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درج البع����ض عل���ى االعتقاد اأن الترجمة فّن ال علم، واأّن ممار�س���تها تتطّلب اأمرين اثنين 
د تلك  لي����ض اإاّل: المعرف���ة اللغ�ي���ة والم�هب���ة. ولطالما انبرت اأق���ام وارتفعت عقائ���ر ت�ؤكِّ
المق�ل���ة  وتدعمها بال�س����اهد واالإثباتات الت���ي من اأهمها واأكثرها اإقناعاً ترجمة ال�س���عر 
بما تقت�س���يه تلك العملية المعّقدة من معرفة عميقة باللغة الم�س���در، ومهارة وم�هبة 
في اإعادة ال�س���ياغة ال�س���عرية في اللغة الهدف. ال ريب في اأن عن�س���ري المعرفة اللغ�ية 
والم�هبة االأدبية �سرطان اأ�سا�سيان ال بّد من ت�فرهما ل�سمان الحّد االأدنى من ج�دة النقل، 
لكنهما حتماً لي�س���ا بال�س���رطين الكافيين، وادِّعاء العك�ض يعني اإنكار �س���رورة اإخ�س���اع 
المترجم للتاأهيل االأكاديمي بدع�ى اأّن هذا التاأهيل من �ساأنه اأن يفر�ض عليه قي�داً تكّبله 

وتلزمه بق�اعد �سارمة تحّد من حريته في انتقاء ما يراه منا�سباً من عبارة اأو اأ�سل�ب. 

بات الي�م من الم�سّلمات اأن عملية تاأهيل المترجم تُبنى اأوالً على معرفته العميقة 
باللغتي���ن الم�س���در واله���دف، وتهدف ثاني���اً اإلى �س���قل قدرات���ه االإدراكي���ة والمعرفية 
ومهارات���ه التعبيري���ة. لكن تط�ير الق���درات االإدراكية للمعنى يقت�س���ي معرفة دقيقة 
لاآلي���ة الت���ي تتحّكم باإدراك المعنى في الذهن، وه� ما انك���ّب عليه العلماء اللغ�ي�ن 

والمخت�ّس�ن في علم الترجمة درا�سة وتحلياً.

 ،Dan Sperber يفتر�ض بع�ض العلماء، ومنهم الباحث اللغ�ي البريطاني دان �س���بربر
اأن عملية فهم المترجم للن�س�����ض تمرّ بمرحلتين، تق�م االأولى على فهم لغة الن�ض، 
بينما يتّم في الثانية ا�س���تنباط المعنى ب�ا�سطة معارف ما وراء لغ�ية. تق�م فر�سية 

ُمفَتَتح اجل�سور

اإدراك املعنى

الدكتورة لبانة م�شّوح
وزيرة الثقافة
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اال�ستدالالت المنطقية التي تنتقل من فهم المغزى اإلى ا�ستنتاج المعنى على وج�د 
عملي���ة ذهنية م���ن مرحلتين ال يمكن االإتي���ان ببرهان على حقيقتها النف�س���ية؛ فهي 
اأ�س���به بالم�سائل التي يُطالب  الحا�س����ب بحّلها ومعالجتها و�س�الً اإلى هذه الغاية، 

لكن من غير الممكن اإثباتها بمجرد ماحظة ال�سل�ك الب�سري.

لي����ض اإدراك المعنى مجرّد نت���اج مراحل متاحقة، بل ه� نتاج عملية ذهنية واحدة 
واأحادي���ة متكامل���ة. والمترجم ال يفهم ن�ّس���اً ما على مرحلتين: ف���ي مرحلة اأولى على 
م�س���ت�ى اللغ���ة، وفي مرحلة على م�س���ت�ى الخط���اب ككل؛ بل اإن فهم���ه للن�ض يتّم 

بالمجمل على م�ست�ى الخطاب. 

ف���ي هذا ال�س���ياق، تتحّدث المترجم���ة والباحثة في علم الترجم���ة ماريان ل�ديرير عن 
وج����د ظاهرة نف�س���ية تطبع كّل مداركن���ا: »عندما اأع�د اإلى منزل���ي ال اأرى اأوالً »منزالً« ما، 
ث���م اأرى »منزلي«.وعندم���ا األتق���ي �س���ديقاً، ال اأرى اأوالً رجاً م���ا الأدرك الحق���اً اأّن هذا الرجل 
�س���ديقي. اإّن اإدراك المفه�م العام للمنزل وال�سديق ال يتم بمعزل وب�سكل منف�سل عن 
التعرّف على هذا المنزل اأو ذاك ال�سديق. وحده المعنى الخا�ض كفيل باأن يام�ض االإدراك 
لينطبع في الذاكرة. ال ينف�سل المعرفّي وال�جدانّي عن الداللّي، �س�اء بالن�سبة للكاتب 

ان كّاً متكاماً في ذهن الكاتب والمترجم على حّد �س�اء«. اأم للمترجم. اإنّهما ي�سكِّ

لقد اأثبت جاك بربيزيه االخت�سا�سي في علم النف�ض الع�سبي اأّن االإن�سان يمرّ ي�مياً 
بتجربة االإدراك الف�رّي للمعنى، مفتر�س���اً اأن دماغ االإن�س���ان يحت�ي على دارات متعّددة 
اال�ست�س���عار ذات ت�س���ابكات ال تع���ّد وال تح�س���ى، تُفّعل عن���د تعرّ�ض اإحداه���ا للتنبيه. 
ودليله على ذلك اأّن اأحداً ال ي�س���عه اأن يتفّ�ه بكلمة ما دون اأن ت�ِقظ في نف�س���ه جملة  
م���ن الذكري���ات؛ كما ال يمكن الأي مّنا مخاطبة �س���خ�ض م���ا دون اأن يرتكز هذا الخطاب 
على ح�س���د من االأفكار غير المعلنة. ما يحدث ه� اأّن عدداً كبيراً من الدارات تُنّبه، واإن 

لم تنخرط كّلها في عملية برمجة الكام.

اأحببت في هذه العجالة اأن األقي بع�ض ال�س�ء على جانب �سغير �سيق من ج�انب 
ف�س���يحة غنية اكت�س���فها العلماء على تعّدد اخت�سا�س���اتهم وتنّ�عه���ا فيما يتعّلق 
باآلية عمل الدماغ في اإدراك المعنى، �س����اء بالن�س���بة للمر�سل اأو المتلقي، للكاتب اأو 
للمترجم، والتي كان لها اأكبر االأثر واأعمق الفائدة في تط�ير عملية تاأهيل المترجمين 
والمترجمين الف�ريين. اإنها درا�س���ات علمية بحتة اأ�ّس�س���ت لتط�ير ممار�سات عملية 

ح�َّلت الترجمة من »فن« اإلى »علم«. ◘
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ثقافت���ي ه�يت���ي. جملة تكتنز اأ�س���ياء كثيرة، قد ال تح�س���ى اإال تحت م�س���ميات 

كبي���رة، اأحده���ا الترجمة، التي ت�س���كل، بذاتها، اأحد االأن�س���اغ التي تغ���ذي الثقافة 

ببعديها العام والخا�ض.

اإنه���ا،اأوالً، دليل على حي�ية لغتنا الق�مية وقدرتها على الحياة والتط�ر. فاللغة 

التي ال تترجم تحت�سر، واللغة غير القادرة على الترجمة جثة تنتظر الدفن. ولغتنا 

ترجمت عل�م الدنيا في عهد م�س���ى وط�رتها وحافظت عليها من ال�س���ياع.نهلت 

منها اأوروبا لقرون ما �ساعدها على الخروج من ظلمات الع�س�ر ال��سطى.

وهي،ثاني���اً، ال��س���يلة الت���ي تعرفن���ا بالعالم ال���ذي نعي����ض في���ه، والق�انين التي 

تحكمه، وطبيعة الق�ى النافذة فيه، وم�اقفها من ق�سايانا ال�طنية والق�مية.

وهي،ثالثاً، ال��س���يلة التي ننقل بها عل�م االآخ���ر واآدابه وفن�نه وثقافته. وفي هذا 

البعد، اإذا عدنا نح� قرنين اإلى ال�راء واأمعنا النظر في ما جنته عل�منا واآدابنا وفن�ننا 

وبالتال���ي ثقافتن���ا من ف�ائد وتط�ر بفعل الترجمة. فعاد اإلينا الم�س���رح، عادت اإلينا 

الفن����ن الت�س���كيلية، وولدت لدينا اأجنا�ض فن�ن كتابية ل���م تكن م�ج�دة في اآدابنا، 

مثل الرواية والكتابة ال�سحفية.  

اأول اجل�سور

الرتجمة فعل وطني

ح�شام الدين خ�شور
رئي�س التحرير
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وهي،رابع���اً، ال��س���يلة الت���ي نتفاهم بها مع االآخ���ر ونتعاون معه، ون�س���اركه اإدارة 
تط�ير ك�كبنا وحّل م�سكاته التي تكاد اأن تك�ن كلها عامة. فالم�سكلة المحلية 

�سرعان ما تغدو عالمية بفعل تط�ر و�سائل الت�ا�سل واالت�سال واالنتقال.

له���ذا اأطرح اأ�س���ئلة ال�س���يدة وزي���رة الثقافة: م���اذا نترجم، ولم���ن نترجم، وكيف 
نترجم على ب�س���اط البحث دائماً؛ الأن االإجابة عن هذه االأ�س���ئلة ت�فر لنا دليل عمل 
ف���ي و�س���ع خططنا التنفيذية للم�س���روع ال�طن���ي للترجمة ال���ذي اأطلقته الهيئة 

العامة ال�س�رية للكتاب عام 2017.

اإن اأهمي���ة الترجم���ة تدفعن���ا اإلى طرح م�س���األة م�ارده���ا الب�س���رية؛ وهذه مهمة 
جامعاتن���ا ال�طنية م�س���در الم�ارد الب�س���رية الم�ؤهلة في جميع حق����ل المعرفة، 
والترجم���ة اإحدى حق�لها التي تتط�ر وتت��س���ع با�س���تمرار، اإلى درجة اأخذنا ن�س���عر 
فيها بالحاجة الما�سة اإلى تاأهيل عدد كبير من المترجمين في لغات �سع�ب عريقة 
ت�سهم على نحٍ� فاعل في العاقات الدولية مثل ال�سينية واليابانية والك�رية، هذه 
اللغ���ات ذات التراث العريق التي ال نزال نترجم اآدابه���ا وعل�مها ومعارفها وثقافاتها 

عبر لغات و�سيطة.

اإن اأهمي���ة الترجم���ة والحاج���ة المتنامية اإليها تدفعنا، اأي�س���اً، اإل���ى الجمع بين 
عمل البحث اللغ�ي والترجمي الإيجاد الحل�ل اللغ�ية ال�س���ليمة ال�ستقبال الدفق 
الهائ���ل من الكلمات الجديدة التي تدخل التداول كل عام في ميادين �س���تى نترجم 

نح� ربعها باالإمكانيات المتاحة ونبقى نجهل كماً كبيراً منها يتنامى با�ستمرار.

اإن ح���ّل م�س���كات النم���� ه���ذه، يتطل���ب التن�س���يق بي���ن الم�ؤ�س�س���ات ال�طنية 
المعنية: وزارة الثقافة، ووزارة التعليم العالي، ووزارة االإعام، ومجمع اللغة العربية، 
واتحاد الكتاب العرب،وغيرها؛ والتن�س���يق على ال�س���عيد الق�مي عبر القن�ات التي 
عّطله���ا الع���دوان االإرهابي الدولي عل���ى وطننا الكبير تحت يافط���ة »الربيع العربي« 

الم�سللة.  ◘
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ظه���ر الفرع العلمي الذي يعّد الترجمة مو�شوعًا لدرا�شته في الن�شف الثاني من القرن الع�شرين، لكنه 
ة )science de la traduction، translatologie، اإلخ...، باللغة الفرن�شية( قبل اأن  تلّقى ت�شميات عابرة ِعدَّ

ي�شبح »traductologie« بالفرن�شية، و»Tanslation Studies« بالإنجليزية.
د جيم�س هولم���ز )1972()1(  مي���دان درا�شته بدقة، للم���رة الأولى، في مقال���ة بعنوان »ا�شم  وق���د ح���دَّ

وطبيعة علم الترجمة«. 
وفي هذه المقالة، مّيز هولمز بين فرعين كبيرين: »علم الترجمة النظري« و»علم الترجمة التطبيقي«. 
َرة لها، وتنظير ممار�شاتها،  الأول )النظ���ري( مو�شوعه ي�شف ظاهرات الترجمة، وتحديد المبادئ المف�شِّ
والثان���ي )التطبيق���ي( ي�شعى اإلى تطبيق مب���ادئ ونظريات تكوي���ن المترجمين، وتنمي���ة اأدوات ت�شاعد في 

الترجمة وفي نقد الترجمات.
ويرى هولمز اأن هذين الفرعين يحاِفَظان على عالقة جدلّية ول ينبغي اإدراكهما، في اأي حال، بطريقة 
ح�شري���ة اأو اأحادي���ة التجاه. فعل���م الترجمة النظري يغ���ّذي، فع���اًل، التطبيقات العملي���ة، وعلم الترجمة 

1) Holmes, James. S, «The Name and Nature of Translation Studies». In: James S Holmes . 

Translated: Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam.

علم الرتجمة، موقعه وميدانه

ماتيو غيدير
•ترجمة د. حممد عرب �سا�سيال 

اأ�ستاذ جامعي ومرتجم �سوري. •

ماتيو غيدير )Mathieu Guidère( اأ�ستاذ علم الترجمة في جامعة جنيف.

ـر
فك

 ال
ور

ـــ
�س

ج



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 12

َعا على الم�شتوى نف�شه، ولهذا ال�شبب من المنا�شب اإيالء  التطبيقي ي�شمح باإغناء التاأمل النظري. فقد و�شِ
د هولمز مو�شوع درا�شة وحيدًا لعلم الترجمة؛ بل نظر،  كلٍّ منهم���ا عناية مت�شاوي���ة. وبقيامه بذلك، لم يحدِّ
عل���ى حّد �ش���واء، في درا�شة الُمْنَتج )الن����سّ الُمَتْرَجم( ودرا�شة ال�شي���رورة )اأداء الترجمة(. و هو يرى اأن 
َرة« على بع�س  درا�ش���ة عل���م الترجمة يمكن اأن تكون »عامة«، بمعنى اأن ت�شمل الف���رع العلمي كّله، اأو »ُمْقَت�شِ
الميادين، كنماذج الن�شو�س، الق�شايا النوعية الخا�شة، اأو الع�شور التاريخية. فالأمر الجوهري يكمن في 
اأن تك���ون »الترجمة« مركَز الهتمام، ولي�س »اللغة«، »اللهجة«، »علم النف�س«، »علم الجتماع«، اأو »التقانة«، 
في �شبيل المثال، على الرغم من اأن هذه الجوانب يمكن اأن تكون مهمة في الُمْنَتج اأو في �شيرورة الترجمة. 

الم�شاألة كلها م�شاألة تركيز ووجهة نظر.
لق���د كان عل���ى علم الترجمة اأن ينا�ش���ل لأجل اإيجاد مكان ل���ه بين الفروع العلمية الأخ���رى التي كانت 
تتناف����س لال�شتح���واذ على مو�ش���وع درا�شته. فقد ُنِظ���ر اإلى علم الترجم���ة، بالتناوب، كفرع م���ن الأل�شنية 
يَّة، علم النف�س الأل�شني، واأي�ش���ًا ك�شكٍل توا�شلٍي بين لغات  التبايني���ة، الأل�شنية التطبيقية، الأل�شني���ة الن�شِّ
ة اأو ثقافات عّدة؛ هذا من دون ن�شي���ان المقاربات الأدبية، الفل�شفية والأنثروبولوجية التي اأمكنه اإتاحة  ِع���دَّ

المجال لها على مرِّ الزمن.
ة، لكن من دون اأن ي�شتنفد اأي منظور درا�شٍة  وباخت�شار، فاإن الت�شدي للترجمة جرى من زوايا ِعدَّ
رت لتكون فرعًا علميًا م�شتق���اًل، لكنه بينّي في جوهره. اإن  مو�شوعه���ا واإ�شكالياته���ا، ولهذا ال�شبب تطوَّ
ل اليوم ميداَن بح���ٍث وا�شعًا ومنفتح���ًا، لكن لديه م�شائل خا�ش���ة ومفاهيم موافقة  عل���م الترجم���ة ي�شكِّ
ر ال�شكل. اأما المفاهي���م والمناهج الم�شَتَعارة من الف���روع العلمية الأخرى، فال ينبغي  لمو�شوع���ه ُمتغيِّ
النظ���ر اإليها م���ن زاوية التناق�س بل من زاوية التكامل، لأن كل مقاربة تنير، في الأ�شا�س، جانبًا خا�شًا 

من الترجمة.
ته. وهذه المقاربة الأب�شتمولوجية  حَّ هكذا، ي�شتلزم علم الترجمة بال�شرورة ت�شاوؤًل عن اأُ�ش�شه، و�شروط �شِ
)المعرفية( عبارة عن تاأّمل نقدي متعلق بالم�شعى الفكري لجميع المهتّمين بن�شاط الترجمة وبمناهجهم.
���ة نوعان من الأ�شئلة: في اأي َمقا�س يمكن لعلم الترجمة اأن يكون فرعًا علميًا م�شتقاًل؟ وماذا يمكن،  ثمَّ
ويجب، لعلم الترجمة اأن يكون عليه كفرع علمي؟ من ال�شعب الإجابة عن هذين ال�شوؤالين لأن هناك قلياًل 

ت مبا�شرًة للتاأمل الأب�شتمولوجي. من الموؤلَّفات التي ت�شدَّ
اإن النظ���ر اإل���ى علم الترجمة كف���رع علمي يتطلب تحدي���د الخ�شائ�س الم�شتركة الت���ي ي�شهم فيها مع 
الفروع العلمية الأخرى، وكذلك الخ�شو�شيات التي تمّيزه عن الفروع العلمية ذات المالمح الم�شتركة معه. 
اإلَّ اأننا نالحظ بين المن�شورات النظرية المتعلقة بق�شايا الترجمة ودرا�شات الحالت التجريبية اأن ت�شمية 
»عل���م الترجمة« تغطي مفاهيم وممار�شات متنوعة جدًا، واأن هذا التنوع ل يخلو من التاأثير في التحقق من 

مو�شوع درا�شته، ومناهج عمله.
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من المفيد، بالنتيجة، التطرق اإلى علم الترجمة اأوًل من زاوية الأب�شتمولوجيا)2( العامة، لأن هذا الأمر 
ي�شمح بتحديد موقعه بين الفروع العلمية الأخرى، ثم النظر في الأب�شتمولوجيا النوعية الخا�شة به.

1 – الأب�شتمولوجيا العامة
ة  ���ف علم الترجم���ة تقليديًا بين العل���وم الإن�شانية، وُنِظَر اإلي���ه غالبًا كعلٍم لغوي. وم���ع ذلك فاإن ثمَّ نِّ �شُ
درا�ش���ات تبح���ث عن مب���ادئ عامة قابل���ة للتطبيق على كّل نم���اذج الن�شو�س، بل عن »نظري���ات للترجمة« 
)1994()3( . وت�شتعي���ر بع�س الدرا�شات حتى فر�شياتها الأولية ومناهجها من علم الأع�شاب، وتريد ربط 

الترجمة بالعلوم الطبيعية عبر تركيز البحث على ال�شخ�س الب�شري.
ة )جيل  ���د على طابع عل���م الترجمة كف���رع علمي بين���ي، في مرات ِع���دَّ ولق���د ُبْرِه���َن، ف���ي الواق���ع، واأُكِّ
Gile()4( )258:2005(. وُيَع���ّد تحديد موقعه بين العل���وم الإن�شانية اأو العلوم الطبيعية خيارًا ي�شتتبع نتائج 

اأي�ش���ًا عل���ى م�شتوى الأهداف الُمَتاَبَعة والمناهج الُم�ْشَتْعَمَلة. فب�شفت���ه »ِعْلَمًا اإن�شانيًا«، يجب عليه اأن ياأخذ 
ف���ي الح�شبان عوامل خارجية ل تتعل���ق، تحديدًا، بالمو�شوع الملمو�س والمح���دود للترجمة، ب�شفته ُمْنَتَجًا 
)الن����س(. كما يجب علي���ه دائمًا اأن ياأخذ في الح�شب���ان ال�شياق، اأي الظاه���رات التاريخية، الجتماعية، 
ة علم ترجمة اجتماعي وعلم  د ن�شاط الترجم���ة. ومن وجهة النظر هذه، ثمَّ النف�شي���ة، وال�شيا�شية التي تحدِّ

ترجمة نف�شي �شمن كل درا�شة حول الترجمة.
َيغ ُتَعادل  اإنم���ا، بع�س درا�شات علم الترجمة تنبث���ق اأي�شًا عبر َتْقعيٍد وَنْمَذجٍة للمعطي���ات، وت�شتعمل �شِ
ونم���اذج اإح�شائية اأحيانًا لأج���ل معالجتها. اأَلم تكن الترجمة الآلية، ف���ي الخم�شينيات، م�شدرًا للمعالجة 
الآلي���ة للغ���ة )TAL(؟ األي�ش���ت كّل برمجي���ات الترجمة المدعومة بحا�ش���وب برهانًا عل���ى »الطابع العلمي« 
للترجمة؟ اإن اأي ميدان اآخر من علوم اللغة لم يحقق تقدمًا في الأتمتة بقدر ما تحقق في الترجمة. ويكفي 
ت�شّفح لئحة اأدوات المعلوماتية المتوافرة في ال�شوق لالقتناع برغبة الباحثين في اإدخال دقة الريا�شيات 

والمنطق في الترجمة كفرع علمي.
وهك���ذا، يمك���ن اأن يوجد علم ترجمة داخلي ل يهتّم اإلَّ ب�شي���رورة الترجمة وعلم ترجمة خارجي يهتم 
بالترجم���ة ب�شفتها ُمْنَتَج���ًا لعوامل �شيا�شية، تاريخية، ِعْل���م اجتماعية، اأو غيره���ا. اإل اأن الأمر يتعّلق، في 
الحالتي���ن، بعلم ترجمة منفتح على تاأثيرات العلوم الإن�شاني���ة والجتماعية ومكت�شباتها. وتلك هي خطوط 

قوة الفرع العلمي وحدوده.

ب من كلمتين م�شتّقتين من اللغة اليونانية القديمة: epistémé وتعني » المعرفة  2(   الأب�شتمولوجيا )l'épistémologie( تعبير مركَّ
الحقيقي���ة« ، وlógos وتعن���ي »الخطاب«، وه���و يمكن اأن ي�شير اإلى مفهومي���ن: الدرا�شة النقدية للعلوم وللمعرف���ة العلمية، وهو المفهوم 

ال�شائد في العاَلم الناطق بالفرن�شية، ودرا�شة المعرفة ب�شكل عام، وهو المفهوم ال�شائد في العاَلم الناطق بالإنجليزية )المترجم(.

3)    Jean – René Ladmiral, Traduire: théorèmes pour la traduction, édition Gallimard, Paris, 1994.

4)     Gile, Daniel: La traduction : la comprendre, l›apprendre. Paris, Presses -universitaires de France, 2005.
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َدة فرع علمي ذو اتجاهات متعدِّ
علم الترجمة فرع علمي بينّي بجوهره لأنه ي�شعى اإلى فهم مجمل الظاهرة المتعلقة بالترجمة. ولم يكن 
مده�شًا اأن يحتاج اإلى العديد من و�شائل البحث الم�شتعارة من فروع علمية اأخرى كي ي�شبط كّل مو�شوعه 

متعدد ال�شكل، الذي ُيَعّد نوعيًا مع ذلك.
اإن طابع���ه النوع���ي يكمن في كونه مبنيًا على التجربة؛ فقد مار����س الإن�شان الترجمة منذ زمن لكنه لم 
ره���ا دائم���ًا. وترَجم اأي�شًا في ِن�َشٍب ل ُتقاَرن بِن�َشب تاأّمله ف���ي الترجمة. وا�شتتبع ذلك اأن علم الترجمة  ُيَنظِّ
ُبن���ي اليوم قبل كل �شيء على النزعة التجريبية، اأي على ممار�شة الترجمة ومالحظة وقائعها. وقد اكت�شب 
ا�شتقالليت���ه باهتمام���ه اأوًل بظاهرات الترجمة كما اأمكن مالحظتها عب���ر ن�شو�س مترَجمة، ومجموعات، 
دة )توري 1995()5( . وهنا ينبغي رّد المقاربات الإر�شادية للترجمة اإلى �شياقيها التاريخي  ومنتج���ات موؤكَّ
ة  والتعليمي، وهي مقاربات كانت ت�شعى اإلى اإخ�شاع المترجمين لهذا اأو ذاك من المعايير اأو القواعد الُمَعدَّ

خة بتاريخ معيَّن وتمَّ تجاوزها على نحو وا�شع. ُم�ْشبقًا. وكانت موؤرَّ
اإن عل���م الترجمة، ب�شفته فرعًا علميًا تجريبيًا وو�شفيًا، ي�شعى انطالقًا من المالحظة اإلى التحقق من 
ل  م له���ذه المبادئ والظاهرات ي�شكِّ المب���ادئ والظاهرات المتواترة ف���ي ن�شاط الترجمة. والمجموع المنظَّ

حًا لها. نظرية. وُتَعّد نظرية »المعنى ����� الن�س« لمدر�شة باري�س ومديرتها دانيكا �شل�شكوفيت�س مثاًل مو�شِّ
وكما هي الحال مع كل فرع علمي تجريبي، فاإن اإعداد اإطار نظري خا�س بعلم الترجمة يمّر عبر ثالث 

مراحل: المالحظة، الفر�شية، والتحقق.
َهة جزئيًا، لأنها خا�شعة  ٍل لوقائع الترجمة. وه���ي مبِنيَّة وموجَّ 1 – تكم���ن المالحظ���ة في فح�سٍ مف�شَّ
لإدراك المالِح���ظ. اإن بع�س مكونات المالحظة في عل���م الترجمة كالكفاءة اللغوية الُم�ْشَبقة، درجة ثقافة 
�شاتي���ة، اإلخ، ل يخلو من اأهمية. ولكي ل ن�شيف اإل���ى تعّقد هذه المرحلة، فاإن  ال�شخ����س، وال�شغوط الموؤ�شَّ
المب���داأ الأ�شا�شي يكمن في اأن المالِحظ ل يمار�س مالحظته عل���ى ترجماته الخا�شة بغية الف�شل منهجيًا 

بين ال�شخ�س المالِحظ والمو�شوع المالَحظ.
قة.  2 – تكم���ن الفر�شي���ة في اقتراح مبداأ اأو قاعدة تف�شيرية انطالقًا م���ن مجموع المالحظات الُمَحقَّ
وهي تنبثق عن ا�شتدلل ا�شتقرائي ينطلق من الخا�س )درا�شة حالة( اإلى العام )الترجمة في مجموعها(. 
ومن وجهة نظر منطقية فاإن ال�شتقراء يبدي بالتاأكيد بع�س ال�شعوبات، لكنه الطريقة الوحيدة التي ت�شمح 
بالنتق���ال من عدد كبي���ر من المالحظات اإلى مبداأ عام. اإلَّ اأن الفر�شية التي يطرحها عاِلم الترجمة على 

هذا النحو ت�شتلزم اأحيانًا اللجوء اإلى التجريب للتحقق منها.

5) Toury, Gideon. «The Nature and Role of Norms in Translation» . In: idem Descriptive Translation 

Studies and Beyond. Amsterdam-Philadelphia:John Jean Benjamin 1995.
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3 – ي�شمح التحقق بتثبيت الفر�شية؛ فاإْن لم ُتْدَح�س، يمكنها اأن تطمح اإلى اأن تاأخذ و�شع القاعدة اأو 
القان���ون. اإل اأن التحق���ق ي�شتلزم عمليات ذهاب واإياب م�شتمرة بي���ن النظرية وممار�شة الترجمة. وهذا ما 

يتفّرد به المنهج التجريبي ال�شتنباطي.
لق���د اأمكننا، ف���ي القرن الع�شرين، مالحظ���ة وجود مبالغة ف���ي التجريد والتنظير جعل���ت المترجمين 
الميدانيي���ن، اأحيان���ًا، حذرين من علم الترجمة. اإلَّ اأن الإعداد العلم���ي لنظرية ما يكون م�شروطًا باحترام 
بع����س الإجراءات. ولكي تكون درا�ش���ة علم الترجمة مفيدة ومقبولة من جان���ب الممار�شين فاإنها يجب اأن 

تلبي بع�س المبادئ:
1 – مبداأ التما�شك؛ فيجب األَّ تنطوي على تناق�س داخلي.

2 – مبداأ ال�شمولية؛ فيجب اأن تعر�س اأكبر عدد من وقائع الترجمة، وتقترح الحد الأق�شى من الأمثلة 
المالئمة.

الب�شاطة؛ فيجب عليها ا�شتعمال اأقل ما يمكن من الُم�َشلَّمات والمفاهيم. 3 – مبداأ 

���ة ترجمة جديدة اأو بحلول اأخرى  حَّ 4 – مب���داأ الق���درة على التنب���وؤ؛ فيجب عليها اأن ت�شمح بالتنبوؤ ب�شِ
غير تلك المقَتَرَحة.

ه���ذه المبادئ تتعلق باأب�شتمولوجيا عام���ة، وهي قابلة، في جزء كبير منها، للتطبيق على علم الترجمة. 
اإل اأن الترجمة تملك خ�شو�شيات ت�شتدعي اأي�شًا اأب�شتمولوجيا نوعية خا�شة بها.

اإن مرحلة التحقق من الفر�شيات المذكورة �شابقًا تكت�شي طابعًا خا�شًا في علم الترجمة. فهي ل ُتْدَرك 
فعاًل وبال�شرورة بعبارات التجريب )تكرار التجربة نف�شها في �شياقات مختلفة( لكنها تاأخذ بالأحرى �شكل 
ة على ظاهرة بعينها(. ومع ذلك فاإن م���ن المنا�شب مالحظة اأن المثال  �ش���رب لالأمثلة )اإعط���اء اأمثلة ِعدَّ
ة. وبتعبير اآخ���ر، فاإن المثال المختار ل ُي�شتخَدم  حَّ لي����س ل���ه قيمة البرهان؛ فوظيفته تكمن في اختبار ال�شِ
لقول كيف يجب اأن نترجم )مقاربة معيارية( واإنما للتحقق مما اإذا كانت الترجمة المنظور فيها �شحيحة 

اأم ل )مقاربة و�شفية(.
اإن �ش���رب الأمثل���ة يبدو، اإذًا، اإ�شكالي���ًا لأنه ي�شتتبع ِخي���ارًا؛ فكيف نختار الأمثل���ة ونبنيها؟ من المعلوم 
���دة )ترجمات من�شورة، ت�شجيالت مهنية، اإل���خ(، لكن اأين نجد هذه الوقائع  اأن الأمثل���ة يجب اأن تكون موؤَكَّ
���دة لترجمات، وكي���ف نبني » مجموعات« درا�ش���ة الترجمة؟ اإن كل �شيء يتعلق، ف���ي الواقع، بالهدف  الموؤكَّ

المعطى للدرا�شة.
ثّم���ة �ش���وؤال اإ�شكالي اآخر. ما ه���ي المعايير التي على اأ�شا�شه���ا يمكن الحكم باأن ه���ذه الترجمة اأو تلك 
دة، وقد اأتاحت المجال لدرا�شات كثيرة )هو�س   مقبول���ة اأم ل؟ اإن م�شاأل���ة نقد وتقييم نوعية الترجمات معقَّ

. )6()1997

6) House, Juliane, Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tubingen: Narr. TSB, 1997.
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ف���ي كل ح���ال، فاإن اإمكان القبول بترجمة ما ت�شتند، في اآن مع���ًا، اإلى ُحْكِم الأ�شخا�س المترِجمين واإلى 
تطبي���ق مجموعة من المبادئ التي ت�شكل ج���زءًا من الَعاَلم المرجعي لهوؤلء الأ�شخا�س، التي يعود اإلى علم 

الترجمة التحقق منها وو�شفها.
واإذا كان من الأمور المكت�شبة اليوم اأن درا�شات علم الترجمة ذات طابع و�شفي وغير اإر�شادي، فاإن هذا 
الأم���ر ل يعن���ي اأن ن�شاط الترجمة كما ُيَماَر�س غير خا�شع لقواع���د ومعايير. فهذه يمكن اأن تكون محَتَرمة، 
بوع���ي، اأو ُم�ْشتبطنة، بغير وعي، لكنها توجد دائمًا تبعًا ل�شياقات الترجمة وغاياتها. ومن هنا تنبع الفائدة 

من تاأّمل اأب�شتمولوجي خا�س بفرع الترجمة العلمي.
2 - اأب�شتمولوجيا الفرع العلمي

لت النوعية الخا�شة لعلم الترجمة وا�شتقالليته مو�شوعًا لجدل حاد طوال الن�شف الثاني من القرن  �شكَّ
الع�شري����ن. فانتقد برنييه )1978: 5()7( ، في �شبيل المثال، المقاربات الموجودة: »اإن من يزعمون تاأ�شي�س 
عل����ٍم للترجم����ة ل يقومون، ف����ي اأغلب الأحيان، ب�شيء اآخ����ر غير درا�شة الترجمة من وجه����ة نظر علم اأو�شع، 
ر، اإل����ى هذا اليوم، مناهج  وكتطبي����ٍق له����ذا العلم«. ويخل�����س الموؤلِّف اإلى ق����ول: »اإن اأي علٍم للترجمة لم يطوِّ
ومو�شوع����ًا نوعيًا خا�شًا به«. ول�شب����ٍب ما، فاإن هذا المو�شوع ُنِظَر اإليه، براأي����ه، »�شمنيًا كُمْعَطى من نوٍع من 
التعريف����ات الَح�ْشوية«، بحيث اإن درا�شة الترجم����ة ل تزال تقع »عند نقطة تداخل الميادين التطبيقية لفروع 

ة«. علمية ِعدَّ
وي���رى برنييه )1978: 7( اأن الأعمال الأكثر اأهمية نف�شها، كاأعمال فيناي، داربلنيت، مونان، وكاتفور، 
َقٍة على َفْهِم ال�شعوبات المالِزمة لكل عمٍل من اأعمال الترجمة، اأكثر  »ه���ي في الحقيقة نظريات للغ���ٍة ُمَطبَّ

مات لعلٍم للترجمة«. مما هي مقدِّ
مات«. فكتابه بعد بابل هو اإ�شهام كبير  واهتّم �شتاينر )1975: 74 – 75()8( ، فعاًل، ب�شبط هذه »المقدِّ
في التاأمل في اأهمية الترجمة ودورها على مدى التاريخ. وقد ُحلَِّل تاريخ الترجمة هذا كمنظومات: اأحادية، 
�شًا لأدبيات  ثنائي���ة، ثالثي���ة، واأخي���رًا رباعية الأطراف. وفي ه���ذا المنظور، جع���ل �شتاينر من نف�ش���ه موؤ�شِّ

الترجمة المندِمجة بدقٍة اأب�شتمولوجية تمّر عبر مراجعة للم�شطلحات التي ي�شتعملها علماء الترجمة.
وتتمي���ز اأ�شالة الم�شار التف�شي���ري الُمْقَتَرح في موؤلَّفه، بو�شوح، عن مجم���وع المن�شورات النظرية حول 
الترجم���ة؛ فم���ن الوا�شح اأن �شتاين���ر ي�شكل جزءًا من الالئح���ة ال�شيقة لأولئك الذين كتب���وا �شيئًا اأ�شا�شيًا 

دًا عن الترجمة. وُمَجدِّ

7)  Maurice Pergnier, Les Fondements  socio-linguistiques de La traduction, Paris, éditions: Honore 

Champion, 1978.

8)    George Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation, Publisher: Oxford University 

Press, Oxford, 1975.
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وف���ي اإثر �شتاينر، يجب الإ�شرار على نقطة مجهولة تق���ول اإن فعل الترجمة هو ممار�شٌة لعلِم الترجمة. 
اأحيان���ًا بوع���ي وغالب���ًا من غير وعي. فن�ش���اط الترجمة يفتر����س، بالفعل، وجوَد حّد اأدنى م���ن الوعي بعلم 
الترجم���ة. حت���ى في حال تعّلٍم »عبر العمل«، فاإن التجربة ُتْظِهر وج���ود تاأمٍل خفي في علم الترجمة ي�شرف 
ن. وعلى الرغم من اأن هذا التاأمل ل يكون متعلقًا دائمًا بالمفاهيم اإلَّ اأنه يبقى  عل���ى عم���ل المترجم المتمرِّ

موجودًا. وُيْظِهر ذلك اإلى حدٍّ ما ِمثاُل مترجمين قديرين لم يتَّبعوا قط اأي تعليٍم في مجال الترجمة.
ر وحدة الم�شلح���ة بين درا�شات علم الترجمة والعل���وم الإدراكية. ففي  اإن ه���ذه النوعي���ة الخا�شة تف�شِّ
الحالتين، يندمج مو�شوع الدرا�شة )الترجمة( وال�شخ�س الذي ينجزها )المترِجم( معًا. وعلى الرغم من 

الأدوات الم�شاعدة في الترجمة، فاإن ال�شخ�س الذي يترِجم يبقى فنانًا لغويًا.
اإن ه���ذا الو�ش���ع الُم�ْشَتِجّد ينطوي عل���ى تداعيات عملية؛ فلكي ي�شف المترِج���م ن�شاطه الخا�س، يجب 
علي���ه العتماد عل���ى ال�شتدلل المنطقي، انطالقًا من فر�شيات اأّولية وقواعد. ومن هنا تنبع اأهمية التاأمل 

الأب�شتمولوجي والمنهجي الدقيق. وهذا هو الأ�شا�س الأول ل�شتقالل فرع علم الترجمة.
د  اإلَّ اأن ه���ذا ل يعن���ي اأبدًا اأن على علم الترجمة اأن يقط���ع كل �شلة له بالفروع العلمية الأخرى، لكي يوؤكِّ
ا�شتقالل���ه ويحفظ���ه. اإن تن���وع الأو�شاع والممار�شات ُيْظِه���ر الغنى الذي ل ُيْنَكر لمقارب���ات الفروع العلمية 

البينية، لكن من ال�شروري الإدلء ببع�س التو�شيحات على هذا الأنموذج من المقاربات.
َعت مكت�شبات بحوث عل���م الترجمة في خدمة فروع علمية اأخ���رى، اأ�شبح ا�شتقالل هذا الفرع  لم���ا ُو�شِ
العلم���ي اأق���وى، لأنن���ا اأ�شبحنا موجودي���ن في ميدان عل���م الترجمة التطبيق���ي. وهذا ما نج���ده، في �شبيل 
المث���ال، في حالة اإ�شهام علم الترجمة في تعلُّم اللغ���ات وال�شيا�شات الأل�شنية والأدب المقاَرن، وفي درا�شة 

ا�شطرابات اللغة اأي�شًا.
اإنم���ا، حينم���ا ي�شتعمل علم الترجمة مكت�شبات الفروع العلمية الأخ���رى، فاإنه ل يجب لهذا اأن ُيدَمج في 

فرٍع من هذه الفروع العلمية.
اإن النظ����ر اإل����ى الترجمة كواقعة ع�شبية، نف�شي����ة، اأو اأي�شًا كظاهرة مجتمعية يجب، ب����كل دقة، اأن يوؤدي اإلى 
»علم ترجمة ع�شبي«، و»علم ترجمة نف�شي«، و»علم ترجمة اجتماعي«، اإلخ، ول�شيما اإذا ُدِعَمت حركة الدرا�شات 

في هذه الميادين، وُبْلِوَرت، بما فيه الكفاية، في مفاهيم لتتيح المجال لظهور تيار حقيقي في علم الترجمة.
هكذا، نرى اإلى اأي حّد تنّوعت مقاربات علم الترجمة، وتباعدت توّجهاته اأحيانًا. لهذا ال�شبب، فاإن من 

ن، بدقة، النوعية الخا�شة بعمل الترجمة. المالئم التذكير بما ُيَكوِّ

مو�سوع علم الترجمة
اإن مو�ش���وع علم الترجمة هو الترجم���ة المنظور اإليها في حدِّ ذاتها )ال�شي���رورة(، ولذاتها )الُمْنَتج(. 
مة لعمليات لها َمْدَخل )ن�ّس النطالق، الن�ّس  وعليه، فاإنه يجب اأن نفهم بتعبير »الترجمة« ال�شل�شلة الُمَنظَّ
الم�ش���در، اأو الن�س الذي �شُيترَجم( وَمْخَرج )ن�ّس الو�شول، الن����سّ الهدف، اأو الن�ّس المترَجم( وفاعل 

مركزي )المترِجم، الُمكيِّف، الو�شيط(.
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ُف ُمْنَتج الترجمة يعني اإثبات العنا�شر التي يتاألف منها، لكنه ل يقت�شر عليها. اأما تحليل �شيرورة  وو�شْ
الترجمة فيعني تو�شيح الطرائق المختلفة لنبثاق هذه العنا�شر وتنظيمها.

اإل اأن تنّوع المظاهر المهنية يّتجه اإلى جعل هذه العمليات اأكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. فقد ا�شُتْخِدمت 
الترجمة، بالفعل، من حزمة م���ن الم�شالح والنوايا وال�شغوط والتعليمات والتوقعات والوظائف والتقانات 

التي تتجاوز كثيرًا اإطار الم�شائل العائدة على نحو خال�س اإلى علم الترجمة.
وعلي���ه، فاإنه يج���ب، لأجل تما�شك الفرع العلم���ي ووحدته، التمييز بين اأربعة عنا�ش���ر، ل ينبغي الدمج 
بينها، في درا�شات علم الترجمة، وهي: المو�شوع الذي �شُيتْرَجم )الطلبية(، المو�شوع المَتْرَجم )الُمْنَتج(، 
ل ه���ذه العنا�شر  ال�شخ����س المترِج���م )الُمْنِت���ج(، وعملي���ة الترجمة )ال�شي���رورة(. وفي التحلي���ل، �شُتَف�شَّ

ر العالقة بين هذه العنا�شر. بالطريقة التالية: علم الترجمة هو الفرع العلمي الذي يحّلل وي�شف وُيَنظِّ
ة للدرا�شة، تغطي النماذج المختلفة لعنا�شر العالقة  اإن من الممكن، في النظرية، مواجهة مظاهر ِعدَّ

بين العنا�شر )في التجاهين(:
1 – طلبية >- - -< ُمْنَتج؛ طلبية >- - -< ُمْنِتج؛  طلبية >- - -< �شيرورة.

2 – ُمْنَتج >- - -< ُمْنِتج؛ ُمْنَتج >- - -< �شيرورة.
3 – ُمْنِتج >- - -< �شيرورة.

بح�شب���ان هذه المظاهر العديدة ثنائية التج���اه والتطورية، يكمن م�شعى عاِلم الترجمة في البحث عن 
�س وح���دة ن�شاط الترجمة، من جه���ة اأولى، والنظر ف���ي المنَتَجات العديدة  مجموع���ة المقايي����س التي توؤ�شِّ

للترجمة في تنوعها، من جهة ثانية.

المو�سوع الذي �سُيَتْرَجم
ُي�َشّمى المو�شوع الذي �شُيَتْرَجم في اأدبيات علم الترجمة، عادة، ب� »ن�ّس النطالق«، »الن�ّس الم�شدر«، 

اأو »الن�س الأ�شلي« اأي�شًا.
وعلى الرغم من المجادلت الكثيرة حول الم�شطلح، فاإن الن�ّس الُمعطى للترجمة ي�شير اإلى المو�شوع 

�س للترجمة، اأي الطلبية والمادة الأولية التي يعمل عليها المترِجم. الأولي الُمَخ�شَّ
ه���ذه الطلبية يمكن اأن تكت�شي اأ�ش���كاًل مختلفة ومتنوعة: ن�ّس مكتوب، مقال���ة �شحفية، رواية، اإعالن، 
موق���ع عل���ى ال�شبكة العنكبوتي���ة، اإل���خ. اإل اأن النظر فيها يك���ون، عموم���ًا، ب�شفتها عبارات نوعي���ة األ�شنية 
ر هذا الأمر اأ�شا�شًا بواقع اأن حجم »الن�شو�س«  د الرموز. وُيَف�شَّ واإن�شائية، ونادرًا ما يتّم ذلك في اإطار متعدِّ

يبقى م�شيطرًا في الممار�شة، بالمقارنة مع ركائز الترجمة الأخرى.
ويخ�ش���ع المو�شوع المخ�ش�س للترجمة لمعالجات متتالية، تبعًا لطرائق الترجمة الفردية والجماعية 
ة قواعد تحليل توجد  د اأن ثمَّ اأحيان���ًا. وتوؤدي ه���ذه المعالجات في النهاية اإلى الُمْنَتج النهائي. وم���ن الموؤكَّ
لأج���ل فهم ن�ّس النطالق، لكن قواعد التحويل لإنتاج ن�ّس الو�شول لي�شت دائمًا م�شبوطة بقواعد ول هي 
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وحي���دة ال�شكل؛ فهي تخ�شع لكف���اءة كل مترجم و�شخ�شيته و�شغوطه الخا�شة. وهك���ذا، ُيْدَرك المو�شوع 
ر على نحو مختلف بح�شب الأفراد.  ال���ذي �شُيَتْرجم كبناء ُمَميَّز فري���د ي�شتعمل قواعد يمكن اأن ُتْمَزج وُتَكرَّ
وي�شم���ح ه���ذا التفكير ف���ي المو�شوع كبناء م���رن وديناميكي باإنتاج ع���دد كبير من الترجم���ات المختلفة، 

والمقبولة مع ذلك.

المو�سوع الُمَتْرَجم
���ى المو�ش���وع الُمَتْرَج���م، الذي ُي�شار اإلي���ه، عادة، في اأدبي���ات علم الترجمة ب� »ن����سّ الو�شول«، اأو  ُي�شمَّ

»الن�ّس الهدف«، بالُمْنَتج النهائي اأو بنتيجة ن�شاط الترجمة.
وف����ي كثير من الأعمال، ُيْنَظر اإليه كاأمر افترا�شي، كه����دف ينبغي بلوغه، وكن�ّس م�شتقبلي. غير اأن 
حجم الن�شو�س المترَجَمة في غالبية الثنائيات اللغوية بلغ اليوم حدًا اأ�شبح النظر فيه، في الواقع، اأمرًا 
غي����ر مفي����د. فبدل النظر على نحو مجّرد في هذا »الن�س الهدف«، م����ن المالئم اأكثر علميًا، وعلى نحو 
ملمو�����س، التركيز على درا�شة مجموعات الن�شو�س التي �شب����ق اأن ُترِجمت وُن�ِشَرت لأجل ك�شف مبادئها 
واأدواتها. ومن الممكن هكذا الو�شول اإلى حجم كبير من المعطيات والمواد المتعلقة بالنتيجة الملمو�شة 

للترجمة.
ويواج���ه الن�س الُمَتْرَجم )اأو ن�س الو�شول(، ف���ي النظرية، الن�س الذي �شُيتْرَجم )اأو ن�س النطالق( 
كما لو اأنه تفعيل فردي و�شخ�شي )عبر الترجمة( لمو�شوع عام ول �شخ�شي )الطلبية الخا�شعة للترجمة(.

اأم���ا ف���ي التطبيق، فاإن الن�س المترَجم ه���و ُمنَتج فردي ياأخذ �شكل محاولة فه���ٍم و�شياغة جديدة بين 
لغتي���ن من الممكن و�شفها ومقارنتها بمح���اولت ترجمة اأخرى. وُيَعّد مفه���وم »المحاولة«، بالمعنى القوي 

للكلمة، مهمًا هنا لأنه ي�شمح بمالحظة متغّيرات فردية في ترجمة الن�شو�س نف�شها.

ال�سخ�س المترِجم
ُيْنَظر اإلى المترِجم، بالتناوب، ك� » ناقٍل« ُمَكلَّف بالنقل الب�شيط للكلمات من لغة اإلى اأخرى، اأو »ُمَكيِّف« 
علي���ه م�شوؤولي���ة اإر�ش���اء توقعات الجمه���ور الُم�ْشَتهدف، اأو »و�شي���ط« ي�شع نف�شه في منت�ش���ف الطريق بين 
���ٍل« مكلَّف بت�شهيل الحوار بي���ن اأفراد اأو جماعات  ثقافتي���ن اأو عاَلمي���ن للتقريب بينهم���ا، اأو اأخيرًا ك� »مو�شِ

بعيدة عن بع�شها بع�شًا.
وفي كل الحالت، يبدو المترِجم ك��شخ�سٍ »ُمْدِرٍك« على �شعيدين، فهو يترجم الإدراك الح�ّشي للجمهور 
الذي ينطلق منه، من جهة اأولى، والإدراك الح�ّشي للجمهور الذي ي�شتهدف الو�شول اإليه، من جهة اأخرى. 
وتعك����س ه���ذه الإدراكات المعرفة التي يملكها مترِجم م���ا للغات والثقافات التي يعم���ل عليها، لأن ترجمته 
تق���وم، ل �شعوري���ًا، على عادات���ه الأل�شنية. فنحن نترِجم قب���ل كل �شيء بناء عل���ى م�شطلحات وت�شنيفات 
د مطلق، لأننا نكون ُمْكَرهين على بع�س طرائق  متوافرة في لغتنا، ومن �شبه الم�شتحيل علينا الترجمة بتجرُّ

التف�شير، في الوقت الذي نعتقد فيه اأننا اأحرار في الترجمة كما نوّد.
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ر« للن�ّس الذي ينطلق منه، »المنتقي«  اإل اأن المترِجم يجد نف�شه دائمًا في قلب المنظومة؛ فهو »المف�شِّ
ر« للهدف وللغاية،  »المنِتج« للن�شخة المترَجمة،  للمعنى الذي �شيترجمه، »الُمدير« لمعايير الترجمة، »المقرِّ

»المتلقي« الأول للترجمة، وهو اأحيانًا »الم�شتهلك« الأول لها، و »النا�شر« لها لدى الجمهور الُم�ْشَتهَدف.

�سيرورة الترجمة
م  ُتْظِهر العلوم الإدراكية اأن لل�شخ�س الب�شري )المترِجم( دورًا مركزيًا في �شيرورة الترجمة لكنه ل يتحكَّ
دة، تخفى علينا جزئيًا، اإلى  بها كليًا. ويقود واقع النظر اإلى الترجمة كنتيجة ل�شيرورات نف�شية وعقلية معقَّ
اإعادة النظر في الت�شّور التف�شيري للن�شو�س وفي مكانة المترِجم في هذه ال�شيرورات. ويكمن الرهان هنا 
دة لها، كالإدراك والفهم، والتر�شيخ في الذاكرة. في اإقامة عالقة بين ن�شاط الترجمة والظاهرات المحدِّ

ة للترجمة تبعًا  �َش���ة لدرا�شة اأنواع ونم���اذج الن�شو�س بتحديد طرائق ِع���دَّ وق���د �شمح���ت البحوث الُمَكرَّ
لطبيع���ة الن�س ال���ذي �شُيَتِرَجم. اإل اأن درا�شات اأخرى تمكنت من اإظه���ار اأن و�شف مو�شوع الترجمة يبقى 
ناق�ش���ًا اإذا ل���م توؤَخذ ف���ي الح�شبان العالقة بين ن�ش���اط الترجمة والن�شاطين العقل���ي والعاطفي لل�شخ�س 

المترِجم.
اإن ال�شيرورات العقلية المرتبطة بهذا الن�شاط هي �شيرورات »مقيا�شّية« ، مثلها مثل مجموع ال�شيرورات 
ة اأو وح���دات قيا�س، ول�شيما  �شَ الإدراكي���ة. ويعني ه���ذا التعبير اأنها قابلة للتق�شي���م اإلى منظومات متخ�شِّ
بح�شب المو�شوع الذي �شُيترَجم، ول�شيما بح�شب وظيفة الترجمة. ذلك اأن كل اأنموذج من نماذج الترجمة 
يخ�ش���ع لمب���ادئ نوعية خا�ش���ة بت�شّور ومعالج���ة المعلومات. ومنذ ذل���ك الحين، ي�شب���ح التاأمل في عمل 
الترجم���ة و�شفًا »لوحدات القيا�س« ه���ذه عبر تعرُّف خ�شائ�شها الم�شتركة، ونوعياتها الفردية وتفاعالتها 

في �شياقات مختلفة.
تل���ك ه���ي، اإذًا، الرهان���ات التي تواجه عل���م الترجمة في ه���ذه البداية للقرن الح���ادي والع�شرين. فهو 
���ن �شيرورة الترجمة، ي�شعى جاه���دًا اإلى ا�شتنتاج مداخل ومخ���ارج ن�شاط التوا�شل  بجع���ل مو�شوعه يت�شمَّ
بي���ن اللغ���ات، اأي الن�شاط الذي ي�شغ���ل الف�شاء الذي يف�شل نقطة النطالق )الن����س الذي �شُيَتْرَجم( عن 
نقط���ة الو�شول )الن�س المترَجم(. كما ي�شعى اإلى التحقق من نوعية مجموع العالقات والمبادئ والقواعد 
لين لبع�شهما  والطرائق التي تمّيز كل ترجمة، على نحو فردي ومقارن، وو�شفها. وُيَعدُّ هذان الم�شعيان ُمَكمِّ
بع�شًا، على الرغم من اأن الأول ي�شحب علم الترجمة اإلى جهة العلوم الطبيعية، في حين ي�شحبه الثاني اإلى 

جهة العلوم الإن�شانية. ◘

 الم�سدر: 

 Introduction à la traductologie:( ،هذا المقال ترجمة للف�شل الأول من كتاب ماتيو غيدير: مدخل اإلى علم الترجمة  -     
 ،De Boeck ن�شر  دار  بالفرن�شية عن  ال�شادر   ،  )Penser la traduction: hier، aujourd›hui، demain

.Traducto، 2008 شمن �شل�شلة�



21العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

الرو�شي���ة جزء من اأ�شرة اللغات ال�شالڤي���ة ال�شرقية، واإحدى اللغات الر�شمي���ة ال�شت لالأمم المتحدة. 
يع���ود تاريخ رو�شيا الحديثة اإلى القرن التا�شع الميالدي عندم���ا  اتحد عدد من القبائل ال�شالڤية ال�شرقية 
لت�ش���كل دولة جديدة تع���رف با�شم رو�س الكييڤية، ن�شبة اإلى عا�شمتها. بعد ذل���ك، انتقل المركز ال�شيا�شي 
دة تحت حكم اإيڤان الكبير، في القرن الخام�س ع�شر.  للبلد اإلى مو�شكو التي اأ�شبحت عا�شمة رو�شيا الموحَّ
وق���د ب���داأ الحتكاك م���ع اأوروبا الغربية في القرن ال�شاب���ع ع�شر على يد بطر�س الكبير ال���ذي اأن�شاأ النظام 
التعليم����ي وبنى عا�شمة جديدة، �شان بطر�شبورغ )التي �ش����ارت لحقًا تعرف با�شم لينينغراد(. 
بلغ ال�شطراب ال�شيا�شي تحت حكم القيا�شرة ذروته في فترة الحرب الأهلية )1918-1922(، التي ر�ّشخ 
بعده���ا ال�شيوعيون �شيطرتهم على البلد. و�شه���دت نهاية الحرب العالمية الثانية �شعود التحاد ال�شوفييتي 
كاإح���دى القوتين العالميتين الكبريين. و�شه���د منت�شف الثمانينيات من الق���رن الع�شرين بداية حقبة من 
الإ�شالح الجتماعي وال�شيا�شي، ُتعرف في الغرب با�شم البري�شترويكا، والنف�شال الم�شطرد لرو�شيا عن 

اأوروبا ال�شرقية. 

تراث الرتجمة الرو�سي

تاأليف:  ڤيلن ن. كومي�ساروڤ           
•ترجمة : عدنان ح�سن

مرتجم �سوري. •

2005(: بروف�س��ور ومترج��م وموؤلف رو�سي. عم��ل رئي�ساً لق�سم    ڤيل��ن ن.كومي�س��اروڤ ) 1924 - 
نظري��ة الترجمة وتاريخها ونقدها في جامعة مو�سكو اللغوية التابعة للدولة، وعمل لمدة خم�سين 
عام��اً مترجماً تحريرياً و�سفهي��اً في الموؤتمرات. ا�ستهر خارج رو�سي��ا بكتاباته حول نظرية الترجمة 

ومناهج تدريب المترجمين.   
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ن للترجم���ة ف���ي رو�شيا طوي���ل وغني بالأح���داث. �شنقدم فيم���ا يلي عر�ش���ًا موجزًا  اإن التاري���خ الم���دوَّ
لالتجاهات الرئي�شة الوا�شحة في اأثناء الحقب التاريخية المختلفة. 

الترجمة في رو�س الكييڤية:
اأُدخل���ت الكتاب���ة والأدب والترجم���ات اإلى رو����س الكييڤية في �شكل نا�ش���ج ن�شبيًا. ففي ع���ام 864، بداأ 
راه���ب يونان���ي يدعى �شيري���ل، واأخ���وه ميثوديو�س -الل���ذان اأر�شلهما الإمبراط���ور البيزنط���ي للتب�شير بين 
ال�شع���وب ال�شالڤي���ة- بخلق اأبجدية جديدة )تعرف اليوم با�شم ال�شيريلي���ة( ا�شتخدماها لترجمة عدد من 
الن�شو�س الدينية من اليونانية اإلى ال�شالڤية الكن�شية القديمة. كان بين ترجماتهما الأولى العهد الجديد 
و�شف���ر المزامير وكتاب ال�شل���وات. وبعد اعتناق رو�س الم�شيحية عام 988، اأنجزت ترجمات عدة لإعطاء 
المتحولين )اإلى الم�شيحية( قدرة الطالع على العقائد الفل�شفية والأخالقية للدين الجديد، وعلى طقو�س 
الكني�شة وتقاليدها. وقد �شمت هذه ت�شكيلة من الأجنا�س الأدبية مثل �شير القدي�شين والمواعظ والتواريخ 
وم���ا �شاب���ه. وحظيت الأ�شفار المنحول���ة اأي�شًا ب�شعبية كبي���رة مع ق�ش�شها عن المعج���زات وال�شتيهامات 
والغرائبي���ات، الت���ي تقترب في بع�س الأحيان من حدود ما بات يدعى لحقًا بالتخييل. ولقد اأنجزت معظم 
ه���ذه الترجمات في بلغاريا لكنها ا�شتخدمت في رو�شيا. وكان مترجم���و الكتب الدينية يف�شلون، اعتياديًا، 

ترجمة الن�س الم�شدر كلمة كلمة.  
اإن ع����ددًا ل ح�ش����ر له من الترجمات التي كان����ت دينية على نحو �شبه ح�شري، واأق����ل حرفية ن�شبيًا، قد 
اأنج����ز اأي�ش����ًا في رو�س في ذلك الوقت. كان بينه����ا كتب مثل حياة اأندريه، رج���ل اهلل، النحلة، و�شف الكون، 
والفيزيولوجي، في �شبيل الذكر ل الح�شر. كان اأحد الإنجازات المعتبرة هو ترجمة كتاب الحرب اليهوذية 
من تاأليف جوزف فالڤيو�س، التي تجنب فيها المترجم على نحو ناجح كثيرًا من مطبات الترجمة الحرفية. 
في هذه الحقبة المبكرة  كانت القاعدة هي األ ُيذكر ا�شم المترجم، فكان من الم�شتحيل غالبًا تحديد 

ما اإذا كانت الترجمة قد اأنجزت داخل البلد اأم خارج حدوده. 
ف���ي اأثناء الأعوام الماأ�شاوية للغزو المغولي )1228 - 1480( ا�شتمرت الترجمات توؤدي دورًا كبيرًا في 
ت�شكيل ال�شخ�شية الثقافية للبلد. فقد ُترجمت اأجزاء اأخرى من الكتاب المقد�س، وُنّقحت بع�س الترجمات 
ال�شابق���ة اأو ا�شتبدلت بترجم���ات جديدة. بالتوازي مع الترجمات الدينية ب���داأت طبعات مترجمة من مادة 
ل ديني���ة تظهر تدريجي���ًا، بما فيها حكاية م���ن المملكة الهندي���ة، والحرب الطروادي���ة. وقد تمت معظم 

الترجمات من اليونانية، وقد ا�شتخدم بع�شها )على نحو مزعوم( م�شادر لتينية وعبرية قديمة. 
�شهدت هذه الحقبة اأي�شًا الت�شكل التدريجي للغة الرو�شية كنتيجة للتاأثير المتبادل بين �شالڤية الكني�شة 
القديم����ة وعامية ال�شعب. ومع ذلك، ا�شتمرت ترجمة الن�شو�س الدينية اإلى �شالڤية الكني�شة القديمة، التي 
لم يكن يتكلمها اأحد خارج خدمات الكني�شة. وفي الوقت نف�شه، كان الحتكاك مع بلدان اأخرى يتطلب ترجمة 
الوثائق ال�شيا�شية والتجارية، وهنا بداأت اللغة الرو�شية الجديدة تكت�شب الأر�س . بعيدًا عن الترجمة، كانت 

الن�شو�س الأ�شلية نف�شها في هذه الحقبة مكتوبة اأي�شًا بمزيج من اللغتين ال�شالڤية والرو�شية. 
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الترجمة في القرنين ال�ساد�س ع�سر وال�سابع ع�سر: 
من���ذ القرن ال�شاد�س ع�ش���ر ف�شاعدًا، بداأت مو�شكو تبرز كمركز الترجمة، بالإ�شافة اإلى كونها المركز 
ال�شيا�شي للبلد. فلم تعد الترجمات المهمة مغفلة الأ�شماء، وك�شبت اإ�شهاماتها في لغة البلد وثقافته مزيدًا 
م���ن العت���راف. لهذا، ففي عام 1515، طلب با�شيل الثالث، اأمي���ر مو�شكو الكبير، اأن ُير�شل مترجم مثقف 
م���ن دي���ر يوناني. فجاء الرج���ل اإلى مو�شكو عام 1518 مع �شف���ارة يونانية ، واأ�شبح معروف���ًا با�شم مك�شيم 
اليوناني. في اأثناء بقية حياته )توفي عام1556( عمل مترجمًا للكتب الدينية اإ�شافة اإلى بع�س الن�شو�س 
الالديني����ة. وبالإ�شاف����ة اإلى ذلك، فقد نّقح ع����ددًا من الترجمات الموجودة، واأ�ش����اف تعليقات اإليها. 
ف���ي البداية، لم يكن يع���رف الرو�شية ول ال�شالڤية القديمة وكانت ترجمات���ه تنجز على مرحلتين: كان هو 
يترج���م من اليوناني���ة اإلى الالتينية ومن ث���م كان م�شاعدوه  يترجمون الن�س الالتين���ي اإلى ال�شالڤية. في 
تنقيحات���ه للترجمات القديم���ة، كان غالبًا ما يتجاهل التقاليد المكر�شة منذ زمن طويل، وعانى من تهمتي 
الهرطق���ة والتجديف. كان مك�شيم اليوناني اأي�شًا كاتبًا غزير الإنت���اج ومربيًا وفيل�شوفًا. في كتاباته يمكننا 
اأن نج���د بيان���ات عدة حول فن الترجمة، وهذه تمثل اأول عر�س م�شج���ل حول المو�شوع  في رو�شيا. لقد األح 
عل���ى الحاجة اإلى تحليل مت���اأن للن�س الم�شدر، كي يحيط بكل تلوناته ورموزه.  وللقيام بمثل هذا التحليل، 
كان عل���ى المترجم اأن يمتلك لي����س المعرفة اللغوية الجيدة فح�شب، بل المعرف���ة الفيلولوجية)1(  الوا�شعة 
اأي�ش���ًا، وكان عليه القيام بق���در كبير من العمل التح�شيري. لقد دعم مك�شي���م تعليماته بمالحظات وفيرة 
ح���ول المفردات اليونانية والتنظيم الإيقاعي وال�شمات ال�شوتية اللفظي���ة التي يجب تمثيلها في الترجمة. 
كان بين اإ�شهاماته في الفيلولوجيا الرو�شية، قامو�س يغطي اأ�شماء اأعالم يونانية في معظمها، لكنه يت�شمن 

اأي�شًا بع�س الأ�شماء الالتينية والعبرية. 
عل���ى الرغ���م من اأن الفقه���اء الرو�س لذلك الزمن يب���دو اأنهم قد كونوا قباًل بع����س الأفكار حول حاجة 
المترج���م اإلى تمكن كامل من اللغتين ومعرفة الخلفية ال�شاملة، فقد كان معظم المترجمين في الممار�شة 
يفتق���رون اإل���ى التعليم ال�شحي���ح. اإن معرفتهم باللغات والترجم���ات الناتجة غالبًا ما كان���ت تترك الكثير 

للرغبة. 
ف���ي القرن ال�شابع ع�شر بداأ ظهور عدد اأكبر من ترجم���ات المادة الالدينية في غالبيتها. فقد ت�شمنت 
الترجم���ات ال�تخ�ش�شي���ة مو�شوع���ات في علم الفل���ك والتنجيم، الح�ش���اب والهند�ش���ة، الت�شريح والطب، 
اإ�شاف���ة اإل���ى اأو�شاف الحيوانات المختلف���ة. ولقد اأمكن و�شف بع�س الترجمات باأنه���ا اأعمال اأدبية في حد 
ذاته���ا. كذلك ف���ي اأثناء هذا القرن، ُجمعت القوامي�س ثنائية اللغة للم���رة الأولى لم�شاعدة المترجمين في 

عملهم: لتينية، يونانية، �شالڤية، بولندية، �شالڤية، رو�شية، لتينية، �شويدية، وثنائيات اأخرى. 
يق���ع مترجمو هذه الحقبة في اأربع فئات: الأولى، كان ثم���ة المترجمون الموظفون  في مختلف الأق�شام 
الإدارية المختلفة. وقد كان هوؤلء اأجانب في معظمهم )بولنديين، األمانًا، هولنديين( اأو  مواطنين اأ�شليين 

1(  الفيلولوجي: فقه اللغة.
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م���ن الأجزاء الجنوبي���ة اأو الغربية من البالد. وكانوا غالبًا متمكنين جيدًا م���ن اللغات الكال�شيكية اأو اللغة 
البولندية، لكن معرفتهم بالرو�شية وال�شالڤية القديمة كانت �شحلة جدًا. ربما كان ي�شاعدهم الن�شاخون، 
الذين كانوا يدونون ترجماتهم وي�شححونها. وكانت الفئة الثانية �شغيرة وتتاألف من عدد قليل من الرهبان 
الذين كان���وا يمتلكون خلفية تخ�ش�شية، ولم يكونوا يترجمون �شوى الكتب الدينية والتعليمية من الالتينية 
واليوناني���ة. كان الأ�شهر بينهم اإبيفانيو�س، �شالڤنت�شكي، اأر�شنيو�س اليوناني، وديوني�شيو�س اليوناني. كانت 
الفئ���ة الثالث���ة هي الأكبر، ويمكن و�ش���ف اأع�شائها باأنهم مترجمون بدوام جزئ���ي، كانوا في بع�س الأحيان 
ينج���زون ترجم���ة اأو اثنتين في اأوقات فراغهم. واأخيرًا، كان ثمة مترجم���ون يعملون بمبادرة خا�شة منهم، 
وكانوا يختارون الن�شو�س الم�شدرية التي يريدون ترجمتها. كان بينهم بع�س مرافقي القي�شر، في �شبيل 

المثال، اأندريه ماتڤيڤ، بوغدانوف والأمير كروبوتكين.

الترجمة في القرن الثامن ع�سر: 
برهن القرن الثامن ع�شر على اأنه حا�شم في تطور الترجمة في رو�شيا. فقد و�شعت اإ�شالحات بطر�س الكبير 
ال�شيا�شي���ة، حدَّ احتكاكات رو�شيا القت�شادية والثقافية مع البل���دان الأوروبية، وهذا خلق طلبًا على الترجمات 
العدي���دة للن�شو����س العلمية والتقني���ة، اإ�شافة اإلى اأعم���ال التخييل. فقد كان متوقعًا م���ن المترجمين في ذلك 
الوق���ت اأن ينتج���وا عماًل ذا م�شتوى اأرقى. لق���د اأ�شدر القي�شر بطر�س مر�شومًا ح���ول الترجمة يطالب بترجمة 
اأمينة للمعنى الأ�شلي. كانت هذه حقبة بداأت في اأثنائها اللغة الرو�شية قوالبها الأدبية الخا�شة بها، ونظر كثير 

من الرو�س الم�شتنيرين اإلى الترجمة بو�شفها و�شيلة لإثراء لغتهم ولتاأكيد اأ�شالتها وقدرتها التعبيرية. 
اأدى ميخائي���ل لومونو�ش���وف العالم وال�شاعر الرو�شي العظيم، دورًا مهم���ًا في هذه ال�شيرورة، فقد اأنتج 
لومونو�ش���وف وكتاب بارزون اآخرون في اأثناء هذه الحقبة، مث���ل اأ.ب.�شوماروكوف وف.ك.تردياكوف�شكي، 
ترجمات كثيرة، كانت ترجمات لل�شعر في غالبيتها. وغالبًا ما كانوا يلحقون ترجماتهم بمناق�شات نظرية، 
ت�ش���رح لم���اذا ترجموا الن�س الم�ش���در بالطريقة التي ترجموه به���ا وتوؤكد القيمة الكبي���رة لعمل المترجم 

وطبيعته الإبداعية. 
ب���داأت مرحل���ة جديدة في الترجم���ة تتطور على نحو فاعل ف���ي ثالثة اتجاه���ات: الأول، بداأت الترجمة 
تتماأ�ش����س، م���ع ن�شوء البنى الجديدة التي تنظم العمل وت�شرف علي���ه. لقد اجتمع فريق من المترجمين في 
الكوليجي���وم الأجنبي للقي�شر بطر�س، وفي عام 1735 اأن�شاأت اأكاديمية �شان بطر�شبورغ المجمع الرو�شي، 
الذي كان اأول تنظيم مهني للمترجمين. كان لومونو�شوف وتردياكوف�شكي وعدد قليل من الأع�شاء الآخرين 
لالأكاديمي���ة نا�شطين في المجمع، الذي ي�شم هيئة م���ن المترجمين الموظفين. كان المجمع يختار الكتب 
للترجمة، وتو�شع فيه بع�س القواعد والمبادئ، وتنتج المراجعات النقدية للعمل المنجز. وقد �شارك اأي�شًا 

في تدريب المترجمين الم�شتقبليين. 
وقد اأن�شاأت الأكاديمية مدر�شة لغات كان المتخرجون فيها غالبًا ما ي�شبحون مترجمين ر�شميين. كان 
ال�شتراط العام في ذلك الوقت هو اأن يكون المترجم قادرًا على الترجمة من ثالث لغات في الأقل: الالتينية 
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والألمانية والفرن�شية. كان بع�س الطالب تر�شلهم الأكاديمية لدرا�شة )اللغات والعلوم( في الخارج. وكانت 
المتحان���ات تجرى لتقيي���م الأداء المهني للمترجمين. حاول���ت الأكاديمية اأي�شًا اأن تحف���ز اهتمام العامة 
بالترجم���ة. فف���ي عام 1748، اأعلن رئي�شها عن اأمر من القي�شرة اإليزابيث بزيادة ترجمة الكتب الالدينية 
)العلماني���ة(. فيم���ا بعد، ن�شر مكتب محفوظات الأكاديمية  نداء اإلى النبالء والأ�شخا�س من مراتب اأخرى 

كي ينتجوا الترجمات. في اأثناء هذه الحقبة بداأ المترجمون يتلقون مكافاآت مقابل عملهم. 
ف���ي عام 1768، اأُن�شئ���ت جمعية ترجمة الكتب الأجنبية ب� )114(ع�ش���وًا؛ كان بينهم �شخ�شيات بارزة 
مثل تردياكوف�شكي و�شوماروكوف ورادي�شت�شيف. وجدت الجمعية لمدة اأربعة ع�شرة عامًا، واأنتجت ترجمات 

اأدبية كثيرة؛ وحفزت اأي�شًا النقا�شات حول الم�شكالت النظرية للترجمة. 
كان البعد الثاني لهذه المرحلة الجديدة من ن�شاط الترجمة ينطوي على تغير في �شروط اختيار الكتب 
التي �شتترجم. في منعطف القرن، بداأت ترجمات الموؤلفين الكال�شيكيين تلحق بعدد كبير من الكتب ذات 
الطبيع���ة البراغماتي���ة؛ فقد كانت ه���ذه مطلوبة لدعم ع�ش���ر الإ�شالح. وقد ترافقت ال�شي���رورة بتغير في 
لغ���ات الم�شدر، )في ذلك الوقت فق���دت الن�شو�س البولندية �شعبيتها وانتقل التركيز تدريجيًا اإلى اللغات 

الأوروبية الحديثة اأ�شا�شًا: الفرن�شية والألمانية والإنكليزية(. 
فق���دت الترجم���ات التقنية موقعها الب���ارز لحقًا وباتت الترجم���ات الأدبية تحتل مكانه���ا. لقد حفزت 
الإ�شالح���ات الجتماعي���ة الحي���اة الثقافية، ولم يك���ن الأدب المحلي بع���د في مرحلة يمكنه فيه���ا اأن يلبي 
الحاجات الثقافية للمجتمع الرو�شي. فكان المتوقع من الترجمات الأدبية اأن تمالأ الفجوة  وتلبي الحاجات 
الجتماعي���ة والثقافية المهمة. كان المترجم���ون يعّدون عملهم خدمة لبلدهم، وعبروا عن هذا الإيمان في 
توطئ���ات ومقدم���ات ترجماتهم؛ فقد كانوا يوؤمنون ب���اأن ر�شالتهم هي تنوير وتثقيف اأبن���اء بلدهم، واإر�شاء 
المعايير الأخالقية واإبداع اأدب رو�شي جديد. منذ ذاك الوقت ف�شاعدًا كانت الترجمات الأدبية تتمتع على 

الدوام بمكانة عالية في الثقافة الرو�شية. 
�ش���ّكل هذا الوعي الجديد لالأهمية الجتماعية للترجمة والمترجمي���ن، ال�شمة المميزة الثالثة للحقبة. 
ف���ي ذل���ك الوقت كانت الترجم���ة تعدُّ نوعًا م���ن الكتابة الإبداعية، لي����س اأقل جدارة بالحت���رام من الأدب 
الأ�شل���ي. وكان المترج���م يعدُّ مناف�شًا لموؤلف الن�س الم�شدر، اإذ كان الن�س المترجم يتوقع منه اأن يطمح 

اإلى م�شتويات اأرقى بل حتى اإلى تجاوز الن�س الم�شدر من ناحية الجودة الفنية. 
�شه���د الق���رن الثامن ع�ش���ر اأي�شًا بروز ترجمة ال�شعر ف���ي رو�شيا، التي تطورت لحق���ًا اإلى ن�شاط يتمتع 
بدرج���ة عالي���ة من الحت���رام. اإن تردياكوف�شكي، ف���ي �شبيل المثال، ق���د �شنع �شهرته م���ن ترجمته لكتاب 
رحل���ة اإل���ى جزي���رة الحب من تاألي���ف ب. تالمان، التي ت�شمنت اأ�شعارًا كثي���رة ترجمت على نحو ناجح وفق 
القافي���ة الرو�شية. وكانت اأقل �شهرة لكنها لي�شت اأقل جدارة بالمالحظة ترجمة اأ. كانتيمير لكتاب هورا�س 
بعن���وان الر�شائ���ل الإنجيلية ومقطوعات �شعرية اأخرى من الالتينية والفرن�شية. وكانت كثيرة ومنوعة على 
نح���و خا�س ترجم���ات لومونو�شوف من الالتينية والألماني���ة والفرن�شية واليونانية، الت���ي اأظهر فيها مهارة 
ملحوظ���ة ف���ي كل من ال�شعر المقف���ى وال�شعر الحر. فقد اأول���ى اهتمامًا كثيرًا باإعادة اإنت���اج نظام القوافي 
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للن�س الم�شدر، م�شتخدمًا اأ�شكاًل مختلفة من بحر كوريه وبحر اليامب ]العميق[ لنقل البحر الألك�شاندري 
لمالح���م الفرن�شي���ة، والبحر �شدا�شي التفعيل���ة للتراجيديات اليونانية. ولما كان ال�شع���ر الرو�شي في ذلك 
الوق���ت لي����س على درجة عالية من التطور، وكان ل يزال قائمًا على توزيع المقاطع، فقد �شاعدت تجديدات 

لومونو�شوف في اإغنائه وفي اإن�شاء اأ�شكال وتقاليد جديدة في اأجنا�س ال�شعر الرو�شي وبحوره. 

القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين:
يمك���ن و�شف القرن التا�شع ع�شر باأنه الع�شر الذهب���ي للترجمة الرو�شية. فاإذا كان الع�شر ال�شابق قد 

جعل الترجمة ن�شاطًا احترافيًا، فاإن القرن التا�شع ع�شر قد رفع هذا الن�شاط اإلى م�شتوى الفن الراقي. 
بداأت مدر�شة الترجمة الرو�شية الجديدة تت�شكل بف�شل الإ�شهامات المهمة ل�شخ�شيات بارزة كالموؤرخ 
نيكولي كارامزين وال�شاعر ڤا�شيلي جوكوڤ�شكي. في نهاية القرن الثامن ع�شر وبداية القرن التا�شع ع�شر، 
ن�شر كارامزين ترجمات كثيرة في ب�شع دوريات. فقد كان يرى الترجمة اأداة فعالة لتح�شين اأ�شلوب الكاتب 
اإ�شاف���ة اإل���ى كونها م�شدرًا ل يقدر بثمن للمعلومات، توؤّدى بدافع الف�ش���ول، لإثبات وقائع تاريخية، وت�شلية 
الن�ش���اء، وتاأمين المواد من اأجل المجالت الجدي���دة، اأو لتعريف القراء الرو�س بالكتب التي لم ت�شبح بعد 

معروفة جيدًا.
 لقد غطى ن�شاط كارامزين الترجمي طيفًا وا�شعًا من الأجنا�س الأدبية واللغات: ترجم اأعمال الموؤلفين 
الكال�شيكيي���ن والمعا�شرين من اليونانية والفرن�شي���ة والالتينية والألمانية والإيطالي���ة والإنكليزية وبع�س 

اللغات ال�شرقية. 
اأ�ش���ار بو�شكي���ن اإلى جوكوڤ�شكي بو�شفه »عبق���ري الترجمة«.  كان جوكوف�شكي �شاع���رًا رو�شيًا موهوبًا، 
لك���ن الترجمات كانت تمثل جزءًا مهمًا من نتاجه. فقد ترجم من الإنكليزية والفرن�شية والرو�شية القديمة 
والالتيني���ة واليوناني���ة. وبف�شل���ه، اكت�ش���ب القراء الرو����س قدرة الطالع عل���ى اأعمال كثي���رة ل�شيلر وغوته 
وبايرون ووالتر �شكوت وعمالقة الأدب العالمي الآخرين. لقد كان مجال ن�شاطه الترجمي الإبداعي مذهاًل، 
ي�شمل، بين اأ�شياء اأخرى، ترجمة الق�ش�س الخرافية من تاأليف �شارل بيرو والأخوين غريم، وترجمة كاملة 
لأودي�ش���ة هوميرو����س وترجمة للملحمة الرو�شي���ة القديمة حكاية م�شي���ف اإيغ���ور. اإن جوكوف�شكي هو اأحد 

الأ�شماء الرائدة في تاريخ الترجمة في رو�شيا. 
اإن جوكوڤ�شك���ي، مثل كارامزين، ق���د دافع عن الترجمة الحرة، التي توؤدي في بع�س الأحيان اإلى اإعادة 
ال�شياغ���ة اأو حتى اإلى ق�شة جديدة عن مو�شوع الن����س الم�شدر. فقد كان في بع�س الأحيان ينقل الإطار 
المكان���ي اإلى رو�شيا، ويعطي �شخ�شيات الن�س الم�شدر اأ�شماء رو�شية، وهلّم جرا. ومع ذلك، فاإن موهبته 
البارزة قد مّكنته من اإعادة اإنتاج الأ�شلوب والإيقاع ولحن ال�شعر الأ�شلي، وكانت اأف�شل ترجماته اأمينة على 

نحو ملحوظ لم�شادرها. اإن مدر�شة الترجمة الرو�شية تدين بالكثير اإلى تركة جوكوڤ�شكي. 
كانت ممار�شة الت�شرف بحرية بالن�س الم�شدر اأي�شًا خا�شية مميزة لترجمات النثر في تلك الحقبة؛ 
فق���د كان اإيرين���ارخ ڤدن�شكي، وهو مترجم موهوب و�شعب���ي جدًا لروايات كثيرة م���ن تاأليف ت�شارلز ديكنز 
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ووليام ميكبي�س ثاكراي، ي�شيف، اأنموذجيًا، ب�شع �شفحات ل عالقة لها بالن�س الم�شدر. في ترجمة رواية 
ديفيد كوبرفيلد، من اأعمال ديكنز، في �شبيل المثال، اأدخل ن�شو�شه الخا�شة في نهاية الف�شل الثاني، وفي 
بداي���ة الف�ش���ل ال�شاد�س، وفي بع�س اأجزاء اأخرى من الرواية. وقد �شّوغ مث���ل هذه الإ�شهامات بالرغبة في 
اإمت���اع القارئ، زاعمًا اأن المترجم يمتلك الحق في اأن يعيد خلق روح الن�س الم�شدر بحرية، لإعطاء حياة 

جديدة لأفكار الموؤلف في و�شع جديد، »تحت �شماء جديدة«، على حد تعبيره. 
لقد اأّدى األك�شاندر بو�شكين وميخائيل ليرمنتوف، ال�شاعران الرو�شيان العظيمان، اأي�شًا دورًا كبيرًا في 
تاري���خ الترجم���ة في رو�شيا. على الرغم من اأن الترجمات احتلت مكان���ًا متوا�شعًا ن�شبيًا في �شعرهما، فقد 
قدما اإ�شهامات لفتة في تح�شين الترجمة الأدبية في رو�شيا، وقد نجحا في اإعادة �شياغاتهما ومحاكياتهما 
ال�شعري���ة ف���ي اإعادة اإنتاج اأهم �شم���ات ال�شعر الأجنبي، وقبل كل �شيء، فقد كان���ت ترجماتهما اأعماًل فنية 
ف���ي حد ذاتها، ولي�شت ب���اأي �شكل من الأ�شكال اأدنى من روائعهما الأ�شلي���ة. هذه الترجمات الحرة خدمت 
كاأنم���وذج لأج���ل المترجمي���ن الآخرين، واأر�ش���ت مبداأً مهم���ًا، وهو اأن الترجم���ة الأدبية الجي���دة ينبغي اأن 
تك���ون ج���زءًا ل يتجزاأ من الأدب القومي ف���ي اللغة الهدف. اإن الدور الذي لعب���ه بو�شكين في تطور مدر�شة 
الترجم���ة الرو�شية ي�شتح���ق ت�شديدًا خا�شًا؛ فق���د اأظهر على ال���دوام اهتمامًا كبيرًا بم�ش���كالت الترجمة، 
وكان���ت تحليالت���ه النقدية للترجم���ات اأنموذجية ومحر�شة عل���ى التفكير. ولقد �شدد عل���ى اأهمية الختيار 
الأولي لالأعمال الأدبية المراد ترجمتها. اإن اإلحاحه على الأمانة للن�س الم�شدر، مقرونة بالجودة العالية 
وتعبيري���ة الأ�شلوب الأدبي للمترجم، كان موؤثرًا اإيجابيًا في اأف�شل المترجمين الرو�س، في القرنين التا�شع 

ع�شر والع�شرين. 
على الرغم من اأن معظم المترجمين في اأثناء هذه الحقبة دافعوا عن الترجمة الحرة ومار�شوها، فقد 
األّح���ت قلة منهم عل���ى الأمانة التامة للن�س الم�شدر، وعلى الحرفي���ة literalism حتى اإلى درجة الإ�شرار 
بالمعن���ى والو�شوح. كان بينهم اأدباء بارزون مث���ل ب.اأ.ڤيازم�شكي، ن.ي.غنديت�س واأ.اأ.فت، وكلهم ترجموا 
من عدد من اللغات المختلفة.  ومع ذلك،  فاإنهم لم يمار�شوا دائمًا ما كانوا يب�شرون به. في بع�س الأحيان، 

كان الحد�س الفني للمترجم وموهبته يخترقان حاجز الحرفية. 
 اإن ترجم���ات ڤيازم�شكي لأعمال بنجامين كون�شتان���ت واآدم ميكيڤيت�س في �شبيل المثال، لم تكن خالية 
من القيمة الأدبية، وترجمات غنديت�س، ول �شيما ترجمة الإلياذة لهوميرو�س، قد ثّمنها بو�شكين عاليًا. اإن 
َحرفي���ة فت المتطرفة قد اأثرت عل���ى نحو عك�شي في جودة معظم ترجماته، لكنه كان يجترح حلوًل ناجحة 

في بع�س الأحيان. 
كان���ت الترجم���ة الحرة تمار�س في بع�س الأحيان كو�شيلة لتعزيز الأف���كار الديموقراطية، التي لم تفلت 
من الرقابة الر�شمية في الأعمال الأ�شلية. اإن مترجمين اأمثال ف.كوروت�شكين ود. مينايف وم. ميخائيلوف، 
بي���ن اآخري���ن، قد اأنجزوا ذلك باختيار الن�شو�س الم�شدر المنا�شب���ة و/ اأو باإدخال التغييرات الدقيقة في 
الترجمة التي اأحدثت الروابط مع ال�شياق الرو�شي. اإبان هذه الحقبة، اإذًا، اأ�شبح ا�شتعمال الترجمة كناقل 

للتمرد جزءًا من التراث الرو�شي. 
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الحقبة ال�سوڤييتية:  
�شه���دت الأع���وام التالية لث���ورة اأكتوبر 1917 ف���ورة جديدة في ن�ش���اط الترجمة. بمب���ادرة من مك�شيم 
غورك���ي، اأن�شئ���ت دار ن�شر به���دف طموح هو ن�شر الترجم���ات الجديدة اأو المنقحة ل���كل المنجزات الأدبية 
الكب���رى ف���ي الغرب وال�شرق. على الرغم م���ن ال�شعوبات العملية والإدارية الهائل���ة، نجحت هذه المنظمة 
ف���ي اأن تن�شر ف���ي العقدين التاليين اأو اأكثر ترجم���ات لأعمال موؤلفين عظماء مثل بل���زاك، اأناتول فران�س، 

�شتندال، هاينه، �شيلر، بايرون، ديكنز، برنارد �شو، مارك توين واآخرين كثيرين. 
اإن ع���ددًا كبي���رًا م���ن الترجمات قد ن�شرته���ا اأي�شًا مطابع قومي���ة ومحلية اأخرى ف���ي ثالثينيات القرن 
الع�شرين والعقود التالية. لقد �شارك اأف�شل علماء ومترجمي البلد في هذا العمل، رافعين فن الترجمة اإلى 
م�شتوى جديد من الكمال. واأ�شبح مترجمون موهوبون كثيرون، معروفين ومحترمين في التحاد ال�شوفييتي 
وفي الخارج اأثناء هذه الحقبة؛ اإذ كانوا ي�شمون م. لوزين�شكي، ت. �شت�شبكينا كوبرنيك، �س. مار�شاك، ن. 

لوبيموف، اإ. كال�شنيكوفا، ن. داروز�س واآخرين كثيرين. 
اإن حقيق���ة اأن التح���اد ال�شوفييت���ي كان دولة متع���ددة القوميات، قد اأ�شهمت في الطل���ب المتزايد على 
الترجم���ة. لق���د كان مجال الترجمة بين الآداب القومية موؤثرًا على نحو خا����س. فقد اأ�شبح القراء الرو�س 
مطلعي���ن على المالح���م العظيمة من جورجيا واأرميني���ا واأوزبك�شتان وكازاخ�شت���ان واآذربيجان وفي اأمكنة 
اأخرى. لقد اأُنجز الكثير في هذا الحقل �شعراٌء وكتاٌب رو�س بارزون اأمثال ليف غينزبورغ وبوري�س با�شترناك 

ونيكولي تيخونوف. 
اإن انفج���ار المعلوم���ات في الن�شف الثاني من الق���رن الع�شرين، قد اأعطى زخم���ًا هائاًل للترجمة غير 
الأدبية. كانت غالبية الترجمات في ذلك الوقت هي للمادة الجتماعية وال�شيا�شية والعلمية والتقنية. فكان 
ثم���ة طلب متزايد على المترجمين المحترفين، لك���ن الن�شو�س غير الأدبية ا�شتّمر يترجمها، في كثير من 

الأحيان، غير المحترفين كجزء من عملهم في مجالت اأخرى. 
ه���ذا الزدهار ال���ذي ل مثيل له في ن�ش���اط الترجمة، قد اأدخ���ل اأ�شخا�شًا كثيرين اإل���ى المهنة واأحدث 
تغيي���رات بنيوي���ة وتنظيمية. فقد اأن�شئت �شبكة من خدمات ووكالت واأق�ش���ام الترجمة في مكاتب الحكومة 
والم�شاريع ال�شناعية والتجارية، واأ�شبح مترجمون ومترجمون �شفهيون كثيرون جزءًا من الطاقم الإداري؛ 
وعمل اآخرون بدوام جزئي على نحو حر. وبالنظر اإلى المدى والجودة العالية الإجمالية للترجمات، الأدبية 

والتقنية، فقد ُعدَّ البلد بحق قوة ترجمة عظمى في اأثناء تلك الحقبة. 
اإن الطل���ب الزائد على المترجمين المحترفين قد تمت تلبيته ع���ن طريق موؤ�ش�شات التدريب العديدة. وقد 
اأن�َشاأ عدد من معاهد اللغات الأجنبية اأق�شامًا للترجمة، وكان المترجمون يتدربون اأي�شًا في الجامعات والكليات 
التقنية. وقدمت موؤ�ش�شات تعليمية كثيرة لطالبها دورات في الترجمة اإلى جانب تخ�ش�شهم المهني الرئي�س. 
تلق���ى المترجمون الأدبيون تدريبهم في معهد غوركي الأدبي الذي كان يرعاه اتحاد الكتاب ال�شوفييت. 

كان الت�شديد هنا على الترجمة من لغات الجماعات الإثنية المختلفة لالتحاد ال�شوفييتي. 
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اجتذب هذا الن�شاط الغني والمنوع للترجمة كثيرًا من الهتمام والعتراف. كانت دوريات كثيرة تن�شر 
بانتظام ترجمات من لغات مختلفة، بالإ�شافة اإلى التقييمات النقدية لنقاط قوة و�شعف ترجمات معينة. 

الترجمة في الحقبة ما بعد ال�سوفييتية )ت�سعينيات القرن الع�سرين(:
غيرت �شنوات البري�شترويكا جذريًا طبيعة ممار�شة الترجمة على وجه العموم و�شوق الترجمة على وجه 
الخ�شو����س. اإن اإلغ���اء الرقابة قد جعل م���ن الممكن ترجمة كتب كثيرة كانت تع���دُّ ممنوعة بناء على اأ�ش�س 
اأخالقي���ة اأو اآيديولوجي���ة. ولم تعد دور الن�شر تمولها من الدولة، واأفل�س الكثير منها اأو كان عليها اأن تقل�س 
اإنتاجها تقلي�شًا حادًا. لقد اأغرقت ال�شوق بالم�شاريع التجارية الخا�شة، فكانت النتيجة اأن ارتفعت اأ�شعار 
الكتب ارتفاعًا حادًا وهبطت الم�شتويات عمومًا. وانتقل الت�شديد الآن اإلى ترجمة الروايات ال�شعبية والمواد 

البورنوغرافية )الإباحية(. 
كان للو�ش���ع الجديد تاأثيرات اإيجابية و�شلبية في الجان���ب التجاري )البزن�س( من الترجمة. اإن معظم 
الترجم���ات الآن ه���ي من الإنكليزية ويتلق���ى المترجمون مكافاآت اأف�شل. وقد �شجع���ت الأجور الأعلى كثيرًا 
م���ن غير المحترفين عل���ى اأن يدلوا بدلئهم في الترجمة، وهذا اأنتج  طبيعيًا ع���ددًا كبيرًا من الكتب �شيئة 
الترجم���ة. فقد كان النا�شرون الجدد يحددون تواريخ �شارمة ج���دًا لت�شويق الترجمات؛ لم يعودوا مهتمين 

بالنوع من الجهد الطويل وال�شاق الذي يمكن اأن ينتج تحفة )اأدبية(. 
كان ثمة اأي�شًا طلب كبير على المترجمين ال�شفهيين الإنكليز والألمان، وكثيرون منهم كانوا يك�شبون ماًل 
وفيرًا من العمل لدى ال�شركات الوطنية اأو الأجنبية، اأو الم�شاريع الم�شتركة. في المقابل، يجد المترجمون 
م���ن لغ���ات اأخرى غالبًا من ال�شعب اأن يك�شبوا عي�شهم، فق���د تعثرت  على وجه خا�س اللغات ذات النت�شار 

المحدود، والمترجمون الموظفون الذين كانوا �شابقًا يتمتعون بدخل منتظم في دور ن�شر الدولة. 
ت�شلط �شروط ال�شوق الجديدة ال�شوء على غياب الت�شريع المالئم لتنظيم ن�شاطات الترجمة في رو�شيا. 
لق���د كان اتحاد المترجمين الرو�س الموؤ�ش�س حديثًا يبذل ق�شارى جهده لرفع المكانة الجتماعية والمالية 

لأع�شائه واإعادة العتبار اإلى  الترجمة في رو�شيا. 

نظرية الترجمة في رو�سيا:  
كانت الترجمة، كجانب مهم من ثقافة الأمة، مو�شوعًا للنقا�س ال�علمي في رو�شيا طوال تاريخها الطويل. 
مع ذلك، حتى الن�شف الثاني من القرن الع�شرين لم تكن الأفكار المحفزة للتفكير، لكن المو�شوعية غالبًا 
للنق���اد والموؤلفي���ن واأع�شاء المهنة قد ا�شتكمل���ت بمحاولت لتطوير نظرية متما�شك���ة للترجمة. منذ ذلك 

الوقت، كان م�شتوى النمو في ن�شاط الترجمة توازيه من�شورات عدة في الجوانب النظرية للترجمة. 
اإن اأبح���اث الترجمة في رو�شي���ا تن�شاأ عن مدار�س الفكر المختلفة، وتعك����س مجالت اهتمام وتعبر عن 
روؤى مت�ش���ادة. ومع ذلك، يمك���ن تمييز بع�س ال�شمات الم�شتركة لتعريف ما يمك���ن و�شفها باأنها المدر�شة 

الرو�شية لنظرية الترجمة. 
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تق���وم نظرية الترجمة الرو�شية اإلى حد كبير على افترا�س اأن الترجمة ظاهرة يمكن درا�شتها وو�شفها 
بطريق���ة مو�شوعي���ة ومت�شق���ة، با�شتخ���دام المناهج المختلف���ة للر�شد والتحلي���ل. اإن �شي���رورة �شنع قرار 
المترج���م ق���د تبدو ذاتية وحد�شية، لكنه���ا محكومة مطلقًا بالأنماط اللغوي���ة والمعرفية في لغات الم�شدر 
واله���دف. يتوق���ع من نظري���ة الترجمة اأن تكون و�شفي���ة بالدرجة الأول���ى، ومهمتها اأن تدر����س وقائع قابلة 
للر�شد، وتكت�شف ال�شمات المنتظمة ل�شيرورة الترجمة الم�شتركة بين معظم اأعمال الترجمة الأكثر فردية. 
ل يمكن التو�شل اإلى ا�شتنتاجات بخ�شو�س ما ينبغي اأن تكون اإل بعد اكت�شاف ما هي الترجمة فعاًل. لذلك، 
يج���ب اأن يقوم التعمي���م النظري على الوقائع اأكثر مم���ا يقوم على التاأمل الذات���ي. المنهج الرئي�س للبحث 
ال���ذي ي�شتخدمه منظرو الترجمة الرو�س هو التحليل المقارن لن�شو����س الم�شدر والهدف، بالإ�شافة اإلى 

الدرا�شات التجريبية المختلفة لعمل الترجمة الفعلي. 
ذ اإلى حد كبير �شمن اإطار لغوي. يرى معظم الباحثين النظرية  اإن ال�شتق�شاء النظري للترجمة ُينفَّ
الأل�شني���ة للترجم���ة فرع���ًا مهمًا من العل���وم اللغوية، بالت���وازي مع الأل�شني���ة العامة والأل�شني���ة المقارنة 
والأل�شني���ة النف�شي���ة والأل�شنية الجتماعي���ة والأل�شنية الن�شي���ة والميادين الأخرى للبح���ث اللغوي. هذا 
المفه���وم العري�س لالأل�شنية الماكروية يجعل من الممك���ن ا�شتخدام، على نحو مو�ّشع، المناهج الأل�شنية 
لو�ش���ف الجوان���ب ال�شكلية والدللي���ة والمعرفي���ة للترجمة. اإن معظ���م منظري الترجمة ف���ي رو�شيا هم 
األ�شني���ون محترفون اإ�شافة اإل���ى كونهم مترجمين ممار�شين. وهذا ي�شاعد ف���ي الحفاظ على �شلة وثيقة 

بين النظرية والتطبيق. 
ينفذ فقهاء الترجمة في رو�شيا طيفًا عري�شًا من ال�شتق�شاءات التي ت�شمل كل جوانب �شيرورة الترجمة 
وكل العوام���ل الت���ي يعتقد اأنها توؤثر فيها. اإنهم يحاولون اأن يعالج���وا الجوانب العامة لالت�شال بين اللغات. 
اأبع���اده الأل�شنية والمعرفية وال�شايكولوجية� اإ�شافة اإل���ى الم�شكالت المرتبطة بالترجمة من لغة بعينها اإلى 
اأخ���رى. ويولى اهتمام كبير لمفه���وم التكافوؤ في الترجمة، وللجوانب البراغماتي���ة )التداولية( والأ�شلوبية 
للترجم���ة، ولمختلف نماذج �شي���رورة الترجمة ومكونات الن�س ذات المعنى الت���ي ت�شتبدل بعنا�شر مكافئة 
ف���ي الن����س الهدف. ت�شتق�ش���ى م�شكالت الترجمة من خ���الل تحليل الترجمة من وبين اللغ���ات الإنكليزية 
والألماني���ة والفرن�شي���ة والإيطالية والإ�شباني���ة والرو�شية ولغات اأخرى. الفكرة ه���ي اأن مثل هذه الدرا�شات 
المعقدة لن�شاط الترجمة �شتمّكن الفقهاء في نهاية المطاف من اأن يعمموا من مكت�شفاتهم ويطوروا اإطارًا 

قاباًل للحياة يمكنه اأن ي�شتوعب نظرية عامة للترجمة. 
ولي�ش���ت ذات اأهمية �شئيل���ة، واقعة اأن درا�شات الترجمة في رو�شيا ت�ش���م كل اأنماط الترجمة. اإذ يولى 
اهتم���ام كثير بو�شف الجوانب المختلفة للترجمة غير الأدبية، الكتابية وال�شفهية، مع ت�شديد على الأنماط 
ال�شيا�شية والتقنية والتجارية والأنماط المماثلة من الترجمة. اإن الأبحاث في حقل الترجمة الأدبية تدر�س 

كاًل من �شماتها اللغوية والفنية. 
لق���د احتفظت درا�ش���ات الترجمة في رو�شي���ا على الدوام ب�ش���الت وثيقة بالتدري���ب العملي لمترجمي 
الم�شتقب���ل والمترجمي���ن ال�شفهيي���ن. فقد �شجعت اأنماط معين���ة من البحث غالبًا عن طري���ق الحاجة اإلى 
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تطوير مناهج ومقررات تدريب فعالة. ت�شتخدم موؤ�ش�شات التدريب نتائج الأبحاث النظرية لختيار تقنيات 
التدري�س المالئمة وت�شمين دورات في نظرية الترجمة وممار�شتها في مناهجها الدرا�شية. 

اأعالم الترجمة:
لومونو�سوف، ميخائيل فا�سيلييفيت�س )1765-1711 (: 

عالم وموؤرخ و�شاعر رو�شي بارز، موؤ�ش�س جامعة مو�شكو. كان حقل ن�شاطه وا�شعًا على نحو مده�س. فقد 
قدم اإ�شهامات ملحوظة في الفيزياء والكيمياء والميتالورجيا ]علم المعادن[ وفروع كثيرة اأخرى من العلم. 
بالإ�شاف���ة اإل���ى ذلك، فقد كان مفيدًا في و�ش���ع اأ�ش�س اللغة الأدبية الرو�شية، وكان مربي���ًا وفيل�شوفًا وكاتبًا 
م�شرحي���ًا ب���ارزًا. اإن الترجمة، ول �شيما ترجم���ة ال�شعر، احتلت حيزًا لي�س �شغيرًا بي���ن اإنجازاته العديدة. 
فق���د ترجم ع���ددًا كبيرًا من الن�شو����س ال�شعرية عن الالتينية، كم���ا عن الألمانية والفرن�شي���ة واليونانية، 
اأبرزه���ا  الأنا�شي���د لهورا�س، والإلياذة لهوميرو�س والإني���اذة لفرجيل. كان لومونو�شوف م�شلحًا كبيرًا للغة 
ة والإيقاعية. ولقد فعل الكثير لتحفيز الترجمة في رو�شيا: ف�شارك  ال�شعرية الرو�شية، مو�شعًا قدرتها القافيَّ
ف���ي المجمع الرو�شي، اأول منظمة مهني���ة للمترجمين، ون�شح بكتب للترجمة وكتب مراجعات نقدية. لعبت 
ن�شاطاته المتنوعة في الحقل وكتاباته حول دور ومناهج الترجمة دورًا كبيرًا في تعزيز المكانة الجتماعية 

للمترجمين في رو�شيا. 
مك�سيم اليوناني )ال�سم الم�ستعار لميخائيل تريفولي�س،1475 – 1556(:

كات���ب ديني مثي���ر للجدل، ومترجم غزي���ر الإنتاج. تعلم ف���ي اإيطاليا واليونان، وذه���ب اإلى مو�شكو في 
1518 بدع���وة من با�شيل الثالث للعم���ل على ترجمات الكتب والن�شو�س الديني���ة فاأنتج بالنتيجة ترجمات 

جدي���دة كثيرة، و�شح���ح ن�شو�شًا مترجمة �شابق���ًا. م�شاركته الن�شط���ة في �شراعات رو�شي���ا الآيديولوجية 
وال�شيا�شية جلبت له الإدانة من الكني�شة، واأم�شى �شنوات كثيرة في المنفى. ذيل مك�شيم ترجماته على نحو 
ثقي���ل بالتعليقات الالهوتية والفل�شفية. لقد ت�شمنت كتاباته تاأمالت كثيرة حول ما يكّون الترجمة الجيدة؛ 
كان الأه���م ف���ي هذا الجانب هو تعليقه عل���ى ترجمته ل�شفر المزامير التف�شي���ري التي و�شع لها عنوانًا هو 
ر�شال���ة اإل���ى الأمي���ر المجيد با�شيل. كانت تاأمالت مك�شيم حول اللغ���ة، ول �شيما النحو، مهمة اأي�شًا لتطور 
الفيلولوجيا في رو�شيا. اإنه موؤلف القامو�س اليوناني � ال�شالفوني بعنوان اأ�شماء مف�شرة بالترتيب الهجائي. 

 :)1768 - تردياكوف�سكي، فا�سيلي كيريلوفيت�س )1703 
كات���ب ومترج���م رو�شي. في ع���ام 1730، ن�شر ترجمت���ه لكتاب ب. تالم���ان بعنوان )رحل���ة اإلى جزيرة 
الح���ب(، التي األحقه���ا بعدد من ق�شائد الحب من تاأليفه. وقد كتبت كل م���ن الترجمة والق�شائد باأ�شلوب 
مب�ش���ط اأك�شب���ه اعترافًا كثيرًا. في عام 1732، اأ�شب���ح مترجمًا موظفًا في اأكاديمية العل���م الرو�شية، واأول 
مترج���م رو�شي يك�شب عي�شه بالعمل المهني المنتظ���م. كان تردياكوف�شكي م�شلحًا لنظام ال�شعر الرو�شي: 
اأدخ���ل النظ���ام المقطعي اللحني الذي كان له  تاأثير كبير في التطور الالحق لل�شعر الرو�شي. وكان اأول من 
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ا�شتخ���دم البحر ال�شدا�ش���ي الرو�شي، الذي تبناه فيما بعد مترجمون ب���ارزون مثل غنيديت�س وجوكوڤ�شكي. 
كان بي���ن اأهم اأعماله ترجماته لكتاب الفن ال�شعري )1752( م���ن تاأليف بوالو وكتاب مغامرات تيليماك 

)1766( من تاأليف فينيلون. 
كان تردياكوف�شك���ي اأول مترج���م رو�ش���ي يولي اهتمامًا خا�ش���ًا للجوانب النظري���ة للترجمة. فقد ناق�س 
ق�شاي���ا كثيرة مثي���رة لالهتمام، كالم�شكالت الأ�شلوبي���ة، واأنماط الترجمة وتاأثير لغ���ة الهدف في �شيرورة 

الترجمة، بين ق�شايا اأخرى. 
  :)1852 - جوكوڤ�سكي، فا�سيلي اأندرييفيت�س )1783 

�شاع���ر ومترجم رو�شي. تعلم في مدر�شة داخلية اأر�شتوقراطية، والتحق بالجي�س الرو�شي في حرب 
1812 �شد نابليون، وعين فيما بعد معلمًا خا�شًا لبن القي�شر. تمتع �شعر جوكوڤ�شكي العاطفي ب�شعبية 
كبيرة، لكنه كان م�شهورًا بالقدر نف�شه من اأجل جودة ترجماته، فقد كانت ناجحة على وجه الخ�شو�س 
ترجمات���ه للموؤلفي���ن الرومانتيكيين: ق�شائده لم تنقل اأ�شلوب وم�شمون وج���و ن�شو�س الم�شدر باأمانة 
فح�ش���ب ب���ل كانت اأي�شًا اأمثل���ة جديرة بالمالحظ���ة على ال�شع���ر الرو�شي بحد ذاته���ا. كان من روائعه 
ترجمات���ه للب���الدات م���ن تاأليف �شيل���ر وغوته، وم�شرحي���ة �شيلر بعن���وان ع���ذراء اأورليان���ز والأودي�شة 
لهوميرو�س وال�شاهنامة للفردو�شي. مع اأنه كان اأمينًا على نحو ملحوظ غالبًا للن�س الموؤلف الم�شدر، 
فق���د داف���ع عن الترجمة الحرة، وراأى المترجم بو�شفه �شاعرًا في ح���د ذاته، يناف�س الموؤلف من حيث 

المتياز ال�شعري. ◘

الم�سدر:

 - Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Edited by Mona Baker
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مترجم �سوري. •

»بليندا: نعم؛ لكن كما تعرف يجب اأن نقدم الخير مقابل ال�شر.
ال�شيدة بروت: قد يكون ذلك خطاأ في الترجمة«.

ال�شير جون فانبرو: الزوجة الم�شتثارة ، الف�شل الأول، الم�شهد الأول. 

الولدة العذراء ومريم العذراء هما -عفوًا للتورية- حبالوان باأهمية رمزية اجتماعية في معظم  اأجزاء 
العالم، اإن لم يكن في كلِّه. و�شواء اأكنت توؤمن بهما اأم ل، فهما بنيتان اجتماعيتان را�شختان، تتكرران بال 
نهاي���ة ف���ي الفن والفكاهة والحياة اليومية واللغة. مع ذلك، فاإن ولدتهم���ا ترجع اإلى خطاأ ب�شيط ن�شبيًا في 

الترجمة. 
يتح���دث العه���د القديم عن )فتاة �شابة( ا�شمها األمى، ولي�س بيثول )عذراء(. ومع ذلك، ترجم العلماء 
ف���ي القرن الثالث قبل الميالد الكلمة العبرية األمى almah اإلى بارثينو�س parthenos في اليونانية. وهكذا 
تحول���ت )الفتاة ال�شابة( في اللغة العبري���ة اإلى )عذراء( في اليونانية - وظلت عذراء منذ ذلك الحين في 

الترجمات، في جميع اأنحاء العالم. وولدت فكرة )الولدة من عذراء(، بف�شل خطاأ في الترجمة. 

الولدة العذراء وال�سروال الداخلي الأحمر
م�سوؤولية المترجم في ت�سكيل روؤيتنا للعالم

�سوزانا اأردو 
•ترجمة: ح�سام الدين خ�سور

�سوزانا اأردو:  فنانة ب�سرية وموؤلفة فازت بجوائز كثيرة.
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الترجم���ة، ف���ي التحليل النهائي، تف�شير اأو تقدي���ر للن�س الم�شدر. اإن اأخط���اء الترجمة وفيرة وموؤلمة 
وقوي���ة، �ش���واء كانت ت�شكل طريقتن���ا في روؤية العالم عبر الكت���اب المقد�س اأم اأناجي���ل ع�شرنا - الأفالم. 
ف���ي فيل���م اأمريكي له مريدون ُكُث���ر، ُتترَجم )�شتح�شل عل���ى اإ�شعار بالف�شل من العمل ف���ي عيد الميالد( 
ب����ِ  )�شتح�شل على �شروال داخل���ي اأحمر في جورب �شانتا كلوز.( يجب اأن يكون مزحة ما تقوله! ل، اأخ�شى 
اأن���ه لي����س كذلك. تحول )الإ�شع���ار بالف�شل( اإلى )�ش���روال داخلي اأحمر( في فيلم اأك�ش���ن �شهير �شاهدته 
ماليين كثيرة من النا�س. بف�شل خطاأ المترجم، يت�شورون البطل في �شروال داخلي اأحمر، ل اأنه �شُي�شَرف 

من عمله في عيد الميالد.
عل���ى الرغم م���ن اأن الفرق بين ال�شرف من العم���ل اأو الح�شول على �شروال داخل���ي اأحمر قد ل يكون 
كبي���رًا تمامًا، مثل الف���رق بين الولدة العذراء والولدة غير العذراء، اإل اأن���ه ل يزال يلحق اأ�شرارًا ج�شيمة 
بالن�س الم�شدر. يو�شح المثالن اأعاله اأخطاًء ب�شيطة ن�شبيًا، اإل اأنها اأخطاء اأ�شا�شية في الترجمة، اأخطاء 
مو�شوعي���ة، لكن الخطاأ ل يغدو خطاأ اإل عندما تدرك���ه. بطريقة اأخرى ت�شبح الأخطاء جزءًا ل يتجزاأ من 
تفكيرن���ا الخطابي الم�شتمر، من لغتنا ومن ث���م نظامنا الثقافي الرمزي. وكما حدث ل� )الولدة العذراء(، 

ل �شك في اأن )ال�شروال الداخلي الأحمر( �شيفعل.
اإن )نق���د الترجم���ة المو�شوعي( هذا، الذي يمكن التحق���ق منه، هو ما تركز علي���ه كاثارينا ري�س. اإنه 
كتاب كال�شيكي رائد في درا�شات الترجمة، في ترجمة كتاب اإيرول ف. روِد�س، الذي ن�شر اأ�شاًل بالألمانية 

عام 1971 بعنوان:
Möglichkeiten and Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kriterien 

für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. )1)

ت�شن���ف ري����س مقولتها ومعاييره���ا المتنوعة ف���ي جزاأين رئي�شين: اإم���كان نقد الترجم���ة وحدود نقد 
الترجمة. يجري تطوير الإمكانات بالتركيز على العالقة بين النقد ون�س اللغة الهدف، والنقد ون�س اللغة 

الم�شدر، والمكونات اللغوية الإ�شافية والمحددات اللغوية.
يق���دم الكت���اب مقولت ومعايي���ر مفيدة عديدة لهيكل���ة التفكير في الق�شية الحيوية ف���ي نقد الترجمة، 
لكنها في الغالب مح�شورة في المراجع والقتبا�شات من الألمانية، وهذا يجعل الكتاب يبدو محدودًا بع�س 
ال�ش���يء. ل توجد اإ�شارة، عل���ى �شبيل المثال، اإلى فر�شية �شابي���ر )Sapir( و ورف )Whorf(، على الرغم 
م���ن اأن الن�شبية اللغوية تطرح اأ�شئلة مهمة حول قابلي���ة الت�شفير للمترجم. الأمثلة التو�شيحية ماأخوذة من 
اللغ���ات الأوروبية الرئي�ش���ة الإنكليزية والفرن�شية والإ�شبانية ]...[ اإلى اأي م���دى ُتَعّد المبادئ المطورة ذات 
�شل���ة باللغ���ات غير الأوروبية؟ يبقى هذا مح���ل ت�شاوؤل. اللغات الأوروبية الرئي�شة، ب���اأي معنى؟ اللغات غير 
الأوروبي���ة، باأي معنى غير اأوروبية؟ تترك هذه الم�شطلحات الغام�شة والزلقة القارئ في حيرة لأن محرر 

الكتاب لم يتناولها. 

1(  اإمكانيات وحدود نقد الترجمة: مقولت ومعايير التقييم ال�شليم للترجمة ال�شليمة.
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اإل اأن الق�شايا التي تركز عليها ري�س حيوية بال �شك. في نقد الترجمة، تبحث عن الموهبة في الكتابة 
والح�شا�شي���ة للغ���ة والت�ش���اق الداخل���ي والتكافوؤ الدلل���ي والبنيوي والديناميك���ي واإعادة الخل���ق الإبداعي 
لالإيح���اءات الثقافي���ة وروح الأ�شل والدقة ف���ي الأ�شلوب والقواع���د واإتقانهما، وال�شتخ���دام ال�شطالحي 

والإخال�س لق�شد الموؤلف الأ�شلي ونوع الن�س.
وهنا نذكر بع�س الجوانب الأ�شا�شية في العملية المعقدة والمركبة على نحٍو ل ي�شدق:

كما ت�شير ري�س، اأن الترجمة عملية تاأويلية، م�شروطة ذاتيًا، ومثلها نقد الترجمة. الترجمة، في التحليل 
النهائ���ي، تف�شي���ر وتاأويل وتقدير للن�س الم�ش���در، ت�شتنتج منه المترجمة وتقراأ في���ه. اإن مثل هذه العملية 
التاأويلي���ة الذاتي���ة تقف اأو تقع في نهاية المط���اف لي�س فقط على المعرفة اللغوي���ة ثنائية الثقافة والمهنية 
والخب���رة والتجرب���ة التي يتمت���ع بها المترجم، فهذه �شروري���ة على نحٍو طبيعي، لكنها لي�ش���ت كافية لإنتاج 
ترجم���ة مقبولة. نظرًا لأن المترجم ي�شفي الن�س الم�شدر في اأثناء العملية التاأويلية للترجمة، ف�شخ�شية 

المترجم وعقليته ومواقفه كلها عوامل حيوية في اللعبة، ويمكنها اأن تخرب الترجمة بطرائق كثيرة.
بالتال���ي، ل يمك���ن ال�شتهان���ة ب�شعف الن����س الم�شدر للمترجم. وم���ن ثم فاإن اختي���ار المترجم ونقد 
الترجم���ة يوؤثران مبا�شرة في تحّول الن�س الم�شدر اإلى الن����س الهدف، من الفتاة ال�شابة األمى اإلى مريم 

العذراء، ومن الإ�شعار بالف�شل اإلى �شروال اأحمر. ◘

الم�سدر:

B. L. Whorf, J.B. Carroll (eds.) Language, Thought and Reality. 
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ملخ�س:
ُح كيَف  اأقّدُم في مقالتي هذه عمَل المترجِم »بامتياٍز« لالأدِب العربيِّ )ديني�س جون�شون ديفيز (، واأو�شِّ
ُم وجهَة  اأنَّ نتاَج���ُه ل يعك����سُ جوان���َب وم�شكالت ترجم���ِة الأدِب العربيِّ اإلى اللُّغ���اِت الغربيِة فقط، ب���ْل ويقدِّ
نظ���ٍر مثيرة لالهتماِم حوَل طبيعِة التَّرجمِة، وكذلَك الأم���ُر حوَل الق�شايا اللُّغويِة والثَّقافيِة. ول�شرِح اأ�شلوِب 
ترجمِت���ِه اأ�شُع في الح�شبان توافَق اأ�شلوبِه مع نظرّيِة )اأنطوان بيرمان(، ونظرّيِة )لورن�س فينوتي(. تجربُة 
)جون�شون ديفيز( هي دليٌل حيٌّ على اإيجابّياِت و�شلبّياِت «العمِل على التَّرجمِة» التي تزيُد من تعقيِد النقا�ِس 

حوَل الهدِف الأخالقيِّ للتَّرجمِة.

كلماٌت مفتاحيٌَّة:
• الأخالُق. • ال�شت�شراُق    الثَّقافيُة    • الق�شايا  العربيُّ   • الأدُب  ُة    الإنجليزيَّ • التَّرجمُة 

ديني�س جون�سون ديفيز:
المترجُم الّرائُد في الأدِب العربيِّ

تاأليف: م�سطفى الطوبي 
•ترجمة: كاتبة وجيه كاتبة 

م�سطفى الطوبي )1968 - ...(: كاتب وباحث جامعي مغربي من جامعة ابن زهر في اأغادير، 
من اأعماله:»مدخل اإلى علم المخطوط«. 
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 مترجمة �سورية، حا�سلة على ماج�ستير في الترجمة ال�سمعب�سرية، جامعة دم�سق، لها العديد من المقالت في مجالت ودوريات الهيئة 
العامة ال�سورية للكتاب، من اأعمالها قيد الطباعة: »مختارات ق�س�سية من ال�سين«.

•
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مقدمة:
ن اأب���َدوا اهتمامًا بالأدِب  )ديني����س جون�شون ديفيز( هو اأكثُر المترجمي���ن الغربييَن اإخال�شًا وثباتًا ممَّ
، وقْد اأنتَج زهاء ثالثي���َن عماًل مترَجمًا، وتاليًا ترَك عالم���اٍت بارزًة في الأدِب  العرب���يِّ المعا�ش���ِر دوَن �شكٍّ
العربيِّ المترَجِم اإلى الإنجليزّيِة، ما اأدى اإلى اعتراِف وتزكيِة النُّقاِد العرِب والأجانِب على حدٍّ �شواَء لعمِلِه. 
ائَد في ع�شِرنا«. و)بيتر كالرك(  - الإنجليزيَّ الرَّ في �شبيِل المثاِل، يعّده )اإدوارد �شعيد( »المترجَم العربيَّ
ُه »رائُد  ِة، ي�شُفُه باأنَّ المترج���ُم والكاتُب والع�شُو في المجل�ِس ال�شت�شاريِّ للمركِز البريطانيِّ للتَّرجمِة الأدبيَّ
ترجم���ِة الأدِب العربيِّ المعا�شِر«. ويكتُب بهذا الخ�شو�ِس المترج���ُم والناقُد البريطانيُّ )جون رودنبيك(: 
»الأدُب العرب���يُّ المعا�ش���ُر مدي���ٌن بامتناٍن هائ���ٍل ل�(ديني�س جون�شون ديفيز( ال���ذي زّوَدُه عملُه كمترجٍم؛ 
بق���ّراَء باللغ���ِة الإنجليزيَِّة من جميع اأ�شقاِع العالِم، ما كان دونه ليح�شل عليهم«. اأحاوُل في هذا المقاِل 
ًة فريدًة في ترجمِة الأدِب العربيِّ المعا�شِر وتحدّياِتِه وم�شكالِته،  اأْن اأوِجَز عمَلُه، واأُظهَر كيَف اأ�شبَح �شخ�شيَّ
، وهو دوٌر ل يتناولُه اإل قّلٌة من  اأكيَد على دوِر المترجِم في ترجمِة الأدِب العربيِّ حّت���ى تاريخ���ِه. لذلك اأودُّ التَّ
، مثل )اإدوارد �شعي���د( و)ريت�شارد جاكيموند(  النُّق���اِد والباحثي���ن المهتمين بهذا المو�شوِع على نح���و عامٍّ
و)ندى تومي�س(، اآخذًا في الح�شبان اأفكاَرُه حوَل ا�شتراتيجّياِت وم�شكالِت التَّرجمِة الأدبّيِة عمومًا، وترجمة 
الأدِب العربيِّ خ�شو�شًا. اأ�شتمدُّ الإلهاَم من بع�ِس نظرّياِت التَّرجمِة التي و�شعْت عامَل التَّرجمِة وغيَرُه من 
الثَّقافاِت في �شلِب اهتماماِتها، األ وهي نظرّيُة )اأنطوان بيرمان(، ونظرّيُة )لورن�س فينوتي(، حيُث يّت�شُل 
ِة )البيرمانية(، ول�شيم���ا فيما يتعلَُّق بمفهوِم  تفكي���ُر )جون�شون ديفيز( على نحو مثيٍر لالهتم���اِم بالنَّظريَّ
ترجم���ِة الثَّقاف���ِة. اإل اأنَّ تفكيَرُه يتيُح لنا طرح اإ�شكاليتها، وا�شتك�ش���اَف نهٍج مختلٍف عن التَّرجمِة الأخالقّيِة 

بعَد ال�شتعماِر.

َعَلٌم مْن اأعالِم التَّرجمِة:
تعِك����سُ م�شيرُة )جون�شون ديفيز( المهنّيُة الجوانَب الفريدَة لترجم���ِة الأدِب العربيِّ الحديِث. اأوًل، 
«، وبذَل ُق�شارى جهدِه ف���ي ذلَك، بداأ هذا  اه����سِ كاَن اأّوَل م���ن اهت���مَّ بترجمِة هذا الإنت���اِج الأدبيِّ »النَّ
الهتم���اُم ف���ي الأربعينياِت من القرِن الع�شرين في هيئِة الإذاعِة البريطانّيِة )بي بي �شي(، حيُث التقى 
بع����سَ الم�شتعربيَن مثل ) نيفيل هاربور( »اأحد الم�شتعربين القالئِل الذين كانوا مهتّمين بالنَّه�شِة 
«. ازداَد هذا الهتماُم عندما انتق���َل )جون�شون ديفيز( اإلى القاهرِة، وبَنى  الّنا�شئ���ِة ف���ي الأدِب العربيِّ
عالق���اِت توا�شٍل مع الأدب���اِء الم�شرييَن وغيِرهم من الُكّتاِب العرِب، على الرغم م���ن اإدراِكِه اأنَّ عمَلُه 
مترجم���ًا كاَن م�شروع���ًا محفوفًا بالمخاطِر، ل ب���ل محكومًا عليِه بالإخفاِق لأّنُه، ح�ش���َب قولِه، قليٌل من 
الُق���ّراِء الناطقي���َن باللُّغِة الإنجليزيِة والمترجميَن الغربييَن كانوا يب���دون اهتمامًا بهذا الأدِب. يبدو اأنَّ 

خ�شيَة توؤّكُد هذِه الفكرَة.  تجربَتُه ال�شَّ
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رّكزْت اأعماُل ترجمِة )جون�شون ديفيز( الأولى على مجموعٍة من الق�ش�سِ الق�شيرِة ل�)محمود تيمور(، 
وُن�شرْت ثمرُة هذا العمِل في القاهرِة عاَم 1946 اأو 1947. مع ذلَك، فاإنَّ تاأكيَد ت�شنيِفِه مترجمًا اأدبيًا من 
خ���الِل ن�ش���ِر ترجمٍة ثانيٍة لْم يكن �شه���اًل كما كاَن يعتقُد. كاَن علي���ِه اأن ينتظَر اأكثَر م���ن ع�شرين عامًا قبَل 
اأْن ُتكاَف���اأ جه���ودُه، حيُث اأُ�شدرْت ترجمٌة لمجموعِة ق�ش�سٍ ق�شيرٍة  لُكّت���اٍب عرب في جامعِة )اأوك�شفورد( 
ع���اَم 1967 تحَت عنواِن: )الق�ش�ُس العربّيُة الق�شي���رُة الحديثُة( وتاليًا، فاإنَّ تجربَة هذا المترجِم تعك�ُس 
، األ وهي ن�شُر التَّرجمِة، فلو كانت ا�شتجاباُت النا�شريَن  اإحدى الم�شكالِت الرئي�شِة في ترجمِة الأدِب العربيِّ

اأكيِد ترجَم العديَد من الأعماِل. لطلباتِه اأكثَر تجاوبًا لكاَن بالتَّ
 اإّن حقيق���َة انتظ���اِرِه لأكثَر من ع�شريَن عامًا قبَل ن�شِر ترجمتِه الثانيِة ُتظهُر مدى العتماِد على التَّرويِج 
. يكتُب )بيت���ر كالرك( عن اأعمال )جون�شون ديفيز(: »لطاَلم���ا كاَن ترويُجُه  له���ذا العم���ِل وتعزيِزِه الّلغويِّ
ل���الأدِب العرب���يِّ باللغ���ِة الإنجليزي���ِة كفاح���اً �شاّق���اً«. ل���م يتمكْن هذا المترج���ُم من اإيجاِد ح���لٍّ موؤقٍت لهذِه 
الم�شكلِة اإّل في �شبعينياِت القرِن الع�شريِن، اإْذ تقّلَد من�شَب مديٍر ل�)�شل�شلِة الأدباِء العرِب(، التي اأن�شاأتها  
َر العامَّ وقد  داُر الن�شِر )هينمان( للتَّرويِج لالأدِب العربيِّ المترَجِم: » كاَن (ديني�س جون�شون ديفيز( المحرِّ
ِة«  اأنتَج بالفعل معظَم الّترجماِت. اإل اأنَّ هذه ال�شل�شلَة لم تتوافْق مع النَّجاِح التِّجاريِّ لل�شل�شلِة الأفريقيَّ
�شابقًا، كانِت الأعماُل العربيُة ُتدرُج في )�شل�شلِة الكّتاِب الأفريقييَن(، فقد ُترجم اإلى الإنجليزيِة للعديِد من 
ودانيِّ )الطيب �شالح(، والكاتِب  خ�شي���اِت المهّمِة في الأدِب الّناطِق بالعربّيِة والفرن�شّيِة، كالأديِب ال�شُّ ال�شَّ
ر�شِة لالأدِب العربيِّ يثبُت  المغربيِّ )اإدري�س ال�شرايبي(. مّما ل �شَك فيِه اأنَّ اإن�شاَء المجموعِة الجديدِة المكَّ
تغييرًا في المواقِف تجاَه هذا الإنتاِج اإبان فترِة اإنهاِء ال�شتعماِر، وهو نوٌع من التَّطوِر، ويمكُن اأن نعدَّ العمَل 
ال���ذي اأنجَزُه )جون�شون ديفيز( عماًل �شّباقًا. مع ذلَك، وكم���ا ذكَر )كالرك( �شابقًا باأنُه �شتكوُن حياُة هذِه 
�شِر الغربّيِة بما فيها دوُر الن�شِر الإنجليزّيِة، الّترجمَة الإنجليزّيَة  المجموعِة ق�شيرًة جّدًا، فلْم تاأخذ دور النَّ
لالأعم���اِل العربّيِة الأدبّي���ِة المعا�شرِة على محمِل الج���دِّ ن�شبّيًا اإل بعَد منِح )نجي���ب محفوظ( جائزَة نوبل 

لالآداِب عام 1988.
بالإ�شاف���ِة اإلى ذلَك، يقّدُم عم���ُل )جون�شون ديفيز( طريقًة جديدًة في و�شِع ت�ش���ّوٍر لترجمِة الثَّقافِة 
ِة للّترجمِة في مختلِف مقّدماِت ترجَماتِه، وفي  ة والثقافيَّ العربّيِة، فقد اأظهَر اإدراكًا كبيرًا للرهاناِت الأدبيِّ
المقاب���الِت التي اأجراها. ويعلُم جّيدًا اأن المترجَم ل يقّدُم الكلمات والق�ش�َس فح�شب، بل ينقُل وجهاِت 
نظ���ٍر ومقارب���اٍت مختلفًة للحي���اِة الب�شرّيِة اإلى اللغة اله���دِف، وينقُل القيَم الأدبّيَة والجمالي���َة اأي�شًا. لقْد 
ائ���ُم لديه هو اأن يتَّخَذ القرارات الاّلزمَة للّتوفيِق بيَن اأه���داٍف قْد تكوُن متعار�شًة تمامًا  كاَن الّتح���دي الدَّ
ف���ي بدايِته���ا، األ وهي اأْن يتمَّ اإنتاُج عم���ٍل اإبداعيٍّ فرديٍّ عائٍد لكاتٍب فناٍن لديه ثقاف���ٌة معّينٌة دوَن اإدخاِل 
تعديالٍت كبيرٍة، مع احتراِم الجمهوِر الذي لديِه ثقافٌة تختلُف عن ثقافِة الكاتب. ويبدو اأنَّ المترجَم بين 
رورِة موقفًا و�شطّيًا، اإّنما بالأحرى بح�شِب كلِّ حالٍة، حيُث  هذي���ن القطبيِن عليه اأن يجَد موقفًا لي�َس بال�شّ
ت�شع���ُه اأولوياُت التَّرجمِة كما يرَتِئيها، في�شتبدَلها، اأو يرى �ش���رورَة اإبقائها. يبدو اأن الم�شكالت الرئي�شة 
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، كما هي الح���اُل في ترجم���ِة الآداِب الأخرى من البل���داِن الم�شتعمرِة �شابقًا،  ف���ي ترجم���ِة الأدِب العربيِّ
تكم���ُن في هذا الموقِف. هذا جانٌب من تفكي���ِر )جون�شون ديفيز( حوَل المو�شوِع الذي اأعتزُم ا�شتك�شاَفُه 
ل�شرِح اأفكارِه ومقارنِتها بنظريتي )بيرمان( و)فينوتي(، وتحديِد م�شاهمِتِه المحتملِة في مقاربٍة مختلفٍة 

للّترجمِة الأدبّيِة بعد ال�شتعماِر.

