��س عليها� .إن �أي ظاهرة مادية لها دائماً �س� � ��بب مادي .مث� �ل �اً ،يحتاج تحطم زجاج نافذة
بال�ضرورة �إلى ج�سم �أو قوة مادية ت�سبب ك�سر زجاج النافذة .وهنا تكمن نقطة ال�ضعف .كيف
يمكن لروحنا �أن تكون �س� � ��بب ا ألفعال والحركات ،وب�ش� � ��كل �أكثر عمومية ،ال�سلوكيات الب�شرية
(المق�ص� � ��ود الظواهر المادية)؟ بعبارة �أخرى ،كيف يمكن ل�ش� � ��يء مثل العقل ،يفتر�ض �أنه غير
مادي� ،أن يتفاعل مع الج�س� � ��د المادي؟ كيف يمكن ،على �س� � ��بيل المثال ،لنيتي �أو �إرادتي رفع
ذراعي� ،أن ت�ؤدي �إلى رفع ذراعي؟ يتعلق ا ألمر بم�ش� � ��كلة ال�س� � ��ببية الكبيرة الغام�ضة التي تنتقل
من العقل �إلى المادة.

لكن الم�شكلة في الواقع �أكثر عمومية ،ألنها يمكن �أن تمتد �إلى م�شكلة ال�سببية التي تنتقل
م� � ��ن الم� � ��ادة �إلى العقل ومن العقل �إلى العقل .ويبدو �أن انتقال ال�س� � ��ببية من المادة �إلى العقل
يحدث حينما ي�ؤدي تحفيز مادي (حينما �أتعر�ض للوخز �أو لل�س� � ��ع) �إلى ح�س و�إح�سا�س با أللم،
وهو �إح�س� � ��ا�س يرتبط بالن�سبة �إلى ديكارت بوجود العقل (�إذا وخزت حجراً ف�إنه لن ي�شعر ب�أي
�شيء) .ويبدو �أن انتقال ال�سببية من العقل �إلى العقل موجود في كل تفكير :على �سبيل المثال،
حينما �أقرر �أخذ مظلة ألنني �أتوقع هطول المطر .في �أ�شكال ال�سببية الثالثة هذه (من العقل
�إل� � ��ى الم� � ��ادة ،ومن المادة �إلى العقل �أو من العقل �إلى العقل) ،تظل ق�ض� � ��ية معرفة كيف يمكن
ل�ش� � ��يء غير مادي مثل العقل �أو الروح �أن يكون له فعالية �س� � ��ببية �أياً كانت بال تغيير ومن دون
حل .نالحظ ،بالمنا�س� � ��بة� ،أن جميع المحاوالت ،التي قدمناها في الف�ص� � ��ل ال�سابق ،لتحديد
براهين تجريبية النتقال ال�س� � ��ببية من العقل �إل� � ��ى المادة (ومنها التحريك العقلي) هي امتداد
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دقيق لهذا الت�سا�ؤل ا أل�سا�سي� .إن منح العقل قدرة �أمر حيوي في الواقع من �أجل بقاء الثنوية،
ألننا �إذا �ص� � ��ادرنا على وجود العقل ،و�أن هذا العقل ال يفيد في �ش� � ��يء (هذه هي الحال �إذا لم
تكن تملك قوة �سببية) ف�إن ذلك يعني اال�ستغناء عن العقل ل�شرح العالم.

قد يفوتكم هذا االعترا�ض الرئي�س على الثنوية ألنه يبدو من الوا�ضح �أن نيتكم �أو �إرادتكم
ه� � ��ي التي تقودكم �إلى رفع ذراعكم .ففي نهاية المطاف ،يعي�ش كل �ش� � ��خ�ص على ذلك يومياً.
ولك� � ��ن حذار� ،إذا كان ا ألمر كذلك ،فال ي�س� � ��عنا �إال �أن نالحظ �أن ال �أحد لديه �أدنى فكرة تتيح

�ش� � ��رح كيف تقوم حالة غير مادية ب�إحداث ت�أثير ذي طبيعة مادية .هذا يبدو م�ستحي ً
ال بدهياً،
ويبدو م�ش� � ��روعاً عندئذ �أن نت�س� � ��اءل �إن كانت نوايانا ،و�إرادتنا ،وحاالتنا العقلية لي�س� � ��ت مجرد
حاالت دماغية ،و�إنما حاالت مادية� .إن هذا ال يثير في الواقع م�شكالت ال يمكن التغلب عليها
لفهم كيف يمكن لحالة دماغية �أن ت�ؤدي �إلى رفع الذراع.

لي�س ه� � ��ذا االعترا�ض على الفل�س� � ��فة الديكارتية جديداً .وقد �س� � ��بق �أن عبرت عنه بقوة
وو�ض� � ��وح ا ألميرة �إليزابيث دو بوهيم  Élisabeth de Bohêmeفي ر�س� � ��الة كتبتها ووجهتها �إلى

ديكارت في �ش� � ��هر مايو « :1643كيف يت�سنى للروح الب�شرية �أن تحدد حركة ا ألرواح الحيوانية
()11
الرادي� � ��ة ،وهي التي ال تعدو �أن تك� � ��ون جوهراً واعياً؟»
في الج�س� � ��م بحيث ي�ؤدي ا ألفعال إ
بعبارة �أخرى� ،إذا كانت الروح غير مادية �أ�سا�ساً ،فكيف يمكن �أن ت�ؤثر في �أج�سام ال يمكن �أن
الجابة
تتحرك �إال �إذا �أثارتها �أج�س� � ��ام �أخرى �أو �أج�س� � ��ام مادية �أخرى؟ لم يتمكن ديكارت من إ
عن هذا ال�س�ؤال .يرى ديكارت �أن ا ألمر يتعلق بمبد� أ �أو بمفهوم �أولي ،وال جرم �أنه مبد� أ مبهم

وغام�� � ��ض �إلى حد ما ،ولكن ال يمكن التراجع عنه .ولي�س� � ��ت هناك حاجة �إلى محاولة الفهم:
مر�ض مثل
�إنه� � ��ا ،عل� � ��ى ا ألرجح� ،إرادة اهلل� .إن الج� � ��واب النظري الذي يقدمه دي� � ��كارت غير ٍ
الق�ض� � ��ية التجريبية التي يعر�ض� � ��ها بهذا الخ�صو�ص .بح�س� � ��ب ديكارت ،ينبغي �أن يكون هناك

مكان في الدماغ يتفاعل فيه العقل مع الج�سم .وهذا المكان هو الغدة ال�صنوبرية� .إن ديكارت

ال يقول �إن مقر الروح في الغدة ال�ص� � ��نوبرية ،ولكن الروح والج�س� � ��م يتوا�ص� �ل��ان على م�ستوى
الغدة ال�صنوبرية .بالطبع ،لقد �أخط� أ ديكارت ،ولكن ال يمكن انتقاده على هذه النقطة طالما

�أن معارفنا المتعلقة بالدماغ كانت �ض� � ��ئيلة في ذلك الوقت .ومع ذلك ،ثمة �ش� � ��يء �س� � ��اذج وذو
مغزى في �آن واحد ب�ش� � ��كل ال ي�ص� � ��دق في هذه المحاولة غير المجدية إليجاد حل مهما كلف
الثمن لم�شكلة التفاعل بين الروح والج�سم.
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ما أ
الكثر إ�ثارة للده�شة :نظرية التوازي (الروحي الج�سدي)( )12ومذهب المنا�سبة(:)13

�إن هذين ال�ش� � ��كلين من الثنوية� ،أي نظرية التوازي ومذهب المنا�س� � ��بة،occasionalisme
ناجمان عن ال�ص� � ��عوبات التي واجهتها الثنوي� � ��ة الديكارتية لعر�ض التفاعل بين المادة والعقل.
عدان مهملين اليوم وطريقين فل�س� � ��فيين م�س� � ��دودين .و�سوف �أناق�شهما مناق�شة �سريعة جداً،
ويُ ّ
لي�س ألهميتهما الجوهرية ،و�إنما ألنهما يو�ض� � ��حان ب�ش� � ��كل الفت للنظر هذه الجهود الم�أ�سوية
واليائ�س� � ��ة والغريبة غالباً ل�شرح اتحاد الج�سد والعقل ،وتفاعل هذين الكيانين اللذين لوالهما
لكانت الثنوية قوقعة فارغة.

داف� � ��ع ليبنت� � ��ز  Leibnizعن التوازي في �أكثر �أ�ش� � ��كاله قوة .واعت� � ��رف �أن التفاعل بين
الج�سد والعقل �أمر ال يمكن ت�صوره .وخل�ص �إلى �أن الظواهر المادية والروحية مرتبطة �أو
اللهية .لذلك ال حاجة �إلى البحث عن كيفية تفاعلها.
الرادة إ
مترابط� � ��ة ،و�أنها كذلك بفعل إ
�إنها تلتقي طبيعياً بف�ض� � ��ل ان�سجام م�س� � ��بق �أراده اهلل .وبما �أن اهلل ي�صبح التف�سير النهائي،
ف�إننا نخرج من مجال العقل والتف�س� � ��ير العلمي .و�إن القيمة اال�ستك�ش� � ��افية للتوازي والحال
هذه منخف�ضة للغاية.

يرتبط مذهب المنا�سبة بالفيل�سوف مالبران�ش ( Malebranche )1638-1715الذي رف�ض،
مثل ليبنتز و�س� � ��بينوزا � ، Spinozaإمكان التفاعل ال�س� � ��ببي بين المادة والعقل .يرى مالبران�ش،
بخ� �ل��اف ليبنتز ال� � ��ذي يع ّد �أن العالقة بين العقل والمادة حدده� � ��ا اهلل مرة واحدة و�إلى ا ألبد
حينما خلق الكون� ،أن الج�سد يتحرك فعلياً ب�إرادة روحنا ،و�إنما ب�شكل غير مبا�شر .في الواقع،
�إن اهلل ،في كل مرة (في كل منا�س� � ��بة) يكون لدى العقل نية ،هو الذي ي�سمح للج�سد بالتحرك
وفق هذه النية .فاهلل ي�ؤ ّمن بطريقة ما العالقة بين النية والفعل الج�سدي بفعل قدرته وكماله.
�إن مثل هذا الحل الميتافيزيقي يبدو لنا اليوم ال معنى له( )14كلياً ،ولكنه يك�شف ،على ا ألرجح
ب�ش� � ��كل �أف�ض� � ��ل من التوازي� ،أن الب�ش� � ��ر ،حتى �أكثرهم براعة ،م�س� � ��تعدون ألي �شيء في �سبيل
المحافظة على ثنوية العقل /المادة ،واتحاد هذين النمطين من الجواهر.

ق�صة م�ضحكة :االقتران بين الج�سد والعقل
يعد الثنوي الديكارتي �أن الروح الفريدة (لنقل روحكم) مقترنة بج�س� � ��د فريد (هو ج�سدكم
ّ
�أي�ض � � �اً)� .سيكون �إ�شكالياً للغاية �أن تنف�ص� � ��ل روحي عن �شخ�صي ،و�أن تقترن بروح �أخرى ،لنقل
ال�ص� � ��يرفي الذي �أتعامل معه .ويمكن �أن يكون ذلك عملياً للح�ص� � ��ول على قر�ض منا�سب جداً،
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وجدير ب�س� � ��يناريوهات م�ض� � ��حكة ومبتكرة .ولكن� ،إذا عم ذلك ف�إنه �سي�ؤدي �إلى عالم عبثي،
�إذ يمكن فيه أ
للرواح �أن تنتقل ح�سب رغبتها من ج�سد �إلى �آخر .ما �سبب االقتران بين الروح
والعقل ،وما الذي يحفظ مثل هذا االقتران()15؟ كيف يمكن للروح �أن تكون مرتبطة بالج�س� � ��د؟
الطالق� .إن �س� � ��بب ذلك �أن العوالم المادية والعقلية متغايرة
الجواب وا�ض� � ��ح :ال �ش� � ��يء على إ
كلياً .فا ألج�س� � ��ام �أو الكائنات المادية تفردت بموقعها في المكان .ولكن ا ألرواح ،التي لي�س لها
امت� � ��داد ،ال يمكن �أن تكون متفردة مكانياً .لذلك ال توجد �أي طريقة للنظر في كيفية تن�س� � ��يق
ا ألمكنة العقلية والمادية �أو دمجها .فال �ش� � ��يء ،منطقياً ومفهومياً �أو تجريبياً ،ي�سمح بال�شروع
في �ص� � ��ياغة حل .من الوا�ض� � ��ح �أنه يمكننا ،مثل مالبران�ش �أو ليبنت� � ��ز� ،أن نذكر القوة والقدرة
اللهيتين ،ولكنه ي�ص� � ��عب االكتفاء بمثل هذه التف�سيرات التي لي�ست �أكثر فعالية من ا أل�سبرين
إ
القرار بوجود الروح لفهم عالمنا ي�ؤدي
الذي يعطى لم�صاب بحروق �شديدة لتخفيف �ألمه� .إن إ
بالت�أكيد �أي�ضاً �إلى �ألغاز �أكثر بكثير مما كان موجوداً �أ�صالً.

ما العمل مع جوهر مرهق جد ًا؟
في الواقع ،لي�س� � ��ت هناك �ص� � ��عوبة نظرية كبيرة في افترا�ض وجود كيانات مادية وكيانات
روحية ال يمكن تمييزها بالمعنى الفيزيائي .فالثنوية الميتافيزيقية ال تثير �أي م�ش� � ��كلة خا�صة
طالما �أننا ال نفتر�ض �أن العوالم المادية والعقلية يت�ص� � ��ل �أو يتفاعل بع�ض� � ��ها مع بع�ض .ففي
نهاي� � ��ة المطاف ،ال يمكن االعترا�� � ��ض على من ي�ؤمنون بوجود مالئك� � ��ة و�أرواح غير مادية في
ا آلخرة ،تتوا�صل فيما بينها ،وت�شعر بالمتعة (غني عن القول �إنها لي�ست متعة ج�سدية) �أو تت�ألم
�أحياناً .وال يمكن االعترا�ض ،ألن مثل هذه الفر�ضية ال تنطوي على �أي تناق�ض داخلي ،بمعنى
�أن ا ألمر يتعلق بعالمين متوازيين مغلقين تماماً .فهذا المفهوم الميتافيزيقي للعالم هو بب�ساطة
اعتباطي وال ي�ستند �إلى �أي �شيء با�ستثناء مفهوم مهجور وقديم للغاية لعالمنا.
تظهر الم�شكالت غير القابلة للحل (لم نذكر �سوى الم�شكالت الرئي�سة) حينما يعتقد المرء
�أن الروح� � ��ي والم� � ��ادي يتفاعالن في عالم فيزيائي( ،)16كما ه� � ��و مفتر�ض في معظم المفاهيم
ال�ش� � ��ائعة للعقل� .إن غالبية الب�شر و�أغلبية الفرن�سيين يتم�سكون ،من دون معرفة ذلك ،بمفهوم
ديكارتي للعالم� .إنه عالم تتعاي�ش فيه قوى عقلية وقوى مادية بعناية جيدة .ت�صفحوا �أي موقع
باطن� � ��ي ،و�أي موقع يرتبط بالح� � ��ركات الدينية والعقالنية ،و�أي موقع يمت� � ��دح مزايا المقاربة
العقلية لل�صحة والحياة ،ف�سوف تجدون ،بطريقة كاريكاتورية و�ساذجة� ،أن �أ�س�س هذه المواقع
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لي�س� � ��ت �أكث� � ��ر �أو �أقل باطنية من المب� � ��ادئ الميتافيزيقية التي طرحها دي� � ��كارت في زمنه ،مع
مجموعة متنافراتها وتناق�ضاتها الداخلية التي ال منا�ص منها.
ثمة تو�ض� � ��يح م�ضحك لل�صعوبات التي نواجهها حينما نريد ربط العوالم المادية والعقلية،
يكم� � ��ن ف� � ��ي رغبتنا في تحديد موقع الروح في مكان م� � ��ا� .إن تحديد موقع الروح في مكان ما
يقوم حتماً عل� � ��ى جعلها مادية ،وعلى جعلها موجودة على ا ألقل ،ومقترنة بالمادة� .إن ديكارت
عد �أنه ال يمكن تحديد موقع الروح مكانياً ،ل� � ��م يتمكن من مقاومة �إغراء جعل
نف�س� � ��ه ،ال� � ��ذي ّ
الغدة ال�ص� � ��نوبرية مكان التفاعل بين الروح والدم� � ��اغ .ولكن رغبة تحديد موقع الدماغ مكانياً
لي�س له �أي معنى ،بب�س� � ��اطة ألنها تتناق�ض مع مفهوم الروح نف�س� � ��ه� .إن هذا يثير ق�ضايا غريبة
وم�ض� � ��حكة وغير قابلة للحل� .أين يمكن تحديد موقع الروح؟ كيف نع ِّين بطريقة م�سوغة موقع
الروح؟ كيف تكون ا ألرواح موا َّد م�ستقلة ومتمتعة با�ستقالل ذاتي ،و�أين تكون حينما تف�صل عن
الج�سم؟ �إذا كانت الروح في مكان محدد في الدماغ ،ف�أين يكون موقعها؟ لم نجد �أبداً منطقة
من الدماغ يمكن �أن ت�ؤويها� .إذا كانت هذه هي الحال ،ف�إن �إزالة هذه المنطقة من الدماغ يجب
�أن يزي� � ��ل كل روح .وال يمكننا تخيل وجود الروح كله� � ��ا في الدماغ ،ألنه لي�س من المفتر�ض �أن
يكون أ
للرواح امتداد� .إذا كانت الروح في دماغي� ،أو في داخلي ب�ش������كل �أكثر عمومية،
ما الذي يحدث حينما �أنتقل من مكان �إلى �آخر؟ حينما �أ�صعد في الطائرة فهل تتبعني روحي،
وهل تنتقل ب�سرعة عالية؟ لي�س هناك حقاً �أي معنى في افترا�ض وجود الروح في داخلي
�أو في عقلي .ولكن في هذه الحالة� ،إذا لم تكن الروح في الدماغ ف�أين هي؟ و�إذا لم تكن في �أي
مكان ،بمعنى �أنها ال تخ�ضع للمكان ،فكيف ترتبط بكل واحد منا؟ ال جدوى من موا�صلة قائمة
ا أل�سئلة الغريبة هذه .و�سواء �أكانت الروح في مكان ما �أم لم تكن في �أي مكان ،تبقى الم�شكلة
متعذرة الحل كما في كل مرة نقوم فيها بمحاولة التفكير في العالقة ال�س� � ��ببية والمكانية بين
عالم ا ألرواح والعالم المادي.
تخلت الغالبية العظمى من الفال�س� � ��فة وعلماء ا ألع�ص� � ��اب وعلماء النف�س عمداً عن ثنوية
الجواهر ،لكل هذه ا أل�سباب ،و�أ�سباب كثيرة غيرها .وقد �أ�صبحت الثنوية الديكارتية نوعاً من
كب�ش الفداء ،يُنظر �إليها على �أنها م�س � � ��ؤولة عن كل ال�ص� � ��عوبات التي نواجهها اليوم لتو�ض� � ��يح
العالقة بين العقل والدماغ� .إن ا أل�شكال التي اتخذتها اليوم الثنوية هي �أ�شكال �أكثر دقة بكثير
�س� � ��وف نحللها الحقاً .ولن يكون �ص� � ��عباً جداً �أن نظهر بهذه المنا�س� � ��بة �أنها ت�ش� � ��ترك في نهاية
المط� � ��اف في الحدو�س التي تنط� � ��وي عليها الثنوية الديكارتية .يبدو كذلك �أنه على الرغم من
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نقاط ال�ضعف الهائلة في ثنوية الجواهر ،ثمة �شيء في هذه النظرية ال يزال على قيد الحياة،
ويغذي مفاهيم الباحثين في المجال وفي المفاهيم ال�شعبية والح�س ال�سليم� .إن ال�س�ؤال الذي

�س� � ��وف نطرحه هو معرفة ما �إذا كانت قوة الديكارتية تكمن في تما�سكها الداخلي وفي قوتها
الحجاجية� ،أو في توافقها مع المحركات ا أل�سا�س� � ��ية لعلم النف�س الب�شري؟ وال �شك �أن القارئ
اليقظ �أدرك على ا ألرجح �أنني �أف�ضل الفر�ضية الثانية.

الهوام�ش
( -)1من كتاب :من العقل �إلى الدماغ  De l'esprit au cerveauال�صادر في عام .2018

للن�س� � ��ان المنت�ص� � ��ب
( -)2ي� � ��رى بع�� � ��ض العلم� � ��اء �أن كل دياناتنا تنحدر من دين �أول يمكن �أن يعود على ا ألقل إ
للن�سان الماهر ( Homos habilisلونوار.)2008 ،
� Homos erectusأو إ

الحيائية �أو الحياتية مذهب يقر �أن )1 :الروح هي مبد� أ الفكر والحياة الع�ض� � ��وية في وقت واحد� )2 ،أن
( -)3إ
أ
أ
أ
أ
ا ألرواح حا�ض� � ��رة في جميع الموجودات الطبيعية� )3 ،ن الرواح مت�ص� � ��لة بجميع ال�شياء� ،إما لنها مبادئ
ألفعالها �أو ألنها ت�س� � ��كن فيها� )4 ،أن مبد� أ الحياة في البيولوجيا وال�س� � ��يكولوجيا النظرية غير مادي .انظر
مراد وهبة ،المعجم الفل�سفي ،دار قباء الحديثة� ،2011 ،ص  .290المترجم.

( -)4ال�ش� � ��امانية :ظاهرة دينية تت�ض� � ��من مجاالت وممار�سات ال�ش� � ��امان .على الرغم من �أن ال�شامانية موجودة
ب�أ�ش� � ��كال عدة حول العالم ،قد يكون موطن ال�ش� � ��امانية ب�شكلها النقي �سبيريا و�آ�س� � ��يا الو�سطى� ،إ�ضاف ًة �إلى
ال�س� � ��كان ا أل�ص� � ��ليين أ
للمريكيتين الذين يبدون من �أ�صول و�سط �آ�سيوية .لل�ش� � ��امانية �أي�ضاً وجود في ديانة
ال�شنتو في اليابان ،وتتعلق ممار�ساتهم ب�شكل رئي�س بالطقو�س القروية .وتهتم ممار�سات ال�شامان في الهند
ال�ص� � ��ينية ب�شكل رئي�س بمعالجة المر�ضى� .أما بالن�سبة �إلى ال�ش� � ��امانية في كوريا فهي متعلقة �أ�سا�ساً بعالم
ا ألرواح .وال�ش� � ��امان هم �س� � ��حرة دينيون يقولون �إن لديهم قوة تتغلب على النيران ،وي�ستطيعون �إنجاز ا ألمور
عن طريق جل�س� � ��ات تح�ض� � ��ير ا ألرواح التي تغادر فيها �أرواحهم �أج�سامهم �إلى عوالم العقل �أو تحت ا ألر�ض
حتى ت�س� � ��تمر بمعالجة المهمات .الغر�ض الرئي�س لل�ش� � ��امان في �أي مكان هو المعالجة .ي�س� � ��يطر ال�شامان
الناجح على ا ألرواح التي يعمل معها ،وي�س� � ��تطيع (كما يدعي) التوا�ص� � ��ل مع الموتى .يدرب ال�شامان �أحياناً
بو�س� � ��اطة «�سيد ال�ش� � ��امانات» الذي يكون �أكثر خبرة منه في ال�ش� � ��امانية .يجب على ال�شامان معرفة كيفية
ال�سيطرة وا�ستخدام بع�ض ا ألمور ال�شخ�صية الطقو�سية ،مثل قرع الطبال �أو العربة التي يقودها لل�سفر ،كما
يجب عليه حفظ تلك ا أل�ش� � ��كال وا ألغاني الطقو�سية المهمة بالن�سبة �إليه .ال�شامانية :دين بدائي من �أديان
�ش� � ��مالي �آ�س� � ��يا يتميز باالعتقاد بوجود عالم محجوب هو عالم ا آللهة وال�شياطين و�أرواح ال�سلف ،و�أن هذا
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العالم ال ي�س� � ��تجيب �إلاّ لل�ش� � ��امان ،وهو كاهن ي�ستخدم ال�سحر لمعالجة المر�ضى ولك�شف المخب� أ وال�سيطرة
على ا ألحداث .وال�ش� � ��امان هم �أي�ض � � �اً من زرعوا التبغ و�أول من ا�س� � ��تخدموا لفائ� � ��ف التبغ في االحتفاالت
الدينية .انظر� :شامانية/https://ar.wikipedia.org/wiki .المترجم)

( -)5تكرر هذا المفهوم ال�س� � ��لبي للج�سد لدى �أحد �آباء الكني�سة ،وهو �أوريجين  ،)253-185( Origèneالذي
يعد �أن ال�س� � ��قوط في ج�س� � ��د لي�س �سوى حكماً �إلهياً ناجماً عن خطيئة .ونتج عنه ،حتى في يومنا هذا،
كان ّ
ً
للثم ال�شهواني.
بعده مقرا إ
مفهوم الج�سد ّ

الجها�ض ،وبما �أن الق�ضية لي�س لها على ا ألرجح �أي معنى ،ف�إنه
( -)6يرتبط ا ألمر طبعاً ب�شكل مبا�شر بق�ضية إ
يُخ�شى �أن ي�ؤدي الجدال العقيم وعديم الفائدة �إلى جعل هذه الق�ضية المجتمعية المهمة غام�ضة.
(« -)7من مفاهيم ديكارت المعروفة �أن الكون ب�أجمعه ،والعقل الب�ش� � ��رية كل منهما يتحرك ب�ش� � ��كل ميكانيكي،
وهكذا تف�س� � ��ير الحوادث ب�أ�س� � ��باب ميكانيكية .على ذلك فقد رف�ض ادعاءات التنجيم وال�س� � ��حر ،و�أ�ش� � ��كال
الخرافات ،وجميع التف�س� � ��يرات الالهوتية للحوادث» ،انظر :نجاة فخري مر�سي و�أني�س مر�سي ،عباقرة من
التاريخ ،مكتبة بي�سان ،بيروت ،لبنان .1994 ،المترجم.

( -)8في ر�أي ديكارت ،هناك في عالم المخلوقات نوعان فح�س� � ��ب من الجواهر �أو ا أل�ش� � ��ياء الموجودة يختلفان
فيم� � ��ا بينهما اختالفاً �أ�سا�س� � ��ياً ،وهما الجواهر المفك� � ��رة والجواهر الممتدة� ،أو النفو�� � ��س والمادة .انظر:
جوناثان ري و ج� .أو� .أرم�س� � ��ون ،المو�سوعة الفل�سفية المخت�صرة ،ترجمة :ف�ؤاد كامل وجالل الع�شري وعبد
الر�ش� � ��يد ال�ص� � ��ادق محمودي ،مراجعة و�إ�ش� � ��راف :زكي نجيب محمود ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة،
� ،2013ص .143

( -)9يقول المبد� أ لو كانت كل خ�ص� � ��ائ�ص (�أ) موجودة في (ب) ،وكل خ�ص� � ��ائ�ص (ب) موجودة في (�أ) ،ف�إن (�أ) هو
(ب) و�إن الفرق بينهما هو أ
ال�سماء فح�سب .ومن ث َّم ال يوجد �شيئان مختلفان متطابقان .ولكن هذا القانون ظل
مثار نقا�ش بين الفال�سفة ،ألنه ي�ستدعي ال�س�ؤال آ
التي :كيف يمكن �أن ن�صل لكل خ�صائ�ص (�أ)؟ وكيف يمكن �أن
ن�صل لكل خ�صائ�ص (ب)؟ ون�ضمن �أننا نحكم حكماً �صحيحاً بتطابقهما �أو اختالفهما؟ المترجم.
(� -)10إن فكرة �أن العالم الذي نراه وهم تناولها ثانية بوتنام  )1981( Putnamفي تجربة فكرية �شهيرة ،كانت
نف�سها �أ�صل فيلم ماتريك�س  Matrixوكثير من الق�ص�ص الخيالية.

( -)11تقول ا ألميرة في ر�س� � ��التها «كيف يت�س� � ��نى للروح الب�ش� � ��رية �أن تحدد حركة ا ألرواح الحيوانية في الج�سم
بحيث ي�ؤدي �إلى أ
الرادية ،وهي التي ال تعدو �أن تكون جوهراً واعياً .فتحديد الحركة يبدو �أنه ال يت�أتى
الفعال إ
الطالق �إال بدفع الج�س� � ��م المتحرك ،و�أنه يعتمد على �صنف الدفع الذي ي�ستمده مما يحركه� ،أو مرة
على إ
�أخرى ،على طبيعة �س� � ��طح ها ال�ش� � ��يء ا ألخير وعلى �شكله� .أما ال�شرطان ا ألوالن فيت�ضمنان التالم�س ،و�أما
الثالث فيت�ض� � ��من �أن ال�ش� � ��يء الدافع لديه امت� � ��داد؛ غير �أنك تنفي االمتداد تمام � � �اً من فكرتك عن العقل،
والتالم�س يبدو لي غير متوافق مع �شيء ما ال مادياً» .انظر :كارل بوبر ،الروح ودماغها ،ترجمة :د .عادل
م�ص� � ��طفى ،ر�ؤية للن�شر والتوزيع� ،ص  ،274الهام�ش .1انظر �أي�ضاً :عادل م�صطفى ،كارل بوبر مئة عام من
التنوير،م�ؤ�س�سة هنداوي� ،2018 ،ص  .80المترجم.
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( -)12م� � ��ن النظريات المهمة التي حاولت �أن تحل العالقة بين العقل والج�س� � ��د و�أن تف�س� � ��رها نظرية التوازي
الروحي الج�س� � ��دي  .parallélisme psycophysiqueوتعود جذور هذه النظرية �إلى العالم «ف�ش� � ��نر»،
وهو �أول من ا�ستخدم كلمة «توازي» ،وكذلك عالم الروح ا أللماني «كوهلر» .وتنطلق هذه النظرية من واقعة
�أ�سا�س� � ��ية ،وهي � أ ّن بين حاالتنا ال�ش� � ��عورية وحاالتنا الج�س� � ��مية عالقة وثيقة مطردة ،وترى � أ ّن هذه العالقة
عالقة علية ،على �أ�س� � ��ا�س تم�س� � ��ك ه�ؤالء بقول �أ�س� � ��تاذهم «ديكارت»� :إ ّن طبيعة حاالتنا ال�ش� � ��عورية مختلفة
ع� � ��ن طبيعة حاالتنا الج�س� � ��مية ،ويجب �أال تتم العالقة العلية �إال بين طرفي� � ��ن من طبيعة واحدة ،ومع ذلك
ال تنك� � ��ر نظرية التوازي وجود عالقات علية بين حوادث فيزيائية �أو بين حوادث نف�س� � ��ية ،فقد ي�ؤدي جرح
في يدي مث ً
ال �إلى �إثارة ا ألع�ص� � ��اب المرتبطة باليد ونقل الت�أثير �إلى المخ ،وهذه عالقة علية بين حوادث
أ
أ
أ
ؤ
ف�سيولوجية .كذلك قد ي�دى �إح�سا�س باللم �إلى رغبة في �داء عمل ما يخفف من ذلك اللم ،وتلك عالقة
علي� � ��ة بين حاالت نف�س� � ��ية� .إذن ،طبقاً لنظرية التوازي ف�إ ّن كل ما ه� � ��و عقلي ومادي يوجدان معاً على نحو
يوازي فيه �أحدهما ا آلخر ،لكنهما غير مت�صلين معاً �سببياً .ويُع ّد مذهب االن�سجام ا ألزلي لدى ليبنتز مثاالً
على مذهب التوازي .انظر :عماد الدين �إبراهيم عبد الرازق ،جدلية العالقة بين الج�سد والعقل في الفكر
الفل�سفي ،موقع م�ؤمنون بال حدود ،الرابط:
/https://www.mominoun.com/articles
الفل�سفي .3692-المترجم).

جدلية-العالقة-بين-الج�س� � ��د-والعقل-في-الفكر-

(« -)13مذه� � ��ب قائل �إ َّن المخلوقات هي و�أفعالها «منا�س� � ��بات» لوجود موج� � ��ودات و�أفعال �أخرى بفعل الخالق.
انظر :مراد وهبة ،المعجم الفل�سفي� ،ص  .635المترجم.