الّترجمُة والتَّعاطُف:
يب���دو اأنَّ كلَّ �ش���يٍء ي�شيُر اإلى اأّنُه بالن�شبِة اإلى )جون�شون ديفي���ز( ل يمكُن اأْن تنجَح الّترجمُة دوَن اأدنى 
درج���ٍة م���ن التَّعاطِف. هذِه الكلمُة »في راأيي« هي جوهُر منهجِه، وغالب���ًا ما تظهُر في ت�شريحاِتِه وكتاباِتِه 
ح���ول تجربِتِه مترجمًا، فهي تك�شُف اأهمّيَة دوِر المترجِم كق���ارٍئ وخياراتِه ال�شخ�شيِة في نجاِح التَّرجمِة. 
فل���دى )جون�ش���ون ديفيز( يج���ُب اأْن ي�شعَر المترج���ُم اأو المترجمُة بالتَّعاط���ِف مع الموؤلِِّف )وم���ع عمِلِه(، 
بمعن���ى اأنُه ردُّ فعٍل اإيجابيٌّ على الخياراِت المو�شوعّيِة والجمالّيِة للموؤلِف: »يمنُح المرُء الكثيَر من نف�شِه 
عن����َد التَّرجم����ِة - لي�����َس فقط الوق����َت – ول اأرغُب اإطالقاً ف����ي ترجمِة عمِل كات����ٍب ل اأ�شتطيُع التَّوا�شُل 
م����ع اأعماِل����ِه عاطفّي����اً«. وهَكذا، فاإّن ت�شّورُه له���ذا التَّعاطِف بح�شبانه القّوَة الّدافع���َة للّترجمِة يتعار�ُس مع 
َة  فك���رِة )فينوت���ي( "simpatico" )اأي تعاطَف باللغِة الإيطالّية(، وهذا الأخي���ُر ي�شُف تجربَتُه الخا�شّ
: »يق����ول �شديقي اإنَّ  مترجم���ًا، ويح���ّدُد طبيعَة العالقِة غي���ِر المرغوِب فيها بيَن المترج���ِم وموؤّلِف النَّ�سِّ
المترج����َم يعم����ُل عل����ى نحو اأف�ش����َل عندما يكوُن متوا�ش����اًل عاطفّياً م����ع الموؤلِِّف، وه����و ل يق�شد بذلك 
»القبوَل« اأو»الّتجاُن�َس« فح�شب، بل لُه اأ�شا�ٌس �شمنيٌّ من »التعاطف«. ول يكفي اأْن ين�شجَم المترجُم مع 
الموؤلِِّف، ول اأْن يجَدُه محبوباً، بل يجُب اأْن يكوَن بينهما تطابٌق اأي�شاً«. يرى )فينوتي( اأنَّ هذ التَّعاطَف 
ي�شتنُد اإلى اأوهاٍم: هي اأْن تكوَن الكتابُة ذاتّيًة اأو فريدًة في نوِعها. ومن ُهنا جاَء اختياُرُه للكاتِب )ميلو دي 
عِر الإيطاليِّ المقوَنن.  اأنجيلي����س( الذي ُي�شّكُك اأي�شًا في ه���ذِه الذاتّيِة وهذا الّتفرِد، الذي يتمّيُز ع���ن ال�شِّ
عل���ى العك����س من )جون�شون ديفيز( ال���ذي كاَن الّتعاطُف �شرطًا مهمًا لعمليِة الترجم���ِة لديه، اإنَّ ميَلُه اإلى 
« بيَن المترجِم والموؤّلِف �شرورة، هو في الأرجِح نتيجُة الت�شاِل المتكّرِر والمتمّيِز  عدِّ »الّتوا�شِل العاطفيِّ
بالُكّت���اِب الع���رِب ول �شيما الم�شرييَن، واأحُد تِبعاِت اإقامِتِه المتكررِة جّدًا في العالِم العربيِّ )ول �شيما في 
ِح جّدًا اأنَّ هذا التَّعاطَف �شيكوُن �ِشم���ًة من �ِشماِت الم�شتعربيَن  القاه���رِة(، واإلماِمِه بثقافِته���ا. ومن المرجَّ
���دِد الذيَن �شي�شبح���وَن الأقرَب اإلى الأدِب والثَّقاف���ِة العربّيِة من �شابقيهم. كت���َب )فاروق مردم بك(  الجُّ
وه���و نا�شٌر ومديُر ق�شِم )من�شوراِت ال�ّشندباِد( عن ال�ّشبان الأوروبيين الم�شتعربين: »]...[ ما يفعلوَنُه رائٌع 
ابِق في نقطٍة جوهريٍة: التَّقارُب - الفكريُّ والعاطفيُّ - من  للغاي���ِة، و ]...[ هن���اَك تقّدٌم مقارنًة بالجيِل ال�شَّ
العالِم العربيِّ «. وهناَك �شيٌء واحٌد موؤّكٌد، هو اأّن عمَل )جون�شون ديفيز( طرَح هذا الجانَب من »التَّقارِب 
« قبَل هذا الجي���ِل الّجديِد من الم�شتعربي���َن. حّتى اإّنُه يمكننا القول م���ن المحتمِل اأنُه  الفك���ريِّ والعاطف���يِّ
األه���َم العديَد م���ن المترجميَن الآخرين من خالِل عالقِتِه الوطيدِة م���ع الأدِب العربيِّ المعا�شِر ومع بع�ِس 
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الموؤّلفي���ن. يكتُب )رودنبي���ك( عن )جون�شون ديفيز(: »ثّمَة ع����دٌد ل باأ�َس بِه م����ن المترجميَن الجّيدين 
الآَن، لك����ْن ل����م يعم����ْل اأيٌّ منهم بهذا ال����ّذوِق والجتهاِد والمعرف����ِة التقنيِِّة والمهارِة والنَّج����اِح على مداِر 

عقوٍد عّدِة ، ول يمكُن لأيٍّ منهم اأن ي�شاهَي معرفَتُه العميقَة للعالِم العربيِّ اأو لأ�شاليبِه«.
ُة  اإلى جان����ِب التَّعاطِف، يجُب على المترجِم البحُث عن الموهبِة »الحقيقّيِة«. وتاليًا ت�شبُه هذه المهمَّ
�سٍ  عم����َل الّناقِد الأدبيِّ )في حيِن اأن الّتعاط����َف ينبُع اأوًل من العالقِة بين المترجِم كقارىٍء غيِر متخ�شّ
/الموؤّل����ِف(، ت�شب����ه ه����ذه الفكرُة و�ش����َف )بيرمان( للّترجم����ِة كنتيج����ِة »العمِل الَح����ِرِج«. اإل اأنَّ  والنَّ�سِ
)جون�ش����ون ديفيز( ي�شرُح العمَل الَح����ِرَج للمترجِم بعمٍق اأكثر، ويبدو اأّنُه يعمُل عل����ى تو�شيِع نطاِقِه، فقْد 
(، والبحِث عن ُكّت����اٍب موهوبيَن جدٍد، ومعنى ذلَك  وج����َد نف�َشُه مخ����ّوًل للحكِم على جودِة العمِل )العربيِّ
اأّنُه يمتلُك تاأثيرًا معّينًا في تطّوِر تكويِن هذا الأدِب في الخارِج. في الواقِع، ُتعدُّ تجربُة )جون�شون ديفيز( 
مث����اًل جيدًا للعمِل الَحِرِج للمترجِم. كما اأّنُه ُيظه����ُر اإلمامًا جيدًا بالأدِب العربيِّ وتاريِخ تطّورِه من خالِل 
ماِت����ِه للتَّرجماِت، وكذلك في المقابالِت الت����ي اأجراها. كاَن اأي�شًا في  اّت�شاٍل مع النُّقاِد المعروفيَن  مقدِّ
)لوي�����س عو�س، ف����ي �شبيِل المثاِل(، وكاَن ياأخ����ُذ باآراِئهم على محمِل الَجدِّ عنَد اختي����اِر بع�ِس الأعماِل. 
، وياأخُذ في الح�شبان  ما يجري في المج����اِل الأدبيِّ للّثقافِة الم�شتقِبَلِة،  ُه ُمِل����مٌّ بالأدِب الإنجليزيِّ كم����ا اأنَّ
ِة ول �شيما  فالإلم����اُم الجّيُد باأدِب الّثقافاِت في اللُّغِة الأ�شِل )العربية(، وبثقاف����اِت اللُّغِة الهدِف )الغربيَّ
الإنجليزّي����ة( ه����و مطلٌب لُه. ومع ذلَك، ُي�شلُِّم باأّن����ُه يجُب اأن يكوَن عمُل مترج����ِم الأدِب العربيِّ ذا �ُشقّيِن 
- الق����راءَة والّنق����َد - ورّبما يرجُع ذل����ك اأي�شًا اإلى عدِم وجوِد درا�شاٍت نقدّيٍة ف����ي بع�ِس الأعماِل الأدبّيِة 
« في نظِر الّجمهوِر الأجنبيِّ  ُه و�شيلٌة لملِء الّنق�سِ »العاديِّ العربّيِة. رّبما يجُب اأْن ُينَظَر اإليِه اأي�شًا على اأنَّ

 . في درا�شِة اأيِّ ن�سٍّ محليٍّ
، وال���ذي ي�شّميِه )جون�ش���ون ديفيز( »البعَد  وهك���ذا، ف���اإنَّ هذا العم���َل الَحِرَج لمترج���ِم الأدِب العربيِّ
لطَة  هرَة وال�شُّ . ول �شيم���ا اأنَّ )جون�شون ديفيز( يعتق���ُد اأنَّ ال�شُّ «، يّت�شُح اأّن���ُه مهمُّ ل بل �شروريٌّ الإ�شاف���يَّ
اللتي���ن يتمّتُع بهما بع�ُس الُكّتاِب في الّثقافِة العربّيِة ل يمكُن اأن تكونا �شمانًا لترجماٍت ناجحٍة لأعماِلهم: 
»في الواقِع، ُترِجَمت اأعمال عّدة لكتاب عرب معروفين، لكن َف�ِشَل كثيرون في العثوِر على نا�شريَن في 
الغرِب«. يجدُر القول اإّن )جون�شون ديفيز( ُي�شّكُك في �شلطِة هوؤلء الكّتاِب المعروفين، ويدافُع عن تكافوؤِ 
، �شواٌء كان مخطوطًا اأم من�شورًا عنَد اختياِر الأعماِل ِلغر�ِس الّترجمِة. فهل هذا  الُفر�ِس في اأيِّ ن�سٍّ اأدبيٍّ
لطِة من قب���ِل المترجِم؟ ثّمَة احتماٌل كبيٌر اأْن يكوَن )جون�شون  اختي���اٌر ديمقراطيٌّ اأو اإ�شاءُة ا�شتخداٍم لل�شُّ
ديفيز( مدفوعًا اإلى حدٍّ ما بالهتماِم بالّجودِة: »]...[ عنَد اّتخاِذ قراِر اختياِر العمل لكاتٍب ما، يجُب اأْن 
ُيوؤخ���َذ ف���ي الح�شب���ان اأْن ل اأحَد في الغرِب مهتمٌّ ب���الأدِب العربيِّ الحديِث في ح���دِّ ذاِتِه، لكْن فقط في 
الكتاب���ِة التي تنمُّ ع���ن موهبٍة حقيقيٍة«. فيما يتعّلُق بالتَّرجمِة الفعلّيِة لالأعماِل، ي�شُع )جون�شون ديفيز( 
قواع���َد يبدو اأنَّ ِقّلًة من مترجمي الأدِب العربيِّ يحترمونها، فيجُب على المترجِم اأوًل الحفاُظ على كامِل 
الن����سِّ الُمختاِر، وهذا يعني تجّنَب الّتغيي���راِت والإغفالِت التي قْد ُتوؤّثُر في طبيعتِه. في هذا ال�شاأِن، فاإنَّ 
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طريقَة )جون�شون ديفيز( ب�شيطٌة للغايِة، اإّما ترجمُة النَّ�سِّ بالكامِل، واإّما اإلغاُء عمليِة التَّرجمِة باأكمِلها: 
ّقِة، فاإذا كانِت الق�شُة  »اأنا �شخ�ٌس مخل�ٌس في م�شاألِة التَّرجمِة، واأعتقد اأنَّ الأولويَة يجُب اأن تكوَن للدِّ
ف���ي �شبي���ِل المث���اِل ل يمكُن اأن ت�شتمرَّ في التَّرجمِة ما لم تجر تغيي���راٍت اأو عملياِت حذٍف عليها، فمَن 
الأف�ش���ِل ترُكه���ا دوَن ترجم���ٍة. فعل���ى المترجِم اأن يلتزَم بم���ا يترجمُه ما لم يرغْب ف���ي اأن ي�شبَح �شيئاً 
اآخ���َر كاأن يغ���دو ُمع���ّداً في �شبيل المث���ال«. من ناحيٍة اأخرى، يتبّنى المترجم���ون الآخرون لالأدِب العربيِّ 
ا�شتراتيجي���اٍت معار�شًة تمامًا ل�شتراتيجياِت )جون�شون ديفيز(. في �شبيِل المثاِل، ُتظهُر بع�ُس ترجماِت 
واي���اِت والق�ش����سِ الق�شيرِة الّتي كتبتها الم���راأُة العربّيُة مياًل وا�شحًا اإلى تحوي���ِل هذه الرواياِت اإلى  الرِّ
�ُس الأف���كاَر الم�شبقَة عن المراأِة العربّيِة. ل يترّدُد المترجم���ون الآخرون في حذِف الأجزاِء  ن�شو����سٍ ُتكرِّ
اأو حّت���ى الف�شوِل اأو اإعادِة ترتيبها اأو الإ�شافِة اإلى النَّ�سِّ من اأجِل اإر�شاِء اأذواِق الُقّراِء، وتاليًا هم يولوَن 
، ف���ي حين ي�شعى )جون�ش���ون ديفيز( اإلى حلٍّ  اهتمام���ًا بتوقع���اِت القاِرئ اأكثَر من احت���راِم موؤّلِف الّن�سِ
. يجب عل���ى المترجِم األ ُيح�ّشَن النَّ�سَّ اأي�شًا: »بالّطبِع،  ُل اأ�شالَة الن�سِّ الأ�شليِّ ، وغالبًا ما يف�شّ و�شط���يٍّ
اإذا كاَن ال�شخ�ُس مبدعاً، فاإّنُه يميل في بع�ِس الأحياِن اإلى اأن »يتفوق« على الكاتِب، لكْن يجُب مقاومُة 
ه���ذا الإغ���راِء« . وفي �شيرِتِه الّذاتيِة )ذكرياٌت في الّترجمِة( يحافُظ على المبَداأ نف�شه: »اأنا ]...[ اأرى اأنَّ 
الأم���َر ل يع���وُد اإلى المترجِم» ِلتح�شيِن« اأّي ن�س، �شواٌء بالإ�شافِة اإليه اأم الحذِف منه، على الرغم من 
وجود اإغراء للقياِم بذلَك في اأغلب الأحيان، واهلُل اأعلُم!« ومع ذلَك، ل ي�شتبِعُد )جون�شون ديفيز( على 
نح���و قاطٍع الجانَب الخاّلَق للّترجمِة، ما يجعُل روؤيتُه متناق�ش���ًة ومعّقدًة، فبالنظر اإليه، ل تخلو الترجمُة 
، هذا ما ينعك�ُس من خالِل ت�شريحاِتِه. في �شبيِل المثاِل،  الأدبّي���ُة من درجٍة معّينٍة م���ن الإبداِع، في الأقلِّ
يوؤك���ُد: »عن���َد محاول���ِة عالِج التَّرجم���ِة الأدبية على نح���و خاّلٍق، اأ�شع���ى اإلى تناول كلِّ ج���زء من العمِل 
دٍة ومنفتحٍة،  باإط���اٍر جدي���ٍد م���ن التفكير«. يبدو اأّنُه يجُب على المترجِم اأن يكوَن ف���ي حالٍة ذهنيٍة »متجدِّ
اأْي اأْن يك���وَن مهّياأً معنويًا بحيُث يتمّكُن من التقيي���ِم العادِل للعمِل المترَجِم، والنقِل اإلى اللُّغِة الم�شتهدفِة 
، واإيجاُد الخياراِت الم�شابهِة اإلى حدٍّ ما من اأ�شلوِب  بطريقٍة مبتكرٍة، وهذا معناُه: تف�شيٌر �شخ�شيٌّ للّن�سِّ
ِل مترجِم الأعماِل الأدبّيِة، لكّن  المترِج���ِم وذوِق���ِه. يبدو اأنَّ الفكرَة  تتناق�ُس مع كلِّ ما قيَل للتوِّ ح���وَل تدخُّ
عوباِت هي اأن تكوَن مبدعاً �شمَن  )جون�شون ديفيز( يرى اأنَّها واحدٌة من �شعوباِت التَّرجمِة: »اإحدى ال�شُّ

ارمِة للنَّ�سِّ الذي اأماَمَك«. الحدوِد ال�شَّ
اإذًا، فك����رُة )جون�ش����ون ديفي����ز( تقترُب م����ن راأي )بيرم����ان(. فهذا الأخي����ُر يدعو اإلى نق����ٍد تحليليٍّ 
للّترجم����اِت، وي�شُع التجاهات التَّحريفيَة في التَّرجمِة مو�شَع ت�شاوؤٍل. ومع ذلَك، يعترُف باأّن لأيِّ ترجمٍة 
اًل في عملي����ِة التَّرجمِة. ومَع  جانب����ًا ل مفّر من����ُه »الن�ّس الت�شعب����ّي«، وتاليًا فاإن التحريَف �شيك����وُن متاأ�شِّ
ذل����َك، تك�ِشُف المقارنُة بيَن اأفكاِر )جون�شون ديفيز( و)بيرمان( ع����ن بع�ِس الختالفاِت الُمهّمِة، اإذ اإنَّ 
)جون�ش����ون ديفي����ز( ُيعيُد و�شَع هذا الإب����داِع  �شمَن حدوِد النَّ�سِّ الأ�شليِّ مع احت����راِم نمِط اأو )اأنماِط( 
( اإن�شاَء اأ�شل����وٍب م�شابٍه لأ�شلوِب الكاتِب،  اللُّغ����ِة الهدِف، فلديه، يجُب اأن يح����اوَل مترجُم )الأدِب العربيِّ
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ول يمك����ُن له����ذا الإبداِع اأْن يخرَج عن نطاِق الأنماِط الممكنِة في اللُّغِة الم�شتهدفِة: »حينما يتعّلُق الأمُر 
واي����ة ]كمث����اٍل[، ُي�ش����اِرُع الم����رُء في كثيٍر م����ن الأحي����اِن - اإذا كاَن متعاطفاً مع الكات����ِب – اإلى اتباع  بالرِّ
اأ�شل����وٍب يتواف����ُق مع الأ�شِل بقدِر اقتراب اأي اأ�شلوٍب في اللُّغِة الإنجليزّيِة من اأحد الأ�شاليب في اللُّغِة 
العربّيِة«.عل����ى عك�����سِ ما ينادي بِه )بيرم����ان(، يجُب األ يكوَن لأ�شلوِب المترج����ِم تاأثيٌر في تغييِر قواعد 
. من الموؤّكِد اأنَّها  �����سِّ الأ�شليِّ ومعايي����ر لغِة التَّرجمِة، وخل����ِق كلماٍت جديدٍة من اأجِل ا�شتيعاِب غرابِة النَّ
لي�ش����ت ه����ي نف�َشها التي ت�شفي الطاب����ع الأجنبيَّ لدى )فينوت����ي( اأو )عدَم الإدماج( اأي�ش����ًا. اإذ يحتفُظ 
)فينوتي( للمترجِم بدوٍر اأكثَر التزامًا في الثَّقافِة الُم�شتهدفِة، لأّنُه يعتقُد اأنَّ خياراِتِه اللُّغويَة والأ�شلوبّيَة 
ائدِة في لحظٍة معّينٍة في تاريِخ الأدِب المترَجِم،  يمكُن اأْن تكوَن بمنزلة موازنٍة لالأعراِف اأو المعاييِر ال�شَّ
وِة. وم����ع ذلك، يبدو لدى )جون�شون ديفي����ز( اأّن كلَّ �شيٍء يعتمُد  دوَن اأْن ته����ِدَف اإل����ى اكت�شاِب موقِف القُّ
عل����ى درجِة التَّ�شاب����ِه بين اللُّغاِت والثَّقافاِت المعنّيِة، ولي�س على ال�ّشياِق اللُّغويِّ والجماليِّ لكلِّ لغٍة وثقافٍة 

م�شتهَدفٍة، وتطّوِرها الم�شتقبلي. 
فيم����ا يتعّل����ُق بترجمِة الّثقاف����ِة، تقّدُم تجرب����ُة )جون�شون ديفيز( طريق����ًة يمك����ُن ا�شتخداُمها لزيادِة 
اإ�شكالّي����ِة الأف����كاِر بين )بيرمان( و )فينوت����ي(. بالنظر اإليه، احتراُم الآخِر للّثقاف����ِة الم�شدِر هو اأولوّيٌة 
ِة  ُعلي����ا، وِلتحقيِق هذا الهدِف، يغّي����ُر وي�شاعُف من الإجراءاِت: مالحظاِت المترجِم والّتف�شيراِت النَّ�شيَّ
مِة كتابِه )الق�ش�ُس الق�شيرُة العربيُة  ماِت. ف����ي مقدِّ فليِة و�شرِد الم�شطلحاِت اأو المقدِّ والحوا�ش����ي ال�شُّ
الحديث����ُة( ف����ي �شبيِل المثاِل، يكتُب: »يحدوني الأم����ل اأن ي�شتمتَع القاِرُئ بالإنجليزّي����ِة بهذِه الق�ش�ِس 
لي�����َس فق����ط كاأعماٍل خيالّيٍة، بل كاأعمال تعطي �شورًة ع����ن ثقافٍة واأ�شلوِب حياٍة مختلفين عما لدينا. 
وتتي����ُح ه����ذه الق�ش�����سُ فر�ش����ًة لالطالع عل����ى جزٍء م����ن العالِم، وعلى �شع����ٍب ارتب����َط البريطانيون بِه 
ارتباط����اً وثيق����اً، ولكن ل ياألف ثقافته واأدبه �شوى حفنة من العلم����اِء المتخ�ش�شين. وهذه الق�ش�س 
وائيوَن غير العرب  توف����ر لن����ا اأي�شاً الفر�ش����ة لمقارنِة كيف يرى الع����رُب اأنف�َشهم، وكيَف �شوره����م الرِّ
وُكّتاُب الق�شِة الق�شيرِة.« يو�شح هذا المقتطُف من بيِن اأ�شياء اأخرى، ح�شا�شيَة هذا المترجِم للق�شايا 
����ُل بالتَّرجمِة، فه����و يدرُك تمامًا تاأثي����َر ترجمِة الموؤلَّف����اِت الأدبّيِة في �شورِة العال����ِم العربيِّ في  الت����ي ُتمثَّ
هِل ال�شتنتاج اأنَّ هناَك مياًل بين  بريطاني����ا العظمى، والحاجَة اإلى التَّوفيِق بين وجهاِت النَّظِر. ومن ال�شَّ
المترجمي���َن الغربييَن بمن فيه���م )جون�شون ديفيز( اإلى عدِّ الأعماِل الأدبّي���ِة العربّيِة وثائَق اجتماعّيًة 
، ومقارنُة درجِة التَّقارِب  روريِّ و�شُع كتابِة النَّ�سِ في �شياِقِه التَّاريخيِّ اأو اأنثروبولوجّيًة. ل يزاُل من ال�شّ
، والمعارِف المتبادلِة بين ثقافتيهما في ال�شتينيات، حّتى الآن. ومن المثيِر  بين العاَلمين الغربيِّ والعربيِّ
لالهتم����اِم اأْن نالحَظ اأنَّ ه����ذه المقدماِت الطويلَة قْد تقّل�شْت لحقًا، وغالبًا م����ا تتعّلُق ب�شيرِة الموؤلفين 
 ، وكتابِته����م وتطوِر الّنوِع اُلمترَجِم، وفي حالٍت اأخرى تكوُن غيَر موجودٍة. ُيعزى هذا الختفاُء التَّدريجيُّ
م����ن بين عوامَل متع����ددٍة، اإلى انفتاِح الغرِب عمومًا عل����ى العالِم العربيِّ الذي اأُنه����َي اأو يو�شُك اأن ينتهي 

ا�شتعماره. 
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���ِح اأْن يعوَد هذا الهتماُم المتج���ّدُد اإلى التعّرِف المتزايِد اإل���ى المجتمعاِت العربّيِة في  وم���ن المرجَّ
 ،) الغ���رِب )بم���ا في ذلَك ظهوُر وتط���وُر الكّتاِب العرِب باللغ���ِة الإنجليزّيِة، والفرن�شي���ة على نحو خا�سٍّ
فِط(  ���رِق الأو�شِط، ول �شيما بعد اأزم���ِة )النَّ بالإ�شاف���ِة اإلى الأهمّي���ِة ال�شتراتيجّي���ِة المتزايدِة في ال�شَّ
ع���ام 1973. وم���ع ذلَك، فاإنَّ هذا التَّغيي���َر يرجُع اأي�شًا اإلى ح���دٍّ كبيٍر اإلى نقِد ال�شت�ش���راِق منذ اأواخِر 
ال�شبعيني���اِت. اإنَّ موؤلفاَت )اإدوارد �شعيد(، ول �شيم���ا )ال�شت�شراق(، �شارَعْت في تاأكيِد هذا الهتماِم. 
وم���ع ذلَك، فاإّن التَّغييَر الملحوَظ ل يمك���ُن اأن ُينِكَر حقيقَة اأنَّ الأدَب العربيَّ م�شتمٌرّ على الرغِم من كلِّ 
�شيٍء، ُينظُر اإليِه في كثيٍر من الأحياِن باأّنُه مجموعٌة من الوثائِق العلمّيِة )الأنثروبولوجّيِة والإثنولوجّيِة 
. ومع ذلك، ل يب���دو اأنَّ )جون�شون ديفيز( يدعو اإلى  وال�شو�شيولوجّي���ة وغيِرها(، ولي�َس كمنت���ٍج جماليٍّ
ماِت الّثقافّيِة للنُّ�شو�س حي���ن ترجَمِتها. لديه، ل يمكُن عدُّ اإ�شافة مالحظاٍت  طريق���ٍة واحدٍة لنقِل ال�شِّ
تو�شيحّي���ٍة حاًل مثالّيًا ف���ي اأيِّ ترجمٍة اأدبّيٍة. الأمُر متروٌك للمترجِم ليقّرَر م���ا اإذا كاَن �شيتمُّ ت�شميُنها 
اأو ل، وذل���َك بح�شِب كمّيِة وطبيعِة المعلوماِت التي ُتعدُّ �شروريًة لفهِم النَّ�سِّ من ِقَبِل القارِئ الُمحتمِل. 
ويج���ُب اأْن ي���وؤدي الق���ارُئ دورًا فّعاًل، وتالي���ًا، اإدراج الحوا�شي يعتم���د على طبيعة الن����سِ ووثاقة �شلِة 
التو�شيح���اِت المعط���اة لتاأويِل الن�س عمومًا. لذل���َك فاإنَّ الأمَر متروٌك للمترِج���ِم لتقييِم هذِه الأهميِة، 
وَر الحرَج للمترجِم  ُز الدَّ وتحدي���ِد الّجوانِب الّثقافّيِة الأجنبي���ِة المراد تو�شيحها ل�شالِح القارئ، ما ُيعزِّ
ُل دائم���ًا ا�شتبداَل  وال�شع���ّي النق���دي المطل���وب باإلحاح. وكذل���َك الأم���ُر، ل�)جون�شون ديفي���ز(، ل ُيف�شِّ
���ِة باللُّغِة الم�شدِر ب� م���ا »يعادُلها« في اللُّغِة اله���دِف، لأن اأيَّ حلٍّ  الم�شطلح���اِت اأو الم�شتوي���اِت الخا�شَّ
�سِّ المراِد ترجمتُه. في �شبيِل المثاِل، ي�شرُح )جون�شون ديفيز( �شعوبَة  يمكُن اأْن ي�شّبَب م�شكلًة وفقًا للنِّ
قيقِة. وفي اإطاِر هذه  تقدي���ِم عباراِت اللهجِة الم�شريِة باللُّغِة الإنجليزّيِة، وعي���وَب التَّرجمِة العلميِة الدَّ
اطِق بالإنجليزّيِة والثَّقافِة  التقاليِد، ُينظر اإلى الم�شتعرِب باأنه الو�شيَط الأ�شا�شَي بين القارِئ الغربيِّ النَّ
العربّي���ِة الت���ي يجهُلها كّله���ا تقريبًا. ومْن هنا تاأتي الحاج���ُة اإلى تقديِم تف�شي���راٍت: الحوا�شي، وم�شارُد 
الم�شطلحاِت والتَّعليقاُت. عالوًة على ذلَك، َتجدُر الإ�شارُة اإلى اأنَّ عمَل )Lane( )زقاق المدّق لنجيب 
محف���وظ ( يمّيُز عمَل )جون�شون ديفيز( عن تقاليِد ترجمِة الأعم���اِل ال�شرقّيِة التي ترى النَّ�سَّ الأدبيَّ 
اأوًل وقب���َل كلِّ �ش���يٍء وثيقًة اأنثروبولوجّيًة واجتماعّيًة ولي�س كوثيقِة اإب���داٍع فّنيٍّ ملمو�ٍس دوَن اأيِّ و�شاطاٍت 
علمّي���ٍة. وهكذا يب���دو اأنَّ )جون�شون ديفي���ز( ُيثِبُت ا�شتحالَة ترجم���ٍة اأدبّيٍة علمّي���ٍة، اأي ا�شتحالَة التزاِم 
المترج���ِم ب�شرِح جميِع الّجوان���ِب الثَّقافيِة )المبادِئ والقيِم والعاداِت واأ�شوِل الّتعبيراِت وما اإلى ذلك( 
ُف وُق���ّراوؤه الأ�شليون. اإّن تف�شيَر عم���ِل الآخِر اإذا جاَز التَّعبي���ُر، ل يّتفُق مع  ����سِّ ال���ذي ي�شاركُه الموؤلِّ للنَّ
الطبيع���ِة ال�شعرّيِة للتَّرجمِة الأدبّي����ِة، بل يجُب اأْن يكوَن تابعًا  لُه من اأجِل الحفاِظ على الخ�شائ�سِ 
، واإل ف���اإنَّ ما �شينتُج عن المترِجِم �شيك���وُن فقط وثيقًة اجتماعّي���ًة اأو اأنثروبولوجّيًة.  الجمالّي����ِة للنَّ�سِّ
ل يو�ش���ي )جون�شون ديفيز( بحذِف ه���ذه التعبيراِت، اأو اإدراِج مالحظ���اٍت تو�شيحّيٍة، كما اأنه ل يدعو 
اإل���ى ا�شتب���داِل الم�شطلحاِت والّتعبي���راِت في اللغِة بتل���َك الموجودِة  في اللغة الم�ش���در، فيقول: »من 
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ناحيٍة اأخرى، فاإنَّ من يحاول التَّوفيِق بين العامّيِة الم�شرّيِة وما يقابلها في اللهجة البريطانية اأو 
.» الأمريكّيِة يجازف باإنتاِج �شيٍء غير منطقيٍّ وغير واقعيٍّ

وفق���ًا ل�)جون�شون ديفي���ز(، يجب اأن يكوَن المترجُم قادرًا دائمًا على اّتخ���اِذ القراراِت المنا�شبِة لكلِّ 
، لكن لكلِّ م�شكلٍة تحدُث. فالتَّرجمُة لديه فنٌّ ولي�َش���ت علمًا: »اأرى اأنه ل ينبغي اأن  حال���ٍة، لي�َس لكلِّ ن����سٍّ
يك���وَن للمترج���ِم اأّي قواع���َد �شارم���ٍة و�شريعٍة. فهو يمار�ُس فن���اً ولي�س علماً، وعلي���ِه بب�شاطٍة اأن يعتمد 
وجه���ة نظ���ر معين���ة عندما يواجُه اأيَّ م�شكلٍة«. يجب اأن يكوَن المترج���ُم »الفّنان« قادرًا على الحكِم على 
م����دى مالءمِة خياراِت����ِه كلما تقّدَم في عملِه. يمكننا اأن ن�شتنتَج اأن����ه بالنظر اإلى )جون�شون ديفيز(، 
م���ن المحتم���ِل اأن تك���وَن الأ�شاليُب اللغوي���ُة والثَّقافيُة التي ت�شاع���ُد اأو ل ت�شاعُد في ال�شتيع���اِب هي اأي�شًا 
جّي���دًة. يبدو اأنَّ اأهميَتها تعتم���ُد على طبيعِة الن�سِّ والإمكاناِت الّتي توّفُرها درج���ُة التَّ�شابِه اأو الختالِف 
بين اللغاِت والثَّقافاِت. وهكذا، يختلُف تفكيرُه عن نظريِة )بيرمان(. اإنَّ التمييَز الت�شنيفيَّ القطعيَّ بين 
التَّرجماِت »المتحّيزِة  والأخالقّيِة« هو مو�شُع ت�شاوؤٍل لدى )جون�شون ديفيز(. يمكُن اأن ُيقاَل ال�شيُء نف�شُه 
عن  ثنائّيِة )التَّوطيِن/ التغريِب( لدى )فينوتي(، حتى لو كاَن الفرُق -في راأيي- بين هاتين الفئتين اأقلَّ 
و�شوح���ًا في الأ�شا����سِ من التَّمييِز بيَن ال�شتيع���اِب وعدِم ال�شتيعاِب لدى )بيرم���ان(، حّتى لو كان الأمُر 
يتعّل���ُق بالتَّغري���ِب، اإّل اأنَّ الو�شائَل الم�شتخدم���َة - الخياراَت اللغويَة والأ�شلوبّي���َة - للّتوا�شِل بيَن الثَّقافاِت 
الأخ���رى للن�سِّ الأ�شليِّ تكون )محلّيًة(، وهي جزٌء من تاريِخ اللغ����ِة والثَّقافِة الم�شتهدفِة. ل يحدث هذا 
التغري����ُب اإّل م���ن خالِل  تاأثيِر الطابِع الأجنبيِّ الذي تخلُقه خياراُت المترِجِم. هل ت�شعى حّقًا اإلى الك�شف 
عن الطبيعة الأخرى للثَّقافة الأجنبية؟ على العك�ِس لدى )جون�شون ديفيز(، فاإّن الختالَف الثَّقافَي مهمُّ 

في التَّرجمِة، لكن ل يمكُن نقلُه اإل وفقًا لأهميتِه قيا�شًا اإلى الفهِم العامِّ للن�سِّ وتاريخِه. 
هُج في التَّرجمِة الأدبّيِة م�شكلًة في حالِة الأدِب العربيِّ المعا�شِر، فاإذا كاَن المترجُم  يط���رُح هذا النَّ
را�شي���ًا عن �شرِح ال�شم���اِت الثَّقافيِة الأ�شا�شّيِة لفهِم الّتاريِخ؛ �شيتعيُن عل���ى القارِئ الغربيِّ بذَل المزيِد 
. في مث���ِل هذِه الحالِة، اإّم���ا اأن يكوَن  م���ن الجه���وِد لفهم معنى جوان���َب اأخرى غيِر معروف���ٍة من الن�سِّ
ِة المذكورِة )في  ف�شولّيًا، وياأخَذ على عاتِقِه عناَء القياِم بقراءاٍت جانبّيٍة من اأجِل فهِم الحقائِق الثَّقافيَّ
نٍة(، واإّما اأن يمالأَ هذا الفراَغ  ٍة معيَّ ���الِق الرجعيِّ في ق�شّ �شبي���ِل المثاِل الفرُق بيَن الّطالِق البائِن والطَّ
ُم ف���ي بيئتِه الجتماعّي���ِة )المحادثاِت والمقالِت  المفاهيم���يَّ من خالِل الأف���كاِر والخطاباِت التي ُتعمَّ
ال�شحفّي���ِة المق���روءِة، والأفالِم الوثائقّيِة، والأف���الِم التي تّمْت م�شاهدتها، وما اإل���ى ذلَك(. اأعتقُد اأنَّ 
اأيَّ مترج���ٍم لالأدِب العرب���يِّ )اأو غيِرِه من الآداِب التي خ�شَعْت لال�شتعم���اِر �شابقًا( يجُب اأن ياأخَذ هذه 
ال���َي: هِل التَّف�شي���ُر اأو ع���دم التف�شيِر تف�شي���ُر لالختالِف  الحقيق���َة ف���ي الح�شبان، ويط���رَح ال�شوؤاَل التَّ
ز معرف���ًة اأف�شَل  ���وَر النَّمطيَة، ويعزِّ ُز اأو يتح���ّدى الأف���كاَر الم�شبق���َة والقوال���َب وال�شُّ الثَّقاف���يِّ  �شُيع���زِّ

بالثَّقافاِت الأخرى؟
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م����ا يمّي����ُز )جون�شون ديفيز( هو اأّنُه في بع�����سِ الأحياِن ي�شُع في ح�شبانه ه����ذه المقارنَة بيَن ما يراُه 
، وال�شورة التي لدى العاَل����ِم العربيِّ نف�شِه. اأ�شبح����ت للمترجِم مهّمٌة حرجٌة  الغ����رُب في العاَلِم العرب����يِّ
اأخ����رى ف����ي حقبِة ما بع����َد ال�شتعماِر، هي اأْن ياأخَذ ف����ي الح�شبان تاأثيَر توازِن الِقوى بي����ن العاَلِم العربيِّ 
والغرِب على ت�شّوِر ثقافِة الم�شدِر، ثم يقّدَر القيمَة المحتملَة لتاأثيِر ال�شتيعاِب اأو عدمِه ل�شتراتيجياِت 

قة الُمثلى التي يجُب اأن ت�شَل اإليها.  هذا التَّ�شوِر، ودرجَة الدِّ
يج���ُب اأن يكوَن مترِج���ُم الأدِب العربيِّ عل���ى درايٍة بالق�شاي���ا الثَّقافيِة والجيو�شيا�شّي���ِة، واأن يكّيَف 
ياِق العام لعمليِة التَّرجمِة. وتاليًا، فاإنَّ اأيَّ تفكيٍر في اأخالقّياِت  اتجِة عن ال�شِّ طريقَتُه مع الحتياجاِت النَّ
التَّرجم���ِة يج���ُب اأْن يربَط ه���ذه الأخالقياِت ب�شياِقها التَّاريخ���يِّ الدقيِق. اإنَّ القوَل ب���اأنَّ احتراَم حْرفّيِة 
الن����سِّ الأ�شليِّ ي�شم���ُن دائمًا تقّبَل الآخِر كما هو )بيرمان(؛ هو اأمٌر حقيقيٌّ بالتاأكيِد، لكن يجُب علينا 
دائم���ًا التَّ�شكي���ُك في قيمِة هذا الآخِر الذي تّم ك�شفُه فيما يتعّل���ُق بال�شياِق التاريخيِّ للترجمِة. ما يمكُن 
ه »غريبًا« اأو »اإثنوغرافيًا« اإذا لم يح���اوِل المرُء النظَر في �شوِر التَّرجمِة  تقديم���ُه باأن���ه اأجنبيٌّ يمكن عدُّ
المنتجِة في الثَّقافِة الم�شتهدفِة. بمعنى اآخر، فاإن اأخالقياِت التَّرجمِة الحرفّيِة م�شمونٌة فقط في اإطاٍر 
مثال���يٍّ حيُث الثقافاُت مت�شاويٌة، وحي���ُث ُي�شتقَبل الن�سُّ بكلِّ مو�شوعّيٍة. ومع ذلك، فاإن هذا التقبَُّل غير 
مو�شوع���ّي، وُت�شَتم���دُّ غير المو�شوعّيِة ه���ذه اأ�شا�شًا من معرفٍة جماعّيٍة اأو )ع���دم معرفٍة( للعالِم الذي 
يج���ري ا�شتح�شارُه )ال���ذي يظهُر في �شكِل ُخَطٍب وكلي�شيهاٍت وقوال���َب نمطّيٍة وما اإلى ذلك( م�شروطٍة 
بعالق���اِت القوِة المتفاوتِة في كثي���ٍر من الأحياِن بين الثَّقافتيِن. وتاليًا، ف���اإنَّ ال�شتيعاَب يمكُن اأن يكوَن 
ظ���ِر التاريخّيِة، لأنُه يفي على نحو اأف�شَل بمتطلباِت  احيِة الأخالقّيِة من وجهِة النَّ اأحيان���ًا مقبوًل من النَّ
. ومن هنا- في  ُب �شوَء تف�شيِر الجوانِب الثقافّيِة للن�سِّ الأ�شليِّ الو�ش���ِط الجتماعيِّ الم�شتهدِف، ويتجنَّ
راأي���ي- تاأتي اأهمي���ُة الدرا�شِة النَّ�شيِة لترجم���اِت )جون�شون ديفيز( لأنها ُتظهُر بع����سَ الوعي في هذا 
البعِد المرِن للتَّرجمِة. في الواقع، ت�شمُح لي نتائج قراءاتي اكت�شاف المزيِد عن طريقِة هذا المترجِم، 

. واإجراء تقييٍم اأوليٍّ

الخال�سة:
مهما قيَل عن القيمِة الّجماليِة للجانِب الحرفّي لترجمِة )جون�شون ديفيز(، فاإنَّ عملُه �شيظُل بال 
�شكٍّ مثاًل جّيدًا للترجمِة الأخالقّيِة: لقد كاَن منفتحًا على كلٍّ من ثقافِة الم�شدِر وخ�شو�شّيِة لغتِه، 
، كما اأنَّ الأخالقّيَة الواقعّيَة  عريِة والّجماليِة بين الأدبيِن العرب����يِّ والإنجليزيِّ وعل����ى الختالفاِت ال�شِّ
، ناجمٌة اأي�شًا عن الختياِر الحْرفيِّ  في نهِجِه، التي يجُب اأن ُينظر اإليها في �شياِقها التاريخيِّ العالميِّ
�شر، وعالقات الق����ّوِة غيِر المتكافئِة  كو�شيل����ٍة رئي�ش����ٍة، حيُث ظروُف العمِل – ول �شيم����ا م�شكالت النَّ
. عالوًة على  بي����ن الّثقافاِت الم�شدِر والهدِف - تملي ا�شتيعاَب الن�سِّ العربيِّ بقيِم الأدِب البريطانيِّ
ذل���َك، فاإن ه���ذه الأخالَق تنبُع من تعاطٍف ل يعتم���ُد فقط على تقارٍب ن�ش���يٍّ واإعالميٍّ )من بعيٍد(، 
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لك����ن على تجربٍة مبا�شرٍة للحي����اِة العربّيِة، وفهٍم م�شتق����لٍّ ن�شبيًا للنظرِة العالمّي����ِة المحّددِة للّثقافِة 
المترجم����ِة. ف����ي راأيي، الترجم����ة الأخالقية بع����د ال�شتعماِر هي فهم لتن����ّوِع اأنظمِة القي����ِم وتجارِب 
الحياِة الب�شرّيِة، ووعٌي بالّتحدياِت الأدبيِة وغيِر الأدبيِة للترجمِة، وتفاٍن في الجمِع بين وجهاِت نظِر 

الّثقافاِت المختلفِة.
وِع من الترجم���ِة، ي�شتح���قُّ )ديني�س جون�شون ديفي���ز( بكلِّ ج���دارٍة الإ�شادَة التي   وكرائ���ٍد ف���ي ه���ذا النَّ

َتلّقاها.◘

�سراع – جاكوب لورن�س
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حظي���ت الترجم���ات من اللغة الرو�شية اإلى العربية بن�شيب كبير مقارن���ة باللغات الأخرى، وتعود بداية 
ه���ذه الترجم���ات اإلى الن�شف الأول م���ن القرن التا�شع ع�ش���ر، لتزدهر في نهايته على ي���د اإحدى جمعيات 
الإر�شالي���ات في تلك الفت���رة، والتي كان لها دور  رائد في تكوين ك���وادر متخ�ش�شة في اللغة الرو�شية. في 
بداي���ة الق���رن الع�شرين، ن�شطت الجمعية الفل�شطينية- الرو�شية في ه���ذا المجال، لتتوقف حركة الترجمة 
اإبان الحرب العالمية الأولى، ثم تعود وتن�شط بعدها انطالقًا من م�شر، و�شهدت فترة الخم�شينيات ترجمة 
اأّم���اَت الكت���ب الرو�شية اإلى اللغ���ة العربية على يد المترج���م ال�شوري �شامي الدروبي، ال���ذي يعد اأ�شهر من 
ترجم الأدب الرو�شي، على الرغم من اأنه لم يكن ملمًا باللغة الرو�شية، بل كان يترجم عن لغة و�شيطة هي 

الفرن�شية.

عدنان جامو�س: »ما يغريني بالترجمة 
هو الأ�سالة والبتكار في اختيار المو�سوع«

•حوار: �سلوى �سالح

�سحافية �سورية. •

    ول��د ف��ي �سيدا لبن��ان 1937. الأبوين من بلدة دي��ر عطية في �سورية. اأنه��ى درا�سته االبتدائية 
واالإعدادي��ة والثانوية في مدار�س دم�سق، واأوفدت��ه وزارة التربية والتعليم للدرا�سة في كلية االآداب 
في جامعة لومونو�س��ف بمو�سكو، حيث نال �سهادة الماج�ستير في "فق��ه اللغة الرو�سية واآدابها". 
عم��ل مدر�ساً للغة الرو�سية ف��ي ثانويات دم�سق، ، ثم مترجماً في الموؤ�س�س��ة العامة ل�سد الفرات 

في مدينة )الثورة(، ثم عين مديراً لمكتب الترجمة في الموؤ�س�سة المذكورة التابعة لوزارة الري.
    ع�سو جمعية الترجمة، وع�سو هيئة تحرير مجلة ) االآداب االأجنبية(

ـر
فك

 ال
ور

ـــ
�س

ج



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 50

في ال�شنوات الثالثين الأخيرة، �شار لدينا الكثير ممن يتقنون اللغة الرو�شية ويترجمون عنها  مبا�شرة 
اإل���ى العربية، من هوؤلء المترج���م ال�شوري عدنان جامو�س، الذي قّدم للمكتب���ة العربية كتبًا عّدة مترجمة 
عن الرو�شي���ة اأهمها: كتاب )الجمالي والفني( لبو�شبيلوف، وكتاب )ال�شهب وق�ش�س مبكرة( لت�شيخوف، 
كم���ا ترجم كتاب���ًا مهمًا في تاريخ الترجم���ة من الرو�شية اإل���ى العربية لالأديب الرو�ش���ي الك�شندر كوبرين، 
وه���ي رواية بعنوان )الحف���رة(، اإ�شافة اإلى ترجمة الكت���ب المهمة الأخرى )الإن�ش���ان والرتقاء– المادية 
الديالكتيكي���ة – اأبط���ال الإغريق – حوارات �شجي���ن – من باع التاريخ؟( وغيره���ا. وترجم للفتيان ق�شة 
مغام���رات بعنوان )ن�شر ل لزوم له(، وق�شة )تعلم يا �شينغاميل( التي �شدرت باللغة العربية تحت عنوان 

)الملحمة وال�شريعة( لأنها تحكي عن �شريعة حمورابي وملحمة جلجامي�س.
ول���د عدنان جامو�س في �شيدا لأبوي���ن من دير عطية عام 1937، در�س في دم�شق ثم اأوفد للدرا�شة في 
كلية الآداب بجامعة )لومونو�شوف( بمو�شكو، ونال �شهادة الماج�شتير في فقه اللغة الرو�شية واآدابها. عّين 
بع���د عودته اإلى دم�شق مديرًا لمكتب الترجم���ة بموؤ�ش�شة �شد الفرات، اإل اأنه لم يكتِف بهذا العمل بل ترجم 
ع���ددًا ل ي�شته���ان به من الكت���ب، اإ�شافة اإلى ترجم���ة ن�شو�س من�شورة في المج���الت وال�شحف في مجال 

الق�شة وال�شعر والم�شرح والمقالة.
مجل���ة )ج�شور ثقافية( التقت المترجم عدنان جامو�س واأج���رت معه الحوار التالي عن مجمل تجربته 

في مجال الترجمة من الرو�شية اإلى العربية:

- ارتب���ط ا�شم���ك بكتاب (الجمالي والفني( للكاتب الرو�شي بو�شبيلوف، وهو كتاب فل�شفي عميق 
ل يخلو من ال�شعوبة، حدثنا عن اأهمية هذا الكتاب وم�شمونه، ولماذا اخترته؟ 

ف���ي اأثناء درا�شت���ي في كلية الآداب بجامعة )لومونو�شوف( بمو�شك���و، بين عامي 1959– 1965،  لفت 
نظري م�شمون المحا�شرات التي يلقيها علينا اأ�شتاذ الأدب وعلم الجمال البروفي�شور غينادي بو�شبيلوف، 
الذي مار�س لأكثر من ن�شف قرن النقد الأدبي وتاأريخ الأدب والفن، فقررت اأن اأترجم الكتاب الذي عر�س 
في���ه الباحث نظريت���ه تحت عنوان )الجمالي والفني(، وتتاأتى اأهمية هذا الكتاب، في راأيي، من اأنه يعر�س 
نظرية متكاملة ومطردة ومتما�شكة الأجزاء، تجيب عن كثير من الأ�شئلة التي تتردد في كتابات المنظرين 
ونقاد الأدب والفن، كال�شوؤال عن م�شمون الفن وماهيته، والعالقة بين الفن والواقع وماهية الفن الواقعي.
ي�شتعر����س بو�شبيلوف ف���ي كتابه مقولت المدار����س الرئي�شة الثالث، التي كانت تت�ش���ارع اآنذاك حول 
تحدي���د ماهية الفن: هل تكمن في م�شمونه الأيديولوجي كما تدعي المدر�شة ال�شو�شيولوجية؟ اأو في �شكله 
ال�شوري كما توؤكد المدر�شة الت�شويرية؟ اأو في جوهره الجمالي كما تقول المدر�شة الجمالية؟ ثم يتعر�س 
للحدي���ث ع���ن ماهية الجمال في كل من الطبيعة والمجتمع والفن، وعن من�شاأ الفن وتميزه عن بقية اأ�شكال 

الوعي الجتماعي، مت�شائاًل عن الحاجة التي دفعت الإن�شان منذ الع�شور القديمة اإلى الإبداع الفني.
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كما ي�شتعر�س الكاتب تاري���خ ن�شوء الفن الإبداعي 
ف اأجنا�س الفن  وخوا�ش���ه الجوهري���ة النوعي���ة، ويع���رِّ
واأنواع���ه و�شنوف���ه وخ�شو�شيت���ه الت�شويري���ة الفنية، 
قًا بين  الت���ي تتركز اأ�شا�شًا في النمذجة الإبداعية، مفرِّ

النمذجة والتنميط.

- هل واجهت �شعوبة في نقل هذا الكتاب اإلى العربية؟

انح�شرت ال�شعوبات التي واجهتها في ترجمة الكتاب، في اإيجاد الم�شطلحات العربية المنا�شبة التي 
تعب���ر باأكبر ق���در ممكن من الو�شوح، ع���ن مدلولت الم�شطلح���ات التي ا�شتعملها بو�شبيل���وف في �شياغة 
الأف���كار المبتكرة في نظريته، ما تطل���ب جهدًا خا�شًا لإيجاد الحلول المنا�شبة لنقل الكلمات ال�شطالحية 

الرو�شية المترابطة فيما بينها )بطريقة ال�شتقاق( ولي�س لها مقابالت �شائعة في اللغة العربية.

- هل تاأثرت اإبان درا�شتك في الجامعة بالثقافة الأدبية الرو�شية؟

كن���ت اأتابع باهتم���ام ما يدور في الأو�ش���اط الثقافية هناك، من مناظرات وم�شاج���الت ونقا�شات حول 
النظري���ات الأدبية وما يرتبط بهذه المو�شوعات من مق���ولت ونظريات، وكنت اأطالع ب�شغف اأهم ما يكتب 
ح���ول ذلك باأق���الم منّظرين وكّتاب محليي���ن واأجانب، ممن كان���ت اأعمالهم تترجم اإل���ى الرو�شية من فور 

�شدورها تقريبًا في بالدهم.

- ما المو�شوعات التي تغريك بالترجمة؟ وعلى اأي اأ�شا�س تختار الأعمال تمهيداً لترجمتها؟

ما يغريني بالترجمة هو الأ�شالة والبتكار في اختيار الكاتب لمو�شوعه، ونظرته اإليه، وطريقة معالجته 
الإبداعية له، بما يجذب القارئ ويجعله ي�شتمتع بجمالية العمل الأدبي وروعته �شكاًل وم�شمونًا. وقد اخترت 
بع����س الأعمال الإبداعية والنظرية لترجمتها وفقًا لذلك، اإ�شافة اإلى ترجمة اأعمال ذات طابع اأيديولوجي 

معين، كلفتني بها دور الن�شر اأغلب الأحيان، ول اأرى مانعًا من عمل ذلك.

- ترجمت اأعماًل لكبار الكّتاب الرو�س... من هو الكاتب الرو�شي الذي تحر�س على نقل اأعماله اإلى 
العربية اأكثر من غيره؟

لم���ا كن���ت طالبًا في جامع���ة لومونو�شوف كن���ت اأمّني النف�س باأن تت���اح لي في الم�شتقب���ل ترجمة رواية 
)الإخ���وة كارامازوف( للكاتب الرو�شي ال�شهي���ر )فيودور دو�شتويف�شكي(، بعد اأن ق���راأت الترجمة العربية 
لهذه الرواية، ال�شادرة عن دار اليقظة العربية عام 1953، ا�شتنادًا اإلى الترجمتين الفرن�شية والنكليزية. 
اإل اأنن���ي لما قراأتها بالرو�شي���ة لم�شت فروقًا كثيرة بين الأ�شل والترجم���ة، واأ�شبحت �شرورة ترجمتها من 
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اللغة الأ�شلية مبا�شرة هاج�شًا ملّحًا لدي، ولكن لما �شدرت الطبعة الأولى من اأعمال دو�شتويف�شكي الأدبية 
الكامل���ة بقلم الدكتور �شامي الدروبي عام 1967، واأحدث هذا الإ�شدار �شجة كبرى في الأو�شاط الثقافية 
العربي���ة، ول �شيم���ا في م�شر، على الرغم من اأنها اأنجزت نقاًل عن الفرن�شية، اأ�شبح التفكير في ترجمتها 

اآنذاك �شربًا من العبث، وهكذا تال�شى الحلم الذي كان يراودني.
وفيم���ا بعد، عث���رت على ما يعو�شني عن الحل���م المفقود، وذلك لما وقعُت عن طري���ق الم�شادفة على 
كت���اب ي�شم �شفحات مخت���ارة من )يوميات كات���ب(، انتقاها اأحد كبار الباحثي���ن المتخ�ش�شين بدرا�شة 
ت���راث دو�شتويف�شك���ي، وكان هذا الأخير ي�شدر ه���ذه اليوميات في �شكل كّرا�شات �شهري���ة، يعلق فيها على 
الظواه���ر الت���ي تلفت نظره وت�شغل بال معا�شريه، فيعالجها بعمق و�شمولي���ة يجعالن كتاباته عنها ن�شو�شًا 
تحتفظ بقيمتها الفكرية خارج حدود زمانها ومكانها، وقد ا�شتغرقت ترجمة  )اليوميات( مني وقتًا طوياًل 

وتطلبت جهدًا بالغًا كنت �شعيدًا ببذله.

- هل هناك كاتب رو�شي اآخر كنت ترغب في ترجمة اأعماله؟

الكات���ب الآخ���ر الذي كنت اأرغب في ترجمة اأعماله هو )اأنط���ون ت�شيخوف( الذي قراأت بع�س ق�ش�شه 
الق�شي���رة المده�شة مذ كن���ت تلميذًا في الإعدادية، ثم ا�شتمتعت كثيرًا فيما بعد بقراءتها باللغة الرو�شية، 
ولم���ا �ش���درت مختارات من موؤلفاته في اأربعة مجلدات ع���ن )دار التقدم( في مو�شكو، في الثمانينيات من 
الق���رن الما�ش���ي، بترجم���ة ال�شديق الراحل )اأبو بكر يو�ش���ف(، لحظت اأنها خلت م���ن اأقا�شي�س الكاتب 
المبك���رة، كم���ا اأنها اأغفلت ق�شة )ال�شهب( المهمة التي اأثارت حي���ن �شدورها عام 1888 جدًل وا�شعًا في 
اأو�شاط الأدباء والنقاد الرو�س لكونها اأول ق�شة طويلة يكتبها ت�شيخوف، وعّدوها منعطفًا مهمًا في م�شيرة 

ت�شيخوف الإبداعية.
وم���ا اإن اأتاح���ت ل���ي الظروف فر�شة ترجم���ة بع�س من اأعم���ال ت�شيخوف، عكفت عل���ى انتقاء عدد من 
اأقا�شي�شه المبكرة التي لم ي�شبق اأن ترجمت من قبل، كي يطلع القارئ العربي على البدايات الأولى لإبداع 
الكات���ب عندما كان ين�ش���ر اأقا�شي�شه في المجالت الفكاهي���ة بتوقيع »اأنتو�شا ت�شيخونت���ه«. ثم اأتبعت هذه 

الأقا�شي�س بترجمة ق�شة )ال�شهب( التي تد�ّشن مرحلة جديدة في تاريخ اأدب ت�شيخوف. 

- عملت مترجماً فورياً في موؤ�ش�شة �شد الفرات في ال�شتينيات... هل �شاعدك ذلك في عملك الالحق 
بالترجمة الأدبية؟ اأو اأنه كان عائقاً في طريقك؟

ل���م يك���ن عملي في موؤ�ش�شة �ش���د الفرات يقت�شر على الترجم���ة ال�شفهية فح�شب، ب���ل كان ي�شمل اأي�شًا 
الترجم���ة الكتابي���ة لبع�س الكت���ب والكرا�شات التقني���ة، وللمذك���رات الخا�شة بت�شويغ الحل���ول الت�شميمية 
المقترح���ة، والبرام���ج ال�شهري���ة والربعي���ة وال�شنوية، والتقاري���ر والمخطط���ات الت�شميمي���ة والتنفيذية، 

والتفاقيات والعقود الخا�شة بتوريد المعدات والمواد وقطع الغيار واإيفاد الخبراء وغير ذلك.
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كل هذه الترجمات كانت تغني معرفتي باللغة الرو�شية بتعابير ومفردات ومفاهيم جديدة، اأما الترجمة 
الفوري���ة فكانت تثري الر�شيد الح���ي من المفردات التي يمكن ا�شتح�شارها اإل���ى �شاحة الذهن في الوقت 
المنا�ش���ب، كم���ا كانت الحياة الجتماعية م���ع الخبراء الرو�س والختالط اليوم���ي بهم خالل الجتماعات 
والحف���الت والأم�شي���ات الأدبية والأحادي���ث المتبادلة معه���م توؤدي اإل���ى التعّمق والتو�ّشع ف���ي معرفة اللغة 
والط���الع عل���ى دقائقها في مختلف المج���الت المعرفية. وهذا كله ي�شاعد المترج���م في عمله في ترجمة 
العل���وم الإن�شاني���ة وكذلك الأدبي���ة، ول �شيما الق�ش�شي���ة والروائية التي ت�شور الحي���اة الإن�شانية بمختلف 
وجوهها، بما في ذلك المجالت المعي�شية والنف�شية والعقلية، وكذلك مجالت العمل والإنتاج، ولذلك فاإن 
على مترجم هذه الأعمال اأن يكون ملمًا بالمفردات والتعابير التي يجري تداولها في جميع مجالت الحياة.

- اإل���ى اأي ح���د تاأث���رت في طفولت���ك بال�شير ال�شعبية بما فيه���ا من �شجع ولهج���ة حما�شية، ك�شيرَتي 
عنترة والزير �شالم، وق�ش�س األف ليلة وليلة؟

كان والدي هاويًا لل�شير ال�شعبية والأدب ال�شعبي، وكانت �شيرة عنترة العب�شي تت�شدر المكتبة ال�شغيرة 
في بيتنا، واإلى جانبها �شيرة بني هالل وتغريبتهم و�شيرة الزير �شالم ومجراويته الم�شرودة نظمًا، و�شيرة 
�شيف بن ذي يزن، والملك الظاهر بيبر�س، وعلي الزيبق ودليلة المحتالة، وذات الهّمة وفيروز �شاه و�شواها، 
وكان والدي حري�شًا على اأن يعلمنا، اإخوتي واأنا، القراءة والكتابة منذ نعومة اأظفارنا، ويحثنا على ا�شتظهار 
اأ�شعار عنترة واإلقائها بلهجة حما�شية. وكنت اأحفظ عن ظهر قلب بع�س العبارات الم�شجوعة واألقيها اأمام 
زمالئ���ي في ال�شف الثالث البتدائي، واأنا اأق�س عليه���م بع�س الأحداث من �شيرة عنترة، لهذا لقبوني في 

المدر�شة اآنذاك بالحكواتي. ول اأزال اأذكر تلك العبارات منذ ال�شغر حتى الآن.
وف���ي ال�ش���ف الخام�س �شرت اأق�سُّ عل���ى زمالئي حكايات من كتاب )األف ليل���ة وليلة( الذي اأولعت به 

وق�شيت اأيامًا وليالي في العطلة ال�شيفية واأنا اأطالعه ب�شغف واأحفظ الكثير من الق�ش�س الواردة فيه.
وبعد ذلك، اأ�شبحت اأميل اإلى مطالعة الكتب الأدبية التراثية الم�شوغة بلغة عربية ف�شيحة مثل: كليلة 
ودمن���ة والبخالء والعقد الفريد، ومن ثم مطالعة الكت���ب المترجمة لكبار الكتاب الأوروبيين والرو�س، وكل 
ه���ذا �شاعدني فيما بع���د في ترجمة الأعمال الق�ش�شية و�شياغة الن����س المترجم باأ�شلوب يت�شم ب�شال�شة 

ال�شرد الحكائي.

- م���ا الموا�شف���ات التي يج���ب اأن يتحلى بها المترجم الناجح؟ وهل يكف���ي اأن يتقن لغة اأخرى حتى 
ينجح في مهنة الترجمة؟

الترجم���ة اأنواع، وال�شرط الأول الذي يج���ب اأن ي�شتوفى عند ممار�شة الترجمة بجميع اأنواعها هو اإتقان 
اللغتين اإتقانًا كافيًا للقيام بالمهمة التي يت�شدى لها المترجم، والترجمة ال�شفهية: تتطلب اإلى جانب ذلك 
ق���وة المالحظة و�شرعة البديهة للتمييز بين مختلف اللهجات الت���ي تلفظ بها العبارة، والقدرة على تركيز 
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النتب���اه، وق���وة الذاكرة، واأن يك���ون المترجم مزودًا بذخيرة ثقافي���ة وا�شعة ومتعددة الوج���وه، اإ�شافة اإلى 
رهافة الح�س اإلى الحد الذي يجعله قادرًا على تقدير وقع الألفاظ التي يختارها في نف�ِس الم�شتمع.

اأم���ا الترجمة الكتابية: فاإنها تق�شم اإلى اأق�شام ع���دة اأهمها الترجمة الثقافية التي ت�شمل اأوًل: الترجمة 
العلمي���ة بفئاته���ا المختلفة، كالعل���وم الأ�شا�شية من ريا�شيات وفيزي���اء وغيرها... والعل���وم التطبيقية من 
هند�ش���ة وزراعة وطب... و�ش���روط ترجمتها: اإتقان اللغتي���ن والخت�شا�س وا�شتعم���ال الم�شطلح الدقيق، 
و�شياغة الن�س بعبارات وا�شحة توؤدي المعنى المق�شود. والعلوم الجتماعية والإن�شانية بمختلف اأنواعها، 
تتطلب ترجمته���ا بالإ�شافة اإلى الوفاء بال�شروط ال�شابقة ح�شن الأ�شلوب واإجادة العر�س وجمال ال�شياغة 

وانتقاء الألفاظ.
كم���ا ت�شمل الترجمة الثقافية، الترجمة الأدبية الإبداعية الت���ي تتطلب تحلي المترجم بالذائقة الأدبية 
لي�شتطيع الإلمام بظالل المعاني ولونياتها، وامتالكه الموهبة الإبداعية التي تتيح له اأن ينقل الن�س الأ�شلي 

اإلى اللغة الهدف باأ�شلوب نا�شع وعبارات وا�شحة �شل�شة، واألفاظ ف�شيحة منتقاة بعناية.

- لم���اذا يقول���ون اإن المترج���م خائن؟ وهل ت���رى نف�شك خائناً بهذا المعن���ى، اأو اأن الترجمة تحّملك 
م�شوؤولية اإي�شال ثقافات الغير اإلى القارئ العربي؟

قال����وا قديمًا اإن الترجم����ة »خيانة«، ويمكن الق����ول اأي�شًا اأن الترجمة »اأمان����ة«، وكال القولين �شحيح 
تبع����ًا للزاوية التي ننظر منها اإلى الترجمة، فاإذا نظرنا اإلى ترجمة ال�شعر مثاًل، واإلى ترجمة ن�س نثري 
اإبداع����ي رفيع و�شديد الخ�شو�شية �شمن منظور النقل المح�����س؛ نجد اأن المترجم مهما بذل من جهد 
فل����ن ي�شتطي����ع اأن ياأتي بن�س مماثل له تمام����ًا في اللغة الهدف من دون اأي »فاق����د« اأو »فائ�س«، لأن لكل 
لغ����ة خ�شائ�شه����ا في التعبير الجميل، واإذا األزم مترجم الن�س الإبداع����ي نف�شه بنقل جميع المح�شنات 
المجازي����ة وال�شتعاري����ة والبديعية كما هي في الن�س الأ�شلي اإلى اللغ����ة الهدف؛ ف�شيجد نف�شه م�شطرًا 
اإل����ى اأن يتبع طريقة الترجمة الحرفية ال�شقيمة التي تح����ول المح�شنات اإلى عيوب ممجوجة، وبهذا فهو 

يخون الن�س الأ�شلي فعاًل. 
واإذا ه���و لج���اأ اإلى طريق���ة الترجم���ة المكافئة اأي َجُه���َد في اإيج���اد مح�شنات في اللغ���ة الهدف تكافئ 
مقابالته���ا في اللغة الم�شدر، واإن خالفتها في ال�شياغة وطريق���ة التركيب وفق ما تقت�شيه قواعد التعبير 
ال�شلي���م ف���ي اللغة الهدف؛ يمكن القول اأي�شًا اإنه يخون الن�س الأ�شلي من هذا المنظور فح�شب، اأي اأنه في 

كلتا الحالتين خائن، لكن خيانته في الحالة الثانية هي خيانة جميلة وم�شّوغة.
اأم���ا اإذا نظرن���ا اإلى الترجمة ب�شفتها و�شيلة للتثاقف والتع���ارف والتفاهم بين الأمم واأداة للتالقح بين 
الأفكار، وو�شيلة للحوار بين ال�شعوب؛ ف�شنجد اأنها اأمانة في عنق المترجم، وهي تلقي على كاهله م�شوؤولية 
كب����رى، فاأبناء اأمته ياأتمنونه من جهة اأولى على اأن ينق����ل اإليهم ما اأبدعه عباقرة الأمم الأخرى، 
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وف���ي المقابل، ف���اإن اأبناء الأمم الأخ���رى ياأتمنونه على اأن ينق���ل ما اأبدعه عباقرته���م بم�شمونه ال�شحيح 
الكامل وب�شكله الجميل المكافئ وبما ل يبخ�شهم حقهم في التقويم والتقدير.

- ل���كل كات���ب طقو�شه الخا�شة في الكتابة، وكذلك المترج���م، ما الآلية التي تتبعها في التعامل مع 
الن�س الرو�شي؟ وما مراحل تحويله اإلى ن�س �شل�س مقروء باللغة العربية؟

ف����ي بداية ممار�شتي للترجمة الكتابية، خارج نطاق عملي الوظيف����ي، كنت اأترجم الكتب التي تطلب اإليَّ 
دور الن�شر ترجمتها، وقبل اأن اأبداأ ترجمة اأي عمل، اأقروؤه )من الجلدة اإلى الجلدة( كما يقولون، فاإذا وجدت 
اأن باإمكان����ي ترجمت����ه بدقة واأمانة اأقروؤه مرة ثاني����ة لأ�شتوعب جميع الأفكار الت����ي يت�شمنها، ثم اأعكف على 
ترجمت����ه بت����اأن وتمهل من دون اأن اأحذف اأو اأنق�س منه اأي فقرة اأو عب����ارة، واأ�شتعين في اأثناء ذلك بمعاجم 
عام����ة اأو معاج����م متخ�ش�ش����ة عربية واأجنبية معتم����دًا في الأ�شا�س عل����ى المعجمات الرو�شي����ة – الرو�شية، 

وم�شتاأن�شًا بمعطيات المعاجم الثنائية، ول�شيما الرو�شية – الإنكليزية ومن ثم الإنكليزية - العربية.
واألج���اأ ف���ي بع�س الأحيان اإلى اإ�شت�شارة اخت�شا�شيين رو�س م���ن معارفي القدامى العاملين في �شورية، 
لتحدي���د معان���ي بع�س المف���ردات والعبارات كما يفهمه���ا المثقف الرو�ش���ي بالذات. وبعد ذل���ك كله اأنقل 
المح�شلة الأخيرة اإلى مبي�شة نهائية بعد التاأكد من خلو الترجمة من اأي نواق�س اأو اأخطاء. ثم اأعمد اإلى 

مراجعة الن�س المترجم بعد تن�شيده واأدقق بعد ذلك البروفة الأولى المطبوعة.
اأم���ا الأعم���ال الت���ي اأختارها بنف�شي واأق���رر ترجمتها م���ن دون اأن اأتفق م�شبقًا مع اأي جه���ة على اإمكان 
ن�شره���ا، فهي الأعمال التي ت�شتهويني بقوة ل اأ�شتطيع مقاومتها، واأعرف م�شبقًا اأنني �شاأق�شي فترة ممتعة 

في اأثناء ترجمتها مهما بذلت من جهد ومهما اأنفقت من وقت.
ويم���ر العمل بالمراحل نف�شه���ا التي ذكرتها اآنفًا مع فارق واحد هو اأن الجه���د المبذول يقترن بالمتعة، 
والوق���ت الم�شتغ���رق يمنحني ال�شعور باأنن���ي اأعي�س حياة ذات ج���دوى. وكم اأ�شعر بالأ�ش���ف والأ�شى عندما 
ي�ش���در الكت���اب بطبعته النهائية واأكت�شف في���ه اأخطاء مطبعية اأو نحوية اأو ترجمي���ة �شهوت عنها فاأف�شدت 

متعتي وجعلتني اأ�شعر بالخجل.

- قل���ت  م���رة اإن المترج���م غي���ر المتمّك���ن ه���و ال���ذي يلج���اأ اإل���ى الترجم���ة الحرفية عندم���ا ل يفهم 
المق�شود من عبارة اأو فقرة في الن�س الأ�شلي، كيف تف�شر ذلك؟

اإن مفه���وم الترجم���ة الحرفية ُيفَهم اأحيانًا على نحو ملتب�س، وقد �شمعت اأحدهم في اجتماع تخ�ش�شي 
موؤخ���رًا يداف���ع بحرارة عن الترجم���ة الحرفية ويرف�س كل ما عداها، واأنا حينم���ا اأقول ترجمة حرفية اإنما 
اأق�شد بذلك المعنى الحرفي للعبارة اأي ترجمة الن�س من اللغة الم�شدر اإلى اللغة الهدف كلمة كلمة وهذه 
اأ�شواأ اأنواع الترجمة. وقد تبين ف�شاد هذه الطريقة منذ الع�شر العبا�شي الذي �شهد طريقتين في الترجمة: 

طريقة حنين بن اإ�شحق، وطريقة يوحنا بن البطريق.
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اأما راأيي حول المترجم غير المتمكن فقد ا�شتنتجته من مراجعتي لعدد كبير من الترجمات اإما بهدف 
التدقي���ق والت�شحيح قبل الن�ش���ر، واإما بهدف اإعطاء الراأي في �شالحيتها اأو عدم �شالحيتها للن�شر، وكلنا 
نع���رف اأننا يمكن اأن ن�شادف اأحيان���ًا جماًل وعبارات في بع�س الترجمات غام�شة المعنى وركيكة ال�شبك، 
ويك����ون ال�شب����ب في هذا هو اأن المترجم نف�شه لم يفهم معنى العب����ارة بدقة، لكن كي ل يتهمه المدقق 
اأو المراج���ع باإغفال بع�س العبارات يلجاأ اإلى ترجمة العب���ارة المعنية بكلمات مرادفة معجميًا ويّدعي اأن 
الغمو����س ف���ي الن�س الأ�شلي هو غمو�س عمد اإليه الموؤلف ق�ش���دًا، ولذلك يجب اأن تاأتي الترجمة مطابقة 

لالأ�شل وتت�شم بالغمو�س نف�شه الذي يت�شم به الأ�شل.

- كيف يكون المترجم اأميناً اإذا لم يلتزم بالترجمة الحرفية؟ 

يك���ون المترج���م اأمينًا باأن تكون ترجمت���ه مكافئة لالأ�ش���ل اأي اأن يكون معنى العبارة ف���ي اللغة الهدف 
يوؤدي معناها المق�شود في اللغة الم�شدر بكامل اأبعاده ودقائقه بغ�س النظر عن تطابق المفردات اأو عدم 

تطابقها معجميًا في كال الن�شين. 
واإذا كان المترج����م عل����ى درجة من المه����ارة والخبرة توؤهله لأن يوؤدي المعن����ى المق�شود في الأ�شل 
بطريقة الترجمة الحرفية مع مراعاة قواعد التعبير النحوية والأ�شلوبية في اللغة الهدف فهنيئًا له، لكن 
هيه����ات، اإذ اإن ل����كل لغة خ�شو�شيتها ف����ي التعبير وال�شبك والأ�شلوب وتقديم بع�����س الألفاظ في الجملة 
وتاأخي����ر بع�شها؛ للتركيز عل����ى معان معينة ولأداء �شحنات تعبيرية مح����ددة، وهذه الخ�شو�شية تختلف 
في كثير من الأحيان عن خ�شو�شية لغة اأخرى اختالفًا ل ي�شمح في حال من الأحوال اأن تكون الترجمة 

بينهما حرفية.
واأغل���ب الظن اأن الذين يدافعون عن الترجمة »الحرفية« اإنما يق�شدون الترجمة »الأمينة« البعيدة عن 

الت�شرف، التي ل تنق�س من الن�س الأ�شلي �شيئًا ول تزيد عليه �شيئًا.
اإنم���ا، ه���ذه العبارة اكت�شب���ت معنى معينًا تاريخيًا من���ذ ع�شر حنين ويوحنا، ول ي���زال هذا المعنى هو 
المفهوم منها حتى الآن في اأو�شاط المترجمين، وربما كانت بع�س اأنواع الترجمة تتطلب اتباع هذه الطريقة 

اأحيانًا كالترجمة المحلَّفة وترجمة بع�س الوثائق الر�شمية.

- يترج���م بع����س المترجمين عن لغ���ة و�شيطة غير اللغة التي كتب بها الن����س الأ�شلي، فهل خ�شت 
هذه التجربة؟ وما راأيك فيها؟

اأظ���ن اأن المترجمين الكب���ار الذين ترجموا اأعماًل ثقافية على وجه العموم واأدبية على وجه الخ�شو�س 
نق���اًل عن لغات و�شيطة، كان���وا يتمنون لو اأنهم يتقنون اللغة التي كتبت بها تل���ك الأعمال اأ�شاًل ليترجموها 
عنه���ا بالذات، لكنه���م كانوا م�شطرين اإل���ى ترجمتها عن لغة و�شيط���ة لأن هذه الأعمال ح���ازت اإعجابهم 

ودفعتهم اإلى ترجمتها نقاًل عن لغة يجيدونها.
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وربم���ا كان المترج���م المب���دع عندم���ا ينقل عماًل اأدبي���ًا مهمًا عن لغ���ة و�شيطة يمثل ف���ي وعيه الباطن 
اأن الن����س ال���ذي يترجمه لي����س هو الن�س الأ�شل���ي، لذا فاإن التزام���ه بالأمانة يقت�شر عل���ى نقل المعاني 
والم�شم���ون، ول ي�شم���ل الأ�شلوب لأنه اأ�شل���وب المترجم الو�شيط، ويتولد لديه تالي���ًا �شعور بجواز الت�شرف 
اأ�شلوبيًا من غير اأي حرج، و لربما �شعر باأنه كلما ارتقى باأ�شلوب التعبير في لغته اإلى ما يفوق اأ�شلوب التعبير 
لدى المترجم الو�شيط كان اأقرب اإلى الأ�شل، الذي ل بد من اأن يكون اأبلغ في اأ�شلوبه من ترجمته الو�شيطة، 
لكن هذا يوؤدي اأحيانًا اإلى ال�شطط والتزّيد، ما ُيعّد �شريبًة ل منا�س للمترجم عن لغة و�شيطة من دفعها. 

وبتن���ا نالح���ظ موؤخ���رًا اأن الهيئة المعني���ة ف���ي وزارة الثقافة والجه���ات الر�شمية، وكذل���ك دور الن�شر 
الر�شين���ة، لم تع���د توافق على ن�شر ترجمات منقولة عن لغات و�شيط���ة اإل في حالت خا�شة، وذلك عندما 

يكون العمل الأ�شلي ذا اأهمية راهنة اأو قيمة دائمة وتتعذر ترجمته عن الأ�شل.
واأذكر اأنني ترجمت كتابًا واحدًا عن لغة و�شيطة بعنوان)الإن�شان والرتقاء( عام 1970، بعد اأن ارتاأت 
دار الجماهي���ر ال�شعبي���ة اآنذاك اأن ه���ذا الكتاب المترجم اإلى اللغ���ة الرو�شية عن الإنكليزي���ة لموؤلفه جون 

لوي�س، هو ذو اأهمية اأيديولوجية لأنه مكر�س لنقد الداروينية الجتماعية. 

- ما الذي يمّيز اأعمالك المترجمة عن غيرها، وهل يجد القارئ فيها ب�شمات عدنان جامو�س؟

ل �شيء يميز اأعمالي المترجمة في راأيي �شوى الدقة في النقل والعناية بالتعبير قدر الم�شتطاع، اأما الأ�شلوب 
فاإنن���ي اأجه���د اأن يكون قريبًا م���ن اأ�شلوب الن�س الأ�شلي بقدر م���ا ت�شمح بذلك قواعد اللغ���ة الأم وخ�شائ�شها 

النوعية، بحيث تكون الب�شمة البارزة في الن�س المترجم هي ب�شمة الكاتب بالذات ل ب�شمة المترجم.

- قلت في اأحد لقاءاتك ال�شحفية اإن ثمة قواعد عامة للترجمة، ما هذه القواعد؟

اإنها القواعد التي تت�شمنها نظريات الترجمة المختلفة، تتنوع بتنوع الطرائق التي تحددها كل نظرية: 
كطريقة الترجمة الحرفية، والترجمة بت�شرف، والترجمة المعنوية، والترجمة التاأويلية، والترجمة المكافئة 
اأو المماثل���ة، ومن ه���ذه القواعد تحليل الن�س الأ�شلي اإلى وحدات كالفونيم���ات  والمورفيمات  والمفردات 
والم�شميات... ثم اإلى عبارات كنائية وا�شطالحية واأمثال واأقوال ماأثورة.. ثم اإلى وحدات معنوية بمختلف 
اأنواعها والنتقال بعد ذلك اإلى مرحلة التركيب واإيجاد المقاِبالت لجميع الوحدات المذكورة، ثم ال�شياغة 

النهائية التي يجري في اأثنائها التعديل والحذف والإ�شافة وال�شتبدال تبعًا لروؤية المترجم وخبرته.

- هل تواكب الم�شروع الوطني للترجمة؟ والخطة ال�شنوية التي ت�شعها مديرية الترجمة في وزارة  
الثقافة؟ وما روؤيتك للنهو�س بالترجمة في �شورية؟

اأتاب���ع الإج���راءات المتعلقة بالم�شروع الوطن���ي للترجمة وخطط تنفيذه عبر و�شائ���ل الإعالم، واأرى اأن 
اإط���الق ه���ذا الم�ش���روع بحد ذاته يعدُّ خط���وة مهمة على طريق تطوي���ر الترجمة في �شوري���ة والنهو�س بها 
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ب�شفتها و�شيلة فعالة للم�شاعدة في التطور الثقافي والعلمي والقت�شادي والجتماعي الوطني، لكن العامل 
الأ�شا����س ف���ي تنفيذ هذه الخطط، ه���و في بداية المطاف ونهايت���ه المترجم نف�شه، الذي يج���ب اأن ُتهياأ له 

الظروف المالئمة ليقوم بمهمته على اأكمل وجه.
وفي كل موؤتمر اأو اجتماع اأو ندوة ُتعقد لمعالجة �شوؤون الترجمة يجري الحديث عن الإجراءات التي من 
�شاأنها اأن توؤدي اإلى النهو�س بالترجمة في �شورية، لكن يبدو اأن الظروف القت�شادية ال�شعبة التي نعي�شها 

ل ت�شاعد في اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة التي ناأمل اأن ترى النور قريبًا.

- تقدمت في ندوة الترجمة بدم�شق عام 2017 بورقة عمل عن واجبات المترجم وحقوقه... حدثنا عنها.

حينم���ا نق���ول اإن الترجمة هي ج�ش���ر للتوا�شل بين ال�شع���وب وو�شيلة للتفاعل بين الثقاف���ات، يتبّدى لنا 
ب���كل و�ش���وح واجب المترجم الذي يجعل من هذه الأقوال، حقيقة واقعة. ويتّج�شد هذا الواجب بالأمانة في 
الدرج���ة الأول���ى، فكما اأن تزييف النقود يعدُّ جريم���ة يعاقب عليها القانون، كذل���ك تزييف الثقافة وترويج 

الأعمال المزيفة يجب اأن يقمعا ب�شدة ل تهاون فيها.
اأما المترجمون الذين يبذلون في ترجماتهم كل ما يتطلبه العمل من وقت وجهد فمن حقهم اأن يكافوؤوا 

ماديًا ومعنويًا.

- تحدثت في تلك الور�شة اأي�شاً عن عيوب الترجمة وارتكاب الأخطاء، ول�شيما في مجال الترجمة 
عن الرو�شية، لماذا الرو�شية تحديداً، وهل نجد هذه الأخطاء في ترجمة النثر وال�شعر على حد �شواء؟

تقع الأخطاء في ترجمة الأعمال المنقولة عن مختلف اللغات، �شواء الرو�شية اأم غيرها، لكنني ل اأ�شمح 
لنف�ش���ي بانتقاد عمل مترجم عن غي���ر الرو�شية لأن هذه المهمة موكل���ة لالخت�شا�شيين الذين يتقنون لغة 
الأ�ش���ل. واأن���ا بحكم عملي في اتحاد الكت���اب �شابقًا كنت م�شوؤوًل عن مراجعة الم���واد التي ت�شل اإلى مجلة 
الآداب الأجنبي���ة ثم الآداب العالمية والمترجمة عن اللغ���ة الرو�شية تحديدًا، والأخطاء تقع في النثر �شواء 

كان �شردًا ق�ش�شيًا اأم روائيًا اأم م�شرحيًا.
 وف���ي ال�شعر، �شواء كان غنائيًا اأم ق�ش�شي���ًا اأم م�شرحيًا. وتح�شرني في هذا ال�شدد عبارة ا�شتعملتها 

مرة لتبيان عواقب الخطاأ في الترجمة وهي: »المترجمون ياأكلون الح�شرم والنقاد ي�شر�شون«.

- كيف يتجنب المترجمون هذه الأخطاء، ول�شيما في ترجمة الأعمال الإبداعية التي تحمل قيمة 
فكرية وفنية وجمالية؟

ابتغ���اء تجن���ب الوقوع في الخط���اأ في اأثناء الترجم���ة، يجب على المترج���م اأن يقراأ العم���ل باأكمله قبل 
الإق���دام على ترجمته ويتاأكد م���ن فهمه لكل ما فيه، واأن تتوّلد في نف�شه رغب���ة �شادقة بترجمته، كما عليه 
اأن يترج���م ب�شع �شفحات من الكت���اب ليختبر مقدرته على مجاراة الكاتب ف���ي اأ�شلوبه، وحينما يقتنع باأن 
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ترجمت���ه �شتكون مكافئة لالأ�شل من جميع الوجوه، يب���داأ بالترجمة الفعلية التي تتطلب منه التدقيق في كل 
كلم���ة والتاأك���د من اأنه ل يخطئ في قراءتها، وقد دلت التجربة عل���ى اأن اأكثر الأخطاء تاأتي من الخلط بين 

الكلمات التي يجمع بينها جنا�س ناق�س اأو جنا�س تام.
وال�شرط المهم الثاني لتجنب الوقوع في الخطاأ، هو التاأكد من اأن معنى الجملة ين�شجم منطقيًا 
م���ع ال�شياق، ويرتبط بمغ���زاه مع معنى الجملة التي �شبقته، ومع التي تلته وفق مق�شد الموؤلف، كما 
اأن على المترجم اأن يكون �شليعًا في قواعد اللغة الرو�شية واأل يكتفي بالعودة اإلى المعجم الرو�شي - 
العربي اإذا اأ�شكل عليه معنى كلمة ما، لأن هذا المعجم ل يت�شمن جميع دللت الكلمات المتجان�شة 
واإنم���ا يكتفي بذكر ال�شائعة منها. وتبق���ى المرحلة الأخيرة التي تقت�ش���ي مقارنة الترجمة بالأ�شل 
ابتغاء التيّقن من اأن الترجمة اأ�شبحت خالية من اأي خطاأ دللي، واأنها اقتربت قدر الم�شتطاع من 

الأ�شل اأ�شلوبيًا.

- كي���ف يمك���ن للمترج���م اأن يحق���ق التوا�ش���ل الروحي م���ع الكاتب ال���ذي يترجم ل���ه، والتماهي معه 
فكرياً ونف�شياً؟

عل���ى المترج���م اأن ي�شعى اإلى الإحاطة بوجهة نظ���ر الكاتب اإلى الحياة والثقافة واإل���ى اأدب اأمته واآرائه 
ف���ي وظيف���ة الأدب، واأن يّطلع من الم�شادر المتاحة عل���ى اآراء النقاد والباحثين ف���ي اأعماله وفي ما اأخذه 
م���ن الأدب���اء الذين �شبقوه، وما ابتكره في مجال اللغة والأدب وطرائ���ق التعبير، وبهذا يتمكن المترجم من 
التوا�شل الروحي مع الكاتب الذي يترجم له، ويكت�شف الدوافع التي جعلته يتبنى الأفكار التي يج�شدها في 

�شوره.

- ه���ل تن���ال الأعم���ال الإبداعي���ة العربية ما ت�شتحقه م���ن عناية المترجمين حين نقله���ا اإلى اللغات 
الأخرى؟

ل يمكنن���ي اأن اأتح���دث في ه���ذا المجال �شوى فيم���ا يخ�س ترجمة اأعم���ال اأدبية عربي���ة اإلى اللغة 
الرو�شي���ة تحديدًا، واأ�شتطيع الق���ول اإن الم�شتعربين الرو�س بذلوا جهودًا كبيرة في نقل التراث الفكري 
والأدب���ي العرب���ي اإلى اللغ���ة الرو�شية، وقد اأتيح ل���ي اأن اأقارن بع�س هذه الترجم���ات باأ�شولها ولحظت 
اأن دق���ة الترجمة تتفاوت بتفاوت مواهب المترجمين و�شع���ة اطالعهم و�شمولية معارفهم لدقائق اللغة 

العربية وطرائق التعبير عنها.

- هل ترجمت كتباً عربية اإلى اللغة الرو�شية؟ وهل األفت كتباً خا�شة بك؟

لم اأترجم كتبًا عربية اإلى اللغة الرو�شية، واأعتقد اأن القيام بمثل هذا العمل يجب اأن يجري بالتعاون مع 
�شخ�س رو�شي يتمتع بذائقة اأدبية، كما اأنني لم اأوؤلف �شوى مقالت تن�شر في ال�شحف.
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- هل يهتم الإعالم باأعمالك المترجمة؟ وهل جرى تكريمك في �شورية اأو خارجها؟

ل���م تخط���ر في بالي في يوم من الأي���ام م�شاألة اهتمام الإعالم، فالأمور ت�شي���ر في مجراها الطبيعي، 
وقد ُكّرمت مرات عدة في اأثناء عملي مترجمًا في موؤ�ش�شة �شد الفرات، اإذ كانت الجهات الحكومية المعنية 
تكّرم المتفوقين في اأداء واجبهم عند كل احتفال باإنجاز مرحلة مهمة من مراحل اإن�شاء ال�شد، كما كرمتني 
وزارة الثقافة ال�شورية مع ثّلة من الزمالء المترجمين، وكرمني اتحاد الكتاب العرب، وُمنحت جائزة ال�شيخ 

حمد القطرية للترجمة والتفاهم الدولي على مجمل اإنجازاتي في مجال الترجمة. 

- هل ترى اأن حركة التاأليف، على الم�شتوى العربي تتراجع، ما يدفع بع�س الموؤلفين اإلى الترجمة 
كنوع من دعم الثقافة العربية؟

لي�س لدي بيانات اإح�شائية يمكن العتماد عليها لالإجابة عن هذا ال�شوؤال، لكن اإذا كان هذا هو الواقع 
فاأظ���ن اأن���ه ل�شالح الترجمة، لأن من يتوله���ا ذو موهبة اإبداعية ل بد اأن تتجلى ف���ي الترجمة، وربما تولى 

ترجمة عمل اإبداعي قّيم، لم يكن هو نف�شه �شيبدع اأف�شل منه لو عكف على التاأليف.

- ج���رى اختي���ارك موؤخراً للتحكيم في جوائز وزارة الثقافة للفائزين في الق�شة وال�شعر وغيرهما، 
حدثنا عن هذه التجربة.

ف���ي عام 2010 اختارني رئي�س لجنة تحكيم م�شابقة �شامي الدروب���ي للترجمة، الدكتور نبيل الحفار، 
لأك���ون ع�ش���وًا في هذه اللجن���ة واأتولى مقارنة الترجم���ات المنقولة عن اللغة الرو�شي���ة باأ�شولها واأقّومها، 
واأق���راأ الترجمات المنقولة عن لغ���ات اأخرى واأبدي راأيي فيها من حيث �شالم���ة اللغة وح�شن النتقاء… 
وقد توقفت هذه الم�شابقة اإبان ال�شنوات الأولى للحرب لتعود من جديد عام 2017. اختارني مدير الهيئة 
ال�شورية للكتاب لال�شتراك في لجنة تحكيم هذه الم�شابقة في دورتي عامي 2018 و2020. ول �شك في اأن 
ه���ذه الم�شابق���ة ت�شجع المترجمين على البحث عن الأعمال القّيمة التي ت�شتحق الترجمة، لكن مع الأ�شف 
تت�شرب اأحيانًا اإلى الم�شابقة بع�س الأعمال التي تنّم عن تهاون مقدميها وعدم تقديرهم لأهمية الم�شابقة 

والغاية منها. ◘
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اء في ت�شعينيات القرن     احتلت �شهرة مك�شيم غوركي العالم كله في اأوائل القرن الع�شرين. عرف القرَّ
التا�ش���ع ع�ش���ر اأبطال ق�ش�ش���ه الرومان�شية، الذين ا�شتوحاه���م من القرويين الذين تحول���وا اإلى م�شردين 
يجوبون الريف الرو�شي. ما جعل غوركي عالمة فارقة في الأدب الرو�شي تتحدى خطوط الف�شل التقليدية، 
وتطم�س التمييز بين الأدبين الراقي والمتدني. األهبت م�شرحيته )الح�شي�س( موطنه واأوروبا كلها عام 1902. 

اء. وانت�شرت تحفة �شيرته الذاتية )طفولتي( بين ماليين القرَّ
ظهر غوركي من العدم، كما يذكر ناقد معا�شر، »ر�شوًل من الجماهير الرو�شية المجهولة«، راف�شًا بازدراء 
التعاط���ف التقليدي ل���الأدب الرو�شي مع رواية )ُمَذلُّ���ون مهانون( ل� فيودور دو�شتويف�شك���ي )1821 - 1881(،  
وممجدًا الفالح كم�شتودع للحكمة والقيم الوطنية، ومحتِفاًل بالعمل والإرادة والمبادرة والإبداع. فالإن�شان 
هو مركز الحراك في اإيمانه الجديد المتفائل، وهو من ي�شتطيع اأن يفعل اأي �شيء، حتى اإنه »اخترع الإله«. 
م غوركي روؤية داعمة للعالم الجديد والجميل؛  وم���ع انت�شار ال�شعور بنهاية الع�شر في ذلك الوقت، ق���دَّ

مك�سيم غوركي

نبذة ق�سيرة عن غام�س عظيم: 1868 - 1936 

تاأليف: دونالد فانغر 
ترجمة: ر.�س

م   دونالد فانغر، خبير في االأدب الرو�سي والفرن�سي واالإنكليزي في القرنين التا�سع ع�سر والع�سرين، قدَّ
اأبحاث��اً ف��ي اأدب دو�ستويف�سكي وبلزاك وديكنز وغوغول وغوركي. نال درج��ة البكالوريو�س من جامعة 
كاليفورني��ا، بيركلي، ع��ام 1951. ونال درجة الماج�ستير في االآداب في جامع��ة كاليفورنيا، بيركلي، 
ع��ام 1954. ون��ال درجة الدكت��وراه في الفل�سفة من جامع��ة هارفرد عام 1962. ع�س��و االأكاديمية 
االأمريكي��ة للفنون والعلوم، وع�سو الرابطة الدولية ل���أدب المقارن. لديه العديد من الكتب، اأ�سهرها: 

  .The Creation of Nikolai Gogol و ،Dostoevsky and Romantic Realism
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ال���ذي يجب اأن يحل مكان العالم القديم، من خالل ت�شخي���ر الإرادة الفردية والجماعية، والقوة التحويلية 
للثقافة، والعتماد على العلوم التطبيقية.

ن�ش���اأت �شه���رة غوركي من كتاباته، لكنه �شرع���ان ما تجاوزها لي�شبح َعَلمًا ب���كل معنى الكلمة، واحتلت 
�ش���وره البطاقات البريدية وعلب ال�شجائر، واألهبت تحركات���ه واآراوؤه في الم�شاواة الجماهيَر في كل مكان. 
����س غوركي اأدبه لتلك الجماهير، وكان ملتزمًا بح�شدها للثورة ف���ي مواجهة النظام القي�شري القمعي.  كرَّ
كان���ت مكانت���ه في الحياة والأدب الرو�شي فريدة فهو الطفل المعج���زة الذي تعلم وحده. ترك المدر�شة في 
عم���ر العا�ش���رة. وبعد اأن جاء من اأ�شرة ثرية من الحرفيين المهرة، الذي���ن اأ�شابهم الفقر؛ اأم�شى �شنوات 
ن�شاأت���ه متنق���اًل بين وظائ���ف متنوعة قبل اأن ي�شبح كاتب���ًا. وبما اأنه دخيل، لم يكن غورك���ي ينا�شب اأيًا من 
الفئات الجتماعية والثقافية في مجتمعه. وقد �شقل هذه ال�شورة، التي نا�شبت التزامه بالن�شاط ال�شيا�شي 
بق���در منا�شبته���ا للتزامه ب���الأدب، ومالءمتها لحراكه والفكر الكامن في كتابات���ه، ما جعله بطاًل في نظر 

الكثيرين. 
�شي���رة غورك���ي في الواق���ع رائعة. تك�شف لمح���ة ق�شيرة عن حيات���ه اأحداثًا كثيرة، م���ن ُقربه وعالقته 
الوثيق���ة م���ع الفالحين الُمقتَلعين من جذوره���م، وتاأريخه لت�شردهم؛ و�شداقته ب���� لينين وجمعه التبرعات 
للبال�شفة، اإلى نفيه ال�شيا�شي اإلى مدينة كابري الإيطالية )1906 - 1913(. اإنه المعار�س ال�شريح لنظام 
ليني���ن الوليد حديثًا )بتروغ���راد 1917 - 1918(، ومنِقذ اآلف الكتَّاب والعلماء من الموت جوعًا، ومخلِّ�س 

الكثيرين من العتقال )بتروغراد 1918 - 1921(.
وه���و الموؤلف المغترب الذي كتب في اإيطاليا واألمانيا مذكرات وق�ش�شًا �شبه رمزية )1921 - 1928(، 
ب به كونه »الكاتب البروليتاري  والعائد في اأوائل ثالثينيات القرن الما�شي اإلى رو�شيا ال�شوفييتية، حيث ُرحِّ
ر بالثورة، والأب الموؤ�ش�س لالأدب الرو�شي، ومخترع »الواقعية ال�شتراكية«. لكن حين عودته  العظيم«، المب�شِّ
كان���ت مدينت���ه الأم و�شارع مو�شكو الرئي�س، اإلى جانب المئات من المعاه���د وال�شركات، قد اأُعيد ت�شميتها. 
اًل باأو�شم���ة وت�شريفات من الدولة، لكن عزلته  ���رًا بالحقد الطبقي الذي ل يرحم، ومحمَّ واأخي���رًا، كان مب�شِّ

ا�شتمرت في الزدياد حتى وفاته عام 1936. 
اإن م�ش���ار الحي���اة ال���ذي و�شفناه توًا ه���و ل�شم م�شتعار، فقد حم���ل غوركي حين ولدته ا�ش���م »األيك�شي 
ماك�شيموفيت����س بي�شك���وف«، واتخ���ذ ا�شم »غورك���ي« في اأواخ���ر الع�شرينيات من عمره، ال���ذي يعني »الُمر« 

بالرو�شية، كنوع من ال�شتفزاز العام، و�شرعان ما اأ�شبحت  لال�شم حياة خا�شة به. 
كت���ب اأنط���ون ت�شيخوف عام 1903: »�شياأتي وق���ت ين�شى النا�س فيه اأعمال غورك���ي، لكن غوركي نف�شه 
ل���ن ُين�شى حتى بع���د األف عام.« وكتب معا�شر اآخر له: »اإن غوركي اأهم م���ن اأي �شيء يكتبه.« ويمكننا نحن 
اأن ن�شي���ف، »اإن م���ا مثَّله غوركي اأهم من اأي �شيء كتبه.« ومع فت���ح الأر�شيف الرو�شي ورفع القيود القديمة 
لت وانت�شرت بها ال�شورة العامة ل� غوركي متاحة  بعد انهيار التحاد ال�شوفييتي، اأ�شبحت الطرق التي ت�شكَّ
اأخي���رًا للدرا�شة الج���ادة واإعادة التقيي���م. وتظِهر المن�ش���ورات الرو�شية الحديثة حول���ه تفا�شيل جديدة 

ومفاجئة، لأي مدى كان بالفعل �شخ�شية محورية في تاريخ ع�شره.
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كان غورك���ي معروف���ًا بتحفظه ب�شاأن حياته ال�شخ�شي���ة، التي زعم اأنها ل تعجب���ه با�شتثناء كونها مادة 
خام���ًا لكتابات���ه. ولحظ اأح���د النقاد اأن )طفولت���ي( تتعلق بالجميع م���ا عدا غوركي نف�ش���ه. كما لم يقترن 
اهتمامه ب�شلوكه و�شلوك الآخرين باأي اهتمام بتحليل اأ�شبابه، فكثيرًا ما لوحظ في كتاباته »مناه�شة لعلم 
النف����س«، لذا فاإن المناق�شات التف�شيلية حول حياته وم�شاع���ره وعالقاته مع القادة البال�شفة ومع الكتَّاب 

من المذاهب المتنوعة، تنتظر الك�شف عنها الآن في رو�شيا.
م هذه المواد الجديدة الخطوط العري�شة ل�شخ�شية معقدة ومتعددة الأوجه على نحو مذهل،  ربما تقدِّ
�شخ�شي���ة قد ترتكب الأخطاء اأحيانًا، وقد تتعامى عمدًا في اأحي���ان اأخرى، عنيدة وغير مت�شقة العواطف، 
وتبهرن���ا جميعًا مع كل وحي جديد. اإن ا�شتمرار غوركي في التمل�س من التعريف النهائي ل�شخ�شه يذكرنا 
باأن هذا هو بال�شبط ما تفعله ال�شخ�شيات في اأعظم الأدبيات. ومن الموؤكد، كما قال ت�شيخوف، اأن خلوده  

اأمر حقيقي. ◘

الم�سدر:

  -  Maxim Gorky, Brief life of a great enigma: 1868- 1936, by Donald Fanger, Harvard Magazine, 

July- August 2008.
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ُتعدُّ جائحة كوفيد- 19 الحالية حدثًا ا�شتثنائيًا من منظور ع�شرنا بال �شك. اإنما، من ناحية تاريخية، 
تتكرر ظواهر الأوبئة دائمًا، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم الجتماعي- القت�شادي للعولمة. لذلك، قد نجد 
ف���ي التاري���خ خلفية للت�شالح مع الحا�شر، وذلك من خالل مقارنة التحديات الحالية مع الأحداث ال�شابقة 

من حيث الت�شابه والختالف.
 في هذا المقال، نحاول تقييم اأزمة كوفيد- 19 من منظور العلوم الإن�شانية، اعتمادًا على دراما وبائية 
ه���ي م�شرحية )اأبناء ال�شم�س(، التي كتبها الروائي والم�شرحي الرو�شي مك�شيم غوركي عام 1905، وذلك 

كونها مراآة نقدية، اأو نقطة مرجعية.
رًا- اأ�شكاًل من التوتر والنق�شام، لي�س بين العلم   في م�شرحية غوركي، يك�شف الوباء - كونه حدثًا مدمِّ
والمجتم���ع فح�شب، بل اأي�ش���ًا بين الطبق���ات الجتماعية-القت�شادية والثقافات الفرعي���ة، التي اأ�شبحت 

العلم وال�سك: 
م�سرحية مك�سيم غوركي »اأبناء ال�سم�س« كمراآة ناقدة في ع�سر كوفيد- 19 

هوب زوارت 
•ترجمة رزان يو�سف �سلمان 

 هوب زوارت، عميد مدر�سة اإيرا�سمو�س للفل�سفة، جامعة روتردام، هولندا. در�س علم النف�س والفل�سفة 
في جامعة رادبورد الهولندية، ونال فيها درجة الدكتوراه في الفل�سفة بامتياز عام 1993. وكان باحثاً 
ف��ي مركز االأخ�ق في جامعة ما�ستريخت، ثم اأ�سبح اأ�ستاذاً عام 2000. كما اأ�سهم في تاأ�سي�س معهد 
العلوم في المجتمع )Isis(، واأ�سبح مديراً له منذ عام 2005. يراأ�س زوارت تحرير مج�ت عدة منها: 

Life Sciences وSociety and Policy، كما اأنه موؤلف الأربعة ع�سر كتاباً.
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مترابط���ة من خ���الل العولمة، لكنها تتط���ور بوتيرة غير مت�شاوي���ة. وتاليًا، تتناول درام���ا غوركي عددًا من 
المو�شوع���ات ذات ال�شل���ة بجائح���ة كوفي���د- 19، مثل العالقة بي���ن البحث الأ�شا�شي والبح���ث التطبيقي، 
والمناف�ش���ة العالمية وتطوير اللقاح���ات، والعلم وال�شك، والتفاوت الجتماع���ي والقت�شادي بين العالمين 

ال�شمالي والجنوبي. 
اإن اله���دف هو فه���م جائحة كوفيد- 19 عبر »التثلي���ث«: وهو اأ�شلوب منهج���ي يفح�س ظاهرة حالية 
بمقارنته���ا بظاه���رة اأخ���رى تحقق كاًل من: ال�شل���ة الوثيقة بها والُبع���د عنها بما فيه الكفاي���ة )1(. يمنح 
اأ�شلوب التثليث العالقة بين البحث والباحث والظاهرة المطروحة انفتاحًا وحرية، ما ي�شمح بالنظر اإلى 
ر الدراما، كن���وع اأدبي، م�شتوى كافيًا  الظاه���رة م���ن نقطة بعيدة وروؤيتها من منظ���ور اأو�شع. في حين توفِّ
م���ن التفا�شيل. وهكذا، يمكننا درا�شة جائحة كوفيد19- والتفاعل بي���ن علم الفيرو�شات والمجتمع عبر 

منعطف اأدبي.
ت���دور اأحداث دراما غوركي )اأبناء ال�شم�س()2( في فترة انت�شار وباء الكوليرا الذي اأ�شاب رو�شيا 
ع���ام 1862. ُعرفت الكوليرا، التي ن�شاأت في الهند، ب� »الوب���اء الكال�شيكي للقرن التا�شع ع�شر«، وارتبطت 
وثيقًا بال�شتعمار والراأ�شمالية العالمية والأيديولوجيا الم�شاحبة لليبرالية والتقدم )3( )4(. كان لهذا الوباء 

بالذات اأثر وا�شع في رو�شيا، فقد تجاوز عدد �شحاياه المليون �شخ�س. 
في الوقت نف�شه، من الوا�شح اأن الكوليرا عملت كخلفية لمعالجة الأحداث المعا�شرة لعام 1905 الزاخر 
بال�شطرابات ال�شيا�شية، والذي ُكتبت فيه الم�شرحية. ا�شتخدم مك�شيم غوركي، الموؤلف المارك�شي الكبير، 
الكوليرا لمعالجة ق�شايا كبرى مثل العولمة والبتكار التقني وم�شتويات التوتر المختلفة التي تنطوي عليها 

التنمية الجتماعية-القت�شادية غير المتكافئة، وغير المتزامنة. 
كت���ب غورك���ي م�شرحيته في اأثناء فت���رة اعتقاله في قلعة بطر����س وبول�س )بطر�شب���ورغ( بتهمة تحري�س 
النا����س عل���ى الثورة، واإبان الثورة الرو�شية )التي اأُجه�شت( ع���ام 1905. وبعبارة اأخرى، ل تعك�س الم�شرحية 
تجرب���ة الوباء فح�شب، بل تك�شف اأي�شًا اأوجه ال�شبه المتنوعة بين »الوباء« البيولوجي و»الوباء« الأيديولوجي: 
بي���ن العوامل الحيوية المعدية، وانت�شار الأف���كار ال�شيا�شية اإ�شافًة لإبراز الجهود ال�شيا�شية المختلفة لحتواء 
الوب���اء )الحج���ر ال�شحي، ال�شجن، الف�ش���ل...( وهكذا، على الرغم من اأن الدرام���ا تروي اأحداثًا جرت في 

1 )  H. Zwart, Psychoanalysis of Technoscience: Symbolisation and Imagination (Berlin/
Münster/Zürich: LIT Verlag, 2019)

2 )  M. Gorky, Children of the Sun, adapted by Andrew Upton (London: Faber & Faber, 
1905/2013)

3 )  C. Rosenberg, “Cholera in Nineteenth-Century Europe: A Tool for Social and Economic 
Analysis,” Comparative Studies in Society and History 8 )1966), 452–63

4 )  D. Arnold, “Cholera and Colonialism in British India,” Past & Present 113 (1986), 118–51.
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ع���ام 1862، اإل اأن جو الم�شرحي���ة �شبيه بم�شرحيات »ت�شيخوف« على نحو ملحوظ، واأ�شبه باأحداث نهاية 
العالم. 

وف���ق الإطار المفاهيمي، �شاأختار الق���راءة المادية الجدلية لم�شرحية غوركي. لم���ا كانت الكوليرا من 
اأعرا����س ال�شطرابات العالمية التي تنطوي عليها راأ�شمالي���ة وا�شتعمار القرن التا�شع ع�شر، فاإن كوفيد- 19 
يتح���دى وُي�شائل العمليات الحالي���ة للعولمة والأيديولوجي���ة الليبرالية الجديدة الت���ي تدعمها. لذلك، على 
الرغم من اأن الوباء الحالي ناجم عن فيرو�س )�شار�س-كوف2-(، ت�شببت جرثومة بوباء الكوليرا )بكتريا 
فيبريو كوليرا(، ومن منظور العلوم الإن�شانية )الجدلية( الناقدة، ُنالحظ بع�س اأوجه ال�شبه المذهلة بين 
رة والتثليث )المنعط���ف التاريخي الأدبي(، ما ي�شاعدنا في فهم التاأثير الجتماعي-  ه���ذه الأحداث المدمِّ

الثقافي لأزمة كوفيد19- الحالية.

الخطوط العري�سة لدراما غوركي:
تدور اأحداث الم�شرحية )5( في ق�شر فخم: منزل عالم كيمياء هاٍو وثري ُيدعى بافل بروتا�شوف، يعي�س 
في���ه م���ع زوجته يلينا و�شقيقته ليزا. يك���ون مقتنعًا تمامًا باأن التقدم في الكيمي���اء �شيجعل من العالم مكانًا 
اأف�ش���ل، واأنه هو نف�ش���ه يو�شك اأن يحقق اإنجازًا معرفيًا كبيرًا بفهم مب���ادئ الكيمياء الحيوية ومعرفة اأ�شل 

الحياة. 
وحينما ينت�شر وباء الكوليرا، ينت�شر ال�شك ب�شرعة بين القرويين باأن الوباء ناجم اإما عن طريق الأطباء 
واإما اأنه ن�شاأ في مختبر بروتا�شوف المنزلي، حيث يلوث الجريان الكيميائي من خزانه غير الآمن م�شادر 

المياه.
 تنته���ي الم�شرحية بح�شد غا�شب يقتحم ق�ش���ر بروتا�شوف، بما اأنه المعقل المحلي الذي يمثِّل اأ�شلوب 

حياة ووجهات نظر النخبة البرجوازية المتمركزة حول الذات. 
تتطور الم�شرحية عبر خطين فا�شلين، يميزان بين ثقافتين، وُيظِهران الفجوة بين العلم والمجتمع، 
التي تتقاطع مع فجوة اأعمق بين الثقافتين الريفية والمدنية البرجوازية، وهو المو�شوع الذي خ�ش�شه 
غورك����ي لإحدى مقالته ال�شيا�شية )6(. كان البطل الرئي�س بافل بروتا�شوف، ب�شفته عالمًا برجوازيًا، 

5 (  هذه الطبعة من مســرحية غوركي (Gorky 1905/2013) هي نســخة معدَّلة لـ أندرو أبتون، وليست ترجمة للنص 
األصلــي، ويمكــن مالحظة العديد مــن االختالفات المهمة بين هذا اإلصدار والنســخة األصلية وال ســيما في نهاية 
the Guten-المسرحية. يتوافر المزيد من الترجمات الحرفية على شبكة اإلنترنت. اعتمدُت على نحو خاص نسخة 

berg version: Kinder der Sonne: Drama in vier Aufzügen، ترجمة أكسندر فون هون:

https://www.projekt-gutenberg.org/gorki/kindsonn/titlepage. html.

6 )  M. Gorky, “Two Civilisations” (Marxists Internet Archive, 2007). The Communist In-

ternational 2 )1919), 175–78.



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 70

ف����ي موق����ع دقيق بين هذي����ن الخطين، فمن ناحية هو عال����م مهوو�س باأبحاثه وغير مب����اٍل، ول ي�شعر بما 
يج����ري حول����ه، ومن ناحي����ة اأخرى، نراه يت�ش����ارع مع عالقات قوي����ة تتطور بينه )كرج����ل محلي متنور( 

والريفيين غير المتعلمين. 
مقارن���ًة باأزم���ة كوفيد- 19 الحالية، توف���ر الم�شرحية المزي���ج الأمثل بين الت�شاب���ه والتباين المطلوب 
ر كبي���ر يت�شابك بقوة مع العمليات  لإج���راء التثليث. في كلت���ا الحالتين، نجد الخلفية عبارة عن حدث مدمِّ
الجتماعية القت�شادية )مثل العولمة والتقدم التقني(، بغ�س النظر عن اأن �شبب الكوليرا جرثومي و�شبب 
���رة العالمية، تظهر �شل�شلة من التوت���رات والتناق�شات  كوفي���د- 19 فيرو�شي. ب�شبب ه���ذه الأحداث المدمِّ
اإل���ى ال�شط���ح، وتت�شمن على نحو خا�س التوت���ر المتعلق بما يعرف في الخط���اب المارك�شي ب� »التطور غير 

المتكافئ« اأو »المعا�شرة غير المتزامنة«)7( )8( )9(. 
ل »يعي����س« النا����س المعا�ش���رون جميعًا في الوق���ت نف�شه، ول تلت���زم كل اأنماط الحي���اة بوتيرة التقدم 
عينه���ا، وعل���ى الرغم من الترابط بين جميع �ش���كان القرية العالمية اليوم، اإل اأن اأنم���اط الحياة ل تتماثل 
بالن�شب���ة اإلى �شير العملية التنموية. وح�شب تعبير غوركي، ك�شف وباء الكوليرا عن تعاي�س »ح�شارات« غير 
متوافق���ة يتق���ارب بع�شها من البع�س على نح���و متزايد، ومع ذلك، تتطور في م�ش���ارات متباينة: الح�شارة 
المحلي���ة للحياة الريفية والح�ش���ارة العالمية للمدنية البرجوازية. وتمثل بني���ة م�شرحية غوركي مثاًل على 
ع���دم التزامن بي���ن هذه العوالم المتعار�شة. هن���ا نناق�س اأي�شًا فكرة اأن كوفي���د- 19 يظهر في بيئة تجمع 
بي���ن الترابط الفائق وع���دم الم�شاواة، ما يك�شف ويعزز التوترات والتناق�ش���ات الجتماعية- القت�شادية، 

والجتماعية-  الثقافية العميقة.

التمثيل والإعداد في م�سرحية غوركي:
تدور اأحداث الم�شرحية في منطقة برجوازية �شمن اأجواء ريفية، ويمثِّل الق�شر موطن اأ�شرة بروتا�شوف 
واأقاربها ومعارفها، وهم دائرة برجوازية داخلية من الأفراد المتح�شرين والمتعلمين. يطارد المكان �شبح 
الأب، الذي كان جنراًل �شارمًا �شيطر على المجتمع المحلي، اأي )القطيع الب�شري المحلي( لكون �شخ�شية 
الأب �شلطوي���ة تحكم من الأعل���ى اإلى الأ�شفل، في حين اأن الجيل الجديد يوؤي���د نظامًا ليبراليًا اإلى حد ما. 

7 )  M. Gorky (1919); E. Bloch, Erbschaft dieser Zeit (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1932/1977.

8 )  F. Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (Durham: Duke 
University Press, 1991). 

9 )  H. Zwart, “Emerging Viral Threats and the Simultaneity of the Non-Simultaneous: 
Zooming Out in Times of Corona,” Medicine, Health Care & Philosophy: A European 
Journal 23 (2020a), 589–602. doi: 10.1007/s11019-020-09970-3.
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وبعد اأن كان الق�شر معقاًل لل�شلطة، اأ�شبح الآن م�شيافًا على نحو ملحوظ لمجموعات من الزوار المدعوين 
وغير المدعوين، المتوقعين وغير المتوقعين. 

ت�شتم���ر بني���ة الم�شرحية بعك�س الف�شل ال�شمن���ي: المدنية البرجوازية تقطن داخ���ل الق�شر، في حين 
تدخ���ل الثقافة الريفي���ة الم�شرح من خارج الق�شر. وعل���ى الرغم من اأن الجميع يتح���دث الرو�شية، اإل اأن 
نظ���رة دقيقة تك�ش���ف اأن ممثِّلي هاتين الثقافتي���ن ل يت�شاركون اللغة نف�شها، ول يتمتع���ون بالروح والمنطق 
نف�شيهم���ا. نظرًا ل�شيا�شة الباب المفتوح المتعمدة لدى اأ�شرة بروتا�شوف، يتحول منزلها اإلى م�شهد �شوتي 
»متغاي���ر الل�شان« )10(، حيث تتكا�شف »لغات« متعددة وتتفاعل مع بع�شها بع�شًا، ومع ذلك، يبقى النق�شام 
ملحوظ���ًا، ومن المحتم اأن يعود اإلى الظهور ف���ي اأوقات الأزمات )ول�شيما في الف�شل الرابع، عندما ت�شل 

الم�شرحية اإلى ذروتها الدرامية(. 
ي�شف غوركي في مقالته )11( التفاوت بين العالمين على النحو التالي: اإن الثقافة الريفية دورية ويهيمن 
عليه���ا العم���ل البدني والحرفي، ل نهاية للك���دح فيها، ي�شتمر فيه���ا ال�شراع من اأجل البق���اء. اأما المدنية 
البرجوازية، فتقدمية وتتمثل بالم�شنوعات الفنية )الجديدة(، مثل القطارات والهواتف والأدوات العلمية 
د الأفكار  م���ن ُمجه���رات ومقايي�س للحرارة وغير ذل���ك، وبالأعمال الفنية والكيانات ال�شبيه���ة التي ل تج�شِّ
العلمية التقنية فح�شب، بل تدل اأي�شًا على التوا�شل العالمي عبر القارات. وبينما الثقافة الريفية م�شتقرة 
ن�شبي���ًا، فاإن المدنية البرجوازية تنت�شر ب�شرعة، ومقابل اإقليمية ومحلية الثقافة الريفية )كالتراث وال�شعر 
الريفيي���ن(، نجد المدنية البرجوازية )كالفن���ون والعلوم الحديثة( عالمية، ووفقًا ل� غوركي )المارك�شي(، 
ل يمكن التغلب على هذا التفاوت والتناق�س اإل من خالل التقنية وا�شعة النطاق، ومكننة الزراعة بناء على 

الإنتاج ال�شخم لالآلت. 
لنتعرف الآن ال�شخ�شيات بمزيد من التف�شيل؛ بافل بروتا�شوف كيميائي ماهر يرى الم�شتقبل مبنيًا 
عل����ى التنوير والعلوم، ومقتنع ب����اأن العقالنية العلمية هي وحدها القادرة عل����ى و�شع حد لمحن الإن�شان 
م����ن فقر واإدمان وخرافة وجهل. وبينما كان بروتا�شوف الأب جنراًل ا�شتبداديًا، نرى ابنه مترددًا وغير 
ق����ادر على القي����ام بمثل هذا الدور وحكم القطي����ع الب�شري. اإن اأقرب �شخ�شيتي����ن اإلى بافل هما زوجته 
يلين����ا المتعلمة لكن )الك�شل����ى والمهملة( و�شقيقته لي����زا، المري�شة بمر�س غام�����س، وذات ال�شخ�شية 
اله�شتيرية، والحالمة الأنموذجية من الع�شر الفيكتوري. في اأدب نهاية القرن التا�شع ع�شر، غالبًا ما يلعب 
اله�شتيري����ون دور الو�شط����اء الروحيين اأو المتنبئين. ف����ي الم�شرحية، تكون ليزا مقتنع����ة باأن الجماهير 
الريفي����ة الممتلئ����ة بالكراهية والغ�شب تو�شك اأن تتمرد على الثقاف����ة البرجوازية، وهي تعاني من رهاب 

10 )  M. Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics (Ann Arbor: Ardis, 1973).

11 )  M. Gorky (1919) “Two Civilisations” (Source: Marxists Internet Archive, 2007). The 
Communist International 2: 175–78.
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التجمع����ات، كم����ا لو اأنها تخ�شى �شبح الح�ش����ود الغا�شبة التي �شتنقلب كراهيتها يوم����ًا ما على المثقفين 
م����ن الطبقة العليا. وعلى الرغم م����ن اأن اأ�شرة بروتا�شوف الثرية بريئة حتى الآن، اإل اأن حقد الجماهير 

�شينهال عليها يومًا ما)12( . 
وراء هذه الدائرة الداخلية من الأفراد غير الم�شطرين اإلى العمل للح�شول على لقمة العي�س، توجد 
دائ����رة ثانية تتكون من �شخ�شيات ريفية غير متعلمة. تحاول اأنطونوفنا، وهي مربية الأطفال ال�شابقة ل� 
بروتا�ش����وف وليزا، الحفاظ على المعايير القديمة حين تعتن����ي ب�شحتهما. وهناك اأي�شًا ييغور، الحداد 
مدم����ن الكح����ول، الذي يزعج زوجت����ه با�شتمرار. ورومان الخ����ادم، وفايما ولو�شا الخادمت����ان الأميتان، 
وياك����وف الم�شاعد في محط����ة �شكة القطار، مدمن الكحول اأي�شًا، ال����ذي يت�شادف مروره اإلى الق�شر. 
ت�شتم����ر ه����ذه ال�شخ�شيات وغيرها في الدخول والخروج من واإلى الق�ش����ر، لتتداخل اأجزاء متعددة من 
الوقائ����ع المنظ����ورة مع بع�شها بع�شًا، حتى اإن بافل بروتا�شوف ي�شك����و من اأن ق�شرهم الفخم تحول اإلى 

»محطة قطار« )13(.
 وبعيدًا عن هذه الفو�شى اليومية، يلوح في الأفق تهديد خطر. والجدير بالذكر اأن العلم البرجوازي 
يثي���ر ال�شك دائم���ًا، فنجد كثيرًا من ال�شكان المحليي���ن مقتنعين باأن بافل ي�شممه���م، واأن جميع الأطباء 
يجرون تجارب عليهم، وي�شتخدمونهم كمو�شوعات بحثية)14( . في مرحلة معينة، ُيكَت�شف ت�شرب نفايات 
كيميائي���ة م���ن مختبر بافل اإلى م�ش���در المياه، ب�شبب وجود خزان معطوب، ويح���دث ذلك بالتحديد في 
الوق���ت ال���ذي ت�شل فيه الكوليرا اإل���ى القرية. يقرر القروي���ون اقتحام الق�شر، ويعم���د الح�شد الغا�شب 
اإل���ى �شرب اأي طبيب اأو اأي �شخ�س يرتدي نظارة. وه���ذا يوؤثر اأي�شًا في بنية الم�شهد: حيث ُتغلق بوابات 
الق�ش���ر فجاأة، ما يرمز اإلى عودة النق�شام الذي يف�شل المدنية البرجوازية عن ال�شخط الريفي. اإنما، 
ي�شع���ب احت���واء النتفا�شة العنيفة. ومع هزيم���ة بروتا�شوف في �شجاره مع ييغ���ور ووقوعه على الأر�س، 
تلوح يلينا بم�شد�س في وجه ييغور والح�شد المتقدم. مع �شقوط ال�شتائر، ن�شمع �شوت طلقات نارية، لكن 

النتيجة غير معروفة. 
يمك���ن لذلك اأن يك���ون ملخ�شًا لم�شرحية غوركي. والآن، اإلى اأي مدى ل تزال ديناميات العمل الدرامي 

ذات �شلة باليوم؟ وما الدرو�س التي يمكن ا�شتخال�شها من م�شرحية غوركي؟

12 )  Gorky 1905/2013, p. 45.

13 )  Gorky 1905/2013, p. 3.

14 (  ييغور: ”زوجتي مريضة للغاية... كانت تتقيأ طوال الصباح.“ 

بوريس: ”اتصل بطبيب“.

.)Gorky 1905/2013, p. 59) “.ييغور: ”ال، لن أفعل. األطباء هم المشكلة، إنهم يجرون التجارب علينا جميعًا
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ال�ستقراء نحو الحا�سر:
م���ا الذي يمكن اأن نتعلمه من تقلبات حياة اأ�ش���رة بروتا�شوف عندما نتحدث عن الحا�شر؟ كيف يمكن 

اأن ن�شل بين الكوليرا في رو�شيا قبل الثورة وكوفيد- 19 اليوم؟ 
اه مارك�س واإنجلز، اللذان بداأا التحول  ره هيغل، وتبنَّ اأوًل، وفقًا للمنطق الجدلي )الديالكتيك( الذي طوَّ

المادي، يجب التمييز بين ثالثة م�شتويات من التحليل:
1( م�شت���وى التفا�شيل الملمو�شة )حيث تكون الكلمات والإيماءات -التي قد تبدو فردية- من مظاهر 

ما هو على المحك في الواقع(.
ر في رو�شيا في اأجواء ت�شبه نهاية العالم(. 2( م�شتوى الظروف الخا�شة )حدث مدمِّ

رة(. 3( الم�شتوى العام )حيث الديناميات الجدلية الأ�شا�شية للتحديات المدمِّ

عل���ى الرغم م���ن اأننا مهتمون على نحو اأ�شا�شي بكيفية تج�شيد الدينامي���ات العامة للعملية الجدلية في 
درام���ا غورك���ي، اإل اأن بع�س التفا�شيل الأكثر واقعية للم�شرحية قد تك���ون مهمة اأي�شًا، كما يجب اأن نراعي 

دائمًا الظروف الخا�شة.
يمك���ن تمييز النم���ط الجدلي على الم�شتوى الأ�شا�ش���ي )العام(. هنا، يتطور العم���ل الدرامي من حالة 
ال�شتق���رار الن�شبي )اللحظة الأولى(، عبر اأحداث من التوت���ر وال�شطدامات المتزايدة )اللحظة الثانية: 
الإن���كار(، نح���و موقف ا�شتع���ادة ال�شتقرار عل���ى م�شتوى اأعلى من التعقي���د )اإنكار الإن���كار(. وفقًا ل� بافل 
بروتا�ش���وف، ل يمك���ن تحقيق ه���ذه اللحظة الثالث���ة، )الم�شالح���ة(، اإل بم�شاعدة العل���م، فبف�شل العلم، 
�شنتمك���ن يوم���ًا ما من اإنتاج مالب�س من األي���اف الخ�شب ومعالجة الأمرا�س كله���ا. اإل اأن هذا ل يزال �شيئًا 
ف���ي الم�شتقب���ل، ول يمكن تحقيقه الآن. بكلمات اأخرى، جرى تاأطي���ر فكرة بافل حول التقدم وفقًا لخطوط 

طوباوية حتمية. 
ف���ي اللحظ���ة الثانية )الإن���كار(، يتو�شح عدد من التوت���رات اأو خطوط النق�شام، الت���ي كانت خافتة اأو 
�شمنية اإلى حد ما في البدء. وكما اأ�شرنا اأعاله، �شنركز على خطين فا�شلين: اأوًل: التوتر )القطيعة( بين 
العل���م والمجتم���ع؛ ثانيًا: التوتر بين البيئة الريفية والمدنية البرجوازي���ة. ونظرًا لأن م�شرحية غوركي ذات 

نهاية مفتوحة، فاإن اللحظة الثالثة )لحظة الم�شالحة والخاتمة( تبقى �شوؤاًل.
1( التفا�شيل الملمو�شة: العبارات والإيماءات وال�شمات ال�شخ�شية المميزة.

2( الظروف الخا�شة: المكان هو رو�شيا، والزمان اإبان نهاية القرن التا�شع ع�شر.

ر يك�شف عن انق�شامات �شمنية، ويظِهر مجالت  3( الديناميات العامة: النمط الجدلي هو حدث مدمِّ

ال�ش���راع والخت���الف وال�شط���دام. مثاًل، بي���ن العلم والمجتم���ع، وكذلك بي���ن الثقافة الريفي���ة والمدنية 
البرجوازية. ويتطور ذلك كله اإلى ثورة �شد البرجوازية و�شد العلم.

وفق���ًا له���ذا المخطط المنهجي، �شيتاألف ال�شتق���راء تجاه الحا�شر من ثالث خط���وات: اأوًل، بالتركيز 
عل���ى بافل بروتا�شوف )بط���ل الم�شرحية الرئي�س(، و�شنكت�ش���ف التفا�شيل الملمو�ش���ة لممار�شته البحثية. 
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فم���ن وجه���ة نظر البح���ث المعا�شر، ل يبدو العب���ث الذي قام به باف���ل بالبي�س والطحال���ب والماء المغلي 
غريب���ًا وم�شل���اًل كما يظهر في البداية. بعد ذل���ك، �شنركز على جانب واحد معين م���ن التفاعل بين العلم 
والمجتم���ع، وال���ذي قدمه غوركي ف���ي الم�شرحية، ول يزال وثيقًا بعلم الفيرو�ش���ات اليوم، وهو العالقة بين 
البحث الأ�شا�شي والبحث التطبيقي. واأخيرًا، �شنناق�س الر�شالة العامة للم�شرحية، وهي العالقة بين العلم 

وال�شك، اعتمادًا على دراما غوركي كمراآة نقدية لتعزيز فهمنا لجائحة كوفيد- 19. 

اأبحاث بروتا�سوف: بع�س التفا�سيل:
اإن بروتا�ش����وف عال����م نبيل قبل كل �شيء، وكما راأينا، فاإنه يعمل با�شتمرار في مختبره، يعبث بالمعادلت 
ل غرفة المعي�شة اإلى مختبر  والبتكارات التقنية. وتدريجيًا، ي�شبح في حاجة اإلى م�شاحة اأكبر لعمله، فيحوِّ
اأي�ش����ًا، لتمتل����ئ بالروائح الكريهة والأبخرة غي����ر ال�شحية. اإنه مهوو�س بما يدعوه ب����� »العلم النقي«. وحينما 
يقت����رح علي����ه تاجر محلي خطة لإن�ش����اء م�شنع كيميائي لإنت����اج العطور وال�شابون؛ ل يعي����ره بروتا�شوف اأي 
اهتمام على الإطالق، م�شيرًا اإلى اأن البحث »التطبيقي« ممل. فهدف بروتا�شوف هو فهم مبادئ الحياة عن 
طري����ق العلم، على الرغم من قناعته باأن فوائد عمله �شتت�شرب في نهاية المطاف اإلى المجتمع كله بطريقة 
م����ا)15( ، فف����ي وقت ما م����ن الم�شتقبل، �شُت�شنع المعاط����ف والمالب�س الداخلية من األي����اف الخ�شب كنتيجة 

لأبحاثه )16(.
م���ن الوا�ش���ح اأن بروتا�ش���وف بطل �شري���ح لليبرالية والتنوي���ر؛ فهو يرى جمي���ع الب�ش���ر ذوي م�شوؤولية 
عقالني���ة، ويعامله���م جميعًا على قدم الم�ش���اواة. ويتعار�س تاأييده هذا للمي���ول الديمقراطية اإلى حد كبير 
م���ع اإرادة مربيته���م ال�شابق���ة اأنطونوفنا، التي ت�شتكي م���ن اأن ال�شادة الحقيقيين ف���ي الما�شي لم يتحدثوا 
حت���ى مع خدمه���م، بل كانوا ي�شدرون الأوامر فح�ش���ب. بالرغم من اأن بافل يق���دم نف�شه، من حيث البنية 
الأخالقي���ة، كباح���ث نزيه وداعم للتنوير، اإل اأن القاعدة الجتماعي���ة القت�شادية تظهر وا�شحة مع ذلك، 
من الوا�شح اأن ُبعد القوة »المادية« في بحث بافل ُيلحظ في عالقته ب� ييغور، الحداد المدمن على الكحول. 
ت�ش���األ اأنطونوفنا بافل اأن يوب���خ ييغور لإ�شاءته التعامل مع زوجته، لكن بروتا�شوف ل ي�شعر بالرتياح للقيام 
به���ذا الدور، ويقول اإن الإ�شارة اإلى ال�شواب والخط���اأ لي�شت مهنته. وبدًل من اإعطائه التوجيهات، �شرعان 
ما يت�شح اأن بروتا�شوف يعتمد كثيرًا على مهارة ييغور الِحرفية، فهو يحتاج اإلى خزان جديد ل تت�شرب منه 

نتائج تجاربه، وييغور وحده من يمتلك مهارة كهذه. 

15 )  Gorky 1905/2013, p. 47.

16 )  Gorky 1905/2013, p. 44. تطور ”الدافع الطوباوي“ لـ بافل (F. Jameson, Archaeologies of the Fu-

ture: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions [London & New York: Verso, 
 J. van( من المدينة الفاضلة إلى العلم، وفعاًل ُتستخدم حاليًا ألياف الخشب في إنتاج المنسوجات المستدامة (]1991

Dam, “Environmental Benefits of Natural Fibre Production and Use,” Proceedings of 
the Symposium on Natural Fibres (2009) http://www.fao.org/3/i0709e/ i0709e03.pdf).
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تحاك���ي عالقته���م هذه جدلي���ة هيغل بين ال�شي���د والخادم. فعلى الرغ���م من اأن ال�شيد يب���دو الم�شوؤول 
الر�شم���ي في الموقف، اإل اأنه ف���ي الواقع يعتمد على نحو متزايد على معرفة الخادم الذي يزداد قوة نتيجة 
لذل���ك. و�شياأتي اليوم الذي ي�ش���األ فيه الخادم: ما الحاجة اإلى الأ�شياد اأ�شا�ش���ًا؟ عند هذه اللحظة، تكتمل 

العملية التحررية، وتكون الثورة و�شيكة.
م الم�شرحية بافل بروتا�شوف كمثالي يكر�س نف�شه تمامًا في �شبيل رفعة العلم. اإل اأنه �شخ�س غير  تقدِّ
مهت���م اأبدًا بما يحدث لالآخرين من حوله. وبينما ُتعجب ميالنيا ب� »نقاء �شخ�شيته«، يف�شر الآخرون غيابه 
باأن���ه اأنان���ي. اإنه منغم�س تمامًا في عمله، ويرى الآخرين اإما خدم���ًا لم�شاريعه واإما عوامل اإزعاج له. وربما 
ي���رى باف���ل الآخرين مو�شوعات بحثي���ة توفر فر�شًا للدرا�شة، مث���ل تاأثير الكحول في الدم���اغ. بالنظر اإلى 

بروتا�شوف، اإن التجربة الفا�شلة هي ماأ�شاة اأكبر بكثير من العهر اأو تف�شي الكوليرا. 
ما الذي يفعله بروتا�شوف بال�شبط في مختبره؟ للوهلة الأولى، ل يبدو وا�شحًا على الإطالق ما يريد 
فعله، على الرغم من قوله اإنه مهتم بك�شف �شر الحياة. وبكلماته، يريد اأن يفهم كيف تطورت منذ باليين 
ال�شني���ن كتلة غير وا�شحة وعديمة ال�شكل م���ن البروتينات اإلى حياة، ونمت وت�شاعفت منذ ذلك الحين. 
باخت�شار، يمكننا القول اإنه مهتم بخلق حياة �شناعية في مختبره، بمحاولته معرفة النقطة المعينة التي 
ت�شب���ح فيها العملية الكيميائي���ة مكتفية ذاتيًا. اإنه يريد معرفة الخطوة الحا�شمة التي تنقل الكيمياء اإلى 
كيمي���اء حيوية. ويظهر في الم�شرحي���ة اأنه يعتمد على البي�س الطازج )ال���زلل( والماء المغلي، ويدر�س 
اأ�ش���كال الحياة الب�شيطة تح���ت المجهر، كالطحالب والخميرة. ويبدو اأنه اأنهى توًا تجربة تت�شمن حم�س 

ال�شيانيك)17(.
اإذا فكرنا في هذه التلميحات، من وجهة نظر العلم المعا�شر، ف�شنجدها كافية لحل اللغز. على الرغم 
من اأن ال�شيانيد �شم قاتل، اإل اأن العديد من الباحثين في اأ�شل الحياة مقتنعون اليوم اأن �شيانيد الهيدروجين 
19(. ووفقًا لهوؤلء الباحثي���ن، كان �شيانيد  )HCN( اأدى دورًا حا�شم���ًا ف���ي الكيمي���اء ما قبل الحيوي���ة )18(
الهيدروجي���ن م�شاركًا في ت�شنيع الأحما�س الأمينية والقواعد النووية، وهي اللبنات الأ�شا�شية للبروتينات 
والأحما����س الأمينية. ف���ي الواقع، ربما كان ال�شيانيد )ال�شم القاتل( مركبًا اأ�شا�شيًا لبناء جزيئات الحياة. 
وق���د تكون التفاعالت بي���ن الماء و�شيانيد الهيدروجي���ن -المعروف اأي�شًا بالحم����س البرو�شي- هي التي 

خلقت اأ�شالف الحم�س النووي الريبي. 

17 )  Gorky 1905/2013, p. 21.

18 )  T. Das, S. Ghule, K. Vanka, “Insights Into the Origin of Life: Did It Begin From HCN 
and H2O?” ACS Central Science 5 (2019), 1532–40. doi: 10.1021/acscentsci.9b00520

19 )  C. Matthews, “The HCN World: Establishing Protein – Nucleic Acid Life via Hydrogen

Cyanide Polymers In: Origins: Cellular Origin and Life in Extreme Habitats and Astrobiol-
ogy 6 (2004), 121–35. doi: 10.1007/1-4020-2522-X_8.
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يح���اول بافل اكت�شاف كيفية ظهور البروتين من التفاع���الت الكيميائية ما قبل الحيوية. في �شبعينيات 
وثمانينيات القرن التا�شع ع�شر، توقع فريدريك اإنجلز بالفعل اأن العلماء �شيحاولون يومًا ما اإنتاج البروتين 

�شناعيًا في المختبرات)20( ، وهذا بال�شبط ما يهدف اإليه بافل. 
ف���ي عام 1953، اأظهرت تجارب يوري-ميل���ر ال�شهيرة، اأن �شيانيد الهيدروجي���ن قد ت�شكل في الغالف 
الج���وي لالأر�س البدائية، وكانت هذه بداي���ة اأنموذجية لأبحاث اأ�شول الحياة المعا�ش���رة. وُت�شتكَمل اليوم 
ه���ذه التجارب اعتمادًا على الأ�شاليب الحا�شوبية . وبينما كان���ت الأ�شاليب التقليدية ت�شمح بدرا�شة �شلوك 
ع���دد محدود من اأنواع الجزيئات، تتيح اليوم الأ�شاليب الحا�شوبية)21( وعمليات المحاكاة ال�شريعة درا�شة 
�شيناريوه���ات ع�شوائي���ة للكيمياء ما قبل الحيوية. وهذا التطور الأخي���ر بالتحديد هو الذي األهم رواية دان 

.)23 براون الأخيرة )الأ�شل()22(
ت�شي���ر الأبحاث اأي�شًا اإل���ى اأن الحياة ن�شاأت تحت تاأثير الكيمياء الحراري���ة )درجة الحرارة المرتفعة( 
ب���دًل م���ن الكيمياء ال�شوئية )�شوء ال�شم�س(، نظرًا لأن الغالف الج���وي البدائي كان دافئًا ودخانيًا. 
اأي يمكن اأن يكون �شيانيد الهيدروجين قد خلق مكونات الأحما�س النووية عند درجة حرارة قريبة من مئة 
درج���ة مئوية، لكن ل تتجاوزها. وهنا ياأتي دور الماء المغلي في مختبر بافل، الذي كان حري�شًا األ يتجاوز 
الم���اء درج���ة الغليان، واإل �شتف�شل التجربة )24(. وباخت�شار، يمكنن���ا القول اإنه على الرغم من ظهور بافل 
ك�شخ�شية خرقاء وم�شحكة اإلى حد ما، كالعالم الغائب ذهنيًا والحالم وغير العملي، اإل اأنه يعرف بو�شوح 
ما يفعل من الناحية العلمية. كما بدا اأنه ي�شير في طريق ناجح، حيث در�س اأ�شل الحياة من ثالث وجهات 
نظ���ر: اأوًل، ا�شتك�شاف التركيب الكيميائ���ي الحيوي للبروتين؛ ثانيًا، تحديد تكوي���ن و�شلوك اأ�شكال الحياة 
الب�شيطة كالطحالب والخمي���رة؛ وثالثًا، اإجراء تجارب �شبيهة بتجارب يوري-ميلر، التي تت�شمن ال�شيانيد 

والبي�س الطازج والأبخرة الكريهة والكثير من الماء المغلي. 
يب���دو كل ذل���ك بحث���ًا اأ�شا�شي���ًا »نقيًا«، لكن م���ن المتوقع اأن تنتج عن���ه فوائد مجتمعية ف���ي وقت ما من 
الم�شتقب���ل. وفق���ًا لأفكار بافل، �شي�شبح المر�س والجوع وغير ذلك م���ن المعاناة �شيئًا من الما�شي، 

20 )  H. Zwart, “Friedrich Engels and the Technoscientific Reproducibility of Life: Synthetic 
Cells as Case Material for Practicing Dialectics of Science Today,” Science & Society 
84 )2020b): 369–400.

21 )  B. Shenhav, D. Lancet, “Prospects of a Computational Origin of Life Endeavour,” Ori-
gins of Life and Evolution of the Biosphere 34 (2004) , 181–94.

22 )  D. Brown, Origin (London: Transworld / Penguin / Random House, 2017)

23 )  H. Zwart, “From Decline of the West to Dawn of Day: Dan Brown’s Origin as a Diag-

nostic of the Present.” Janus Head 18 )2020c), 55–66.

24 )  Gorky 1905/2013, p. 7.
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م فائدة فورية، اإل اأن الفوائد  اإذا توقف النا�س عن اإزعاجه ومقاطعة عمله. وعلى الرغم من اأن بحثه ل يقدِّ
�شتتدف���ق اإلى المجتمع في �ش���كل عدد كبير من التطورات الطبية والتطبيق���ات ال�شناعية )25(. في الق�شم 
التال���ي، �شنناق����س اأن ه���ذا التوتر بين البح���ث الأ�شا�شي والبح���ث التطبيقي ل يزال حيًا اإل���ى حد كبير في 
الخطاب المعا�شر. ومن الناحية الجدلية، اإنها اإحدى »تناق�شات« العلم الحديث التي ل تزال من دون حل 

حتى الآن. 

البحث الأ�سا�سي والبحث التطبيقي:
تط���ور البحث العلمي من���ذ �شتينيات القرن التا�شع ع�ش���ر، من حيث كمية الح�شيل���ة المعرفية و�شرعة 
الح�ش���ول عليها. كم���ا تطورت الأبحاث الت���ي اأجراها الأفراد اإل���ى م�شروع  بحثي عالمي م���ع تطور اأدوات 
البح���ث والعتم���اد على الحوا�شيب ذات التقنية العالية. اإن اأبحاثًا فردي���ة، مثل اأبحاث بافل، ُتحَجب اليوم 

بجهود المختبرات العالمية التي تت�شارك البحث عن اأ�شول الحياة والأبحاث الأ�شا�شية الأخرى)26( .
نجد ا�شتمرارية وت�شابهًا بين اأبحاث الما�شي واأبحاث اليوم، على الرغم من الفا�شل الزمني. يت�شمن 
هذا ال�شبه على نحو خا�س النق�شام بين البحث الأ�شا�شي »النقي«، والبحث التطبيقي، كما قدمته م�شرحية 
غورك���ي. من الناحية الجدلية، ُطرح هذا النق�شام ف���ي الم�شرحية، لكن �ُشكك فيه واأُلغي اإلى حد ما، ومن 
عي بافل اأنه مهتم بالبحث عن اللبنات الأ�شا�شية للحياة فح�شب. وفي الوقت عينه، وربما  ناحية اأخرى، يدَّ
للمفارق���ة، نجده مقتنعًا تمام���ًا باأن هذه الجهود البحثي���ة الأ�شا�شية �شتثمر ذات ي���وم فوائد للمجتمع اأكثر 
م���ن اأي �ش���يء تقدمه الكيمي���اء »التطبيقية« مثل العطور وال�شاب���ون. �شي�شبح العلم »�شم�ش���ًا« تزود الب�شر 
بالطاق���ة والحي���اة، ومن هنا جاء عنوان الم�شرحي���ة )اأبناء ال�شم�س(. وهذه الآف���اق الم�شتقبلية الطوباوية 

ت�شفي ال�شرعية على ا�شتثماراته.
اه بروتا�شوف، هو موقف  ج����ادل اإنجلز)27(  فكرة البحث غير المبالي )النقي(، وهو النهج الذي تبنَّ
اأيديولوج����ي »برج����وازي«، يخفي المدى الذي يندف����ع فيه العلم »النقي« بطبيعته، ب����اإرادة ال�شيطرة على 
الحي����اة والطبيعة)28( . بالع����ودة اإلى اإنجلز، اإن مفه����وم المعرفة »النقية« اأنها خي����ال برجوازي. عاجاًل 
اأم اآج����اًل، �شيك����ون لروؤى البح����ث الأ�شا�شي عواقب هائلة عل����ى العملية الع�شوية بي����ن المجتمع الب�شري 
والطبيع����ة، في حي����ن اأن البحث »التطبيقي«، ب�شبب طبيعته العملية والتفاعلي����ة، �شيطرح اأ�شئلة اأ�شا�شية 

للغاية بدوره.

25 )  Gorky 1905/2013, p. 47. 

26 )  https://www.origins-center.nl (accessed 2 August 2020)

27 )  F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring). Marx 
Engels Werke XX (Berlin: Dietz Verlag, 1878/1962), pp. 1–103

28 )  Engels (1878/1962); Zwart 2020b
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يه اإنجلز، بين البحثين الأ�شا�شي  يمث���ل علم الفيرو�شات مثاًل على هذا التفاعل اأو »التداخل« كم���ا ي�شمِّ
والتطبيق���ي. فم���ن ناحية، ظه���ر علم الفيرو�ش���ات على خلفية ت�شني���ع الزراعة، حيث �شكل���ت الفيرو�شات 
)كعوام���ل معدية غي���ر مرئية �شريعة التطور(، عقبة خط���رة اأمام التقدم التقن���ي والقت�شادي. ولي�س من 
الم�شادف���ة اأن عل���م الفيرو�شات بداأ باكت�شاف فيرو����س التبغ. في عام 1879، بداأ العال���م الألماني اأدولف 
ماي���ر، الذي كان يعمل ف���ي هولندا، بدرا�شة مر����س ف�شيف�شاء التبغ، الذي كان يه���دد المحا�شيل، واأجرى 
ديمت���ري اإيفانوف�شك���ي في رو�شيا اأبحاثًا مماثل���ة في الت�شعينات، ما اأدى اإلى الكت�ش���اف الر�شمي للفيرو�س 
م���ن ِقَبل مارتينو�س بيجيرينك في مدينة دلفت الهولندية ع���ام 1898 )29(. على نحو مماثل، بداأت اأبحاث 
»العاثيات«، وهي فيرو�شات اآكلة للبكتيريا، كمحاولة لتطوير لقاحات �شد الأمرا�س الجرثومية على خلفية 

الحرب العالمية الأولى)30( .
�شرع���ان م���ا اأ�شبح البحث في علم الفيرو�شات منف�شاًل عن �شياقه العلم���ي، واأُعيد تعريفه كونه بحثًا 
اأ�شا�شي���ًا بامتياز. واأثبتت اأبح���اث »العاثيات« اأنها الأنموذج المثالي للبح���ث الأ�شا�شي »النقي« في اللبنات 
الُجزيئي���ة الأ�شا�شي���ة للحياة، ما اأدى اإلى ظهور علم البيولوجيا الُجزيئي���ة واكت�شاف بنية الحم�س النووي 
ع���ام 1953 )31(. كم���ا ت���وؤدي الفيرو�ش���ات دورًا مهمًا ف���ي الأبحاث المعا�ش���رة لأ�شول الحي���اة، ففر�شية 
عي اأن الفيرو�شات تطورت من البروتينات قبل ظهور الخاليا الأولى، ما اأ�شهم  »الفيرو�س اأول من ظهر« تدَّ
عل���ى نحو كبير في ظه���ور الحياة الخلوية )32(. بعبارة اأخرى، اإن ن���وع الممار�شة التجريبية التي اعتمدها 
بافل في اأبحاثه قد عفا عليها الزمن، ب�شبب الدمج الحالي بين علم الأحياء والحو�شبة ون�شوء المعلوماتية 
الحيوي���ة اأو عل���م الأحياء الحا�شوب���ي، كونه »توليفًا« جدلي���ًا ل مفر منه. اإنما، على الرغ���م من ذلك، فاإن 
اأ�شئلة بحث بافل ل تزال حية. من الناحية الجدلية: اإذا اأخذنا في الح�شبان النق�شام بين البحث »النقي« 
والبح���ث »التطبيقي«، فاإننا ن�شل اإلى نتيجة مفادها اأن »التداخل« هو »حقيقة« هذا النق�شام. في الع�شر 
الحال���ي، يتح���ول عل���م الفيرو�شات ب�شهولة تام���ة من البحث الأ�شا�ش���ي )مثل اأبحاث اأ�ش���ول الحياة( اإلى 
البح���ث التطبيقي )مثل تطوير اللقاح(، والعك�س �شحيح. اإن التقنيات والنماذج نف�شها قابلة للتطبيق في 

29 )  K. Scholthof, “Tobacco Mosaic Virus: The Beginning of Plant Pathology,” APS Net 
Features (2008). doi: 10.1094/APSnetFeatures-2008-0408

30 )  H. Zwart, “Phage–Ethics: Reading of Sinclair Lewis’s Arrowsmith.” In: Tales of Re-

search Misconduct: A Lacanian Diagnostics of Integrity Challenges in Science Novels 
(Library of Ethics and Applied Philosophy 36. Dordrecht: Springer, 2018), pp. 119–40

31 )  H. Zwart, “From Playfulness and Self-Centredness via Grand Expectations to Normali-
sation: A Psychoanalytical Rereading of the History of Molecular Genetics.” Medicine, 
Health Care & Philosophy: A European Journal 16 (2013), 775–88

32 )  L. Villarreal, Viruses and the Evolution of Life (Washington: ASM Press, 2005)
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كل م���ن �شاحت���ي البحثين. كما ُيعدُّ تمويل علم الفيرو�شات الأ�شا�شي ج���زءًا ل غنى عنه من ا�شتراتيجيات 
تعزيز ال�شتعداد الم�شبق لالأوبئة القادمة. 

تظه���ر في درام���ا غوركي فكرة وثيقة ال�شلة بالعلم والمجتمع، وهي فكرة اأن اإنجازات البحث الأ�شا�شي 
�شتنت�شر في النهاية لتخدم المجتمع ككل. ول يزال هذا الخالف قائمًا اإلى اليوم. هل ينبغي تنظيم البحث 
العالم���ي بطريقة يمكن من خاللها ا�شتيعاب النق�شام بين العلم والمجتمع ومعالجة التحديات المجتمعية 
رة( على نح���و �شريح؟ اأو ه���ل ينبغي لوكالت التموي���ل اأن تدعم  الملح���ة )مث���ل الأوبئ���ة الفيرو�شي���ة المدمِّ
الموؤ�ش�ش���ات البحثية بق���وة، لأن من المتوقع اأن عمل ه���ذه الموؤ�ش�شات �شيعود بفوائ���د اجتماعية عاجاًل اأم 

اآجاًل، واإن كان ذلك عبر م�شارات غير متوقعة و�شربات حظ؟ 
من اأكثر الأمثلة �شهرة للتطبيقات غير المتوقعة لم�شاريع البحث الأ�شا�شي هي �شبكة الإنترنت العالمية، 
التي ن�شاأت في المنظمة الأوروبية لالأبحاث النووية، والمغنيترون، وهو منتج ثانوي لأبحاث الف�شاء. وتمثِّل 
الأبح���اث النووي���ة واأبحاث الف�شاء حالت باهظ���ة الثمن من البحث »النقي«. وباخت�ش���ار، يمكن القول اإن 

ر عنها بافل بروتا�شوف ل تزال قوية حتى اليوم.  نظرية »تدفق العلم اإلى المجتمع« التي عبَّ
ترتبط هذه النظرية ارتباطًا وثيقًا بالفجوة الجتماعية- القت�شادية التي تحدد م�شهد العالم الحالي، 
وه���و النق�شام بين �شمالي الكرة الأر�شية وجنوبيه���ا. ويوؤكد منهج التدفق في ظل هذه الخلفية، وعلى نحو 
متناق�س، اأن اأف�شل طريقة يتمكن فيها العالم الجنوبي من تلبية احتياجاته المجتمعية، هي تركيز الموارد 
وتاأمي���ن الإمكانات الالزمة للبحث العلمي في العالم ال�شمال���ي. وبذلك تتطور العلوم، ويتدفق اإنتاجها بعد 
ذل���ك اإلى العال���م الجنوبي. ازداد الجدال حول وجهة النظر هذه، ولحظ النق���اد التاأثير المعاك�س لها)33( 
، فالأولوي���ات البحثية تمي���ل اإلى التركيز على حاجات ال�شمال )مثل معالج���ة التحديات ال�شحية لأمرا�س 
ال�شرط���ان وال�شيخوخة( ب���دًل من حاجات الجنوب، ويترافق ذلك مع ت�شجي���ع هجرة العقول من الباحثين 

الموهوبين في الجنوب اإلى بيئات البحث العالمي في ال�شمال. 
يظه���ر ه���ذا النزاع الي���وم متعلقًا عل���ى نحو مبا�شر بعل���م الفيرو�ش���ات. وذلك في الخالف���ات المتعلقة 
ببرتوك���ول ناغويا، الذي ي�شمن ال�شتخدام العادل والمن�شف للموارد الجينية بما فيها م�شببات الأمرا�س 
الفيرو�شي���ة. في كان���ون الأول من عام 2006، تح���دت اإندوني�شيا عدالة التاأهب العالم���ي برف�شها م�شاركة 
العين���ات الت���ي تحتوي عل���ى فيرو�س اأنفلون���زا الطي���ور )H5N1(، خ�شي���ة اأن ت�شبح البيان���ات الفيرو�شية 
م���وردًا قاباًل لال�شتغ���الل، فت�شمن البلدان الغنية الو�شول اإلى اللقاح وترف���ع تكلفته لالآخرين. وبينما علم 
عت  الفيرو�شات العالمي يتطلب مراقبة العينات الفيرو�شية وتحديدها وم�شاركتها على م�شتوى عالمي، تذَرّ

33 )  D. Reidpath, P. Allotey, “The Problem of ‘Trickle-Down Science’ From the Global 
North to the Global South,” BMJ Global Health 4 (2019)، e001719. doi:10.1136/ bm-

jgh-2019-001719
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اإندوني�شي���ا بالملكي���ة ال�شيادية للعينات التي ح�شلت عليها في اإقليمه���ا)34( . وعلى الرغم من اأن ذلك ُيعدُّ 
ر�شميًا جدًل »فوق بنيوي« حول المبادئ الأخالقية والقانونية، اإل اأننا ل ن�شتطيع اإل اأن نفهم ب�شدق ما هو 
على المحك، عندما ناأخذ القاعدة الجتماعية- القت�شادية )ُبعد القوة( في الح�شبان. يمكن للمعلومات 
الحيوي���ة حول الفيرو�ش���ات اأن ت�شبح خا�شعة للت�شليع، حينها يمكن لع���دد محدود من الالعبين العالميين 
المطالب���ة بملكية كمي���ات هائلة من البيانات التي ينتجه���ا ماليين الأفراد، الذي���ن �شي�شطرون لحقًا اإلى 

�شراء منتجات الت�شليع الرقمي من ال�شوق العالمية. 
تتطور اأزمة كوفيد19- باتجاه مماثل. وبينما تركزت المناف�شة العالمية في البداية على الأقنعة الواقية 
للفم والأنف كونها موردًا نادرًا، رغم اأنه ذو م�شتوى منخف�س تقنيًا، تحول التركيز الآن اإلى الماآزق العلمية 
والقانوني���ة لتطوير اللقاح. مرة اأخرى، ل يمك���ن معالجة الق�شايا المعيارية )فوق البنيوية( على نحو كاٍف 
اإل اإذا اعترفن���ا فع���اًل بتداخ���ل المعرفة والأخ���الق والقوة )للمعيار ف���وق البنيوي والقاع���دة الجتماعية-
القت�شادي���ة(. تتركز و�شائل اإنتاج المعرفة، وبالتحديد و�شائل اإنت���اج اللقاح، داخل ال�شركات والجامعات 

في الغرب، على الرغم من اأن ال�شين اأ�شبحت مناف�شًا هائاًل في هذا المجال اأي�شًا.
م���ن جهة اأخ���رى، زعم مكت���ب التحقيقات الفيدرال���ي ووكالة الأم���ن المعلوماتي واأم���ن البنية التحتية 
مة«، اأي البيانات  )CISA( ف���ي الوليات المتحدة اأن مت�شللين �شينيين حاولوا �شرقة »الملكية الفكرية القيِّ
المتعلقة بلقاح كورونا من المنظمات البحثية في الغرب )35(. وبينما »ُيزعم« اأن الح�شارة العالمية ت�شتفيد 
م���ن روح الم�شاركة والتع���اون العالمي )36( )37(، الت���ي تماثل �شيا�شة الباب المفتوح ف���ي م�شرحية غوركي، 
نالح���ظ زيادة التوتر، ول �شيما بين الوليات المتحدة وال�شين، ما اأدى اإلى اإغالق مفاجئ للبوابات ب�شكل 

34 )  L. Gostin, A. Phelan, M. Stoto, J. Kraemer, K. Reddy. “Virus Sharing, Genetic Se-

quencing, and Global Health Security,” Science 345 (2014), 1295–96. doi: 10.1126/
science.1257622

35) ttps://www.voanews.com/covid-19-pandemic/us-says-china-trying-steal-covid-19-vac-

cine-research,US says China trying to steal Covid-19 vaccine research (2020) (accessed 
2 August 2020).

36) https://www.oecdvoha.org/coronavirus/policy-responses/treatments-and-a-vaccine-for-
covid-19-the-need-for-coordinating-policies-on-r-d-manufacturing-and-access-6e7669a9/ 
OECD, Treatments and a vaccine for COVID-19: the need for coordinating policies on 
R&D, manufacturing and access (2020). (accessed 2 August 2020).

37) https://www.who.int/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collabora-

tion-oncovid- 19-vaccine-development WHO, Public statement for collaboration on 
COVID-19 vaccine development (2020). (accessed 2 August 2020).
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»لق���اح وطني«. تمنع ه���ذه ال�شيا�شة الأخيرة توزيع اللق���اح بح�شبانه موردًا نادرًا عل���ى نحو عادل في جميع 
�شين للخطر من الح�شول علي���ه ب�شهولة في البلدان الغنية، في  اأنح���اء العالم، ليتمك���ن الأفراد غير المعرَّ
حي���ن ُيحرم منه الأف���راد العاملون في مجال الرعاي���ة ال�شحية في جنوب العال���م )38(. وبمجرد الموافقة 
عل���ى لقاح كوفيد19- الأول، �شتظه���ر حاجة عالمية هائلة من م�شادر مح���دودة. وبينما تعمل المختبرات 
ف���ي العالم ال�شمالي عل���ى تعبئة اأجزاء كبيرة من قدراتها البحثية لتطوير اللق���اح، التي ُيزعم اأنها ل�شالح 
الب�شري���ة، فِلَم ل ن�شمح للعالم الجنوبي بدور اأكث���ر فاعلية، لكيال يكون �شكانه مجرد م�شتهلكين فح�شب، 

رين وم�شاركين في اإنتاج اللقاح اأي�شًا؟ بل مطوِّ

جدلية البحث:
يتعلق الدر�س الثالث والمهم من دراما غوركي بالطريقة التي يوؤدي فيها العلم عمومًا، وعلم الفيرو�شات 
خ�شو�ش���ًا، اإلى اإثارة كل م���ن الحما�شة الحالمة الطوباوية وال�شك الم�شتمر. ف���ي م�شرحية غوركي، اأ�شبح 
عم���ل بافل )بما فيه ال�شيانيد والنفايات الكيميائية والأبخ���رة ال�شبابية( ق�شية تبعث القلق، وذلك للنا�س 
الموجودي���ن خ���ارج مختبره. وكما راأينا، م���ن ال�شهل اإيجاد رابط بين اأعمال باف���ل الخرقاء ووباء الكوليرا 
ال���ذي ظهر فج���اأة. على الرغم من اأن ال�شبب المعقول هو اأن ياكوف، موظ���ف �شكة الحديد المتجول الذي 
كان ف���ي زيارة اإلى الق�شر، هو الذي نقل مر�س الكوليرا اإلى القرية -فتمثِّل الخطوط الحديدية الت�شال، 
وعمل���ت هنا كقن���اة لالأمرا�س المعدي���ة- اإل اأن ال�شائعات تنت�ش���ر ب�شرعة باأن الوباء ن�ش���اأ في مختبر بافل 

المحلي.
ن���رى اليوم حالت م�شابهة من ال�شك وال�شتياء؛ فالحتجاجات الجماهيرية ما زالت تهاجم موؤ�ش�شات 
ومراف���ق البحث )الت���ي ُيزعم اأنها اأُن�شئت ل�شالح الب�شرية( بح�شبانها ج���زءًا من خليط الأ�شباب. لناأخذ، 
على �شبيل المثال الحتجاجات ال�شر�شة �شد اإن�شاء مرفق لفح�س فيرو�س اإيبول في ما�شينتا، غينيا، حيث 
حا�ش���رت الح�ش���ود الغا�شبة الموؤ�ش�شة عام 2014 )39(. ك�شف حينها هذا الحدث عن تناق�س بين الفهمين 
المحل���ي والعالمي »غي���ر المتزامن« لمفهوم ال�شح���ة والمر�س. فبينما كان الباحث���ون يهدفون اإلى تطوير 
ا�شتجاب���ة فعالة لم���ا عّدوه خطرًا عالميًا، نظر ال�ش���كان المحليون اإلى الباحثي���ن الدوليين باأنهم متطفلون 

ونا�شرون لالأمرا�س. 
واأكث���ر الأمثل���ة و�شوحًا، هو ما يح���دث حاليًا من �شكوك موجه���ة �شد معهد )ووهان( لعل���م الفيرو�شات 
عي اأن فيرو�س كورونا الم�شتجد قد ت�شرب منه في اأثناء اأبحاثه. وتظهر هذه الدعاءات بقوة،  WIV، التي تدَّ

ويوؤيده���ا الكثيرون بما فيه���م الرئي�س الأمريكي دونال���د ترامب. يرى الخبراء اأن احتم���ال ن�شوء كوفيد- 19 

38 )   K. Kupferschmidt, “‘Vaccine Nationalism’ Threatens Global Plan to Distribute COV-

ID-19 Shots Fairly,” Science (2020, 28 July). doi:10.1126/science.abe0601

39 )  J. Fairhead, “Understanding Social Resistance to Ebola Response in Guinea (2015).” 
http://www.ebolaanthropology.net/evidence/1269/ (download 16 September 2015)
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ف���ي مختب���ر علم الفيرو�ش���ات اأمر غير محتمل، اإل اأن اكت�ش���اف المزيد من البيانات قد ي���وؤدي اإلى تغيير في 
مي���زان الأدلة)40(، وربما كان المختبر بالفعل ال�شب���ب في اإطالق العنان للوباء. تدور �شكوك كثيرة حول هذا 
ال�شيناري���و، ول �شيم���ا مع تاأييد الرئي�س ترامب له مع عدد كبير م���ن و�شائل التوا�شل الجتماعي. ومثل ق�شر 
حت »�شي زنغلي«  بروتا�ش���وف، ف���اإن مختبر ووه���ان تحت الح�شار. وفي مقابل���ة لها في 15 تم���وز 2020، �شرَّ
بة ب� »المراأة الخفا�س« بعد اتهامها اأن الفيرو�س ت�شرب نتيجة اأبحاثها- باأن الفيرو�س اكت�شف  -الباحثة الملقَّ
اأول م���رة ف���ي مختبرها اأواخر عام 2019، في عينات من مر�شى م�شابي���ن بالتهاب رئوي مجهول الم�شدر. 
�س العمل الأكاديمي  ب من معهد ووهان يتعار�س مع الحقائ���ق ويعرِّ وقال���ت اإن الدعاء باأن الفيرو����س قد �ُشرِّ

لفريقها للخطر. 
اإل اأن وج���ود المعه���د في المدينة التي بداأ ظهور الوباء فيها يدعم ال�شكوك ب�شدة. وكان رد الفعل الأول 
للرئي����س ترام���ب يتما�شى تمامًا مع دراما غورك���ي: اأغلق الأ�شوار واأكد مجددًا عل���ى بنية الداخل والخارج، 

»نحن« �شد »هم«. 
اعتق���دت النخبة الليبرالية العالمية الجديدة لعقود ع���دة، مثلما اعتقد بافل بروتا�شوف، اأن الم�شتقبل 
مل���ك لهم. اإن مفه���وم التطور غير المتكافئ وغي���ر المتزامن ل يعني بال�ش���رورة اأن التاريخ يتطور باتجاه 
ر بنهاية التاريخ )41(. في الواقع،  خطي، اأو اأن انت�شار الليبرالية الجديدة في ت�شعينات القرن الع�شرين ب�شَّ
ق���د ت�شب���ح الليبرالية في اأعقاب اأزمة كورون���ا �شيئًا من الما�شي ولي�س من الم�شتقب���ل. كما اأ�شار مارك�س، 
ُتظه���ر الراأ�شمالية العالمية مياًل اإلى فر�س التعا�شر )التزامن(، وروؤية عدم التزامن على اأنه تناق�س: اأي 

اأنه �شيء يجب التغلب عليه.  
اإنما، من منظور جدلي، قد ياأخذ الطريق نحو الم�شتقبل منعطفات غير متوقعة. في دراما غوركي، 
وعل����ى الرغم من اأن المدنية البرجوازية ظهرت باأنها الم�شتقب����ل الحتمي، على عك�س ال�شخط الريفي، 
اتخ����ذت التطورات منح����ى دراماتيكيًا. ففي الف�ش����ل الرابع، ترى الجماهير الغا�شب����ة اأن الكوليرا تدل 
عل����ى منطق الوجود البرجوازي بح����د ذاته. قد ينطبق ما ي�شابه ذلك عل����ى الو�شع الحالي. على الرغم 
م����ن اأن الليبرالية الجديدة ت����رى اأن الت�شال العالمي والعولمة )وعلم الفيرو�شات كاأداة حماية للعالم( 
هما م�شتقبل »ل مفر منه«، فقد تاأخذ التطورات منعطفًا غير متوقع يجعل من الم�شتقبل مختلفًا تمامًا. 
وب����دًل م����ن العولمة، جاء رد الفع����ل على جائحة كوفيد19- ليثب����ت اأن الإنتاج المحل����ي والكتفاء الذاتي 
الإقليمي وتخفي�س التنقل )باخت�شار: التحول الهائل نحو ال�شتدامة( هو ال�شيناريو الأكثر احتماًل  في 

الم�شتقبل.

40 )  K. Andersen, A. Rambaut, W. Lipkin, E. Holmes, R. Garry, “The Proximal Origin of 
SARSCoV-2,” Nature Medicine 26 (2020), 450–55.

41 )  F. Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press,
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مالحظات ختامية:
عل���ى الرغ���م من اأن التج���اه العام، في اأوق���ات الأزمات بين )�شانع���ي ال�شيا�ش���ات والباحثين وو�شائل 
الإع���الم(، يك���ون »تكبي���ر ال�شورة« وروؤي���ة التفا�شي���ل والتركيز على التحدي���ات والحل���ول الملمو�شة، فاإن 
التفكير النقدي يتطلب منا »ت�شغير ال�شورة« وروؤية ال�شورة الأكبر من خالل ا�شتيعاب الجوانب التاريخية 

والجتماعية- القت�شادية وال�شيا�شية الأو�شع. 
ف���ي هذه المقالة، حققنا »ت�شغير ال�شورة« من خالل اأ�شل���وب التثليث، واأثبتت دراما غوركي اأنها ذات 
�شل���ة قريب���ة بما يكفي وبعيدة بما يلزم لإدراك ال�شورة ال�شامل���ة. اإن الكوليرا وكوفيد- 19 هما من الأوبئة 
العر�شي���ة، ويعك�ش���ان عمليات العولمة )ال�شتعمار ف���ي القرن التا�شع ع�شر، والليبرالي���ة الجديدة العالمية 
ف���ي اأوائل القرن الحادي والع�شرين(، وينط���وي كال الوباءين على اآثار اقت�شادية و�شيا�شية خطرة، تتراوح 
بي���ن الحج���ر ال�شحي والإغالق واأ�شكال اأخرى من التجميد المجتمع���ي الذي  ي�شل اإلى درجة ال�شطراب 

ال�شيا�شي.
يك�شف كال الوباءين عن انق�شامات عدة، بين العلم والمجتمع، وبين المدنية العالمية والثقافة المحلية. 
ُيح���دث باف���ل بروتا�شوف فجوة معرفية تف�شل بي���ن العلم الأ�شا�شي »النقي« والأ�ش���كال الأخرى للمعرفة، 
ول �شيم���ا المعرفة العملية التطبيقية. وتنط���وي اأيديولوجيته الطوباوية البرجوازية على العتقاد باأن العلم 
وتقنيات���ه �شت�شمح لنا في الم�شتقبل بحل جميع المحن المجتمعية، لذا يجب التغلب على الخرافات وال�شك 
م���ن خالل العقالنية والتنوير. نج���د مع ذلك، حين الفح�س الدقيق، اأن ال�ش���ك الريفي اأكثر عقالنية مما 
يب���دو )الحد�س بالترابط القوي بين التنقل الوا�شع للمدني���ة البرجوازية وال�شتعمار والوباء العالمي(، في 
حين اأن قناعات بروتا�شوف اأقل عقالنية )اأكثر اأيديولوجية وطوباوية( مما يعتقد. ول�شد الفجوة بين العلم 
م لأجل تعزيز محو  والمجتم���ع، نحتاج اإلى نوع جديد ومختلف من العلم، ب���دًل من التوا�شل العلمي الُم�شمَّ
الأمي���ة العلمي���ة. هذا النوع الجديد من العل���م �شيكون اأكثر �شموًل واأكثر ح�شا�شي���ة لل�شياقات الجتماعية- 
الثقافية، كما �شيعترف ويعالج الأبعاد الجتماعية والثقافية وال�شيا�شية لمجالت البحث، مثل علم الأحياء 

الدقيقة وعلم الفيرو�شات.
م العلم نف�شه عمومًا، وعلم الفيرو�شات خ�شو�شًا،  باأنه محايد �شيا�شيًا. اإل اأن ال�شك المناه�س  يق���دِّ
للعلم هو اأحد مظاهر عداء النا�س للعلم، الذين يرون فيه جزءًا من الدافع الحالي نحو العولمة والمناف�شة 
العالمي���ة. ل ينبغ���ي لعلم الفيرو�شات اأن يعالج الأعرا�س فح�شب، ب���ل يجب اأن يختار نهجًا اأكثر �شمولية. 
ويج���ب اأن توؤخذ القاع���دة الجتماعية- القت�شادي���ة )النظام العالمي لالإنت���اج والتوزيع( في الح�شبان 
اأي�ش���ًا. واإلى جانب الفح�س وتطوير اللقاح���ات، يجب اأن ياأخذ علم الفيرو�شات دوره من منظور تاريخي 
واجتماعي واقت�شادي و�شيا�شي. وكما كانت الكوليرا في القرن التا�شع ع�شر، ُتعدُّ جائحة كوفيد- 19 من 
اأعرا����س التوترات والتناق�شات في النظام الجتماع���ي- القت�شادي الحالي. ل ي�شكل المجتمع العالمي 
»مجتمع���ًا واحدًا«. بدًل من ذلك، تتطور الفيرو�شات وعلم الفيرو�شات معًا في مجال قوة �شيا�شية تحدده 
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النق�شام���ات الجتماعية- القت�شادي���ة. لذلك، يتطلب النهج ال�شامل تعاونًا مكثف���ًا، وتعلمًا متبادًل بين 
فروع العلم المختلفة، من علم الفيرو�شات اإلى التاريخ والفل�شفة والقانون، والأهم: بين العلم والمجتمع. 
ف���ال يمك���ن ف�شل الفجوة  بين العلم والمجتمع عن التحديات الت���ي تنطوي عليها التنمية غير المتكافئة. 
ويجب اأن ي�شبح توقع الخلفية الجتماعية- القت�شادية وتاأثير البحث العلمي بعدًا متاأ�شاًل في الممار�شة 

العلمية. ◘

الم�سدر:                

     - Science and Suspicion: Maxim Gorky’s Children of the Sun as a Critical Mirror in 
Times of COVID-19, by Hub Zwart, Law, Culture and the Humanities 1– 16 © The 
Author)s) 2020.
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رجل الرف�س في زمن الرف�س:
���ه �شتالين على الكاتب الث���وري ال�شهير مك�شيم غوركي،  اأب���داأ مو�شوع���ي عن غوركي بالهجوم الذي �شنَّ

ده �شتالين فيما بعد نبيًا للح�شارة الجديدة.   الذي رافق لينين طوال �شنوات عدة، والذي عمَّ
يقول الموؤرخ الألماني ال�شهير اإ�شحق دويت�شر في كتابه )�شتالين()1( : »كانت �شحيفة غوركي ال�شحيفة 
ذاتها، التي ن�شر زينوفيف وكامنيف على �شفحاتها معار�شتهما لالنتفا�شة )ثورة 1917(؛ قد �شاألت لينين 
ورفاق���ه اأن يك�شف���وا اأوراقهم، وتول���ى غوركي نف�شه �شنَّ الهجوم على البال�شفة ف���ي مقال بعنوان )لن اأبقى 
�شامتًا(، وا�شتعار هذا العنوان من اأحد �شجالت تول�شتوي �شد القي�شرية، فرد �شتالين عليه ب�َشورة غ�شب 

في مقال، جاء فيه:
»اأم����ا بالنظ����ر اإل����ى المتعبي����ن ف����ي »نوفاي����ا جي����زن« (�شحيفة غورك����ي(، فاإننا ل����م نفهم تمام����اً ما الذي 
يريدون����ه مّن����ا. اإذا كان����وا يري����دون معرفة موع����د النتفا�شة كي ت�شنح له����م الفر�شة اأن يعّبئ����وا �شلفاً قوى 
المثقفي����ن المذعوري����ن...  تمهي����داً لله����رب اإلى فنلندا مث����اًل، فلي�س لن����ا اإل اأن ُنطري فعلته����م هذه، لأننا 
نوؤي����د تعبئ����ة الق����وى في العموم، اأما اإذا كانوا ي�شاألون عن موعد النتفا�شة كي يهدئوا من توتر اأع�شابهم 
»الفولذية«، فاإننا نقول لهم اإنه حتى لو كان موعد النتفا�شة قد تحدد، وهم�س البال�شفة به في اآذانهم، 
فلن يجني هوؤلء المتعبون اأي راحة من ذلك، بل �شوف يثيرون اأ�شئلة وه�شتيريات جديدة، وهلّم جراً...«

1( صفحة 181، طبعة دار الطليعة بيروت- ترجمة فواز طرابلسي- طبعة ثانية 1972.

مك�سيم غوركي في ع�سره
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يق���ول دويت�ش���ر: »اإن القادة البال�شف���ة الآخرين قد انزعجوا من موقف غوركي م���ن النتفا�شة، لكن ما 
م���ن اأحد منهم تعر�س له ولرفيقيه )كامنيف وزينوفيف( بمثل ه���ذا التهجم ال�شخ�شي ال�شام، متهمًا اإياه 
بالجبن والخيانة، وكانت �شخرية �شتالين اأ�شد ظلمًا ورعونة«. ونتابع مع دويت�شر هجوم �شتالين على غوركي: 
»األ يف�ش���ر ذل���ك ما عناه غوركي ف���ي مقال: لن اأبقى �شامت���ًا، اأنه اأمر ل ي�شدق، لكن���ه �شحيح. لقد قبعوا 
ة جوعهم.  �شامتي���ن عندما دفع م���اّلك الأر�س بفالحيهم اإل���ى الياأ�س، واإلى القيام باأعمال �شغ���ب من �شدَّ
قبع���وا �شامتين عندما كان الراأ�شماليون واأذنابهم يمهدون ل�شح���ق العمال في عموم رو�شيا. اإنما، يبدو اأن 
ه���وؤلء النا�س ل ي�شتطيع���ون ال�شكوت عندما تقف طليعة الثورة المتمثل���ة ب�شوفييت بطر�شبورغ، للدفاع عن 
العمال والفالحين المخدوعين! واأول كلمة لوم يتفوهون بها، لي�شت موجهة �شد الردة الم�شادة للثورة لكن 
اإل���ى الث���ورة نف�شها، التي يتحدثون عنها بحما�س في اأثناء احت�شاء ال�شاي، ويتهربون منها، كاأنها الطاعون، 

في اأحرج الأوقات«.
ويتّوج �شتالين هجومه بهذه الكلمات الُحبلى بالمعاني وفق تعبير دويت�شر، بالقول: »اإن الثورة الرو�شية 
اأطاح���ت بع���دد ل باأ����س به من الرج���ال المرموقين، اإن قوتها تعّبر ع���ن نف�شها فيما تعّب���ر، بعدم ال�شجود 
لالأ�شم���اء الكبي���رة. اإن الث���ورة و�شعتهم في خدمتها، اأو قذف���ت بهم اإلى العدم، لما رف�ش���وا التعّلم منها. 
ويوجد جمع غفير من مثل هذه الأ�شماء الكبيرة التي نبذتها الثورة: بليخانوف، كرونوتكين، بري�شفو�شكايا، 
زا�شوليت����س، وعل���ى نحو عام كل الثوريين القدامى المرموقين، لأنهم متقدمون في ال�شن فقط. نخ�شى اأن 
ت م�شجع غوركي، نخ�شى اأن هوؤلء المحّنطين يمار�شون �شحرًا قاتاًل  تكون اأمجاد هوؤلء »الأركان« قد اأق�شَّ
عل���ى غورك���ي. ومهما يكن من اأمر، فكلُّ اإن�شان �شيد نف�ش���ه... اإن الثورة ل ت�شتطيع اأن تدفن موتاها ول اأن 

تتح�شر عليهم«. 
ل يختل���ف اثن���ان على اأن غوركي كان ثوريًا وا�شتراكيًا عريقًا، وكان قريب���ًا من كل الثوريين الرو�س قبل 
ان�شق���اق الحزب الديموقراط���ي ال�شتراكي الرو�شي اإلى بال�شفة ومنا�شفة عام 1903، وربما بداأ خالفه مع 
ليني���ن بعد هزيمة ث���ورة 1905، فقد تراأ�س مع لون�شار�شكي  وبوجدانوف، م���ا ُعرف ب� »الباحثين عن اهلل«، 
ه ال�شعب،  وق���د �شخر لينين بق�شوة م���ن هوؤلء... وربما كان غوركي يعتقد اأن لينين لم يفهم���ه هنا، فهو يوؤلِّ
ويح�ش���ب نف�ش���ه اأنه عثر على الإله الحقيقي ف���ي ال�شعب، كما جاء في كتاب���ه )اعترافات(، وكان قد حظي 

بترجمة عربية بديعة بعنوان )اأين اهلل؟( لنظير زيتون ثم ترجمه ترجمة اأكثر دقة الدكتور نوفل نيوف. 
وكان غورك���ي مث���ل اإب�ش���ن يعمل على اإيق���اظ وعي ال�شعب، كما ي���رى ال�شاعر األك�شندر بل���وك المعا�شر 
لغوركي. يقول لون�شار�شكي عن ذلك: »لقد ب�ّشرت بدين ماأ�شاوي ومفعم بالن�شاط، لي�س فيه اأثر من الإيمان 

اأو ال�شوفية«.
 كان غورك���ي بل�شفيًا راديكالي���ًا، اأ�ش�س مع بوجدانوف )مالينوف�شكي( وم���ع لون�شار�شكي مجموعة »اإلى 
الأم���ام«، الت���ي اختلفت مع لينين واتهمته بالتقرب م���ن المنا�شفة عام 1909، واأ�شهم م���ع لون�شار�شكي في 
تحرير �شحيفة بل�شفية هي )الحياة الجديدة(. وعلى الرغم من الخالفات المتوا�شلة بين لينين وغوركي، 
بقي���ت ال�شل���ة ح�شنة بين الطرفين، وربما يعود ذلك اإلى المرونة الت���ي عرف بها لينين، واإلى خ�شية لينين 
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م���ن ان�شقاقات جديدة في �شفوف البال�شفة. كان الثوريون الرو����س، ينظرون اإلى العالم بروح نيت�شوية، 
وق���د ا�شتوح���وا من نيت�شه مقولته  -كما يقول لون�شار�شكي مفو����س الثقافة في الثورة البل�شفية- التي تقول: 

»اإن العالم دون معنى، لكن ينبغي اأن نمنحه المعنى«.
اعه،  اأتى غوركي اإلى هذا العالم في الزمن الثوري ال�شتراكي، وكان عليه اأن ينخرط فيه ويكون من �شنَّ
وكان���ت رو�شي���ا واأوروبا تعّجان بال�شتراكيين، وقد منحه الع�شر الذي عا����س فيه، بالإ�شافة اإلى �شخ�شيته 
المتمردة، وروحه الرومانتيكية، فائ�شًا من التمرد والكتفاء بكينونته ال�شاخرة وال�شاخطة، التي لم تعرف 
ال�شتكان���ة، وق���د ا�شتبق الزمن وتج���اوز معا�شريه، وت�شرف، دون انتظار، عل���ى اأن الزمن الجديد قد حلَّ 
قب���ل انت�شار الثورة، وما الثورة اإل وليدة ه���ذه الحقيقة مهما كانت الخالفات حادة بين الثوار المتمر�شين 

بالجدال الفل�شفي حول الطبيعة والإن�شان والواقع والفن.
اإن الرج���ل ال���ذي �شار مقربًا من تول�شتوي، واأعلن حربه على الآله���ة، كان يرى في تول�شتوي اإلهًا خارج 

الأديان وخارج الوثنية، وهنا مكمن قوة تول�شتوي و�شعفه.
 يب���دو ل���ي مما كتب معا�شروه عنه، وما رواه هو عن نف�شه، اأن غوركي ل���م يكن يبالي باآراء الكّتاب فيه، 
ولم يكن يبحث عن مجد اأو �شهرة، وقد بلغ ذلك بع�شامية منقطعة النظير، وكان يدلي باآراءه حول العلماء 
والم�شاهي���ر، حيث كان الغرور الذي ينت���اب الأدباء عادة، قد انطفاأ في اأعماقه منذ �شنوات ال�شباب ب�شبب 
م���ا عان���اه من ال�شقاء ومن �شظف العي�س، وراح ينظر بماأ�شاوية اإل���ى رو�شيا واإلى العالم، ويقول: »لقد اأتيت 

اإلى هذا العالم لكي اأعتر�س«. اإنه رجل الرف�س في زمن الرف�س...
اإن مك�شي���م غورك���ي، الذي عرف تول�شت���وي وت�شيخوف واآخرين، عن قرب، وعا�ش���ر كبار كتاب رو�شيا، 
ومنه���م دي�شتويف�شكي، لم يكن يعط���ي كبير اأهمية للم�شاهير من الكتاب، حتى كت���اب الغرب، وكان معجبًا 
باأ�شالف���ه واأ�شاتذت���ه: بلزاك وفكتور هوغو وديكنز... وتول�شتوي طبعًا. لكن���ه كثوري مت�شّبع بالحياة لم يكن 
ي�شفي على اأحد منهم �شفة الهالة التعظيمية، بل كان نقديًا اإلى حد كبير. وبلغت �شهرته مبلغًا عظيمًا بعد 
الث���ورة. وو�شف���ه كتاب معا�شرين له، باأنه من العظماء. اإل اأنه ظل يميل اإلى القاع الجتماعي، اإلى الفقراء 
والم�شردين وال�شعاليك و�شيادي ال�شمك وعمال البحر والغجر والل�شو�س. كان يبدو متعاليًا حيال الأدباء 
ول يميل اإلى محاورتهم. يروي اليوناني كازنتزاكي�س في كتابه )تقرير اإلى غريكو(، الجزء الثاني، عن لقاء 
بارد جرى في رو�شيا مع غوركي، نقتطع منه: »كان غوركي يجيب بهدوء واإيجاز وب�شوت لطيف عذب، دون 
اأن يتوق���ف عن اإ�شعال �شجائره، وكانت ب�شمته المريرة تعطي حديثه الهادئ جوًا تراجيديًا عميقًا ومركزًا، 
ل كثيرًا من اأعباء الحياة الرو�شية والعالمية، وهو م�شتمر في تحمل الكثير، رجاًل  اإنك تح�س فيه رجاًل تحمَّ
راأى م�شاه���د مرعب���ة اإلى درجة اأن���ه ما من �شيء، ول حت���ى الحتفالت والهتاف���ات ال�شوفييتية، ول المجد 
والتكري���م اللذي���ن نالهما، يمكن اأن يوؤثر فيه بعد ذلك. كان هناك ح���زن هادئ ل يعرف ال�شفاء يتدفق من 
وراء عينيه الزرقاوين، قال غوركي لكازنتزاكي�س: »كان بلزاك اأعظم اأ�شاتذتي. اأذكر اأنني حين قراأته كنت 
اأرف���ع ال�شفح���ات اإلى ال�شوء واأتطل���ع اإليها ثم اأهتف منزعجًا: اأين ي�شتطيع الم���رء اأن يجد قوة كهذه؟ اأين 

ي�شتطيع اأن يجد ال�شر العظيم؟
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�شاألته: وماذا عن دي�شتويف�شكي وغوغول؟
اأجاب: ل، ل، من الرو�س هناك واحد فقط، لي�شكوف.

و�شم���ت لوهل���ة، ثم اأ�شاف: لكن الحياة فوق الجميع. لقد قا�شيت كثي���رًا، واأنا اأكنُّ حّبًا عظيمًا لكل من 
يقا�شي ويتاألم، ل �شيء غير هذا«. و�شمت وهو يتابع بعينين ن�شف مغم�شتين دخان لفافته الأزرق. 

هذا الرجل الذي اقترنت به مدر�شة )الواقعية ال�شتراكية( تعبيرًا عن الحياة الجديدة، فهم مع رفاقه 
-دون اأن يتعار�س ذلك مع ا�شتراكيتهم- اأن الفن فرح اإن�شاني، هذا ما اأكد عليه المو�شيقي الألماني ال�شهير 
)فاغنر(، اأ�شتاذ نيت�شه ومعا�شره، الذي قال في كتابه )الفن والثورة(: »اإن الفن هو فرح الإن�شان باأن يكون 
ف لينين الفن باأنه فرح، وهو يقول:»يال�شحر الفن! اإنه الفرح  ذاته، باأن يحيا وينتمي اإلى المجتمع«. وقد عرَّ

الذي لي�س لدي الوقت الكافي ولن يكون، لال�شتمتاع بالأعمال الفنية العظيمة«.
كان غوركي نيت�شويًا بالفطرة، ول �شيما في نظرته اإلى البطولة، لكنه عك�س نيت�شه في النظر اإلى طبيعة 
البط���ل القادم، كان نيت�شه يراه في الإن�شان القوي من الأر�شتقراطية، ويزدري ال�شعفاء والفقراء والعبيد، 
اأم���ا غوركي يراه من ال�شعب، ويحتق���ر الإقطاع والأر�شتقراطيين والبرجوازيين الكب���ار وال�شغار، الفقراء 

والمعذبون هم )ال�شوبرمان( لدى غوركي، هم �شانعو العالم الجديد.
 بعد انت�شار الثورة، لم يت�شرف غوركي كمنت�شر، ولم يت�شرف كمهزوم، لقد عمل في موؤ�ش�شة الثورة، 
وف���ي بن���اء الدولة ال�شتراكية، وت�شالح مع �شتالين، وعاد من اإيطاليا بعد اأن و�شفه �شتالين بنبيِّ الح�شارة 
ل معه، وا�شتخدم مكانته عند ال�شلط���ة ال�شوفييتية في الدفاع  ف���ي العال���م الجديد . ا�شتقبله �شتالين وتج���وَّ
عن الكّتاب المبدعين الذين تعار�شوا مع الثورة، دافع عن ميخائيل بولغاكوف، كما دافع اأي�شًا ب�شدق عن 

الدولة ال�شوفييتية. 
دف���ع بولغاكوف م�شرحيته )موليير( للن�شر ع���ام 1932، وكان تقييم غوركي لها قبل الن�شر على ال�شكل 
التال���ي: »الكت���اب من الناحية الأدبي���ة رائع، ويقراأ بكل متع���ة. ولكنه من ناحية الم�شم���ون، يثير عددًا من 
ل ب�شكل  م للقارئ ال�شوفييتي، يجب اأن ُيعدَّ ال�شك���وك الجدي���ة... اإن الكتاب بحالته الراهنة، ل يمكن اأن ُيقدَّ

جوهري«.
وي�شي���ر الك�شن���در كوبرين، بامتنان �شديد لرعاية غوركي له، عن ال�شل���ة الوثيقة بينهما، قائاًل: »الآن، 
اأخيرًا وبعد اأن انتهى كل �شيء، اأ�شتطيع اأن اأقول لك اإن كل الجراأة والعنفوان اللذين في ق�شتي م�شتلهمان 
منك. ليتك تعرف كم تعلمت منك، واإلى اأي حد اأقر لك بالجميل...« ويالها من اإ�شارة ملهمة قدمها بونين 

لنقاد الأدب، فحقًا اإن غوركي كاتب الجراأة والعنفوان بامتياز. 
وي�شير الأ�شتاذ عدنان جامو�س في مقدمته لرواية )الحفرة( لكوبرين، قائاًل: »في �شنوات ن�شج الثورة 
الرو�شية الأولى، اأوقف  كوبرين كل قواه الإبداعية على العمل في كتابة روايته الكبرى )المبارزة( التي كان 
ق���د بداأها عام 1903، وفي هذه الحقبة بالذات قدم له غوركي دعمًا معنويًا كبيرًا. وكتب كوبرين عن ذلك 
فيم���ا بع���د يقول: »كان لدعم غوركي الرفاقي لي في مجال الأدب اأبلغ الأثر في نف�شي... كان يح�شن اختيار 
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اللحظ���ة الت���ي يقدم فيها الدعم وي�شتنه�س الهمة. اأذكر اأنني عزفت ع���ن ال�شتمرار في كتابة )المبارزة( 
م���رات ع���دة، وكان يبدو لي اأن ما اأكتبه ل يت�شم بالقدر الكافي من الألق. ولكن عندما قراأ غوركي الف�شول 
الت���ي كتبتها اندف���ع يبدي اإعجابه ال�شديد بها، حتى اأن الدمع ترقرق م���ن عينيه. ولو اأنه لم يبث في نف�شي 
الثق���ة فيم���ا اأكتب لما كنت، على ما اأظن، اأكملت الرواية«. وم���ن قراأ هذه الرواية العظيمة يدرك قيمة هذا 
العتراف من كوبرين. وقد �شاعده غوركي في ن�شرها ب�شرعة، على الرغم من الظروف ال�شعبة التي كانت 

تمر بها رو�شيا القي�شرية التي كانت تخو�س حربًا �شد اليابان. 
كان غورك���ي يالم����س الماأ�شاة الإن�شانية، وقد فارق���ه معظم رفاقه الثوريين، وعل���ى راأ�شهم لينين، من 
جه���ة، والعال���م كله يقع ف���ي براثن الجنون، من جه���ة ثانية. اإذ لم تنت���ه الحرب الأولى حتى ب���داأت اأوروبا 
تتح�ش���ر للح���رب الكونية الثانية. من ح�شن حظه اأنه لم ي�شهد اأّواره���ا ثانية، واإن �شهَد مرارة التح�شيرات 

لها... 
هل تبددت قوى غوركي في الترحال والت�شرد قبل اأن يرحل عن العالم؟ 

يق���ول الناق���د البلغاري الكبي���ر اأيفريم كارانفيل���وف في كتابه )الج���ذور والعجالت(، ال���ذي نقله عن 
البلغاري���ة الأديب الراحل ميخائيل عيد: »عرف غوركي الحياة اأوًل، عرف طين الحياة، ثم التقى بعد ذلك 
بطين الحياة، وقد األفها كما يحب، حلم قد تحقق. ذلك لأنه في اأثناء �شنوات طفولته القا�شية، كان ي�شعى 

دون انقطاع اإلى الكتب«. 
كت���ب ال�شاعر التركي ناظم حكمت نقدًا �شعريًا للمعل���م مك�شيم غوركي، يعاتبه على ما قاله عن لينين، 
والق�شي���دة بعن���وان )ر�شال���ة مفتوحة اإلى مك�شي���م غوركي(، ترجمه���ا اإلى العربية الأ�شت���اذ فا�شل جتكر، 
ون�ش���رت في الأعمال ال�شعرية الكاملة لناظم حكمت )2(، الت���ي �شاأوردها على نحو تتابعي نثري )�شردي(، 
تب���داأ الق�شي���دة بمقتطفات مم���ا كتبه غوركي عن �ش���ورة �شخ�شية لليني���ن، يقول غورك���ي: »اإن لينين في 
نظ���ري... �شاأن���ه �شاأن بطر�س الأكب���ر ولومونو�شوف وغيرهما ممن ولدوا عابرين ف���ي التاريخ الرو�شي، اإنه 
واح���د م���ن الأ�شخا�س الذين كان���ت اأ�شماوؤهم تبعث على الرهب���ة، وفيها �شيء من الأ�شط���ورة... اإن لينين 
ل���دّي بطل اأ�شط���وري...  محاط بالكلمات من الخارج مثل ال�شمك المغّل���ف بالحرا�شف تمامًا...  فيما كان 
ليني���ن ي�شتم���ع اإلى اإحدى �شونات���ات بتهوفن ذات م�شاء في بيت ال�شيدة ب�شكوفا ف���ي مو�شكو... علق �شيادو 
ال�شم���ك في كاب���ري اأهمية فائقة على ليني���ن...«. هنا انته���ى القتبا�س المقتطع الذي اأث���ار حفيظة ناظم 
حكمت ال�شيوعي اإلى درجة الت�شوف. ُن�شر مقال غوركي عن لينين عام 1925، ليرد ناظم حكمت بغ�شب: 

»ل، ل، يا مك�شيم غوركي، ل اأيها المعلم الطاعن في ال�شن، ل�شنا متفقين حول هذا الراأي!«.
ليني���ن بنظرك اأنَت، �شهيد قمي�شه الأبي�س الملطخ بالدم، وروحه م�شلوبة على �شليب العذاب الحاد، 
���ة بين الحين والآخ���ر، وهو مغطى بالكلمات، مثل ف���رخ ال�شمك المغط���ى بالحرا�شف! اأنَت تراه  تنبع���ث حيَّ
اأحيان���ًا عل���ى واحدة من �شفح���ات اإنجيل ُكتب باليد، واأحيان���ًا فيمن يتجولون منتعلي���ن الجزمات الحمراء 

2(  في الجزء الأول، ال�شادرة عن دار الفارابي في بيروت عام 1979.
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المزرك�ش���ة بالأ�شف���ر، خلف دفقات الأم�شيات الأورالية! اأحيانًا يكون لينين في كلماتك: ذا عينين زرقاوين 
وا�شعتين ووجه م�شتطيل، مثل اأحد الأنبياء! واأحيانًا اأخرى يكون: ذا عنق هائل، مخيفًا وعادًل!

ل، ل ي���ا مك�شي���م غورك���ي، ل، اأيُّه���ا المعلم الطاعن ف���ي ال�شن، ل�شن���ا متفقين حول هذا ال���راأي! نحن نعرف: 
ا�شتمعتما معًا في بيت بي�شكوفا اإلى �شوناتات بيتهوفن! اأح�سَّ لينين في اأعماقه بالأجنحة الندية لالألحان المتدفقة!
نح���ن نعرف: كنتما معًا على �شواطئ كابري! ا�شطدتما ال�شمك معًا ب�شنانير دون ق�شب. على �شفحة 
تلك الأمواه الزرقاء مثل وجه ال�شماء ال�شفافة، مثل وجه ال�شماء! نحن نعرف اأنَّك تحبُّ لينين، نعم نعرف! 
نحن نعرف ذلك اأيها المعلم الطاعن في ال�شن، ونحن متفقون اأي�شًا بهذا الخ�شو�س! اأن تحب ل يعني اأن 

تفهم! بين الإح�شا�س والإدراك هناك ج�شر طويل يقيمه الوعي.
اأنت اأي�شًا اأحببته، اأح�ش�شت به، لكنك اأخفقت في فهمه!

مات، وبكيت، لكنك لم تبِك مثلنا! فاأنت لم تفهمه، لم تفهمه، لم تفهمه!...
اأن تفهم لينين يعني اأن تفهم الثورة مثل لينين! اأنت لم تفهم الثورة!

دعك اأنت، يا مك�شيم غوركي، تخلَّ عن هذا الأمر، وليتحدث عنه اأولئك الذين اأحبوه عبر فهمه! ولي�شِغ 
�شيادو ال�شمك بكابري اإلى حديثنا نحن عنه!.«

مو�شكو 1927 

غوركي وتول�ستوي:
يرى الكاتب والروائي الألماني ال�شهير توما�س مان اأن ما كتبه غوركي عن تول�شتوي هو اأف�شل ما ُكتب. 
وعل���ى الرغم من اأن ترجمة كت���اب )�شور اأدبية( لالأديب ال�شوري محمد عبدو نجاري بين يدي، وهو كتاب 
مه���م وممت���ع، واأنا اأكتب هذا المقال لمجل���ة ج�شور ثقافية، اإل اأنني اآثرت اأن اآخ���ذ القتبا�شات التي ا�شتّلها 
توما����س م���ان بعبقرية، في كتاب���ه المذهل بعن���وان )غوته وتول�شت���وي(، وقد ترجمه ع���ن الفرن�شية تي�شير 
غ���راوي، و�ش���در عن دار طال�س بدم�شق 1988، وقد بنى توما�س مان كل ما قاله عن تول�شتوي، على �شهادة 

غوركي الو�شفية عنه، التي كتبها بعد وفاته.
 يق���ول توما�س م���ان: ينهي غوركي كتيبه عن تول�شتوي بالقول: »واأنا ال���ذي ل اأومن باإله، كنت اأنظر اإلى 
تول�شت���وي لأ�شباب غام�ش���ة وباحترا�س �شديد، وب�شيء م���ن الخجل، كنت اأنظر اإليه باإيم���ان على اأنه �شبيه 
بالإله...«. ثم يعلق توما�س مان على هذا القول المفتاحي في فهم �شخ�شية غوركي: »�شيء غريب! لم يفكر 
اأح���د قط، ول���م يقل ذلك عن دي�شتويف�شكي، وم���ا كان لأحد اأن يقول هذا اأو يفكر في���ه. قيل: قدي�س، وهذا 
ا  لق���ب يمكن اأن نمنحه ل�شيلر باإخال�س. وربما في معنى اأق���ل م�شيحية، وبطريقة بيزنطية، على الرغم ممَّ
في العبارة من معنى الم�شيحية«، يتابع مان تاأكيدًا: »نحن ن�شعر لدى غوته وتول�شتوي بروح الألوهية، واإنها 
لفك���رة عام���ة ومبتذلة اأن نتحدث الآن ع���ن الإله الأولمبي. لكن لم ننتظر طوي���اًل حتى وجدناه في م�شاف 
الآله���ة، ول���م يكن اإل اإن�شانًا نا�شجًا اأو مراهق���ًا حمله معا�شروه اإلى عنان ال�شم���اء...« يعود غوركي ليقول: 
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»ل���م يكن بالأحرى اإل نوعًا من اآلهة الرو�س، يجل����س على عر�س من خ�شب القيقب تحت اأغ�شان الزيزفون 
الذهبية...« يتابع غوركي اأي�شًا: »هناك �شيء في تول�شتوي كان دائمًا يوقظ في نف�شي الرغبة في اأن اأ�شرخ 

بقوة: انظروا اإليه، اأي رجل معطاء  يعي�س فوق هذه الب�شيطة«.
 يلف���ت توما����س مان النتباه: »اإلى اأن غوركي كان يفكر في ذاته وهو ينظر اإلى هذا البطريرك...ال�شيخ 

الجليل ذي البت�شامة الماكرة«. 
لق���د كان غوركي يحب بو�شكين، وق���ال عنه:»اإنه بداية كل البدايات«. وكان يحب بلزاك اأي�شًا اإل اأنه لم 
ي�شّبه اأحدًا بالإله �شوى تول�شتوي. كان غوركي يقول: »ل�شت يتيمًا على هذه الأر�س ما دام تول�شتوي موجودًا 
عليه���ا«. ويق���ول غوركي عن اهتمام تول�شت���وي به: »اهتمامه بي، اهتماٌم بال�ش���اللت الب�شرية. اأنا في نظره 
مج���رد �شخ����س من قبيلة ما، غير معروف لدي���ه ل اأكثر...« ويروي غوركي اأنه كثي���رًا ما تعر�س لنتقادات 
تول�شت���وي القا�شي���ة... التي اكت�شف فيما بعد ك���م هي مهمة و�شائبة. يقول غوركي ال���ذي ياأنف اأن ي�شت�شلم 
للهال���ة وللقد�شي���ة لأي �شخ����س: »في تول�شتوي كثي���ر مما كان يثير ف���يَّ اأحيانًا �شعورًا اأق���رب اإلى الكراهية 
تجاه���ه، �شع���ورًا كان ينقلب عبئًا ثقياًل عل���ى روحي«. اإن غوركي يرى في الظاه���رة )ال�شيء ونقي�شه(، اإنه 
ينو����س بين الإيج���اب وال�شلب، يبني ويهدم، اإنه قلق الإن�شان الجديد ال���ذي ل ي�شتكين اإلى يقين. يقول عن 
تول�شتوي اأي�شًا: »اإن �شخ�شيته المفرطة في ت�شعبها، ظاهرة هائلة تكاد تكون م�شوهة، فيه �شيء من عمالق 

)�شفيتاغور( الذي عجزت الأر�س عن حمله...«
ي���روي غوركي تقيي���م تول�شتوي لأحد اأعماله، جاء فيه: »ترمي بنف�شك على كل �شيء مثل ديك مقاتل... 
لغت���ك ج�شورة  بهلوانية، وه���ذا ل ينفع. عليك الكتابة بمزيد من الب�شاطة...  كل واحدة من ق�ش�شك فيها 
جمعي���ة م���ن الحكم���اء، وكل �شخ�س منهم ُيعّبر عن ذاته م���ن خالل الحكم والأق���وال الماأثورة.. تتكلم عن 
ذات���ك كثي���رًا، وهذا �شبب عدم وج���ود �شخ�شيات مميزة في كتابات���ك، و�شخ�شياتك ت�شب���ه بع�شها بع�شًا 
جميع���ًا... الأرج���ح اأنك ل تفهم المراأة، لم ت�شبر غور واحدة ب�شكل ناج���ح« ويا له من نقد! يوؤكد غوركي اأن 

تول�شتوي كان على �شواب.
كتب غوركي اأي�شًا عن ت�شيخوف، وعن ال�شاعر الرو�شي الرمزي األك�شندر بلوك، يقول غوركي: »الحديث 
. اإنني  مع بلوك �شعب، اإذ يخيل اإليَّ اأنه يحتقر كلَّ من ل يفهم عالمه اأو بعيد عنه. وعالمه هذا غام�س لديِّ
اأجال�شه في الأيام الأخيرة مرتين في الأ�شبوع، في اجتماع هيئة تحرير)الآداب العالمية(، وغالبًا ما اأناق�س 
ف���ي �شعف الترجمات من وجهة نظر روح اللغ���ة الرو�شية. هذا ل يجدي. اإن عالقته بالعمل كغيره في هيئة 
التحري���ر، �شكلية وغير مبالية. وق���ال اإنه يطيب له روؤيتي واأنا اأتحرر من ع���ادة المثقفين في حلِّ م�شكالت 
الواق���ع الجتماعي... «. ويقول عن الموقف من المثقفين، ما يتكرر حتى يومنا هذا، يقول غوركي اإن بلوك 
قال له: »اأنت تختبئ وتخفي اأفكارك... لماذا؟ وقبل اأن اأجيب، �شرع يتحدث عن المثقفين الرو�س بكلمات 
ال�شج���ب الممل���ة، الكلمات التي باتت غي���ر منا�شبة، ول �شيما بعد الثورة«. قلت لبل���وك: »اأعتقد اأن الموقف 
ال�شلب���ي م���ن المثقفين هو  في ذاته موقف )المثقفين(... ه���ذا موقف خطاأ، بل م�شّر، عدا عن اأنه يق�شي 
عل���ى احترام المثقفي���ن لأنف�شهم ولدوره���م التاريخي والثقافي. لع���ب مثقفونا، �شابقًا وحالي���ًا و�شيبقون، 
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دور)بغل التاريخ(، فبعملهم الذي ل يعرف الكلل، �شعدوا بالطبقة العاملة اإلى م�شتوى الثورة التي ل نظير 
لها في عمق وات�شاع المهام المطروحة للمعالجة الهادئة.« ويختم غوركي كالمه الحار والنقدي عن ال�شاعر 

األك�شندر بلوك، قائاًل: »يعجبني وجهه ال�شارم، وراأ�شه الفلورن�شي من طراز ع�شر النه�شة«. 
وكتب غوركي في هذا الكتيب ال�شغير )�شور اأدبية( عن الناقد والمو�شيقي الرو�شي ب�شتا�شوف 1824 - 1906، 
قائ���اًل باأ�شلوبه المده����س: »لما التقيت اأول مرة ب�شتا�شوف، لحظت فيه ذلك الح���ب الكبير والقوي للحياة، وتلك 
الثق���ة في ق���درات النا�س الإبداعية. كان الفن �شعره ودينه واإلهه، وكان يب���دو لي دائمًا منت�شيًا بحب الفن، 
واأثناء ال�شتماع اإلى حديثه ال�شريع، يحدث اأحيانًا اأن يخطر في بالك، عفويًا، اأنه �شوف يتنباأ حتمًا باأحداث 
مهم���ة في مجال الإب���داع، اإنه يحيا ع�شي���ة خلق اإنتاجات عظيمة ف���ي الأدب والمو�شيق���ا والر�شم، وبفرحة 
طفولي���ة مرتع�ش���ة، كان ينظ���ر دائمًا اإلى عي���د الفن الم�شيء«. ويق���ول عنه في مكان اآخ���ر: »حين يتحدث 
ب�شتا�شت���وف عن الف���ن، كما لو اأن الفن باأكمله كان من اختراع اآبائه واأج���داده واأولده، ويبدعه الآن في كل 
العال���م، و�ش���وف يبدعه في الم�شتقبل اأحفاده... يبدو اأن هذا ال�شي���خ الرائع ي�شعر دائمًا في كل مكان بقلبه 

الفتي، ب�شرِّ عمل الروح الإن�شانية...«.
كت���ب غوركي  ف���ي كتابه )كيف تعلم���ت الكتابة؟(عن ال�شاع���ر المنتحر �شيرغي ي�شني���ن. وعن بلزاك، 
قائ���اًل: »... ق���راأت كل موؤلفات���ه مرتين، وحينها فهمت عظمة ه���ذا الكاتب وحجم موهبت���ه الملحمية التي 
�شحرتن���ي وفتنتن����ي واأده�شتني، فرحابة كتاباته وق����وة اأفكاره وجراأتها و�شدق كلمت����ه، وموهبته في روؤية 

الم�شتقبل، قد تحققت في هذا الع�شر الراهن، وجعلته واحدًا من اأهم المعلمين في العالم«.
لنقراأ ما كتب عن ال�شاعر الرو�شي المنتحر �شيرغي ي�شنين، يقول غوركي: »التقيت ي�شنين اأول مرة عام 
1914. ولَّد لديَّ انطباعات متوا�شعة، غير وا�شحة، �شبي حائر مرتبك، تح�سُّ اأن لديه �شعورًا باأن ل مكان 

له في بطر�شبورغ الكبيرة...« ويقول اأي�شًا: »لم اأ�شدق اأن هذا الإن�شان ال�شغير يمتلك هذه القوة العظيمة 
من الم�شاعر، ومن القوة التعبيرية الهائلة... اإنه هبة الطبيعة ال�شتثنائية لل�شعر...«

الواقعية ال�ستراكية عند غوركي:
ل اأج���زم باأن غوركي ه���و مبتكر مدر�شة الواقعية ال�شتراكية، بل من التاريخ���ي اأنه اأحد اثنين اأو ثالثة 
���ر البل�شفي بوجدانوف ولون�شار�شكي، وهو واحد م���ن اأكبر الداعين اإليها،  م���ن موؤ�ش�شيها اإلى جانب المنظِّ
وم���ن اأكثر ملهميها في كتاباته الروائية والق�ش�شي���ة والم�شرحية، وربما كانت ردًا على الرومانتيكية وعلى 
الواقعي���ات التي كانت ف���ي ع�شره: الواقعية الطبيعية والواقعية النقدية وغير ذلك... هنا لن اأخو�س كثيرًا 
في هذا الجانب و�شاأكتفي ببع�س الإ�شارات، لأن المو�شوع ل يوجد فيه نق�س، وقد اأ�شبع عندنا وفي العالم 

على امتداد قرن م�شى. 
ف���ي كتي���ب �شغير نقله عن الرو�شي���ة الأ�شتاذ مالك �شق���ور بعنوان )كيف تعلم���ت الكتابة؟( ال�شادر 
ع���ن دار الح�شاد للن�شر والتوزيع- في دم�ش���ق، يت�شمن بحثًا عن الواقعية ال�شتراكية، يركز فيه مك�شيم 
غورك���ي اأوًل عل���ى اللغة التي هي المادة الأ�شا�س لأي كتاب كان، ول�شيما الكتابة الأدبية، ويرى غوركي اأن 
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جم���ال اللغة الأ�شيل يت�شكل من دقة الكلم���ات وو�شوحها، ونغمتها، التي بدورها ت�شكل اللوحات والطباع، 
واأف���كار الكتب... بالإ�شاف���ة اإلى ذلك، على الكاتب اأن يعي جيدًا تاري���خ الما�شي، والظواهر الجتماعية 
اي���ة ودور حفار القبور... ويو�شح  المعا�ش���رة، وعلي���ه اأن يقوم بعد ذلك بدورين في الوقت نف�شه: دور الدَّ
ذل���ك قائ���اًل: »اإن الكلم���ة الأخيرة تبدو كئيبة، غي���ر اأنها في مكانها تمام���ًا. فعل���ى اإرادة الكّتاب ال�شبان 
ومقدرتهم، يتوقف اإفعام الأفكار البهيجة اليقظة، ومن اأجل ذلك يجب اأن نتذكر اأن التاريخ، يدعوا اأدبنا 
ال�شاب اأن يقتل ويدفن كل ما هو �شار بالنا�س، ولو كانوا مازالوا  يحبونه«. ثم يقدم غوركي لمحة تاريخية 
تعليمية عن الفن البرجوازي الكاذب والرجعي والفارغ من المحتوى الإن�شاني الذي يتمحور حول الأنانية 

وحب الذات.

غوركي وتاأليه ال�سعب:
ف���ي عام 1908، كت���ب األك�شندر بلوك مقاًل بعنوان )المثقفون وال�شع���ب(؛ تعليقًا على ما جاء في كتاب 
غورك���ي )اعترافات(، جاء فيه: »في الجتم���اع الأول للجمعية الدينية الفل�شفية ُتلي تقرير غرمن بارونوف 
ف���ي تاأليه ال�شعب. يقول بارونوف:»لما همد الهيج���ان الجتماعي، وعاد نهر الحياة الجتماعية اإلى مجراه 
الطبيع���ي، بقي عل���ى حافتيه كثير من القمامة. وه���ذه القمامة نوعان: �شريف وغير �شري���ف. اإلى القمامة 
ال�شريف���ة ينتمي فق���ط الذين وعوا اأنهم قمامة، الذين يبحثون بحثًا م�شنيًا ع���ن الإله الحي، واإلى القمامة 
غي���ر ال�شريف���ة تنتمي تلك الفئة م���ن المثقفين التي تميل عل���ى نحو مبا�شر اأو غير مبا�ش���ر اإلى جانب هذا 
الح���زب اأو ذاك«. ويق���ول بل���وك تعليقًا على بارون���وف: »اإن بارونوف يوّح���د بين نظرة غورك���ي اإلى العالم 
ونظ���رة ال�شتراكيين الديموقراطيين، وفي الأخ�س لون�شار�شك���ي... و�شاحب التقرير ينحي بالالئمة على 
لون�شار�شك���ي وغوركي لكونهما يوؤلهان ال�شع���ب، ويوحدان بين التطور الديني والتطور القت�شادي، وي�شدان 
»م�ش���رج الدي���ن« على »بقرة العلم«. يقول بل���وك مدافعًا عن غوركي: »اإن مناق�شة بارون���وف لتاأليه ال�شعب، 
�شائق���ة بو�شفها تحلي���اًل نقديًا )لالعتراف���ات( واأعتقد اأن اللوم ال���ذي وجهه بارونوف اإل���ى غوركي اأخطاأ 
هدف���ه. فعلى الرغ���م من ح�شن اختي���ار ال�شت�شهادات، لم يفل���ح بارانوف في اإثبات وج���ود »تاأليه لل�شعب« 
عن���د غوركي؛ ذلك اأن���ه اإذا كان غوركي يتما�ّس في ا�شتنتاجاته مع لون�شار�شك���ي، فاإنه في معالجته لالأمر، 
وف���ي رحابة نف�شه، وف���ي الالوعي، اأبعد مرمى واأعلى بما ل يقا�س بلون�شار�شك���ي. فغوركي الفنان الرو�شي، 
���ر الديموقراطي���ة ال�شتراكية، قيمتان غي���ر متكافئتين«. يقول بلوك ف���ي المقال عينه:  ولون�شار�شك���ي منظِّ
»هن���اك وقائ���ع ل يرقى اإليها ال�شك. اإنما لي�س لها اأي قيمة بحد ذاته���ا: فران�شي�س بيكون مرت�شي، �شبنيوزا 
اج، غار�شن مجلِّد، غوركي ديموقراطي ا�شتراكي. اإن ديموقراطية غوركي ال�شتراكية تعنيني اأقل بكثير  زجَّ
من فالحة تول�شتوي لالأر�س اأو عمل ت�شيخوف كطبيب، ورواية غوركي الباهتة )الأم( لي�شت اإل مرحلة من 

مراحل طريقه الطويل وال�شعب الممتد من »مالفا« و»ت�شيليكا�س« اإلى »العترافات«.
ويق���ول اأي�ش���ًا: »لم يكن غوركي ف���ي اأي وقت من الأوق���ات »عقائديًا«، ل بالمعنى النظ���ري لهذه الكلمة 
ول بالمعن���ى العمل���ي. كان دائمًا يخاف بالفط���رة العقائديين النظريين، وهذا ما يجعل���ه قريبًا اإلى الأدب 
الرو�ش���ي، ال���ذي كان كله من محبي ال�شالفية، حتى اأن�شار التج���اه الغربي، ومن دعاة التجاه الجتماعي 
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اإل���ى اأن�شار التجاه الجمالي، يكنُّ دائمًا بع�س الكراهية الغريزية للتفكير الجاف وال�شارم، وينزع اإلى اأن 
يفي�س عن حدود المنطق...«

يق���ول بل���وك: »ف���اإذا كان غوركي اأنهى )اعترافاته( ب�ش���الة وجهها اإلى �شعب ل هوية ل���ه، فاإن المعنى 
الفعلي لهوايته اأعمق بكثير، فغوركي يرف�س الوعظ، وهو في ذلك يقتفي اأثر الأدب الرو�شي، اإنه يبحث في 

قلق...«.
ويع���ود بلوك اإلى تقرير بارون���وف »الأدبي اأ�شا�شًا« الذي يقول: » بعدم وجوب تاأليه ال�شعب، واأني لأعتقد 
اأن هن���اك القلي���ل من النا�س الذي���ن يوؤلهونه، نحن ل�شنا متوح�شين لنن�شئ اإله���ًا من �شيء مرعب ومجهول. 
اإنم���ا اإذا كن���ا ل نتعبد لل�شعب منذ زمن بعيد، فنحن ل ن�شتطي���ع اأن نتراجع، اأو اأن ن�شيح باأوجهنا، لأن حبنا 

واأفكارنا م�شدودة اإلى هناك منذ الأزل، فما العمل؟«.
يكم���ل بارونوف: »يجب اأن نعمل مع ال�شع���ب، اأن ننت�شله من الم�شتنقع الرو�شي الممتلئ بالجيف، وذلك 

طبعًا باأن ننت�شل ذواتنا قبل كل �شيء، ل اأن نوؤلهه«.
م���ن المعروف اأن ليني���ن كان �شد تقدي�س عفوي���ة الجماهير و�شد الذيلية لل�ش���ارع، وكان �شاخطًا على 
التي���ار الباح���ث ع���ن اإله، على الرغم م���ن اأنه لم ينتقده مبا�ش���رة، لأنه كان يتالف���ى ان�شقاقات جديدة في 

�شفوف البال�شفة.
كتب ا�شتيفان زفايغ عن �شداقته مع مك�شيم غوركي، يقول:»كانت �شداقتي مع مك�شيم غوركي، الذي التقيته 
اأول مرة، لقاء �شخ�شيًا، في مو�شكو... ثم بعد عام اأو عامين قابلته في �شورينت من جديد، حيث ا�شطر اإلى اأن  

يتوجه اإلى هناك ب�شبب �شحته المعر�شة للخطر، واأنفقت هناك ثالثة اأيام ل تن�شى �شيفًا في منزله.
كان لقاوؤن���ا ه���ذا في الحقيقة غريبًا جدًا، اإذ لم يكن غوركي يتقن لغة اأجنبية، ولم اأكن اأنا بدوري اأتقن 
الرو�شية، وعلى هذا فقد كانت كل قواعد المنطق خليقة لأن ت�شطرنا اأن يجل�س كل منا قبالة الآخر �شامتًا 
، اأو ل يتمك���ن من المحافظة على ح���وار اإل بف�شل �شديقتنا الموقرة البارون���ة بدمبرغ، عن طريق  اأخر����سَ
الترجم���ة. غي���ر اأن غوركي لم يكن في حال من الأحوال من اأكبر عباق���رة الأدب العالمي في فن الق�ش�س 
ع���ن طريق الم�شادفة، اإذ لم يكن ال�ش���رد الق�ش�شي يعني لديه مجرد قالب التعبير الفني، بل كان انبثاقًا 
وظيفي���ًا لكل كيانه. ففي ال�شرد الق�ش�شي كان يعي�س في الم�ش���رود، وي�شتحيل اإلى الم�شرود، وكنت اأفهمه 
م���ن دون اأن اأفهم اللغة، وكان فهم���ًا م�شبقًا عن طريق ن�شاط وجهه التج�شيدي. ولم يكن يبدو في حد ذاته 
اإل رو�شيًا، ول ي�شتطيع المرء اأن يقول ذلك على نحو اآخر، ولم يكن ثمة �شيء يلفت النظر في مالمحه، لقد 
كان المرء خليقًا اأن يت�شور الرجل الطويل النحيل ب�شعره الأ�شفر الذي ي�شاهي لون التبن وعظام وجنتيه 
العري�ش���ة، فالحًا في الحق���ل، اأو حوذيًا على عربة، اأو اإ�شكافيًا م�شكينًا اأو ممثاًل جواًل بائ�س الحال، وذلك 

اأنه لم يكن �شيئًا �شوى ال�شعب في �شورة القالب الأ�شلي المركز لالإن�شان الرو�شي«.
ويكتب زفايغ عنه اأي�شًا: »وكان الوجود معه يعني لديَّ اأن اأعاي�س رو�شيا، ل البل�شفية، ول رو�شيا الأم�س، 
ول رو�شي���ا اليوم، بل رو�شيا ال�شعب الخال���د، والروح الوا�شعة القوية الغام�شة... اأما في قرارة نف�شه، فكان 
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ف���ي تلك ال�شنين لما يح�ش���م اأمره  تمامًا. وبحكم كونه ثوريًا قديمًا فق���د اأراد النقالب، وكان على �شداقة 
م���ع لينين، غي���ر اأنه ما زال يتردد في اأن يهب نف�شه للحزب، اأو في اأن ي�شب���ح بابا الإنكليز اأو بابا الألمان، 
كم���ا ق���ال، ومع ذلك فقد كان يحزُّ في �شميره األ يكون مع رفاق���ه في تلك ال�شنين التي كان كل اأ�شبوع فيها 

ياأتي بح�شم ما«.
كان غورك���ي اإيجابي���ًا مع الثورة وم���ع بناء ال�شتراكي���ة في التح���اد ال�شوفييتي، وعمل ف���ي موؤ�ش�شاتها 
ث عنها في �شيرة غوركي، كانت �شابقة للثورة... وقد عاقبه  بحما�س، وفترة الرف�س والعترا�س التي ُيتحدَّ

البرجوازيون الغربيون والرجعيون، فلم يمنح جائزة نوبل لالآداب ل هو ول تول�شتوي...
عا����س غورك���ي ع�شره بامتالء، وكان يتنق���ل في العالم حاماًل عل���ى كتفيه اإرثًا عظيمًا م���ن لحظات الألم 
ث عنه كاإله وكحي���وان ذئبي، وكانت  والماأ�ش���اة. كان غورك���ي يح���ب تول�شتوي اأكثر من اأي �شخ����س اآخر، وتحدَّ
ال�ش���ورة الثانية ه���ي الأحب اإلى غوركي، الذئب الم�شالم الفار من طغمة الذئ���اب المفتر�شة والمتر�شدة. في 
هذا الجانب، ربما  كان غوركي يرى نف�شه، كاأنَّه ظلَّ كلَّ حياته يخاطب الإله الميت، قائاًل: اأنا ل�شت من الآلهة، 

اأنا من النقي�س، ومن عالم الح�شي�س الأكثر حقيقية في العالم الجديد الذي ظل ين�شده ويوؤمن به. ◘
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من���ذ اأن ب���داأ غورك���ي بن�ش���ر اأول اأعماله ع���ام 1892 في ال�شحف والمج���الت لقى ا�شتح�ش���ان القراء 
وقبولهم، وكتب عنه نقاد ومتخ�ش�شون، واأ�شبح �شخ�شية اأدبية معروفة على الم�شتوى الجماهيري. كانت 
ال�شخ�شي���ات الأ�شطوري���ة مادة مهمة في ق�ش�شه، اأفاد منها في ر�ش���م معالم الحياة الرو�شية في ع�شره، 
ر بوؤ�شه���م بجمالية و�شاعرية  وليعل���ن تندي���ده بالظلم والعبث والقبح ال���ذي ي�شيطر على حي���اة النا�س. �شوَّ
واإح�شا����س عميق، مقلدًا بذلك طريق���ة كورولينكو وت�شيخوف و�شتان�شالف�شك���ي، واأ�شفى عليها موهبته في 
دق���ة مالحظ���ة كالم العامة، وقوة التعبير اللغوي، وف�شوله الإن�شاني في الو�شول اإلى اأعماق النف�س واأحوال 
المجتمع. وهو بذلك لم يخرج عن تقاليد الواقعية الرو�شية للقرن التا�شع ع�شر، وحافظ على الروؤى الثقافية 
والفكرية لدور الأدب في �شبر اأغوار الحالت الجتماعية، كما كر�س دور الأديب الحامل لر�شالة اجتماعية، 

واأّكد دور الثقافة في الوقوف بوجه الظلم الجتماعي والحد منه.
فم���ن هو هذا الأديب الذي ذاع �شيته، وانت�شرت موؤلفاته، وترجمت اإلى لغات العالم المختلفة، وارتبط 

ا�شمه بالحركة الثورية، وبالواقعية، وبالواقعية ال�شتراكية التي اأُعلنت مذهبًا ر�شميًا للكتَّاب ال�شوفييت.

غوركي الأخ-العدو ل� لينين
ول���د غوركي عام 1868 في رو�شيا. بعد فقدان���ه الأب والأم، دفعه جده اإلى العمل ليك�شب قوته، فتنقل بين عدة 
مهن. �شافر جزءًا من رو�شيا �شيرًا على الأقدام، وعا�س متجوًل. ح�شر حلقات طالبية ثورية وجهت قراءاته. حاول 
عبث���ًا دخول جامعة قازان. األهمته رحالت���ه المتكررة ق�ش�شه الأولى، التي بداأت تظهر منذ عام 1892 في �شحافة 

مك�سيم غوركي
بين اإرثين تجمعهما الواقعية

د. وائـــل بــركـــات  •
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اأ�ستاذ جامعي ومترجم �سوري. •
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المقاطع���ات، وق���د ت�شمنت �شخ�شيات ملونة من الغج���ر والمت�شردين والمهجري���ن والمتمردين، وحملت 
ع اأعماله بال�شم الذي ا�شتهر به مك�شيم غوركي )الذي يعني  اأف���كارًا �شد النظام الجتماعي القائم. ووقَّ

الُمّر، في اإ�شارة اإلى غ�شبه ال�شديد من الحياة في رو�شيا وت�شميمه على قول الحقيقة المرة(.
حقق���ت مجموعته )ق�ش�س ولوحات اأدبية( ع���ام 1898 نجاحًا غير عادي، واأطلق���ت م�شيرته المهنية 
ككاتب اجتماعي مميز. و�شفت هذه المجموعة من الن�شو�س الق�شيرة، التي �شبق اأن ن�شرها في ال�شحف، 
حياَة النا�س العاديين الذين يعي�شون على هام�س المجتمع، وك�شفت عن ال�شعوبات والإذلل والوح�شية التي 
يتعر�ش���ون لها، لكنهم ل يتخلون عن اإن�شانيتهم العميقة. وهكذا اكت�شب غوركي �شهرة وا�شعة و�شمعة طيبة 
بو�شف���ه �شوتًا فري���دًا قادمًا من الطبقات ال�شعبي���ة، ومدافعًا عن التحول الجتماع���ي وال�شيا�شي والثقافي 

لرو�شيا، مما اأك�شبه تقديرًا من قبل المثقفين مثل ت�شيخوف وتول�شتوي وغيرهما.
�شرع���ان ما ُترجمت ه���ذه المجموعة اإلى اللغ���ات الأوروبي���ة الرئي�شة، ما جعله يتمت���ع ب�شهرة خارجية 
جي���دة اأكدها، منذ عام 1899، في روايات )فوما غوردييف( و)الثالثة(، ودراما )البرجوازيون ال�شغار( 

و)طبقات المجتمع الدنيا( اللتين قدمتا بنجاح كبير على خ�شبة م�شرح مو�شكو للفنون. 
كان ل���ه ح�شور كبي���ر في الأو�شاط الثورية. وقد ج�شدت �شخ�شياته البط���ل الذي ينذر بالعا�شفة، لهذا 
كان مو�ش���ع رقابة ل�شيقة من ال�شرط���ة الرو�شية. تعر�س لالعتقال وال�شجن والنفي، لكنه، بالمقابل، تلقى 
دع���م جماهير كبيرة وقف���ت معه �شد الظلم الذي تعر�س له. وقد اأ�شدر القي�ش���ر عام 1902 قرارًا باإلغاء 
انتخاب���ه ع�ش���وًا في الأكاديمي���ة الإمبراطوري���ة الرو�شية ب�شبب مواقف���ه الثورية، فت�شام���ن معه ت�شيخوف 

وكورولينكو وا�شتقال منها.
تراأ�����س دار الن�شر زنيت الت����ي تجمع حولها معظم الكت����اب ال�شتراكيين ذوي التوجه����ات الديمقراطية، 
وا�شطل����ع ب����دور زعيم تيار من المدافعين عن تيار الأدب الن�شالي للق����رن التا�شع ع�شر مقابل تيارات اأخرى 
مثل الت�شوف والجماليات المنحطة والرمزية. ورغم اإعجابه ال�شديد بتول�شتوي ودي�شتويف�شكي، نجده يحتج 

على تاأثيرهما الذي يمتهن اإدمان العذاب وي�شجع على الخنوع )عن الروح البرجوازية ال�شغيرة( 1905.
تع���رف اإب���ان ثورة عام 1905 اإلى ليني���ن، وربطتهما �شداقة متينة نتج عنه���ا انت�شابه للحزب البل�شفي. 
اأوقفت���ه ال�شلطات لدعوته اإلى اإ�شقاط الحكم القي�شري. وبعد احتجاجات �شد اعتقاله، اأفرج عنه �شريطة 
نفي���ه خ���ارج الأر�س الرو�شية. عمل في منفاه على الدعوة اإلى اإ�شق���اط القي�شر نيكول الثاني، لكنه ُخِذل 
في فرن�شا وفي اأمريكا، فكتب مقالت يهاجم فيها الغرب والبرجوازية والراأ�شمالية، )مقابالتي(، 

)في فرن�شا(، )في اأمريكا(. 
كت���ب في الوليات المتح���دة )الأعداء( التي ت�شور المواجهة بين العمال واأ�شحاب الم�شانع، كما كتب 
روايت���ه الأ�شهر)الأم( التي ن�شرت بداية بالإنكليزية في مجل���ة اأمريكية ثم بالرو�شية في برلين وبعدها في 
بطر�شب���ورغ. كان مو�شوعه���ا التدريب الثوري للعامل النا�شط بافل فال�ش���وف، واإيقاظ الوعي الطبقي لدى 
والدته الفالحة نيلوفنا الأمية. وقد اأ�شاد بها لينين، ووزعت على نطاق وا�شع داخل الحركة العمالية، ويرى 

النقاد ال�شوفييت هذه الرواية الأنموذج الأول للواقعية ال�شتراكية.



99العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

ف���ي كاب���ري، حي���ث ا�شتقر في نهاي���ة عام 1906، �ش���ارك غوركي مع ق���ادة بال�شفة اآخري���ن )ول �شيما 
بوغدان���وف و لونات�شار�شكي( ف���ي تاأ�شي�س مدر�شة مخ�ش�ش���ة لتدريب المنا�شلين الثوريي���ن متاأثرًة بفكر 
فل�شف���ي، ي�شعى اإل���ى تحقيق توليفة بين المارك�شي���ة وبين تيارات من الفكر المثال���ي والروحاني التي كانت 
تتط���ور في رو�شيا، واإلى التاأ�شي�س على اأ�شطورة الثورة لتحديد الروحانية ال�شتراكية، حيث تكون الإن�شانية 
غنية بم�شاعرها وبمبادئها الأخالقية التي تنقذ الإن�شان من ال�شر والمعاناة. وعلى الرغم من رف�س لينين 
له���ذا البحث الفل�شفي، فقد ا�شتمر غوركي ف���ي العتقاد باأن الثقافة الأخالقية اأكثر جوهرية لنجاح الثورة 
من الحلول ال�شيا�شية اأو القت�شادية. وقد األهم هذا التوجه غوركي روايته )العتراف( 1908 حيث �شيجد 

بطُله طريَقه في الخال�س من خالل م�شاركته في ال�شراع الطبقي وانحيازه اإلى الطبقة العاملة. 
موق���ف لينين من مدر�شة كاب���ري كان عنيفًا، فقد اأدانها ب�شدة، واأدان معه���ا فل�شفة بوغدانوف ورواية 
غورك���ي هذه، لما تحمله من »الخلفي���ة الدينية ل�شتراكية غوركي«. ومع ذل���ك، ي�شتمر غوركي في طريقه، 
ويكتب مقالت مطولة )عن ال�شخرية( 1908، )تدمير ال�شخ�شية( 1909، و)حكايات رو�شية(، 1917-1912 
الت���ي ي�شجب فيها الروح النهزامي���ة للمثقفين وميلهم اإلى الروح المتخّلفة الت���ي ل تواكب الثورة. ور�شمت 
اأعمال���ه الم�شرحية في هذه المرحلة مثل )الأخي���رون( 1908، و)الإ�شدار الأول( 1909، ورواياته )البلدة 
ال�شغي���رة اأوك���وروف( 1909، و)حياة ماتيو كوحيمياكي���ن( 1910، ر�شمت النح���الل الأخالقي للطبقات 
الحاكم���ة، وثقل الحياة الريفي���ة الرو�شية و�شعوباتها. ُت�شتثنى من هذه الواقعي���ة القا�شية في هذه الأعمال 
المظلم���ة للغاية مجموعتان ق�ش�شيت���ان: الأولى م�شتوحاة من اإيطاليا )حكاي���ات اإيطاليا( 1913-1911، 
والأخ���رى م���ن خالل ذكريات���ه عن رو�شيا )عب���ر رو�شي���ا( 1912-1916، اللت���ان تمجدان الحي���اة والعمل 

والعبقرية الخاّلقة لالإن�شان. 
عاد غوركي عام 1913 اإلى رو�شيا بعد عفٍو عام. ظل مرتبطًا بالبال�شفة وتعاون مع �شحافتهم كالبرافدا 
والزفيزتي���ا، وكر�س نف�شه للمه���ام الثقافية حيث اأر�شل له مئات من الكتاب مخطوطاتهم الإبداعية لتظهر 
لحقًا في )المجموعة الأولى للكتاب البروليتاريين( التي �شدرت عام 1914. وفي عامي 1916-1917، وردًا 
عل���ى موجة ال�شوفينية التي اأثارتها الحرب، جمع مختارات م���ن اآداب ال�شعوب غير الرو�شية )الفنلنديون، 
الليتواني���ون، الأرمن(. وبهذه الروح الأممي���ة وال�شلمية نف�شها اأ�ش�س في عام 1915 مجلة )الحوليات( التي 

جمعت بين الكتاب الي�شاريين والقادة ال�شتراكيين المعادين للحرب.
عمل غوركي مع ال�شلطات البل�شفية التي وفرت له الو�شائل الالزمة لموا�شلة مهمته التعليمية والثقافية، 
ول �شيما في مجال الن�شر، وقد ارتبط ن�شاطه مع دور الن�شر التي توؤ�ش�شها الدولة، ون�شر اأعماًل من »الأدب 
ف الأعمال الأدبية المهمة قديمًا وحديثًا، ومن جميع البلدان. وقد تجمع  العالمي« تتيح للقارئ الرو�شي تعرُّ
ح���ول ه���ذا الم�شروع عدد كبير م���ن المترجمين. اإن ال�شلطة التي منحها له ق���ادة البال�شفة �شمحت له باأن 
يلع���ب، اإبان �شن���وات المجاعة والعنف في اأثن���اء الحربين العالمية والأهلية، دوَر حام���ي الكتاب والفنانين 
والعلماء والمدافع عنهم وعن القيم الثقافية. وقد تحولت �شقته في بتروغراد اآنذاك اإلى غرفة اجتماعات 

بل�شفية. 
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لك���ن ح�س غوركي الإن�شاني دفعه اإلى القلق العميق حول م�شتقب���ل الثقافة الذي تهدده بربرية الحروب 
بي���ن الدول وال�شراع���ات داخلها. فكتب في �شحيفة )الحي���اة الجديدة( المارك�شية راأي���ًا تبنى فيه موقفًا 
معادي���ًا للث���ورة البل�شفية، مبديًا اعترا�شه على م�شاهد الفو�شى والعن���ف التي حدثت. تدهورت عالقته مع 
ر عن ذلك حين كتب في 7 كانون الأول 1917 اأن البال�شفة ا�شتولوا على ال�شلطة لأنف�شهم،  ال�شيوعيين، وعبَّ
واأقاموا ما �شماه »جمهورية حكم الأوليغار�شية، اأي حكم عدد قليل من مفو�شي ال�شعب«. كما وجه انتقادات 
ح���ادة اإل���ى �شديق���ه لينين واإلى  تروت�شك���ي، حين قال عنهم���ا باأنهما ل يملكان فكرة ع���ن »الحرية وحقوق 
الإن�شان. وقد وقعا م�شبقًا بف�شاد ال�شلطة القذر«. ت�شاف اإلى ذلك �شل�شلة من النتقادات للبل�شفية لم تن�شر 
اإل بع���د �شق���وط التحاد ال�شوفياتي يقارن فيها لينين بالقي�شر )ب�شب���ب طغيانه غير الإن�شاني: العتقالت 
وقم���ع حرية الفكر( وبالفو�شوي �شيرج نيت�شاييف )لممار�شاته التاآمرية(. وقد انتهى الأمر بانزعاج لينين 
منه، وبروز خالفات حادة بينهما، فو�شلته ر�شالة منه تهدده بو�شوح بالقتل اإذا لم يغير مواقفه، وفق ما كتبه 
بيي���ر اآن�شيري تحت عنوان )مك�شيم غوركي، الأخ العدو ل� لينين(. وترافق ذلك مع انتكا�شته بمر�س ال�شل، 
ال���ذي عان���ى منه منذ عام 1896، فكانت ذريع���ة لإبعاده عن رو�شيا مرة ثانية في الع���ام 1921. ومع ذلك، 
ل���م ينقطع عن بلده وظل على ات�شال به. وعاد مرات ع���دة اإلى التحاد ال�شوفييتي، اإلى اأن اأ�شبح بدءًا من 
ع���ام 1929 �شديق���ًا ل�شتالين ومقربًا اإليه. وانتهى به المطاف اإلى قبول اقتراح الأخير بالعودة النهائية اإلى 

وطنه، والتي تمت عام 1932.

الم�ساركة في الموؤ�س�سات الثقافية الجديدة وفي تطوير مفهوم الواقعية ال�ستراكية
في اأثناء تنقله المتكرر بين مدن اأوروبية عدة، بدءًا من عام 1922، حاول غوركي بجهد وا�شح الحفاظ 
عل���ى وح���دة الأدب الرو�شي الذي انق�شم اإلى ق�شمين ب�شبب الهج���رة، وقد اأك�شبه هذا الموقف عداوات من 
الطرفي���ن المقيمين والمهاجرين. تاب���ع باهتمام وتعاطف الخطوات الأولى للجي���ل ال�شاب من كّتاب النثر 
المولودي���ن في ح�شن الثورة، وهم م���ا اأطلق عليهم »رفاق الطريق« )اأي غير ال�شيوعيين(. وراأى فيه هوؤلء 

مر�شدًا واأ�شتاذًا وذا �شلطة اأدبية وثقافية. 
����س واأدار مج���الت تهدف اإلى ن�شر نتائ���ج البناء ال�شتراكي )نجاحاتن���ا(؛ )التحاد ال�شوفييتي قيد  اأ�شَّ
البن���اء( اأو اإل���ى تعزيز ن�شر الإبداع الأدبي للعم���ال )الدرا�شة الأدبية(. وقام باإن�ش���اء مجموعات مو�شوعية 
)حياة الرجال المتميزين(؛ و)مكتبة ال�شاعر(. ثم اأخذ زمام المبادرة لكتابة الأعمال التاريخية ال�شخمة 

)تاريخ الحرب الأهلية(؛ )تاريخ المعامل والم�شانع(.
واأه���م من ذلك كل���ه، لعب دورًا حا�شمًا في تبني �شيا�شة اأدبية جدي���دة، عام 1932، تميزت بحل رابطة 
الكت���اب البروليتاريين)RAPP(  والروابط الأخرى كالم�شتقبليين، لإن�شاء اتحاد الكتاب ال�شوفييت، الذي 

عقد موؤتمره الأول في اآب عام 1934، وانتخبه رئي�شًا له. 
اإن الندم���اج الكام���ل ل���� »رفاق الطري���ق«، مع »الكّت���اب البروليتاريي���ن« داخل منظمة واح���دة مرتبطة 
بالح���زب، يرج���ع في جزء كبير منه اإل���ى هيبته عندهم واحترامه���م له. اإن جمالية الواقعي���ة ال�شتراكية، 
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الت���ي اعتُمدت العقيدة الر�شمية لالتحاد، ت�شتن���د اإلى مثاله، وتتفق مع مفهومه عن التوليف ال�شروري بين 
الواقعي���ة والرومان�شية. يعّرفها غوركي، في مقالته: )من تراب الأر�س ومن وجهة النظر( و)عن الواقعية 
ال�شتراكية(، باأنها »واقعية اأولئك الذين يغيرون العالم«، كعقيدة تجعل من واجب الكاتب اأن يفهم الما�شي 

باأوجهه النبيلة، ومعرفة الحا�شر باأ�شكاله المتنوعة بغية النطالق نحو الم�شتقبل.
با�شتثن���اء عمله )�شوم���وف والآخرون( 1931 ال���ذي ي�شتوحي المحاكمات ال�شيا�شي���ة التي تدين اأعداء 
الث���ورة، �شيط���رت هذه المبادئ عل���ى اأعماله في تلك المرحل���ة، مثل دراما )اإيغ���ور بوليت�شوف والآخرون( 
1932، و )دو�شتيغ���اف والآخرون( 1933، بالإ�شافة اإلى روايته ال�شابقة )ق�شية اأرتامونوفير( 1925، التي 

تحدث���ت، من خالل منظور الثورة، عن م�شائر البرجوازي���ة الراأ�شمالية وعن طبقة التجار القديمة، وعلى 
نح���ٍو اأع���ّم، عن اأزمة المجتمع القديم ع�شية قي���ام ثورة عام 1917. وينطبق هذا الأم���ر اأي�شًا على الرواية 
الطويل���ة )حياة كليم �شامغوين( 1927-1936، وهي التاأريخ الفك���ري للحياة الرو�شية منذ عام 1880 اإلى 
قيام الثورة، وتتناول ال�شخ�شية ال�شعيفة ل� كليم �شامغوين، وهو نوع من المثقف البرجوازي ال�شغير الذي 
يتبع المو�شات الع�شرية، ولكن اأفكاره لي�شت �شوى قناع لنتماءاته الطبقية التي ف�شل في اإخفائها، فظهرت 
اأنانيت���ه وو�شاعته. تعد هذه الرواية، التي ل���م تكتمل، »قدا�شًا على �شحايا النخب المثقفة الرو�شية«، وترى 

في الثورة حتمية طبيعية للرد على انحدار المجتمع القديم.
يب���دو اأن غورك���ي كان ممزقًا بي���ن ولئه للبل�شفية واأف���كاره حول الحري���ة الأ�شا�شي���ة للفنانين والكتاب 
والمبدعي���ن. وق���د �شمح له موقع���ه بحماية كتاب اآخري���ن، لكنهم عادوا ولقوا حتفهم اإب���ان حملة التطهير 
الت���ي ج���رت بعد وفاة غوركي. اأثارت الوفاة ال�شريعة، المن�شوبة اإل���ى اللتهاب الرئوي، لمك�شيم غوركي في 
م، لكن لم يتم اإثبات ذلك على الإطالق. قيل في البداية اإن وفاته  18 حزي���ران 1936، ال�شتب���اه في اأنه �ُشمِّ

تع���ود اإلى اللتهاب الرئوي، وبع���د عامين قيل اإنها »اغتيال طبي« نظمه ياغ���ودا، رئي�س ال�شرطة ال�شيا�شية 
اآن���ذاك. كان �شتالي���ن ومولوتوف اثنين من حامل���ي نع�س غوركي خالل جنازته الت���ي اأقيمت كحدث وطني 
ودولي في 20 حزيران 1936 في الميدان الأحمر في مو�شكو. و�شف مولوتوف وفاته في 18 حزيران 1936 
باأنها »اأكبر خ�شارة لالتحاد ال�شوفييتي ولالإن�شانية جمعاء بعد وفاة لينين«. ودفن مك�شيم غوركي في مقبرة 

جدار الكرملين خلف �شريح لينين.

الواقعية من النتقادية اإلى ال�ستراكية، منهج غوركي المف�سل
ل �ش���ك ف���ي اأن غوركي كان موؤمنًا بالواقعية اإيمانًا مطلقًا م�شتَم���دًا من اإح�شا�شه المرهف تجاه طبقات 
المجتمع الفقيرة والمعدمة. كما كان مقتنعًا ب�شرورة نقل معاناة المظلومين والم�شطهدين في الأدب الذي 
يكتب���ه. وق���د فعل �شابقوه من الكتاب الرو�س والفرن�شيين وغيرهم حين كتبوا، في ظل ما �شار يعرف لحقًا 
بالواقعي���ة النتقادية، ع���ن ال�شراع الوجودي بين الف���رد ومجتمعه في ظل ظل���م البرجوازية الحاكمة. ثم 
جاءت الواقعية ال�شتراكية لتربط –وفق راأي غوركي- بين الطرفين، وتوثق عالقتهما بهدف تحقيق عدالة 
اجتماعي���ة ينعم فيه���ا الفرد بالطماأنينة والمجتمع بالتقدم والرخ���اء. ف�شعيهما باتجاه بع�شهما، الفرد في 
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اتجاه مجتمع العدالة والمجتمع في اتجاه �شعادة الإن�شان، م�شتمر حتى ي�شال مرحلة التطابق، ويكون البطل 
الإيجاب���ي ترجمة اأو انعكا�شًا للوعي الجتماعي الجماع���ي. وي�شف غوركي هذه المعادلة بالفكرة المولودة 
م���ن التجربة الحياتية للموؤلف، التي �شكنت وعيه وفر�شت عليه ح�شورها على نحو معين، فاأخرجها �شورًة 
فني���ة تج�شد حياة الفرد وفق روؤية الوعي الجماعي. واإذا كانت الواقعية النتقادية قد التزمت المو�شوعات 
الإن�شاني���ة العام���ة )الحب والحياة والزواج والم���وت والت�شامح والنتقام.. اإلخ(، ف���اإن الواقعية ال�شتراكية 
اأ�شافت اإليها المو�شوعات الجديدة النا�شئة عن عملية بناء المجتمع الجديد في التحاد ال�شوفييتي، التي 

تمنح فر�شة حياة اإن�شانية جماعية بتفا�شيلها المتنوعة تتفوق على تلك الخا�شة بفرٍد واحٍد وبم�شيره.
يطل���ق غوركي على واقعيي القرن التا�شع ع�شر ت�شمية »الأبن���اء ال�شالين للبرجوازية«. اإنه يقدر بالفعل 
اأعماله���م الت���ي تنتق���د الواقع وتتعمق في فه���م ماأ�شاة الإن�شان الف���رد وم�شكالته، غير اأن���ه يعيب عليهم ما 
ع اأزمات  اأ�شم���اه بالوع���ي الت�شاوؤمي ال���ذي ا�شتحوذ على مو�شوعاته���م. لذلك كانت واقعيتهم انتقادي���ة تقنِّ
المجتمع حين تن�شبها اإلى الحياة الخا�شة للفرد الواقع بين براثن التقاليد الأ�شرية والعقائد الدينية، بدل 
اأن تك���ون �شم���ة المجتمع البرجوازي باأكمله. ويعيب غوركي على ه���ذه الواقعية النتقادية عدم قدرتها على 
ط���رح حل���ول، اأو اإيجاد مخرج لالإن�ش���ان من ماأزقه الوجودي. �شحيح اأنها تمكن���ت من انتقاد ما هو موجود 

ب�شهولة، لكنها وجدت �شعوبة بالغة في طرح الحلول البديلة اأمام لمعقولية الحياة الجتماعية.
اأما الواقعية ال�شتراكية فقد تخل�شت من فكرة الت�شاوؤم ال�شابقة وتوجهت نحو م�شتقبل متفائل دون اأن 
تقلل من انتقاد مظاهر الواقع المتخلفة وال�شلبية والعدمية. وبهذا تمكنت من تجاوز �شابقتها ومن الحلول 

مكانها لت�شبح العقيدة الر�شمية لالأدب ال�شوفييتي.
 ي�ش���ف غوركي ما يعر�شه الأدب في عمل فن���ي، باأنه ذاك العمل الإن�شاني ال�شروري الموجه نحو عمل 
اأرق���ى، ويح���دد هدفه بخل���ق مجتمع ا�شتراكي ب���ال طبقات تتحول في���ه الطاقة الب�شرية اإل���ى طاقة فكرية، 
ة على  مجتم���ع ترتبط فيه الحري���ة الالمحدودة بتطور اإمكانات الفرد وخبراته. ويجع���ل مو�شوعاته من�شبَّ

ق�شايا البناء ال�شتراكي وعلى �شراع الطبقات وولدة الإن�شان الجديد.
واإذا كان بو�شكين وزمالوؤه من كتاب الواقعية النتقادية �شمة مميزة لالأدب الرو�شي؛ فاإن غوركي يتبواأ 
د الحقيقي للواقعية، وفق ما يوؤكده جورج لوكات�س حين  مكانة الأب الفعلي لالأدب ال�شوفييتي الجديد، والمجدِّ
ي���رى اأن من حظ الأدب الواقع���ي ال�شتراكي اأن يكون رائُده ودليُله مك�شيم غوركي حلقًة و�شيطًة بين تقاليد 
الواقعية الكبرى القديمة ومنظورات الواقعية ال�شتراكية وم�شكالتها. اإن عمل غوركي امتداد حي للتقاليد 
الواقعي���ة الكبرى بقدر م���ا هو عمل نقدي حول ه���ذه التقاليد وفقًا لمنظورات تط���ور الواقعية ال�شتراكية. 
لق���د عك�س في اأعماله الواقعية م�ش���كالت المجتمع وا�شتنكاره الظلم الجتماع���ي، وعبثية �شيرورة النظام 
ال�شيا�ش���ي والجتماع���ي للبرجوازي���ة، مثلما اأ�شر على �ش���رورة بناء المجتمع ال�شتراك���ي الجديد والحياة 

الإن�شانية الجديدة التي تنتفي معها مظاهر الظلم. 
يوؤك���د غوركي اأن اأدب القرن التا�ش���ع ع�شر يدلُّ بو�شوح على الو�شع البائ�س لالإن�شان، وعلى عدم قدرته 
ف���ي اإثبات وجوده في المجتمع. اأم���ا اإن�شاُن الأدب ال�شوفييتي في�شارك فعليًا ف���ي بناء المجتمع وتطوره. اإن 
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المو�ش���وع الأ�شا�س لأدب ما قبل الثورة ه���و ماأ�شاة الإن�شان الذي ت�شعب عليه الحياة، ول يرى فائدة له في 
مجتمع���ه. يبح���ث لنف�شه عن مكان لئق فال يجده، فيعاني ويتال�ش���ى، اأو ينتظم مع المجتمع الذي يعار�شه 
اأ�ش���اًل، اأو اأن���ه ينتهي اإل���ى الإدمان و�شوًل نحو النتح���ار. اأما في التحاد ال�شوفييتي، ف���ال وجود لأنا�س بال 
فائ���دة، وكل اإن�شان ينع���م بالحرية وبالإمكان تنمية قدراته وطاقاته وخيرات���ه، وهو مطالب باأمر واحد: اأن 

يكون �شريفًا في عالقته بالعمل البطولي الهادف اإلى خلق مجتمع خاٍل من الطبقات.
ف���ي الواقع، كان غوركي يرى اأن واقعية الأدب البرج���وازي انتقادية بمقدار ما يكون النتقاد �شروريًا، 
في خدمة م�شالح الطبقة البرجوازية وا�شتمرارية ت�شلطها. ومع ذلك كان معجبًا بها وياإنجازاتها. ويوؤكد 
ذل���ك ما كان يقدم���ه في محا�شراته اأم���ام الكتاب ال�شبان حي���ن كان ي�شرح له���م الأدب القديم، واأعالم 
الواقعي���ة ف���ي الق���رن التا�شع ع�شر، وط���رق اإبداعهم وو�شائله���م الفني���ة، واأ�شاليب الكتاب���ة، واإتقان اللغة 
والموا�شف���ات الأخ���رى التي كانوا يتمتعون بها. وذهب اإلى حد اأن يطل���ب اإلى هوؤلء ال�شبان ال�شتفادة من 
ر بين  اأ�شالي���ب �شابقيهم، وتمثُّل لغتهم الرائعة، وتقنياتهم الفني���ة المميزة. حتى ليح�شب المرء اأنه لو ُخيِّ
نت���اج الواقعية ال�شتراكية ف���ي ع�شرينيات القرن الع�شري���ن و والأدب الواقعي ال�شاب���ق لختار الثاني دون 
ت���ردد لكثرة م���ا امتدحه على الرغم م���ن حما�شه ال�شديد للواقعي���ة ال�شتراكية وتفاوؤل���ه بم�شتقبلها. وهو 
ر عنه غورك���ي بم�شطلح الرومان�شية الثوري���ة -العزيز على نف�ش���ه- بو�شفه واحدًا من  التف���اوؤل ال���ذي عبَّ
ق يكافح م���ن اأجل تح�شين ظروف المجتمع  الأ�ش����س المكون���ة للواقعية ال�شتراكية. فالبطل المنتج والخالَّ
واأحواله، وي�شعى اإلى ا�شتبداله ليحل مكانه مجتمع ال�شعادة والإن�شانية، هذا البطل الإيجابي –كما ي�شميه 
ف الما�شي، ويعال���ج الحا�شر، ويتوجه نحو الم�شتقبل لبناء مجتم���ع ا�شتراكي م�شرق. اإنها  غورك���ي- يتعرَّ
فك���رة الرومان�شي���ة الثورية المهمة لديه الت���ي دافع عنها كثيرًا اأمام النتقادات الت���ي اأثيرت حولها بحجة 

خلطها بين الواقعية والرومان�شية.

ما الذي جعل من غوركي كاتبًا عظيمًا في ع�سره؟
ربم���ا لم يتخيل اأعظ���م الموؤلفين الرو�س مثل تول�شتوي ودو�شتويف�شكي قط اأن يحقق مك�شيم غوركي 
�شه���رًة مثل تلك التي اكت�شبها خالل حياته. فقد كان واحدًا من موؤ�ش�شي الأدب ال�شوفييتي. واأ�شهم في 
اإر�ش���اء معالم���ه وتوجهاته، وفي ت�شجيع الكتاب وال�شعراء، وفي ن�ش���ر اأعمالهم على الرغم اأن بع�شها ل 
يتواف���ق م���ع المو�شوعات المعتمدة في تلك المرحلة. ويعود ذلك اإل���ى عالقته المميزة مع �شتالين التي 
حرمت���ه، بالمقاب���ل، بدرجة ما من ني���ل جائزة نوبل ل���الآداب. وي�شتطيع الدار�س، اإ�شاف���ة اإلى ما �شبق 
ذكره عن دوره الفعال في النت�شار للواقعية وللثورة وللم�شطهدين، جمع عوامل عدة اأ�شهمت في جعل 
غورك���ي، �شب���ه الأّمي، الذي ن�شاأ من اأعم���اق المجتمع الرو�شي، واحدًا من كت���اب ع�شره العظماء، لعل 

اأهمها:
1 - اهتمام���ه بالواق���ع الجتماعي الرو�شي: عندما ماتت والدت���ه، بعد والده، طرده جده من المنزل، 
وكان علي���ه اأن يعي����س حياته بمف���رده. وبعد ر�شوبه في امتحانات الدخول اإل���ى جامعة قازان، عمل بجد في 
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ر عن ذلك في  مه���ن مختلف���ة، ثم ما لب���ث اأن ان�شم اإلى الدوائر الثوري���ة التي تقراأ الأدب المارك�ش���ي. وعبَّ
ثالثي���ة �شيرت���ه الذاتية، )طفولت���ي(، )ك�شب خب���زي(، و)جامعاتي(، حيث يقدم �ش���ورًا حية وجريئة عن 
ال�شعب الرو�شي. فكانت الأعمال الأولى �شببًا في لفت النتباه اإليه، وحملت اإليه التقدير والحترام، وجعلته 

فيما بعد كاتبًا بروليتاريًا مميزًا يهتم بت�شوير �شخ�شية العامل العادي الإن�شان.
2 -  نجاحات���ه الت���ي اأث���ارت غيرة تول�شتوي منه: فقد اأعجب تول�شت���وي بنجاحه حين قراأ م�شرحيته 
)القاع( التي ُعِر�شت عام 1902، التي ت�شور تاأثير اإن�شان اأخالقي اأنموذجي في مجموعة من �شخ�شيات 
ال���درك الأ�شف���ل في المجتمع )عاهرات، ل�شو����س، مجرمون... اإلخ( وتمكنه من اإع���ادة الأمل والتفكير 
الإيجاب���ي اإل���ى حيواتهم. �شاأل تول�شت���وي، الذي لم يكن ليتخي���ل اأن م�شرحية عن حي���اة البغايا ومدمني 
الكح���ول في ملج���اأ ليلي للم�شردين يمك���ن اأن تكون مو�شع اهتم���ام الجمهور، غورك���ي: »لماذا تكتب عن 
ه���وؤلء؟«. كان ي�شعر بالغيرة من نجاح���ات غوركي المتتالية، ويدرك اأهمية النث���ر الجديد الذي يقدمه. 
بالمقابل كان هذا الأخير متاأثرًا ب� تول�شتوي العبقري الأدبي ذي اللحية البي�شاء، وكان ينظر اإليه بمهابة 

ت�شل حد التقدي�س.
3 - نيل���ه ع�شوي���ة الأكاديمي���ة العلمية الرو�شية ب�ش���ن الرابعة والثالثي���ن: في الثالثينات من عمره، 
وعل���ى الرغم من قراءت���ه لفال�شفة مثل نيت�شه و�شوبنه���اور، ظل غوركي �شبه اأم���ي. كان يتعين على زوجته 
اإيكاترينا ت�شحيح اأخطائه الإمالئية. لقد بداأ يكتب في العديد من ال�شحف والمجالت الأدبية التي تن�شر 
ق�ش�ش���ه على نحو متكرر، ونال نجاحًا مميزًا عنها. وبف�شل ذلك، اأ�شبح اأكاديميًا فخريًا بعد �شت �شنوات 
فق���ط من ظهوره الأول كموؤل���ف، الأمر الذي اأغ�شب القي�شر نيكول الثاني اإل���ى درجة اأنه اأمر ب�شحب لقب 
الموؤلف منه، ول �شيما اأن اأعماله تعادي النظام القي�شري. بعد انت�شار الثورة عام 1917، عاد غوركي اإلى 

الأكاديمية ثانية.
���د غورك���ي الث���ورة، و�شغلت الحركة الثوري���ة بحما�س موقعًا مهم���ًا في نف�شه  4 - تب�شي���ره بالث���ورة: مجَّ
وف���ي كتاباته. فق���د ا�شتلهم ما حدث عام 1905، ولما ب���داأت القوات الحكومية تطل���ق النار على ح�شد من 
المتظاهري���ن ال�شلميي���ن )ما يعرف بالأحد الدام���ي(، كتب غوركي بيانًا ثوري���ًا، اأدى اإلى �شجنه. من جهة 
ثانية، كانت لديه تحفظات على ا�شتيالء البال�شفة على ال�شلطة عام 1917، عاّداأً اأنه �شابق لأوانه. وو�شف 
الو�ش���ع –كم���ا اأ�شلفنا- باأنه تجربة خطرة، ثم كتب بعد ذلك عن الأه���وال والدم والفو�شى في �شل�شلة من 

المقالت. 
5 - الكات���ب الأكث���ر تاأثيراً ف���ي التحاد ال�شوفييتي:  ُيعدُّ غوركي موؤ�ش����س الأدب ال�شوفييتي، والمنظم 
الأ�شا�ش���ي له باإعالن الواقعي���ة ال�شتراكية مذهبًا ر�شميًا فيه. دعا اإلى جمالي���ات جديدة واأ�شاليب جديدة 
ف���ي الكتابة للتعبير عن العمل الجاد والدوؤوب الذي يتم على الأر�س لبناء الدولة ال�شتراكية الحديثة. كان 
ي���درك م���ا يتمتع به الإن�شان م���ن اإح�شا�س قوي بالأخ���الق والأيديولوجية، وعلى الكات���ب ا�شتغالله للتب�شير 

بم�شتقبل اأف�شل. وقد فهم �شتالين تاأثير غوركي على النا�س فاأراده اإلى جانبه. 
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النظرة اإلى غوركي 
ل���م ينقطع غوركي عن الكتاب���ة المتنوعة قط. فله روايات وق�ش�س ق�شي���رة و�شيرة ذاتية وم�شرحيات 
وع���دد من الن�شو����س التاأملي���ة والمقالت والدرا�ش���ات. كما كتب ذكري���ات حول ال�شيا�شة )ع���ن لينين(، 
واأخرى عن عالم الأدب والفن )عن تول�شتوي و ت�شيخوف(. وكان يرى اأهمية الأدب في كونه عماًل اأخالقيًا 
و�شيا�شي���ًا ق���ادرًا على تغيير العالم، اأكثر منه ممار�شة جمالية )رغم اأنه عمل بجد على الأ�شلوب وال�شكل(. 
ونج���د في �شمي���م اأعماله اإيمانه الرا�ش���خ بالقيمة العميقة لالإن�ش���ان. لقد قابل بين حيوي���ة الأفراد الذين 
تحركهم كرامتهم الإن�شانية وطاقتهم الطبيعية واإرادتهم القوية، ومن ي�شت�شلم للظروف المعي�شية المهينة 
المفرو�ش���ة عليه���م. اإلى جانب ذل���ك، تك�شف كل من كتب���ه ور�شائله عن »رجل مع���ذب« )كما ي�شف نف�شه 
غالب���ًا(، ي�شع���ى اإلى حل التناق�س القائ���م في الروح بين الم�شاع���ر المت�شاربة: الأم���ل مقابل ال�شك، حب 

الحياة والحرية مقابل ال�شمئزاز من البتذال والقيود والو�شاعة الإن�شانية.
�ش���ت ال�ش���ورُة الر�شمية لمك�شي���م غوركي، عبر  ف���ي الحقب���ة ال�شوفييتية، اإب���ان حياته وبع���د موته، كرَّ
الن�شو����س والأقوال والتماثيل المو�شوعة له في جميع اأنح���اء البالد، موقَعه ككاتب رو�شي عظيم خرج من 
بي���ن النا����س، وك�شديق مخل�س للبال�شفة، وكواحد من اآباء »الواقعي���ة ال�شتراكية«، ما جعله مو�شع تنديد 
ه كتاب  م���ن قب���ل المثقفين الرو�س المن�شقين، لأنه���م راأوا فيه كاتبًا متواطئًا اأيديولوجيًا م���ع البال�شفة، ونوَّ
غربي���ون ب�شكوكه وانتقاداته للنظام البل�شفي. ومع ذلك، كان يج�شد في عيون الغرب الوجه الإن�شاني الذي 

تقدمه رو�شيا ال�شتالينية لنف�شها. وفي جميع الأحوال، تتمتع اأعماله اليوم بتقدير اأكثر توازنًا.
اإننا نرى اليوم في غوركي واحدًا من اأهم اأولئك الذين عبروا عن التعقيد الجتماعي لرو�شيا الحديثة. 
فق���د اأو�ش���ح الوعود التي تقدمها الث���ورة الرو�شية والأخطار التي تحملها. وف���ي الجانب الفني برزت نقاط 
�شع���ف اأدبي���ة في اأعمال���ه الملتزمة والتو�شيحي���ة للثورة. اإل اأنه بق���ي متم�شكًا بالطاب���ع الواقعي الرائع في 

كتاباته التي تمكنت من اإحياء �شورة الحياة الرو�شية في نهاية القرن التا�شع ع�شر. ◘
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ل تع���ّد رواي���ة الأم لمك�شيم غوركي مجرد �شرد لن�شوء ثورة البروليتاريا؛ اإذ اإنها محاولة �شاملة ومبدعة 
لخلق �شكل اأدبي بروليتاري جديد جوهريًا. اإنما، على هذا الجديد الأ�شا�شي اأن ُيعترف به في الواقع، على 
هذا النحو، في �شياق التقليد »البالي« الذي اأََفَل من قبل، وذاك لأن الأدب ي�شتمّد ُن�شغ حياته من الأعراف 

ومن ثم ل ينمو اأبدًا في فراغ. 
وكم���ا ت���رى كاترين���ا كالرك في الرواي���ة ال�شوفييتي���ة: التاريخ كطقو�س، ف���اإن اإعادة �شياغ���ة غوركي ل� 
»الرواي���ة البرجوازي���ة« تعتمد ب�شكل كبير على تقالي���د اأدبية بديلة: ال�شيرة الرو�شي���ة في الع�شور الو�شطى 
والأدب الراديكال���ي ف���ي الن�ش���ف الثاني من القرن التا�ش���ع ع�شر. ووفقًا لتحلي���ل كالرك، قّدم مزج هذين 
التقليدي���ن لغورك���ي الفر�شة ال�شانحة لتوظيف الأنم���اط الرمزية الأ�شا�شية الثالثة الت���ي ا�شتخدمها لبناء 
حبك���ة رواي���ة الأم، اأوًل: التحول من روابط الأ�ش���رة البيولوجية اإلى روابط »الأ�ش���رة« الأيديولوجية لحركة 
�شيا�شي���ة؛ وثاني���ًا: التحول المارك�شي من العفوية اإلى الوعي - من التلم���ذة اإلى الإر�شاد – لل�شخ�شية ذات 
الطبيع���ة ال�شاذجة في البداية؛ واأخيرًا: بع�س الختالف في فك���رة ال�شهادة حيث »من الناحية المثالية... 
يج���ب على البطل الت�شحية العليا بحياته... متبوعًا بن�شخ���ة علمانية من نمط الموت والت�شكيل الم�شيحي: 

َحْمُل المعايير: الطقو�س التحويلية
في رواية )الأم( لغوركي واإرث تول�ستوي

األي�سا دينيجا 
•ترجمة: د. عدنان عزوز 

 األي�سا دينيجا: اأ�ستاذ م�ساعد في ق�سم اللغة الرو�سية بجامعة بودوينفي والية ما�سات�سو�ست�سبالواليات 
المتحدة االأمريكية.

دد
لع

ة ا
سي

خ�
�س

• عميد كلية الآداب-رئي�س ق�سم اللغة الإنكليزية بجامعة قا�سيون الخا�سة- دم�سق، �سورية.



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 108

اإذ تتجّل���ى »قيام���ة البطل« في الحركة الم�شتم���رة، التي يرمز اإليها غالبًا باأحد رفاق���ه، الذي يلتقط الراية 
المتهاوية«)كالرك 49(.

يق���ع م�شه���د مظاهرة عيد العمال، حيث يحم���ل بافيل فال�شوف �شارية علم العم���ال الحمراء بوقاحة 
ف���ي وجه الجنود المقتربين، التي التقطتها والدته بعد اعتقاله، بال�شبط في منت�شف عمل غوركي. وفي 
الواق���ع تعيد �شياغة رواية الأم لغوركي هذا النتقال الرم���زي لل�شارية، وهو جزء من الخيال الراديكالي 
ف���ي الق���رن التا�شع ع�شر )كالرك 53(، بحي���ث يكت�شب الحدث اأهمية مركزية لع���دد من الأ�شباب: فمن 
المع���روف اأن هذا الم�شهد مبني على حدث حقيق���ي اعترف به غوركي نف�شه كم�شدر اإلهام لرواية الأم، 
وتاليًا يمكن عّد الم�شهد بمنزلة المحّفز لحبكة العمل ككل. وعالوة على ذلك، ففي رواية الأم، ل تقت�شر 
رمزية حمل ال�شارية على »ا�شت�شهاد« بافيل )اأي اعتقاله؛ اإذ ل يظهر مرة اأخرى كقوة مهمة حتى»قيامته« 
ف���ي م�شهد غرفة المحكمة في خاتمة الكتاب( وا�شتمرارية الحركة، ولكنها ت�شمل كذلك جميع التحولت 
الأيديولوجي���ة الأخ���رى التي ت���م �شّنها في العمل ومن خالل���ه )تحول نيلوفنا اإلى الوع���ي وما اإلى ذلك(. 
وبالنظر اإلى الأهمية المركزية المتعددة لهذا الحدث، فيبدو اأن من غير المعقول توقع اأن يتردد �شداها 
بطريق���ة م���ا، لي�س فقط مع تقالي���د الخيال الراديكال���ي الذي يحت�شن���ه غوركي، لكن اأي�ش���ًا مع التقليد 
الكال�شيك���ي ال���ذي ينّظر به )اإذ ظه���ر هذا الأمر �شمنيًا ف���ي رواية الأم: وعلى نح���و �شريح في ن�شو�س 
مث���ل ر�شالته المفتوحة ف���ي 1905 اإلى تول�شتوي. ومقالت���ه »مالحظات حول التم�ش���ك بالتقاليد العمياء 
والنفور من الثقافة الرفيعة الفل�شفية«)1905( و»تدمير ال�شخ�شية« )0819(، ومقالت كارامازوف�شتينا 

)1913(، وما اإلى ذلك(.
وف���ي الواق���ع اإن هذا ال�شدى موج���ود. يذكرنا بافيل الذي يحم���ل المعيار في موكب عي���د العمال بقوة 
باأندري���ه بولكون�شكيج الذي يحمل المعي���ار في معركة اأو�شتيليتز في رواية الحرب وال�شالم  ل� ليو تول�شتوي. 
يثب���ت هذا الم�شهد اأنه ل يقل اأهمية عن التطور ال�شخ�شي لالأمي���ر اأندريه بولكون�شكيج في رواية تول�شتوي 
ح���ول الف���رد، اإذ اإن م�شهد غوركي مهّم للتطور ال�شيا�شي لنيلوفنا ف���ي روايته حول توّحد المجموعة. و�شواء 
كان الت�شاب���ه مق�ش���ودًا اأم غير مق�شود من جانب غوركي فاإنه اأم���ر ل يمكن التكّهن به في نهاية المطاف، 
وتالي���اً، فاإن ه���ذه الم�شاألة خارج نطاق البحث الحال���ي. اإذ ين�شّب اهتمامي على اإظه���ار العديد من اأوجه 
الت�شاب���ه والختالف الدقيقة بين الحدثين على اأمل توفير ق���راءة ثرية لأعمال غوركي التي كانت تميل في 
العقود الأخيرة اإلى اأخٍذ ورٍد ما بين باحثي الأدب الغربيين. في حين اأن مثل هذه ال�شمعة بالنظر اإلى رواية 
الأم ق���د يتم ت�شويغها في كثير من النواحي، فاإن���ه �شيتم تقليل الهجوم على الن�شيج الرتيب للكتاب اإلى حد 
م���ا، ال���ذي ُيَنتقد في كثير من الأحيان على اأن فيه اأيديولوجية �شاذجة و�شخ�شيات م�شطحة وحما�شًا ثوريًا 
متع�شبًا وذلك عند فهمه من خالل اإدراك تعقيد ن�شو�س غوركي في محاولته خلق تقليد اأدبي بروليتاري.
ذات م���رة اأطلق ليو تول�شتوي عل���ى غوركي لقب »الج�شر الحّي« ما بين الأدب الرو�شي في القرن التا�شع 
ع�ش���ر والأدب ال�شوفييتي، وقد تلّقف ه���ذه العبارة العديد من النقاد ال�شوفييت )في �شبيل المثال بور�شوف 
89Zegalov, 2-1962،31(. ولأن تول�شت���وي ف���ي الوق���ت نف�شه اأعظم كات���ب، وذو المقام العالي في الأدب 
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الرو�شي في القرن التا�شع ع�شر، واأي�شًا معا�شرًا وعلى دراية بغوركي، فربما قدم لغوركي اأكبر مع�شلة فيما 
يتعلق ب� »القلق من التاأثير« لأي موؤلف رو�شي كال�شيكي.

 يمك���ن ال�شع���ور ب�شلوك موقف غورك���ي المتناق�س تجاه تول�شتوي في ا�شتعرا�ش���ه الأدبي في عام 1919 
لموؤلف رواية الحرب وال�شالم، فقد جرت مناق�شة هذا التناق�س مرات عدة في الأعمال النقدية، وقد فّكك 
النق���اد ال�شوفييت مختلف وجهات نظر وت�شريحات غوركي المتناق�شة ب�ش���اأن تول�شتوي تقريبًا على النحو 
التال���ي. ويق���ال اإن غوركيكان معجبًا ب�ش���دة بتول�شتوي كرجل وتعلم الكثير من فّن���ه؛ اإذ يتتبع النقاد العديد 
من اأوجه الت�شابه في المو�شوعات والأ�شاليب والعنا�شر الر�شمية في اأعمال الموؤلفين، حتى اإن اأحد النقاد 
يذه���ب اإل���ى حد الدعاء باأن مو�شوعات تول�شت���وي ت�شكل اأ�شا�س الهتمامات الأدبي���ة لغوركي وجيله باأ�شره 
)زاي���كا 64(. واإنم���ا، في الوق���ت، عينه، يرى النقاد اأن غورك���ي لم ي�شتطع قبول ت�شريح���ات تول�شتوي في 
مظه���ره العام كفيل�شوف ومعلم �شعبي. اإذ كانت لديه من الأمور المقلقة، وعلى نحو خا�س عقيدة تول�شتوي 
بع���دم مقاومة ال�شر- الت���ي تتعار�س مبا�شرة مع ال�شيا�شة الثورية لرواي���ة الأم )راجع زيكا 48، 8-57، 77 
وبور�شوف 1955.98 وبجاليك 236(، وتناق�س تول�شتوي بين المعرفة والإيمان )راجع بجاليك235(، ونفي 

ذلك من خالل التج�شيد الحي لبافيل فال�شوف ووالدته.
عل���ى الرغم من وفرة التعليقات العامة على الموقف ال�شخ�ش���ي ل�غوركي تجاه تول�شتوي، اإل اأنه لم يتم 
اإج���راء تحليالت مقارنة تف�شيلي���ة لالأعمال الخا�شة بالموؤِلّفين، اإذ ي�شّب النقاد ال�شوفييت جّل اهتمامهم 
عل���ى الق�شايا ال�شخ�شية والأيديولوجية ويغفلون الق�شايا الفني���ة والهيكلية لالأعمال الأدبية، وفي الطرف 
الآخ���ر اأبح���ر النقاد الغربيون ب�شكل عام بعيدًا عن غوركي. وفي اأف�ش���ل الأحوال، اأجريت مقاربات ب�شيطة 
بين بع�س اأعمالهما المختلفة: ففي �شبيل المثال، راأى اإ�س. في. زايكا اأوجه الت�شابه بين ق�شة غوركي الثاأر 
ة الوفيات الثالث لتول�شتوي، وبين رواية الأعماق ال�شفلى ل�غوركي ورواية  قوة الظالم لتول�شتوي، يركز  وق�شّ
ج. ك. كرا�شن���وف على المزايا التول�شتوي���ة لرواية مك�شيم غوركي المعنونة حي���اة كليم �شامجين؛ ويو�شح 

اأندرو وات�شيل تاأثير عمل تولو�شتوي المعنون الطفولة في عمل اآخر لغوركي بالعنوان نف�شه.
يمك����ن العثور على اإ�شارات متفرقة لتاأثيرات تول�شتوي والج����دل الدائر حول رواية  الأم ب�شكل خا�س 
ف����ي الأعمال النقدية. فمثاًل ي����رى ب. اأ. بجاليك )87-91( اإبداع غورك����ي المو�شوعي في رواية الأم - 
على وجه التحديد، وتقديمه مو�شوع قيامة الروح )كما هي الحال في رواية تول�شتوي القيامة، وي�شير اأ. 
�����س. نوفيت�س اأي�شًا اإلى المحاكاة ما بين م�شاهد المحكمة في هذين العملين]312[؛ ومن ناحية اأخرى، 
يق����ارن كرا�شن����وف ما بين القيام����ة الروحية لنيلوفنا وتل����ك لبيير في رواية الح����رب وال�شالم– كنقا�س 
يملوؤه الجدل مع اإدخال تول�شتوي المبتكر لهذا المو�شوع في تقاليد الواقعية النقدية. ي�شتك�شف نوفيت�س 
البت����كار الع����ام لرواي����ة  الأم ويكت�شف اأنه ي�شتم����ل على مجموعة متنوع����ة غنية من الأ�ش����كال: »الدراما 
والق�ش����ة الق�شي����رة والر�شم والحكاي����ة الخيالية والُكّرا�ش����ة والت�شلية والإعالن وغيره����ا« )303(؛ وهو 
ي����رى باأن الب�شاطة والمنطق هي ال�شمات النمطية الموحدة لهذا الخلي����ط العام، وباأن اأ�شلوب تول�شتوي 
ال�شردي يوفر اأنموذجًا مثاليًا لمحاكاة غوركي. وب�شكل جلّي فاإن كال هذين النقدين ل يحدد فقط تاأثير 
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تول�شت����وي ف����ي رواية الأم، لكنهم����ا، وعلى وجه التحديد، يربط����ان هذا التاأثير ببع�����س الجوانب الالفتة 
للنظر في ابتكار غوركي.

ل���ذا، �شيكون هذا الإدراك لالبتكار الم�شترك نقطة البداية للدرا�شة الحالية، التي �شتحاول، من خالل 
المقارنة الوثيقة والتباين بين الم�شهدين المعزولين بالفعل، ا�شتك�شاف التيار الخفي من الألفة المختلطة 
والخ���الف ف���ي موقف غوركي تجاه تول�شت���وي. ففي البداية نكت�ش���ف المفارقة: اإذ يق���اوم غوركي تول�شتوي 
ويح���اوره ب�شفته الممثل الرئي�س لتقلي���د »البرجوازية« الكال�شيكي في الق���رن التا�شع ع�شر، والذي يحاول 
غوركي »التغلب عليه«؛ اأما في الوقت عينه فاإن غوركي على دراية تامة باآراء تول�شتوي الفنية غير التقليدية 
وابت���كاره، الت���ي ياأخذها كاأنموذج واإله���ام له. فكال الموؤلفي���ن، على الرغم من الختالف���ات الوا�شحة في 
الخلفية الطبقية والمعتقدات الفل�شفي���ة والإقناع ال�شيا�شي، مقتنع ب�شرورة العمل �شد »التقاليد العظيمة« 
كما يعي�شانها في زمنيهما الخا�شين، لذلك �شرع كالهما في تكوين نوع من »الن�س غير الروائي« التجريبي. 
وم���ع ذل���ك يبدو لي اأنه، وبعي���دًا عن هذا الت�شاب���ه العام، فاإنه توج���د عالقة اأعمق ما بي���ن روايتي الحرب 
وال�ش���الم ورواية الأم- وهو رابط يتم ت�شليط ال�شوء علي���ه على نحو خا�س، عندما يجري و�شع الم�شهدين 
ذوي المعايي���ر القيا�شية اإلى جانب بع�شهما بع�شًا، والذي بدوره يلقي ال�شوء حول الق�شية الأكبر من عدم 

القابلية العامة للتمييز المحيطة بكل من العملين المعنيين.
لطالم���ا �شكلت »الح���رب وال�شالم« م�شكلة للنقاد الذين ينوون تحديد الن���وع المعين الذي ينتمي اإليه 
العم���ل – اأو عل���ى نطاق اأو�شع- اكت�شاف المب���داأ الهيكلي المخفي، الذي يمك���ن اأن ي�شفي وحدة جمالية 
اإل���ى حجم���ه الغام����س. وقد ُطرحت احتم���الت مختلفة على مدار الق���رن اأو نحو ذلك من���ذ ن�شر العمل. 
وم���ن النقاد الغربيين يرى بير�شيلوبوك اأن الكتاب يخل���ط بين ق�شتين منف�شلتين، »الإلياذة وهي ق�شة 
رج���ال معيني���ن، والإينيادة، وهي ق�ش���ة اأّمة« )ت���م ال�شت�شهاد ب���ه فيوا�شيولي���ك1986، 95(. لذا فلي�س 
له���ا اأي مرك���ز. حاولت اإي�شايابرلي���ن - وف�شلت في نهاية المطاف - العثور عل���ى مركز الكتاب في بع�س 
الحقائق الم�شتركة عن الحياة التي تميل نحوها جميع �شخ�شياتها الإيجابية؛ لقد اأخذ اإدوارد وا�شيوليك 
مب���ادرة برلين وتمّكن من تحديد هذه الحقيقة المراوغة في جوهر العمل ك� »تاأكيد الذات بدًل من اإنكار 
ال���ذات.... الثق���ة في الحال. وتدني الظروف غي���ر المعروف« )1978 ، 94(. لقد ح���دد اإدوين موير نوع 
العم���ل بح�شبانه »�شردًا للوقائع« مع تجريد الوقت كمو�شوع���ه الرئي�س؛ اإذ ي�شير جورج �شتاينر اإلى اأوجه 
الت�شاب���ه بي���ن نوع العمل وملحمة هوميرو�س، لكنه يرى اأن فل�شف���ة تول�شتوي معادية للبطل. يرى نيكول�س 
وارن���ر باأن ناتا�شا مزيج بي���ن كل من ال�شفات الملحمية والروائية، وتاليًا فه���ي تج�شد »تكامل الثنائيات 
والتن���وع داخ���ل الكتاب« باأكمله )1022(. وقد قدم جاري بول مار�شون ف���ي »المخفي في الم�شهد الجلّي« 
تحلي���اًل بارعًا وجادًا لرواية »الحرب وال�شالم« ك� »تحٍد مق�ش���ود لنوع الرواية، وفي الواقع، كتحد لجميع 
اأن���واع ال�شرد الخيالي منه وغير الخيالي على حد �شواء«)1(. ومثل وا�شيولك فاإنه يبني على بحث برلين 
لكنه ياأتي ببيان مختلف اإلى حد ما عن الفكرة الرئي�س للرواية: »لي�شت الحقيقة مدفونة لكنها مموهة... 
وذل���ك في الحا�شر المفتوح، وم���ع كل الفر�س غير المحققة والإهمال الم�ش���رف؛ وكل جولتها الممتلئة 
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بالب�شاط���ة وتفا�شيل »الم�شادفة« التي لم تتم مالحظتها، التي ل تتنا�شب بال�شرورة مع اأي نمط �شردي 
محدد«)1-270(.

ومن دون محاولة الخو�س في دح�س اأي من هذه التحليالت لرواية الحرب وال�شالم على وجه التحديد، 
فاإني اأود -عن طريق المقارنة مع رواية الأم لغوركي- اأن اأقترح مزية اإ�شافية موجودة لهيكل كال العملين، 
على الرغم من )ربما حتى ب�شبب( عدم تحديد عام، والذي يقدم لكل عمل قوته الخا�شة ووحدته الغريبة: 
اأي الطقو����س. واإن���ي لأرى باأن هذا ه���و الت�شابه الأعمق الذي يجمع بين العملين، كما ت���ّم التلميح اإليه فيما 

�شبق، وهذه النوعية الطق�شية لكال العملين تظهر عندما تتم مقارنة هذين الم�شهدين ومقاربتهما.
م���ن الجل���ّي اأن كاًل من روايت���ي الأم والحرب وال�شالم تمث���الن اأعماًل اأيديولوجية. ول���كل موؤلف وجهة 
نظ���ر مح���ددة، وبه���ذا المعنى فاإن له وج���ودًا محّددًا في روايت���ه. وفي كل عمل توجد حقيق���ة مطلقة معلن 
عنه���ا عل���ى نحو اأو باآخر ب�شكل �شريح، لكن مع ذلك فاإنها تحفز على نحو ل ينف�شم، كل جانب من جوانب 
العمل، اأي من الحبكة وتطّور ال�شخ�شية اإلى عمليات البحث الفل�شفية. وعالوة على ذلك، ل يقت�شر الأمر 
عل���ى اأن العملين يتقيدان فق���ط بالطبيعة الأيديولوجية، لكن يحاول كالهما اإح���داث تغيير اأيديولوجي في 

�شخ�شياتهما – وتاليًا، في الأرجح، في قرائهما. 
اأود اأن اأزع���م اأن اأداة ه���ذا التحويل المق�شود اإلى »الحقيقة« )وه���ي الكلمة التي نراها بالمنا�شبة اأكثر 
من المعتاد في كال العملين( في الواقع، هي الطقو�س. تعمل الطقو�س في ال�شياق الديني التقليدي لتحقيق 
تح���ولت روحية معينة؛ في حين، بالمعنى الأو�ش���ع، كما اأظهر فيكتور تبمر وغيره من علماء الأنثروبولوجيا 
الثقافي���ة، فاإن الطقو�س ت�شّن التحولت الجتماعية الالزمة لجميع الطقو�س الب�شرية في فترة من الزمن. 
وع���ادة م���ا ينظر الم�شاركون في الطقو�س اإلى الطق�س باأنه ين�شاأ من �شكل من اأ�شكال المطلق الذي ل يمكن 
الو�ش���ول اإلي���ه، �شواء كان م���ن الما�شي البعيد المجه���ول اأو الإله المزع���وم. وبهذا المعنى ف���اإن الموؤلفين 
)تول�شت���وي وغورك���ي. على التوالي( يوؤديان دور الآله���ة في عوالمهما ال�شردية الخا�ش���ة بهما - لي�س فقط 

لأنهما الناطقان با�شم المطلق، لكن لأنهما مبدعا الطقو�س التي هي بوابة المطلق.
اأ�ش���ارت كالرك اإل���ى اأن جدلية العفوية/الوعي التي ت�شكل الأدب ال�شوفييتي هي طقو�س اأ�شا�شية في كل 
م���ن الهيكل والوظيف���ة، وقد تقدمت بمفهوم الواقعي���ة ال�شتراكية الم�شمى »الحبك���ة الرئي�شة« التي »تقدم 
�ش���ردا طق�شيًا للفكرة المارك�شي���ة اللينينية عن التقدم التاريخي«)15(. وعل���ى الرغم من اأن هذه الحبكة 
الرئي�ش���ة ل���م تتبلور بعد في الأم لغورك���ي، اإل اأّن تحليل كالرك ي�شير اإلى اأن العم���ل يوفر مخططًا تف�شيليًا 
للتح���ول الطق�ش���ي لأبطالها. في هذا البح���ث، اأود اأن اأُ�شّيد اآرائي بناًء عل���ى مالحظات كالرك؛ ومع ذلك، 
فاإنن���ي لن اأكرر تحقيقات كالرك حول طقو�س الرواي���ة ال�شوفييتية للمعاني التاريخية على الم�شتوى الأكبر 
م���ن الحبكة، بل �شاآخذ نتائجها كخلفية لمقارنتي الخا�شة لم�شهدين معينين من روايتي غوركيو تول�شتوي. 

واإنك لترى اأي�شًا باأن كتابات فيكتور تورنر عن الطقو�س في الأدب موجودة في اأ�شا�س تحليلي.
ف���ي و�شع العديد من مالحظات تيرن���ر، المتعلقة بال�شفات المميزة لالأدب ال�شعائري، اأن توّفر �شياقًا 
تعليمي���ًا للق���راءة القريب���ة، التي تعّد مح���ور اهتمامي هنا. ومن المثي���ر لالهتمام اأن تورن���ر ي�شير اإلى اأن 



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 112

الظ���روف المجتمعي���ة التي من المرجح اأن توؤدي اإلى الأعمال الطق�شي���ة للفن، هي لحظات عابرة للحدود 
– اأو في م�شطلحاته الحدودية - في التاريخ، وُينظر اإليها من محيط القاعدة الجتماعية: »البتكار... 
يح���دث في الواجهات والعتبات. ثم ي�شبح �شرعيًا ف���ي القطاعات المركزية«)41(. ويتوافق هذا الو�شف 
النظ���ري جيدًا مع الظروف المحيطة برواية الأم، وهي محاول���ة هادفة لإن�شاء مجتمع جديد تمامًا )على 
حاف���ة الث���ورة الرو�شي���ة( عبر الأدب. وبالمثل ف���اإن رواية الح���رب وال�شالم قد اأتت في فت���رة انتقالية في 
التاري���خ، ات�شمت بدايتها بالحروب النابليونية التي �شكلت الكت���اب نف�شه؛ وذلك �شيوؤدي اإلى حركة كانون 
الأول، وهي حركة من ال�شعراء و�شباط الجي�س �شّكلت لالإطاحة بالقي�شر نيقول الأول واإقامة نظام ملكي 
د�شت���وري، وف���ي النهاية توؤدي اإلى تغييرات عميقة في كل م�شتوى م���ن م�شتويات المجتمع الرو�شي. حقيقة 
اأن تول�شت���وي ق�ش���د في البداية كتابة ق�شة اأحد الم�شاركين في حركة كان���ون الأول وهو عائد من المنفى 
ع���ام 1856، ث���ّم تحول انتباهه اإلى اأحداث عام 1825، وعنده���ا فقط بداأ البحث عن جذور تلك الأحداث 
ف���ي الع�ش���ر النابليوني )ZajdenSnur 395( وهي ت�شهد على �شع���ور الموؤلف بمو�شوعه المختار؛ كمفتاح 
لفه���م التح���ولت المجتمعي���ة للتاريخ الحديث، ومن ثم ف���اإن المواقف الزمنية في ال�شردي���ن تت�شابه فيما 
يتعل���ق بطقو�س الت�شل�شل الزمني: التحولت التي تح���دث في رواية الأم �شتتوج )خارج غالف الكتاب( في 
الثورة الرو�شية، في حين اأن تلك التحولت في الحرب وال�شالم �شتتوج )كذلك( في انتفا�شة كانون الأول. 
والفرق الرئي�س- وهو اأمر مهم للغاية من الناحية الجمالية، مثل ما يو�شح ذلك نقد اأندريه �شينجاف�شكيج 
للواقعية ال�شتراكية في ما هي الواقعية ال�شتراكية؟-  باأن وجهة نظر تول�شتوي هي باأثر رجعي )هو نف�شه 
و�شف ذات مرة رواية الحرب وال�شالم باأنها »كتاب عن الما�شي« )ZajdenSnur 395( في حين اأن كتاب 
غورك���ي ي�شت�شرف اآف���اق الم�شتقبل؛ اإن غر�س تول�شت���وي و�شفّي وتحليلّي، في حي���ن اأن غر�س غوركي هو 

�شيا�شّي وم�شتقبلّي.
وعل���ى م���دى هذه الخط���وط، ي�شير تورنر اإل���ى اأن كل طق�س يتك���ون من ثالث مراح���ل منف�شلة - وهي 
النف�ش���ال والنتق���ال والندماج )16( - ويمكن التاأكيد على هذه المراح���ل الثالث بدرجات مختلفة وفقًا 
ل�شي���اق الطقو�س المحددة المعن���ي اأو) بناًء على ذلك، العمل الفني(. ويبدو ل���ي اأن النف�شال في الحرب 
وال�شالم هو النمط ال�شائد، حيث اإنه في �شعي ال�شخ�شيات للح�شور ذي المغزى، فاإن تول�شتوي يرّكز على 
اللحظات التي يحدث فيها اختراق مفاجئ في الأنماط الما�شية، ويحدث حينها النتقال اإلى طريقة جديدة 
للروؤية والتفكير و/اأو ال�شعور. وتجلب هذه اللحظات من القطيعة )وفقًا لم�شطلحات فيكتور �شكلوف�شكي( 
م���ن ذواتهم ال�شابق���ة؛ روؤى �شديدة نحو ال�شخ�شيات والقّراء على العديد من الم�شتويات، وهي اأكثر اأهمية 
من الطبيعة الفعلية لالنتقال والندماج الذي يو�شك اأن يحدث، وتاليًا في �شبيل المثال، فاإن افتتان اأندريه 
ب�شبيرانكي���ج غير مهم، على عك�س لحظته المذهلة وحده مع البلوط القديم المزدهر. وبالمثل، فاإن م�شار 
ت���ورط بيي���ر مع الما�شونيين ي���كاد ل يدخل �شفحات الكتاب بع���د افتتانه ال�شح���ري )واإن كان �شاذجًا( مع 
احتفالتهم، مما يطرده من حالته المعنوية ال�شابقة. فالمهم اإذًا هو النف�شال عن الأنماط الما�شية بدًل 
م���ن الندم���اج في اأنماط جديدة. ومن ناحية اأخرى، ففي رواية الأم ف���اإن الندماج اأو ال�شراكة هو ال�شاغل 
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الرئي�س: اإذ يتم تحرير ال�شخ�شيات المتحولة طقو�شّيًا من المجتمع البرجوازي المحيط، لتتوّحد في ثقافة 
فرعي���ة ثورية. ولأن الق�شد من هذا الكتاب هو اإن�شاء مجتمع خيال���ي من البرولتاريين الم�شتنيرين، الذي 
يمك���ن اأن ي�شبح حقيقة واقعة، فاإن البنية الطق�شية موجودة في ديناميكيات المجتمع باأكمله وكذلك حياة 

ال�شخ�شيات الفردية.
تح���دث هذه الختالفات الطفيفة ف���ي كيفية تحليل كل موؤلِّف لبنية الطقو����س الثالثية با�شتمرار، لي�س 
فقط على الم�شتوى المايكرو�شكوبي للحبكة، لكن داخل الم�شاهد الفردية مثل الم�شاهد التي تحمل المعايير 
هن���ا. وعالوة على ذل���ك تعك�س الفروق الدقيقة المختلفة في �شرعة الطقو����س بالفعل اختالفات كبيرة في 
المو�شوع والتركيز والح�شا�شية الجمالية بين العملين والموؤلفين. ومن اأجل تو�شيح هذه الختالفات �شيتم 
تق�شي���م تحليل���ي للم�شهدين المعنيين اإل���ى ثالثة اأق�شام تعك�س ثالث مراحل من تط���ور ال�شرد: المقدمات، 
وم�شاهد تحّمل المعايير نف�شها، وما بعدها. �شيت�شح خالل المناق�شة اأنه من الم�شتحيل العثور على ارتباط 

دقيق بين هذه المراحل ال�شردية ومرحلة الطقو�س التي تكون �شالحة في كال العملين في وقت واحد.
فف���ي �شبيل المثال، فاإن معظ���م رواية تول�شتوي هي في الواقع تراكم نحو لحظ���ة انف�شال اأندري، التي 
تح���دث في نهاي���ة م�شهد حمل الأعالم، عندما ي�شق���ط على ظهره وي�شبح وجهًا لوجه م���ع ال�شماء. يتكون 
انتقاله في الحوارات الداخلية التي يخو�شها مع نف�شه بعد اإ�شابته وفي اأعقاب في الم�شهد في اأثناء وجوده 
ف���ي الم�شت�شفى، في حي���ن اأن مرحلة الندماج ل تحدث اأبدًا على الإطالق، لأن نتيجة الطقو�س غير فعالة. 
وعلى النقي�س من ذلك، ففي رواية غوركي تتكون مرحلة النف�شال بب�شاطة من خالل ت�شميم بافيل على 
حم���ل العل���م وقرار والدته بالن�شم���ام اإلى العر�س. يتم �شغط هذه المرحلة ف���ي المقدمة اإلى م�شهد حمل 
الأعالم ثم ت�شبح لحقًا غير ذات اأهمية ق�ش�شيًا، في حين اأن الم�شهد نف�شه واآثاره الالحقة يركزان على 

عمليات النتقال ول�شيما الندماج.
�شاأنتق���ل الآن اإلى المقارنة الفعلية للم�شاهد. �شاأمتنع عن ا�شتخدام هذه ال�شروط طوال الوقت، لتجنب 
اأن اأكون تخطيطيًا جدًا. ومع ذلك فاإنني اآمل اأن تكون هذه المقدمة قد لفتت النتباه لي�س فقط اإلى ت�شابه 
الطريق���ة التجريبي���ة التي يعمد الموؤلفان من خاللها اإل���ى ت�شكيل روايتيهما وفقًا لمب���ادئ الطقو�س، واإنما 
اأي�شًا اإلى الختالفات الكبيرة في و�شع كل موؤلف لهيكل الطقو�س من اأجل تحقيق اإبداعه الخا�س وغر�شه 

التعليمي.

اأ . المقدمات.
اإن تحم���ل اأندري���ه بولكون�شك���ي للمعي���ار ف���ي معرك���ة اأو�شترليت���ز ه���و اأول تجربة من تج���ارب عدة من 
تح���ول ال�شخ�شي���ة )غير اأنه���ا غير ناجحة ف���ي نهاية المطاف( ال���ذي يحدث في �شفح���ات رواية الحرب 
وال�ش���الم؛ وكم���ا يكتب وا�شيوليك، »في بحثه عن الحقيقة فاإنه ينحرف م���رارًا وتكرارًا عن المركز الم�شع« 
)1978،71(. ولم���ا ت���م تقديم الأمير اأندريه لأول مرة في الكت���اب، وذلك قبل وقت طويل من م�شاركته في 
معرك���ة اأو�شترليت���ز، فاإنه يو�شف باأنه رجل ل لزوم له من القوالب النمطية: وهناك »تعبير مرهق وممّل في 
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عيني���ه«؛ وه���و يم�شي »وبعناء ... يجّر قدميه«؛ اإنه متعب ومت�شايق م���ن رفقة الآخرين بما في ذلك زوجته، 
وطريقته الأولية في المحادثة هي »تك�شيرة ت�شوه محّياه الو�شيم« )15(. ولعدم وجود اأمر اآخر، وباإيحاء من 
اإعج���اب ال�شب���ان بنابليون، فقد ان�شم اأندريه اإلى الخدمة الع�شكري���ة، وها هنا يبداأ التغيير في �شخ�شيته: 
»ف���ي التعبي���ر البادي على وجهه وفي حركاته وف���ي م�شيه، ويكاد لم يُترك اأثر ل�شعف���ه المتاأخر و�شخفه... 
واأب���دى وجه���ه ر�شاه اأكثر عن نف�شه وعّمن حوله؛ وكانت ابت�شامته ونظراته اأكثر اإ�شراقًا وجاذبيًة« )139(. 
وم���ع ذل���ك، ل يزال اأندريه منق�شم���ًا حول ذاته ومفت�شًا عنه���ا، ول يزال غير نا�شج ول ي���درك ذاته تمامًا، 
كم���ا يتبين من مواقف الآخري���ن المت�شاربة تجاهه: »البع����س وُهم الأقلية...  توقع���وا اأ�شياء عظيمة منه، 
وا�شتمع���وا اإليه واأُعجبوا ب���ه وقلَّدوه... اأما الآخرون وه���م الأغلبية فقد كرهوه وعدوه مغ���رورًا وباردًا وغير 
مقبول«)139(. تعك�س هذه المواقف طبيعة تقدير اأندريه لذاته وانق�شامه الداخلي. وذاك لأن اأحالمه في 
الح�شول على ال�شهرة والمجد ت�شير جنبًا اإلى جنب مع خوفه من م�شير �شخ�س متو�شط القدرة ومجهول. 
وف���ي الواقع، وبه���ذه التغييرات ال�شطحية الإيجابية ف���ي �شلوك اأندريه، فلقد اأع���ّد تول�شتوي فقط الأر�شية 
لمواجهة طق�شية مع »الحقيقة« التي تو�شك اأن تحدث، واإمكان اأنها �شتقدم تحّوًل عميقًا و�شاماًل ل�شخ�شية 

اأندريه )نوع من الهداية الدنيوية(.
وم���ع ذلك، اأرخ���ى ال�شّك بظالله على هذا الحتمال على الفور عندما تم و�شع خطط المعركة القادمة 
الت���ي ي�شوبها النق�شام والرتباك، التي تدل على اإ�شاءة فهم اأندريه لمفهومه عن المجد في الحرب - وفي 
الواق���ع عن اأي معنى اأو رواية متما�شكة ف���ي الحرب على الإطالق-. ولقد ُتِرَك الجنرالت الذين يخططون 
لمعرك���ة قو�س اأو�شترليتز منهكين ومت�شاربين ب�شبب اإح�شا�شهم بالخطر الو�شيك و�شغط الوقت؛ واإذا كان 
المو�ش���وع الرئي�س في رواية الأم هو بناء مجموعة لم يعد الفرد موجودًا فيها، فقد يكون المو�شوع الرئي�س 
في الحرب وال�شالم هو ا�شتحالة بناء اأي جماعة اأو مجتمع ي�شمح ب�شكل منا�شب للفردانية الالزمة لكل من 
الأع�شاء المنت�شبين اإليه. لذلك بالنظر اإلى تول�شتوي، فاإن المجموعة متنوعة ومتاأثرة في اأح�شن الأحوال، 
وم�شو�ش���ة وخطرة في اأ�شواأ الأحوال. و كان في مجل�س الح���رب في اأق�شى عجزه. كوتوزوف الهِرم في هذا 
الح���دث المه���م »امت�شته مادة اأكثر خطورة بكثير م���ن الرغبة في اإظهار ازدرائ���ه للت�شرفات اأو اأي �شيء 
اآخ���ر - فلق���د كان منخرطًا في تلبية حاجة الإن�ش���ان التي ل تقاوم للنوم« )302(. يق���راأ فيروثر الترتيبات 
للمعرك���ة القادم���ة بال نهاية ورتاب���ة »مع قدر من الثقة بالنف����س كما لو كان يخاط���ب مجموعة من تالميذ 
المدار����س«)304(؛ بينم���ا كان جن���رالت اآخرون يحدقون ب�ش���كل مختلف اإلى �شمعة م�شتعل���ة اأو خريطة اأو 
�شن���دوق �شّم ذهب���ي. تقرر كل �شيء، ولي�س ثمة مج���ال للنقا�س اأو الجدال، على الرغم م���ن اأنه ل يبدو اأن 
اأح���دًا را�ٍس ع���ن الخطط؛ ولم ُيعَط الأمير اآندريه »الفر�شة للتعبير ع���ن راأيه، كما كان ياأمل في ذلك، ]و]

تركه ذلك الأمر في �شٍك وعدم ارتياح« )305(.
ف���ي �شمي���م عدم ارتياح اأندريه تتاأرجح الم�شاعر التي يوّظفها غورك���ي في رواية الأم، وهو وعي بالدور 
ال���ذي تلعب���ه الم�شال���ح ال�شخ�شية في الك�ش���ف عن الأح���داث )وت�ش���اءل: »ل يجب ال�شم���اح بالعتبارات 
ال�شخ�شي���ة والتمّل���ق لتعري�س ع�شرات الآلف م���ن الأ�شخا�س للخطر وتعري�س حيات���ي... حياتي اأي�شًا؟«، 
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]305[(؛ وذلك ب�شفقة على ذاته وحزنه على م�شيره وم�شير اأفراد اأ�شرته »وفجاأة في هذا التفكير بالموت 

طغ���ت �شل�شلة كاملة من... الذكري���ات الحميمية ولي�شت ال�شعيدة في مخيلت���ه: ... وبداأ ي�شعر بالأ�شى على 
)زوجت���ه( ونف�شه«]305[؛ وبالطبع، الأح���الم الُم�شكرة والم�شللة لل�شهرة والمجد ال�شخ�شي )»ربما غدًا - 
في الواقع غدًا على يقين - لدّي �شعور باأنه للمرة الأولى علّي اأن اأُظهر اآخر ما يمكنني فعله« وقد ر�شم خياله 
المعركة وفقدانها ... ومن ثّم اللحظة ال�شعيدة ... قدمت نف�شها له في النهاية! ... ويقود بنف�شه التقا�شيم 
اإل���ى بقعة حا�شمة ويفوز بالن�ش���ر وحده«]306[(. هذه التوليفة من الأفكار والعواطف المربكة والمتناق�شة 
ف���ي كثير من الأحيان دلي���ل اإ�شافي على موقع الأمير اأندريه على اأعتاب بع����س التجارب التحويلية المهمة 

التي �شتحدث في المعركة التي تلت ذلك.
وهكذا، في بداية المعركة و�شل اأندريه اإلى مرحلة تطوير م�شابهة لما حدث لبيالجيانيلوفا قبل عر�س 
عي���د العمال. و اأي�شًا قد تط���ورت بالفعل ب�شكل ملحوظ من حالتها الجاهلة والم�شطربة في بداية الرواية، 
عندما كانت »معتادة ... على قبول الأ�شياء على اأنها حتمية وتخ�شع لالأ�شياء دون �شوؤال«)18( ورّدها على 
�شم���اع كلم���ة »ا�شتراكي« فيما يتعلق بابنها اأول مرة هو«)التحديق( ف���ي رهبة �شامتة« )37(. وقد اأ�شبحت 
الآن تتعاط���ف م���ع عم���ل ابنها من اأجل الحرك���ة، وقد �شرعت ت�شير ف���ي طريق التنوي���ر؛ اإذ تعلمت القراءة 
ووج���دت حت���ى ال�شجاعة لتهريب الأدب الث���وري اإلى الم�شنع في اأثناء وجود ابنه���ا في ال�شجن. ومع ذلك، 
فاإنه���ا مثل الأمي���ر اأندريه، ل تزال منق�شمة وغي���ر مدركة لذاتها بالكامل. ففي �شبي���ل المثال، هي ل تزال 
تتم�ش���ك بالم�شيحي���ة وو�شائج الأ�شرة التي تجهد الحركة على حّلها والنق���الب عليها، ويوؤّكد كل و�شف لها 

ي�شبق الم�شهد الحامل للمعيار النق�شام الداخلي الذي يحكمها في هذا الوقت:
�َشَع���َرت باأن )الث���وار( قد اكت�شف���وا الم�شدر الحقيق���ي لالأ�شى الب�ش���ري وقبلت معظم 
عقائدهم. لكن في اأعماق جوفها لم تكن توؤمن باأنهم قادرون على مالحظة روعة الحياة، اأو 
جوا اأوراها... لهذا ال�شبب فقد  بالم�شي قدم���ًا بجميع العمال واإفهامهم اأبعاد النار التي اأجَّ
عّدت كل هوؤلء الأ�شخا�س الطيبين كاأولد لها، على الرغم من لحاهم ووجوههم الرا�شدة، 

التي كانت نحيلة جدًا ويعلوها الإرهاق. )118(
على الرغم من اأن المعارك التي يتقدم فيها اأندريه ونيلوفنا ترمز اإلى المثل العليا المتعار�شة تمامًا - 
المج���د الفردي من جهة، وقوة التفاني للبروليتاريا من ناحية اأخرى - فال تزال كال ال�شخ�شيتين في هذه 

المرحلة تمّر ب�شراعات ملحوظة واإن كانت اأزمات غير واعية بالهوية وال�شك بالذات.
وم���ع ذل���ك فاإن التوازي بين رواي���ة غوركي ورواية تول�شتوي معّقد بحقيقة اأنه ف���ي م�شهد حمل المعايير 
لغوركيفاإن بط���ل تول�شتوي الوحيد »اأندريه« يجري ا�شتبداله ب�شخ�شيتين: نيلوفا وابنها بافيل. وفي الواقع، 
وط���وال رواية الحرب وال�شالم، على الرغم من تنوع ال�شخ�شي���ات الموجودة في العمل ككل، فاإن تول�شتوي 
يمي���ل دائمًا اإل���ى التركيز على �شخ�شي���ة معينة لكل م�شه���د اأو حلقة، ويدخل في وعيها ف���ي الوقت الحالي 
ويعر����س العال���م من خ���الل منظورها، ويغو�س ف���ي تعقيدات عقل كائ���ن واحد وقلبه؛ ولق���د و�شف النقاد 
ال�شوفييت، وفقًا لروؤية �شيرني�شيف�شكي، ديناميكيات هذا الأنموذج الم�شغر النف�شي على اأنه جدلية الروح. 
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ي�ش���ّور تول�شتوي بحث الف���رد عن تحقيق ذاته؛ اأما من ناحية اأخرى، ف���اإن اهتمام غوركي الرئي�س هو بناء 
مجتم���ع جديد ون�شر الوع���ي الجتماعي المعّمم، وتاليًا ف���اإن الق�شية لديه نوع مختل���ف تمامًا من التحويل 
العلماني من ذلك الذي يثير اهتمام تول�شتوي، الذي ل يتحقق من خالل الب�شيرة ال�شخ�شية والنعزالية، 
اإنم���ا، م���ن خالل نقل منهج���ي للحقيقة ي�شبه النقل التب�شي���ري ما بين الموؤمنين من جه���ة وغير الموؤمنين 

ال�شابقين من جهة اأخرى.
له���ذا ال�شبب، يحتاج غوركي اإلى اأكث���ر من �شخ�شية واحدة ل�شتك�شاف جدلي���ة العفوية مقابل الوعي. 
وهك���ذا ف���ي حين يرى تول�شتوي اأن جدلية الروح المعقدة والمتحركة اإلى ما ل نهاية موجودة داخل كل عقل 
من���ا، لدى غوركي في رواي���ة الأم، فاإن العقل الب�ش���ري مب�شط ن�شبيًا، ويتم ت�شوي���ره )عندما يتم ت�شويره 
عل���ى الإطالق؛ ف���اإن اأع�شاء العدو البرجوازي يكاد ل يكون لهم وجوه، ناهيك عن عقولهم( وفقًا للمخطط 
الثنائ���ي الغائي للكت���اب باأكمله اإما »اأ�ش���ود« )م�شطرب وعفوي وخا�ش���ع( واإما »اأبي�س« )غي���ر مقيد وواٍع 
وث���وري( اأو - ف���ي اأكثرها تعقيدًا - بع�شها مجرد لون رمادي متو�شط ومحّدد )هذه هي حالة نيلوفنا طوال 
ج���زء كبير من العم���ل؛ اإذ لديها اإمكانات وهي في �شبيلها للو�شول اإلى الحقيقة المارك�شية، لكنها لم ت�شل 
بع���د اإلى وجهتها(. يعمل العقل الب�شري في رواية الحرب وال�شالم وفقًا لنظام غير قابل للك�شف لمعادلت 

النظام الأعلى المن�شوجة معًا في توازن دقيق؛ في حين اأعمال العقل في رواية الأم خّطية بحتة.
وط���وال معظم رواية الأم فاإن بافيل فال�شوف �شخ�شية ثابت���ة تمامًا. وهو نف�شه ُيتّم الرحلة من الأ�شود 
اإل���ى الأبي����س، من العفوي���ة اإلى الوعي، وذلك ف���ي وقت مبّكر جدًا م���ن الكتاب، وم���ن الآن ف�شاعدًا يكون 
حا�ش���رًا على اأن���ه »�شوء ثابت في الم�شافة« وترنو اإليه ال�شخ�شيات الأخرى، ول �شيما والدته –وهذا الأمر 
�شلي���ٌم ج���دًا اإلى درجة اأنه تم التخل����س من ح�شوره المادي في الن�شف الثاني م���ن الكتاب، بمجرد اأن تّم 
و�ش���ع حجر الأ�شا�س للهدف النامي ال���ذي يمّثله. يعّد بافيل نجمًا ثابتًا، ومر�ش���دًا لقارب والدته المتجول. 
وه���ذا النعكا�س في الت�شل�شل الهرمي لالأ�شرة هو جزء م���ن ر�شالة غوركي الثورية، وفي الوقت نف�شه تعليق 

م�شّفر على الميراث الأدبي باأكثر من طريقة.
وم���ع ذل���ك، ففي كل رواي���ة الأم، فاإن هناك لحظة واحدة يب���دو فيها اأن �شخ�شية بافي���ل تقترب ب�شكل 
خطير من هاوية التعقيد والديناميكية قبل اأن تنتهك نف�شها مرة واإلى الأبد - وتحدث هذه اللحظة، وب�شكل 
ملح���وظ، ب�شكل دقي���ق في مقدمة م�شهد حمل المعيار. وقد اأ�ش���ار روفو�شماثيو�شون اأي�شًا اإلى هذه اللحظة 
المثيرة لالهتمام، التي ين�شبها اإلى روؤية غوركي الموؤقتة - بعد وقت ق�شير من اإبطالها ل�شالح العتبارات 
الدعائية - في �شخ�شية بافيل: »زهّو بافيل و�شالبته وثباته على الهدف، مع اقتراحاتها بالت�شامي وجنون 
العظم���ة، هي نتائج متوّقع���ة يمكن التنبوؤ بها وفقًا ل�شخ�شيته وطريقة حيات���ه كما تم تقديمها.. لكن يخون 
غورك���ي الداعي���ة روؤيته المقِنع���ة«)169(. يحدث المقطع الدرام���ي )يمكن القول اإنه الحلق���ة الأكثر اإثارة 

لالهتمام في الكتاب، من حيث الم�شطلحات ال�شردية والنف�شية( على النحو التالي:
تكت�ش���ف نيلوفنا عن نية ابنها بحمل لفتة العمال ف���ي موكب عيد العمال م�شادفًة عندما ت�شمع اإخباره 
بخطط���ه ل�شا�شينكا، وه���ي رفيقة ثورية )ونب�س قلب بافي���ل، على الرغم من اأنه مل���زم باأخالقيات الزهد 



117العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

الث���وري لقمع م�شاعره(. حقيٌق اأن رد فعل نيلوفنا المذه���ل على هذا الخبر يعّد اأمرًا اإ�شكاليًا في المخطط 
الأيديولوجي للكتاب، اإذ عو�شًا عن ابتهاجها بهذه الفر�شة، فاإنها تعود اإلى الحمائية الأنانية والقلق المقيد 
م���ن و�شائج الأ�شرة )البالي���ة(: »اإذ انقب�س قلب الأم من الخوف. لم تدرك تمام���ًا ما كانوا يخو�شون فيه، 
لكنها توّج�شت باأن بع�س الأهوال العظيمة كانت في انتظارها«. )128(. ومع ذلك فاإن رّد فعل نيلوفنا هذا 

كان متوقعًا اإلى حد ما ويتوافق مع تطور �شخ�شيتها ال�شابقة.
وعل���ى العك����س من ذلك فاإن توبيخ بافي���ل القا�شي لوالدته كان مفاجاأة كامل���ة. وهذا الوقت الرائع منذ 
تحول���ه اإلى الق�شي���ة الثورية يفقده هدوءه المميز - وكم���ا يلمح �شديقه ناك�شودكابتوبي���خ - ي�شمح بمرارة 
ف���ي التاأثير المع���وق لحبه المتبادل الذي ل يمكن اإدراكه ل�شا�شينكا لتلوي���ن كلماته لأمه بالق�شوة الجارحة: 
»ينبغي اأن يجعلك هذا الأمر �شعيدة بدًل من اأن يجعلك بائ�شة... متى �شيكون لدينا اأمهات ير�شلن اأبنائهّن 
اإل���ى الموت بابت�شامة؟... هناك نوع من الحب يمنع الرجل من القيام بما يريد القيام به« )128-9(. وفي 
الحقيق���ة ف���اإن حبه ل�شا�شنكا هو ال���ذي يتدخل في عزمه، ولي�س حّب والدته بالنظ���ر اإليه؛ ربما كان الدافع 
وراء بطولت���ه الم�شللة، في الواق���ع، رغبته في تطهير نف�شه من تلك الم�شاعر الخا�شة المحظورة القديمة، 
لك���ن لأن���ه ل ي�شتطيع اأن يعترف بمثل هذه الحال���ة العاطفية المعقدة حتى لنف�ش���ه )و يبدو غوركي كموؤلف 
م�شاركًا في م�شروع مماثل من الإنكار والت�شامي: ا�شتراتيجياته ال�شردية تثبت التناق�شات في النقاط بدقة 
والتي �شقط فيها بافيل(، فاإنه يقع بدًل من ذلك في النمط ال�شهل من التنّمر، منتقدًا هدفًا يمكنه الو�شول 
اإلي���ه وت�ش���وره بالكامل: األ وهو والدته. وفي اأي حال فاإن خطاأه يتعم���ق اأكثر فاأكثر؛ اإذ يعترف اأن ت�شميمه 
عل���ى حم���ل الالفتة لم يول���د حتى من اإخال�س لرفاق���ه: »لي�س من اأجلهم، لكن من اأجل���ي« )129(. وهكذا 
ي�ش���اف اإل���ى ق�شوته وحبه غير المقبول عي���وب الأنانية والبطولة الم�شللة، والإخال����س للذات على ح�شاب 
الجماع���ة، وال�شعي اإلى المجد ال�شخ�شي حتى على ح�شاب ال�شبب )الذي يحتاج اأن يحرر بافيل ول يحب�س 

في ال�شجن( –التي هي الخطايا الأ�شا�شية للحركة العمالية.
يق���ّدم هذا الحدث لمحة عن رج���ل حقيقي ُمقِنع للحظة واحدة. ومن الجلّي اأن هناك لغزًا يكمن - 
لي����س فقط في اأ�شباب اندفاع بافي���ل، وهو و�شع ا�شتفزازي للغاية في ه���ذا الوقت الحا�شم في ال�شرد، 
لك���ن بالإ�شافة اإل���ى ذلك في معالجة غوركي ال�شردي���ة ل�شلوك بافيل الإ�شكالي، ال���ذي لم ُيقدم ب�شكل 
اأ�ش���رع مم���ا تم كتمه ومحوه ب�شكل اأ�شا�شي من اللوحة ال�شردية م���رة واحدة واإلى الأبد: اإذ اإن بافيل في 
م�شه���د العر�س الذي يلي���ه غير ملّوث بالخطاأ اأو حت���ى باأدنى الغمو�س. اإذا ُفح�ش���ت كلمات بافيل في 
ال�شي���اق المع���زول لهذا العمل وحده، فقد يمك���ن القول اإن هذا الحدث يعك����س النق�شام الأ�شا�شي بين 
الذات والجماعة التي يقّدمها العمل الواقعي ال�شتراكي لغوركي الذي ي�شعى اإلى حله )في الواقع �شيتم 
حله قريبًا من خالل طقو�س موكب عيد العمال(، وتاليًا، تحويل البطولة القديمة ذات الخدمة الذاتية 
ع���ن طريق مزيج من ال�شه���ادة والم�شاركة البطولية الجماعية اإلى البطول���ة جديدة الطراز للجماهير 
الكادح���ة. وم���ع ذلك فال ت���زال هذه الحجة غي���ر مر�شية في تف�شي���ر الدافع ل�شلوك بافي���ل التراجعي 
المفاج���ئ، بالتاأكي���د يمكن اأن يكون غوركي قد اأثار هذه النقط���ة بالفعالية نف�شها من خالل البالغة - 
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كم���ا تم و�شع هذه النقاط ف���ي كل منعطف اآخر في الكتاب - بدًل من المثال الفعلي للفظاظة والأنانية 
من جانب بطل العمل المثالي.

اإنن���ي اأرى اأن���ه ربما يك���ون الفهم الأكمل لهذا الح���دث غير المعهود معتمدًا عل���ى العتراف ب�شداه مع 
مقدم���ة لحمل اأندري���ه للمعيار في رواية الح���رب وال�شالم. وفي هذه القراءة لي����س تعط�س بافيل المفاجئ 
للمج���د هو ف���ي و�شط الحدث هنا، لكن بالأحرى، نقد ناك�شودكا ال�شاخر له���ذا التعط�س - ول �شيما المثال 
الوحي���د لل�شخرية ف���ي الرواية باأكملها - الذي يب���دو بمنزلة �شخرية �شديدة من التعط����س المماثل لالأمير 
اأندري���ه اإل���ى المجد: »يا ل���ك من بطل! اذهب وام�شح اأنف���ك!. . . كان عليك اأن تك���ون البطل الكبير لأمك! 
كل م���ا تري���ده من المغامرات ل ي�شتح���ق اأدنى جهد، اإذا كنت ت���وّد اأن تعرف ذل���ك!«)130(. يبدو اأن هذا 
الت���وازي بي���ن التطلعات البطولي���ة لبافيل والأمير اأندريه اأكث���ر احتماًل بالنظر اإلى اأوج���ه الت�شابه الأخرى 
م���ا بين ال�شخ�شيتين، مثل الب���رودة والتحّفظ والقدرة والرغبة في التفان���ي المخل�س لق�شية ما والوحدة 
الأ�شا�شية وال�شخ�شية المهيبة التي يجدها الآخرون ب�شكل مختلف ملهم اأو مخيف. ومع ذلك ُيعطى كل من 
ه���ذه ال�شفات تقييمًا مختلفًا من قبل كل م���ن الموؤلفين، في �شبيل المثال، لي�شت برودة اأندريه دلياًل فقط 
على الكرامة وال�شخ�شية الأخالقية العالية ونبذ كل الهتمامات ال�شخيفة والعابرة للمجتمع التي يحتقرها 
تول�شتوي، لكن اأي�شًا دلياًل على القيود الروحية. واأي�شًا فاإن برودة بافيل غام�شة، لكن بعبارات مختلفة: اإذ 
اإن���ه يمث���ل اإخال�شه الكامل لق�شية العمال والنقاء الروحي - تقريبًا القدا�شة - الذي يتطلبه الأمر. وكذلك 

ميله نحو البرودة العاطفية ول �شيما تجاه والدته.
وهك���ذا، بالنظر اإلى جمي���ع ال�شخ�شيات الثالث–الأمير اأندريه ونيلوف���ا و بافيل- فاإن مقدمة الم�شهد 
الحام����ل للمعايي����ر ت�شمل عدم تنا�شق اأو توّتر في ال�شخ�شية الت����ي تنتظر المزيد من التطوير وحل نوع 
م����ا م����ن الحدث الطق�شي القريب لمتابعت���ه. حالة بافيل هي الأكثر تطرف���ًا؛ اإذ تت�شمن المقدمة اآخر دليل 
على النق�شام الداخلي والعميق بل حتى الإن�شاني في �شخ�شيته. هذا الخطاأ الأخير هو العقبة الأخيرة في 
تط���وره. وبع���د ذلك ا�شت�شهد مجازيًا وترك الم�شهد. ل تتكرر لحظة التعقيد هذه فح�شب؛ لكن لم يتم حلها 
ق���ط باأي �شكل م���ن الأ�شكال، لكن باأكثر اأنواع العتذارات )وبعد ذلك »ابَتَع���د بابت�شامة، وكان �شعيدًا لكنه  
كان خجاًل«]131[(، ثم تاله تجنب في ال�شرد اأو فقدان الذاكرة. وبذلك عولج هذا الخطاأ في ال�شرد باأكثر 

الو�شائل الخرقاء: األ وهو الإغفال.