( -)14الق�ض� � ��ية المرتبط� � ��ة بذلك هي الوقت الذي حدث فيه هذا االقتران :ه� � ��ل هو عند الوالدة� ،أو في �أثناء
الحمل� ،أو على م�ستوى الحيوانات المنوية� ،أو على م�ستوى البوي�ضة؟ باخت�صار� ،أ�سئلة كثيرة يبدو �أنه لي�س
لها �أي معنى ،بب�ساطة ألنه لي�س هناك ما يدعو لطرحها� ...إن لم تكن الروح موجودة.

( -)15ومع ذلك ،يُظهر موقف مالبران�ش ر�ؤية نقدية لل�سببية التي تبقى ق�ضية معا�صرة للغاية .ربما يكون حلها
رديئاً ،لكن ال�س�ؤال المطروح جوهري.
( -)16عب� � ��ارة «عقل ف� � ��ي عالم فيزيائي» هي عنوان كت� � ��اب مهم بقلم كيم  2006 ،1998( Kimبالن�س� � ��بة �إلى
الترجمة الفرن�سية) ،وعلى عالقة وثيقة بما نعر�ضه هنا.
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أ�فق الكتابة

أ��سطورة اخللق لدى قبائل الغوارا ّ
ين

()1

ترجمة :عبدو زغبور

نيان� � ��دي رو ،الخالق ،خلق نف�س� � ��ه بنف�س� � ��ه في و�س� � ��ط الظلمات البدئية ،انبث� � ��ق من بينها مع
ال�ص� � ��ولجان بقدرته ،ومن انعكا�س قلبه الذي �أ�ضاء كل �ش� � ��يء .الطائر الطّ ّنان� ،شخ�صية غريبة

في الق�ص� � ��يدة ،يبدو �أنه يد ُّل على الخالق نف�س� � ��ه الذي ي�سند نف�س� � ��ه .في ق�صائد �أخرى يظهر
دوري �إلى ا ألر�ض عبر
الطائر الطنان كنياندي رو نف�س� � ��ه بو�ض� � ��وح� .صورة الخلق تعود ب�ش� � ��كل
ّ
تعاقب الف�صول.

1

�أبونا أ
الول ،المطلق،
انبثق من و�سط الظلمات البدئية.
2
اللهيتين،
باطن القدمين إ
المقعد الدائري ال�صغير،
خلقها خالل تطوره.
3
اللهية (حا�سة الر ؤ�ية)،
انعكا�س الحكمة إ
اللهي لكل� -شيء (حا�سة ال�سمع)،
ال�سمع إ
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اللهية تحمل ال�صولجان،
راحة اليد إ

(ال�صابع أ
اللهيتين تحمالن الغ�صون المزهرة أ
والظافر)،
راحتا اليدين إ
خلقها نياماندو خالل تطوره،
في و�سط الظلمات البدئية.
4

في قمة أ
الزهار ال�سامقة كانت قطرات الندى.
من بين أ
اللهية
الزهار ،من ري�ش الزينة إ
الطائر البدئي ،الطائر ّ
الطنان ،طار مرفرف ًا.
5

حين خلق �أبونا أ
اللهي خالل تطوره،
الول ج�سده إ
كان موجود ًا و�سط الرياح البدئية؛
قبل �أن يوجد م�ستقبل مق ّره أ
الر�ضي،
قبل �أن يوجد م�ستقبل ق ّبته ال�سماوية،
إ�ذ كانا قد انبثقا �أ�ص ًال في م�ستقبله أ
الر�ضي،
كان الطائر الطنان ينع�ش الفم؛
الطائر الطنان كان ي�سند نياماندو بمنتوج الجنة.
6
�أبونا نياماندو ،أ
الول ،قبل �أن يخلق جنَّته الم�ستقبلية،
خالل تطوره،
«هو» لم ي َر الظلمات:

مع �أن ال�شم�س لم تكن قد ُوجدت بعد،
«هو» كان موجود ًا ي�ضيئه انعكا�س قلبه؛
جعل ال�شم�س تخدم فحوى الحكمة
داخل �ألوهيته نف�سها.
7

الب الحقيقي نياماندو ،أ
أ
الول،
كان موجود ًا و�سط الرياح البدئية،
حيث َّ
حطت الحد�أة كي ت�ستريح في الظلمات؛
وقد جعلت مثول مرقدها من الظلمات (من الليل).
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8

الب الحقيقي نياماندو ،أ
قبل �أن يخلق أ
الول،
َ
جنته،
م�ستقبل
خالل تطوره
ِ
الر�ض أ
قبل �أن يخلق أ
الولى،
«هو» ،كان موجود ًا و�سط الرياح البدئية.
الريح البدئية ،حيث كان �أبونا ،عادت إ�لى جانبه
كل مرة يجيء فيها الزمان -المكان البدئي (ال�شتاء).
كل مرة حين ي�أتي انبعاث الزمان -المكان البدائي.
حين تنتهي الحقبة البدئية ،في �أثناء إ�زهار �شجرة الالبا�شو،
الرياح تنتقل إ�لى الزمان -المكان الجدي َدين:
إ�ذ تنبثق الرياح الجديدة ،المكان الجديد،
يظهر انبعاث الزمان -المكان (الربيع).

أ��سا�س اللغة ا إلن�سانية
الخالق ،م�ستخدماً ال�صولجان ،جعل اللهب وال�ضباب ال�شفّاف ينبعث منه ،خلق اللغة .هذه اللغة
بعدئذ حب آ
الخر
ر�س� � ��لة �إلى النا�س وهي جزء من �ألوهيته .خلق،
ٍ
هي جوهر م�س� � ��تقبل الروح ال ُـم َ
واللوهية ،والحب ،أ
والنا�شيد المق ّد�سة .وكي يك ّون كائناً يودع فيه اللغة ،أ
أ
والنا�شيد المق ّد�سة ،خلق
آ
الن�سان �إلى أ
اللهة أ
الر�ض.
�سرة ،مع قريناتهم كي ير�سلوا في الم�ستقبل روح إ
الربعة ،من دون ّ
1

الب الحقيقي نياماندو ،أ
أ
الول،
بجزء �صغير من �ألوهيته،
من الحكمة التي تحتويها �ألوهيته،
ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة
عمل على بعث اللهب وال�ضباب ال�شفّ اف.
2
الن�ساني)،
وبعد �أن انت�صب (�أخذ ال�شكل إ
ا�ستوحى الحكمة التي تحتويها �ألوهيته نف�سها،
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ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة،
الن�سانية.
في خلق �أ�صل اللغة إ
من الحكمة التي تحتويها �ألوهيته نف�سها،
ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة
الن�سانية
خلق �أبونا �أ�سا�س اللغة إ
وجعلها ت�شكّ ل جزء ًا من �ألوهيته.
توجد أ
الر�ض،
قبل �أن َ
في و�سط الظلمات البدئية،
قبل �أن يدرك معرفة أ
ال�شياء،
الن�سانية
�سا�س اللغة إ
خَ َلقَ ما �سيكون � أ َ
الب الحقيقي أ
وجعل أ
الول نياماندو
ي�شكّ ل جزء ًا من �ألوهيته.
3

الن�سانية،
وبعد �أن خلق �أ�صل م�ستقبل اللغة إ
ومن الحكمة التي تحتويها �ألوهيته،
ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة،
�سا�س الحب (حب آ
الخر).
خَ َلقَ � أ َ
قبل �أن توجد أ
الر�ض،
في و�سط الظلمات البدئية،
قبل �أن يدرك معرفة أ
ال�شياء،
ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة،
خلق �أ�صل الحب (حب آ
الخر).
4

الن�سانية،
وبعد �أن خلق �أ�سا�س اللغة إ
وبعد �أن خلق جزء ًا �صغير ًا من الحب،
ومن الحكمة التي تحتويها �ألوهيته،
اللهية،
ومن ف�ضيلة حكمته إ
خلق في عزلته � أ َ
مقد ٍ�س واحد.
�صل
ٍ
ن�شيد ّ
قبل �أن توجد أ
الر�ض،
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في و�سط الظلمات البدئية،
قبل �أن يدرك أ
ال�شياء،

مقد�س واحد.
خلق في عزلته (من �أجل نف�سه) �أ�صل ن�شيد ّ
5
الن�سانية؛
وبعد �أن خلق ،في عزلته� ،أ�سا�س اللغة إ
وبعد �أن خلق ،في عزلته ،جزء ًا �صغير ًا من الحب؛
مقد�س ًا ق�صيراً،
كان قد خلق ،في عزلته ،ن�شيد ًا ّ
الن�سانية؛
ت�أ َّمل بعمق حول من �سيكون م�شارك ًا في �أ�سا�س اللغة إ
حول من �سيجعله ي�شارك في الحب ال�صغير (حب آ
الخر)؛
حول من �سيجعله ي�شارك في ن�سق الكلمات
المقد�س.
التي يتك ّون منها الن�شيد
ّ
كان قد ت�أمل بعمق،
ومن الحكمة التي تحتويها �ألوهيته،
ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة،
خلق الذين �سيكونوا �شركاء له في �ألوهيته.
6
وبعد �أن ت�أمل بعمق،

ومن الحكمة التي تحتويها �ألوهيته،
ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة،
خلق �آل نياماندو من القلب ال�شجاع.
خلقهم بالتزامن مع انعكا�س حكمته (ال�شم�س).
قبل �أن توجد أ
الر�ض،
في و�سط الظلمات البدئية،
خلق النياماندو من القلب الكبير.
كي يكون �أب ًا ألبناء كثيرين،
كي يكون أ
الب الحقيقي ألرواح كثير من �أبنائه في الم�ستقبل،
خلق النياماندو من القلب الكبير.
7
بعدئذ،
ٍ

من الحكمة التي تحتويها �ألوهيته،
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ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة،
خلق أ
الب الحقيقي آلل كاراي القادمين،
أ
الب الحقيقي آلل جاكايرا القادمين ،
أ
الب الحقيقي آلل توبا القادمين

قدم لهم وعي أ
اللوهية.
ّ
للباء الحقيقيين ،لكثير من أ
آ
البناء القادمين

للباء الحقيقيين ،للكلمات -أ
آ
الرواح لكثير من �أبنائهم القادمين،
قدم لهم وعي أ
اللوهية.
ّ
8
بعدئذ،
ٍ
أ
الب الحقيقي نياماندو،
دعاها للوقوف �أمام قلبه،
وجعلها تدرك أ
اللوهية،

أ
الم الحقيقية الم�ستقبلية آلل نياماندو.
كاراي رو إ�يتي جعلها تدرك أ
اللوهية
التي وقفت �أمام قلبه،
أ
الم الحقيقية الم�ستقبلية آلل كاراي.
جاكايرا رو إ�يتي ،بالطريقة نف�سها،
دعاها لتقف �أمام قلبه،
وجعلها تدرك أ
اللوهية
أ
الم الحقيقية جاكايرا.

توبا رو إ�يتي ،بالطريقة نف�سها
وقفت �أمام قلبه،
وجعلها تدرك أ
اللوهية

أ
الم الحقيقية الم�ستقبلية آلل توبا.
9
اللهية
حين تمثّلوا الحكمة إ
الب أ
من أ
الول نف�سه؛
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الن�سانية؛
بعد �أن تمثّلوا اللغة إ
بعد �أن ا�ستلهموا ُح َّب آ
الخر؛

المقد�س؛
بعد �أن تمثّلوا ن�سق كلمات الن�شيد
ّ
بعد �أن ا�ستلهموا �أ�سا�س الحكمة الخالقة،

الباء الحقيقيين للكلمات -أ
على �أولئك �أي�ض ًا نطلق ا�سم رفعة آ
الرواح،
المهات الحقيقيات للكلمات -أ
رفعة أ
الرواح.

الر�ض أ
أ
الولى
نياندي رو خلق ا ألر�ض ا ألولى� ،س� � ��انداً �إياها ب�أربعة �أعمدة كي يتوطَّ د ر�س� � ��وخها� .أر�سل �إلى
ومغمد ا ألجنحة �إي� -آماي،
هذه ا ألر�ض ا أل�ص� � � ِ�ل الرجا َل وا ألفعى ،والجندب ال�صغير ا ألحمر
ّ

رت ا ألر�ض ا ألولى ،ارتقى الرجال ال�ص� � ��الحون
�درع .حين ُد ِّم ْ
والحج� � ��ل الكبير وا ألرمديل الم� � � ّ
اللهي ارتقوا �أي�ضاً ،لكنهم تحولوا
�إلى ال�س� � ��ماء ،حيث احتفظوا ب�أ�ش� � ��كالهم؛ ومنتهكو النامو�س إ

�إلى كائنات �ص� � � ّ�ماء .الحيوانات التي تعي�ش ا آلن على ا ألر�ض لي�س� � ��ت �س� � ��وى �صورة عن النماذج

ال�س� � ��ماوية ،الرجال الذين تحول� � ��وا �إلى حيوانات والحيوانات المذكورة حافظوا على �ش� � ��كلهم
الحالي منذ �أ�صلهم.
قب� � ��ل �أن يعتزل الخالق من جديد في الظلماتَ ،ع ِه َد �إلى ا آللهة ا ألربعة الكبار الذين خلقهم
فعهد �إلى كاراي� ،إله النار ،بطقطقة اللهب ،بالرعود
العناية با ألر�ض التي لم تكن في عهدتهمِ ،

الله
مية.هذا إ
التي تُ�س� � ��مع في ال�شرق ،ب�شكل �أ�سا�س� � ��ي في الربيع ،والتي تبعث في الرجال َ
الح ّ
المقد�س «�سادة
وقرينته هما اللذان �سير�س� �ل��ان �أرواح الرجال والن�ساء الذين �سيحملون اال�سم
ّ

و�أ�ص� � ��حاب الله� � ��ب» .و�إلى جاكايرا عهد �إليه التحكّم بال�ض� � ��باب المنع�ش ،م� � ��ن �أجل �أن يحمل
الرجال والن�ساء الذين ير�سلهم هو وقرينته �إلى ا ألر�ض ا�سم «�سادة ال�ضباب» ويمنحهم الحكمة

والب َر َد اللذين
وال�سلطة كي يتداركوا ال�شرور .و�إلى توبا� ،إله المياه ،وزوجته �أ�سند �إليهما
المطر َ
َ
�سيقدمان اللطافة واالعتدال �إلى �أبنائهما.
بعد ذلك� ،أل َه َم ا آلباء الحقيقيين للكلمات -ا ألرواح من �أجل �إر�سالهم �إلى ا ألر�ض� .إليهم ،كي

ليهن ،كي يَ َهب َن الحياة للن�ساء.
يك ِّونوا الرجال� ،إ َّ
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1

الب الحقيقي نياماندو ،أ
أ
الول
مقره أ
الر�ضي،
كان قد خلق َّ

من الحكمة التي تحتويها �ألوهيته،
ومن ف�ضيلة حكمته الخالقة،
جعل أ
الر�ض تنبثق من طرف �صولجانه.

خلق نخلة خالدة في مركز م�ستقبل أ
الر�ض؛
خلق �أخرى في مقر كاراي (ال�شرق)؛
ً
خَ َلقَ
نخلة خالدة في مقر توبا (الغرب)؛
في �أ�صل الرياح الح�سنة خلق نخلة خالدة؛
في �أ�صل الزمان-المكان البدئي خلق نخلة خالدة؛
خم�س نخالت خالدات خلق؛

المقر أ
النخالت الخالدات َّ
الر�ضي.
وطدن
َّ
2

ثمة �سبع جنات؛
القبة ال�سماوية ت�ستريح فوق �أربعة �أعمدة؛
�أعمدتها �صولجانات متعددة.
تمتد مع الرياح
القبة ال�سماوية التي
ُّ
دفعها �أبونا مر�س ًال إ�ياها إ�لى مو�ضعها.

كان قد و�ضع في البداية ثالثة �أعمدة للجنة
وظلت تتحرك؛
لذا و�ضع لها �أربعة �أعمدة من �صولجانه؛
بعدئذ وح�سب� ،أ�صبحت في مو�ضعها المنا�سب
ٍ
ولم تعد تتحرك.
3

الر�ضي كان أ
الول الذي دنّ�س المقر أ
الكائن أ
الفعى البدئية؛
�صورتها فح�سب ،هي الموجودة آ
الن في �أر�ضنا؛
الفعى بدئية أ
أ
ال�صل هي خارج جنة �أبينا.
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الول الذي با�شر بالغناء في مق ِّر �أبينا أ
الكائن أ
الول،
الذي �أن�شد �شجاه،
كان «جيرجبا» ،الزيز ال�صغير المل ّون.
الزيز الملون موجود خارج جنة �أبينا:
�صورته وح�سب ،هي التي ظلت في المقر أ
الر�ضي.
ح�سن إ�ذن ،الـ«جي �آمي» هو �س ّيد المياه ،خالق المياه.
الحقيقي قائم خارج جنة �أبينا؛
�صورته فح�سب ،هي الموجودة في �أر�ضنا.
حين خلق �أبونا أ
الر�ض
لم يكن هناك �سوى الغاباتُ ،يقال إ�نه لم يكن ثمة حقول.
لهذا ال�سبب ،وكي ُي َ
عمل على تكوين المروج،
�أر�سل الجندب أ
الخ�ضر.
حيث غرز الجندب �أطرافه ال�سفلى
فانبعثت أ
الع�شاب:
بعد ذلك وح�سب ،ظهرت المروج.
�أثنى الجندب ب�أزيزه على ظهور الحقول.
الجندب أ
ال�صل قائم خارج جنة �أبينا.
الذي يوجد آ
الن �صورته فح�سب.
حين ظهرت الحقول،
�أول من ا�ستهلّ الغناء فيها
�أول من احتفى بظهورها،
كان الحجل الملون.

الحجل الملون الذي ا�ستهلّ الغناء للمرة أ
الولى في الحقول
هو آ
الن خارج جنة �أبينا:
الموجود في المقر أ
الر�ضي لي�س �سوى �صورته.
الر�ض في مقر �أبينا أ
� أ َّو ُل من َق َل َب أ
الر�ضي
كان أ
الرمديل المد ّرع.

هو لي�س أ
الرمديل المد ّرع الحقيقي الموجود حتى آ
الن في �أر�ضنا:
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إ�نه لي�س �سوى �صورته الب�سيطة.
�سيدة الظلمات هي الحد�أة.
ال�سبانية) هو �س ّيد الفجر.
�أبونا ال�شم�س (ال�شم�س مذكر في إ
�أبونا أ
الول على �أهبة الدخول في �أعماق الجنة؛
لذا تكلم هكذا:
 �أنت فح�سب ،كاراي رو إ�يتي،�ستعمل على حرا�سة �أل�سنة اللهب التي ال تُدانى
والتي ا�ستلهمتها بو�ساطة �أبنائك،
�آل كاراي ال�شجعان.
ولهذا،
�ستكون �أ�سما ؤ�هم «ال�سادة �أ�سياد اللهب».
كل ربيع عليك �أن ترفع �أل�سنة اللهب قلي ًال
كي ي�سمعوا طقطقة اللهب.
أ
الحبة الذين يحملون عالمة الذكورة
الحبيبات اللواتي يحملن رمز أ
النوثة.
بعد هذه أ
المور ،خاطب جاكايرا رو إ�يتي قائ ًال:
ح�سن� ،أنت تحر�س منبع ال�ضباب
الذي يبعث الكلمات الم�ستلهمة.
تلك التي خلقتها في عزلتي،
اجعل �أوالدك يحر�سونها
�آل جاكايرا �أ�صحاب القلوب الكبيرة.
وبف�ضيلة ذلك �أطلق عليهم ا�سم
«�سادة ال�ضباب منبع الكلمات الم�ستلهمة»،
بعد هذه أ
المور،
خاطب توبا رو إ�يتي قائ ًال:
�سيكون على عاتقك البحر الف�سيح
وفروع البحر الف�سيح برمتها.
�س�أجعلك ت�ستلهم النوامي�س
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بو�ساطة ما �سينع�ش أ
اللوهية.
لذا،
�ستر�سل إ�ر�سا ًال متكرر ًا إ�لى المقر أ
الر�ضي
عن طريق �أبنائك �آل توبا �أ�صحاب القلوب الكبيرة،
ذاك الذي ُينع�ش،
من �أجل خير �أبنائنا أ
الحبة
وخير بناتنا الحبيبات.
الب الحقيقي نياماندو ،أ
أ
الول
كان على �أهبة �أن ُينزل إ�لى المقر أ
الر�ضي،
العل َم الخ ّير من �أجل أ
الجيال
ِ

الذين يحملون عالمة الذكورة،
واللواتي يحملن رمز أ
النوثة،
قال لجاكايرا رو إ�يتي:
ح�سن ،بادئ ذي بدء،
�ستقيم بداية في قمة ر�أ�س �أبنائنا وبناتنا
ال�ضباب (المنع�ش).
وفي كل مرة يعود فيها الربيع
�ستعمل على �سريان ال�ضباب
في المقر أ
الر�ضي

بو�ساطة �أبنائك،
�آل جاكايرا �أ�صحاب القلوب الكبيرة.
وبف�ضيلة ذلك فح�سب
�سي�ستطيع �أبنا ؤ�نا وبناتنا االزدهار.
 -كاراي رو إ�يتي،

المقد َ�س يقيم
�أنت �أي�ض ًا �ستجعل اللهب
َّ
في �أبنائنا أ
الحبة ،وفي بناتنا الحبيبات.
بني توبا رو إ�يتي،
لذا ،يا ّ
تلك التي خلقتها من �أجل االنتعا�ش (االعتدال)
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اعمل على �أن تقيم في مركز قلب �أبنائنا.
بمثل هذا فح�سب ،الكائنات كثيرة العدد
التي �ستنه�ض في المقر أ
الر�ضي،
على الرغم من �أنها تريد االنحراف عن الحب الحقيقي-
�ستعي�ش بان�سجام.
بو�ساطة تلك التي تنع�ش (االعتدال) وح�سب،
النوامي�س التي �أعلنتها كي ي�سري الحب
ال تنتج دف�أ مفرط ًا
في �أبنائنا أ
الحبة القادمين
في بناتنا الحبيبات القادمات.
نياماندو رو إ�يتي ،أ
الول
�سماهم ب�أ�سمائهم على التوالي
إ�ذ ّ
آ
للباء الحقيقيين ألبنائهم الم�ستقبليين،
آ
للباء الحقيقيين للكلمات (�أرواح)
ألبنائهم الم�ستقبليين،
كل منهم في مقره الخا�ص (قال):
بعد هذه أ
المور،
بعد �أن جعلتكم تُنا َدون ب�أ�سمائكم،
ٌّ
كل منكم ،في مقره الخا�ص،
ت�سنُّ ون النوامي�س التي �ستحكم في أ
الر�ض
على الذين يحملون عالمة الذكورة
واللواتي يحملن رمز أ
النوثة.
بعد هذه أ
المور،
المقد�س للرجل،
ا�ستلهم الن�شيد
َّ
للباء الحقيقيين ،ألبنائهم أ
آ
الولين،
المقد�س للمر�أة
ا�ستلهم الن�شيد
َّ
ُ
أ
ألمهات بناتهن ال َول،
كي يزدهر بعد ذلك ،في الحقيقة،
الذين �سينه�ضون
ب�أعداد كبيرة في أ
الر�ض.
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اللهب وال�ضباب من مقدرة الخالق
المقد�س� � ��ة التي ال يلفظها الـ «مبيا�� � ��س»(� )2أمام الغرباء .معناها
«ك� � ��وا -را -را» من الكلمات
َّ

الحرفي «المقدرة الخالقة للحكمة»� .إلى جانب الكلمتين «تاتا�إندي» و «تاتا�شينا» اللتين تعنيان
بالتتالي «لهباً» �أو «التجلي المرئي أ
لللوهية» و «�ضباباً �ش ّفافاً» �أو «ال�ضباب المنع�ش الذي يبث

الغواراني؛
الحيوي� � ��ة في جميع الكائنات»� ،إنها تنتمي �إلى �أحد المفاهيم ا ألكثر رفعة في ديانة
ّ
تكون �أحد ا أللغاز �إلى درجة غير مفهومة في مدلولها العام ،التي تك�ش� � ��ف عنها ا آللهة
لكنه� � ��ا ّ
�إلى الرجال المخل�صين ب�صدق.

من ف�ضيلة �شرطه القد�سي تقول آ
(اللهة):

«اللهب وال�ضباب من قدرة الخالق».
الول هو الذي جعل تلك التي �ستتحول إ�لى هذا أ
كان نياماندو أ
المر (كوا – را  -را)
جزء ًا من كيانه.
في المقر أ
الر�ضي،
حتى أ
الف�ضل من بين الذين يحملون عالمة الذكورة،
الف�ضل من بين اللواتي يحملن رمز أ
حتى أ
النوثة
لن ي�صل إ�لى معرفتها (كوا  -را – را)؛
إ�نه �أمر ال ُيدانى.
من هذا أ
المر ،مع ذلك،
بحم ّية حقيقية،
�أولئك الذين يك ّر�سون �أنف�سهم لل�صالة َ
�سيف�شونها لهم (�أي آ
اللهة) ألنهم يقولون:
«اللهب وال�ضباب من مقدرة الخالق».
نف�سه
قلبه ِ
كان ف�ضيلة ذلك �أن �أبانا قد و�ضع في مركز ِ
�أ َ
�صل الكلمة الرفيعة
ال�سا�س في أ
(الذي و�ضع لها أ
ال�صل).
هذا أ
�سمى
المر ُي ّ
«اللهب وال�ضباب من قدرة الخالق».
من ف�ضيلة ذلك،
من ف�ضيلة جعله ينه�ض بالتزامن
مع منبع �ضوء قلبه وال�شم�س،
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من �أجل � أ اّل يكون على امتداد أ
الر�ض والق َّبة ال�سماوية
�أي �شيء بالمطلق ُيخفى عن ناظره،
إ�لى �أولئك الذين خلقهم كجزء من ذاته
ومن ف�ضيلة مقاله (الفعل)
«اللهب وال�ضباب من قدرة الخالق،
�شم�س أ
اللوهية»،
�أ�سماه أ
الب الحقيقي نياماندو ،الخالق.

على أ�هبة أ�ن يعطي مكان ًا للكائن من أ�جل م�س ّرة أ
الحبة
يعط� � ��ي الخالق تعالي� � ��م آ
لللهة التي خلقها ولم يتوالدوا كي تر�س� � ��ل الكلم� � ��ات -ا ألرواح �إلى
يقدم الن�صيحة �إلى ا آللهة حول كيف عليها �أن
ا ألر�ض،
لتتج�سد في �أج�ساد المولودين الجددّ .
ّ

روح حتى يكون لدى الكائن الجديد القوة الكافية لمواجهة �شدائد الحياة.
تهب كل كلمةٍ -
حين كان الكائن على و�شك �أن يوجد (يولد)
ويبعث الم�س ّرة في نفو�س الذين يحملون عالمة الذكورة،
وفي اللواتي يحملن رمز أ
النوثة،
�أر�سل إ�لى أ
تتج�سد،
الر�ض كلمة -روح ًا ح�سنة كي
ّ
الب أ
قال أ
الول
الباء الحقيقيين للكلمات -أ
إ�لى آ
الرواح ،ألبنائه.
لذا،
الكلمة -الروح الح�سنة �ستر�سلها إ�لى أ
تتج�سد،
الر�ض كي
ّ
�أن�صحك بهذا ال�شكل الر�صين،
مرات عديدة.
«ح�سن� ،ستذهب �أنت يا بن نياماندو
(ابن كاراي ،جاكايرا �أو توبا)،
عليك �أن تولي اهتمام ًا قوي ًا بالمق ِّر أ
الر�ضي؛
مع �أن جميع أ
ال�شياء ،بكل تنوعها الكبير،
على الرغم من الرعب �ستنه�ض،
وعليك �أنت �أن تواجهها ب�شجاعة».
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الطوفان
دمرت ا آللهة ا ألر�ض ا ألولى (جفي تينوندي) ارتقى الرجال الذين كانوا يقطنونها �إلى
حي� � ��ن ّ
تحول منتهكو النامو�س
ال�س� � ��ماوات .حافظ ال�صالحون هناك على �ش� � ��كلهم إ
الن�ساني؛ في حين َّ
مية،
إ
اللهي �إلى كائنات �ص� � � ّ�ماء .ا�ستطاع ال�سيد �إن�سي�ستوزو ،بعد �أن رق�ص و�صلّى وغ ّنى بكل َح ّ

في النهاية �أن ي�صل �إلى الحالة المثلى وي�سكن مع الرجال ال�صالحين ،ا آللهة ال�صغار.
الر�ض أ
قاطنو أ
الولى
تو�صلوا جميع ًا إ�لى حالة غير قابلة للدمار.
�أولئك الذين �صلُّوا ب�شكل ح�سن،
الدراك،
الذين امتلكوا إ
تو�صلوا إ�لى الحالة المثلى،
َّ

ثم توجهوا إ�لى مقرهم الجديد.
خلقوا مقا َّرهم أ
الر�ضية الخالدة ب�أنف�سهم
في مق ِّر آ
اللهة ال�صغار.

الدراك،
الذين افتقروا إ�لى إ
الذين ا�ستلهموا ال�شر من العلم،
الذين خالفوا القائمين فوقنا،
�أ�صبحت �أ�شكالهم �سيئة،
وعانوا من التنا�سخ.
منهم من تحول إ�لى طير،
و إ�لى �ضفدع ،و إ�لى خنف�ساء؛
و إ�لى �أيل ح ّول �أبونا المر�أة ال�سارقة:

�أن نعي�ش بتوافق
مع الو�صايا التي تركها لنا �آبا ؤ�نا الطيبون فح�سب
نزدهر.

ال�سيد إ�ن�سي�ستوزو خالف �أبانا أ
الول:
تزوج عمته.
كان الطوفان على و�شك القدوم؛
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ال�سيد إ�ن�سي�ستوزو �صلّى ،وغنّى ،ورق�ص؛
وجاء الطوفان؛
دون �أن ي�صل ال�سيد إ�ن�سي�ستوزو إ�لى الحالة المثلى.

�سبح ال�سيد إ�ن�سي�ستوزو؛
مع المر�أة �سبح؛
رق�ص ًا في الماء� ،صلَّيا وغنَّيا.
الحم ّية الدينية؛
ا�ستلهما َ
بعد �شهرين اكت�سبا القوة.
تو�صال إ�لى الحالة المثلى؛
َّ
خلقا نخلة عجيبة ب�سعفين؛
على فرعيها ا�ستراحا كي يتوجها فيما بعد إ�لى مقرهما الجديد،
كي يتحوال إ�لى خَ ال َدين.
ال�سيد إ�ن�سي�ستوزو� ،سيد ع�صبة البغ�ضاء،
خلقها بنف�سه من �أجل مق ّره أ
الر�ضي الجديد غير القابل للدمار
في جنة آ
اللهة ال�صغار.
تاباري؛
تح ّول ال�سيد إ�ن�سي�ستوزو إ�لى �أبينا
ّ
تح ّول إ�لى أ
الب الحقيقي آ
لللهة ال�صغار.

أ
الر�ض الجديدة
طلب الخالق ،نياماندو رو �إيتي ،من �أحد ا آلباء الحقيقيين للكلمات -ا ألرواح �أن يخلق �أر�ضاً
جديدة كي تح ّل محل ا ألر�ض ال�سابقة .كاراي رو �إيتي لم يقبل ،ألنه يعلم � أ َّن الرجال �سيعودون
تدمر ا ألر�ض من جديد.
�إلى انتهاك الو�صايا إ
اللهية و� أ َّن على ا آللهة �أن ّ

بعدئذ من جاكايرا رو �إيتي �أن يخلقها (ا ألر�ض) ،وهذا يَقبل واعداً �أن يخفِّف
يطلب الخالق
ٍ
عن طريق �ضبابه المنع�ش ،بالتبغ والغليون -من رزيئة ا ألر�ض الجديدة.نياماندو رو إ�يتي يخاطب المر�سال:
ح�سن� ،ستذهب يا بني،
و�ست�س�أل كاراي رو إ�يتي
إ�ذا كان م�ستعد ًا لخلق
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مقره أ
الر�ضي ال�صغير.
كاراي رو إ�يتي يخاطب المر�سال:
�أنا ل�ست على ا�ستعداد ب�أي �شكل من أ
ال�شكال
لخلق �شيء م�صيره الزوال؛
�صب جام غ�ضبي على أ
الر�ض.
�س�أ ّ
لذا قل له عن ل�ساني:
«هو لي�س في ن ّيته خلق
مقره أ
الر�ضي».
نياماندو رو إ�يتي يخاطب المر�سال:
ح�سن ،إ�ذا كان أ
المر كذلك،
اذهب �أمام جاكايرا رو إ�يتي وا�س�أله:
م�ستعد لخلق
هل �أنت
ٌّ
مق ّرك أ
الر�ضي.
 �أنا م�ستعدلخلق مقري أ
الر�ضي.
تحتوي �أر�ضي على �أمارات ال ِـم َحن
التي �ست�صيب �أبناءنا وحتى أ
الجيال الالحقة؛
مع ذلك،
�سوف �أبعثر فوقها �ضبابي المنع�ش؛
المقد�س،
واللهب
َّ
ال�ضباب �سوف �أبعثره فوق جميع الكائنات الحقيقية
التي �ست�سير في دروب النقي�صة.
�سوف �أخلق التبغ والغليون
كي ي�ستطيع �أبنا ؤ�نا الدفاع عن �أنف�سهم.
�س�أ�ضيء بوداعة البرق دون رعود
جميع الوهاد الكائنة بين الغابات.
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�إعمار أ
الر�ض الجديدة
لم يكن جاكايرا رو �إيتي ،هو �شخ�ص� � ��ياً ،من خلق ا ألر�ض الجديدة .كان قد �أوكل هذا العمل
�ابي �إي ،ابن جاكايرا على ا ألرجح .قبل �أن ينتهي من خلق
�إلى با – با
ميري ،وهو إ
ّ
الله جي�ش� � � ّ

ا ألر�ض الجديدة نادت عليه �أمه ،فذهب �إلى جانبها دون �أن ينهي العمل .لهذا ال�س� � ��بب يوجد
�سل�سلة جبال و�أهوار لي�س لها �أي فائدة للرجل.
ألجل َجدة أ
الر�ض الجديدة
خلق الـ«تاتو �آي» ( ،أ
الرمديل الملون).
وجعل ال�سحلية
�صاحبة أ
الر�ض الجديدة.
ميري خلق هذه أ
الر�ض
�أبونا با – با
ّ
المقد�س للرجل
وجعل الن�شيد
َّ
ي�صدح في �أر�ضه.
المقد�س للرجل
رافق الن�شيد
َّ
في المق ِّر أ
الر�ضي
ن�شيد المر�أة.

قبل �أن ي�ستمع
إ�لى الن�شيد المقد�س للرجل
على كل امتداد أ
الر�ض،
ا�شتاقت إ�ليه �أمه
ونادتْه إ�لى مقرها.

يمل محيط مقره أ
قبل �أن أ
الر�ضي
بالن�شيد المقد�س للرجل،
قبل �أن يعزل نف�سه في مقره أ
الر�ضي
على امتداد أ
الر�ض،
عاد �أبونا إ�لى مقره ( إ�لى جانب �أمه).
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ال�صل لوجود النار في أ
الطريقة أ
الر�ض الجديدة
ميري الـمبيا�س (الذين يحملون ري�ش
ما �إ ْن ُخ ِل َقت ا ألر�ض الجديدة ،حتى �أر�سل الخالق با – با
ّ
ميري �أنَّه �أعطى
عمل عمِ ل َه با-با
الزينة) كي يجعلهم ،بحكمته الخا�صة ،يبا�شرون العمل � .أ ّول ٍ
ّ

النار �إلى الرجال ،م�ستعيناً بال�ضفدع� ،إذ �سرق النار من الطيور الجارحة مت�ص ّنعاً الموت .و أل َّن
الله ،حكم �أبونا عليهم ب�أن يقت�صر غذا�ؤهم
الطيور الجارحة لم تحترم ما اعتقدوه ب�أنها جثة إ
على الجيف وب�ألاّ ي�صلوا �أبداً �إلى الحالة المثلى.
ر�ض �أبينا أ
بعد �أن ُد ِّم َر ْت � أ ُ
الول؛
انبثقت أ
الر�ض الجديدة.

«ح�سن يا بني ،اذهب �أنت إ�لى أ
ميري.
الر�ض� ،أنت ،ابني با – با
ّ
�أنت �ستعرف من حكمتك الخا�صة
�أولئك الذين يحملون عالمة الذكورة البديعة.
حين تتع ّرف إ�لى ري�ش الزينة

ت�أخذ كلمتي وتجعلها تعمل في أ
الر�ض.
بف�ضل ذلك وح�سب� ،ستعرف ما �ستعمله في أ
الر�ض».
قال �أبونا أ
الول.
بعد �أن خلق �أر�ضه،

امتدت (�أمام ناظريه)،
وقد و�ضعها في مكانها المنا�سب،
�أدرك العمل الذي من �أجله يجب �أن يك ّر�س نف�سه؛

وما الذي عليه �أن يعلّمه للذين يحملون ري�ش الزينة،
ولمختلف �سكان أ
الر�ض آ
الخرين،
وين�شره كي يعلموا.
�أول ما فكّ ر به كان ت�أمين النار.

قال� :أول عمل �ستعرفه هو التز ّود بالنار
لذا ،يا مر�سالي ،يا ْبني ال�ضفدع،
�س�أت�صنّع الموت،

288

الـعــدد � 690آذار 2021

الغواراني
�أ�سطورة الخلق لدى قبائل
ّ

كي يمار�س الذين يتمردون �ضدي
في أ
(العمال المحظورة).
فنّهم ال�شرير ّ
هم وحدهم لديهم النار في أ
الر�ض؛
في حين يجب �أن تكون مع الفانين

من �أجل �أن يكون لدى �أبنائنا
الذين �سيمكثون في أ
الر�ض معرفة بها.
�س�أت�صنّع الموت،

علي
كي تكون النار التي مع المتمردين ّ
من �أجل �أبنائنا.
تر�صد؛
ح�سن يا ولدي ال�ضفدعّ ،
�س�أبعثر النار حين �أهتز؛
و�أنت تبتلعها بكميات كبيرة.
بعد �أن ا�ستلقى متمدداً،
علم �أبونا أ
الول �أن ابنه قد مات.
لذا خاطب الطير الجارح القادم:
ح�سن ،اذهب ،يا ْبني� ،أرى �أن حالة ابني خطيرة؛
لذا ،اذهب وابعث في ابني الحياة.
جاء االبن القادم ور�أى الجثة؛ ور�أى �أنها �سمينة كفاية.
�أ�ضرم النار مع رفاقه (في المكان) من �أجل َ�ش ِّيه.
جمعوا الحطب ،و�أ�ضرموا النار فوقه؛
ميري.
حينئذ اهتز با – با
ٍ
ّ
ثم �س�أل ابنه ال�ضفدع.
قال :لم �أبتلع النار.
عاد وا�ستلقى متمدد ًا ومت�صنّع ًا الموت؛
وتجمعوا،
الذين قاموا �ضده عادوا
ّ
جمعوا الحطب ،و�أ�ضرموا النار مرة �أخرى؛
اهتزَّ �أبونا من جديد.
عاد و�س�أل ابنه ال�ضفدع .
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قال :هذه المرة ،بالفعل ،ابتلعت كمية...قطعة كبيرة.
ح�سن ،في هذه الحالة ،ارمها هنا يا ْبني كي ي�ستعملها �أبنائي.
بعد �أن ا�ستفرغه:
قال :اذهب و�أح�ضر خ�شب ًا كي نودع النار فيه
ح�ض َر غ�صن ًا من �آجو – إ�ي ج ّوا (من الغار).
�أ َ
 ح�سن ،آالن ارمه هنا؛
قال :كي نقذفه ،اح�ضر لي �سهمي بعد �أن رماه
�أو َد َعهُ في �آجو ،إ�ي ج ّوا تارك ًا إ�ياه هناك.
مع الـ �آجو ،إ�ي ج ّوا �أح�ض َر جذر البيجوكو؛
وفيه �أي�ض ًا �أودع النار.
فيهما �أودع النار
من �أجل الذين يحملون ري�ش الزينة
كي تبقى النار مع �سكان أ
الر�ض.
بعد هذه أ
المور،
عادت الطيور الجارحة لت َْم ُثل �أمام �أبينا.
ب�شي الج�سد ،فقال:
يعلم �أبونا ب�أنهم قاموا ّ
اذهبوا و�ستتحولون إ�لى كائنات
ال تحترم البيت الكبير (الجثة).
بكت الطيور الجارحة؛
ألنها لن ت�صل �أبد ًا إ�لى حالة الحياة المثلى ،لذا بكت.
❁

❁

❁

الهوام�ش
غواراني :قبائل من ال�س� � ��كان ا أل�ص� � ��ليين في �أمريكا الالتينية ت�س� � ��كن في عدة بلدان منها :الباراغواي ،وا ألرجنتين،
(-)1
ّ
والبرازيل ،وبوليفيا.
الغواراني.
( -)2مبيا�س :هي �إحدى فروع �شعب
ّ
❁
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قراءات

�ضو ٌء على الثنائ ّيات ال�ضديَّة

في مجموعة عزيز ن ّ�صار الق�ص� َّصية «وجو ٌه في الذاكرة»
د .رمي هالل

حين انبنى الكون ب�أ�س� � ��ره ومن ا َ أل َزل �إلى ا َ ألبَد،
الثنائيات
عل� � ��ى تلك المنظوم� � ��ة الالمتناهية م� � ��ن
ّ
�سماء؛ كان ال بد من �أن تنعك�س
ال�ض � � � ّد َّية �أعداداً و� أ ً
ب�أكمله� � ��ا على ما تن� � � َّ�و َع من المج� � ��االت المندرجة
�ض� � ��منه جميعها ،بدءاً من الدي� � ��ن� ،إلى الحياة� ،إلى
ا أل�ساطير� ،إلى الفل�س� � ��فة� ،إلى العلوم� ،إلى الفنون،
ثنائيات
فتظهر
�إلى ا آلداب بك ِّل فروعها و�أجنا�سها،
ّ
َ
وال�شر،
ال�سماء وا ألر�ض ،والحياة والموت ،والخير
ّ
الثنائيات
والن� � ��ور والظلم� � ��ة� ،إلى م� � ��ا هنالك م� � ��ن
ّ
تدخل في ك ِّل
ا ألخ� � ��رى الرئي�س� � ��ة
والفرعية الت� � ��ي ُ
ّ
انتهاء �إل� � ��ى الذَّ َّرة ب�إلكتروناته� � ��ا ونتروناتها
�ش� � ��يء،
ً
ثنائي ٍة متنازع َة الطرفين
�سلباً و�إيجاباً ،وتتجلَّى ك ُّل
َّ
كلي ٍة
مت�ض� � ��ا َّد ًة �أحياناً مت�صالح ًة متكامل ًة في
ٍ
وحدة َّ
الثنائيات الب�ش� � ��ر ّية
تنب َهت �إلى هذه
َّ
�أحياناً .وق� � ��د َّ
العربي الذي
جمع� � ��اء ،من �أقدمها كما في تراثن� � ��ا
ّ
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تق�ص� � ��ى فيه اللغو ّيون والن ّقاد كلاّ ً من التذكير والت�أنيث ،واللفظ والمعنى ،وال�ص� � ��وت والداللة،
َّ
أ
أ
درجها ف� � ��ي النماذج الكبرى
والجمل� � ��ة
الفعلية إ
�مية� ،إلى �حدثها كما ل� � ��دى يونغ الذي � َ
وال�س� � � ّ
ّ
ثنائية الدالّ والمدلول ،وقد
بداعي مت� أ ِّ�س�س � � �اً على
البدائية ،ودي �سو�س� � ��ور الذي وجد كلَّ � أ ٍثر �إ
َّ
َّ
ٍّ
ن�صار «وجوهٌ في الذاكرة».
الثنائيات
تجلَّت �أمثال هذه
ٍ
َّ
ب�صورة الفتة في مجموعة ا ألديب عزيز ّ
ثنائية
ب� � ��د�أت الثنائيات بالظهور في هذه المجموعة م� � ��ن عنوانها «وجوهٌ في الذاكرة»� ،أي من
ّ
الن�سان ،والذاكرة
و�ضح ما يتب ّدى من إ
(الوجوه والذاكرة) ،فالوجوه ،جمع الوجه الذي هو � أ ّو ُل و� أ ُ
هي ما يتخ ّفى في �أعماق النف�س ،في دهاليزها ،محكوم ًة باال�ستح�ضار حيناً ،وبالن�سيان حيناً
در َجت تباعاً من ذاكرة
�آخر ،و�إن كان اال�ستح�ض� � ��ار هنا هو الذي ينت�صر ،مادامت الوجوه قد � ُأ ِ
الرئي�سي للمجموعة ،يمكن في
ثنائية العنوان
الم�ؤلِّف على امتداد ق�ص� � ���ص المجموعة .وبعد
َّ
ِّ
نام ٍة على
الثنائيات التي �ش� � ��مل َت ق�ص� � ���ص المجموعة
نتبي َن
ٍ
ٍ
ب�صورة مطَّ ردةَّ ،
خطوة عابرة� ،أن َّ
ّ
ال�ضد َّية ما بين
الثنائية
ق�صة «رجل العا�ص� � ��فة» ظهرت
ِّ
َّ
تق�ص� � ��داً :ففي َّ
تق�ص� � ��دها من الم�ؤلِّف ُّ
ُّ
الثنائية ما بين حالوة
«جرة ع�سل»
البحار الحوت وهزل ّ
مغامرة ّ
َّ
البحارة ال�سكارى .وفي َّ
ق�صة َّ
واقعي ًة
الوهم داخل ال�صحراء وجفاف حقيقتها والتهابها وق�سوتها� ،سواء �أكانت هذه ال�صحراء
َّ
الغربي
الثنائية ما بين مجتمع الثلج
ق�صة «ذكريات الواحة»
َّ
�َ أم رامز ًة �إلى الحياة ب�أ�سرها .وفي َّ
ّ
الثنائية ما بين وفاء الكلب
«وي�ستمر الطائر بالنحيب»
ق�صة
ومجتمع ال�صحراء
َّ
ال�شرقي .وفي َّ
ُّ
ّ
المترفين والم�ساكين من
الطبقي ما بين الب�شر
والثنائية المتم ِّثلة في التفاوت
وتغافل الب�ش� � ��ر،
َّ
َ
ّ
ا ألحي� � ��اء ،بل كذلك من ا ألموات الذين تتباين قبورهم فخام ًة وب�س� � ��اطةً ،و�ص� � ��والً �إلى التفاوت
الثنائية ما بين
ق�صة «ليل و�شروق»
َّ
ورتَ ِبهم .وفي َّ
ما بين الكالب بح�س� � ��ب انتماءات �أ�ص� � ��حابها ُ
يح�ضر احتفاالً.
تبدى لمن كان
الطبيعة
الحيوانية والطبيعة الب�ش� � ��ر ّية لدى النا�س ،بح�سب ما َّ
َّ
ُ
الثنائية لدى �ص� � ��حفي جال�س في المقهى ما بين تغافله عن حوادث
ق�ص� � ��ة «ركن هادئ»
َّ
وفي َّ
ال�س� � ��ير التي تقع في ال�شارع المقابل لكر�س � � � ِّيه ،وا ألخبار التي يقر�ؤها في ال�صحيفة وتنال كلَّ
الثنائية
ق�صة «وجوه في الذاكرة»
َّ
اهتمامه و�إ�شاراته بقلمه حول حوادث ال�سير في العالم .وفي َّ
وتق�صيها ال�صور
المتقدمة،
ما بين هرم � ُأم وديع المنهزم المنك�س� � ��ر لدى و�ص� � ��ولها �إلى �س � � � ِّنها
ِّ
ّ
المعلَّق� � ��ة على جدرانه� � ��ا والمرتبطة بذكرياتها حول �أفراد عائلته� � ��ا الذين كانوا يل ِّونون حياتها
ق�ص� � ��ة «ا أل�شجار ال تغادر
بالبهجة من زوج و�أبناء و�أحفاد ما لبثوا �أن رحلوا جميعاً عنها .وفي َّ
تبينَه لدى
الغابة»
الثنائية ما بين ما�ضيه البهيج في بلده الذي غادره ،وحا�ضره المقيت الذي َّ
َّ
الثنائية ما بين القتل
ق�صة «�أجنحة»
عودته �إليه بعد اغترابه
َّ
وتحو َل �إلى قبور وذكريات .وفي َّ
َّ
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الثنائية ما بين �ص� � ��رامة
ق�ص� � ��ة «الرائحة»
والتوق �إلى الحياة في
ٍ
َّ
مدينة محتل ٍَّة �ص� � ��غيرة .وفي َّ
ثيابهن التي ي�شترينَها منه ،ولهفته
�ائية في و�صاياه بخ�صو�ص تبديل الن�ساء
َّ
بائع ا أللب�سة الن�س� � � َّ
«الملف
ق�ص� � ��ة
ّ
تجاه عبير التي ال تنفكُّ تُ َب ِّدل ثوباً بعد ثوب منجذباً �إلى رائحة عطرها .وفي َّ
الثنائية ما بين ذكرى �ص� � ��ديقه الراحل بديع الذي غدا متم ِّث ً
مغبرة
ال في (�إ�ضبارة)
ال�ص� � ��امت»
َّ
َّ
النقي .وفي
الخا�ص بمكان عمله ،وخروج �ص� � ��ديق بديع �إلى الحياة وال�شم�س والهواء
في القبو
ّ
ّ
الثنائية ما بين الزحام وال�ضجيج والفو�ضى ب�ش�أن ركّاب الحافلة ال�صاعدين
ق�ص� � ��ة «الحافلة»
َّ
َّ
أ
ق�صة «غروب»
والهابطين ،و�نوثة الفتاة التي �س� � ��ع َد بها
ّ
ال�شاب المجاور لها على المقعد .وفي َّ
الغريزي الذي
الوفي لزوجته البريئة الجميلة الغائبة ،و�إح�سا�سه
الثنائية لدى �سليم ما بين ح ِّبه
ّ
َّ
ّ
ق�صة
تكو َن لديه تجاهَ المر�أة الم�س� � ��تلقية على ال�ش� � ��اطئ بلبا�سها الذي هو كورقتَي التوت .وفي َّ
َّ
و�شهوانيته
الثنائية لدى رجل ال�ص� � ��حراء وهو على �شاطئ البحر ما بين حكمته
«�أقنعة البحر»
َّ
َّ
الحب بينها وبين فتاها.
الثنائية ما بين بُكم الفتاة ولغة
ق�ص� � ��ة «الطائران»
ّ
َّ
تجاه الن�س� � ��اء .وفي َّ
التحليلية المت�أنّية ب�ش�أن
و«ال�صبية والعجوز»؛ هذه وقفتنا
بق�ص � � �تَي «خارج العربة»
َّ
َّ
وفيما يتعلَّق َّ
ثنائية كلٍّ منهما:
َّ

فتاة في الثامنة ع�شرة،
تظهر
ق�ص� � ��ةِ «خار َج العربة»،
ثنائية ال�س� � ��كون والحركة؛ �سكو ُن ٍ
ّ
في َّ
ُ
يجرونها �إلى البحر ،والمكوث فيها وحيدةً ،وااللت�ص� � ��اق
عربة
�طرت �إلى مالزمة
ٍ
ّ
معدني ٍة ّ
ا�ض� � � َّ
عج َزتها عن الحركة ،فبدت لنف�سها
�صابة
بفعل
ٍ
ليم وقع لها وت�س� � � َّ�ب َب في �إ ٍ
ٍ
بهاِ ،
�شديدة � أ َ
حادث � أ ٍ
ميت ال يطير ،بل �إنها ال ت�شب ُه  -وفق منظورها  -ما توالى من ا أل�شياء التي
كما لو �أنها
طائر ٌ
ٌ
ذكرتها ،بل �إنها هي نف�س� � ��ها في جمودها ،فهي تمثا ٌل من رخام ،هي
قارب
�ص� � � ّ�م ،وهي
ٌ
حجر �َ أ َ
َ
ٌ
محطَّ ٌم من�س� � � ّ�ي ،مما بعثها على الت�س� � ��ا�ؤل ،عن حياتها هذه التي تبدو لي ً
ال قاتماً؟ عن �صدرها
�س في ج�سدها الهامد ال�ضئيل وعينيها الخابيتين؟ وذلك
د�س َ
الذي �صار بال خلجة؟ َّ
اليبْ َ
وعمن َّ
بد من الت�سا�ؤل الذي ر ّبما يح ِّق ُق
على الرغم من علمها �أنها لن تعثر على � أ ِّي �إجابة ،لكن كان ال ّ
لها �شيئاً من تفريغ ما في نف�سها المحت�شدة.
يتوه ُج
ومقاب َل ح ِّي ِز ال�س� � ��كون ال� � ��ذي تم َّث َل في فتا ِة العربة ذات ا ألطراف الب� � ��اردة كالثلج؛ َّ
ح ِّي ُز الحركة الذي �أخذت تت� أ َّم ُل فيه عن�ص� � ��راً عن�صراً .تت� أ َّم ُل في الحركة الب�شر ّية التي �شملت
�أطفاالً و�ش� � ��باباً من حولها يتدافعون ،ويرك�ضون ،وي�ضحكون ،وي�ص� � ��خبون ،ويمرحون ،وامر� أ ًة
تقت� � ��رب منها منتفخ ًة متثاقل ًة في م�ش� � ��يها ،ر ّبما تُذ ِّك ُرها بنحوله� � ��ا ،وفتياناً
وفتيات من �أمامها
ٍ
يم� � � ّ�رون ،فيذكّرونها ر ّبما بحالها التي كان يُفتر�ض �أن تكون عليها ،وهي ال�ش� � ��ا ّبة مثلهم .تت� أ َّم ُل
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في حركة الطبيعة التي جاءت مت�ض� � ��ا َّد ًة مع يَبْ�س ج�س� � ��دها في ذلك ال�صيف المنع�ش ،و�شملت
البحر وال�س� � ��ماء وا ألر�ض ،كما �ش� � ��ملت زرقة البحر م َّتحد ًة في زرقة ال�س� � ��ماء ،وال�شاطئ وهو
الم�ستمرة ،وال َّزبَد وهو يتناثر فوق
يفي�ض �شم�ساً و�ألقاً وفرحاً ،وا ألمواج من �أمامها في حركتها
ّ

الف�ض ّي ،لون ذاك المعدن الثمين المنثور ،والزوارق وهي تعبُر البحر وتتهادى،
ال�ش� � ��اطئ بلونه
ّ
ُّ
قريبة منها ،فيحملها على الحلم
�شجرة
ويحط على
و�ش� � ��ملت �أي�ضاً ذلك الع�ص� � ��فور الذي ي�أتي
ٍ
ٍ
ّ
بالحط على ال�شجرة ،بل من �أجل �أن يخفق
ب�أن ت�ص� � ��ير مثله ع�ص� � ��فوراً ،ال من �أجل �أن يكتفي
ب�أجنحته عبر ال�سماء الف�سيحة.

يتكون
ومن هذا التنازع الحا ّد ما بين ال�سكون والحركة المت�ضا ّدين ت�ضا ّد الموت والحياة؛ ّ
�ستتحر ُر فيه من مراقبة ك ِّل �شيءٍ وهي
لدى الفتاة الم�ش� � ��لولة ت�س� � ��ا�ؤالن اثنان ،عن الحين الذي
َّ

وعما �إذا كان هذا الطائر الوحيد مثلها على ال�ش� � ��جرة ،ينتظر �ش� � ��يئاً مثلها؟ فال
ف� � ��ي مكانها؟ ّ
ثالث
فعلي ٍة ال
لفظية ،متم ِّث ٍلة في ميالد عن�ص� � � ٍ�ر ٍ
تلبث �أن ت�أتيها إ
الجابة عنهما ب�ص� � � ٍ
ّ
فعليةّ ،
�ورة ّ
توج ُه
من
�سمى وحدة ا أل�ضداد ،ت�صالُحها� .إنه هنا ُّ
َ
عن�صري ال�سكون والحركة ،وفي تح ُّقق ما يُ ّ

وليتكون
ال�شاب ا أل�سمر نحو الفتاة ،ليمنحها �شيئاً مما لديه ،مما تفتقده،
الحركة نحو ال�سكون،
ّ
َّ
عامةً� ،أو بح�سب ما يقت�ضي �سياق
فعل منها ،بح�سب المدر�سة
فعل منه ر ُّد ٍ
عقب ك ِّل ٍ
َ
ال�سلوكية َّ
ّ

بث في الفتاة قوة الحركة التي
الق�ص� � ��ة
اللقاء المباغت بينهما في هذه
خا�ص � � �ةً ،اللقاء الذي َّ
ّ
ّ
�اب
كانت هامد ًة فيها منذ لحظات .وهذه هي ا ألفعال وردود ا ألفعال التي توالت ما بين ال�ش� � � ّ
الق�صة:
والفتاة في ذاك المقطع من
ّ

حوا�سها وتتمنّ ى �أن تنه�ض ال�ستقباله.
فتتنبه
�شاب �أ�سمر،
«فج أ�ةً ي أ�تي َ
نحوها ٌّ
َّ
ُّ

تتحرك �شفتاه ،فت�سمع هم�ساته.
ّ
تت أ�لق عيناه ،فتبت�سم له.

�س باختالجات قلبها ومعرفة �أعماقها وتلتهب الم�شاعر وترى
يُ ِّ
قدم لها زهرة بي�ض� � ��اء ،فتُ ِح ُّ
كلَّ �شيءٍ جمي ً
يجابية في هذا الموقع
ت�ستمر في ردود �أفعالها مت�سائل ًة
ال و�ساحراً ،بل
ٍ
ب�صورة �إ
ّ
ّ
�تمر في ردود �أفعالها التي من حقِّها
ما �إذا كان ال�ش� � � ّ
يحبها ويَ َ
�اب ُّ
قبل بها على عجزها؟ بل ت�س� � � ُّ

وحبه وزهرته البي�ضاء التي
�أن تكون كثير ًة بفعل وقع المفاج�أة ،مفاج�أة قدوم ال�ش� � � ّ
�اب بحنانه ّ
تحمل �إليها الحياة وتنطوي ببيا�ض� � ��ها على ا أللوان كا ّفةً ،حالم ًة ب�أن تكون عرو�س بحر ،عرو�ساً
البر.
تمتلك حر ّيتها ا ألكبر من عرو�س ّ
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يعبث بخ�صالت �شعرها ،فت�شعر ب�أنه غدا يم ِّث ُل م�صدر �شفائها الوحيد».
توجهِ الحركة نحو ال�س� � ��كون ،متم ِّث ً
بث في نف�س� � ��ها
�اب نحو الفتاة ،وما َّ
ال في ال�ش� � � ّ
وبع� � ��د ُّ
من عنا�ص� � ��ر الحيو ّية كثير من المتنوعة؛ ها هو ي�س� � ��تكمل خطوته معه� � ��ا ،فيدفع عربتها عبر
غير � آ ٍبه بذاك ال�ص� � ��وت المث ِّبط الذي �أتاه مت�سائ ً
عما �سيفعل بها،
ِّ
الممر الم�ؤ ّدي �إلى البحرَ ،
ال ّ

كون بحنانه واحت�ضانه
وهي غير القادرة على ال�س� � ��باحة؟ ويحملها في�س � � �لّمها �إلى البحر الذي َّ
�وعياً
يوجهها ،وهي ال�سكون� ،إلى البحر منبع الحركة بك ِّل �أ�شكالها،
لل�شابِّ ،
ّ
�إ ّياها معادالً مو�ض� � � ّ

�صدره الحت�ضانها؛ البحر الذي ي�شتعل تحت �شم�س
فتح
ِ
ويح ّقق الت�صالح بينها وبين البحر لدى ِ
يبث
يتوه ُج بك ّل مفاتن الجمال ،بزرقته ،وب�أمواجه ،وبزبده ،وبزوارقه ،ف�إذا هو ُّ
ال�صيف ،والذي َّ

الحركة في ج�س� � ��دها بعد نف�س� � ��ها على هموده وجموده ،و�إذا هذا الج�سد ي�أخذ في التث ّني ،في
تتبع حركاته وتراق ُِ�ص� � ��ه ،كما لو �أنه �س� � ��مكة تن�ساب في الماء ،ذلك بعد حلمها ب�أن
حملها على ُّ

تكون ع�صفوراً يخفق بجناحيه عبر ال�سماء الف�سيحة.

الق�ص� � ��ة وهو «خ� � ��ارج العربة»؛ تكون قد تح َّق َقت ما بين الم�ض� � ��اف
وبالع� � ��ودة �إلى عنوان
ّ

انحب�س� � ��ت داخلها
الثنائية ما بين العربة وخارجها؛ العربة التي
والم�ض� � ��اف �إليه هذَين عالقة
ّ
َ
عقب الحادث الم�ؤ�سف الذي طر� أ على حياتها،
حين ال ندريه من ال�سنين،
قع َدة �إلى ٍ
َ
الفتاة ال ُـم َ
متحرر ًة في
بمعونة من فتاها،
المعدنية ال�ص� � ��لبة ،والخارج الذي �آلَت �إليه
و�ض� � ��اقت بحدودها
ٍ
ِّ
ّ
زرقة البحر نف�ساً وج�سداً �ضمن �آفاقه الالمحدودة.