ب- حمل المعايير
لقد بينت اأن م�شاهد حمل المعايير لكل من روايتي الأم والحرب وال�شالم تبداأ بمقدمة تتميز بالنق�شام 
والتوت���ر والخ���وف والعواطف الهياج���ة وانعدام الأمن والإف���راط الغبي في الكبرياء. تت���وازن ال�شخ�شيات 
الرئي�ش���ة المعني���ة على عتبة تجرب���ة مهمة اأو طقو�س مرور من ن���وع ما )يرمز لها بحم���ل المعيار(، وتمثل 
ه���ذه العالم���ات الم�شوؤومة رمزًا ل�شتع���داد ال�شخ�شيات للح���دث الو�شيك. وفي اأي ح���ال فعلى الرغم من 
ه���ذه البداي���ات المت�شابهة، اإل اأنه ف���ي كل عمل يتطور ال�شرد وفقًا لمبادئ هيكلي���ة وجمالية مغايرة تمامًا، 
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م���ا يعك�س على نحو وا�شح الختالفات الكامنة بين العملي���ن ككل واأغرا�س وح�شا�شيات كل من موؤلفيهما. 
ففي حين يتعامل غوركي مع جميع الق�شايا ال�شائكة التي اأثيرت في المقدمة حتى الو�شول اإلى م�شهد حمل 
الَعَلم من خالل )لي�س ب�شكل حاذق( اكت�شاحهم على الفور تحت ال�شجادة ال�شردية. اأما نهج تول�شتوي فهو 

عك�س ذلك تمامًا: اإذ تزداد الموؤ�شرات المبكرة للخطاأ الفا�شح الو�شيك تعقيدًا مع تقدم ال�شرد.
وهك����ذا، فف����ي رواية الحرب وال�شالم، ي����زداد الت�شوي�س الم�شبق في مجل�س م����ا قبل الحرب فقط عندما 
تب����داأ المعركة فعليًا. وتتعّقد الأح����داث اأكثر فاأكثر من خالل ال�شباب في الوادي-ا�شتعارة ل�شباب الرتباك 
ال�شائ����د في اأذهان النا�����س، و�شباب الرفقة الرخوة التي هي كتلة الجي�س الم�شي����رة- الذي يخفي اأثر العدو 
وي�ش����وه جمي����ع المناطق المحيطة. يمكن روؤي����ة �شاللتين متنازعتين وحا�شرتين ف����ي الوقت عينه من ال�شرد 
ف����ي و�ش����ف تول�شتوي للمعركة: فمن ناحية هناك كثرة ال�شباب وح�شود م����ن الجنود »بقدر ما يتم تحريكهم 
وتحميلهم من قبل كتيبتهم َكَبّحاريقود �شفينته« )313(. وح�شود مرتبكة تهرب في كل التجاهات من الخطر 
المح����دق، »موج����ة من الهاربين ... و�شيل من الرجال«)324(. ومن ناحية اأخرى فهنالك تميز ال�شخ�شيات 
الب�شرية الفردية المتنافرة باأي حال من الأحوال مع التوفيق بين اأدوارهم المفتر�شة في الطقو�س الجماعية 
للمعرك����ة: اإذ اإن الأمي����ر اأندريه متردد ف����ي اأن يكون مجرد �شخ�س من »عدد هائل م����ن مجموعة كوتوزوف« 
)317( وبينم����ا يحلم كوت����وزوف بالمجد فاإنه وبمزاج مرير »ترتع�س �شفته العليا ب�شكل غير طبيعي«)321(. 
وي�ش����ل الأباط����رة الرو�س والنم�شاويون »كن�شي����م جديد اآٍت من الحقول ويهّب من ناف����ذة مفتوحة نحو غرفة 
م�شدودة«)321(. حتى ح�شان الإمبراطور الذي »يتحّمل ب�شبر الوخزات غير المبالية لعقب )الإمبراطور( 
الأي�ش����ر« )322(. يت�شابك هذان ال�شردان- الفو�شى الخانقة للجماهير والدقة والتنافر لالأفراد - وينقالن 
ر�شالة تول�شتوي اأن لكل امرئ �شخ�شيته الفريدة التي ل تتوافق باأي حال من الأحوال مع عمومية فئة معينة 
»الإمبراط����ور« اأو »الح�ش����ان« اأو »الم�شاعد«. وتوؤكد هذه ال�شخ�شية نف�شها على نحو ملحوظ، ب�شكل كوميدي 
وماأ�ش����اوي على حد �شواء، حتى في خ�شم تلك الحرب الأكثر عمومية التي تنتفي فيه ال�شخ�شية، التي تعمل 

على مبداأ يعار�س الفردّية: مبداأ الجماهير، والغوغائية–وهو المبداأ الذي يجعل القتل ممكنًا وُم�شادًا به.
وم���ن ناحي���ة اأخرى ففي رواي���ة الأم هناك معركة رمزية ولي�ش���ت معركة فعلية، وتاأثي���ر ال�شرد هو بناء 
التعميم���ات الأخالقي���ة بدًل من ك�شرها كما تفع���ل رواية تول�شتوي. في حين اأن تق�شي���م تول�شتوي هو نتيجة 
طبيعية للفردانية ومن ثم فهو جيد ومنت�شر، فاإن تق�شيم غوركي ل ينبغي اأن يكون موجودًا داخل المجموعة، 
لك���ن فقط بين الق���وة الجماعية والقوة الخارجية الخا�شعة لل�شرطة والجي����س )رمز ل�شلطة القي�شر وقوة 
الم�شطهدين القت�شاديين(. ونتيجة لذلك فاإن القيم الأخالقية لكل من الخير وال�شر م�شتقطبة على نحو 

وا�شح وب�شيط ومحّدد على نحو ل لب�س فيه. 
وف���ي الواقع يعمل ال�شباب والتفا�شي���ل الدقيقة على تعقيد وطم�س هذه الفئ���ات ال�شارمة في اأو�شاف 
تول�شت���وي )اإذ لي����س من الجلّي في ظل وجود ال�شباب من هو الع���دو واأين يوجد. وبمجرد العثور عليه يكون 
لدي���ه ِفرا�شة ب�شرية مذهلة(: وعلى النقي�س من ذلك فف���ي م�شهد غوركي يجتمع الم�شهد المكاني الرحب 

واأ�شعة ال�شم�س لإبقاء ال�شّر مح�شورًا بو�شوح وب�شكل مجهول.
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وم���ع ذلك ل يبداأ عيد العم���ال بيوم م�شم�س و�شاٍف؛ اإذ بدًل من ذلك يب���داأ الأمر بالغيوم، لكنه ي�شبح 
معت���دًل تدريجي���ًا مع ُم�شّي اليوم ووق���ت اقتراب موكب العمال. تع���ّد اأو�شاف الطق����س الم�شم�س على نحو 
متزاي���د ف���ي اليوم وال�شم���اء ال�شافية مو�شوعًا محّفزًا يتك���رر هنا مثلما هي الحال ف���ي المو�شوع المحّفز 

لتول�شتوي لل�شباب الخانق:
حافظ���ت ال�شم����س على ت�شلقه���ا لأعل���ى ال�شماءو�شّبت دفئها عل���ى الن�شارة المتموجة للي���وم الربيعي. 
وتباط���اأت حركة ال�شحاب، وخّفت ظالله���ا، واأ�شبحت �شّفافة اأكثر. وانزلَقت بلط���ف فوق ال�شوارع واأ�شطح 
المن���ازل، مظّللة النا�س ومطّه���رة البيوت، وما�شحة الغبار والأو�شاخ من المن���ازل، ومبّددة الملل من وجوه 

النا�س. وكل �شيء بدا اأكثر مرحًا. )161(
من الجلّي اأن ال�شفو التدريجي للطق�شيحمل دللة رمزية ومعّبرة عن اإمكان التجديد والإحياء والثورة. 
وفي الوقت نف�شه، يتم التراجع المدبب )لكن بوعي( ل�شتخدام تول�شتوي الرمزي البارز لل�شحب وال�شباب 

في م�شهده الحامل للمعيار وعواقبه.
ف���ي عم���ل غوركيي�شود الهدوء قبل العر�س، وذل���ك على عك�س ارتباك مجل�س ح���رب تول�شتوي. وحينما 
ت�ش���األ الأم عن ترتيب���ات الموكب، يجيبناك�ش���ودكا: »�شيتم مزج الأ�شياء للتحدث عما ت���م تحديده بالفعل« 
)158(. وط���وال العر����س، يت���م تحدي���د الت�شمي���م الثوري للعم���ال في الغالب ف���ي �شور الو�ش���وح العنيف 
والق���وة البدني���ة: للنا����س »وجوه مثل الفوؤو����س«؛ »لّوى ج�شده الطوي���ل والمرن في الح�شد مث���ل الم�شمار في 
الفلي���ن«)161(؛ »�شقطت كلم���ات فيزوف ويكوف ب�شدة عل���ى روؤو�س النا�س« )161(؛ ينج���ذب النا�س اإلى 
َفت اأغني���ة النا�س اأي�شًا  بافي���ل و»يتجمعون حول���ه مثل �شذرات من الف���ولذ حول مغناطي����س« )163(. ُو�شِ
م���ن حيث القوة الج�شدي���ة الغامرة: تمتزج اأ�شواتهم ب� »�شرخة محّركة لل���روح قادمة من األف حلق بموجة 
م���ن الفرح والقوة«)164(. تتغلب هذه الأغنية القوية عل���ى الحتجاجات المخيفة لالأفراد غير المنت�شبين 
)»�ش���اح النا�س وه���م يرك�شون، لك���ن �شيحاتهم اأغرقتها اأ�ش���وات الأغنية«]165[(، وه���ي تخو�س معركة 
رمزية مع ال�شافرة الثاقبة للم�شنع، وقد تغلبت عليها ال�شافرة موؤقتًا فح�شب »انفجرت ال�شافرة وابتلعت 
اأ�ش���وات النا����س باندفاع اأ�شود لل�شوت« ]163[(. وفي مكان اآخر و�ش���ف الأغنية باأنها »لهب ثابت« )165( 
و»ق���رن نحا�شي عظيم« )166(؛ ومن ثم فهي �ش���الح لتدمير العالم القديم بحد ذاته، لأنه »]يرن[... بقوة 
فظيع���ة« )165(؛»ويتعالى ب�شجاع���ة ل تقهر« )165( )العب���ارة الرو�شي���ة هي»zeleznoemuzestvo«وهي 
تعن���ي )»ال�شجاعة الحديدية«( - والأغنية نف�شها معدنية، مثل ِحَراب الجنود التي ت�شرب بع�شها بع�شًا(؛ 
و»تم�شح���كل �شيء اأمامها، وتطّهر الطري���ق اأمامها بالقوة المطلقة لتاأثيره���ا« )167(.تتميز �شورة �شارية 
العل���م التي تم تركيب المدرج الأحمر العمالي عليها باختراق قوي وو�شوح: »يوم�س طاقم طويل اأبي�س في 

مه ويخّبئه« )163(. الهواء، ومن ثم يغرق في الح�شدفُيَق�شِّ
تم�ش���ي �شور الو�شوح الق���وي والوا�شع جنبًا اإلى جنب مع المنظور الوا�شع لأو�شاف غوركي. وهكذا ل تتكون 
الح�ش���ود من فو�شى م���ن اأفراد متنوعين، مثل ح�شد تول�شتوي، لكن ككي���ان مرتب بحد ذاته، الذي يتفاعل 
ككائن ع�شوي عندما يتالم�س مع جدار الجنود: »فجاأة بدا اأن راأ�س الموكب قد ا�شطدم ب�شيء ما وتزعزع 
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الج�ش���د م���ن جديد بهدي���ر خائف«)167(. وبع���د هذا التالقي اأع���ادت الح�شود تجميع نف�شه���ا مرة اأخرى 
بو�ش���وح بال�شكل:»اأخ���ذت المظاهرة الآن �شكل اإ�شفين، بوجود بافيل في المقدم���ة، بينما تلوح راية العمال 
الحم���راء البّراقة فوق���ه«)168(. وبالنظر اإلى العدو فقد تم نزع �شخ�شيت���ه وعولمته: »وكان هنالك جدار 
رم���ادي من اأ�شخا����س مجهولي الهوية وكانوا كلهم على حد �ش���واء« )168( وكانت تهب منهم رياح جليدية 
باتج���اه اليوم الداف���ئ الم�شم�س. لي�س الجنود اأف���رادًا لكن لهم وجه جماعي غري���ب... وجه م�شوه محّطم 
بخط اأ�شفر قذر غير مت�شاو منقط باأعين متعددة الألوان )171(. هذه ال�شور الهند�شية القا�شية )خطوط 
واأ�شافي���ن( لال�شتباك بي���ن العمال والعدو )الجنود( تتناق�س ب�شكل �شارخ م���ع ال�شورة الملتوية والخ�شنة 
والفردي���ة وال�شخيف���ة لل�شراع بين الرو�س والعدو )الفرن�شيين( في عم���ل تول�شتوي كما �شاهده اأندريه من 
خ���الل �شباب محاولته الم�شلل���ة للبطولة قبل اإ�شابت���ه: ي�شاهد »�شخ�شية مدفعي ذي �شع���ر اأحمر بقبعته 
الم�شحوق���ة بو�ش���ع غريب وهو ي�شحب اأحد طرفي المم�شحة في حي���ن كان جندي فرن�شي ي�شّد في الطرف 
الآخ���ر. كان باإمكان���ه اأن يرى بو�شوح الوجوه الم�شطربة، لكن الغا�شب���ة، لهذين الرجلين. اللذين كان من 

الجلّي اأنهما فقدا الوعي تمامًا نحو ما كانا  يفعالنه« )325(.
ل يقت�شر عمال  الحرب وال�شالم و الأم على الظروف الطق�شية وعلى المفهوم المجرد والعام فح�شب؛ 
وفي كلتا الحالتين، فاإن حمل العلم هو طقو�س تحولية محددة ذات اإيحاءات دينية وا�شحة، واإن كانت غير 
تقليدي���ة. اإن حم���ل اأندريه للمعيار وجرحه الالح���ق يقودانه اإلى الوحي، األ وهو عي���د الغطا�س: يهبط على 

ظهره بهزة، وفي مكان الفو�شى ال�شغيرة في المعركة يجد فجاأة ال�شماء.
كانت ال�شماء با�شقة، على الرغم من اأنها لم تكن �شافية اإل اأنها كانت با�شقة على نحو ل يمكن تخّيله، 
بوج���ود الغيوم الرمادية التي تت�شلل ببطء عبرها. » يا له���ذا الجّو الهادئ والم�شالم والجليل... كيف جرى 
ول���م اأَر ه���ذه ال�شماء من قبل؟ وكم �شعادت���ي بالغة لأنني وجدتها في نهاية المط���اف! اأجل، كل �شيء زائل، 
وكّل �ش���يء زائف با�شتثناء هذه ال�شماوات غير المتناهية... ل �شيء له اأي قيمة في الدنيا با�شتثناء ال�شالم 

وال�شكينة. ال�شكر والحمد هلل!« )326(
وف���ي تجرب���ة هذا التجّلي، ف���اإن الأمير اأندريه وحده - وف���ي الواقع هو اأكثر عمق���ًا وانف�شاًل وحده عن 

المجتمع الب�شري من خالل هذا الوحي وذلك اأكثر من اأي وقت م�شى.
وم���ن ناحية اأخ���رى فاإن حمل بافيل لمعيار هو فردي وجماعي في الوقت عينه- لأنه على الرغم من اأنه 
يبقى بعناد في مقدمة الح�شد، فاإنه تتم م�شاركة العلم في وقت واحد مع العديد من الأيدي الأخرى: »رفع 
بافيل ذراعه والراية ترفرف؛ واأم�شكت ع�شرات الأيدي بالخ�شب الأبي�س الأمل�س ل�شقف العلم، وكان بينها 
ي���د الأم«)163-4(. هذه الطقو����س هي طقو�س �شلب الفرد فداء للكل: ا�شت�شهد بافيل وهو يحمل العلم في 
ي���ده، م���رددًا �شدى ا�شت�شهاد الم�شيح على ال�شليب، في حين اأن اأولئ���ك الذين يلم�شون القطب قد �شاركوا 
بنوع من طقو�س الم�شيحية العلمانية، وما يجمع اأوا�شر �شملهم من خالل اإيمانهم الجماعي بالحقيقة التي 
ل لب�س فيها. اإن بافيل هو ال�شهيد الأول، وهو الم�شيح العلماني، وفي الوقت نف�شه يتغذى على الذات ويندفع 
ذاتيًا؛ ومن بعده تفتح بوابات الفي�شان اأمام الجماهير، التي �شت�شب من خالل »الحمم البركانية الداكنة« )167(. 
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وه���ذا الت�شوي���ر الديني –على خالف ما انطوت عليه عقي���دة الإلحاد في الأعمال الالحق���ة للواقعية ال�شيوعية- 
موجود ب�شراحة وبكثرة في الن�س، على الرغم من اأن غوركي قد حاول عدم تحمل الم�شوؤولية عنه اإلى حد 
م���ا م���ن خالل ذكر هذا الأمر على ل�شان نيلوفا التي لم ت�شل بعد اإلى ذروة الكتمال العقائدي، وعلى ل�شان 
ناك�ش���ودكا الأق���ّل ذكرًا والعفوية اإلى حد ما. وهكذا، في �شبيل المثال، يتحدث ناك�شودكا عن قرب اقتنا�س 
»تاج الأ�ش���واك« للعمال )164(، وتحث نيلوفنا الم�شّككين على الن�شمام اإلى الق�شية بمقارنة ابنها بي�شوع 
الم�شيح: »ق�شيتهم ق�شية مقد�شة. فكر فقط - لن يكون هناك الم�شيح اأي�شًا اإذا لم يمت النا�س من اأجله« 
)166(. وبالتاأكي���د فاإن حلم نيلوفن���ا الغريب والمختلط بالكهنة والقيامة بع���د انتهاء العر�س )لزمة عيد 
الف�ش���ح »الم�شي���ح قام من بين الأموات...« ي�شب���ح مرتبطًا مبا�شرة مع لزمة اأغني���ة العمال( وبالمقارنة 

المبا�شرة ل�شت�شهاد ابنها "على" �شارية العلم مع ا�شت�شهاد الم�شيح على ال�شليب.
وتمامًا مثلما الدللت الدينية لطقو�س حمل المعيار التحويلي، متناق�شة في طبيعتها في كال العملين –التحّول 
الفردي لعيد الغطا�س مقابل التحول الجماهيري للم�شيحية- كذلك اأي�شًا يو�شف فعل حمل الالفتة بطرائق 
مختلف���ة. في رواية الحرب وال�شالم فاإن الَعَلم مث���ل ال�شباب اإذ هو ثقيل وم�شطهد: الأمير اأندريه »يكاد ل 
يقدر على تحمل المعيار الثقيل« ويم�شي »ي�شحبه الموظفون« )325(. وفي هذا العمل الأدبي فاإن الَعَلم هو 
رم���ز للقيم وال�شغوط المجتمعية، الذي قد اقترب من النج���اح في اإغواء وا�شتعباد الأمير اأندريه في بحثه 
ال���دوؤوب عن المعنى؛ األ وهو الن�شر وال�شرف والمعركة والبطولة والحليف والعدو - كل الأفكار التي يرمز 
اإليه���ا العلم – التي تبدو له فج���اأة الآن مجرد فئات ع�شوائية وفارغة. وهذا هو الدر�س الذي يتعلمه اأندريه 
م���ن ه���ذه المعركة؛ وتاليًا، فاإن الَعَلم هنا ه���و عبء ثقيل يجب اأن يلقيه جانبًا من اأج���ل اأن يكون م�شتنيرًا، 
ويرتف���ع بتفكي���ره اإلى اأعالي ال�شماء التي ل نهاية لها )وكما يالحظ وا�شيوك�س تثبت حالة التنوير هذه باأنها 
موؤقت���ة فح�ش���ب: ي�شعر اأندريه باأنه قد راأى �شيئًا مهمًا لكنه ي�شيء تف�شير التجربة، لأنه ي�شيء تف�شير اأف�شل 

حركاته )1978.73(.
وم����ن ناحية اأخ����رى، في رواية الأم ل يرتبط الَعَلم ب�روؤية العال����م القديمة والخانقة، لكن مع النظرة 
الجديدة والمتحّررة: وتاليًا فاإن الَعَلم لي�س ثقياًل، لكنه يو�شف با�شتمرار باأنه يرتفع �شامقًا في ال�شماء، 
كما لو اأنه توّثٌب بطبيعته، ويبدو اأنه ينه�س اأي�شًا باأولئك الذين يتطّلعون اإليه ويوؤمنون به: »ارتفعت راية 
الطبق����ة العامل����ة فوق الوجوه المرفوعة مث����ل طائر اأحمر �شخم« )163(. وبدًل م����ن اأن يكون عبئًا، فاإن 
لفت����ة العمال اأ�شبحت اأمرًا م�شاندًا، وا�شتن����دت نيلوفنا على ع�شا الالفتة المك�شورة وهي ت�شق طريقها 
اإل����ى المن����زل بعد اعتق����ال ابنها، ويبدو اأنه����ا ت�شتمّد راحة كبيرة وق����وة منها كما لو كانت م����ن اأثر بقايا 

مقد�شة.

ج. العاقبة
ي�شه���م اختالف ع���ام معين في النغمة بين الم�شهدين الحاملين للمعايي���ر في جزء كبير لي�س فقط في 
اختالف في البناء الخيالي للم�شاهد نف�شها، لكن اأي�شًا في النتائج المختلفة جدًا للم�شهدين. ويتجلى هذا 
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الفرق: في رواية الحرب وال�شالم، هنالك جانب من ال�شخرية في التحول الذي اأحدثته طقو�س حمل العلم، 
بينما في رواية الأم فاإن هناك غيابًا تامًا لل�شخرية.

تب���داأ معركة اأو�شتكرليتز، كما اأ�ش���رت �شابقًا، بالفو�شى الإ�شكالية للح�ش���ود ورغبة اأندريه في الرتفاع 
ف���وق الح�ش���ود من خالل بع�س الأعمال البطولي���ة. وفي الواقع تنتهي المعركة بارتف���اع اأندريه فوق الح�شد 
ع���ن طري���ق هذا العمل )تحّمل���ه للمعيار ال�شاقط والج���رح الالحق(؛ لكن، ومن المفارق���ات، فاإنه في هذه 
العملي���ة ت���م تغيير نظرته اإلى العالم برّمته، بحيث يواجه ارتفاعه لي�س على هذا النحو، لكن كتناق�س فيه. 
اإذ اإن���ه حينما يجد نابليون، معبوده ال�شابق، وعل���ى الرغم من كل الحتمالت، �شخ�شيًا بين القتلى وينقذه 
�شخ�شي���ًا، وي�شي���د به ل�شجاعته - وهو احتمال كان من �شاأنه اأن ير�شله في ال�شابق اإلى ن�شوة الفخر – فاإننا 

نرى اأن اأندريه غير متاأثر وغير مبال، ويخلد اإلى ال�شمت ردًا على ا�شتف�شارات نابليون حول �شحته:
ف���ي تلك اللحظة تهاوت اأمام ناظري���ه جميع التبجيالت التي كان يكّنها لنابليون، اإذ كم كان �شئياًل بطله 
بزهّوه ال�شخيف و�شعادته بالن�شر بالمقارنة مع ال�شماء الجليلة والبا�شقة والروؤوف التي قد اأب�شرها وفهمها، 
اإل���ى الدرج���ة التي اأبكمته في اإجابته نابليون عن �شوؤاله... وبينما كان يمعن النظر بعيني نابليون اأبحر الأمير 
اأندري���ه بخياله باأفكار عميقة كتفاهة الَعَظمة وتفاه���ة الحياة التي لي�س بو�شع امرئ اأن يدركها بالإ�شافة اإلى 

التفاهة العظيمة للموت، التي لي�س بو�شع امرئ في قيد الحياة اأن يفهمها اأو يفك طال�شمها. )340( 
وهكذا في تحول اأندريه هناك عر�س �شاخر لأفكار عدم المبالة والتفاخر- التي يجري تو�شيحها اأي�شًا 
م����ن خ����الل اللعب بال�شور اإلى الأعلى والأ�شفل طوال هذا المقطع- بدءًا من النزول اإلى الوادي حيث تجري 
المعركة، مرورًا بالق�شية التي �شقط فيها الجنود في المعركة التي ل تزال قائمة، وتنتهي بالغمو�س ال�شاخر 

في الت�شاوؤل الفوري لأندريه اأمام وجه ال�شماء و�شعوره بالعظمة اأمام اأعين رجل يفتر�س اأنه عظيم.
اأم���ا م���ن الناحية الأخرى فمن خالل م�شهد موكب عيد العمال في رواية الأم، كان هناك نفي لمثل هذه 
التقييم���ات الراأ�شية، التي ترتبط ب�شل�شلة هرمية الكني�شة الم�شيحية القائمة والنظام البرجوازي العالمي. 
ولأن المعرك���ة هنا هي في المقام الأول �شراع رمزي لك�شب موؤيدين جدد للق�شية الثورية، فاإن قلق غوركي 
لي�س مع من بقي منت�شبًا ومع من �شقط، لكن مع عدد الأ�شخا�س الذين تجمعوا و�شموا اأيديهم واأ�شواتهم 
في الأغنية وعدد الذين فّروا خوفًا. وهكذا فاإن ال�شور في م�شهد غوركي هي في المقام الأول اأفقية ولي�شت 
راأ�شي���ة: الحمم المنت�شرة و�شكل الوتد ال�شتيعابي والموج���ة الزاحفة و»الطائر المظلم ذو الأجنحة وا�شعة 
النت�ش���ار« )168(. بالإ�شاف���ة اإلى ا�شتخدام هذا الميل الت�شوري الأفق���ي فاإن هنالك العديد من العبارات 

وال�شور المختلفة في جميع اأنحاء م�شهد غوركي للتخل�س من الفئات الراأ�شية التقليدية الهرمية.
ف���ي �شبيل المث���ال، فاإن الحقيقة لي�شت مفهوم���ًا تجريديًا يقع في الأعلى وبعيدًاج���دًا مثل �شماء الأمير 
اأندريه النبيلة؛ بدًل من ذلك يجري اإ�شقاط الحقيقة اإلى م�شتوى النا�س، الذين يملكون الآلهة في نفو�شهم. 
تم التعبير عن هذه الفكرة جيدًا في تعليق نيلوفنا الب�شيط: »علّي اأن اأم�شي جنبًا اإلى جنب مع الحقيقة مرة 
واحدة قبل اأن اأموت!« )160(؛ اإن عبارة »اأم�شي جنبًا اإلى جنب مع الحقيقة« ت�شير اإلى قرب بدني اأكثر منه 

دًا– رفاق ي�شيرون مع بع�شهم بع�شًا– ومن ثم يوؤثر في تج�شيد الحقيقة. قربًا ُمجرَّ
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والنتيج���ة هي التاألي���ه العلماني لل�شعب واإلغاء الت�شل�شل الهرمي، وذلك م���ن خالل ال�شرد الغريب الذي 
يخبرن���ا ب���ه ناك�شودكا قبل ب���دء العر�س، عن كيف كان يريد عندما كان طف���اًل اأن يم�شك ال�شم�س في كوب 
ويدو�شها في الوحل. على الرغم من اأن محاولته باءت بالف�شل، اإل اأنه انتهى بال�شراخ واإخراج ل�شانه نحو 
ال�شم����س، الت���ي بدت كاأنها ذات �شعر اأحمر لأنها كانت ت�شبه »الحداد ذا الوجه الأحمر، ذا اللحية الحمراء 
... زمي���ل طيب القلب« )158( الذي عا�س عبر ال�ش���ارع. هذا التج�شيد الخ�شن وال�شائع لل�شم�س باعتبارها 
َكَحّداد ذي وجه اأحمر، وذي لحية حمراء، هو اأبعد ما يمكن عن تاأمل الأمير اأندريه المذهل في ال�شماوات 

الجليلة والوا�شعة والم�شاِلمة التي تعلوه.
ف���ي نهاي���ة المطاف فاإن اأكبر مفارقة في تحول الأمي���ر اأندريه هو اأنه لم يتحّول بعد كل هذا. اإذ تبددت 
الإمكانات الطق�شية لم�شهد حمل المعايير دون الوفاء بوعدها. اإذ لما فكر الأمير اأندريه في وقت �شابق في 
عواقب عمله البطولي، لم يتمكن من التو�شل اإلى ا�شتنتاجات، وحاول بالفعل تجاهل ال�شوؤال تمامًا:»ح�شنًا، 
وبع���د ذلك؟« ي�ش���األ ال�شوت الآخر مرة اأخرى ... اأجاب الأمير اأندري���ه بنف�شه: »ل اأعرف ما �شيحدث بعد 
ذلك، ل اأعرف، ول اأرغب في ذلك« )306(. وفي الواقع فالأن نتائج ماأثرته غير متوقعة كليًا: اإذ بعد بطولته 
وحال���ة التجّل���ي التي مّر بها فاإن اأندري���ه مري�س ومخذول وغير مبال وهذياني، وتخل���ت عنه الإن�شانية بكّل 
اأهدافه���ا، وهو مرمي في م�شت�شفى اإقليمي ق���ذر، وقد اأُ�شير اإليه باأنه مجرد »�شخ�س ع�شبي متوتر... غير 
قاب���ل لأن يتعاف���ى« )342(. وجد وا�شيولك تف�شيرًا له���ذه النتيجة المخيبة لالآمال ف���ي اإ�شرار اأندريه على 
فه���م »اإثارة الحياة في داخله م���ن حيث القوة والإرادة وال�شيط���رة« )1978.79(؛ وفي راأي وا�شيوليك فاإن 
ارتكا����س اأندريه اإلى ال�شك بع���د معركة اأو�شترليتز ناتج عن ا�شتنتاجه الخط���اأ باأن عدم فهم الحياة يعني 
»اأن���ه ل يوجد �شيء ينبغي معرفته« )1978.73(. و»)�شوء الفهم( هذا للحياة الجديدة التي بزغت داخله 
... قد جّفت ينابيعها«)1978.78(. ومع ذلك ففي الواقع فاإن ف�شل الطقو�س في هذا الحدث الخا�س لي�س 
فري���دًا؛ اإذ ب�ش���كل عام فاإن �شخ�شيات تول�شت���وي ل تتحول اأبدًا ب�شكل كامل، على الرغ���م من اأنها قد تنمو 
وتتغي���ر داخل بع�س الح���دود المو�شوفة؛ اأي اإن �شخ�شياته م�شتقرة ومعق���دة للغاية بحيث ل ت�شمح باإعادة 
التنظيم الجذري. فالتغييرات الملحوظة تكون نتيجة لعملية تدريجية للن�شج اأكثر منها اأي تحول طق�شي.

وم���ن ناحي���ة اأخرى، فاإن �شخ�شيات غوركي في رواية الأم، تخطيطي���ة اإلى حد كبير و�شخو�شها �شحلة 
ومر�شوم���ة ب�شكل �شطحي: اإذ اإنها تب���دو كاأيقونات ثنائية الأبعاد بدًل من �شور ثالثية الأبعاد. ومن ثم فهي 
اأكث���ر مرون���ة وقابلية لأن يتم التالع���ب بها من �شخ�شيات تول�شت���وي )من ِقَبل الدعاي���ة ال�شيا�شية وح�شب 
الق�ش���د التاأليف���ي(. ونتيجة لذلك، ف���اإن التحول الكامل لل�شخ�شية - �شواء عن طري���ق الطقو�س اأو و�شائل 
ال�ش���رد الأخ���رى - اأم���ر ممكن تمامًا، ويحدث حقًا ف���ي حالت كل من بافيل ووالدت���ه. على الرغم من هذا 
التميي���ز الحا�ش���م في الم�شائر النهائي���ة ل�شخ�شيات تول�شتوي وغوركي اإّل اأن رواي���ة الأم تحاكي النك�شار 
م���ا بعد البطول���ي لأندريه وذلك لفترة ق�شيرة بعد انتهاء موكب عيد العم���ال، ربما عن طريق التعليق على 
الم�شهد في رواية  الحرب وال�شالم: اإذ اإن نيلوفا �شعيفة ومرهقة؛ وترنو من النافذة »تبحث بال معنى عن 
�شيء ما« )178(. و�شارية العلم مك�شورة اإلى ق�شمين. وبالمثل »كان اليوم م�شطورًا اإلى ن�شفين –فقد كان 
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هن���اك معنى للن�ش���ف الأول، لكن لم يبَق اأي معنى في الن�شف الثاني، وكان���ت تواجه فراغًا كئيبًا، ما اأثار 
ال�ش���وؤال: ماذا اأفعل الآن؟«)178(. م���ن المحتمل اأن يكون هذا �شدًى مبا�ش���رًا وم�شطربًا برفق ل�شتعالم 
الأمي���ر اأن���دروز المتلعث���م )»ح�شن���ًا، وم���اذا بعد ذلك؟«(. وع���الوة على ذل���ك، فيمكن ق���راءة ال�شتطراد 
المو�شيق���ي والغريب لتذّك���ر نيلوفنا لقارب �شغير فارغ مهجور في منت�شف بركة �شوداء )ات�شح اأن القارب 
ق���د ت���م التخلي عنه عندما اأغرق من فيه نف�شه اإذ كانت »امراأة فتّي���ة ذات �شعر اأ�شود جامح على اأّنه تعليق 
عل���ى محنة اأندريه الرزينة بع���د معركة اأو�شترليتز. في الإ�شدارات الأولى لرواي���ة الأم، كان هذا الرتباط 
اأق���وى، حيث تق���ارن نيلوفنا نف�شها بالقارب، الذي ُيقارن بدوره ب� »تابوت ينتظر مّيته« )1938، 245(: هذه 
التنقيح���ات تترك اأي�شًا الرتب���اط الواقعي للقارب المهج���ور لفكرة النتحار اأكثر �شبابي���ة بكثير، ونتيجة 

لذلك فاإن لهذه ال�شورة قوة رمزية اأكثر.
اإنما، في اأعقاب موكب عيد العمال كما في اأي مكان اآخر. تاأخذ رواية الأم �شورًا مزعجة ومثيرة لرواية 
الح���رب وال�شالم وتب�ّشطها وتعيد حّلها واإ�شالحها. واإل���ى الآن فتكاد لم تعاِن نيلوفنا من خراب م�شابه لما 
ح���دث مع اأندريه، وذل���ك عندما و�شلت اإلى اإدراك مبهج للهدف الذي م���ن اأجله حدث كل ما تّم: من الآن 
ف�شاع���دًا، �شتكون ق�شيتها هي الق�شية الثوري���ة. وقد دفعها العر�س بالفعل اإلى العثور على مبتغاها واإلقاء 
اأول خط���اب �شيا�ش���ي لها. وهي الآن قد تجاوزت مخاوفها المقيدة، وه���ي م�شتعدة لتقديم ما يلزم للق�شية 
م���ن دون اأي تحفظ. في الن�شخة الإنجليزية الأ�شلية للكت���اب، عبرت عن هذا ال�شتعداد في الم�شطلحات 
المجازي���ة التالي���ة: »م���ا الذي اأعي����س من اأجله اإن ل���م يكن لهذا ال�شب���ب؟... تنمو ال�شج���رة وتعطي الظل، 
وتنق�ش���م اإل���ى الخ�شب، وُتدّف���ئ النا�س. اإذ حتى مجرد �شج���رة غبية ت�شاعد في الحي���اة، في حين ما الذي 
اأفعل���ه اأن���ا كاإن�شان«)1938، 248(. وقد ظه���رت حما�شتها الثورية المتنامية بعب���ارات مماثلة: »اإنها ال�شنة 
الخام�شة التي اأعي�س فيها الآن اإلى جانب الخ�شب. لقد ذاب قلبي وبداأ يحترق«)1938. 248(. بالنظر اإلى 
ه���ذه التعابي���ر، فربما يكون من المهم اأن الحلقة القادمة من تجدي���د الأمير اأندريه �شتاأتي لحقًا في رواية 
الح���رب وال�شالم في �شكل حب���ه لناتال، و�شوف ينعك�س ب�شكل رمزي في التجدي���د الربيعي ل�شجرة البلوط 
القديم���ة في الغابة. وبعبارة اأخرى ربما يكون اختيار نيلوفنا لل�شج���رة كمجاٍز لتحولها، مرة اأخرى، اإ�شارة 
اإلى رواية الحرب وال�شالم. في اأي حال، بينما ينبعث بلوط اأندريه اإلى الحياة كمخلوق من الجمال والن�شغ 
المتدف���ق )ما يعني ال�شباب والحّب و�شر الحياة نف�شها(، تجد �شجرة نيلوفنا قيمتها في موتها )ال�شهادة( 

وفي فائدتها )خدمة الق�شية(.
على الرغم من اأنه، في هذه الأثناء، كانت نتيجة معركة اأو�شتيليتز هي عزل الأمير اأندريه عن الب�شرية 
جمعاء – الغتراب عن كل من الحياة والموت، والغتراب الم�شاحب للج�شد من الروح. وعلى العك�س من 
ذلك، ونتيجة لحدث موكب عيد العمال تمت معرفة نيلوفنا الدقيقة بالق�شية الثورية والج�شد والروح، اإلى 
الحد الذي ي�شعدها اأن تقّدم لفم الق�شية الجائع اإما الُخَطب واإما الج�شد، اأيا كان ما قد تحتاجه. اإن نتائج 
الطقو����س الحاملة للمعايير التحويلية ف���ي العملين متناق�شة بال�شبط. ومن المثي���ر لالهتمام التكهن اإلى 
اأي م���دى تع���ّد هذه المعار�شة المبا�شرة تعليقًا واعيًا على رواية الح���رب وال�شالم من جانب غوركي. وربما 
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توّفر المقاطع المذكورة اأعاله بع�س الأدلة. وبالطبع في تنقيحات غوركي لكتابه اأجرى اخت�شارات وا�شعة 
النط���اق، وتاليًا ل يمك���ن ا�شتخال�س ا�شتنتاجات مح���ددة: وكيفما كان، ربما يكون م���ن الوا�شح اأنه اختار 
اإزال���ة تل���ك المقاطع على وجه التحديد التي يبدو اأنها تعّلق على اأعقاب م�شهد َحْمل العلم في رواية الحرب 

وال�شالم.
يب���دو الأم���ر كما لو اأن عمل تول�شتوي قد كان في الأ�شل دافع���ًا لتكوين عمل غوركي، لكن في وقت لحق 
اتخذت رواية الأم �شكلها الخا�س، ويمكن تحريرها من م�شادرها - مثل اآثار ر�شم الفحم في اللوحة التي 
حجب���ت بعد ذل���ك بطبقات من اللون. ربما رواي���ة الأم ككل، في الأ�شا�س، مثل كت���اب عن ان�شباط غوركي 
الأدبي تجاه تول�شتوي و�شراع غوركي لت�شكيل هويته الفنية الخا�شة كما هو حول الن�شباط ال�شيا�شي لالأم 
تج���اه ابنه���ا والو�شول التدريجي المماثل اإلى هوية م�شتقلة. ووفقًا له���ذا التف�شير، فاإن الأم لبافيل هي مثل 
رواية الأم لتول�شتوي. وبعبارات اأخرى فاإن الن�شباط الأدبي لغوركي لتول�شتوي-الأب م�شّفر في الكتاب في 
مث���ل ان�شباط نيلوفنا ال�شيا�شي لبافيل البن )يقّدم اأي�شًا الن�س الفرعي الديني لبافيل وت�شبيهه بالم�شيح 

هذا الرتباط بين اأدوار بافيل وتول�شتوي، بالنظر اإلى �شورة ومكانة تول�شتوي �شبه الإلهية(.
اإذا كان الت�شبيه الذي قّدمته �شالحًا، فيمكن عندئٍذ روؤية العديد من الجوانب المميزة والرائعة لرواية 
الأم م���ن منظ���ور جدي���د. ففي �شبيل المث���ال، اإن انعكا�س الت�شل�ش���ل الهرمي لالأجيال ف���ي الكتاب له معنى 
اآخ���ر مخفي، الذي يعبر بمهارة عن حاجة غوركي القوية اإل���ى محاكاة تول�شتوي وقمعه في وعيه الإبداعي. 
وبالمث���ل، قد تنبع مواقف بافيل الإ�شكالية في مقدمة م�شهد حمل المعايير من اإح�شا�س غوركي المتناق�س 
م���ن المفارقات المتناق�شة المتاأ�شلة في �شخ�شية وتعبيرات تول�شتوي. وعالوة على ذلك، قد تكون اأ�شباب 
غياب بافيل في الجزء الثاني من الكتاب اأكثر ت�شوي�شًا مما يوحي به التف�شير الب�شيط لال�شت�شهاد المجازي: 
وبه���ذه الطريق���ة يعمل غوركي على نحو واقع���ي على اإبعاد تول�شتوي- وهذا تاأثي���ر اإنتاج القلق للكاتب - من 

الأدب الرو�شي المعا�شر.
وفي هذه القراءة فاإن موكب عيد العمال، وهو ياأتي في الوقت الذي يتم فيه التوثيق في منت�شف العمل 
تمام���ًا، ويمثل اللحظة الت���ي اأدركت فيها نيلوفا حقًا ذاتها- من خالل نقل المعيار الأحمر للعمال من البن 
اإلى الأم، على الرغم اأنه مهترئ ومك�شور-، ويمثل اأي�شًا اللحظة التي يغادر فيها معلم غوركي، موؤلف كتاب 
رواي���ة الحرب وال�شالم، الم�شهد، ويمّثل م�شتوى الرابطة الأدبية الت���ي ينتميان اإليها. وهو ينتقل بين اأيدي 
الكّت���اب الأ�شغر �شنًا. وتم تحقيق تحول طق�ش���ي اأكثر قوة واأ�شالة من ن�ّس الأم فح�شب اأي من العفوية اإلى 

الوعي: اأي النقل الثوري لل�شوت الأدبي. ◘
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كنت عام 2018 في زيارة اإلى جمهورية با�شكوردو�شتان المن�شوية تحت لواء التحاد الرو�شي لالحتفال 
بعلم من الأعالم الوطنية الرو�شية، وقدر لي في تلك الزيارة اأن األتقي بالكاتب الرو�شي يوري ميخائلوفيت�س 
بولياكوف، ع�شو المجل�س الثقافي الأعلى في التحاد الرو�شي، و�شاحب العديد من الروايات، والأهم من 
ذلك كله )في ما يتعلق بمو�شوعنا( اأنه رئي�س تحرير جريدة »ال�شحيفة الأدبية« )ليتيراتورنايا غازيتا(.

 �ش���درت ه���ذه ال�شحيفة اأول مرة ف���ي 22 ني�شان من ع���ام 1929 بمبادرة من مك�شي���م غوركي، وكان  
ال�شعار المميز لها منذ التاأ�شي�س مكونًا من �شورتين رمزيتين لالأديبين الرو�شيين بو�شكين وغوركي، كاأنها 
بذل���ك تتاب���ع تقليد »ال�شحيفة الأدبية« التي اأ�ش�شها األك�شندر بو�شكي���ن عام 1830 )الكالم هنا لفولفغانغ 
كازاك(. غي���ر اأن ال�شحيف���ة حتى عام 1990 لم تاأت على ذك���ر اأي �شلة لها بالإ�شدار الذي حمل العنوان 

نف�شه في القرن التا�شع ع�شر، وظل العاملون على اإ�شدارها ي�شيرون اإلى اأنها تاأ�ش�شت عام 1929.

�سبع اأ�ساطير عن غوركي
�سديق لينين، �سحية �ستالين، المدافع عن الفالحين،
موؤ�س�س الواقعية ال�ستراكية، وغير ذلك من اأ�ساطير

•ترجمة واإعداد: عياد عيد

دد
لع

ة ا
سي

خ�
�س

مترجم �سوري. •



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 128

�شدر عام 1990، »قانون الطباعة« الجديد، واختفى من �شعار ال�شحيفة الأدبية راأ�س مك�شيم غوركي، 
وبات���ت هيئة تحريرها ت�شير اإل���ى اأن عام التاأ�شي�س هو 1830، ثم تحولت ال�شحيفة عام 1997 اإلى موؤ�ش�شة 

م�شاهمة مفتوحة، وتولى عام 2001 رئا�شة تحريرها الكاتب يوري بولياكوف.

 عودة الراأ�س
ل���م يكن اختف���اء راأ�س غوركي من �شعار ال�شحيفة بفعل ال�شحر، بل ج���اء على خلفية التحولت الكبرى 
الت���ي حدث���ت في بالد الرو����س عقب انهيار التح���اد ال�شوفييتي، نظام���ًا و�شكاًل من اأ�ش���كال الحياة، وقيمًا 
واأحكام���ًا اجتماعي���ة و�شيا�شية واقت�شادية، واأدبية اأي�شًا، وقد ولد ذل���ك النهيار فعاًل حثيثًا لفهم ما حدث 
ويح���دث، وتق�ش���ي اأ�شبابه، فاأخ�شع كل �ش���يء للدرا�شة واإعادة القراءة، بل اإل���ى المحاكمة، ومن بين ذلك 

موقع مك�شيم غوركي في التاريخ الأدبي الرو�شي، ودوره الملتب�س في الحركة الأدبية. 
تترافق التغيرات الكبرى باآلم كبيرة، وغالبًا ما تاأتي الأحكام على التاريخ انفعالية، وفيها كثير من 
التجني والمغالة، ول ي�شتطيع �شوى قلة قليلة من الحكماء تقدير الأمور بميزان العقل، لكن حتى هوؤلء 
ل يتاح لهم اإ�شماع �شوتهم حينما يعلو ال�شجيج، وي�شطرون عادة اإلى انتظار الهدوء الذي يلي العا�شفة كي 

يقدموا خال�شة المنطق والتقويم الأقرب اإلى المو�شوعية.
كانت حمى نقا�شات و�شراعات كبيرة تجتاح البالد في الت�شعينيات، ولم تبداأ براعم ال�شكل الجتماعي 
الجدي���د ف���ي رو�شيا تتفتح اإل مع بداية الألفية الثالثة، فبردت الروؤو�س وتراجع تاأثير النفعالت، ومع ت�شنم 

الكاتب بولياكوف مقاليد اإدارة التحرير طرحت من جديد م�شاألة راأ�س غوركي.
يق���ول الكات���ب بولياكوف في ذلك اللق���اء الذي جمعنا في مدينة اأوفا اإنهم ق���رروا في هيئة التحرير اأن 
يطرح���وا الم�شاألة على القراء ل�شتفتاء اآرائهم، وكان���ت النتيجة هي اأن اأغلبية القراء كانت  مع عودة راأ�س 

غوركي اإلى �شعار ال�شحيفة.
 اإنما، من يظن اأن الديمقراطية وحدها تكفي، واأن راأي الجماهير العري�شة هو الحا�شم، مخطئ.

 خ���اف اأع�شاء هيئ���ة التحرير اأن تثير عودة الراأ�س غ�شب اأ�شحاب الجري���دة، فالمال في اأيدي هوؤلء، 
ومن غيرهم لن تقوم لل�شحيفة قائمة، وقرروا التريث في اأمر العودة. 

طال���ت العودة اإلى اأن دعا الممول الأكبر الكاتب بولياكوف اإلى زيارته في بيته الريفي، وفي ذلك اللقاء 
قال الممول الأكبر: 

- نعلم اأن عيد ميالدك �شيحل قريبًا، و�شنقدم لك هدية مكافاأة على جهودك في رئا�شة التحرير، فما 
راأيك اأن تكون الهدية �شاعة من ال�شاعات الحديثة التي تت�شل بالأقمار ال�شطناعية وتت�شم بمزايا خارقة؟
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و�شرع الممول يعدد المزايا الخارقة، لكن يوري بولياكوف اأجابه بعد اأن اأنهى حديثه:
- ل اأريد ال�شاعة، بل اأريد �شيئًا اآخر.

اأتخيل اأن الممول قد ده�س من هذا الجواب، فهل ثمة ما هو اأثمن من ال�شاعة؟!!
- ماذا تريد؟

- اأريد اأن تهديني راأ�س غوركي، وت�شمح باإعادته اإلى �شعار الجريدة.
!!!!...-

ربما �شرب الممول كفًا بكف عجبًا )لم يذكر لي بولياكوف ذلك، لكنني اأتخيله(.
 فكل من يظن اأن راأ�س غوركي يعني الكثير لجميع اأ�شحاب المال مخطئ.

ق���ال الممول: - لك ذلك.. وما دمت تريد راأ�س غورك���ي هدية في عيد ميالدك فليكن لك راأ�س غوركي 
هدية عو�شًا عن ال�شاعة الخارقة الحديثة.

وهكذا عاد الراأ�س اإلى �شعار الجريدة عام 2004.

اأ�سطورة الكاتب الأ�سطوري
ال�شم: مك�شيم غوركي )األك�شي بي�شكوف(

تاريخ الولدة: 29 اآذار 1868.
تاريخ الوفاة: 18 حزيران 1936.

مكان الولدة: نيجيني نوفغورود – رو�شيا.
الطول 193 �شم.

ي���رى بع�شه���م اأن األك�شي بي�شك���وف ال�شهير بمك�شيم غورك���ي �شخ�شية مقد�شة ف���ي الأدبين الرو�شي 
وال�شوفييتي، ل �شيما اأنه ر�شح خم�س مرات لنيل جائزة نوبل، وكان الكاتب ال�شوفييتي الأكثر ن�شرًا طوال 

قيام التحاد ال�شوفييتي، ويعد اإلى جانب بو�شكين وتول�شتوي المبدع الأ�شا�شي للفن الأدبي الوطني.
كان وال���ده نجارًا، وعمل ف���ي اأواخر حياته مديرًا لمكت���ب �شفن، اأما والدته فارف���ارا فا�شيليفنا فتوفت 
بال�ش���ل، فحلت الجدة اأكولينا اإيفانوفنا لدى األك�شي بي�شكوف ال�شغير محل الوالدين. اأ�شطر منذ الحادية 
ع�شرة من عمره اإلى العمل، فكان مك�شيم غوركي �شبيًا يو�شل طلبات الزبن في اأحد المحاّل، وعامل بوفيه 
عل���ى �شفين���ة، وم�شاعد فران، ورا�شم اأيقونات، وق���د انعك�شت �شيرته الذاتية ف���ي رواياته »الطفولة« و»بين 

النا�س« و»جامعاتي«.
 1 - �سنوات ال�سباب

عم���ل غورك���ي حار�شًا في م�شلح���ة �شكة الحديد بعد ف�شله ف���ي النت�شاب اإلى جامعة ق���ازان، واعتقاله 
ل�شلت���ه باإحدى الحلقات المارك�شية، ثم انطلق حينما بلغ ال�شنة الثالثة والع�شرين من عمره في رحلة جاب 
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فيها البالد، وا�شتطاع اأن ي�شل �شيرًا على الأقدام اإلى القوقاز. راح مك�شيم غوركي في تلك الرحلة تحديدًا 
ي�شجل باإيجاز اأفكاره التي تحولت فيما بعد اإلى اأ�شا�س موؤلفاته.

وبالمنا�شبة فاإن اأولى ق�ش�س مك�شيم غوركي قد بداأت ت�شدر في ذلك الوقت تقريبًا.
�شاف���ر األك�شي بي�شك���وف، الذي تبنى ا�شمًا م�شتعارًا هو مك�شيم غوركي اإلى الوليات المتحدة الأمريكية 
بعد اأن �شار اأديبًا معروفًا، ثم انتقل للعي�س في اإيطاليا، لكن رحيله ذلك لم يكن قط لم�شكالت مع ال�شلطات 
كم���ا ت���روج بع�س الم�شادر اأحيانًا، بل لتب���دلت في حياته الأ�شرية الخا�شة، غير اأن���ه ا�شتمر خارج البالد 
اأي�ش���ًا ف���ي اإ�شدار كتب ذات توجه ثوري. عاد غوركي اإلى رو�شيا ع���ام 1913، وقطن في �شانت بطر�شبورغ، 

وراح يعمل لح�شاب دور ن�شر مختلفة.
المثي���ر للف�ش���ول هو اأن موقف غوركي من ث���ورة اأكتوبر كان متحفظًا بما في���ه الكفاية، على الرغم من 
وجهات نظره المارك�شية كلها، وقد غادر البالد بعد الحرب الأهلية لن�شوب خالفات مع ال�شلطة الجديدة، 

لكنه عاد نهائيًا اإليها عام 1932.
كان���ت اأولى ق�ش����س مك�شيم غوركي هي ق�شته ال�شهي���رة »ماكار ت�شودرا«، الت���ي �شدرت عام 1892، 
اأم���ا ما جل���ب اإليه ال�شهرة فمجلداه المعنونان ب�»خواطر وق�ش�س«، وقد بدا لفتًا اأن عدد الن�شخ المطبوعة 
م���ن هذي���ن المجلدين ق���د فاق بثالث مرات الرق���م المعتاد في تل���ك الأعوام، وكانت الأ�شه���ر بين اأعماله 
ف���ي تلك الفترة ق�شة »العج���وز اإيزيرغيل«، و»النا�س ال�شابقون«، و»ت�شيلكا����س«، و»�شت وع�شرون وواحدة«، 
كذل���ك ملحم���ة »اأن�شودة عن ال�شقر«. اأولى مك�شي���م غوركي اأدب الأطفال كثيرًا م���ن الوقت، فكتب �شل�شلة 
م���ن الحكايات مثل »ال���دوري ال�شغي���ر«، و»ال�شماور«، و»حكايات ع���ن اإيطاليا«، واأ�ش���در اأول مجلة اأطفال 

متخ�ش�شة في التحاد ال�شوفييتي، ونظم الحتفالت لالأطفال من الأ�شر الفقيرة.
تحظ���ى م�شرحيات مك�شيم غوركي  »الح�شي����س« و»برجوازيون �شغار«، و»اإيغور بوليت�شوف واآخرون«)1(  
باأهمي���ة كبي���رة، فهي ت�شاعد في فه���م خ�شو�شية اإب���داع الكاتب، وتك�ش���ف عن موهبته ككات���ب م�شرحي، 
وتبي���ن كيف يفهم الحياة المحيطة به. كذلك حملت رواياته »طفولت���ي«، و»بين النا�س« و»الأم« و»ق�شية اآل 
اأرتامون���وف« قيم���ة اأدبية كبيرة، اأما اآخر عمل اأنج���زه فكان الرواية الملحمية »حي���اة كليم �شامغين«، التي 
تحمل عنوانًا ثانيًا هو »اأربعون عامًا«، وقد ظل الكاتب يعمل على هذا المخطوط طوال اأحد ع�شرعامًا، ومع 

ذلك لم يت�شنَّ له اإنجازه.
عمل مك�شيم غوركي بعد عودته اإلى الوطن عام 1932 على اإ�شدار ال�شحف والمجالت، واأ�ش�س �شال�شل 
كت���ب عن »تاري���خ المعامل والم�شانع«، و»مكتبة ال�شاع���ر«، و»تاريخ الحرب الأهلية«، ونظ���م الموؤتمر الأول 
لعم���وم الكت���اب ال�شوفييت. وبعد موت ابنه المفاجئ انك�شر، ث���م اأ�شيب في اإحدى زياراته قبر ابنه مك�شيم 
بنزلة برد �شديدة، وعانى ثالثة اأ�شابيع متتالية من الحمى، اأدت اإلى وفاته في 18 حزيران من عام 1936. 

1(   اعتمدن���ا هن���ا العناوي���ن مثلما وردت في ترجمة الأ�شتاذ �شهيل اأيوب لأعمال غوركي المخت���ارة ال�شادرة في �شتة مجلدات عن دار رادوغا 
في اأواخر الثمانينيات من القرن الما�شي.
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اأح���رق جثمان مك�شي���م غوركي ووري رماده في جدار الكرملين، لكن دماغ���ه ا�شتوؤ�شل قبل ذلك و�شلم اإلى 
معهد الدرا�شات العلمية لدرا�شته لحقًا.

 منظر عام لل�ساحة الحمراء في جنازة مك�سيم غوركي. ت�سوير اإيمانويل يفزيريخين عام 1936.

اأثي���رت بع���د ذلك، مرات ع���دة، م�شاألة اأن الكات���ب الأ�شطوري وابنه ق���د �شمما، واتهم به���ذه الجريمة 
القومي�ش���ار هينري���ك ياغودا ع�شي���ق زوجة مك�شيم ب�شك���وف )ابن غوركي(، كذلك طال���ت التهامات ليف 

تروت�شكي، بل حتى جوزيف �شتالين. 

غوركي كاتب رو�سي
ن�شاأت الأ�شاطير عن غوركي بمالمحها الرئي�شة منذ ما قبل الثورة ال�شتراكية عام 1916، وت�شلبت في 
الفترة ال�شوفييتية، ثم راحت تتحطم تحت �شربات نقد المن�شقين )في ال�شتينيات( واأن�شار البيري�شترويكا 
)ف���ي نهاية الثمانينيات( حت���ى طم�شت قامة الكاتب الحقيقية، وما عاد ف���ي الإمكان تبين مالمحها تحت 
طبق���ات التقدي�س والتدني����س التي تناق�س اإحداها الأخرى، ولما اأف�شح���ت لبولياكوف،  في لقائنا الم�شار 
اإلي���ه اأعاله عم���ا اأعرفه من حقائق م�شتجدة عن غوركي، والتي جعلتن���ي اأ�شتغرب اإلحاحه على اإعادة راأ�س 

الكاتب اإلى �شعار الجريدة الأدبية، قال لي:
- كل ما ذكرته �شحيح، لكن مك�شيم غوركي يبقى كاتبًا رو�شيًا، بل من اأعظم الكتاب الرو�س.

الأ�ساطير
1 – غوركي كاتب تافه

تع���ود ال�شيغ���ة الم�شهورة لهذه المقول���ة، كما يبدو اإلى فالديمير نابوكوف، ال���ذي قال: »موهبة غوركي 
الفني���ة لي�ش���ت ذات قيم���ة كب���رى«، و»اإنه مهم« فق���ط »ب�شفته ظاه���رة �شاطعة تعك�س الحي���اة الجتماعية 
الرو�شي����ة«، اإن غوركي »مثقف مزيف«، و»يتمتع بنظر ومخيل����ة ثاقبين«، محروم من »المدى الفكري«، 

اأما موهبته »ففقيرة«، وي�شعى اإلى العاطفية »الم�شطحة«.
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لي����س في موؤلفات���ه »بالحد الأدنى كلمة حية واح���دة«، وهي ممتلئة »بالقوالب الجاه���زة«، و»ع�شل اأ�شود 
خال�س مع قدر غير كبير من ال�شخام«. 

لم يكن موقف ميريجكوف�شكي من موهبة غوركي الأدبية اأقل حدة، فقد قال:
»ل ي�شتح���ق غورك���ي كفنان اأن يكتب عنه اأكثر من كلمتين. ت�شتحق من���ا طبعًا الهتمام الفائق الحقيقة 
الت���ي قالها عن تحفيه، لكن ال�شاعرية التي يعتقد، يا لالأ�شف، اأنها �شرورية اأحيانًا لتزيين هذه الحقيقة ل 

ت�شتحق �شيئًا �شوى التف�شل بن�شيانها«. 
دميتري ميريجكوف�شكي »ت�شيخوف وغوركي « )1906(.

اأما الذواق الآخر المعترف به اإيفان بونين فكتب بال مواربة عن »عدم اأحقية« غوركي بال�شهرة العالمية 
)»غوركي«، 1936( وكاد يتهمه باختالق ق�شة تحفيه.

اإنما، ل ي�شعب على اأحد اأن ي�شع في مواجهة هذه التقويمات المدمرة تقويمات اأخرى مناق�شة تمامًا، 
وتنب����س بالحب تجاه غوركي والإعجاب بموهبته، فيقول ت�شيخوف اإن غوركي موهبة »حقيقية«، و»هدارة«، 
و�شم���اه بلوك »فنانًا رو�شيًا«، وكتب المتحف���ظ والمت�شائم دائمًا خودا�شيفيت�س عن غوركي ب�شفته كاتبًا من 
عي���ار ثقي���ل، اأما مارينا ت�شفيتايفا فت�شير قائلة لما منح بونين جائ���زة نوبل: »ل اأعتر�س، اإنني وح�شب غير 
موافق���ة، لأن غوركي اأكبر بما ل يقارن من بونين: اإنه اأكبر واأكثر اإن�شانية، ويتمتع بخ�شو�شية اأكبر ونحتاج 
اإلي���ه اأكث���ر. غوركي هو حقبة، اأما بونين فهو نهاية الحقبة« )في ر�شال���ة اإلى تي�شكوفا في 24 ت�شرين الثاني 

من عام 1933(.
2 - غوركي موؤ�س�س الواقعية ال�ستراكية

���ر عل���م الأدب ال�شوفييتي تطور الف���ن الواقعي باأنه انتق���ال من الواقعية النقدي���ة التي تج�شدت في  ف�شَّ
اإبداع���ات بو�شكي���ن وغوغول وتورغيني���ف وتول�شتوي اإل���ى الواقعي���ة ال�شتراكية التي تع���د المنهج الر�شمي 
والوحي���د للفن ال�شوفييتي. كان اآخر ممث���ل للواقعية النقدية هو ت�شيخوف، اأما غوركي فاأ�شند اإليه اأداء دور 

»موؤ�ش�س اأدب الواقعية ال�شتراكية«، و»اأبي الأدب ال�شوفييتي« )المو�شوعة ال�شوفييتية الكبرى(.
كان���ت »موؤلفات الواقعية ال�شتراكية الأبرز« هي م�شرحية غورك���ي »الأعداء« )1906(، ثم رواية »الأم« 
)1906(، مع العلم اأن نظرية الواقعية ال�شتراكية لم ت�شغ نهائيًا اإل في الثالثينيات من القرن المن�شرم، 
اإذ ت���م ف���ي ذلك الوقت تحديدًا ر�شف الموا�شفات الجينية لهذا »المنه���ج الفني«، الذي يعد تعبيرًا جماليًا 
ع���ن �شورة العالم والإن�ش���ان المعترف بها ا�شتراكيًا - بزعامة غوركي وزعامة روايته »الأم« التي كتبها قبل 

ثالثين عامًا في اأمريكا ب�شفتها الأنموذج الأ�شمى. 
�شع���ر غورك���ي لحقًا ب�شرورة ت�شوي���غ حقيقة اأن تحف���ة الواقعية ال�شتراكية تلك قد كتب���ت في اأمريكا، 
بعي���دًا عن الواقع الرو�شي، وفي الطبعة الثانية من كتابه »فالديمير اإيليت�س لينين« )1930( ظهرت عبارة: 
»عموم���ًا، لم تكن الزيارة ناجح���ة، لكنني كتبت »الأم«، وهذا ما يف�شر بع�س »الهن���ات« وال�شلبيات في هذا 

الكتاب«.
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ي���رى دار�شو غوركي الي���وم اأن الناب�س الأيديولوج���ي لتلك الرواية ال�شوفييتي���ة الأنموذجية لم يكن في 
المارك�شية مثلما تمنى علم الأدب ال�شوفييتي، بل في الأفكار الخا�شة عن البناء الإلهي،  التي �شغلت غوركي 

على امتداد حياته.
»ل���م يكن غوركي مولعًا بالمارك�شية، بل بالحلم ع���ن الإن�شان الجديد والإله الجديد... الفكرة الرئي�شة 
"لالأم" هي فكرة العالم الجديد، وباأن مكان الإله الآب م�شغول رمزيًا بالأم. ... م�شاهد اجتماعات الحلقة 

العمالية مدرجة �شمن الن�شق �شبه الإنجيلي نف�شه: اإنها ت�شبه لقاءات الر�شل ال�شرية«.
دميتري بيكوف. »هل كان ثمة غوركي؟«

الالف���ت ه���و اأن العمل الأخير لغوركي »حياة كليم �شامغين« )1925 – 1936؛ لم يكتمل ق�شمه الرابع(، 
خالف���ًا للمنطق التراتبي الحديدي لنظري���ة الأ�شاليب ال�شوفييتية قد اأدرج في مقالة المو�شوعة ال�شوفييتية 

الكبرى �شمن فئة الواقعية النقدية.

3 - غوركي منا�سل �سد الظلم الجتماعي

 مك�سيم غوركي على من�سة الحتفال المكر�س لعيد الأول من اأيار في بيتروغراد عام 1920

ل �ش���ك ف���ي اأن غوركي قد انتف�س �شد النظ���ام العالمي الذي عا�شره، لك���ن انتفا�شته تلك لم تقت�شر 
عل���ى المجال الجتماعي، وقد اأ�شار منتقده الغا�شب  ميريجكوف�شكي اإلى الطابع الميتافيزيقي والإلحادي 

لإبداع غوركي، فقال:
»اإن ت�شيخ���وف وغوركي »نبيان« فعاًل، لكن لي�س بالمعنى الذي يظنه بهما الآخرون، اأو ربما يظنانه هما 
بنف�شيهم���ا. اإنهم���ا »نبيان« لأنهما يباركان م���ا اأرادا لعنه، ويلعنان ما اأرادا مباركته. لق���د اأرادا اأن يبينا اأن 
الإن�ش���ان م���ن غير اهلل هو اإله، فبينا اأنه وح�س، واأ�شواأ م���ن الوح�س – واأنه حيوان، واأ�شواأ من الحيوان، واأنه 

جثة، واأ�شواأ من الجثة – اإنه ل �شيء«.
دميتري ميريجكوف�شكي »ت�شيخوف وغوركي « )1906(.
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معل���وم اأن غورك���ي كان قريبًا من فكرة الكوني���ة الرو�شية وفكرة مقاومة الموت ب�شفت���ه تج�شيدًا لل�شر 
المطل���ق، والتغل���ب عليه واكت�شاب الخل���ود وبعث الموتى جميعه���م )»الق�شية العام���ة« ن. ف. فيدوروف(، 
وب�شه���ادة ت�شيرتكوفا فاإن غوركي قد تلف���ظ في هذيانه قبيل موته بيومين قائاًل: »... اأتدرين، لقد تجادلت 
الآن مع الرب الإله. اآه لو تعلمين كيف تجادلت معه!« �شمل ع�شيان غوركي بناء العالم كله والحياة والموت، 
وكان يهدف اإلى تغيير نظام العالم والإن�شان، اأي اأن هدفه كان اأ�شمى من تغيير البناء الجتماعي الب�شيط، 
وقد جاء التعبير المبا�شر عن ذلك في حكايته ال�شعرية »الفتاة والموت« )1892( التي اأثارت حكم �شتالين 

ال�شهير: »هذه القطعة اأقوى من »فاو�شت« غوته )الحب ينت�شر على الموت(«.
4 - غوركي مناه�س للمودرن

تتحط���م �ش���ورة غوركي، ب�شفته ن�شيرًا للنزعات الواقعية ف���ي الأدب ومناه�شًا لالنحطاط والمودرن، 
اإذا م���ا اأمعنا النظر في مكانه الحقيقي في العملية الأدبية في الع�شر الف�شي، فرومان�شية ق�ش�شه الأولى 
ونيت�شويت���ه وبحث���ه عن اهلل فيه���ا تتما�شى مع ن���زوع الأدب الرو�شي اإل���ى المودرن في الفت���رة الفا�شلة بين 

القرنين التا�شع ع�شر والع�شرين، فيكتب اأنين�شكي عن م�شرحة »الح�شي�س« قائاًل: 
»اأظ���ن اأن غوركي بعد دو�شتويف�شك���ي هو الرمزي الرو�شي الأو�شح. اإن واقعيته لي�شت على الإطالق مثل 
الواقعي���ة الت���ي لدى غونات�شاريف اأو بي�شيم�شك���ي اأو اأو�شتروف�شكي، واإذا ما نظرنا اإل���ى لوحاته فاإننا نتذكر 
كلم���ات موؤل���ف »المراهق«، الذي تحدث في وقت من الأوقات قائاًل اإن الو�شع الأكثر اعتيادًا قد يبدو له في 

زمن مغاير حلمًا اأو وهمًا«.
اإينوكينتتي اأنين�شكي. »م�شرحية الح�شي�س« )1906(.

تحويل غوركي حياته اإلى اأ�شطورة يمكن اأن يقراأ اأي�شًا على نحو مغاير في �شياق خلقه الرمزي للحياة، 
اأم���ا قربه م���ن الكثيرين من اأن�شار المودرن فيبين بو�شوح ن�شبية النظ���رة التقليدية ال�شوفييتية اإلى مكانة 
غورك���ي في العملية الأدبية، ولي�س م���ن قبيل الم�شادفة اأن �شاحب النظرة الأدق اإلى طبيعة فن غوركي هو 
فالدي�ش���الف خودا�شيفيت����س، الذي يعد القامة الأهم في المودرن الرو�ش���ي، والذي ظل طوال �شنوات عدة 

�شمن الدائرة المقربة من الكاتب.
5 – غوركي ولينين

اإن �ش���ورة غوركي، ب�شفت���ه الكاتب البروليتاري ال���ذي قونن الثقافة الر�شمي���ة ال�شوفييتية، قد انطوت 
حتم���ًا على اأ�شطورة ال�شداقة الوثيقة التي ربطت���ه كمب�شر بعا�شفة الثورة بلينين، وقد كان لهذه الأ�شطورة 
مك���ون ب�شري هائل تمثل في منحوتات كثيرة العدد ولوحات و�شور فوتوغرافية تر�شم م�شاهد من النقا�س 

الحيوي بين موؤ�ش�س الواقعية ال�شتراكية والقائد البروليتاري.
 اأم���ا ف���ي الواقع فقد كان و�شع غوركي بعد الثورة ملتب�ش���ًا اإلى حد كبير، وكان نفوذه محدودًا، وبداأ الكاتب 
من���ذ عام 1918 يوؤدي ف���ي بيتروغراد دورًا مزدوجًا بع�س ال�شيء، وال�شبب ف���ي ذلك هو مقالته النقدية تجاه 
الثورة ال�شتراكية التي �شكلت كتابه »اأفكار في غير اأوانها« )اأعيدت طباعة الكتاب في رو�شيا حتى عام 1990( 
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والع���داء بين���ه وبين رئي�س مجل�س بيتروغراد القوي غريغوري زينوفيي���ف. اأدى ذلك الو�شع في نهاية المطاف 
اإلى نفي غوركي الذي ا�شتمر ع�شرين عامًا، وبذلك لم  يجد مغني الثورة مكانًا له في واقع ما بعد الثورة.

عمومًا، فاإن غوركي نف�شه قد �شارك في و�شع هذه الأ�شطورة، بتلويناته العاطفية التي �شورت �شداقته 
مع لينين في كتابه عنه.

6 - غوركي و�ستالين

حفل���ت المرحل���ة الأخيرة من حياة غوركي، بع���د عودته اإلى رو�شيا ال�شوفييتية، كم���ا حفلت حياته كلها 
بالأ�شاطي���ر، لكن  تلك التي تحمل في الحقيقة �شحن���ة اأيديولوجية معاك�شة. وقد �شغلت مكانة رئي�شة بينها 
الأقاوي���ل ال�شائعة ع���ن اأن غوركي قد خ�شع بعد عودته اإلى رقابة �شارمة م���ن رجال لجنة اأمن الدولة، واأن 

�شتالين قد هدده وهدد اأ�شرته، واأنه قد نكل به في نهاية المطاف )باأن دبر م�شبقًا عملية قتل ابنه(.
اإل اأن الحقائ���ق تتحدث عن اأن �شتالينية غوركي كانت �شادقة، واأن عالقته ب�شتالين كانت حيادية باأقل 
تقدير، وعن اأن الكاتب بعد عودته قد بدل راأيه باأ�شاليب البل�شفية حينما راأى في الواقع ال�شوفييتي مختبرًا 

هائاًل لإعادة بناء الإن�شان اأثار فيه اإعجابًا عميقًا.
»ما اأزعج غوركي بين عامي 1921 و1928 واأثقل حياته هو و�شعه المزري تقريبًا كب�شير للثورة م�شطر 
ر. لقد اأراد اأن يكون هناك حيث يبدعون الثورة البروليتارية  اإلى العي�س في الخارج في و�شع اأقرب اإلى المهجَّ
. قدم �شتالين لغوركي، بعد اأن ق�شى على عدوه زينوفييف )ل اأق�شد اإعدام زينوفييف، بل الحد من نفوذه 
اأوًل( الفر�شة كي يعود وي�شغل موقعه الرفيع كمحكم في الم�شائل الثقافية، والذي لم يكن غوركي ي�شتطيع 
الو�ش���ول اإليه حتى في ظل لينين. كانت طبع���ًا �شخ�شية �شتالين تلهمه اإلى اأق�شى درجة.... ل �شك في اأنه 

كان يتملق �شتالين، ولي�س فقط في كلماته الر�شمية وكتاباته«.
فالدي�شالف خودا�شيفيت�س. »حول موت غوركي« )1938(.

لينين وغوركي مع �سيادي ال�سمك في كابري. لوحة يفيم ت�سيبت�سوف. 1931.
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طرح���ت فر�شي���ة مقت���ل غورك���ي اأول م���رة في اأثن���اء عملية 
مو�شك���و ع���ام 1937 )2(اإذ اته���م بقت���ل الكات���ب وابن���ه مك�شي���م 
بي�شكوف، القومي�شار ال�شعبي لل�شوؤون الداخلية هينريك ياغودا، 
و�شكرتي���ر غوركي بيوتر كريوت�شكوف، وثالث���ة اأطباء م�شهورون 
هم ليف ليفين واإيغناتي كازاكوف ودميتري بليتينيف. قدم هذا 
كل���ه على اأن���ه جزء من موؤام���رة »يمينية تروت�شكي���ة« وا�شعة، ول 
�شيم���ا اأن ياغودا قد اعت���رف باأنه قتل غوركي باأمر �شخ�شي من 
تروت�شك���ي، نقله اإليه عبر ينوكيدزه: حاول المتاآمرون، كما قيل، 
اإ�شع���ال الخالف بي���ن غوركي و�شتالين، ولما ل���م ينجحوا قرروا 
ا�شتبع���اده خوفًا م���ن »اأن يرفع غوركي �ش���وت الحتجاج �شدنا« 
بع���د الإطاحة بالقيادة ال�شتالينية الت���ي يتبع غوركي راأيها داخل 

البالد وخارجها. ادعى ياغودا كذلك اأنه اأمر بت�شميم مك�شيم بي�شكوف لأ�شباب �شخ�شية، لأنه كان مغرمًا 
بزوجت���ه. ثم ظه���رت في وقت لحق �شيغ تتحدث ع���ن اأن �شتالين نف�شه قد اأمر ياغ���ودا بت�شميم غوركي، 
ل ب���ل فع���ل ذلك بيده، بعد اأن اأر�ش���ل اإليه علبة من ال�شكاكر. عمومًا، من المعل���وم اأن غوركي لم يكن يحب 
الحلوي���ات، واأن���ه اأح���ب اأن يقّدم ال�شكاك���ر اإلى الأقرباء وال�شي���وف، لذلك من ال�شع���ب ت�شميمه على هذا 

النحو. في المجمل، لي�س ثمة اأي اأدلة مقنعة على فر�شية القتل على الرغم من اأن الكثير قد كتب عنها.
غي���ر اأن ه���ذه الفر�شية بدت مفيدة، فق���د ا�شتغلها �شتالي���ن كحجة من اأجل التنكي���ل بحلف تروت�شكي 

وزينوفييف، كذلك اأقحم كارهو ال�شتالينية غوركي بكل �شرور في عداد �شحايا �شتالين.
7 - غوركي وال�سعب الرو�سي واليهود

تنهار �شورة غوركي ب�شفته مغني ال�شعب الرو�شي على الفور اإذا ما اأخذنا في الح�شبان اأن هذا الكاتب 
البروليت���اري العظي���م كان يكره الفالحية الرو�شي���ة والريف الرو�شي، واأن الف���الح الرو�شي كان يج�شد في 
منظوم���ة اآراء غورك���ي ال�شف���ات ال�شيئة كلها ف���ي الطبيعة الب�شرية، م���ن غباء وك�شل وحط���ة ومحدودية. 
اأنم���وذج الحاف���ي المحبب لغوركي والمتحدر من بيئ���ة فالحية بات متعاليًا على ه���ذا الو�شط وعلى وجوده 
كل���ه، ومنكرًا له. اإن ا�شط���دام »�شيلكا�س«، و»الذئب الم�شن المفزوع«، و»ال�شكير المدمن، والل�س الجريء 

والماهر« مع الفالح غافريل الجبان وال�شعيف والو�شيع ي�شور بو�شوح هذا التناق�س.
»�شينقر�س اأن�شاف الوحو�س والأغبياء والثقيلون في القرى والبلدات الرو�شية... و�شتحل محلهم قبيلة 
اأخ���رى من المتعلمين والعقالنيين والن�شطين. لن يك���ون براأيي هذا »�شعبًا رو�شيًا محببًا وجمياًل« جّدًا، بل 
�شيكون – في نهاية المطاف، �شعبًا عمليًا، وغير اتكالي وغير مبال بكل ما ل �شاأن مبا�شر له باحتياجاته«.

مك�شيم غوركي. »عن الفالحية الرو�شية« )1922(.

2(  عمليات مو�شكو هو ا�شم حمالت العتقال والتحقيق التي كانت تجري في التحاد ال�شوفييتي زمن �شتالين.

مولوتوف و�ستالين وميكويان يحملون �سندوق رماد 
جثة غوركي اإلى جدار الكرملين.
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فه���م ميريجكوف�شكي موقف غوركي م���ن الفالحية الرو�شية بطريقته الخا�شة، فق���ال: »اإن الحافي يكره 
ال�شعب، لأن ال�شعب – اأي الفالحية – ل يزال م�شيحية ل واعية، ول يزال قديمًا، واأعمى، ومظلمًا – ول يزال 
على دين اهلل، اهلل وحده بال اإن�شانية لكن مع فر�شة ال�شير على الطريق نحو الم�شيحية المب�شرة والم�شيئة 
للم�شيحية...«  – اإنه معاداة  التحفي  الأخير فهو جوهر  اأما هذا  الواعية.  الموؤلهة  الإن�شانية  – نحو دين 

)ت�شيخوف وغوركي«، 1906(.
اأما المثال لدى غوركي على ال�شعب الذي تج�شدت فيه مثل العقل المن�شودة وحب العمل والروح العملية 
ف���كان في اليهود. لق���د كتب اأكثر من مرة عنهم بالتعبيرات نف�شها التي ر�ش���م فيها �شورة الإن�شان الجديد 
الذي �شيحل محل الفالحية الرو�شية. لقد �شغل المو�شوع اليهودي مكانة مهمة في من�شورات الكاتب، لكنه 

كان دائمًا يقف موقف المدافع المنهجي عن اليهودية ومناه�شًا �شر�شًا لمعاداة ال�شامية:
»مع ا�شتمرار الب�شرية في �شيرها على الدرب ال�شعب نحو التقدم، نحو النور.. مثَّل اليهودي الحتجاج 
الح���ي... على كل ما هو قذر، وما هو منحط في الحياة الب�شرية، وعلى عمليات العنف الفظة التي يرتكبها 

الإن�شان بحق الإن�شان، وعلى البذاءة المنفرة والجهالة الروحية«.
مك�شيم غوركي »عن اليهود« )1906(. ◘

 بورتريه لمك�سيم غوركي. لوحة غريغوريف 1926.
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هك���ذا، اأنه���ى عمله اأول موؤتمر عام لأدباء اتح���اد الجمهورّيات والمناطق ال�شتراكّي���ة ال�شوفييتّية. لقد 
���ن اأنَّ ه���ذا العمل مهّم ومتنوع، اإلى درجة اأن���ه ل يمكنني الآن، في كلمتي الختامّي���ة، اإّل اأن اأر�شم معناه  تبيَّ
العمي���ق ظاهري���ًا، ول يمكنن���ي اإّل اأن اأ�شير اإلى ما هو الأكث���ر جوهرّية مّما تّم اكت�شاف���ه. اإّن بع�شهم، حّتى 
العديد من الأدباء كما يبدو، لم يفهم قبل الموؤتمر وفي بدايته معنى تنظيم الموؤتمر. لقد �شاأل هوؤلء النا�س 
»م���ا الغاي���ة من عقده - نتح���دث، ونختلف، ويبقى كل �شيء عل���ى حاله، كما كان �شابق���ًا«. اإن هوؤلء النا�س 
غريب���ون جدًا، وق���د اأ�شماهم الموؤتمر، وب�شورة عادلة، بغير المبالين. ت���رى اأعينهم اأّن �شيئًا ما في واقعنا 
اأي�شًا بقي على حاله، »كما كان �شابقًا« بيد اأّن ل مبالتهم قادرة على الو�شول اإلى الوعي، الذي يبقى فقط، 
لأن الوق���ت لم يكن كافيًا للبروليتاريا، �شيدة البالد، لتهديم ه���ذه البقايا والق�شاء عليها. اإّن هوؤلء النا�س 
ز عدم اكتراثهم  را�ش���ون بما اأُنِجز فعاًل، ما �شاعدهم ف���ي التقّدم اإلى الأمام، اإلى مواقع مالئمة لهم، وعزَّ
غار جدًا، بالمقارنة مع ما يتحّقق في العالم، اأننا نعي�س  بالفردانيين. اإّنهم لم يفهموا اأننا جميعًا- اأُنا�س �شِ
ونعم���ل ف���ي بداية اأول ف�شل م���ن التراجيديا الأخيرة للب�شرّي���ة الكادحة. لقد اعتادوا العي����س دون ال�شعور 
بالفخ���ر تج���اه معنى وجودهم ال�شخ�شّي، ول يهتّمون اإّل بالحفاظ عل���ى اإ�شراقهم الباهت، وتاألق مواهبهم 
ال�شغيرة التافهة، الم�شقولة ب�شورة �شّيئة. اإّنهم ل يفهمون اأّن معنى الحياة ال�شخ�شّية- يكمن في تعميق 
وتو�شي���ع م�شت���وى حياة الماليين م���ن الب�شرية الكادحة. لكن، ه���ا هي ذي الجماهي���ر المليونّية تر�شل اإلى 
الموؤتم���ر ممثليها: عماًل من مختلف مجالت الإنت���اج، ومخترعين، وكونخوزيين، وروادًا. لقد وقفت البالد 

مك�سيم األك�سييفيت�س غوركي
* الكلمة الختامية في موؤتمر الكتَّاب ال�شوفييت في عموم الّتحاد بتاريخ 1 اأيلول عام 1934 

مك�سيم األك�سييفيت�س غوركي
•ترجمة: يون�س �سالح
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تاأتي اأهمية هذه الكلمة من كونها اأ�سفت على المدر�سة الواقعية ال�ستراكية ال�سفة الر�سمية في التحاد ال�سوفييتي.

مترجم �سوري. •
*
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باأ�شره���ا اأمام اأدب���اء اّتحاد ال�شوفييتيات ال�شتراكية- وقفت واأعلنت ع���ن مطالبها الكبيرة تجاههم وتجاه 
مواهبهم. اإّن هوؤلء النا�س- هم الم�شتقبل الحقيقي العظيم لبالد ال�شوفييت. 

و�إذ �أقطع محادثاتنا
بروعة �الأعمال �لتي ال نظير لها، �لتي تبهر.

لقد حملو� �إلينا �نت�صار�تهم،
خبز�ً، وطائر�ٍت، ومعادن

وقّدمو� �أنف�صهم �إلينا كمو�صوع،
وكيف يكمن في عملهم، �لحّب، و�لحياة.

و�صدَح كّل منهم كق�صيدة،
الأّن �لبل�صفيّة تكمن فيهم.

اإنَّ ه����ذه الأ�شط����ر من الأبيات ال�شعرّية غير النا�شجة، التي كتبه����ا فكتور غو�شيف على عجل ت�شير 
ب�ش����ورة �شحيحة اإلى محتوى الأحداث: ي����دوي مرة ثانية بانت�شار رع����د البل�شفّية، والتحول الجذرّي 
ف����ي العال����م، ونذير الأحداث الجبارة الت����ي تجري فيه. في اأي �شيء اأرى انت�ش����ار البل�شفّية في موؤتمر 

الكتَّاب؟ 
وا غير حزبيين »ومتاأرجحين«،  اإنن����ي اأرى اأّن واح����دة من هذه النت�شارات تكمن في اأّن الذين ع����دُّ
ق����د اعترفوا ب�شدق، ل اأ�شتطيع اأن اأ�شّكك فيه مطلقًا- اأّن البل�شفّية، هي الفكرة الن�شالّية القائدة في 
اإبداع وفّن الكلمة. اإّنني اأقّدر هذا الن�شر عاليًا، لأّنني اأديب، واأعرف �شخ�شيًا اأّن فكر الأديب و�شعوره 
يح����اولن اأن يج����دا حرّية الإبداع خارج المب����ادئ التوجيهّية ال�شارمة للتاريخ، خ����ارج فكرته الأ�شا�س 
المنّظمة. اإّن النحراف عن الخط الم�شتقيم ريا�شيًا، الذي حّدده التاريخ الدموّي للب�شرّية الكادحة، 
ال����ذي اأ�شاءته ب�شورة �شاطعة النظرّية التي توؤّكد اأّن العالم ل يمكن اأن تغّيره اإل البروليتاريا وح�شب، 
وبالعم����ل الثورّي، وبالعمل المنّظم ا�شتراكيًا للعّمال والفاّلحين، يج����ري تف�شيره باأّن انفعالنا هو اأكبر 
م����ن تعقلن����ا، واأن هناك الكثير مّما ورثناه ف����ي انفعالنا، وهذا الموروث معاٍد تمام����ًا لت�شّورات العقل. 
لق����د ولدن����ا في مجتمع طبقّي، حيث يجب على كّل واحد منا اأن يداف����ع عن نف�شه �شد الجميع، ويدخل 
كثي����رون ف����ي مجتمع غير طبقّي وقد ت�شّممت الثقة بين بع�شهم بع�شًا، وحيث قتل ال�شراع اإبَّان قرون، 
لأج����ل مكان منا�شب في الحي����اة، �شعور الحترام والحّب تجاه الب�شرّي����ة الكادحة المبدعة لكّل القيم. 
اإّننا نفتقد ال�شدق ال�شروريَّ للنقد الذاتّي، ونظهر كثيرًا جدًا من ال�شخط البرجوازّي ال�شغير عندما 
نا بع�شًا. ل نزال نعتقد اأننا ننتقد مناف�شنا على قطعة الخبز، ولي�س رفيقًا في العمل،  لأن  ينتق����د بع�شُ
ه����ذا الأم����ر يكت�شب اأهمية عميقة جدًا كداف����ع لجميع القوى الثورّية الف�شلى ف����ي العالم. اإّننا- مع�شر 
الأدب����اء والعاملي����ن في مجال الفّن الأكثر فردّية- نخطئ اإذا ح�شبن����ا اأّن تجربتنا هي ملك لنا وحدنا، 

في حين اأّنها اإلهام للواقع وهدّية ثقيلة من الما�شي.
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 ف���ي الما�ش���ي، اأّيها الرف���اق، لأننا كنا نرى، ون���رى الآن اأي�ش���ًا، اأنَّ الواقع الجديد ال���ذي يخلقه حزب 
البال�شفة، الذي يج�ّشد عقل واإرادة الجماهير، يقّدم لنا هدّية رائعة، هي هدّية الزدهار الفكرّي للماليين 

الكثيرة من النا�س الكادحين، التي ل نظير لها.
اإنن���ي اأذّكرك���م بالكلمة الرائعة لف�شيف���و لود اإيفانوف، هذه الكلمة يجب اأن تبق���ى في ذاكرتنا كاأنموذج 
لنق���د الفّن���ان الذاتّي ال�شادق، الذي يفّكر عل���ى نحو �شيا�شّي. وتثير الهتمام نف�ش���ه كلمات يو.اأولي�س،ول. 
�شيفوللين���ا وكثيرين اأي�ش���ًا. قال جوزيف �شتالين لالأدباء ال�شيوعيين قب���ل عامين، في �شياق اهتمامه برفع 
نوعّية الأدب: »تعلَّموا الكتابة لدى غير الحزبيين«. يجب اأن اأ�شير، دون اأن اأتحّدث عّما اإذا كان ال�شيوعيون 
ق���د تعّلم���وا �شيئًا من الفنانين غير الحزبيي���ن، واإلى اأنَّ غير الحزبيين قد تعّلم���وا اأن يفّكروا على نحو غير 

�شيِّئ من البروليتاريا.
ق���ال ليونيد اأندرييف، ذات مرة، في نوبة م���ن الت�شاوؤم المخمور: »اإنَّ �شانع الحلوى هو اأكثر �شعادة من 
الكاتب، اإنَّه يعرف اأنَّ الأطفال وال�شابات يحّبون الكعكة. اأّما الكاتب- فهو ذلك الإن�شان ال�شّيئ، الذي يقوم 
بعمل جّيد، دون اأن يدري لأجل َمن، وي�شّك في اأن هذا العمل �شرورّي عامًة. لذلك، بالذات، ل توجد رغبة 

لدى اأكثرّية الكّتاب لإر�شاء اأحد ما، ويرغبون في اإغ�شاب الجميع«.
يرى اأدباء اتحاد الجمهوريات ال�شتراكية ال�شوفييتية لأجل من هم يعملون. ياأتي القارئ بنف�شه اإليهم، 
وي�شّميهم »مهند�شي النفو�س«، ويطلب اإليهم اأن ينّظموا بكلمات ب�شيطة، ونماذج جّيدة و�شادقة، اإح�شا�شه، 
وم�شاعره، واأفكاره، وعمله البطولّي. لم تكن هناك مثل هذه الوحدة المبا�شرة الوثيقة بين القارئ والكاتب 
ف���ي اأّي م���كان، وفي هذه الحقيق���ة تكمن ال�شعوبة التي يجب اأن نتغلَّب عليها، لك���ن �شعادتنا تكمن في هذه 
الحقيقة التي لم نتعّلم بعد اأن نقّدرها حّق قدرها. وكما ثقافات الجمهوريات ال�شقيقة لنا، القومية من حيث 
ال�ش���كل، تبق���ى ويجب اأن تك���ون ا�شتراكية من حيث الم�شمون، فاإّن اإبداعنا يج���ب اأن يبقى فرديًا من حيث 
ال�ش���كل، واأن يك���ون ا�شتراكيًا لينينيًا من حيث فكره الأ�شا�شّي القائ���د، اإن معنى ذلك هو تحرير النا�س من 
بقايا الما�شي، من غرا�س الفكر وال�شعور الإجراميين، وتحريف التاريخ الطبقي، التاريخ الذي يثقف اأنا�س 
العم���ل العبيد، المثقفين، ذوي العقلّية المزدوج���ة، وغير المبالين والفو�شويي���ن اأو المرتدين، الم�شّككين 

والنّقاد، اأو الدعاة اإلى التوفيق مع َمن ل يمكن التوافق معهم.
يعط���ي الموؤتم���ر، في نهاية المطاف، الحّق في الأمل، باأن يبقى مفه���وم »الأديب غير الحزبي« من الآن 
ف�شاعدًا مجّرد مفهوم �شكلّي، في حين �شي�شعر كّل واحد مّنا داخليًا باأّنه ع�شو حقيقّي في الحزب اللينيني، 
ال���ذي اأثبت على نحو رائع، وفي الوقت المنا�شب، ثقته في �شرف وعمل الأدباء غير الحزبيين عبر قرارات 

موؤتمر عموم الّتحاد.
لقد اأ�شدرنا في هذا الموؤتمر كمبيالت كبيرة لماليين القراء، والحكومة، وبالطبع، نحن الآن ملزمون 
بدف���ع الفواتي���ر بالعمل ال�شريف والح�شن. �شنفعل ذل���ك، اإذا لم نن�َس ما تّم اقتراح���ه عبر كلمات قرائنا- 
وبينه���م اأطفالنا- باإنن���ا لن نن�شى كم هي كبيرة اأهمّية الأدب في بالدنا، والمطالب ال�شامية المتنّوعة التي 
ُقّدمت اإلينا: لن نن�شى ذلك، اإذا ق�شينا من فورنا على جميع بقايا العالقات ال�شللّية في اأو�شاطنا- العالقات 
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الت���ي ت�شب���ه على نحو مثي���ر لل�شخرية وال�شمئزاز قتال كب���ار الإقطاعيين في مو�شكو م���ن اأجل م�شالحهم 
���ة ال�شّيقة- من اأجل اأماكن في دوما كبار الإقطاعيين، وف���ي اأعياد القي�شر القريبة اإليه. علينا اأن  الخا�شّ
نفهم جيدًا الكلمات الذكّية للرفيقة �شيفولينا، التي قالت على نحو �شحيح، اإّننا »�شنعنا كتابًا في وقت مبكر 
ج���دًا وعن طيب خاطر«. ويج���ب اأّل نن�شى تعليمات الرفيق ناكرياكوف باأّنن���ا قّدمنا بين اأعوام 1928 - 1931 
)75( في المئة من الكتب التي لم يكن لها الحّق في اإ�شدارات ثانية، اأي اأّنها كتب �شّيئة جدًا. »اأنتم تفهمون 
ك���م م���ن الكتب الزائدة ن�شرنا، وكم تكّبدن���ا من تكاليف غير �شرورّية، ولي�شت مادّي���ة فقط، واإنما تكاليف 
روحّية اأي�شًا ل�شعبنا، ولمبدعي ال�شتراكية لدينا، الذين قروؤوا �شل�شلة من الكتب ال�شيئة والمبتذلة اأحيانًا. 
اإّن ذل���ك لي�س خط���اأ فريق الكتابة وح�شب، بل هو اأحد اأكبر الأخطاء في عملّي���ة الن�شر«. اإّنني اأح�شب نهاية 

الجملة الأخيرة للرفيق ناكرياكوف ناعمة ومجاملة جّدًا.
ه اإلى اأدباء الموؤتمر باأ�شره، وتاليًا، اإلى ممثلي الجمهوريات ال�شقيقة. لي�شت  ومع كّل ما قيل، فاإّنني اأتوجَّ
لدّي اأّي اأ�شباب اأو رغبات في تمييزهم بمكان خا�ّس، لأّنهم ل يعملون فقط من اأجل �شعبهم، بل لأجل جميع 

�شعوب اتحاد الجمهورّيات ال�شتراكّية والمناطق ذات الحكم الذاتّي. 
اإنَّ التاريخ يلقي على عواتقهم الم�شوؤولّية عينها التي يلقيها على عاتق الرو�س اأي�شًا.

وب�شب���ب �شيق الوقت، فاإّنني اأقراأ القليل من الكتب، التي كتبها كّتاب الجمهورّيات التحادّية، لكن حّتى 
ا قري���ب، رائعة من حيث حداثة  القلي���ل الذي قراأت���ه يوحي اإلّي بالثقة تمامًا، باأّنن���ا �شنت�شلَّم كتبًا منهم عمَّ
الم���اّدة، وم���ن حيث قّوة الت�شوي���ر. ا�شمحوا لي اأن اأذّكرك���م اأّن عدد ال�شعوب ل يوؤّثر ف���ي نوعّية المواهب. 
لق���د اأبدع���ت النروج ال�شغيرة �شخ�شيات كبيرة مثل غام�شون، واإب�ش���ن. ومنذ اأمد وجيز تقريبًا توفي عند 
اليه���ود ال�شاعر العبقرّي بيالي���ك، وكان عندهم كاتب هجائي وهزلي موهوب ا�شتثنائيًا هو �شولوم األي�شيم، 
ولق���د اأب���دع الالتفيون �شاعرًا قويًا هو رتيني�س، وفنلندا- اإينولين���و،- ل توجد دولة �شغيرة لم تقّدم فّنانين 
للكلم���ة، عظم���اء. لقد اأ�شميُت الأكب���ر بينهم فقط ولي�س كّلهم ف���ي اأّي حال من الأح���وال، اأ�شميُت الكتَّاب، 
الذي���ن ول���دوا في ظ���روف المجتمع الراأ�شمال���ّي. يولد الكّتاب ف���ي جمهوريات ال�شع���وب، ال�شقيقة لنا، من 
البروليتاري���ا، ون���رى في مثال بالدنا، كم م���ن الأطفال الموهوبين خلقتهم البروليتاري���ا اإّبان وقت ق�شير، 
وكي���ف تخلقهم با�شتم���رار. لكّنني اأتوّجه بن�شيحة وّدي���ة، يمكن اأن ُتفهم باأنَّها طل���ب اإلى ممثلي القوميات 
ف���ي القوقاز واآ�شيا الو�شطى. ترك ال�شاعر ال�شعب���ّي �شليمان �شتال�شكي انطباعًا موؤثرًا للغاية عندي، و اأعلم 
)لي����س عن���دي فقط(. لقد راأي���ت كيف اأّن هذا العجوز، الأم���ّي، لكن الحكيم، يهم����س ويوؤلف ق�شائده وهو 

ة الرئا�شة. ثّم قراأها فيما بعد هوميرو�س القرن الع�شرين. جال�س على من�شّ
احر�ش���وا على الأ�شخا�س القادري���ن على خلق مثل هذه الالآلئ ال�شعرّية، كما يخلقه���ا �شليمان. اأكّرر: اإّن 
بداي���ة )فّن الكلمة( ف���ي الفولكلور. اجمعوا الفولكل���ور الخا�ّس بكم، وتعّلموا منه وعالج���وه. اإنَّه يقّدم الكثير 
م���ن الم���ادة، �شواء لكم اأو لنا، �شعراء التحاد وكّتاب النثر في���ه. كّلما عرفنا الما�شي على نحو اأف�شل، فهمنا 
عل���ى نحو اأ�شهل واأعمق واأكثر �شع���ادة، اأهمّية الحا�شر الذي نخلقه. لقد ك�شفت الكلمات في جل�شات الموؤتمر 
والمحادثات خارج قاعة الجتماعات عن وحدة م�شاعرنا ورغباتنا، وعن وحدة الهدف، وعن معرفتنا القليلة 
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غي���ر المقبولة بف���ّن وثقافة الجمهورّي���ات ال�شقيقة عامًة. اإذا كّن���ا ل نريد اأن تنطفئ الن���ار التي ا�شتعلت في 
الموؤتم���ر، علين���ا اّتخاذ جميع التدابير ل�شم���ان ا�شتعالها ب�شورة اأكث���ر �شطوعًا اأي�شًا. م���ن ال�شرورّي البدء 
ف المتب���ادل والوا�شع بين ثقافات الجمهورّيات ال�شقيقة، وب���ادئ ذي بدء، يجب تنظيم »م�شرح عموم  بالتع���رُّ
التحاد« في مو�شكو، الذي �شيعر�س على خ�شبته في الدراما والكوميديا، حياة وواقع الجمهورّيات الوطنّية في 
ما�شيه���ا التاريخّي وحا�شرها البطولّي. عالوة على ذلك، يجب اإ�شدار مجموعات من النثر وال�شعر الحالي، 
مّم���ا لدى الجمهورّي���ات الوطنّية والمناطق باللغة الرو�شّي���ة بترجمات جّيدة، وكذلك ترجم���ة اأدب الأطفال. 
يجب على الأدباء والعلماء في الجمهورّيات اأن يكتبوا تاريخ بلدانهم ودولهم، تواريَخ من �شاأنها تعريف �شعوب 
الجمهورّي���ات بع�شها ببع�س، فتتحّدث عن �شعوب اّتحاد الجمهورّي���ات ال�شتراكّية ال�شوفييتّية، وتكون و�شيلة 

جيدة جّدًا للتفاهم المتبادل والتما�شك الأيديولوجّي الداخلّي لجميع النا�س في الجمهورّيات ال�شبع. 
اإنَّ ه���ذا التفاهم المتبادل ووحدة القوى، �شروريان لي�س لجميع النا�س في اتحاد الجمهوريات وح�شب، 
بل �شروريان كدر�س ومثال لكّل ال�شعب الذي يعمل في الأر�س، والذي تقف الراأ�شمالّية �شّده، عدوه القديم 
تح���ت غط���اء جديد )الفا�شية(. يمكن اأن يكون العمل الجماعّي على اإ�شدار كتاب »اأحوال واأنا�س الخطتين 
الخم�شيتين« هو الطريقة الجيدة والعملية لت�شليط ال�شوء على الروابط الثقافية والتبعية المتبادلة العملّية 
لّتح���اد جمهورياتنا. يجب اأن ُيظهر ه���ذا الكتاب القوة العاملة لتحاد الجمهوريات ال�شتراكية ال�شوفييتية 
في �شكل مقالت وق�ش�س عن نتائج عملها وحقائق التاأثير الثقافّي- التربوّي للعمل على النا�س، وعلى نمّو 
العقل واإرادة الأفراد، وعلى تحريرهم من الحدود ال�شيقة لفردانّية المالكين �شيقي الأفق، وعلى تربيتهم 
ف���ي ظروف العمل الجماعّي للفردّية ال�شتراكّي���ة الجديدة، لإظهار اللولب الذي نتقّدم من خالله، ونرتقي 

اإلى الأعلى. 
اإنَّ الم�شارك���ة في هذا العمل �شرورّية تمامًا لدى اأدب���اء جميع الجمهوريات ال�شقيقة، وجميع المناطق. 
مازلن���ا بع���د في تلك المرحلة من التط���ّور، حيث علينا اأن نقن���ع اأنف�شنا بنمّو ثقافتنا. وبي���ن كّل ما قيل في 
ل مّرة  الموؤتم���ر، ف���اإّن ال�شيء الأكث���ر اأهمّية وجوهرّية يكمن ف���ي اأّن العديد م���ن الأدباء ال�شّبان �شع���روا اأوَّ
بالأهمّي���ة والم�شوؤولّي���ة تجاه البالد، واأدرك���وا عدم ا�شتعدادهم الكافي للعم���ل، اإّن العمل الجماعي لإ�شدار 
الكتب، التي تلقي ال�شوء على عمليات العمل الهائل، الذي يغّير العالم والنا�س، �شيكون بمنزلة و�شيلة رائعة 
للتعلُّ���م الذاتّي، وتدعيم الذات لدينا. وفي ظّل غياب النق���د الفل�شفّي الجاد، الذي اأظهرته ب�شورة محزنة 
حقيقة �شمت النّقاد المحترفين في الموؤتمر، من ال�شرورّي لنا البدء في نقد الذات، لي�س بالكلمات، واإّنما 

بالأفعال، في العمل على المادة مبا�شرًة. 
كان الرفي���ق اأهرنب���ورغ يقف موقف���ًا مت�شّككًا تجاه طريق���ة العمل الجماعّي لالأدباء، خوف���ًا من اأّن تلك 
الطريق���ة في العمل يمكن اأن تحّد، على نحو �شاّر، من الق���درات الفردّية لالأ�شخا�س العاملين، واأعتقد اأّن 

دا مخاوفه. الرفيقين ف�شيفولود اإيفانوف وليديا �شيفولينا بمعار�شتهما له قد بدَّ
يعتق���د الرفيق اأهرنبورغ اأّن اأ�شلوب العمل الجماعّي، هو اأ�شل���وب العمل في فرقة. اإّن هذين الأ�شلوبين 
ل يت�شابه اأحدها مع الآخر، اإل في الناحية المادّية، وفي كلتا الحالتين تعمل مجموعات ووحدات جماعّية. 
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بي����د اأّن الفريق يعمل بالخر�شانة الم�شّلح����ة والخ�شب والمعدن- اإلخ، ودائم����ًا با�شتخدام مادة رتيبة 
تحت����اج اإل����ى �شكل محّدد م�شبقًا. يمك����ن للفردانّية في الفريق اأن تك�شف عن نف�شه����ا من خالل قّوة توّتر 

عملها فقط. 
اأّما العمل الجماعّي على ماّدة الظواهر الجتماعّية، والعمل على عك�شها، وت�شوير عملّيات الحياة، يملك 
ة، اإّن هذا العمل على حقائ���ق متنوعة بال حدود، وكّل  عم���ل الف���رق الطليعّية من بينها مكان���ه ب�شورة خا�شّ
ذات فردّي���ة، وكّل كاتب يملك الحق في اأن يختار هذا العدد اأو ذاك من الحقائق وفقًا لنجذابه وم�شالحه 
وقدراته. هناك بع�س اأوجه الت�شابه بين العمل الجماعي لالأدباء على ظواهر الحياة في الما�شي والحا�شر 
من اأجل الإ�شاءة الأكثر �شطوعًا للم�شارات اإلى الم�شتقبل مع عمل المختبرات، التي تبحث علميًا وتجريبيًا 
هذه الظاهرة اأو تلك من ظواهر الحياة الع�شوّية. من المعروف، اأنه يكمن في اأ�شا�س اأّي طريقة )تجربة، 

بحث، درا�شة( اأن ت�شير بدورها اإلى الطرائق الالحقة للدرا�شة.
لديَّ ال�شجاعة لالعتقاد باأن طريقة )العمل الجماعي بالذات( مع المادة �شت�شاعدنا اأن نفهم على نحو 
اأف�ش���ل ما يجب اأن تكون علي���ه الواقعّية ال�شتراكّية. اأّيها الرفاق، اإّن منط���ق الأفعال في بالدنا يتقّدم على 

منطق المفاهيم، وهذا ما يجب اأن نرويه.
تكم���ن ثقتي في اأّن اأ�شلوب الإب���داع الجماعّي يمكن اأن يقّدم كتبًا مبتك���رة تمامًا ومثيرة لالهتمام على 
نح���و غير م�شبوق، اإلى درجة اأّن لدّي ال�شجاعة باأن اأقترح على �شيوفنا اأ�شاتذة الأدب الأوروبّي الممتازين، 

القيام بمثل هذا العمل.
هل �شيجّربون ويقّدمون كتابًا ي�شّور يومًا من اأّيام العالم البرجوازّي؟ واأعني اأّي يوم: 25 اأيلول، 

7 ت�شرين الأول، اأو 15 كانون الأّول، ل يهّم.
م���ن ال�ش���رورّي اأخذ يوم عادّي من اأّي���ام الأ�شبوع، كما عّبرت عنه ال�شحاف���ة العالمّية على �شفحاتها. 
م���ن ال�ش���رورّي اإظهار كّل فو�شى الحياة الحديثة ف���ي باري�س، وغرينوبل، وفي لن���دن و�شنغهاي، وفي �شان 
فران�شي�شك���و، وجني���ف، وروما، ودبل���ن وغيرها، في المدن، والق���رى وعلى الماء والياب�ش���ة. من ال�شرورّي 
تقدي���م اأعياد الأغنياء، وانتح���ار الفقراء، واجتماعّيات الأكاديمّيات، والجمعّي���ات العلمّية، وحقائق الأمّية 
الوح�شّي���ة، والخراف���ات والجرائم الت���ي تعك�شها �شج���اّلت ال�شحف، وحقائ���ق اأناقة الثقاف���ة الم�شقولة، 
وا�شراب���ات العّمال، والفكاه���ات والدراما اليومّية- �شيحات الترف الوقح���ة، وبطولت المحتالين، وكذب 
الزعم���اء ال�شيا�شيي���ن، من ال�شرورّي، واأك���ّرر، تقديم يوم عادّي وطبيعّي مع كّل التن���ّوع الجنونّي والخيالّي 
، اأكثر بكثير مّما هو عمل القلم. التعليق���ات بالطبع ل مفّر منها، لكن  لظواه���ره. اإنَّ ه���ذا هو عمل المق����سّ
يج���ب اأن تك���ون، كما يبدو لي، ق�شيرة بقدر ما هي رائعة. لكنَّ الحقائق يجب اأن يعلَّق عليها بحقائق، وعلى 
هذا الخرق، على خرقة اليوم هذه يجب اأن يتاألق تعليق الأديب، ك�شرارة، ت�شعل �شعلة الفكر. من ال�شرورّي 
عامًة اإظهار الإبداع )الفنّي( للتاريخ في اأحد الأّيام. لم يفعل ذلك اأحد قّط، ويجب عمل ذلك؛ واإذا قامت 
بذل���ك العم���ل مجموعة �شيوفنا، فاإنَّهم �شيمنحون العالم بالطبع �شيئ���ًا غير م�شبوق، ومثيرًا لالهتمام على 

نحو غير عادّي، و�شاطع ب�شورة مذهلة، ومفيد للغاية.
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اإنَّ الفك���رة المنّظم���ة للفا�شّية هي النظرّية العن�شرّي���ة، النظرّية التي ترفع من �ش���اأن العرق الألمانّي، 
والرومان���ّي، والالتينّي، اأو الإنغلو�شكونّي كقوة وحيدة يفتر����س اأّنها قادرة على متابعة تطّور الثقافة، ثقافة 
عرقّي���ة »نقّي���ة« تقوم، كما هو معل���وم، على ال�شتغ���الل الوقح، الذي ل رحم���ة فيه لالأكثرّي���ة ال�شاحقة من 
النا����س من اأقلّية ل تذكر. اإّن ه���ذه الأقلّية غير المهّمة عددّيًا هي اأي�شًا غير ذات اأهمّية في قوتها الفكرّية، 
ال، وكن���وز الطبيعة، التي تعود اإليه���م. وبين كّل مواهب  الت���ي اأنفقته���ا في اختالق اأ�شالي���ب ل�شتغالل العمَّ
���ة، التي لعبت في وقت ما دورًا اإيجابّيًا كمنّظم للح�شارة والثقافة المادّية، احتفظت الراأ�شمالّية  الراأ�شماليَّ
م حقيقة  الحديث���ة فق���ط بثقة �شوفّية ف���ي حّقها بال�شيطرة عل���ى البروليتاريا والفاّلحين. لك���نَّ التاريخ قدَّ
واقعّية �شّد �شوفّية الراأ�شماليين هي )قوة البروليتاريا الثورّية( التي نّظمتها الحقيقة الهائلة التي ل يمكن 
قهره���ا واإخمادها، وهي ذات اأ�شا�س تاريخّي في تعاليم مارك�س–ليني���ن، قّدم حقيقة )الجبهة الموحدة( 
ف���ي فرن�شا، واأي�شًا حقيقة ملمو�شة على نحو اأكبر من الناحي���ة المادّية، هي اّتحاد بروليتاريا الجمهورّيات 
ال�شتراكّية ال�شوفييتّية. واأمام قوة هذه الحقائق �شينق�شع على نحو حتمّي، وب�شرعة، �شباب الفا�شّية ال�شاّم، 
لكن الخفيف والرقيق. اإّن هذا ال�شباب ي�شّمم كما نرى ويغوي المغامرين فقط؟ والأ�شخا�س غير المبدئيين 
والالمبالين، النا�س الذين ل يرون )فوارق بين الأ�شياء(، والذين ل يبالون بَمن يقتلون، الأ�شخا�س الذين 
�شون لأب�شع الأعمال حقارة ودموّية. هم نتاج انحطاط المجتمع البرجوازي ومرتزقة الراأ�شمالية، المخ�شّ

يع���دُّ ال�شالح الق���وة الأ�شا�س لإقطاعي���ي الراأ�شمالية، الذي تنتج���ه الطبقة العاملة، البن���ادق، المدافع 
الر�ّشا�ش���ة، المدافع، الغازات ال�شاّمة وكّل �شيء اآخر يمك���ن اأن يوّجهه، ويوّجهه الراأ�شمالّيون في اأّي لحظة 
�شّد العّمال. لكنَّ الوقت غير بعيد، وذلك حينما تقّو�س �شوفّية الراأ�شماليين وعي العّمال الثورّي لحقوقهم.

رون لمذبحة عالمّية، وينّظم���ون اإبادة جماعّية لبروليتاريا العال���م باأ�شره على ميادين  ه���م يح�شّ بي���د اأنَّ
المع���ارك الراأ�شمالية القومية التي تهدف اإلى الرب���ح، وا�شتعباد القومّيات ال�شغيرة، وتحويلها في اأفريقيا 
اإلى عبيد )حيوانات ن�شف جائعة( ت�شطّر اإلى العمل ال�شاّق، و�شراء الب�شائع ال�شّيئة والفا�شدة، كي ُيراكم 
مل���وك ال�شناع���ة الذهب الّد�شم فقط، لعنة ال�شع���ب الكادح )الذهب( ويدف���ع الراأ�شماليون للعّمال مقابل 

حقيقة اأّنهم ي�شنعون قيودًا لأنف�شهم، وينتجون اأ�شلحة �شّد اأنف�شهم بقعًا من الغبار تافهة.
لقد كان موؤتمرنا، موؤتمر عموم الّتحاد، يعمل لمواجهة العالقات الطبقية الحاّدة، و�شن�شتمّر في عملنا 
ع�شي���ة اأّي كارث���ة، نحن اأدباء اّتح���اد الجمهورّيات ال�شتراكّي���ة ال�شوفييتّية! وفي هذا العم���ل، ل يمكن، ول 
ب القومّي البرجوازّي  ينبغ���ي اأن يك���ون هناك مكان لتفاهات �شخ�شّية. اإّن الأممّية الثورّية ه���ي �شّد التع�شّ
والعن�شرّية والفا�شّية، هذا هو المعنى التاريخّي لأيامنا هذه. ماذا ن�شتطيع فعله؟ لقد فعلنا �شيئًا حتمًا. اإّننا 
نعم���ل جيدًا لتوحيد كّل القوى الراديكالّية المثّقف���ة المناه�شة للفا�شّية، ونطلب الحياة لالأدب البروليتاري 
الثوري في جميع بلدان العالم. اإّن ممثلي جميع الآداب الأوروبّية تقريبًا حا�شرون بيننا. لم يكن المغناطي�س 
الذي جذبهم اإلى بلدنا يكمن فقط في العمل الحكيم للحزب، وعقل البالد، والحيوية البطولّية لبروليتاريا 
ائه اإلى حّد ما- اأ�شتطيع اأن اأقول ذلك كما اأعتقد.  الجمهوريات، واإّنما عملنا اأي�شًا. اإّن كّل اأديب هو زعيم قرَّ
لكلٍّ من رومان رولن واأندريه جيد الحّق ال�شرعّي في ت�شمية نف�شه »مهند�س الروح«. اإنَّ جان ري�شارد بلوك، 
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واأندريه مالرو، واأراغون، وموليير، وبليفيه؟- ولن اأعدَّ الجميع- هي اأ�شماء لمعة لأنا�س موهوبين على نحو 
ا�شتثنائ���ّي، جميعهم ق�شاة �شارمون لبرجوازية بلدانهم، اإّنهم اأنا�س يعرفون كيف يكرهون، لكّنهم يعرفون 
كيف يحّبون اأي�شًا. لم نكن ن�شتطيع اأن ندعو الكثيرين الذين يملكون اأي�شًا بكّل قوة موهبة ب�شرّية رائعة من 
الحّب والكراهية، لم نكن نعرف كيف ندعوهم، وهذا خطوؤنا الكبير اأمامهم. لكّنني متاأّكد من اأّن الموؤتمر 
الثان���ي لالأدب���اء ال�شوفييت �شُيزين بع�شرات كثيرة من الكتَّاب، من الغ���رب وال�شرق، ومن ال�شين والهند، 
ة الثالثة. لقد ن�شاأ  ول �شّك في اأنَّنا على اأعتاب توحيد اأف�شل واأ�شدق اأهل الفّن والعلم والتكنيك حول الأمميَّ
خالف �شغير غير وا�شح تمامًا بين الأجانب وبيننا- بالنظر اإليَّ �شخ�شيًا- حول م�شاألة تقييم و�شع الفرد 

في مجتمع ل طبقي...
لهذا ال�شوؤال طابع اأكاديمّي وفل�شفّي في الغالب، وبالطبع لم يكن من الممكن ت�شليط ال�شوء عليه جيدًا 

في جل�شة اأو جل�شتين اأو في محادثة واحدة.
جوه���ر الأم���ر يكمن في اأّن الكاتب في اأوروبا، وفي كّل مكان من العالم، الذي يعتّز بالمنجزات الثقافّية 
الت���ي تحّقق���ت اإّبان قرون كثيرة، وي���رى اأّن منجزات الثقافة ه���ذه قد فقدت القيمة في اأعي���ن البرجوازّية 
الراأ�شمالّي���ة، واأّن���ه في اأّي يوم يمكن حرق كت���اب اأّي كاتب نزيه عالنية. ي�شعر الأدي���ب في اأوروبا على نحو 
متزايد باألم ا�شطهاد البرجوازّية، ويخ�شى انبعاث بربرّية القرون الو�شطى، ورّبما ل ي�شتبعد اإن�شاء محاكم 

تفتي�س للمفّكرين الهراطقة.
يتزايد في اأوروبا عداء البرجوازّية وحكوماتها للكاتب ال�شريف. لي�شت لدينا بورجوازّية، وحكومتنا هي 
ة ت�شّجع اأحيانًا على الحتجاج �شّد تعنُّت الفكر  معّلمونا ورفاقنا بالمعنى الكامل للكلمة. اإنَّ الظروف الحاليَّ
الف���ردّي، لكن البلد والحكومة مهتّمان بعمق ب�ش���رورة النمّو الحّر للفرد، وتوفير كّل الو�شائل لذلك، ح�شب 
الإمكان���ات، وف���ي ظروف يجبر البلد فيها على اإنفاق مبالغ كبي���رة للدفاع عن النف�س �شّد البربرّي الجديد 

)البرجوازّية الأوروبّية المدّججة بالأ�شلحة(.
نا، وتحت �شع���ار: »رفع جودة العمل!« وغن���ّي عن القول،  عم���ل موؤتمرن���ا بحما�س عاٍل و�شادق لأج���ل فنَّ
اإّن���ه كّلم���ا كانت الأداة اأكثر اإتقانًا، كان ذلك اأف�شل ل�شم���ان الن�شر. اإنَّ الكتاب هو اأهّم واأقوى اأداة للثقافة 

ال�شتراكّية.
تطالب البروليتاريا، القارئ المليوني الأ�شا�شي لنا، بكتب عالية الجودة. 

وهذه الكتب �شرورّية لمئات من الكّتاب المبتدئين، الذين يدخلون الأدَب من �شفوف البروليتاريا ومن 
المعام���ل والجمعّي���ات الزراعّي���ة التعاونّية في كّل جمهوري���ات ومناطق بالدنا. يجب علين���ا اأن ن�شاعد هذه 
ال�شبيبة باهتمام، وعلى نحو م�شتمّر، وبحّب في الطريق ال�شعب الذي اختارته. لكن، وكما قالت �شيفولينا 
ع في »جعلهم كتَّابًا« ويجب اأن نتذّكر تعاليم الرفيق ناكرياكوف ب�شاأن النفقات غير  بحّق، يجب عدم الت�شرُّ

المثمرة وغير المربحة لأموال ال�شعب على اإنتاج الكتب ذات العيوب. 
ل الم�شوؤوليَّة تجاه هذا الخلل على نحو جماعّي.  علينا اأن نتحمَّ
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ث جميع كتَّابنا الم�شرحيين بحرارة واإقناع حول �شرورة رفع م�شتوى جودة الدراما. اإّنني على ثقة  تحدَّ
ب���اأّن تنظيم »م�شرح عموم الّتحاد« و»م�شرح الكال�شيكيات« �شي�شاعدنا كثيرًا لإتقان التقنية العالية للكّتاب 
الم�شرحيي���ن القدامى، وف���ي الع�شور الو�شطى، و�شيو�ّشع الفّن الم�شرحّي ف���ي الجمهوريات ال�شقيقة نطاق 

المو�شوعات، وي�شير اإلى الت�شادمات الأ�شلّية.
هن���اك بن���د واحد في تقرير بوخارين يتطّلب ال���رّد في �شياق الحديث عن �شع���ر ماياكوف�شكي، لم ي�شر 
في���ه اإل���ى �ش���رر »المبالغة«- ح�شب راأي���ي- التي تمّيز بها ه���ذا ال�شاعر الأ�شي���ل، والموؤث���ر للغاية. وكمثال 
ر رواية  عل���ى ه���ذا التاأثي���ر، �شاأ�شت�شهد باأبي���ات لل�شاعر الموه���وب بروكوفييف – ال���ذي يبدو اأنَّه من ح���رَّ
مولت�شانوف »الفالح« وهي رواية ُذكرت في »الترفيه الأدبّي«، مّجدت الفاّلح القريب من الكولك، كميكول 
�شيليانينوفيت�س المعا�شر لنا. ي�شّور بروكوفييف �شعرًا بافل غروموف )بطاًل عظيمًا(، كما ي�شّور ميكول. 

اإّن بافل غروموف هو فزاعة مده�شة.

تغنّى �أغنية عالمية عنه
كيف �صار دون رحمة بال�صيف و�لنار

كان يرعد على �لدون- كذر�ع تلك �الأبو�ب-
وقد غّطى �لقمر غبار �لحملة.

�صار، وفمه مثل �صرد�ب- مجتاز�ً كّل �صيء

فيتجّمد �لذئب رعباً
عظامه كالخ�صب، مثل خ�صبة ميت

َقَطَع ك�صيّد مطلق ممّر�ت �لغابات و�لطرق.

وفي ق�شيدة اأخرى ي�شّور بروكوفييف ذلك ال�شيء المخيف: 
�إنَّ �البن �الأكبر ال يعرف �أحد�ً ي�صاويه

�صاقاه كجذوع �الأ�صجار، و�صدره مثل جبل 
يقف وحيد�ً كالفر�

على طول �لفناء �لمر�صوف
لديه �صاربان- مثل لجام

ولحية- مثل م�صط
يحّب فجاأة �صبع محبوبات.
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ا ل���دى بروكفييف، فاإنَّ ما يعّق���د الأمر كما يبدو  ه���ذا ما ت���وؤّدي اإليه مبالغ���ة ماياكوف�شكي المفرطة! اأمَّ
ة. اإنَّني ل اأنفي  ه���و اأي�شًا مبالغة كليويف، مغّني الجوهر ال�شوفّي للفاّلحين، و)ق���وة الأر�س( الأكثر �شوفيَّ
ة ي�شتحّق الثناء. اإلَّ اأنَّ ال�شعي اإلى الملحمة  موهب���ة بروكفيي���ف، بل اإنَّ �شعيه اإلى الح�شول على �شور ملحميَّ

يتطلَّب معرفة الأدب الملحمّي ال�شعبّي، وفي الطريق اإليها ل يمكن كتابة مثل هذه الأبيات.
طار �لمجد عبر �لحقول

م غروموبوي بم�صيره وتحكَّ
فاإذ� �صارت �لعا�صفة �إلى �ليمين

�صار غروموبوي �إلى �لي�صار
و�إذ� �لعا�صفة نفثت �لغ�صب من جديد

فاإنَّ �ل�صقيع �ل�صديد �صيمالأ �لف�صاء�ت)؟(
�إذ� �صارت �لعا�صفة �إلى �ليمين

فاإّن غروموبوي ي�صير عك�س ذلك.
اأعتقد اأنَّ هذه الأبيات ل تعدُّ ملحمة. اإنَّها ت�شبه اإعادة �شياغة ق�شيدة قديمة، تريد اأن تكون م�شحكة:

عا�س �صديقان في كييف
�صعب مده�س

�الأّول كان وطنه �لجنوب
و�لثاني، عك�س ذلك

كان �الأول نهماً على نحو فظيع
وكان �لثاني �أبله

مات �الأول من �الإم�صاك
�أّما �لثاني فعك�س ذلك.

���ق �شعرنا ال�شوفييتّي في فترة ق�شيرة من عمره نجاحات كبيرة للغاية، لكّنه مثل النثر، يحتوي على  حقَّ
قدر ل باأ�س به من الزهور العقيمة، والق�ّس، والتبن.

علين���ا، في اأثن���اء الن�شال من اأجل النوعية العالية للنثر وال�شعر، تجدي���د وتعميق المو�شوعات، والعمل 
على نقاء الّلغة و�شونها. لقد دفعنا التاريخ اإلى الأمام كبناة لثقافة جديدة، وهذا يلزمنا اأي�شًا بال�شعي اأبعد 

واأعلى اإلى الأمام، كي يرانا كّل عالم الكادحين، وي�شمع اأ�شواتنا.
�شي�شم���ع العالم جّيدًا ج���ّدًا، وبامتنان، اأ�شوات ال�شعراء، اإذا حاولوا م���ع المو�شيقيين خلق اأغان، اأغان 
جدي���دة ل يملكه���ا العالم، لك���ن يجب اأن يملكها. لي����س �شحيحًا البت���ة اأنَّ األحان الأغان���ي القديمة للرو�س 
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والأوكرانيي���ن والجورجيي���ن ممتلئة بالحزن والأ�شى، ولدى التتار والأرم���ن في الأرجح اأغان من الم�شيرات 
والرق����س الحلقي، والهزل���ي، واإيقاعات العمل، لكّنني ل اأتح���ّدث اإّل عّما اأعرفه. تتمّي���ز الأغاني الرو�شّية 
فوا مجموعات  والجورجّي���ة والأوكرانّية القديمة بتنّوع ل ح�شر له م���ن المو�شيقا، وينبغي ل�شعرائنا اأن يتعرَّ
الأغان���ي تلك، مثل اأغنية )رو�شيا العظيمة( ل�شين، في �شبيل المثال، ومثل مجموعة دراغومالوف وكولي�س 

وغيرها من المجموعات على هذه ال�شاكلة. 
اأن���ا متاأّكد م���ن اأنَّ ذلك التع���ارف �شيكون بمنزلة م�ش���در اإلهام لل�شع���راء والمو�شيقيي���ن، واأّن ال�شعب 
ه  ال�شّغيل �شيح�شل على اأغاٍن جديدة رائعة، هدّية ي�شتحّقها منذ زمن بعيد، يجب اأن يوؤخذ في الح�شبان اأنَّ
ه ممتلئ بالكلمات الجديدة، يخلق اأغنية يمكن  يمكنن���ا تعديل اللحن القديم، حتى لو تّم تعديله قلي���اًل، لكنَّ
ا�شتن�شاخه���ا ب�شهولة و�شرعة يج���ب اأن نفهم معنى الإيقاع وح�شب: يمكن اأن تمت���ّد بداية الأغنية الكورالية 
)دوبينو�شكا( لدقيقة واحدة، لكن يمكن الغناء اأي�شًا على اإيقاع الرق�س. ينبغي ل�شعرائنا ال�شّبان اأّل ياأنفوا 

تاأليف الأغاني ال�شعبّية.
اإل���ى الأمام واأعلى، هو طريقن���ا جميعًا، اأّيها الرفاق، هذا هو الطريق الوحي���د الذي ي�شتحّق النا�س في 
بالدنا، وع�شرنا. ماذا يعني اأعلى؟ هذا يعني اأّنه: يجب اأن نرتفع فوق الخالفات ال�شخ�شّية التافهة، وفوق 
ح���ب ال���ذات، وفوق ال�شراع من اأج���ل المركز الأّول، وفوق الرغب���ة في قيادة الآخرين، ف���وق كّل ما ورثناه 
م���ن ابت���ذال وغباء الما�شي. اإّننا منخرط���ون في ق�شية كبيرة، ق�شّية ذات اأهمّي���ة عالمّية، ويجب اأن نكون 
جديري���ن بالم�شاركة فيها �شخ�شيًا. اإّننا ندخل ع�ش���رًا ممتلئًا باأكبر ماأ�شاة، ويجب علينا اأن ن�شتعدَّ ونتعلَّم 
تحوي���ل الماأ�شاة اإلى تلك الأ�ش���كال المثالّية، كما ا�شتطاع التراجيديون القدماء ت�شويرها. يجب اأّل نن�شى، 
لدقيق���ة واح���دة، اأنَّ عالم ال�شع���ب الكادح باأ�شره يفّكر فين���ا، وي�شغي اإلينا، واأننا نق���وم بعمل اأمام القارئ 
ة. اإنَّني اأدعوكم، اأّيها الرف���اق، اإلى التعلُّم، اأن تتعّلموا التفكير،  والم�شاه���د ل���م يحدث قّط في تاريخ الب�شريَّ
والعم���ل، لتتعّلموا احترام وتقدير بع�شكم بع�شًا، كما يق���ّدر المقاتلون في �شاحات القتال بع�شهم بع�شًا، 
ول ي�شيع���ون طاقاتهم في ال�ش���راع فيما بينهم من اأجل تفاهات، في الوقت ال���ذي دعاكم فيه التاريخ اإلى 

ن�شال ل هوادة فيه �شّد العالم القديم. 
ث في الموؤتمر اليابانّي هيزيكات���و، وال�شينّية هو-لن-ت�شي، وال�شينّي اإي���م �شياو. اإّن هوؤلء  لق���د تح���دَّ
موا اأيديهم اإلى بع�شهم بع�شًا كالمّيًا، ما ي���دّل على وحدة هدف البروليتاريا الثورّية في البالد  الرف���اق قدَّ
الت���ي اأ�شيب���ت فيها البرجوازية في اأوروبا بنوبات حاّدة وقاتلة م���ن الجنون الإمبريالّي، وفي البالد التي لم 
تقّدم فيها البرجوازّية �شعبها �شحّية لالإمبرياليين الل�شو�س، واإّنما اأهلكته هي نف�شها لإر�شاء الإمبريالية 
كون الرو����س واأ�شحاب الم�شانع بي���ن عام���ي 1918 - 1922، م�شتفيدين من  والأجان���ب، مثلم���ا فع���ل المالَّ

الم�شاعدة الوقحة من اأ�شحاب المتاجر في اأوروبا واأمريكا واليابان. 
ل���م ي�شر الموؤتمر بو�شوح كاٍف اإلى كلمات ممثلي البروليتاري���ا الثورّية في بلدين من بلدان ال�شرق، 
ول يمكن تف�شير ذلك اإّل ب�شبب الإرهاق ال�شديد الناجم عن اأ�شبوعين من العمل، الذي تطلَّب جهدًا هائاًل 

من الهتمام، واأخيرًا ل بدَّ اأثَّر فيه. 
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يعرب موؤتمر الأدباء في عموم الّتحاد، بعد النتهاء من اأعماله، عن امتنانه ال�شادق للحكومة لل�شماح 
بعق���د الموؤتمر، وم�شاعدته في عمله. وي�شي���ر موؤتمر الأدباء لعموم الّتحاد، اإلى اأّن النجاحات التي حّققتها 
الوح���دة الأيديولوجّية الداخلّية لالأدباء، التي ظهرت في �شورة �شاطع���ة ومتينة في جل�شات الموؤتمر، وهي 
نتيج���ة لقرار اللجنة المركزي���ة لحزب لينين- �شتالين في 23 ني�شان عام 1932، المت�شّمن اإدانة زمرة من 
الأدباء، لأ�شباب لي�س لها اأّي �شيء م�شترك مع المهام العظيمة لأدبنا ال�شوفييتّي باأكمله، لكن ل ينكر في اأيِّ 
حال من الأحوال وجود وحدة في الم�شائل التقنية للعمل الإبداعّي المتنّوع. اإنَّ موؤتمر الأدباء م�شرور بعمق، 
اء الكثي���رة. اإنَّ اأدباء اّتحاد الجمهوريَّات ال�شتراكيَّة  وفخ���ور للغاية بالهتمام الذي حظي به من وفود القرَّ
اء، و�شوف ي�شعون ب�ش���دق اإلى تلبية هذه  مها اإليه���م القرَّ ���ة ل���ن ين�شوا المطال���ب ال�شامية التي قدَّ ال�شوفيتيَّ

المطالب. 
لق���د فه���م معظم الأدباء، انطالقًا من بني���ة كلماتهم، ب�شورة ممتازة، مدى �شخام���ة اأهمّية الأدب في 
وطنن���ا ككّل، وق���د فهموا ما كان عليهم فعله تجاه التظاهرة الموؤّث���رة، الم�شتمّرة خالل الموؤتمر، ال�شارمة 
لك���ن المحّبب���ة لعالقات القّراء ب���الأدب. لدينا الحّق في اأن نوؤمن اأنَّ هذا الحّب يع���ود اإلى ماآثر وعمل اأدبنا 

الفتّي.
منحن���ا القارئ الح���ّق في اأن نفخر بموقف القارئ وحزب لينين تجاهنا، لكن يجب علينا عدم المبالغة 

باأهمّية عملنا الذي ل يزال بعيدًا عن الكمال.
التعلي���م الذاتّي من خالل النقد الذاتّي، والن�شال الم�شتمّر م���ن اأجل نوعّية الكتب، وتخطيط العمل – 
ة يت���م خلقها جماعّيًا، وتحملنا الم�شوؤولّية المتبادلة  بق���در ما هو م�شموح به في مهنتنا- وفهم الأدب كعمليَّ
ع���ن عمل بع�شنا بع�شًا، والم�شوؤولّية تج���اه القارئ- هذه هي ال�شتنتاجات، وهو ما يجب اأن ن�شتخل�شه من 

اء في الموؤتمر. تظاهرة القرَّ
اإنَّ هذه ال�شتنتاجات تلزمنا اأن نبداأ، دون اإبطاء، العمَل على تنظيم الأدب الّتحادّي كّله.

علين���ا معالجة المواد ال�شخمة جّدًا والأكثر قيمة م���ن الكلمات في الموؤتمر، بحيث تكون بمنزلة اإر�شاد 
موؤق���ت، اأ�شّدد على كلمة »موؤّقت« في عملنا الم�شتقبلّي. ويج���ب علينا، بكّل الطرائق، تعزيز وتو�شيع ال�شلة 
الت���ي ن�ش���اأت في الموؤتمر باآداب الجمهوري���ات ال�شقيقة. لقد جرى الك�شف في موؤتمرن���ا اأمام ممثلي الأدب 
الثورّي في اأوروبا، ب�شورة محزنة وغير لئقة باأدبنا، عن المعرفة ال�شّيئة اأو عدم المعرفة الكاملة باللغات 
���ع حتمًا، يجب علينا اإدخال درا�شتنا  الأوروبّي���ة. وف���ي �شوء حقيقة اأنَّ ات�شالنا مع الأدباء في اأوروبا �شيتو�شَّ
لّلغ���ات الأوروبّي���ة في الحياة اليومّية. وه���ذا �شرورّي اأي�شًا، لأنَّه �شيفتح اأمامنا اإم���كان قراءة اأعظم اأعمال 
الف���ّن بلغاتها الأ�شلّي���ة، وهذا لي�س اأقّل اأهمّية م���ن اأن نعرف لغات الأرمن والجورجيي���ن والتتار والأتراك، 
���اب المبتدئين، برنامج من �شاأنه اأن ي�شتبعد  اإل���خ. نح���ن في حاجة اإلى اإعداد برنامج عام للدرا�شة مع الكتَّ
ة للغاية لجيل ال�شباب، من ه���ذا العمل. ومن ال�شرورّي اأن نعمل عل���ى دمج مجّلتي »النمو«  ���ة ال�ش���ارَّ الذاتيَّ
و»التعليم الأدبّي« في مجّلة واحدة ذات طبيعة اأدبّية وتربوّية، واإلغاء الدرو�س الناجحة قلياًل لبع�س الكتاب 
م���ع المبتدئين. هناك كثير من العمل، وكّل ه���ذا �شرورّي للغاية في بلدنا، ومن غير المقبول اأن يتطّور نمّو 
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ا، واأن نو�ّشع عدد العاملين ف���ي الكلمة. يجب اأن نطلب اإلى  الأدب تلقائّي���ًا، فنحن ملزم���ون باإعداد بديل عنَّ
الحكومة، فيما بعد، مناق�شة م�شاألة تنظيم »م�شرح عموم رو�شيا« في مو�شكو.

حي���ث �شتت���اح الفر�شة لفّنانين من جمي���ع الجن�شّيات في اتح���اد الجمهوريات ال�شتراكي���ة ال�شوفييتية 
���ة وحا�شرها... يجب اأن  اأن يعّرفون���ا، نحن الرو����س، بفّنهم الدرامي، ومن خالل���ه ما�شي حياتهم الثقافيَّ
تك���ون الفرقة الرئي�ش���ة الدائمة له���ذا الم�شرح رو�شّي���ة، حيث �شت���وؤّدي م�شرحّيات لأذربيج���ان، ولالأرمن، 
والبيالرو�شيي���ن والجورجيي���ن والتتار، وجميع ال�شع���وب الأخرى في اآ�شيا الو�شط���ى، والقوقاز، و�شيبيريا- 

بالرو�شّية، وبترجمات مثالّية. 
يجبرن���ا النم���ّو ال�شريع لأدب الجمهورّي���ات ال�شقيقة اأن نتابع جّديًا نمّو ه���ذه الآداب، ويمكن اأن ي�شاعد 
ذل���ك في نمّو الأدب الم�شرح���ّي الرو�شّي. من ال�شرورّي مناق�شة م�شاألة تنظي���م »م�شرح الكال�شيكّيات« في 
مو�شك���و، حي���ث يتّم عر�س م�شرحّيات من الذخي���رة الكال�شيكّية فقط. اإنَّها، ومن خ���الل تعريف الم�شاهد 
والأدباء بنماذج من الإبداع الدرامّي لالإغريق القدماء والإ�شبان والإنجليز في الع�شور الو�شطى، تزيد من 

متطّلبات الم�شاهد تجاه الم�شرح والكتاب وتجاه اأنف�شهم. 
نح���ن في حاجة اإلى الهتمام باأدب المناط���ق، ول �شيَّما �شيبيريا، ال�شرقّية والغربية، وجذبه اإلى دائرة 

ت المركز، ومراعاة اأهميته كمنّظم للثقافة.  اهتمامنا، ون�شره في �شحافة ومجالَّ
يج���ب اأن نطل���ب اإلى الحكوم���ة ال�شماح لّتح���اد الأدب���اء، باإقامة ن�شب ت���ذكاري للبط���ل الرائد بافيل 
ل م�شالح  موروزوف، الذي ُقتل على اأيدي اأقاربه، لأّنه بعد اأن فهم الن�شاطات التخريبّية لأقاربه بالّدم، ف�شّ

العّمال على عالقته بهم.
من ال�شرورّي ال�شماح بن�شر تقويمات اأدب الجمهورّيات الوطنّية ال�شقيقة الحالي، بما ل يقّل عن اأربعة 
ة«، وبعنوان فرعي: »مجموعات الأدب الفنّي  كت���ب في ال�شنة، واإعطاء التقويمات عنوان »التحاد« اأو »الأخوَّ

المعا�شر في اّتحاد الجمهورّيات ال�شتراكّية ال�شوفييتّية«.
الرفاق الأعزاء

اأمامنا عمل �شخم ومتنّوع لخير وطننا، الذي نن�شئه كوطن لبروليتاريا كّل البلدان.
اإلى العمل، اأّيها الرفاق 

على نحٍو وّدّي، وب�شورة من�شجمة وحما�شّية للعمل
عا�شت الوحدة الودّية والقوّية بين العاملين والمحاربين في مجال الكلمة، وعا�س جي�س الكتاب الأحمر 

لعموم الّتحاد.
عا�ش���ت بروليتاري���ا عموم الّتحاد، واإّن قارئن���ا، قارئ �شديق، كان كتَّاب رو�شي���ا المخل�شون في القرن 

التا�شع ع�شر ينتظرونه ب�شغف، يحيطنا بحّب ويعّلمنا العمل.
عا�س حزب لينين- زعيم البروليتاريا، وعا�س زعيم الحزب جوزيف �شتالين. ◘
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���ا �شت���ة وع�شرين رجاًل، �شتة وع�شرين اآلة حيَّة، متراكمين في حف���رة دكناء من �شرداب اأ�شوَد نعجن  كنَّ
العجين منذ انبالج الفجر حتَّى اإغما�شة عين الم�شاء، ون�شنع خبزًا وكعكًا.

نًا بقطع من القرميد اأحال الطين لونها اإلى الخ�شرة.  كانت نوافذ �شردابنا تواجه ف�شاء منخف�شًا مح�شَّ
وكانت النوافذ مغلقة من الخارج ب�شبكة حديديَّة فال ينفذ اإلينا �شعاع واحد من ال�شم�س عبر األواح الزجاج 
ر معلِّمنا النوافذ كي ل يجَد �شيٌء من خبزه �شبيال ً اإلى اأيدي الفقراء  المغط���اة بالدقي���ق والطحين. وقد �شوَّ
ينا ع�شبة من  والم�شتعطين، اأو اإلى رفاقنا العاطلين من العمل، المت�شّورين جوعًا و�شغبًا-  كان معّلمنا ي�شمِّ
المت�شّردين المحتالين، وينفحنا لطعام الغداء نفاياٍت منتنة دّب فيها الف�شاد عو�س اللحم... كانت الحياة 
خانق���ة ومزدحمة في ذلك الجبِّ الجاثم تح���ت �شقف منخف�س مفرو�س بالهباب و�شباك العناكب... كانت 
ا نهبُّ  ة اللزجة... وكنَّ ثة ببقع متَّ�شخة ولطخ من العفويَّ الحياة قا�شية ومقرفة بين تلك الُجدر ال�شميكة الملوَّ
من رقادنا في الخام�شة �شباحًا، مثقلين بنق�س الراحة والنوم، فال تدقُّ ال�شاعة ال�شاد�شة حتَّى نجل�س اإلى 
اأه رفاقنا في اأثناء  ة من عجي���ن هيَّ ���ة والن�شاط، لن�شنع الفطائر اله�شَّ طاول���ة وا�شع���ة، مكتئبين فاتري الهمَّ
رقادنا. وهكذا نق�شي النهار بطوله، منذ البكور حتَّى ال�شاعة العا�شرة لياًل، وقد جل�س بع�شنا اإلى الطاولة 
يعجنون العجين المتيّب�س، وهم يوؤرجحون اأج�شادهم ليذودوا عن اأنف�شهم الخدر وفقدان الح�ّس، في حين 
يخل���ط الآخرون الدقيق والم���اء دون انقطاع... وطوال النهار، تخرخر المياه وه���ي تغلي بكاآبة وح�شرة في 
از تقعقع بحنق ور�شاقة على اأحجار الفرن، وهو يقذف دون  الق���در حيث تطبخ الفطائ���ر، فيما مجرفة الخبَّ

�ستة وع�سرون رجاًل وفتاة واحدة

تاأليف: مك�سيم غوركي
•ترجمة: �سهيل اأيوب
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هوادة قطعًا لزجة من العجين على القرميد الحاّر. ومنذ البكور حتَّى الليل تحترق الأخ�شاب وتتاأرث في اأحد 
ج اللهب المورد يترج���رج على جدران المخبز مرفرفًا كاأنَّه يك�ّشر في وجوهنا  جوان���ب الفرن، في حين تاأجُّ
�شاخ���رًا من���ا... وكان الف���رن الكبير ي�شبه راأ�شًا ب�شع���ًا لوح�س وهميٍّ انبثق من تحت الأر����س، تتَّقد اأ�شداقه 
اجًة تلفحنا وتحرقن���ا، فيما الوح�س الدميم  �س له���ًا لمعًة وهَّ الفاغ���رة اأفواهه���ا بنيران م�شتعلة نافخة تتنفَّ
يراق���ب عناءنا الم�شتديم من خالل فتحتين غائرتين للهواء تتربَّعان فوق جبهته. اإنَّ هاتين الثغرتين اأ�شبه 
ان، عيَني حيوان غري���ب، تحملقان نحونا بتقطيبة  م���ا تكونان بعينين- عينين قا�شيتي���ن ل تتاأثَّران اأو تح�شَّ
اء ل ُينتظر �شدور �شيء اإن�شانّي عنهم، فهما  قاتم���ة ل تتغيَّر، فكاأنَّهما متعبتان باإطالة النظر اإل���ى عبيد اأرقَّ

تحترقان بازدراء الحكمة البارد...
وينق�شي يوم، ويطلُّ يوم اآخر و�شط ما تحمل اأقدامنا من دفقات التراب والأو�شاخ من ال�شاحة الخارجيَّة. 
ونعج���ن العجين في جوِّ ذلك ال�شرداب الح���اّر العابق المخنق، ون�شنع الفطائر المر�شو�شة بعرقنا، ونحقد 
لين خبز الجاودار  ا ت�شنعه اأيدين���ا، مف�شّ تي���ن، فال ناأكل اأبدًا �شيئًا ممَّ عل���ى عملنا ب�شغينة وكراهية وح�شيَّ

الأ�شود على الفطائر نا�شعة البيا�س.
����ا نجل�����س اإلى مائدة طويل����ة يواجه بع�شنا بع�ش����ًا- ت�شعة رجال اأم����ام ت�شعة رج����ال- تعمل اأيدينا  كنَّ
واأ�شابعن����ا عل����ى نحو اآليٍّ ط����وال �شاعات ل نهاية لها، وق����د اعتدنا عملنا هذا، فلم نع����د نراقب حركاتنا 
اأو نلق����ي اإليه����ا باًل. وقد األفن����ا بع�شنا كثيرًا، حتَّى ليعرف كلٌّ مّنا جميع م����ا يرت�شم على وجوه رفاقه من 
ث عنه- لقد اعتدنا ذلك اأي�شًا- فنحن نقبع �شامتين طوال  نات واأخاديد. ولم يكن هنالك ما نتحدَّ تغ�شّ
ة اأ�شياء دائمًا يمكن  الوق����ت، ل تن�����سّ �شفاهنا بحرف واحد- اللَّهم اإلَّ اإذا �شرعنا نترامى بال�شتائم. فثمَّ
ا نت�شاتم-  نا ن����ادرًا ما كنَّ للم����رء اأن ي�شت����م الآخر ب�شببه����ا، ول �شيَّما اإذا كان هذا الآخ����ر رفيقًا له... لكنَّ
ة، اإن كانت جميع حوا�شه كلَّت من وطاأة  اأُي����الم الإن�ش����ان اإن كان ن�شف ميت، اإن كان يماثل �شورة حجريَّ
هوا بعد  الك����دِّ والعن����اء المتراكمين على ظهره؟ اإنَّما ال�شم����ت مخيف مكروه لدى اأولئك الذي����ن لم يتفوَّ
ا نطل����ق حناجرنا بالغناء اأحيانًا فتبداأ اأغانينا عادة على  بكلماته����م، فال�شمت اأمر ب�شيط مي�شور... وكنَّ
مت قواه، وينطلق ين�شد  ى مثل ح�شان تحطَّ د اأحدنا فجاأة، في اأثناء العمل، زفرًة حرَّ هذا المنوال: ي�شعِّ
بلطف اإحدى تلك الأغنيات الطويلة التي يخّفف اإيقاعها الحنون الأ�شوان من الحمل الثقيل الجاثم على 
قل����ب المغّن����ي. كان اأحد الرجال يغّن����ي، فيما نرهف نحن اأ�شماعنا في �شمت اإل����ى تلك الأغنية الوحيدة 
الت����ي ل تلبث اأن تتال�شى تحت �شقف ذلك ال�ش����رداب الجائر وتموت، مثل لهيب ذاٍو تر�شله نيران مخيَّم 
ة كاأنَّها �شقف من ر�شا�س فوق الأر�س  اة تتعلَّق فيها ال�شماء الرماديَّ في �شهب ف�شيح في ليلة خريفيَّة مندَّ
ة في جّو تلك  المنب�شط����ة. ومن ثمَّ ين�شمُّ مغنٍّ اآخ����ر اإلى المن�شد الأول، فيغدو �شوتان يترنَّمان بكاآبة ورقَّ
ة، في وقت واحد، في ترديد  الحرارة الخانقة لزريبتنا المزدحمة. وعلى غير انتظار ت�شترك اأ�شوات عدَّ
ة وارتفاعًا، وتلوح كاأنَّها تحّط����م الُجدر الثقيلة  الأغني����ة واإن�شاده����ا- فتهّب مجلجل����ة كالموج، وتزداد ق����وَّ

رة في �شجننا الحجرّي... الرطبة الم�شوَّ
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���ون جميعًا، ف���اإذا اأ�شوات مرتفعة ق���د ان�شجمت لطول الم���ران تمالأ المعمل،  اإنَّ ال�شت���ة والع�شري���ن يغنُّ
ة، تئنُّ وتنتحب، وتحّز  ر على الجدران الحجريَّ والأغني���ة تتالطم في ال�شرداب باحثة عن مجال لها، وتتك�شَّ
في القلب باألم يخز لطيفًا، فاتحة جروحًا قديمة مندملة، موقظة العذاب المنطوي في النفو�س... وي�شّعد 
ف اأحدهم ع���ن الغناء فجاأة، ويقعد ي�شغي زمن���ًا طوياًل اإلى رفاقه  المغّن���ون تنهي���دات عميقة ثقيلة، ويتوقَّ
ة. وقد ي�شيح اأحدهم، مغموم ال�شدر: »اأواه  يترنَّمون، ومن ثمَّ ي�شترك �شوتهم من جديد في الجوقة العامَّ
���ه درب يقود اإلى  ���ار ال�شوت الجارف العري�س كاأنَّ اأواه«، وه���و يغّن���ي مغم�س العيني���ن، ولعلَّه يرى حينئذ تيَّ

اقة، ويرى ذاته، هو نف�شه، ي�شير فيها... المنتاأى، درب وا�شع الجنبات ت�شيئه ال�شم�س البرَّ
ت تقعقع على القرميد،  از ما انفكَّ اإنَّ الله���ب الواه���ر في الفرن ل يزال يترجرج ويرفرف، ومجرفة الخبَّ
والمياه في القدر ما فتئت تبقبق وتخرخر، واأ�شواء النار على الجدار ما برحت تخفق في �شحكة �شامتة... 
���ي، بكلمات من �شن���ع غيرنا، ذلك الأل���م الكئيب في نفو�شن���ا، والحزن القار����س لرجال اأحياء  ونح���ن نغنِّ

محرومين من ال�شم�س، حزن العبيد.
ة �شديدة  ���ا نعي�س �شت���ة وع�شرين رجاًل، في �شرداب بي���ت حجرّي كبير، وكانت حياتن���ا �شاقَّ وهك���ذا، كنَّ

الق�شوة، حتَّى يخال اإلينا اأنَّ الطوابق الثالثة للبيت بنيت باأكملها على اأكتافنا...
���ة �ش���يء اآخر، بالإ�شافة اإلى اأغنياتن���ا، نحّبه ونالطفه وتهفو اإليه اأفئدتن���ا، �شيء ربَّما كان يمالأ  كان ثمَّ
مكان ال�شم�س لدينا. ففي الطابق الثاني من بيتنا معمل للتطريز، كانت بين فتياته العامالت تانيا الحالمة 
بربيعها ال�شاد�س ع�شر، ولقد كانت خادمة مهفهفة... وفي كّل �شباح يلوح وجه فتّي زهرّي اللون، ذو عينين 
زرقاوي���ن مرحتي���ن، ين�شغط على زجاج النافذة ال�شغي���رة المفتوحة في باب معملنا الم���وؤّدي اإلى الممّر، 

ويرّن �شوت حلو نغوم ينادينا؛
- اأيُّها الم�شجونون. اأعطوني بع�س الفطائر!

عندئ����ذ ندي����ر روؤو�شنا، جميعًا، �شوب ذل����ك ال�شوت النقّي، ونرنو في لطف وغبط����ة اإلى وجه الفتاة 
ا نح����ّب روؤية ذلك الأنف الم�شغوط عل����ى الزجاج، والأ�شنان  الطاه����ر المبت�شم لن����ا في حالوة بالغة. كنَّ
ا نتدافع لفتح  البي�����س ال�شغيرة تلمع من تحت ال�شفتي����ن الورديَّتين المنفرجتين عن ابت�شامة عذبة. وكنَّ
نا بع�ش����ًا. وهناك نلقاها، جّذابة م�شرقة، رافعة مئزره����ا، تقف اأمامنا وراأ�شها  الب����اب لها، يزاحم بع�شُ
ال�شغي����ر منح����ٍن قلياًل، ووجهها الو�شيم مط����ّوق كله بابت�شامات ودود حلوة. كان����ت �شفيرة كثيفة طويلة 
ا، نحن الرج����ال القذرين الجاهلين  م����ن �شع����ر ع�شجدّي الل����ون تتدلَّى من فوق كتفها عل����ى �شدرها. وكنَّ
الب�شعين، نتطلَّع اإليها ونترنَّى- كانت العتبة ترتفع اأربع درجات عن الأر�س- نتطلَّع اإليها ونترنَّى بروؤو�س 
ة بها، مخلوقة م����ن اأجلها فقط. وكان  ى له����ا �شباحًا �شعيدًا. كانت كلم����ات تحّيتنا خا�شّ مرتفع����ة، ونتمنَّ
ث اإليها. كان كّل �شيء نحتفظ  د اأ�شرق واأبهج ونحن نتحدَّ �ش����دى اأ�شواتنا يرّن اأرخ����م واأرّق، ونكاتنا تتردَّ
از ي�شحب من الفرن مجرفة عارمة بالفطائر النا�شفة داكنة اللون ، ثمَّ ي�شبُّها  به لها خا�شًا بها، فالخبَّ

بمهارة في مئزرها.
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ا نحّذرها قائلين: كنَّ
- انتبهي اأّل يراك المعّلم! 

فت�شحك في خبث، وت�شيح فرحى، جذلى: 
-  الوداع، اأيُّها الم�شجونون!

ثمَّ تختفي في طرفة عين، كالفاأرة ال�شغيرة...
   وهذا كل �شيء...