تتبع خطوط هذه الق�صة على النحو ا آلتي:
وهكذا يمكن ُّ
قائم بمفرده.
�سكون
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
قائمة بمفردها.
حركة
توج ُه الحركة نحو ال�سكون.
ُّ
ُّ
بث الحركة في نف�س ال�سكون.
توجيه ال�سكون نحو الحركة.
ُ
ُّ
بث الحركة في ج�سد ال�سكون.
ُ
ت�صال ُح الحركة وال�سكون.
انت�صار الحركة على ال�سكون.
ُ
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ثنائي ُة ال�شيخوخة
ق�صة
وال�صبا� ،شيخوخةِ
ِّ
«ال�صبية والعجوز»؛ تتجلّى بدءاً من عنوانها َّ
َّ
وفي َّ
الم�شيب ر� أ َ�سها ،تراكمت لديها
بعل ُ ِّو
ِ
المر�أة ال ُـم ِ�س ّنة التي ا َّتخذَت دكّاناً َ
قرب البحر ،ويبدو �أنها ُ
ال�صبية هبوطاً نحو طفولة
خبرةٌ تجاهَ البحر الذي يم ِّث ُل الحياة بك ِّل ما فيها .هذا مقاب َل ِ�صبا
َّ
�بية والطفل اللذَين ال يعرفان حيال البحر �سوى الطي�ش وعدم المباالة ب�أخطاره،
الطفل؛ ال�ص� � � َّ
محتاجين �إلى ا�س� � ��تمداد الخبرة من العجوز التي ال تلبث �أن تمنحها في ك ِّل منا�س� � ��بة،
َ
وظ� �ّل��اّ
ثنائي ٌة �أخرى،
الق�صة
ق�سوة وحنان .ومن هنا تتجلّى في
مندفع ًة �إلى ذلك بما تما َز َج لديها من
ٍ
َّ
َّ
قد نبعت من داخل المر�أة العجوز :الق�س� � ��وة والحنان؛ ق�سوتها بو�صفها عا�صفة بحر ّية وحنانها
تقبلهم
الرقيق ،اللذان يخ�ش� � ��ى ال�ص� � ��غار �أولهما وي�ش� � ��تاقون ثانيهما ،وما قد ّ
ينم عليه هذا من ُّ
االثنين منها على ال�س� � ��واء ،أل َّن البحر �إذا ما َم َّث َل الحياة ب� � ��ك ِّل �ألوانها ،القاتمة منها والزاهية،
خبرت البحر والحياة ،وبات �ص� � ��غارها
الخطي� � ��رة والجميل� � ��ة؛ ف�إ َّن تلك العجوز َم َّثل َت ا أل ّم التي َ
يتقبلونها ،مثلما يهنَ�ؤون بالحنان الذي يتف ّهمونه
يتقبلون ك ّل �ش� � ��يء يت� أ ّتى منها ،حتى ق�س� � ��وتها َّ
َّ
�شكالياته كلها.
ب�إ
ّ

حركُه وتُه ِّد ُده
وقد بد�أت �أحداث
بهرع العجوز �إلى ٍ
طفل ،وهي تحم ُل بيدها عوداً تُ ِّ
َّ
الق�صة ِ
الثنائية،
�وح التباع ُد الحا ُّد ما بي� � ��ن طرفَي
َّ
ب� � ��ه ،لدى قربه من البح� � ��ر ،ف�إذا هنا يتجلَّى بو�ض� � � ٍ
�شيخوخة العجوز وطفولة الطفل؛ �شيخوخة العجوز التي ما لبثَت �أن تو َّق َدت في داخلها – وفقاً
لِما اقت�ضى �سياق الحدث –
ثنائية الق�سوة والحنان الم�شار �إليهما ،و�إن لم تتجاوز تلك الق�سوة
َّ
تهديدها الطفل بال�ضرب �إلى ال�ضرب نف�سه ،ر�أف ًة به ألنه طفلٌ ،بع َد ر�أفتِها به وخ�شيتها عليه،
مفتر�ض � � �اً �أن يبتلعه ويذهب بحياته فيم� � ��ا �إذا نزله ،ر�أفتِها هي التي لوال
م� � ��ن البحر الذي كان
َ
يهتمون ب�ص� � ��غارهم
وجوده� � ��ا؛ لَفع َل به البحر ما فعل ،وال �س� � � ّ�يما لدى افتقاده ا ألهل الذين ال ّ
تبي َن من
وال يج ِّنبونهم الخطر ،بح�س� � ��ب ما � أ َ
ف�صح عنه �ص� � ��ياح العجوز .وبذلك ف�إنه مقاب َل ما َّ
التداخل ما
التفاوت الحا ّد ما بين ال�ش� � ��يخوخة والطفولة ِ�س ّناً وخبرةً؛ يظهر لدى العجوز مدى
ُ
تراكم لديها
بفعل ما
ثنائيةِ ق�سوتِها وحنانِها ،وعدم �إمكان
بين
ف�صل �أحد الطرفين عن ا آلخرِ ،
ِ
َ
َّ
عبر ال�سنين.
مخزون
من
ٍ
معرفي َ
ٍّ
ب�صورة �أو�ضح ،تجاهَ ال�ص� � ��غار ا ألكبر ِ�س ّناً من الطفل ،ا ألكثر قدر ًة
�تمر حنان العجوز
ٍ
وي�س� � � ُّ
من من
على مواجهة �أهوال البحر؛ �إذ تمنحهم من دكّانها دواليب ال�سباحة التي تجعلهم في م� أ ٍ
بنقود قليلة ،ال تبتغي منها �س� � ��وى ت�أمين ما �أمكن من ك�س� � ��ب العي�ش ،بعيداً عن � أ ِّي
الغرق ،لكن
ٍ
يفي�ض عن حاجتها.
�س لديها ما
ج�شع يفوق طاقاتهم،
ُ
ِّ
ويكد ُ
ٍ
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وال�صبا؛ �شيخوخة العجوز الخبيرة بالبحر التي
ثنائية ال�شيخوخة
الق�صة بتجلّي
ثم تنتهي
ِّ
َّ
َّ
ال�صبية
و�صبا
غرق ال�صغار وتبتلعهمِ ،
� ُأ�ش� � ��ير �إليها ،لكن هنا ب�أ�ش� � ��راره ال بمياهه التي يمكن �أن تُ ِ
َّ
الداخلية،
ثنائيتها
التي ال ِ
َّ
تدرك �س� � ��وى متعة ال�س� � ��باحة .ومن �ش� � ��يخوخة العجوز ،تتجلّى ثاني ًة َّ
�صبي ٍة ت�سبح في عتم الغروب ،وتحجبها عن ال�شاطئ
الق�سوة والحنان؛ ق�سوتها حين تندفع �إلى َّ
�بية ،وتنهال عليها
قوارب على الرمل ،وحين تُبدي �ص� � ��دمتها و�ص� � ��ياحها وغ�ضبها تجاه ال�ص� � � َّ
لحيتان
تعر�ضها ،وهي الجميلة الناحلة المثيرة،
لدن�س ا أل�شرار و�شهواتهم� ،أي ِ
ِ
�ضرباًَ ،حذَراً من ُّ
تعر�ض� � ��ت هي العجوز ألحدهم في ِ�ص� � ��باها � .أ ّما عن حنان العجوز
البر ،مثلما َّ
البحر ووحو�ش ّ
تبين في موقفها حيال الطفل؛
الذي �س� � ��رعان ما ظهر ،وتجلّى مدى تمازجه مع ق�س� � ��وتها ،كما َّ
ال�صبية ،و�إلبا�سها ثيابَها ،وبكائها ال�شديد
فقد بد� أ من اندفاعها نف�س� � ��ه ،اندفاعها العارم نحو
َّ
�ضت له في ِ�صباها ،والتزال تتذك َُّره حتى ذلك الوقت ،وفي
تعر َ
تعر�ض� � ��ها لِما َّ
خ�ش� � ��ي ًة عليها من ُّ
وبث ا ألمن واال�ستقرار في نف�سها ،هذه التي �سرعان
احت�ضانها
ال�صبية ،و�ض ِّمها �إلى �صدرهاِّ ،
َّ
ال�شبان وال�صغار
تقبل َت من العجوز كلَّ �ش� � ��يء بعد ارتعا�ش� � ��ها وخوفها و�شحوبها� ،ش�أنها �ش�أن ّ
ما َّ
المحبة التي
تنم على في�ض
ا آلخرين ،وما لبثت �أن ن�س� � � َ�يت �ض� � ��رباتها الم�ؤلمة التي وجدتها كم ُّ
ّ
تك ُّنها هذه العجوز للجميع ،وحر�ص� � ��ها عل� � ��ى �إنقاذهم جميعاً من �أهوال بح� � ��ر الحياة؛ و�إنقاذ
الق�صة على
تتبع خطوط
الطفل من الغرق ،و�إنقاذ
َّ
َّ
ال�صبية من �أ�شراره الب�شريين .وهكذا يمكن ُّ
النحو ا آلتي:
ثنائية ال�شيخوخة الخبيرة والطفولة الطائ�شة.
َّ

ثنائية الق�سوة والحنان داخل ال�شيخوخة تجاهَ الطفولة.
ّ

هرع ال�شيخوخة نحو الطفولة بق�سوتها وحنانها.

ثنائية الق�سوة والحنان داخل ال�شيخوخة تجاه الطفولة.
تمازج
َّ
ت�صالُحهما وبقا�ؤهما على م�ست ًوى واحد دون تق ُّدم �أحدهما على ا آلخر.
ال�صبا.
ثنائية ال�شيخوخة الخبيرة وطي�ش ِّ
َّ

ال�صبا.
ثنائية الق�سوة والحنان داخل ال�شيخوخة تجاهَ ِّ
َّ
ال�صبا بق�سوتها وحنانها.
اندفاع ال�شيخوخة نحو ِّ

ال�صبا.
تمازج الق�سوة والحنان داخل ال�شيخوخة تجاهَ ِّ

ت�صالحهما وبقا�ؤهما على م�ست ًوى واحد دون تق ُّدم �أحدهما على ا آلخر.

الـعــدد � 690آذار 2021

297

«وجو ٌه يف الذاكرة»

تحر ِك
ال�ش� � ��ارة من خالل
لكن تجدر إ
َّ
الق�ص � � �تَين ال�س� � ��ابقتَين� ،إلى �أنهما �إذا ما تماثَل َتا في ُّ
اليجاب نحو ال�سلب :الحركة نحو ال�سكون في ا ألولى ،وخبرة ال�شيخوخة نحو طي�ش الطفولة
إ
الق�ص� � ��ة ا ألولى ،في
ثنائية
وال�ص� � ��با في الثانية؛ فق� � ��د تباينتا من حيث الهدوء الذي ظهر في
ِّ
َّ
َّ
ال�شاب والفتاة .هذا مقابل ال�صخب
تحرك طرفها ا أل َّول نحو الثاني ،بح�سب ما اقت�ضت عالقة
ّ
ُّ
أ
الق�ص� � ��ة الثانية ،في اندفاع طرفها ال َّول نحو طرفها الثاني ،وما �أعقبه
ثنائية
الذي ظهر في
َّ
َّ
من تهديد و�ص� � ��ياح وغ�ض� � ��ب و�ضرب على التوالي ،بح�سب ما اقت�ض� � ��ت عالقة ال�شيخوخة من
جانب والطفولة
وال�صبا من جانب �آخر� ،أو بعبارة �أخرى ،بح�سب ما � ُأط ِل َق عليه �صراع ا ألجيال.
ِّ
ب�صورة �أو�ضح مما هي عليه حيال الطفل،
ال�صبية
الحظ كيف تجلّى حنان العجوز حيال
ٍ
كما يُ َ
َّ
ذلك تواكباً مع ق�سوتها ا ألكبر التي اقت�صرت حيال الطفل على تهديده بال�ضرب دون ال�ضرب
نف�سه ،و�صياحها ب�أهله ال به.
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قراءات

االنتحاء واالنفعال يف ال�سرد احلداثي
قراءة في ت�شكيل نور عمران
زهري �إبراهيم �سعود

الق�صة،
بدل ا ألدب الحداثي �ص� � ��فات عنا�صر
ّ
ّ

وال�س� � � ّ�يما بعد ث� � ��ورة الك ّت� � ��اب الفرن�س� � ��يين الذين
عرفناهم ب�أ�صحاب النظرة ،ومنهم« :نتالي �ساروت،
وغرييه ،وكلود �سيمون ،و�سيليز ،وغيرهم.»...

عرفه �أفالطون ومدر�سته الفل�سفية
ا ألدب كما ّ
ه� � ��و «فن المحاكاة» ،وما بي� � ��ن زمننا هذا وا ألزمان

الغابرة لم يقف على التغيي� � ��ر الجذري في غاياته
ومو�ضوعاته ،بل �شغل ا أل�ساليب التعبيرية لمحموالته
اللغوية ،وا ألدب -بحكم ارتباطه العميق بالواقع -

مكون مهم للبناء الثقافي المنف�ص� � ��ل والمت�صل مع
ّ

البيئ� � ��ة الحكائية لجريان التاريخ و�س� � ��يرورته ،فهو
فن �إن�س� � ��اني ملزم بتغيير �أ�س� � ��اليبه و�شروط كتابته،
ّ

لت�س� � ��توي ا أل�س� � ��اليب والغايات والمو�ض� � ��وعات في
وتتبدل تبعاً ل�ش� � ��روط الوقائع اللغوية،
�أطر تختلف
ّ
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البداعية ووالدة
وانزياحات �أ�ص� � ��حاب العمل الفني الفردي �ضمن خ�صو�صية تمثُّالت ا ألعمال إ
ا ألجنا�س ا ألدبية (على �سبيل المثال).

كونت معارفنا اال�س� � ��تنتاجية في الت�أريخ ا ألدبي ثالثة مفاهيم منف�ص� � ��لة في درا�سة ال�سرد
ّ
أ
الق�صة ب�ص� � ��فتها قطعة من التاريخ ،يُعتمد عليها لمعرفة الوقائع التاريخية،
الق�ص�صي� ،ولها
ّ
الق�ص� � ��ة في
الق�ص� � ��ة �شخ�ص� � ��يات و�أحداث وبيئة ،وثانيها الحكاية فهي تمثُّالت
فالتاريخ كما
ّ
ّ

الحكي( ،)1فالحكايه تُظهر لنا
الق�ص� � ��ة في الكتابة والقراءة والوثائق ،وثالثهما علم ال�س� � ��رديات
ّ
فالق�صة مو�ضوعية كما �أثبت علم ت�شكيل
الذي تناول الحكاية بالخ�صائ�ص وال�صفات اللغوية.
ّ

تخ�ص ال� � ��راوي وطرائق تكوينه للمروي� � ��ات� ،أما علم
الحكاي� � ��ة لدى جيني� � ��ت ،والحكاية ذاتية
ّ
للن�ص
ال�سرديات فقد تناول تقنيات الحكي و�أ�ساليب الخطاب والمحاكاة في درا�ساته العميقة
ّ
ا ألدبي.

�إن الحكاية �أول ما ظهرت في بيئتنا اللغوية مع ق�ص� � ���ص «�ألف ليلة وليلة» ،لكنها لم تُدر�س
اليطالي� � ��ة ،كتاب ًة مع ديكاميرون «جيوفاني»،
نقدي � � �اً ولم تطورها ا أليادي العربية ،بل الغربية إ
وا ألوروبية (الفرن�س� � ��ية-ا ألمريكية) نقداً وت�ش� � ��ريحاً مع �ش� � ��تراو�س وبروب وت� � ��ودوروف وبارت
و�أ�صحاب «تل كيل» و�إدغار وبير�س ويان.

والي�ضاح وتقلي�ص
�إن �أ�س� � ��اليب الحكي
الفنية تبدلت كثيراً منذ زمن التمادي في ال�ش� � ��رح إ
ّ
البيا�ض ال�سردي� ،إذ �ضاق الزمن ال�سردي وانت�صر المكان ال�سردي ،فمن المكان �أطلق الراوي

ف�س� � ��ر �صاحب ق�ص� � ��يدة «الغراب» «�إدغار �آالن بو» �أ�سلوبه الروائي في
حكايته باالنفعال ،وقد ّ
مجموعات� � ��ه الق�ص�ص� � ��ية ب�أنه يبحث عن ق�ص� � ��ة تنتهي في «رحلة بقط� � ��ار» ،والقارئ في زمننا
الحديث المنوط بتعقيدات الحياة ونتائج الثورات ال�ص� � ��ناعية� ،أ�صبح تعلّقه بخواتيم ا ألحداث
الق�ص� � ��ة ،وهي خواتيم ال تقف على النهاية فح�س� � ��ب ،بل ت�ش� � ��مل الفكرة و�ش� � ��عرية
الجارية في
ّ
حامله� � ��ا اللغوي ،فمتعة القراءة مرهونة بالحما�� � ��س المرتبط بحجم المقروء ،ثم (وهو ا ألهم)

�إثارته للع�ص� � ��ف الذهني الذي يجعل القارئ م�ش� � ��اركاً في الكتابة .و�أما خاتمة الحدث المروي
فقد تف َّنن الن�ص ا ألدبي في مقارباتها ،ليجعلها مت�ص � � � ِّدرة للحدث المروي �أو في نهايته �أو في
و�سطه لغايات فنية ت�ستح�ضر المتعة ،وهي متعة حملتها ذيول الخاتمة في �سرديات الحكاية.

يتميز الكاتب الق�ص�صي من ال�شاعر ببوحه الخارجي وظهوره بمظهر المحايد في انفعاالته
ّ
تحرك فيه �ش� � ��عور
الوجداني� � ��ة ،وهو مدرك تماماً ب�أن �أي قطعة �أدبية ال يقبلها المتلقي ما لم ّ
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المتعة والفائدة ،فا�س� � ��تعا�ض عن ال�س� � ��رد المفعم بالحكي وال�ش� � ��رح بعبارات تر�صف ق�ص�صه
�صر ال�سبيل و�صدق المفاج�أة .فالق�صة انتقلت من ق�صة
ب�إمتاع اللفظ و�إ�شعاعه إ
اليحائي ،ثم قِ َ
الخباري �إلى
تبدلت من الو�صف والنقل إ
الزمن �إلى ق�صه المكان ،مما نا�سبه �أ�ساليب خطابية َّ
واليحاء ،فق�ص�ص المكان �ش� � ��غوفة بانفعاالت الكاتب وا�ستعانته بال�ضمائر ،بدالً من
االنفعال إ
�سير ال�شخ�صية و�أو�صافها.
�إن �أهم مقولتين في ا ألدب الحديث جرتا على �أيدي «روالن بارت» الناقد الداللي و«نتالي
�س� � ��اروت» الكاتبة الق�ص�ص� � ��ية في «انفعاالت» والناقدة الحداثية في «ع�صر ال�شك» .وقد تبدو
المقولتان متعار�ضتين مالم تو�ضعا في �سياقهما ال�صحيح ،فروالن بارت نظّ ر لموت «الم�ؤلف»،
ونتال� � ��ي �س� � ��اروت �أثبت� � ��ت ب�أن الكاتب ال يكت� � ��ب �إال «ذاته» .ف� � ��ا ألول �أبعدنا ع� � ��ن �إدخال الحياة
ف�سرت لنا اقت�صاد العمل
ال�شخ�ص� � ��ية والنف�سية للكاتب في �أثناء فعل «القراءة» ونتالي �ساروت ّ
الف ّني وابتعاده عن الجماليات الكال�سيكية لفعل «الكتابة» فيما �صرنا ندعوه بالح�شو و�أكاذيب
مجرد «تخيالت الكاتب» الذي
ال�صياغة ،و�أكّدت �ساروت ب�أن �شخ�صيات العمل الفني و�أحداثه
ّ
الق�صة ،و�شخ�صيات العمل ال�سردي هي ذات الكاتب
ال ي�ص� � ��وغ �إال نف�س� � ��ه وطريقته في حكاية
ّ
الن�صية
المو َّزعة .وخال�ص� � ��ة المقولتين فما يهمنا في عملنا التقويمي هو تكوينه ال�سرد وبنيته
ّ
الحداثية ،دون الذهاب �إلى �شخ�ص� � ��ية الم�ؤلف وحالته النف�س� � ��ية واالجتماعية ،فالكاتب مر�آة
الواقع االنعكا�سية ومزيته الت�سلّح بمبادئ وقيم العمل الفني الحديث...
القا�ص� � ��ة «نور نديم عمران»( )2ق� � ��د ال تبدو مهمة في
�إن ه� � ��ذه المقدم� � ��ة النظرية ألعمال
ّ
تن� � ��اول تل� � ��ك ا ألعمال ،لكنها في حقيقة ا ألمر تقودنا �إلى امتالك معرفة �ص� � ��ائبة با أل�س� � ��اليب

الحداثية التي كتبت بها نور عمران ن�صو�صها ،فلي�س من واجب القارئ الذهاب �إلى حياة نور
والنجاب وكل مظاهر الحياة ،فهي بدلك
عمران حين يقر� أ ف�ش� � ��لها الق�ص�ص� � ��ي في العاطفة إ
تر�ص� � ��د الواقع الذي تحرك من �أجله قلمها منذ �إطاللتها الحقيقية على فن الق�صة ،فالكاتبة
تقم�ص �شخ�صياتها و�أحداثها بطريقة حداثية ،قلّ�صت معها الزمن ال�سردي وجعلتنا
برعت في ّ
مكبلين بالده�ش� � ��ة واال�س� � ��تغراب حيال �إمكان الف�صل بين الحياة ال�شخ�ص� � ��ية للكاتبة والحياة
ال�شخ�صية ألبطالها وا ألحداث التي �شغلت ف�ضاء ال�سرد ،فهم يتكلمون في �أغلب ا ألحيان عبر
�ضمير المتكلم وال�ض� � ��مائر ا ألخرى ،وال يبدل ا ألمر اعتماد المخيال لبع�ض ا أل�سماء العر�ضية
التي ت�ستهدف واقعيتها إل�ضفاء الت�شويق والمتعة ،فقد جردت ال�شخ�صية من �صفاتها الروائية
لت�صبح مجرد �أ�سماء تنوب عن ال�ضمائر...
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ن�ص �سردي كتبته القا�صة نور نديم عمران في مقتبل العمر ولم تكن
في مجموعة «ت�شكيل» ّ
تو�سط المجموعة و�أودعت له الكاتبة عنوان «�صديق
قد تجاوزت الرابعة ع�ش� � ��رة ربيعاً حينهاّ ،
فالق�صة
ق�صته حتى ذهب بي الخيال �إلى «�شادي» فيروز والرحابنة،
ّ
في الذاكرة» .ما �إن �أنهيت ّ
من �ص� � ��لب �أعمالها الق�ص�ص� � ��ية ،وهي كلّها �ش� � ��غوفة بالتخاطر واالنفعال وطريقة المذ ِّكرات،
�أي ا أل�س� � ��لوب الذي كتبت فيه �أول كاتبة حداثية في التاريخ ،و�أثارت اهتمام «ماك�س و�س� � ��ارتر»
لت�س� � ��مية هذا ا أل�س� � ��لوب بالرواية الجديدة ،و�أنا على يقين ب�أن الكاتبة لم تكن قد قر�أت «نتالي
�س� � ��اروت» ،فمن ال�صعب على بيئتنا اللغوية العربية ا�ستيعاب متعة ال�سرد الحداثي مالم يمتلك
القا�صة نور ح ّققت في عمر ق�صير ن�سبياً �شروط
متمردة ،وهذا يعني �أن
�أ�صحابه ثقافة �أدبية
ّ
ّ
وطرائق الكتابة الحداثية للن�ص� � ��و�ص الق�ص�صية ،فاالنفعال رفيقها منذ بداية �شغفها بالق�صة،
�إذ �أعلنت رف�ضها أ
كونت مجموعة «ت�شكيل» �سنداً
لل�ساليب الكال�سيكية في الكتابة .وبذلك فقد ّ
القا�صة عمران �إلى
مو�ضوعياً لوجهة نظر نتالي �ساروت في «ع�صر ال�شك» ،كما �أثبتت انت�ساب
ّ
البداعية
حجمت الطاقة إ
هذا الع�ص� � ��ر ،بابتعادها عن التقليد وتكرار ا أل�س� � ��اليب اللغوية التي ّ
ق�صة «�صديق
لدى كثير من ك ّتاب
الق�صة العربية� .صحيح �أن ثمة عفوية وا�ضحة في لغة �سرد ّ
ّ
الن�شاء التعبيري الذي
في الذاكرة» ،وهي عفوية � أ ْجل َت حالة الذاكرة المعجمية والقدرة على إ
الفن ال�سوريالي الذي تحرك
حمل في �سبكه «بيا�ض ال�سرد» ،لكن �صيغة
الن�ص بعفويتها قاربت ّ
ّ
ال�شعاعية جعلتني
�أ�سا�س � � �اً م�س� � ��تنداً �إلى عفوية المبدع .فتلك العفوية ال�صادقة وطاقة
الن�ص إ
ّ
الن�ص
وعده �أيقونة المجموعة ،فلي�س من ال�سهل �أن يثيرنا
�أ�ص� � � ّ�ر على ت�ض� � ��مين المجموعة له ّ
ّ
ا ألدبي لن�س� � ��رح في عالم الخيال والتذكّر ،فيدغدغنا ال�ش� � ��عور ال�ستذكار ما ق�ضيناه دون �إرادة
البداعية في �صديق
عالم تجري �أحداثه بنا وحولنا كزوبعة لي�س لها قرار .وال�س� � ��ابقة إ
م ّنا في ٍ
نور هي مخالفته للواقع الم�ش� � ��هود ،فمن م ّنا عاد �إلى �ص� � ��ديق قطعه منذ زمن بعيد ولم يجده
مخيباً آ
محياه �ص� � ��ورة البراءة التي وجد فيها الرائي نف�سه ،فنحن كما
للمال ،وقد م�س� � ��ح عن ّ
ّ
يقول �س� � ��قراط نرغب في �أن نبقى �أطفاالً� ،أما �ش� � ��ادي فيروز فقد حافظ على طفولته بموته
المحببة ال تكبر ،وقد عاك�س «�ص� � ��ديق في
من �أثر الحرب فلم يترك �إال الذكريات ،والذكريات
ّ
تبدله ا أليام ،ك�أنه
الذاكرة» الم�ش� � ��يئة الواقعية لحفاظه على طفولته ،فبقي �صغيراً ال يكبر ولم ّ
ثابت «�أدوني�س» وواقعنا المعرفي والقيمي الجمالي ،الذي لم نخرج من �أن�ش� � ��وطته على الرغم
الن�ص في
والتحرر التي ع�ص� � ��فت بتاريخنا االجتماعي ،وهكذا ق � � � ّدم لنا
التمرد
م� � ��ن دعوات
ّ
ّ
ّ
ا�ستدعائه الخيال قيمة نقدية عظيمة لواقع تقوده عجالته �إلى الوراء ،وبتلك القيمة المعرفية
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الق�ص� � ��ة مكانتها وح ّف� � ��زت قلمي إلفراد مقطع خا�ص بها ،فال�ص� � ��دمة العاطفية التي
امتلكت
ّ
تتلم�س الواقع المادي مما �أظهر فيها تجلياتها العاطفية.
�أثارتها «با�شالرية» ّ

القا�صة نور كثيراً من الم�سائل الخالفية لدى النقاد العرب في مقاراباتهم
�أثارت مجموعة
ّ
أ
للدب الحداثي ،وذلك منذ ترجمة فتحي الع�ش� � ��ري «النفعاالت �ساروت» وت�سميتها بالق�ص�ص
«الق�ص� � ��يرة جداً» ،وهو كغيره من الن ّقاد اعتمد الم�س� � ��احة ال�سردية للن�صو�ص من �أجل تحديد
�أجنا�سها ،لكن ماك�س و�سارتر ومنذ ثالثينيات القرن الفائت ح�سما ا ألمر بحديثهما عن الرواية
الجديدة �أو «عك�س الرواية» ،ولو نظر كثير من الن ّقاد في ن�صو�ص نور عمران ،ف�سوف ي�صنفونها
دق و�صف لق�ص�ص
بالق�ص�ص الق�صيرة «جداً» ،م�ستعملين النظرة ال�شكلية نف�سها ،والحال ف�إن � أ ّ
ه� � ��ذه المجموعة هو «انتحاءات» نور عمران المروية بطريقة «االنفعال» ،فاالنفعال هو �إخراج
الن�ص الق�ص�ص� � ��ي من نف�س المتكلم عبر التخاطر ،وهو فعل ذاتي �ش� � ��ديد �أكثر ما عهدناه في
ّ
أ
نواح كثيرة لو�صفها
كتابة الق�ص� � ��يدة قبل زمن الحداثة� ،ما االنتحاءات فهي ذهاب الراوي �إلى ٍ
و�إطالقها ق�ص�ص� � ��ياً بو�ساطة التذكّر ،فاالنتحاء «مو�ض� � ��وعي» وهو ينا�سب مفهوم الق�صة �أكثر،
نواح مختلفة ت�شغل م�ساحة الوطن وبيئة الب�سطاء المتعللين
لكن الكاتبة عمران في ذهابها �إلى ٍ
بم�ش� � ��اعر الخيبة و�آثار ا ألزمات التي فر�ض� � ��تها ظروف حياتهم المعي�شية ،قد زاوجت االنتحاء
باالنفعال ،فهي حملت ب�أنفا�س� � ��ها وظيفة الراوي وجعلته «�أنا» المتكلم في تبئيرات ال�شخ�صية
والحدث ووجهة النظر ،لتر�سم بلغة «�شعرية» متر ّددة أ
ملى بالبيا�ض �أحداث الق�ص�ص وبيئتها
حددت لعنا�صر ق�ص�صها حبكات �س� � ��ردية يمكن نعتها با ألقدام ال�سائرة فوق
الف�ض� � ��ائية ،وقد ّ
الثل� � ��ج ،لكنها تحفر فتظهر �آثار ا ألقدام «عميقة» بالن�س� � ��بة �إلى �أق� � ��دام «راد بري» الهاربة في
للق�ص� � ��ة الق�ص� � ��يرة جداً ،فالحبكة ا ألثرية التي ال يمكن و�ص� � ��فها بغير الخيال في الق�صة
نعته
ّ
الق�ص� � ��يرة جداً تختلف عنها في مجموعة «ت�ش� � ��كيل»� ،إذ تبدو الحبكة وا�ض� � ��حة كخيط �سبْحة
تلتف حوله ال�شخ�ص� � ��يات ويتو�سطها الراوي ال�شاهد ،ليم�سك الكاتب بر�أ�سها ،وهو يحدد لتلك
ُّ
ال�شخ�ص� � ��يات �أفعالها وهمومها ف� � ��ي بيئة مكانية طاغية و�أزمنة تعادل «�ض� � ��ربات الف�أ�س» هنا
وهناك ،وال�شخ�ص� � ��ية التي نجهل �ص� � ��فاتها في ق�ص�ص «عمران» من�صرفة دوماً لت�أكيد موقعها
الوظيفي المحوري في �إظهار هموم الب�س� � ��طاء وحالتهم النف�س� � ��ية واالقت�صادية واالجتماعية،
المعبر عنهم بالت�سميات العابرة� ،أو غالباً بال�ضمائر «ا ألنا» و«الهو»
ف�أ�شخا�ص ق�ص�ص عمران
ّ
تلقي ا ألزمات الوجدانية والمعي�ش� � ��ية ،وهم في الجوهر
و«الهي» والـ«هم» �أنا�س م�ش� � ��تركون في ّ
ا�ستعد لل�شهادة ،وموظف
غالباً «واحد» ،لكن مالب�س� � ��هم الخارجية مختلفة ومو َّزعة بين جندي
ّ
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النجاب ،لكن ال�سعادة
ال يقدر على مجاراة العادات ب�س� � ��بب فقره المدقع ،و�آخر ال يقدر على إ
وفرح االنتظار والثقة بم�ستقبل مرح ال تغرب عن بع�ض تلك ال�شخ�صيات ،كما �أظهرتها ق�ص�ص
«�صباحات الحب» و«�ساعة النجاح» حيث �شغف الفرح با ألمنيات الب�سيطة...

البيئة المكانية للمجموعة الق�ص�صية هي بيئة مطلقة أ
للحداث ،لكنها ت�ستح�ضر النواحي
فتعر�ض ألزمات
المختلفة في مجتمع مخنوق بحكم التقاليد وتكالب �أعداء الخارج والداخل،
َّ
الم� � ��اء والكهرباء والفقر الم� � ��ادي والواجبات الوطنية المترتبة على ال�ش� � ��خو�ص ،والالفت في
�أ�ساليب عمران الق�ص�صية بعد ت�أكيد االقتران بالمذهب الحداثي هو اقت�صاد ال�ضمائر وتحديد
�أفعالها ،فالم�ش� � ��كالت الم�صيرية متنوعة ومنا�سبة ألثواب ال�شخ�صية المعرو�ضة ،وهذا خالف
مذهب «�ساروت» المتكلمة ب�ض� � ��مير «هم يفعلون ونحن نفعل»� ،إذ تبدو ال�شخ�صية م�ستن�سخة،
�أما عمران فقد تناولت ال�شخ�ص� � ��ية بخ�صو�ص� � ��يتها لتذهب �إلى �ض� � ��مير «ا ألنا» و«هي» و«هما»
في التعبير عن م�ش� � ��كالت ال�شخ�ص� � ��ية .ونتالي �ساروت انتحت ب�شخو�ص� � ��ها للمقارنة ف�أكثرت
الحدي� � ��ث بالكالم« :كان ،و�ص� � ��ار ،وانتهى» ،في حين �أكثر راوي «عم� � ��ران» من الفعل الجاري،
�شدة الو�ضوح
لينقل لنا الحدث
حياً عبر لقطات بانورامية حديثة ،وتدافع عمران عن ّ
وي�صوره ّ
ّ
ن�صها الذي جعلته عنواناً لمجموعتها الق�ص�صية «ت�شكيل» ،فالت�شكيل
واالقتراب من الواقع في ّ
لديها ال يقف على ال�شخ�ص� � ��يات المنتقاة ومواطن االنتحاءات فح�س� � ��ب ،بل يطال الفارق بين
الغمو�ض والو�ضوح وفوارق الفن «الب�سيط» المالئم لل�شخ�صية و«الت�شكيلي» ،وهي بذلك ت�شبه
الكاتب القرغيزي «جنكيز �إيتماتوف» الذي زاوج المذهب الحداثي بما بعده وما قبله...

لغة الكاتبة عمران متماثلة وتتبع نهجاً ملتزماً لتبدو ذات خ�صو�ص� � ��ية غير م�س� � ��بوقة ،وهي
اليقاعي
تقارب �أ�سلوب «�س� � ��وليرز» من �أ�صحاب «مدر�سة النظرة» ،لكنها لم تذهب �إلى اللفظ إ
المح�سنات
لتقف لديه كما فعل �سوليز في «كنز الحب» بل جعلت و�صفها االنفعالي مكتنزاً ببع�ض
ّ
«ان�شق ثوب
البالغية التي وظَّ فتها الكاتبة في عر�ض البيئة الحدثية ،ففي ليلة مو�سيقية كتبت:
ّ
وجوه م�شرقة لثالث �شابات في �شتاءات � أ
عمارهن الع�شرينية .بد�أت خيوط
الليل المهترئ عن
ٍ
ّ
النهار تلج رحم الطبيعة العذراء ،تمزق غ�ش� � ��اءها ال�ض� � ��بابي لتتناثر قطرات من ال�س� � ��حر فوق
�صفحة ا ألفق» .تمكَّن «�سوليز» من تفعيل الحدث الروائي با�ستعماله كلمتين و�شخ�صيتين ،وفي
و«حب» �ص� � ��نع روايته الجديدة ،في حين �أ�شغلت عمران كل ف�ضاءات
تعامله اللفظي مع «كنز»
ّ
الطبيعة إلتمام نظرتها �إلى الحياة ،وهي نظرة مر�صودة بالتناق�ضات بين ا ألمل والي�أ�س والخيبة
والفرح ،ف�شتاء العمر كناية عن الرغبة المكبوتة التي تماهت مع الطبيعة وا ألفق على مدارات
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ا أليام ،لي�ص� � ��بح المحيط م�شغوالً ب�أحداث ورغبات تتفجر في دواخل ال�شخ�صيات الع�شرينية.
�يرات للمعنى كاد ي�سرقنا بها لعوالم غريبة عن ال�سرد
�ب «�سيليز» اهتمامه في تف�س� � � ٍ
هكذا �ص� � � ّ
الخا�صة ،في حين وقفت
حتى تك�شّ � � ��فت لنا لعبته في �ص� � ��ناعته للحدث عبر ان�شغاالت الراوي
ّ
«عمران» على متعة الو�ص� � ��ف ال�س� � ��تنطاق ما يجول في �أعماق �شخ�صياتها ،وفي كلتا الحالتين
تعبر الحبكات ال�سهمية ممتلئة با أللفاظ التي ت�سهم �إ�سهاماً بليغاً في �صناعة الحدث ،وت�أبى �أن
الن�ص الق�ص�صي ،وترف�ض الكاتبة عمران
لفظي �أو كالم عابر في م�س� � ��يرة
مجرد ح�ش� � ��و
تكون
ّ
ّ
ّ
بتعليقات
�أال تقوم بتوظيف الو�صف الجمالي الكال�سيكي لف�ضاء ال�سرد ،فتمنحه �سمة الحداثة
ٍ
للمعنى ووجهة النظر داخل تعبيراتها اللفظية ،وهي في مواطن �أخرى تذهب �إلى مادة طعامية
تبني عليها فروقات طبائع ال�شخ�صية التي �آلت �إلى الفراق والخ�صام ،كما في «وجبة د�سمة»،
فعلى الرغم من الهيئة المغرية ل�شخ�ص� � ��ية جمال ،فقد كان تعلّقه بمادة «المعكرونة» هو الداء
الن�ص (في الواقع والخيال) ،والمعين التذكّري
و�سوغ االنف�صال مع بطلة
ّ
الذي منع التوا�ص� � ��ل ّ
عبرت عنه في الق�ص� � ��ة نف�س� � ��ها حين قالت( :هكذا �أنا �أتعلق
الذي جعلته الكاتبة مكمن بوحها ّ
بالذكريات� ،أعي�شها زمناً لي�س بقليل).
للحب بتفا�ص� � ��يل
تحتل العاطفة دورها ا ألبرز في مجموعة الكاتبة «نور عمران» ،فتعر�ض
ّ
تبرز واقعه المملوء بالفرح حيناً وال�شقاء مرة �أخرى ،فتتناوله مع كبار ال�سن في «رجل وامر�أة

لكل الع�ص� � ��ور» ،ومع �شخ�صيات في مقتبل العمر تمنع عنها المعاناة انطالقته المثلى ،فالواقع
النجاب و�صفات حدثية م�شابهة تجعله
الم�ش� � ��وب بعوائق �ص� � ��لبة مثل :الحرب والفقر وموانع إ
خي� � ��االً متر ّدداً يدمي العاطفة وي�ض� � ��في عليها الطم�أنينة والفرح ف� � ��ي مواقع غيرها ،وهذا ما
تظهره ق�ص� � ���ص «موعد مع ا أللم» ،و«زمن الحب» ،و«امر�أة ورجل لكل الع�صور» .وتعرج خيوط
القا�صة على واقع مملوء با آلثام لت�سلّط عليه �سهام النقد وت�أكيد خيبة قوانينه ال�سائدة،
ذكريات
ّ
كما في «متمردة» وانت�ص� � ��ار البنت في �إثبات الوجود ،وفي ق�ص� � ��ة «موت رحيم» تناول ألوجاع
الب�سطاء ممن ال يملكون المال في�صبح الموت رحمة لهم .ثم ال تن�سى في واقعها الدامي ا ألثر
الرهاب على المجتمع ليعبث فيه ،فيقتل ا ألطفال وا آلمال والجمال
البارز الذي فعله ت�سليط إ
«ق�صة مفتوحة»...
ميز عمل الكاتبة واقت�ص� � ��اد الحدث الروائي وترابط
�أخيراً ف�إن �سال�س� � ��ة ا أل�س� � ��لوب الذي ّ
المجموعة الق�ص�صية في مو�ض� � ��وعاتها و�أهدافها ،واللفظ الحكائي البديع والغايات ال�سامية

التي احتوتها خواتيم الن�صو�ص ،كل ذلك يلقي الحما�س في نف�س القارئ فال يك�سر ع�صاه ،ما
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ال�سبحة
�إن ابتد� أ في خو�ض غمار القراءة .واللغة التعبيرية التي اختارتها الكاتبة
لتجر ّ
ّ
حبات ّ
هي لغة جذلة خالية من التعقيد وا أللغاز ومعاظلة اللفظ واعتماد الح�ش� � ��و في �إطالة م�ش� � ��روع
الكتابة ،وكما �أ�ش� � ��رت �إلى كثير من التقاطعات بين �أ�س� � ��اليب الكاتبة وبع�ض الرواة الحداثيين
البداعية لق�ص� � ��ة «الح�شرة» للكاتب الكابو�سي «كافكا»
الكبار فقد لفت انتباهي تلك المحاكاة إ
ق�ص� � ��ة موظف ا�ستيقظ ليجد نف�سه ح�شرة فت�أخر ب�سبب ذلك عن �أداء الواجب،
الذي روى لنا ّ
فق�ص� � ��ة الكاتبة «�أنا ل�س� � ��ت بخير» تعالج ملل الموظف وروتين حياته البائ�سة ورغبته الجامحة
ّ
في ا�س� � ��تبدال وجهه الذي �ص� � ��ار عبئاً عليه ،وهو ي�س� � ��عى بقوة وثبات من �أجل انتزاعه .غير �نأ
تماث� � ��ل ا ألف� � ��كار ومقاربات ك ّتاب كبار طبعتهم �أعمالهم بخ�ص� � ��ائ�ص مقلق� � ��ة ومرعبة ال تجعل
�ص� � ��احبة «ت�ش� � ��كيل» مبتعدة عن التما�س الواقع كم� � ��ا هو ،من دون مواربة �أو تقنيات �ص� � ��ادمة
برمزيتها وروحها (الفانتا�ستيكية) ،فتبدو الق�ص�ص كما لو �أنها نقل فني مبا�شر لوقائع ن�شهدها
ونتح�س�سها في كل النواحي التي ذهبت �إليها «انتحاءات» نور عمران.
ّ

❁

❁

❁

الهوام�ش
ميز جيرار جينيت بين الق�ص� � ��ة والحكاية ،فوجد ا ألولى مو�ضوعية والثانية
( -)1في كتابه «ت�ش� � ��كيل الحكاية» ّ
ذاتية ،والق�صة ال تروى بغير التمثُّالت ال�سردية للحكاية.
( -)2نور نديم عمران ،قا�صة �سورية تناول البحث مجموعتها «ت�شكيل» ولها مجموعة ق�ص�صية ق�صيرة مطبوعة
بعنوان« :لوعة ما قبل الرحيل» .كتبت في م�سرح ا ألطفال و�سيناريو ا ألفالم.
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�إعداد :ح�سني هالل

جورج طرابي�شي
رجل الفكر والتنوير
ن�شرت الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،مطلع هذا العام
(2021م)� ،ضمن �سل�سلة �آفاق ثقافية م�ؤلفاً جديداً للدكتور
ال�س� � � ّ�يد» ،عنوانه «جورج طرابي�ش� � ��ي -رجل
«غ�س� � ��ان بديع ّ
ّ
الفكر والتنوير».
ي�شتمل الكتاب على درا�س� � ��ة بع�ض �أعمال «طرابي�شي»
و�إيراد مختارات له ،منها�( :أ�س� � ��ئلة في النه�ض� � ��ة والتقدم،
ال�س� �ل��امية،
واالنفت� � ��اح واالنغ� �ل��اق في الثقاف� � ��ة العربية إ
والمثقفون العرب والعولمة ،والعلمانية).
ال�س ّيد في تقديمه للكتاب:
يقول د .غ�سان ّ
«لم يلق ج� � ��ورج طرابي�ش� � ��ي االهتمام الذي ي�س� � ��تح ّقه
بو�صفه �أحد �أهم رجال الفكر والتنوير في الثقافة العربية المعا�صرة ،وقد يعود ذلك �إلى بعده
عن ال�ساحة العربية ب�سبب �إقامته في فرن�سا �أربعين عاماً».
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جدي� � ��ر بالذكر �أن للناق� � ��د /المفكر /المترجم جورج طرابي�ش� � ��ي كتباً كثي� � ��رة في الت�أليف
والترجم� � ��ة ،فقد بلغت ترجماته ما يزيد على مئة كتاب في الفل�س� � ��فة وا أليديولوجيا والتحليل
النف�سي والرواية.
من �أهم كتب «طرابي�ش� � ��ي»« :نقد نقد العقل العربي» الذي �صدر منه خم�سة مجلدات.
الذي خ�ص�ص� � ��ه للرد على المفكر المغربي محمد عابد الجابري �صاحب كتاب «نقد العقل
العربي».

ترجمية
تقا�سيم
ّ
�حيد»،
«تقا�س� � ��يم
ترجمية» ،جديد للدكتور «جمال �ش� � � ّ
ّ
الكتاب الذي حمل الرقم ( )22في �سل�س� � ��لة «�آفاق ثقافية»
التي ت�صدرها الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
يت�ض ّمن الكتاب �ستة ف�صول ،تبد� أ بمفتتح وتنتهي بمختتم:
الف�صل ا ألول :في ثقافة المترجم.
الف�صل الثاني� :صعوبات الترجمة.
الف�صل الثالث :تعليق على بع�ض الترجمات.
الف�صل الرابع :القوانين الناظمة لعملية الترجمة في العالم.
الف�صل الخام�س� :أدوات الترجمة و�إح�صاءاتها.
الف�صل ال�ساد�س :ن�صو�ص بالفرن�سية.
هاو ،يعزف الم�ؤلف تقا�سيمه
ببراعةِ
ٍ
محترف و�إخال�ص ٍ
الترجمية ،على غير مقام و�صعيد ومقال ،م�ستفيداً من المخزون الذي راكمته خبرات ومعاهد
ّ
ودرا�س� � ��ات على امتداد الزمان والمكان العالميين� ،إ�ض� � ��افة �إلى ز ّوادته الذاتية الم�س� � ��تقاة من
مزاولته الترجمة عن الفرن�سية� ،أكثر من �أربعين عاماً.
�شحيد كتابه بقول الكاتبة الفرن�سية «�إل�سا تريوليه»:
يختتم الدكتور جمال
ّ
«الترجم� � ��ة عمل �ش� � ��اق ومرهف ومثير أ
للع�ص� � ��اب وحافز عل� � ��ى الي�أ�س ،وهي �أي�ض � � �اً عمل
مثير و�ض� � ��روري للنا�س ويقت�ض� � ��ي التفاني ويثير الهواج�س ويتطلّب النزاهة ،وبالطبع يحتاج �إلى
الموهبة».
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على ُبعد فرا�شة
مجموعة �ش� � ��عرية للم�ؤلف «عماد الفيا�� � ��ض» ،كتبها في
�آذار عام (2007م)� ،ص� � ��درت عن «دار بعل» في دم�شق عام
تتكون المجموعة من �أربعة �أق�سام:
(2020م)ّ .
 ن�شيد البداية. هو. هي. ن�شيد النهاية.على ما فيها من تق�س� � ��يم وترقيم ،تتناغم المجموعة في
لتكون ق�ص� � ��يدة ملحمية ،قطباها
� ُأ�ض� � ��مومة �أ�ش� � ��عار واحدةّ ،
يبث بع�ض� � ��هما �إلى بع�ض ،و�إلى العالم� ،شذرات �أفكارهما ونفثات �صدريهما ،ف�إذا بهما
حبيبانُّ ،
ولوعة و�أمل ،في نف�س قارئهما.
يفرجان ،عن غير � أ ٍلم
ٍ
عما يعرفه المتابع ف� � ��ي كاتبها ،من لغة دافئة،
ال تخرج �أ�ش� � ��عار المجموعة لغة و�أ�س� � ��لوباًّ ،
و�أ�سلوب ر�شيق .يقول عماد الفيا�ض ،في م�ستهل مجموعته:
نت يا ُ�أنثاي
يا �أ ِ
البنات
�ست
ْ
يا َّ

ُ
البالد
والبالد هي
الجميلة
�أنت
ُ
ْ
يك
تخ�ضر في كفّ ِ
ُّ
تورق أ
اليباب
الر�ض
ْ

القيمة واخلطاب
يف ال�شعر احلديث يف �سورية
كتاب نقدي جديد ،ن�ش� � ��رته الهيئة العامة ال�س� � ��ورية للكتاب ،للدكتور «�س� � ��عد الدين كليب»،
عنوانه «القيمة والخطاب في ال�شعر الحديث في �سورية».
ي�شتمل الكتاب على ( )13درا�سة نقدية ،تتو�ضع في ثالثة �أبواب:
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الباب ا ألول :التحوالت الجمالية والثقافية.
الباث الثاني :تجارب �شعرية جمالية.
الباب الثالث� :إ�ضاءات نقدية.

يعر�ض الكاتب في �سياق درا�سته لتجربة �شعراء �سوريين،

ال�سح،
منهم ( :ممدوح ال�س� � ��كاف ،ووفيق �سليطين ،ور�ضوان
ّ
وفرن�سي�س المرا�ش ،وبدوي الجبل ،وعلي النا�صر ،ومحمد

حمدان ،و�إبراهيم الجرادي).

يقول �سعد الدين كليب في فاتحة كتابه:

«ما من قيمة جمالية في الفن �إال وتنطوي على خطاب
ما� ،س� � ��واء �أكان معلناً �أم م�ض� � ��مراً ،وما من خطاب ثقافي �إال وي�س� � ��عى من خالل الفن �إلى �أن
يتخذ �شكل القيمة الجمالية� ،سواء �أكان ذلك على نحو مبا�شر �أم غير مبا�شر ،وب�شكل ممنهج
�أم عفوي».

يكون �إ�ضافة
جدير بالتنويه� ،أن للكتاب المذكور ،قيمة �أدبية نقدية وجمالية عالية ،وهو ّ
نوعية ،ترفد مكتبتنا النقدية ،وتثري معلومات الخا�صة والمهتمين ...كما �أنه ال يبخل بفائدة
قراء ا ألدب والفن عامة.
ومتعة من جعبتهّ ،
يزود بهما ّ

�أيام الفرا�شة
حملت لنا من�ش� � ��ورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،في
عامنا الجاري (2021م) ،مجموعة ق�ص� � ���ص جديدة ،بعنوان
«�أيام الفرا�شة» ،أ
للديب الدكتور «هزوان الوز».
تت�ضمن المجموعة ع�شر ق�ص� � ���ص( :الخارق ،والحريق،
ّ
آ
والبراد ،ووجه �خر للحب ،و�ش� � ��جر دائم االخ�ضرار ،والثلث
ا ألول من الليلة ،وفان كوخ ال�س� � ��وري ،ور�ص� � ��ا�ص �آخر ،و�أيام
الفرا�شة ،وحفلة غزل).
تنحدر مو�ض� � ��وعات ق�ص� � ���ص الكاتب من غ�ص� � ���ص �أبناء
ال�شرائح المظلومة في مجتمعنا ،و�آالم نا�سنا ذوي الطموحات
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الخبار .في
ال�ش� � ��ريفة وال�ضمائر المخل�ص� � ��ة؛ من دون �أن
تنجر �إلى مجانية ال�س� � ��رد وحيادية إ
ّ
ح�سية وتعبيرية ،موحية وم�شوقة.
الوقت الذي يحمل فيه �أ�سلوبها� ،شفافية
ّ
مما جاء في ق�صة العنوان «�أيام الفرا�شة»:
«لقد لخ�ص� � ��ت حياتي بم�شروع ب�سيط ال يحتاج �إلى �شركاء �أو تمويل من �أحد� ،شركائي في
الم�شروع الحب وال�سالم .واقت�صر م�شروعي على الر�سم وال�شعر والمو�سيقا والكتابة .اعتقدت
�أن� � ��ه من هنا تبد� أ الحياة وتنته� � ��ي ،ولطالما كنت �أتعجب من النا�س الذين ي�س� � ��عون وراء الجاه
وال�سلطة والمال».

�أنا ويزن
المجموع� � ��ة الق�ص�ص� � ��ية بالعن� � ��وان �أع� �ل��اه «�أنا ويزن»

لم�ؤلفتها «�س� � ��امية �إ�سبر» ،جاءت �ض� � ��من من�شورات الهيئة
العامة ال�س� � ��ورية للكت� � ��اب ،هذا الع� � ��ام (2021م) .تحتوي

المجموعة على ( )15ق�صة ق�صيرة ،منها:

(هذا الدوار الجميل ،و�ص� � ��ديقان �إلى ا ألبد ،ور�ص� � ��يف
الك�آبة ،و�شيء ما في حياتي� ،سرفي�س ،والمدينة�...إلخ).

�إ�ض� � ��افة �إلى ما ينعك�س في ق�ص� � ���ص �س� � ��امية �إ�سبر من

مواجهة �ص� � ��عوبات الحياة التي عاناها �ش� � ��عبنا في �سنوات
الح� � ��رب على بلدن� � ��ا ،فقد حملت مجموعته� � ��ا �ألوان �ألمها
ومقا�س� � ��اتها ب�صفتها � ُأ ّماً مع ابنها «يزن» ،كما يغلب على ق�ص�ص المجموعة �أ�سلوب التداعي

الحر.
وال�سرد
ّ

تقول الكاتبة في ق�صتها ا ألولى «�أنا ويزن»:
حك لكم منذ زمن حكايتي مع يزن� ،أنا الحزينة التي لم تعرف �أن
«�س� � ��امحوني ألني لم � أ ِ

تعي�ش حياتها ولم ت�ص� � ��ل �إلى لحظة �ص� � ��فاء مع ذاتها �إلاّ بعد �أن فاتها القطار ،وها �أنا �أنظر
�إلى ا أل�شياء التي � ُأحبها تهرب مني».
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كنبوءة ت أ�تي
من من�ش� � ��ورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،مجموعة
�شعرية �صدرت حديثاً ،لل�ش� � ��اعر «محمود عزيز �إ�سماعيل»،
عنوانها «كنبوءة ت�أتي».
تمت� � ��از المجموعة ب�ش� � ��فافية ورهافة ح�س� � � ّ�ية ،تتمثّالن
با�س� � ��تقبال ال�ش� � ��اعر ما يحيط ب� � ��ه ،ويواجهه م� � ��ن �أحداث
ومواقف ،وبانعكا�ساتها في �أ�شعاره.
من عناوين ق�ص� � ��ائد المجموع� � ��ة( :وكم �أهوى الطريق
ومن م�شاها ،وق�صائد �إلى دم�شق ،و�أ�صيل هو الحب فيك،
وموت ،وحياة ،ور�ؤية ،وعزاء ،و�ص� � ��باحات ،ونبوءة ،و�سدى،
وهذا ما جنته يدي.)...
مقتطف من ق�صيدة «موت»:
قد أ
ٌ
َ
غربة»
حبة
«ف ُ
ال ّ

حد ّ
الظم أ�
و�أنا غريب يا �أخي ّ

ٌ
ب�سمة
ال
ٌ
ب�سمة
ال

ٌ
الهواء
لقت جدائلها عليك وال
ال
غيمة �أ ْ
ُ
�ضوء ُه
ال�صبح ين�شر
ال
ُ
َ

الم�ساء.
حيا
ال ال وال ّ
ُ

❁

312

❁

❁

الـعــدد � 690آذار 2021

�صدى املعرفة

نافذة على الثقافة

�صدى املعرفة
�إعداد :رميا حممود

املعرفة يف جملة
كونا
المعرفة ابنة العقل ال�س� � ��وري ووريثة تاريخه ،لها معه تالزم وتكامل على ِّ
مر الع�صورَّ ،
معاً ثنائياً ينتمي كلٌّ منهما �إلى ا آلخر ،فكان البد لوزارة الثقافة وهي المعنية با�ستالم �شعلتها
ج�سدت هذه ا ألمانة «مجلة المعرفة».
من �أن تبقيها ُم�ضاءة ،فكانت المجلة التي َّ
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�ستون عاماً جالت فيها عقول �أدباء �سورية ومفكِّريها في كل ما ينتمي �إلى الثقافة و�أودعوا
ع�ص� � ��ارة �أفكارهم في �صفحات اعتنت بها الوزارة �شك ً
ال لي�ضاهي الم�ضمون ،فكانت الطواقم
تكر�س كل جهوده� � ��ا لتكون هذه المجلة الئقة بدور �س� � ��ورية الثقافي ما�ض� � ��ياً
االخت�صا�ص� � ��ية ِّ
وحا�ضراً ،ومن ثم م�ستقبالً.
ت�أ�س�س� � ��ت مجلة المعرفة في �آذار عام (1962م) وال تزال م�س� � ��تمرة حت� � ��ى ا آلن وهي �أقدم
مجلة عربية ثقافية م�س� � ��تمرة في ال�ص� � ��دور ...وعلى الرغم من الظروف التي عا�شتها بالدنا
خالل العقد الما�ض� � ��ي لم تتوقف المجلة عن ال�ص� � ��دور وال تزال كما كانت واحة فكرية للك ّتاب
والمبدعين ال�سوريين والعرب والعالميين...
�ستون عاماً ومجلة المعرفة تزداد �ألقاً.

«املخطوط العربي»
جملة جديدة ت�صدر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
«توثي� � ��ق التراث وحمايته» ،به� � ��ذا العنوان
قدم� � ��ت الدكتورة لبانة م�ش� � � ّ�وح وزيرة الثقافة
َّ
أ
العدد الول من مجل� � ��ة «المخطوط العربي»،
قائلة« :لطالما كانت �س���ورية حا�ض���نة للتراث
ال�س�ل�امي ،حافظ���ة له ،مب���رزة القيم
العرب���ي إ
الت���ي يج�س���دها ،غدت الي���وم �أحر����ص من �أي
الريادي
وقت م�ض���ى على التم�سك بهذا الدور
ّ
الذي ا�ضطلعت به.
من هنا �أطلقنا م�ش���روع مجلة المخطوط
العربي الذي نرجو �أن يكون بداية عودة الوعي
و�س ْب ِر �أغوارها،
يج�س���دهاَ ،
ب�أهمية الكنوز التي ِّ
ال�س��� َلف في �ش���تى ميادين
وا�س���تقاء ِ
الع َب���ر من َّ
العل���وم ...لع���لّ الراية تع���ود إ�لى �أ�ص���حابها...
ولكل مجتهد ن�صيب».
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مجلة المخطوط العربي مجلة علمية ن�صف �سنوية ،تُعنى بالمخطوطات وتحقيقها وتاريخ
العامة ال�سور ّية للكتاب.
العلوم لدى العرب� ،صادرة عن الهيئة
ّ
نبارك للمهتمين بالتراث وبالمخطوطات العربية ونتمنى للمجلة النجاح الدائم.

�إدوارد �سعيد
كتب ال�شعر واخليال �سر ًا
كُ�شف � أ ّو َل مرة بعد وفاة �إدوارد �سعيد عام (2003م)
عن روايتين غير مكتملتين لم تُن�شرا� ،إحداهما ق�صة
ق�صيرة ،وما ال يقل عن ع�شرين ق�صيدة� ،إذ �إنه حاول
كتابة ال�ش� � ��عر والق�ص� � ��ة من دون �أن يذكر ذلك ألحد،
حتى �أ�صدقائه ،ح�سب �سيرة تيموثي برينان.
ويعمل برينان -وهو تلميذ �سعيد� -أ�ستاذاً أ
للدب
المقارن في جامعة ميني�س� � ��وتا ،ومكَّنته عائلة المفكر
الراحل من الو�صول �إلى المخطوطات غير المن�شورة
ل�سعيد.
قال برينان� :إن المفكر الراحل عانى �ص� � ��عوبات
تو�صل �إلى قناعة
كبيرة في كتابة الرواية ،م�ؤكداً �أنه َّ
تعمد �إخفاء
مفاده� � ��ا �أن إ
الخفاق هو م�ص� � ��ير َم ْن يريد تغيي� � ��ر العالم بكتابة الرواية .و� أ ّن� � ��ه َّ
وف�ضل �إبقاء هذه الر�ؤية «المحرجة» أ
للدب الروائي �سراً.
محاوالته الروائية عن النا�سَّ ،
وكانت الروايتان ت�ض� � � ّ�مان ر�ؤية �سيا�س� � ��ية و�شخ�صية للمفكر الفل�س� � ��طيني الراحل ،ودارت
�أحداثهما في منطقة ال�شرق ا ألو�سط.
الرواية ا ألولى �سماها «المرثية» ،وتكونت من �سبعين �صفحة ،وتدور �أحداثها في القاهرة
التي ق�ض� � ��ى فيها م�ؤلِّف كتاب «اال�ست�ش� � ��راق» طفولته في ا ألربعينيات من القرن الما�ضي،
وبد� أ بكتابتها عام (1957م) حينما كان عمره  22عاماً.
وفي عام (1987م) بد� أ روايته الثانية ،وهي ق�صة �سيا�سية مثيرة عن الخيانة ،تدور �أحداثها
في بيروت عام (1957م)�« ،إنها أ
ملى بعوالم التج�س�س ،ت�شبه �إلى حد كبير رواية جون لو كاريه،
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ا ألم� � ��ر كلّه يتعلق بالم�ؤامرات ال�سيا�س� � ��ية المحيطة بغزو الوالي� � ��ات المتحدة والقوى المختلفة
المتورطة به».
�شخ�ص له
كتب �سعيد نحو خم�سين �صفحة ،لكنه تخلّى عنها لم�صلحة كتابة مذكراته حينما َّ
ا ألطباء �إ�ص� � ��ابته ب�سرطان الدم ،وقد �أ�صبح �أكثر اقتناعاً ب�أن «المثقفين في النهاية �أكثر �أهمية
يغيرون ا ألجندات ويتح ُّدون ال�سلطة».
من الم�ؤلفين وهم َم ْن ّ
وبخ�صو�ص ال�شعر ،يرى برينان �أن ق�صائد المفكر الراحل -التي كتب بع�ضها في خم�سينيات
القرن الما�ض� � ��ي -متجذرة ف� � ��ي «العروبة» ،م�ؤكداً �أنها تمثل مواقفه الوا�ض� � ��حة والمناه�ض� � ��ة
لال�س� � ��تعمار ،وتعبر عن حالة «العي�ش بين عالمين» التي ميزت حياته بو�ص� � ��فه �شخ�صاً ُولد في
وعبرت �إحداها عن
ال�ش� � ��رق وعا�ش في الغرب ،ومع ذلك كانت بع�ض الق�صائد �أكثر �شخ�صية َّ
عالقته غير الم�ستقرة مع زوجته ا ألولى.
�إدوارد �س� � ��عيد من �أهم المثقفين الفل�سطينيين والعرب في القرن
الع�ش� � ��رين ،مزج بين الفكر والثقافة وا ألدب والفن ،وقد نال �ش� � ��هرة
وا�س� � ��عة وال�سيما عن كتابه «اال�ست�ش� � ��راق» الذي نُ�شر عام (1978م)،
وقدم فيه �أفكاراً عن درا�سات اال�ست�شراق الغربية المخت�صة بدرا�سة
َّ
ال�شرق وال�شرقيين ،وبعك�س ما اعتقده بع�ضهم ،لم ي ّتخذ �إدوارد �سعيد
موقع الدفاع في كتابه ،بل موقع المنتقد الكا�ش� � ��ف لخط� أ الغرب في
مقاربته ور�ؤيته لل�شرق ،وطرح مقاربة جديدة ت�سهم في ردم الهوة بين
الن�س� � ��انية بدالً من
ال�ش� � ��رق والغرب ،وذلك باحترام التعددية الثقافية وربط المعرفة بالنزعة إ
النزعة الت�سلطية ا أليديولوجية.
كون منذ �أواخر القرن الثامن ع�شر �أ�سلوباً غربياً لل�سيطرة
َ
وع َّد �س� � ��عيد �أن «اال�ست�شراق» قد َّ
على ال�شرق ،م�ؤكداً �أن درا�سة الغربيين لل�شرق هي درا�سة منحازة مدفوعة ب�أغرا�ض ا�ستعمارية
ووجهات نظر م�سبقة ونظرة دونية ل�شعوب ال�شرق ،مهما حاولت �أن تبدو علمية ومو�ضوعية.
العالم
ال�سالم ...كيف تحدد و�سائل إ
�ألّف �سعيد �أكثر من ع�شرين كتاباً ،من بينها «تغطية إ
والمبريالية» الذي
والخبراء الطريقة التي نرى بها العالم؟» ،و«م�س � � ��ألة فل�س� � ��طين» ،و«الثقافة إ
يعد تكملة لكتابه «اال�ست�شراق» ،وتُرجمت كتبه �إلى �أكثر من ع�شرين لغة .كما �ألّف �سيرة ذاتية
ّ
�ص� � ��درت عام (2000م) بعنوان «خارج المكان» حازت كثي� � ��راً من الجوائز مثل جائزة نيويورك
لفئة غير الروايات...
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�إ�ضافة �إلى ذلك ،امتلك معرفة بالمو�سيقا وتاريخها ،و�ألّف كتابين هما «متتاليات مو�سيقية»،
و«عن النموذج ا ألخير ...المو�س� � ��يقا وا ألدب �ض� � ��د التيار» ،ف�ض� �ل � ً
ا عن ممار�سته العزف على
البيانو.
وبخالف ن�شاطه الفكري ،كان �سعيد ع�ضواً م�ستق ً
ال في المجل�س الوطني الفل�سطيني ،لكنه
ا�ستقال منه احتجاجاً على اتفاقية �أو�سلو التي كان يعتقد �أنها �صفقة خا�سرة للفل�سطينيين.
وتميزت العقود الثالثة ا ألخيرة من حياته بمواقفه الجريئة وكتاباته عن ال�ش� � ��رق ا ألو�سط
والق�ضية الفل�سطينية ،ودفاعه عن �ضرورة قيام دولة فل�سطينية ذات �سيادة ،وبمطالبته بزيادة
ال�ضغط على (�إ�سرائيل) ،وال�سيما من الواليات المتحدة.