هنا بها في اليوم ال�شابق  ث عنها بعدما تغادرنا– فنقول الأ�شياء نف�شها التي تفوَّ ة طويلة نتحدَّ ونظّل مدَّ
نا، ولأنَّها، ولأنَّ كلَّ �شيء حوالينا باق على عهده كاليوم ال�شابق وما قبله... ما اأق�شى، وما اآلم  وم���ا قبل���ه، لأنَّ
اأن يعي����سَ الم���رء وكّل ما يحفُّ به باق على حاله ل يتغّير، ف���اإذا لم يقتل هذا الروح فيه فاإنَّ الألم الذي يبّثه 
ث دائمًا بطريقة تجعلنا في  ا نتحدَّ جم���ود الأ�شياء المحيطة به وثباتها يتفاقم بمقدار ما تطول حياته... كنَّ

بع�س الأحيان ن�شعر بال�شمئزاز والقرف من نفو�شنا، ومن حديثنا الفّظ المخجل.
ث عنهنَّ بطريقة  ول يبع���ث هذا على الده�ش���ة، لأنَّ الن�شاء اللواتي نعرفهنَّ ل ي�شتحققَن اأبدًا اأن نتحدَّ
ها  نا ل���م ن�شمح ل�شفاهنا اأن تقول عن تاني���ا كلمة م�شيئة قّط. بل لم يتجا�ش���ر اأحدنا على م�شِّ اأخ���رى. لكنَّ
ة نكتة خليع���ة. لربَّما كان ذلك لأنَّها ل تبقى عندنا طوياًل- كانت تنطلق  ا مرَّ بي���ده قّط. وهي لم ت�شمع منَّ
ه���ا �شغيرة رائعة  م���ن اأم���ام نظراتنا مثل نجمة ت�شقط م���ن ال�شماوات وتتال�ش���ى... اأو ربَّما كان ذلك لأنَّ
ا،  نا كنَّ الجم���ال، وكّل �شيء جمي���ل يوحي بالحترام، حتَّى لع�شابة من الرجال الفّظي���ن ال�شر�شين. ثمَّ اإنَّ
ة، فل�شن���ا ن�شتطيع الحياة،  غ���م من العمل ال�شاّق اّل���ذي يحيلنا اإلى ثيران بك���م، مخلوقات ب�شريَّ عل���ى الرَّ
ة اإن�ش���ان اأروع منها في ما يحيط  ���ة، دون هدف لعبادتنا. ولم يُك ثمَّ مثلن���ا مث���ل �شائر المخلوقات الب�شريَّ
غم من وجود  ���ة اإن�شان يعيرنا اهتمام���ًا، نحن الذين نعي����س في ال�شرداب- عل���ى الرَّ بن���ا، كم���ا لم يُك ثمَّ
نا، �شيئًا  ا نعّدها �شيئًا يخ�شّ ع�ش���رات الم�شتاأجرين في البيت فوقنا. واأخيرًا- وربَّما في المحلِّ الأول- كنَّ
يدي���ن بوج���وده لفطائرنا فقط. وقد نذرنا عل���ى اأنف�شنا اأن نقّدم لها فطائر �شاخن���ة، الأمر الذي اأ�شحى 
م  ا نقدِّ نا لها يومًا بعد يوم. وكنَّ �شة، في�شاعف من حبِّ ���ة للمعبود، يكاد يقارب عبادة مقدَّ ت�شحيتن���ا اليوميَّ
لتاني���ا، بالإ�شافة اإلى الفطائ���ر، كميَّة كبيرة من الن�شائح- اأن تلب�س ثيابًا دافئة. اأّل ترك�س ب�شرعة وهي 
ت�شع���د ال�شاللم. اأّل تحمل حزم���ًا ثقيلة من الحطب. وكانت ت�شغي اإلى ن�شائحن���ا وابت�شامة عذبة تلهو 
ا نكتفي باأن  نا لم نكن نغ�شب – كنَّ ا �شاحكة دون اأن تعمل بن�شائحنا اأبدًا. اإلَّ اأنَّ على �شفتيها، وتندفع عنَّ

نا لها.  نظهَر لها قلقنا عليها وحبَّ
كان���ت ت�شاألن���ا، غالبًا، اأن ننجز لها بع�س الأعمال. فتطلب اإلينا، مثاًل، اأن نفتح لها بابًا حرونًا في القبو 
ة تطلبها، بر�شا و�شرور، بل  لم يلن لها، اأو نقطع لها بع�س الحطب، فنفعل هذه الأ�شياء، واأ�شياء اأخرى عدَّ
ا طل���ب اأحدنا اإليها اأن ترتق له قمي�شه الوحيد، نفخت في وجهه  ب�ش���يء من الفخر الخا�ّس اأي�شًا. اإنَّما، لمَّ

بازدراء وا�شتخفاف، وقالت: 
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- هذا ل يهّمني ، ولن اأفعل لك ذلك! 
ذن���ا ب�شحك���ة طويلة ممتعة عل���ى ح�شاب ذلك ال�شاب الأحمق، ولم نطل���ب اإليها بعد ذلك عمل اأّي  وتلذَّ
ا نحّبها، وفي هذا القول كّل ما يودُّ المرء دائمًا اأن يح�شر هذا ال�شخ�س اأو ذاك في حّبه واأن  �ش���يء لن���ا. كنَّ
يكون ذلك جائرًا ظالمًا اأحيانًا، اأو مذّلً في اأحيان اأخرى، وقد ي�شّمم حّبه حياة مخلوق حّي لأنَّه ل يحترم، 
ة مخلوق غيرها ن�شتطيع  ه وهيامه. كان علينا اأن نحّب تانيا ونهيم بها، اإذ لم يكن ثمَّ وهو يحّب، مو�شوع حبِّ
���ه ونهي���م به، ومن حين اإلى اآخر كان اأحدنا يبداأ الحدي���ث على هذا الغرار: - ما المغزى من اإثارة  اأن نحبَّ
مثل هذه ال�شو�شاء ب�شبب تلك الفتاة؟ ما الذي يلفت الأنظار اإليها؟ وما اأ�شرع اأن نطبق على ذلك المتكّلم 
ونرغمه على ال�شمت في خ�شونة وق�شوة- يجب اأن نملك �شيئًا نحّبه، ولقد وجدناه، واأحببناه، وذلك الذي 
اأحببن���اه، نحن ال�شتة والع�شرين، كان يجب اأن يك���ون را�شخًا لكّل مّنا، فهو قد�س الأقدا�س في نظرنا، وكّل 
ة �شّتًا  ا نحّب م���ا لي�س في الحقيقة ح�شن���ًا، اإلَّ اأنَّ ثمَّ م���ن يعار�شن���ا في هذا الأمر عدّو ل���دود لنا، لربَّما كنَّ

�شًا في عيون الآخرين. وع�شرين مّنا في اأّي حال، ولهذا نريد مو�شوع عبادتنا اأن يظلَّ طاهرًا مقدَّ
عون اأنَّ حقدنا  ل���م يك���ن حّبنا اأقّل ثقاًل من الحقد... ولرّبما كان هذا ال�شبب ف���ي اأنَّ بع�س العنيدين يدَّ

اأدعى اإلى الزهّو من حّبنا... اإنَّما، لماذا ل يتحا�شون جانبنا اإذا كان اّدعاوؤهم �شادقًا؟
كان معّلمنا يملك، بالإ�شافة اإلى مخبز الفطائر هذا، مخبزًا لالأرغفة، يقع في البيت نف�شه، ل يف�شله 
ون عملهم  عون علينا، ويعدُّ ازو الأرغفة، وهم اأربعة اأ�شخا�س، يترفَّ ع���ن حفرتنا �شوى جدار واح���د. وكان خبَّ
ا. لم يزوروا مخبزنا ق���ّط، بل كانوا  اأنظ���ف م���ن عملنا، وي���رون اأنف�شهم، بناًء عل���ى ذلك، اأنا�شًا اأف�ش���ل منَّ
ي�شتقبلونن���ا باإهان���ات مزري���ة حيثما اجتمعوا بن���ا في ال�شاحة. ولم نك���ن، نحن الآخري���ن، نزورهم اأو نطّل 

م المعلِّم اأمثال هذه الزيارات خ�شية اأن ن�شرق القطائف. عليهم- فقد حرَّ
ا نح�شدهم- فعملهم اأ�شه���ل من عملنا، وهم يح�شلون على اأجر  نا كنَّ ازي الأرغفة لأنَّ ل���م نك���ن نحبُّ خبَّ
ة،  ان مهّوى ف�شي���ح الجوانب، وهم جميع���ًا ممتلئو ال�شحَّ اأف�ش���ل، وينال���ون طعامًا اأح�ش���ن، ويعي�شون في دكَّ
ا، في الطرف الآخر، �شف���ر الوجوه كثيرًا. ثالثة مّنا  وكثي���رو النظافة، وتاليًا ه���م ممقوتون �شنيعون... وكنَّ
ام الأعياد  م�شاب���ون بالزهري، واآخ���رون بالجرب، واأحدن���ا ك�شيح بالرثية المزمن���ة. كانوا يرتدون ف���ي اأيَّ
ة ثيابًا نظيف���ة، واأحذية عالية تزقزق وت�شّر حين كّل خط���وة. وكان اثنان منهم يملكان  والراح���ة الأ�شبوعيَّ
ع نحن باأ�شمال قذرة، ونلّف  ة، في حين نتلفَّ اآلَت���ي اأكوردي���ون، فيخرجون جميعًا اإلى نزهة في الحديقة العامَّ
اأقدامن���ا بخ���روق م���ن الخي�س اأو اأحذي���ة م�شنوعة م���ن األياف النباتات، ف���ال ي�شمح لن���ا ال�شرطّي بدخول 
بت اإلينا، ذات يوم، اأنباء تفيد اأنَّ القّيم  ازي الأرغفة؟ وت�شرَّ الحديقة. قولوا الآن، اأكّنا ن�شتطيع اأن نحبَّ خبَّ
عل���ى المخب���ز بداأ ي�شرب بنت الكرم، واأنَّ المعّلم ف�شله وعيَّن اآخر محّل���ه، واأنَّ القّيم الجديد جندّي �شابق 
ة ال�شل�شلة. وقد دفعنا الف�شول اإلى اإلقاء نظرة خاطفة  يتجّول في �شدريَّة من ال�شاتان، ويحمل �شاعة ذهبيَّ
ة الواحد تلو الآخر يرك����س اإلى ال�شاحة بين الفينة والفينة عل���ى اأمل اأن ي�شادفه  عل���ى ذلك الغن���دور، فثمَّ

ويجتمع به.
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ه قدم اإلى دكاننا بنف�شه ودفع الباب بقدمه، ووقف على و�شيده، مبت�شمًا، وخاطبنا قائاًل: لكنَّ
- مرحبًا. كيف حالكم، اأيُّها ال�شبية؟ اهلل ي�شاعدكم! 

واندف���ع اله���واء الجليدّي عبر الباب في �شحابة داخنة راحت تدّوم ح���ول قدميه، وهو واقف على العتبة 
ته ل  يتطلَّ���ع اإلين���ا من اأعلى، تلمع اأ�شنان���ه ال�شفر الكبيرة تحت �شاربيه الأ�شقري���ن الجميلين. كانت �شدريَّ
زة بالزهور، تبرق وت�شّع، واأزرارها م�شنوعة من الحجر الأحمر. وكانت  نظير لها حقًا- زرقاء اللون، مطرَّ

ال�شل�شلة موجودة اأي�شًا...
لق���د كان �شاّبًا اأنيقًا، ذلك الجندّي طويل العود، ق���وّي البنية، له وجنتان مت�شّرجتان وعينان بّجاوان 
عة من القما�س، بي�شاء  بة، نظرة نقيَّة حنون. وكان يعتم���ر قبَّ م�شرقت���ان، تنحدر منهما نظرة حل���وة محبَّ

اع الجلد. بان لحذاء ع�شرّي فاخر لمَّ متينة، ويطّل من تحت مئزره النقي ال�شافي راأ�شان مدبَّ
ا ع���ن المعّلم،  رج���اه قّي���م مخبزنا بلط���ف واأدب اأن يغلَق الب���اب، فاأذعن في بطء، و�ش���رع ي�شتف�شر منَّ
د بالإ�شافة- اأخبرناه  ا�س، لئيم، وج���الَّ ���م بخيل، م�ّشاك، غ�شَّ فترامين���ا بع�شن���ا على بع�س، نخبره اأنَّ المعلِّ
�س �شاربيه، ورمانا  ا ت�شتحيل كتابته هنا. اأ�شغى الجندّي اإلينا، ورعَّ كلَّ �شيء يمكن اأن ُيروى عن المعّلم ممَّ

بتلك النظرة اللطيفة ال�شافية.
ة: قال، في حين غرَّ

- لديكم في الجوار كثير من الفتيات...
ة ت�شعًا منهنَّ في الجوار.  ت وجوه بع�شنا، وروى اأحدنا للجندّي اأن ثمَّ ا باأدب، ورقَّ �شحك فريق منَّ

واأ�شتاأنف الجندّي كالمه، ف�شاأل غامزًا بعينه:
؟ - هل ا�شتفدتم منهنَّ

حوا اأمام الجندّي بفراهة  ا كانوا يوّدون اأن يتبجَّ �شحكنا من جديد، �شحكة مقهورة حائرة... كثيرون منَّ
لي�شت من ن�شيبهم، فلم ي�شتطيعوا اأن يفلحوا في ذلك. لم يكن اأحدنا ي�شتطيع ذلك. واأقرَّ بع�شهم اأخيرًا، 

د: ب�شوت هادئ متردِّ
- اآه، ل حول لنا في ذلك...

فقال الجندّي في اقتناع، ممعنًا اإلينا النظر:
���ة... ال�شورة الموافقة... اأنتم  اآه، اأج���ل، اإنَّكم لبعيدون ع���ن ذلك كثيرًا... لي�س لديكم ال�شخ�شيَّ  -

تعرفون الطلعة.
اإنَّ الطلع���ة هي ال�شيء الوحيد الذي تعبده الن�شاء في الرج���ل. اأعِط المراأة ج�شدًا قيا�شّيًا... وكّل �شيء 
ة  يج���ب اأن يكون هكذا. ث���ّم اإّنها تحّب بالطبع �شيئًا من القّوة الع�شليَّة... تح���ّب الذراع اأن تكون ذراعًا، وثمَّ

ب�شاعة ههنا.
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واأخرج الجندّي يده اليمنى من جيبه، وكّم قمي�شه مطوّي حّتى مرفقه، ورفعها اأمامنا لروؤيتها... كانت 
له ذراع بي�شاء قويَّة مفرو�شة ب�شعر ذهبّي م�شّع.

- ال�ش���اق، ال�ش���در، كّل �شيء يجب اأن يكون متينًا قويًا... ومن ثّم يجب على المرء اأن ُيعنى بهندامه... 
فتكون هيئته متقنة... والآن، اإنَّ الن�شاء يت�شاقطَن اأمامي.

انتبهوا، فاأنا ل اأناديهنَّ ول اأغويهنَّ بل هنَّ يتعلَّقن برقبتي، وبالجملة اأي�شًا...
جل�س على كي�س من الطحين، واأم�شى فترة طويلة يروي لنا كيف تحّبه الن�شاء، وكيف يعاملهنَّ بج�شارة 
واإق���دام. ث���مَّ ان�شرف. ولم يكد الباب يلفظه وينغل���ق خلفه م�شر�شرًا، قعدنا جميعن���ا تخّيم علينا �شكينة 
ث الجميع فجاأة، وفي  ى في ما روى لنا من اأقا�شي�س. ومن ثّم تحدَّ ر فيه، ونتروَّ طويل���ة و�شم���ت مطبق، نفكِّ
ح لنا اأنَّه راق ف���ي اأعيننا. مثل ذلك الفت���ى الب�شيط اللطيف، وكيف دخ���ل علينا، وكيف  وق���ت واح���د، فو�شَّ
ثنا، بطريقة  ثنا اإن�شان بمث���ل ما هو حدَّ جل����س، وم���اذا قال... لم ي�شادف اأن جاء اأح���د لروؤيتنا قّط، اأو حدَّ
 ، عة في الم�شتقبل م���ع الخيَّاطات اللواتي كنَّ ث عنه، وعن نجاحات���ه المتوقَّ ب���ة... �شرعنا نتحدَّ ���ة محبَّ اأخويَّ
بع���د اأن ي�شاهدنن���ا في ال�شاحة، يهرعَن بعي���دًا عنا وقد �شغطن على �شفاهه���نَّ ازدراًء، اأو ينطلقن ناحيتنا 
���ا نعجب بهنَّ فقط، ونحن نراهنَّ في ال�شاحة اأو يمررن  . كنَّ نا ل�شنا نقف مطلقًا في دربهنَّ با�شتقام���ة، فكاأنَّ
عات �شغيرة جميل���ة ومعاطف من الفرو، ويغطيَن روؤو�شهنَّ في ال�شيف  اأم���ام نوافذنا، يلب�شن في ال�شتاء قبَّ
ث عن اأولئك الفتيات، فيما  ا نتحدَّ اقة مختلفة الألوان... وكنَّ ت برَّ نة بالأزاهير، ويحملن مظالَّ ع���ات مزيَّ بقبَّ

، لو �شمعننا، مجنونات خجاًل وعارًا. بيننا، بطريقة تجعلهنَّ
از القّيم بغتة بنغمة جزع وقلق: قال الخبَّ

- اآمل اأّل... يف�شد ال�شغيرة تانيا.
اأ�شبن���ا جميعن���ا بالبكم من ه���ذا البيان. لقد ن�شينا تاني���ا اإلى حدٍّ ما- ليظهر اأنَّ ه���ذا الجنديَّ محاها 
د اآخرون  ب�شورت���ه الكبي���رة الأنيقة. ومن ثّم اندلع نقا�س �شاخب. قال بع�شهم اإنَّ تانيا لن تهتمَّ به، فيما اأكَّ
���م عظام ذلك الفت���ى اإن اتَّفق وحاول  ه���ا ل���ن تقوى عل���ى مقاومة فتنة الجن���دّي، واقترح غيرهم اأن نحطِّ اأنَّ
مغازل���ة تانيا. واأخيرًا، عزم الجميع على مراقبة ذلك الجندّي وتانيا، وتحذير الفتاة منه... وهذا ما و�شع 

حّدًا لتلك المناق�شة ال�شاخبة.
مرَّ قرابة �شهر واحد...

د لروؤيتنا بين حين وحين، دون اأن ياأتَي على  كان الجنديُّ يخبز القطائف، ويخرج مع الخيَّاطات، ويتردَّ
ذكر انت�شاراته- كّل ما كان يفعل اأن يفتل �شاربيه وي�شرب على اأ�شالعه.

وظلَّت تانيا تجيء كلَّ �شباح تطلب الفطائر، مغتبطة اأبدًا، حلوة رقيقة.
ة اأخرى  حاولن���ا طرق مو�شوع الجندّي معها- ف�شرعت تلّقبه بالدمية الجاحظة عيناها، وباأ�شماء عدَّ
ا فخورين بفتاتنا ال�شغيرة ونحن نرى الخيَّاطات  تبعث على ال�شخرية والهزء، ما اأراح عقولنا وطماأننا. كنَّ
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ث حما�شتنا جميعًا، فاأ�شبحنا تح���ت تاأثيرها ونفوذها نبدي  ، فيما موقف تانيا من���ه اأرَّ يتعلَّق���َن بالجنديِّ
نح���وه مواقف الحتقار والزدراء. اأحببناها اأكثر من ذي قب���ل، وطفقنا نحييها كّل �شباح ب�شرور اأعظم، 

ولطف اأكثر.
���ا ا�شتف�شرنا منه عن  وذات ي���وم، جاءن���ا الجنديُّ مخم���ورًا بع�س ال�شيء، فجل����س وراح ي�شحك. ولمَّ

ال�شبب قال:
- لق���د ت�شاج���رت اثنت���ان منهنَّ م���ن اأجلي... لي���دا وجرو�شا... كان يج���ب اأن تروا ما فعل���ت اإحداهما 
بالأخ���رى. قتال حقيقّي. ها! ها! اأم�شكت اإحداهما ب�شعر الأخرى، وراحت تجّرها على الأر�س حّتى الممّر، 
قت ثيابها... األي�س هذا م�شحكًا؟  ث���ّم ارتمت فوقها... ها، ها، ها! لقد خم�شت كّل منهما وجه الأخرى ومزَّ

، اإيه؟ والآن، لَم ل ت�شتطيع الن�شاء اأن يقاتلَن ب�شورة م�شبوطة؟ لَم يخم�شَن وجوه بع�شهنَّ
ة قريبة، يلوح لنا نظيفًا، �شليم البنية، ب�شو�شًا، ي�شحك من دون انقطاع. جنحنا اإلى ال�شمت  اقتعد دكَّ

ة. ولم نقل �شيئًا، لقد بدا مقيتًا في اأعيننا، ل�شبب ما، هذه المرَّ
ق. - فيَم اأنا �شيطان محظوظ مع الفتيات؟ عجيب! يكفيني اأن اأغمَز بعينّي فقط، فاإذا كّل �شيء يتحقَّ

رف���ع يديه البي�شاوي���ن المفرو�شتين بال�شعر الم�شق���ول، ثّم اأ�شقطهما على ركبتي���ه في لطمة مفرقعة. 
���ه مذهول هو نف�شه لنت�شاره دومًا ف���ي ق�شايا الجن�س اللطيف.  وراح يراقبن���ا بنظ���رة ده�شة م�شرورة، كاأنَّ
انة تبرق بان�شراح متاأّنق مغرور، وهو يعاود تمرير ل�شانه على �شفتيه بال هوادة. كانت �شحنته المتوّردة الريَّ

ازنا القّيم مجرفته في الفرن بغ�شب، وقال فجاأة بنغمة تهكميَّة: رمى خبَّ
- لي����س م���ن الروعة في �شيء اأن تجندل اأ�شجار التوت ال�شغيرة- ب���وّدي اأن اأعرف ماذا ت�شنع ب�شجرة 

�شنوبر.
ف�شاأل الجندّي:

- اإيه؟ ماذا؟ هل تخاطبني؟
- نعم، اأخاطبك...

- ماذا قلت؟
- ل �شيء... ان�َس ذلك...

- هّيا، ا�شتر�شل. ما الأمر؟ ماذا تعني- ب�شجرة ال�شنوبر؟
ة ف���ي الفرن، يدفع في���ه الفطائر  ك بخفَّ فاأ�ش���بَّ قّيمن���ا ولم يفه بح���رف... بل راح���ت مجرفته تتح���رَّ
ع اأطف���ال ي�شّلكونها  المطبوخ���ة، ويخ���رج النا�شج منه���ا ويرميه ب�شخب و�شجي���ج على الأر�س حي���ث يتربَّ
���ج بغتة، فهبَّ على قدمي���ه وهرول اإلى  ، لكنَّ هذا الأخير تهيَّ بخيط���ان م���ن الليف. ب���دا كاأنَّه ن�شي الجن���ديَّ
ة ت�شنجيَّة  �شًا نف�شه لخطر و�شيك قد يناله اإذا ما اأ�شابته في �شدره يد المجرفة المتحّركة بخفَّ الفرن، معرِّ

في الهواء.
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ة فتاة ت�شتطيع �شّدي ومقاومتي. لي�س في  - اآه، انظر ههنا- من كنت تعني؟ تلك اإهانة... كيف، لي�س ثمَّ
قلبي من اأثر للخوف. وها اأنت ذا تلّمح باأ�شياء �شّدي...

في الواقع، لح اأنَّه م�شتاء وغا�شب الغ�شب كلَّه. من الوا�شح اأنَّ المنبع الوحيد لحترام الذات عنده اإنَّما 
ح بها، وال�شيء  ة الت���ي ي�شتطيع التبجُّ ه���و قدرته على اإغواء الن�ش���اء. ولربَّما كانت تلك القدرة ال�شفة الحيَّ

الوحيد الذي يبعث فيه ال�شعور باأنَّه مخلوق حّي.
قونها طوال  ���ة بع�س الب�ش���ر ل تحمل لهم الحي���اة اأف�شل اأو اأرقى من علَّ���ة النف�س اأو الج�ش���د. فيتع�شَّ ثمَّ
ون منها ويطعمون.  بون، يتغذَّ الحي���اة، اإذ هي ينب���وع الحياة الوحيد لديهم، وبينما هم يقا�شون منه���ا ويتعذَّ
ه���م ي�شكون اأمرها للنا�س، في�شتجلبون بذلك اهتمام جيرانهم وعنايتهم. وهم يح�شلون على �شريبة من  اإنَّ
دهم من تل���ك العلَّة، داِوهم  عط���ف الب�ش���ر عليهم، وهذا ه���و ال�شيء الوحيد الذي يملكون���ه في الحياة. جرِّ
منه���ا، ي�شيروا تع�ش���اء اأ�شقياء تمام���ًا، لأنَّهم �شيخ�شرون المقّوم���ات الوحيدة في حيواته���م، و�شي�شيرون 
���ق بعّلة ما، ويبني  ق�ش���ورًا فارغ���ة. وقد تك���ون حياة الرجل فقي���رة معدمة اأحيانًا في�شط���ّر مرغمًا اإلى التعلِّ
نجاحه على اأ�ش�س منها. وليمكن القول اإنَّ الب�شر ين�شبون على ال�شّر بدافع من الملل لي�س غير... وقد ل�شع 

ازنا زاعقًا: الجندّي حّتى ال�شميم، فحمل على خبَّ
- كاّل، اأخبرني، َمن هي؟

از، وقد ا�شتدار اإليه على نحو مباغت: فقال الخبَّ
- هل اأخبرك؟

- ح�شنًا؟
- هل تعرف تانيا؟

- ح�شنًا!
ا اإذًا. اأِرنا ما يمكنك اأن تفعل... - ح�شنًا. هيَّ

- اأنا؟
- نعم، اأنت.

- هي؟ اأ�شهل من الب�شاق!
- ل�شوف نرى!

- ل�شوف ترى! ها! ها!
- كيف، اإنَّها �شت...

- ذلك لن ي�شتغرَق �شهرًا!
- اإنَّك لمغرور، يا ع�شكرّي. األي�س كذلك؟

- اأ�شبوعان. ل�شوف اأريك. َمن تعني؟ تانيا؟ تّف!
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- اخرج، فاأنت تعوقني عن عملي.
- اأ�شبوعان. وتتّم الخدعة. اآه، اأنت!...

- اخرج. األم ت�شمع؟
ح بمجرفته. وترامى الجندّي اإلى الخلف م�شدوهًا، ثمَّ رنا اإلينا  از في �شورة من الغ�شب فلوَّ وانفجر الخبَّ

جميعًا فترة من الوقت في �شمت، وجمجم مك�ّشرًا:
- ح�شنًا.

واأ�شرع خارجًا...
ظللن���ا ب�شمتن���ا معت�شمين طوال تلك المناق�ش���ة. كان اهتمامنا مح�شورًا بذلك الح���وار. اإنَّما لم يكد 

الجندّي يخرج، انفجرنا جميعًا في حديث �شاخب مرتفع النبرة.
از: �شاح اأحدنا في وجه الخبَّ

ة �شّيئة، يا بافل! - لقد اأطلقت �شرارة ق�شيَّ
از: فغمغم الخبَّ
- اهتمَّ بعملك!

ز بكّل اإمكاناته، واأنَّ تانيا اأ�شبحت من ثمَّ في خطر �شديد. ومع ذلك، فيما  اأدركنا اأنَّ ذلك الجنديَّ تحفَّ
ا فري�شة ف�شول متوّتر مرتع�س يري���د اأن يعرف نتيجة ذلك الأمر. هل �شت�شمد تانيا  نح���ن ن�شتوع���ب هذا كنَّ

د هذا العتقاد. ا جميعًا نردِّ اأمام الجندّي؟ كنَّ
- تانيا؟ ل�شوف تقاوم. ولن تكون فري�شة �شهلة!

���ا م�شتاقي���ن على نحو مذهل لمتحان معبودتنا، فنحاول بلهفة اأن يقنَع اأحدنا الآخر اأنَّ �شنمنا �شنم  كنَّ
�شنا الجنديَّ على نحو كاٍف،  ا حرَّ وف���يٌّ �شيخرج من هذه المباراة منت�شرًا. وانتهينا اإلى الت�شاوؤل ما اإذا كنَّ
ة اأخرى. ومنذ ذلك الحين دخ���ل حياتنا اهتمام  خائفي���ن اأن ين�شى الره���ان فن�شطّر اإلى اإثارة غروره م���رَّ

جديد مثير، �شيء لم نعهده من قبل مطلقًا.
نا ازددن���ا ذكاء جميعًا؛ فنحن نتكلَّ���م على نحو اأف�شل  ���ام، فيلوح كاأنَّ رحن���ا نتح���اور في الأمر طوال اأيَّ
ا بلغنا،  نا نلعب مع ال�شيط���ان لعبة ما، وتانيا هي ال�شمان م���ن جانبنا. ولمَّ ���ا قب���اًل. كان يبدو اأنَّ واأكث���ر منَّ
���د تانيا« ارتفع �شياحنا حتَّى طبق���ة عالية جّدًا، في  ���ازي الأرغفة، اأنَّ الجنديَّ �شرع » يتر�شَّ بو�شاط���ة خبَّ
حين اأ�شبحت الحياة لدينا تجربة مده�شة رائعة، حتَّى لم نعد نالحظ كيف ا�شتفاد المعلِّم من عواطفنا 
المهتاجة فاألقى على كواهلنا عماًل اإ�شافّيًا بزيادة العجين اليومّي حّتى اأربعة ع�شر بودا*. كان يبدو اأنَّنا 
ة بنفاد  د على �شفاهنا طوال النهار، ونحن ننتظ���ر زيارتها ال�شباحيَّ ل ن���كّل عن العمل، فا�ش���م تانيا يتردَّ
�شب���ر غي���ر ماألوف. وكان يهدهد اإلين���ا اأحيانًا اأنَّها �شتكون تانيا اأخرى عندم���ا تدخل لزيارتنا، تانيا غير 

تلك التي عرفناها دائمًا.
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���ا نعاملها  ثها، ف���ي اأّي حال، ع���ن ذلك الرهان، ول���م نطرح عليها قّط �ش���وؤاًل ما، بل كنَّ ن���ا ل���م نحدِّ لكنَّ
بة عينه���ا. اإّل اأنَّ �شيئًا جديدًا ت�شلَّل اإلى موقفنا منه���ا، �شيئًا غريبًا عن م�شاعرنا  بالطريق���ة اللطيفة المحبَّ

ال�ّشابقة نحو تانيا – وكان هذا العن�شر الجديد ف�شوًل حاّدًا وباردًا مثل �شفرة الفولذ...
از وهو ي�شرع اأن يعمل: وذات يوم، قال لنا الخبَّ

- يا �شباب. لقد اآن الأوان هذا النهار.
از: غم من هذا جفلنا جميعًا، واقترح الخبَّ ا نعرف ذلك جميعًا من دون حاجة اإلى تذكيرنا. وعلى الرَّ كنَّ

- راقبوها... ف�شتاأتي بعد لحظات!
ب اأحدنا بنغمة اأ�شف: فعقَّ

- ما حدث قد ل تلتقطه العين!
وث���ارت مناق�شة �شاخب���ة من جديد في هذا اليوم، اأخي���رًا �شنعرف مقدار نظاف���ة الوعاء الذي و�شعنا 
نا نقامر بمبالغ عظيمة،  ة الأول���ى اأنَّ في���ه جميع الثروات التي نملكها. ف���ي ذلك ال�شباح، اأدركنا فجاأة للمرَّ
ام، اأنَّ الجنديَّ يالحق  ره نهائّيًا لدينا. لقد التقط���ت اأ�شماعنا، طوال تلك الأيَّ واأنَّ امتح���ان �شنمنا ربَّما دمَّ
نا لم ن�شتو�شح منها، ل�شبب ما، موقفها تجاهه، فيما هي لم تبرح تتابع زياراتها  تاني���ا ب�شرا�ش���ة وعناد، لكنَّ
ل. و�شرعان ما بلغنا �شوتها في ذلك اليوم  المنتظم���ة اإلينا كّل �شباح طلبًا لفطائرها، وه���ي نف�شها لم تتبدَّ

اأي�شًا:
- اأيُّها الم�شجونون! لقد جئت...

ا ولجت المكان ا�شتقبلناها في �شمت و�شكون مطبقين، على غير  وبادرن���ا نف�شح لها �شبيل الدخول، ولمَّ
عادتن���ا، ورحن���ا نحملق بق�شوة فيه���ا، ل ندري ما نقول لها، وم���اذا ن�شاألها، وقفنا اأمامه���ا في جمع اأخر�س 
متب�ّش���ل، فده�شت بو�شوح لهذا ال�شتقبال غي���ر الماألوف. وعلى غير انتظ���ار، اأب�شرناها ت�شحب وت�شفّر، 

رانية اإلينا بقلق، متململة بال هوادة. ومن ثّم �شاألتنا ب�شوت مخنوق:
- ِلَم تبدون هكذا جّد... غريبين؟

مة، وقد غرز في وجهها عينين ثاقبتين: از بهذا ال�شوؤال بنغمة متجهِّ فاألقى الخبَّ
- وماذا عنك؟

- ماذا عني؟
- ل �شيء...

- اإذًا، اأعطوني الفطائر، ب�شرعة...
لم تتعّجلنا قّط من قبل.

از يقول، من غير اأن ي�شطرب، وعيناه ل تبرحان محملقتين في وجهها: وعاد الخبَّ
ة متَّ�شع من الوقت! - ثمَّ
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فا�شتدارت �شريعًا، وغابت عبر الباب...
از مجرفته، م�شتديرًا اإلى الفرن، وقال بهدوء: التقط الخبَّ

... ذلك الخبيث! - ح�شنًا لقد ثبت الأمر. فعلها ذلك الجنديُّ
تراجعن���ا بتثاق���ل اإلى الطاولة مثل قطي���ع من الغنم يتناك���ب ويتزاحم، فقعدنا وال�شم���ت مطبق علينا 

بكلكله، ثمَّ �شرعنا نعمل ببالدة وجمود.
اأعلن اأحدنا فجاأة:

- لربَّما لم...
از: �شاح الخبَّ

- اأطبق �شفتيك. انتهينا من هذا!
���ا نع���رف فيه رجاًل ذكّيًا، اأكثرنا ذكاًء على الإطالق، ولقد فهمنا من �شيحته تلك اأنَّه موؤمن بانت�شار  كنَّ

الجندّي... فاأح�ش�شنا بالتعا�شة والقلق...
ت ال�شاعة الثانية ع�شرة- وقت الغداء- قدم الجنديُّ اإلينا. كان مثله اأبدًا نظيفًا مهندمًا يتطلَّع  ا دقَّ ولمَّ

في عيوننا با�شتقامة، كما يفعل دائمًا. �شعرنا بال�شطراب يقعدنا عن التطلُّع اإليه...
رًا: قال وهو ي�شخر متكبِّ

- ح�شنًا، يا �شادتي الأعزاء، اأتريدون اأن اأريكم ما ي�شتطيع جندّي اأن يفعل؟ ام�شوا اإلى الممرِّ وا�شترقوا 
النظر من الخ�شا�س... اأفهمتموني؟ 

، وتزاحمنا فوق بع�شنا، ن�شغط وجوهنا على ال�شقوق المفتوحة في الحائط الخ�شبّي  م�شينا اإلى الممرِّ
المط���ّل عل���ى ال�شاحة. ولم ننتظر طوي���اًل... �شرعان ما قدمت تانيا اإلى ال�شاح���ة بخطوات عجلى ونظرات 
م  قلقة، وهي تقفز فوق حفر من الثلج الذائب والطين، لتختفي عبر باب القبو. عندئذ نه�س الجنديُّ وتقدَّ

�س �شاربيه، ويداه مغروزتان في جيبيه. وهو ي�شفر ب�شفتيه، ثمَّ دلف اإلى القبو بدوره، يرعِّ
نة من وقع وطاأتها  اقط في البرك المتغ�شِّ كان���ت ال�شماء تر�شل �شاآبيب الغيث، فنرى قطرات المطر ت�شَّ
عليه���ا. كان يوم���ًا رمادّي���ًا رطبًا، يوم���ًا قار�شًا حّقًا. وكان الثل���ج ل يزال يتراخى عل���ى الأ�شطحة- في حين 
ع���ت عل���ى الأر�س بقع �شود من الطين تناثرت هنا وهناك... وكان الثل���ج على الأ�شطحة اأي�شًا، مغّطى  تو�شَّ

بفروة �شمراء من الو�شخ. اإنَّ النتظار في ذلك الممّر بارد ل ُيطاق...
�س �شاربيه، ويداه ل تبرحان  كان الجنديُّ اأول من خرج من القبو. راح ي�شير الهوينى عبر ال�شاحة، يرعِّ

جيبيه- اإنَّه كما عهدناه دائمًا.
ان عن ابت�شامة عذبة.  ان فرحًا و�شعادة، و�شفتاها تفترَّ ومن ثمَّ خرجت تانيا... وعيناها... عيناها ت�شعَّ

عة غير ثابتة... كانت ت�شير كما لو كانت في حلم، وهي تتاأرجح في م�شية متهرِّ
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كان ذلك اأق�شى من اأن نحتمل، فهرولنا جميعًا، دفعة واحدة، اإلى الباب، وانطلقنا اإلى ال�شاحة، ورحنا 
نزعق لها في لغط قوّي حاّد وح�شّي.

اأوج����س قلبها فزعًا عندم���ا لمحتنا، فوقفت جامدة كتمثال، وقدماها غارقت���ان في بركة قذرة. اأحطنا 
ار من التجديف والقدح المخجل. بها، ورحنا نمطرها باللعنات في طرب حقود، وفي تيَّ

قناها بها،  ة درب للفرار من تلك الدائرة التي طوَّ فعلنا ذلك على مهل، وبهدوء تاّم، مدركين اأْن لي�س ثمَّ
نا ن�شتطيع الهزء بها بملء قلوبنا. لم ن�شربها. كانت تقف بيننا، تدير راأ�شها من جهة اإلى جهة، م�شغية  واأنَّ
اإل���ى �شتائمن���ا واإهاناتنا. ولقد رميناها باأعنف ما لدينا من ق�ش���وة، باأعنف ما لدينا من �شرا�شة، بركام ما 

ع في قلوبنا من �شخط و�شخ م�شموم. تجمَّ
ف���رغ وجهها من الحي���اة، واتَّ�شعت عيناها الزرقاوان اللتان كانتا تلوح���ان مفعمتين �شرورًا و�شعادة قبل 

لحظة واحدة، واأم�شى تنّف�شها لهثًا، واأ�شحت �شفتاها ترتع�شان وترتجفان.
نا، وقد  ���ا، نح���ن، وقد حا�شرناه���ا، ن�شبُّ جام نقمتن���ا عليها- اأفل���م ت�شرقنا وتنهبنا؟ كان���ت تخ�شّ كنَّ
ا  �شرفن���ا عليها اأثم���ن عواطفنا، ومع اأنَّ ف�شلى تلك العواطف لم تكن �ش���وى �شدقات �شّحاذ معدم، فقد كنَّ
اها! ...  ة األم مبرح يخطر في بالن���ا يجدر بذنبها! اأواه لكم، اأهنَّ �شت���ًة وع�شري���ن، وكانت واحدة، ولم يُك ثمَّ
ول���م تنب�س بحرف، بل اأخذت بكّل ب�شاطة تحملق فين���ا بنظرة رعب وا�شح، وق�شعريرة مديدة تهّز ج�شدها 

هّزًا... ◘
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حدث لي، في خريف م�شى، اأنَّني كنت من ال�شنك والقلق في حال ل اأُغبط عليها. واإن اأن�َس فلن اأن�شى 
حيرت���ي ي���وم دخلت المدينة، فاإذا بي �شريدًا ل عهد لي ب�شديق اأو قريب، خالي الوطاب ل اأملك ما ُيعينني 

على مبيت ليلتي!
وقب���ل ان�شرام ب�شعة اأيَّام عل���ى و�شولي، فرغت من بيع قطع مالب�شي كافة، التي كان بالإمكان الظهور 
اأم���ام النا����س م���ن دونها. من ثمَّ ترك���ت المدينة اإل���ى المحلَّة الم�شم���اة »يا�شيت« حيث تق���ع اأر�شفة تفريغ 
���ان مو�شم المالحة،  ق بالحي���اة الن�شطة اإبَّ البواخ���ر- المحلَّ���ة التي بع���د اأن كانت ت�شخ���ب بالحركة وتتدفَّ

اأ�شبحت اليوم، اإذ نحن في اأواخر ت�شرين الأّول، خالية قفراء ي�شودها �شكون عميق.
ك بهما كلَّ م���ا اأمرُّ به علِّي اأعثر عل���ى قطعة ما من  ورح���ت اأج���رُّ قدمي ج���ّرًا على الرمل الن���دّي، واأحرِّ
الطع���ام. كنت اأهيم على وجهي وحيدًا بين هذه العمارات والمخازن الخاوية، حالمًا بال�شعادة التي �شاأنعم 

بها لو اأتيح لي غذاء كامل.
. اإنَّك  ، في و�شعنا الثقافّي الراه���ن، لأ�شهل واأ�شرع تغذية من الج���وع الج�شميِّ حّق���ًا اإنَّ الجوع الفك���ريَّ
���ل هنا وهناك في ال�شوارع، فتاأخذ نظرك عم���ارات، لي�شت ب�شّيئة المظهر من الخارج، ولي�شت - لي�س  تتنقَّ
كم���ا ي�ش���ّح لك اأن تق���ول- برديئة الأثاث في الداخ���ل. وهنا تثير فيك هذه الم�شاه���د المحيطة بك من كلِّ 
���ة، وعن عدد اآخَر م���ن المو�شوعات الطريفة  ���ى الآراء والنظريَّات ع���ن الفنِّ المعماريِّ وال�شحَّ جان���ب �شتَّ

الراقية.

ليلة خريف

تاأليف: مك�سيم غوركي
•ترجمة: اأنور �ساوؤل
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وقد تالقي اأنا�شًا بمالب�س نظيفة موفورة الدفء، في�شيحون عنك باأنظارهم بكّل اأدب ولباقة خ�شية اأن 
يجرحوا كرامتك اإذا هم نظروا اإلى حالك المزرية!

اأجل، اأجل اإنَّ فكر اإن�شان جائع لأ�شهل تغذية واأوفر من فكر اإن�شان �شبعان. ومن هذه الحال ت�شتطيع اأن 
ت�شتخل�س نتيجة رائعة هي في �شالح اأ�شرى الجوع!

ة م���ن ال�شمال فتبعث في اأثناء مرورها  اقط والريح تع�شف ب�شدَّ ه���و ذا الم�ش���اء اآخذ بالدنّو. المطر ي�شَّ
بي���ن ال�شقائ���ف والحواني���ت الفارغ���ة �شفي���رًا، وترتط���م بنواف���ذ المخازن، هاجم���ة على مويج���ات النهر 
المتزاحمة بغوغاء على ال�شاطئ الرمليِّ فتلهبها ب�شوطها، وتقذف بها عاليًا كقطع القطن المندوف ي�شابق 
بع�شه���ا بع�شًا، وتتدافع لتتال�شى بعي���دًا، كاأنَّما النهر كان �شاعرًا بدنّو ال�شتاء، ف���راح يرك�س جامحًا هربًا 
���ة التي لم يكن م�شتبعدًا اأن تغلَّه بها ليلتئذ ريح ال�شم���ال. وكانت ال�شماء مثقلة دكناء  م���ن الأ�شفاد الجليديَّ
تت�شاق���ط منه���ا، بال انقطاع، قط���رات من المطر ت���كاد ل تراها العين. وق���د زاد في ماأت���م الطبيعة كاآبة، 

�شجرتان من ال�شف�شاف ُربط اإلى اأ�شفلهما زروق مقلوب.
م، وهاتان ال�شف�شافتان الكبيرتان هدف���ًا ل�شفعات الريح القا�شية. كّل �شيء  كان ه���ذا الزورق المه�شَّ
حولي كان مفل�شًا، بائ�شًا، مق�شيًا عليه، في حين ال�شماء ل يجّف لها دمع! كّل �شيء حولي كان اأقفر موح�شًا... 

حّتى خّيل اإليَّ اأنَّ الموت قد اأودى بكلِّ �شيء تاركًا اإيَّاي وحيدًا بين الأحياء اأنتظر بدوري ميتة باردة!
كنت يومذاك في الثامنة ع�شرة من �شّني... اإنَّها َلَمْيعة العمر!!

، ت���اركًا اأ�شناني ت�شطفق للبرد والجوع، وعلى غير انتظار  رح���ت اأ�شير واأ�شير على امتداد الرمل النديِّ
ا اأتبلغ به، �شورة في مالب�س ام���راأة جل�شت القرف�شاء على  لح���ت ل���ي، واأنا اأبحث بعن���اء وراء المخازن عمَّ

ة راأ�شها اإلى اأخم�س قدميها، فاأطبقت على كّفيها قوّيًا بكلتا يديها. الأر�س وقد بلَّلها المطر من قمَّ
وقفُت اإزاءها اأرقب ما هي فاعلة، فبان لي اأنَّها كانت تحفر ممّرًا في الرمل بيديها، تحفره تحت �شقيفة 

مجهورة، ف�شحبت قدمي مت�شّكعًا حّتى دنوت منها، و�شاألتها:
- لماذا تفعلين هذا؟

فم���ا كان منه���ا اإلَّ اأن �شاح���ت فزعًا وانت�شبت على قدميه���ا. واإذ وقفت تتطلَّع اإل���يَّ بعينيها الوا�شعتين 
الرمادّيتين الممتلئتين رعبًا، األفيت نف�شي اأمام فتاة في مثل �شّني اأنا، لها وجه رائق جّدًا مزدان، ويال�شديد 
الآ�ش���ف، بثالث بقع زرق وا�شعة �شوَّهت ه���ذا الجمال الفاتن، على الّرغم من العتراف باأنَّها ُوّزعت بن�شبة 
دقيقة، فظهرت، في وقت واحد وبمقيا�س واحد، اثنتان تحت العينين والثالثة، وهي اأكبر قلياًل، فوق الجبهة 

ان �شليع جّدًا في ت�شويه �شيماء الب�شر! تعلو عرنين الأنف توًا. اإنَّ هذا التنا�شق كان من دون �شّك عمل فنَّ
نظرت الفتاة اإليَّ بعينين تال�شى منهما الفزع �شيئًا ف�شيئًا، وبعد اأن نف�شت الرمل عن يديها، واأ�شلحت 

م�شّد راأ�شها القطنّي، قالت وهي مطرقة:
- اأعتقد اأنَّك مثلي في حاجة اإلى �شيء تاأكله! اإذًا، فاحفر. اإنَّ يديَّ قد تعبتا. احفر هنا.
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واتَّجهت براأ�شها ناحية اإحدى ال�شقائف، واأردفت:
. اأة للعمل اليوميِّ - هناك كميَّة من الخبر والبي�س اأي�شًا... اإنَّ هذه ال�شقيفة ل تزال مهيَّ

ا هي، فبعد اأن تطلَّعت اإليَّ هنيهة، جل�شت قربي وبداأت ت�شاعدني في الحفر. ، اأمَّ ورحت اأحفر بكلتا يديَّ
���ا نعمل ب�شمت... والحّق اأنَّني لي�س ف���ي و�شعي اأن اأقول الآن ما اإذا خطر في بالي، في تلك الدقيقة،  كنَّ
ة اأو غير ذلك م���ن الأمور التي، في اعتقاد  ة ال�شخ�شيَّ ة اأو الملكيَّ القان���ون العقاب���ّي اأو العتب���ارات الأخالقيَّ

كين، يجب اأن تكون ماثلة اأبدًا ن�شب عيوننا. الكثيرين من الأ�شخا�س المحنَّ
ورغب���ة مّني في اأن اأكون اإلى الحقيق���ة قريبًا قدر الم�شتطاع، عليَّ اأن اأعترف باأّني ح�شب الظاهر، كنت 
منهم���كًا جّدًا في الحفر تحت ال�شقيف���ة بحيث ن�شيت كلَّ ما في الوجود �شوى �شيء واحد، هو: »ماذا �شنجد 

يا ترى داخل هذا المخزن؟«
وا�شتدَّ الم�شاء حلكة، وراح ال�شباب الأقتم الندّي البارد يتكاثف ويتكاثف حولنا، هي ذي الأمواج يتعالى 
اقط على ال�شقيف���ة باأ�شدَّ قوة واأكثر توا�شاًل، في حين �شرع  ا كان عليه، والمطر ي�شَّ ا�شطخابه���ا ويزداد عمَّ

الحار�س الليليُّ ير�شل �شفيره وخ�شخ�شته. �شاألتني معاونتي بلطف:
- هل لها قاعدة؟

فلم اأِع ما اأرادته بقولها، وظللت �شامتًا.
ن���ا نحاول عبثًا اأن ننفذ اإليها. نحن الآن  - �شاألت���ك ه���ل لهذه ال�شقيفة قاعدة؟ فاإذا كانت لها قاعدة فاإنَّ
ن من خلعها؟  نحف���ر ممّرًا، ولربَّما ل ن�ش���ل بعد الجهد الجهيد اإلى �شيء �شوى األواح �شلب���ة، فكيف �شنتمكَّ

الأح�شن اأن تنتزع القفل... اإنَّه قديم باٍل.
ر الآراء  ن���ي اأقدِّ ه���ا، كما ترى، تزوره���ا اأحيانًا، ولأنَّ اإنَّ الآراء ال�شائب���ة قلَّم���ا ت���زور روؤو����س الن�شاء، لكنَّ

ال�شائبة حقَّ قدرها، فقد اعتدت دائمًا اأن اأ�شتفيد منها اإلى اأبعد مدى م�شتطاع.
م���ا لبث���ت اأن عثرت على القف���ل فاأطبقت عليه وانتزعت���ه كّله انتزاعًا، وهنا اندفع���ت رفيقتي اإلى داخل 

دة: ى كالأفعى، وقالت لي موؤكِّ ال�شقيفة مفتوحة الباب تتلوَّ
- اإنَّك لمن حديد!

ام لأوقع في نف�شي واأثم���ن لديَّ من اأطباق مديح �شادر عن  مه لي امراأة في هذه الأيَّ اإنَّ ُفت���ات ثن���اٍء تقدِّ
ا في ذلك  رج���ل، حتَّى لو كان اأف�شح الخطب���اء الأقدمين والمعا�شرين على الإطالق. هذا ما اأراه اليوم، اأمَّ
العهد، فلم اأكن لأحمل نظريَّة كهذه، لذلك لم اأعباأ بثناء رفيقتي، و�شاألتها بلهجة خالطها التلهُّف والجفاف:

- هل من �شيء هناك؟
رد النبرة: د لي مكت�شفاتنا ب�شوت مطَّ فاأخذت تعدِّ

- �شلَّة قناني، فرو �شميك، مظلَّة �شم�س، دلو حديدّية...
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ها �شاحت فجاأة بابتهاج: كّل هذه الحوائج ل توؤكل، فيا لخيبة الآمال المع�شولة! لكنَّ
- خبز... رغيف... اإلَّ اأنَّه مبتّل... اإليكه.

ورم���ت �شديقت���ي البا�شلة بالرغيف عل���ى قدمي، ثمَّ رم���ت بنف�شها، و�شارعت اأن���ا فاقتطعت ك�شرة من 
الخبز د�ش�شتها في فمي ورحت اأم�شغها. وب�شوت مرتجف، قالت لي:

ر اأنَّ علينا األَّ نبقى هنا... ا اأعِطني ك�شرًة منه... وتذكَّ - هيَّ
لكن، اإلى اأين نذهب؟

ودارت بناظريها اإلى الجهات الأربع متطلِّعًة باحثة... وكان الجّو قاتمًا تملوؤه العوا�شف والأمطار.
- انظر... اإنَّ هناك زورقًا مقلوبًا... فلنذهب اإليه.

- اأجل، لنذهب اإلى هناك.
ق�شدن���ا الزورق ونحن نتمتَّع في طريقنا بالتهام غنيمتنا الباردة م�شتركين. كان المطر ي�شتدُّ �شقوطًا، 
والنهر ا�شطخابًا، ومن هنا وهناك كانت الريح تنقل اإلى الأ�شماع �شفيرًا �شاخرًا كما لو اأنَّ اأحدًا قوّيًا غير 
ة  ���اب كان يع�شف ب���كلِّ المن�شاآت الأر�شيَّة فيكت�شحه���ا - بمن فيها اأبطالها نحن- به���ذه الريح الخريفيَّ هيَّ

العاتية.
غم من ذلك م�شتمّرًا في التهام  ى األمًا، غير اأنَّني كنت على الرَّ كان قلبي، واأنا اأ�شمع هذا ال�شفير، يتنزَّ

ة الخبز، في حين كانت الفتاة ت�شير معي جنبًا اإلى جنب، ودون اأن اأفقه دافعًا �شاألتها: بقيَّ
ين؟ - ماذا ت�شمَّ

فاأجابتني باخت�شار وهي تم�شغ عاليًا:
- ناتا�شا.

قتها واأنا مكلوم الفوؤاد، ثمَّ نظرت اإلى ال�شباب المتكاثف اأمامي، فخّيل اإليَّ اأنَّ القدر المعادي كان  فحدَّ
ي�شخر مّني اإذ ذاك ببرود.

كان���ت قطرات المطر، وهي تت�شاقط على األواح الزورق، تربَّت عليها تربيتًا ناعمًا غير منقطع، فتبتعث 
ف���ي النف����س اأف���كارًا قاتمًة، في حين ت�شف���ر الريح كاأنَّها هابطة م���ن �شقوق الق�شب ف���ي طريقها اإلى قعر 

الزورق حيث بع�س الألواح المنحلَّة، التي ل تنفكُّ تتالطم... اإنَّه ل�شوت مزعج كئيب.
ث عن هموم ل يطاق  رًا منتظمًا مرّوعًا، تتحدَّ ر على ال�شاطئ تك�شُّ ���ل اإل���يَّ اأنَّ اأمواج النهر، وهي تتك�شَّ خيِّ
احتماله���ا، وتحاول عبثًا النعتاق منه���ا. وكانت اأ�شوات ارتطامها تمتزج بنقرات الأمطار، واإذ بها ت�شتحيل 
ح�شرًة غريقًة طويلًة تعوم على القارب، هي ح�شرة التعب الأبدّي لهذه الأر�س المنهوكة المبتالة بالختالف 
المت�شل�شل اأبدًا من �شيف حاّر لمع اإلى خريف مقرور مطير اأقتم... وكانت الريح ل تفتاأ تهبُّ على ال�شاطئ 

المقفر والنهر المزبد، تهبُّ عازفًة اأغنيتها ال�شجيَّة.
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ن لنا ق�شطًا، ول���و �شئياًل، من الراحة.  وكان���ت حالتن���ا في كنف الزورق حالة يرثى له���ا، هيهات اأن توؤمِّ
م،  ب اإلينا من خالل قعر الزورق المه�شَّ فالمكان �شّيق رطب، والقطرات ال�شغيرة الباردة من المطر تت�شرَّ
رت اأنَّني كنت  م�شفوع���ًة بي���ن حيٍن واآخَر بنفثات ريح عاتية. جل�شنا �شاكنين ت�شطكُّ اأ�شناننا بردًا. هنا تذكَّ
���ت اإلى نف�شها - فباتت ك�اأنَّها  ق���د ق�شدت الرق���اد. واإذ بناتا�شا قد اأ�شندت ظهرها اإلى هيكل القارب والتفَّ
ك���رة �شغيرة- واأحاطت ركبتيها باليدين معتمدًة عليهما بحنكها، وراحت ت�شخ�س اإلى النهر باهتًة بعينين 
عة  اء البقع الزرق المتربِّ ا هما في  الحقيقة من جرَّ وا�شعتي���ن ق���د ظهرتا على رقعة وجهها ال�شاحب اأكبر ممَّ

تحتهما.
ك ناتا�شا �شاكنًا، ف�شعرت اأنَّ هذا الجمود وهذه ال�شكينة يخلقان في نف�شي، �شيئًا ف�شيئًا، فزعًا  ل���م تحرِّ
ني لم اأدِر كيف اأبداأ. لم يطل ترّددي حتَّى �شرعت هي تتكّلم: ث اإليها، لكنَّ مبعثه رفيقتي. كنت اأودُّ اأن اأتحدَّ

- األ ما األعن الحياة!
ث نف�شها بو�شوح تاّم، وبنبرة تنمُّ عن اعتقاد را�شخ. اأطلقت هذه الجملة تحدِّ

ن �شكوى، اإنَّما في هذه الكلمات ما يرمز اإلى عدم رغبة في الت�شّكي. اإنَّها لم تت�شمَّ
���رت تفكيرًا يتنا�شب وم���دى فهمها، م�شتخل�ش���ًة منه هذه  واإذ األفي���ُت ه���ذه المخلوق���ة ال�شاذجة قد فكَّ
النتيج���ة الت���ي عبَّرت عنه���ا بنف�شها ولنف�شها، ل���م اأ�شاأ مناق�شتها خ�شي���ة اأن اأخالف ذات���ي بمناق�شة كهذه، 
ك. فالتزمُت جانب ال�شمت، في حين، هي، كاأنَّها لم ت�شعر بوجودي، ظلَّت جال�شًة في مكانها          ل تتحرَّ

- واإذا ما نققنا... فهل من جدوى؟!
ة جاء هادئًا يعك�س تفكيرًا ر�شينًا ل ينمُّ عن �شكوى، واإنَّك  ة، لكنَّ كالمها هذه المرَّ اأع���ادت ناتا�ش���ا الكرَّ
ة نظرة حملتها  تها الخا�شّ لت���رى معي اأنَّ هذه الم���راأة كانت، وهي تحت انطباعات الحياة، تنظر اإل���ى ق�شيَّ
عل���ى العتق���اد باأن لي�س له���ا، اإذا اأرادت اأن تقي نف�شها �شخريات الحياة، �ش���وى اأن تبعث "نقيقًا" على حدِّ 

تعبيرها، وح�شبها ذلك.
ة اّتجاه فك���رّي وا�شح الخّط اأثار في نف�ش���ي األمًا و�شجونًا عميقين حّتى �شع���رت باأنَّني اإذا  ���ه لي����س ثمَّ اإنَّ
لزم���ت ال�شمت اأكثر من ه���ذا، انهمر الدمع من عيني، ولي�س اأدعى اإلى الخجل م���ن اأن اأُبدي �شعفًا كهذا 

اأمام امراأة يده�شك منها اأنَّها نف�شها لم تكن لتبكي في هذا المقام.
ث اإليها، ف�شاألتها: مت على التحدُّ وهنا، �شمَّ

- ومن ال�شخ�س الذي هجرك هكذا؟
ه���ذه هي الجملة التي، من حي���ث اللطف واللياقة، لم يح�شرني في موقف���ي ذاك اأن�شب منها. فاأجابت 

بلهجة �شماء:
ه "با�شكا" وحده! - اإنَّ
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- ومن هو؟
ازًا. - ع�شيقي... وكان خبَّ

- وهل كان ي�شربك اأحيانًا؟
كر. - كثيرًا ما كان ينهال عليَّ بال�شرب عندما يتمّلكه ال�ُشّ

ازًا ذا  ته���ا وبا�شكا، وعالقاتهم���ا المتبادل���ة: كان خبَّ ، وانبرت تق�سُّ ق�شّ وفج���اأة اأدارت وجهه���ا اإل���يَّ
�شاربين اأحمرين، يجيد اإلى حدِّ الإتقان العزف على البانجو. حدث اأنَّه زارها فاأعجبت به كثيرًا لأنَّه كان 
اع.  فت���ًى مرحًا، يرتدي مالب�َس نظيف���ة، ويملك �شدريَّة ثمنها خم�شة ع�شر روباًل، وح���ذاًء من الجلد اللمَّ
ه، فوقعت! ومن ثمَّ اأ�شبح دائنها الذي ي�شعفها بما تحتاج اإليه  لق���د كان���ت الأ�شباب كافية لإيقاعها في حبِّ
م معاملته واإيَّاها على اأن ينتزع منها من فوره النقود التي يتحفها بها  من مال، واإذ اأ�شبح كذلك فقد نظَّ
الآخ���رون م���ن اأ�شدقائها ل�شراء الحلوي���ات. وبعد اأن يحت�شي الخمر بهذه النق���ود، ينهال عليها بال�شرب 
ه���ا ما كانت لتعير هذا العت���داء التفاتًا لول اأنَّه راح على مراأى منه���ا "يالحق" غيرها من  المب���رح... اإنَّ

الغواني!
ن���ي ل�شت اأ�شواأ من �شواي. وبديهي اأنَّ ت�شّرفه هذا كان يعني  - والآن، األ ت���رى اأنَّ ف���ي ذلك اإهانة لي. اإنَّ
ل اأم�س ا�شتاأذنت �شّيدتي للخروج هنيهًة، فق�شدته، واإذ بي اأرى "ديمكا"  اأنَّه يهزاأ بي... يا له من اأثيم... اأوَّ
كر مبلغًا هائاًل، ف�شحت به: "يا لك من وغد!"،  جال�شة اإلى جانبه �شكرى... هو كذلك كان قد بلغ من ال�شُّ
ني من �شعري... كّل هذا ي�شير اإذا ما قورن بما عمله فيَّ بعد  ف�شربن���ي �شرب���ًا موؤلمًا، ورف�شني برجله، وجرَّ
اي ف���ي الحالة التي اأنا فيها الآن. كيف اأ�شتطيع الظهور  اك، تاركًا اإيَّ ذل���ك. لق���د اأتلف كلَّ ما كنت اأرتديه اإذَّ

اأمام �شّيدتي بهذا المظهر؟
ق المنديل  ... لق���د اأتلف كلَّ �شيء... ثوبي... وكذلك معطفي ال���ذي دفعت ثمنًا له خم�شة روبالت. ومزَّ

اه اأّي م�شير ينتظرني! الذي اأ�شدُّ به راأ�شي... ربَّ
ج األيم. ة، اأخذت ت�شتغيث ب�شوت متهدِّ وعلى حين غرَّ

ا  ة اأخرى ترق�س �شاعدًة هابطًة، اأمَّ كانت الريح تعوي وقد ازدادت عنفًا ولذعًا، فاأح�ش�شت باأ�شناني مرَّ
ى لي خالل  ق���اء البرد، اإلَّ اأنَّها دنت مّني ق���در ا�شتطاعتها بحيث يت�شنَّ ه���ي فق���د ظلَّت جال�شة القرف�شاء اتِّ

الحلكة روؤية البريق المنبعث من عينيها.
كم اإربًا اإربًا،  كم في اأتون، ولأمزقنَّ - اأنت���م اأيُّه���ا الرجال قاطبًة، األ ما اأخبثكم! اإنَّني لو اأتيح لي، لأحرقنَّ
اعون،  ة. اأيُّها الخدَّ ول���و اأب�ش���رت واحدًا منك���م م�شرفًا على الموت لب�شقت في فم���ه ولَما راأفت به ق���در ذرَّ
تتقن���ون اأ�شاليب الإغواء فتداهون وتداهن���ون، ُمحّركين اأذنابكم كالكالب الذليل���ة، فنرمي باأنف�شنا، نحن 
المجنونات، بين اأيديكم؛ وما هي اإّل وهلة من الزمن، نفقد كلَّ �شيء، و�شرعان ما تدو�شوننا تحت الأقدام 

ابين اأدنياء!! ح�شرات حقيرة. يا لكم من ن�شَّ
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�س في قذفها عنفًا اأو خبثًا، حتَّى  انهال����ت علينا باأنواع ال�شب����اب وال�شتائم، اإنَّما لم اأ�شتطع اأن اأتلمَّ
ابي����ن الأدنياء"، ف�شياق حديثه����ا لم يكن ليالئم مو�شوعه����ا، ولقد كانت  ول كراهي����ة له����وؤلء "الن�شَّ

هادئة، تنمُّ نبرة �شوتها عن انك�شار مرّوع!
ا ذكرت، كانت كلماتها اأ�شدَّ وقعًا في نف�شي من اأف�شح واأبلغ الكتب والخطب الت�شاوؤميَّة  وعلى الّرغم ممَّ
التي قراأت ول اأزال اأقراأ اليوم كثيرًا منها، و�شبب ذلك، كما ترون، يرجع اإلى اأنَّ نزاع اإن�شان محت�شر َلأقرب 

اإلى الطبيعة واأ�شرع اإلى التاأثير من اأدّق واأروع و�شف للموت.
ن���ي متحّطم الكيان - من البرد الالذع الذي كان ف���ي الواقع اأق�شى عليَّ من حمالت جارتي-  �شع���رت اأنَّ
فتاأّوهت ب�شوت خافت، و�شككت اأ�شناني. بيد اأنَّني اأح�ش�شت دقيقة باأنَّ حولي ذراعين �شغيرتين، اإحداهما 

ة: تالم�س عنقي، والأخرى قد ارتمت على وجهي، وفي الوقت نف�شه �شمعت �شوتًا ودودًا حائرًا ي�شاأل برقَّ
- ممَّ ت�شكو؟!

كنت على ا�شتعداد لأن اأعتقد اأنَّ مكلِّمي �شخ�س اآخر غير ناتا�شا التي و�شفت الرجال قاطبًة منذ لحظة 
دت باإبادتهم عن بكرة اأبيهم لو اأتيح لها ذلك. اإنَّما في الحقيقة  ابين الأدنياء، وتوعَّ بالكالب الذليلة والن�شّ

كانت هي نف�شها التي فاهت بهذه الجملة، وقد اأفا�شت في القول مرتبكًة:
- م���مَّ ت�شكو؟ ه���ل يوؤلمك البرد...؟ هل اأنت مقرور...؟ يا لك م���ن غريب...اأتجل�س هكذا �شاكنًا كاأنَّك 
د  بوم���ة �شغي���رة... لقد كان علي���ك اأن ُتنبئني منذ حين باأنَّ البرد يوؤذيك... تع���اَل... ثمَّ على الأر�س... مدِّ
قن���ي بذراعيك... اأ�شّد من هذا...  ج�شم���ك، و�شاأنام كذلك... نعم، هن���ا... األم ت�شعر بالراحة؟ والآن، طوِّ
كيف اأنت الآن؟ �شتكون دافئًا بعد لحظة، ومن ثمَّ �شننام ظهرًا لظهر... اإنَّ الليل �شيم�شي �شريعًا... انظر، 

األي�س كذلك؟ يا ُترى، اأاأنت كذلك كنت قد �شكرت... وطردت من حماك؟ اإيه... لكن ل باأ�س!
وعلى هذا النحو، غمرتني بفي�ٍس من الراحة وال�شتب�شال.

األ فلتح���لَّ عل���يَّ اللعن���ة ثالثًا! اأّي عالم �شاخ���ر برز لي بين ه���ذه الحقيقة الفريدة، ت�ش���ّور اأنَّ �شغلي 
ال�شاغ���ل اآنذاك لم يكن �شوى م�شير هذه الب�شريَّة. كنت اأفّكر في اإعادة تنظيم النظام الجتماعّي، وفي 
ة التي ي�شعب اكتن���اه م�شامينها العميقة،  ���ة. اأطالع كلَّ اأنواع الكتب العاقل���ة ال�شيطانيَّ الث���ورات ال�شيا�شيَّ
الة  ة فعَّ حّتى على موؤّلفيها اأنف�شهم. كنت اآنذاك اأبذل اأق�شى ما في و�شعي لأجعل من نف�شي "قّوة اجتماعيَّ
لت اإلى تحقيق بع�س اأهدافي، وفي ذلك الوقت، كنت، بتاأثير الآراء  قديرة"، حّتى كان يخّيل اإليَّ اأنَّني تو�شَّ
الت���ي اأحمله���ا، اأذهب مذهبًا بعيدًا ف���ي العتقاد باأنَّ لي الحّق المطلق في الوج���ود، وباأّني اأتمتَّع بالعظمة 
الالزم���ة التي تجعل مّني اأهاًل لأن اأحيا حياتي، وباأّني كنت �شالحًا للقيام، في هذه الحياة، بدور تاريخّي 

كبير.
والآن، ف���اإنَّ امراأة ُتدفئني بج�شدها... مخلوق���ة �شقّية... م�شطهدة، محّطمة، ل مكان لها في الحياة 
ول قيم���ة، ل���م يخطر في بال���ي البتة اأن اأ�شاعدها اإلَّ بعد اأن �شاعدتني ه���ي. وَلعمري اإنَّني لو خطر في بالي 

مثل هذا الخاطر لجهلت اأيَّ م�شاعدة اأوؤّدي لها، ومن اأيِّ باب؟
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ر اأنَّ ما يحدث لي ل���م يكن �شوى حل���ٍم بغي�ٍس قا�ٍس، لك���ن اأنَّى لي ذلك  كن���ت عل���ى ا�شتع���داد لأن اأت�ش���وَّ
ة التي، على الرغم  وقط���رات المطر الباردة تت�شاقط عليَّ والمراأة اإلى جانبي تالم�س وجهي اأنفا�ُشها الحارَّ

. من رائحة الفودكا)1(  الخفيفة، كانت تح�شن اإليَّ
ر على ال�شاطئ،  كان���ت الريح تع�شف ُم�شت�شيط���ًة غيظًا، والمطر يلطم قاربنا، والأمواج تتداف���ع وتتك�شَّ
ا نرتجف بردًا. كّل هذا لم يكن اإّل حقيقة ل غبار عليها،  ونح���ن، عل���ى الّرغم من احت�شان اأحدنا الآخر، كنَّ

واإنَّي لواثٌق من اأن لي�س هناك من ابتلى بحلم مزعج مخيف كهذه الحقيقة.
ث بلطف، وتحّبب حديثًا لي�س في و�شع  لك���نَّ ناتا�شا ما كانت لتكّف عن التحّدث ب�شّت���ى الأحاديث، تتحدَّ

�شوى الن�شاء تنميقه.
وتح���ت تاأثي���ر �شوتها وكلماتها العذبة اأخ���ذ �شيء من النار ي�شطرم في اأعماق���ي ا�شطرامًا �شعرت من 
ائ���ه اأنَّ قلب���ي اأخذ ف���ي الذوبان! ومن ث���مَّ انهمرت الدموع من عين���يَّ كالبرد، فغ�شلت م���ن قلبي ال�شيء  جرَّ
الكثي���ر م���ن ال�شرِّ والبالدة والحزن والدن�س، التي ل�شقت به قبل تل���ك الليلة. لقد حملت لي ناتا�شا الراحة 

والطماأنينة.
�شب���رًا... �شبرًا... اأيُّها الرجل ال�شغي���ر... ول تيئ�س... اإنَّ اهلل �شيمنحك ن�شيبًا اأوفر... اإنَّك �شت�شلح 

من �شاأنك وتاأخذ مكانك تحت ال�شم�س... كّل �شيء �شيوؤاتيك...
وظلَّت تغمرني بقبالتها... قبالت كثيرة منحتني اإيَّاها... قبالت محرقة... كّلها من دون مقابل.

. حّقًا، اإنَّها كانت كذلك اأح�شن قبالت، لأنَّ كلَّ  تل���ك كان���ت في حياتي اأولى قبالت اأنعمت بها امراأة عليَّ
القبالت التي �شبق اأن ح�شلت عليها كانت تكّلفني باهظًا دون اأن اأحظى بما يقابل كلفتها.

ر �شوؤونك غدًا اإن لم تجد لك مكانًا. �شبرًا. ل ي�شاورك القلق، يا غريب الأطوار، ف�شاأدبِّ
كانت هم�شاتها الهادئة المقنعة تطرق اأذني كما لو جاءت من خالل حلم.

وهناك بتنا حتَّى الفجر...
وعند انبالج الفجر، زحفنا من تحت الزورق وق�شدنا المدينة... حيث ا�شتاأذن اأحدنا الآخر، فافترقنا 

على غير لقاء.
اأج���ل، لم نت���الَق حتَّى اليوم، على الّرغم من مرور ن�شف عام عليَّ واأن���ا اأبحث في كلِّ زاوية ومخباأ عن 

ناتا�شا الروؤوم، التي ق�شيت معها الليلة التي و�شفت.
���ة... فكذلك اأقول  فلئ���ن اأردْته���ا المن���ون - ولخير له���ا اأن ترديها - فلترقد ب�ش���الم... ولئن لم تزل حيَّ
ب اإلى نف�شها، لأنَّه لن يزيد الحياة التي  "ليهبط ال�شالم على روحها"، وع�شى ال�شحو على �شقطتها ل يت�شرَّ

قد تتاح لها اأن تحياها، اإلَّ عذابًا مجدبًا فوق عذاب. ◘

1( الفودكا: نوع من الكحول الرو�شية.
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مرتجم �سوري.

•

•

لّما ُدعيت للحديث عن مو�شوع "اللغة والحرية"، �شعرت بالحيرة والف�شول، فمعظم حياتي المهنية 
كّر�شته���ا لدرا�ش���ة اللغة، ومن ثم لن تكون هناك م�شكلة كبيرة ف���ي العثور على مو�شوع اأناق�شه في ذلك 
الميدان. هناك كثير مما يقال عن م�شكالت الحرية والتحرر عندما تطرح نف�شها علينا وعلى الآخرين 
ف���ي منت�شف الق���رن الع�شرين. الع�شي���ر في عنوان هذه المحا�ش���رة هو م�شاألة القت���ران. باأّي طريقة 
يج���ب اأن تتراب���ط اللغة مع الحرية؟ كخط���وة تمهيدية، دعوني اأقل كلمة ح���ول الدرا�شة المعا�شرة للغة 
كم���ا اأراه���ا. هناك اأوجه متع���ددة للغة ول�شتخدامها تثي���ر اأ�شئلة تدعو اإلى الف�ش���ول، لكن ح�شب راأيي 
قلي���ل منه���ا قاد، حت���ى الآن، اإلى عمل نظ���ري مثمر. اإن ب�شائرن���ا الأكثر عمقًا تكمن ف���ي نطاق البنية 
النحوي���ة ال�شكلية. الإن�شان الذي يعرف لغة ما يكت�شب ن�شقًا من الفر�شيات الرا�شخة على نحو معقول، 
والتنويري���ة، اإل���ى حد ما، فيما يتعلق ببنية علوم نحوية كه���ذه، العائدة اإلى عدد كبير من اللغات. واأكثر 
���ر الآن كنظرية تحاول اأن  م���ن ذلك، توجد عملية تجديد لالهتم���ام ب��"علم النحو ال�شامل" الذي ُيف�شَّ
تحّدد ال�شفات المهمة لهذه اللغات التي يمكن للب�شر اأن يتعلموها بالطريقة الطبيعية. وهنا اأي�شًا جرى 

اإحراز تقدٍم مهم.

اللغة واحلرية

تاأليف: نعوم ت�سوم�سكي

ترجمة: فريد ا�سمندر

 كاتب اأمريكي ولغوي وفيل�سوف ونا�سط �سيا�سي �سد �سيا�سات الواليات المتحدة االإمبريالية .

فة
قا

لث
ر ا

ـو
ســ

ج�



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 178

المو�ش���وع يحمل اأهمية خا�شة، والمنا�شب اأن ننظر اإلى علم النحو ال�شامل كدرا�شة لواحدة من َمَلكات 
العق���ل الجوهري���ة. لذلك من الم�ش���ّوق جدًا اأن نكت�شف، وهذا م���ا نفعله كما اأعتق���د، اأن مبادئ علم النحو 
ال�شام���ل غنية ومج���ّردة وح�شرية، وبالإمكان ا�شتخدامه���ا لبناء تف�شيرات مبدئي���ة لمجموعة متنوعة من 
ي م�ش���كالت الإن�شان  الظواه���ر. ف���ي مرحل���ة فهمنا الحالي���ة، اإذا كانت اللغة �شتقدم نقط���ة انطالٍق لتق�شّ
الأخ���رى، ف���اإن من واجبنا اأن نولي اهتمامنا ل�شمات هذه اللغة، ل�شبب ب�شيط هو اأنها مفهومة جيدًا. بمعنى 
اآخر، تك�شف درا�شة الخ�شائ�س ال�شكلية للغة �شيئًا ما عن طبيعة الإن�شان بطريقة �شلبية: فهي توؤكد بو�شوح 
�شدي���د حدود فهمنا ل�شفات العقل التي يتفّرد بها الإن�شان، ويجب اأن تدخل في اإنجازاته الثقافية باأ�شلوب 

حميمي، واإن كان ل يزال مبهمًا تمامًا.   
من خالل البحث عن نقطة انطالق، يلجاأ المرء ب�شكل طبيعي اإلى فترة من تاريخ الفكر الغربي عندما 
كان العتقاد متاحًا باأن فكرة جعل الحرية زبدة الفل�شفة وجوهرها، وقد اأ�شعفت الروح الإن�شانية في �شتى 
عالقاتها واأعطت العلَم في كل نواحيه توّجهًا جديدًا اأكثر من اأي ثورة �شابقة. في هذا المقطع، تحمل كلمة 
"ثورة" �شالت وقرائن متعدّدة لأن "�شلينغ" يعلن اأي�شًا اأن "الإن�شان ُولد ليعمل ل ليتاأمل"، ولّما يكتب "لقد 
ح���ان الوقت للمجاه���رة بحّرية الروح اأمام اإن�شانية اأكث���ر نباًل، واأن ل محّل للتحّل���ي بال�شبر على ح�شرات 
الب�شر الحزينة على قيودهم ال�شائعة"، فاإننا ن�شمع اأ�شداء الفكر الموؤيد لمذهب الحرية ولالأعمال الثورية 

في اأواخر القرن التا�شع ع�شر.
يكت���ب "�شلين���غ": "اإن بداية كل الفل�شفة ونهايتها هي الحرية". ه���ذه الكلمات محوطة بمغزى و�شرورة 
ملّح���ة في وقت ينا�شل فيه الب�شر للتخل�س من قيودهم ومقاومة ال�شلطة التي فقدت اأحقيتها ال�شرعية في 
المطالبة ببناء موؤ�ش�شات اجتماعية اأكثر اإن�شانية واأكثر ديمقراطية. وفي وقت كهذا، ربما يندفع الفلي�شوف 
للبح���ث في طبيعة الحرية الإن�شانية وحدوده���ا، وربما يخل�س مع "�شلينغ"  اإلى اأن جوهر الأنا الب�شرية هو 
الحري���ة. وفيم���ا يتعلق بالفل�شفة فاإن "ال�شمو اإلى الأعلى للفل�شف���ة يكمن في هذه الم�شاألة بدقة وهي تراهن 

بكل �شيء على الحرية الإن�شانية".
وم���رة اأخ���رى نحن نحيا في زمن كهذا. هن���اك هياج ثوري يجتاح ما ي�شمى العال���م الثالث ويوقظ كتاًل 
جماهيرية �شخمة من ال�شبات والإذعان داخل ال�شلطة التقليدية. هناك من ي�شعر باأن المجتمعات ال�شناعية 
ه���ي اأي�ش���ًا في و�شع موؤاٍت لح���دوث تغيير جذري - واأنا ل اأ�شير فقط اإلى ممّثل���ي "الي�شار الجديد". يجلب 
تهديد التغّير الثوري القمَع ورّدة الفعل، والدلئل وا�شحة باأ�شكال �شتى في فرن�شا والتحاد ال�شوڤييتي وفي 
الولي���ات المتحدة- لي�س اأقّله في المدينة حيث نجتمع. من البدهي اإذًا اأن ندر�س بتجرد م�شكالت الحرية 
الإن�شانية، وننحو باهتمام جّدي اإلى التفكير في فترة مبكرة حينما كانت الموؤ�ش�شات الجتماعية المتقادمة 
عر�ش���ًة لنقد خطير وتتحمل الهم���وم. طالما نتذكر ن�شيحة "�شلينغ" التحذيرية، فمن الطبيعي والمنا�شب 

اأن يكون الإن�شان قد ُولد ل ليتاأمل فقط بل ليعمل اأي�شًا.
بين اأوائل عمليات ال�شتق�شاء واأكثرها روعة عن الحرية والعبودية  في القرن الع�شرين مقالة "رو�شو" 
ح���ول التفاوت الجتماعي )1755(، وُتعّد كتّيبًا نقديًا ثوريًا، وفيها ي�شعى "رو�شو" ليو�شح التفاوت وتقدمه 
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وتر�ّش���خ المجتمعات ال�شيا�شية وف�شادها، وهذه الأم���ور يمكن ال�شتدلل عليها من طبيعة الإن�شان في �شوء 
العق���ل وح���ده. كان���ت ا�شتنتاجاته �شادمة اإل���ى درجة اأن حكام من���ح الجوائز في اأكاديمي���ة "ديجو"، حيث 
ت�شّل���م الأعمال اأ�شاًل، رف�شوا ال�شتماع اإلى المخطوطة حتى نهايتها، ففيها يتحدى "رو�شو" �شرعية جميع 
الموؤ�ش�ش���ات الجتماعية، عملي���ًا، اإ�شافًة اإلى مو�شوع التحكم الفردي بالث���روة والممتلكات. هذه "عمليات 
اغت�شاب توطدت فقط على اأ�شا�س حق م�شكوك فيه وفا�شد لأن اكت�شابه تحقق بالقوة فقط، قوة ا�شتطاعت 
تنفي���ذ تل���ك العمليات دون اأن يك���ون لالأثرياء مبررات لل�شك���وى" لي�س فقط الممتل���كات المكت�شبة بمثابرة 
�شخ�شي���ة، الت���ي جرت ال�شيطرة عليه���ا "تحت عناوين اأف�ش���ل". مقابل مطالبة كهذه، ربم���ا يعتر�س اأحد 
بالق���ول:" األ تعل���م اأن كثيرين من اإخوتك يموتون اأو يعانون من الحاجة اإلى ما تملكه ب�شكل زائد، واأنك في 
حاج���ة اإل���ى موافقة اجتماعية وا�شحة ودقيقة من الجن�س الب�ش���ري كي تح�شل على �شيء من موارد الرزق 
العامة يتجاوز ما لديك؟". من المناق�س لقانون الطبيعة وجود "حفنة من رجال ُمتخمين بوفرة العي�س في 

حين تفتقد ح�شود جائعة اإلى ال�شروريات".
يناق�س "رو�شو" في م�شاألة اأن المجتمع المدني لي�س اأكثر من موؤامرة يحوكها الأغنياء لي�شمنوا الح�شول 
عل����ى غنيمتهم الم�شروقة، وينا�شد الأثرياء جيرانهم رياًء ك����ي "يوؤ�ش�شوا قوانين العدالة وال�شالم التي يجب 
عل����ى المجتمع اللتزام به����ا، التي ل ت�شع ا�شتثناًء لأح����د، وتعّو�س بطريقة ما عن ن����زوات الثروة وتقلباتها، 
وذل����ك بالم�ش����اواة في اإخ�ش����اع الأقوياء وال�شعف����اء للواجبات الم�شترك����ة" – تلك القواني����ن ح�شب "اأناتول 
فران�����س"، تح����رم الأغنياء والفقراء على حد �شواء الحق في النوم تحت الج�شر لياًل. بمناق�شات كهذه جرى 
ت�شلي����ل الفقراء  وال�شعفاء: "اأ�شرع الجميع اإلى لقاء عبوديته����م معتقدين باأنهم ح�شلوا على حريتهم...". 
وبذلك اأعطى المجتمع والقوانين اأغالًل جديدة لل�شعفاء، وقوى جديدة لالأثرياء، ودّمروا الحرية الطبيعية، 
واأر�ش����وا اإلى الأبد قانون الملكية والتفاوت الجتماعي، وحّول����وا الغت�شاب الذكي اإلى حق نهائي. ومن اأجل 
منفعة قليل من الطامحين، عّر�شوا الجن�س الب�شري من ذلك الوقت ف�شاعدًا اإلى العمل والعبودية والبوؤ�س. 
واتجه����ت الحكومات ب�ش����كل محموم نحو قوة ا�شتبدادية، واتخذتها "مدخ����اًل لف�شادها وغايتها المتطرفة". 
ه����ذه القوة "بطبيعته����ا غير �شرعية" والثورات الجديدة ل بد اأن تفّكك الحكوم����ة تمامًا اأو تجلبها قريبًا من 
موؤ�ش�شاته����ا ال�شرعي����ة. الثورة التي تنتهي بخن����ِق اأو بعزل �شلطاٍن ما، هي عمل قانون����ي كالقانون الذي اأجاز 

لل�شلطان من قبل اأن يتخل�س من رعاياه وممتلكاتهم. القوة وحدها تحميه، والقوة وحدها التي تطيحه.
المثي���ر في هذه الرابطة الراهنة ه���و الطريق الذي اتبعه "رو�شو" للتو�شل اإلى هذه ال�شتنتاجات "عبر 
ن���ور العقل وحده" منطلقًا باأفكاره ع���ن طبيعة الإن�شان. اإنه يريد روؤية الإن�شان "كما �شّكلته الطبيعة"، فمن 

الطبيعة الإن�شانية يجب اأن ُت�شتخرج مبادئ الحق الطبيعي واأُ�ش�س الوجود الجتماعي.
هذه الدرا�شة عينها التي تتناول الإن�شان الأ�شلي وحاجاته الحقيقية والمبادئ التي تقوم عليها واجباته، 
ه���ي اأي�شًا الو�شيلة الناجعة التي يمكن ا�شتخدامه���ا لإزالة مجموعة كبيرة من ال�شعوبات التي تبرز نف�شها 
ح���ول من�شاأ التفاوت الأخالق���ي والأ�شا�س الحقيقي للدول���ة والحقوق التبادلية لأفراده���ا، وكثير من اأ�شئلة 

م�شابهة مهمة اإذا ما اأ�شيء تف�شيرها.
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م���ن اأجل تحديد طبيعة الإن�شان، ُيجري " رو�ش���و" مقارنة بين الإن�شان والحيوان. الإن�شان هو "الذكي، 
الحر، والحيوان الوحيد الذي ُمنح العقل". اأما الحيوانات فهي "مجردة من الذكاء والحرية".

في كل حيوان اأرى اآلة بارعة اأعطتها الطبيعة اأحا�شي�س تجّدد بها قّوتها وت�شون نف�شها اإلى حدٍّ معين 
ف����ي وجه من يري����د تدميرها اأو اإزعاجها. اأن����ا اأرى بدقة الأ�شياء عينها لدى الآل����ة الب�شرية مع اختالف 
واح����د ه����و اأن الطبيعة وحدها هي التي تفعل كل �شيء في ت�شرف����ات الحيوان، في حين ي�شارك الإن�شان 
الطبيع����ة في ت�شرفاته لكونه عن�شرًا حرًا. الأول يخت����ار اأو يرف�س بفعل الغريزة، والآخر بفعل الحرية، 
وتالي����ًا ل ي�شتطي����ع الحيوان النحراف عن القانون المفرو�س علي����ه حتى عندما يكون مفيدًا له كي يقوم 
ب����ه، اأم����ا الإن�شان فيحي����د عنه، وغالبًا م����ا ي�شبب له ال�شرر... لي�����س مفهومًا تمامًا ال�ش����يء الذي يعطي 
لالإن�ش����ان التمّي����ز بين الحيوانات على اأنه عن�شر حر. الطبيعة تاأمر كل حيوان، وعلى الحيوان اأن يطيع. 
ي�شع����ر الإن�شان بالزخم نف�شه لكن����ه يدرك اأّنه حر في اأن يقاوم اأو يذعن، وحالة الوعي عند هذه الحرية 
ُتظهر مالمح روحانية لديه، وعلم الطبيعة يف�شر بطريقة ما اآلية الم�شاعر وت�شّكل الأفكار، لكن في قوة 
الإرادة اأو بالأح����رى قوة الختيار، وفي �شميم هذه القوة توجد ت�شرفات روحية مح�شة ل تف�شر قوانين 

علم الميكانيكا �شيئًا منها. 
وهكذا فاإن جوهر الطبيعة الب�شرية هو حرية الإن�شان ووعيه لها، لذلك با�شتطاعة "رو�شو" اأن يقول اإن 
"ال�شالعين في القانون اأعلنوا على نحو خطير اأن طفل العبد �شوف يولد عبدًا، وقد قّرروا بتعابير اأخرى 

اأن الرجل لن يولد رجاًل".
يبحث ال�شف�شطائيون والمثقفون عن طرائق لحجب حقيقة اأن ممتلكات الإن�شان الجوهرية هي حريته: 
"اإنهم ين�شبون اإلى الب�شر مياًل طبيعيًا نحو العبودية دون التفكير في اأن ذلك ينطبق على الحرية والبراءة 
والف�شيل���ة – اإْذ ي�شع���رون بقيمته���م فقط طالم���ا يتمتعون به���ا، واأن الميل نحوها ُيفق���د بفقدانها". وعلى 
النقي�س، ي�شاأل "رو�شو" مجازيًا: "ما اإذا كانت الحرية هي اأنبل مقدرات الإن�شان ول تحّط من قدر طبيعة 
الم���رء اأو ت�شع���ه على م�شتوى الحيوانات الت���ي ت�شتبعدها الغريزة حتى مع ح���دوث الإ�شاءة كي يتخلى دون 
قي���د ع���ن اأثمن ِنَعمه مم���ا يعّر�شنا لقتراف كل الجرائ���م المحرمة علينا من اأجل اإر�ش���اء �شيد متوح�س 
اأو مجن���ون"- وبتعابير م�شابهة، ُطرح �شوؤال من جانب كثير م���ن الأمريكيين في ال�شنوات القليلة الأخيرة، 
كذل���ك ُطرح م���ن اآخرين اأخذوا يتعافون م���ن كارثة ح�شارة الق���رن الع�شرين الغربية الت���ي اأثبتت ب�شورة 

فاجعة �شحة راأي "رو�شو".
م���ن هنا، ن�ش���اأت الحروب الدولية والمع���ارك والجرائم والنتق���ام، التي هزت العق���ل وجعلت الطبيعة 
ّنفت �شرف اإراقة الدماء الب�شرية بي���ن الف�شائل. لقد تعلم اأكثر  ترتع���د، وجميع هذه الأ�شرار المرعب���ة �شَ
النا�س المحترمين اأن يعّدوا ذلك واحدًا من واجباتهم المتمثلة في قتل اأبناء اأوطانهم. اأخيرًا �شوهد النا�س 
يقت���ل بع�شهم بع�شًا جماعيًا وبالآلف دون اأن يعرفوا ال�شب���ب. لقد ارتكب المزيد من الجرائم في يوم من 
القت���ال، والمزي���د من الأه���وال في ال�شتيالء على مدين���ة واحدة، اأكثر مما ارتكب ف���ي الطبيعة اإبان قرون 

كاملة على م�شاحة وجه الأر�س.
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م���ن خ���الل البرهان على مذهب���ه القائل اإن الن�شال لأج���ل الحرية هو �شفة جوهري���ة اإن�شانية، واإن قيمة 
الحري���ة يت���م ال�شعور بها فق���ط طالما يتمتع به���ا الإن�شان، يفهم "رو�ش���و" الأعاجيب الت���ي اأنجزتها ال�شعوب 
الح���رة لحماي���ة اأنف�شها م���ن ال�شطهاد. �شحي���ح اأن اأولئك الذين تخل���وا عن حياة رجل ح���ر ل يفعلون �شيئًا 
�ش���وى التباهي الم�شتمر بم�شاعر ال�شالم والطماأنينة التي تغدقها عليهم قيودهم... لكن حينما اأرى الآخرين 
ي�شّحون بم�شراتهم وراحتهم وثروتهم وقوتهم بل حتى بحيواتهم لأجل الحفاظ على هذه المزّية الفريدة التي 
يزدريه���ا اأولئ���ك الذين فقدوها؛ حينم���ا اأرى حيوانات ولدت حرة وتكره الأ�شر وتحط���م روؤو�شها على ق�شبان 
�شجنه���ا... حينم���ا اأرى ح�شودًا من الهمجيين الع���راة يحتقرون �شهوانية الأوروبيي���ن ويتحملون الجوع والنار 
وال�شي���ف والم���وت فقط في �شبيل الحفاظ على ا�شتقاللهم، اأ�شع���ر اأن هذا ل ينا�شب العبيد كي يناق�شوا حول 
الحرية. كانت اأفكارًا م�شابهة اإلى حّد ما قد عّبر عنها "كانط" منذ اأربعين �شنة. يقول اإنه ل ي�شتطيع اأن يقبل 

ق�شية اأن بع�س النا�س "لي�شوا مالئمين لنيل الحرية"، والمثل هو الأرّقاء الذين ي�شتعبدهم مالك الأر�س.
اإذا قب���ل اأحد هذا الفترا�س، فحينها ل���ن تتحقق الحرية اأبدًا لأن الإن�شان لن ي�شل اإلى مرحلة الن�شج 
لني���ل الحري���ة دون اأن يك���ون قد اكت�شبها. يجب على المرء اأن يكون حرًا ليتعل���م من قواه بحرية، وعلى نحو 
مفي���د �شتكون المحاولت الأول���ى قا�شية بالتاأكيد، و�شتوؤدي اإلى حالة �شيئة اأكث���ر اإيالمًا وخطرًا من الحالة 
ال�شابق���ة تح���ت �شيطرة، واأي�شًا تحت حماية، �شلطة خارجية. مع ذلك، يمكن للمرء اأن يحقق ما هو �شائب 
عب���ر تجارب���ه فقط ويج���ب اأن يكون حرًا وقادرًا على اأخذه���ا على عاتقه. القبول بمب���داأ اأن الحرية ل قيمة 
له���ا لأولئك الذين ي�شيطر عليهم الم���رء، واأن للمرء الحق في حرمانهم من تلك القيمة اإلى الأبد، هو مبداأ 

ينتهك حقوق اهلل الذي خلق الإن�شان ليكون حرًا.
المالحظ���ة �شائق���ة ب�شكل خا����س ب�شبب �شياقه���ا. كان "كانط" يدافع ع���ن الث���ورة الفرن�شية في عهد 
الإرهاب �شد اأولئك الذين ادعوا اأن الثورة اأظهرت الجماهير باأنها غير م�شتعدة لمزّية الحرية. لقد حملت 
مالحظ���ات "كانط" �شلة معا�شرة. لي�س ثمة �شخ�س عاقل يوافق على العنف والإرهاب، ول �شيما الأخ�س 
اإره���اب الدولة ما قبل الثورية التي �شقطت في اأي���ٍد اأوتوقراطية �شر�شة �شبق لها اأن و�شلت اإلى م�شتويات 
ل تو�ش����ف م����ن الهمجية. م����ع ذلك، ل اأحد يمتلك الفه����م اأو الإن�شانية وي�شارع اإل����ى اإدانة العنف الذي 
غالبًا ما يحدث عندما تثور جماهير طال خ�شوعها �شد م�شطهديها اأو تبداأ بالخطوات الأولى نحو التحرر 

واإعادة البناء الجتماعي.
دعون���ي اأع���ْد اإلى مناق�شة "رو�شو" �ش���د �شرعية ال�شلطة الموّط���دة ما اإذا كانت بق���وة �شيا�شية اأو بقوة 
الث���روة. من المده����س اأن نقا�شه، حتى في هذه النقطة، يتبع اأنموذجًا "ديكارتي���ًا" ماألوفًا. الإن�شان، وعلى 
نح���و فري���د، هو وراء ح���دود التف�شير المادي، الحيوان، م���ن ناحية اأخرى، مجرد اآل���ة بارعة ي�شيطر عليها 
قانون الطبيعة. حرية الإن�شان ووعيه لهذه الحرية هو ما يميزه عن اآلة الحيوان. اإن مبادئ التف�شير عاجزة 
ع���ن تعلي���ل هذه ال�شفات الإن�شانية المميزة على الرغم من اأنها قادرة على تف�شير ال�شعور، بل حتى تف�شير 
مجموع���ة م���ن الأف���كار الموؤتلفة من حي���ث اإن "الإن�شان يختلف ع���ن الحيوان بدرجة فق���ط". بالن�شبة اإلى 
"Cordemoy"، فاإن الدليل الموؤكد باأن كائنًا حيًا اآخر يمتلك عقاًل ويقع  اأمثال  "ديكارت" واأتباعه من 
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اأي�ش���ًا خ���ارج حدود التف�شير الآل���ي، هو ا�شتخدامه للغ���ة بالطريقة الإن�شانية العادي���ة المبدعة والمتحررة 
م���ن ال�شيطرة عبر حوافز قابل���ة للتحديد، م�شتحدثة مبدعة ومالئمة  للمواق���ف ومترابطة منطقيًا، وتوّلد 
ف���ي اأذهانن���ا اأف���كارًا واآراًء جديدًة. وح�ش���ب اأتباع "ديكارت"، م���ن الوا�شح عبر ال�شتبط���ان اأن كل اإن�شان 
يمتل���ك عقاًل، مادًة جوهرها هو الفكر، وا�شتخدامه المبدع للغ���ة يعك�س حرية الفكر والفهم عندما نمتلك 
دلي���اًل عل���ى اأن كائنًا حيًا اآخر ي�شتخدم اللغة بهذه الطريقة الحرة الخالق���ة، بحيث نن�شبها اأي�شًا اإلى عقل 
كعقولن���ا. من افترا�شات مماثلة متعلق���ة بالحدود الأ�شا�شية للتف�شير الآلي، وم���ن عجزها عن تعليل حرية 
الإن�ش���ان ووعي���ه لها، يتابع "رو�ش���و" تطويره النقدي �ش���د الموؤ�ش�شات الفا�ش�شتية التي تنك���ر على الإن�شان 
�شفته الجوهرية المتعلقة بالحرية بدرجة متفاوتة. اإذا كنا �شنوحد هذه التاأمالت فربما ُنظهر �شلة مثيرة 
بي���ن اللغة والحرية. تق���دم اللغة بخ�شائ�شها الجوهرية واأ�شلوب ا�شتخدامه���ا المعيار الأ�شا�س للجزم باأن 
كائن���ًا حيًا اآخ���ر هو كائن يمتلك عق���اًل اإن�شانيًا وطاقة ب�شري���ة للتفكير الحر والتعبير ع���ن الذات، ويمتلك 
الحاج���ة الإن�شاني���ة الأ�شا�شية للتحرر من القي���ود الخارجية ل�شلطة قمعية. عالوًة عل���ى ذلك، ربما نحاول 
ل للغة وا�شتخدامها اإلى فهم اأعمق واأكثر دق���ة للعقل الب�شري. وبالعمل على  النتق���ال من التق�ش���ي المف�شّ
ه���ذا الأنموذج قد نح���اول اأن ندر�س ب�شكل اأبعد �شمات اأخرى للطبيعة الب�شري���ة التي كما لحظها "رو�شو" 
يجب اأن ُتفهم على نحو �شحيح في حال ا�شتطعنا اأن نطور اأ�ش�س نظام اجتماعي عقالني. �شاأعود اإلى هذه 

الم�شكلة، لكن اأوًل اأحب اأن اأتتبع تفكير "رو�شو" حول الم�شاألة.
ية الدقيقة للجن�س الب�شري "باأنها  يختلف "رو�شو" عن التقليد الديكارتي باأوجه عدة. اإنه يحدد الخا�شّ
ملك���ة الإن�ش���ان "للكمال- الذاتي" التي "تط���ّور بالتعاقب وبم�شاعدة الظروف وبقي���ة ال�شفات وتقيم بيننا 
كجن����س ب�ش���ري وكاأفراد". اإن خا�شي���ة "الكمال-الذاتي" وكمالية الجن�س الب�شري عب���ر النتقال الثقافي، 
ح�ش���ب معرفتي، ل يناق�شها الديكارتيون �شمن اأي تعابير م�شابهة. مع ذلك، اأعتقد اأن مالحظات "رو�شو" 
ربم���ا ُتف�شر كتطوير للتقليد الديكارتي باتجاه لم ي�شتك�ش���ف ولي�س كاإنكاٍر ورف�ٍس له. ل يوجد تناق�س ذاتي 
في فكرة اأن ال�شفات المميزة الح�شرية للعقل ت�شكل الأ�شا�س لطبيعة ب�شرية اأُن�شئت تاريخيًا وتتطور �شمن 
الح���دود الت���ي و�شعته���ا، اأو اأن �شفات العقل المميزة ه���ذه توؤّمن "الكمال-الذاتي"، اأو عب���ر توافر ال�شعور 
بالحري���ة، تعطي ال�شفات الأ�شا�شية للطبيعة الب�شرية لالإن�ش���ان، الفر�شة لخلق ظروف واأ�شكال اجتماعية 
تعمل على زيادة الإمكانات للحرية والتنوع وتحقيق  الذات الفردية. با�شتخدام ت�شابه ح�شابي فاإن الأعداد 
ال�شحيح���ة ل���ن تف�ش���ل في اأن تكون مجموع���ة ل نهائية لأنه���ا ل ت�شتنفد الأعداد الجذري���ة. هذا من ناحية 
الت�شاب���ه لي����س اإنكارًا لطاقة الإن�شان للح�شول على "كمال- الذات" غير النهائي في �شبيل اأن تعمل �شفات 
جوهري���ة للعق���ل على تقييد تطّوره. من بع�س النواحي، اأود المناق�ش���ة بالقول اإن العك�س هو ال�شحيح، واإنه 
من دون نظام للقيود الأ�شا�شية فلن توجد اأي اأعمال مبدعة. مع غياب �شفات العقل الجوهرية والح�شرية 
�شيك���ون هن���اك فقط "قولبة لل�شل���وك"، اإنما ل وجود لأعم���ال مبدعة من "الكمال- الذات���ي". عالوًة على 
ية التطورية للكمال- الذاتي يعيدنا، من وجهة نظري، اإلى اهتمام  ذل���ك، نرى اأن اهتم���ام "رو�شو" بالخا�شّ
باللغ���ة الب�شري���ة التي �شتظه���ر باأنها �شرط اأ�شا�س لتط���ور المجتمع والثقافة ولكمال الجن����س الب�شري وراء 
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اأكث���ر الأ�ش���كال بدائية. يذهب "رو�شو" بالق���ول "اإنه على الرغم من عدِّ اعتبار ع�ش���و النطق مزّية طبيعية 
لالإن�ش���ان، ف���اإن النطق نف�شه لي�س طبيعي���ًا بالن�شبة اإليه". مرة اأخ���رى، ل اأرى تناق�شًا بين هذه المالحظة 
وراأي الأنم���وذج الديكارت���ي من حي���ث اإن المقدرات الفطرية ه���ي ملكات تقودنا اإلى اإب���راز اأفكار )فطرية 
تحديدًا( باأ�شلوب خا�س تحت ظروف معينة لمنّبٍه خارجٍي، لكن ذلك يعطينا اأي�شًا القدرة على ال�شتمرار 
في تفكيرنا دون عوامل خارجية كهذه. اإذًا، اللغة هي طبيعة اإن�شانية بطريقة محددة فقط، وهذا اأمر مهم، 
ر جوهري تمامًا للغويين العقالنيين، وتلك م�شاألة كانت مهملة على نطاق وا�شع بفعل تاأثير  واأعتقد اأنه تب�شّ

علم النف�س التجريبي في القرن الثامن ع�شر.
يناق����س "رو�ش���و" اأ�شل اللغة اإل���ى حّد ما على الرغم من اأنه يعترف بعدم قدرت���ه على التو�شل اإلى فهم 
الم�شكل���ة بطريقة ُمر�شية. وهكذا، اإذا احتاج الب�شر اإلى النط���ق كي يتعلموا ويفكروا، فاإنهم يحتاجون اإلى 
م���ا هو اأكبر من معرفة كيف يفكرون بغية اكت�ش���اف فّن النطق.... لذلك يمكن لالإن�شان، وب�شق النف�س، اأن 
ي�ش���كل حد�شًا ي�شتطيع الحتفاظ به حول هذا الفّن في �شبي���ل نقل الأفكار واإقامة عالقات بين العقول، فّن 

رفيع هو الآن بعيد جدًا عن اأ�شله...
يداف���ع "رو�ش���و" بالقول:" اإن الأف���كار العامة تاأت���ي اإلى الذهن فق���ط بم�شاعدة الكلم���ات، واإن الذكاء 
يلتقطه���ا عبر الفترا�شات"- وهي حقيق���ة تمنع الحيوانات المجردة من العقل م���ن ت�شكيل اأفكار كهذه اأو 
من الو�شول اإلى "حالة الكتمالية التي تعتمد عليها". وتاليًا، ل ي�شتطيع فهم المعاني التي يبداأ بها "علماء 
النح���و الجدد ف���ي تو�شيع اآرائهم وتعميم كلماتهم" اأو تطوير المعان���ي "للتعبير عن اأفكار الب�شر": "اأرقام، 
كلمات مج���ردة، اأزمنة الأفعال الم�شارعة وبقية �شيغ الأفع���ال، الأدوات الحرفية المنف�شلة، بناء الجمل، 
رب���ط حروف الجر، ال�شتدلل المنطقي وت�شكيل علم المنطق الحديث". اإنه يتفكر في المراحل المتاأخرة 
لكم���ال الجن����س الب�شري، "لما بداأت اأفكار الب�شر في النت�شار والزدي���اد، ولّما تر�ّشخ توا�شل اأقرب بينهم، 
�شعوا وراء دللت اأكثر عددًا ولغة اأكثر �شمولية". اإنما يجب عليه اأن يتخلى عن " الم�شكلة ال�شغيرة التالية 
الت���ي كانت �شرورية جدًا و�شكلت �شابق���ًا مجتمعًا لتاأ�شي�س اللغات اأو التي ابتدعت �شابقًا لغات لأجل توطيد 

المجتمع".
 لقد قطع الديكارتيون "العقدة الغوردية" مفتر�شين وجود �شفة مميزة ومحددة للجن�س الب�شري، مادة 
اأ�شا�شية ثانية ا�شتخدمت ك���"مبداأ مبدع" كما قد ن�شّميه اإلى جانب " المبداأ الميكانيكي" الذي يحدد ب�شكل 
كام���ل �شلوك الحيوانات. لم تكن هناك بالن�شبة اإليهم حاجة ل�شرح اأ�شل اللغة في �شياق التطور التاريخي، 
بالمقابل، طبيعة الإن�شان وا�شحة نوعيًا: ل توجد قناة وا�شلة من الج�شم اإلى العقل. ربما نعيد تف�شير هذه 
الفك���رة بتعابير اأكثر حداثة، وذل���ك بالتفكير في اأن تحولت مفاجئة ومثيرة ربما تكون قد اأدت اإلى �شفات 
م���ن الذكاء ه���ي ح�شب معرفتنا غير موجودة اإّل ل���دى الإن�شان، اأي امتالك اللغ���ة بالمعنى الإن�شاني كونها 
الدللة الأكثر و�شوحًا على هذه ال�شفات. لو اأن هذا �شحيح، اأي اأنه تقارب اأولي نحو الحقائق، فاإن درا�شة 
���ي الطبيعة الب�شرية، الذي  اللغ���ة ربما نتوق���ع منها اأن تقدم اإ�شفين الدخ���ول، اأو ربما اأنموذجًا، اأمام تق�شّ
ي�شكل الأر�شية لنظرية اأكثر ات�شاعًا عن تلك الطبيعة. وكي اأختم هذه المالحظات التاريخية، اأود اأن اأعود 
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اإل���ى "همبولدفون ولهلم"، وهو واحد من اأكثر المفكرين المحفزين والمثيرين لالهتمام. كان "همبولد"، 
م���ن ناحي���ة اأخرى، يحتل مكانة بارزة ف���ي مجال علم اللغات العام، اإ�شافًة اإلى كون���ه من الموؤيدين الأوائل 
 :)J. W. Burrow( الذي عب���ر عنها )Bildung( لقي���م مب���ادئ الحرية. المفه���وم  الأ�شا�س لفل�شفته هو
"لقد ق�شد بذلك التطور الأكثر تف�شياًل وغنًى، والأكثر تناغمًا لإمكانات الفرد اأو الجن�س الب�شري". ربما 
تخ���دم فكرت���ه كق�شية اأنموذجية، وعلى الرغ���م من اأنه، ح�شب معرفتي، لم يربط بي���ن اآرائه بو�شوح حول 
اللغ���ة بفكره الجتماع���ي الموؤيد لمذهب الحرية، فاإن هناك اأر�شية م�شتركة وا�شحة طوروا منها فكرة عن 
"Liberty Takes" باأن عبارتها  Mill"  ع���ن  الطبيع���ة الب�شري���ة �شّكلت اإلهامًا لكلتا الفكرتي���ن. مقالة "
المقتب�ش���ة ه���ي �شيغ���ة "همبولد" الت���ي ت�شكل "المب���داأ الرئي����س" لتفكي���ره: "الأهمية الجوهري���ة للتطور 
الإن�شان���ي باأغن���ى تنّوعه". يختتم "همبولد" نق���ده للدولة الفا�ش�شتية بالقول: " لق���د �شعرت بنف�شي مفعمًا 
باإح�شا�س عميق من الحترام نحو كرامة الطبيعة الب�شرية المتاأ�شلة ونحو الحرية، وهو الوحيد الذي يفيد 

تلك الكرامة". باخت�شار، مفهومه عن الطبيعة الب�شرية هو:
اإن نهاية الإن�شان الحقيقية، اأو تلك التي فر�شتها اأوامر العقل ال�شرمدية الرا�شخة، ولي�شت الم�شتوحاة 
م���ن رغب���ات مبهمة وزائلة، هي التطور الأرفع والأكثر تناغمًا لقواه للو�شول اإلى كّل ثابت كامل. الحرية هي 
الحال���ة الأولى التي ل غنى عنها، التي تقت�شيها م�شبقًا احتمالية تطور كبير كهذا، لكن يوجد اأي�شًا عن�شر 

اأ�شا�س اآخر مرتبط على نحو لطيف بالحرية، هذا �شحيح- تنّوع المواقف.
على غرار "رو�شو" و"كانط"، يذهب بالقول:

ل �ش���يء يعّزز هذا الن�شوج لني���ل الحرية اأكثر من الحرية نف�شها. هذه الحقيق���ة، ربما ل يقّرها اأولئك 
الذي���ن غالب���ًا ما ا�شتخدم���وا حالة الالن�ش���وج م�شوغًا ل�شتقرار القم���ع. اإنما يبدو لي م���ن غير ريب وجود 
�شرورة لتتبع الأمر من طبيعة الإن�شان. اإن العجز عن الح�شول على الحرية يمكن اأن ين�شاأ من الحاجة اإلى 
قوة اأخالقية وثقافية؛ وتعميق هذه القوة هو ال�شبيل الوحيد لتاأمين هذه الحاجة، اإنما للقيام بذلك ي�شتلزم 
ممار�ش���ة الق���وة، وه���ذه الممار�شة ت�شتدعي وج���ود الحرية التي توق���ظ ن�شاطًا تلقائيًا. م���ن الوا�شح اأننا ل 
ن�شتطيع اأن ندعوها "اإعطاء الحرية" عندما ُتخّفف القيود التي ل ي�شعر بها من يلب�شها. لكن هذا ل ي�شّح 
عل���ى اأي اإن�شان تقمعه القي���ود مهما اأهملته الطبيعة وحّط�ت من قدره الظروف. دعونا نفّكك تلك الظروف 
الواحد تلو الآخر، لأن الإح�شا�س بالحرية ي�شتيقظ في قلب الب�شر، و�شوف ن�شارع في التقدم في كل خطوة. 
اأولئك الذين ل يفهمون هذا "ربما ُي�شتبه بهم باأنهم اأ�شاوؤوا فهم الطبيعة الإن�شانية، واأنهم يرغبون في 
جع���ل الب�شر اآلت". الإن�شان مخلوق مبدع ب�شكل اأ�شا�س، باحث ومتكامل الذات: "كي ي�شتق�شي ويبدع هذه 
ه���ي المحاور التي ت���دور حولها جميع الم�شاعي الإن�شانية تقريبًا". اإنما حري���ة الفكر والتنوير لي�شت حكرًا 
على النخبة فقط. مرة اأخرى يكرر "همبولد" فكرة "رو�شو" ويعّلق:" يوجد �شيء ما يحّط من قدر الطبيعة 
الب�شري���ة عب���ر الفكرة التي ترف�س حق الإن�شان في اأن يكون اإن�شان���ًا". اإذًا هو متفائل بخ�شو�س التاأثير في 
"انت�شار المعرفة العلمية عن طريق الحرية والتنوير". اإنما "الثقافة الأخالقية تنبع مبا�شرًة من الحياة 
الداخلي���ة لل���روح، ويمكن تحفيزها في الطبيعة الإن�شانية دون و�شائ���ل خارجية وا�شطناعية". " اإن تهذيب 
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ال���ذكاء كتهذي���ب اأّي من ملكات الإن�ش���ان الأخرى، وعادة ما يج���ري ذلك عبر ن�شاط الإن�ش���ان وبراعته اأو 
باأ�شاليبه في ال�شتفادة من مكت�شفات الآخرين". التعليم اإذًا، يجب اأن يعطي الفر�س لإنجاز الذات، ويمكن 
ف���ي اأح�ش���ن الأحوال اأن يق���دم بيئة غنية متحدية اأم���ام الفرد كي ي�شتك�شف بطريقت���ه الخا�شة. حتى اللغة 
ل���ن يت���م تعّلمها �شوى "باإيقاظها داخل العق���ل: يمكن للمرء اأن يقدم فقط الخيط ال���ذي تطّور اللغة نف�شها 
بو�شاطت���ه". اأعتق���د اأن "هبمول���د" قد ُعّد متجان�ش���ًا مع فكرة "Dewy"  عن التعلي���م. وربما يكون اأي�شًا 
ق���د اأُعجب بالتو�شع الثوري الحدي���ث لآراء كهذه، مثاًل، عبر الكاثولي���ك الراديكاليين في اأمريكا الالتينية 
المهتمي���ن ب������" يقظة ال�شعور"، في اإ�شارة اإلى "تحويل الطبقات الجتماعي���ة الدنيا الم�شتغّلة المذعنة اإلى 
اأ�شي���اد واعين وانتقاديين لأقدارهم الخا�شة" باأ�شلوب ثورّيي العالم الثالث في مكان اآخر. اأنا واثق من اأنه 
ق���د اأَط���رى نقدهم للمدار�س التي ان�شغلت اأكثر بانتقال المعرفة منها باإبداع روح نقدية. اأنظمة التعليم من 
وجه���ة النظر الجتماعية موجه���ة اإلى الحفاظ على الوجود الجتماعي والأ�ش����س القت�شادية القائمة بدًل 
م���ن تحويلها. اإل اأن اهتمام "همبول���د" بم�شاألة التلقائية اإلى اأبعد من ممار�ش���ة التعليم بالمفهوم ال�شيق، 
ويالم����س اأي�شًا م�شكلة العمل وال�شتغالل. المالحظات المقتب�شة للتو عن تثقيف الإدراك عبر عمل تلقائي 

تاأتي على هذا النحو:
الإن�ش���ان ل ينظر اإل���ى ما يملكه بالقدر نف�شه اإلى م���ا يفعله، فالعامل الذي يعتن���ي بالحديقة اإنما يفعل 
ذل���ك باإح�شا����س اأكثر �شدقًا من �شاحبه���ا ال�شهواني الخامل ال���ذي ي�شتمتع بفاكهته���ا... بالنظر اإلى هذا 
ال���راأي، يب���دو اأن كل الفالحين والحرفيين ربما يرتفعون اإلى م�شاف الفنانين، اأي اأن النا�س الذين يحبون 
العمل لأجل العمل، يح�ّشنون عملهم عبر �شجيتهم المطواعة ومهارتهم الخالقة، وبذلك ي�شقلون ذكاءهم 
ويرفع���ون من عظمة �شخ�شيتهم، وُيعُلون م�شراتهم ويهذبونه���ا. وهكذا �شُيعلى �شاأن الإن�شانية عبر الأ�شياء 
نف�شه���ا الت���ي يعّدونها جميل���ة، التي غالبًا ما تحط من ق���در تلك الإن�شانية. مع ذلك، ل ت���زال الحرية، بال 
ريب، هي حالة ل غنى عنها، ومن دونها لن تنجح اأبدًا المحاولت الأكثر مالئمًة للطبيعة الب�شرية الفردية 
ف���ي خل���ق تاأثيرات مفيدة كهذه. ما ل���م يكن الأمر نابعًا من حرية الإن�شان ف���ي الختيار، اأو ما ي�شكل نتيجة 
للتعليم والإر�شاد، فاإنه لن يدخل في �شميم الإن�شان بل يبقى غريبًا على طبيعته الحقيقية، اإنه اإنجاز ل يتم 

بطاقات اإن�شانية حقيقية اإنما عبر دقة اآلية فقط.
اإذا ت�شرف اإن�شان ما ب�شورة اآلية مح�شة، واأبدى ردة الفعل تجاه مطالب خارجية اأو تجاه تعليمات ما 
ب���دًل من اتباع اأ�شاليب حددته���ا اهتماماته ال�شخ�شية وطاقاته وقّوته، "فاإنن���ا ربما ُنعجب بما يفعله لكننا 

ن�شتخف بما هو عليه".
بن���اًء على مفاهيم كه���ذه يوؤ�ش�س "همبولد" اآراءه المتعلقة بدور الدولة الذي يهدف اإلى  "جعل الإن�شان 
اأداة تخ���دم غاياته���ا ال�شتبدادية متغا�شية ع���ن اأهدافه الفردية". واإن مب���داأه ليبرالي كال�شيكي مناه�س 

ب�شدة لكل �شيء �شوى لأ�شكال تدّخل الدولة في الحياة ال�شخ�شية اأو الجتماعية.
ف���ي كتاباته ع���ام 1790 لم يكن "همبولد" يفهم م���ا الأ�شكال التي �شتتخذه���ا الراأ�شمالية ال�شناعية، 
وتالي���ًا ل���م يكن مهتم���ًا كثيرًا بمخاطر القوة الخا�ش���ة. اإنما حينما نفكر مليًا )نحن ل ن���زال نبقي النظرية 
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متمي���زة عن التطبيق( ف���اإن تاأثير الإن�شان الخا�س عر�ش���ة للنق�شان والنحالل نتيج���ة المناف�شة وتبديد 
الث���روة حت���ى الموت؛ ومن الوا�شح اأن اأّيًا من هذه الحتمالت لن تطبق على الدولة. نحن ل نزال محوطين 

بمبداأ اأن الدولة لن تتدخل في اأي �شيء ل ي�شير اإلى م�شاألة الأمن...
ين، وبالطبع ل فكرة لديه عن الو�شائل التي  اإن���ه يتحدث عن ال�شمة الجوهرية لحالة المواطنين الخا�شّ
�شتاأت���ي بها فكرة )ال�شخ����س الخا�س( ليعاد تف�شيرها في حقبة الراأ�شمالي���ة الم�شتركة. وهو لم يتنباأ باأن 
"الديمقراطية ب�شعارها عن الم�شاواة بين جميع المواطنين اأمام القانون، واأن الليبرالية المنادية بحقوق 
الإن�ش���ان على نف�شه وممتلكاته "�شوف" تتحطم على �شخرة حقائق القت�شاد الراأ�شمالي". كذلك لم يتنباأ 
باقت�ش���اد راأ�شمالي مفتر�س �شيك���ون تدخل الدولة فيه �شرورة مطلقة لحفظ الوج���ود الإن�شاني ومنع دمار 
البيئة الطبيعية – اأنا اأتكلم على نحو متفائل. لقد اأ�شار "كارل بوليني" اإلى اأن �شوق الن�شباط الذاتي "لن 
يوج���د في اأي وقت دون اإلغ���اء الجوهر الإن�شاني والطبيعي للمجتمع، و�شيكون ق���د دّمر الإن�شان ماديًا ونقل 

محيطه اإلى برية جامحة".
ل���م يتنب���اأ "همبولد" بعواق���ب مزّية �شلعة العمل، وه���و، ح�شب كلمات "بوليني"، مذه���ب يقول "لي�شت 
ال�شلعة هي التي تقرر اأين يجب اأن ُتعر�س للبيع، وما الهدف من ا�شتخدامها، وباأي �شعر �شُي�شمح لها بالتنقل 
بي���ن الأيادي، وباأي اأ�شل���وب �شوف ُت�شتهلك اأو ُتدمر". اإنما ال�شلعة في ه���ذه الحالة هي حياة ب�شرية، لذلك 
كان���ت الحماي���ة الجتماعية �شرورة كحد اأدن���ى لكبح الأعمال غير العقالنية والهدام���ة لل�شوق الكال�شيكي 
الح���ر. كذلك لم يدرك " همبولد" اأن عالق���ات القت�شاد الراأ�شمالي قد ر�ّشخت �شكاًل من العبودية كان " 

�شيمون لينغ" منذ بداية عام 1767 قد �شّرح باأنه اأ�شواأ حتى من ال�شترقاق. 
م���ن الم�شتحيل الحياة ب���اأي طريقة اأخرى تجبر عمال مزرعتنا على فالح���ة الأر�س التي لن ياأكلوا من 
ثماره���ا، وبّنائين���ا ك���ي ي�شّيدوا اأبنية ل���ن ي�شكنوها. اإنها حاج���ة ت�شدهم نحو تلك الأ�ش���واق حيث ينتظرون 
الأ�شي���اد الذي���ن �شيمّنون عليهم بال�شراء منهم. اإنه���ا حاجة تدفعهم ق�شرًا اإلى الرك���وع اأمام الرجل الثري 
ليح�شلوا منه على موافقته لهم بزيادة ثروته... اأّي ربح حقيقي جلبت له عبودية القمع! تقولون اإنه حر. اآه، 
هذه محنته. كان العبد نفي�شًا ل�شّيده ب�شبب المال الذي دفعه ل�شرائه، لكن الحرفي الماهر لم يكّلف الثري 
ال�شهوان���ي ال���ذي ا�شتخدم���ه �شيئًا. يقال اإن هوؤلء الرج���ال ل �شّيد لهم. اإن لهم �شيدًا، وه���و الأ�شواأ والأكثر 

ا�شتبدادًا بين الأ�شياد، اإنها الحاجة هي التي تحيلهم اإلى تبعّية اأ�شد ق�شوة.
اإن وج���د هن���اك �شيء ما يحّط من ق���در الطبيعة الب�شرية ف���ي فكرة العبودية، اإذًا، ف���ال بد من انتظار 
تحري���ر جيد، وهذا ح�شب "فورييه" "مرحل���ة العتق الثالثة والأخيرة التاريخية" التي �شتحّول طبقة العمال 
والكادحين اإلى اأحرار عبر اإلغاء �شخ�شية �شلعة العمل، واإنهاء عبودية الأجور، وجلب الموؤ�ش�شات التجارية 

وال�شناعية والمالية تحت ال�شيطرة الديمقراطية.
ربم���ا يك���ون "همبولد" قد قبل بهذه النتائج. اإنه يوافق على اأن تدّخل الدولة في الحياة الجتماعية اأمر 
�شرع���ي اإذا "كانت الحرية �شتدم���ر الظروف نف�شها، التدمير الذي اإن لم يح�ش���ل فلن يكون هناك ت�شّور 
للحري���ة فق���ط بل وللوج���ود بحّد ذاته"- اإنه���ا الظروف التي تن�شاأ داخ���ل اقت�شاد راأ�شمال���ي ل يخ�شع لأي 
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قي���ود. في اأي حال، ياأتي نق���د "همبولد" للبيروقراطية وللدولة الأوتوقراطية كتحذير م�شبق بليغ من بع�س 
ال�شمات المتوح�شة للتاريخ الجديد، والعن�شر الأ�شا�س في نقده قابل للتطبيق على م�شاحة اأكثر ات�شاعًا من 
موؤ�ش�ش���ات ق�شرية اأكثر مم���ا تخّيله. وعلى الرغم من التعبير عن مذهب كال�شيك���ي ليبرالي فاإن "همبول" 
لي�س بدائيًا فردانيًا ح�شب طراز "رو�شو" الذي يمّجد الهمجي الذي "يعي�س داخل ذاته"؛ لديه حاجة قليلة 
ل�� "الإن�شان الجتماعي" الذي دائمًا ما يكون خارج نف�شه، والذي يعرف كيف يعي�س ح�شب راأي الآخرين... 

ومن هذا الحكم وحده ي�شتق الفكرة العاطفية لوجوده الخا�س. اإنما روؤية همبولد" مختلفة تمامًا:
اإن التجاه العام لالآراء والمناق�شات التي طرحت في هذه المقالة يمكن اإيجازه بهذا: بينما يحطمون كل 
القيود داخل المجتمع الإن�شاني، يحاولون العثور على كثير من القيود الجتماعية الجديدة قدر الم�شتطاع، 
الإن�شان المعزول لم يعد قادرًا على تطوير نف�شه اأكثر من الآخر المقّيد. وهكذا يتطلع اإلى مجتمع موؤلف من 
جمعيات حرة دون الق�شر الممار�س من جانب الدولة اأو الموؤ�ش�شات ال�شتبدادية الأخرى، يكون الأحرار فيه 
قادرين على الإبداع وال�شتق�شاء واإنجاز التطور الأعلى لقواهم _ وكخطوة �شابقة لزمانه _ يقدم روؤية 
فو�شوية تكون منا�شبة ربما للمرحلة التالية من المجتمع ال�شناعي. قد ن�شتطيع اأن نتطلع اإلى يوم يتم فيه 
جمع هذه الطاقات المتنوعة مع بع�شها بع�شًا �شمن بنية ا�شتراكية ليبرالية، وهي �شكل ا�شتراكي نادرًا ما 
يوجد اليوم على الرغم من اأن عنا�شره يمكن مالحظتها في �شمانة الحقوق الفردية التي اأنجزت �شيغتها 
الأعل���ى مع اأنها ل ت���زال مت�شدعة ب�شكل ماأ�شاوي في الديمقراطيات الغربية، في المزارع الإ�شرائيلية، في 
التج���ارب م���ع جمعيات العمال في يوغ�شالڤيا، في الجهد المبذول لإيق���اظ وعي �شعبي وخلق ترابط جديد 
ف���ي التقدم ال�شتراكي الذي ه���و عن�شر جوهري في ثورات العالم الثالث، ويتعاي����س ب�شعوبة مع ممار�شٍة 

فا�شي�شتية ل يمكن الدفاع عنها. 
ثم���ة مفهوم م�شاب���ه للطبيعة الب�شرية يكمن في عمل "همبولد" على اللغ���ة التي هي نتاج الإبداع الحر، 
وقوانينه���ا ومبادئه���ا ثابتة، لك���ن الأ�شلوب الذي ت�شتخدم في���ه مبادئ الجيل هو اأ�شلوب ح���ر ومتنوع ب�شكل 
ل مح���دود، حتى اإن �ش���رح الكلمات وا�شتخدامها يت�شم���ن عملية اإبداعية حرة. ال�شتخ���دام الطبيعي للغة 
واكت�شابه���ا يعتم���د على ما ي�شّمي���ه "همبولد" ال�شكل الثاب���ت للغة، نظام من عملي���ات منتجة ومتجذرة في 
طبيع���ة العقل الب�شري وقيوده، لكنها ل تحدد الإبداع���ات للذكاء الطبيعي اأو للكاتب اأو المفكر على م�شتوى 

اأعلى واأكثر اأ�شالة.
على  الخبرة  فيه  تعمل  التذكر  من  نوع  هو  التعليم  اأن  على  ي�شّر  اأفالطوني  ما  ناحية  "همبولد" من 
تحفي���ز العق���ل ال���ذي ي�شتق�شي من م�ش���ادره الداخلي���ة ويتبع م�شارًا يح���دد نف�شه؛ وكذلك ه���و رومان�شي 
متناغ���م م���ع التنوع الثقافي والإمكانات الكثيرة التي توفرها الإ�شهام���ات الروحية للعبقرية المبدعة. لي�س 
ثم���ة تناق�س في هذا اأكثر م���ن وجود تناق�س في الإ�شرار على اأن النظري���ة الجمالية تعّد الأعمال الفردية 
للعبقري���ة مقي���دة بالمبداأ والقانون. ال�شتخ���دام الطبيعي المب���دع للغة بالن�شبة اإل���ى ديكارتي عقالني هو 
الموؤ�ش���ر الأف�شل على وجود عقل اآخ���ر، ويقت�شي م�شبقًا وجود نظام قواعٍد واأ�ش����سٍ منتجة من النوع الذي 

يجّربه النحويون العقالنيون، ببع�س النجاح، لتحريره وتو�شيحه.
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ي�شت�شع���ر كثير من النقاد الحديثين تناق�ش���ًا في العتقاد باأن الإبداع الحر يحدث، على نحو م�شبق في 
الواق���ع، داخ���ل نظام من القيود والمب���ادئ الحاكمة، وهم مخطئون تمامًا ما ل���م يتحدثوا عن "التناق�س" 
ف���ي المعنى المجازي وغير المحكم ل���"�شلينغ" عندما يكتب اأن���ه "من دون تناق�س ال�شرورة والحرية فاإن 
الفل�شفة اإ�شافة اإلى طموحات الروح الأكثر نباًل �شوف تنحدر اإلى ذلك الموت الذي هو غريب بالن�شبة اإلى 
تلك العلوم التي لن يوؤدي التناق�س فيها اأي وظيفة". من دون عملية ال�شد هذه بين ال�شرورة والحرية، وبين 

القانون والختيار، لن يوجد اإبداع ول و�شائل ات�شال ول اأعمال ذات معنى على الإطالق.
لق���د ناق�ش���ت ه���ذه الآراء التقليدي���ة ببع�س التفا�شي���ل، لي�س من ب���اب الهتمام بالقدي���م، اإنما ب�شبب 
اعتقادي باأنها ذات قيمة و�شحيحة ب�شكل اأ�شا�شي، واأنها تطرح م�شارًا يمكننا اتباعه والح�شول على فائدة 
من���ه. العمل ال�شتراكي يجب اأن تحفزه روؤي���ُة مجتمٍع م�شتقبلي من اأحكام وا�شحة قّيمة متعلقة ب�شفة هذا 
المجتم���ع الم�شتقبل���ي. ه���ذه الأحكام ل ب���د اأن ُت�شتق من مفهوم معي���ن على طبيعة الإن�ش���ان، وربما يبحث 
ي طبيعة الإن�شان كونها تتك�شف عبر ال�شلوك الب�شري والإبداعات الإن�شانية  المرء عن اأ�ش�س تجريبية بتق�شّ
والمادي���ة والفكري���ة والجتماعية. ربم���ا نكون قد بلغنا نقطة ف���ي التاريخ عندما ي�شب���ح بالإمكان التفكير 
بجدي���ة ف���ي مجتمع تاأخذ فيه اللتزام���ات الجتماعية اأماكن قي���ود الموؤ�ش�ش���ات ال�شتبدادية ولي�س ح�شب 
المفه���وم الذي تحمله مالحظات "همبولد" التي اقتب�شُتها وطورتها �شمن تعاليم ال�شتراكية التقليدية في 

ال�شنوات التي تلت. 
لق���د اأوجدت الراأ�شمالي���ة ال�شر�شة نظامًا اقت�شاديًا مرّكبًا وتقني���ة متقدمة �شمحت بتمدد الممار�شة 
الديمقراطي���ة، َوَرع���ت قيمًا ليبرالية معين���ة، اإنما �شمن حدود هي الآن في حال���ة ان�شباط ملّحة، ول بد 
م���ن التغل���ب عليها. اإنه نظام ل يالئم فت���رة منت�شف القرن الع�شرين، فهي عاج���زة عن تلبية الحاجات 
الإن�شاني���ة الت���ي يمكن التعبي���ر عنها ب�شروط اجتماعي���ة. ومفهومه عن الإن�شان التناف�ش���ي ال�شاعي وراء 
ت�شخي���م الث���روة والقوة، والمرته���ن لعالقات ال�ش���وق وال�شلطة الخارجي���ة وال�شتغالل ه���و مفهوم معاٍد 
لالإن�شاني���ة ول يمك���ن احتماله. الدول���ة الأوتوقراطية لي�شت بدي���اًل مقبوًل، كذلك لن تك���ون الراأ�شمالية 
الع�شكري���ة التي تتط���ور في الوليات المتح���دة اأو دولة الرفاهية البيروقراطي���ة المركزية مقبولة كهدف 
للوج���ود الإن�شاني، المبرر الوحيد لوجود الموؤ�ش�شات القمعية هو العجز المادي والثقافي. اإنما موؤ�ش�شات 
كهذه تنتج في مرحلة تاريخية معينة عجزًا مماثاًل وُتبقي عليه، حتى اإنها تهدد البقاء الب�شري. ي�شتطيع 
العل���م الحدي���ث والتكنولوجيا اأن يخففا ع���ن الب�شر الحاجة اإلى العمل الأخ���رق المتخ�ش�س، ومن حيث 
المبداأ ربما يقّدمان قاعدًة لنظام اجتماعي عقالني يعتمد على جمعية حرة و�شلطة ديمقراطية في حال 

كنا نمتلك الإرادة لإن�شائها. 
اإن روؤي���ة نظام اجتماعي م�شتقبلي يعتمد بدوره على مفه���وم الطبيعة الإن�شانية. لو اأن الب�شر في الواقع 
مطواعي���ن ب�ش���كل غير محدود، وكائن���ات مبدعة تمام���ًا دون اأ�ش�س عقلية متاأ�شل���ة ودون حاجات جوهرية 
ل�شخ�شي���ة ثقافي���ة اأو اجتماعية، عندها ي�شبح���ون رعايا منا�شبين ل�� "قولبة ال�شل���وك" عبر �شلطة الدولة 
والمدير النقابي والخت�شا�شيين الفنيين اأو اللجنة المركزية. اأولئك الذين لديهم بع�س الثقة في الجن�س 



189العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

الب�شري �شوف ياأملون األ يكون الأمر هكذا، و�شيحاولون تحديد ال�شمات الجوهرية الإن�شانية التي تنتج بنية 
للتط���ور الثقافي ونمو الوعي الأخالقي والإنجاز الثقافي والإ�شهام في مجتمع حر. بطريقة م�شابهة جزئيًا، 
تناول التراث الكال�شيكي عبقرية فنية تعمل �شمن اأ�شاليب معينة تتحدى بنية القانون. هنا نالم�س ق�شايا 
مفهومة قلياًل. يبدو لي اأننا يجب اأن نتخلى بحدة وب�شورة جذرية عن كثير من العلم الجتماعي وال�شلوكي 

الحديث اإذا كنا "�شنم�شي قدمًا نحو فهم اأعمق لهذه الق�شايا".
هنا اأي�شًا، اأعتقد اأن التراث الذي ا�شتعر�شته باإيجاز لديه اإ�شهام يعر�شه. وكما لحظت �شابقًا، اأولئك 
الذين كانوا مهتمين بالتمييز الإن�شاني قد اأف�شى بهم الأمر ب�شورة متكررة اإلى درا�شة �شمات اللغة. اأعتقد 
اأن درا�ش���ة اللغ���ة يمكن اأن ت�شفي بع�س الوم�شات على فهم ال�شل���وك المحكوم بالقانون وعلى الحتماليات 
لعم���ل ح���ر واإبداعي داخل بنية نظ���ام من القوانين ينعك����س اإلى حّد ما على ال�شف���ات الجوهرية للمنظمة 
الإن�شاني���ة العقلية. كذلك يبدو لي من الإن�ش���اف اأن ننظر اإلى الدرا�شة المعا�شرة للغة من بع�س الجوانب 
كعودة اإلى مفهوم اأتباع "همبولد" حول �شيغة اللغة: نظام مكّون من عمليات منتجة ومتجّذرة في ال�شفات 
الفطري���ة الممي���زة للعقل، اإنما ت�شمح، ح�شب عب���ارة "همبولد"، با�شتخدام ل مح���دود لو�شائل محددة. ل 
يمك���ن و�شف اللغة كنه���ج لموؤ�ش�شة �شلوكية. ولفهم كيف ُت�شتخدم اللغة يج���ب اأن نكت�شف �شيغة "همبولد" 
المجّردة للغة - قواعدها المنتجة �شمن م�شطلحات حديثة. ولتعّلم لغة ما على المرء اأن يبني لنف�شه هذا 

النهج المجرد دونما وعي منه بالطبع.
يمكن للغوي  وعالم النف�س البدء في درا�شة اللغة واكت�شابها، فقط بمقدار ما يفهمانه عن �شمات النهج 
ال���ذي اأتقن���ه ال�شخ�س الذي يعرف اللغ���ة. عالوًة على ذلك، يب���دو لي اأن ت�شكيل حالة جدي���دة اأمر ممكن 
بم�شاعدة الحاجة التجريبية؛ وتحت ظروف زمنية معينة فقط عبر عقٍل يمتلك �شمات دقيقة معينة يمكننا 
و�شفه���ا الآن ببع����س التف�شيل وب�شورة غير نهائية. حينها ن�شتطيع الح�ش���ول على نهج كهذا. طالما نقّيد 
ي ال�شلوك وتنظيمه وتطوره من خالل التفاعل م���ع البيئة، فاإننا متجهون نحو فقدان  اأنف�شن���ا بم�شاأل���ِة تق�شّ
ه���ذه ال�شفات المميزة للغة والعقل. �شمات اأخرى لعلم النف����س الإن�شاني والثقافي ربما، من حيث المبداأ، 

يمكن درا�شتها بطريقة م�شابهة.
عل���ى نحو ت�ش���ّوري، قد نطور به���ذه الطريقة علمًا اجتماعي���ًا يعتمد على افترا�ش���ات تجريبية را�شخة 
بخ�شو����س الطبيع���ة الإن�شانية. ومثلما ندر�س حق���ل اللغات الإن�شانية الممكن تحقيقه���ا مع بع�س النجاح، 
ربم���ا نح���اول اأي�شًا اأن ندر����س اأ�شكال التغير الفن���ي اأو المعرفة العلمية التي يمكن لالإن�ش���ان اأن يت�شورها. 
وربم���ا ندر�س ميدان المنظومات الأخالقية والبن���ى الجتماعية التي ي�شتطيع الب�شر من خاللها اأن يعي�شوا 
ويعمل���وا بوجود طاقاتهم وحاجاتهم الجوهرية. ق���د يتابع اأحد ما ويطرح مفهومًا من نظام اجتماعي يعمل 
تحت ظروف ثقافية ومادية وروحية حول ت�شجيع وتاأمين الحاجات الإن�شانية الأ�شا�شية من اأجل ال�شعي وراء 
ي  العدال���ة الجتماعية عب���ر مبادرة تلقائية وعمل اإبداعي تكافلي. ل اأري���د اأن اأبالغ في ما يتعلق بدور تق�شّ
اللغة. اللغة هي نتاج الذكاء الب�شري الذي هو متاح الآن للدرا�شة. التقليد الغني يبقي على اللغة لتكون مراآة 

العقل. اإلى حّد ما توجد بالتاأكيد حقيقة وا�شتب�شار مفيدان في هذه الفكرة.
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ل�ش���ت باأقل من ده�س من مو�شوع "اللغ���ة والحرية"، ول اأقل اإح�شا�شًا بالإثارة عندما بداأت به. في هذه 
المالحظ���ات التاأملي���ة التمهيدية، توجد ثغ���رات وا�شعة بحيث اإن المرء ي�شاأل م���اذا يتبقى عندما ُيزال كّل 
م���ن ال�شتعارة والحد����س الوهميين. من التعقل اأن ندرك، وهذا ما يج���ب اأن نفعله كما اأعتقد، مدى �شاآلة 
م���ا اأحرزناه من تقّدم في معرفتنا بالإن�ش���ان والمجتمع، اأو حتى ب�شياغة وا�شحة للم�شكالت التي قد تكون  

ُدر�شت ب�شكل جدي. اإنما هناك، كما اأرى، مواطئ قدم قليلة تبدو ثابتة تمامًا.
اأمي���ل لالعتق���اد باأن الدرا�شة المكثف���ة لإحدى �شم���ات ال�شيكولوجيا الب�شرية - اللغ���ة الإن�شانية- ربما 
ت�شه���م ف���ي علم اإن�شاني جميل �شينفع اأي�شًا كاأداة للعمل الجتماعي، وغنّي عن القول اإنه يجب التاأكيد على 
اأن العم���ل الجتماع���ي ل ي�شتطيع انتظاَر بروز نظريٍة را�شخة حول الطبيعة الب�شرية والمجتمع، ول ت�شتطيع 
اآمالن���ا واأحكامنا الأخالقي���ة اأن تحدد �شرعية المجتمع. يجب علينا التاأمل والعم���ل والرتقاء قدر الإمكان نحو 
التطلع اإلى يوم يوّفر فيه ال�شتق�شاء النظري دلياًل را�شخًا على كفاح دائم غالبًا ما يكون �شر�شًا، كفاح ل يعرف 

الياأ�س من اأجل الحرية والعدالة الجتماعية. ◘
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•

توجد من بين التقنيات الم�شتخدمة في مجال �شلوك الم�شتهلك، تقنيتان هما الأكثر اأهمية: من جانب، 
الت�شوي���ق الذي يعم���ل على معرفة احتياجات الم�شتهِلك، ومن جهة اأخ���رى، الدعاية التي تعمل على اإقناعه 

ب�شراء هذا المنَتج اأو ذاك.

الت�سويق: تقنيات �سبر �سلوك الم�ستهلك
م���ن اأجل فهم اأف�شل ل�شلوك الم�شتهلك والهتمام بتوقعات���ه، تطورت تقنية تحت ا�شم »الت�شويق« 
في �شنوات ال�شتينيات من القرن الما�شي في الوليات المتحدة، وبعد نحو ع�شر �شنوات تقريبًا، في اأوروبا.

يتعل���ق الأمر بمجموعة من الو�شائل للك�شف عن حاجات الم�شتهلك و�شناعة منتجات تنا�شب ذلك. 
وقد عملت اإحدى نظريات الت�شويق الأولى على تحديد قطاعات الأ�شواق وفق مراحل الحياة، من اأجل فهم 

كيف ي�شتري الأ�شخا�س مثل هذا المنَتج في مثل هذا الوقت ولماذا، اأو ل ي�شتريه.

الت�سويق والدعاية:
تقنيات درا�سة امل�ستهِلك واإقناعه )1(

غو�ستاف نيكول في�سر

ترجمة: د. غ�سان ال�سيد

  غو�ست��اف نيكوال في�سر  باحث فرن�سي، واأ�ستاذ في علم النف���س االجتماعي، ومدير مختبر علم 
النف�س ف��ي جامعة ميت�س، من موؤلفاته: عل��م النف�س االجتماعي- المفهوم��ات االأ�سا�سية لعلم 

النف�س االجتماعي.

فة
قا

لث
ر ا

ـو
ســ

ج�

اأ�ستاذ يف جامعة دم�سق.

 فصل من كتاب (علم النفس االجتماعي)، غوستاف نيكوال فيشر، باريس، دار سوي، 1997.

•
)1
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هك���ذا، ت���م تمييز �شبع مراح���ل كبيرة تتطابق م���ع عدد من الأ�ش���واق: الأ�شواق الخا�ش���ة بال�شبان غير 
المتزوجين، وال�شبان المتزوجين الذين لي�س لديهم اأطفال، وال�شبان المتزوجين مع طفل على الأقل بعمر 
اأق���ل من �ش���ت �شنوات، والمتزوجين م���ع اأطفال بعمر اأكثر من �ش���ت �شنوات، والمتزوجي���ن بعمر معين مع 
اأطف���ال يتحمل���ون نفقاتهم، والمتزوجين بعمر معين م���ن دون اأطفال، واأخي���رًا، الأ�شخا�س المتقدمين في 

.)Kotler, 1973 العمر الذين يعي�شون وحدهم )كوتلر
ُيع���ّد الت�شويق اأداة بيع، وقد ا�شتعان، اإلى ح���د كبير، بعلم النف�س وعلم النف�س الجتماعي من اأجل فهم 

ثالثة جوانب من �شلوك الم�شتهِلك: درا�شة ال�شخ�شية، اأ�شلوب الحياة ودرا�شات الحافز.

درا�سات ال�سخ�سية
اإن درا�شة ال�شخ�شية هي التي ظهرت اأوًل بين الجوانب النف�شية التي تّم الهتمام بها من اأجل الإحاطة 
د اختيار الم�شتهلكين لأن  ب�شل���وك الم�شتهِلك. في الحقيقة، ج���رى النطالق من فكرة اأن ال�شخ�شية تح���دِّ
ر عن �شخ�شيته؛ ولهذا، فاإن معرف���ة ال�شخ�شية مهمة من الناحية ال�شتراتيجية في  �شل���وك الم�شتهِلك يعبِّ

مجال ال�شتهالك، لأنه توجد عالقة مفتر�شة بين ال�شخ�شية واختيار منَتج معين. 
تح���اول بع����س الدرا�شات، مث���اًل، اأن ُتظِهر العالقة بي���ن �شخ�شية اأحد ما ونوع ال�شي���ارة التي يمتلكها. 
اإن ال�شخ����س ال���ذي يمتلك �شيارة لها غطاء قابل للطي يبدو اأكثر عدواني���ة وانفعالية واجتماعية، لكنه اأقل 

ا�شتقرارًا وعمقًا من ال�شخ�س الذي يمتلك �شيارة عادية.
اإن نظري���ات ال�شخ�شية الرئي�ش���ة الم�شتخدمة في الت�شويق هي النظري���ة التحليلية النف�شية، والنظرية 

النف�شية- الجتماعية، ونظرية ال�شمات والعوامل.
اإن النظري���ة التحليلي���ة النف�شي���ة ه���ي التي كان���ت اأول نظرية اهتّم به���ا المخت�شون ف���ي الت�شويق؛ لقد 
اأث���ارت درا�ش���ات اأظهرت اأن �شل���وك الم�شتهِلك يرتك���ز على دوافع غير واعي���ة. يتعلق الأم���ر، اإذًا، باإظهار 
اأبع���اد �شلوكه الخفّية بالعتم���اد على ا�شتخدام طرائق اإ�شقاطية مختلفة في عل���م النف�س العيادي تتنا�شب 
م���ع و�شع الم�شتهِلك؛ ُت�شمى هذه الطرائق بيان���ات ال�شخ�شية المرتبطة بال�شتهالك؛ ونجد فيها التقنيات 
الكال�شيكي���ة في علم النف�س العيادي: اختبارات رب���ط الكلمات، اختبارات رور�شا�س Rorschach، اختبار 
تيماتيك Thematic الإدراكي، اختبارات الجمل التي يجب اإكمالها. من اأجل اإي�شاح تطبيقاتها على �شلوك 

الم�شتهِلك، �شناأخذ اختبار ربط الكلمات، واختبار الجمل التي يجب اإكمالها.
م الختبار عبر اإر�شاد  ف���ي ما يتعلق باختب���ار ربط الكلمات، اإليكم مثاًل عن التطبيق في الت�شوي���ق: ُيقدَّ
م الختبار بال�شكل  ع���ام يليه عدد من الجمل التي ُيطل���ب اإلى الم�شتهِلك اإكمالها باأول كلمة يتذكره���ا. ُيقدَّ
ر في �شخ�س اأو مو�شوع اأو اأي �ش���يء اآخر، فاإننا نربطه ب�شفات اأو اأ�شماء.  الآت���ي: الإر�ش���اد اأوًل؛ حينما نفكِّ
يمكنن���ا مث���اًل اأن نربط كلمة متو�شطي ب�»حار« اإذا فكرنا في الطق�س، و»�شم�س« اإذا فكرنا بال�شماء، و»مرح« 
اإذا فكرنا في طريقة الحياة، و»اإجازات« اإذا فكرنا م�شروعاتنا. هل يمكنك اأن تذكر �شفة اأو ا�شمًا يح�شران 

ر في كل جملة من الجمل الآتية: تلقائيًا في ذهنك حينما تفكِّ
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- ق�شم الأجهزة عالية الدقة في محل تجاري كبير...
- ق�شم الأجهزة عالية الدقة في محل تجاري كبير جدًا...

- اأجهزة عالية الدقة في محل تجاري  يبيع الت�شفية...
- اأجهزة عالية الدقة في محل تجاري اخت�شا�شي؟

م الإر�شاد بالطريقة الآتية: اأكمل الجمل الآتية عبر كتابة  م الآن مثاًل عن جمل يجب اإكماله���ا؛ ُيقدَّ نق���دِّ
د الإر�شاد على كتابة اأول كلمة ترد اإلى الذهن: الكلمات التي ترد في ذهنك، بعد قراءة المقطع الأول؛ يوؤكِّ

ر اأن مالكي �شيارات المر�شيد�س ...  - اأغلب النا�س يفكِّ
 .BMW شيارات المر�شيد�س اأكثر... من �شيارات� -

- اإذا تلقيت زيارة قريب ب�شيارة مر�شيد�س، �شاأكون... 
اإن النظري���ة الجتماعي���ة- التحليلي���ة النف�شية ه���ي مقاربة اأخ���رى ا�شتلهمت منها درا�ش���ات �شخ�شية 
الم�شتهِل���ك. و�ش���اغ هذه النظرية هورن���ي )Horney 1973( كردة فعل �شد النظري���ة التحليلية النف�شية، 
وه���ي تعطي اأهمية كب���رى للعوامل الجتماعية في تف�شير ال�شخ�شية. نتوقف عند العنا�شر الآتية، بين هذه 
العوام���ل: الطم���وح ف���ي التفوق على الآخري���ن، الرغبة في تجنب الوح���دة، الحاجة اإلى الأم���ان والعالقات 

الإن�شانية، واأخيرًا ال�شيطرة على النفعالت.
ت�شتخل����س هذه النظري���ة، بالعتماد على ه���ذه العنا�شر، ثالثة توجهات �شخ�شي���ة بينية مهيمنة لدى 

ال�شخ�س، تتطابق مع ثالثة اأنواع من العالقات مع الآخر:
-الرغبة القوية في الذهاب نحو الآخر )المتثال(. ال�شخ�س الذي لديه مثل هذا التوجه يريد اأن يكون 

ه نحو الآخرين اإلى حد اأنه ي�شبح لطيفًا وممتنًا وكريمًا جدًا. رًا ومرغوبًا فيه ومحبوبًا. اإنه يتوجَّ مقدَّ
-العدوانية: يبحث ال�شخ�س العدواني عن النجاح والهيبة ونيل الإعجاب، اإنه يرى اأن الآخرين تدفعهم 

الم�شالح ال�شخ�شية، ول ُيظِهرون الهتمام اإذًا اإلَّ من اأجل اإخفاء اأهداف حقيقية.
د(: ل يري���د ال�شخ�س الم�شتق���ل اأن يتاأثَّر باأي �ش���يء، ويريد غالب���ًا ترك م�شافة  -ال�شتق���الل )التج���رُّ

عاطفية مع الآخرين.
�ش���اغ كوهي���ن )1967(، بالعتماد على ه���ذه النظرية، مقيا�شًا ُي�شم���ى CAD )المتثال- العدوانية- 
د( من اأجل قيا�س ال�شخ�شية. ا�شُتخِدم هذا المقيا�س في درا�شة �شهيرة تناولت منتجات ِعدة للعناية  التجرُّ

ال�شخ�شية، واأظهرت العالقات الإيجابية بين عنا�شر المقيا�س وا�شتهالك بع�س المنتجات.

التوجه المهيمن لل�شخ�شيةالمنتجات

رغبة قويةغ�شول الفم
عدوانيةمحلول تنظيف بعد الحالقة

رغبة قوية�شابون ا�شتحمام
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عدوانيةاآلة حالقة
رغبة قويةنبيذ
د/ ا�شتقالل�شاي تجرُّ

ه ال�سخ�سي البيني لدرا�سة �سلوك الم�ستهلك، مجلة البحث الت�سويق، عدد4، اآب 1967، �س. 270 - 278. الم�سدر: كوهين، ج. ب. التوجُّ

اإن نظرية »ال�شمات والعوامل« هي اأنموذج �شخ�شية تفتر�س اأن ال�شخ�س كائن يتفاعل اأوًل مع العنا�شر 
القادمة من الخارج؛ �شمن هذا المعنى، تتاألف ال�شخ�شية من مجموعة من اأ�شكال التفاعل ُت�شمى ال�شمات 
والعوام���ل. ال�شمات ه���ي، اإذًا، الطرائق الثابتة ن�شبيًا والمتباينة بين �شخ����س واآخر. يمكن اأن نعد ال�شمات 
متغي���رات تمّيز بي���ن الم�شتهلكين. ال�شمات م�شتركة بين الجميع، لكن درجة �شدتها تتباين بين الأ�شخا�س. 
ال�شم���ات الآتي���ة هي �شم���ات ال�شخ�شية: الن�ِشط���ة، القوية، المندفع���ة، المهيمنة، الم�شتق���رة، الجتماعية 
والر�شين���ة. �شيثير ت�شّور ال�شخ�شية، بو�شفها مجموعة من ال�شمات والعوامل، تطورًا في الختبارات التي 
ل التجريب  ُت�شم���ى »بيان���ات ال�شخ�شية« والتي جرى اإعداد المئ���ات منها؛ يتعلق الأمر بتقنيات كمي���ة تف�شِّ
ومعالجة المعطيات. الختبارات الأكثر ا�شتخدامًا في هذا المجال هي: جدول اإدوارد للتف�شيل ال�شخ�شي؛ 
مل���ف غوردون ال�شخ�ش���ي؛ جدول تور�شتون للمزاج؛ اختب���ار كاليفورنيا ال�شخ�شي؛ اختب���ار كاتيل للعوامل 

ال�شخ�شية.
بين هذه الختبارات، يبدو اأن اختبار جدول اإدوارد للتف�شيل ال�شخ�شي )1963( هو الأكثر ا�شتخدامًا. 

اإنه ي�شتمل على اأربعة ع�شر بعدًا �شنعر�شها مع خ�شائ�شها الرئي�شة:
- التنفيذ: المناف�شة، الرغبة في تجاوز الآخرين، بذل اأق�شى جهد، البحث عن فر�س الهيبة، الإنجاز، 

النجاح والطموح.
- الخ�شوع: القبول ب�شلطة الآخر، ال�شطفاف اإراديًا، ترك الآخرين ياأخذون القرارات.

- النظام: حب الترتيب، التنظيم، النظافة.
- ال�شتعراء: جذب النتباه، الرغبة في لفت اأنظار الآخرين، العمل على اإثارة ده�شتهم، الغرور.

- ال�شتقالل: البحث عن الحرية، مقاومة التاأثير، تحدي ال�شلطة، الرغبة في ال�شتقالل.
- النتم���اء: تكوي���ن �شداقات، م�شاركة الآخرين، الم�شاركة في الحياة الزوجية، الرغبة في فعل اأ�شياء 

بالت�شارك مع الآخرين.
�س دوافعهم، تحليل الذات. - التحليل: فهم الآخرين، تفحُّ

- التبعية: طلب راأي الآخرين، التاأثُّر ب�شهولة.
- طم�س ال�شخ�شية: الإح�شا�س بالدونية تجاه الآخرين، قبول التوبيخ، العقاب.

- الم�شاعدة: م�شاعدة الآخرين، اللطف، حماية الآخر، م�شاندة معنوية.
- التغيير: فعل اأ�شياء جديدة، حب التنوع.



195العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

- الَجلَ���د: العم���ل بج���د، اإكم���ال العمل ال���ذي يبا�ش���ره ال�شخ�س، 
المثابرة والإرادة.

- الجن�شاني���ة: الرغبة في الحديث عن الجن�س، الرغبة في جذب 
انتباه الجن�س الآخر، اإقامة عالقات مع الآخرين، الرغبة والحب.

- العدوانية: الهجوم، العدوان، الت�شبب بال�شرر، �شادية وعنف.
�شمح���ت هذه الختب���ارات با�شتخال�س �شم���ات ال�شخ�شية الأكثر 

مياًل من الآخرين، اإلى تبني هذا ال�شلوك اأو ذاك في ال�شراء.

درا�سات اأ�سلوب الحياة
تاأثَّرت هذه الدرا�شات بالنظريات حول مفهوم الذات التي طورها 
روج���رز )Rogers 1967( اأو ما�شل���و )Maslow 1964(، وترتك���ز 

ل الذات خا�شية من خ�شائ�س  رة. ت�ش���كِّ عل���ى فكرة اأنه توج���د لدى الفرد الواحد ذات واقعية وذات مت�شوَّ
ال�شخ�شي���ة تمت���د اأي�شًا اإل���ى ما يمتلكه. �شمن ه���ذا المنظور، يعم���ل الفرد على جعل العالق���ة بين الذات 

والأ�شياء الخارجية تفاوؤلية. وي�شتمل مفهوم الذات على اأربعة اأبعاد:
- الذات الواقعية )هي الطريقة التي اأرى نف�شي فيها(.

- الذات المثالية )هي الطريقة التي اأحب اأن اأرى نف�شي فيها(.
- واقعية الآخرين )هي الطريقة التي اأعتقد اأن الآخرين يروني فيها(.

- مثالية الآخرين )هي الطريقة التي اأريد اأن يراني الآخرون فيها(.
ا�شتول���ى المخت�ش���ون ف���ي الت�شويق عل���ى مفهوم ال���ذات وا�شتخدموه داخ���ل منطقه���م الخا�س ويمكن 
التعبي���ر عنه بالطريق���ة الآتية: ي�شنع ال�شخ�س دائمًا �ش���ورة معينة عن نف�شه لها اأهمي���ة لديه؛ و�شيحاول 
ل دعائم  جهده تح�شينها. وعليه، اإن اأحد اأ�ش�س هذا التح�شين تقدمه المنتجات التي ُت�شتخدم كرموز وت�شكِّ
توا�شلي���ة. ولهذا، ف���اإن �شلوك ال�شتهالك للفرد �شيميل اإلى التمحور حول تح�شين هذه ال�شورة للذات، 
ول �شيم���ا بخ�شو�س المنتج���ات ذات القيمة الرمزية. هكذا، اأف�شح مفهوم ال���ذات في المجال اأمام عملية 

لقيا�س �شخ�شية الم�شتهِلك عبر نوعين من التقنيات: مخطط ال�شخ�شية ودرا�شة اأ�شاليب الحياة.
مخطط ال�شخ�شية النف�شي عملية و�شفية لخ�شائ�س الم�شتهلكين القابلين للتاأثُّر بالمنتجات والتعليب 
م  والدعاي���ة؛ بعب���ارة اأخرى، يتعلق الأمر ب���اأداة ا�شتقبال معلومات عن العاَلم النف�ش���ي الذي يمكن اأن يتحكَّ
ب�شل���وك ال�شراء: �شم���ات ال�شخ�شية، مواقف، مراكز الهتمام، اآراء، اإل���خ. في المجمل، اأُح�شيت الحالت 

النف�شية بو�شفها عوامل �شلوك الم�شتهِلك.
تندرج درا�شات اأ�شاليب الحياة �شمن منظور اأكثر ديناميكية. على هذا الم�شتوى، يجب التمييز بين طرائق 
الحياة المتمحورة اأ�شا�شًا على البعد الجمعي للجماعة، ول �شيما اأ�شلوب الحياة المتمحور اأ�شا�شًا على الفرد.
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ف اأ�شل���وب الحياة باأنه نتيجة لثالثة م�شتويات من التفاعالت ل���دى الفرد: القيم وال�شخ�شية التي   ُع���رِّ
تمثِّل الم�شتوى الم�شتقر؛ المواقف والن�شاطات التي تمّثل الم�شتوى الو�شيط، وال�شلوكات الفعلية لال�شتهالك 

.)Valette- Florence، 1986 التي تمّثل الم�شتوى المحيطي العابر )فاليت فلورن�س
َرت تقني���ات ِعدة من اأجل فه���م اأ�شاليب الحياة؛ مبدوؤها هو الآتي: بدًل م���ن قيا�س ال�شخ�شية التي  ط���وِّ
ز على ثالثة اأقطاب رئي�شة: الن�شاطات،  د، يتم العمل على تحديد عدد من العوامل التي تركِّ ه���ي واقع مجرَّ
االهتمامات واآلراء (AIO). يتعلق األمر هنا بثالثة عناصر أساســية ألســلوب الحياة. تشــير النشــاطات إلى 
الطريق���ة الت���ي يدير وفقها الأفراد اأوقاتهم؛ وت�شير الهتمامات اإل���ى ما يعدونه مهمًا في محيطهم؛ وت�شير 
 AIO الآراء اإلى التمثيالت التي يكونها الأفراد عن اأنف�شهم وعن الو�شط الخارجي. يمكن ا�شتخدام اختبار
بطريقتين مختلفتين: حينًا من اأجل ا�شتخال�س اأقطاب AIO العامة، حينما ل تكون مرتبطة ب�شدة ب�شلوك 

ال�شتهالك، وحينًا اآخر الأقطاب الخا�شة حينما يتعلق الأمر بفهم ال�شلوك في و�شع خا�س.
رات عن مقايي�س AIO العامة والخا�شة: م الجدول الآتي موؤ�شِّ يقدِّ

الن�شاطات والهتمامات والآراء الخا�شةالن�شاطات والهتمامات والآراء العامة
الأثمانالحياة في المدينة ممتعة اأكثر من الريف

اأراقب عن كثب تخفي�شات الأ�شعار.ل �شيء ي�شاهي عطلة في الخارج.
اأتحقق دائمًا من الأ�شعار على التغليف.ل اأحب الذهاب اإلى ال�شينما.

ال�شخ�س يقت�شد كثيرًا وهو يبحث عن التخفي�شات.اأم�شي، غالبًا، اأم�شياتي مع اأ�شدقائي.
المو�شة من الأف�شل م�شاهدة مبارة كرة قدم عبر التلفاز بدًل من الملعب.

بين المو�شة والرفاهية اأختار المو�شة.اأقراأ بانتظام �شحيفة يومية.
م المجالت الأ�شبوعية معلومات جيدة رجة جانب مهم من حياتي.تقدِّ ارتداء مالب�س كما هي الدُّ

لدي دائمًا مجموعة اأو مجموعتان »ال�شرعة الأخيرة«.المهم لي�س الم�شاهدة لكن الم�شاركة.
الر�شيد البنكياأمار�س الريا�شة في الأ�شابيع كلها.

اأ�شتري كثيرًا م�شتخدمًا بطاقتي البنكية.اأمار�س الريا�شات الفردية.
اأحب اأن اأدفع بال�شيولة النقدية.لي�س لدي الوقت الكافي لأمار�س هواياتي.

البطاق���ة البنكية غي���ر مفي���دة اإلَّ من اأج���ل الم�شتريات يجب اأن ُتمار�س الهوايات مع الأ�شرة.
المهمة. اأحب الن�شاطات في الهواء الطلق.

الِجدةت�شمح الهوايات لي بن�شيان م�شكالتي اليومية.
ب عالمة تجارية جديدة من اأجل التجريب فقط.اأمار�س كثيرًا من الأعمال اليدوية. اأحب اأن اأجرِّ

اأحاول غالبًا تجريب العالمات التجارية الجديدة قبل اأ�شدقائي.اأ�شون �شيارتي بانتظام.
كل ما هو جديد يجذبني.

المعلومة
اأطلب راأي محيطي قبل ال�شراء دائمًا.

من ال�شروري النقا�س حول المنتجات مطوًل.
ن�شائح اأ�شدقائي ثمينة غالبًا.

الم�سدر: كري�ستيان دو�سار، �سلوك الم�ستهلك وا�ستراتيجية الت�سويق، ماكغرو هول، 1983، �س. 265.
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 VALS توجد تقنيات اأخرى تط���ورت بخا�شة في الوليات المتحدة. اإن تقنية ،AIO اإل���ى جانب تقنية
)تجزئة القيمة واأ�شلوب الحياة(، التي طورها مركز �شتانفورد لالأبحاث، هي التقنية التي ا�شُتخِدَمت كثيرًا 
ه  ف���ي الوليات المتحدة، وتح�ش���ي ت�شعة اأ�شاليب للحياة بال�شتناد اإلى ثالث قي���م اأ�شا�شية: الإكراه، التوجُّ

نحو الخارج، التوجه نحو الذات.
ج���رت الدرا�شات ح���ول اأ�شاليب الحياة في فرن�ش���ا عبر ثالث موؤ�ش�شات كبيرة: مرك���ز البحث لدرا�شة 
ظ���روف الحياة ومراقبته���ا )CREDOC(، ومركز درا�شات ال�شلوكات والعقلي���ات والخ�شائ�س وتحليلها 

.)CCA( م )COFREMCA( ومركز الت�شالت المتقدِّ
اإن عم���ل مرك���ز البح���ث لدرا�ش���ة ظ���روف الحي���اة ومراقبتها، ه���و مقارب���ة اجتماعية تتن���اول طرائق 
الحي���اة وت�شف ظروفها بالإ�شافة اإلى ال�شل���وكات الجتماعية. يهتم مركز درا�ش���ات ال�شلوكات والعقليات 
م  والخ�شائ����س وتحليله���ا بديناميكية التي���ارات الجتماعية- الثقافي���ة. يتناول مركز الت�ش���الت المتقدِّ
َمت  الم�شاأل���ة م���ن زاوية خا�شة: اإنه يجمع الفرن�شيين عبر تحديد العقلي���ات الجتماعية- الثقافية التي ُق�شِّ

اإلى عدد من الأ�شاليب الجتماعية. 
د الأ�شالي���ب الجتماعي���ة بال�شتن���اد اإلى ا�شتبيان���ات حول �شخ�شي���ة الأ�شخا����س الم�شتجوبين  ُتح���دَّ
وعاداته���م واآرائه���م وطموحاته���م. اإنه���ا ت�شتمل عل���ى اأ�شن���اف فرعية تتطابق م���ع ال�شل���وكات الخا�شة 
بال�شته���الك وتنق�شم ح�شب مقيا�شين من المواقف: - يدور المقيا�س الأول حول محور يذهب من نقطة 
الرغبة- ال�شتيهام اإلى نقطة الزهد- الجدي؛ - يدور المقيا�س الثاني حول المحور الذي يبداأ من نقطة 
د مزج هذه العنا�ش���ر المختلفة خم�شة اأ�شاليب  الحداث���ة- المغامرة اإل���ى نقطة المحافظة- الأمان. يحدِّ

اجتماعية كبيرة:
- المت�ش���ددون: يتعل���ق الأم���ر ب�شنف ي�شتمل عل���ى »المحافظين« و»الأخالقيي���ن« و»الم�شوؤولين«. اإنهم 
لون 22 % من  اأ�شخا����س اقت�شادي���ون ل ينفقون كثي���رًا، ي�شتهلكون بطريق���ة عقالنية ونفعية؛ وكان���وا يمثِّ

الجمهور الفرن�شي في الثمانينيات من القرن الما�شي.
- المادي���ون الذي���ن يتاألفون م���ن النفعيي���ن )القرويين المتقدمين في العمر غالب���ًا(، والأنموذجيين 
)العم���ال المحافظي���ن غالب���ًا(، والنتهازيي���ن )من الرج���ال المحبين لحي���اة البيت غالب���ًا(. يتعلق الأمر 

تقريبًا. الجمهور  من  خرين يمثلون 30 %  باأ�شخا�س مدَّ
لون 12 %  - الفاعلون الموؤهلون من المقدامين والمتحّزبين؛ وهم الم�شترون المتهورون الذين يمثِّ

من الجمهور.
- المتمرك���زون ح���ول ذواته���م الذي���ن يو�شفون باأنه���م حذرون ودفاعي���ون ومخادعون، وه���م يتاأثَّرون 

الجمهور. من  لون 20 %  بالمو�شة والدعاية ويمثِّ
-المتقلب���ون الذي���ن ي�تاألفون من النفعيين )الم�شتهلكي���ن المتهورين الذين يعي�شون على نحو يتجاوز 
اإمكانياته���م(، والهواة )اأ�شحاب الق���رار الذين يحبون غير الماألوف( والفو�شويي���ن )العنيدين الباحثين 
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ع���ن الأ�شال���ة(. يمثِّل هوؤلء 16 % م���ن الجمهور، ثلثهم م���ن ال�شبان بعمر اأقل من ع�شري���ن �شنة )كاتيال 
.)Cathelat, 1991

اإذا كان���ت درا�شات اأ�شاليب الحي���اة قد حظيت بنجاح اأكيد لدى مكاتب الدعاي���ة الفرن�شية في �شنوات 
الثمانينيات من القرن الما�شي، فاإنها لم ت�شل اإلى النتائج المرجوة ب�شبب عدد من الم�شكالت والغمو�س، 

على م�شتوى المقاربة المفهومية والمقاربة المنهجية.

درا�سات الدافع
م بال�شل���وك وتوؤدي اإلى اإطالق تعبئة الموارد  ي�شي���ر تعبي���ر الدافع اإلى مجموعة من الحاجات التي تتحكَّ
من اأجل اإ�شباعها. الدافع هو، اإذًا، قوة تدفع اإلى الفعل، وهو مرتبط بمفهوم الحاجة. يتم التمييز عادة بين 
نوعين من الحاجات: الحاجات الوراثية الحيوية النا�شئة عن خلل فيزيولوجي، والحاجات النف�شية النا�شئة 

عن عامل نف�شي اأو اجتماعي: الحاجة اإلى الظهور والعاطفة، اإلخ.
دة توجد فيها جوانب مختلفة يمكن اأن تك���ون �شبب ال�شلوك: ال�شخ�س الذي  الداف���ع عملية نف�شي���ة معقَّ
ي�شتري �شيارة، يمكن اأن يفعل ذلك لأ�شباب عملية اأو لالأبهة اأو لأ�شباب جمالية اأو اأ�شباب اأخرى. نحن، في 
م بال�شلوك اأي�شًا نوع  كل حالة، اأمام �شلوك م�شابه، لكن الدوافع التي تقود اإلى ذلك مختلفة. يمكن اأن يتحكَّ

من الدافع الخا�س لي�س من ال�شروري اأن ي�شعر به ال�شخ�س.
ر جدًا. اعتمدت الدرا�شات حول   اأثار دافع الم�شتهِلك اهتمام الخت�شا�شيين في الت�شويق منذ وقت مبكِّ
م، بين النظريات الكثيرة التي ازدهرت في هذا المجال،  الم�شتهِل���ك على نظري���ات ِعدة عن الدافع. �شنقدِّ
النظريات الأكثر ا�شتخدامًا. قبل تقديم هذه النظريات المختلفة، تجب الإ�شارة اإلى اأن اأيًا منها لم ُيعتَرف 
د من العوام���ل. اإن توليفة من هذه المقاربات  فيه���ا بالإجم���اع. ت�شتمل كل واح���دة منها على نوع وعدد محدَّ

المختلفة هي التي ت�شمح، اإذن، بفهم اأف�شل لتعقيد دافع الم�شتهِلك.
إن إحــدى النظريــات األكثــر كالســيكية هــي نظريــة ماســلو (1964) التي اســتخدمها جيــل كامل من 

م حاجات تراتبية وفق خم�ش���ة م�شتويات: توجد،  الخت�شا�شيي���ن في الت�شوي���ق؛ يتعلق الأمر باأنموذج يق���دِّ
في الم�شت���وى الأدنى، الحاجات الفيزيولوجية )الجوع والعط�س(؛ تاأتي بعد ذلك حاجات الأمان )الحماية 
والثق���ة(؛ وحاجات النتماء والحب )العاطفة وال�شداقة(؛ وحاجات التقدير )الحترام والأبهة(؛ واأخيرًا، 

حاجات تحقيق الذات.
ل يمكن اإ�شباع الم�شتويات العليا من الحاجات، من وجهة نظر ما�شلو، اإلَّ بعد اإ�شباع الحاجات الأدنى. 
تفتر����س ه���ذه النظرية، حينما ُطّبقت في مج���ال ال�شتهالك، اأنه يجب، في مجتمعاتن���ا، اإ�شباع الحاجات 
الأولي���ة من اأجل القدرة على اإ�شباع حاجات الم�شتوى الأعل���ى، اأي حاجات نيل التقدير والإنجاز والنتماء؛ 
لك���ن المنَت���ج نف�ش���ه يمكن اأن ُي�شِبع حاج���ات مختلفة. هكذا، حينم���ا تعلن دعاية: »كن �شاب���ًا مع كوكا« فاإن 

الحاجة هنا لم تعد مرتبطة بالعط�س، لكنها ت�شتجيب اأي�شًا اإلى حاجة البقاء �شابًا.
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ف���ي المجال عينه، توج���د نظرية ُت�شمى نظرية ERG )وج���ود- عالقة- نمو(، وتمّي���ز ثالثة اأنواع من 
الحاجات الأ�شا�شية:

- حاجات الوجود: الراحة الج�شدية والمادية.
- الحاجات العالئقية: اإقامة عالقات �شخ�شية بينية ُمْر�شية.
- حاجات التطور: الرغبة في الكمال على ال�شعيد ال�شخ�شي.

تختلف هذه المقاربة عن مقاربة ما�شلو في نقطتين اأ�شا�شيتين: ت�شتمل، من جهة، على عن�شر الحرمان 
النكو�شي الذي يمكن اأن يثير حاجة من الم�شتوى الأدنى حينما ل تكون حاجة من الم�شتوى الأعلى موجودة، 

وهي تفتر�س بعد ذلك اأن حاجات ِعدة يمكن اأن ُتثار في وقت واحد.
م نظرية مكليالن���د )McClelland 1961 – 1971( الحاجات بو�شفها نتيجة تجارب �شخ�شية.  تقدِّ
ترتكز مقاربته على ا�شتخدام اختبارات TAT )اختبار التقييم المو�شوعي(، التي تحاول اإظهار اأن الدوافع 

الب�شرية محدودة في غالبيتها بثالثة اأنواع من الحاجات:
دة. - حاجة الكمال: الرغبة في الإنجاز، حل الم�شكالت، ال�شيطرة على الأو�شاع المعقَّ

- الحاجة اإلى النت�شاب اإلى... :الرغبة في اإقامة عالقات مع الآخرين والمحافظة عليها.
- الحاجة اإلى ال�شلطة: الرغبة في ال�شيطرة على الأحداث والآخرين والتاأثير فيهم.

عل����ى اأ�شا�س هذه النظري����ات، تطور عدد من التقنيات لدرا�شة الدافع الت����ي تبحث عن فهم الدوافع 
الخفية ل�شلوك ال�شراء. ُيفتر�س بهذه ال�شلوكات اأن تكون متاأثرة ببع�س العوامل مثل الحاجة اإلى التعبير 
عن النف�س، والرغبة في امتالك منتجات يمكن اأن ترفع من قيمة ال�شخ�شية، اإلخ. بالإ�شافة اإلى البحث 
ر في  ع����ن دواف����ع الم�شتهلك، تعمل هذه التقنيات اأي�شًا على تحدي����د خ�شائ�س المنتج التي يمكن اأن توؤثِّ

ال�شلوك.
اأكث���ر هذه التقني���ات م�شتعار من تقنيات علم النف�س؛ اإليكم بع�س التقنيات مع خ�شائ�شها وتطبيقاتها 

في مجال الت�شويق.
- تقنية الربط بين الكلمات: تهدف هذه التقنية اإلى تقديم لئحة كلمات اإلى الم�شتهلك خا�شة بمنتج 
معين. ُيطلب اإليه اأن يقول اأول كلمة تاأتي اإلى ذهنه عن كل ا�شم من الأ�شماء الموجودة. يهدف متغّير لهذا 
ز.  الختب���ار الطلب اإل���ى ال�شخ�س التعبير عن اأول كلم���ة تاأتي اإلى ذهنه لكنها تط���رح نقي�س ال�شم المحفِّ
يمك���ن للتدقي���ق في النتائ���ج اأن يجري مع اأخ���ذ جوانب ِعدة في الح�شب���ان: م�شمون الأجوب���ة، الزمن بين 
ز والجواب، نوع الجواب، �شلوك الأ�شخا�س في وقت الختبار، جمع  اللحظ���ة الت���ي ُيعطى فيها ال�شم المحفِّ

الأجوبة والختالف بين الجماعات الفرعية.
ُت�شتخدم هذه التقنية من اأجل اإعداد ال�شكل الخا�س بمنتج مثالي.
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-اختب���ار الجم���ل التي يج���ب اإكمالها: اإنه اختب���ار ا�شُتخِدم كثيرًا، كما اأ�شرنا �شابق���ًا، وهو يهدف اإلى 
تحري�س خيال الم�شتهِلك. الإر�شاد هو الآتي: يعطي الباحث الكلمة اأو الكلمات الأولى من جملة ويطلب اإلى 
ال�شخ����س اأن يكملها مع الكلمات الأول���ى التي تاأتيه في الذهن. اإذا اأردنا، مث���اًل، معرفة دافع الم�شتهلكين 
تجاه الثمن الذي �شيدفعونه مقابل جهاز جديد مثل اآلة ت�شوير اأو تلفاز فاإن الجمل التي يجب اإكمالها يمكن 

اأن تكون:
- »ثمن جهاز اآلة الت�شوير...«

- »تطوير الفيلم هو...«
- »الحد الأق�شى الذي �شاأوافق على دفعه مقابل جهاز تلفاز هو...«

م معلومات نوعية اأكثر من تقنية  يبدو اأن هذه التقنية، التي ُت�شتخَدم حين اإطالق منتجات جديدة، تقدِّ
ربط الكلمات، لأن الم�شتهلكين يعبرون عن دللت خفية يمنحونها لكل عن�شر من هذه العنا�شر.

- الختب���ار النف�ش���ي الكهربائ���ي الغلفان���ي: يهدف ه���ذا الختبار اإل���ى قيا�س ن�شاط الغ���دد التعّرقية، 
ت���ة على كفي يدي ال�شخ����س، وذلك من اأجل تقيي���م ال�شتجابة النفعالية.  بو�شاط���ة اأقط���اب كهربائية مثبَّ
ُت�شتخ���دم هذه التقنية لختب���ار فاعلية الو�شائل الدعائي���ة اأو خ�شائ�س منَتج �شم���ن دعاية معينة. هكذا، 
م اإل���ى �شخ�س عط�شان، مثاًل، دعاية يرى فيها كاأ�شًا من الك���وكا اأو ال�شبرايت اأو الأورانجينا. اأمام كل  نق���دِّ
كاأ����س من ه���ذه الكوؤو�س، �شيطلق ال�شخ�س نوعًا م���ن ال�شتجابة؛ �شت�شير ال�شتجاب���ة النفعالية القوية اإلى 
ر عنه  له. ُي�شتكَمل الختبار عادة بحوار من اأجل الإحاط���ة على نحو اأف�شل بما يعبِّ ن���وع ال�ش���راب الذي يف�شِّ

ال�شخ�س عبر ا�شتجابته النفعالية.
م قيا�ش���ات مو�شوعية، فاإن���ه ل ي�شي���ر، مع ذلك، اإل���ى طبيعة  عل���ى الرغ���م م���ن اأن ه���ذا الختبار يق���دِّ
���رًا �شالحًا على �شراء  ال�شتجاب���ات، لكن���ه ي�شير اإلى �شدتها فق���ط، وال�شدة القوية لي�ش���ت بال�شرورة موؤ�شِّ

ر على فاعلية الدعاية المعرو�شة. محتمل، لكنها موؤ�شِّ
ر باأعمال  ن�شي���ر، اأخي���رًا، اإلى اأن درا�شات الدافع مطبوعة باإ�شهام دي�شت���ر )Dichter 1964( الذي تاأثَّ
ر في قرارات ال�شراء. لقد اأظهر  التحليل النف�شي من اأجل الهتمام بالطبيعة غير الواعية للدوافع التي توؤثِّ
د الم�شتهِلك بالمنَتج لم يكن ذا طبيعة اقت�شادية فقط، لكنه اأي�شًا ذو طبيعة نف�شية،  اأن الرابط الذي يوحِّ
وه���و يق���وم على الرغبة ب�شورة اأكثر دق���ة. هكذا، ا�شتنتج، بعد اإحدى الدرا�شات ح���ول �شيارة بليموث عام 

1940، اأهمية الروابط النف�شية بين ال�شيارة ورغبات الإن�شان.

تقنيات الإقناع
اإل���ى جانب التقنيات المخ�ش�ش���ة لمعرفة الجوانب المختلفة ل�شلوك الم�شتهلك على نحو اأف�شل، توجد 
تقني���ات اأخرى تعم���ل على التاأثير فيه بو�شاط���ة اإ�شتراتيجيات الإقناع لدفعه اإلى ال�ش���راء؛ والدعاية اإحدى 

الو�شائل الأ�شا�شية. 
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����ر اأن الدعاية قطاع ن�شاط مهم في مجتمعاتن����ا ال�شتهالكية. ارتفعت النفقات الدعائية، عام  نذكِّ
1994 مثــاًل، اإلى اأكث����ر من مئة وواحد واأربعين مليار فرنك، اأي ما يع����ادل ع�شر ميزانية الدولة. لكن 

ه����ذا الرق����م ل يعك�س اأهميته الثقافي����ة. �شنقت�شر هنا على فهم بع�س الآلي����ات النف�شية- الجتماعية 
الفاعل����ة في العملية الدعائية. �شنعك����ف بخا�شة على النظر اإلى اأهمية المكان����ة المعطاة لل�شورة في 

تقنية الإقناع هذه. 
اأ�شبح التوا�شل عبر ال�شورة ظاهرة اجتماعية اأ�شا�شية. من هذه الزاوية، اإن المراحل الرئي�شة للعملية 
الدعائي���ة هي: اإعداد الر�شالة الدعائية وخ�شائ�شه���ا ووظائفها الرئي�شية، وتتمحور الجوانب الثالثة حول 

ال�شورة بو�شفها عن�شرًا مركزيًا للر�شالة الدعائية.
الدعاية تقنية اإقن���اع جماعية بو�شاطة و�شائل الإعالم المختلفة )�شحافة، تلفزة، لفتات، اإذاعة( 
تهدف اإلى اإخبار جمهور كبير بوجود منَتج اأو خدمة من اأجل اإثارة رغبة النا�س في �شرائهما اأو زيادتها. 
يمك���ن اأن ت�شنَّف الدعاي���ة، بو�شفها تقني���ة توا�شل، بين اأ�شالي���ب التوا�شل الإقناعي���ة. اإنها ت�شتخدم 
العنا�ش���ر نف�شها الت���ي ا�شتخل�شتها طرائق التوا�ش���ل الإقناعية التي طورها عل���م النف�س الجتماعي، 
���ز على تغيير المواقف. من غير المفيد هنا التذكير به���ذه العنا�شر ويمكن للقارئ اأن يعود  وكان���ت تركِّ
رات اأ�شا�شية يمكن اأخذه���ا ب�شهولة وتطبيقها في مجال  م موؤ�شِّ ب�شهول���ة اإلى ف�شل التوا�شل الذي يق���دِّ

الدعاية.
اإن ال�شورة هي التي توؤدي اليوم دورًا اأ�شا�شيًا في الدعاية. كانت ال�شورة مو�شوع بحوث كانت لالأعمال 
ح���ول الرمزي���ة الأيقونية الماأخوذة م���ن التحليل النف�شي فيه���ا اأهمية اأ�شا�شية في فه���م الدعاية الب�شرية 

.)Benveniste، 1956 بينفينست)

ل اأغلب الرموز الأيقوني���ة لغة يمك���ن اأن يفهمها الجميع   ف���ي الحقيق���ة، لل�ش���ورة اأوًل طابع عام: ت�ش���كِّ
ل  ب�شهول���ة؛ بع���د ذلك، يمكن للمدلول نف�شه اأن يف�شح في المجال اأمام التعبير عن دوال اأيقونية كثيرة. ت�شكَّ
رمزية ال�شورة، اأخيرًا، نوعًا من اللغة. ل يمكن ا�شتخدام هذا التعبير اإلَّ بطريقة مجازية من اأجل الإ�شارة 

اإلى طابعها اللغوي الداخلي اأو فوق- اللغوي.
اأظه���رت المقاربة ال�شيميائية، بدورها، ال�شمة الدالة لل�شورة عب���ر الك�شف عن وجود منظومة توا�شل 

بال�شورة في الدعاية.
�شم���ن منظور اآخر، ُتع���دُّ ال�شورة بالغة حقيقية له���ا رموزها الخا�شة، مثل اأ�شل���وب الخطاب. اأو�شح 
ر ال�شورة بتعبيرات بالغية عبر اإي�شاح  دوراند )Dorand 1970( البنية البالغية لل�شورة الدعائية، وف�شَّ
اأن بع����س العالقات ال�شكلية للعنا�شر الدالة كانت م�شتركة بين منظومة ال�شور والمنظومة اللغوية. تعتمد 

درا�شة الدعاية الب�شرية والدعاية القولية على البالغة.
بعد هذه الإ�شارات العامة، لنتتبع ب�شرعة اأثر مراحل العملية الدعائية الرئي�شة.
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اإعداد الر�سالة الدعائية
يتعلق الأمر بمرحلة اإعداد الر�شالة التي تت�شمن ثالث لحظات متباينة:

- لحظة تثبيت محور الحملة الدعائية؛ يتعلق الأمر، في اأثناء هذه المرحلة، بتحديد الحاجات التي نريد 
مخاطبتها والمقاومات التي يمكن اأن ن�شطدم بها. يجري اإنجاز الدرا�شات حول الدافع في اأثناء هذه المرحلة.
ر للر�شالة، ويتعلق الأم���ر با�شتخال�س التمثيالت  - اللحظ���ة الثاني���ة هي لحظة اإعداد المفه���وم الموؤثِّ

الأكثر تعبيرًا عن المنَتج.
ل الر�شالة. - اللحظة الثالثة هي لحظة ت�شميم مخطط نقل، اأي تركيب ال�شور والكلمات التي �شت�شكِّ

تف�شي هذه المراحل الثالث اإلى ن�شر الر�شالة الدعائية؛ فما هي �شماتها الرئي�شة واأ�شكالها؟

ن�سر الر�سالة الدعائية
يمك���ن اأن تتميَّز الر�شالة الدعائية بطرائق مختلفة: يتعلق الأمر اأوًل بر�شالة مرجعية تت�شمن معلومات 
ه ب�شورة اأ�شا�شية  عن المو�شوع، المنَتج الذي تحيل اإليه؛ يتعلق الأمر اأي�شًا بر�شالة مبا�شرة اأو اإيحائية توجَّ

نحو المر�َشل اإليه. يمكن اأن تكون الر�شالة متعددة الو�شائط اأي�شًا اأو �شعرية.
بين ال�شمات الرئي�شة للر�شالة الدعائية، يمكن التوقف عند م�شاألة اأن الأمر يتعلق ب�شورة اإيحائية قبل اأي 
���ز ال�شورة، اإذًا، عليه، ويجب اأن تكون لها  �ش���يء؛ بعب���ارات اأخرى، يتعلق الأمر بالتاأثير في المر�َشل اإليه. تركِّ
وظيف���ة الت���زام قوية. تحتل ال�شخ�شيات الماثلة في ال�شورة، على نحو ع���ام، و�شعًا م�شبقًا؛ ت�شتجيب طريقة 

عر�شها لقانون تمثيل يتمّيز بحركات اإ�شارية وتو�شيحية واإ�شقاطية، وهي تهدف اإلى التاأثير في الم�شتهِلك.
م معلوم����ات عن المنَتج. يحدث،  لل�ش����ورة طابع مرجعي، اإلى جانب طابعه����ا الإيحائي، اأي اأنها تقدِّ
بالتاأكيد، اأن نرى �شورًا ل ُتظِهر المنَتج، لكن المنتج حا�شر، على نحو عام، في ال�شورة. يمكن اأن يظهر 
ف����ي ال�شورة ب�شكلين اثنين: ال�شكل التوثيقي الذي تريد فيه ال�ش����ورة تقديم معلومات عن الخ�شائ�س 
الرئي�س للمنتج وطريقة ا�شتخدامه. هذه هي الحالة مثاًل في دعايات العالمات التجارية ل�شائل الغ�شيل. 
ال�ش����كل الثاني هو ال�شكل ذو الطابع النطباع����ي. يتعلق الأمر، في هذه الحالة، بخلق جو واإثارة اإح�شا�س 
وانفع����ال. اإن العالم����ات الأيقونية، في هذا النوع م����ن ال�شور، هي التي تكون مو�ش����وع اهتمام كبير من 
ن، كما �شنرى لحقًا، الوظيفة ال�شعرية  اأج����ل اإنتاج التاأثير المطلوب. هذا النوع من ال�شور هو الذي يوؤمِّ
ف����ي التوا�ش����ل الدعائي. توجد خا�شية اأخيرة لل�شورة الدعائية وه����ي الح�شو. اإذا كان الح�شو، في حالة 
الن�����س، ُيثِقل الأ�شلوب، فاإنه، في حالة الدعاي����ة، يبدو �شرورة في ال�شورة الم�شتخَدمة. تتمّيز ال�شورة 
الدعائية بتعدد العالمات لإظهار قيمة الفكرة الواحدة. يحيل مثل هذا التعدد في الدوال اإلى المدلولت 
نف�شه����ا، و�شيخل�����س ال�شورة من التف�شيرات الزائ����دة والمختلفة، ويدعم بذلك ق����وة الر�شالة. ل تتمّيز 
ه لت�شويق المنتج ح�شرًا، لكنها تت�شمن اأي�شًا جزءًا من  ال�ش����ورة الدعائية، اإذًا، بطابعها الأدائي الموجَّ

الحلم.
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يمكن تمييز اأنواع ِعدة من الر�شائل، تنق�شم اإلى ثالثة اأ�شكال كبرى من الر�شائل الدعائية:
-ر�شالة الظهور التي تهدف اإلى اإخبار الجمهور باإطالق منَتج جديد اأو نوع جديد من منَتج قديم.

-ر�شالة العر�س التي تهدف المعلومة فيها اإلى التذكير بوجود منتج معين.
-ر�شالة الإ�شناد التي ُتظِهر الجوانب الإيجابية للمنَتج.

تتطابق، مع هذه الأنواع الكبيرة من الر�شائل، ثالثة اأ�شناف من ال�شور:
ل هذه ال�ش���ورة عادة حول ديناميكية الظه���ور المفاجئ لغر�س قادم من  - ال�ش���ورة الإظهاري���ة: تت�شكَّ
العمق ويحتل الم�شتوى الأول. لم يعد العن�شر الأ�شا�شي، في هذه الحالة، خ�شائ�س المنَتج، واإنما اإطالقه 

وظهوره في ال�شوق.
- ال�ش���ورة الوجودي���ة: تهدف اإلى التذكير بوجود منَتج. في هذا النوع من ال�شور الذي يتطابق مع هذا 
الن���وع م���ن الر�شائل، يو�شع المنَتج ف���ي ال�شدارة، وُيعَر�س من دون ديكور و�شخ�شي���ات. اإنها تحتوي غالبًا 

اأ�شطورة مح�شورة با�شم العالمة التجارية.
-ال�ش���ورة الإ�شنادية: تهدف اإلى عر����س مزايا المنَتج ب�شريًا؛ ولأنه من ال�شع���ب جدًا اإظهار المزايا 
ف���ي ال�ش���ورة، فاإننا نلجاأ، في هذه الحالة، اإلى �شكلين بالغيين: ال�ش���كل الأول هو المجاز: اإن الذي �شيفيد 
ف���ي التعبي���ر عن النوعية لي�س المنَتج، واإنما الغر�س اأو ال�شخ�شي���ة المرتبطان به اأو تحالن محله، واللذان 
ر الدب القطبي عن ب���رودة جهاز التبريد(؛  يعب���ران عن هذه النوعي���ة ب�شكل من الأ�شكال: )يمك���ن اأن يعبِّ
ال�ش���كل الثاني هو ال�شكل ال���ذي ن�شتغل فيه عن�شرًا من المنَتج من اأجل اإظه���ار كفاءته؛ نظهر في �شيارات 

المر�شيد�س، مثاًل، غطاء المحرك مع الم�شابيح الأمامية الجديدة.
ت���وؤدي الر�شال���ة الدعائية وظائف ِعدة: وظيفة اإ�شراكية تهدف اإلى ح���ث المر�َشل اإليه والتاأثير فيه؛ لها 
م  اأي�ش���ًا وظيفة مرجعية: اإنها دائمًا دعاية من اأجل منَتج مح���دد. ولها، اأخيرًا، وظيفة �شعرية، اأي اأنها تقدِّ

.)Peninou,1972 رسائل في شكل عالمات (بينينو

ر بع�س الدرا�شات  للدعاي���ة دور اأ�شا�شي، عبر ن�شر هذه الر�شائل، في الت�شجي���ع على �شراء المنتجات. تقدِّ
�س يوميًا لأربعمئة وخم�شين ر�شالة دعائية تقريبًا باأ�شكال مختلفة: ر�شائل بريدية، اإعالنات، مجالت،  اأننا نتعرَّ
�شحاف���ة، محطات الإذاعة والتلف���زة. نلتقط، بين هذا الكم من المعلومات، نحو ثالثين ر�شالة ب�شورة فعلية، 
ر منها نحو ع�شر ر�شائل في �شلوك ال�شراء. هذا يعني اأن التاأثير الحقيقي للدعاية في عمليات ال�شراء يبقى  توؤثِّ
ر عن ثقافة  من ال�شعب تحديده. ربما يكون الأمر الأكثر اأهمية هو اأن الدعاية اأ�شبحت ظاهرة اجتماعية تعبِّ
الدعاي���ة. حينم���ا تعطي هذه الثقافة قيمة رمزي���ة للمنتجات، فاإنها تغّير، في الوقت نف�ش���ه، �شلوك الم�شتهِلك 
ف���ي طريقته بالتعامل مع الأغرا�س. الدعاية، من وجهة النظر هذه، انعكا�س ثقافي ل�شلوكنا، وهي، في الوقت 
نف�ش���ه، مختبر ُتعدُّ في���ه اأ�شاليب جديدة للحي���اة. اإذا اأردنا الحديث، اإذًا، عن تاأثير الدعاي���ة اأو دورها فاإنهما 
يكمنان في هذه الجوانب بمقدار ما يكمنان في �شداهما في �شلوك ال�شراء. يجب اأن ُتفَهم الدعاية من وجهة 

نظر نف�شية- اجتماعية اليوم بو�شفها اإحدى طرائق التعبير عن ثقافة التوا�شل في مجتمعاتنا.
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حركة الم�ستهلكين
ف����ي مواجهة الدعاية التي ت�شتهدف����ه با�شتمرار، يمكن اأن ي�شعر الم�شتهِل����ك بالعزلة والعجز. هكذا، 
لت، في البلدان ال�شناعية كلها، تجمعات من الم�شتهلكين بداأت القيام باأعمال ملمو�شة للدفاع عن  ت�شكَّ
حقوقه����م وم�شالحه����م في المجالت المختلفة التي تم�س ال�شته����الك، و�ُشميت هذه التجمعات حركات 

الم�شتهلكين.
اأُ�شي���ر اإل���ى هذه الحركة، التي وِلدت ف���ي ال�شتينيات من القرن الما�شي في الولي���ات المتحدة، بتعبير 
مت من اأجل معالجة مجموع مطالب الم�شتهلكين  ال�شتهالكية؛ يتعلق الأمر بظاهرة اجتماعية تاأ�ش�شت وتنظَّ
الت���ي تبداأ م���ن نوعية المنتجات واأ�شعاره���ا اإلى تقييمها، والت���ي تهتم بخا�شة بحماية �شح���ة الم�شتهلكين 
�س التحاد الفرن�شي للم�شتهلكين  �شت، في بلدان ِعدة اأي�شًا، جمعيات لحماية الم�شتهلكين. تاأ�شَّ واأمانهم. تاأ�شَّ
عام 1951، بعد اأن كانت قد تاأ�ش�شت رابطة الم�شتهلكين عام 1909. يرتبط تطور هذه الحركة لي�س فقط 
بالتعبير عن رغبات الم�شتهلكين، اإنما اأي�شًا بتغيير العالقات بين ال�شركات والم�شتهلكين، وقد ُترِجم هذا 
التغيير عبر العت���راف بالقدرة الحقيقية للم�شتهلكين؛ بعبارة اأخرى، تظهر الحركة ال�شتهالكية بو�شفها 

�شكاًل من قوة الم�شتهِلك.
انطالقًا من هذه المالحظة، يمكن تعريف حركة ال�شتهالك بو�شفها مجموعة من مطالب الم�شتهلكين 
مة مختلفة، وتعمل عل���ى تغيير العالقات بين ال�ش���ركات والم�شتهلكين  ���ر عن نف�شها باأ�ش���كال منظَّ الت���ي تعبِّ

بطريقة ترفع من �شلطة هوؤلء الم�شتهلكين.
ت�شم���ح عوام���ل ِعدة بتف�شير هذه الظاه���رة: اأوًل، نحن نعي�س في مجتمع عل���ى الم�شتهِلك فيه اأن يختار 
بي���ن ت�شكيل���ة من المنتجات التي تزداد اأهميته���ا وتعقيدها؛ لي�س لدى الم�شتهل���ك، عامة، الوقت والو�شائل 
للح�ش���ول عل���ى معلومات كافية قبل �شرائه���ا. اإن م�شادره للمعلومات المتاحة هي ع���ادة تجربته ومحيطه 
والدعاي���ة. ي�شمح مثال عن المنتج���ات الغذائية باإي�شاح هذا النوع من الو�ش���ع. ازداد وعي �شركات كثيرة 
بم�شكالت »الكولي�شترول«، ولهذا فاإنها اأنزلت اإلى ال�شوق منتجات يظهر عليها تعبير »من دون كولي�شترول«. 
ف���ي الواق���ع، توج���د اأنواع ِع���دة من ه���ذه المنتجات ُم�شبع���ة بالدهون على الرغ���م من اأنه���ا ل تحتوي على 
»الكولي�شت���رول«. اأظه���رت بع�س الدرا�ش���ات اأن الم�شتهلكين الذين يختارون منتج���ات ُكِتب عليها »من دون 

كولي�شترول« يعتقدون اأنها تحتوي اأي�شًا على ن�شبة منخف�شة من ال�شحوم.
مت اإجابة ع���ن مظاهر مختلفة م���ن الحرمان لدى  يكم���ن عام���ل اآخر ف���ي اأن الحرك���ة ال�شتهالكية قدَّ
الإن�شان العادي الذي ي�شعر بالعجز اأمام منظومة قوية جدًا. اإن عدم الإ�شباع، �شمن هذا المعنى، هو الذي 
كان اأحد م�شادر الحركة ال�شتهالكية عبر ال�شماح للم�شتهلك بالتعبير عن متطلباته حول نوعية المنتجات 

التي ُتباع له.
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يمك���ن، عل���ى اأ�شا����س ه���ذه العوام���ل، ا�شتخال����س ال�شم���ات الرئي�ش���ة لهذه الظاه���رة. ت�شتم���ل حركة 
الم�شتهلكين على ثالثة جوانب اأ�شا�شية:

- اإنه���ا ت�شير، اأوًل، اإلى مجموعة من الأفعال من اأج���ل حماية الم�شتهلكين من عمليات الغ�س والخداع، 
وم���ن المنتج���ات الخط���رة وكل اأ�شكال التالع���ب الناتجة عن بع����س ال�شتراتيجيات التجاري���ة، وقد تبنَّت 
موؤ�ش�ش���ات حكومية بع�س ه���ذه الأفعال المتعلقة بمو�شوع���ات ال�شتهالك المختلف���ة: المنتجات الخطرة، 

هة اإلى الأطفال، اإلخ. الدعايات الموجَّ
- توجد خا�شية اأخرى لحركة ال�شتهالك وهي اأنها تعبير عن التغيرات في مواقف الم�شتهلكين وقيمهم 
تج���اه المنتجات والخدمات. ُترِجَم بع�س هذه التغيرات في قي���م الم�شتهلكين في الوليات المتحدة حديثًا 
ط���ون الطوعيون«، تدعو اإلى ا�شتهالك اأقل من اأجل عي�س حياة اأكثر ب�شاطة. لقد  عب���ر حركة ُت�شمى »المب�شِّ
ت اإل���ى تغيرات عميقة في القي���م الأ�شا�شية، ردًا على مجتم���ع ال�شتهالك. و�شع  تبن���وا �شل���وكات جديدة اأدَّ
مرك���ز بحث التجاهات في ولي���ة نيويورك »الب�شاطة الطوعية« بين التجاه���ات الع�شرة الأهم في �شنوات 
الت�شعينيات. اأظهر هوؤلء الم�شتهلكون مثاًل تف�شيلهم للمنتجات الأ�شغر حجمًا والأقل كمية والأكثر ب�شاطة. 
ف���ي الواقع، لوِحظ اأن ه���وؤلء الم�شتهلكين ينتمون، في غالبيتهم، اإلى الطبق���ات الو�شطى التي كانت الأكثر 

تاأّثرًا بالأزمة القت�شادية، واأُجِبَرت على اإعادة النظر في طريقة ال�شتهالك.
- ف���ي النهاي���ة، الجانب الأخير م���ن حركة ال�شتهالك هو الق���درة على خلق عالقات ق���وة؛ يظهر هذا 
ر هنا بمقاطعة  البع���د اليوم باأ�شكال مختلفة؛ اأ�شبحت مقاطعة المنتجات، مثاًل، و�شيلة �شائعة ن�شبيًا. لنذكِّ
المنتج���ات الفرن�شي���ة في البلدان المعار�ش���ة للتجارب النووية الفرن�شية في نهاي���ة عام 1995 وبداية عام 

1996. تمكن الإ�شارة اأي�شًا اإلى عمل بع�س الجمعيات مثل جمعية الحق في ال�شكن.

ردًا على هذه الأ�شكال المختلفة من �شغوط الم�شتهلكين، عملت ال�شركات على تكييف منتجاتها مع هذه 
المطال���ب. اأن�شاأت بع�س هذه ال�شركات اأق�شامًا للعالق���ات مع الم�شتهلكين. هكذا، تبدو حركة الم�شتهلكين 
م العالقات بين الم�شترين والبائعين عبر الدف���اع عن م�شالح الم�شتهلكين. مع  نوع���ًا م���ن الفعل الذي ينظِّ
ذل���ك، تجب مالحظة اأن حركة ال�شتهالك ل���م ت�شهد التطور نف�شه ول التاأثير نف�شه في البلدان ال�شناعية 
المختلفة المو�شوفة باأنها مجتمعات ا�شتهالك. هكذا، ُيعّد الم�شتهِلك، في الوليات المتحدة وبع�س البلدان 
الأنغل���و- �شك�شوني���ة، �شيد اللعبة اإلى حد اأن���ه اأ�شبح جماعة �شغط �شيا�شي حقيقي���ة. اإن عمل الم�شتهلكين 
يك���ون، مثاًل، اأ�شا�س تقديم قوانين جديدة. توجد، في الولي���ات المتحدة، منظومة قانونية كاملة من اأجل 
حماي���ة الم�شتهلكي���ن، واأحد تعبيراتها »لجنة �شالم���ة المنتجات ال�شتهالكية«، التي ُتع���ّد اإحدى موؤ�ش�شات 
الحماي���ة من ح���وادث ال�شتهالك الأكث���ر تنظيمًا في العالم. ف���ي المقاب���ل، اإذا كان الم�شتهلكون محميين 
جي���دًا ن�شبيًا ف���ي فرن�شا بخ�شو����س اأمان المنتج���ات ونوعيتها بف�ش���ل القوانين ووجود ع���دد من الهيئات 
الم�شرفة )الإدارة العامة للتناف�س وال�شتهالك وقمع التزوير، وجمعية اأمان الم�شتهلكين، والمعهد الوطني 
لال�شتهالك، اإلخ.(، فاإن حركة الم�شتهلك نف�شها �شهدت تطورًا مختلفًا اإلى حد ما عن تطورها في البلدان 
الأنغل���و- �شك�شونية، وه���و مرتبط ببع����س الخ�شائ�س الجتماعي���ة- الثقافية الخا�ش���ة بفرن�شا: الذهنية 
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الفردانية، غياب المتابعة ال�شيا�شية والإعالمية، ا�شترجاع الملفات من الإدارة. ن�شهد اليوم، بح�شب بيهل 
ر ذلك باأن هذه الحركة لم تعد مدعومة  )Bihl 1992(، تراجعًا في حركة الم�شتهلك في فرن�شا؛ وهو يف�شِّ
من ديناميكية اأيديولوجية للدفاع عن الم�شتهلكين، التي اأدانت، في �شنوات ال�شبعينيات، �شلطة المنتجين، 

وثارت �شد تالعب الدعايات، واأدانت المجتمع المادي.
يب���دو اأن حرك���ة ال�شتهالك ح�شرت نف�شها ف���ي اأدوار محدودة ج���دًا، واأقل طموحًا واأكث���ر براغماتية 
تعم���ل على اإدارة الم�ش���كالت يومًا بيوم: ت�شوية النزاعات، تقديم الن�شائح، العمل كو�شيط واأفراد خا�شين 
يري���دون العمل �شد ح���الت اإ�شاءة ال�شتعمال. هكذا، يج���ب و�شع حركة الم�شتهلكي���ن �شمن �شياق ثقافي 

لمجتمع معين اإذا اأردنا فهم اآلية عملها. ◘
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•

َتِم���ي طف���ل ذو �شوت عاٍل ل يمكن ال�شيطرة عليه. اإنه عنيد وي���رد بوقاحة في كل مرة تقول فيها والدته 
�شيئًا. �شيال ترد على والدتها بوقاحة حتى في الأماكن العامة. اإنه كابو�س في كل مرة تاأخذ فيها جيني ابنها 
مايك البالغ من العمر �شبع �شنوات اإلى منزل اأحد الأ�شدقاء اأو في موعد لّلعب. يتحم�س ويخدم نف�شه باأي 

�شيء وكل �شيء »يرغب فيه« من دون �شوؤال...
ه���ل تبدو هذه ال�شلوكات ماألوفة ل���ك؟ نحن نتحدث عن م�شكالت �شلوك كثيرة لدى الأطفال، التي  ينبغي 
لالآباء اأن يتعاملوا معها كل يوم. تتفهم جمعية )َمْم جنك�شن Mom Junction(  ماأزق الوالدين عندما ي�شيء 
اأطفاله���م الت�شرف. لجعل الحياة اأ�شهل قلياًل، نقدم لكم معلوم���ات حول م�شكالت �شلوك الأطفال ال�شائعة، 
وكيف يمكنكم تحديدها وحّلها. اإنما قبل ذلك، األ تعتقد اأننا في حاجة اإلى معرفة ما هو ال�شلوك الطبيعي؟

ما هو ال�سلوك الطبيعي لدى الطفال؟
ل يوجد مقيا�س لل�شلوك الطبيعي. يعتمد ذلك على عمر الطفل و�شخ�شيته ونموه العاطفي وبيئة ن�شاأته.

عموم���ًا، ُيَعّد �شلوك الطف���ل طبيعيًا اإذا كان منا�شب���ًا اجتماعيًا ونموًا وثقافيًا. يمك���ن عدُّ �شلوك الطفل 
طبيعيًا حتى اإذا كان ل يفي بالتوقعات المجتمعية اأو الثقافية، لكنه بخالف ذلك ينا�شب العمر وغير موؤٍذ.

ثماين م�سكالت �سائعة يف �سلوك الطفل وحلولها

�ساغاري غونغال

ترجمة: علي داود

  �ساغ��اري غونغاال حا�سلة على اإجازة في الريا�سيات وكذلك بكالوريو�س في اال�ست�سارات النف�سية اإ�سافة 
اإلى �سهادة في تن�سئة االأطفال، وهي واحدة من اأع�ساء جمعية )مم جنك�سن(
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مرتجم �سوري. •
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كيف تفرق بين الطفل �سيئ ال�سلوك والطفل العادي؟

عالمات واأعرا�س ال�سلوك غير الطبيعي لدى الأطفال:
الأطف���ال جذابون عندما يكونون م�شاغبين. فقليل م���ن نوبات الغ�شب والحجج وال�شراخ من حين اإلى 
اآخ���ر لي�س �شيئًا غير طبيعي. اإنم���ا، اإذا اأ�شبح هذا ال�شلوك حدثًا يوميًا، يكون مدعاة للقلق. فيما يلي بع�س 

العالمات التي ت�شير اإلى اأن �شلوك طفلك غير طبيعي:
- يبدو اأن طفلكما يجد �شعوبة في اإدارة عواطفه. لديه نوبات انفعالية متكررة واأ�شياء ب�شيطة تزعجه.
- لي����س طبيعيًا اأن تغ���دو ابنتكما اأو ولدكما البالغ من العمر ثماني �شن���وات مندفعًا. قد يظهران �شلوكًا 

هدامًا مثل ال�شرب، ورمي الأ�شياء، وال�شراخ، وغير ذلك.
- ين�شحب طفلكما الثرثار بخالف ذلك وينعزل، ويرد بوقاحة ويبدو فّظًا بال �شبب.

- ربم���ا يك���ذب طفلكما ال�شغير اأكثر مما تت�شوران، كاأن ي�ش���رق اأو ياأخذ اأ�شياء ل تخ�شه، فتغدو عادة 
لديه.

- يوؤثر �شلوك طفلكما في اأدائه في المدر�شة. في �شبيل المثال، قد يدخل طفلكما في م�شاجرات 
اأو يتاأخر عن الدر�س اأو يتغّيب عن درو�شه.

- تغ���دو الم�شاجرات والخالفات بين ابنتكما البالغة من العمر �شبع �شنوات مع قريناتها م�شكالت توؤثر 
في حياتها الجتماعية. هذا لي�س طبيعيًا.

- غير قادر على التركيز على �شيء واحد، وي�شبح قلقًا، اأو ك�شوًل جدًا اأو م�شو�شًا.
- ينغم�س في �شلوكات جن�شية غير منا�شبة لعمره.

- يبداأ طفلكما ي�شّكك في تعليماتكما ول ي�شتجيب لالن�شباط. وقد يتحدى القواعد لمجرد تحديكما.
- لي����س طبيعي���ًا اأن يوؤذي الأطفال اأنف�شه���م اأو حتى يفكروا في اإيذاء اأنف�شه���م. لذلك، اإذا كانوا يوؤذون 

اأنف�شهم ج�شديًا وكانت لديهم ميول انتحارية، فيجب اأن تقلقوا.
- اإن���ه لأم���ر مهم اأن نالحظ اأن الجزء العقالني في الدماغ ل���م يتطور بعد لدى الأطفال دون �شن ثالث 
ال�شن���وات، وم���ن ثم تدفعهم م�شاعرهم. ومع تقدمهم في ال�شن، تتح�شن العقالنية لكنهم يظلون في حاجة 

اإلى دعمنا في اإدارة عواطفهم. هذا طبيعي.
- ويمك���ن ت�شحيح ال�شلوكات ال�شاذة الطفيفة عبر الع���الج ال�شلوكي، وتغيير اأ�شاليب الأبوة والأمومة. 

ما هذه ال�شطرابات ال�شلوكية لدى الأطفال، التي يمكن معالجتها ببع�س الجهد؟
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ثماني م�سكالت �سلوكية �سائعة لدى الأطفال
�شائع اأن يخالف الأطفال القواعد، اإذ يخالفون القاعدة »لختبار« ال�شلطة. بهذه الطريقة فقط يفهمون 
ف ال�شلوكات التي يمي���ل الأطفال اإلى  م���ا ال�شل���وك المنا�شب وما هو غي���ر المنا�شب. تابع���وا القراءة لتع���رُّ

اإظهارها من وقت اإلى اآخر، وكيف يمكنك التعامل مع طفل يعاني من م�شكالت �شلوكية.

1. عدم الحترام والرد بوقاحة
حينم���ا ت���رد ابنتكما البالغة من العمر ثالث �شنوات عليكما بوقاحة، قد يب���دو الأمر م�شحكًا ورائعًا. اإنما، 
حينما ت�شرخ ابنتكما البالغة من العمر �شبع �شنوات »ل« في كل مرة تطلبان اإليها اأن تفعل �شيئًا، فقد يثير ذلك 
اأع�شابكما. اإذا لم ُيعاَلج الأمر على نحو �شحيح، يمكن اأن يوؤدي الرد الوقح اإلى نقا�شات بين الآباء والأطفال.

اإذًا ماذا تفعالن؟
- اإذا رّد طفلك بوقاحة، لكنه اتبع تعليماتك، فتجاهله. قد يكون تجاهل الرد الوقح اأمرًا مقبوًل اإذا كان 

ال�شلوك ل يمثل تهديدًا اأو مدمرًا.
ر اأنه فعل ما طلبت���ه، حتى لو لم يرغب في  - اإذا اتب���ع الطف���ل التعليم���ات، على الرغم م���ن رده الوقح، قدِّ
ذلك. يمكنك بعد ذلك اأن تو�شح اأنه ل باأ�س في اأن تغ�شب، لكن لي�س �شحيحًا اأن يتحدث اإليك بقلَّة احترام.
- اإنما، اإذا كانت ردود الطفل تهدد الآخرين اأو الذات، فعليك النتباه اإلى ما يقوله واأن تعالجه بحذر.

- ل ت���رد باندف���اع. دع الطف���ل يهداأ ثم تح���دث عما قاله. اأخبره به���دوء ما ال�شلوك المقب���ول وما لي�س 
مقبوًل.

- �ش����ع ح����دودًا واجعلهم يدرون ما العواق����ب. ل تهدد، فقط اذكر الحقائق الوا�شح����ة، اأنه اإذا ردوا مرة 
اأخ����رى بوقاح����ة، فلن يح�شلوا عل����ى الآي�س كريم اأو يذهب����وا اإلى ال�شينم����ا. في �شبيل المث����ال، اأخبرهم اإذا 
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ا�شتم����روا في ال�شياح وال�ش����راخ، فقد يحرمون من الع�ش����اء. اإنما، اإذا توقفوا عن ال�ش����راخ واأ�شغوا اإليك، 
ف�شوف يح�شلون على ع�شاء لذيذ. �شيبدو مثل هذا الأخذ والرد اأقل تحّكمًا، لكنه يعطي الخيار للطفل نف�شه.

- �شع توقعات، لكن يمكنك اأن تكون مرنًا قلياًل في بع�س الأحيان؛ اإذا كان ذلك يجعلهم �شعداء.
- في النهاية، افح�س �شريعًا كيفية ت�شرفك مع الأطفال اأو الآخرين عندما يكون الأطفال في الجوار. 

هل كنت وقحًا اأو غير محترم؟ اإذا كانت الإجابة نعم، فاأنت في حاجة اإلى البدء بتغيير �شلوكك.

2. لغة م�سيئة
يعلو �شوت الأطفال وي�شرخون عندما  يكونون غا�شبين. اإنما، اإذا بدوؤوا في حلف الأيمان حتى قبل اأن 
يبلغ���وا عم���ر ع�شر ال�شنوات، فيجب اأن تقلقا. قد يبدوؤون في ال�شراخ اأو ا�شتخدام لغة م�شيئة لإ�شراكك في 

جدال اأو لمجرد تحقيق ماآربهم. حينما ي�شتخدم طفلكما لغة م�شيئة ويق�شم، فاإليكما ما يجب اأن تفعاله:
- تاأكد من اأنك ل ت�شتخدم مثل هذه اللغة اأمام الأطفال.

- ل تت�شام���ح مطلق���ًا مع الإ�شاءة اللفظية في المنزل. ل عذر لل�شت���م اأو ال�شباب. لذلك، اإذا ا�شتخدموا 
مثل هذه اللغة، فهناك عواقب.

د وجودها. لذا، اإذا تكلَّمت ابنتكما البالغة من العمر ت�شع �شنوات لغة م�شيئة  - ا�شرح العواقب بو�شوح واأكِّ
ذات يوم، ف�شتحرم من ممار�شة كرة القدم اأو من در�س المو�شيقا. ينبغي األ توجد طريقتان حيال ذلك.

- اإذا كان طفلك ي�شتخدم هذه اللغة، ف�شححاها على الفور. اأخبراه اأنها »كلمة �شيئة،« واأن النا�س 
ل يحبون هذه الكلمة اأو الأطفال الذين ي�شتخدمونها.

- اإذا ا�شتخدم���ت ه���ذه الكلمة اأمام طفلك، فاعت���ذر على الفور. يمكنك حتى اأن تطل���ب اإلى طفلك اأن 
يذكرك باأنها كلمة �شيئة، اإذا قلت ذلك اأمامه.

3. ال�سلوك العدواني اأو العنيف

ل باأ����س ف���ي اأن يغ�شب الأطفال. اإنم���ا، اإذا اأ�شبح هذا الغ�شب عنيفًا اأو تح���ول اإلى �شلوك عدواني لدى 
الأطف����ال، فهذه م�شكلة. يمك����ن ل�شطرابات المزاج، اأو الذهان، اأو ا�شط����راب ال�شلوك، اأو ال�شدمات، 
اأو الندف���اع اأو الإحب���اط اأن ت�شبب العدوان لدى الأطفال ال�شغ���ار. في بع�س الأحيان، قد يلجاأ طفلكما اإلى 

العنف للدفاع عن نف�شه.
يمك���ن اأن يك���ون الع���دوان اأي�ش���ًا �شلوكًا مكت�شب���ًا. كيف ه���ي البيئة في المن���زل؟ هل الطفل يتعل���م العنف في 
المدر�شة؟ اإذا كان طفلك يميل اإلى الرد على ا�شتجابة �شلبية بال�شرب اأو الع�س اأو الركل، فهذا ما يجب اأن تميزه.
اإن الطريق���ة الأ�شهل للرد على العدوان لدى الأطف���ال هي ال�شراخ فيهم. اإنما، اإذا فعلت ذلك، ف�شوف 
ينته���ي ب���ك الأمر اإل���ى تعليمهم الأ�شي���اء الخطاأ. يتطل���ع اأطفالك اإلي���ك لتعلُّم كيفية التحك���م في دوافعهم 

وعواطفهم. لذا بدًل من رفع �شوتك، اخف�س نبرة �شوتك واطلب اإليهم اأن يهدوؤوا.
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���ر ف���ي م�شاعرهم، وتعاطف معهم، لك���ن اأو�شح لهم اأن ال�شرب اأو ال���ركل اأو الع�س غير م�شموح به.  فكِّ
يمكنك اأن تقول �شيئًا مثل »اأعلم اأنك غا�شب، لكننا ل نع�س اأو ن�شرب اأو نركل. ل لل�شرب«!

اأخبره���م بم���ا �شتكون عليه العواق���ب اإذا مار�شوا اأعمال عن���ف. اإذا كنت تتعامل مع طف���ل اأ�شغر �شنًا، 
م له بدياًل، لكن ل تتركه معلق���ًا. في �شبيل المثال، علمه اأن  فاأخب���ره بم���ا يمكن���ه اأن يفعل بدًل من ذلك. قدِّ
ي�شتخ���دم كلم���ات وعبارات مثل »اأنا غا�ش���ب،« اأو »اأنا ل اأحب ذلك،« اأو »ل�شت �شعي���دًا بذلك،« عندما يكون 

م�شتاًء، بدًل من اللجوء اإلى العنف الج�شدي.
والأهم من ذلك، كن قدوة جيدة وتجنب العقاب البدني. وكافئ ال�شلوك الإيجابي غير العدواني اأي�شًا.

4. الكذب
اإنه لأمر �شائد اأن يكذب الأطفال. و�شائع اأي�شًا اأن ي�شعر الآباء بالقلق عندما ي�شبطون اأطفالهم يكذبون. 
قد ت�شعر بالخيانة والأذى بل وتت�شاءل عما اإذا كان باإمكانك الوثوق بالطفل مرة اأخرى. اإنما، اإليَك ما يجب 

اأن تفعله لمنع طفلك من الكذب:
ر في الأمر من منظور طفلك لفهم ما دفعه اإلى الكذب. - ل تتعامل مع الأمر بطريقة �شخ�شية. فكِّ

- ق���د يك���ذب الأطفال عندما يخافون من اأنه قد تكون للحقيقة عواقب �شلبية. قّدر الإيجابيات بدًل من 
معاقبة ال�شلوك ال�شلبي لمنع طفلك من الكذب.

- عّلمه اأن يكون �شادقًا. ابداأ باأن تكون اأنموذجًا يقتدي به.
ل  العواقب. - �شع عواقب للكذب. ل جدال اأو مناق�شات حول هذا المو�شوع. اإذا كذب ابنك ف�شيتحمَّ

ر 5. التنمَّ
ر م�شكلة خط���رة، وقد يوؤدي اإلى الإ�ش���اءة العاطفية والج�شدية لل�شحي���ة. يميل الأطفال اإلى  يع���دُّ التنمُّ
التنمر على الآخرين لي�شعروا بالقوة. والتنمر يحل م�شكالتهم الجتماعية ب�شهولة. حينما يغدو التعامل مع 
الم�شاع���ر اأمرًا �شعبًا، يميل الأطفال اإلى التنمر لإ�شالح الأمور. اإذا وجدت اأن طفلك يتنمر على الآخرين، 

فيجب اأن تت�شرف حاًل.
ر  ر خطاأ. والأهم من ذلك، ا�شرح لهم ماهية المتنمِّ - اب���داأ ف���ي تعليم اأطفالك منذ �شن مبكرة اأن التنمَّ
م لهم اأمثلة على ما يفعله المتنمرون. في �شبيل المثال، يمكنك اأن تقول:  »المتنمر �شخ�س  اأو من هو، وقدِّ

يطلق اأ�شماء على الأ�شخا�س، اأو يفعل اأ�شياء و�شيعة لهم، اأو ياأخذ ممتلكاتهم بالقوة«.
ر في هذا المنزل،«  - �شع القواعد والمعايير في المنزل في وقت مبكر. قل عبارة مثل: »نحن ل نتنمَّ

اأو »اأنت ل تفلت بمثل هذا ال�شلوك في هذا المنزل«.
ح  - راق���ب عالمات التنمر: لحظ م���ا اإذا كان اأطفالك الأكبر �شنًا يحاولون التنمر على ال�شغار، و�شحِّ

ال�شلوك على الفور.
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6. التالعب
التالع���ب اأمر �شعب ومعالجته مرهقة جدًا. يمي���ل الأطفال اإلى الت�شرف اأو الكذب اأو البكاء للح�شول 
غ. في �شبيل المثال،  على ما يريدون. اإذا ا�شت�شلمت لل�شلوك ال�شيئ لدى الأطفال، ف�شي�شعر طفلك باأنه م�شوَّ
اإذا لج���اأ طفل���ك اإلى فورة غ�شب في الأماكن العامة من اأجل قطعة حل���وى وا�شتريت له قطعة منها، فيكون 

قد تالعب بك للتو.
- بكلم���ات ب�شيطة، حينما يتالعب بك طفلك، تغدو لديه �شلطة عليك. مثل �شخ�س بالغ، يمكنك دائمًا 

ك�شر هذا النمط والتوقف عن الوقوع في �شلوك طفلك المتالعب.
- توقع من طفلك اأن يقاتل في كل مرة تقول فيها »ل«. بهذه الطريقة، يمكنك معرفة كيفية التعامل مع 

�شلوكه وعدم الوقوع في فخ التالعب.
- اجع���ل الأمر وا�شحًا عندما تقول »ل«، فهذا يعني ل. يمكنك اأن تقدم له �شرحًا موجزًا لموقفك، لكن 

ل تدخل في ت�شويغه.
- تجنب المناق�شة، لكن ل تغلقها تمامًا. حاول اأن ت�شغي اإلى جانب من الحجة طالما اأن الطفل محترم 

ولي�س فظًا اأو م�شيئًا.
7. غياب الحافز والك�سل

ل يب���دو طفلكم���ا مهتم���ًا بفعل اأي �شيء على الإط���الق. �شواء كان ذلك في العم���ل المدر�شي اأم الفن اأم 
الممار�ش���ة المو�شيقية اأم حتى باللعب، فهو يرف�س الم�شاركة. تحفيز الأطفال لي�س بالأمر ال�شهل، ول�شيما 
اإذا كانوا ك�شالى ويميلون اإلى اإيجاد عذر لعدم فعل اأي �شيء. حينما يكون ابنكما اأو ابنتكما غير متحم�شة، 

فاإليك كيف يمكنكما الم�شاعدة:
- ل تقلق���ا م���ن �شلوك طفلكما. حينما تفعالن ذلك، فقد ُينظر اإليكما باأنكما ملحاحان، وهذا يمكن اأن 

ي�شجعه على مقاومتكما.
- يمكنكما اإخبارهم بق�ش�س طفولتكما وم�شاركة تجاربكما لإلهامهم وت�شجيعهم على تجربة �شيء جديد.
- ل تجبرا طفلكما على ممار�شة هواية. امنحاه خيارات ودعاه يختر. يهتم الأطفال اأكثر ب�شيء هم يختارونه.
- خذا خطوة اإلى الوراء وتحققا: هل تجبران طفلكما على فعل �شيء ما؟ ا�شاأل طفلكما عما يريده حقًا 

وما الذي يحفزه؟ انظرا اإلى طفلكما ك�شخ�س منف�شل لتحديد ما يحفزه.
- حاول اأن تجدا طرائق ليحّفز اأطفالكما اأنف�شهم. التحفيز الذاتي اأقوى من اأن يقودك الآخرون.

- �شجع���ا الأطفال ال�شغار عل���ى اأداء الأعمال اليومية بجعلها ممتعة. يمكن���ك اإجراء م�شابقة حول من 
يجمع اأكبر عدد من اللُّعب اأو قطع الورق من الأر�س اأو من يرتب �شريره اأوًل.

���ا الأطف���ال الأكبر �شنًا، فاجعلهم م�شوؤولين عن مهام مثل غ�شل الأطباق اأو ترتيب الطاولة  - اأمَّ
اأو التنظيف لتو�شيح التوقعات. �شع حدودًا مثل: اإننا �شن�شاهد فيلمًا ما اإن تنتهي من عملك الروتيني.
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8. م�سكالت ال�سلوك في المدر�سة
»اأكره المدر�شة!« هل هذا �شيء ت�شمع طفلك البالغ من العمر خم�س �شنوات يقوله كل �شباح؟ غالبًا ما ي�شع 
الأطف���ال الوالدي���ن في و�شع �شعب برف�س الذهاب اإلى المدر�ش���ة اأو اإكمال واجباتهم المدر�شية في الوقت 
المنا�شب. قد يرف�س الأطفال الذهاب اإلى المدر�شة لأ�شباب عديدة: التنمر، الق�شايا الأكاديمية، مقاومة 

ال�شلطة والقواعد، القلق من النف�شال عن الوالَدين.
- ابداأ بالو�شول اإلى جذر الم�شكلة. اكت�شف لماذا يكره طفلك المدر�شة اأو يرف�س اأداء واجبه المنزلي. 

قد يرغب في م�شاعدته في واجبه المنزلي اإذا كانت لديه م�شكلة في ذلك.
- ق���د ي�شتغ���رق طفلك بع����س الوقت ليوؤدي عماًل اأكاديمي���ًا ويكون على ما يرام م���ع المدر�شة. افهم اأن 

التغيير لن يحدث بين ع�شية و�شحاها.
- ق���ّدم حواف���ز ولي�س ر�شاوى لت�شجيع ال�شلوك الإيجابي. في �شبي���ل المثال، يمكنك القول: »لقد ك�شبت 

قطعة اآي�س كريم الليلة لأنك اأنجزت واجبك المنزلي من  دون اأي تذكير«.
- ا�شاأل الطفل عما اإذا كان يريدك اأن تتحدث اإلى المعلم عن م�شكلة يواجهها. دعهم ي�شعرون ويفهمون 
اأنك حا�شر لم�شاندتهم عندما يواجهون م�شكلة في المدر�شة. �شجعهم من خالل �شوؤالهم عما يحبون فعله 

في المدر�شة. �شاعدهم في اأداء واجباتهم المدر�شية واجعلها اأكثر ت�شويقًا.
- الم�شكالت ال�شلوكية لي�شت دائمًا ب�شيطة كفاية لمعالجتها. �شيتوجب عليك طلب م�شاعدة متخ�ش�س 

في الحالت المعقدة.

متى يجب اأن تطلب الم�ساعدة؟
ف���ي حال تحول���ت ال�شلوكات غير الطبيعية اإلى �شيء ل يمكن التحكم به ف���ي المنزل، اأو اإذا كان طفلك 
يرتك���ب خطاأ على نحو متك���رر، يكون الوقت قد حان لتراجع طبيبًا. ربما يوجد �شبب اأعمق يجعله يت�شرف 

بطريقة معينة.
�س في ال�شحة الج�شدية والعقلية اإلى الطفل قبل التو�شية بالأدوية اأو العالج الخا�س  �شينظر المتخ�شّ

اأو ال�شت�شارة.
في اأي ظروف يمكن اأن يغدو �شلوك الطفل خارج نطاق ال�شيطرة؟

ال�سطرابات ال�سلوكية لدى الأطفال
اأحيان���ًا، قد يك���ون ال�شلوك غير الطبيعي اأح���د اأعرا�س ال�شطراب ال�شلوكي ال���ذي يحتاج اإلى اهتمام 

طبيب متخ�ش�س. لقد اأدرجنا اأدناه بع�س ال�شطرابات ال�شلوكية ال�شائعة لدى الأطفال.
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)ODD( 1. ا�سطراب التحدي المعار�س
ا�شط���راب التح���دي المعار�س هو �شلوك تخريبي ي�شيب الأطفال على نح���و �شائع. ت�شمل اأعرا�س هذا 

ال�شطراب ما يلي:
- يغ�شب، يعاني من نوبات غ�شب، وينفجر على نحو متكرر، وثقته بنف�شه منخف�شة اأو معدومة.

- معاٍد للقواعد.
- يزعج الآخرين عمدًا.

- يلوم الآخرين على كل الآثام.
)CD( 2. ا�سطراب ال�سلوك

ُيع���رف الأطفال الذين لديهم ا�شطراب ف���ي ال�شلوك ب�شلوكهم المنحرف وعدم طاعتهم للقواعد. نحو 
5 % من الأطفال الأمريكيين، الذين تقل اأعمارهم عن ع�شر �شنوات، يعانون من ا�شطراب في ال�شلوك.

ال�شلوكات النمطية هي:
- رف�س اللتزام بالقواعد التي و�شعها الآباء اأو اإدارة المدر�شة.

- التغيب المتكرر عن المدر�شة.
- تجربة المواد الموؤذية مثل الكحول وال�شجائر والمخدرات في �شن مبكرة جدًا.

- م�شتعد للقتال دومًا.
- عدواني تجاه الحيوانات الأليفة.

- ي�شتخدم الأ�شلحة.
- ُيكثر من الكذب.

- النغما�س في اأعمال اإجرامية مثل ال�شطو واإحراق الممتلكات واقتحام المنازل.
- الهروب من المنزل.

- ميول انتحارية، واإن كانت نادرة.
)ADHD( 3. ا�سطراب فرط الحركة ونق�س النتباه

ه���ذا مرتب���ط با�شط���راب ال�شل���وك. الخ�شائ����س ال�شائعة لال�شط���راب هي م�شكالت ف���رط الن�شاط 
المرتبطة بالنتباه وال�شلوك الندفاعي لدى الأطفال وما اإلى ذلك. ت�شمل الأعرا�س:

- م�شكلة في التركيز على �شيء واحد.
- مرتبك عندما تتحدث اإليه.

- �شعوبة تذكر الأ�شياء والتعليمات والتوجيهات وغير ذلك.
- عدم الهتمام بالتفا�شيل.
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4. �سعوبات التعلُّم
توجد اأنواع مختلفة من �شعوبات التعلم مع اأعرا�س متفاوتة. توؤثر هذه ال�شطرابات في الأداء الأكاديمي 

للطفل، وتحتاج اإلى خبرة معلمين متخ�ش�شين للبقاء على الم�شار ال�شحيح. من اأعرا�شه ما يلي:
- غير قادر على فهم التعليمات.

- ذاكرة ق�شيرة المدى.
- قدرات توا�شل �شعيفة.

5. ا�سطراب ال�سخ�سية المعادية للمجتمع
يمك���ن اأن يغ���دو الطفل الذي يعاني م���ن هذا ال�شطراب غير مباٍل بم�شكل���ة الآخرين. وقد يتفاقم هذا 

ال�شطراب في مراحل لحقة في الحياة ويوؤدي اإلى ن�شاطات غير قانونية وغير اأخالقية لدى الأفراد.
6. مهارات اجتماعية متخلِّفة

قد ُي�شار اإلى هذا اأحيانًا با�شم متالزمة اأ�شبرجر )Asperger’s syndrome(، وهو ا�شطراب نمو �شعيف.
���ي با�ش���م طبيب الأطف���ال النم�شاوي هانز اأ�شبرج���ر، وعادة ما تكون ه���ذه المتالزمة نتيجة �شعف  �ُشمِّ

التفاعل الجتماعي.
ال�شبب الدقيق لهذه المتالزمة غير معروف. ومع ذلك، يعّده الأطباء النف�شيون نتيجة ل�شل�شلة من الأعرا�س.

تتمثل الأعرا�س ال�شائعة لهذا ال�شطراب في �شعوبة بدء محادثة في التفاعالت العامة والعابرة.
ت�شب���ح ا�شطرابات �شلوك الطفل اأكثر و�شوحًا عندما يكب���ر. ومع ذلك، يمكنك تحديد ال�شلوكات غير 

الطبيعية عندما يكون طفلك �شغيرًا. ي�شاعدك ذلك في معالجتها في مهدها.

م�سكالت ال�سلوك لدى الأطفال ال�سغار
يمك���ن اأن يك���ون �شوء ت�ش���رف الأطفال ال�شغ���ار عديدًا. المنطق ل���ن يجدي معه���م، والعقوبة �شتجعل 
�شلوكه���م اأ�شواأ. اإذًا، ماذا تفع���ل؟ تابع القراءة لتعرُّف م�شكالت ال�شلوك ال�شائعة في �شن ما قبل المدر�شة، 

وكيف يمكنك م�شاعدتهم، وما يلي بع�شها:
1. المقاطعة

يمي���ل الأطف���ال ال�شغار اإل���ى الإثارة ب�شرع���ة ول يمكنهم التحك���م برغبتهم في قول م���ا يريدون قوله. 
في�شتمرون في مقاطعتك طوال الوقت. لذا، في المرة التالية التي تجري فيها محادثة مع طفلك البالغ من 

العمر ثالث �شنوات، اإليك ما يجب اأن تفعله:
- دعهم ينهون ما يريدون قوله. ا�شتمع اإليهم من دون مقاطعة، ثم ابداأ الحديث.

- حينما يقاطعونك، ا�شرح كيف اأن الأم لم تقاطع، واأنها اأ�شغت اإليهم عندما كانوا يتحدثون. اأخبرهم 
اأنهم �شيح�شلون على فر�شة للتحدث بعد اأن تنتهي. قل: »عزيزي، دع الأم تنتهي،« اأو »ماما لم تنِه كالمها«.
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2. ال�سراخ
ل ي�شتطيع الأطفال ال�شغار، ول�شيما اأولئك الذين تقل اأعمارهم عن ثالث �شنوات، التعبير عن اأنف�شهم 
�شفهي���ًا. يميل���ون اإلى اإظهار غ�شبهم اأو اإحباطهم بطرائق مختلفة، بما ف���ي ذلك ال�شراخ. لذا، ماذا تفعل 

عندما ي�شرخ طفلك؟
- ل ت�شرخ، اأو ت�شرخي في وجوههم؛ ذلك يوؤكد اأنه ل باأ�س في ال�شراخ.

- عّلمه���م الهم����س اأو التحدث بهدوء بو�شاط���ة لعبة. في �شبيل المثال، يمكنك الب���دء ب� »لنَر من يمكنه 
ال�شراخ باأعلى �شوت«، ثم حاول »من يمكنه التحدث بهدوء اأو هم�شًا؟«.

- اعت���رف بم�شاع���ره وتحدث اإليه. على الرغم من اأنك قد ل تج���ري محادثة منا�شبة مع طفل يبلغ من 
العمر عامًا واحدًا، اإل اأن الكلمات يمكن اأن تهدئ الطفل وقد يتوقف عن ال�شراخ.

3. الهروب
ه���ل يهرب طفلك ويختبئ عندم���ا يغ�شب؟ يعدُّ الجري �شيئًا خطيرًا، ول �شيما اإذا كان يفعل ذلك 
ف���ي الط���رق اأو المح���الُّ اأو الأماكن العامة الأخرى. وم���ع ذلك، يمكنك اأن تحاف���ظ على �شالمته من 

خالل:
- مراقب���ة ح���ركات الطفل. اأم�شك ي���ده دائمًا عندما تكون عل���ى الطريق اأو ف���ي الأماكن المزدحمة 

الأخرى.
- اإراءة الطف���ل اأين يمكنه اأن يجري واأي���ن ل ي�شتطيع. ا�شرح من خالل اإظهار الأ�شخا�س حولك وماذا 
يفعل���ون. في �شبي���ل المثال، ا�شتعر�س الأطفال وه���م يرك�شون في الحديقة ليقول اإن���ه ل باأ�س من الرك�س 

هناك. وبالمثل، اأظهر كيف ل يرك�س النا�س في ال�شوارع.

4. �سد ال�سعر
قد يميل الأطفال ال�شغار اإلى ال�شراخ والركل و�شد ال�شعر لإ�شالح »الأ�شياء ال�شيئة«. الطريقة الوحيدة 

لجعلهم يتوقفون عن مثل هذا ال�شلوك هو جعلهم يفهمون اأن ذلك ل يجدي.
- قاطع طفلك عندما ي�شحب �شعره اأو �شعر �شخ�س اآخر لالإ�شارة اإلى اأنه ل ينبغي له فعل ذلك.

ث عن الأمر وحاول اأن ت�شرح اأن نتف ال�شعر فعل »�شيئ«. - تحدَّ
- ل ت�شدَّ �شعر طفلك لتظهر له كيف ي�شعر. قد يرون اأنها لعبة ويفعلونها مرة اأخرى.

5. رمي الأ�سياء
الأطفال الذين تتراوح اأعمارهم بين 18 �شهرًا وثالث �شنوات هم الذين عادًة ما يرمون الأ�شياء لإظهار 
اإحباطه���م. اإنه���م يميلون اإلى رمي الطعام اأو الألعاب اأو اأي �شيء يمكنه���م الح�شول عليه من باب الف�شول 

اأو الإحباط.
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- لتجنب تلف الأ�شياء الثمينة، اأظهر ما يمكن لطفلك رميه. مثل كرة، اأو دمية ترتد اأو لعبة زغبية 
ل تتلف.

- ح���اول ثنيهم ع���ن رمي الأ�شياء عندم���ا يكونون غا�شبي���ن اأو عدوانيين. ح���اول اأن تتجاهلهم عندما 
يرم���ون الأ�شي���اء ب�شبب الغ�شب. اإذا اأ�شروا اأو ا�شتمروا في اإلقاء اأ�شي���اء يمكن اأن توؤذي الأطفال الآخرين، 

فقاطعهم على الفور، وقل: »ل! هذا �شيئ »اأو« ل، هذا موؤلم!« قل ذلك ب�شوت هادئ.
- ابح���ث ع���ن طرائق لمنعه���م من رمي الأ�شياء. في �شبي���ل المثال، في ال�شي���ارة، يمكنك ربط الألعاب 

بمقعد ال�شيارة. بهذه الطريقة لن يكون قادرًا على التخل�س منها.
اإذا تمكنت من تحديد اأي من الم�شكالت ال�شلوكية المذكورة اأعاله لدى اأطفالك ال�شغار والأكبر �شنًا، 

فقد تحتاج اإلى بع�س الن�شائح للتعامل معهم في المنزل.

)8( ن�سائح لمعالجة ال�سلوك ال�سيئ لدى الأطفال
»لماذا يجب اأن يكون الأطفال مزعجين للغاية؟«

اإذا �شاألت نف�شك هذا ال�شوؤال، فاأنت ل�شت وحدك. �شوء ت�شرف الأطفال يمكن اأن يجعل الأبوة والأمومة 
مرهقة. لقد جمعنا بع�س الن�شائح والحيل التي يمكن اأن ت�شاعد في التعامل مع ال�شلوك ال�شيئ اأو التخريبي 

لدى الأطفال.
- ل تتفاعل، حينما تتفاعل اأو ت�شتجيب ل�شلوك طفلك ال�شيئ، فاإنك ت�شجعه.

- اب���َق اإيجابي���ًا، حينما ترى اأن لدى طفلك م�شكلة، ول يمكنك اإيج���اد طرائق فعالة للتعامل مع �شلوكه. 
ز على ت�شحيح ال�شلوك. ركِّ

- كن مّت�شقًا في ردود اأفعالك تجاه �شلوك طفلك، والأهم من ذلك، اأن تكون مت�شقًا في العواقب لتوجيه 
هذه النقطة اإلى المنزل. اأعِط الردود نف�شها نحو �شلوكهم، وفي النهاية �شيدركون ذلك.

- ل باأ�س في تغيير القواعد في بع�س الأحيان، لتغيير العادات القديمة التي ربما خرجت عن ال�شيطرة. 
ف���ي �شبي���ل المثال، ل باأ����س بتقليل وقت م�شاه���دة التلفاز، اأو وق���ت ممار�شة األعاب الفيدي���و، اأو الن�شاطات 

الأخرى ل�شالح الطفل.
- ك���ن اأنموذج���ًا يحتذى، غّير �شلوكك ال�شيئ لتغيير �شلوك اأطفال���ك. يتعلم الأطفال من جميع الأعمار 

عبر المالحظة، ويقلدونك لأنهم يفتر�شون اأن والديهم يعرفان الأف�شل.
- التاأدي���ب �ش���روري، لكن���ه ل يكون فّع���اًل اإل عندما يكون �شحيح���ًا. عليك التفكير جي���دًا قبل تحديد 

العواقب المترتبة على �شوء �شلوك اأطفالك.
- ا�شت���رِخ، ل تقل���ق كثيرًا ب�شاأن ال�شراخ والحجج والتح���دي المعتاد. ل ي�شر اأن تهداأ من حين اإلى اآخر 

واأخذ ا�شتراحة من التاأديب.
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- ا�شتخ���دم مخط���ط �شلوك الطفل اأو مخطط���ات المكافاآت لتتبع اأنماط �شلوك طفل���ك. يمكنك اإن�شاء 
مخط���ط ل�شلوك معين اأو �شلوكات متع���ددة. يمكنك اأي�شًا الح�شول على مخطط لالأخالق الحميدة يحتوي 
عل���ى تفا�شي���ل مثل، »قلت �شكرًا لك ومن ف�شلك« و »�شاعدت اأمي ف���ي الأعمال المنزلية« و »انتظرت دوري 

للتحدث« اإلخ.

ن�ساطات لالأطفال الذين يعانون من م�سكالت في ال�سلوك
طريق���ة فعال���ة جدًا للتعامل مع م�ش���كالت ال�شلوك ل���دى الأطفال، ول �شيما الأطف���ال ال�شغار عبر 
الن�شاط���ات. يوجد ن�شاطات عديدة يمكنك تجربتها، وهاكم بع����س الن�شاطات التي نعتقد اأنها �شتكون 

مفيدة لكم:
- ربم���ا تك���ون التماري���ن اأو الن�شاطات البدنية هي الو�شيل���ة الأف�شل للتخل�س م���ن التوتر. حينما يكون 
طفل���ك متحم�ش���ًا اأو غا�شبًا، فاإن ق�ش���ره على اللعب في الخارج يمكن اأن ي�شاعده ف���ي اإراحة طاقته. اإذا لم 
يتم اإطالق طاقة الطفل على نحو �شحيح، فاإنه يميل اإلى اإطالقها بالطرائق التي يعرفها - نوبات الغ�شب، 

ال�شلوك المدمر، الت�شرف الن�شاز، وغير ذلك.
- لع���ب الأدوار ن�شاط ممتاز يمكن اأن يعلِّم اأطفال���ك التحكم بالدوافع. اأحد العوامل الرئي�شة التي توؤثر 

في �شلوك الأطفال هو الفتقار اإلى �شبط النف�س.
- اطلب من طفلك قراءة كتاب ب�شوت عاٍل اأو ما يكتبه. يمكنك تجربة ذلك في وقت النوم عندما يكون 

الطفل ل يزال زاخرًا بالطاقة ويحتاج اإلى ن�شاط للهدوء وال�شترخاء.
- ُيَع���ّد �ش���رد الق�ش����س ن�شاطًا اآخر ُي�ش���ِرك خيالهم ويتيح له���م ا�شتخدام طاقتهم بطريق���ة اإيجابية. 

ي�شاعدك هذا الن�شاط اأي�شًا في الح�شول على نظرة ثاقبة لإطارهم العقلي.
- العب األعاب ال�شلوك الجيد، واقراأ كتب �شلوك الأطفال، التي يمكن اأن تعّلم الأطفال الأعمال ال�شالحة 
مث���ل اللطف والم�شاركة والنتظار وق���ول اأ�شياء لطيفة لبع�شهم بع�شًا. حينما يتعلم���ون اأن الأ�شياء الجيدة 

يمكن اأن تكون مجزية، فلن يجربوا الأ�شياء ال�شيئة.
- �ش���وء ال�شل���وك الع�شوائ���ي هو حق الطفل. ل تح���اول ت�شييق الخن���اق عليه باأ�شاليب���ك التاأديبية. ومع 
ذل���ك، اإذا راأي���ت اأن ثمة م�شكالت �شلوكية متكررة وحادة لدى طفلك، فاأن���ت في حاجة اإلى اتخاذ الإجراء 
المنا�ش���ب. واإذا كن���ت تعتقد اأن الموقف خارج عن �شيطرتك، فال تت���ردد في الت�شال باخت�شا�شي �شلوك 

الطفل اأو المعالج اأو الم�شت�شار.
تذك���ر، قب���ل ت�شنيف طفلك باأنه �شيئ، ح���اول اأن تفهم �شلوك الطفل لتحدي���د ال�شبب الجذري له. من 

خالل النهج ال�شحيح والم�شاعدة المهنية، يمكن اإ�شالح الم�شكالت ال�شلوكية لدى الأطفال. 
بعد كل �شيء، اأنت تريد اأن ينمو طفلك اإلى �شخ�س محب ولطيف وذكي ومنطقي، األي�س كذلك؟

هل لديك اأي حيل في جعبتك للتعامل مع م�شكالت �شلوك الطفل؟ اأر�شلها اإلينا. ◘
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•

يبدو العنف لنا جميعًا- نحن المتمّدنين والأهل اللطيفين- كاأنَّه �شكٌل من اأ�شكال ال�شذوذ، وحالُة تحوُّل 
د حياتنا، وخطٌر يجب علينا اأن  وعزوف عن روح الحياة وزخمها. كذلك يبدو العنف اأي�شًا كاأنَّه مجازفة تهدِّ
نا�ٌس يزعمون اأنَّهم »غير عنيفين« خ�شية اأن  ة اأُ نناأى باأنف�شنا بعيدًا عنه، بل حتَّى علينا رف�شه اأو نكرانه، فثمَّ

يظهر �شيٌء من العنف في قرارة اأنف�شهم...
م���ا، يظهر العن���ف حاليًا كاأنَّه جائحٌة اأو باٌب م�شرٌع على جحيم ذواتن���ا، الذي هو المخزون الأ�شا�شّي  اإنَّ
���ة، لكن َمن فتح هذا الب���اب لم�شاعرنا غير الإن�شانيَّة؟ ولرغباتن���ا الدفينة في اإلغاء الآخر  لغرائزن���ا الأنانيَّ
ال���ذي يزعجنا؟ وما هذا الوجه الخفّي لأنف�شنا، الذي ل���م نتعّود النظر اإليه ول حّتى اأخذه في الح�شبان؟ 

األم يكن العنف دومًا ناتجًا عن اأ�شخا�س غير اأ�شوياء؟ 
بي���َد اأنَّه، ومنذ ع�شرين عامًا، اقتحم العنُف حياتنا اليوميَّة، ودخل عنوًة في مدار�شنا ومجتمعاتنا وُدور 
���ى قوانين الدولة قد باتت �شعيفة التاأثير  الح�شان���ة، كم���ا لو اأنَّ الأخالق الحميدة والتعاليم الدينيَّة، بل حتَّ

ولم تعد �شالحًة للتطبيق، كاأنَّنا دخلنا ع�شر ال�شتهالك، وغدا الأقوى هو الأثرى ماًل! 

ما العنف؟)1(

كري�ستيان اأوليفييه 

ترجمة: عبلة العّطار 

كري�ستي��ان اأولييفه: كاتبة ومحللة نف�سية من مواليد 1938، هي واحدة من اأهم الذين تو�سعوا 
في درا�سة التحليل النف�سي وربط خ�سو�سية ع�قة االبن والبنت باالأم دون المرور بعقدة اأوديب.

اأهم كتاباتها: اأطفال جوكا�ست.
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ـو
ســ

ج�

مرتجمة �سورية حا�سلة على ماج�ستري يف الرتجمة التحريرية، املعهد العايل للرتجمة والرتجمة الفورية ، جامعة دم�سق. •
1 (  الفصل األول من كتاب ( األهل في مواجهة عنف األطفال) كريستيان أولييفيه، باريس، دار فايارد، عام 2000.
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 ، اأج���ل، يبدو هذا جلّيًا، فالأخالق ي�شع���ف تاأثيرها في كلِّ يوم يمرُّ
لأنَّ الأه���ل في المنزل لم يعد لديهم الوقت وال�شجاعة لحوار اأطفالهم 
وتعليمه���م المب���ادئ والأخالق، وكذلك في المدر�ش���ة،  اأ�شبح الأف�شل 
والأق���وى هو من يح�شل عل���ى الدرجات العليا بي���ن اأقرانه حّتى لو لم 
يك���ن قد تعلَّم احترام الآخ���ر، وهذا من �شاأنه اأن ي���وؤّدي اإلى كلِّ �شيء، 
ف واإق�شاء ال�شعفاء وعزلهم، وهي  ة والتطرُّ بم���ا في ذلك الديكتاتوريَّ

ة المعا�شرة… ة بداأت تتف�ّشى في مجتمعاتنا الإن�شانيَّ ظواهر �شلبيَّ
اإنَّ العن���ف كامن في تكوين كلٍّ مّنا منذ البداية، اإنَّه غريزة الدفاع 
ه  عن النف����س في حالت التهديد بالموت )�شواء بدني���ًا اأم معنوّيًا(؛ اإنَّ
ع،  �شرورّي للدفاع عن حياتنا في حالة الهجوم المباغت اأو غير المتوقَّ
ل العن���ف مثاًل حين حدوث الكوارث الطبيعيَّة في�شمح للبع�س  اإذ يتدخَّ
رون اإلَّ في اأنف�شهم، غير مكترثين باأقرانهم  بالهرب والنجاة، فال يفكِّ

من النا�س، فيدو�شونهم ويقفزون فوقهم طلبًا للخال�س باأرواحهم.
ل خطرًا، قد يكون مميت���ًا على من يقع علي���ه، كما اأنَّه  يع���دُّ العن���ف قوة لم���ن ي�شتخدمه، في حين ي�ش���كِّ
ك  ي�شتل���زم �شمنًا من هذا الذي ي�شتخدمه نفي وتجاهل الآخر كّليًا، اإلى درجة اأنَّ موت هذا الأخير لن يحرِّ

اأيَّ �شاكن لديه.
ة التي  اإنَّما، ماذا يفعل الأهل حيال هذا الأمر؟ اإنَّهم، في اأغلب الأحيان، الم�شوؤولون عن البيئة الأخالقيَّ
نما الطفل في اأجوائها دون اأن يمنعوه من �شيء، ودون اأن يعلِّموه احترام الآخر ويجعلوه يدرك اأنَّ هذا الآخَر 

ة. كائن ب�شرّي له اأي�شًا حياته ورغباته الخا�شَّ
ة احتوائه  ث عن العنف، كي ل نتجاهله اأوًل، ول لنعزوه اإلى الآخرين ثانيًا، بل لنعرف كيفيَّ اإذًا، �شنتحدَّ
منذ الطفولة، ولإبقائه �شمن حدوده المقبولة، ونعترف باأنَّه موجود لدى الطفل الر�شيع قبل اأن ننظر اإليه 

باأنَّه مالٌك اأعزٌل ينام في مهده بهدوء تاّم.
اإنَّ مهّمتنا- نحن الأهل- في مواجهة العنف، ت�شمل معرفة اأنَّه فطرّي لدى جميع الأطفال، ويجب علينا 
تنظيم���ه وتهذيبه بدًل من تجاهله اأو اإلغائ���ه، ول ُيحا�شب الأهل على العنف الفطرّي لدى اأطفالهم، فلي�شوا 

هم م�شوؤولون لأنَّهم تعاي�شوا مع هذا العنف منذ اللحظات الأولى في حياة الأطفال. هم من اأوجدوه، لكنَّ
هًة اإلى الأهل بقولي: »اإنَّ قدوم كائن جديد اإلى الأ�شرة هو في حدِّ  كنت قد كتبت في مو�شع اآخر، متوجِّ
ذاته حدٌث مفرح و�شعيد، مازال هذا الكائن ال�شغير)طفاًل( غير قادر على العي�س اإلَّ في كنفنا، وهو اأعّز 
لون عنف الوليد، ف�شرخاته وبكاوؤه يوقظان  م���ا نملك ونحّب ف���ي حياتنا، ومع ذلك فاإنَّ بع�س الأهل ل يتحمَّ
عنفه���م الخا�ّس ورغبتهم في �شرب كلِّ ما يزعجه���م! تراهم ي�شفعون الباب بعنف رّدًا على �شيحات بكاء 
ة بتاأنيبه للطفل حين  ه اأنجز تحفة تربويَّ طفله���م الر�شيع، وتبّرمهم باإزعاجه لهم، ويظّن بع�شه���م الآخر اأنَّ
ي�شرخ في وجهه رافعًا نبرة �شوته، في�شمت هذا الأخير نتيجة المفاجاأة ثمَّ ل يلبث اأن يرفع وتيرة �شراخه 
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نه من مواجهة هذا الآخر الذي لم ياأِت لي�شتوعبه ويخّفف عنه  ه���و اأي�شًا، لأنَّها الطريقة الوحي���دة التي تمكِّ
�شيقه، بل على العك�س اأتى ليزيد الطين بلَّة«.

اإنَّ هذا العنف ال�شادر عن الوليد �شراخًا وبكاًء، يكون مرتبطًا دائمًا بانزعاج ج�شدّي اأو نف�شّي علينا- 
نحن الأهل- تخمين �شببه، اإذ اإنَّ عالقتنا بالر�شيع في اأ�شهره ال�شتة الأولى تحّتم علينا ال�شتعانة بالحْد�س، 

وبكثير من الحنان.
اإنَّ تلبيتنا لحاجات الطفل الأوليَّة، هي الو�شيلة الناجعة لإغالق الباب في وجه »الذات العنيفة« لديه.

ان ال�شن���وات الأولى في هذا العمر، اأن تكون الحلي���ف الأّول للطفل، لكن، في الوقت  يج���ب عل���ى الأم، اإبَّ
ل م�شوؤوليَّة تطوير متطلَّباته بحيث ل تقت�شر على طلب الطعام وال�شراب والحاجات  نف�ش���ه، عليه���ا اأن تتحمَّ
الأ�شا�شيَّة المماثلة لتلك التي تكون لدى جميع الكائنات الحيَّة، كالحيوانات ال�شغيرة مثاًل، بل لي�شبح من 
ه لالأمِّ اأكثر  واجباتها اأي�شًا بذل الجهد في �شبيل اأن�شنة هذه الحاجات، كي تنجح في ربطها لدى طفلها بحبِّ

ه للطعام والغذاء. من حبِّ
ة، الت���ي يجب اأن تترافق مع تقديم الطعام  ة الأولى المهمَّ يقودن���ا ذل���ك اإلى الحديث عن المهام التربويَّ
ث اإليه، وغم���ره بالقبالت، وت�شجيعه عل���ى اللعب، وكّل هذه  للطف���ل، وتلبي���ة حاجاته وربطه���ا دائمًا بالتحدُّ
ة« في هذه  ث اأي�شًا عن ظهور »اأن���اه« مقابل »اأنان���ا الخا�شَّ ���ة لت�شكيل اأَناه. �شنتح���دَّ الأم���ور غاي���ة في الأهميَّ
المرحل���ة م���ن طفولته المبك���رة، في اأثناء تعّلمه الم�شي، وه���ذا ُيلزمنا بو�شع قوانين معّين���ة لتنظيم اأجواء 
الأ�ش���رة م���ن اأجل �شبط هذه المعركة التي �شيخو�س الطفل ِغمارها ف���ي الفترة ما بين )21 - 36 �شهرًا( 

من عمره، اإذ �شتتبلور فيها �شخ�شّيته.
ب نف�ش���ه اإبَّان هذه ال�شنوات الأولى، فاإذا لم يظه���ر فيها، اأو جرى قمعه؛  ب وُي�شذِّ اإنَّ عن���ف الطف���ل ُيهذِّ
�شيع���ود اإل���ى الظهور في مرحلة لحق���ة من عمره، اأي في فترة المراهقة في ظلِّ اأ�ش���كال اأكثر تعقيدًا، ومن 
م وا�شتيع���اب هذا المراهق بدًل من الغ�شب  ال�شعوب���ة بم���كان ت�شذيبها وتهذيبها، وهنا اأي�شًا ل بدَّ من تفهُّ
عداء متبّرمين قائلين:  �س الأهل ال�شُّ منه. وما هي اإلَّ فترة ق�شيرة، يبلغ الطفل �شنَّ دخوله الرو�شة، ويتنفَّ
ر اأمره الآن مع معّلمت���ه في الرو�شة...« بعد اأن كانوا قد منعوا  »اأٍف! لق���د انته���ت الحرب مع النزوات، ليتدبَّ
اأنف�شه���م من معاقب���ة الطفل كّل هذه الفترة ك���ي ل يكونوا مكروهين لديه... وها ه���و ذا الطفل يذهب اإلى 

د عليه ويرف�شه. الرو�شة حيث يعطي الأهل المعّلمة الحقَّ في تطبيق القانون ومعاقبة الطفل الذي يتمرَّ
ما هذه الرغبة الملعونة في اأن تكون عالقتنا مع طفلنا عالقة جّيدة للغاية ل ت�شوبها �شائبة،  ما يجعلنا 
نتقاع����س عن ردعه وتوبيخه اإن اقترف الأخط���اء، ما يجعل منه لحقًا طفاًل ل يحترم القوانين، ول تحكمه 

اإلَّ رغباته هو فقط. 
ة، فهل ُيعقل اأن ي�شير  هن���اك في �ش���ّف المدر�شة اأكثر من ثالثين تلميذًا، كلٌّ منهم لديه رغبت���ه الخا�شَّ

ال�شفُّ ح�شب رغباتهم المختلفة!؟ قطعًا ل، فالأجدر اأن يكون قانون المعلِّمة هو ال�شائد. ◘
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بوابة ايلفيرا - خوليو في�سكونتي مورينو - 1933
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مرتجم �سوري.

•

•

اأدى و�شول الغزاة الإ�شبان اإلى "العالم الجديد" في نهاية القرن الخام�س ع�شر، اإلى ع�شر من العنف 
وال�شطه���اد وال�شتعم���ار ا�شتم���رَّ حتى اأخذت الولي���ات المتحدة دوره���ا كقوة ا�شتعماري���ة حديثة في عام 
1898. جرى تحويل االســتعمار المباشــر والصريح وإعادة اختراعه باســتعمار جديد على شــكل "السياســة 

الدولية" المكتوبة بنية ال�شيطرة على ن�شف الكرة الغربي باأكمله.

ل ت����زال النظم القت�شادية والجتماعي����ة وال�شيا�شية التي و�شعها الإ�شبان، ث����م الأمريكيون في فترة ما بعد 
ال�شتعم���ار، ملمو�شة في الثقافتين الكوبي���ة والغواتيمالية. والجدير بالذك���ر اأن الآثار وا�شحة في الوليات 
المتح���دة التي فر�شت الأبوية القت�شادية؛ التي اأثرت في الدول القومية في اأمريكا الالتينية اإلى درجة اأن 

العديد من اقت�شاداتها اأ�شبحت ل تنف�شل عن �شيا�شة الوليات المتحدة الحديثة. 
ف���ي الواقع، �شّكل ا�شتغالل العمل والم���وارد والجماعات في المنطقة م�شهدًا م���ن ال�شطهاد ال�شيا�شي 
والعتماد القت�شادي الذي يظهر في الوقت نف�شه دائمًا وبال منازع في النظام العالمي الليبرالي الجديد.

 عل���ى الرغم من ذل���ك، يتحدى الكاتبان الغواتيمال���ي اأوغ�شتو مونتيرو�ش���و )1921 - 2003( والكوبي 
زوليم���ا دي ل راي���ا فرناندي���ز )1979(، النظام الراأ�شمالي ويك�شفان ع���ن عواقبه في مجموعتي ق�ش�س 

اجل�سد ك�سالح للمقاومة
     في ق�س�س ما بعد ال�ستعمار الق�سيرة

    حالتا اأوغ�ستو مونتيرو�سو وزولما دي ل ريا فيرنانديز

كايل �س. ماكويالن

ترجمة: ن�سال بغدادي

ماكوي���ن حا�سل��ة على بكالوري�س ف��ي االآداب ق�سم الدرا�سات اال�سبانية، هي اإح��دى اأع�ساء طاقم عمل 
مكتبات ويليام وماري، زميلة في العمل في م�سروع الفيلم الكوبي.
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ق�شي���رة بعنوان )م�شت���ر تايلور( )1959( و)بيالن���دو اأون ل كالريداد( )الرق�س ف���ي النور( )2013(. 
وعل���ى الرغ���م من اأن الق�ش�س ن�شرت ف���ي بلدان مختلفة وامتدت لن�شف ق���رن، اإل اأنها ت�شترك في هدف 
ك�ش���ف النظ���ام القت�شادي لما بعد ال�شتعمار الذي ي�شتغل �شعوب اأمري���كا الالتينية بعد مئات ال�شنين من 

و�شول الإمبراطورية الإ�شبانية.
 تتميز )بيالندو اأون ل كالريداداد( )الرق�س في النور( و)م�شتر تايلور( بثالثة مو�شوعات مفتاحية: 
وكال���ة �شخ�شياتها )اأو عدم وجوده���ا(، ووجود �شنم �شلعي كحافز، والعن���ف المتاأ�شل للنظام الراأ�شمالي 

المعا�شر ما بعد ال�شتعمار. 
الق�شت���ان عبارة عن ن�شو����س مجازية ل تنتقد ال���دول الإمبريالية والقوى القت�شادي���ة النيوليبرالية 
فح�شب، بل وم�شادر القوة اأي�شًا داخل كوبا وغواتيمال المتواطئة في ا�شتغالل موارد وجثث �شعوبها. وذلك 
م���ن خالل اإخفاء النقد الجتماعي القا�شي با�شتخدامهما للرمز. ويدعو الموؤلفان قرائهما اإلى ا�شتك�شاف 
الرواب���ط بين الحقبة الإمبريالية العلني���ة والأنظمة القت�شادية والجتماعية ال�شيا�شية القمعية المعا�شرة 

المعمول بها في كوبا وغواتيمال.
ول���د اأوغ�شت���و مونتيرو�شو في هندورا�س عام 1921 ون�شاأ في غواتيم���ال. انتقل اإلى المك�شيك في عام 
1944 حيث بداأ في الح�شول على التقدير والإ�شادة ب�شبب كتاباته. عاد في وقت لحق اإلى غواتيمال للعمل 

كم�شت�شار للحكومة، لكنه نفي اإلى ت�شيلي في العام التالي عام 1954. عندما �شقطت اإدارة جاكوبو اأربينز، 
ع���اد مونتيرو�ش���و اإلى المك�شيك حيث مكث هناك وا�شتمر في الكتاب���ة، وتلقى اإ�شادة من النقاد وذلك حتى 
وفات���ه في عام 2003. والجدير بالذكر اأنه ح�شل على جائزة الأدب المك�شيكي المرموقة التي تحمل ا�شم 
خافيي���ر فيلوروتيا )ال�شاعر والكاتب الم�شرحي غزير الإنت���اج( عن اأعماله، بما في ذلك الأعمال الكاملة، 
وه���و اأول كتاب له يحتوي على الق�شة الق�شيرة )م�شتر تايلور(، وعلى الرغم من اأن )ال�شيد تايلور( تقدم 
نق���دًا �شديدًا للحكومة، وكذلك ل�شتغالل البالد من قبل الم�شال���ح الأجنبية، اإل اأنه اأ�شبح جزءًا ثابتًا من 

ال�شريعة الأدبية الغواتيمالية.
 ول���دت زوليم���ا دي ل راي���ا فرناندي���ز في هافانا في ع���ام 1979. بداأت تفوز بجوائ���ز �شعرها في عام 
2003 عندما فازت ب� "جائزة اتحاد كتاب الق�شة الالتينية". ن�شرت ق�شتها )الرق�س في النور( في )كما 

الق�شبان من نقطة: رواية ال�شباب الكوبي( )2013( وهي عبارة عن مجموعة من ق�ش�س ال�شباب الكوبي 
التي جمعتها كاريداد تامايو فرنانديز.

)الرق����س ف���ي النور( و)م�شتر تايلور( ت�شكالن مثاًل لمقاومة ال�شطهاد المنهجي، الذي يمار�شه كل 
م���ن النظامين الحديثين ف���ي كوبا وغواتيمال. بداأ عهد )الأقوياء ال�شيا�شيين( الذين طبقوا هذا النوع من 
القمع اأول مرة في غواتيمال بانتخاب خو�شيه رافائيل كاريرا في عام 1844، الذي احتفظ بال�شلطة حتى 
وفاته في عام 1865 في عام 1873، تولى روفينو باريو�س ال�شيطرة وفر�س نظام "الو�شية"، وهي عملية 
ته���دف اإلى ا�شتعباد ال�شكان الأ�شليين ل�شتغاللهم كق���وة عاملة. كانت ت�شبه اإلى حد كبير النظام المماثل 

�شته قبل اأوائل القوات الإ�شبانية في كوبا.  للتوزيع الذي اأ�شَّ
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�شم���ح ال�شيا�شيان القويان الأخيران، مانويل اإ�شترادا كابري����را، الذي حافظ على �شيطرته من 1898 اإلى 
1920، وخورخ����ي يوبيك����و، الذي حكم من 1931 اإلى 1944، للم�شالح القت�شادية الأمريكية في البالد، بما 

في ذلك �شركة الفاكهة المتحدة في عام 1906 وال�شكك الحديدية الدولية لأمريكا الو�شطى )كالفيرت 69(.
 في عام 1944، قاد فران�شي�شكو اأرانا وجاكوبو اأربينز انقالبًا اأطاح بخورخي يوبيكو، وبعد عامين فاز 
خوان خو�شيه اأريفالو في انتخابات ديمقراطية حرة. اأعجب اأريفالو، ب�شفته ا�شتراكيًا، بالتقدم الجتماعي 
الذي حققه الرئي�س فرانكلين ديلينو روزفلت، وعمل على اإن�شاء بنية تحتية لدعم الإ�شالح الزراعي الذي 
ا�شت���رد الأرا�شي من ال�شركات الأجنبية. بعد وفاة اأريفال����و في عام 1950، اختير جاكوبو اأربينز خلفًا له، 
وعل���ى الرغم من اأنه لم يكن �شيوعيًا، كان يعت���زم اأي�شًا اإعادة توزيع الأموال والأر�س لم�شاعدة اأكثر اأفراد 
المجتمع تهمي�ش���ًا وفقرًا )كالفيرت 78(. ونتيجة لتهديد الم�شال���ح القت�شادية للوليات المتحدة، اأر�شل 
الرئي�س اأيزنهاور األين دولي�س واأع�شاء اآخرين من وكالة المخابرات المركزية اإلى غواتيمال لإقالة اأربينز 
وتن�شيب كارلو�س كا�شتيلو اأرما�س كرئي�س في عام 1954. وعلى الرغم من اأن المهمة كانت �شرية، اإل اأن 
ال�شفارة الأمريكية دعمت علنًا النظام الجديد واأ�شهمت بمبلغ 80 مليون دولر لتاأ�شي�س الحكومة الجديدة.

 األغ���ى كا�شتيل����و اأرما�س الإ�شالح الزراعي وعادت غواتيم���ال ب�شرعة اإلى نظام ا�شتعماري قديم في ظل 
نظ���ام �شمول���ي )كالفيرت 80(. ومثل العديد من الكتاب والمفكري���ن الغواتيماليين اإبان هذه الفترة ، ُنفي 

اأوغ�شتو مونتيرو�شو اإلى ت�شيلي واأجبر على نقد هذا ال�شطهاد من بعيد.
واج���ه الكّتاب الكوبيون القمع اأي�شًا. وقاد فيديل كا�شترو واإرن�شتو ت�شي غيفارا، في عام 1959، عملية 
الإطاح���ة بالدكتات���ور الع�شك���ري المدعوم م���ن الوليات المتح���دة فولجن�شي����و باتي�شت����ا. واأعلنت الحكومة 
الجديدة على الفور موقفها ال�شيا�شي "المارك�شي اللينيني" وبداأت في ال�شيطرة على ثقافة البلد واقت�شاده 
)بيري����ز 262(. فه���رب العديد م���ن الأكاديميين والنخب اليميني���ة من البالد مع تزاي���د التهديد الو�شيك 
بال�شج���ن والرقابة في ظل النظ���ام الجديد. وهاجر ما يقرب من ن�شف مدر�شي الجزيرة واأ�شاتذتها، لكن 
حكوم���ة كا�شترو كانت ول ت���زال تنوي تنمية نظام التعليم في الدولة وتح�شين���ه )بيريز 284(. وفي الوقت 
الذي ت�شتخدم فيه الجهود المبذولة على م�شتوى القاعدة ال�شعبية لزيادة معدل معرفة القراءة والكتابة في 
الب���الد ب�شكل كبير، و�شعت الحكومة في وقت واح���د نظامًا للرقابة ا�شتمر حتى القرن الحادي والع�شرين. 
وج���د نظام كا�شت���رو اأي�شًا في التح���اد ال�شوفيتي �شريكًا اقت�شادي���ًا جديدًا، ا�شتمر حت���ى �شقوط التحاد 

ال�شوفيتي وميثاق وار�شو عام 1991. 
ظل���ت كوبا كمعق���ل اأخير لل�شيوعية، لكن من دون الحلفاء لم يتمكنوا م���ن موا�شلة نمط ا�شتيراد ال�شلع 
الأ�شا�شية، ف�شقطت البالد في اأزمة اقت�شادية عرفت با�شم "الفترة الخا�شة" التي تميزت بنق�س الموارد، 

وا�شتمرت ع�شر �شنوات.
 بالقت���ران مع الرقاب���ة، جعلت ندرة الورق اإ�شافة اإل���ى الرقابة من ن�شر الكتب اأم���رًا �شعبًا. كما اأ�شار 
لوي����س بيري���ز: "في عام 1991، اأعلن المعهد الكوبي للكتاب عن تخفي�س بن�شبة 50 في المئة من العناوين 
الجديدة. بعد ذلك، اأدى تراكم طويل من العناوين الروائية والق�ش�شية الجديدة اإلى توقف الن�شر المحلي 
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لالأعمال الأدبية الجديدة" )306(، وحتى مع نهاية الفترة الخا�شة، كان ن�شر اأدب جديد، ول�شيما الأعمال 
التي تحتوي على مثل هذه النتقادات للحكومة الكوبية، اأمرًا �شعبًا. وغالبًا ما يواجه كتاب مثل زوليما دي ل 
رايا فرنانديز م�ش���كالت في اإمكان الو�شول والتمويل ب�شبب الموروثات الجتماعية والثقافية والقت�شادية 

لما بعد ال�شتعمار.
 Yuma" ت�ش���كل ق�ش���ة زوليما دي ل رايا فرنانديز نقدًا لبلدها كما يت�ش���ح من وجهة نظر �شابة تواجه
"غرينغو" في  اإنها ت�شتخدم هذه العبارة التي تحمل دللة مماثلة لكلمة  "اأجنبيًا لزجًا".  pegajosa" اأو 
بلدان اأمريكا الو�شطى والجنوبية الأخرى وتوظفها كتمثيل ديناميكي لال�شتغالل القت�شادي بعد ال�شتعمار. 
وُيعتب���ر yuma تج�شي���دًا اأوروبيًا للتهديد بالبطريركي���ة المطبق اإبان ا�شتعمار كوب���ا. وُتعد مقاومة الراوي 
لرغبات���ه الجن�شية بمنزلة رمزية لمقاومة ال�شيا�شة القت�شادية الجديدة التي يقودها ال�شبان الكوبيون في 
عال���م ي���زداد عولمة. ول تنتقد دي ل رايا فرنانديز القوى الأجنبية التي ت�شعى اإلى ا�شتغالل ال�شعب الكوبي 
فح�ش���ب، بل تنتقد كوبا نف�شها من خالل تمثيله���ا كامراأة مجبرة على بيع جوهرها مقابل الب�شائع المادية 

التي يتعذر عليها الو�شول اإليها ب�شبب المناخ القت�شادي وال�شيا�شي.
   تحم���ل ه���ذه المو�شوع���ات ت�شابهًا كبيرًا م���ع تلك التي ُقّدم���ت في )ال�شي����د تايلور(. يق���دم اأوغ�شتو 
مونتيرو�ش����و اآل���ة راأ�شمالية تهدد معي�شة المواطني���ن وال�شكان الأ�شليين، والتي بناه���ا م�شتثمرون اأجانب، 
لك���ن يحتفظ بها الق���ادة المحليون. اإنه يج�شد ه���ذا التهديد ال�شتعماري الجديد باعتب���اره ال�شيد بير�شي 
تايل���ور نف�شه، وهو زائر اأمريكي اإل���ى قريته المجهولة "الأمازون". ي�شوره الموؤلف ك�شخ�شية م�شطحة اإلى 
حد ما، ب�شبب و�شعه الجتماعي كاأجنبي، وعلى وجه التحديد اأمريكي، قادر على ا�شتخدام هياكل ال�شلطة 
بعد ال�شتعمار ل�شتغالل جثث وموارد المدينة. كتب مونتيرو�شو، "في عام 1944 ظهر اأول مرة في اأمريكا 
ر اأ�شمائهم" )348(. وهكذا  الجنوبي���ة، ف���ي منطقة الأمازون، ويعي�س مع �شكان قبيلة ل توجد حاج���ة لتذكُّ
يبداأ ق�شته مع الغمو�س الذي ي�شلط ال�شوء على نظرية الرمز الوطني الذي يقترحه فريدريك جيم�شون. 
م���ن خ���الل تحويل هذا المحيط اإلى اأر�س خالية من الب�شر، ي�شتخدم مونتيرو�شو فعليًا ق�شة رمزية لتمثيل 
الن�ش���ال القت�ش���ادي وال�شيا�شي الذي ي�شعر به العديد من دول اأمريكا الالتينية، بما في ذلك بلده. تر�شم 
مقدمت���ه ال�شي���د تايلور باأنه يمث���ل "اليانكي" المثي���ر لل�شفقة. "نظ���رًا لدوائره المظلمة ومظه���ره الجائع، 
�شرع���ان ما اأ�شبح معروفًا هناك با�شم "غرينغ���و الم�شكين"، )348( فمن دون منزل اأو مال لم يتلقَّ �شوى 
قلي���ل من اهتمام القرويين، لكنه �شرعان ما منح، ب�شبب الهياكل الجتماعية ال�شتعمارية الجديدة، هدية 

ا�شتخدمها بدوره ل�شتغاللهم.
اإن مو�شوع���ات الأبوي���ة والع���رق وال�شلطة هي جوانب وثيق���ة ال�شلة بال�شتغ���اللت ال�شتعمارية التي 
يحلله���ا كل من مونتيرو�ش���و ودي ل فرنانديز من خالل الرمز. ول ت�شمل نظرية ما بعد ال�شتعمار الكفاح 
م���ن اأج���ل تفكيك الهياكل التي تقمع الأ�شخا�س المهم�شين ف���ي البلدان التي تم فتحها فح�شب، بل ت�شمل 
اأي�شًا الآثار الم�شتدامة لل�شيطرة القت�شادية والجتماعية التي تحتفظ بها بلدان مثل اإ�شبانيا والوليات 

المتحدة. 
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ف���ي حال���ة كوبا، وكما ذكر بول �شوت����ون، فاإن الثقافات التي و�شلت عن طري���ق تجارة الرقيق الأفريقية 
مجتمع���ة م���ع ثقافة الغزاة الإ�شب���ان؛ اأدت اإلى ت�شكيل مجتمع على عك�س بل���دان اأمريكا الو�شطى والجنوبية 
الأخ���رى )52(. وي�شي���ر �شات���ون اإلى اأن "الهوي���ة الخا�شة لمنطق���ة البحر الكاريبي تكمن ف���ي تاريخه من 
ال�شتغ���الل ال�شتعم���اري عن طري���ق العبودية وزراعة ال�شك���ر، والتطور المتطابق لمجتم���ع خال�شي متعدد 

الأعراق ومق�شم بناء على العرق واللون والطبقة" )52( .
 ن�ش���اأت النق�شامات الجتماعية التي بقيت بعد الفترة ال�شتعمارية في المقام الأول من م�شائل العرق، 
وبقاي���ا من العبودي���ة. كما لوحظت النق�شام���ات الطبقية وفق المن���وال نف�شه في غواتيم���ال، حيث �شكلت 
ال�شع���وب الأ�شلية غالبية الطبقة الدنيا. فلم ي�شمح الإ�شبان لهم بالح�شول على الأر�س وتاليًا راأ�س المال، 

وهي ق�شية منهجية ينتقدها موؤلفا )ال�شيد تايلور( و )الرق�س في النور(.
ت�شتك�شف ماريا لوغوني�س مو�شوعات العرق والبطريركية وراأ�س المال وال�شلطة في بلدها في نقا�شها حول 
"ا�شتعمار الجن�س )الجندر("، وتقدم هيكل �شلطة ما بعد ال�شتعمار الذي يحافظ على الت�شل�شل الجتماعي 
وال�شيا�ش���ي والقت�شادي الهرمي المرتبط بالعنف المنهجي المرتكب �شد اأولئك الذين يرف�شون الت�شل�شالت 

الهرمية المذكورة، بما في ذلك الراوي في )الرق�س في النور( و�شكان البلدة في )م�شتر تايلور(.
ي�شتخ���دم كال الموؤلفين ق�ش���ة رمزية، وتحديدًا في حالة فكاه����ة مونتيرو�ش����و، لتحويل ق�ش�شهما اإلى 
تمثي���ل للحياة في بلديهما. هذه الظاهرة، وفقًا للتعريف النظري الذي اقترحه فريدريك جيم�شون، يمكن 
ت�شنيفه���ا باأنه���ا "رمزية وطنية"، عل���ى الرغم من اأن مقايي�ش���ه لإدراجها في هذه الفئ���ة من الأدب كانت 

مو�شع نقا�س ب�شبب دللته الخا�شة بكراهية الأجانب. 
وفقًا لجيم�شون، اإن الفكرة القائلة باأن كل ن�س ينتجه موؤلف من بلد "متخلف"، يجب اأن يكون بمنزلة 
ق�ش���ة رمزية للو�شعين الجتماعي والقت�شادي لالأمة؛ قد انتقده العديد من الأكاديميين بمن فيهم اأفرام 
األب����رت. وي�شم���ل جيم�ش����ون في تعريفه ل���� "العالم الثالث" معظ���م اآ�شيا واأفريقيا واأمري���كا الالتينية. وعلى 
الرغ���م م���ن اأن ت�شنيف ما يندرج �شمن فئة "العالم الثالث" قد تمت مناق�شت���ه بقوة، اإل اأن هذا التعريف 
يق���دم ل���ي �شرحًا حول كيفي���ة ا�شتخدام مونتيرو�ش���و ودي ل فرناندي���ز الرمز. "في الواق���ع، اإن رغبتنا في 
التعاط���ف م���ع ن�شو�س العالم الثالث غير التقليدية غالبًا ما تكون هي نف�شها في كثير من الأحيان لكنها 
تموي����ه لبع�����س الخوف العميق م����ن الأثرياء حول الطريقة الت����ي يعي�س بها النا�س ف����ي اأجزاء اأخرى من 
العال����م")Jameson 66( .وه���ذا يعني اأن التوتر الذي ي�شعر به العديد من القراء في اأمريكا ال�شمالية اأو 
الأوروبيي���ن ف���ي اأثناء قراءتهم )م�شتر تايل����ور( اأو )الرق�س في الن����ور( ين�شاأ من عدم الراحة في مواجهة 

التركات ال�شتعمارية التي تواجهها ال�شخ�شيات.
اأحد اأبرز الموروثات في البلدان ما بعد ال�شتعمار هو ا�شتغالل اأج�شاد مواطنيها، بما في ذلك الراوي 
ف���ي )الرق�����س مع النور( و�ش���كان البلدة الأ�شليين في)ال�شي����د تايلور(. تعلق  بيالن���ا كا�شيك على فكرة 

ج�شد- ال�شكابي�س)1(  وعلى نظام بيعها ك�شلع.

1 ( السكابيس: ساق زهرة طويلة بال أوراق تأتي مباشرة من الجذر.
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 الم�شاح���ة الأنثوية هي م�شاحة ج�شدية، وكما نعلم فقد تم خل���ق النق�شام الثنائي باأكمله والذي يعتمد 
علي���ه؛ وثانيًا، فيم���ا يتعلق بالمفهوم العميق لتحديد النطاق، فاإن الم�شكلة تعتمد على تنا�س المراأة كف�شاء 
اأو ت�شاري����س متاحة لل�شادة، التي يت���م و�شع حديها الج�شدي والجتماعي تح���ت ال�شيطرة المهيمنة "يعاد 

كتابتها ويعاد ت�شكيلها من خالل روابط المواقف الجتماعية والذاتية النف�شية. )كا�شيك(
 وعل���ى الرغم م���ن اأن كا�شيك ل ت�شمل الرجال في تعريفاتها لالأج�ش���اد المحتلة، فاإن ماريا لوغوني�س 
ت�شم مجموعات مهم�شة بما في ذلك اأ�شخا�شًا ملونين واأنواع القمع ال�شتعماري التي يتعر�شون لها، وذلك 
ف���ي �شياق تحليلها للع���رق والجن�شانية وال�شلطة. وبينما ترى في اأن التراتبي���ة الجن�شانية والعرقية لل�شلطة 
مرتبط���ة ب�شكل جوهري، اأوؤكد اأن نظرية كا�شيك يمكن تطبيقها اأي�شًا على ال�شحايا الأ�شليين في )ال�شيد 
تايل���ور(. اإن فعل بيع جثث هوؤلء المواطنين المهم�شين يندرج �شمن فئة �شلعة ال�شهوة الجن�شية، اأو "�شلعة 
الختالف الثقافي العالمية" وفقًا لجراهام هوغان )7(، ويعتزم هوغان و�شع فكرة �شلعة ال�شهوة الجن�شية 

في مجال نظرية ما بعد ال�شتعمار وربطها بالأدب المنتج في بلدان ما بعد ال�شتعمار.
 تعم���ل كلتا الق�شتين مع هذا التقاطع النظري؛ وت�شتخدمان اأمثلة مختلفة لكنها ذات �شلة بالموروثات 
بع���د ال�شتعمار وذلك لنتقاد ثقافاتهم، وتهيم���ن مو�شوعات الجن�شانية والحتالل الج�شدي وال�شلطة على 
)الرق�س مع النور( وتقاطعاتها وا�شحة اأي�شًا في )ال�شيد تايلور(. جدير بالذكر اأن كال الموؤلفين ي�شور 

هذه التقاطعات المعقدة والديناميكية من خالل قوة اأ�شئلة �شخ�شياتهم.
ي�ش���ور مونتيرو�ش����و ودي ل روا فرناندي����ز �شخ�شياتهما ف���ي المقام الأول من خ���الل عد�شة الحالتين 
الجتماعي���ة والقت�شادية، ويظهران القوة باعتبارها وظيفة مبا�ش���رة لراأ�س المال. ال�شخ�شيات الوحيدة 
التي تمتلك القوة في بداية الروايتين هي اأولئك الذين لديهم اأي�شًا اأموال، ول �شيما ال�شيد رول�شتون ويوما، 
اأم���ا فقر ال�شخ�شي���ات المهم�شة ه���و اأول مواجهة للقارئ باإرث م���ا بعد ال�شتعمار. وتعم���ل هذه الق�ش�س 
كقواعد رمزية تمثل العالقة بين القوة وراأ�س المال في كل بلد في المنطقة التي تخ�شع للمعاملة نف�شها في 

ظل الحكم ال�شتعماري الإ�شباني وال�شيا�شة الخارجية للوليات المتحدة الجديدة. 
بم���ا اأن ال�شي���د تايلور يفتقر اإلى راأ�س الم���ال، فهو غير قادر على الدفع عندما يح���اول مواطن فقير اأن 
يبيع راأ�شًا منكم�شًا؛ وبالرغم من ذلك، فاإن من �شعر بالخجل هو الرجل الأ�شلي لأنه لم يتعلم ما يكفي من 
اللغ���ة الإنجليزية للتوا�شل مع ال�شي���د تايلور. اإن مكان ال�شيد تايلور في الت�شل�شل الهرمي لما بعد ال�شتعمار 
ب�شب���ب بيا�ش���ه يعطيه ق���وة، بالرغم من اأنه يفتقر اإلى راأ����س المال في البداية، وي�شمح ل���ه بال�شتفادة من 
ديناميات القوة  بعد ال�شتعمار. يقرر ال�شيد تايلور اإر�شال الراأ�س اإلى عمه، ال�شيد رول�شتون، وهو رجل لديه 
الالتينية" )349( ويفاجاأ برد عمه؛ حيث يطلب ال�شيد  اأمريكا  ل�شعوب  الثقافية  بالمظاهر  "اهتمام قوي 
رول�شتون اإر�شال خم�شة اآخرين. فجاأة، بداأ ال�شيد تايلور وعمه ن�شاطًا تجاريًا يوؤدي اإلى زيادة الثروة، وتاليًا 
اإل���ى القوة. ولإقن���اع الزعماء المحليين ب�شرعية العم���ل، و�شفه باأنه فر�شة مثالي���ة لتنمية اقت�شاد البلدة، 
وق���ال: "لقد ا�شتغ���رق الأمر قلياًل من الجه���د لإقناع المح���ارب التنفيذي والأطباء ال�شح���رة باأن مثل هذا 
الفعل الوطني �شوف يثري المجتمع في وقت ق�شير")349(. اإن اأوجه الت�شابه بين هذا الم�شروع التجاري 
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و�شركة الفواكه المتحدة في غواتيمال وا�شحة، ومونترو�شو ي�شتخدم اإخفاء الهوية لمدينة "ل توجد حاجة 
اإل���ى تذك���ر ا�شمها" )348(، لإخفاء تعليقه  قلياًل  في ه���ذا العمل، ي�شتخدم ال�شيد تايلور قوته لبناء نظام 

لال�شتهالك الراأ�شمالي ل ي�شتطيع حتى اإيقافه.
م���ع زيادة الطلب من نيوي���ورك، فاإن ال�شيد تايل���ور والحكومة مكلفان بالإ�شراع ف���ي الإنتاج. "من اأجل 
التعوي����س عن هذا النق�س الإداري، لذا كان من ال�شروري اتخاذ تدابير بطولية، فُفر�شت عقوبة الإعدام 
القا�شي���ة" )350(. ف���ي هذه اللحظة يغي���ر مونتيرو�شو نبرة ال�شرد تمامًا، اإذ ينتق���ل التركيز من تلك التي 

ت�شتفيد من هياكل ال�شلطة بعد ال�شتعمار اإلى تلك التي ل تفعل ذلك. 
ل يتم هذا مع تغيير المنظور من �شوت ال�شرد، �شوت ل ي�شارك مبا�شرة في الحبكة ، لكن بدًل من ذلك 
يت���م م���ع الإ�شارة الأولى اإلى كيفية تاأثير هذا العمل في المجتمع. "ت���م تغريم هذا ال�شخ�س مبلغًا �شغيرًا ، 
نّف���ذه الجي�س على الفور، الذي اأر�شل الراأ����س اإلى ال�شركة، ومن العدل القول، الجذع والأطراف المكلومة" 
)350(. يق���دم مونتيرو�ش���و للقارئ �شورة لل�شحايا الذين يفتقرون اإلى الق���وة اأو ال�شلطة ب�شكل كامل على 
حياته���م الخا�ش���ة، اإذ تباع جثثهم ل�شالح الحكومة. ويقدم الموؤلف كثي���رًا من الن�شال من اأجل الحتفاظ 
بال�شيط���رة على مجتمع ما بعد ال�شتعمار من منظور الم�شتعمرين الجدد، وذلك فقط بتحويل التركيز اإلى 
ال�شحاي���ا في الوق���ت الذي تتقدم فيه الحبكة. وبالرغم من ذلك ، ُتظه���ر زوليما دي ل رايا فرنانديز هذه 

المعركة ح�شريًا من جانب ال�شحية التي تقاتل للحفاظ على قوتها.
اإن ال�ش���وت ال�ش���ردي في )الرق�س م����ع النور(  �شوت متماثل، حيث ت�ش���ارك المتحدثة بن�شاط وب�شكل 
ثاب���ت ف���ي �شردها الخا�س؛ ويختبر الق���ارئ الحبكة ح�شرًا من خالل مونولوج داخل���ي. يعرف الراوي عن 
نف�شه، من اللحظات الأولى من الق�شة، كع�شو في مجتمع مهم�س، ويعّرف "يوما" كع�شو را�شخ في النظام 
القت�شادي الجديد. على غرار )ال�شيد تايلور(، في بداية الق�شة، يمتلك اأولئك الذين لديهم اأموال وقوة، 
بم���ا ف���ي ذلك "يوما"، "الذي  يظهر اأمام بيتك ي�شيل لعابه عل���ى والدتك، ويمنحك الحلوى وم�شتح�شرات 
التجميل 1" (117). إنه ينفق المال ببساطة إلظهار قدرته على التحكم في النساء األقل ذكاًء من الراوي. ي�شف 
الموؤل���ف اأي�شًا "يوما" من خالل هجاء �شوتي ي�شلط ال�شوء على لهجته الإ�شبانية الق�شتالية بو�شوح، "هيا 
يا طفل دعنا نرق�س 2" )118(. اإنه يذكرنا بالغزاة اإذ ي�شل باأ�شياء مادية ل�شراء الن�شاء اللواتي يقابلهن. 
يعم���ل هذا الو�شف باعتباره رمزًا رئي�ش���ًا للم�شالح القت�شادية الأجنبية التي ترغب في �شراء ثقافة كوبا. 
تخ���دم �شخ�شية "يوما" كاإحباط للراوي وكانتق���اد للنظام الذي ي�شتغل الن�شاء الالئي يفتقرن اإلى الموارد 

الكافية والقوة لتحرير اأنف�شهن من التالعب القت�شادي.
تميز الراوية  عالمها وو�شعها الجتماعي والقت�شادي في المقام الأول من خالل و�شف حيها والحفالت 
الت����ي تلتقي فيها "اليوم����ا"، "لقد اأ�شبح الأمر مماًل في هذا الحي... فلماذا ل تذهب اإلى حفل قريب، حيث 
يمكنه����ا الت�شك����ع مع "يوم����ا"، يعتقد اأنه �شفق����ة اأكبر مما هو علي����ه" )118(. وت�ش����ف تفاعالتها مع هوؤلء 
الرج����ال الذين "ياأخذونك لتناول وجب����ة من الريزوتو" )117( ك�شرط للو�شول اإل����ى الب�شائع المادية التي 
يفتق����ر اإليه����ا اأحد ف����ي كوبا في هذا الوقت بع����د �شقوط التح����اد ال�شوفييتي وخالل الح�ش����ار الذي تفر�شه 
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الولي����ات المتح����دة. تعدُّ المدينة وهذه "الحف����الت" من النتائج الملمو�شة للحك����م ال�شتعماري، وتخدم في 
المق����ام الأول في و�شع الغزو الجن�شي لالإناث في التبادل كمخيم متميز للنظام القت�شادي بعد ال�شتعمار. 
اإن "يوم����ا" الدبق هو جزء ل يتجزاأ م����ن جغرافية هذه التجمعات، وا�شتمراره في غزو الراوي كاإظهار لقوته 
عل����ى قوته����ا هو بمثابة تمثيل لل�شيط����رة الإمبريالية. اإنها م�شت�شلمة في النهاية، "اإن����ه يقنعني، بعد كل �شيء 
جئت اإلى هذا الطرف ال�شغير للت�شكع"، )118( لكنها تدرك اأنها تتالعب ب� "يوما" لإقناعه ب�شراء الأ�شياء 
المادي����ة التي تريدها. تدرك كل من الراوية و "يوما" اأن الآخر يحاول الفوز باللعبة التي اأن�شوؤوها. وبالرغم 
م����ن ذل����ك، فاإن الراوية هي التي ت�شيطر على الموقف رغم اأنها تفتقر اإل����ى راأ�س المال والو�شع الجتماعي. 
"اأم�شي اإلى منت�شف الغرفة؛ اأتوقف تحت الم�شباح العاري لتجنب المخاطرة  باأي �شعور بالعالقة الحميمة، 
وباأي لم�شات تهديدية" )118(. ال�شوء هو مظهر من مظاهر المادية لقوتها. اإنه يمثل الأمن وال�شلطة؛ ففي 

ال�شوء يمكنها اأن تختار مقاومة ديناميات ال�شلطة التي فر�شت عليها وت�شتعيد ملكية ج�شدها.
بي���ن اأنظمة ما بعد ال�شتعمار، الت���ي تنتقد في )ال�شيد تايلور( و)الرق�س ف����ي النور ( هو ال�شتغالل 
القت�ش���ادي لالأج�ش���اد التي يمك���ن ت�شنيفها في هذه الح���الت باأنها �شنم �شلعي. ت�شي���ر الق�ش�س اإلى 
ا�شته���الك الأج�ش���ام "الغريبة"، تلك الخا�ش���ة ب� "الآخر" ، وه���ي العملية التي يلومه���ا مونتيرو�شو على 
البل���دان الإمبريالية والم�شتعمرة الجديدة التي تحافظ عل���ى نظام ال�شتهالك هذا. وبالرغم من ذلك، 
فاإن انتقادات دي ل فرنانديز لي�شت لإ�شبانيا والوليات المتحدة على هذا الإرث ال�شتعماري، ولكن لكوبا 
اأي�ش���ًا. ت�شمح ال�شخ�شيات في ه���ذه الروايات، بما في ذلك ال�شيا�شيون المحلي���ون في )ال�شيد تايلور(، 
وال���راوي اإل���ى حد ما في )الرق�س في النور(، ببيع ثقافاتهم واأج�شادهم في مقابل الكماليات التي تتمتع 
بها نخبة البلدان الإمبريالية مثل "م�شروب غازي بارد" اأو "�شقة في مايرامار" )مونتيرو�شو 249 ودو ل 

ريا فيرنانديز 117(. اإنهم ي�شفون الطابع الفريد على ثقافتهم ليتم بيعها على نطاق عالمي.
يح���ول الموؤلف���ان �شخ�شياتهما اإل���ى �شلع ليتم بيعها وتحوي���ل ثقافتيهما اإلى مادة نقدي���ة، فقد "ا�شتمر 
الطل���ب بالطبع في الرتفاع في بلد ال�شيد تايلور. ظه���رت بدائل جديدة يوميًا، لكن النا�س في اأعماقهم لم 
يوؤمنوا بها، وطالب الجميع بالروؤو�س القليلة من اأمريكا الالتينية" )351(. ا�شتمر العمل في التو�شع با�شم 
"التقدم"، لمحاكاة تطور الأماكن التي ت�شتري الروؤو�س. ت�شتهلك النخبة في المدينة الب�شائع الأمريكية 
بمع���دل يماث���ل ا�شتهالك النخبة في نيوي���ورك روؤو�س الطبقة الدني���ا. ت�شعى كلتا الثقافتي���ن اإلى الح�شول 
عل���ى "ال�ش���يء الغريب" على ح�شاب ال�ش���كان المهم�شين، وهو ما يتوازى مع تعريف هيغ���ان ل�شلعة ال�شهوة 

الجن�شية، لكن النظام الراأ�شمالي ي�شتهلكهم جميعًا في نهاية المطاف.
ُيع���د نظ���ام الدفع ال���دوري لالأج�شاد في مقاب���ل ال�شلع "الغريب���ة" مو�شوعًا ح�شا�شًا ف���ي )الرق�س في 
النور(. فعلى الرغم من ظهور الن�شاء يبعن اأج�شادهن طوعًا في هذه "الحفالت في الجوار، فاإن ا�شتغالل 
فقرهن ين�شاأ من النظام القت�شادي ال�شتراكي الذي اأن�شاأ دولة و�شفها الراوي باأنها "محظورة" )117(.
اأعتق���د اأنه لي����س هناك ما هو اأ�شواأ من هذا الحف���ل الممل، بينما يطلب مني "يوم���ا" اأن اأرق�س مرارًا 
وتك���رارًا اأنا متاأكدة من اأنه يخطط للقذف المبك���ر الذي  �شيفر�شه علي في ال�شاعات الأولى من ال�شباح. 



231العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

لأن ه���ذا يبدو اأنه من اخت�شا����س "يوما" المدمن على هذه الأحياء المظلم���ة، والفتيات الالتي ياأتين اإلى 
حفالت ليلة ال�شبت القذرة مثل العث الفا�شد، دون خيار اآخر )118(.

يعت���رف الراوي بو�ش���وح بدورة الباريو)2(  التي ت�شط���اد الن�شاء. اإن �شلعة اأج�شاده���ّن كعالمة ثقافية، 
والطريق���ة التي يعبر بها هوؤلء الزوار الأجانب اأو ال���� "يوّما" عن غرائبيتهم، ترتبط ارتباطًا مبا�شرًا ببنى 
�شلط���ة م���ا بعد ال�شتعمار الت���ي تبقي هوؤلء الن�شاء م�شطه���دات. تدرك الراوية تمام���ًا ا�شتغاللها الخا�س 
عل���ى اأي���دي ال� "يوما"، وهي قادرة على ربط ه���ذا التاأثير باأ�شبابه الجذرية - الفق���ر. تعلق بيليانا كا�شيك 
عل���ى ه���ذا النظام، "اإن تجارة الجن����س العالمية، ول �شيما من خالل الإتجار بالب�ش���ر كاأكثر الدلئل اإثارة، 
ه���ي مث���ال اأ�شا�شي يخلق وي�شتمل على مناط���ق غام�شة كبيرة فيما بين "المعام���الت با�شتخدام "اقت�شاد 
الن�شاط الجن�شي لالإناث"، اإذا كان في اإمكانه ا�شتخدام الكلمة الع�شرية من العالم الراأ�شمالي. اإن ال�شوق 
العالمي���ة التي تبيع الن�شاط الجن�شي للمراأة تخفي ا�شتغالل هوؤلء الن�شاء وراء حجاب "المتل�ش�س". هذه 
التج���ارة الجن�شي���ة، التي توؤكد بنى ال�شلطة ال�شتعمارية الجديدة، ت�شجع، وفي الواقع ل يمكن اأن توجد من 
دون، �شن���م ال�شل���ع. تح���اول دي ل روا فيرنانديز ت�شليط ال�شوء على هذه الم�شكل���ة وتقاطعاتها مع الطبقة 

والجن�شانية من خالل العنف الذي يمار�شه ال� "يوما". 
اإن �شخ�شي���ات )ال�شي����د تايل����ور( والتو�شي���ف الرئي����س لل� "يوم���ا"، م�شتمدة من العنف ال���دوري الذي 
يثيرون���ه. مما ل �شك في���ه اأن ال� "يوما" هو اأداة العنف الذي يلهم مقاومة ال���راوي. تهديد العنف الجن�شي 
موجود دائمًا في مجتمعها وهي تق�شي عمرها في محاولة الحفاظ على م�شافة بينها وال� "يوما" الذي يوّد 
ا�شتغالله���ا. تتخلل �شور العنف، كاأداة للقمع، كل جانب من جوان���ب كلتا الق�شتين، ويعر�س كال الموؤلفين 

جثث الم�شطهدين كاأ�شلحة المقاومة الوحيدة القابلة للحياة.
 ي�شف مونتيرو�شو هذه ال�شلة بين العنف والقمع القت�شادي قائاًل: "مع الزخم الذي و�شل اإلى ال�شركات 
الفرعية الأخرى )ازدهرت �شناعة التابوت، على وجه الخ�شو�س، بم�شاعدة فنية من ال�شركة(، دخلت البالد، 
كم���ا يقولون، في فترة من النم���و القت�شادي الكبير" )350(. ي�شلط الموؤلف ال�شوء على العالقة الوثيقة بين 
النج���اح القت�شادي والقتل المنظم لأهالي البلدة  مع تدوين هذه الظاهرة كدالة متاأ�شلة للراأ�شمالية نف�شها. 
عل���ى الرغ���م من اأن ال�شي���د تايلور ل يقتل ج�شديًا مواطن���ي المدينة، اإل اأن عمله هو ال�شب���ب الوحيد لوفاتهم. 
يع���رف ال���راوي في )الرق�س ف����ي النور( اأي�ش���ًا العالقة ال�شمنية بي���ن العنف والراأ�شمالي���ة، كذلك وظيفتها 
كقان���ون اجتماعي، "]يمكن لالآخرين[ روؤيتنا تمام���ًا، نحن نرق�س تحت ال�شوء العاري، وهم يعرفون اأنه لي�س 

هناك كثير مما يمكن فعله عندما ي�شع ال� "يوما" يده على موؤخرتك، اإنها مثل عالمة الملكية" )120(.
ف���ي كل مرة تت�ش���رف فيها �شخ�شية مهم�شة ف���ي اأحد هذه الن�شو�س، فاإنها تفع���ل ذلك لتجنب خطر 
اأنظمة ما بعد ال�شتعمار التي ت�شعى اإلى ا�شتغاللها. ينهي مونتيرو�شو ق�شته بفعلين بلغا ذروة العنف؛ الأول 

بو�شول الراأ�س الأخير المتقل�س لل�شيد رول�شتون، والثاني النتحار الذي تاله.