«املتحف الفل�سطيني» :فعالية رقمية بلغة الإ �شارة
�ضمن فعالياته الرقمية التي بد�أها منذ تف�شي وباء «كورونا» ،ينظم «المتحف الفل�سطيني»
ال�شارة.
جولة �إلكترونية في معر�ض «طُ ِب َع في ال ُقد�س» بلغة إ
الفعالية التي بُثت (في � 24ش� � ��باط 2021م) عبر �ص� � ��فحات المتحف على مواقع التوا�صل،
ال�ش� � ��ارة «ثائر دراغمة» وتتناول خم�س محطّ � � ��ات ،تعر�ض لتاريخ مطبعة
يجريه� � ��ا مترجم لغة إ
ال�ساد�س» ،وتو�ض� � ��ح خاللها طبيعة العمل الف ّني
�امية
دار ا أليتام إ
ّ
ال�س� �ل� ّ
ال�صناعية ،ثم «البيان ّ
والعالقة بين المحتوى ال�سيا�سي وو�سائط نقله.
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وتتطرق �إلى م�صكوكات «المطبعة الع�صر ّية»،
وت�ش� � ��مل الجولة �أي�ض � � �اً التحقيق والمعاينة،
ّ
«ال�سرائيلي» في العقود
ثم محطّ ة «اترك �أثراً» ،التي ت�س� � ��تعر�ض ما حذفه الرقيب الع�س� � ��كري إ
يرق لم�ؤ ّ�س�سته ،وما لم
الق�صائية ،وكيف طُ بعت ال�صحف
ِ
ت�ست�س� � ��غه �أجندته إ
الما�ض� � ��ية ّ
مما لم ُ
مق�ص الرقابة.
بم�ساحات بي�ضاء وثّقت ق�سوة
حينها
ٍ
ّ
�أم� � ��ا المحطّ ة ا ألخيرة فج� � ��اءت بعنوان «�إعادة البعث» ،وتعر�ض ال�س� � ��يرة الذاتية لـ(فاطمة
�شكيلية.
ال ُـم ِح ّب) و�إنجازاتها في الفنون ال ّت
ّ

❁
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آ�خ��ر الكالم

زمن ال َق َتلة!

الن�س���ان المعا�ص���ر ت�سميات للزمن ،من خ�ل�ال �أبرز ظاهرة فيه ،منه���ا :زمن العلم،
ع���رف إ

وزمن الثورة ال�صناعية ،وزمن البرجوازية ،وزمن نابليون ،وزمن اال�ستعمار ،وزمن ال�شيوعية،
وزم���ن الفا�شي���ة والنازي���ة ،وزمن ح���ركات التحرر ،وزم���ن تول�ستوي ف���ي أ
الدب ،وزمن غاندي

ف���ي الهند�...إل���خ ،ونحن اليوم َّ
حط علينا زمن لي�س مثله زم���ن� ،إنه زمن القتلة بامتياز! زمن
الوحو����ش الب�شري���ة ،قتل���ة و�أ ُّي قتلة في مطلع الق���رن الواحد والع�شري���ن؟! �أ ُّي بدايات لهذا

�صدقن���ا �أن العالم قد غ���دا قرية عالمي���ة واح���دة؟! و�إذا كان
الق���رن التع����س ال���ذي كنا ق���د َّ
أ
���د هذه القري���ة الكوني���ة المزعومة كلها
الم���ر كذل���ك
فليت�س���او العا َلم ف���ي الم�صائب ،ولتغ ُ
َ

ومقتولين! وينتهي �ساعته���ا زمن آ
قتل ً
الدميين بكل ما ّادعاه من �إنجازات ح�ضارية تخدم
���ة
َ

الن�ساني���ة ،ولترتف���ع حينه���ا راي���ة البربرية عل���ى هامة الك���ون ،ونخل�ص �ساعته���ا من عبء
إ

���ق بالو�صايا الع�ش���ر وب�شريعة
الثقاف���ة والتفل�س���ف والفنون وال�شع���ر والتغني بالجمال ،ولنل ِ

حمورابي وبمبادئ ول�سون ،ولنرفع راية هوالكو وتيمور وهتلر و�شارون وكل الطغاة والقتلة
ولنختنق بغيظنا وبخيبتنا.
في التاريخ ،والعالم كله �إما قاتل �أو مقتول،
ْ

�أه����ذا م����ا تريده ال����دول المهيمنة على العال����م؟ �أهذا ه����و ع�صر الديمقراطي����ة وجوهرها؟!
يموله����م ويدافع عنهم؟!
م����ا ه����ذا النظ����ام الدولي القائم الذي يرع����ى علن ًا القتل����ة المجرمينّ ،
يت�شدق �أنه يدافع
ويقلب الحقائق على هواه ،ويحا�صر ال�شعوب ويقطع عنها حتى الهواء ،وهو
َّ
عنه����ا! في ُع ْرف ه����ذا النظام الدول����ي المجرم يغدو الث����وار أ
والحرار الحقيقي����ون والمنا�ضلون
هدونها
وي ُ
الرهابيون -الذين يقطعون ر ؤ�و�س الرجال ُ
�إرهابيين مطاردين على كل �أر�ض ،ويغدو إ
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للعجاب! ما ه����ذا النظام الدولي ال����ذي ي�سارع كلما
ألطفاله����م يلعب����ون بها كالدم����ى -مثيرين إ
س����وغ لها عدوانها
�شنَّ ����ت (�إ�سرائي����ل) حرب���� ًا بربرية عل����ى الفل�سطينيين العزَّ ل �إل����ى �أن يجتمع وي� ِّ
و�إجرامه����ا ،بحج����ة �أن من ح����ق (�إ�سرائي����ل) �أن تدافع عن نف�سه����ا؟! ما هذا النظ����ام الدولي الذي
يحا�ص����ر ال����دول وال�شع����وب التي تطمح �إل����ى التح����رر وال�سيادة وامت��ل�اك العلم ال�ض����روري لتطور
�شعوبها؟! و�أي �إن�سانية يمكن �أن نتباهى بها ،و�أمام �أعين الب�شرية ُتباد البقية الباقية من �شعب
قدي����م مث����ل :أ
الزيديين القاطنين في جب����ل �سنجار ،وغيرهم من �سكان الع����راق و�سورية الذين
َّ
محملين
انق�ضت عليهم وحو�ش �ضارية ،بل هم �أ�شد فتك ًا؟! جا ؤ�وا بهم من �أ�صقاع وبراري العالم
ّ
ومزودي����ن أ
ّ
ليحطوا على
بال�سلح����ة وال يحتاج����ون �إلى جوازات �سف����ر �أو �أوراق عب����ور
بالطائ����رات
ّ

�أر�����ض العراق وال�شام وينفلت �إجرامهم على ال�سكان آ
المنين� ،أكان يجر ؤ� ه ؤ�الء القتلة �أن يفعلوا
فعلته����م ويتباه����وا بجرائمه����م في و�ضح النه����ار دون اي ح�ساب للعالم القري����ب �أو البعيد ،وو�سط
يدل على �أن هذا العالم ق����د ُ�ص ِّفر من أ
دل هذا عل����ى �شيء فهو ُّ
����ت مخ ٍ����ز؟! �إن َّ
الخالق ،وبات
�صم ٍ
خاوي���� ًا م����ن القيم الجمعية وم����ن أ
يت�صدع،
الحرار .و�إنه لم����ن الم�ستغرب �أن ال�ضمير الكون����ي لم
َّ
�ص��ل�ا! �أال يخج����ل المثقف����ون والفنانون أ
�إ ْن كان موج����ود ًا �أ
ً
عب َر
والدب����اء العرب وغير الع����رب �أن َت ُ
ال�صبية التي �ألقت بنف�سها منتحرة من
الم�شاه����د �أم����ام �أعينهم دون �أن ُيبدوا �أي ت أ� ّثر؟! و�أن يروا
َّ
ف����وق �صخ����رة من �أعلى الجب����ل كي ال تطالها �أيدي القتل����ة ،و�أن ُتباع الن�ساء ف����ي �سوق النخا�سة!
والدانة؟! والحقيقة هم يراهنون
الدانة ،وهل تنفع مع مثل ه ؤ�الء بيانات ال�شجب إ
وهل تكفي إ
العجاب بهم من قطاع وا�سع من الب�شر ،ويحققون �إنجازات وا�ضحة في ذلك! ويبدو �أنهم
عل����ى إ
�أكث����ر من����ا واقعي����ة وفهم ًا لطبيع����ة الب�شر في ه����ذا الع�صر! نح����ن ال نقر�أ عن جرائ����م حدثت في
َّ
المعذبين ،ونرى �إخوة لنا يذوقون الموت ودموعنا لن
كت����ب التاري����خ ،بل نراها ون�سمع �صرخات
يثبت
تنفعه����م ب�ش����يء! وه����ذا العالم الظالم المتحكّ م ال ي����زال يمعن في دعم القتل����ة ويريد �أن ِّ
�أقدامهم على أ
الر�ض وي�شرعن �إجرامهم!
ع����ن �أي ق�ضي����ة قاتل ه ؤ�الء الجبناء الذي����ن يفتقرون �إلى �أي ذرة من رجول����ة او �شجاعة؟! أ
ف�خالق
الفر�سان ال تبيح قتل ال�ضعفاء أ
المروعين في قراهم؟
وال�سرى ،و�أي انت�صار �سيحققونه على النا�س
َّ

وحو�����ش يغي����رون كال�ضباع ويف����رون كالج����رذان �أمام أ
البط����ال المدافعين عن الحم����ى ،ال ينفع
التراخ����ي م����ع ه ؤ
�����الء الغي��ل�ان �أو اال�ستهان����ة بخطره����م .وفي زم����ن العجائب ه����ذا ،قد يك����ون لل�شر
جاذبي����ة ،ولن����ا في التاريخ ِع َبر� ،إذ بد�أ التتري تيمور أ
العرج بع�صابة من �أربعة �أ�شخا�ص حتى �صار
الجنا�س وحث����االت أ
كل أ
الفتاكين ،فيه من ِّ
جرار من القتل����ة ّ
الر�ض .وكي ال نر�ضخ لزمن
ل����ه جي�����ش ّ
القتلة ،علينا الدفاع عن �إن�سانيتنا باقتدار.

❁
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وحت َّطم أ
(التوبي�س)يفاحللم
�أندريهينج
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�أندري هينج

وحت َّطم أ
(التوبي�س) يف احللم
ترجمة :د.جمال الدين �سيد محمد
اختيار وتقديم :ناظم مهنا

املدير امل�ســ�ؤول

ثائر زين الدين
رئيــ�س التحـرير

ناظم مهنا
ال�رشاف الطباعي
إ

أ�ن�س احل�سن

والخراج
الت�صميم
إ

ريـــمـا مـحمـــود
التدقيق اللغوي

أ�ماين الذبيان
التن�ضيد

ابت�سام عي�سى

وحتطم أ
(التوبي�س) يف احللم
َّ
للكاتب �أندري هينج

الدب اليوغ�ساليف ،للكاتب �أندري هينج ولد عام 1925م،
هذه الق�صة من أ
الدبية منذ
وهو كاتب ق�ص�صي وخمرج م�سرحي وتلفازي ،بد�أ يف ن�شر �أعماله أ
الدبية التي ترجمت �إىل
لعماله أ
عام 1949م ،وح�صل على جوائز كثرية أ
لغات العامل...
ِّ
الن�سان وعجزه عن اخرتاق حاجز
تركز ق�ص�ص هينج على عزلة إ

الوحدة واالغرتاب ،و�شخ�صياته لها �سمات مميزة ،جلّهم من ذوي
الع�صاب امل�ضطربة و�ضعاف التكوين النف�سي واجل�سدي واالجتماعي،
أ
وبع�ضهم من املجرمني واملر�ضى وما �شابه ذلك� ،شخ�صيات مثقلة باخلوف
ماميز هذا الكاتب عن غريه من ك ّتاب بلده،
وال�شعور بالذنب ،وهذا
َّ
يوغ�سالفيا�سابق ًا...
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(التوبي�س) يف احللم» �إحدى ق�ص�ص املجموعة الق�ص�صية التي
ق�صة «وحتطّ م أ
وقدمها :د .جمال الدين �سيد
حتمل عنوان� :صيد الديك الربي ترجمها
ّ

حممد� ،صادرة عن الهيئة العامة امل�صرية للكتاب ،القاهرة 2006م.
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وحتطَّ م أ
(التوبي�س) يف احللم
كان �أول �ش� � ��يء التقت به عيناي هو ذلك المدخل ال�ض� � ��يق حاد المعالم الذي ي�ش� � ��به المدخل
ال�ض� � ��يق الموجود ف� � ��ي «كوكرا» بمنطقة «كراني» ،غير �أنه �أكثر عمق ًا وات�س� � ��اع ًا .وكان الج�س� � ��ر
�أي�ض � � � ًا �أ�شبه بالج�سر المع ّلق .وكنت �أقف و�أحملق و�أنا �سابح في �أحالمي .وعلى جانبي المدخل
ال�ض� � ��يق كانت تنمو �ش� � ��جيرات الليلك ب�أ�سفل المنازل ذات ال�ش� � ��رفات المع ّلقة .كانت ال�سماء قد
�أ�ص� � ��بحت �صافية توها ،وتحركت ال�س� � ��حب الممطرة تجاه ال�شرق .وكان الهواء غاية في ال�صفاء
والروعة ،الذع ًا بحيث ي�س� � ��بب لك انبهار ًا .وكانت ال�سماء متغيرة في نهاية المنظر الطبيعي الذي
كان المدخل ال�ض� � ��يق يق�سمه �إلى ق�س� � ��مين ،وذلك ألن الليل كان قادم ًا وال�شم�س في طريقها �إلى

المغيب وال�ضباب البراق يحوم فوق �أعماق المياه� ،إال �أن هذه المياه كانت كال�شر مثل حيوان طال
حرمانه من الحرية .كانت قمم الجبال ترتفع فوق ال�ض� � ��باب وتك�س� � ��وها الثلوج التي قد تكون �آخر
ثلوج ت�س� � ��قط في هذا العام .متى ر�أيت هذا؟ حينما �س�ألت نف�سي هذا ال�س�ؤال تهي�أ لي �أن حياتنا

لي�ست فح�سب هي تلك الحياة التي نعي�شها اليوم وع�شناها با ألم�س .ومدت هذه الفكرة جذورها
�إلى �أعماق قلبي ،وا�س� � ��تولى علي �إح�سا�س يتعذر تف�س� � ��يره .كانت قمم الجبال تبدو وك�أنها تطفو

بعيد ًا وعالي ًا فوق ال�ض� � ��باب .وبين الحين وا آلخر يقوم الظل ا ألرجواني ل�س� � ��حابة م�سرعة بحجب
الومي�ض ال�سماوي ا ألبي�ض للجبال.
وكان �ص� � ��دري ي�ضطرم بهذا ا إلح�س� � ��ا�س وكذلك بالرعب من هذه ال�ضخامة ومن قوة المنظر.
�إن خوفي من ا ألماكن العالية وراثي بداخلي ،فقد كنت �أ�ش� � ��عر بدوار �إذا وقفت على �أحد ا ألبراج

�أو ا أل�سوار �أو �إذا �أطللت من نافذة �إحدى البنايات العالية ،ولم يكن ب�إمكاني على ا إلطالق التغ ّلب
على هذا الخوف .في مرة من المرات فح�سب �ألقيت ب�صغار �أحد ال�صقور من �أعلى برج الكني�سة
في «لي�ست�س� � ��ه» ولكن كيف �أخفقت في الخوف من هذا المدخل ال�ض� � ��يق الذي تنمو به �شجيرات
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الليلك ومن الجبال التي تمتد �إلى �أعماق قبة ال�سماء؟ وكانت ا ألجرا�س تدوي من كل �صوب �إال �أن
�ص� � ��وتها كان بعيد ًا� .أيكون هذا خيا ًال يا ترى؟ وتذكرت �أنه في تلك اللحظة كان ال يزال موجود ًا
لدي �إح�سا�س داخلي ب�أن هذا ربما يكون حلم ًا .وطفرت الدموع �إلى عيني ،دموع رقيقة لم �أ�ستطع
�أن �أعرف تعلي ً
ال لها.
وكان هناك على ال�ض� � ��فة اليمنى �سطح من ا أل�س� � ��طح يتخذ �شكل المظلة متعددة ا أللوان التي
محمل بحمولة
كانت تعزف لحن «الدومينو» .وكنت �أ�س� � ��تند على الحاجز ال� � ��ذي كان يئن كحمار َّ
ا�ستمر طوي ً
ال.
ثقيلة .وكان قلبي يخفق بداخلي ،وال �أ�ستطيع �أن �أح ِّدد ما �إذا كان هذا الخفقان قد
َّ

وفج�أة طاف بذهني خاطر يقول�« :سينتهي هذا ا ألمر ،وال يمكن �أن ي�ستمر الخفقان م ّدة طويلة �أو
م ّدة �أطول ب�شكل �أف�ضل مما هو موجود لدى النف�س الب�شرية» ،و�أح�س�ست ب�أن هناك �شيئ ًا مده�ش ًا
وغريب ًا وربما خطير ًا �أي�ض ًا ال بد �أن يحدث وهذا هو ما حدث.

وعلى دفعة واحدة ابتلع الم�س� � ��اء الوهج ،وا�ض� � ��محل ال�ض� � ��وء وك�أن هناك �شخ�ص ًا قد �أطف�أه.
تحول لون ال�س� � ��ماء �إلى اللون الرمادي القرنفلي
وازداد عمق المدخل ال�ض � � � ّيق ،وعلى حين غرة َّ

وتناثرت النجوم الما�س� � ��ية الباردة في ال�س� � ��ماء .وحينما نظرت �إلى �أ�سفل تجاه النهر كنت �أ�شبه
ب�إن�سان يحدق في جرح في �ساعة هادئة من الليل .لم يعد با إلمكان �سماع ا ألجرا�س وث ََب َت الطريق
الملتوي على و�ض� � ��عه .وكانت المياه مندفعة �إلى ا ألمام وفي �أحد ا ألماكن البعيدة كان هناك طفل

يبكي .تلك كانت هي ا أل�ص� � ��وات الوحيدة� .أما ال�ص� � ��وت الذي كان بداخلي فهو �صوت قلبي وهو
ي�ص� � ��طدم بالقف�ص الم�صنوع من ال�ضلوع .وكان الظالم وال�صمت ال يرحمان ،وبدا العالم خاوي ًا.
وال بد من دفع ثمن كل �شيء جميل ،وتملكني رعب ال يمكن تف�سيره .وبعدئذ �س�ألني �صوت قادم
من خلفي:
� -ألم تركب (ا ألتوبي�س)؟

والتفت خلفي ولكني لم �أ�س� � ��تطع �أن �أنطق ببنت �ش� � ��فة .وكنت �أعرف �أن عيني قد ات�س� � ��عتا
ات�س� � ��اع ًا كبيراً ،و�أن �أو�ص� � ��الي قد ت�ش� � ��نجت ،و�أن العالم كله يغرق تحتي ويرتفع ثانية .و�أخير ًا
هم�ست قائالً� :أهو �أنت؟
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كان هذا هو �أخي الذي توفي بمر�ض القلب منذ خم�س� � ��ة ع�ش� � ��ر عام � � � ًا على الرغم من رغبته
العارمة في الحياة .وكان يبدو �أ�صغر �سن ًا بقليل من �سنِّه الذي توفي فيه ،وخلفه كان يقف �شخ�ص

�آخر لم �أ�س� � ��تطع �أن �أتبين وجهه .كان كالم �أخي و�إيماءاته متهورة وكل �ش� � ��يء حوله يك�ش� � ��ف عن
م�شية �صاخبة وغير �صحية.
 قلت لك :اركب (ا ألتوبي�س).وقلت �أخير ًا :ح�سن ًا يا «بيتر»� ،أل�ست متوفي ًا؟
و�أ�ص� � ��بح جاد ًا للحظة وك�أن بيت ًا من بيوت العنكبوت قد �س� � ��قط على وجهه وقال :لقد كان هذا
خط�أ.
 َم ْن ذلك الذي ب�صحبتك هنا؟� -إنه هو� .أتعرفه؟

وخطا الرجل �أمامي وك�أنه قد تلقّى �أمر ًا ورفع وجهه �إلى ال�ضوء الخافت للنجوم ،لقد كان
«�شتوت�س� � ��ين» النحيف الذي �أغوى «�إيرنا» و�س� � ��لبها مني .وحينما �أدرت وجهي بعيد ًا عنه عاد

�إلى الخلف في الظل الموجود وراء �أخي .كان يبدو �أ�صغر حجم ًا مما كان .لم يكن ا أللم حاد ًا
�إلى درجة كبيرة في الوقت الحالي ،ولكن نظر ًا لما كان الليل يبثه في نف�سي من خوف ،ونظر ًا
لبروز العظام في وجهه فقد انبعث بداخلي وجل حقيقي ،ولم �أن�سه على ا إلطالق .وقلت ألخي:
هيا ،ابتعد.

و�شعرت ب�أن �صوتي فظ ،ودفعني ذلك �إلى �أن �أ�ستطرد قائالً :ل�ست �أنت ال�شخ�ص المطلوب،
ل�ست �أنت.
 �إنك �أحمق للغاية يا فتى .هل كنت هناك حينما قاموا بدفني؟في الحقيقة لم �أكن موجود ًا ،ولم �أذهب لت�شييع جنازته .وقد �أنبني �ضميري ب�سبب هذا خالل
عدة ليال بعد ذلك .وتمتمت بب�ض� � ��ع كلمات اعتذار ،وا�س� � ��تندت مرة �أخرى �إلى حاجز الج�س� � ��ر.

و�سمعت �ص� � ��وتهما وهما يبتعدان .وكان �أخي يتباط�أ في �سيره قلي ً
ال في حين كان «�شتوت�سين»
يم�شي بخطوة ع�سكرية حقيقية .وازداد ارتجاف الج�سر المعلق .وقال لي �أخي� :إلى اللقاء.
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وكنت �أرى ظاللهما عند قمة المنحدر .وبقيت بمفردي وبقي الليل ،وبقي كذلك �صراخ الطفل
و�ص� � ��وت اندفاع المياه المتدفقة �إلى ا ألخدود الذي كان يبدو كما لو كانت �سكين ًا حادة هي التي

�شقته .ور ّددت على �أخي قائ ً
ال� :إلى اللقاء يا «بيتر».

وب�صعوبة بالغة رددت العبارة نف�سها في ذهني وذلك حينما �أدركت �أن وداعنا هذا قد يكون
متع� � ��ذر ًا تكراره� .ألن �أرى قط مرة �أخرى �أخي الذي كان في كثير من ا ألحوال طيب ًا معي وكان

بمنزلة ا ألب لي� ،أخي الذي كبر قبلي .وربما �أكون قد فقدت فر�صتي الوحيدة وتكون هذه العزلة
التي تنت�ش� � ��ر حولي ما هي �إال �صورة من الوحدة الموجودة بالفعل ،والتي �ستظل داخل نف�سي
ب�س� � ��بب �أنني كنت �أظلم النا�س .وانتزعت نف�س� � ��ي من الج�س� � ��ر وبد�أت في العدو .وكان الج�سر
يتمايل تحت قدمي كما لو كنت �أعدو فوق �ش� � ��ريط �ض� � ��يق من المطاط .و�صحت منادياً« :بيتر»،
«بيتر» ،انتظر!

أ
أ
أ
لي
�ي� � ��ن كان ذلك (التوبي�س) الذي كانوا يبحثون عنه؟ هل �س � � ��عثر عليه� � ��م؟ ولماذا لم يمد � إ َّ
«بيتر» يده بالتحية �سواء حين اللقاء �أم الوداع؟ ومثل حيوان ال�شمواة �أخذت �أقفز فوق ا ألحجار

التي كانت تغطي المنحدر ا ألخير ،ووقفت في النهاية في �س� � ��هل وا�سع ،والحظت �أن المكان كان
�أكثر �إ�شراق ًا هناك .وذكرني هذا باللحظة التي ارتفع فيها القمر بمقدار �شبر فوق ا ألر�ض .وكان
المنظر م�ش� � ��ابه ًا لهذا المنظر على نحو ما .وكان �ص� � ��دري يعلو وينخف�ض .وفي مجال الم�س� � ��افة
الواقعة �أمام �إحدى البنايات المنخف�ض� � ��ة تبينت وجود مركبة وقد �أ�ض� � ��يئت �أنوارها .وكان النا�س
محت�شدين حولها ،ولم �أتمكن من التعرف �إليهم .و�صحت منادي ًا« :بيتر».
ويلوح بها .وناديت ثانية« :بيتر»!
ور�أيت �أحدهم يرفع يده ّ
و�ضاع �ص� � ��وتي في هذا ال�سهل الوا�سع كورقة �شجر في مهب الريح .واندفعت عبر ال�شارع
زج الم�س� � ��افر ا ألخير بنف�سه �إلى داخل ا ألتوبي�س .ال بد �أنهم
ولكن قبل �أن �أم�ش� � ��ي ع�شر خطوات ّ

�سيرحلون! وعال �صوت المحرك ،و�أخذ (ا ألتوبي�س) في التحرك �إال �أنه انعطف �إلى طريق جانبي
في اتجاه المدخل.
لم �أ�س� � ��تطع �أن �أطلق �ص� � ��وت ًا ،وقفزت �إلى الحقل و�شرعت في العدو .كنت قد تذكرت �أن هناك
طريق ًا ي�س� � ��ير مبا�شرة بمحاذاة المدخل ال�ض � � � ّيق .وعلى ا ألرجح �أنهم اتفقوا على ال�سير في هذا
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الطريق ،و�إذا م�ضيت به فربما �ألحق به .وكانت التربة مبللة وتلت�صق ب�أ�سفل قدمي .وكنت �أدو�س
على ثمار الذرة ال�ص� � ��غيرة وفي حين كنت �أتنف�س ب�ص� � ��عوبة كانت روائح الذعة للغاية أ
تمل �أنفي

وك�أن جميع الحقول التي ر�أيتها و�أحببتها قد تجمعت حولي .وكانت توجد بالحقول �أي�ض ًا �أ�شجار
ت�ش� � ��به الحرا�س ال�سود .وفي وقت الح�ص� � ��اد كانت الن�سوة جامعات الثمار تقفن تحت ا أل�شجار
وهن مم�سكات بالمناجل وت�أكلن الجبن .كانت النجوم فوق ال�سهل قد اكت�سبت لون ًا ولم تعد تت�ألق
بهذا اللمعان الما�سي الذي ال يرحم والذي بث الخوف في قلبي على الج�سر وت�ساءلت�« :أين �أنا؟

ما هذه ا ألماكن؟» ،ولم �أعرف �أين كان «بيتر» ذاهب ًا ،ولكني اعتقدت �أنه ذاهب �إلى مكان �أف�ض� � ��ل
من هذا المكان .لقد كان على الدوام �أف�ضل مني.
وناديت قائ ً
ال« :بيتر»!
كنا وقتذاك في الربعة ع�ش� � ��رة والثامنة ع�ش� � ��رة من عمرنا ،وكنا ن�س� � ��تعد للذهاب �إلى �شاطئ
البحر .وكان «بيتر» قد تلقّى وعد ًا بالح�صول على قارب ّ
مطاطي ب�سبب قلبه المري�ض .وبعد ظهر
�أح� � ��د ا أليام ذهبت �إلى ال�س� � ��قيفة التي عادة ما تكون مغلقة .وهن� � ��اك وجدت «بيتر» يطارح الغرام
«ري� � ��زا ترزين» ،وهي تلك الفتاة التي كانت ت�س� � ��اعد �أمي �أحيان � � � ًا في طهو الطعام .وكان ب�إمكاني
�أن �أرى كل �ش� � ��يء بالتف�صيل .وكان �شعاع ال�ش� � ��م�س يت�ألق من خالل النافذة التي عالها التراب

وي�س� � ��قط مبا�شرة على ا ألريكة المت�أرجحة .وكان للفتاة �شعر طويل يالم�س ا ألر�ض وهي م�ستلقية
على ظهرها .و�أخبرت �أبي بذلك فلم يذهب «بيتر» �إلى �ش� � ��اطئ البحر ،ولم يح�ص� � ��ل على القارب

المطاطي .وبعد ذلك ،قبل �أن يموت بثالثة �أيام زرته في الم�ست�ش� � ��فى فقال لي :قل لهم � إ َّن ما قلته
لي�س بالحقيقة .ب�إمكانك �أن تفعل ذلك ه َّيا.

وا�س� � ��تدرت وان�صرفت عنه .وكنت على الدوام �أمتلك طبيعة قا�سية ،ولم �أذهب لح�ضور ت�شييع
جنازته .وها �أنا ا آلن �أ�س� � ��رع في �أثره على اعتقاد �أنه �س� � ��يحميني من الخزي .و�س�أهرب من هذه

الليلة المريعة� .إنه حي ولم يمت و�سيكون ب�إمكانه �أن يتحدث معي.

وم�ض� � ��ى (ا ألتوبي�س) على يميني وكانت �أ�ضواء م�صابيحه ا ألمامية تالم�س ا أل�سيجة والحقول
والمروج ،وتوقظ واجهات المنازل الناع�سة .وفي حين كنت �أرك�ض الهث ًا عبر ا ألخاديد كي �ألحق

بهم كانت ا ألفكار تتعثر معي .وهكذا ف�إن «بيتر» لم يكن هو وحده مو�ضع �أ�سفي .كنت كمن و�صل
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�إلى مكان ي�شبه المعر�ض في هذا ال�سهل في ليلة كئيبة حيث وجدت جميع المظالم التي اقترفتها
في حق النا�س ولم �أعترف بها مطلق ًا –تظهر �أمامي.
ور�أيت «الوجزيك» الذي كنت خلف �سقيفة الحطب قد جلدته بكلماتي ا آلتية:
�أيها ا إلن�سان ذو الرائحة العفنة ،يا عديم القيمة .يا مالك ًا للفقر.
ور�أيت �أي�ض ًا «جو�ستينا» .وكانت ماهرة ون�سيت ا ألمر� ،إال �أنه كان يحدث �أن تلتقي بي ،وكانت
تخبرني بنظرتها الق�صيرة ال�سريعة ب�أنها لم تن�س تلك الليلة حينما �أخبرتها بعد كل تفاهات الحب
الحلوة ب�أنني مفتون بفتاة غيرها ،وب�أنني تعبت منها.
كنت �أرى �ش� � ��يئ ًا وال�ش� � ��يء ا آلخر وراءه .وفي بع�ض ا ألحيان كنت �أريد �أن �أختبر قوتي ،وفي
�أحيان �أخرى كنت �أبغي �أن �أظل بمفردي .وا آلن كنت بالفعل وحيد ًا في هذا الليل ال�س� � ��اكن الذي

تحرك مثلما تتحرك الدودة فوق الجثة.
كنت خالله �أ ّ

يتبق هناك �ش� � ��يء �سوى وهج باهت وطريق
ورفعت ب�ص� � ��ري �إلى �أعلى� .أين كانت الجبال؟ ولم َّ
ف�ضي .وتال�شى �صراخ الطفل� ،إال �أن �صوت النهر كان يزداد اقتراب ًا ،وظهرت نهاية
متعرج رفيع ّ

الحقول ،وتزايدت كثافة ا ألغ�صان .ومرة �أخرى كنت �أقف عند المدخل ال�ض ّيق.