2 ( الباريو (barrio): حي البلدة في إسبانيا والدول الناطقة باإلسبانية.
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في يوم جمعة قا�ٍس ورمادي، موطن البور�شة،  قرر ال�شيد رول�شتون الذي �شدمه �شراخ اأ�شدقائه وذعرهم 
الموؤ�ش���ف، القفز عبر الناف���ذة )بدًل من ا�شتخدام البندقية، التي يمل���وؤه �شجيجها رعبًا( وذلك عندما فتح 
حزم���ة بريدية ووج���د راأ�س ال�شيد تايلور المنكم�س، والذي اأعيد اإليه من منطقة الأمازون البعيدة والوح�شية، 

مع ابت�شامة طفل زائفة بدا وكاأنه يقول: "اأنا اآ�شف، لن اأفعل ذلك مرة اأخرى." )مونتيرو�شو 351(.
القيمة الأدبية لراأ�س ال�شيد تايلور ذات �شقين: اإنها تمثل خطر ال�شتهالك الراأ�شمالي، وكذلك مقاومة 
ه���ذا ال�شتهالك من قبل وكيل مهم����س �شابقًا. من خالل هذا الف�شل الأخير، يق���دم مونتيرو�شو تف�شيرًا 
لكيفي���ة انته���اء عالقة بالده بالقوى الأجنبي���ة وا�شتغاللها لها. كان هذا التف�شي���ر ذا اأهمية خا�شة في ظل 
نظ���ام كا�شتيل���و اأرما�س، الذي انتهى بحرب اأهلية ا�شتم���رت اأكثر من ثالثين عامًا )كالفيرت 105(. نوايا 
زوليم���ا دي ل روا فيرناندي���ز م���ع م�شهدها الأخير لي�شت وا�شحة. يبداأ ال���راوي ب�شرعة في اإدراك اأن هذا 
ال���� "يوما" المح���دد يختلف عن الآخري���ن. اإنها غير قادرة عل���ى التالعب به، وعلى الرغ���م من اأنها تحت 
الم�شب���اح العاري الذي يمثل قوته���ا واأمنها، اإل اأنه يوا�شل دفعها. "اللعنة علي���ك"، قاطعها، "لقد �شنعت 
م���ن اأجل���ي" )120(. حينما ت�شعر بتزايد خطر العنف الجن�شي، تبداأ الراوية في ابتكار اأمرا�س "لف�شله" 
عنها، ولكن دون جدوى. في تلك اللحظة، �شحبت "ملقط �شعرها المعقود على �شكل ذيل ]ذيل ح�شان["، 
)121( وطعن���ت ب���ه بطنها في حين ينظ���ر ال� "يوما" اإليها برعب، "كم هو مثي���ر لال�شمئزاز، كم هو مثير 
لال�شمئزاز" )121(. تقبل الراوية في وقت واحد العنف المتاأ�شل في النظام الراأ�شمالي وترف�شه، وتختار 
النتحار كمحاولة اأخيرة للحفاظ على قوتها. وتنتهي كلتا الق�شتين بالنتحار، كفعل عنف متطرف والوجه 
الأخي���ر م���ن الق�شة التي قدمها كل من دو ل فيرنانديز ومونترو�شو. وبالرغم من ذلك، وفي حالة ال�شيد 

رول�شتون، فاإن الفعل م�شتمد من الجبن في حين يمكن عّده فعل قوة ومقاومة في )الرق�س في النور(.
ُتظه���ر الم�شاهد الأخيرة لكلت���ا الروايتين �شخ�شيات مهم�ش���ة �شابقًا ت�شتخ���دم اأج�شادها كمقاومة: 
ال�شخ�شي���ة مجهول���ة الم�ش���در التي تر�شل راأ�س ال�شيد تايل���ور في النهاية اإلى عم���ه، والراوية التي تنهي 
حياته���ا لتف���ادي اأن يخ�شعها ال� "يوما". ه���ذه ال�شخ�شيات هي بمنزلة الموق���ف الأخير �شد ال�شتغالل 
الجدي���د الذي يهدد ثقافاته���م. اإنهما تقدمان حالتي���ن متميزتين وت�شتفيدان بنجاح م���ن ج�شديهما والعنف 
كاأداة لمقاوم���ة القم���ع الذي ترتكبه اأنظمة ما بع���د ال�شتعمار. عمد اأوغ�شتو مونتيرو�ش����و وزولما دي ل رايا 
فرناندي���ز اإل���ى فح�س وانتق���اد الت�شل�شالت الهرمي���ة وهياكل ال�شلطة الت���ي اأن�شاأته���ا اإ�شبانيا والوليات 
المتح���دة بنج���اح. وبالرغم من  ذلك، فقد حّم���ال بلديهما اأي�شًا م�شوؤولية الم�شارك���ة في اإدامة مثل هذه 

الموروثات الخطرة. ◘

الم�سدر:     

:INQUIRIES journal شحيفة انكويرز� -

 By Kyle S.McQuillan 2017,VOL.9NO.11/PG.11/
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التعليقات الختامية:
"الرق�س ف����ي النور" المن�شورة، فق����د اتخذت العديد من الق����رارات ال�شاملة  1.( نظ����رًا لع����دم وج����ود ترجمات باللغ����ة الإنجليزية ل� 
الحا�شم����ة كمترج����م )الإ�شارة هنا لموؤلف المقال(. ي�شتخدم الموؤلف نغمة حميمة غير ر�شمي����ة عند بناء المونولوج الداخلي للراوية. 
وه����ي ت�شتخ����دم اأي�شًا المف����ردات التي تكمل ق�شوة و�شعف الراوية بما ف����ي ذلك الألفاظ النابية والتح����دث بالعامية الكوبية الفريدة. 
ياأتي جزء كبير من تو�شيف الراوية من خالل لهجتها ومفرداتها، وذلك للحفاظ على هذا العن�شر من الن�س الذي اخترته لترجمة 
القتبا�شات با�شتخدام النقبا�شات والمفردات غير الأكاديمية عمومًا لتعك�س افتقار الراوية اإلى ال�شكليات في خطابها. لقد اخترت 

اأي�شًا ا�شتخدام اللغة الإنجليزية العامية والألفاظ النابية مع دللت مماثلة لتلك الم�شتخدمة في الإ�شبانية الأ�شلية.
De la Rúa Fernández تهجئ����ة �شوتية لبع�س الكلمات الم�شتخدمة لتقليد �شوت اللهجة الإ�شبانية الإيبيرية عند  2.( ت�شتخ����دم 
 ،"th" ال�شوتي����ة الأ�شلية ب�شوت "z" بن����اء الح����وار بين "يوما" والراوية. لإنج����از هذا العن�شر الأدبي الرئي�ش����ي ، اخترت ا�شتبدال

والذي يمكن التعرف عليه ب�شكل اأكبر لدى جماهير الناطقين باللغة الإنجليزية باعتباره لهجة اأيبيرية.

      تعليق المحرر: الرق�س مع النور اأو مع ال�شوء ؟ ما هي �شرورة توحيد ال�شم؟
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امراأتان وقطة -  بيكا�سو
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اإجازة يف الإعالم، اإجازة يف الرتجمة، جامعة دم�سق.

•

•

�س                                                      ملخَّ
ة،  ات و�شائل التوا�شل الجتماعّي بعمق في اآليَّات الحياة اليوميَّ على مدى العقد الما�شي، تغلغلت من�شَّ
ة والأعمال النمطيَّة  الأم���ر الذي اأثَّر في التفاعالت غي���ر الر�شميَّة لالأ�شخا�س، اإلى جانب الُبن���ى الموؤ�ش�شيَّ
ات محاي���دة للجميع، فق���د غيَّرت و�شائ���ل التوا�شل الجتماع���ّي �شروَط  ���ة. بعي���دًا عن كونه���ا من�شَّ المهنيَّ
ات و�شائل التوا�شل  دة بين من�شَّ ���ة المعقَّ وقواع���َد التفاعل الجتماعّي. في هذه المقالة، ندر�س الديناميكيَّ
�شات الجتماعيَّة من خالل لفت النتباه اإلى  ���ة، والم�شتخدمين، والموؤ�شَّ الجتماعّي، وو�شائل الإعالم العامَّ
���ات، والقت�شاديات- الذي يدعم  منط���ق و�شائ���ل التوا�شل الجتماع���ّي - المعايير، ال�شتراتيجيَّات، الآليَّ
ة الذي  ه منط���ق و�شائل الإع���الم العامَّ اته���ا. ننظر ف���ي هذا المنطق في �شوء ما ت���مَّ تحديده باأنَّ ديناميكيَّ
�شاعد في ن�شر الخطاب القوّي لو�شائل الإعالم اإلى خارج حدودها الموؤ�ّش�شيَّة. ومن خالل التنظير لمنطق 
ة البرمجة، ال�شعبيَّة، الترابط، والتحويل  د اأربعة مبادئ اأ�شا�شيَّة- قابليَّ و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعّي، نحدِّ

فهم منطق و�سائل التوا�سل الجتماعّي
ق�شم الدرا�شات الإعالميَّة، جامعة اأم�شتردام، هولندا.

خو�سيه فان ديك 
وتوما�س بويل
ترجمة: رند يو�سف

ة متمّيزة ف��ي االإع�م والمجتمع الرقمّي   خو�سي��ه فان ديك موؤّلفة و�سائط جدي��دة، واأ�ستاذة جامعيَّ
بجامعة اأوتريخت.

�سات، جامعة اأم�ستردام. توما�س بويل، بروف�سور في علم البيانات، والثقافة والموؤ�سَّ

فة
قا
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ر ا
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ســ
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اإلى بيانات- ونجادل في اأنَّ هذه المبادئ تت�شابك على نحو متزايد مع منطق و�شائل 
ر في هذه المبادئ  ، الُمتجذِّ ة. اإنَّ منطق و�شائل التوا�ش���ل الجتماعيِّ الإع���الم العامَّ
ة. فاإلى  ���ة، يغ���زو تدريجّيًا جمي���ع مجالت الحي���اة العامَّ ���ات الأ�شا�شيَّ وال�شتراتيجيَّ
���ر اأي�شًا في القان���ون والنظام، والن�شاط  جان���ب ال�شح���ف المطبوعة والإذاعة، يوؤثِّ
الجتماعّي، وال�شيا�شة، وما اإلى ذلك. وعليه، فاإنَّ النت�شار الوا�شع لو�شائل التوا�شل 
الجتماع���ّي والمنطق الم�شاند لها  ي�شتحّقان اإمعان النظر بالتف�شيل من اأجل فهم 
اأف�ش���ل لتاأثيرها في مختل���ف المجالت. ونرّكز عل���ى التكتي���كات وال�شتراتيجيَّات 

ف فيها  ة الت���ي تتك�شَّ العامل���ة ف���ي منطق و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي ك���ي نعيد تقييم كوكب���ة عالقات القوَّ
���ة، ونطرح اأ�شئلة مثل: كيف يعمل منطق و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي على تعديل اأو  الممار�ش���ات الجتماعيَّ
ة الموجودة حالّيًا؟ وكيف يتّم ت�شدير هذا المنطق الجديد لالإعالم على  تعزيز منطق و�شائل الإعالم العامَّ
نح���و يتجاوز حدود الإعالم )الجتماعّي اأو العام(؟ قد يكون من ال�شهل ن�شبّيًا تحديد المبادئ والتكتيكات 
ات التي توّزع هذا  دة بين المن�شَّ ���ات الأ�شا�س، غير اأنَّ الأ�شعب بكثير تحدي���د الروابط المعقَّ وال�شتراتيجيَّ
���ة التي تدعمهم،  المنط���ق: الم�شتخدم���ون الذي���ن ي�شتعملونه���ا، التقنيات التي تدفعه���م، البنى القت�شاديَّ

هم. ة التي ت�شمُّ والهيئات الموؤ�ّش�شيَّ
كلمات مفتاحيَّة:

ات، و�شائل التوا�شل الجتماعّي،  ة، الن�ش���اط الإعالمّي، تحليل المن�شَّ  في�شب���وك، و�شائل الإعالم العامَّ
تويتر، منت�شر على نطاق وا�شع.

مقّدمة
ة بمنا�شبة بلوغها �شتة ع�شر     "انت�ش���رت ب�شرعة على موقع في�شبوك دعوة اإل���ى عيد ميالد فتاة هولنديَّ
عام���ًا، وانته���ت باندلع اأعم���ال �شغب �شارك فيها ثالث���ة اآلف �شخ�س في �شاحي���ة جرونينجن". كان هذا 
ت اإلى اندلع العنف  �س �شل�شلة الأحداث الت���ي اأدَّ واح���دًا فق���ط من العديد من العناوين الرئي�ش���ة التي تلخِّ
ف���ي هاري���ن )هولندا( ي���وم الجمعة 21 اأيل���ول 2012 )1(. فقد ن�شرت فتاة دعوًة اإل���ى حفل عيد ميالدها 
تها على في�شبوك على و�شع "العام"، الأمر  ال�شاد�س ع�شر عن طريق الخطاأ ب�شبط اإعدادات الدعوة خا�شَّ
ا اأدركت  ات و�شائل التوا�شل الجتماعّي ف���ي الأ�شبوع ال�شابق للحفل. ولمَّ ة هائلة على من�شَّ ال���ذي اأثار �شَجّ
خطاأها، األغت المراهقُة الحفَل، اإلَّ اأنَّ هذا لم يمنع اآلف الأ�شخا�س من تنظيم اأنف�شهم عبر الإنترنت بغية 
ع الملغي.  ام قليلة من التجمُّ ���ة قبل اأيَّ الن�شم���ام اإلى الحتفال. بداأت ال�شحف والتلفزة في اقتنا�س الق�شّ
ة اأكبر مع دخول مزيد من الأ�شخا�س في التدّفق المنت�شر على نطاق وا�شع. وفي م�شاء يوم  اأ�شبح���ت الق�شَّ
ة البثَّ المبا�شر من هارين، حيث عمل رجال ال�شرطة على  21 اأيل���ول 2012، بداأت و�شائل الإعالم الإذاعيَّ

قون. كان بع�س ال�شّبان يرتدون قم�شان  تح�شين ال�شوارع، في حين كان الزّوار من جميع اأنحاء البالد يتدفَّ
Project X Haren"، بعد الفيلم الأمريكّي الأخير عن حفٍل خرج عن ال�شيطرة.  اإك�س هارين  "م�شروع 

توما�س بويل
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ل���م ي�شتط���ع رجال ال�شرطة من���ع اأعمال ال�شغ���ب الخطرة، وبحلول �شب���اح اليوم التال���ي، ح�شدت �شاحية 
ر بالماليين. هارين الهادئة )34( م�شابًا، بالإ�شافة اإلى اأ�شرار تقدَّ

   بع���د م���ا اأ�شبح ُيعرف با�شم "اأعم���ال ال�شغب الناتجة ع���ن في�شبوك"، بداأ النا����س ب�شرعة في توجيه 
اأ�شاب���ع الّته���ام اإلى واحد اأو اأكث���ر من المذنبين البارزين: في�شبوك، الذي اأث���ار اأعمال ال�شغب اأو لم يفعل 
�شيئًا لمنع حدوثها؛ و�شائل الإعالم العاّمة، التي اأ�شعلت النار من خالل تقديم تقاريرها من موقع الحدث، 
الت���ي ج���ادل بع�شهم باأنَّها قد عملت على مفاقم���ة تاأثير الح�شود على نحو كبير؛ جه���از ال�شرطة الذي كان 
�شّي���ئ ال�شتعداد ولم يتدارك اإ�شارات و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي على نحو جّدّي، واأخيرًا؛ مثيرو ال�شغب 
الذي���ن ن�ش���روا في و�شائل التوا�شل الجتماع���ّي من اأجل "تاأجيج" ال�شّبان الأبري���اء وت�شجيع الكثيرين على 
الم�شارك���ة ف���ي اندلع العنف. دافع بع�شهم في ال�شحافة الهولنديَّة ع���ن حياد و�شائل التوا�شل الجتماعّي 
ف���ق معظم المعلِّقين عل���ى اأّنه ل يمكن  بو�شفه���ا قن���وات للتوا�ش���ل، في حين اعتر�س اآخ���رون على ذلك. اتَّ
تحمي���ل في�شب���وك وو�شائل التوا�شل الجتماع���ّي، ب�شفة عاّمة، الم�شوؤوليَّة عن هذه الث���ورة "العفويَّة"، لكن 
�شات اأن ي�شبحوا اأكث���ر وعيًا بتاأثير ه���ذه الأدوات الجديدة )2(. اأ�شدر  يج���ب على الم�شتخدمي���ن والموؤ�شَّ
مجل�س مدينة هارين تحقيقًا، نتج عنه تحليل �شامل للدور الذي لعبته و�شائل التوا�شل )الجتماعّي( في هذه 
ة وو�شائل التوا�شل الجتماعّي  الأحداث )3(. وخُل�س التقرير اإلى اأنَّه ل يمكن تحديد و�شائل الإعالم العامَّ
بتا باأعمال ال�شغب هذه، غير اأنَّ ديناميكياتهما المدمجة كانت عن�شرًا اأ�شا�شًا في ت�شكيل م�شار  باأنَّهما ت�شبَّ

الأحداث.
����ات و�شائل التوا�ش����ل الجتماعّي بعمق ف����ي اآليَّات الحياة  عل����ى م����دى العقد الما�ش����ي، تغلغلت من�شَّ
ة والأعمال  اليوميَّة، الأمر الذي اأثَّر في التفاعالت غير الر�شميَّة لالأ�شخا�س، اإلى جانب الُبنى الموؤ�ّش�شيَّ
ة المهنيَّة. يمكننا اأن ننظر اإليها باأنَّها اأحدث البتكارات في مجال التوا�شل بو�شاطة الحا�شوب،  النمطيَّ
ة وال�شلطات الحكوميَّة. وفي  �شات القائمة، مثل و�شائ����ل الإعالم العامَّ ة للموؤ�شَّ يات جّديَّ الت����ي ت�شّكل تحدِّ
ة الجميع على التكيُّف مع واق����ع جديد، اإذ يبدو اأنَّ  ����ات الإلكترونيَّ الحقيق����ة، يجب����ر النمّو ال�شريع للمن�شَّ
����ة. اإنَّ ال�شبكات  التوزي����ع وا�شع النط����اق للمعلومات، والأخب����ار، والترفيه لم يعد امتي����ازًا للقّلة الموؤ�ّش�شيَّ
�شريع����ة النمّو، مثل في�شب����وك وتويتر، التي ت�شّم الماليين من الم�شتخدمين الن�شطين، تخترق الّت�شال 
ة والموؤ�ّش�شيَّة لأنظمة و�شائ����ل الإعالم. اإّل اأنَّ "و�شائل  ر في ت����وازن القوى الت�شغيليَّ الع����اّم ب�شرعة، ما يوؤثِّ
التوا�ش����ل الجتماع����ّي" اأو "و�شائل الإع����الم العاّمة" نادرًا ما تكون قوى م�شتقلَّة ف����ي تنظيم المنا�شبات 
دة من الإعدادات التي  الجتماعيَّة. تتجلَّى الظواهر، مثل اأعمال ال�شغب في هارين، من خالل �شبكة معقَّ
تح����دث بو�شاطة الإنترنت وخارجه مّت�شلة عب����ر كوكبة ديناميكيَّة من الآليَّات التكنولوجيَّة والقت�شاديَّة 

والجتماعيَّة- الثقافيَّة.
ة و�شال�شل الأحداث، ولأجل  اإّن نظ���ام تبّيوؤ و�شائل الإع���الم الجديدة هذا يعيد ت�شكيل النظم الجتماعيَّ
فه���م الكيفّي���ة التي يفعل بها ذل���ك، نلتفت اإلى منط���ق و�شائل التوا�ش���ل الجتماع���ّي- اأي ال�شتراتيجيَّات 
د  ات. وننظر في هذا المنطق في �شوء ما ُحدِّ ���ات والقت�شاديَّات التي تدعم ديناميكيَّات هذه المن�شَّ والآليَّ
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ة الذي �شاعد ف���ي ن�شر الخطاب الق���وّي لو�شائل الإعالم خارج  ه منط���ق و�شائل الإع���الم العامَّ �شابق���ًا باأنَّ
���ة، ننتقل اإلى منطق  ة به���ا. وبعد اأن نعيد تقديم منط���ق و�شائل الإعالم العامَّ ���ة الخا�شّ حدوده���ا الموؤ�ّش�شيَّ
ة البرمجة،  د اأربعة عنا�شر اأ�شا�شيَّة لو�شف كيفيَّة عمل هذا المنطق: قابليَّ و�شائل التوا�شل الجتماعّي، ونحدِّ
���ة، الترابط، والتحويل اإلى بيانات. ونجادل باأنَّ منط���ق و�شائل التوا�شل الجتماعّي ي�شبح مت�شابكًا  ال�شعبيَّ
زان بع�شهما  غم من اأنَّ هذين المنطقين يعزِّ ة. وعلى الرَّ عل���ى نحو متزايد مع منطق و�شائل الإع���الم العامَّ
بع�ش���ًا، اإلَّ اأنَّهم���ا مختلفان باخت�شار. اإنَّ منطق و�شائل التوا�شل الجتماع���ّي، كما كانت الحال في ال�شابق 
ة؛ فالديناميكّيات الثقافيَّة  ة، ينتثر تدريجّيًا في جميع مجالت الحياة العامَّ مع منطق و�شائل الإعالم العامَّ
ة القائمة، وفي  ة والإعالنيَّ د و�شائل التوا�شل الجتماعّي تمتزج مع الممار�شات التجاريَّ ة التي تحدِّ والتجاريَّ
ر و�شائل التوا�شل الجتماعّي  ات محايدة، توؤثِّ الوقت نف�شه تعمل على تغييرها اأي�شًا. وبعيدًا عن كونها من�شَّ
�س بالتف�شيل من اأجل  ف���ي �شروط وقواعد التفاعل الجتماع���ّي. ولذلك ي�شتحّق منطقها الداع���م اأن ُيمحَّ

فهم اأف�شل لتاأثيره في مختلف المجالت.

ة 2. منطق و�سائل الإعالم العامَّ

ة القدرة لي�س فق���ط من خالل تعزيز  ���ان معظ���م القرن الع�شري���ن، اكت�شبت و�شائل الإع���الم العامَّ اإبَّ
رت ال�شبكة  دِّ ه تنظيم الف�شاء العام. �شُ و�شعه���ا الموؤ�ّش�شّي، واإنَّما اأي�ش���ًا من خالل تطوير خطاٍب اآمٍر وجَّ
ة تتجاوز  ���ال نحو مجالت حيويَّ ���ة للفهم التي توّج���ه المعلومات، والأخبار، والتوا�شل على نحو فعَّ الر�شميَّ
���ة في الغالب من خ���الل تاأثير  ة ال�شرعيَّ ���ة، حي���ث اكت�شب���ت و�شائل الإع���الم العامَّ �ش���ات الإعالميَّ الموؤ�شَّ
منطقه���ا. كان ديفي���د األثيد وروبرت �شن���و )1979(، قبل اأكثر من ثالثين عامًا، ق���د عّرفا منطق و�شائل 
ة الفهم الم�شت���رك المغرو�شة في، ومن خالل،  ة( باأنَّه مجموعة م���ن المبادئ اأو عقالنيَّ الإع���الم )العامَّ
���ة: "في المجتمع  ة كافة وتهيم���ن على ُبناها التنظيميَّ ���ة، وتخترق المج���الت العامَّ الموؤ�ّش�ش���ات الإعالميَّ
ة: اإذ حدثت تغّي���رات في كّل موؤ�ّش�شة رئي�شة  المعا�ش���ر، اأ�شبحت كّل موؤ�ّش�ش���ة جزءًا من الثقافة الإعالميَّ
�شات" ")4(، �س،  ناتج���ة ع���ن منطق و�شائل الإعالم فيما يتعلَّق بعر�س وتف�شير الن�ش���اط في تلك الموؤ�شَّ
الغالب من خالل  في  وتمار�س  منت�شرة  كانت  ناق�شاه،  لما  وفاقًا  ة،  العامَّ الإعالم  و�شائل  ة  قوَّ اإنَّ   ."11

���ة" اأو "محايدة" في جميع  ة الت���ي ُقبلت بو�شفها "طبيعيَّ ���ة والأ�شالي���ب الأدائيَّ ���ات الخطابيَّ ال�شتراتيجيَّ
اأنواع ال�شياقات الموؤ�ّش�شيَّة.

ة في �شيغته الأ�شليَّة؟  اإذًا، م���ا ال�شتراتيجيَّات والتكتي���كات التي ت�شّكل منطق و�شائل الإعالم العامَّ
دا عددًا من العنا�شر، تتعلَّق  حي���ن عّرف األثي���د و�شنو منطق و�شائل الإعالم في اأواخر ال�شبعينيَّات، حدَّ
َة اأو ال�شتقالليَّة. ففي  جزئّي���ًا بقدرته عل���ى تاأطير الواقع، وتتعلَّق جزئّيًا باّدعاء و�شائِل الإعالم الحياديَّ
قًا م�شتمّرًا من الأحداث، و�شياًل متوا�شاًل  م منطق و�شائل الإعالم العاَلم بو�شفه تدفُّ �شبيل المثال، يقدِّ
م���ن الأ�شياء والأ�شخا����س الموجودين "هناك". اإنَّ طبيع���ة منطق و�شائل الإع���الم تتمّثل في "اإحداث 
ُتخم���ة في تغطية الأحداث على م���دى فترة زمنيَّة ق�شيرة، والبتعاد، والتح���ّول في نهاية المطاف اإلى 
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اإنَّما  �ش���يء اآخ���ر" ")4(، ����س، 238". اإنَّ المو�شوعات تتزاي���د وتتناق�س في اهتمام ال���راأي العاّم، 
ة �شيء طبيع���ّي في هذا ال�شيل، اإذ تمتلك و�شائل الإعالم اهتمام���ًا وا�شحًا بالتجديد الم�شتمّر  لي����س ثمَّ
للمو�شوع���ات ك���ي ي�شتم���رَّ النا�س في الع���ودة اإلى منافذها. ينطب���ق هذا على الطباع���ة، لكن على نحو 
اأكب���ر على التلف���زة. وفاقًا لريموند ويليامز، تخل���ق و�شائل البّث الإعالمّي تدّفق���ًا مبرمجًا ياأ�شر انتباه 
لت الدوران ال�شريع على اختيار  ين اإل���ى ال�شا�شة )5(. تهيمن عقالنيَّة معدَّ الجماهي���ر ويجعلهم من�شدِّ
الأخبار بحدِّ ذاتها، على �شاكلة المبداأ الذي يحكم تداول ال�شلع. عالوة على ذلك، ُتظهر قدرة التلفزة 
ته كت�شجيل للحياة الواقعيَّة دون  ق الأحداث المبرمجة خا�شّ عل���ى النقل المبا�شر الميل اإلى تنظيم تدفُّ
���ة وتقنيَّات البّث الإذاعّي  نة اأو تاأثير ظ���روف معيَّنة )6-8(. اإنَّ الكاميرات التلفزيَّ ���ل اأطراف معيَّ تدخُّ
جين بالدماء اأو مر�شحو  ة للكلمات: لقطات ل�شحايا م�شرَّ ة والحما�س اإلى القّوة البالغيَّ ت�شي���ف الفوريَّ
بون عرقًا هي لقطات تحمل تاأثي���رًا عاطفّيًا، الأمر الذي يعّزز قدرة التلفزة على  الرئا�ش���ة الذين يت�شبَّ

. م في جماهير كبيرة و�َشْوقها نحو تعاطف جماعيٍّ التحكُّ
ات محايدة تمّث���ل باإن�شاف اأ�شواتًا  ة اإلى تقديم نف�شه���ا باأنَّها من�شَّ ثاني���ًا، تميل و�شائل الإع���الم العامَّ
حات يح�شل م���ن خاللها بع�س الأ�شخا�س على  واآراء عاّم���ة مختلفة، في حي���ن اأنَّها في الواقع تعمل كمر�شِّ
ة الأ�شليَّة لمنطق و�شائل  ة الموؤ�ّش�شيَّة في النظريَّ ن مظهر ال�شتقالليَّ مِّ قدر من الإظهار اأكثر من غيرهم. �شُ
ه���ا تمثيالت متوازنة  الإع���الم- ال�شتقالليَّة ع���ن الدولة اأو التجارة- التي عمل���ت على تقديم منتجاتها باأنَّ
���ة، ُف�شلت  ة. وم���ن الناحية الخطابيَّ ���ة والإجرائيَّ ���ات الخطابيَّ ���ة عن طري���ق ال�شتراتيجيَّ للم�شلح���ة العامَّ
ة  لت الحياديَّ الم���واّد الإخباريَّة عن الإعالنات، وجرى تمييز الراأي عن الحقائق. كما لحظ األثيد و�شنو، ُفعِّ
�شات )مثل ال�شرطة اأو  ثون نيابة عن الموؤ�شَّ ة لمنطق و�شائل الإعالم من خالل تقديم خبراء يتحدَّ الظاهريَّ
ة لي�س نتيجة  العل���وم(، اأو من خالل اختيار ممثلين ل�ش���وت النا�س. ي�شبح بع�س النا�س �شخ�شيَّات اإعالميَّ
دة: "ل ُيطلب راأيهم وم�شورتهم  معرفتهم الممّيزة، واإنَّما بحكم قدرتهم على التوافق مع �شيغ اإعالميَّة محدَّ
م���ن اأجل المعرفة التي قد تكون لديهم، بل ب�شبب �شهرته���م كاأ�شخا�س يعملون وفق النحو الماألوف لمنطق 

و�شائل الإعالم" ")4(، �س، 241".
ته  خ بها ا�شتقاللّيته وحياديَّ ي�شتم���دُّ جزء اآخر من منطق و�شائل الإعالم تاأثي���ره من الطريقة التي ر�شَّ
دة، من قبيل التقدي���م المحايد من ِقبل المذيعي���ن، وتغطية الأحداث من  ���ة في اإج���راءات موحَّ الظاهريَّ
جان���ب المرا�شلي���ن، والتعليقات الذاتّية من خ���الل اأ�شوات موثوقة- وهي �شيغ ُتعتَم���د على نطاق وا�شع، 
د األثيد  وُتحاكى خارج مجال الإعالم. اإنَّ اأحد اأكثر الجوانب مكرًا في  �شرعنة و�شائل الإعالم لذاتها، اأكَّ
لت الم�شاهدة، وال�شتطالع���ات، وغيرها من الم�شوح  و�شن���و ")4(، ����س، 245"، ه���و ا�شتخدام مع���دَّ
وال�شتبيانات بو�شفها دلياًل علمّيًا على طلب الجمهور، واأي�شًا كاأداة �شرعنة ت�شهم في ت�شخيم الأ�شوات 

ة. "التمثيليَّة" للعامَّ
   اإنَّ �شياغة منطق و�شائل الإعالم في اأواخر ال�شبعينيَّات طرحت وجهة نظر بديلة للعديد من النظريَّات 
ة لو�شائل الإعالم، وهي التحليالت التي كانت تنظر اإلى و�شائل  ة، والتقنية- ال�شيا�شيَّة، والقت�شادَيّ �شيَّ الموؤ�شَّ
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ة  ث نظريَّ �شات ت�شغل  الف�شاء العام. ل�شوء الحّظ، لم ُتحدَّ ة، في كثير من الأحيان، باأنَّها موؤ�شَّ الإعالم العامَّ
منط���ق و�شائل الإعالم على الإطالق كي ت�شمل التغييرات المهّمة العديدة التي خ�شعت لها و�شائل الإعالم 
ة هو انت�شار التلفاز الكبلّي في  ف���ي العقدي���ن الأخيرين من القرن الع�شرين. كان اأحد هذه التح���ّولت المهمَّ
ة. كان التغيير المهّم  ة من الجماهير بدًل من الجماهير العامَّ دة وخا�شَّ اأوائل الثمانينيَّات وظهور فئة محدَّ
الآخر هو اإ�شفاء طابع الت�شويق التجارّي العاّم على الثقافة، فقد ُغر�شت اأخبار ومعلومات على نحو متزايد 
م���ن خالل الممار�شات الإعالنيَّة التي اختلطت معها الحقائق والراأي تدريجيًا )9-11(. لقد تكيَّف منطق 
و�شائل الإعالم مع حقائق ال�شوق الجديدة هذه من خالل ن�شر العديد من هذه ال�شتراتيجيَّات والتكتيكات 
الت���ي اأثبت���ت فاعلّيتها بغية اإعادة تاأكيد الحدود التي بداأت في التاآكل منذ فترة طويلة: الحدود بين الأخبار 

ة والتجارة. والإعالنات، والحقائق والراأي، والخدمة العامَّ
ة ال�شركة  ة خارج نطاقها الموؤ�ّش�شّي من اأجل تعزيز �شرعيَّ ى بالقيم العامَّ كنتيجة لذلك، ُنقلت ما ُت�شمَّ
اأو الدول���ة )12(. ف���ي �شبيل المثال، جرى تقلي���د العمل النمطّي الذي يحدث ف���ي الأخبار، والمتمّثل في 
القتبا����س من خبراء معتمدي���ن في الإعالن، فقد ا�شت�شه���د اأ�شاتذة يرتدون معاط���ف المختبر ب�"اأدلَّة" 
ة. واأ�شبح الف�شل بين المحتوى والتجارة  م���ن نتائج بحث بغية الترويج للمنتجات ذات العالمات التجاريَّ
ِغط على منتجي المحت���وى- ول �شّيما منتجي الأخبار- لالمتث���ال لقوانين ال�شوق  ���ة، فقد �شُ اأكث���ر �شبابيَّ
ة  اأو ال�شت�ش���الم لطلب الجمه���ور )13(. بداأ الم�شوؤول���ون الحكومّيون في توظي���ف م�شوؤولي عالقات عامَّ
للتالع���ب ف���ي عالقتهم بالمواطني���ن، وا�شتخدم ال�شيا�شّيون خب���راء الدعاية من اأج���ل التاأثير في الراأي 
ات التجاريَّة، مثل فوك�س نيوز، كيف تتبع المنافذ الإعالمّية  ح المحطَّ الع���اّم والناخبين )14-16(. تو�شِّ
الزخارف ال�شطحيَّة لحياديَّة و�شائل الإعالم، في حين اأنَّها تعّبر عن موقف اأيديولوجّي �شريح. على مدار 
ة لتوجيه العواطف والم�شاعر الجماعيَّة،  العقود الما�شي���ة، اأتقن منتجو البّث القواعد ال�شمعيَّة-الب�شريَّ
م ه���ذا الجزء من منطق و�شائل الإعالم في جميع اأن���واع المجالت. لم يعد من الممكن  و�شرع���ان ما ُعمِّ
ر  التفكي���ر في النتخابات ال�شيا�شيَّة دون القتال لل�شيطرة على زواي���ا الكاميرا، الأ�شواء نف�شها التي توؤطِّ
ر الر�شائ���ل ال�شيا�شيَّة. تغطية ث���ورات المواطنين )من  نج���وم ال�شينم���ا والأبطال الريا�شيين اأي�ش���ًا توؤطِّ
مي���دان تيانانمين في بكين ع���ام 1989 اإلى ميدان التحرير في القاهرة ع���ام 2010( ما كان ليكون لها 
ى اإلى �شور  ة، الأمر الذي اأدَّ اأث���ر عالم���ّي من دون فهم المتظاهرين لقوانين منطق و�شائل الإع���الم العامَّ
ثين الر�شميين با�شمهم، و�شور اأّخاذة للِحراك.  جين بالدماء، والمتحدِّ لفت���ة للنظر للمتظاهرين الم�شرَّ
د بو�شاطة القوانين التلفزيَّة  ق �شل�س لل�شور، محدَّ تمتزج الإعالنات التجاريَّة، والترفيه، والأخبار في تدفُّ
ة الق�شيرة اأكث���ر من اأيِّ وقت م�ش���ى، واللقطات الجّذاب���ة، وال�شور  المتمّثل���ة ف���ي الت�شجي���الت ال�شوتيَّ

رة. بة الموؤثِّ المقرَّ
ة  ة لو�شائل الإعالم العامَّ اإنَّ ه���ذه التغيي���رات في المنّظمات الإعالميَّة، وكذلك في الإتاح���ة التكنولوجيَّ
���ة لمنطق و�شائل الإع���الم بو�شفه قّوة �شرعن���ة اأكثر اإث���ارة لالهتمام حّتى.  ق���د اأظهرت الق���درة التف�شيريَّ
وعل����ى الّرغم من ذل����ك، بينما رّكز كثير من العمل النق����دّي على ت�شّور و�شائل الإع����الم باأنَّها ف�شاءات 
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���ة، ظلَّ منطق و�شائل الإعالم مفتقرًا اإلى الدرا�شة والبحث الكافيين نظرّيًا في الّت�شالت  اأو مج���الت عامَّ
رة على نح���و خا�ّس عندما تظه���ر اآليَّات  ة مثل ه���ذا التركي���ز موؤثِّ ���ة. ت�شب���ح جاذبيَّ والدرا�ش���ات الإعالميَّ
���ة جدي���دة، الأمر الذي يغّير م���ن طابع الم�شه���د الإعالمّي عموم���ًا، ومنطق و�شائل  ���ة واقت�شاديَّ تكنولوجيَّ
ّورت اأع���اله، هناك عدد من  ���ات، التي �شُ ة في الثمانينيَّ الإع���الم  خ�شو�ش���ًا. واإلى جانب التح���ّولت العامَّ
التط���ّورات الت���ي اأعادت ت�شكيل منطق و�شائل الإعالم، بما في ذلك ظه���ور التفاعل بو�شاطة الحا�شوب من 
ات و�شائل التوا�شل الجتماعّي. لقد  خالل الويب في الت�شعينيَّات، وانت�شار الحو�شبة المتنقلة، وتطّور من�شَّ
ات و�شائل  ة المختلفة في الحو�شبة في الت�شاعد ال�شاروخّي لمن�شَّ ة والثقافيَّ تقاربت التوّجهات التكنولوجيَّ
ع على نحو كبير التحّوَل في الم�شهد الإعالمّي، بالإ�شافة اإلى  التوا�شل الجتماعّي، الأمر الذي، بدوره، �شرَّ
ة الأخرى. اإلى جانب هذه التغييرات جاءت مجموعة جديدة من الآليَّات التكنولوجيَّة،  المجالت الجتماعيَّ
���ة، التي نودُّ الإ�شارة اإليها با�شم منط���ق و�شائل التوا�شل الجتماعّي.  ���ة، والجتماعيَّة- الثقافيَّ والقت�شاديَّ
���ة لأنَّ مجموعت���ي ال�شتراتيجيَّات والتكتيكات  يج���ب تميي���ز هذا المنطق عن منط���ق و�شائل الإعالم العامَّ
تين واقت�شادّيتين مختلفتين. ن�شتك�شف اأدناه كيف يمتزج منطق و�شائل  فيهما ن�شاأتا من �شاللتين تكنولوجيَّ
التوا�شل الجتماع���ّي بمنطق و�شائل الإعالم العاّمة "الرا�شخ"، مع اإ�شافة عنا�شر جديدة وتحويل الآليَّات 

الموجودة بالفعل.

3. عنا�سر منطق و�سائل التوا�سل الجتماعّي

ه����ا "مجموعة من التطبيقات الم�شتندة     يمك����ن الإ�ش����ارة اإلى و�شائل التوا�شل الجتماعّي تقريبًا باأنَّ
����ة ل�شبكة الويب 2.0 وتتي����ح اإن�شاء وتبادل  ة والتكنولوجيَّ اإل����ى الإنترن����ت تعتمد على الأ�ش�����س الأيديولوجيَّ
التوا�شل  و�شائل  ات  لمن�شَّ ال�شريع  البروز  اإنَّ  المحتوى الذي يولِّده الم�شتخدمون" ")20(، �س، 60". 
����ة، اإذ تمَّ تعريف  ة اأكثر عموميَّ الجتماع����ّي ف����ي العقد الأول من ه����ذا القرن كان جزءًا من ثقاف����ة �شبكيَّ
المعلوم����ات والتوا�ش����ل على نحو متزايد من خ����الل اإتاحة تقنيات الويب، مث����ل المت�شّفحات ومحّركات 
البح����ث. اأ�شبح����ت مواقع �شبكات التوا�ش����ل الجتماعّي مثل في�شبوك، تويتر، ولينك����د-اإن بالإ�شافة اإلى 
مواقع المحتوى التي ُين�شئها الم�شتخدمون، بما في ذلك يوتيوب وفليكر، جوهر مجموعة من التطبيقات 
����ة )21(. عبر  عًا من و�شائ����ل الإعالم ال�شامَّ لت مع����ًا نظاَم تبّي����وؤٍ مو�شَّ الم�شتن����دة اإل����ى الوي����ب، التي �شكَّ
نا نقول اإنَّ منطق و�شائ����ل التوا�شل الجتماعّي ي�شي����ر اإلى العمليَّات،  ال�شت����دلل من هذه ال�ش����روط، فاإنَّ
ات المعلوم����ات، والأخب����ار، والتوا�شل،  والمب����ادئ، والممار�ش����ات الت����ي من خالله����ا تعالج ه����ذه المن�شّ
ة، تتمتَّع و�شائل  وعل����ى نح����و اأعّم، كيفيَّة توجيهها الحرك����ة الجتماعيَّة. على غرار و�شائل الإع����الم العامَّ
����ات التي تعمل عل����ى توليدها، في حين  التوا�ش����ل الجتماع����ّي بالق����درة على نق����ل منطقها خارج المن�شَّ
ة  ة المميَّزة اإلى اأن تظلَّ �شمنيَّ ة، والتنظيميَّ ����ة، والقت�شاديَّ تمي����ل ا�شتراتيجّياتها التكنولوجيَّة، والخطابيَّ
����ة". من اأجل �ش����رح منطق و�شائ����ل التوا�ش����ل الجتماعّي بو�شفه مجموع����ة معيَّنة من  اأو تب����دو "طبيعيَّ
ة،  ة البرمجة، ال�شعبيَّ ����ات والآليَّات، نختار اأربعة عنا�شر رئي�شة لمزيد م����ن التف�شيل: قابليَّ ال�شتراتيجيَّ
التراب����ط، والتحويل اإلى بيانات. اإنَّ الهدف من تحديد هذه العنا�شر الأربعة ل يتمثَّل في تقديم اأنموذج 
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تحليلّي �شامل لمنطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي، بل في تحديد عدد قليل من اأدواته الأ�شا�س وتو�شيح 
ترابطه����ا المنهجّي. بالإ�شافة اإلى ذلك، �شنناق�س كي����ف اأنَّ منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي مت�شابك 
ة،  د في الت�شكيل الن�شبّي للقوى الخا�شّ ر هذا الت�شميم المعقَّ ة، وكيف يوؤثِّ مع منطق و�شائل الإعالم العامَّ

وال�شركات، والدولة.
3.1.  قابليَّة البرمجة

ا كانت الطباعة والبّث ل يزالن يهيمنان على الم�شهد الإعالمّي، فاإنَّ م�شطلح "البرمجة" كان يتعلَّق  لمَّ
ة  بالمحت���وى الُمَجدَول. بعد ريمون���د ويليامز، لحظ األثيد و�شنو كيف كانت البرمجة عبارة عن ا�شتراتيجيَّ
تحري���ر ت�شتخدمها القنوات وهيئات البّث من اأجل جعل جمهورهم يلت�شق بال�شا�شة من فقرة اإلى اأخرى. 
ة اإلى التكنولوجي���ا وال�شكل الثقافّي: قدرة وكالة  وتالي���ًا، ي�شير الم�شطل���ح في منطق و�شائل الإعالم العامَّ
���ة على التالعب بالمحتوى من اأجل تحديد تجرب���ة م�شاهدة الجمهور بو�شفها تدّفقًا م�شتمّرًا. ومع  مركزيَّ
النجذاب نحو �شبكة الإنترنت، اكت�شب مفهوما "البرمجة" و"التدفُّق" معنًى مختلفًا، فقد حّول تركيزهما 
ق المبرمج اإلى قابليَّة البرمجة. في منطق  من المحتوى والجمهور اإلى الترميز والم�شتخدمين، ومن التدفُّ
و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي، اإنَّ الحركة ذات التجاه الواح���د اأنتجت حركة باتجاهين بين الم�شتخدمين 
ة للمحتوى )22(. يمكن  ة اأّثرت في كّل م���ن الو�شاطتين التكنولوجيَّة والجتماعيَّ والمبرمجي���ن، وهي عمليَّ
ق���ات المعلومات، في حين اأنَّ  للم�شتخدمي���ن، على مواقع مث���ل تويتر اأو ريديت، ن�شر المحتوى وتوجيه تدفُّ
اتهم من اأجل التاأثي���ر في حركة البيانات. وعليه،  مالك���ي المواقع ق���د يعّدلون خوارزميَّات وواجهات من�شَّ
ات و�شائل التوا�ش���ل الجتماعّي على تحفيز  ة م���ن من�شَّ ة البرمج���ة باأنَّها قدرة من�شَّ يمك���ن تعريف قابليَّ
ة اأو التوا�شليَّة، في حي���ن اأنَّ الم�شتخدمين، من خالل تفاعلهم  وتوجي���ه اإ�شهام���ات الم�شتخدمين الإبداعيَّ
���ق التوا�شل والمعلومات التي يجري تن�شيطها عبر  رة، قد يوؤّثرون بدورهم في تدفُّ م���ع هذه البيئات الم�شفَّ

ة. هذه المن�شَّ
ل من هذا التعريف عل���ى التكنولوجيا، ويتعلَّ���ق اإلى حّد كبير ب�شيف���رات الحا�شوب،  يرتك���ز الج���زء الأوَّ
���ة الم�شوؤولة عن البرمجة )23(. وفي  وبيان���ات، وخوارزميَّات، وبروتوكولت، وواجهات وموؤ�ّش�شات المن�شَّ
رة، فاإنَّ من المه���م مالحظة كيف  ���ات لي�ش���ت �شوى مجموعات م���ن التعليم���ات الم�شفَّ حي���ن اأنَّ الخوارزميَّ
ات و�شائل التوا�شل الجتماع���ّي جميع اأنواع الأن�شطة الرتباطيَّة، مث���ل الإعجاب، والتف�شيل،  ت�ش���ّكل من�شَّ
والتو�شي���ة، والم�شاركة وما اإل���ى ذلك. ففي �شبيل المثال، تعمل واجهة في�شب���وك على توجيه الم�شتخدمين 
اإل���ى "م�شادقة" الم�شتخدمين الآخرين، واإعادة تعريف هذا المفهوم الجتماعّي على نحو �شمنّي )24(. 
تقترح بع�س الخوارزميَّات، مثل تلك الكامنة وراء زّر "اأ�شخا�س قد تعرفهم" على من�شة لينكد اإن، تلقائّيًا 
���ات، كما يوؤّكد ديفيد بير،  ة الخوارزميَّ العالق���ات الجتماعيَّة على اأ�شا����س البيانات الم�شتخل�شة. تكمن قوَّ
���ه المبرمجون تجارب الم�شتخ���دم، والمحتوى، وعالق���ات الم�شتخدم عبر  ف���ي كونه���ا قابلة للبرمجة: يوجِّ

ات )25(. المن�شَّ
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���ة غالبًا. ي�شعب مالحظ���ة تقنيَّات الت�شفي���ر اإّل من خالل  ���ات التكنولوجيَّة غير مرئيَّ تك���ون ه���ذه الآليَّ
واجهات الم�شتخدم المرئيَّة وواجهات برمجة التطبيقات )APIs(، وفي بع�س الأحيان من خالل �شيفرات 
ة، فاإنَّ  ة بهم. على عك�س الجداول التلفزّية ف���ي منطق و�شائل الإعالم العامَّ الم�ش���در )المفتوحة( الخا�شّ
ة البرمجة التكنولوجيَّة في منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي، وذلك جزئّيًا نتيجة  من ال�شعب تحليل قابليَّ
���ات تخ�شع لحقوق الملكيَّة، ومن ثمَّ تظّل �شريَّة، وجزئّي���ًا لأنَّها تتالءم با�شتمرار مع نماذج  ك���ون الخوارزميَّ
ة  ح الباحث في الدرا�ش���ات الإعالميَّ ���ة الآخذة في التط���ّور وممار�شات الم�شتخ���دم. يو�شّ الأعم���ال التجاريَّ
ة  ���ة، تارلتون جيلي�شبي، اأن قابليَّة برمجة التفاعل الجتماع���ّي اأ�شبحت اأنموذجيَّة في بيئة اإعالميَّ الأمريكيَّ
نا نعتمد الآن على التقييم الخوارزمّي للمعلوم���ات، تمامًا كما اعتدنا العتماد  ���ات: اإنَّ تهيم���ن عليها المن�شَّ
ة  ة )27(. اإنَّ الخيارات التحريريَّ على الخبراء المعتمدين اأو الأدلَّة العلميَّة في خطاب و�شائل الإعالم العامَّ
ة البرمجة تعني اأنَّ اختيارات التحرير  عي جيلي�شب���ي، لم تختِف، بل على العك�س، قابليَّ ���ة(، كما يدَّ )الب�شريَّ

ة ُتعالج على نحو غير مح�شو�س وتلقائّي )28(. الب�شريَّ
ة:  ة البرمج����ة، على الّرغم من ذل����ك، ب� التدّخ����الت الب�شريَّ يتعلَّ����ق الج����زء الثان����ي من تعري����ف قابليَّ
ة البرمجة، لي�س فقط من خالل اإ�شهاماتهم  ة في عمليَّة توجيه قابليَّ يحتف����ظ الم�شتخدمون بممثلّية مهمَّ
ة  ون البروتوكولت. قد تحتاج المن�شَّ رة اأو يتحدَّ ة، لكن اأي�شًا لأنَّهم قد يقاومون التعليمات الم�شفَّ الخا�شَّ
ف����ي �شياق ا�شتجابتها لال�شتخدام الفعلّي اإلى تعدي����ل �شيا�شاتها من اأجل الحفاظ على اإر�شاء جمهورها 
ح موقع ريديت، وهو موقع من مواقع و�شائ����ل التوا�شل الجتماعّي ي�شّم نحو 62 مليون  والمعلني����ن. يو�شّ
����ة المزدوجة: يتيح الموق����ع لم�شتخدمي����ه الم�شّجلين- �شواء كان����وا مجهولين  م�شتخ����دم، ه����ذه العقالنيَّ
فه����م- ن�شر تعليق����ات اأو روابط اإلى مو�شوع����ات تعدُّ جديرة بالمالحظ����ة. وعادًة ما يترك  اأم يمك����ن تعرُّ
ريدي����ت قدرة اأكبر لم�شتخدميه من حيث ما ُين�َشر وكيفّي����ة توجيه النتباه اإلى مو�شوع ما اأكثر مّما يفعل 
ق  في�شب����وك اأو يوتي����وب. ي�شب����ح اأّي �شخ�س يب����داأ "SubReddit" محّررًا، اأو مح����ّررة، خا�شًا به لتدفُّ
ر َمن يمكنه الإ�شاف����ة ومن لديه حّق الو�شول. ب�شفتها "مجعمًا النتباه"، يعتمد موقع  المعلوم����ات، ويقرِّ
ة، يرف�����س م�شغلوها توّلي  ريدي����ت على خوارزمّيات����ه، بالإ�شافة اإلى تيّقظ م�شتخدميه����ا لت�شغيل المن�شّ
ون وظيف����ة التحرير. وعلى الّرغم من ذلك، فاإنَّ  ����ات مرا�شل����ي الأخبار، ومن ثمَّ هم يتحدَّ دور اأو م�شوؤوليَّ
ق المعلومات من ِقبل  ت�شدير هذا المنطق الجديد لو�شائل التوا�شل الجتماعّي- الت�شكيل المتبادل لتدفُّ
ي حتمًا اإلى حدوث اندماج  ة، يوؤدِّ المالكين والم�شتخدمين- اإلى الخطابات الخارجة عّما ينا�شب المن�شَّ
ى بحث جهاز ال�شرطة عن الم�شتبهين في  ة. في ني�شان/ اأبريل 2013، اأدَّ مع منطق و�شائل الإعالم العامَّ
ى اإلى  تنفيذ تفجيرات ماراثون بو�شطن اإلى تاأجيج SubReddit "اعثروا على مفّجري بو�شطن"، ما اأدَّ
ة  ا انُتقد ريديت ب�شدَّ ة الأبرياء. لمَّ �شيل من الجوا�شي�س الهواة واّتهامات كاذبة لطالب المدار�س الثانويَّ
ة اعتذارًا ووعدًا بتغيير تكتيكاتها، وتعزيز  ة، اأ�شدرت المن�شَّ اء افتقاره اإل����ى الم�شاءلة التحريريَّ من جرَّ
�شيفراته����ا وبروتوكولتها، بالإ�شافة اإل����ى تقوية تيقُّظ م�شتخدميها وت�شفي����ة المحتوى الفرعّي لطريقة 

حديثهم مع الآخرين.
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ة البرمجة يمزج حتم���ًا مبادئ ال�شتعانة بم�ش���ادر خارجيَّة من الجمهور  وعلي���ه، فاإنَّ منط���ق قابليَّ
ة. في  عة من و�شائ���ل الإعالم العامَّ ة المتوقَّ ���ة بو�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي مع القي���م التحريريَّ الخا�شَّ
دت نف�شها من خالل  ة، اأ�شارت "البرمجة" اإلى ا�شتراتيجيَّة تحريريَّة ج�شَّ منط���ق و�شائل الإعالم العامَّ
ق  ق المحتوى الُمَجْدول. الآن، بعد اأن اّتخذ التدفُّ التحدي���د، المقاربة، والترويج لعنا�شر معّينة ف���ي تدفُّ
اإن كانت هذه الوكالة ل تزال  "منعطفًا خوارزمّيًا"، ل تبرمج المحتوى وكالة مركزيَّة فح�شب، حّتى 
اه عن  لديه���ا �شيطرة ملحوظ���ة، اإلَّ اأنَّ الم�شتخدمين ي�شارك���ون اأي�شًا في توجيه المحت���وى، ممّيزين اإيَّ
ات  ح مثال ريديت كي���ف اأنَّ اأ�شحاب المن�شَّ ث عنه ويليام���ز )29(. يو�شّ ���ق المبرمج ال���ذي تحدَّ التدفُّ
لي�ش���وا و�شطاء الق���ّوة الوحيدين في عالم و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي: يمتل���ك الم�شتخدمون اأنف�شهم 
���ق" واإّما يمكنهم  ���ا "ال�شير مع التدفُّ ���ات الخوارزميَّة ه���ذه. يمكنهم اإمَّ كذل���ك الق���درة على ت�شكيل اآليَّ
ر، مثاًل عن طريق اإعادة التغريد على نطاق وا�شع اأو الإعجاب بمحتوى معيَّن،  التالعب بالتفاعل الم�شفَّ
وتالي���ًا دف���ع مو�شوع ما كي ي�شبح م���ن المو�شوعات ال�شائع���ة. وعبر القيام بذل���ك، يتفاو�س مبرمجو 
���ة وم�شتخدموها با�شتمرار على �شروط التفاعل الجتماع���ّي. ففي حالة اأعمال ال�شغب الناتجة  المن�شَّ
ة البرمجة  عن في�شبوك في هارين، التي ا�شُت�شهد بها في بداية هذه المقالة، ا�شتغلَّ الم�شتخدمون قابليَّ
���ات مختلف���ة، لي�س فقط م���ن خالل تجاهل اإع���دادات الخ�شو�شَيّة المغلوطة للفت���اة البالغة من  لمن�شَّ
ة من اأجل اإر�شال  ���ة للمن�شَّ العم���ر �شت���ة ع�شر عامًا، واإنَّما اأي�شًا من خ���الل ا�شتغالل الخا�شَيّة الوظيفيَّ

الر�شالة اإلى اأكبر عدد ممكن من "الأ�شدقاء".
����ة البرمجة تحم����ل عواقب وخيمة  ����ة الّتجاه للحرك����ة عبر الإنترن����ت، فاإنَّ قابليَّ نظ����رًا لطبيع����ة ثنائيَّ
ات" فح�ش����ب، لكن اأي�شًا  ة "التي تح����دث عبر المن�شَّ ب����ة لي�س عل����ى ت�شميم المخالط����ة الجتماعيَّ مترتِّ
ة  ����ة، مثل و�شائل الإعالم العامَّ تها الموؤ�ّش�شاُت الجتماعيَّ ة التي تخّفف من حدَّ عل����ى الأن�شط����ة الجتماعيَّ
ة البرمجة مغّيرًا فريدًا في نوعه لم�شار اللعبة اإلَّ  غم من اإمكان عدِّ اأنَّ قابليَّ والقان����ون والنظام. على الرَّ
اأنَّها، بو�شفها عن�شرًا مركزّيًا في منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي، جزٌء ل مفرَّ منه من تكوين اأكبر. 
ة فح�شب، بل مع ا�شتراتيجيَّات الإعالن،  د مع منطق و�شائل الإعالم العامَّ اإنَّها لم تت�شابك على نحو معقَّ
����ة الأخرى، على حدٍّ �شواء. �شنع����ود اإلى التكوين  ����ة، والن�شاط، والخطابات الجماهيريَّ والعالق����ات العامَّ

الأكبر هذا في ق�شم لحق.
3.2.  ال�سعبيَّة

المب����داأ الثاني لمنط����ق و�شائل التوا�شل الجتماعّي ه����و ال�شعبيَّة. لقد ك�شف منط����ق و�شائل الإعالم 
����ات اإعالميَّة، وذلك  ة لدف����ع النا�س "المحبوبي����ن" كي ي�شبح����وا �شخ�شيَّ ����ة قويَّ ����ة بالفع����ل عن اآليَّ العامَّ
اعتم����ادًا عل����ى قدرتهم على التالع����ب بو�شائل الإعالم وج����ذب الجماهير، اإذ اإنَّ مجموع����ة متنّوعة من 
ق هوؤلء  الممثلي����ن، م����ن ال�شيا�شيين اإلى الفّناني����ن الهزليين، راكمت اهتمامًا جماهيرّي����ًا، وغالبًا ما حقَّ
ة فيما يتعلَّق  مكان����ة ال�شخ�����س الم�شهور. واإلى جانب ال�شهرة وال�شعبيَّة، كانت قّوة و�شائ����ل الإعالم العامَّ
نة اإلى المقّدمة، مو�شوعًا ُو�شع العديد من النظريَّات ب�شاأنه  باإعداد جدول اأعمال اأو دفع مو�شوعات معيَّ
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ة  د األثيد و�شنو بالفعل في عام 1979، ف����اإنَّ قدرة و�شائل الإعالم العامَّ بي����ن الأكاديميي����ن )30(. كما اأكَّ
عل����ى ت�شكيل ال����راأي العاّم من خالل ت�شفية الأ�شوات الموؤّثرة وتخ�شي�����س ثقل اأكبر لبع�س التعبيرات، 
����ات و�شائل التوا�شل  ه����و اأمر ي�شه����د على قّوتها )4(. وف����ي ال�شنوات الأولى م����ن وجودها، قطعت من�شَّ
ة، بمعنى اأنَّه يمكن لجميع  الجتماعّي وعدًا باأن تكون اأكثر م�شاواة وديمقراطيَّة من و�شائل الإعالم العامَّ
الم�شتخدمي����ن الم�شارك����ة والإ�شهام في المحتوى على قدم الم�ش����اواة. وعلى الّرغم من ذلك، مع ن�شوج 
����ات مثل في�شبوك وتويتر، اأ�شبحت تقنياتها لت�شفية العنا�شر ذات ال�شعبّية والأ�شخا�س الموؤّثرين  من�شَّ
ة فيما يتعلَّ����ق بتح�شين بع�س  اأكث����ر تعقي����دًا تدريجّيًا. على الّرغ����م من اختالف ا�شتراتيجّي����ات كّل من�شَّ
ة  ة لم�شتخدمين معيَّنين، ف�شوف نحاول و�شف الديناميكيَّات الداعمة العامَّ المو�شوعات واإعطاء الأولويَّ
المنخرط����ة في الترويج عبر الإنترنت. كيف يمكن لل�شع����ي وراء الهتمام عبر الإنترنت اأن ي�شبح جزءًا 
م����ن منط����ق و�شائل الإعالم، الذي يوؤّثر في م����ا يجده الأ�شخا�س مهّمًا؟ وكي����ف يتداخل هذا المنطق مع 
ة عب����ر الإنترنت اأو خارجه، حّت����ى لو ن�شاأت عن  ة( في الخطاب����ات العامَّ منط����ق و�شائل الإع����الم )العامَّ

اأو�شاع منف�شلة؟
ة  ة البرمجة، ف���اإنَّ ال�شعبيَّة م�شروطة بمكّونات خوارزميَّة واجتماعيَّة-اقت�شاديَّ ة قابليَّ تما�شيًا مع مزيَّ
���ة الأ�شخا����س، اأو الأ�شياء،  ���ة اآلّياتها الممّي���زة من اأجل تعزي���ز �شعبيَّ عل���ى حدٍّ �ش���واء. تمتل���ك كّل من�شَّ
اأو الأف���كار، وُتقا����س غالبًا من ناحي���ة الكّم. اإنَّ عملّي���ات الإدراج ف���ي Facebook's )1( EdgeRank و
Twitter's Trending Topics )2( ه���ي خوارزميَّات ترفع من قيمة بع�س المو�شوعات، وتقّلل من قيمة 
ة للمو�شوعات تلقائّيًا، بدًل  ة والإيجابيَّ اأخرى. اإنَّ نتائج الإعجاب على في�شبوك تحّدد التقييمات العاطفيَّ
���ة، لكنَّ الزرَّ ي�شّكل في  دة. تّدعي اآليَّة و�ش���ع الإعجاب اأنَّها تعّزز تجربة اجتماعيَّ م���ن طل���ب تقييمات معقَّ
ة المو�شوعات  الوق���ت عينه "اقت�شاد ت�شجي���ل الإعجاب" موؤتمتًا )32(. وعلى المنوال نف�ش���ه، تتيح مزيَّ
ن���ة، في حين تقّدم عملّيات  ة معيَّ ال�شائع���ة على تويتر للم�شتخدمين تعزي���ز مو�شوعات اأو عنا�شر اإخباريَّ
اإع���ادة التغريد اأداة من اأج���ل "تاأييد" تغريدة معيَّنة على نطاق وا�شع. غي���ر اأنَّ تويتر يعمل اأي�شًا بن�شاط 
�س عبر الخوارزميَّات  عل���ى تعزيز التغريدات التي يت���مُّ الترويج لها، والتي تدفع ثمنها ال�شركات، وُتخ�شّ
ة القائم���ة على الم�شاواة،  دة. وعلى الّرغم م���ن �شورة المن�شّ م���ن اأج���ل اأن تالئم تدّفقات تويتر المح���دَّ
ة تميل  اإلَّ اأنَّ بع����س الأ�شخا����س على تويتر اأكثر تاأثي���رًا من الآخرين، ويرجع ذلك جزئّيًا اإل���ى اأنَّ المن�شَّ
اإل���ى اأن يهيم���ن عليها عدد قليل م���ن الم�شتخدمين الذين يملكون اأعدادًا �شخمة م���ن المتابعين، ويرجع 
ة تعطي ثقاًل اأكبر للم�شتخدمين المرئيين على نحو كبير. ففي �شبيل المثال،  ذل���ك جزئّيًا اإلى اأنَّ المن�شَّ
يح�ش���ل الم�شتخدمون مثل مرا�ش���ل قناة CNN لل�شرق الأو�شط، كري�شتي���ان اأمانبور، على ثقل اأكبر من 

EdgeRank   ) 1 هو االسم الذي يطلق بصورة شائعة على الخوارزمّية التي يستخدمها فيسبوك من أجل تحديد أّي المقاالت ينبغي 
عرضها في موجز األخبار الخاص بالمستخدم، وقد توّقف فيسبوك عن العمل بها في عام 2011. (م)

2 (   الخوارزمّية التي يستخدمها موقع تويتر بغية تحديد الموضوعات األكثر انتشارًا على المنّصة. (م)
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الخب���راء اأو ال�شهود الآخري���ن. وعليه، فاإنَّ زيادة ال�شعبيَّة هي حرك���ة ذات اّتجاهين: تعّين الخوارزميَّات 
تلقائّي���ًا قيم���ة متباينة، اإنَّما يمك���ن للم�شتخدمين اأنف�شهم اأي�شًا النخراط في جه���ود مت�شافرة بغية رفع 

م�شتوى بروز بع�س الأ�شخا�س.
����ات اأنف�شه����ا باهتمام متزايد ف����ي توحيد مقايي�شه����ا وجعلها ذات مغ����زى في الحياة  تحظ����ى المن�شّ
����ة على الإنترن����ت في �شع����ارات لمقاطع  ته����ا المنا�شب����ة. يوج����د منطق ال�شعبيَّ ����ة خ����ارج من�شَّ الجتماعيَّ
الفيدي����و "الأكثر م�شاهدة" عل����ى يوتيوب، اإح�ش����اءات الأ�شدقاء على في�شبوك اأو ع����دد المتابعين على 
����ة اأو التاأثير الإجمالّي:  ة عل����ى تطوير مقيا�شها الخا�ّس لل�شعبيَّ تويت����ر. ع����الوة على ذلك، تعمل كّل من�شَّ
 Google Analytics للمو�شوع����ات الع�ش����رة الأكثر �شيوع����ًا، و Memology Facebook لدين����ا الآن
لقيا�����س حركة م����رور الموقع ومبيعات����ه، و Top-100 Twitter من الأ�شخا�س الذي����ن لديهم اأكبر عدد 
����ات الت�شنيف بغية تح�شين قيمة  م����ن المتابعين. ت�شعى كّل �شرك����ة بن�شاط من اأجل تعزيز �شعبيتها واآليَّ

تها وم�شتخدميها. من�شّ
ات  ����ات، هناك اأي�شًا ع����دد من المن�شَّ ة الت����ي تن�شر هذه ال�شتراتيجيَّ ات الفرديَّ اإل����ى جان����ب المن�شَّ
 Klout ة وت�شنيفات ال�شمعة عب����ر اللوحة: تح�شب درجات كالوت الجدي����دة التي تقي�س درجات ال�شعبيَّ
دة، وغالبًا ما تكون  ات من خالل ن�شر خوارزميَّات معقَّ وجود الم�شتخدم الفردّي وتاأثيره في جميع المن�شَّ
مثي����رة للج����دل )33(. ا�شتنادًا اإلى هذا الرقم، يمكن للمعلني����ن اأو اأ�شحاب العمل تحديد "م�شتخدمين 
خارقي����ن" معّيني����ن والدفع لهم من اأجل اأداء مهام اأو وظائ����ف ترويجيَّة )الأ�شخا�س الذين ح�شلوا على 
ات، خلقت ال�شعبيَّة  م(. في البيئة المت�شلة بالإنترنت للمن�شَّ نقاط كالوت اأقل من 45 ل ينبغي لهم التقدُّ

ة. عتها �شابقًا و�شائل الإعالم العامَّ ة التي وزَّ ة بهما، اإذ ا�شتكمال مقايي�س ال�شعبيَّ والتاأثير معايير خا�شَّ
ز معاييره  ة ويعزِّ م���ن ناحي���ة، ي�شتكمل منطق و�شائل التوا�ش���ل الجتماعّي منطق و�شائل الإع���الم العامَّ
ة  ة التقليديَّة مر�شحات ال�شعبيَّ وتكتيكات���ه ال�شائدة، عبر اإ�شافة ُبعٍد اآخر. ا�شتخدم���ت و�شائل الإعالم العامَّ
لعق���ود، يحت���اج المرء فقط اإل���ى التفكير في قائم���ة مجلَّة تايم التي ت�ش���ّم "اأكث���ر 100 �شخ�شيَّة موؤّثرة" 
���ة voxpop ")3( هي تكتيك قديم  ���ة الع���ام". وكما لحظ األثيد و�شنو بالفع���ل، فاإنَّ "ا�شتراتيجيَّ و"�شخ�شيَّ
���ة )4(. وعليه، فاإنَّ اّدع���اء و�شائل  نة م���ن العامَّ ينتق���ي مواطني���ن بو�شفه���م متحّدثين با�ش���م �شريحة معيَّ
ة التي تمار�شها بالفعل و�شائل  التوا�ش���ل الجتماعّي باأنَّ المقايي�س عبر الإنترنت ت�شتكمل تكتي���كات ال�شعبيَّ
رون في العث���ور على طريقهم اإلى  ة هو ج���زء ُمثبت في منطقها. ب���داأ م�شتخدمو تويتر الموؤثِّ الإع���الم العامَّ
د البرامج المتلفزة على  ة جنبًا اإلى جنب مع م�شاهير الإعالم، وتحدِّ نظام النجوم في و�شائل الإعالم العامَّ
نح���و متزايد "اأخبار اليوم" اأو تق���ّرر من تريد مقابلتهم على اأ�شا�س اتجاهات تويتر اأو من خالل النظر في 

3 (  تعني هذه االستراتيجّية »صوت الشعب«. يسأل الطالب مجموعة من األشخاص سؤااًل ما، يجمعون إجاباتهم، ويقّدمونها على 
أّنها اقتباســات أســفل صورة أو رســمة لذلك الشخص. غالبًا ما تستخدم هذه االســتراتيجّية عندما ترغب الصحف اإلخبارّية في 

إظهار مجموعة من اآلراء حول مسألة ما. (م)
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ة التغريدات من  المناق�شات الدائرة على في�شبوك. غالبًا ما يعامل ال�شحافّيون من و�شائل الإعالم الإخباريَّ
ة.  ة كاأداة للعالقات العامَّ الم�شاهي���ر اأو ال�شيا�شّيين باأَنّها اقتبا�شات، وهو تعزيز غري���ب لوظيفة تويتر القويَّ
ة على نحو متزايد بو�شفه���ا معايير �شرعيَّة لقيا�س وت�شني���ف الأ�شخا�س والأفكار،  ُتقب���ل مقايي����س المن�شَّ
ة، ومن ث���مَّ يعّززها الم�شتخدمون من  وُت�شّخ���م هذه الت�شنيف���ات بعد ذلك من خالل و�شائل الإعالم العامَّ

خالل الأزرار الجتماعيَّة مثل المتابعة والإعجاب.
وم���ع ذل���ك، اإنَّ ما يجعل ه���ذا العن�شر من منطق و�شائ���ل التوا�شل الجتماع���ّي مختلفًا عن منطق 
ة في الوقت عينه، وبا�شتخدام الو�شائل نف�شها التي  ة هو قدرته على قيا�س ال�شعبيَّ و�شائل الإعالم العامَّ
يح���اول عبره���ا التاأثير في ه���ذه الت�شنيفات اأو التالعب به���ا. تك�شف الن�شاط���ات المت�شابكة للقيا�س 
ة، في حي���ن تعك�س على نحو متزامن ق���درة الم�شتخدمين على دفع  ة للمن�شَّ والتالع���ب الإتاح���ة التقنيَّ
���ة لهتمام الجمهور. يمكن لمجموعات م���ن الم�شتخدمين الذين  اهتم���ام محّدد اإلى الخطوط الأماميَّ
رون اأن ي�شبح �شيء ما "رائجًا" تنظيم موجة دعائيَّة من اأجل الترويج لعن�شر معيَّن، الأمر الذي،  يقرِّ
ات  ���ذوا حركة "احتلوا وول �شتريت"، يمكن اأن يمثل تحّديًا على من�شّ كم���ا اكت�شف المحتّجون الذين نفَّ
���ة مثل تويتر )34(. وف���ي مثال اأعمال ال�شغب التي نتجت ع���ن في�شبوك في هاين، وّظفت  تتمّت���ع ب�شعبيَّ
ي الإعجاب واإع���ادة التغريد بغية تنظيم حفل ل���م يكن في الواقع  مجموع���ة م���ن النتهازيين ب���ذكاء زرَّ
ة  ة م���ع التكتيكات ال�شائدة لو�شائ���ل الإعالم العامَّ ة القويَّ نوا من دم���ج اأدواتهم الجتماعيَّ حف���اًل، وتمكَّ
ات في�شبوك  دة �شلفًا. وفق المنوال عينه، ا�شتخ���دم اأ�شحاب من�شَّ لتحقي���ق اأهدافهم المدّمرة المح���دَّ
ة اأو خيريَّة )ف���ي �شبيل المثال،  ���ة اأو عامَّ ته���م للترويج لق�شايا تجاريَّ وتويت���ر ت�شنيف���ات ال�شعبيَّة خا�شَّ
ع بالأع�شاء بو�شاطة مارك زوكربي���رغ موؤ�ّش�س في�شبوك( )35(. اإنَّ ت�شدير اآليَّات �شعبيَّة و�شائل  التب���رُّ
ة اأُخر، هو بال�شبط ما يثب���ت فاعليَّة منطقها في  ���ة اأو تجارَيّ التوا�ش���ل الجتماع���ّي اإلى بيئات اجتماعيَّ

ة المقلقة. ة القائمة اأو الأوامر الخطابيَّ تحّدي الت�شل�شالت الهرميَّة الجتماعيَّ
ة ومنط���ق و�شائ���ل التوا�شل الجتماع���ّي على نح���و متزايد في  يتداخ���ل منط���ق و�شائ���ل الإع���الم العامَّ
ة الق�شايا وتاأثي���ر النا�س. ت�شبح ال�شعبيَّة غارقة في حلقة تغذي���ة راجعة بين و�شائل الإعالم  تحدي���د �شعبيَّ
���ة البرمجة، فاإنَّها ت�شبح جزءًا من �شاحة  ���ة وو�شائل التوا�شل الجتماعّي، وكما نوق�س في حالة قابليَّ العامَّ
���ة اأكب���ر، حيث تنخرط الخطاب���ات الموؤ�ّش�شيَّة والخطاب���ات الم�شاّدة في �شراع بغي���ة جعل منطقهما  ثقافيَّ
اأكث���ر اإفحامًا. هناك عن�شران اآخران يلعب���ان دورًا مركزّيًا في �شياغة منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي: 

الترابط والتحويل اإلى بيانات.
3.3.  الترابط

مت "و�شائل الإعالم" على نحو عاّم باأنَّها  ة، ُقدِّ ة األثيد و�شنو حول منطق و�شائل الإعالم العامَّ في نظريَّ
ة اأو  ة التي يتمّثل هدفها- ا�شتنادًا اإل���ى غاياتها العامَّ دة المعالم من الموؤ�ّش�ش���ات الإعالميَّ لوح���ة غي���ر محدَّ
�شات  التجارّي���ة- في ربط المحتوى بالمواطنين اأو رب���ط المعلنين بالم�شتهلكين )4(. لطالما خاطبت موؤ�شَّ
نًا ف���ي �شياغة الأخبار، والمعلوم���ات، والترفيه في اأثناء  ���ة جمهورًا محلّي���ًا اأو اإقليمّيًا معيَّ الإع���الم التقليديَّ
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ات و�شائل التوا�شل  ا ظهرت من�شَّ التاأثير على انتباه الم�شاهد للعمالء المتنّوعين جغرافّيًا اأو ديموغرافّيًا. لمَّ
الجتماع���ّي ف���ي اأوائل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين، ب���دا اأنَّ �شعيها الأ�شا�س هو الترابط: اأراد 
ب الجامع���ات قادرين على التوا�شل والت�شارك، في حين  في�شب���وك، الذي تاأ�ّش�س عام 2004، اأن يكون طالَّ
���ات المحت���وى ال���ذي  ُين�شئ���ه الم�شتخدمون مثل يوتيوب، ال���ذي بداأ عام 2005، ته���دف اإلى ربط  اأنَّ من�شَّ
���ات و�شائل التوا�شل الجتماعّي- واأبرزها  الم�شتخدمي���ن بالمحتوى )النا�شئ ذاتّيًا(. اإنَّ العديد من من�شَّ
في�شب���وك ويوتي���وب وتويت���ر- ل يزال يرّوج لخدمات���ه المربوطة بال�شبك���ة باأنَّها عوامل تمكي���ن لالتِّ�شالت 
ة. وعلى الّرغم من ذلك، حّتى لو كان التِّ�شال الب�شرّي، اأو "الم�شاركة"، ل يزال جزءًا �شالحًا من  الب�شريَّ
ة للتعبير عن هذا العن�شر من المنطق  منط���ق و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي، فاإنَّ م�شطلحًا اأكثر �شموًل ودقَّ
ة، اإلى الإتاحة الجتماعيَّة-  ات الحا�شوبيَّ هو الترابط. ي�شير الترابط، الذي ن�شاأ كم�شطلح في مجال المعدَّ
ات المربوطة بال�شبكة من اأجل ربط المحتوى بن�شاطات الم�شتخدم والمعلنين. بتعبير اأدّق،  ة للمن�شَّ التقنيَّ
ة" دائمًا اأن�شطة الم�شتخدمين  ط "جهاز المن�شَّ ف���ي نظام تبّيوؤ مترابط لو�شائل التوا�شل الجتماعّي، يتو�شَّ
ويح���ّدد كيفيَّة ت�شكي���ل التِّ�شالت، حتَّى اإذا كان باإمكان الم�شتخدمي���ن اأنف�شهم ت�شليط تاأثير ملحوظ على 

اإ�شهام المحتوى.
مه هنري جينكينز، و�شام فورد، وجو�شوا  ة النت�شار" الذي قدَّ يتداخل الترابط جزئّيًا مع مفهوم "قابليَّ
ة بين  ة الروابط الجتماعيَّ ة النت�شار تقّر ب� "اأهميَّ ���ه يتمّيز اأي�شًا عنه )36(. ففي حين اأنَّ قابليَّ جري���ن، لكنَّ
ات و�شائل التوا�شل الجتماعّي  دون على اأنَّ هذه الروابط "ُت�شّخمها" فح�شب من�شَّ الأف���راد"، اإلَّ اأنَّهم يوؤكِّ
���ة الجمهور، مع تقلي���ل الت�شديد على  ة ممثليَّ ���ة النت�شار من قوَّ ُيفاق���م مفه���وم قابليَّ ")36(، ����س، 6". 
���د، عو�شًا عن ذلك، وعل���ى نحو مت�شاٍو،  ���ة. اإّل اأنَّ الترابط يوؤكِّ ة توجيهيَّ ة بو�شفها ق���وَّ ���ة المن�شَّ ة ممثليَّ ق���وَّ
���ات، والمعلنين، وعل���ى نحو اأعّم، البيئ���ات الأدائيَّة عبر  عل���ى الت�شكي���ل المتب���ادل للم�شتخدمين، والمن�شَّ
ات و�شائل التوا�ش���ل الجتماعّي مع  ة، نادرًا ما تتعام���ل من�شَّ الإنترن���ت. عل���ى عك�س و�شائل الإع���الم العامَّ
ع من الّت�شالِت  ة اأو الديموغرافيَّة؛ وبدًل من ذلك، ت�شرِّ دة من الناحية الجغرافيَّ جماهير "طبيعيَّة" محدَّ
���ة اأو مجتمعات من خالل مب���ادرة الم�شتخدمين،  بي���ن الأف���راد، وتتيح جزئّي���ًا ت�شكيل تحالفات ا�شتراتيجيَّ
وت�ش���ّكل جزئّيًا الجمهور الم�شتهدف من خ���الل تكتيكات ت�شكيل المجموعة الموؤتمت���ة )"المجموعات التي 
ق���د تك���ون مهتّمًا بها" على فليك���ر( اأو التو�شيات ذات الطابع ال�شخ�شّي )"الأ�شخا����س الذين ا�شتروا هذا 
العن�ش���ر ا�شتروا اأي�شًا..."على اأمازون(. ي���درج الترابط عن�شرًا ثنائيَّ القطب في منطق و�شائل التوا�شل 
ة في اأثناء زجِّ الّت�شال الموؤتمت.  ���ة الب�شريَّ ال التوا�شليَّ ن على نحو فعَّ الجتماع���ّي: تكتيك ا�شتراتيجّي يمكِّ
ا بغي���ة الإ�شادة بالإمكانات  اخت���ار ع���دد من وا�شعي النظريَّات جانبًا واح���دًا من هذا المنطق المزدوج، اإمَّ
ات بو�شفها  ة لو�شائل التوا�ش���ل الجتماعّي، واإّما من اأجل ندب تحّيزات بع�س المن�شَّ ���ة والمجتمعيَّ التحرريَّ
�س )37(. اإنَّ هدفن���ا في تقديم عن�شر الترابط ه���و مناق�شة كيف يقوم منطق  و�شائ���ل لالإع���الن المخ�شَّ
و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعّي بكال الأمرين ف���ي الوقت عينه. دعونا ننظر عن كث���ب اإلى كّل طرف من هذا 

التعار�س الزائف.
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ة من علم اجتم���اع ال�شبكة المبكر.  ����ة لو�شائل التوا�ش���ل الجتماعّي م�شتمدَّ ����ة الب�شريَّ ���ة التوا�شليَّ اإنَّ فاعليَّ
���ة بوقت طويل، جادل عالم الجتماع باري ويلمان وزمالوؤه باأنَّ تقنيات و�شائل  ات الجتماعيَّ قب���ل ظهور المن�شَّ
الإعالم الجديدة تنطوي على تحّول جوهرّي في الن�شاط الجتماعّي من مجموعات متما�شكة جّيدًا اإلى �شبكات 
ة المربوطة بال�شبكة  ���ة". تفتر�س الفردانيَّ ة ال�شبكيَّ ���ة مرتبطة على نحو �شعيف، ي�شفها ب� "الفردانيَّ اجتماعيَّ
�شة ذات اهتمام  م�شبقًا اأن النا�س يتوا�شلون مبا�شرة مع اأ�شخا�س اآخرين يت�شاركون معهم في عالقات متخ�شّ
م�شت���رك. يدور هذا النوع من الن�شاط الجتماعّي حول ال�شخ�س بدًل من المجموعة اأو المنطقة. توّفر و�شائل 
ة اأي�شًا على وجه الخ�شو�س، ظاهرّي���ًا للم�شتخدمين فر�شة انتقاء  ���ات الجتماعيَّ الإع���الم الجديدة، والمن�شَّ
واختي���ار اأ�شخا�س اآخرين للتوا�شل والتخاطب معهم عل���ى اأ�شا�س �شخ�شّي. انطالقًا من هذا المنظور، ت�شمح 

مة ح�شب الحاجة. ة الم�شمَّ و�شائل الإعالم هذه لالأفراد باإن�شاء �شبكاتهم ومجتمعاتهم الجتماعيَّ
اإنَّ المثي���ر لالهتم���ام، على نحو خا�ّس في هذا ال�شدد، يتمثَّل في العمل الذي قام به بينيت و�شيجربيرج، 
اللذين لحظا في بحثهما عن الحتجاجات المعا�شرة تحّوًل من الن�شاط "الجماعّي" اإلى الن�شاط "الرابط" 
ة ون�شاط  ���ة قد اعتم���دت تقليدّيًا على بن���اء ون�شر اأط���ر هويَّ ���دان عل���ى اأنَّ الح���ركات الحتجاجيَّ )42(. ويوؤكِّ
���ة ر�شميَّة ومجموعات انتم���اء، من اأجل تعليم النا����س وربطهم بهذه الأطر  مات هرميَّ َجْمعيي���ن، تتطلَّ���ب منظَّ
)43-45(. وفقًا لبينيت و�شيجربيرج، في الحتجاجات المعا�شرة ُيخلط هذا النوع من الن�شاط الجماعّي مع 
رة، حيث  الن�ش���اط الراب���ط، وهو هجين ينطبق على نحو متزايد "على الحياة في المجتمعات الحديثة المتاأخِّ
مات الر�شميَّة �شيطرتها عل���ى الأفراد، وُي�شتعا�س عن روابط المجموع���ة لتحّل محّلها ال�شبكات  تفق���د المنظَّ
اأنَّ هذه ال�شبكات ل تتطلَّب  د الموؤلِّفان على  ���ة وا�شع���ة النطاق والمرنة" ")42(، �س، 748". يوؤكِّ الجتماعيَّ
���ة، بدًل من ذل���ك، تعمل التقني���ات الجتماعيَّة كعنا�ش���ر تنظيميَّة.  ���ة اأو ُهويَّة جماعيَّ ���ة قويَّ �شيط���رة تنظيميَّ
ف���ي �شبيل المثال، في تحّركات "احتّلوا وول �شتريت" الت���ي حدثت عام 2011، لم تعمل ال�شبكات ال�شخ�شيَّة 
مات المرن���ة التي �شمحت باإجراء  نت اأي�شًا المنظَّ المعتم���دة عل���ى التكنولوجيا كنظم توا�شل فح�ش���ب، بل مكَّ
قة. في المثال الذي �شربناه على اأعمال ال�شغب في هارين، اأعاد اأ�شخا�س، لم ي�شبق  �شري����ع وتعدي����الت من�شَّ

لهم اأن التقوا قباًل، �شياغة في�شبوك وتويتر ب�شرعة، محّولين اإيَّاهما اإلى اأدوات تنظيميَّة.
ة المرتبطة بال�شبكة هو التخ�شي�س  في المنطق المزدوج للترابط، يبدو اأنَّ الجانب الآخر من الفردانيَّ
���ا كانت و�شائ���ل الإعالم ل ت���زال �شائدة، ف���اإنَّ التحالف  المرتب���ط بال�شبك���ة اأو ال�شخ�شن���ة الموؤتمت���ة. لمَّ
بي���ن الم�شتهلكين، والمحت���وى )اأو المنتجات( والمعلني���ن، انطوى دائمًا على ن�ش���ر ا�شتراتيجيٍّ للتو�شيات 
ة لبي���ع ال�شلع اأو الخدمات. �ش���واء كانت اأطباء يرتدون معاطف بي�ش���ًا، اأو "بطاقات  وال�شب���كات الجتماعيَّ
ولء" م���ن المتاجر، اأو الجيران الذي���ن ينّظمون حفالت )Tupperware)4 ، اأو تاأييدات من الأ�شدقاء 

4 (  تجّمع اجتماعّي يعمد فيه المضيف (أو المضيفة على نحو أكثر اعتيادّية) إلى تسلية الضيوف، ويوّفر لهم فرصة طلب حافظات 
بالســتيكّية. كانت هذه الطريقة مستخدمة كاستراتيجّية مبيعات فّعالة من قبل شركة تصنيع الحافظات البالستيكّية، ووفرت دخاًل 

للمضيف أو المضيفة من العموالت على المبيعات. (م)
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ة. اإنَّ الجديد في �شياق �شبكات التوا�شل  اأو الم�شاهير، فاإنَّ ثقافة التو�شية ت�شبق قدوم ال�شبكات الجتماعيَّ
���ات ال�شخ�شنة العميقة والتخ�شي����س المرتبط بال�شبكة. ت�شير  غم من ذلك، هو اآليَّ الجتماع���ّي، عل���ى الرَّ
ه���ذه الم�شطلحات اإلى معايرة المحتوى ال�شبكّي بناء على افترا�شات حول احتياجات الم�شتخدم الفردّي 
مة  ات اأو المعلنين. ونتيجة لهذا، ينبغ���ي النظر اإلى الترابط كا�شتراتيجّية متقدِّ واهتمام���ات مالكي المن�شَّ
ات بالم�شتخدمين، والم�شتخدمين  لربط الم�شتخدمين بالمحتوى، والم�شتخدمين بالم�شتخدمين، والمن�شَّ
ة  ات، وذلك بو�شاطة الخوارزميَّات. غي���ر اأنَّ الحدود بين الروابط الب�شريَّ ات بالمن�شَّ بالمعلني���ن، والمن�شَّ
هة تجارّيًا وتكنولوجّيًا اأ�شبحت مبهم���ة على نحو متزايد. في �شبيل المثال، اإنَّ الروابط  والن�شاط���ات الموجَّ
الموؤتمت���ة بي���ن الم�شتخدمين والمنتج���ات عبر الإعجابات عل���ى في�شبوك، ت�شاعد المعلني���ن في ا�شتخدام 
اأ�شاليب التو�شية من اأجل الترويج للمنتجات اإلى "اأ�شدقاء"، حّتى اإذا كان الم�شتخدمون غير مدركين اأنَّه 

يتّم ا�شتغاللهم من اأجل هذه الأغرا�س.
اإنَّ ثقاف���ة التو�شي���ة القائمة على الترابط الموؤتمت ُتظهر المزيَّة عينها المتمّثلة في كونها ذات وجهين، 
مها  رون الخدمة اّلتي تقدِّ ة المرتبطة بال�شبكة: اإنَّ بع�س الم�شتخدمين يقدِّ كما لحظنا فيما يتعّلق بالفردانيَّ
لة، اأو ذوق متعّل���ق بالحتياجات  ���ات لربطه���م باأ�شخا�س مت�شابهين ف���ي التفكير، اأو عنا�ش���ر مف�شَّ المن�شَّ
ة التي تّم  ���ة، وبع�شه���م الآخر يكره التخ�شي����س المرتبط بال�شبكة بو�شف���ه اإ�شارة اإل���ى الخ�شو�شيَّ الفرديَّ
اقتحامها اأو ال�شتغالل التجارّي لمعلومات الم�شتخدم. اإنَّ هدفنا ل يتمثَّل في النحياز اإلى جانب واحد من 
ة توظيف عن�شر الترابط، بو�شفه جزءًا من منطق و�شائل  هذه المعادلة المثيرة للجدل، بل في تحليل كيفيَّ
ة وال�شركات. يعدُّ  ة والعامَّ التوا�ش���ل الجتماعّي، بغية اإعادة ت�شكيل الت�شل�شل الهرمّي بين الم�شالح الخا�شَّ
الترابط في �شياق كلٍّ من الفردانيَّة المرتبطة بال�شبكة والتخ�شي�س المرتبط بال�شبكة ت�شّلحًا جديدًا مهمًا 
ف���ي الن�شال من اأجل اإع���ادة تعريف الحدود بين الخا�ّس والعاّم، وبين التجارة والدولة. على الّرغم من اأنَّ 
يوتيوب وفي�شبوك وتويتر ت�شتخدم اآلّيات مختلفة لتمكين وت�شكيل الت�شالت، فاإنَّ ا�شتراتيجياتها المختلفة 
ة الت�شغيل  تتنا�ش���ب مع منطق متما�ش���ك. وعلى الّرغم من ذلك، اإذا اأردنا اأن نفهم الآليَّات التي تدعم قابليَّ
ر فيه منطق و�شائل التوا�شل  تها، فنحن ف���ي حاجة للتحّول اإلى العن�شر الرابع الذي يتج���ذَّ المتب���ادل خا�شّ

الجتماعّي: التحويل اإلى بيانات.
3.4.  التحويل اإلى بيانات

ة، ول �شّيما التلفزة، يتمّثل دائمًا في القدرة على الو�شول اإلى  كان جزء من منطق و�شائل الإعالم العامَّ
الجماهي���ر العاّمة في الوق���ت الحقيقّي، اإلى جانب قدرتها على اإجراء درا�ش���ة للجمهور. كان �شحر التلفاز 
)ول يزال( في قدرته على جذب ح�شود كبيرة لم�شاهدة ال�شور المبا�شرة/ الحيَّة- ل يزال النقل المبا�شر/
الح���ي تحم���ل دللة الأحداث الفورية التي تتطّور في الوقت الحقيق���ي، وبب�شاطة يتّم "التقاطها" من خالل 
ة  ات ال�شخ�شيَّ عي���ن الكامي���را، وغالبًا ما تدّل على العاطفة والحما�س. لم ت�شاع���د معرفة المزيد عن الملفَّ
دت المعلنين اأي�ش���ًا باأرقام دقيقة لجعل  واأذواق الم�شاهدي���ن في تح�شين ق���رارات البرمجة فح�شب، بل زوَّ
الر�شائ���ل المدفوعة اأكثر فاعليَّة. لحظ األثيد و�شن���و بالفعل كيف كان ا�شتخدام التقييمات وال�شتطالعات 
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رات على ميول الجمهور )4(. يمكن للمرء اأن يجادل باأنَّ قدرة و�شائل الإعالم  والم�شوح الأُخر بمنزلة موؤ�شِّ
ة على تح�شين قدرة التنبوؤ بالجمهور، وتقديم تجارب الجمهور في الوقت الحقيقّي هي عن�شر اأ�شا�س  العامَّ
ف���ي منطقها الق���وّي. اإذا نظرنا لحق���ًا اإلى منطق و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي، فق���د نالحظ كيف عملت 
ة بالتنّب���وؤ وتطويع احتياجات الم�شتخدم، مع رعاية ما يعادل  ���ات على تطوير ا�شتراتيجّياتها الخا�شَّ المن�شَّ
"التوقيت الحقيقّي" بالن�شبة اإليهم. اإنَّ كال المفهومين، كما نوؤّكد، يقوم على مبداأ التحويل اإلى بيانات.
ات  ي�شي���ر التحوي���ل اإلى بيان���ات، وفقًا ل� فيكت���ور ماير �شوينبرجر وكيني���ث كوكير، اإلى ق���درة المن�شَّ
المرتبط���ة بال�شبك���ة على ترجمة العديد من جوانب العالم، التي لم يت���مَّ قيا�شها كمّيًا من قبل، اإلى هيئة 
���ة الناتجة عن العمالء في الم�شوح  ة اأو التو�شيفيَّ بيان���ات: ول يخ����سّ ذلك فح�شب البيانات الديموغرافيَّ
الهواتف  تلقائّيًا من  ة  الم�شتمدَّ ة  الو�شفيَّ البيانات  اأي�ش���ًا  الت���ي يتّم اإجراوؤها "على الخط online"، بل 
ل الأحداث والمواق���ع الم�شتنبطة من النظ���ام العالمّي لتحديد  ة الت���ي ت�شجِّ ���ة مث���ل الأختام الزمنيَّ الذكيَّ
المواق���ع )46(. حينم���ا يتعلَّ���ق الأم���ر بالتوا�شل بو�شاط���ة الكمبيوتر، يت���ّم التعامل مع كّل ن���وع من اأنواع 
ه���ا بيانات، وعلى نحو اأكثر تحديدًا حتَّى  المحت���وى- �ش���واء كان مو�شيقا اأم كتبًا اأم مقاطع فيديو- على اأنَّ
ل اإلى  ة  ُتحوَّ ات ال�شبكات الجتماعيَّ العالقات )الأ�شدقاء، الإعجابات، المو�شوعات ال�شائعة(  في من�شَّ
ة البرمجة،  بيان���ات عب���ر في�شبوك وتويتر. اإنَّ جميع العنا�شر الثالثة الت���ي ا�شتك�شفناها حتَّى الآن- قابليَّ
���ات المبكرة لو�شائ���ل التوا�شل  ���ة، التراب���ط- ت�شتند اإل���ى حالة التحويل اإل���ى بيانات. في النظريَّ ال�شعبيَّ
الجتماعّي، كانت البيانات )الو�شفيَّة( غالبًا ما ُتعدُّ ناتجًا ثانوّيًا لل�شبكات عبر الإنترنت، اإنَّما مع ن�شوج 
ة نماذج اأعمالها من قدرتها على  لت اإلى �شركات بيانات عل���ى نحو اأكبر، م�شتقَّ ���ات تدريجّيًا، تحوَّ المن�شَّ
جم���ع البيان���ات واإعادة توظيفها بدًل من تقييد ن�شاط الم�شتخدم ال�شحيح )40(. لقد منح التحويل اإلى 
ة والتحليالت  ات و�شائل التوا�ش���ل الجتماعّي القدرة على تطوير تقنيات التحليالت التنّبوؤيَّ بيانات من�شَّ

المتعلِّقة بالوقت الحقيقّي.
ة، مع مجموعة متنّوعة من  ات و�شائل التوا�شل الجتماعّي، مثلها مثل و�شائل الإعالم العامَّ تتعامل من�شَّ
الأنظم���ة عبر الإنترنت للتقييم، وال�شتطالع، واإجراء م�شوح ل�شتجاب���ات الم�شتخدمين، اإنَّما فيما يتجاوز 
ات لديها القدرة على القتراع م�شّمنة في  ال�شتجاب���ات التي يتّم اإثارتها على نحو �شريح، يب���دو اأّن المن�شّ
هيكليته���ا. ي�شتخدم في�شبوك وتويتر على نحو متزايد اإمكاناتهم���ا في ا�شتخال�س الحركة الجتماعيَّة عبر 
رات على المو�شوع���ات ال�شائعة، والكلمات الرئي�ش���ة، والم�شاعر، ووجهات النظر  الإنترن���ت من اأج���ل موؤ�شِّ
ة، اأو العنا�شر التي تتّم م�شاركتها والإعجاب بها على نحو متكّرر. اإنَّ اأداة التدوين الم�شّغر في تويتر،  العامَّ
ه���ا ت�شع نف�شها كبديل  ة اأخرى، ت���رّوج لنف�شها باأنَّها غرفة �ش���دى لآراء النا�س، حّتى اإنَّ اأكث���ر م���ن اأّي من�شَّ
ل�شتطالع���ات الراأي التي ُتجرى خارج الإنترنت )47(. اإنَّ فكرة اأنَّ و�شائل التوا�شل الجتماعّي هي عبارة 
ع���ن م�شاح���ات محايدة ول تح���وي اأّي تدّخل من اأطراف اأخرى اأو تاأثير ظروف معّين���ة، ُتعدُّ افترا�شًا مهّمًا 
قات البيانات. يكمن جزء من منط���ق و�شائل التوا�شل الجتماعّي  ���اًل في العدي���د من التعريفات لتدفُّ متاأ�شّ
في التاأكيد على اأنَّ البيانات عبارة عن موارد "اأوليَّة" يتّم "توجيهها" فح�شب عبر اأوردة �شبكيَّة، ما ي�شمح 
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للباحثي���ن باإجراء "ا�شتخراج الآراء" اأو "تحليل الم�شاعر" )48-50(. ُيفتر�س اأنَّ تويتر يقي�س العواطف، 
والم�شاع���ر، اأو نقاط ال�شعف غير الر�شميَّة لأفراد "ال�شعب" في مرحلة ل يزالون فيها في طريقهم اإلى اأن 

ي�شبحوا الراأي العاّم "الر�شمّي".
�شاغ���ت لي���زا جيتمان القول الماأثور بح�شاف���ة "اإنَّ البيانات الخام هي اجتم���اع للفظين متناق�شين"، 
ة )51(. عالوة  ة بالمن�شَّ اأة بالفعل من خالل اآليَّات الجمع الخا�شَّ وهذا يعني اأنَّ البيانات تكون دائمًا متنبَّ
ة على "قيا�س" تعبيرات اأو اآراء معيَّنة فح�شب، بل ت�شاعد  على ذلك، ففي معالجة البيانات، ل تعمل المن�شَّ
ات منها تعبيرات  اأي�ش���ًا ف���ي قولبتها. عبر فتح الم�شاع���ر والآراء "العفويَّة" لنظر الجمهور، جعل���ت المن�شَّ
قة م�شبقًا، عل���ى الرغم من اأنَّ العديد من التغريدات تظهر، ف���ي اأقلِّ تقدير، غير م�شقولة.  ���ة ومن�شَّ ر�شميَّ
، يمكن تقييمها والتاأثير فيه���ا من ِقبل اأطراف ثالثة. اإنَّ الآراء والم�شاعر التي يجري التعبير عنها  وم���ن ثمَّ
ة التي  عبر تويتر ُعر�شة للتالعب اإلى حدٍّ كبير، عبر اّتباع ديناميكيَّة مماثلة لوا�شعي النظريَّات الجتماعيَّ
ة )52(. اإنَّ  ه���ا تتعلَّق بدور ا�شتطالعات الراأي في منطق و�شائ���ل الإعالم العامَّ ج���رى تحديدها م�شبقًا باأنَّ
الفك���رة المتمّثلة في قدرتك على الدخول في لوعي الأ�شخا����س اأو "تكوين الأفكار" لديهم دون التاأثير في 
عمليَّات �شنع الراأي، هي اعتقاد خطاأ اأ�شا�شًا، يعود اإلى تاأثير المراقب الكال�شيكّي، وهو مفهوم ماألوف في 

�شات )53(. اأدبيات طرائق البحث عبر التخ�شّ
اإنَّ م���ا يجعل التحويل اإلى بيانات م���ن ال�شمات الحا�شمة لمنطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي هو قدرته 
عل���ى اإ�شافة ُبع����د بيانات في الوقت الحقيقّي لمفهوم النق���ل المبا�شر/الحّي، التي يحملها منطق و�شائل 
���ة. يعالج في�شبوك، ولينك���د اإن، وعلى وج���ه الخ�شو�س تويتر، كميَّات كبي���رة من البيانات  الإع���الم العامَّ
���ة للم�شتخدمي���ن كلَّ ثانية. يكمن الج���زء الأكبر من قيمة بيانات و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي في  ال�شلوكيَّ
���ات اأنَّها ت�شتطي���ع تتبُّع التح���ّركات الآنّية ل�شلوك  عي المن�شَّ مظهره���ا "الحّي" ف���ي الوقت الحقيق���ّي: تدَّ
الم�شتخدم الفردّي، وتجميع هذه البيانات، وتحليلها، ثمَّ ترجمة النتائج اإلى معلومات قّيمة عن الأفراد اأو 
المجموعات اأو المجتم���ع قاطبة. يختلط منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي المتعّلق باكت�شاف الّتجاهات 
���ة القائمة عل���ى التحليالت الوقَت الحقيقيَّ على نح���و متزايد مع ا�شتراتيجّي���ات ال�شتطالع التي  التمثيليَّ
عي تويتر اأنَّه قد عادل  ة. في �شبيل المثال، في حالة جمهور التلفزة، يدَّ اأن�شاأها منطق و�شائل الإعالم العامَّ
قات بيانات و�شائل  تقني���ة ت�شنيفات نيل�شن لقيا�س ا�شتجاب���ات الم�شاهد التقييميَّة )54(. ُت�شتخ���دم تدفُّ
التوا�شل الجتماعّي على نحو متزايد كتحليالت للوقت الحقيقّي بغية ا�شتكمال اأو ا�شتبدال ال�شتطالعات 
ة اأو الوكالت المهنيَّة. وفي حي���ن اأنَّ التوقيت الحقيقيَّ  ���ة ال�ش���ادرة عن و�شائل الإع���الم الإخباريَّ التقليديَّ
لو�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعّي يختلف للغاية ع���ن النقل المبا�شر عبر التلف���از، اإّل اأنَّ مزيج هذين الثنين 
يحم���ل اآث���ارًا ملحوظة على نوَع���ي و�شائل الإع���الم كليهما، وكذلك عل���ى الخطاب العاّم، عل���ى نحو عام. 
عون بيانات تويت���ر في اأثناء البّث المبا�شر  فّك���ر، في �شبيل المثال، ف���ي المحّللين عبر الإنترنت الذين يتتبَّ
ة، في الوقت عين���ه، التاأثير في م�شار  ���ة، في حي���ن تحاول جماعات ال�شغ���ط الحزبيَّ للمناق�ش���ات ال�شيا�شيَّ

النقا�س عبر تويتر )56-55(.
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ة  ات عبر الإنترن���ت للتحليالت التنبوؤيَّ ���ات المن�شَّ ف���ي حين اأنَّ التحويل اإلى بيان���ات يدعم ا�شتراتيجيَّ
ة اأّي معنى تج���اري اأو عاّم اإل���ى منطق و�شائل  ���ه ل ين�شب من الناحي���ة الجوهريَّ وللوق���ت الحقيق���ّي، اإلَّ اأنَّ
دة يتيح  التوا�ش���ل الجتماعّي، بدًل م���ن ذلك، اإنَّ توظيف ه���ذه التكتيكات في �شياق���ات )موؤ�ّش�شيَّة( محدَّ
ات الو�شول اإل���ى معنى. يمكن ا�شتخدام مبداأ التحويل اإلى بيانات من اأجل  للم�شتخدمي���ن وم�شّغلي المن�شَّ
�شة. وعلى الرغم من ذلك، يمكن اأي�شًا تجميع تدّفقات  التنّبوؤ بذوق الم�شتخدم واإدراج الإعالنات المخ�شَّ
ة، مثل اأوبئة الأنفلونزا التي يتّم تتّبعها من خالل بيانات تويتر.  ة العامَّ البيانات بغية تحديد ق�شايا ال�شحَّ
ه���ة لعالج الأنفلون���زا اإلى جميع  ونتيج���ة لذل���ك، يمكن ا�شتخدام ه���ذه المعلومات لإر�ش���ال اإعالنات موجَّ
ن���ة اأو اإلى م�شتخدمي تويتر )المغّردي���ن( اأولئك عبر ا�شتخدام  م�شتخدم���ي تويت���ر في منطقة منكوبة معيَّ
دة. يمكن اأن تكون البيانات نف�شها بمنزلة مدخالت لعلماء الأوبئة للم�شاعدة في تطوير  كلمات رئي�شة محدَّ

اأنظمة الإنذار المبكر.
ة وال�شركات( حالّيًا ق���ّوة ا�شتراتيجيَّات التحويل اإلى بيانات،  ي�شه���د العديد من القطاعات )الحكوميَّ
الت���ي طّورته���ا و�شائل التوا�شل الجتماع���ّي، وتحاول دمجها ف���ي تر�شانتها م���ن الأدوات المتاحة. يمكن 
لل�شرطة اأو رجال اإنفاذ القوانين، في �شبيل المثال، ا�شتخدام بيانات الوقت الحقيقّي لأغرا�س المراقبة. 
ة  فف���ي حال���ة اأعمال ال�شغب ف���ي هارين، ا�شتخ���دم مفّت�شو ال�شرطة العدي���د من مقاطع الفيدي���و الخا�شَّ
بال�شّب���ان المتمّردين- التي و�شعها عل���ى موقع يوتيوب ال�شّباُن اأنف�ُشهم م�ش���اء اأعمال ال�شغب بغية جذب 
المزي���د من النا����س اإلى مكان الحادث- لغر�س تحديد وتقديم عدد م���ن منتهكي القانون اإلى المحكمة. 
ات مثل تويتر عل���ى اإن�شاء اأكوام من البيانات التي قد تكون وثيق���ة ال�شلة للغاية بالباحثين  تعم���ل المن�شَّ
ة اأو ال�شلوك الجماع���ّي اأو التجاهات ال�شحيَّة وا�شعة النطاق. قد  المهتّمي���ن بفهم التحّركات الجتماعيَّ
تعمد ال�شلطات اأو ال�شركات، من جانبها، اإلى تعيين قيمة اأو معنى مختلفين تمامًا للتف�شيرات الم�شحوبة 

من اأكوام البيانات هذه.
   اإنَّ �شيئًا واحدًا يتعيَّن علينا اأن ناأخذه في الح�شبان دائمًا هو حقيقة اأنَّ موّلدات البيانات عبر الإنترنت، 
ات و�شائل التوا�شل الجتماعّي مثل تويتر، اأو في�شبوك، اأو يوتيوب، اأو لينكد اإن، لي�شت قنوات  ول �شّيما من�شَّ
اتها:  ة اآليَّ ة للتحوي���ل اإلى بيانات هو احتجاب اأو طبيعيَّ محاي���دة لنقل البيانات اأبدًا. اإنَّ اأحد الجوانب المهمَّ
ة، وتاليًا ل يمكن الو�شول اإليها في الغالب للتدقيق  غالبًا ما تكون طرائق التجميع والتخ�شي�س ملكّية خا�شّ
ة اإلى البيانات نف�شها: َمن يمكنه  الع���اّم اأو الخا�ّس. عادًة ما يتّم توجيه اأ�شئلة الملكيَّة ومخاوف الخ�شو�شيَّ
ات  ع���ة؟ هل يمكن اإجبار المن�شَّ ���ة، وَمن الذي ُي�شمح له ببيع البيانات المجمَّ الو�ش���ول اإلى البيانات الخا�شَّ
ة  ة الت�شريع الذي ينّظم الممثلّية والملكيَّ ة اإلى ال�شلطات؟ اإنَّ فاعليَّ على ت�شليم بيانات الم�شتخدمين الخا�شَّ
ة الوطنيَّة هي م�شكلة متزايدة في  ف���ي الديمقراطيَّات التي تعمل في الغالب من خالل ال�شياق���ات الت�شريعيَّ

العالم حيث تعمل �شركات و�شائل التوا�شل الجتماعّي و�شركات البيانات على م�شتوى العالم.
عل���ى الّرغم م���ن اأهميَّة هذه الأ�شئلة، فاإنَّ منطق التحويل اإلى بيانات ي���وؤّدي اأي�شًا اإلى طرح اأ�شئلة اأكثر 
عمق���ًا ب�ش���اأن المعايير المتغّيرة لقت�ش���اد اجتماعّي عالمّي ي�شتن���د اإلى البيانات. عب���ر التفكير في المبداأ 
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ة اأخرى كيف يوؤّثر �شعود و�شائل التوا�شل الجتماعّي  الأ�شا����س للتحوي���ل اإلى بيانات، ي�شبح من الوا�شح مرَّ
ة  دة. كما لحظت ويندي ت�شون، فاإنَّ واجهات الوقت الحقيقّي التفاعليَّ ة الم�شتخدم بطرائ���ق معقَّ ف���ي ممثليَّ
���ة والم�شوؤوليَّة"، وفي الوق���ت نف�شه ُتمّكن  ���ن الم�شتخدمي���ن و"تدعم مفاهي���م العمل ال�شخ�شّي والحريَّ ُتمكِّ
التحويل  احتجاب عمليَّات  يثير  ات من توجيه اأن�شطة الم�شتخدمين وا�شتغاللها ")57(، �س، 74".  المنصَّ
اإل���ى بيان���ات ت�ش���اوؤلت حول العالق���ة الفعليَّة بين البيان���ات والم�شتخدمي���ن: هل تدّفقات بيان���ات )الوقت 
ة، اأو اأنَّها نتيجة للمراقب���ة والتوجيه اللذين تمَّ التالعب  الحقيق���ّي( تعك�س بالفع���ل الأن�شطة الحّية الحقيقيَّ
قات بيانات الوقت الحقيقّي اأقّل عّنا،  بهم���ا؟ ح�ش���ب تعبير لويز اأموري ")58(، �س، 24"، قد تق���ول تدفُّ

ا يمكن ا�شتنتاجه حول من قد نكونه". والمزيد "عمَّ
ة والترابط فاإنَّ لمبداأ التحوي����ل اإلى بيانات اآثارًا عميقة في  ����ة البرمجة وال�شعبيَّ اإل����ى جانب عنا�شر قابليَّ
ة وتحليالت الوقت الحقيقّي اأداتين جديدتين في الن�شال  ت�شكيل الحركة الجتماعيَّة. تعّد التحليالت التنّبوؤيَّ
ة( على ح�شاب قيم اأخرى. يتعيَّن علينا اأن  ة اأو خا�شَّ ة اأو عامَّ ة لقي����م معيَّنة )موؤ�ش�شيَّ م����ن اأجل اإعطاء الأولويَّ
����ات و�شائل التوا�شل  ف داخل حدود من�شَّ ه����ا تتك�شَّ دة، لي�س فقط لأنَّ ����ات المعقَّ نح����اول فه����م هذه الديناميكيَّ
ة  الجتماع����ّي المنا�شب����ة، اإنَّما في مواجهاتها مع المناط����ق المختلفة التي ت�شيطر عل����ى ال�شياقات الموؤ�ش�شيَّ
الأُخر. من الأهميَّة بمكان تطوير اأنموذج نظرّي ي�شاعد في فهم كيفيَّة عمل جميع العنا�شر على نحو مترابط 
ف����ي اإن�شاء ن�شي����ج متما�شك، وي�شاعد اأي�شًا في تف�شير كيفيَّة اختالط منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي هذا 
ات- هو  مع المنطق الموؤ�ش�شّي )خارج الإنترنت(. اإنَّ �شيف التمكين ذا الحّدين- لدى الم�شتخدمين والمن�شَّ

مجاز لغوّي متكّرر في المنطق الجتماعّي- التقنّي الآخذ في التطّور لو�شائل التوا�شل الجتماعّي.

ة 4. منطق و�سائل التوا�سل الجتماعّي واإعادة تعريف القيمة العامَّ

ة، الترابط، والتحويل  ة البرمجة، ال�شعبيَّ    اإنَّ العنا�شر الأربعة لمنطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي- قابليَّ
ات و�شائل  ���ة، ومن�شَّ ���دة لو�شائل الإعالم العامَّ ة قي���ام ديناميكيَّة معقَّ اإل���ى بيان���ات- محوريَّة في فهم كيفيَّ
ة التي تحدث خارج الإنترنت، بدور الو�شيط في مجتمع مرتبط  ���ات الموؤ�ّش�شيَّ التوا�ش���ل الجتماعّي، والعمليَّ
بال�شبكة. على مدى ال�شنوات الما�شية، ت�شلَّل منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي تدريجّيًا اإلى منطق و�شائل 
�شه اأو ا�شتبدل اأجزاء منه في اأحيان اأَُخر. من  ���ة، وعمل على تح�شينه في بع�س الأحيان، وقوَّ الإع���الم العامَّ
�شات اإلى منطق و�شائل التوا�شل )الجتماعّي( بو�شفه قّوة تحويل،  خ���الل تحويل تركيزنا بعي���دًا عن الموؤ�شَّ
اأردن���ا تحدي���د المبادئ الرئي�شة الدافعة للتفاعل الجتماعّي في نظام التبّي���وؤ مرتبط بال�شبكة وم�شتند اإلى 
البيانات. عبر التركيز على الآليَّات وال�شتراتيجيَّات العاملة في منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي، حاولنا 
ة يتّم فيها اإعادة ت�شكيل الممار�شات الجتماعيَّة بعمق )17(.  التنظي���ر لمجموعة جديدة من عالقات القوَّ
اأثرن���ا اأ�شئلة على غرار: كيف يعم���ل منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي على تعدي���ل اأو تعزيز منطق و�شائل 
ة الحالّي؟ وكيف يجري ت�شدير منطق و�شائل الإعالم الجديد هذا خارج حدود مجال و�شائل  الإعالم العامَّ

الإعالم )الجتماعّية اأو العاّمة(؟
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���ات وال�شتراتيجيَّات التي يقوم عليها منطق و�شائل     ق���د يكون من ال�شهل ن�شبّيًا تحديد المبادئ والآليَّ
ات التي  دة بي���ن المن�شَّ التوا�ش���ل الجتماعّي، غي���ر اأنَّه من الأكثر �شعوبة بكثي���ر تحديد الّت�شالت المعقَّ
ة التي  كها، والهياكل القت�شاديَّ ع هذا المنطق: الم�شتخدمون الذين ي�شتخدمونها، والتقنيات التي تحرِّ ت���وزِّ
ها. اإذا عدن���ا اإلى مثال "اأعمال ال�شغب الناتجة عن الفي�شبوك"  ة التي ت�شمُّ �شاتيَّ تدعمه���ا، والهيئات الموؤ�شَّ
ف���ي هارين، التي ا�شُت�شهد بها في بداية هذا المقال، فق���د رف�شنا تحديد ممثل معيَّن باأنَّه الجاني الرئي�س 
عة. اإنَّ ما فعلناه بدًل من ذلك هو "اإعادة ترتيب المجتمع"، وهنا ن�شتخدم  في �شل�شلة الأحداث غير المتوقَّ
م�شطلح���ات برون���و لتور، من خ���الل تفكيك المنطق الذي حدث���ت وفقه هذه الأحداث، لي����س للعثور على 
ة، بل بغية معرفة المزي���د عن الآليَّات والمبادئ المنخرطة في ت�شكيل مثل هذه  الممث���ل الم�شوؤول اأو الق�شيَّ
الأح���داث )59(. لتب�شيط الأم���ور: ماذا يحدث عندما يلتق���ي منطق و�شائل التوا�ش���ل الجتماعّي بمنطق 
�شة في المجتمع  ات التوا�ش���ل الجتماعّي المنا�شبة؟ ل يمك���ن لأّي موؤ�شَّ موؤ�ّش�شات���ّي اآخ���ر خارج �شياق من�شَّ
ط في الثقاف���ة الإعالميَّة عينها: كّل  المعا�ش���ر اأن ت�شي���ح بنظرها بعيدًا عن ه���ذا المنطق لأنَّ الجميع متورِّ
اأ من هذا التحّول الذي يتّم فيه الت�شلُّل اإلى المجتمع من ِقبل منطق مجّدد  �شة رئي�شة هي جزء ل يتجزَّ موؤ�شَّ

لو�شائل الإعالم.
عل���ى مدى ال�شنوات القليلة الما�شي���ة، كان ُينَظر اأحيانًا خطاأً اإلى و�شائ���ل التوا�شل الجتماعّي باأنَّها 
اأدوات جاهزة لال�شتخ���دام للمواطنين ومثيري ال�شغب وال�شحافيين والنا�شطين من اأجل اإحداث تغيير 
اجتماعّي، �شواء كان ذلك ا�شطرابًا مدنّيًا، كما هي الحال في هارين، اأم انتفا�شات اجتماعيَّة، مثل تلك 
فت على نحو عر�شّي با�شم "ثورات تويتر". اإنَّ �شفات مثل  نِّ التي حدثت في تون�س وم�شر عام 2011، و�شُ
ة،  ه���ذه تك�شف افترا�شات ُم�شلِّلة حول دور و�شائل التوا�ش���ل الجتماعّي وعالقتها بو�شائل الإعالم العامَّ
�شات الجتماعيَّة )60-61(. ُين�ش���ب اإلى في�شبوك، ويوتيوب، وتويتر، في مجال  والم�شتخدمي���ن، والموؤ�شَّ
الن�شاط الجتماعّي، تاأثير بالغ الأهميَّة في عمليَّات تعبئة المتابعين. كما ناق�شنا في هذه المقالة، ل يمكن 
ل اللوم بمفردها على تحويل العمليَّات  ات و�شائل التوا�شل الجتماعّي اأن تاأخذ الف�شل ول اأن تتحمَّ لمن�شَّ
ة في ال�شتينّيات وال�شبعينّيات، التي  ���ة اأو على تغيير الأحداث. فعلى غرار و�شائل الإعالم العامَّ الجتماعيَّ
ح اأن ُينظر  رة رئي�شة في اإعادة ت�شكيل النظام الجتماعّي، فاإنَّ من المرجَّ كان ُينظ���ر اإليها باأنَّها قوى موؤثِّ
اإل���ى و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعّي في العقود الأولى م���ن الألفيَّة الجديدة باأنَّها ق���وى جامحة جديدة في 

تحّول عالمّي.
ن����ا ل نن����وي اأن ن�شيد بنجاحات و�شائ����ل الإعالم ه����ذه، ول اأن نتظاهر �شّد تاأثيراته����ا الخبيثة، اإنَّ  اإنَّ
اله����دف يتمّثل في تحليل اآليَّات و�شائل التوا�شل الجتماع����ّي على نحو منهجّي بو�شفها م�شادر للتحوُّل. 
ة  ����ات الجتماعيَّ ة، والمن�شَّ ي�شع����ب النظر اإل����ى درا�شة منطق و�شائ����ل الإعالم، وو�شائل الإع����الم العامَّ
م في المعلومات وعمليَّات الت�شال. نظرًا لأنَّ و�شائل  بو�شفه����ا قوًى منف�شل����ة عندما يتعّلق الأمر بالتحكُّ
�شات الأَُخر  ة قد بداأت للتّو في الت�شارع مع هذا المنطق الجديد، تدرك الموؤ�شَّ ����ة التقليديَّ الإع����الم العامَّ
ه����ا ت����كاد ل ت�شتطيع الهروب م����ن حتميَّة منطق و�شائ����ل التوا�شل الجتماع����ّي. ل يقت�شر الأمر  اأي�ش����ًا اأنَّ
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����ذة للقانون، والنا�شطين، بل جميع اأنواع الجه����ات الفاعلة- في التعليم،  عل����ى ال�شرطة، والجهات المنفِّ
ة البرمجة،  ����ة المتمّثلة في قابليَّ وال�شيا�ش����ة، والفنون، والترفي����ه، وما اإلى ذلك- تجابه الأدوات الأ�شا�شيَّ
����ة، والترابط، والتحويل اإلى بيانات. يجب اأن ت�شاعد عنا�شر منطق و�شائل التوا�شل الجتماعّي  وال�شعبيَّ
دناه����ا في هذا الف�شل في فهم طبيع����ة عمليَّات الت�شال والمعلومات ف����ي الظروف المرتبطة  الت����ي حدَّ
����ة. من خالل تقدي����م ا�شتك�شاف منهج����ّي للمنطق الذي يحاف����ظ على هذه  بال�شبك����ة للحي����اة الجتماعيَّ
دة من خالل  ة، ناأمل في اإلهام الباحثين الآخرين للنظر في درا�شات- حالة محدَّ ����ة الفو�شويَّ الديناميكيَّ

هذا المن�شور التحليلّي والتحقيق بعين ناقدة في الروابط التي ا�شتخل�شناها. ◘
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بل��دي م�سقط راأ�س��ي ل ُين�سى! موطني اله��ادئ الخالب! هنا خط��وُت خطواتي الأولى في 
الحياة، وفي الأدب، وتج��اه النا�س. هنا اكت�سفت اأول اأ�سرار الطفولة، هنا عانيت الألم الحاّر 
الأّول، وع�ست اأفراحي الأولى وهواياتي. عنها، ذكرياتي الأكثر حيوية وح�سا�سّية. اإلى هنا، 
ت�سحبني الطريق، اأينما كنت. هنا واليوم، هي ينبوع ل ين�سب من الُقوة، والطاقة، والإلهام، 

والنور، واللطف، والإخال�س، والجمال، الذي من دونه ي�ستحيل اأن تعي�س حقًا.

فق��داُن الوطِن ال�سغير، و�سلة الدم به، فقدان اأ�سولك وج��ذورك، وتلك النقاوة والطاقة 
الحيوي��ة، الت��ي يملوؤنا بها الوط��ن ال�سغير، والنا�س الذي��ن عا�سوا فيه ورّبون��ا، هو اأحد اأكثر 
الخ�سائر اإيالمًا لل�سخ�س. لذلك، اأريد اأن اأغرق مرارًا وتكرارًا في نور الطفولة التي ل تن�سى، 
واأنحني للقرية الجميلة، وللمناظر الطبيعية الرائعة والغالية، واأروي ظماأ روحي بجمالها الذي 

ل ي�سمحّل.

اأنحني لقريتي

تاأليف: ميخائيل بوزدنياكوف
•ترجمة: د.ثائر زين الدين
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كاتب ق�سة و�ساعر، رئي�س فرع اتحاد كتاب بي�رو�سيا ) رو�سيا البي�ساء( .

�ساعر ومرتجم عربي �سوري. •
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اإّن الزاوية الذهبية لطفولتي، والأرجوحات الزرق لأحالمي واآمالي وتطلعاتي –هي قريتي 
ال�سغيرة زابروديا، في منطقة بيخوف، وتلك الأماكن التي مالأ فيها كل �سيء الروَح بمجموعة 
متنوعة من الألوان، والظالل، والأ�سوات، والتوجهات، وغمرتها بالحكمة وال�سحر والقلق 
والتج��ارب. وتلك الم�سارات والطرق الت��ي عبرتها حافي القدمي��ن اآلف المرات، ودخلُت 
بعده��ا الحياة الم�ستقل��ة ال�سعبة، لكن المثي��رة لالهتمام كثيرًا. وه��وؤلء القرويون العاديون، 
المجته��دون، وال�سب��ورون، والطيبون، وفي المقام الأّول -وال��داي، اللذان اأخذت عنهما 
ال�سدق، والمثابرة، وقوة الإرادة، والتعط�س اإلى المعرفة، ونفاذ الب�سيرة، والإيمان بالخير 

والعدالة، والعمل الجاد، واحترام العمال، وحب الوطن...

كان��ت عزيزت��ي زبروديا ُتعد اثنين وثالثون فن��اًء، وبيتًا ريفّيًا، ومبن��ى، ُمغّطاة بم�ساحاٍت 
خ�سراء كثيفة من الحدائق والأزقة. وُتذّكر القرية من جهِة الطريق ال�سريع اإلى بيخوف، بواحة 
مذهل��ة على تلة �سغي��رة، ت�سحر كّل من ينظر اإليه��ا بمنظر طبيعي حقيقي للجن��ة. كانت اأ�سجار 
الك��رز في الربيع تن�سكب في غيوم عطرة هنا، وقد تدّفق الليلُك نوافيَر متعددة الألوان، وبدا اأن 
الحدائ��ق تتنف�س حتى ال�سماء برائحة عطرة �سميكة، وتلّف القرية ببيا�س َمهيب. وتاألقت الزهور 
جت تحت النوافذ، بلطٍف واإلهام: نباتات الأ�ساليا، والفاوانيا، والأقحوان،  ف��ي ال�سيف، وتوهَّ
والأذري��ون الطبي، والزيني��ا... يرّن الهواء الحل��و كاأّنه يغمغم، ويطّن النح��ل، عازفًا على 
اآلف الأوتاِر من الخيوط الحّية، ُمنطلقًا من خاليا النحل اإلى الزيزفون الع�سلي الطويل، وعائدًا 
بالتجاه المعاك�س. ويتمايل الجاودار، حول القرية، ناثرًا موجات من الزمرد، ويزرّق الكتان 
ذو العي��ون ال�سماوّية، وتنفجر البطاطا، ويزهر ال�سيف الن��ادر في الحقول )الحنطة ال�سوداء(. 
وتجذبك المروج الحريرية خلف الحدائق ب�سجادها الفريد، ويدعوك نهر غريزا بمياهه العالجّية 
والروائ��ح الم�سك��رة الجريدين والناردين... وغالب��ًا ما ُيخّيل اإليَك اأنَّ العال��م في هذا الفي�سان 
�س، وُتفرُح،  الغني بالألوان المائية والمو�سيقا المبهجة، حكاية خرافّية �سحرّية ل نهاية لها، ُتحمِّ
وُتوِقظ روَح الطفولة الرائعة، وتغر�س فيها اإلى الأبد التعاطَف، والحما�َس، والحنان، والحّب.

عا�س في القرب اأنا�ٌس ب�سطاء، وعاملون، ومخل�سون، ومهتمون، وطيبون، وهم الذين 
اأ�سميه��م اليوم القدي�سين. وقبل اأولئَك جميعًا، من ل ُيمك��ن ن�سيانهم، الغاليان اأبي واأُّمي. كان 
الأب بافل كوزمي�س معروف��ًا ومحترمًا لي�س في المنطقة فح�سب، بل بعيدًا عن اأماكننا الأ�سلية 
اأي�س��ًا. كان كادحًا من الكادحين، ُيتقن حرف��ًا كثيرة، �سخ�سًا حكيمًا ومتعاطفًا مع النا�س. كاَن 
اخت�سا�س��يَّ غابات وب�ستانّيًا، �سانَع براميل ونج��ارًا، ُمزارعًا ومتنبئًا بتقّلبات الطق�س، حدادًا 
اًء، مربي نحل و�سّي��ادًا... اأحبَّ القراءة والغناء... كان يعرف كيف  وخياط��ًا، حائكًا وحذَّ

يفعل اأ�سياَء كثيرة وعلَّمنا اأن نعي�س بعملنا وعقلنا.



265العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

احتفلنا في اأ�سرتنا بكثيٍر من الأعياد بطريقة ممتعة، واحُترمت التقاليد ال�سعبية. كان اأبي موؤمنًا، 
زار في اأيام الأعياد الكبيرة، وفي الأيام المقد�سة، الكني�سة في قرية موكروي اأو بيخوفا. لقد َدّمَر 
دون، وُحّولت اإلى مخزن حبوب.  الكني�سَة الأقرَب اإلينا في قرية غلوخا المجاورة ملحدون ُمت�سدِّ
فوا البيت  بالطب��ع، لم يعمل اأهلنا في اأثناء العطالت واأيام الأحد. ُرّتبت الفناءات وال�سارع، وَنظَّ
الريف��ي وا�ستحّموا في الحمام. تميز عيد الف�سح بطقو�س��ه واحتفالته الخا�سة. اأيقظونا في وقت 
مبك��ر. فاحت في الغرف الروائح ال�سهية للكعك والحلويات، والأطباق المتنوعة والأطعمة غير 
العادي��ة، والحتفالية الحقيقّي��ة. واغت�سلنا بالماء البارد مبا�سرة من الدل��و، الذي احمّر في قاِعها 
ر البي�س الأحمر المقّد�س. في ذلَك الوقت يكون الأب قد زار الكني�سة. كنا نرتدي الأف�سل  وتك�سَّ
والأنظ��ف من مالب�سنا. الآن اأتذكر ن�سارة تلك المالب�س الحقلّية- ال�سباحية النظيفة. اأبي ُي�سّلي 
اأم��ام الأيقونة، وير�سم اإ�سارة ال�سليب، معطيًا هذا العيد غمو�سًا واأهميًة خا�سين. كان اأبي اأول 
جُّ المائدُة بعد ال�سيام  من يجل�س اإلى المائدة، تليه والدتي ثمَّ الأطفال ح�سب ت�سل�سِل اأعمارهم. َت�سُ
ِع اأطباق الفالحين وغناها. ويبدو اأن ل طعَم اأف�سل ول يمكن اأن يكوَن ما هو األذ! كان  فرحًا بتنوِّ
َة ما هو متعّلق ب�سواه. كالعادة، حدد الأب الإيقاع؛ وجلبت اأمي  لتناوِل الطعاِم ترتيٌب خا�س: وثمَّ
ُع والدتي  والأخ��وات الأكبر �سنًا الأطباق. بعد الإفطار ال��ذي كان ي�ستمر �ساعًة في الأقل، توزِّ
بي���سَ عيد الف�سح. ونخرُج اإلى ال�سارع. ال�سبيان يم�س��وَن اإلى ال�سبيان والبنات اإلى البنات. 
ابينا: »الآباء«  نم�س��ي مجموعاٍت ف��ي القرية. وما كّنا نن�سى زيارَة )فيما اإذا كانوا ف��ي قريتنا( عرَّ
و»الأّمه��ات«، كما كّنا ن�سميهم في كل مرة. لعبنا »لعبة �سرب البي�س« من اأجل الح�سول على 

البي�س )وكان يفوز من كانت بي�سُة عيِد الف�سح التي يحملها اأق�سى(، ا�ستمتعنا، ومرحنا.

لم يجبرنا الأب على ال�سالة، فقد احترم المدر�سة والدولة، لكّنه عّلمنا وتعّلم المعمودية في 
ال�سالة. رّبما من الجيد اأّنه ما اأ�سرَّ على ذلك في زمننا الإلحادي. لقد رّبى فينا بمثاله، احتراَم 
�سات، والإلهي، والعمل لخدمة الخير والعدالة والحق. لم  الإيمان، والكني�سِة، واحتراَم المقدَّ
ينته��ك هو نف�سه الو�سايا المقد�سة، وحاول األ يخطئ، وقد اأثر ذلك فينا على نحو غير مبا�سر. 
تده�سن��ي غالبًا، وبالمعنى الإيجابي للكلمة فكرُة: ما ه��و جوهُر فل�سفة والدي الدنيوّية -القوية، 
ال�سّفافة، الموؤكدة للحياة... وُيقلُقني: كم دّمر واأَفقد  المجتمَع والم�سوؤولون وال�سيا�سيون، ما ُيعدُّ 
ُل قيمنا الأبدّية والروحّية،  رابطًا روحانّيًا قوّيًا، ما يوّحد النا�َس، ويقّويهم، ويرفعهم، وما ُيمثِّ
فخرن��ا وقوتنا ال�سالفّية... وكم ه��و جّيد اأّن ال�سلطة العليا اأ�سبحت تفهم في ال�سنوات الأخيرة، 

وتدعم كل ما هو ثابٌت وممّيز واأ�سا�س في �سعبنا.

انتق��ل اإليَّ اأي�سًا ح��بُّ الأدب وال�سعر واللغة من والدي. ولي�س اإل��يَّ فقط؛ فقد تخرجت اأُختي 
رًا اأدبّيًا لعقود،  الكبرى اآّنا اأي�سًا في كلّية عل��وم اللغة بجامعة بيالرو�سيا الحكومية، وعملت محرِّ
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وتخرج��ت الأخت ال�سغرى مارينا في ق�سم المكتبات في معه��د مين�سك للثقافة، وعملت ل�سنوات 
ع��دة في مكتب��ات موغيليف. كما كت��ب �سقيقي الأ�سغ��ر بافل ال�سع��َر، لكن الم��وت الماأ�ساوي 
المبك��ر لم ي�سمح له بفت��ح اأجنحته الإبداعية. واأحب��ت اأختي فالنتينا ال�سع��َر الرتجالي والنكات. 
اأب��ي، ولده�ست��ي ال�سعيدة، كان يحفُظ كثيرًا م��ن الق�سائِد والأغاني. لقد اأنه��ى ال�سفوف الثالثَة 
للمدر�س��ة القي�سرية، لكنه حفظ في مرحلة الطفولة �سعرًا لنيكرا�سوف، وكولت�سوف، ونيكيتين، 
َد تلَك الأ�سعار ف��ي الثمانين من عمره كما لو  وتيوت�سي��ف، وبو�سكين، وفي��ت، وكول�س، وَردَّ
اأن��ه حفظها بالأم�س فح�سب. كان والدي عا�سقًا كبي��رًا للكلمة الفنّية، واأحّب تنظيم قراءاِت ال�سعِر 
وحف��الت الأغاني في المنزل، ول�سيما في ليلة راأ�س ال�سنة، اأمام �سجرة عيد الميالد. كنا ن�ستعد 
جميعًا بحما�س كبير لذلك، ووقَف كلٌّ منا بدورِه على كر�سي وقراأَ ما حفظه، وت�سّلَم هديته الحلوة 
ل��ة. اأنا ل اأع��رف حتى من ا�ستمتع اأكثَر من الآخر، نحن اأم اأبي؟ ربما، هو، لأن اأفراحنا  المف�سّ
عت في روحه. وعلى نح��و عام، لقت الدرا�سة، والكت��ب، والإبداع والرغبة في  جميع��ًا تجمَّ
ر اأحد التفا�سيل  الح�سول على تعليم جيد دعمًا �ساماًل من الأبوين. وما اأزال ل اأ�ستطيُع اإل اأن اأتذكَّ
التي لن اأن�ساها حتى اللحظاِت الأخيرة من حياتي، لما كانت والدتنا على فرا�س الموت، هّداأتنا، 
نح��ن اأطفالها، وطلبت اإلينا اأّل نبكي، واأّل نح��زن، واأّكدت ب�سعور اإخال�س عميق و�سكر: »لقد 
كن��ُت �سعيدة مع والدكم... «، اليوم اأ�ستطيع اأن اأهم�س حتى اإلى ال�سماوات: »�سكرًا لك، اأمي، 

كونك اأخبرتنا بذلك. في كلماتك، وفي اعترافك -قوة عظمى، ومثال عظيم... «.

الأولوي��ة لأبناء بلدتي، والأم��ُر المقد�س لديهم هو الهتمام بخبزه��م اليومي، وعملهم في 
هم  الأر���س على مدار ال�ساعة، �سواء كان ذلك ف��ي المنزل اأو في ال�سوفخوز. زد على ذلك اأنَّ
تعاملوا مع ال�سوفخوز بم�سوؤولية كاملة، وعّدوه ملكًا لهم. لقد عملوا على نحو جميل، وبفرح، 
وكثيرًا وباإ�سرار. فهم��وا: اإنَّ من الكبائر المرفو�سِة الإ�ساءة اإلى الأر�س، فالأر�س ُتطعم، 
وت�ستجيب بامتنان و�س��دق، ويجب اأن نردَّ لها حبَّها وكرمها. كان الأمر �سعبًا على الأرامل 

بمفردهن، لكن النا�س مّدوا يد الم�ساعدة اأحدهم اإلى الآخر.

    وكم كان اأبناُء قريتي بارعين في تنظيم الأفراح، وال�ستمتاع بعطلهم، واإقامة الأعرا�س، 
وحف��الت التعميد، والحتف��ال بالذكريات اليوبيلّي��ة!... وكم هو جمي��ل رق�سهم، وغناوؤهم 
الأغان��ي ال�سعبية، وحفاظهم على العادات ال�سعبي��ة القديمة! وكم كان والدنا محّر�سًا حيوّيًا في 
الرق�س وبارعًا فيه!... وها اأنذا اأعوُد باأفكاري اإلى الطفولة واأرى بو�سوح: �سارُب الإيقاع 
يبّط��ئ اإيقاع رق�سة البولكا)1(، مبتاًل بالعرق، فقد طال زم��ن الرق�سة، تغادر الثنائية الحلبة، 

(  البول���كا )بالت�شيكي���ة:Polka( رق�شة اأ�شلها من بوهيميا. اأطلقت في ب���ادئ الأمر على رق�شة بوهيمية ريفية كانت متداولة في القرى   1
وفي المنتديات ال�شعبية. وفي عام 1840 اأخذت البولكا طريقها نحو الم�شرح، وانت�شرت في �شالونات النبالء والأ�شراف. تتميز البولكا 

ب�شرعتها وحيوتها، وطابعها المرح. )م.(.
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ويبقى اأبي وحيدًا، وهو الذي بّدل خالل هذه الفترة اأكثر من راق�سة- ما من واحدة ا�ستطاعت 
تحّم��ل اندفاعه، وحما�ست��ه. اأو هذه ال�سورة: تعزف المو�سيقا، ويق��ف الجميع خلَف المائدة، 
وياأخذون باأي��ادي بع�سهم بع�سًا، واأبي في المقدمة يقود تيارًا ب�سرّيًا حيوّيًا من الغرفة الف�سيحة 
اإل��ى غرفة اأخرى في رق�سة �سريعة وغريبة، ومن هن��اك، اإلى ال�سرفة الأر�سية، ومنها اإلى 
الفن��اء، ثم العودة اإل��ى الكوخ. يتدفق تيار حيوي يناور، ويتل��ّوى، لكن ل اأحد يتخلى عن يد 
ُد من فوِق �سطِح فرٍن  الآخر... �سحك بهي��ج، هتافات، وتعجب –واأ�سعُة عيوننا الطفلّية تتوقَّ

عال، حيث يمكن مراقبة م�سار الحتفال...

والمده�س اأنهم �سربوا القليل من الفودكا، وما كان يعجبهم الأ�سخا�س المخمورون، وما دعوهم 
اإل��ى منا�سباتهم الخا�سة. نعم، وف��ي الأ�سل لم يكن اأحد في قريتنا يبالُغ ف��ي احت�ساِء ال�سراب، في 
الوق��ت الذي »اغتنت« فيه الآن كثيٌر من الق��رى باأ�سدقاء »الثعبان الأخ�سر )2(«، وهو ما ي�سعب 

على اأّي �سخ�س ت�سديقه.

ُه وبلَده. ه��ذه هي م�سادر،  يقا���س عمق روح الإن�س��ان، بحّبه اأر�َس وطن��ه والعمَل واأمَّ
وينابيع الروحانية، وقّوة الإن�سان.

اأّمي العزيزة، الدوؤوب، والطّيبة، وال�سبور! ماريا يفدوكيموفنا )ا�سم اأ�سرتها قبل الزواج: 
زيكوف��ا، وفي ال��زواج الأول: اإيفانيت�سكايا(، ك��م كان عليها اأن تتحم��ل وت�سبر وتعاني! من 
العم��ل ال�ساق منذ الطفولة حت��ى اأهوال الحرب. وهل من ال�سهل اأن تلَد ثمانية اأطفال وتربيهم؟ 
ك��م كان لديه��ا من الدفء الروحي كي تتزّوج  اأبًا لثالثة اأطف��ال ُتركوا من دون اأم؟! لكن هل 
كان الأمر �سهاًل عليها )لي�س في ال�سنة الرابعة، بل في اليوم الرابع بعد الولدة( اأن تم�سي اإلى 
الحقل لح�ساد الجاودار بالمنجل؟! و-اأّي �سجاعة- تحلَّت بها كي تحمي نف�سها وابنين �سغيرين 

في نار الحرب! نعم، واأن ت�ساعد المقاومة الم�سّلحة اأي�سًا...

ا�ست�سهد الزوج الأول في الجبهة. وتزّوجت بعد الحرب رجاًل اأرمل لديه ثالثة اأطفال. ثمَّ 
لة حديثًا خم�سة اأطفال؛ ومن ثم منحا الحياة ل�ستٍة اآخرين، كان  ت الأ�سرة الم�سكَّ �سرع��ان ما �سمَّ

ترتيبي الرابع بينهم.

غزل��ت ون�سج��ت، وخّيطت وحاك��ت، طبخت واعتن��ت بالحيوانات والطي��ور المنزلية، 
وتمكنت من العمل في حديقة المنزل وفي حقل ال�سوفخوز. يا للعجب عندما تراقبها وهي جال�سة 
اإلى نول الن�سيج، تعيد من الزم��ن القديم اإلى �سعادتنا الزخرفة الوطنية الجميلة، ونور ودفء 

(  الثعبان الأخ�شر- فيلم كرتوني �شوفييتي لالأطفال، حاّد ال�شخرية، اأنتجه فالديمير بولكوفنيكوف عام 1962، يتناوُل مخاطر الإدمان   2
على الكحول وت�شنيعِه منزلّيًا. )م.(.
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الأي��دي المجتهدة وقلوب الأ�سالف البعيدين، الذين اخترعوا ونقلوا مهارة مذهلة من جيل اإلى 
جيل.

وك��م كان موؤلم��ًا لي في اأثناء اإجازتي اأن اأ�ستيقظ لياًل على اأنين اأمي؛ كاَنت اأطراُفها المرَهقة 
توؤلُمه��ا... لكن كم كان لطيفًا، ومريح��ًا، ودافئًا، وحميمّيًا، اأن تجل���س والدتي، العزيزة، 
الحكيمة-الهادئ��ة، والمهتّم��ة- اللطيف��ة، اإلى جانبنا! وتم�س��ي تحكي لنا الأ�ساطي��ر المثيرة، 
والمغام��رات الحياة، والذكري��ات الموؤّثرة فتفتننا... وها هي ذي الي��وم موجودة اإلى جانبنا 
واإن كان��ت غي��ر مرئّية... اإّنها لديَّ لم تمت. واأنا في كل ح��ال لم اأرها ميتة، كنت في رحلة 
عم��ل بعيدة، ولما و�سلت، احت�سنت تل��ًة ترابّيًة �سغيرًة نهدت من الأر���سِ حديثًا... ربما 

ُر اأمي حّيًة طوال الوقت... لذلك اأتذكَّ

على الرغم من اأنني ولدُت في الخم�سينيات من القرن الما�سي؛ في �سنوات ما بعد الحرب، 
اإل اأّن الح��رب ترك��ت ب�سماتها على وجهات نظ��ري وروؤاي فيما يتعل��ق بالعالم. لقد تحدث 
والدي كثيرًا عن م�ساركته في تحرير بيالرو�سيا الغربية عام 1939، وفي الحروب ال�سوفييتية- 
ر بنف�سها في حي��اِة اأرامل القريِة ال�سعبة،  الفنلندي��ة والحرب الوطنية العظمى... الحرب تذكِّ
وذكري��ات اأبناء منطقتي القرويين، فقد اأحرقت قلوب الأطف��ال الح�سا�سة، بالخ�سائر وباأهوال 
تلك ال�سنوات الُمحرقة، وبالكت�سافات الخطرة في الغابة، واأحيانًا بانفجارات القذائف والألغام 
الت��ي خلفتها الحرب، بالمراهقين الف�سوليين. �سدمني في اأعماق روحي عنُف الغزاة الفا�سيين 
الوح�سي �سد المدنيين ف��ي قرية �ستودينكا المجاورة. قاَد الوحو�س اإلى حظيرٍة 442 اإن�سانًا من 
كب��ار ال�سن والن�ساء والأطف��ال واأحرقوهم اأحياًء... كنت دائم��ًا اأزوُر، وما اأزال اأفعل الآن 
عندم��ا ي�سمح الوقت لي، الن�سَب التذكاريَّ لأولئ��َك ال�سحايا الأبرياء، واأبكي ب�سمٍت، 
هم من  ول اأ�ستطي��ع اأن اأفهم واأ�سّدق مثل تل��ك الوح�سية الحيوانّية لدى اأولئ��َك الأعداء، مع اأنَّ
م��وا للعالم كثيرًا من ال�سع��راء والفناني��ن والملحنين والعلماء  ممثل��ي الجن���س الب�سري، وقد قدَّ

العباقرة...

يعي�س في روحي من��ذ الطفولة المبكرة اأنموَذج رجوليٌّ لطياٍر، اأ�سبَح فيما بعد قائدًا �سجاعًا 
لمجموع��ة ا�ستطالٍع ف��ي المقاوم��ة الم�سّلحة )الأن�س��ار(، اإّنه خال��ي فا�سيل��ي يفدوكيموفيت�س 
مة واأُ�سقطْت طائرُته. تمّكن من الو�سول اإلى قريته  زيك��وف. ق�سف قوافل قواِت العدو الُمتقدِّ
يامن��وي في منطقة بيخوف، والتح��ق بف�سيل للمقاومة، وقاد ال�ستط��الع هناك. ا�سُت�سهد في 
ثوا عن بطولته اأ�ساطيَر باأكملها... وقع  معرك��ة مع التاأديبيين في قرية لب�سا عام 1943. حدَّ
ذات م��ّرة في اأيدي رجال ال�سرطة، لكنه فّكر في خطة ماكرة وجريئة للتخّل�ِس منهم. هرَب، 
تاركًا عديدًا من جثث اأتباع الفا�سية اإلى جانب الحمام، الذي اأُغلَق موؤقتًا حتى و�سول الألمان.
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تعي���س في قلبي انطباع��ات وذكريات ل ُتن�سى عن عمي دافيد، الذي ل��م َيعْد من الحرب. لما 
�سارك��ت قب��ل ب�سع �سنوات في الجتماع المو�ّسع لتحاد كتاب رو�سي��ا في كور�سك، اأخذونا اإلى 
متحف في قو�س كور�سك. دخلنا المعبد، الذي ُكتَب على جدراِنه كثيٌر من اأ�سماء الذيَن �سقطوا في 
�ساح��ة المعركة بحروف ذهبي��ة. اأح�سيُت اأكثَر من اأربعيَن �سخ�سًا م��ن اأ�سرة بوزدنياكوف...  
بينهم -د. ك. بوزدنياكوف. من يدري، ربما هذا عمي دافيد كوزميت�س. �سدمتني هذه الم�سادفة 
حقًا. تحدثت في اأحد المهرجانات الأدبية في منطقة كور�سك، واأخبرت الجمهور والكتاب بذلك. 
كان الجميع مبتهجين بكالمي... لم اأر خاًل اآخر، با�سم بيتر يفدوكيموفيت�س زيكوف )اإلى جانب 
والدتي(. ا�سُت�سهد في مكان ما في منطقة بين�سك. وابن عم اأبي ميخائيل �سيلوفيت�س بوزدنياكوف، 
التح��ق بالجبهة جندّيًا عادّيًا، وع��اد ُمالزمًا اأّوًل، مع كثيٍر من الأو�سمة والميداليات. كان ذا بنيٍة 
��ٍة: رفع دفعة واحدة ح��زم ق�س على مذاٍر عدة اإلى الكومة. وحمَل كي�سين كبيرين من البطاطا  قويَّ
على كتفيه ب�سهولة، كاأّنهما معباآن بالري�س. لم اأكن اأحبُّ اأن اأتذكر الحرب، لكن في فترات الراحة 
كّن��ا نتبادل الأحاديَث عنها اأحيانًا، وا�ستذكرنا روايات وق�س�سًا عن المعارك والرفاق. كان العمًّ 
ميخائيل قد اعتاَد عادًة: ي�سرُب كاأ�سًا من الفودكا )مئة غرام كما كانوا ي�سربون في الجبهة( ويطلق 
تحّيًة طلقاٍت ُخلَّبّية، تكريمًا لأولئك الذين ُفقدوا اإلى الأبد على طرق الموت الأمامّية في الجبهة... 

كان من ال�سعب عليه اأن يعي�س مع مثل هذه الذاكرة الموؤلمة...

كان ا�سُم المواطن الوطني المجيد )مار�ساُل القوات الجّوية(، بطل التحاد ال�سوفييتي �ستيبان 
اأكيموفيت���س كرا�سوف�سكي، الذي ُولد في قرية غلوخا المجاورة -ذا جاذبيٍة م�سّرفة لدينا. ذاَت 
ي��وم )في مرحلة ما قبل الثورة(، عمل راعيًا لدى اإقطاع��ي، وكان والدي م�ساعدًا له. فتحت 
ثورُة اأكتوبر طريقًا وا�سعًا اأماَم الرجل... اأتذكر اأن النا�س من جميع القرى المجاورة اجتمعوا 
للق��اء المار�سال. كاَن المبنى الف�سيح المكون من طابقين ال��ذي اأ�سبَح مدر�سة غلوخا الثانوية، 

التي در�ست فيها، قد بنَي بمبادرة من المواطن ال�سهير ومن مدخراته ال�سخ�سية.

حارَب كثي��ٌر من اأبناء منطقتي من اأجل حرية وطننا اإبان �سن��وات الحرب العالمية الثانية، 
وع��اد ع��دد قليل منه��م من الأ�سر. وكم م��ن الرائع اأن ُيك��ّرم مجتمُعنا والدول��ُة كلَّ من جعل 
الن�س��ر الكبيَر اأقرَب، واأم��ا يوم ا�ستقالل وطننا بيالرو�سيا، فيدعم��ه كل �سخ�س اأحرقه لهيب 
الح��رب... بالنظ��ر اإلينا، نحن اأطفال القرية، كان العمل واجبًا غي��ر قابل للجدل، وغالبًا ما 
كان ممتع��ًا كثيرًا، والعمل في الريف كثير دائمًا. ربما يق��لُّ فح�سب في ف�سل ال�ستاء. ال�سغار 
رع��وا الإوز، الأكبر �سّنًا اأع��ّدوا الحطب، والع�سب، وقاموا بالكثير م��ن الأعمال المتنّوعة. 
اأعف��ت اأ�سرتن��ا البنات من الأعمال ال�سعب��ة، وكانت لديهّن في الغال��ب التزاماٌت منزليٌة، في 
م�ساع��دة الأّم ف��ي البيت وحديقته. اأذك��ر اأن اأبي كان كثيرًا ما يقول لنا نح��ن ال�سبيان: »اإّنهنَّ 
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اأّمه��ات الم�ستقب��ل، ومازال ينتظره��نَّ ما يكفيهنَّ في ه��ذه الحياة... عليه��ن ولدة الأطفال 
 . وتربيته��م، الزواج لي�س ع�ساًل دائمًا...«. لقد اأ�سف��ق على اأّمي واأخواتي، وحر�س عليهنَّ
وعّلمنا بطريقة غي��ر ملحوظة، اأن ننحني اأمام اأّمي، ونحترم اأخواتي، واأن نتعامل بلطف مع 

اأّي امراأة، واأن نكون ودودين في تعاملنا مع جميع النا�س. 

�ُس المروج  ك��م كان ُممتعًا رعي قطي��ع الأبقار مع اأبي! تراقب وُتن�سُت عند الفجر كيَف تتَنفَّ
ُل ال�سرق اإلى اللون الوردي من خلف الأفق،  وتعزُف، وكيف يك�سو الندى كلَّ �سيء، ويتحوَّ
ها ُتغ�سل في البحيرة، وكيف ت�ستيقظ الطبيعة الرطبة  وتب��دو ال�سم�س البرتقالية الكبيرة كما ل��و اأنَّ
كثي��رة النغمات والأ�سوات بعد النوم، وكي��ف تم�سُغ الأبقار الع�س��ب الرطب ب�سهية... كم 
كان ُممتع��ًا الجلو���سُ اإلى الموق��د، و�سيُّ قطعة من الدهِن في غ�سين، ث��م تناولها مع خبز حلو 
محلي ال�سنع... وال�ستماع اإلى ق�س�س الأب المذهلة – التي هي مقدمة حقيقية لمعرفة الطبيعة 
�ساحبة الجاللة... والعودة في الم�ساء اإلى المنزل مع القطيع، وتنّف�س رائحة المرج الم�سائية 
روِع الأبق��ار، وال�ستمت��اع بالغروب  الب��اردة، ورائح��ة الحليب الط��ازج الخارج م��ن �سُ
القرمزي، وبال�سباب الأبي�س الكثيف فوق النهر ال�سغير في البعيد، ثمَّ وهو يدور، ويزحف 

اأقرب واأقرب، وب�سوِت طيور »مرعة الغيط«)3(  الأج�س وهي تنادينا...