و�أح�س�ست ب�أني و�صلت �إلى نهاية الحقل وقد نفذ �صبري ،وحينما و�ضعت يدي على وجنتي
�شعرت ب�أن �شراييني تنب�ض .ونظرت حولي باحث ًا عن (ا ألتوبي�س) .وكان قادم ًا و�أنوار م�صابيحه
ا ألمامية تلم�س� � ��ني تقريب � � � ًا ،ومددت ذراعي في ترقب بهيج .وفي تل� � ��ك اللحظة فكرت قائ ً
ال :ولكن
الطريق؟ �إلى �أين �سيتجه (ا ألتوبي�س)؟ �إلى �أين �سيو�صل هذا الطريق؟
وتملكن� � ��ي الخوف فاندفعت بنف�س� � ��ي �إلى ا ألمام وهرولت على غير ه� � ��دى عبر المنحدر ،و�أنا
�أتخبط في نباتات الع ّليق وفي ا ألوتاد ذات ا ألطراف الحادة ،و�س � � ��ألت نف�سي بقولي� :أين الطريق؟
�إلى �أين �سينعطف (ا ألتوبي�س)؟

وانعط� � ��ف (ا ألتوبي�س) �إلى ناحية اليمين مبتعد ًا عني ،وكان انحرافه بات�س� � ��اع خم�س� � ��ين

خطوة .ولم يكن لدي مت�س� � ��ع من الوقت كي �أ�ش� � ��ير �إليه .وكان هناك �ش� � ��يء يثير في نف�س� � ��ي
اال�ضطراب.
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وف� � ��ي اللحظة ا ألخيرة وقبل �أن ينعطف (ا ألتوبي�س) ر�أيت بو�ض� � ��وح مرعب كالومي�ض العاجل
جميع النا�س الجال�س� � ��ين بداخله .وكانت ال�ص� � ��ورة تلتمع وتخبو على نحو مفاجئ كما لو �أنه كان
هناك �ش� � ��خ�ص واقف ًا في الجانب المقابل من الطريق ،وي�ض� � ��يء النور ويحوله ناحية وجوهنا ،ثم
يطفئه ثانية .وفي تلك اللحظة التي ر�أيتهم فيها كانوا جميع ًا �أمامي ،ولكنهم كانوا ينظرون خلفي

وقد ارت�س� � ��مت على وجوههم ابت�سامة غريبة ،و�أح�س�س� � ��ت ك�أن هذه لعبة اتفقوا فيها مقدم ًا على
�أال ينظر �أحدهم �إلي ولو لمجرد المزاح �أو نوع من العقاب .كانت ال�صفرة تعلو وجوههم وتتد ّلى

وجناتهم ،وكان �أحدهم ي�ضع �أ�سنان ًا �صناعية تنزلق ناحية �شفته ال�سفلية .وعند المقدمة مبا�شرة
متورد
وبجوار ال�سائق كان يجل�س كل من «بيتر» و«�شتوت�سين» .وخلف ال�سائق كان يجل�س رجل ِّ
الوجه يرتدي ياقة كتلك التي يرتديها الق�ساو�سة .ثم انعطفوا ناحية الطريق الذي كان ي�صعد في

اتجاه المدخل ال�ض ّيق.

و�أدرك� � ��ت �أنن� � ��ي فقدته� � ��م وافتقدت كل �ش� � ��يء .ولم يكن هناك �ش� � ��يء ال يزال يوم�ض �س� � ��وى
�باحي ْن ا ألحمرين ال�ص� � ��غيرين المع ّلقين بالرفرفين الخلفيين لـ(ا ألتوبي�س) .وكانت ذراعاي
الم�ص� � � َ

تتد ّلي� � ��ان على جانبي والدماء ت�س� � ��ري بهما ،ولكنهما يفتقدان للحيوية .و�أح�س�س� � ��ت ب�أن قلبي قد
توقف عن الخفقان .وكانت ال�سماء أ
ملى بنجوم مجهولة ،بل �إن تلك النجوم التي كنت �أعرفها من
قبل كانت �أكبر حجم ًا و�أ�شد لمعان ًا .وكان الليل منير ًا �إلى حد كبير كما لو �أنها ليلة قمرية .ومن

ال�شرق كان يهب ن�سيم لطيف دافئ.
و�س� � ��تبقى وحيد ًا ،و�ستم�ض� � ��ي في الحي� � ��اة كلها بمفردك .لي�س هن� � ��اك �أي احتمال �آخر .ومن
ت�صحح �أي �ش� � ��يء فعلته في الحياة من قبل .فلت�ستمر في زحفك .هيا ابحث عن
الم�س� � ��تحيل �أن
ّ
طريقك!

ن�س �أي�ض ًا �أولئك ا أل�شخا�ص الذين كانوا
كنت �أنا المحور الوحيد الهتمام نف�سي �إال �أنني لم �أ َ
في (ا ألتوبي�س) .وكان ب�إمكاني �أن �أراهم وهم يتحركون على مهل عبر المنحدر ال�صخري.
وهم�ست لنف�سي قائ ً
ال :حق ًا �إنك وحيد� .إنك وحيد �إذن .هيا بنا.
وكنت �أ�ش� � ��عر في �أعماق قلبي �أنه �س� � ��تحدث �أ�ش� � ��ياء كثيرة غريبة تنذر بال�سوء .وكان �صوت
اندفاع مياه النهر فظيع ًا .وانطلقت �إلى المجاز الذي ي�س� � ��ير موازي ًا لل�سور ،وهو مجاز منخف�ض
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قلي ً
ال عن الطريق الرئي�س� � ��ي .و�أدركت فور ًا �أن الم�س� � ��افة بيني وبين (ا ألتوبي�س) لم تزدد قط .فقد
كنا نهبط كل منا بمحاذاة ا آلخر في الم�س� � ��توى نف�س� � ��ه .و�إنها لمنتهى الدقة حين �أ�ص� � ��ف نف�سي
ب�أنني كنت �أهبط ألنه لم يعد با�ستطاعتي ا إلح�سا�س بوزن ج�سمي الذي كان مخدر ًا تمام ًا ،وكانت
روحي تبحث عن ذاتها ،وتهرول بال مقاومة وبال عوائق تجاه النهاية المرتقبة مع ا أل�سماك الميتة

ومع ال�سماء الكئيبة ومع ا أل�سوار المنهارة ومع الرجال الم�سنين المجهولين ،وهم وحدهم الذين
�سي�ستمرون في البقاء .ال بد �أن تكون هذه هي النهاية .وقلت لنف�سي:
نعم ،ال بد �أن تكون هذه هي النهاية .لقد فقدت �أخي وغيره من النا�س .و�س� � ��لب «�شتوت�س� � ��ين»
الفتاة «�إيرنا» مني� .إنني لم �أكن �أحب النا�س.
مر وقت طويل .وحدقت
وال �أدري المدة التي م�ض� � ��ت و�أنا باق على هذا المج� � ��از .و�أعتقد �أنه ّ
النظر في ا ألر�ض .كان المجاز ح�سن ًا وتفتر�شه الطحالب .ورفعت ر�أ�سي في اللحظة نف�سها التي
وقع فيها الحادث.

ماذا ي�شبه هذا الحادث؟ �س�أكون كاذب ًا �إذا قلت �إنني �أ�ستطيع تذكر جميع التفا�صيل �س�أ�سرد
حينذاك �أكاذيب ب�شعة ،فذكرياتي عن هذا الحادث م�شو�شة قلي ً
ال.
كان (ا ألتوبي�س) �أمامي بنحو مئة ياردة وعلى ارتفاع نحو ثالثين قدم ًا .وكان ي�س� � ��ير �أ�س� � ��فل
قنطرة �ص� � ��خرية تج� � ��اه �أحد المنعطفات ،وكانت �أنوار م�ص� � ��ابيحه ا ألمامية ت�س� � ��قط على الجانب

دوي مكتوم من ال�سد الواقع �أ�سفل الطريق حيث �سقطت ثالث
المقابل للمدخل ال�ض ّيق .ثم �صدر ٌّ
�صخور �ض� � ��خمة �إلى ا ألعماق ب�س� � ��رعة فائقة ،وانهارت ا ألر�ض وتفتت مثل الكعكة اله�شة حينما
ت�ضغط ب�إ�صبعك عليها.
و�سقطت �شجرة م�سنة من �أ�شجار ال�صنوبر عبر المنحدر ال�صخري ،ثم �شاهدت (ا ألتوبي�س)
وهو ينزلق �إلى �أ�س� � ��فل ،وحاولت �إطاراته الت�ش� � ��بث بالهواء وهي تنثني �إلى ا ألمام وت�س� � ��تدير ثم
ت�سقط ...وخمدت ال�ضو�ضاء كما ارتفعت بال�ضبط.
وكنت �أقف بين �صخرتين �ضخمتين ،ود�س�ست يدي في �شعري .ولم يكن با�ستطاعتي �أن �أطبق
�أ�س� � ��ناني بطريقة الئقة �أو �أن �أغلق فمي ب�صورة �سليمة .و�أمامي و�أعلى مني كانت هناك مجموعة

مجهولة من النجوم تت�ألف من ثمانية نجوم متوهجة ومنتظمة في الف�ضاء على �شكل حية مرفوعة
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الر�أ�س .هذا ما ر�أيته في الوهلة ا ألولى ،ولم �أر �ش� � ��يئ ًا غير هذا لمدة طويلة .ثم �شعرت ب�أن الدماء
تعود �إلى قلبي ،وبعد ذلك حركت �أ�ص� � ��ابعي ،و�سمعت الحجارة وهي تنهار في ا ألعماق .و�سمعت

ال�ص� � ��خور ا ألخيرة وهي ت�صدر �صوت ًا كال�ص� � ��فير وت�ضيع و�سط ا ألر�ض ال�صخرية ،وبعدئذ �سكن
كل �شيء فج�أة.
كال ،كان� � ��ت المياه ال تزال في اندفاعها ،وفوقي كان هناك طائر ي�س� � ��تيقظ ويرفرف بجناحيه
مبتعد ًا .و�أعلم �أنني قلت لنف�سي بهدوء تام :ح�سن ًا ،هذا هو المو�ضوع �إذن.
كنت �أ�شعر بالفراغ ،وجل�ست على �إحدى ال�صخور .وبد�أت �أتمايل من ناحية �إلى ناحية وذلك
ألنني �سمعت فج�أة في الهواء فوق المدخل ال�ض ّيق �أحد �ألحان الفال�س الخفيفة وهي تعزف على

البيانو .وقلت لنف�سي بلهجة �آمرة :انه�ض ،وا�ستطلع �أمرهم.

و�أطعت ا ألمر في الحال� ،إال �أن المهمة لم تكن بالي�سيرة .فعلى الرغم من �أن الليل كان منير ًا
�إال �أنني لم �أتمكن من ر�ؤية كل خطوة �أخطوها ،ولذا فقد ت�ش� � ��بثت بفرع �ش� � ��جرة وزحفت ببطء �إلى

�أ�سفل .ولم تكن لدي �سوى فكرة غير وا�ضحة عن المكان الذي هبط فيه (ا ألتوبي�س) .وبدا لي �أن
الماء يتدفق هناك برفق.

و�أخذ يلح على ر�أ�س� � ��ي بيت �شعر �سخيف ،ثم تبعه بيت ثان وثالث �إلى �أن انتهيت �إلى ا ألبيات

ا آلتية:

�ستجد «بيتر» تحت ال�سور
والرياح الباردة تهب عليه.
وال �أ�س� � ��تطيع تحديد عدد المرات التي كررت فيها هذه ا ألبيات .وكانت الدماء ت�س� � ��يل من
خلف �أظافري التي كنت �أت�ش� � ��بث بها بالع�شب وبال�ش� � ��جيرات .وقلت :ح�سناً ،كل �شيء على
ما يرام.
كن� � ��ت بجوار الم� � ��اء ،وكان المكان قفر ًا ومعتم ًا مثل ف�أر قعيد في حجرة �ض � � � ّيقة ،وكان الزبد
ف�ض� � ��ي باهت ،ويكاد ال يكون ل� � ��ه �أي بريق .وناديت قائ ً
ال :قف بال
يتناث� � ��ر بعيد ًا هنا وهناك ولونه ّ
حركة؟
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وجاءتني ا إلجابة في �صورة �صوت ب�شري غير مميز .فقلت� :أهو �أنت يا «بيتر»؟
كنت �أعلم بالت�أكيد �أنه هو .وال �أعلم ما �إذا كانت فكرة �أنه ال يزال على قيد الحياة قد خطرت
ببالي �أم ال .ويمكن القول �إنها لم تخطر .وتملكني خوف �ض� � ��ئيل خبيث ،خوف مما �س � � ��أراه فيما

بعد ،خوف من الجراح المفتوحة ومن ا ألمخاخ المتناثرة ،خوف رجل ي�ص� � ��رخ وقد انح�ش� � ��ر بين
كتلتين وان�شطر �إلى ن�صفين تقريب ًا .وكما كنت �أفعل في �أغلب ا ألحوال من قبل فقد كنت �أتمنى �أن

�أتجنب الم�س�ؤولية .وتمنيت لو �أن كل هذا قد انتهى ،وودت لو �أنني بقيت وحدي مع الليل وبمفردي
مع غ�ض� � ��بي ال�شديد ومع انفعاالتي .واقتربت وجثوت و�أ�شعلت عود ثقاب .فوجدته م�ستلقي ًا على
ظهره ،وقال لي� :أجئت.
 -نعم.

وكانت يدي ترتع�ش ،و�أ�ش� � ��علت عود ثقاب �آخر .كان وجهه �ش� � ��احب ًا وغاية في النظافة ،وكانت
�ش� � ��فتاه بي�ضاء مثل الورق و�أقل �سمك ًا من ب�ش� � ��رة وجهه .لم تكن دماء ترى في وجهه �سوى فوق
جبهته ،و�أ�سفل خط ال�شعر مبا�شرة كان هناك جرح رفيع يت�سع وي�ضيق بطريقة غير مدركة ،وكان
الجزء العلوي كله من جمجمة «بيتر» وك�أنه نوع من ا ألغطية فوق وجهه .وهم�س قائ ً
ال :اذهب �إلى
النا�س!
و�أ�ش� � ��علت ثالث عود ثقاب ،ف�شاهدت الرمال حول ر�أ�سه ،وا ألحجار الم�ستديرة المبللة وب�ضع
باقات من الح�شائ�ش الخ�ضراء الغامقة .وحرك ل�سانه ب�صعوبة قائ ً
ال :اذهب �إلى النا�س.
ونه�ضت و�شعرت ب�أن �أ�شياء غير م�ألوفة تحدث لي .وكان كل �شيء في طبيعتي يرتفع ب�سرعة
وب� �ل��ا مقاومة مثل الفي�ض الغام� � ��ر .وكان منظر وجه �أخي يعذبني .كيف كنت �أهرول في �أثره منذ
ب�ض� � ��ع لحظات م�ضت .وهو عدوي الدائم بوجهه ا ألبي�ض ،هذا الوجه الذي كان غاية في النظافة.
و�أ�صابتني الكراهية وعدم الت�سامح برجفة مثل جواد متخم بالطعام� .أين ه�ؤالء ا آلخرون؟
 اذهب �إلى النا�س.ووقفت �أعلى منه .وكان كل �شيء مثلما كان ذات مرة من قبل على فرا�ش الموت هذا .نعم كنت
�أقف �أعلى منه وقال لي :قل لهم �إن ما قلته لي�س �صحيح ًا .ب�إمكانك ذلك .ه ّيا.
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وعندئذ ا�س� � ��تدرت وخرجت .وا آلن ها �أنا �أقف �أعلى منه .وخطوت فوقه وان�ص� � ��رفت .ومن بين
الرذاذ الف�ض� � ��ي كانت بع�ض ا أل�شياء تبدو غاية في الو�ض� � ��وح .وبعد ذلك ر�أيت (ا ألتوبي�س) الذي
كان قد �س� � ��قط فوق �صخرة م�س� � ��تديرة ترتطم المياه بها ،وكان الحطام بادي ًا في ا ألفق .وهذا
الم�ش� � ��هد ال بد �أن يذكرك بحيوان ي�س� � ��تلقي على ال�ص� � ��خرة من �أجل الراحة .وبجوار ال�صخرة

كانت هناك رقعة تنمو فيها الح�ش� � ��ائ�ش .وكانوا يرقدون هناك ،وحينما انحنيت فوق الج�س� � ��دين
أ
امتلت فتحتا �أنفي برائحة دماء دافئة .وكان قلبي يدفع الدماء ب�شدة عبر ج�سدي،
ا ألول والثاني

�إال �أنها كانت دماء باردة .و�أخذ �ض� � ��باب خفيف يزح� � ��ف على الظالم ،وكان النا�س مبعثرين على
الح�ش� � ��ائ�ش مثل زهور ،ثم قطفها وو�ض� � ��عها في باقة واحدة ثم �ألقي بها .و�صحت قائ ً
ال :النا�س.
�أهذا هو ما حدث لكم؟

وزحفت و�سطهم على ركبتي و�أنا �أ�شعل �أعواد الثقاب ،وكان كثير منهم ال يزال على قيد الحياة.
و�أم�سك �أحدهم ب�شعري ،ورفع نف�سه من عند الو�سط ف�أ�ضاء لهب عود الثقاب وجهه الذي كان الجزء

ال�سفلي كله منه م�ضرج ًا بالدماء وتغرق فيها �س ّنان �أو ثالث �أ�سنان ،وتراجعت فترك الرجل �شعري
و�سقط �إلى الوراء .وحينما �أ�صبحت تمام ًا بجوار حافة الماء �أ�شعلت عود الثقاب أ
الخير وب�صعوبة

�أ�شعلته و�سرعان ما خبا لهبه �إال �أنه منحني ما يكفي من ال�ضوء كي �أتمكن من الر�ؤية.
كان «�شتوت�سين» يرقد هناك ووجهه متورم .وناديت عليه بقولي�« :شتوت�سين».

أ
أ
لي �أي�ض � � � ًا في تلك اللحظة ال�ص� � ��غيرة في حين كان عود الثقاب
وكن� � ��ت �عرف �نه قد تعرف � إ َّ
م�شتع ً
ال .كنا بمفردنا ولم تعد هناك «�إيرنا» .وكانت المياه تندفع �أ�سفل منا بال�ضبط ،وكانت تلفنا

�س� � ��حابة من الرذاذ .و�صررت ب�أ�سناني وانحنيت فوقه ،وذلك ألنه بدا لي �أنه يريد �أن يقول �شيئ ًا.
و�أم�سك بكم ال�سترة التي كنت �أرتديها وهم�س قائ ً
ال :ماء.
وال �أعرف ال�س� � ��بب –لم �أفكر ملي ًا في ذلك ا ألمر -ف� � ��ي �أنني انحنيت على حافة الماء و�أخذت
حفنة من الماء وحملتها �إلى فمه .وفعلت ذلك مرة واثنتين وثالث مرات.

كان الماء بارد ًا ويمزق يدي .وحينما �أح�ض� � ��رته له في المرة الثالثة خطرت بذهني فكرة �أننا
على ارتفاع �أقل من قدم عن الماء و�أن دفعة واحدة كفيلة ب�إ�س� � ��قاط ج�س� � ��د �ض� � ��ئيل كج�س� � ��ده...
و�سمعته يهم�س قائ ً
ال� :شكر ًا.
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ف�أجبت قائ ً
ال :العفو.
فقال� :شكر ًا لك �أيها الفتى.
و�أم�س� � ��ك بيدي فظننت �أنه يريد �ش� � ��ربة �أخرى من الماء ،ولكن لم يكن في ا ألمر �شيء من هذا
القبيل .فقد �أم�س� � ��ك بيدي ومررها على وجهه الذي كان ملتهب ًا ،حتى � إ َّن حرارة ج�س� � ��ده ال�شديدة

�أ�صابتني بالفزع �أكثر من �أي �شيء عانيته في تلك الرقعة المعتمة من الح�شائ�ش.

ونه�ضت ووقفت بجانبه ،وتحطم �شيء بداخلي .وفي الوقت الحالي لم يعد هذا هو �صوت �أخي
ولكنه كان �صوت ًا مجهو ًال هو الذي ناداني قائ ً
ال :اذهب �إلى النا�س.
وانتفخت الكلمات ،و�ص� � ��ارت �أ�شد و�أ�ش� � ��د دوي ًا وهي ت�ضرب في �صدري مثل القلب الالهث،
وذلك ألنه على اليد التي كان هذا العدو يبرد بها وجهه ويهدئ بها نف�سه –كان يوجد الدم الذي
ي�س� � ��يل من وجهه المه�ش� � ��م ،والدم يعد رابطة ،وقد �أح�س�ست ب�أنني حتى ذلك الحين كنت مجنون ًا
�أقف على الحافة الرفيعة بين الحياة والموت.
 �س�أذهب �إلى النا�س.نطقت ب�صعوبة هذه الكلمات حينما �س�ألت نف�سي عن �أف�ضل ال�سبل لالن�صراف .ور�أيت خلف
�س� � ��تار من ا أل�شجار درجات ال�سلم المحفورة على الحائط وهي تت�أ ّلق ف�ضي ًا في ال�ضوء ال�ضئيل
للقمر .وقلت لنف�سي :هذا هو ال�سبيل الذي يجب �أن �أ�سلكه.
وهرولت عبر الح�ش� � ��ائ�ش واندفعت نحو الحائط ،كانت درجات ال�س� � ��لم غير م�ستوية و�ضيقة
و�شديدة االنحدار .ونظرت �أمامي ولم �أنظر حولي .وفي بع�ض ا ألحيان كنت �أقفز درجتين في وقت
واحد .وكانت ت�ض� � ��طرب بداخلي فكرة «�أنني يجب �أن �أذهب �إلى النا�س» .وهنا وهناك �أينما كان
يوجد منعطف في درجات ال�س� � ��لم كانت توجد كني�سة �صغيرة ي�ضيئها نور �أبدي �أو �شمعة ،وهذا
ال�ض� � ��وء يتقافز فوق ا ألحجار .وكان هذا كله يعطي �إح�سا�س � � � ًا ب�أن �شبح ًا يظهر من �صورة لرحلة
حج ،و�أي�ض � � � ًا من ذاكرتي التي كانت تهد�أ وتلين وت�صفو �أكثر ف�أكثر .كنت ال �أزال غالم ًا �صغير ًا
وكانت هذه هي �أول مرة يمر�ض فيها �أخي ،ويبدو �أنه لن ينجو منه (وقد نجا وهو ا آلن يرقد عند
المدخل ال�ض ّيق) .وفي هذا الحج كان الرعب يتم ّلكني ب�سبب ه�ؤالء المت�سولين الذين ت�آكلت �أنوفهم
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وانقطعت �س� � ��يقانهم ويزحفون ب�سرعة فوق التراب ،وب�س� � ��بب المت�سوالت ب�صراخهن و�شموعهن،
وب�سبب الرائحة الكريهة للنا�س الذين يحت�شدون ويتدافعون على الكني�سة .ونجا «بيتر» ولكن في
الوقت الذي كنت فيه بالكني�سة �أراقب �أمي –لم �أنطق بكلمة �صالة واحدة من �أجله .و�أخذت �أراقب

�أمي ،لقد ظلت �شفتاها م�ستمرتين في التحرك مدة �ساعتين وكان وجهها ملتهب ًا .وكرهت «بيتر»،
وكانت �ش� � ��فتاي تتحركان غير �أنني كنت �أبتل� � ��ع الكلمات .لماذا يهتمون به كثير ًا؟ فليدعوه يموت.

لماذا يحدث كل هذا من �أجله بالذات؟ (وهو ا آلن راقد عند المدخل ال�ض ّيق).

وتذكرت �أن هناك درجات ال تح�ص� � ��ى من ال�ساللم ،تربو على ا أللف .ولم �أتوقف عن التنف�س.
كانت الفكرة التي تلح علي كا آللة هي�« :أكثر من هذا بقليل و�س � � ��أترك النا�س يموتون عند المدخل
ال�ض� � ��يق .»...كان المدخل يزداد عمق ًا ،بل حتى �ص� � ��وت النهر �أ�شبه بالمو�سيقا التي كانت ت�سمع
من وراء ا ألبواب المغلقة.
�شق في
كنت على و�ش� � ��ك �أن �أقول« :ح�س� � ��ن ًا ،لي�س� � ��ت هناك نهاية لهذا المجاز» ،وعندئذ ظهر ٌّ
الج� � ��دار .فتقدمت ب�ض� � ��ع خطوات ووجدت نف�س� � ��ي على الطريق المملوء بالت� � ��راب الذي يقع على
م�ش� � ��ارف القرية .لم تكن ترى هناك �أ ّي جبال ،وكانت المنازل تقع و�س� � ��ط حدائق كثيفة للفاكهة.

وتذكرت و�أنا �أرى على البعد �أرنب ًا يق�ض� � ��م لحاء �ش� � ��جرة تفاح ،وتذكرت �أي�ض ًا و�أنا �أهرول الجزء
ا ألخير من الطريق.

وطرق� � ��ت باب �أول منزل؛ وكان مهجور ًا ومن ثم فلم تكن هن� � ��اك �إجابة .وجريت حول المنزل،
�إلى الناحية الخلفية منه .كان فناء المنزل نظيف ًا كما يحدث خالل العطلة �أو بعد ت�ش� � ��ييع �إحدى

الجنازات .و�ص� � ��حت ب�أعلى �ص� � ��وتي ولكن دون �إجابة .بل بدا لي �أن �ص� � ��وتي يعود �إلي ،فقد كان
�صوت ًا خامد ًا متح�شرج ًا .وحينما عدوت �إلى المنزل الثاني والثالث لم �أكن �أ�صرخ ،بل كنت �أطرق

مقب�ض الباب محدث ًا قعقعة ،و�أطرق على م�ص� � ��اريع النوافذ ولكن دون جدوى .وكانت القرية تبدو
خامدة.
وقلت في ده�شة :ماذا ع�ساه �أن يكون قد حدث ألولئك النا�س؟

و�أرهفت ال�س� � ��مع وراء ا ألبواب .وكان ب�إمكاني �أن �أ�سمع هنا وهناك �صوت دقات �ساعة حائط
قديمة و�ص� � ��وت ا ألنفا�س الثقيلة للما�شية في الحظيرة ،وال �شيء �سوى ذلك .وفكرت مت�سائ ً
ال� :أين
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الكالب؟ ال يوجد منها كلب واحد في �أي مكان .و�أخير ًا ،فح�سب ،حينما كنت تقريب ًا في الجانب
ا آلخر من القرية لمحت عيناي منظر كلب وح�ش� � ��ي يت�س� � ��لل خل�س� � ��ة .كان الكلب يقف فوق رابية
بال�ض� � ��بط تحت هذه المجموعة الغريبة من النجوم المجهولة بالن�س� � ��بة �إلي ،وهي تلمع في ال�سماء
على �شكل ثعبان مرفوع الر�أ�س .وتمكنت في الظالم من �أن �أتبين �أن الكلب كان يرفع ر�أ�سه وك�أنه

�سينبح ولكن في الحقيقة لم ي�صدر �أي �صوت.

وهتفت قائ ً
ال� :أيها الكلب! و�أخير ًا �أنت ،و�أخير ًا �أنت!
وغرقت الفكرة بداخلي ب�ش� � ��كل �أعمق و�أعمق �إلى درجة �أنني فقدت كل �شيء ،و�إلى درجة �أنه
لم تعد هناك نجاة ألولئك النا�س ،وال نجاة لي �أي�ض � � � ًا .لم يكن هناك �أي �إن�س� � ��ان في �أي مكان من
ه� � ��ذا العالم ،وال توجد حتى الحيوانات .كانت النجوم والزهور تبدو مختلفة ،وكانت المنازل تقف
وحيدة .ال�ساعة المعلقة على الحائط هي التي كانت بها حياة .و�أنا �أي�ض ًا كنت �أحيا وقد �أ�ضعت
الليلة و�أ�صبحت غير قادر على الم�ساعدة.

وجثوت على ركبتي و�أنا في حالة مجهولة من الي�أ�س ،و�أ�سندت ر�أ�سي على جذع �شجرة تفاح
قديمة ف�ص� � ��در عنها �صوت ب�سيط .وفكرت في الحيوانات التي تحفر طريق ًا لها على هذا الجذع،
وتتخذ لها منز ًال في الظالم .لقد كتب على هذه الحيوانات العي�ش في الظالم �إلى ا ألبد ،و�أنا �أي�ض ًا
يغمرني الظالم ولن تكون هناك نهاية لذلك مطلق ًا.
وفي حين كنت �أفكر في هذه الكلمات ،ومع ع�صفة ريح و�صل �صوت بوق وقليل من المو�سيقا،
واعتدلت في وقفتي ،و�أ�صخت ال�سمع بعناية .ولم يحدث من قبل �أن جعلني �شيء �أكثر �سعادة من

ا آلن� .أو ًال لم يكن هناك �ص� � ��وت واحد ،بل كانت هناك �أ�ص� � ��وات �أخرى م�صاحبة ،وت�شبثت بجذع
ال�ش� � ��جرة .وكان �ص� � ��دري يعلو ويهبط ،ثم �أخذت �أتنف�س بعمق و�ص� � ��حة مثل ال�س� � ��باح الذي �شق

تو ًا �إلى �س� � ��طح الماء .وكان يبدو �أن الليل مفعم با أل�ص� � ��وات مثل �صوتي ،وبدا �أن كل هذه
الطريق ّ
ا أل�ش� � ��ياء الحالمة من حولي قد اكت�سبت مدلو ًال جديد ًا ذا قيمة �أكبر .وقلت لنف�سي« :حيثما توجد
المو�سيقا يوجد النا�س».

وانطلقت مرة �أخرى متتبع ًا ا أل�صوات .وكنت �أ�سير ب�سرعة ولكني لم �أعد �أتمكن من العدو.
كانت ا أل�ص� � ��وات تزاد و�ض� � ��وحاً ،بحيث �إنني تمكنت من تمييز ا أل�شياء التي لم �أكن قادر ًا على
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تمييزها من قبل .وكانت ا أل�ش� � ��ياء تقترب مني وتبدو ودودة با أل�س� � ��لوب الذي ينتظرك به �صديق
بع� � ��د طول غياب .و�أخذت م�س� � ��احة حدائق الفاكهة تقل ،وكان الممر يم�ض� � ��ي عبر �ش� � ��جيرات
البندق.
 ذات مرة ...منذ م ّدة طويلة.وكان ال�ص� � ��وت الذي ي�ص� � ��در من داخلي يخبرني ب�أنني ر�أيت هذا المنظر الطبيعي من قبل.
و�ش� � ��حذت ذاكرتي ولكن دون جدوى .ومع ذلك �أخذت المو�س� � ��يقا تعلو� .إنها فرقة مو�سيقية قديمة
وجيدة آ
للالت النحا�سية ،والعازفون يعزفون بحما�س .وقلت :ال بد �أنها رق�صة البولكا!

والحظت فج�أ ًة �أن جميع �أنواع الحيوانات ت�ص� � ��احبني وتراقبني.كانت ا ألبقار الهادئة الحزينة
ت�سير فوق الح�شائ�ش الموجودة على الجانب ا آلخر من الحد القائم ب�أ�شجار البندق ،وهي تحملق
في ال�سماء .ور�أيت �أي�ض ًا كثير ًا من الطيور وكلب ًا �أبي�ض وديك ًا.

وقلت متعجب ًا� :أجل ،كل �شيء كما كان ذات مرة منذ مدة طويلة...
وكان ا ألمر يبدو وك�أن �أبواب �أحد الم�سارح قد انفتحت.
وفج�أ ًة انحنى المجاز ،وحدقت متفر�س ًا و�أح�س�ست ب�أ َّن الحيوانات الموجودة خلفي قد توقفت،
ونظرت ورائي فوجدت كثير ًا من ا ألنوار من جميع ا أللوان ،وا ألنوار ال�صفراء والحمراء والزرقاء،
وح�شد ًا من النا�س ي�صيحون ،ومو�سيقا ونيران ًا كانوا ي�شوون عليها خنزير ًا ،و�سكارى يقفون عند
ا أل�سيجة ،وخليط ًا من ا ألج�ساد وال�صرخات وا أللوان وا أل�ضواء والظالل...
وال �أعلم كيف حدث �أنني وجدت نف�س� � ��ي هكذا فج�أ ًة ف� � ��ي المكان الذي تجري فيه الحفلة.
وال �أع� � ��رف كيف حدث �أنني �أعدت �إلى ذهني الحفلة التي �أقيمت في «راكيك» ،والتي التقيت فيها

«�إيرنا» كان ذلك في منطقة ف�ض� � ��اء تقع في و�س� � ��ط غابة من �أ�ش� � ��جار التنوب ،وكان «�شتوت�سين»
يتل�ص� � ���ص علينا من وراء براميل كبيرة ،وكانت «�إيرنا» جميلة ورقيقة .وناديت قائ ً
ال� :أيها النا�س،

�أيها النا�س ،هناك (�أتوبي�س) محطم عند �أول المدخل ال�ض ّيق!

وابتلع �ص� � ��خب الحفل �صياحي كما يكت�سح ال�س� � ��يل قارب ًا من الورق .و�ضممت يدي بجانب
فمي و�صحت مرة �أخرى ،وكانت الفواني�س والم�صابيح الملونة ترق�ص �أمام عيني وبالهواء رائحة
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عفونة �ص� � ��ادرة عن �أغ�ص� � ��ان �أ�ش� � ��جار التنوب وعن الخمر واللحم الرخي�ص والجياد .وكان يقف
�ص� � ��ف طويل من الجياد مع عرباتهم �أمام الحظيرة .و�أ�سرعت �إلى هناك بينها وكانت تتميز غيظ ًا

و�أردافها ناعمة ،ولم تكن �إال جياد ًا �ضخمة تم ُّد خطوتها مهددة نحوي فتملكني الخوف منها كما
كنت في بع�ض ا ألحيان �أخاف من النا�س.
واندفعت فوق النجيل بيد �أنني لم �أكد �أخطو ب�ض� � ��ع خطوات حتى وجدتني محا�صر ًا ح�صار ًا
ال ب�أربعة رجال �سكارى .و�صاح �أحدهم قائ ً
كام ً
ال :ها هو عري�س ال�سماء!
وو�ضع يده حول عنقي واحت�ضنني .وكانت تفوح منه رائحة الخمر وروائح كريهة� ،أما الثالثة
الباقون فكانوا يحت�ش� � ��دون خلفه .و�أخذ �أحدهم يعت�صر يدي وا آلخر ي�شعت �شعري والثالث يلوح
مهدد ًا بزجاجة كبيرة من الخمر ا ألحمر ،وكانت ت�سقط علينا قطراتها ا أل�شبه بالدم.
وكان� � ��وا يدفعونن� � ��ي نحو النجيل ،وحاولت ب�ش� � ��ق النف�س الفكاك منهم غي� � ��ر �أنهم كانوا �أكثر
�ض� � ��خامة مني ،وكانت هناك �أربعة فواني�س مع ّلقة فوقنا بال�ض� � ��بط ،وينعك�س �أحد هذه الفواني�س
على وجه كل من ا أل�ش� � ��خا�ص ا ألربعة .وحاولت �أن �أ�صرخ فيهم قائ ً
ال� :أن�صتوا �أيها النا�س! هناك
(�أتوبي�س) عند المدخل ال�ضيق ،وقد �سقط فوق حافة الطريق ومازال به بع�ض ا أل�شخا�ص ا ألحياء،
وال بد �أن نذهب �إلى هناك� .أيمكنكم �أن ت�سمعوني؟ ال بد �أن نذهب! �أال تفهمون �أيها التافهون؟
وهتف الرجل الذي يم�سك بزجاجة الخمر قائ ً
ال� :س�أقوم بتعميدك.
وبذلت جهد ًا هائ ً
ال كي �أخل�ص نف�س� � ��ي ،ودفعني �أحدهم فوجدت نف�س� � ��ي و�س� � ��ط مجموعة من
الفتيات ال�صغيرات الالتي يبعن �أزهار ًا من الورق .وتحدثت �إليهن �أي�ض ًا على الرغم من �أنفا�سي

الالهث� � ��ة .بيد �أنهن جري� � ��ن مثل مجموعة من الدج� � ��اج� ،إال واحدة منهن �ألقت �إل� � ��ي بوردة ورقية
حمراء.

وكان هناك رجل نحيف �أ�ص� � ��لع الر�أ�س تمام ًا ي�س� � ��تند على �أول �ش� � ��جرة من �أ�شجار التنوب.
و�أم�سكت بمنكبيه .وتو�سلت �إليه و�أنا ب�إمكاني �أن �أ�شعر ب�صوتي يرتجف ويلتوي قائ ً
ال:
ا�سمعني �أنت على ا ألقل .هناك بع�ض ا أل�شخا�ص الم�صابين عند المدخل ال�ضيق .لقد انقلب
(ا ألتوبي�س) على الحافة .هل تفهمني؟ وهناك �أموات وم�صابون! وال يمكننا �أن نتركهم!...
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كان الرجل يحملق فيما ورائي والمو�س� � ��يقا تغمر المكان .وفوق �أ�شجار التنوب كانت الظالل
تتمايل ،وبال�ض� � ��بط عند حلبة الرق�ص كانوا يقومون ب�ش� � ��ي خنزير �صغير على ال�سيخ .وكان يبدو
�أن الطيور قد ا�س� � ��تيقظت وذلك ألنها فوقنا تتمايل و�أجنحتها ت�صدر حفيف ًا .وكان كل �شيء �أ�شبه
تمام ًا بالدوامة التي كانت تبتلع تو�س� �ل��اتي في حين كان النا�س يمرون بي وي�صطدمون بي ،وكان
با�س� � ��تطاعتي �أن �أ�س� � ��مع �ض� � ��حكاتهم وقرع الك�ؤو�س ،وكان هناك �ش� � ��خ�ص مري�ض في ا ألدغال.

و�أخذت �أهز الرجل من منكبيه ثانية وثانية و�أنا �أقول� :أال تفهمني �أيها الرجل الم�سن؟ هناك �أنا�س
م�صابون عند المدخل ال�ضيق ،م�صابون و�أموات.
وعندئذ فح�س� � ��ب نظر �إلي ،وحينما فتح فمه �أ�ص� � ��در �ص� � ��رير ًا وك�أنه يفتح باب كني�س� � ��ة ريفية
مهجورة .وقال� :أجل� ،أجل .ال بد �أن نعثر على نيافته.
ودفعته ور�أيته وهو ي�سقط بجانب ال�شجرة ،ثم اندفعت نحو حلبة الرق�ص وكان بو ِّدي �أن �أوقف
عزف المو�س� � ��يقا .وكانت ا آلالت المو�س� � ��يقية النحا�س� � ��ية تت�ألق في وجهي .ولوحت بيدي �أمامهم،

وانحنى المهرج الذي يم�س� � ��ك بنفير �ض� � ��خم –تجاهي ونفخ فيه بالقرب من �أذني ،فقلت له :كف
عن هذا �أيها ا ألحمق� ،أيها الخنزير� ،أيها التافه! هناك �أنا�س م�صابون عند المدخل ال�ضيق! �ألي�س
ب�إمكانك �أن ت�سمع؟

ولم ين�صتوا �إلي ،واندفعت الدماء �إلى ر�أ�سي .وللحظة انبثق من �أعماقي مبا�شرة �إح�سا�س ب�أن
العالم و�أنا �سننفجر مثل البالونة التي يلهو بها �أبناء المزارعين .وحاولت �أن �أنتزع البوق من �أحد

عازفي المو�سيقا ،وفي تلك اللحظة �أم�سك بي غالمان قويان ورفعاني �إلى �أعلى فوق الراق�صين،
وفي حين كانا يرفعاني الحظت �أن �أحدهم لي�س� � ��ت له �أ�س� � ��نان وا آلخر ي�ض� � ��ع عين ًا زجاجية ذات

ل� � ��ون �أزرق فاتح بين جفنيه المحمرين ،عين � � � ًا عديمة الرحمة .كانا يرفعاني على مهل كما لو كانا
يرفعان نع�ش �ش� � ��يخ م�ش� � ��هور ،في حين وقف جميع الراق�صين في �سكون لحظة ومن �أ�سفل مني

كان ال�ض� � ��حك يدوي م�صطدم ًا بي .وبدا �أن موجة �ساخنة قد غمرتني ،ودفعاني من فوق الحاجز
الذي يحيط بحلبة الرق�ص.
و�س� � ��قطت على النجيل الذي ان�س� � ��حق ولكنه كان ندي ًا ،وكانت قمم �أ�شجار التنوب تتخذ لون ًا
قاتم ًا فوقي .وكان النا�س ي�سيرون من فوقي وكل �شيء يبدو غير حقيقي ،وك�أنني �أرقد فوق �سرير
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طفل تحت حافة يد �أمي .وال بد �أنني ظللت راقد ًا على هذا النحو م ّدة من الوقت .وكنت �أخ�ش� � ��ى
�أن �أتحرك �إال �أن �ض� � ��حك امر�أة ،معروف بالن�س� � ��بة �إلي منذ زمن بعيد ،حركني من حالة ال�سكون
ب�سرعة وعنف.
 ماذا تفعل برقودك هنا؟...ونظ� � ��ر ًا ألنني كنت �أرقد على النجيل الندي محدق ًا في عناقيد ا أل�ض� � ��واء متعددة ا أللوان وفي
عوالم محجوبة ،فقد ا�س� � ��تطعت في خيالي �أن �أرى �ضحايا الحادث بو�ضوح �أكثر ،وهم مبعثرون
عبر النهر عند نهاية المدخل ال�ض ّيق.
 �إن «�شتوت�سين» موجود هناك ،بوجهه الذي ي�شبه القفاز.لقد التقيت به ذات مرة في �إحدى الحفالت وهو على هذا النحو (وكان «�شتوت�س� � ��ين» يحملق
من وراء برميل البيرة ،وكانت عيناه م�ض� � ��طربتين وكان ثم ً
ال .وكان �ش� � ��عر «�إيرنا» م�ص� � ��فف ًا في
�ض� � ��فائر فوق ر�أ�س� � ��ها) .وها هو �أخي الذي كنت �أمقته على الدوام( .وكانت �أمي تقول لي :لماذا

تكره بيتر؟ وكنت �أعلم �أنني �أنظر �إليها في خبث .وكان با�س� � ��تطاعتي �أن �أرى نف�س� � ��ي من الجنب
في قطعة مر�آة .لقد كنت �أكره «بيتر» ألنه كان �أف�ض� � ��ل مني) .و«بيتر» ملقى عند المدخل ال�ض � � � ّيق

وفروة ر�أ�س� � ��ه ممزقة ومنتفخة مثل خيا�شيم ال�س� � ��مك .وربما كان هذا هو ال�سبب في �أنني �أحاول
جاهد ًا� ...ألي�س هذا هو ما نفعله جميع ًا طوال حياتنا –وهو �أن نقوم بت�صفية الح�سابات القديمة.

لقد كنت ظالم ًا تجاه كثير من النا�س� .أجل ،من �أجل هذا ال�سبب بالذات ،وب�سبب ا ألخطاء القديمة
وا ألمور البغي�ضة القديمة.

وحفزتني هذه الفكرة فنه�ض� � ��ت وجل�س� � ��ت ،وكانت �أ�ص� � ��وات الالعبين تزداد علو ًا ،وكان من
الجلي �أن جميع الحواجز قد انهارت ،و�أن الق�شرة ا ألخيرة تال�شت .وكانت هناك فتاة في الرابعة
ع�ش� � ��رة من عمرها ترق�ص على من�ض� � ��دة على بعد ع�ش� � ��ر خطوات مني ،وكانت هيفاء بالغة الرقة
بيد �أن وجهها كان م�ش� � � َّ�وه ًا .وكان هناك ثالثة رجال متقدمين في ال�س� � ��ن قد و�ض� � ��عوا وجوههم

فوق المن�ض� � ��دة تحت تنورتها التي ت�ص� � ��در حفيف ًا ،وكان �أحدهم يغني مقطوعته ب�صوت �أعلى من
المو�س� � ��يقا .واندفعت �ص� � ��وبهم �إال �أنهم دفعوني جانب ًا ناحية ال�شجرة ،ف�صحت بهم قائ ً
ال� :أيتها
الخنازير! �أيتها الخنازير العجوز!
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ث� � ��م �أخ� � ��ذت �أتجول من مائدة �إلى �أخ� � ��رى و�أنا �أراقب النا�س ،وتملكن� � ��ي الخوف وبدا المكان
الف�ض� � ��اء ،وك�أنه بال حدود وبال نهايات منا�س� � ��بة ،ومن دون خطوط محيطية وبال مظهر خارجي
وال �شكل .وكانت ا أل�ضواء ومجموعات من الوجوه الثملة ،والزجاجات والبرك ال�صغيرة لل�شراب
المراق ،والنيران والدخان الذي كان ي�صنع دوامات بين �أ�شجار التنوب وا آلالت والزهور الحمراء،
والن�س� � ��وة ال�سكارى الالتي تجل�س� � ��ن القرف�صاء وراء ال�ش� � ��جيرات –كل هذا كان يثير ال�صخب،
ويتحرك في ا�ض� � ��طراب بداخلي بيد �أنني عبر هذه ال�ضو�ض� � ��اء كان ب�إمكاني �أن �أ�س� � ��مع ا إللحاح

الحاد للفكرة في ر�أ�س� � ��ي :ولكن يجب �أن تعثر على النا�س .هذا ال يليق .يجب �أال تتركهم يموتون
عند المدخل ال�ض ّيق.
وقابلت �أحد المت�سولين كان يعبث بقطع من الخبز القديم (وكان �أنفه مت�آك ً
ال).
و�أوقفت امر�أة مكفهرة الوجه وكانت تبحث عن زوجها ،وتك�شر ت�ألم ًا كطفل م�صاب با إل�سهال،
ولم ت�سمعني .وقلت لنف�سي :ربما لم تتفوه بالكلمات ال�صحيحة.
و�أ�ص� � ��ابني الخوف .وفي زاوية بين �شجرتين من �أ�ش� � ��جار التنوب لمحت مجموعة من النا�س
بوجوه لطيفة يجل�س� � ��ون حول مائدة وهم يغنون .وكانوا ين�ش� � ��دون ا ألغنية القائلة�« :سي�أتي الربيع

ثانية» .وكان يت�ص � � � َّدر المائدة رجل ذو �شعر �أ�شيب معتني بت�صفيفه ويرتدي نظارة .واقتربت منه
في خوف حقيقي و�أنا �أقول لنف�سي� :إن قلبه لن يطاوعه...
لم �أكن �أخاف من العنف ،بل كنت �أخ�ش� � ��ى �أال تجد كلماتي �صدى لديه ،وانحنيت فوق منكبيه
كي �أهم�س لنف�سي قائ ً
ال :هل �سي�صدقني؟ هل �أفكاري �صافية؟ كيف �أتحدث؟
وقلت له متو�س ً
ال� :صدقني.
وط�أط�أ الرجل العجوز ر�أ�س� � ��ه �إلى �أ�س� � ��فل كثير ًا .وكان من الجلي �أنه ي�صغي بانتباه وب�شكل
�إجباري ،وكان الرفاق يغنون فوق ر�أ�سينا.
 ال يمكننا �أن نتركهم يموتون� .إنك �أنت على ا ألقل �ستفهم.وحينما رفع ر�أ�س� � ��ه ر�أيت �أنه ي�ش� � ��ابه �أبي �إلى حد بعيد .و�أخذ وجهي بين كلتا يديه وهو يطيل
النظر في عيني ،ثم هم�س قائ ً
ال :ال ن�ستطيع �أن نفعل �شيئ ًا ،ال �شيء على ا إلطالق.
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و�صحت ب�أعلى �صوتي قائ ً
ال :لماذا؟
وظننت �أن عروقي �س� � ��تنفجر في حلقي .ولم يتحرك الرجل الوقور ،وا�س� � ��تمر في حديثه
ال مرة �أخرى:
وك�أن �ص� � ��وته مثل الرذاذ الدقيق الذي يت�س� � ��اقط من ال�س� � ��ماء .وقلت له متو�س ً
لماذا؟
فقال ال�شخ�ص ا آلخر� :إن الموت ي�شبه مفترق الطرق ،وهناك �سيفهم كل منا ا آلخر.
و�أدركت �أننا كنا نتحدث في �أمرين متناق�ضين ،ولم يكن ي�أ�سي يعرف حدود ًا .وكل �شيء حدث
ان�صب في هذا الي�أ�س.
لي في حياتي
َّ
و�أعتقد �أنني ا�ستطردت في هدوء تام قائ ً
ال :ح�سن ًا� ،إذن ف�سيموت �أولئك النا�س.
وابت�سم لي الرجل ذو ال�شعر ا أل�شيب وقال :وا آلن� ،أيها الغالم ،هل �أنت م�ستعد للذهاب �إلى
مفترق الطرق؟
وا�س� � ��تدرت و�أخذت �أطوف فوق النجيل ،ومن خلفي كانت �أغنية «�س� � ��ي�أتي الربيع ثانية» �آخذة
في التال�ش� � ��ي .وكان النا�س من جميع ا أللوان يتجهون نحوي ،وكنت �أ�س� � ��تطيع ب�صعوبة �أن �أم ّيز

وجوههم و�س� � ��ط الدخان واالرتباك و�ش� � ��بكة من ا أل�ضواء الملونة .وكانت تتجه نحوي الخيول ذات
يمر ب�شجيرات البندق ،وكانت ت�أتي
العيون ال�ضخمة �شديدة البيا�ض ،ويتقدم �صوبي المجاز الذي ُّ
نحوي �ص� � ��ورة المر�أة العجوز التي ال �أ�س� � ��نان لها وهي في �أح�ض� � ��ان المت�سول الذي يعبث بقطع
الخبز .وكانت تتجه ناحيتي حيوانات و�أبقار وهي تحمل على ظهورها ديوك ًا ،وكالب ًا بي�ضاء تثني

ذيولها �إلى �أ�سفل .وكانت النجوم تقترب مني� ،إال �أن كل �شيء كان ي�صدر حفيف ًا ورائي مثل نهر
تخو�ض فيه �ضد التيار وقلت لنف�سي :ال �صوت لك ولي�ست لديك الكلمات ال�صحيحة .و�صوتك
ال ينتقل �إلى �أي مكان وكلماتك ال تقنع �أي �إن�سان� ،إنك وحيد .ف�أي نوع من العون يمكنك �أن تقدمه
بمفردك �إلى الم�صابين؟
لم �أكن �أعلم �أين كنت �أهيم ،وفج�أة ظهر �أمامي منزل كبير ،كالق�صر تقريب ًا ،وكان النور يخفق
من �إحدى نوافذه .وتمنيت لو �أنني ح�صلت على ا ألقل ،على قطعة من الكتان كي �أ�ضمد الجروح.

كنت �أفكر في ذلك فح�س� � ��ب ،وطرقت على الباب وتردد ال�ص� � ��دى في الممر ولكن لم تكن هناك �أي
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�إجابة .و�ض� � ��غطت على مقب�ض الباب فا�ست�س� � ��لم الباب .وتذكرت �أن الممر ،كان مرتفع ًا ومقو�س ًا.
وهرول ف�أر من �أمامي ،ونظرت �إلى الحجرات على ال�شمال واليمين وكان الظالم يرافقني في كل
مكان وقلت لنف�سي :لن يكون هنا �أي�ض ًا �أي �شيء.

وتردد �ص� � ��وتي تحت ال�سقف المقنطر مثل �ص� � ��وت الخفا�ش ،ثم �صعدت الدرج دون �أن �أعلم
�سبب ًا لذلك .وا�ستندت �إلى الحائط.
وحينما تلم�س� � ��ت طريقي متجه ًا �إلى الطابق ا ألول ر�أيت ب�صي�ص � � � ًا من ال�ضوء في نهاية الممر
�أمام الباب ،و�أخذت ببطء �أ�س� � ��ير في هذا االتجاه و�أم�ض� � ��ي بقلب بارد ،وب�شكل �آلي ومن دون �أمل

حقيقي .و�أح�س�س� � ��ت ب�أ َّن هناك �ص� � ��ور ًا معلق� � ��ة على الجدران وك�أنها �أ�ش� � ��خا�ص �أحياء .وتوقفت
ونادي� � ��ت �أمام الباب الذي يت�ألق ال�ض� � ��وء من ورائه ،وكانت كلمات� � ��ي ترتع�ش عبر الممر ولكني لم

�أتلق �أي �إجابة .و�أخذت �أبحث عن مقب�ض الباب ،فوجدته مقب�ض ًا �ضخم ًا ثقي ً
ال وكان الباب نف�سه
ثقي ً
ال وحينما فتحته �أ�ص� � ��در �ص� � ��رير ًا .كان كل �شيء رمادي اللون فيما عدا القنديل الكيرو�سيني

الذي كان ي�صدر �ضوء ًا �أ�صفر مرتع�ش ًا من فوق خزانة �أدراج ،ولم ت�ستطع عيناي في البداية �أن
ت�ستوعب المنظر كله .لقد كانت هذه حجرة ف�سيحة أ
ملى بالكرا�سي المحطمة والموائد ال�صغيرة
والمغا�س� � ��ل الحديدية ،و�أ�س� � ��فل النافذة يوجد بيانو مقطوع بالطول وم�س� � ��تند على ثالثة حوامل
مف�ص� � ��لية ،وكان طال�ؤه �آخذ ًا في الزوال .وبال�س� � ��قف و�سط الرقع الرطبة كان من الممكن مالحظة
وجود بقايا ر�سم قديم� ،أكاليل زهور و�صور للمالئكة ول ّلهب .وكانت بيوت العناكب تتمايل مع تيار

الهواء المنع�ش الذي كان يجتاح الحجرة.
والحظتها كما تالحظ وجه ًا مر�سوم ًا على �صورة نف�ضت عنها طبقة من التراب.
كانت تجل�س على �ص� � ��ندوق ف� � ��ي النهاية ا ألخرى من الحجرة �أ�س� � ��فل وثار �أخ�ض� � ��ر رمادي
اللون.
واتجهت �ص� � ��وبها و�ألقي� � ��ت عليها التحية ولكنها ل� � ��م ترد .وكانت تجل�س ب� �ل��ا حراك معقودة
الذراعي� � ��ن وه� � ��ي تحدق في .وكانت امر�أة طويل� � ��ة مرتدية ثوب ًا من التافتاه ،وقد تركت �ص� � ��ورتها

ال في نف�سي دون �أن �أعلم �سبب ًا لذلك .وفكرت في نف�سي قائ ً
انطباع ًا هائ ً
ال :المر�أة العجوز عمياء
و�صماء.
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وحينم� � ��ا اقتربت منها لم تعد تنظر �إلي ،بل كانت تحدق فيما ورائي .و�أم�س� � ��كتها من منكبها
ولكنني قفزت �إلى الخلف في الحال ،فقد كانت المر�أة العجوز باردة ،لقد كانت ميتة.
و�أعادت لم�سة من يدي الحياة �إليها ب�شكل غريب ،وفي البداية تحرك ج�سدها �إلى الي�سار

و�إل� � ��ى اليمين ،ثم �إلى �أ�س� � ��فل و�إلى ا ألم� � ��ام .لقد كانت تترنح وتتمايل ،وظل� � ��ت تترنح م ّدة من
الوقت .ووقع فكها و�س� � ��قط الجفن على عينها الي�سرى ،وكانت ال ت�ستطيع ا إلب�صار �إال بالعين
اليمنى.

وال �أعلم كم ا�ستمرت الحال على هذا المنوال .وفج�أة ب�سطت المر�أة العجوز ذراعيها و�سقطت
على ا ألر�ض .ودوى �ص� � ��وت �س� � ��قوطها في الحجرة م ّدة من الوقت .و�سرت على �أطراف �أ�صابعي
نحوها ،وانحنيت فوقها ،وهم�ست قائ ً
ال�« :إينا».
وبالفعل كانت هي «�إيرنا» في �ش� � ��كل امر�أة عجوز� ،إنها «�إيرنا» التي ال نعرفها�« ،إيرنا حينما
تبل� � ��غ من العمر خم�س� � ��ين عام ًا ،ولكني لم �أجد في كل هذا �ش� � ��يئ ًا يلف� � ��ت النظر .فجعلتها معتدلة
وغطيتها بغطاء �س� � ��حبته من فوق �إحدى الموائد ،وكان التراب يت�ساقط على وجهها .ونظرت �إلى
ال�صندوق وفكرت قائ ً
ال :ال بد �أن يكون به بع�ض الكتان.
ونظ� � ��رت �إلى الم� � ��ر�أة العجوز قائ ً
ال :معذرة يا «�إيرنا»� ،س� � ��تكون هذه �ض� � ��مادات� .ص� � ��احبك
«�شتوت�سين» ملقى عند المدخل ال�ض ّيق.
وفي حين كنت �أتحدث بهذا ا أل�سلوب كان التراب يت�ساقط عليها وكانت كلماتي تتردد في كل
ركن .وفتحت ال�ص� � ��ندوق ف�أ�صدر �صرير ًا مثل كل �شيء في هذا المنزل .ودفنت �أ�صابعي و�أخذت
حزمة ونه�ضت.
و�أنا خارج من الحجرة عائد ًا �أدراجي تذكرت ،وكان �ص� � ��وت خطواتي يحيي ا أل�ص� � ��وات في
البيانو المقطوع بالمن�ش� � ��ار .وقلت متعجب ًا� :أتكون تلك الم� � ��ر�أة الموجودة هناك ب�أعلى -هي حق ًا
ما�ضي و�سبب حزني.
َّ
وانغل� � ��ق الباب ورائي من تلقاء نف�س� � ��ه .وكان الظالم الذي يغمرن� � ��ي –دافئاً .وعثرت على
طريقي عبر المروج المحاطة بال�س� � ��ياج .وكان ا ألمر الذي كنت م�ست�سلم ًا له جازم ًا وك�أنه �أمر
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متفق عليه منذ م ّدة طويلة .ولكني �أح�س�ست فج�أة بمقدار �ضعف طموحي ،وب�أنني كنت فري�سة
للغ�ضب وال�ضعف .وذهب عني الغ�ضب ،لقد كنت �أت�صرف بوحي مما يمليه �ضميري ولكن لم
يكن هناك فرق.
وقلت :هذا بال�ضبط ،هذا فح�سب.
وو�ص� � ��لت �إلى نهاية الدرج الذي يو�ص� � ��ل �إلى المدخل ال�ض � � � ّيق ،وتلم�ست طريقي �إلى �أ�سفل.
وكانت حزمة الكتان تقف في طريقي و�ضغطت على �أ�سناني كي ال �ألقي بها بعيد ًا.
وبمنته� � ��ى الهدوء غطيت المر�أة التي كانت تمثل العالم كله بالن�س� � ��بة �إلي –بغطاء عليه تراب.
هك� � ��ذا في �إح� � ��دى المرات كانت ترقد تح� � ��ت �أحد ا ألغطية في حجرتي ،وم� � ��رة �أخرى تحت �أحد

ا ألغطية في حجرة «�شتوت�س� � ��ين» .وكانت تحدق في ال�س� � ��قف ،وتحملق في ال�سقف رمادي اللون
وفي ال�سقف ا أل�صفر .وكنت �أح�صي ال�شعيرات الموجودة بالقرب من �أذنها ،و�أح�صى ال�شعيرات
الموجودة على �ش� � ��فتها العليا� .إنها لم تكن �س� � ��هلة المنال في كل ا ألوقات ،وكانت بعيدة ولطيفة
وغام�ضة تمام ًا.
 لماذا �أجاهد من �أجل �ش� � ��يء ال �أفهمه فهم ًا كام ًال؟ هل �أنا �أعرف «�شتوت�س� � ��ين»� .إن «بيتر»
هو �أخي ولكنه خ�ص� � ��مي .وما ال�شيء ا ألكثر غرابة من العدو؟ هل هذا ي�ستحق �أن ينفق المرء من
�أجله جهده؟
ولم تعد تنير ا أل�ض� � ��واء الدائمة المنبعثة من الكنائ�س ال�صغيرة ،وكان الجدار رمادي ًا وجامد ًا
ولكن بدا لي �أن �ضوء ًا ينت�شر عليه فقلت :ربما يكون الجميع قد ماتوا بالفعل.
وقفزت هابط ًا الدرجات الثالث ا ألخيرة من ال�س� � ��لم ،ووقفت تحت مجموعة من فروع �ش� � ��جر
البندق ،وللحظة �أخذ الدم يجري بقوة �أكثر في ج�س� � ��دي ،ولم �أكن �أفكر ولم �أكن �أ�شعر ب�أي �شيء
عل� � ��ى ا إلطالق .وعلى طول المدخل كانت هناك رياح رطبة معلنة بزوغ ال�ص� � ��باح .ونحيت الفروع
وتقدمت نحو المرج.

كان الم� � ��رج م�ش� � ��ذب ًا وخالي � � � ًا ونظيفاً ،وكانت الرياح تحرك الح�ش� � ��ائ�ش الق�ص� � ��يرة .ولم
�أ�ستطع �أن �أرى ا ألموات �أو الم�صابين في �أي مكان ،وكانت ال�صخرة الموجودة عليها حطام
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(ا ألتوبي�� � ��س) تبدو بي�ض� � ��اء اللون في مواجه� � ��ة الظالم ،ولم يكن عليه� � ��ا �أي قطع من الحطام.
وكل �ش� � ��يء �آخر يبدو وك�أنه هنا منذ زمن بعيد .و�سرت �صوب الماء وكانت قدماي �ضعيفتين
وقلبي �أجوف .و�ألقيت نظرة على النهر و�أنا ال �أفكر في �أخي وال في «�شتوت�س� � ��ين» .وبنوع من
الف�ض� � ��ول الوح�شي ال�ش� � ��ديد �أخذت �أراقب مولد الفجر وفي �أعماق وعي فح�سب كان يدوي
ميز جوانب
ال�س�ؤال ا آلتي�« :أين هم موجودون؟ وماذا حدث لهم؟ وكان با�ستطاعتي بالفعل �أن �أ ّ
المدخل ال�ض� � � ّ�يق الذي اختبرته من قبل بيدي وقدمي .وكان هناك �ض� � ��باب بنف�سجي يلت�صق

بال�س� � ��لم وبا أل�شجار الق�صيرة ،والنهر يتلوى وفي ال�س� � ��ماء كانت النجوم تزداد �شحوب ًا وطار

�أول طائر نحو الماء كي ي�شرب ،ثم الحظت عند �أعلى النهر نقطة �سوداء تقترب ،ثم نقطة ثانية
وثالثة ونقطة رابعة .و�أخذت �أحدق النظر ولكنني لم �أفهم �ش� � ��يئاً .وللحظة اختب�أت النقط وراء
�صخرة �ضخمة.
ثم اقتربت النقط ف�إذا بها قوارب ،وفي القارب ا ألول كان يجل�س «�شتوت�س� � ��ين» و«بيتر» .وكان
قارب ًا �ص� � ��غير ًا م�صنوع ًا من جذع �شجرة واحدة وهو ي�شبه زورق الهنود الحمر .وكانت القوارب
تتقدم في نظام خا�ص ،وحينما كنت �أراقبها خطرت ببالي فكرة �أن هذه القوارب ال�س� � ��وداء ت�شبه
يدي �أ�ص� � ��بحتا ثقيلتين،
بالفعل التوابيت .و�أتذكر �أنني كنت �ألوح بيدي و�أحاول �أن �أ�ص� � ��يح �إال �أن َّ

واحتب�س �صوتي في �صدري .وبعد ذلك ان�سل القارب ا ألول �إلى ما ورائي وتناثر منه زبد �أبي�ض.
ونادى �صوت من داخلي« :بيتر».
كانوا ينظرون �أمامهم وال ينظرون �إلى ناحيتي ،وبعدهم جاء ا آلخرون في موكب �أ�س� � ��ود فوق

ومر الجميع بي
المياه الزابدة ذات اللون ا ألخ�ضر الداكن .وكان ا آلخرون ينظرون �أي�ض ًا �أمامهم ّ

وعلى وجوههم ابت�سامة غريبة مبهمة ،وك�أنها لعب �أو لهو اتفقوا فيه على �أن يعاقبوني �أو على �أال
ينظر �أحدهم �إلي من قبيل المزاح .وكانت وجوههم �صفراء.
وحينم� � ��ا اختفى التابوت ا ألخير خلف المنحنى جثوت على الح�ص� � ��ى ،وفككت حزمة الكتان
و�أخرج� � ��ت �أول قطع� � ��ة .وكان القما�ش الكتاني متعفن ًا وتحول �إلى �أجزاء في يدي .ومزقته كله �إلى
قطع �صغيرة ،ونثرته على مياه النهر ،وك�أنني �أودع �شخ�ص ًا ُيلقَى رماده في البحر.
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كان ال�ض� � ��وء ي�س� � ��قط علي وكنت �أرى الجبال في توهج عجيب ،وكانت ال�س� � ��حب الجديدة
تتجمع في ال�س� � ��ماء ،والخوف من ا ألماكن العميقة يتولد بداخلي و�أنا �أت�س� � ��اءل :كيف ا�ستطعت
�أال �أخاف من المدخل ال�ض� � � ّ�يق البنف�سجي الداكن ،ومن الجبال التي كانت تم ُّد قممها �إلى �آخر

عنان ال�سماء.
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