عملنا - نحن المراهقين - في كل �سيف، بحما�س كبير في الكلخوز )وفيما بعد في ال�سوفخوز(. 
ف��ي تطمير البطاطا، وال�سون��در، والجزر؛ انتقينا الأع�ساب وق�س�سناه��ا؛ وجففنا البذور على 
البيدر؛ وجّهزناها، وحّملناه��ا، واأفرغنا الحبوب. �ساعدنا الكبار في اأعمال اأخرى... اأتذكر 
جي��دًا راتبي الأول بعد ال�سف ال�سابع، 24 روب��اًل. كان مبلغًا جيدًا في ذلك الوقت، نعم، في 
القري��ة، كان كبي��رًا – يعادُل ثالثين دولرًا. امتالأت روحي فخ��رًا و�سرورًا عندما اأح�سرته 
واأعطيت��ه لأم��ي! ك�سبنا في العطلة ال�سيفي��ة، المال من اأجل تاأميِن الكت��ب واللوازم المدر�سّية 
قلنا، فاأ�سبحنا اأقوى واأ�سد، واأكثر مرونة، وتعلمنا  والّزي المدر�سي. ول �سكَّ  في اأن العمَل �سَ

تقدير العمل، لي�س بالكلمات...

    لعلَّ اأجمَل ال�ساعات واأكثرها ر�سوخًا في الذاكرة تلَك التي ق�سيناها مع الأ�سدقاء في الليل. 
األعاب ممتع��ة، وم�سابقات ونكات، ورواية جميع اأنواع الق�س���س والحوادث حول الموقد، 
واأحيان��ًا، كان الخوف يخترقنا، عندما يت�سّلل النمل ويدبُّ فوَق اأج�سامنا، كما هي الحال تقريبًا 

في ق�سة تورغينيف »مرج بيجين«.

تقبلن��ا دعوة الذهاب اإلى م��رج دنيبر في مو�سِم ق�سِّ الع�سب كمكاف��اأة حقيقية. كم كّنا ن�سعر 
بالحما���س والفخر ف��ي العمل اإلى جانب الكبار. غالبًا ما كنت اأذهب م��ع �سديقي ليونيد. كانوا 

ُل الرك�س على الطيران، مع اأنَّه قادر عليه.)م( ( طير اأ�شبه بالدجاج البري، يف�شِّ  3
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ف��ي الع��ادِة ياأخذون �سبان القرية الأكثر ق��ّوة و�سرعًة في اإنجاز العمل. وكّن��ا عادة نجل�ُس في 
الهيكل المركب على �سّيارة ال�سحن، حيُث الهواء، والأغاني التي حفَظ عّمال زابرودي الكثير 
منه��ا، ال�سعبية وال�سوفيتّية. عملنا في المروج كثي��رًا وبجّدية، ولم ن�سّيع الوقت �سدى، وكان 
الجمي��ع في عجلة لتدّبر اأمرهم ف��ي الوقت المنا�سب، وفي الطق�س الجّي��د، لإعداد التبن لأبقار 
ال�سوفخ��وز. وفي الم�ساء، لما اأعادت ال�سي��ارة القرويين الم�سنين اإل��ى المنزل )كانت الرحلة 
نح��و20 كيلومترًا(، بقين��ا اأنا وليونيد )ل�سعادتن��ا العظيمة( وحدنا في الم��رج. وبنينا كوخًا من 
الق���س العطر بدًل من ال�سرير، و�سبحن��ا، وا�سطدنا ال�سمك في نهر دنيب��ر، وا�ستمتعنا بجمال 
المناطق المحيطة. نمنا وا�ستيقظنا على حفالت الطيور. متعة، ل يمكن و�سفها بالكلمات! وفي 

ال�سباح، لما عاد القرويون، بداأنا العمل بقوى جديدة.

اأتذك��ر الأ�سياء غي��ر ال�سارة اأي�سًا. قّررنا اأن��ا وليونيد ذات مّرة عبور نه��ر الدنيبر الوا�سع 
والعمي��ق وال�سري��ع �سباحة. لكّننا لم نح�سب قوانا جّيدًا. ع��اد ليونيد من منت�سف النهر، و�سعر 
اأنه ل��ن ي�ستطيع اجتيازه. واأن��ا �سارعت التيار باإ�س��رار، والموجات ال�سغي��رة، واأنا اأتقّدم 
نحو ال�ساطئ المقابل المن�س��ود. فجاأة، بداأت قواي تتال�سى، وبداأت با�ستن�ساق المياه، واجتاح 
الرع��ُب الج�سَد والروح. اأردت مالم�سة الجزء ال�سفل��ي الُمنقذ، لكنه لم يكن تحت قدمي. كان 
ال�سراخ عديم الفائدة: لم يكن هناك اأحد حولي، با�ستثناء ليونيد الخائف. كنت اأغرق، محاوًل 
الطفو على نحو متقّطع وا�ستن�ساق القليل من الهواء في الأقل. �سحبني التّيار اإلى دوامة. فكرت 
ب�س��وت عاٍل: »اأو، يا اإلهي، كيف �ستقتل والدتي نف�سها« )لقد راأيت مرارًا وتكرارًا في قريتي 
زابرودي كيف كان��ت الأمهات يبكين بجنون، ويقتلن اأنف�سهن اأمام اأج�ساِد اأطفالهن المتوفين، 
، ولم اأرغب قط في اأن اأرى اأّمي تتعّذب بهذه الطريقة(. واندفعت بكّل قواي  وقد بكيت معهنَّ
الأخيرة نحو ال�ساطئ، مجّذفًا بيديِن ثقيلتين ومبتِلعًا الماء. ل اأعرف ماذا اأو من اأ�سهم في ذلك، 
لك��ن بعد لحظات قليلة �سعرت بالرمل تحت الماء، وم��رة اأخرى دفعت نف�سي وبكّل قواي اإلى 
ال�ساط��ئ. زحفُت اإلى رم��ال ال�سّفة، وا�ستلقيت لفترة طويلة، اأ�سع��ل واأب�سق الماء، الذي بدا 
بت��ه... وهكذا ق�سي��ُت الليلة على ال�سفة المقابل��ة تحت �سجيرة  اأنَّ اأنح��اء ج�سم��ي كّلها قد َت�سرَّ
�سف�ساف، وا�ستيقظت في ال�سباح على ن�سيم بارد. من الجّيد اأن ال�سكان المحليين ظهروا قبل 

زمالئي من القرية، ونقلوني اإلى ليونيد بالقارب. وهكذا لم يعرف اأحد ما قد ح�سل.

   كان لدينا، نحن اأطفال زابرودي، كثير من الألعاب والن�ساطات والأعمال. في ف�سل 
ال�ست��اء: الزّلج��ات، زّلجات الركوب، والزّلج��ات العادية، والزّلج��ات على الجليد، 
والمع��ارك على التالل وحقول الهوكي الطبيعية، والم�س��ي لم�سافات طويلة في الغابة لجمع 
مخاري��ط ال�سنوبر... اعتنينا بالطي��ور، و�سنعنا لها مجموعة متنوع��ة من اأوعية الإطعام 



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 272

المريحة. بنينا قالعًا من الثلج، اإْذ كان الثلج يهطل في بع�س الأحيان في القرية ويرتفُع حتى 
م�ستوى الأ�سطح، وحفرنا الأنفاق تحت الثلج، وحفرنا »مخابئ«، ولعبنا لعبَة »الحرب«...

   ا�ستقبل��ْت بي��وُت الزرازير الجميلة، زرازيرها في الربي��ع، وتزلجنا نحن على الجليد في 
نهر غريزا، واأرعبنا اأمهاتنا ب�سجاعتنا. زرعنا فيما بعد الأ�سجار وال�سجيرات والورود. ولعبنا 
ف��ي ال�سيف، في اأوقات الفراغ، كرَة القدم، والكرَة الطائرة، واألعاب القوى... وهِرعنا في 
الح��ّر اإلى غريزا )رافد دروتي(. �سبحنا، وا�سطدنا ال�سم��ك، وتناف�سنا في ال�سباحة. لكّننا عملنا 
ف��ي هذه الفت��رة اأكثَر من �سواها. ل�سنوات عدة كان اأبي ميكانيكي��ًا لآلت الرافد، وم�سوؤوًل عن 
مقطع ُمحاٍذ للنهر بطول خم�سة كيلومترات. نظفنا ال�سفاف، ومّتناها، ونظفنا القاع. حدث اأن 
عمل��ُت اأن��ا ووالدي لفترة طويلة من ال�سباح حتى وقت متاأخر م��ن الم�ساء )با�ستثناء اأيام الآحاد 
واأي��ام العطل الكبيرة( في النهر؛ وله��ذا، يبدو لي اأّنه يمر اليوم عبَر قلبي، نقّيًا وعطرًا، وهادئًا 

ولطيفًا.

   كم جذبتنا اإليها الغابة الجميلة والغنية في ال�ستاء، وفي الربيع، وال�سيف، والخريف على 
ح��دٍّ �سواء! لقد كانت عندي ول تزال لي�س مكانًا للراح��ة فح�سب، حيث جمعنا الثمار والفطر، 
ب��ل قبل كل �سيء، محاورًا ُمخل�سًا، و�سديقًا حكيمًا، وم�ست�سارًا موثوقًا به، له �سوته، روحه 
الخا�س��ة. عمل اأب��ي في �سنوات �سبابه المبك��رة حار�سًا للغابة. وانتقَل اإليَّ من��ه �سعوُر احتراِم 
الغاب��ة وتوقيره��ا، والقدرة على فه��م كل �سج��رٍة، وال�ستماع اإليها كمخل��وق حي. �ساعدني 
اأب��ي بالإح�سا�ِس بالطبيع��ِة وفهمها، بال�سعوِر ب��روح التنوب وال�سنوب��ر، والبتول والقيقب، 
وال�سنديان والدردار، والغبيرة واألدر... لهذا اأراني كّلما جئُت قريتي، اأ�سرُعت بالتاأكيِد اإلى 
غابتي، حيث تتج��ول طفولتي الذهبيَّة. اأ�ستمع اإليها، واأُحاِدُثه��ا، واأعترف لها، واأ�ستلهم منها 

حكمتها وانفتاحها...

    انجذب��ُت منذ الطفول��ة اإلى المعرفة، اإلى الكت��ب، اإلى عالم الثقاف��ة والتاريخ الالمتناهي 
والرائ��ع... تعلمت الق��راءة والكتابة )بالمعنى الحرف��ي( في المدر�سة فق��ط. �ساأقول في هذا 
ال�س��دد، اإن ابنت��ي تاتيانا، ف��ي �سبيل المثال، بداأت تق��راأ فعلّيًا في اأربع ال�سن��وات الأولى من 
عمره��ا. واإنم��ا هذا في المدينة، عندم��ا كانت المكتبة في منزلنا اأكبر بكثي��ر مما كانت عليه في 
مدر�ستي البتدائية. در�ست في البداية في مدر�سة ابتدائية في زابرودي نف�سها. بين كتبي الأولى 
اأعمال األك�سندر بو�سكين، وميخائي��ل بري�سفين، وفيتالي بيانكي ويانكي مافرا، ويانكا كوبال، 
وياك��وب كول�س، وزميتروك بيدولي والحكايات ال�سعبّية البيالرو�سّية والرو�سّية... اأتذكر 
ال�سدمة التي ع�سُتها في اأثناء قراءة الكتاب المهم وغير العادي »لن نن�سى اأبدًا« -ذكريات اأطفال 
الحرب. قراأت وابتهجت اأنه ل يزال هناك عديٌد من ال�سفحات في الم�ستقبل. قراأت وبكيت... 
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واأح�س�سُت كما لو اأنني ح�سلت بنف�سي على بنادق وذخيرة وقنابل يدوية من النازيين، وراقبت 
حركة العدو، و�ساعدت ال�سيوخ في جمع معلومات مهمة، وذهبت لال�ستطالع...

طة ثم اإلى المدر�سة     انتقلُت في وقت لحق، في ال�سف الخام�س، اإلى مدر�سة غلوخوفا المتو�سِّ
المهنّي��ة. اأتذك��ر بامتنان معلمّي. هنا، �سعرت حق��ًا بتاريخ بلدنا الغن��ي والمعقد، بيالرو�سيا، 
والغالي��ة عل��ى القل��ب بيخوف�سينا، حي��ث عا�س المن��ّوران والكاتب��ان الم�سه��وران لفرينتي 
زيزان��ي، وميليتي �سموتريت�سكي وعمال في زمنهما. اهتمم��ُت بقلعة بيخوف القديمة وانجذبُت 
اإليه��ا، واإلى بوركولبوفو، حيُث اأُ�سيَد ن�سٌب تذكاري رائع للثقافة البيالرو�سية – مخطوطات 
بوركولبوف��و. اهتممُت بجذورنا وتحّم�ست لها: من نح��ن - البيالرو�سيين- ومن اأين اأ�سلنا؟ 
بداأت اأق��راأ اأعمال الكّتاب البيالرو�سيي��ن المعا�سرين: اإيفان �سامياكين، اإيف��ان نومنكا، اإيفان 
ميلي��ز، مك�سيم تانك، كوندرات كرافيفا، نيل جيليفيت���س، فا�سيل بيكوف، اإيفان �سيغرينوف، 
يانكا برايل، األيك�سي كولكوف�سكي، بيترو�س بروفكا، وكثير من ال�سعراء وكتاب النثر، الذين 
ب��دوا لي �سخ�سيات اأ�سطورّية. ل��م اأ�ستطع حتى التفكير حينها في اأن الوقت �سيمر، و�ساأتعّرفهم 
جيدًا، وغالبًا ما �ساأجتمع بهم، واأ�ستمع اإليهم، واأُحادثهم، بل حتى اأعمل معهم. كنت محظوظًا 
ف��ي العمل وجهًا لوجه مدة �ستة اأ�سهر، مع نائب رئي�س اأكاديمية العلوم في بيالرو�سيا، الكاتب 
ال�سعبي، دكتور العلوم اللغوية، وبطل العم��ل ال�ستراكي كوندرات كوندراتوفيت�س كرابيفا، 
ن من مجلدين  الذي قدم لي الكثير في اأثناء العمل معًا على الُمعجم الرو�سي- البيالرو�سي المكوَّ
ف��ي فهم اللغ��ة البيالرو�سّية الكبير والعمي��ق، والإح�سا�س بها. و�ساعدني ه��ذا لحقًا في عملي 
الإبداع��ي العلمي الرائع: »قامو�س األفاظ اللغة الأدبية البيالرو�سية«، في مجلدين... واأتذكر 
عدي��دًا من اللقاءات المثي��رة لالهتمام مع فا�سيلي بيكوف، وفالديمي��ر كوروتكيفيت�س، واإيفان 
�سامياكي��ن، ومك�سيم تان��ك، ونيل غيليفيت�س، واإيف��ان ناومينكو، ومك�سي��م لوجانين، واإيفان 
ت�سيغرين��وف، واألك�سي كولكوف�سكي... كنُت �سعيدًا على نحو ل يو�سف بالتوا�سل مع اإيفان 
بيتروفيت�س �سامياكين الحكي��م، وزيارة بيته. لن اأن�سى لقاَءنا الأخير في م�ست�سفى الجمهورية، 
حي��ث كان يعال��ج الكاتب ال�سعبي. كان يرقد على �سريره، ول يق��دُر على النهو�س... وجه 
هادئ، ذك��ي، عميق، نظرٌة عميقٌة ثاقبٌة م�سكونٌة ب�سوٍق اأبدي. تحدثنا عنه، عن الوقت، عن 
الأدب، ع��ن مجلة نيمان، التي عمل��ت فيها بعد ذلك نائبًا لرئي�س التحري��ر... �ساألني الكاتب 
العظي��م عما اأكتب، واأثن��ى على بع�س اأ�سيائي )تمك��ن دائمًا من تتبع المن�س��ورات الجديدة في 
المجالت ال�سميكة وال�سحف الأدبية(. احتفَظ بيدي عند الفراق دقائَق في يده المتثاقلة الناعمة، 
ناقاًل اإلي بع�سًا من نب�سه من وقت اإلى اآخر، ثم قال: »لن اأكتب اأي �سيء بعد الآن... اأّما اأنت 

فاكتب، اكتب...«، وتوفي الكاتب ال�سعبي بعد ذلك بمّدٍة ق�سيرة...
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دمت بم�سيره، واأده�ستني  ��رُت في �سنوات الدرا�سة ب�سعر مك�سيم بوغدانوفيت�س، و�سُ     تاأثَّ
ماأثرت��ه الإبداعية. اإب��ان خم�س وع�سرون عامًا من حياته، فق��د والدته، ووطنه، وعانى من 
مر���س ال�سل. در�س في الثانوّي��ة، ثم في المعهد المتو�سط، وقدم الكثي��ر اإلى الأدب الوطني 

حتى اإنه ُعدَّ كال�سيكيًا، ولوؤلوؤًة في تراثنا الإبداعي... 

كن��ُت محظوظًا جدًا اأنن��ي اأول مدير لمتحف مك�سيم بوغدانوفيت���س الأدبي، اإذ عملت على 
اإن�سائه م��ن ال�سفر بين عامي 1981-1984. كانت هيئات �سنع القرار قد اتخذت قرارًا  عام 
1980 يق�سي باإن�ساء هذا المتحف، وهذا ما حلم به الكتاُب جميعًا، بدءًا من نهاية الع�سرينّيات 
م��ن القرن الما�سي. وكان من الملّح مع اقتراب الذكرى الت�سعين لولدِة ال�ساعر، ن�سر عمل 
وا�س��ع النطاق قبل الذكرى. اأخذوا يبحثون وينتق��ون �سخ�سًا لمن�سب المدير. و�سلت ر�سالة 
م��ن وزارة الثقاف��ة اإلى معهد اللغات التاب��ع لأكاديمية العلوم في بيالرو�سي��ا. طلبوا فيها �سابًا 
ن�سيط��ًا وج��ادًا و�سيوعّيًا ويتحّم��ل الم�سوؤولية، يع��رف لغته الأ�سلي��ة والأدب جيدًا، ويحمل 
�سه��ادة تعليم ع��اٍل، ولديه اأ�س��رة، ول يكثر من �س��رب الخمر... قال مدي��ر معهد اللغات 
ميخائي��ل رومانوفيت�س �سودنيك في المجل�س الأكاديمي: »يوجد لدينا مثل هذا ال�سخ�س...«. 
ُق تل��ك ال�سروط، لكنه اآ�سف اأنَّ عليِه  دعاني اإل��ى مكتبه، واأخبرني بالر�سالة، وقال اإنني اأُحقِّ
ال�سم��اح لمثل هذا العالم ال�ساب الواعد بالذهاب... وقد كنُت اأتلقى حقًا مكافاأة نقدية كبيرة كل 
ثالثة اأ�سهر لق��اَء العمل العلمي الفّعال، اإذ اأنهيت الدرا�س��ات العليا، واأعددت مادة لأطروحة 
الدكتوراه... لكنني بعد ب�سعة اأيام موؤلمة وافقُت على اإر�سال تر�سيحي اإلى وزارة الثقافة... 
وم��ا مرَّ �سهّر،  �سلَّمني وزير الثقافة اآنذاك، يوري ميخائيلوفيت�س ميخنيفيت�س، في مكتبه، بعد 
اإلقاِء كلمة ق�سيرة، بطاقَة مديِر المتحف الأدبي مك�سيم بوغدانوفيت�س. اأتذكر اأنني خرجت من 
ال��وزارة اإلى ال�سارع مديرًا حديَث ال�سنع، لم يك��ن لديه حتى تلَك اللحظة مقّر، اأو موظفون 
متفّرغ��ون، اأو خط��ة عمل، اأو تموي��ل -ل �سيء... لكن غ�سون ث��الث �سنوات من عملي 
مدي��رًا لذلك المتحف اأُنِجَز الكثي��ر؛ حتى اإنني اليوم اأ�سعُر بالده�س��ِة من عزيمتي، وتدبيري، 
و�سجاعتي، و�سعة اأعم��ال اإدارة المتحف... لم ُتتح الفر�سة لكل �سخ�س في الحياة اأن ُين�سَئ 
موؤ�س�س��ًة مرموق��ة عل��ى م�ستوى الجمهوري��ة، واأن يحل كثيرًا م��ن الق�سايا مع قي��ادة اللجنة 
المركزي��ة للحزب ال�سيوعي في رو�سيا البي�ساء، ومجل�س ال��وزراء، واللجنة التنفيذية لمدينة 
مين�س��ك، والوزارات والإدارات. ولعل ذلك، يك��وُن مو�سوَع كتاٍب كبير منف�سل، وربما 

رواية...

 ... الي��وم، قريتي م�سقط راأ�سي زابرودي- حيث تظه��ُر عالئُم الحياِة على اأربعة بيوٍت 
ريفّي��ٍة فح�س��ب -هادئة، عج��وز، حتى اإنها )وكم ذل��ك محزن( بالية، من�سّي��ة، وعلى فرا�س 
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ّنف��ت ذات يوم غير واع��دة. وبالطبع  الم��وت، مثلها مث��ل عديٍد من ق��رى باّلرو�سيا التي �سُ
ح�سلت قريتي على ن�سيبها من "ال�سيافة" الت�سيرنوبيلّية الرهيبة.

   ل��م يعد بيتنا الأبوي كم��ا كان، ذلك البيت الذي طار منه حينها اإخوتي الخم�سة، واأخواتي 
الخم���س في اتجاه��ات مختلفة. وتركُه والداي في اأوائل الثمانيني��ات، بعد اأن انتقلنا اإلى م�سقط 
راأ���س والدتي في قري��ة يامنوي بالق��رب من بيخوف. ومن��ذ اأربعة ع�سر عام��ًا، ومن مدن 
مختلفة ت�سرُع بن��ا الطرق اإلى يامنوي اإلى والدينا، واأرواحنا تتوق اإلى زابرودي، ومحيطها 
الفريد... الآن، وفي الوقت الذي ي�ستريح فيه اأبي واأمي اإلى الأبد في مقبرة يامنوي، نم�سي 
نحن الأطفال اإلى هناك لننحني لهما، لأبوينا، اللذين ندين لهما بكل �سيء حتى بالخطوة الأخيرة. 
ونق�س��ي الإجازات في زابرودي الحبيبة. اعتن��ت الأخت الكبرى فالنتينا ل�سنوات عدة، ببيِت 
الوالدين، والفن��اء، والحديقة، وحقل البيت، »ع�ّسنا« الجميل، واأحيت��ه واأعطته مظهرًا دافئًا 
اإلى حد بعيد. لكنها ماتت موؤخرًا؛ مطربُتنا المتفائلة والم�سيافة ورّبة البيت. ومع ذلك لم ي�سبِح 

دانه بزياراتهما من مين�سك وموغيليف. البيُت يتيمًا تمامًا؛ فاأُختاَي بولينا ومارينا تتفقَّ

لي  منذ زمِن ُمغادرتي قريتي الأ�سلية للدرا�سة في مين�سك، لم تغادر قلبي البّتة. واأ�سبح توا�سُ
قًا. كل عام اآتي اإلى ثانويتي الأ�سلية في غلوخوف. اأُح�سر  معها في ال�سنوات الأخيرة اأكثَر َتحقُّ
معي الكّت��اب والملحنين والمطربين والفنانين... ونقيم ن�ساط��اٍت عدة، وفي بيخوف اأي�سًا. 
واأحتفظ بعالقات اإبداعية جيدة مع مكتبة مقاطعة بيخوف، وهيئة تحرير جريدة المنطقة »ماياك 

بريدنيابرويا غازيتا«. 

ف��ي العا�سمة، اأ�سعر اأكثر فاأكثر ك��م اأفتقد، حتى الألم، ذلك ال�س��يء القريب اإلى روحي، 
ال�س��يء الم�سيء، غير القابل لل�سرح: خرير الينبوع النقي، الذي ل يوجُد في اأي مكان �سوى 
ف��ي قريتي م�سق��ط راأ�سي. لم اأ�سَع ق��ط اإلى ال�سفر اإل��ى الأماكن الغريبة ف��ي الجنوب ما وراء 
الح��دود، مثلما اأ�سعى اإلى عزيزتي زابرودي، اأندمج م��ع الطبيعة، واأنغم�س في الذكريات، 
واأ�سعر بالإلهام وال�سعادة؛ فاأكتُب، بالمنا�سبة، كل عام في اأ�سبوعين من ال�ستجمام هناك كثيرًا 
��َة اآلف الخيوط غير المرئية، تربط قلبي ب��كل المناطق المحيطة، بالأر�س  م��ن الق�سائد. ثمَّ
وال�سم��اء. من ال�سهل المنع�ِس التنف�ُس هن��ا، والحلم بالجمال، وال�سير بحّرية. هنا اأ�سعر من كل 
قلبي كيف ينب�س ينبوع��ي الأول والرئي�س للجمال والحب. العالم ي�ستند اإلى الحب والجمال - 

قدرنا الب�سري، ومعنى حياتنا على الأر�س...

عي�سي وافرحي، يا قريتي زابرودي! ◘
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كورودا �سيكي 
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ة يعي�سان معًا. في كل يوم يذهب  ف��ي قديم الزمان، وفي مكاٍن بعيد، كان هناك جّد وج��دَّ
الجد اإلى حقل الخيزران يقطع الق�سب وي�سنع منه ال�سالل والأقفا�س، ومن ثم يبيعها. كانت 
تل��ك هي حياته الب�سيط��ة، اإلى اأن خرج في اأحد الأيام اإلى حق��ل الخيزران كالمعتاد، وما اإن 

دخل الحقل؛ وجد �سوءًا غريبًا ي�سع من بعيد، فقال في نف�سه: »ما هذا ال�سوء يا ترى؟!« 

م�سى الجد نحو ال�سوء واإذ به يخرج من اإحدى ق�سبات الخيزران، قال الجد: »ماذا يوجد 
داخله يا ترى؟!«. 

قط��ع ق�سبة الخي��زران فوجد طفلًة �سغي��رة داخلها: »يا لها من طفل��ٍة جميلة !« حمل الجد 
الطفلة ال�سغيرة وعاد بها اإلى المنزل. فرحت الجدة كثيرًا بها، و�ُسرَّ كالهما بقدوم هذه الطفلة 

اإلى حياتهما. قال الجد: »من اليوم �ستكون هذه طفلتنا، و�ساأ�سميها كاغويا هيمه )1(«. 

 )1

الأمرية كاغويا
من اأ�شاطير التراث ال�شعبي الياباني من القرن العا�شر الميالدي 

•ترجمة: متا�سر حممد الدهنه
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مرتجمة �سورية.

 كاغويا هيمه تعني الطفلة الم�شيئة.
•
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 اعتن��ى الجد والجدة بتربية الأميرة كاغويا، ومنذ مجيئها كانت تحدث اأمور غريبة، فكلما 
قط��ع الجد ق�سب الخيزران وجد داخله كثيرًا من النقود، وعل��ى هذا اأ�سبح الجد يمتلك ثروة 

كبيرة، فبنى منزًل كبيرًا.

- الجدة: »اأيها الجد، انظر اإلى كاغويا، يا لها من طفلٍة جميلة، منذ اأن دخلت بيتنا اأ�سبحت 
اأيامنا مملوءًة بالفرح وال�سرور«. 

- الجد: »حقًا، اإنه كذلك، حينما اأكون متعبًا واأنظر اإليها، اأ�سعر بن�ساط و�سحة«".

م�ست الأيام والأميرة كاغويا تكبر �سيئًا ف�سيئًا، واأ�سبحت فتاًة رائعة الجمال، وكان جمالها 
اأمرًا غريبًا لم ي�ستطع اأحد اأن يعرف �سره. 

 واأم��ام بيتها كان يجتمع دائمًا كثير من �سب��ان القرية الذين ياأتون لمقابلتها طالبين اإلى الجد 
والج��دة زواجها  »نري��د كاغويا، نريد اأن نتزوجه��ا«. وعلى الرغم م��ن اأن الأميرة كانت 
ترف���س مقابلة اأي اأحد منه��م، كان في كل يوم ياأتي خم�سة �سبان طالبي��ن مقابلتها، ويقولون 

للجد والجدة: 

- »اأريد مقابلة كاغويا«.

- »واأنا اأي�سًا«.

- »واأنا اأي�سًا«.

- »اأريد اأن اأتزوجها«.

- »واأنا اأي�سًا«.

- »واأنا اأي�سًا«. 

كان��ت الأميرة كاغويا ترف�س ال��زواج با�ستمرار من اأي اأحد يتقدم اإليه��ا، ما �سبب حالًة من 
القل��ق لدى الجد والجدة، وحينها فكرت الأميرة كاغويا في ح��ل لتلك الم�سكلة، فطلبت اإلى الجد 
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والج��دة اأن ي�سمحا لل�سب��ان بالدخول كي تقابلهم. دخ��ل خم�سة من ال�سبان، فقال��ت لهم كاغويا: 
»هناك اأ�سياء اأريد اأن تجلبوها لي، وال�سخ�س الذي يح�سر لي ما �ساأطلبه منه ف�ساأتزوجه«. قالت:

- »اأنت اأريدك اأن تجلب لي الوعاء الذي �سرب منه الإله بوذا«.

- »واأنت اأح�سر لي �سجرة اللوؤلوؤ«. 

- »اأما اأنت فاجلب لي كرة التنين«. 

- »واأنت اجلب لي المعطف الجلدي الذي ل يحترق«. 

- »واأنت اأريدك اأن تح�سر لي المحارة الموجودة في ع�س ال�سنونو«. 

كان ال�سبان في حالة ذهول تام، لأنهم لم ي�سبق لهم اأن �سمعوا باأي من الأ�سياء التي طلبتها 
منهم، لكن في اأي حال، اإذا اأح�سر اأحدهم ال�سيء الذي طلبته الأميرة فاإنها �ستتزوجه.

وبع��د مرور ثالث �سنوات، جاء اأحد ال�سبان مح�س��رًا لالأميرة �سجرة اللوؤلوؤ الم�سيئة التي 
طلبتها منه، وكانت ال�سجرة في غاية الروعة والجمال.

قال ال�ساب لالأميرة: »لقد جلبتها من مكان بعيد خارج البالد، ولم يكن جلبها بالأمر ال�سهل، 
كان متعبًا جدًا، والآن حان الوقت لنتزوج«.

بينم��ا كانت الأمي��رة في حيرٍة من اأمرها تفكر ما قاله ال�س��اب، دخلت عليهما مجموعة من 
ال�سبان الغا�سبي��ن، و�سرخوا: »اأيتها الأميرة، هذه ال�سجرة نحن �سنعناها، لقد ا�ستغرقت منا 
عم��ل ثالث �سنوات. لقد كان اأم��رًا متعبًا للغاية، لكنه حتى الآن لم يدفع لنا نقودنا، الآن نريد 

نقودنا، هيا ادفع لنا«.

كان عث��ور ال�ساب على �سج��رة اللوؤلوؤ هو مج��رد خدعة ليتزوج الأمي��رة، ولما انك�سفت 
خدعت��ه �سعر بالإحراج ال�سديد وهرب م�سرعًا. اأما ما تبق��ى من ال�سبان الأربعة فلم ي�ستطيعوا 

اأن يح�سروا لالأميرة اأيًا من الأ�سياء التي طلبتها اإليهم.

�سم��ع الإمبراطور بق�سة الأميرة الجميلة، فاأراد مقابلتها. الإمبراطور هو اأقوى رجل في 
البالد، واإذا اأراد �سيئ��ًا ف�سيح�سل عليه حتمًا، فقال لحا�سيته: »اأح�سروا لي الأميرة كاغويا«. 
ذه��ب اأفراد الحا�سية اإلى منزل الأمي��رة وطلبوا اإليها اأن تذهب معه��م لأن الإمبراطور يريد 
مقابلته��ا، لكنها رف�ست قائل��ة: »ل اأ�ستطيع الذه��اب«. ولم تذهب معه��م. بعد ذلك، عادت 
الحا�سية مرات عدة ل�سطحابها لكن دون جدوى، فالأميرة كاغويا كانت في كل مرة ترف�س 

الذهاب، حينها قال المبراطور: »ح�سنًا، اأنا �ساأذهب للقائها«.
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 ح�س��ر الإمبراطور اإلى من��زل الأميرة كاغويا، وحي��ن راآها اأده�سه جماله��ا: »حقًا اإنها 
رائعة!! لم ي�سبق لي اأن �ساهدت اإن�سانًا بهذا الجمال!« 

كان يفكر في نف�سه، ثم قال لها: »اأيتها الأميرة، اأريد اأن اأتزوجك«. 

فاأجابته بهدوء: »هذا الأمر م�ستحيل، فاأنا واأنت ل ن�ستطيع اأن نكون معًا«.

فردَّ الإمبراطور غا�سبًا: »هكذا اإذًا«. 

وق��رر اأن ي�سطحبها معه بالقّوة، حينه��ا حدث اأمر غريب، فقد بداأ ج�س��د الأميرة كاغويا 
يتال�س��ى �سيئًا ف�سيئًا حتى غابت عن الأنظار كليًا، ف�س��رخ الإمبراطور: »اأيتها الأميرة، اأيتها 
الأميرة، اأين اأنت؟ لماذا فعلت هذا؟ ح�سنًا لن اأ�سطحبك معي، عودي مرة اأخرى، دعيني اأَر 

وجهك الجميل فقط، من ف�سلك عودي«.

 وما اإن انتهى الإمبراطور من كالمه، عادت الأميرة كاغويا لتظهر مجددًا. 

عل��ى الرغم من اأن الإمبراطور لم يتمكن من ا�سطحاب الأميرة معه، لكن وجهها الجميل 
لم يفارق مخيلته قط، ف�سار يكتب اإليها الر�سائل، والأميرة كاغويا اأي�سًا كانت تكتب اإليه.

ت على هذه الحال ثالث �سنوات، فجاء الربيع والأميرة كاغويا في كل م�ساء تجل�س   وم��رَّ
وتنظ��ر اإلى القمر وهي حزين��ة، ثم جاء ال�سيف والأميرة جال�سة تنظر اإلى القمر وهي تبكي، 

ف�ساألها الجد والجدة: »ما الذي ُيبكي يا كاغويا؟؟« 

كاغويا: »ل �سيء«.

ف��ي م�ساء الليلة العا�سرة من ال�سهر الثامن ي�سبح القمر بدرًا، وقبل تلك الليلة كانت الأميرة 
كاغوي��ا تبكي من طلوع الفج��ر حتى الم�ساء. ولما طلع القمر، قالت للج��د والجدة: »اأنا ل�ست 
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�سخ�سًا من هذا العالم، لقد قدمت من القمر، وغدًا م�ساء الليلة العا�سرة يجب علي اأن اأعود اإلى 
هناك، اإنه اتفاقي مع اأ�سخا�س هناك«. 

ده�س الجد والجدة بما �سمعا: »ماذا! من القمر؟«

و�سمت كالهما لوهلة، قال وهما في حزن بالغ: »اأيتها الأميرة، على الرغم من اأنك ل�ست 
�سخ�س��ًا من ه��ذا العالم لكننا رّبيناِك كابنٍة لنا، واإذا ذهبت فاإنن��ا لن ن�ستطيع العي�س من دونك، 

نرجوك األ تذهبي«.

قال��ت كاغويا وهي تبكي: »واأنا اأي�سًا ل اأطيق فراقكم��ا، لذلك كنت كلما نظرت اإلى القمر 
بكيت، لكن ما باليد حيلة«.

 حينه��ا، ما كان من الجد اإل اأن ذه��ب اإلى الإمبراطور واأعلمه بالأمر، وعلى الفور جمع 
الإمبراط��ور األفي رج��ل من جنوده الأقوياء، وق��ال لهم: »عليكم الذهاب اإل��ى بيت الأميرة 

كاغويا، واإذا جاء اأ�سخا�س من القمر فاقتلوهم على الفور، اياكم اأن ي�سلوا اإلى الأميرة«.  

وجاءت الليلة العا�سرة، وحول بيت الأميرة ا�سطفَّ األفان من اأقوى رجال الإمبراطور. 
اأدخ��ل الجد الأميرة في غرفة واأغلق الباب خلفها وقفله بالمفتاح، ووقف بمفرده قبالة الباب. 

كانت الجدة جال�سة اإلى جانب كاغويا مم�سكًة بيدها معتقدًة اأن ل اأحد ي�ستطيع الو�سول اإليها. 

ح��ل الم�ساء واأ�سبح القمر بدرًا، وفجاأًة خرج منه �س��وء �ساطع، كلما اقترب ذلك ال�سوء 
م��ن الأر�س ازداد قوًة واإ�سراقًا، حتى اأ�ساء الم��كان باأكمله، كاأنه وقت الظهيرة، وخرجت 
من��ه غيمة بي�ساء عليها مجموع��ة من الأ�سخا�س الذين يعي�سون عل��ى القمر، ثم حطت الغيمة 

على الأر�س بهدوء. هبطت اأي�سًا عربة جميلة من ال�سماء، وحطت على اأر�س الحديقة. 

كانت الغيمة والعربة والأ�سخا�س القادمون من القمر كلهم، م�سيئين.
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ولما �ساهد رجال الإمبراطور ذلك خارت قواهم، ولم يعد با�ستطاعتهم الوقوف.

نزل��ت من الغيمة اإحدى الن�ساء و�سرخت ب�سوٍت ع��اٍل: »اأيتها الأميرة كاغويا، اليوم هو 
موعدنا، لقد جئنا كي نعيدك معنا اإلى القمر«.

ما الذي �سيحدث يا ترى؟؟

وما هي اإل ثواٍن قليلة، �ُسمع �سوت قرقعة، اإنه باب غرفة الأميرة كاغويا قد ُفتح تمامًا. 

نه�س��ت الأميرة كاغويا بهدوء، فال اأحد كان ي�ستطيع اإيقافه��ا، ولم تكن الجدة قادرة على 
فع��ل �س��يء �سوى البكاء. خرج��ت الأميرة من غرفته��ا بهدوء وقالت: »�سك��رًا جزياًل لأجل 
العناية الفائقة التي قّدمتماها لي، من الآن ف�ساعدًا، كلما نظرتما اإلى القمر، تذكراني«، كانت 

الأميرة تقول هذا للجد والجدة وهي حزينة، والدمع ينهمر من عينيها.

 

بع��د ذلك كتبت ر�سالة اإلى الإمبراطور قالت له فيها: »يا لالأ�سف، اأيها الإمبراطور، عليَّ 
الع��ودة اإل��ى القمر، فاأرجو لك العي�س ب�سح��ة جيدة واإلى الأبد«. ثم �سلَّم��ت الر�سالة ودواًء 
اأخذته من الأ�سخا�س القادمين من القمر اإلى الجد، وطلبت اإليه اأن يقّدمهما اإلى الإمبراطور: 
»من ف�سلك اأيها الجد، اأن تو�سل هذه الر�سالة وهذا الدواء اإلى الإمبراطور. قل له اإذا تناول 

هذا الدواء فلن يموت و�سيعي�س مدى الحياة«. 

ثم اأخذ اأحد الأ�سخا�س القادمين من القمر ثوب كيمونو جمياًل جدًا واألب�سها اإياه، وحينها 
ن�سي��ت الأميرة كل �سيء ح�سل لها، ن�سيت الجد والجدة والأ�سياء المفرحة والمحزنة التي 
ق�سته��ا معهم، ولم تع��د قادرة على تذكر اأي �س��يء، واأ�سبحت �سخ�س��ًا ينتمي اإلى عالم 

القمر.

ركبت الأميرة العربة الطائرة و�سعدت بها اإلى ال�سماء، وعادت مع الذين اأتوا ل�سطحابها 
اإلى القمر.
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حزن الإمبراطور حين علم بعودة الأميرة اإلى القمر، وكان كلما قراأ ر�سالتها ازداد حزنًا 
على فراقها.

نظر الإمبراطور اإلى الر�سالة والدواء معًا وقال: »اإذا لم تعد كاغويا موجودة فال حاجة لي 
اإلى العي�س الطويل، ولم يعد هذا الدواء اأمرًا �سروريًا بعد الآن«. 

ن��ادى الإمبراطور اأفراد حا�سيته وقال لهم: »خذوا هذا الدواء وا�سعدوا به اإلى اأعلى جبل 
في اليابان واأحرقوه هناك«.

�سع��د اأف��راد الحا�سية اإل��ى اأعلى جبل في الياب��ان واأحرقوا دواء )ع��دم الموت(، وارتفع 
الدخان عاليًا عاليًا...، حتى القمر، حيث توجد الأميرة كاغويا.

ومن��ذ ذلك الحين، اأطلق على ذلك الجبل ا�سم )فو�سي ن��و ياما( اأي الجبل الذي ل يموت، 
و�سيئًا ف�سيئًا اأ�سبح يدعى فوجي نو ياما، اإلى اأن اأ�سبح ا�سمه فوجي �سان، في يومنا هذا. ◘
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لما عدت من المدر�سة ظهرًا، كان والدي يتو�ساأ قرب البركة، وكنت ل اأزال األقي ال�سالم 
عليه حينما �سرع من جديد يعطي الأوامر:

- تعال اغ�سل يديك واأ�سرع اإلى ال�سطح واأح�سر لي من�سفتي. 

كانت هذه عادته، حالما يقع نظره على اأحدنا، اأنا اأو اأمي اأو اأختي 

ال�سغيرة، ي�سرع ياأمر. �سربت يدي داخل البركة ففرت الأ�سماك فقال والدي:

- يا حمار! بهدوء اأكثر.

اأ�سرعُت نحو درج ال�سطح. كان يحب الأ�سماك كثيرًا، اأ�سماك البركة البي�ساء والحمراء. 
اأ تبقى الأ�سماك في مكانها بال حراك. اإنم��ا، ل اأعلم لماذا حالما اأذهب اأنا �سوب  حينم��ا يتو�سّ
البركة تّفر وتخف�س روؤو�سها اإلى الأ�سفل وتحّرك اأذيالها ب�سرعة، وتغو�س اإلى قاع البركة. 

احلفل امليمون

تاأليف: جالل اآل اأحمد
•ترجمة: مي�سم العلي
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ج���ل األ اأحمد 1923 - 1969  كاتب ايران��ي من اأعماله : معاناتنا – نون والقلم – االأوتار الث�ثة – 
ناظر المدر�سة.

مرتجمة �سورية. •
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لهذا ال�سبب، كنت اأغ�سب منها. �ستمتها مرتين اأو ثالث مرات على الدرج، ومن ثم اأ�سبحت 
عل��ى ال�سطح. كانت اأ�سعة ال�سم�س في كل مكان ومع هذا ثمة برودة لذعة. كان جارنا يطعم 
حمامات��ه الحب��وب. تناولت المن�سفة من عل��ى الحبل ووقفت لم�ساهدته��ا، فهي ل تخاف مني 
عل��ى الإطالق. األقي��ت التحية على جارنا الذي زوج ابنته حديث��ًا ويعي�س وحيدًا في المنزل. 
اإح��دى الحمامات له��ا ري�س حول رجليها يلفهم��ا ب�سكل كامل، وبالكثافة نف�سه��ا. ت�سير ب�سكل 

جميل و�سوت هديلها م�ستمر ل ينقطع. قلت:

- يا �سيد اأ�سغر، لماذا �سكل ِرجل هذه الحمامة هكذا؟

- قال: اأف�سل! األ تعلم، اإنها نادرة الوجود؟ البارحة، انق�ست عليه.

ت؟ - قلت: انق�سّ

- نعم، اأحدهم تحامق واأنا اأم�سكت اثنين من بوا�سقه.

م والدي التحدث اإلى هذا الج��ار ك�ّسا�س الحمام. اإنما، هل م��ن الممكن الإ�سغاء اإلى  ح��رَّ
اأوام��ره والعم��ل بما نهى عنه؟ وقع��ت الح�سى من يد ال�سي��د اأ�سغر في فنائنا ث��الث اأو اأربع 

مرات، وعال �سوت اأبي. 

اإح��دى المرات، ومن �سوء الحظ، كان اأبي يتو�ساأ قرب البركة، رمى قطعة من الطوب 
باتج��اه الحمام و�سقطت في بركتنا بال�سبط، وخافت اأ�سماك اأبي، حينها تعال  انظر كيف عال 
�سراخ اأبي! اأبي مع كل تلك اللحية والهيئة في ذلك اليوم، �ستم ال�سيد اأ�سغر �ستائم اق�سعّر ج�سم 
كل منا ب�سببها، لكن ال�سيد اأ�سغر لم ينطق، بحرف واأنا منذ ذلك اليوم، اأعجبت بال�سيد اأ�سغر 
واأحببت��ه، وعل��ى الرغم من كل تحذيرات اأب��ي، كلما �سنحت لي الفر�سة، كن��ت األقي التحية 

عليه، وكنت اأ�ساأله كلمتين حول الحمام واأقول:

- اإذًا، ا�سمه با�سق؟

عال �سوت اأبي: اأين اأنت اأيها الحمار؟

ي��ا الله! كما لو اأنن��ي اأتيت خلف من�سفة اأبي!، نزلت الدرج م�سرع��ًا اإلى درجة اأنني كدت اأقع. 
اأعطيت اأبي المن�سفة مرتجفًا وخائفًا، ف�سقطت قطرة من الماء من يده على يدي فاأثارت ا�سمئزازي. 

تمامًا كاأنني اأكلت �سفعة منه. وحالما اأردت اأن اأنطلق واأذهب اإلى الداخل �ساح في الزقاق.

- اأ�سرع وانظر من. اإذا كان ح�سين الم�سهدي)1(  فقل له اأنني اآٍت.

1 ( يقال لل�شخ�س الذي زار مدينة م�شهد )م�شهدي(
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كلما كان اأبي يتاأخر كانوا ياأتون اإليه من الم�سجد. فتحت الباب، واإذ �ساعي البريد. �سلمني 
الورق��ة وذهب. ب��ال اأي كالم، وبال اأي �سيء في الأ�سل كان �سيئ��ًا معنا. لم يكن اأبي يعطيه 
اأي اإكرامية اأو عيدية، لذا اأ�سبح �سيئ الخلق معنا. واأنا اأ�ستغرب لماذا ل يزال  يح�سر اأوراق 
اأب��ي عل��ى الرغم من ذلك. وكي ل يخط��ر في باله هذا الخاطر، �سممت ف��ي نف�سي اأن اأجمع 
م��ن م�سروفي تومانًا)2(  واأعطيه له واأّدع��ي اأن ال�سيد الحاج هو من اأعطاه اإياه، اأي اأبي. في 

منطقتنا الجميع يدعونه بال�سيد الحاج.

ها الحمار؟ - من اأيُّ

�سوت اأبي ياأتي من غرفته. ذهبت نحو عتبة الباب ومددت المظروف، وقلت:

- �ساعي البريد.

افتحه واقراأ لأ�سمع هل يعلمونكم �سيئًا في هذه المدر�سة اأو ل؟

جل�س اأبي على الكر�سي يم�ّسط ذقنه في حين اأفتح المظروف. توجد اأربعة اأ�سطر مطبوعة. 
�ُسررُت كثيرًا. لو كان خط يد، ول �سيما خط الن�ستعليق)3(  المك�ّسر، لكنت لن اأ�ستطيع قراءته 
وعج��زت، ولكان بداأ اأبي تعنيفي من جديد. اإنما، كتب ا�سم اأبي فقط بخط اليد و�سط الأ�سطر 
المطبوع��ة. تحته اإم�ساء اأحد �سيوخ عقد القران في منطقتن��ا والذي اأ�سبح حديثًا من اأ�سحاب 

العمائم. حتى العام الما�سي كان يتوا�سل مع اأبي اأي�سًا.

ها الولد؟ - هيا اقراأ، لماذا توقفت اأيُّ

وقراأت: »بمنا�سبة العيد المبارك 17 دي )4( وحرية ن�ساء المجل�س يقام حفل في منزل...".

�سحب اأبي الورقة من يدي، وفي تلك اللحظة �سمعت:

ها الحمار! - اأعطني لأرى، اأيُّ

ف��ررت اأنا. حينم��ا يغ�سب ينبغي الفرار م��ن اأمامه. �سمعته داخل الفناء يق��ول تباعًا: ابن 
الكلب الزنديق! ابن المحروق الملحد!

اعت��دت �سماع تكفيره، فهو يدعو الج��ار ال�سيد اأ�سغر بالزنديق اأي�س��ًا. اإنما ملحد، ماذا 
تعن��ي؟ ل اأعل��م ما تعنيه على الإط��الق. ما الذي ُكتب داخل الورقة؟ م��ن تلك النظرة التي 

2 (.تومان العملة الإيرانية.
3 ( الخط الذي ُي�شتعمل في اإيران وما جاورها من البلدان، وُي�شّمى عند العرب بالخّط الفار�شي.

4 ( دي ا�شم �شهر من اأ�شهر التقويم ال�شم�شي/ الإيراني.
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األقيته��ا على الورق��ة، فهمت اأنه بالإجمال ينبغي اأن تكون بطاقة دع��وة. اأتذكر اأن ا�سم اأبي 
كت��ب بخط اليد وباخت�سار، ولم تذكر اآي��ة الله وحجة الإ�سالم وكلمات من هذا القبيل، التي 
اعت��دت اأن اأراها على جميع اأوراقه. ا�سمه وكنيته فق��ط. وُكتب عقب ا�سمه اأي�سًا »�سيدة«، 
ولم اأفهم ما تعني؟ بالطبع، اأعلم ما تعنيه ال�سيدة. في اأي حال، اأنا في ال�سف ال�ساد�س، وفي 
مرحلة الح�سول على ال�سهادة هذا العام... لكن لماذا عقب ا�سم اأبي، حتى الآن، لم اأَر مثل 

هذا ال�سيء.

لما مررت من جانب البركة، قلدت حركة الأ�سماك فهي ُتخرج ن�سفًا من اأفواهها الدائرية 
من الماء وتم�سغ.

ث��م راأيت اأنه ل��م ُي�سَف غليلي. ر�سقتها بحفن��ة من الماء ورك�ست اإل��ى المطبخ. اأمي تقلي 
الباذنج��ان، والمطبخ يعج بالدخان وعينا اأمي اأ�سبحتا حمراوين تمامًا مثل عينيها عندما تعود 

من مجل�س العزاء.

- �سالم، ماذا لدينا على الغداء؟

- األ ترى يا بني- وعليك ال�سالم- ذهب اأبوك؟

- لي�س بعد.

رتب��ت �سرائح الباذنج��ان المقلي فوق بع�سها بع�سًا، وو�سعت اإل��ى جانبها �سرائح الب�سل 
المقلي. واأنا و�سعت بع�س �سرائح الب�سل المقلي في فمي، ولما كنت اأم�سغ قلت:

- اأنا جائع.

- اذهب وافر�س ال�سفرة مع اأختك. اأنا قادمة الآن.

و�سع��ت مرة اأخرى �سريحتي��ن بل ثالثًا من الب�سل المقلي في فم��ي، وما اإن خرجت من 
المطب��خ،  ذابت في فمي. اأختي جال�سة قرب الكر�س��ي)5(  مكان جلو�س اأمي وت�سنع دمية من 

الجوارب الممزقة، دمية ق�سيرة و�سمينة وقبيحة. قلت:

- اأيتها الكلبة تتدللين من جديد، هل �سعدِت اإلى الأعلى؟

وركلت ُلعبها، فعال �سوتها:

- يا الله. جاء عبا�س التافه مرة اأخرى. يا كلب!

5 ( الكر�شي هو نوع من اأنواع الطاولت الق�شيرة. توجد تحته مدفاأة ومغطى بمالءات. والكر�شي قطعة من الأثاث في الثقافة الإيرانية، حيث 
تجتمع الأ�شرة على الأر�س حول الكر�شي في اأثناء الوجبات اأو المنا�شبات.
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   مزاج��ي لي�س عل��ى ما يرام لأ�سربها. اأنا جائع، و�سرائ��ح الباذنجان حمراء اإلى درجة 
اأن��ه اإذا عاقبتني اأمي �سيحت��رق قلبي، ولهذا ال�سبب لم اأكترث لأمره��ا وذهبت اإلى رف ُلعبي 
واأ�سيائ��ي، فو�سعت الكتب جانباأ ورفعت دفتر طوابع��ي ال�سغير واألقيت نظرة عليه خ�سية اأن 
تكون اأختي قد عبثت به مجددًا. مللت من طوابع �سورية والعراق. اإنما، ماذا اأفعل، لم ت�سل 
اإل��ى اأبي ر�سائل اإل م��ن هذين المكانين. بين كل ه��ذه الطوابع ل يعجبني �س��وى اأحد طوابع 
الع��راق، وال��ذي عليه برج ملتٍو ي�سيق عند قمته وي�سبح رفيع��ًا. وقف اأمامه �سخ�س يركب 

ح�سانًا، بحجم ذبابة. تمنيت لو كنت مكانه. اأو حتى مكان ح�سانه...

- عبا�س...

�س��راخ اأبي مجددًا. يا اإلهي، ماذا يريد م��رة اأخرى؟ هي واحدة من تلك ال�سرخات التي 
تخرج من حلقه عندما يريد اأن ي�سربني. رك�ست. 

ها الحمار، اذهب اإلى الم�سجد وقل اإن ال�سيد متعب، ثم اأ�سرع اأي�سًا واذهب اإلى  - تع��ال اأيُّ
غرفة عمك وقل له اإن كان في يده ماء لي�سرب فلي�سعه على الأر�س ولياأِت اإلى هنا حاًل.

- اإنما ، دع الطفل يت�سمم لقمة خبز...

كان��ت اأمي. لم اأِع متى خرجت م��ن المطبخ. اإنما اأعلم اأن ال�سج��ار �سُي�ْستاأنف من جديد، 
و�سوف ُي�سمم غداءنا بكالمه.

- امراأة وقحة! اأتتدخلين في عملي ثانيًة؟ الآن، ينبغي لي اأن اأم�سك بيدك واآخذك مك�سوفة 
الراأ�س وعارية الج�سد اإلى الحفل.  

��ر وجه اأبي كثيرًا اإلى درجة اأنني خفت. راأيت كثيرًا لحظات غ�سبه علي اأو على اأمي  احمَّ
اأو طالب��ه اأو اأ�سح��اب الحرف والمهن في منطقتنا. اإنما لم اأره ف��ي مثل هذه الحال من قبل. 
حت��ى في ذلك اليوم الذي قال للجار ال�سيد اأ�سغر كل م��ا خرج من فمه. ُذهلت اأمي، ولم تعد 
تميز �سرقها من غربها، واأن��ا اأ�سواأ حاًل منها. اأ�سبحت عروق عنق اأبي عري�سة، واأعر�س 

من الحبل اأي�سًا. المكان غير منا�سب للبقاء. 

بينما اأنتعل الحذاء، جاءت اأمي وبيدها لقمة كبيرة وقالت:

- خذ، اأ�سرع اأنت اأي�سًا قبل اأن يحل النح�س عليك.

كان��ت لتزال ن�س��ف اللقمة في يدي حينم��ا خرجت من باب المن��زل، والبرد لذع جدًا 
ولي���س لل�سم���س اأي اأثر. بلعت في الزقاق ما تبقى من اللقم��ة بع�ستين. ولما و�سلت اإلى باب 

الم�سجد م�سحت فمي.
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رتبت ق��رب عتبة الباب الأحذية الممزق��ة والمهترئة فقط. �سفوف �س��الة الجماعة اأكثر 
اعوجاجًا من �سفوف اأطفال المدار�س. كل اثنين اأو ثالثة من طالب اأبي يتحدثون اإلى بع�سهم 
بع�س��ًا وي�سّبحون. لي�س هناك اأي داع لل��كالم. حالما راأوني نه�سوا فرادى ووقفوا لل�سالة. 

من عادتهم حينما  تقع اأعينهم علّي يفهمون اأنه ل بد اأن ال�سيد اأبي لن ياأتي اأي�سًا.    

ث��م رك�ست �س��وب ال�سوق. لما م��ررت من جانب مح��ل الكباب، ا�ستهيت��ه ب�سدة. مالأ 
دخ��ان الكباب المكان بمجمل��ه. األقيت نظرة اإلى موقد النار واأ�سي��اخ الكباب التي يقلبها علي 
الم�سه��دي، واإلى ال�سينية الكبيرة الممتلئة بالفجل والب�س��ل، التي على الطاولة، ومررت. 
محل الأرز المطبوخ، ذو الأبواب المغلقة، لم يثر �سهيتي. يبدو اأنهم يفعلون اأ�سياء �سيئة بدًل 
من تناول الأرز المطبوخ. محل الآ�س)6(  فارغ ولم تكن القدر على الموقد. مو�سم الحليم)7(  
الذي يوؤكل في ال�سباح، ول�سيما في �سباح اأيام البرد الالذع. ا�ستلقى خروف كامل م�سلوخ 
داخل وعاء كبير اأمام دكان، راأ�سه ي�سبه جذع ال�سجرة ويوجد على المقعد في الجهة الأخرى 
وع��اء كبير اآخر مملوء بالقمح ومطرقة لحمة كبيرة - كبيرة جدًا – اأجل�سوها فوقه. ل فائدة، 
ينبغ��ي لي اأن اأذهب اأ�س��رع واأخبر عمي واإل اأ�سبح الغداء في خب��ر كان. في اآخر ال�سوق، 
وعلى المنعطف، جل�س الطباخ القرف�ساء حول قدر اآ�س الر�سته )8( المدورة وزبائنه يحت�سون 
الح�س��اء. اأغلبهم من العمال وقبعاتهم تحت اآباطهم. انقب�س قلبي في نهاية �سوق الحذائين من 
رائح��ة الجلد، فاأ�سرعت اأكثر، وانعطفت داخل الخ��ان، هنا ل اأثر للبرد، وارتفعت حرارة 
اأذنّي. تحت الأق��دام �سجاد ناعم. الرفوف الخ�سبية منت�سرة في الجوانب والزوايا. كم كانت 
رائحته��ا زكية! تمنيت لو اأنني اأمتل��ك ثالثة منها حتى اأق�سم خزانت��ي الجدارية على اأ�سا�سها. 
كنت جعلت واحدًا من اأجل الكتب وواحدًا من اأجل اأ�سيائي ال�سغيرة وواحدًا يعلوهما من اأجل 
اأ�سيائي التي ل اأريد اأن ت�سل اإليها يد اأختي. وهذه حجرة عمي. اإنما ل اأحد فيها. وقفت قلياًل 
اأم��ام عتبة الباب، ودرت حول نف�سي حتى اإنني ل��م اأعلم من اأين خرج تلميذه. هو يعرفني. 
ق��ال اإن العم يتناول الغداء داخل الغرفة الخلفية. على الفور ذهبت �سوب الغرفة الخلفية)9(. 
الموقد اأمامه والعباءة على كتفيه، يجل�س على اأريكته ويتناول يخنة الف�سنجان)10(  مع الأرز. 
األقي��ت ال�سالم وقلت ل��ه الحكاية. وبينما ه��و يم�سغ قلت له كل �سيء، وحكاي��ة الورقة التي 

6 ( الآ�س هو نوع من ال�شوربة الم�شهورة في اإيران وهو غذاء �شتوي ويحتوي على البقوليات والخ�شراوات الورقية.
7 ( حليم هو نوع من الح�شاء الم�شهور في اإيران ويحتوي على القمح اأو ال�شعير واللحم والعد�س.

8 ( اآ�س ر�شته: نوع من الح�شاء الد�شم الممتلئ باأنواع البقوليات والمعكرونة والخ�شراوات الورقية.
9 ( غرفة �شغيرة تبنى خلف الغرفة لو�شع اأ�شياء ولوازم المنزل فيها.

10 (ف�شنجان: يخنة اإيرانية منّكهة بع�شير الرمان والجوز المطحون، وعادة ما يكون هذا الطبق م�شنوعًا مع الدواجن.
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و�سل��ت، والكالم الذي قاله اأبي لأمي. قال مرتين بل ثالث مرات »يا للعجب! يا للعجب!« 
واأجل�سن��ي وو�سع لقمة من الف�سنجان على قطعة من الخب��ز، واأنا بلعتها ونه�سنا. رفع عمي 
العب��اءة عن كتفيه وطواه��ا وو�سعها تحت اإبطه واأدخ��ل قبعته الإ�سالمي��ة البي�ساء في جيبه 
عن��وًة وخرجنا من الحجرة. اأعلم لماذا يفعل هذا العم��ل. ال�سنة الما�سية، داخل هذا الخان، 
واأم��ام اأعين النا�س، اأم�سك ال�سرط��ي بقّبة عمي لأنه ل ي�سع القبع��ة ذات الحافة، ولم يرفع 
ي��ده عنه حتى مزق عباءته. ل اأن�سى اأبدًا كي��ف اأ�سبح وجه عمي اأبي�س مثل الج�س في ذلك 
اليوم، وكيف تحدث با�ستمرار عن ماء الوجه وت�سفع بالله والر�سول. اإل اأن ال�سرطي و�سع 
ي��ده داخل فتحة كم العب��اءة ومزقها كلها وجمعها في يده ورماه��ا وذهب... في ذلك اليوم 
بال�سبط، مثل هذا اليوم، ل اأعلم ما حدث حتى اأر�سلني اأبي خلف عمي وحدث ذلك حينما كنا 

ذاهبين �سوب المنزل.

ده اأم ل؟  واأنا ل اأعل��م. كنا نواجه هذه  �ساألن��ي عمي اأثن��اء الطريق عن جواز �سفر اأبي، اأج��دَّ
الم�سكلة كلما اأراد اأبي ال�سفر اإلى قم اأو قزوين. يعطيني جوازه واأنا اآخذه اإلى عمي، وهو ل محالة 

ياأخذه اإلى مركز ال�سرطة ويجدده. 

له��ذا ال�سبب، �ساألني عمي اأي�سًا: األم ياأِت رئي�س مركز ال�سرطة اليوم اإلى منزلنا! قلت: ل. 
كنت اأع��رف رئي�س مركز ال�سرطة. قابلته مرة بل مرتين في ال�سباح الباكر وجهًا لوجه عند 
باب منزلنا عندما كنت ذاهبًا اإلى المدر�سة، كما لو اأنه من طالب اأبي. وكلما اأتى اإليه ل ينتظر 

اأمام الباب اأي�سًا، يفتح الباب ويقول: يا الله، ويذهب مبا�سرة �سوب غرفة اأبي.

حالم��ا و�سلنا اإلى المنزل ذهب عمي اإلى اأبي واأنا لم اأنتظر قط. ذهبت مبا�سرة اإلى �سفرة 
الطع��ام التي تركت اأمي زاوية منها مفرو�سة لأجلي. الوا�سح من �سرائح الباذنجان المتبقية 
اأنها لم تاأكل �سيئ��ًا. هذه هي حالها كلما ت�ساجرت مع اأبي. تناولت غدائي ب�سرعة وانطلقت. 
لم��ا مررت من خلف ب��اب غرفة اأبي كان �سوت��ه مرتفعًا و�سمعت مج��ددًا كلماته »زنديق 
وملح��د«. ل بد اأن��ه ي�ستم ال�سخ�س نف�سه الذي اأر�سل الورقة. اأرغب كثيرًا في اأن اأ�سعد اإلى 
ال�سط��ح واأ�ساهد حمامات ال�سيد اأ�سغر قلي��اًل، لكن الجو غائم ول بد اأن الحمامات ذهبت اإلى 
اأماكنه��ا، واأي�س��ًا فات اأوان المدر�سة. هو ل��م يفت، لكن و�سعي يقت�س��ي اأن اأذهب اأبكر. 
نع��م ب�ساأن ق�سية ال�س��روال الق�سير نف�سها! ف��ي النهاية لم اأ�ستطع اأن اأذه��ب ب�سروال ق�سير 
اإل��ى المدر�سة! ابن �سي��د المنطقة! ماذا يقول النا�س؟ اأو يراني اأب��ي؟ بالإ�سافة اإلى كل هذا اأنا 
ل يعجبني مثل هوؤلء ال�سب��ان الذين اأ�سبحوا ك�سافة اأي�سًا، ويعلقون ال�سفارات في اأعناقهم، 
ويرت��دون »ال�سراويل الق�سيرة والقبعات ذات الحافة...« نع��م، ل اأحد يعجب بال�سخرية 
اأب��دًا. في النهاية، طردني الم�سرف من المدر�سة حت��ى »اأق�سر �سروالي اأو اأذهب اإلى �سيخ 
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الكّتاب«. كان هذا في اأوائل ال�سنة بال�سبط. يعني في اأواخر اأيلول. في ذلك الحين خطرت 
ف��ي بال اأمي فكرة، فخاطت الأزرار ف��ي �ساقي �سروالي من الداخل، وعلمتني حالما اأ�سل 
اإل��ى عتبة باب المدر�سة كي��ف اأكفٌّ نهايتي �ساقي �سروالي اإلى الداخ��ل واأثبتهما بالأزرار، 
وحينما اأخرج اأفتح الأزرار واأ�سحب نهايتي �ساقي �سروالي اإلى الأ�سفل. هذا ما ح�سل اأي�سًا. 
�سحيح اأن �سروال��ي اأ�سبح عري�سًا ول يمكنني الرك�س، وفي ذلك اليوم الذي تراهنت فيه 
م��ع ح�سن وقفزت داخ��ل حو�س المدر�سة ودخل الماء في �ساق��ي �سروالي وانتفختا و�سرع 
ال�سبان ي�سخرون، لكن مهم��ا ح�سل تركني م�سرف المدر�سة و�ساأني. لهذا ال�سبب، اأحاول 
اأن اأذهب اإلى المدر�سة اأبكر من الجميع، واأخرج متاأخرًا عن الجميع. حينما يقرع الجر�س 
ام واأ�سي��ع الوقت حتى يذهب الجميع ول ي��رى اأحد الخدعة التي  الأخي��ر، اأذهب اإلى الحمًّ
فعلته��ا بال�سروال. مع هذا عرف ال�سبان، ول��و اأنهم لم يعلقوا عليه، اإل اأنهم و�سعوا لي لقبًا 
ي�سبق ا�سمي »اآ�سيخ)11( «. في البداية كانت اأوقاتي مريرة للغاية، لكن بعدما فكرت فيه راأيت 
اأن��ه لي�س �سيئًا اإلى ذلك الحد، ومهم��ا يكن هو عنوان واأف�سل من » �سلى  اأي ال�سعيف)12(«، 

الذي يلقب به عريف �سفنا.

و�سل��ت اإل��ى باب المدر�سة مبتاًل بالعرق، من كثرة ما رك�س��ت. ها هو ذا الم�سرف يقف 
ف��ي باحة المدر�سة، وي�سرب بال�سوط على �سرواله. ل يمك��ن اأن اأكفَّ �سروالي في ممرات 

المدر�سة. وهذا ما فعلته في الزقاق حينما �سمعت اأحدًا يقول:

- لعنكم الله. �ساهدوا كيف جلبتم الم�سكالت لأطفال النا�س.

رفعت راأ�سي. كانت امراأة عمالقة على راأ�سها قبعة �سوداء ذات حافة عري�سة، وو�سعت 
تحت القبعة منديل راأ�س، كما اأنها و�سعت طرفي المنديل تحت قبة معطفها الف�سفا�س الطويل. 

فكرت »ما عالقة هذه المراأة بما يفعله النا�س؟« ورك�ست اإلى داخل المدر�سة.

لم��ا عدت من المدر�سة، وجدت اأختي الكبيرة في منزلنا مع طفلها الر�سيع. منزلها داخل 
الأزق��ة القريب��ة اإلينا، ويمكنه��ا اأن تاأتي وتذهب في اأثن��اء اليوم الواحد. كان��ت ت�سقي ال�سرو 
الموج��ود في زاوية الزق��اق، وحالما يظهر ال�سرطي من بعيد تدخ��ل م�سرعة. غطت راأ�سها 
بمنديل اأحمر. ل بد اأنها جاءت من اأجل الحمام. كان طفلها يبكي و�سوته ي�ستنفد �سبر الإن�سان. 
وح�سي��ن الم�سهدي، موؤذن الم�سجد، ياأتي ويذه��ب با�ستمرار ويحمل ال�ساي والنرجيلة. ل بد 

اأن لدى اأبي �سيفًا. وبينما ت�سب اأمي لي ال�ساي تقول لأختي:

11 ( اآ�شيخ لقب بمعنى المتظاهر بالم�شيخة.

12 ( �شلى لقب بمعنى ال�شعيف والمتهاون.
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رِت الطفل من تحته  - اأتعلمي��ن يا بنتي؟ يٍا لالأ�سف، دمروا المدفع اللوؤلوؤي. واإل لكنت مرَّ
مرتين فيكون فعلك هذا كما لو اأنك �سكبت الماء على النار. 

وتذك��رت لما كنت في ال�س��ف الأول، كم �سعدت على كتف ه��ذا المدفع. وكم لعبنا لعبة 
الختف��اء بين دواليبه، وكي��ف حملنا الحجر عل��ى درج البركة التي تقع ف��ي الجهة الأخرى 
المقابل��ة له، التي تقع و�سط اأ�سج��ار ال�سنوبر ال�ساهقة في �ساح��ة اأرك)13(. كان الحجر يجتاز 
�سبع خطوات بل ع�سر خطوات على ماء البركة الأخ�سر. كم كان الأمر ممتعًا! �سربت ال�ساي 

مع قطعة من خبز ال�سنكك)14(.  

- الآن، تعال��ي، هيا وافعل��ي �سيئًا اآخر يا بنيتي. احمليه وخذي��ه اإلى قرب مركز ال�سرطة 
ومرريه من تحت اأخم�س البندقية.

- اأمي، في هذه الأيام، هل من الممكن اأن نذهب �سوب مركز ال�سرطة؟ اأبعده الله!

- ح�سنًا يا بنيتي، لماذا ل تعطينه لزوجك وهو ياأخذه؟ يمرره ثالث مرات من تحت اأخم�س 
البندقية ثم يعطي �ساحب البندقية قب�سة من �سكر نبات.

 وبينما كانتا تتجادلن حول �ساحب البندقية اأهو تابع للحكومة اأم هو نف�سه ال�سرطي، �سربت 
كوب ال�ساي الثاني وذهبت اإلى دفتر طوابعي. وما اإن و�سلت اإلى �سفحة البرج المائل، عال 

�سوت اأمي:

- بني، جعلت فداك، اذهب واأح�سر اثنتين بل ثالث حزم من الحطب حتى باب الحمام. 
ارك�س بارك الله فيك.

تجاهلت وقلبت ورق الدفتر وكاأن اأمي لم تقل �سيئًا. هذه المرة عال �سوت اأختي:

- اخج��ل اأيه��ا ال�سبي الأبل��ه. تريد اأن تذهب ه��ي لتح�سر الحطب. الو�س��خ يعلو وجهك 
وراأ�سك اأي�سًا. لقد كنت مطيعاأً.

اأ�سب��ح ه��ذا الحمام �سبب��ًا ل�سقائي. من��ذ اأ�سبحوا ي�سحب��ون العباءة عن روؤو���س الن�ساء في 
ال�س��ارع ق��رر اأبي اأن يبني حمامًا. وف��ي اأيام الأ�سبوع كلها لدينا دخ��ان كثيف يت�ساعد وماء 
يغل��ي. وال�سيء في الأمر اأن كل ن�ساء الأ�سرة ياأتين اإلينا، والأكثر �سوءًا اأنه كان علي اإح�سار 
الحط��ب لهم. كان ينبغي لي اأن اأح�سر على الأق��ل ع�سر حزم من الحطب من القبو الموجود 

13 ( �شاحة في طهران يوجد و�شطها مدفع.

14 ( نوع من اأنواع الخبز في اإيران.
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ف��ي ذلك الطرف من فن��اء المنزل واأ�سعهما على عتبة فرن الحمام ال��ذي يقع اأ�سفل المطبخ، 
مرة على الأقل كل يومين. بال�سبط منذ بداأ عمل هذا الحمام نجوت من �سر الذهاب اإلى الحمام 
م��ع اأبي، فقد كان يجعلهم يحلقون �سعر راأ�سي على ال�سفر مثله، فكانوا ي�سلخون جلد راأ�سي، 
لك��ن ل ي�ستحق هذا الأمر هذا العناء كله. فف��ي كل مرة تجرح يدي في اأكثر من مكان. كانت 
فروع الحطب ملتوية ومجتمعة واأطرافها حادة وجارحة وينبغي اأن اأ�سعد فوق كومة الحطب 
واأرف��ع كل حزمة على حدة من الأعل��ى واإل ف�سيعلو �سراخ اأبي علي باأنه لماذا �سحبت فروع 

الحطب من الأ�سفل مجددًا.

ذهب��ت خل��ف الحطب فف��ر الدجاج �سائح��ًا. اأ�سبح الج��و غائمًا وقد خي��ل للدجاج اأن 
، فذهب اإلى م��كان نومه اأبكر من كل ي��وم.  لما رتبت الحزم��ة الثانية مّر فاأر  اللي��ل حلَّ
م��ن قرب قدم��ي ورك�س اإلى ما بين الحطب. �سغير جدًا. م��ن الموؤكد اأنه �سغير ال�سن. 
ذهب��ت واأح�سرت ملقطًا وعبثت به مدة، لربما اأخرجته لكن ل فائدة لذلك فتركته وذهبت 
م��رة اأخرى خل��ف الحطب. حينما كنت اأحمل الحزمة الرابع��ة، عال �سوت الباب. ل بد 
اأن��ه ح�سين الم�سهدي ذاهب ليفتح الباب. لم اأكت��رث لذلك وحملت الحطب اإلى داخل فرن 
الحم��ام. تح�سر اأختي �سراب �سكر النب��ات الدافئ واأمي ت�سكب النفط في الفواني�س. ما اإن 

راأتني قالت:

- بني، األ ت�سمع؟ �سارع وافتح الباب. ح�سين الم�سهدي ذهب اإلى الم�سجد.

فهم��ت اأنه ل ب��د اأن اأبي ل يريد اأن يذهب اإلى الم�سجد مرة اأخرى. كان الظالم يحل حينما 
ذهب��ت اإلى عتبة الباب. �ساحب من�سب وخلفه امراأة مك�سوفة الراأ�س. يعني لديها منديل على 
الراأ���س. هي من عمر اأختي الكبي��رة. منديلها موّرد. لم تدخل ام��راأة منزلنا بهذه الهيئة من 
قب��ل. في يدها حقيب��ة. وتم�سي على روؤو���س اأ�سابعها. األقيت التحية وتنحي��ت جانبًا، فدخال 
كالهما. على كتف �ساحب المن�سب اإ�سارتان بارزتان، واأنا ل اأعرفه. يعني ماذا يريد؟ اأول 
لي��ل مع هذه الم��راأة ذات الراأ�س المك�سوف؟ منذ ال�سباح حتى ال�ساع��ة تقع اأحداث جديدة في 
منزلن��ا. ل اأعلم لماذا خفت فجاأة، لكن الممر مظلم ول��م يروا اأنني خفت. اأخ�سى اأنه قد تكون 
هن��اك م�سكلة ف��ي جواز اأبي �ساحب العمامة مج��ددًا؟ ربما لهذا ال�سبب ل��م يذهب اإلى الم�سجد 
الي��وم، حتى في وقت الظهيرة ول في وقت المغرب. ترك��ت الباب مفتوحًا على النحو نف�سه 
ورك�س��ت اإلى الداخل واأخبرت اأمي. غطت راأ�سه��ا بالعباءة وجاءت اإلى عتبة الممر، فاألقى 
�ساحب المن�سب التحية عليها و�ساألها عن حالها، وقال لأمي اأ�سياء فهمت من خاللها باأنه لي�س 

غريبًا. ارتاح بالي. ثم قال �ساحب المن�سب:
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- اأ�ستودعك ابنتي. اأنا �ساأذهب اإلى ال�سيد الحاج.

ذهبت اأم��ي مع الفتاة اإلى الداخل واأنا تقدمت �ساحب المن�سب �سوب عتبة باب غرفة 
اأب��ي، ث��م اأتيت واأخ��ذت ال�ساي. على الرغم م��ن اأن اأبي لم ياأمرني، لك��ن من الوا�سح 
اأن��ه ينبغي تقديم ال�س��اي اإلى �سيوف من مع��ارف اأبي. لما اأخذت ال�س��اي، راأيت عمي 
هن��اك ورئي�س ال�سرطة اأي�سًا و�سخ�سًا اآخ��ر، كاأنه من اأهل ال�سوق. جل�سوا جميعهم حول 
الكر�س��ي، عمي اإلى جانب اأبي، واأولئك كلٌّ في جهة. لم��ا و�سعت ال�ساي كان �ساحب 

المن�سب يتكلم بتاأٍن:

- نعم اأيها ال�سيد الحاج. اأم عيالك. رتب الأمر كما ت�ساء.

حينه��ا خرجت. عيال، ماذا تعني؟ �سمعت اليوم كلمات ع��دة جديدة! اأمي لي�س لديها ثقافة 
لتجي��ب ع��ن �سوؤالي. لو كان حال اأب��ي على ما ي��رام اأو كان مرتاح البال لكن��ت ذهبت اإليه 
و�ساألت��ه. لطالما اأعجبه هذا النوع م��ن الأ�سئلة. اأو عندما اأعطيه قلم ر�سا�س ليبريه. اأنا اأي�سًا 
فهم��ت هذا، وكلما كان لدي عمل معه اأو اأريد منه ماًل اأذهب اإليه لأ�ساأله �سوؤاًل من هذا النوع 

اأو اأحمل قلمًا مك�سور الراأ�س. ثم قلت في نف�سي لأذهب واأَر من هذه المراأة.

اأم��ي جال�سة عند اأدنى الكر�سي، وجعلت المراأة تجل�س في ال�سدر، مكان جلو�سها المعتاد. 
هن��اك، اأمام عتبة الباب فردتا حذاء ذي كعب عال. بال�سبط، ك�سخ�س طويل ال�ساقين واقف 
ف��ي �س��ف الجال�سين ل�سالة الجماعة. ثمة رائحة طاغية في الغرفة ل��م اأفهم كنهها في البداية، 
اإنم��ا تذكرت فجاأة، ت�سبه رائحة معلم الريا�سة في مدر�ستنا. ول�سيما في بداية ال�سباح. نعم، 
رائح��ة عطر. من تلك العطور.  �سفتاه��ا حمراوان وتجل�س بالقرب من الكر�سي، وقد غطت 

قدميها بطرف اللحاف. لما دخلت من الباب كانت تقول:

- يا �سيدة، اليوم مزاجه معّكر؟ 

واأخت��ي قالت: ل اأيتها ال�سيدة العزيزة. دائمًا يوؤلم��ه بطنه. قلت لنف�سي اأعطيه �سراب �سكر 
النبات الدافئ، لربما تتح�سن حاله، لكن كاأنما لم يوؤثر. 

و�ساألت اأمي: اأنت، كم طفاًل لديك؟ 

خف�ست المراأة راأ�سها وقالت: �سلَّمك الله، اأنا اأدر�س.

- اأي در�س؟

- قابلة.
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هزت راأ�سها و�سحكت. توجهت اأمي اإلى اأختي وقالت:

- بنيت��ي، ماذا تنتظرين؟ انه�سي ودعي ال�سيدة ترى طفلك. انه�سي بنيتي في حين اأذهب 
واأح�سر لها ال�ساي.

نه�س��ت وذهبت خارج��ًا، واأنا رفع��ت دفتر طوابعي ع��ن الرف، وقلب��ت اأوراقه دون 
اكتراث. كن��ت منتبهًا كيف فتحت اأخت��ي حفا�س الطفل على الكر�سي، ودلك��ت المراأة بيدها 
مكاني��ن ب��ل اأكثر من بطن الطفل الذي كان اأبي�س مثل بطون �سمك اأبي. وما اإن تكّلمت، عال 

�سوت اأبي من غرفته. كان يناديني. رميت الدفتر فوق الرف واأ�سرعت اإليه.

اأمي قادمة من خلف باب غرفة اأبي. قلت:

- اأنت جئت اإليه، لماذا ل تاأخذين ال�ساي اإلى ال�سيوف!

- ل تتحامق كثيرًا. اأيها التافه!

دخل��ت غرفة اأبي. يريد ال�س��اي، وينبغي لي اأن اآخ��ذ النرجيلة واأ�سعلها م��ن جديد. بينما 
جمعت اأك��واب ال�ساي وحملت النارجيلة �سمعت اأبي يروي ق�سة حرب عمرو بن العا�س مع 
جي���س الروم. كنت على علم، لو اأن عنده �سخ�سًا موظفًا ل��كان روى ق�سة �سفره اإلى الهند، 
ول��و كان عنده �سخ�س من اأهل ال�سوق لكان روى ق�س�س �سفره اإلى كربالء ومكة. والآن، 
عنده �سخ�سان م��ن ذوي الإ�سارات على الكتف. خرجت واأخ��ذت ال�ساي، وعدت واأخذت 
اإليهم النرجيلة التي اأعدتها اأمي. و�سل اأبي في الحكاية اإلى لحظة اأ�سر عمرو بن العا�س وحيدًا 
م��ن قبل الروم، وكيف كان يتكلم ف��ي ح�سور قي�سر الروم. ل مزاج ل��ي ل�سماع الحكاية، 
ولي�س لدي مزاج اأي�سًا لأذهب اإلى غرفتنا واأ�ساهد قدمي و�ساقي ابن اأختي الر�سيع. لقد نفرت 
من رائحة تلك المراأة التي هي نف�سها رائحة معلم ريا�ستنا. هذه الأ�سباب التي دفعتني لأتي اإلى 
راأ�س الزقاق. اإنما، لم يكن هناك اأي خبر عن رفاقي. ل بد اأنهم لم ينتظروني وذهبوا. نجتمع 
عند الغروب دائمًا عند راأ�س الزقاق، ونقوم بعمل ما. نذهب اإلى راأ�س ال�سارع ونقلد رجال 
ال�سرط��ة ونخطف القبعات عن روؤو���س العمال. ونلعب ع�سرات الألع��اب من هذا القبيل. 
اأو نلع��ب لعبة القفز من فوق ظهر اأحدنا الذي ُيختار ع��ن طريق القرعة في الزقاق المحاذي 
لمنزلنا اأو نمثل الأفالم مع بع�سنا بع�سًا، اأو اأي عمل اآخر. كنت اأود كثيرًا اأن اأجدهم لأريهم 
دمي��ة الطرزان التي ح�سلت عليها مقابل قلم ر�سا���س جديد، لديه خنجر على خ�سره وحبل 
معلق في اإحدى يديه واليد الأخرى قرب فمه ويقلد �سوت الأ�سد. لم يكن هناك اأي منهم. ماذا 
اأفع��ل؟ ماذا اأفعل؟ جل�ست في مكاني على عتبة الباب لأ�ساهد النا�س. اأكثر �سيء جدير بالروؤية 
هو جارنا الذي ياأتي �سوته من اآخر الزقاق »يا الله« ل بد اأنه مثل كل ليلة يم�سي بهدوء ويجر 
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ع�س��اه على الأر�س وراأ�سه نحو ال�سماء، وبدل اأي دع��اء اأو ا�ستغاثة اأخرى يقول با�ستمرار 
وعل��ى نحو متواٍل ويطي��ل في نطقها: يا الله. ج��اء بائع ال�سمندر المطب��وخ وعبر، ولم يكن 
هن��اك �سيء ظاهر في عربته، لكنه ينادي عليه. اأخرجت ام��راأة ترتدي ثياب ال�سالة راأ�سها 
م��ن المن��زل المقابل لمنزلنا، واألق��ت نظرة في الزقاق وتفح�س��ت كل الجهات على نحو جيد 
ورك�ست ذاهبة اإلى من��زل يبعد ثالثة منازل في تلك الجهة ودفعت الباب لتدخل، لكن الباب 
مغلق، وبينما تلتفت يمينًا و�سماًل تطرق الباب. اأخيرًا، ُفتح الباب واأ�سرعت اإلى الداخل حينما 

�سمعت فجاأة:

- هيه! لقد اأم�سكتها.

   كان اأبو الف�سل، اأدرت راأ�سي، يبحث عن �سيء ما في يده ويقول:

- يا بنة المحروق! ح�سنًا لقطتك.

كان الجو مظلمًا ج��دًا، و�سوء م�سباح ال�سارع خافتًا جدًا، واأنا ل اأعلم كيف يرى الذباب 
ف��ي ذلك الظالم الحالك. وفي ذلك البرد الالذع اأي�س��ًا. ربما يتخيل؟ هو جارنا ومنزله على 
بع��د منزلين من منزلن��ا في تلك الجهة، فقد عقل��ه منذ زمن، يجل�س منذ طل��وع ال�سم�س حتى 
مغيبها على عتبة باب منزله ويلتقط الذباب، ويقال اإنه ياأكله. اإنما، اأنا لم اأَر بعيني. اأعتقد اأنه 
ر ب��ه ح�ساء كثيرًا.« اأو »البارحة التقطت ذبابة  يتظاه��ر بذلك فقط ويتكلم عنه ويقول »�ساأح�سّ
بحج��م ع�سف��ور.« اأو »ل تعلم كم فخذها لذي��ذ.« في بداية الأمر، كان �سبب��ًا جيدًا لل�سحك، 

ومجادلته اإحدى األعابنا وقت الغروب. 

اإنم��ا، الآن ل يمك��ن ال�سحك عليه. زوجته تغ�س��ل مالب�سهم في منزلن��ا، مرة كل ع�سرة 
اأي��ام، وتقول اإنه ي�سربها با�ستمرار ويطرده��ا. غير اأنها ترى اأنه من غير الم�ستحب عند الله 
ر له الطعام مجددًا.  قلت في نف�سي لأذهب واأكلمه كلمتين. ذهبت وقلت: اأن تتركه، لذا تح�سّ

- اأبا الف�سل، كيف مذاقها؟

قال:  لها طعم القمح الطازج. ل تعلم! كانت بحجم ع�سفور.

قلت: اأخ�سى اأن تكون واهمًا. وهل يوجد الذباب في هذا البرد؟

قال:  يا �سالم! ماذا راأيت منه اأنت؟ اأنا اأقراأ الدعاء وياأتي بنف�سه اإلي. ا�سبر. 

واأدخ��ل يده ف��ي جيب معطفه المم��زق ليبحث عن علب��ة الكبريت الت��ي يخفي داخلها 
الذباب، وفي تلك الأثناء راأيت اأن ل �سبر لي عليه. كما اأنه ل يوجد لدي �سيء اآخر على 
الإطالق لأقوله له. نه�ست لأعود اإلى المنزل، حينها عال �سوت باب منزلنا، واأنا هناك 
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وقع��ت عيناي على �ساحب المن�سب وابنته وهم��ا يخرجان. حتمًا كانت حالي �ست�سوء لو 
�ساهداني مع اأبي الف�سل المجنون. على الفور قفزت خلف اأبي الف�سل واختباأت، و حينها 
خط��ر في بال��ي " لماذا فعلت هذا؟ من اأين لهما اأن يعرفا اأبا الف�سل؟" اإنما قد فات الأوان، 
ول��و خرجت ل�ساهداني، والأمر الأكثر �س��وءًا كان حين مّرا من اأمام اأبي الف�سل وكانت 

الفتاة تقول:

- اأبي العزيز، ماذا يعني الزواج الموؤقت؟

ق��ال �ساحب المن�سب: كله ل يتجاوز ال�ساعتين يا بنت��ي العزيزة. فقط ما يكفي من الوقت 
لتذهبي معه اإلى الحفل...

  - اآها فهمت. يا اإلهي كم الأمر كبير!

   لم يدعني اأبو الف�سل اأ�سمع بقية كالم �ساحب المن�سب. يعني  عمَّ كانا يتحدثان؟ يعني هل 
من المقرر اأن يتزوج اأبي الفتاة موؤقتًا؟ لماذا؟... اآها... اآها... فهمت.

   األقيت نظرة اإلى علبة الكبريت الخالية. اإنما، ل مزاج لدّي على الإطالق لل�سخرية منه. 
عدت اإلى المنزل.

الباب مفتوح. ولما كنت في ظلمة الممر، �سمعت عمي يقول:

- يا للعجب! غريب جدًا! يا للعجب! ابنة نائب العقيد.

قطع �سوت خطواتي كالمه. لما اقترب��ت راأيت رئي�س ال�سرطة اأي�سًا. األقيت عليه ال�سالم 
ل اإراديًا وذهبت مبا�سرة اإلى داخل غرفتنا. ذهبت اأختي الكبيرة. اأمي تعمل في المطبخ. مرة 

اأخرى ت�ساعد الدخان وبخار الحمام. تعبت كثيرًا. 

لي�س لدي مزاج اأن اأنتظر الع�ساء، فحملت فرا�سي واأ�سرعت اإلى تحت الكر�سي. كان دخان 
الحمام ينخر داخل راأ�سي، وكنت اأفكر في اأبي الف�سل وعلبة كبريته الفارغة والكت�ساف الذي 

تو�سلت اإليه حين �سمعت عمي يقول:

- اآه يا زوجة اأخي. انق�ست على خير. اأو�سكنا اأن نح�سر لك �سرة بعد كل هذا العمر.

-  �سمعت �سوت اأمي وهي تقول:

- اأتق�سد هذه الفتاة يا عم اأولدي؟ ل قدر الله! راأ�س حذائها على الأر�س وكعبه ي�سل اإلى 
ال�سماء. 

- قال عمي: اأت�سعين الغطاء على البركة؟ اأ�سبح الجو باردًا!
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ف��ي �سب��اح اليوم التالي لما ذهبت اإل��ى البركة لأتو�ساأ راأيت باب غرف��ة اأبي مغلقًا.  كان 
ال�سم��ك ل يزال نائمًا في قاع البركة، لكن الق�س��ور الملونة مرمية داخل مكان غ�سل الأقدام. 
مجموع��ة وفرادى. كما كانت هن��اك بقعة دم على اأر�س البركة. فهم��ت اأنَّ اأبي ل بد �سافر 
مج��ددًا. كلما �سافر اإلى قم اأو قزوين قفل باب غرفته. وكل ليلة ل يكون فيها في المنزل تنتقم 

لي القطط من اأ�سماكه. حالما عدت اإلى الغرفة �ساألت اأمي:

- اأين ذهب ال�سيد الحاج؟

- ل اأعلم يا بني، ذهب في ال�سباح الباكر! عمك يقول اإنه يريد اأن يذهب اإلى قم.

وبينم��ا ن�سرب ال�ساي، قالت لكلينا اإن البارحة نهب �سارق حمامات ال�سيد اأ�سغر جميعها. 
ي��ا الله! اأ�سرعت اإلى ال�سط��ح. الآن، وقد �سافر اأبي فال مانع من التج��وال مع ال�سيد اأ�سغر! 
اأق�سي وقتًا مريرًا جدًا اإلى درجة ل يمكن و�سفها. الجو غائم والبرد لذع. الأع�سا�س خالية 
كله��ا، ول �سوت يرتفع اأبدًا من �سطح الجار، وتركت ف�سالت الحمام مجموعات من البقع 

البي�س. ◘
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قبل ثالثين عامًا، لما كنَت في الع�سرين من عمرك، اأخذَت ا�ستراحة من الجامعة، وع�ست 
في لندن مدة �ستة اأ�سهر. عملَت في فندق بدوام جزئي، وذهبت اإلى معهد لغات لتح�سين لغتك 
الإنكليزية. عند ال�سهر ال�ساد�س تحدي��دًا، احتاجت والدتك اإلى عمل جراحي ل�ستئ�سال ورم 

�سرطاني، فعدَت اإلى اليابان ورجعت اإلى الجامعة.

 ا�ستخدمت الحافل��ة كثيرًا عندما ع�ست في لندن. كانت الحافالت اأبطاأ من المترو، ونادرًا 
ما عملت وفق اأوقات محّددة، وحينما ت�سل اأخيرًا اإلى موقفك، ت�سل مبا�سرة حافلتان اأو ثالث 
عل��ى الخط نف�سه، مثل خرزات في خيط. اإل اأنك ل تزال تحب الجلو�س في المقعد الأمامي، 
ف��ي الطابق العلوي، في تل��ك الحافالت ذات الطابقي��ن، تنظر اإلى المدين��ة واأنت تجتازها. 
اأخ��ذت وقتك، لذلك اعتدَت اأن ت�ستقل حافلًة اإلى العمل، واأخرى اإلى معهد اللغة، وتذهب بها 
اإل��ى كل مكان لتح�سل على القيمة من جنيهات��ك الأربعة المخ�س�سة لتنقالتك �سهريًا. ل توجد 
ف��ي حافالت لن��دن التقليدية ذات الطابقين اأب��واب في الخلف حيث ي�ستطي��ع الركاب الدخول 

�سريك كامربدج

تاأليف: �سيباتا موتويوكي 
•ترجمة: متا�سر جديد 
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ا�سح��اق باب��ل 1894 - 1940 كاتب و�سحف��ي وم�سرحي ومترجم رو�سي من اأعمال��ه : �س�ح الفر�سان 
االأحمر – حكايات اأودي�سا- برج الحمام. 

مرتجمة �سورية.  •
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والخ��روج. طالم��ا لم ت�سرع الحافل��ة، يمكنك ال�سع��ود اأو النزول منها حتى ل��و لم تكن في 
الموق��ف. وقد ا�ستمتعَت بالقفز منها قبل التوق��ف، مثل جميع اللندنيين الآخرين، عندما كانت 

تعلق في ازدحام المرور. 

بع��د ظهيرة اأحد اأيام اأوا�سط ال�ستاء، كنَت تتجه اإل��ى مخازن الكتب الم�ستعملة عند تقاطع 
�س��ارع ت�سارنغ في طريقك اإلى العم��ل، ومررت ب�سيرك كامبردج. كان��ت الحافلة تدور 
ح��ول منعطف اأم��ام الم�سرح، وكنَت م�سرورًا اأن تفكر في اأن��ك لندنّي وفّي للخير يقفز اإلى 
ال�سارع. اإنما بعد ذلك مبا�سرة، لم تكن حركة المرور كثيفة جدًا، ولم تبطئ الحافلة كثيرًا. 
حالم��ا وطئت قدمك ال�سارع، فق��دت توازنك ووقعَت مبا�سرًة وانقلب��ت متدحرجًا اأكثر من 

ثالث مرات. 

لح�سن الحظ، خف��ف المعطف الفاخر الواقي من المطر، ال��ذي ا�ستريته ببن�ساتك الأخيرة 
ل��درء البرد، من اأثر الوقعة وعلى الرغم من اأن كتفيك وركبتيك قد اآلمتك، كنَت متاأكدًا تمامًا 
اأن��ك لم ت�سبب لنف�سك اأي اأذى. ذاك، و�سعورك بالحرج لتحديق المارة اإليك، الذين، يمكنك 
اأن تق��ول، كانوا يحاولون األ ي�سحكوا، و�سجعوك على نف���س الغبار عنك واأن تبتعد باتجاه 

مخزن الكتب على الطريق.

مرت ثالثون �سنة، وجلبني عملي اإلى لندن، وها اأنا ذا هنا ثانيًة، اأقف في �سيرك كامبردج. 
ل منعطف الطريق قلياًل )دون لزوم، اأنا متاأكد، بكثرة الركاب الذين يتدحرجون على  لقد ُعدِّ
الطريق(، لكن ال�سعور بالمكان قلما تغّير. الحافالت القديمة ذات الطابقين نف�سها تهدر اأمامي 

دون اأن تخفف �سرعتها كثيرًا. 

اأم��ام عين��ّي، تقف نف�سي القديم��ة على الر�سي��ف المفتوح خلف اإح��دى الحافالت. اأرفع 
قب�ست��ي عن عمود الحافلة، بنظرة الرا�سي عن نف�سه، البادية على وجهي، اأقفز مبا�سرًة اأمام 

الم�سرح. اأفقد توازني، واأهوي على الطريق واأتدحرج اأكثر من ثالث دحرجات. 

 القدي��م فّي يحاول جاهدًا اأن يبدو غير منزعج. يقف ينف�س الغبار عن مالب�سه ويبداأ يم�سي 
باتجاه مخازن الكتب، باتجاه الثالثين عامًا القادمة من حياته.

»مه��اًل، انتظر هناك، �سيباتا، ل ت�سرع هكذا،« اأ�سعر بدافع لل�سراخ. »تناول فنجانًا من 
ال�ساي في الجوار، واهداأ.«

طبع��ًا، اأن��ا القديم ل ي�ستطي��ع اأن ي�سمع تمتمات ذهني��ة كهذه من �سب��ح الم�ستقبل. هو يبتعد 
متظاهرًا اأنه ل يعاني اأي األم، لكن ال�سبح حٌر في تخيل ما يحب.
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في خيال ال�سبح، اأنت تغير راأيك وتذهب اإلى اأقرب مقهى وت�سرب فنجانًا من ال�ساي لت�ستعيد 
توازن��ك. وفي غ�سون الخم�س ع�سرة دقيقة في المقهى، تتغير حياتك تغيرًا ل رجعة فيه. ما 
ل اأعني��ه اأن تقاب��ل �سخ�سًا ما وتقع في حبه، اأو ذلك الكت��اب الذي كنت تقروؤه يزودك بوحي 
هائل. بل مجرد اأن تجل�س هناك، ت�سرب ال�ساي، وتحدق اإلى اإ�سارة البيب�سي كول الباهتة في 
حين تفرك ركبتك بتكتم. وبينما اأنت هناك، يتخيل ال�سبح، �سيئًا ما فيك يتغير ��� على نحٍو غير 
ملحوظ، لكن ب�سكل ل رجعة فيه. بعد �سهرين، يكتب لك والدك عن �سرطان اأمك، لكنك 

ل تعود اإلى اليابان ول ُتعيد الت�سجيل في الجامعة.

بع��د ثالثي��ن عامًا، ل تزال في لن��دن. رائع اأن نق��ول اإنك مار�ست كل اأن��واع التجارب 
المثي��رة في غ�س��ون ذلك، لكن ذلك لي�س ما يح��دث. الزمن وحده يم�س��ي بالتوازي واأنت 
تذهب من عمل غريب اإلى اآخر - غ�سل �سحون في فندق، تنظيف بنايات، العمل في المحاّل 
الت��ي تقدم ح�سمًا - وحينما تتوقف ع��ن المالحظة تكون الثالثون عامًا ق��د م�ست. الآن اأنت 
تمار���س الأعمال الروتينية في معهد اللغات، وتمر اأمام �سيرك كامبردج غالبًا كل يوم، لكن 

لي�س لديك اإح�سا�س خا�س للمكان.

الي��وم، وعل��ى الرغم من ذلك، ي�س��ادف اأن تكون واقفًا في �سي��رك كامبردج ول يوجد 
م��ا ي�سغل ذهنك، �سعيدًا اأن يكون لديك وقت فراٍغ، اإل��ى اأن تقابل �سديقًا، واأن ت�سعر ب�سم�س 
ال�ست��اء على        ظه��رك. يدخل بدن الحافلة الحم��راء ذات الطابقين مجال روؤيتك من خلف 
التقاط��ع. اأنت تعلم اأن ال�س��اب الياباني الق�سير في معطفه البن��ي الواقي من المطر  يقف على 
من�س��ة ال�سعود المك�سوفة، مم�سكًا بالعمود ويظه��ر ابت�سامة �سخيفة، يقفز، يقع ويتدحرج. ثم 
يقف ونظرة لمبالة م�سطنعة على وجهه، ويبداأ الم�سي باتجاه مخازن الكتب الم�ستعملة؛ لكنه 

يغير راأيه وي�ستدير ليدخل مقهى. 

»ل تدخل هناك!« �سرخ ال�سبح من الم�ستقبل ب�سمت. فهو يعرف الآن التغير الذي ل رجعة 
فيه، الذي يحدث في غ�سون تلك الخم�س ع�سرة دقيقة في الداخل. يخبره ت�سوره: ال�ساب يغير 
راأيه ثانيًة، لم يدخل المقهى ويبداأ الم�سي باتجاه مخزن الكتب الم�ستعملة ��� باتجاه حياة مختلفة.

ذلك ال�ساب، بعد ثالثين عامًا، كما يبدو، �سيتحول ليكون اأنا. قد اأح�سرني عملي اإلى لندن 
اليوم  واأنا الآن اأقف في �سيرك كامبردج، حيث رتبت مقابلة �سديٍق قديٍم من اأيام الكلية يعي�س 

في  لندن الآن. 

اإنه ال�سي��ف، كلهم يرتدون قم�سانًا ق�سي��رة الأكمام، والحافل��ة ذات الطابقين ت�سير مثله 
دائمًا، لكن لم يكن ثمة ما يدعوني اإلى القلق اأن اأجد �سديقًا قديمًا بمعطف واٍق من المطر. ل خوف 
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�س في جامعة  الي��وم من اأن اأغدو �سبحًا م�ستقبلي��ًا لأحد ما. اأعي�س الآن في العالم الواقعي، اأدِرّ
حقيقي��ة،  واأترج��م الأدب الأمريك��ي المعا�سر اإ�ساف��ة اإلى ذلك. لدي زوج��ٌة، واأ�سدقاء، 

وزمالء عمل وطالب. فاأنا.. اأنا الآن، اأنا نف�سي وح�سب.

يق��ول اأحده��م: »ح�سن، اأظن اأنك ح��ر لتعتقد ذلك.« لدى كل �سخ�ٍس الح��ق ليعتقد اأنه هو 
نف�س��ه. وحق��ك في اأن تفكر بفكرة مثل هذه لي�س اأقل كثيرًا من حق اأّي اأحٍد اآخر. اإنما، ل تن�س 
�سيئًا واحدًا: اإنك في ذلك اليوم، منذ ثالثين عامًا، لما قفزَت من الحافلة ووقعَت، وتدحرجَت 

ما يزيد على اأربع مراٍت في الطريق، جاءت الحافلة التالية في الخيط مبا�سرة؟ ◘
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هبط الليل على تلك المدينة العظيمة والجميلة المعروفة با�سم بغداد )مترو الأنفاق)1( (، ومع 
اللي��ل جاءت الفتنة ال�ساحرة التي ل تنتمي اإلى �سبه الجزيرة العربية وحدها. وفي حفلة تنكرية 
مختلف��ة كانت ال�سوارع والأ�سواق والمنازل الم�سّورة ف��ي المدينة الغربية الرومان�سية مكتّظة 
بالنوع نف�سه من النا�س الذين اأمتعوا �سديقنا القديم المثير لالإعجاب ال�سيد الراحل ه�.اأ.الر�سيد. 
ارت��دوا ثيابًا تقترب في طرازها من تلك التي �سادت منذ نحو اإحدى ع�سرة مئة �سنة اأقرب اإلى 
اآخ��ر الطرز منها اإلى ما راآه )ه.اأ.( في بغداد القديمة، لكنهم كانوا اإلى حدٍّ كبير النا�س اأنف�سهم 
ف��ي العمق، وبعين ثاقبة يمكن��ك اأن ترى الأحدب ال�سغير، وال�سندب��اد البحري، والخّياط، 
والفار�سّية الجميل��ة، والمت�سّولين ذوي العين الواحدة، وعلي بابا والأربعين حرامي عند كل 

مبنى، والحاّلق واإخوته ال�ستة، والجماعة العربية القديمة كلها بب�ساطة.

اإنما، دعونا نعد اإلى ق�ستنا.

1(  ا�شم اأعطاه الموؤلف لمدينة نيويورك �� المترجمة

ما تريده

تاأليف: اأو.هرني
•ترجمة: ميلينا عي�سى

ع
دا

ب لإ
ر ا

سو
ج�

1910   ويخت�س��ر اإل��ى اأو. هنري كان اال�س��م الذي اأطلقه عل��ى نف�سه الكاتب  اأوليف��ر هن��ري  1862 - 
االأمريك��ي ولي��ام �سيدني بورتر، ا�سُتهرت ق�س���س اأو، هنري الق�سيرة بخفة ال��دم وال�سخرية، واإط�ق 

النكت ور�سم م�مح ل�سخ�سياته ب�سورة دافئة ونهايات ملتوية بارعة.

مرتجمة �سورية. •
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كان توم كراولي العجوز خليفة، امتلك اثنين واأربعين مليون دولر من الأ�سهم وال�سندات 
الخا�س��ة ذات حوا���سٍ من الذهب الخال�س. في تلك الأزمنة، لتك��ون خليفة، يجب اأن تمتلك 
الم��ال. لم يكن اأ�سلوب عمل الخليفة القديم كما مار�سه ال�سيد ر�سيد اآمنًا، فاإذا اأوقفت �سخ�سًا في 
هذه الأيام في �سوق اأو حمام تركي اأو �سارع فرعي لت�ستف�سر عن �سوؤونه ال�سخ�سية والخا�سة، 

ف�ستقا�سيك ال�سرطة.

لقد �سئم توم العجوز النوادي والم�سارح وحفالت الع�ساء والأ�سدقاء والمو�سيقى والمال، 
وكل �س��يء، ذلك ما يجعل المرء خليفة - يجب اأن تزدري كل �سيء يمكن اأن ي�ستريه المال، 

ثم تخرج وتحاول اأن تحقق �سيئًا ل يمكنك اأن تدفع مقابله ماًل.

فّكر توم العجوز: »�ساأقوم بجولة ب�سيطة حول المدينة، واأجّرب اإن كان با�ستطاعتي اإثارة 
اأي �س��يء جديد. دعونا نتابع الأمر، يب��دو اأني قراأت عن ملك، اأو عمالق كارديف، اأو عن 
�س��يء م�سابه في الع�سور القديمة، التي اعتاد فيها الملك اأن يتجول في المدينة متنّكرًا ب�ساربين 
مزّيفي��ن، ي�سنع التمور الفار�سية م��ع اأنا�س ل يعرفهم. ل يبدو ذلك فك��رة �سيئة، فقد اأ�سيب 
بحال��ة من الملل والتعب من الأ�سخا�س الذين يعرفهم، ذلك اأن الكارديف القديم اعتاد انت�سال 
اأنا���س من الفقر، عندما اطلع عل��ى م�سكالتهم ومنحهم نقودًا ذهبي��ة، اأعتقد اأن هذا ما حدث، 
وزّوجهم اأو منحهم وظائ��ف حكومية جّيدة. الآن، اأوّد لو اأفعل �سيئًا من هذا القبيل، فاأموالي 
بحجم ماله، حتى لو �ساألتني المجالت كل �سهر من اأين ح�سلت عليها. نعم، اأعتقد اأنني �ساأقوم 

بعمل كارديف �سغير هذه الليلة ونرى كيف يجري الأمر.

بمالب���س ب�سيطة غادر ت��وم كراولي العجوز ق�سره في جادة مادي�س��ون، وم�سى غربًا ثم 
جنوبًا، وبينما خطا اإلى الر�سيف، القدر، الذي يم�سك بنهايات الخيوط في المكاتب المركزية 
ف��ي جميع المدن الم�سحورة، �سح��ب خيطًا، وثمة �ساب، على بعد ع�سري��ن مبنى، نظر اإلى 

�ساعة حائط، ثم ارتدى معطفه.

كان جيم���س ترنر يعمل في اإح��دى الموؤ�س�سات ال�سغيرة في تنظي��ف القبعات، في الجاّدة 
ال�ساد�س��ة، حيث يرن جر�س اإنذار الحريق عندما تفت��ح الباب، وحيث ينظفون قبعتك، يجب 

اأن تنتظر يومين.

وق��ف جيم�س طوال يوم اأمام اآلة كهربائية تجعل القبعات دائرية اأ�سرع مّما يمكن اأن تفعله 
ماركات �سمبانيا الف�سليات، على الإطالق. وبغ�ّس النظر عن ج�سارتك الوادعة حين يدهمك 
الف�س��ول تجاه المظهر ال�سخ�سي لغريب ما، �ساأعطي��ك موا�سفات معّدلة عنه. الوزن 118، 
الب�س��رة م�سرقة، وال�سعر فاتح، والدماغ ثاقب ال��ذكاء، الطول خم�س اأقدام و�ست بو�سات، 
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العمر نحو ثالث وع�سرين �سنة، يرتدي بدلة من ذات ع�سرة الدولرات  من ال�سوف الأزرق 
المخ�سر، تحتوي الجيوب مفتاحين وثالثة و�ستين �سنتًا.

م��ع ذلك، ل تخّمن خطاأً، ب�سبب هذا الو�سف الذي يب��دو كاإنذار عام باأن جيم�س �ساع اأو 
مات.

لنتابع...

كان جيم���س يق�سي يومه كله في العمل واقفًا. كانت قدماه ح�سا�ستين �سعيفتين، لما يو�سع 
عليهم��ا اأو تحتهما. كانت��ا تل�سعانه وتوؤلمانه ب�سدة طوال اليوم، وت�سبب��ان له كثيرًا من المعاناة 
وال�سيق، لكنه كان يك�سب اثني ع�سر دولرًا في الأ�سبوع، التي يحتاجها لحماية قدميه، �سواء 

اأطاعتاه اأم ل.

كان لجيم���س ترنر مفهومه الخا�س عن ماهية ال�سعادة، تمامًا مثل الت�سّورات التي نمتلكها 
اأنا واأن��ت. �سعادتك اأن تتكلم عن العالم في اليخوت وال�سي��ارات، واأن تر�سق الطيور البرية 
ر والأفعى الجر�سية  بالعمل��ة الذهبي��ة. و�سعادتي اأن اأدخن غليونًا في الم�ساء واأن اأ�ساه��د الغريِّ

والبومة، وهي تدخل منزلها الم�سترك واحدًا تلو اآخر.

كانت فكرة جيم���س ترنر عن ال�سعادة مختلفة، لكنها كانت فكرته. كان يذهب مبا�سرة اإلى 
مكان اإقامته حين انتهاء عمله اليومي، وبعد ع�سائه الذي يت�سمن �سريحة لحم �سغيرة وبطاطا 
وتفاح��ًا غير مطبوخ ونقيع الهندباء، كان ي�سعد اإل��ى حجرته الخلفية في الطابق الخام�س. ثم 
يخلع حذاءه وجوربيه لي�سع اأخم�سي قدميه المحترقتين على ق�سبان �سريره الحديدي الباردة، 

ويقراأ حكايات كالرك را�سل البحرية. 

كانت �سعادته الليلية تنح�سر في ال�سترخاء اللذيذ الذي يمنحه اإياه المعدن المنع�س المالم�س 
لباط��ن قدمي��ه المتاألمتي��ن. فيما ل��م ُت�سعف روايات��ه البحري��ة عزيمته قط، فق��د كان البحر 
ومغام��رات ماّلحيه �سغف��ه الفكري الوحيد. لم يكن اأي مليونير اأكث��ر �سعادة من جيم�س ترنر 

م�ستمتعًا براحته.

لما غادر جيم�س متجر تنظيف القبعات، اجتاز ثالث بنايات خارج طريقه اإلى البيت ليّطلع 
عل��ى الكتب في ك�سك الكتب الم�ستعملة، وكان قد ا�سترى، في وقت �سابق، اأكثر من مّرة اأحد 

كتب كالرك ر�سل ذات الغالف الورقي من محاّل بيع الأر�سفة بن�سف ثمنها.

وبينم��ا كان منكّب��ًا بانحناءة باحث ف��وق مجموعة متنوعة من كت��ب الأدب المهمل، تعثر 
به��ا الخليف��ة العجوز توم. عينه المدرك��ة وب�سيرته التي برعت على م��دى ع�سرين عامًا من 
الخب��رة في �سناع��ة �سابون الغ�سيل )با�ستثن��اء المغلفات( تعّرفت على الف��ور، الباحث الفقير 
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والح�سيف. �سيء جدير بمزاج خليفته. هبط الدرجتين الحجريتين ال�سطحيتين اللتين بداأتا من 
الر�سي��ف، وخاطبه من دون تردد بم�ساألة �سخائه الم�سّم��م عليه، لكن كلماته الأولى لم تكن 

اأ�سواأ من تحيته وتردده.

نظر جيم���س ترنر اإليه ببرود يم�سك كتاب »�سارتر وري�سارتو�س« بيد و»زواج مجنون« 
في يده الأخرى.

وخاطب��ه: »تجاوز هذه الم�ساألة، اأنا ل اأريد �سراء م�ساجب للمعاطف اأو اأرا�ٍس في هانكيبو 
اأو نيوجر�سي، ان�سرف الآن والعب مع ديك الدمية«.

ق��ال الخليفة متجاهاًل وقاحة منظ��ف القبعات: »اأيها ال�ساب، األح��ظ اأنك �سخ�س مجتهد، 
لة في هذا العالم، لي�س ل��دّي منه ما ي�ستحق الذكر، لكن يعجبني اأن  والتعّل��م من الأ�سياء المف�سّ
اأراه ف��ي الآخرين. اأتي��ت من الغرب حيث ل �س��يء نتخّيله �سوى الحقائ��ق، ربما لم اأ�ستطع 
اأن اأفه��م ال�سعر والتلميحات في الكتب التي تنتقيها، لك��ن ي�سعدني اأن اأجد �سخ�سًا اآخر يبدو اأنه 
يع��رف ما تعنيه هذه الكتب. تبل��غ ثروتي نحو اأربعين مليون دولر، ت��زداد ثراًء كل يوم، 
ك�سب��ت معظمها بت�سنيع��ي �سابون العمة باتي الف�س��ي. فقد ابتكرت ف��ّن �سناعته، واأجريت 
تج��ارب عل��ى مدى ثالث �سن��وات قبل اأن اأ�س��ل اإلى الكمي��ة ال�سحيحة م��ن كلوريد محلول 
ال�سوديوم ومزيج البوتا�س الكاوي للت�سبن على نحو �سحيح. وبعد ذلك اأخذت ت�سعة ماليين 
دولر م��ن �سغل ال�سابون، جنيت الباقي من عمل��ي من عقود اآجلة في تجارة الذرة والقمح. 
والآن وق��د بدا لي اأنك تمتلك �سخ�سي��ة اأدبية وعلمية، فاإني �سوف اأخبرك ماذا �ساأفعل. �سوف 
اأتكفل بتكاليف تعليمك في اأرقى كلية في العالم، و�ساأدفع نفقات اأبحاثك في اأوروبا والمعار�س 
الفني��ة، وفي النهاية اأ�سعك في عمل جّيد. ل تحتاج اإلى العمل في ال�سابون، اإذا لم يكن لديك 
اأي اعترا���س. اأرى بثياب��ك وربطة عنقك المهترئة اأنك فقير ج��دًا، ول يمكنك اأن تتحّمل اأن 

ترف�س هذا العر�س. ح�سنًا، متى تريد اأن نبداأ؟«

تمّعن منّظف القبعات بتوم بعين المدينة الكبيرة، العين المعّبرة عن ال�سّك الواقعي والم�سّوغ 
والحك��م الموؤّجل مث��ل حكم هام��ان، والحفاظ على ال��ذات والتحّدي والف�س��ول والمواجهة 
وال�سخري��ة، وغري��ب، كما يمكنك اأن تظّن، ه��و الّتوق الطفولي اإلى ال��وّد والزمالة، الذي 
يجب اإخفاوؤه عندما يم�سي المرء بين »الع�سابات الغريبة«. لأنه في بغداد الجديدة، كي يعي�س 
المرء ينبغي اأن ي�سّك في َمن يجل�س اأو ي�سكن اأو يركب اأو ي�سرب اأو يم�سي اأو ينام في الكر�سي 

اأو المنزل اأو ال�سقيفة اأو المقعد اأو الممّر اأو الغرفة المجاورة.
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قال جيم�س ترنر: »قل، يا مايك، ما الذي ترمي اإليه، اأربطة الأحذية، مثاًل؟« اأنا ل اأ�ستري 
ل اأن تغادر المكان قبل اأن تواج��ه م�سكالت هنا. ل يمكنك اأن ت�ستثمر قلم  اأي �س��يء منها. ُيف�سّ
حب��ر �سائل اأو نظارة ذهبية تعثر عليها في ال�سارع، اأو اأن تاأتِمّني على �سراكة. ولنفتر�س اأنك 
فعلت. قل لي، هل اأبدو مخّيبًا لآمالك لو ان�سحبت من كل هذا؟ ما الذي يعيبك، في اأي حال؟«

ق��ال الخليفة بنبراته الهاروني��ة: »كما اأخبرتك، يا بني، ل��دّي اأربعون مليون دولر، 
ول اأرغ��ب في اأن اأ�سعها في نع�س��ي عندما اأموت، اأريد اأن اأ�سن��ع بها بع�س الخير. وقد 
راأيت��ك كيف تتعامل مع ه��ذه المجلدات من الأدب، وفكرت ف��ي اأن اأهتم بك. لقد تبرعت 
للجمعي��ات الخيرّية ِب� مليوني دولر، لكن، ماذا ا�ستفدت من ذلك؟ ل�سيء، �سوى اإي�سال 
م��ن ال�سكرتير. الآن، اأنت نوع من �سباٍن، اأود اأن اأتّولى اأمره، واأرى ما يمكنه اأن يجلب 

من المال.«

كان م��ن ال�سع��ب العثور على مجلدات كالرك را�سل في ك�س��ك الكتب الم�ستعملة في ذلك 
الم�س��اء. وكان��ت قدما جيم�س ترن��ر الملتهبتان، واللت��ان توؤلمانه، ل تمي��الن باتجاه تح�سين 

مزاجه مع اأنه كان منّظف قبعات متوا�سعًا، فقد امتلك روحًا ت�ساوي روح اأي خليفة.

ق��ال جيم�س بغ�سب:» يا لك من مخ��ادع عجوز، ام�ِس في طريقك. ل اأعرف ما  لعبتك، 
اإل اإذا كن��ت تري��د ك�سر روتينك واإح�سا�سك بالملل مقابل فاتورة م��زّورة بقيمة اأربعين مليون 
دولر. ح�س��ن! ل اأحمل المبلغ الكبير من النق��ود، لكنني اأمتلك لكمة مرعبة من يدي الي�سرى 

�سوف تتلقاها اإذا لم تم�ِس في طريقك.«

قال الخليفة: »اأنت جرو و�سيع وقح.«

عندئ��ذ �سدد جيم�س لكمة مبا�سرة؛ فاأم�سكه توم من ياقته وركله ثالث ركالت؛ جمع منّظف 
القبع��ات نف�سه منه وتحرر ]م��ن قب�سة توم[؛ انقلب رّفان، وتطايرت الكتب في الهواء. ظهر 
�سرطي فاأخذ كاًل منهما بذراع اإلى اأقرب مخفر �سرطة. قال ال�سرطي للرقيب: »�سجار و�سلوك 

غير من�سبط.«

قال الرقيب ب�سرعة بطريقة حازمة وا�ستف�سارية: »ثالثمائة دولر غرامة«.

فاأجاب جيم�س ترنر ب�سحكة فّجة: »ثالثة و�ستون �سنتًا ل غير«.

ة، بلغت قيمتها اأربعة دولرات. فّت�س الخليفة جيوبه وجمع فواتير �سغيرة وبع�س الفكَّ

قال الخليفة: »اأمتلك اأربعين مليون دولرًا، لكن...«

اأمر الرقيب: »احتجزهما!«
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ف��ي زنزانته، رمى جيم�س بنف�سه على �سريره يجت��ر اأفكاره: »ربما كان لديه المال وربما 
ل. اإنم��ا، �سواء امتلك��ه اأم ل، فاإلم يرمي بتطفله على �سوؤون الآخرين؟ حينما يعرف الرجل 

ما يريد ويح�سل عليه... وذلك مثاًل الأربعين مليون دولرًا...«.

عندئذ خطرت في باله فكرة جعلت اأ�سارير وجهه تنفرج.

خل��ع جرابيه، وجّر �سري��ره اإلى قرب الباب، وتمّدد بمتعة وا�سع��ًا قدميه المتاأذيتين على 
الق�سب��ان الباردة لباب الزنزانة. لكن �سيئًا ما �سلبًا وكبيرًا تحت بطانيات �سريره لم يِرح اأحد 
كتفي��ه، فمّد يده اإل��ى اأ�سفل لي�سحب مجّل��دًا ذا غالف ورقي لكالرك را�س��ل بعنوان »محبوبة 

عداء. البّحار«، فتنّف�س ال�سّ

ومن ثم جاء ال�سّجان اإلى زنزانته، وقال له:

»لنقل، يا ولد، ذلك ال�سخ�س العجوز الذي اأُوِقف معك لأمر تافه يبدو اأنه جيد بعد كل ما حدث. 
فقد ات�سل باأ�سدقائه، وه��و الآن خارج المكتب، ومعه لفافة ذات غالف اأ�سفر بحجم و�سادة 

�سيارة بولمان. اإنه يريد اأن يدفع غرامتك، ويريد اأن تخرج لروؤيته«.

قال جيم�س ترنر: »اأخِبره اأنني ل�ست هنا«. ◘
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 لقد اأدارت حياة ال�سيد اأبوليك الفاتنة والحكيمة راأ�سي، كما تفعل الخمر العتيقة. بين حطام 
نوفوجراد فولينك... في تلك المدينة التي تن�سحق �سريعًا، األقت الأقداُر باإنجيٍل بين قدمي... 
اإنجي��ل ق��د ُحِجب عن العالم! اأم��ام هذا البريق المقد���س الطاهر، وجدت نف�سي اأُْن��َذُر اأن اأتبع 
يت بحالوة الخبث الغام�سة، والحتقار المرير لالأنذال  مثال ال�سيد اأبوليك. لقاء هذا النذر �سحَّ

والخنازير من الب�سر ونار النتقام ال�سامتة والمبهجة.

ثم��ة اأيقونة معلقة عالي��ًا على حائط �سقة كاهن نوفوجراد اله��ارب، مكتوب عليها: »موت 
المعمدان«. اأدركت دون �سك اأني قد راأيت هذا الوجه ذات مرة.

 اأتذكر خيوط العنكبوت الممتدة بين الحوائط الم�ستقيمة والم�سرقة في �سباح �سيفي، وقد األقت 
ال�سم���س ب�سعاعها على قاعدة الأيقونة، وثمة طبقة لمعة من الغبار عليها، ووجدت ج�سد يوحنا 

ال�سيد اأبوليك

تاأليف: ا�سحق بابل 
•ترجمة: يو�سف نبيل 

ع
دا

ب لإ
ر ا

سو
ج�

ا�سحاق بابل 1894 -  1940 كاتب و�سحفي وم�سرحي ومترجم رو�سي، من اأعماله :
�س�ح الفر�سان االحمر – حكايات اأودي�سا- برج الحمام. 

اأديب ومرتجم م�سري. •
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ف��ارع القامة يمتد اأمامي من اأعم��اق ال�سورة الزرقاء، ويرتدي هذا الج�س��د العنيد الهزيل اإلى 
درج��ة مفزعة معطفًا اأ�سوَد. تلمع قطرات من الدم فوق اأزرار المعطف، اأما راأ�س يوحنا فكان 
منف�س��اًل عن العنق المذبوح. كانت م�ستلقية ف��وق ال�سحن الخزفي الذي تم�سك به تلك الأ�سابع 
ال�سف��راء القوي��ة لل�سيَّاف بقوة. بدا لي وج��ه يوحنا المذبوح ماألوفًا. �سع��رت بالنفعال من هذا 
النذي��ر الغام�س. كان للراأ�س الميت الم�ستلقي فوق ه��ذا ال�سحن الخزفي وجه ال�سيد روموالد، 
م�ساع��د الكاهن ال�سابق، وثم��ة ج�سد ثعبان �سغير مر�سوم باألوان زاهي��ة يتدلى من داخل الفم. 

راأ�س الثعبان ملون بلون وردي رقيق، وبدا الراأ�س �سديد الحيوية على خلفية الراأ�س.

�سع��رت بالذهول من لوحة ه��ذا الر�سام، ومن قدرته المروع��ة على البتكار. في 
الي��وم التالي ب��دت لي �سورة ال�سي��دة العذراء الوردي��ة المعلقة ف��وق فرا�س الزوجية 
لل�سي��دة اإليزا اأكثر مدعاة للده�سة. كانت ال�سيدة اإليزا زوجة الكاهن القديم. كال اللوحتين 
مر�سومة  بيد الفنان نف�سه. وجه والدة الإله ال�سمين هو وجه ال�سيدة اإليزا نف�سه بال�سبط. 
هنا و�سلت اإلى مفتاح لغز اأيقونات نوفوجراد. لقد اأو�سلني اللغز اإلى مطبخ ال�سيدة اإليزا 
حيث كان الح�سور يحت�س��د، وتم�سي ظالل الأم�سيات العطرة لبولندا العجوز الذليلة، 
وعلى راأ�س الح�سور اأحد الفنانين الحمقى. اإنما، هل كان ال�سيد اأبوليك اأحمق حّقًا عندما 
ر�سم المالئك��ة باأوجه القرويين، وعبَّر عن القدا�سة بوجه يانيك األك�سي، المهتدي حديثًا 

اإلى الم�سيحية؟ 

من��ذ ثالثي��ن عامًا و�س��ل ال�سيد اأبولي��ك اإلى هنا ب�سحب��ة جوتيفريد الأعمى ف��ي اأحد اأيام 
ال�سيف الغام�سة. اقترب الرفيقان اأبوليك وجوتيفريد من حانة �سميريل الواقعة على طريق 
روفنين�سكي، على بعد فر�ستين  )1(من المدينة. كان اأبوليك ُيم�سك بيده اليمنى �سندوقًا يحوي 
األوان��ه، وبالي�سرى يقود �سديقه ال�سرير. ته��ادت اأ�سوات خطواتهما الرخيمة من م�سامير 
نع��ال اأحذيتهما الألماني��ة... ت�ساعد �سوت ي�س��ي بالهدوء والأمل، وعل��ى العنق النحيل 
لأبوليك ثم��ة و�ساح كناري، وثالث ري�سات بلون ال�سوكولت��ه تتاأرجح على قبعة الأعمى 

التيرولية.

علَّقا اللوح والأكورديون على عتبتي نافذتي الحانة. فكَّ الفنان الو�ساح الملتفَّ حول عنقه؛ 
ذل��ك الو�ساح الذي بدا ل نهاية له، كاأنه و�ساح �ساحر، ثم خرج اإلى ال�ساحة وخلع ثيابه كلها، 

وغمر ج�سده النحيل المري�س بالمياه. 

1 (   مفردها فر�شت، وهو مقيا�س رو�شي للطول.
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جلبت زوجة �سميريل لهما الفودكا والزبيب، و�سرائح من اللحم. وبعد اأن انتهى جوتيفريد 
��د واأمال راأ�سه، وبداأ يحرك  من الطع��ام و�سع الأكورديون على ركبتيه ناتئتي العظام، تنهَّ
اأ�سابعه النحيلة. ترددت اأ�سداء نغمات اأغاني هايدلبيرج على جدران الحانة اليهودية. وان�سم 
اأبوليك اإلى �ساحبه ال�سرير ب�سوته الأبح. بدا الأمر كما لو اأنهما قد جلبا الأورغان من كني�سة 
اإنديجيل��دا اإلى حانة �سميري��ل، وكاأن اثنين من اأرباب ال�سعر جاثم��ان بالقرب منه بو�ساحيهما 

القطنيين المبرق�سين وحذائيهما الألمانين.

اأخ��ذ المرت��ادون ين�سدون حتى الغ��روب، ثم و�س��ع اأبوليك ورفيق��ه الأكورديون في 
م لها  كي�سه، والأل��وان في حقيبتها، وانحنى اأبوليك تحية لبراينا زوج��ة �ساحب الحانة وقدَّ

ورقة قائاًل:

َد با�سم اأبوليناريو�س  - ال�سي��دة العزيزة براينا... من ف�سل��ك تقبلي من فنان متجول قد ُعمِّ
ه��ذه اللوحة التي لِك، دللة على خ�سوعنا الذلي��ل، وامتنانًا ل�ستقبالِك الكريم لنا. اإن مدَّ ربنا 
ن هذه اللوحة. �سوف ن�سع  م من قدرتي الفنية، ف�ساأعود ثانية حتى اأُلوِّ ي�سوع في اأيامي، ودعَّ

اللوؤلوؤ على �سعرِك، ونزين �سدرِك بقالدة من الزمرد.

كان��ت تل��ك الورقة ال�سغيرة ق��د ُر�سم عليها بقل��م ر�سا�س اأحمر ناعم وج��ه ال�سيدة براينا 
طًا بتجعدات مر�سومة بلون نحا�سي. حينها �ساح �سميريل بعد اأن راأى �سورة  ال�ساحك، محوَّ

زوجته:

- نقودي!

وتن��اول ع�س��ا واأخذ يطارد به��ا �سيفيه. في اأثن��اء المطاردة تذكر �سميري��ل ج�سد اأبوليك 
الوردي والماء منهمر عليه، وال�سم�س تغرق �ساحته باأ�سعتها، و�سوت الأكورديون الهادئ. 

ابتهجت روح �ساحب الحانة، وخف�س ع�ساه، وعاد اإلى منزله.

ف��ي ال�سباح التالي عر���س اأبوليك على كاهن نوفوج��راد �سهادته التي تفي��د بتخرجه من 
اأكاديمية ميونخ، وعر�س عليه اثنتي ع�سرة لوحة قد ر�سمها م�ستوحاة من مو�سوعات دينية. 
كان��ت تلك اللوحات مر�سومة بالزيت عل��ى لوحات م�سنوعة من الخ�سب. راأى الأب الكاهن 
عل��ى من�سدته لوحات لعب��اءات اأرجوانية اللون، وحقول زمردي��ة، ومجموعات كبيرة من 

الزهور قد اأينعت في حقول فل�سطين.

القدي�س��ون الذين ير�سمهم بان اأبوليك هم عبارة ع��ن مزيج من ال�سيوخ الريفيين الجذلين، 
بلحى رمادية، ووجوه متوردة، يكتنفها الحرير وت�سوبها قوة الأم�سيات العظيمة.
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ف��ي هذا اليوم ح�سل بان اأبوليك على تكليف بر�سم اأيقونات الكني�سة الجديدة، واأمر الكاهن 
بجلب الخمر للفنان، وقال له:

- ي��ا اأيتها الع��ذراء المقد�سة! من اأي عالم رائع تتحدر عليك ه��ذه النعمة الجذلة يا عزيزي 
اأبوليناريو�س!

كان اأبولي��ك يعم��ل بحما�س �سدي��د، وفي غ�سون �سه��ر تقريبًا كان الهي��كل الجديد ممتلئًا 
بالقطع��ان)2(، وم�ساهد الغروب المغبرة الذهبية، و�س��روع البقر باللون الأ�سفر ال�ساحب. 
كذل��ك ظهرت مناظر الجوامي�س ذوات الجلد البالي تكدح تح��ت اأنيارها، والكالب باأفواهها 
الوردي��ة ترك�س اأم��ام القطعان، ومهد الطفل ي�سوع متدلٍّ من ج��ذوع الأ�سجار متاأرجحًا، 
وبداخل��ه ج�سد الطف��ل الممتلئ. ر�سم اأبولي��ك اأي�سًا الرهب��ان الفرن�سي�س��كان بعباءاتهم البنية 
وق��د اأحاطوا بمه��د الطفل ي�سوع. كانت هن��اك اأي�سًا ح�سود المجو���س)3(  بروؤو�سهم ال�سلع، 
وتجعداته��م الحمر التي تبدو كالجروح. بين ح�س��ود المجو�س تالألأت تلك ال�سلعة الم�سحكة 
الت��ي للبابا ليو الثامن، حتى كاهن كني�سة نوفوجراد الذي كلف اأبوليك بالر�سومات كان هناك 
اأي�س��ًا، مم�سكًا ب�ُسبحة �سينية بيده اليمنى، وبالي�سرى ير�سم عالمة ال�سليب على الطفل ي�سوع 

المولود لتّوه.

خم�س��ة اأ�سهر كامل��ة كان اأبوليك يتقدم في اأثنائها من حائط اإلى اآخر، �سجينًا لمقعده الخ�سبي 
اأم��ام الحائط اأو تحت القبة اأو عند خور�س ال�سمام�سة. ذات مرة قال له الكاهن بعد اأن اكت�سف 
وجه��ه بين اأحد وجوه المجو�س، وكذلك وج��ه ال�سيد روموالد وقد مثلت مالمحه راأ�س يوحنا 

المعمدان المذبوح:

- لديك ولع بر�سم الأوجه الماألوفة يا عزيزي اأبوليك.

ابت�سم الكاهن العجوز، وطلب زجاجة كونياك للفنان العامل تحت القبة.

ث��م اأنه��ى اأبوليك ر�سم الع�س��اء الرباني الأخي��ر، وكذلك م�سهد رجم مري��م المجدلية. في 
اأح��د اأيام اأعياد القيامة ك�سف ع��ن ر�سوماته التي ر�سمها على الج��دران. اكت�سف المواطنون 
البارزون والكهنة الزائ��رون اأن الر�سول بول�س قد ُر�سم بوجه يانيك؛ ذلك الأعمى المتحول 

ه الم�شيح نف�شه بالراعي ال�شالح الذي يبذل نف�شه  2 (   �ش���ورة الماع���ز والخراف مع راعيها هي اإحدى ال�شور الم�شيحية المنت�شرة، فقد �شبَّ
عن الخراف.

3 (   المجو����س ه���م بع����س من حكماء فار�س واإيران، وقد اأتوا ح�شب الق�شة الإنجيلية اإلى الطف���ل ي�شوع حين ولدته متتبعين نجمًا ي�شير اإلى 
ولدة ملك، وقادهم النجم حتى مذود البقر الذي ولد فيه الطفل ي�شوع.
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حديث��ًا اإل��ى الم�سيحية، واأن وجه مري��م المجدلية هو وجه تلك الفتاة اليهودي��ة اإلكا، وهي فتاة 
مجهولة الن�سب، واأٌم لح�سد من الأطفال الذين يجوبون ال�سوارع. فاأمر المواطنون المبجلون 
بالتخل���س من هذه اللوحات النج�سة، وتوعد الكاه��ن ذلك المهرطق باللعنات، لكن اأبوليك لم 

يطم�س ال�سور التي ر�سمها على الجدران.

وهك��ذا بداأت حرب غير م�سبوقة بي��ن الكني�سة الكاثوليكية العظيمة م��ن جهة، وبين ر�سام 
الأيقون��ات الم�ستهتر من جهة اأخرى، وا�ستمرت الح��رب لثالثة عقود. اأدى هذا الو�سع اإلى 

تحويل هذا الهائم في دنيا الله اإلى مبتدع هرطقة جديدة.

 كان م��ن �ساأن اأبوليك اأن يك��ون واحدًا من اأ�سعب الهراطقة واأكثره��م اإثارة لل�سحك في 
كني�س��ة روما باأكملها... مهرطق �سديد المراوغة وال�سغب... مهرطق ي�سعر بالجذل ال�سديد 
عندم��ا يراقب نباتات الجنجل وهي تنمو من �سطح الأر�س، ولديه فاأران اأبي�سان، واحد في 

�سدره، واآخر في جيب ثيابه البالية.

- »ثم��ن لوحة مريم العذراء خم�سة ع�س��ر زلوتًا)4(، وخم�سة وع�س��رون ل�سورة الأ�سرة 
المقد�سة، وخم�سون للع�ساء الأخير، وتحوي وجوه اأ�سرة الزبون كلها. من الممكن ال�ستعانة 
بوج��ه من الأعداء في ت�سوير يهوذا الأ�سخريوط��ي)5(، وهذا �سي�ستلزم اإ�سافة ع�سرة زلوتات 

اأخرى.«

-  ذل��ك ما قاله اأبوليك للفالحي��ن المحيطين به، بعد اأن طردوه م��ن الكني�سة الجديدة التي 
ي�سيدونها.

ل��م تنق�س��ه الطلبيات ق��ط، لذلك لما و�سلت لجنة م��ن طرف اأ�سقف جيتومي��ر- ب�سبب كم 
ال�ستدع��اءات الم�سع��ورة التي كان يقدمها كاه��ن نوفوجراد- ُوجِدت ه��ذه ال�سور الأ�سرية 
ال�سنيع��ة الدن�س��ة ال�ساذجة ف��ي اأكثر الأك��واخ نتانة وفقرًا. كان��ت هناك �سور ع��دة ليو�سف 
النجار، ب�سعره الرمادي المفروق اإلى ق�سمين، و�سور للم�سيح داهنًا �سعره بالزيت، والعديد 
م��ن ال�سور لمري��م وقد ولدت طفلها لتوه��ا، وتبدو في هيئة قروية، وه��ي ت�سع طفلها فوق 
ركبتيه��ا... كل هذه ال�سور كانت معلقة على الزوايا الحم��راء، تحيط بها اأكاليل من زهور 

ورقية.

4 (   وحدة النقد البولندية.
5 (   التلميذ الخائن الذي باع معلمه ي�شوع لليهود كي يقب�شوا عليه مقابل ثالثين من الف�شة.
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-  لقد جلب القدا�سة اإلى حياتكم المدن�سة.

هكذا �ساح اأ�سقف دوبنو ونوفوكون�ستانتينوف، مجيبًا الجمع الذي يدافع عن اأبوليك. اأكمل:

- لق��د اأحاطكم بقدا�سة ل يمكن التعبير عنها، لكنك��م قد �سقطتم في وحل خطايا: الع�سيان – 
تقطير الخمر– الربا الوح�سي– الغ�س في الأوزان وبيع بناتكم البريئات! 

حينها اأجاب فيتولد الأعرج حار�س المقابر، الذي يتدبر اأمور الب�سائع الم�سروقة:

-  اأين حق الل��ه كليُّ الرحمة، قدا�ستكم، ومن يو�سحه لل�سعب الغارق في ظلمات الجهل؟ 
األي�ست لوحات ال�سيد اأبوليك التي تالئم كبرياءنا تحمل من الحق اأكثر مما تحمله كلماتك المملوءة 

بالنتقادات والغ�سب الذي ي�سي بالكبرياء؟

د  دفعت �سيحات الجماهير الأ�سقف اإلى الفرار. وانت�سر مزاج عام في �سواحي المدينة هدَّ
اأمن رج��ال الإكليرو�س. لم ي�ستطع الفنان الذي ا�ستدعته الكني�سة عو�سًا عن اأبوليك اأن يح�سم 
اأمره بطم���س ر�سومات اإلكا ويانيك الأع��رج. يمكن روؤية تلك الر�سوم��ات الآن في الجناح 
الجانب��ي من كني�سة نوفوج��راد: يانيك في هيئة القدي�س بول�س، ك�سي��ح رعديد ذو لحية �سوداء 
مثل تلك التي لأحد الزنادقة، وتلك الموم�س في هيئة المجدلية... امراأة مري�سة مجنونة ذات 

ج�سد متمايل وخدود غائرة.

ا�ستم��رت الحرب مع الكاه��ن لثالث عقود، ثم اأدى تدفق الق��وزاق اإلى طرد الراهب 
العج��وز من كوخه الحج��ري عبق الرائحة، اأما اأبوليك، في��ا لتقلب الأحوال والظروف! 
اأقام اأبوليك في مطبخ ال�سيدة اإليزا، وها اأنا ذا �سيف عابر اأرت�سف في الليالي خمر اأحاديثه 

الُم�سكرة.

وع��مَّ كانت هذه الأحاديث؟ ع��ن تلك الحكايات الرومان�سية القديم��ة لنبالء بولندا القدماء، 
وعن النوب��ات الم�سعورة التي ت�سي��ب الن�ساء، وعن الفنان لوقا ديال روبي��ا )نحات اإيطالي( 

وعن اأ�سرة نجار بيت لحم)6(.

يقول لي اأبوليك قبل الع�ساء:

- ثمَّ �سيء اأود اأن اأخبرك به �سيدي الموظف.

- نعم... نعم... تف�سل. كلُّي اآذان م�سغية.

6 (   المق�شود يو�شف النجار خطيب ال�شيدة العذراء مريم.
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���س، وهو رجل هرم قا���سٍ نحيل، يحاول  اإل اأن ال�سي��د روبات�سكي خ��ادم الكني�سة الُمكرَّ
التن�ست، ويجل�س قريبًا جّدًا منا، وهو ي�سي لنا في �سمت بحالة من العداء.

يهم�س اأبوليك وهو يتنحى بي جانبًا:

- يمكنن��ي اأن اأقول لك يا �سي��دي اإن ي�سوع، ابن مريم، كان متزوج��ًا من دبورة، وهي 
عذراء من اأور�سليم مجهولة الن�سب.

�ساح ال�سيد روبات�سكي في ياأ�س:

-  يا له من رجل! لن يموت على فرا�سه... ي�ستحق القتل.

دمدم اأبوليك:

-  بعد الع�ساء... بعد الع�ساء، اإن كان هذا يالئم �سيدي الموظف.

كان ه��ذا ينا�سبني... وجدت نف�سي اأذرع اأنحاء المطبخ م�ستثارًا من هذه البداية ال�سائقة 
لأبوليك، في انتظار ذلك الموعد المرتقب. الليل راب�س خلف النافذة كعمود اأ�سود، وتلوح 
لالأنظ��ار هذه الحديقة القا�سية المظلم��ة. يبدو الطريق اإلى الكني�سة اأ�سف��ل �سوء القمر كنهر 
متدف��ق لبنّي. تدثرت الأر�س بلمع��ة كئيبة، واكت�ست الأجّمة ب�سوار م��ن الثمار الالمعة. 
رائح��ة ال�سو�سن قوية و�سافية كرائح��ة الكحول. يندفع هذا ال�سم الط��ازج الثري الم�ستعر 
اإل��ى الموقد، ويق�سي في طريقه على تلك الرائحة البلي��دة لخ�سب التنوب المتناثر في اأنحاء 

المطبخ.

ه��ا هو ذا اأبوليك يت�سك��ع مرتديًا و�ساحه الوردي، و�سرواله البال��ي القرمزي، يت�سكع في 
اإح��دى الزوايا كحيوان ودود ر�سيق. يمالأ الغراء والألوان �سطح من�سدته، ويوؤدي العجوز 
عمل��ه بحركات طفيفة يكررها مرة تلو الأخرى، فتتهادى اأ�سوات طفيفة متناغمة من الزاوية 
القابع فيها. يعمل العجوز جوتفريد باأ�سابع مرتع�سة. يجل�س الأعمى ثابتًا تحت �سوء الم�سباح 
الأ�سف��ر الزيتي. ينخف�س راأ�سه الأ�سلع، وي�ستمع اإلى تلك المو�سيقا ال�سرمدية التي تحيط بكل 

�سرير، وكذلك اإلى التمتمات �سديقه الأبدي اأبوليك.

الباب��اوات ورواة الأناجي��ل، متَّى ومرق�س، ل يخبرونك الحقيقة ي��ا �سيدي، لكن الحقيقة 
يمك��ن اأن ُي�س��دل عليه��ا الحجاب، لك يا �سي��دي الموظف، فاأن��ا على ا�ستعداد لر�س��م القدي�س 

فران�سي�س بوجهك اأنت مقابل خم�سين ماركًا على خلفية من الزروع الخ�سراء وال�سماء.

 لق��د كان القدي�س فرن�سي�س ب�سيطًا للغاية، واإن كانت ل�سيدي الموظف عرو�س في رو�سيا، 
فاعلم يا �سيدي اأن الن�ساء يحببن القدي�س فرن�سي�س للغاية، مع اأن الن�ساء ل�سن جميعًا ت�....
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هكذا بداأت ق�سة زواج ي�سوع ودبورة)7(  في ذلك الركن الذي يعبق برائحة خ�سب التنوب. 
طبقًا لحكاية اأبوليك، كان لدبورة عري�سها بالفعل. لقد كان �سابًا اإ�سرائيليا يعمل بتجارة العاج. 
اإنم��ا، ليلة زفاف دبورة قد انتهت بالدموع والذهول. ا�ستول��ى الخوف على العرو�س عندما 
راأت زوجه��ا يقت��رب منها، واأ�سابه��ا الفواق، فتقي��اأت كل ما تناولته من طع��ام على مائدة 
الزفاف. اكتنف الخزي دبورة ووالدها واأمها وكل اأقاربها. فارقها عري�سها، وهو يهزاأ بها، 
وجمع ال�سيوف كافة. لما راأى ي�سوع �سعف المراأة التي تنتظر زوجها وتخ�ساه، ارتدى ثياب 
عري�س... اإنه كلي الرحمة، لذلك م�سى واتحد بدبورة الغارقة في قيئها. بعد ذلك، خرجت 
دب��ورة اإل��ى ال�سيوف ببهجة �ساخبة كام��راأة تفتخر بذبولها. وحده ي�سوع م��ن تنحى جانبًا. 
كان متعرق��ًا بفظاعة، وقلبه ي�ست�سعر وخزات ح��ادة كوخزات النحل. فارق المكان دون اأن 
يالحظ��ه اأحد، وم�سى اإلى ال�سحراء في �سمال اليهودية حيث كان يوحنا في انتظاره. اأنجبت 

دبورة وليدها الأول.

حينها �سحت:

- واأين هو؟

-  لقد اأخفاه الكهنة.

ه اإ�سبعه المرتجف ال�سغير �سوب اأنفه الثمل. هكذا اأجاب اأبوليك بجاذبية خا�سة وهو ُيوجِّ

�ساح روبات�سكي فجاأة:

ام! ماذا تقول؟ لم ي�سمع اأحد عن ذلك من قبل. -  اأيها الر�سَّ

ولح م��ن قلب الظ��الم، وتحركت اأذناه الرماديتان. وحينها ارتج��ف اأبوليك وقال وهو 
يجذب جوتفريد:

-  ح�سنًا... ح�سنًا...

واأم�س��ك ب�سديق��ه الأعمى وتوجه��ا معًا �سوب باب الخ��روج، لكنه تباطاأ قلي��اًل عند عتبة 
الخروج، واأ�سار اإليَّ باإ�سبعه وهو يقول لي هم�سًا ويغمز لي بعينه:

-  القدي���س فرن�سي�س... و�ساأر�سم اأي�سًا طائرًا عل��ى يديك؛ حمامة اأو ح�سونًا اأو ما يرغب 
فيه �سيدي الموظف.

7 (   ح�ش���ب الق�ش���ة الإنجيلي���ة لم يتزوج ي�شوع من اأحد، اأما ا�شم دبورة فهو يعود ل�شم اإح���دى الن�شاء الالتي كن قا�شيات لبني اإ�شرائيل في 
الزمن القديم. لقد كانت مثل نبّية. لذا فاأبوليك هنا يروي ق�ش�شًا تفي�س بالغرابة.
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واختفى مع �سديقه الأبدي، ذلك الأعمى. حينها �ساح روبات�سكي خادم الكني�سة:

- يا للحماقة! هذا ال�سخ�س لن يموت على فرا�سه اأبدًا.

عته وغ��ادرت �سوب  وفت��ح ال�سي��د روبات�سكي فمه اإل��ى اآخره، وتث��اءب كالهريرة. ودَّ
اأ�سدقائي اليهود الل�سو�س كي اأنام.

كان القم��ر يت�سكع ف��وق المدينة �سريدًا بال ماأوى، فم�سيت مع��ه، وتدثرت باأحالم خيالية 
واأغاٍن متنافرة كي اأ�سعر بالدفء. ◘
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لّم��ا كن��ُت في الخام�س��ة ع�سرة من عم��ري، توفيت اأخت��ي ال�سغرى. ح��دث ذلك فجاأة. 
كان��ت حينه��ا في الثاني��ة ع�سرة من عمرها، ف��ي عامها الأول ف��ي المدر�س��ة الإعدادية. لقد 
وِل��َدت مع م�سكلة خلقّية في القلب، لكن منذ العملي��ات الجراحية التي اأُجريت لها موؤّخرًا، في 
ال�سف��وف العليا من المدر�سة البتدائية، لم تظهر عليها اأي اأعرا�س اأُخرى، و�سعرت اأ�سرتنا 
بالطمئن��ان، متم�سكًة باأم��ٍل �سعيف في اأن ت�ستمر حياتها دون ح��وادث. اإنما، في �سهر اأيار 
من ذلك العام، اأ�سبحت �سربات قلبها غير منتظمة على نحٍو متزايد. وكان الأمر ي�سوء على 
وج��ه الخ�سو���س عندما ت�ستلقي، ما جعلها تعاني من لياٍل موؤرق��ة عّدة. خ�سعت لختبارات 
ف��ي الم�ست�سفى الجامعي، وبغ�س النظر عن مدى تف�سي��ل الفحو�سات، لم يتمّكن الأطباء من 
تحديد اأي تغيرات في حالتها البدنية، فالم�سكلة الأ�سا�سّية قد ُحلَّت ظاهرّيًا من خالل العمليات، 

ما جعلهم في حيرٍة من اأمرهم.

كهف الرياح

تاأليف: هاروكي موراكامي
•ترجمة: تانيا حريب
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هاروك��ي موراكام��ي: كات��ب ياباني، من اأعمال��ه : تحت االأر���س - كافكا على ال�ساط��ئ -  الغابة 
النرويجية – بعد الزلزال .

مرتجمة �سورية. •
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ق��ال طبيبها: »تجّنبي التمرينات ال�ساّقة واّتبعي روتينًا منتظم��ًا، و�ست�ستقر الأمور قريبًا«. 
ربما كان هذا كل ما ُيمكن اأن يقوله، وكتَب لها بع�س الو�سفات.

اإّل اأن ا�سط��راب دقات قلبها ل��م ي�ستقر. لّما جل�سُت مقابلها ح��ول طاولة الطعام، نظرُت 
اإل��ى �سدرها وتخّيلت القلب داخله. بداأ ثدياها ينموان ب�سكٍل ملحوظ، لكن قلب اأختي الموجود 
داخ��ل ذلك ال�سدر كان فيه عيب، لم يتمّكن حتى الطبي��ب المخت�س من تحديده. هذه الحقيقة 
وحدها جعلت عقلي في ا�سطراٍب دائم. لقد ق�سيت فترة مراهقتي قلقًا، خائفًا من اأن اأفقد اأختي 

ال�سغيرة في اأي لحظة.

طل��ب اإليَّ والدي اأن اأراقبها، لأن ج�سدها كان �سعيفًا للغاية. بينما كّنا ندر�س في المدر�سة 
البتدائّي��ة نف�سها، كنُت اأراقبها دائمًا. واإن لزم الأمر، كن��ُت على ا�ستعداد للمخاطرة بحياتي 

لحمايتها وحماية قلبها ال�سغير، لكن لم تِحن الفر�سة لذلك.

ذات ي��وم، لّما كانت في طريقها اإل��ى المنزل من المدر�سة، انهارت فاقدًة الوعي في اأثناء 
�سعود الدرج في محطة �سيبو �سينجوكو، ونَقَلتها �سيارة اإ�سعاف اإلى اأقرب غرفة طوارئ. لّما 
�سمع��ت، هرعت اإلى الم�ست�سفى، لكن في الوقت الذي و�سلت فيه كان قلبها قد توّقف بالفعل. 
كل هذا حدث في غم�سة عين. في ذلك ال�سباح تناولنا وجبة الفطور معًا، ووّدع اأحدنا الآخر 
عند الباب الأمامي، وذهبُت اإلى المدر�سة الثانوية، وهي اإلى الإعدادية. في المرة التالية التي 
راأيتها فيها توّقفت عن التنف�س. كانت عيناها الكبيرتان ُمغلقَتين اإلى الأبد، وفمها مفتوحًا قلياًل، 

كما لو كانت تو�سك اأن تنطق ب�سيٍء ما.

وفي المرة التالية التي راأيتها فيها، كانت في تابوت. كانت ترتدي ف�ستانها المخملي الأ�سود 
ل، مع لم�سة من الم�ساحيق، و�سعرها مم�ّسطًا بعناية؛ كانت ترتدي حذاء اأ�سود من الجلد  الُمف�سَّ
الالم��ع، ووجهه��ا نحو الأعلى في التاب��وت متو�سط الحجم. كان الف�ست��ان ذا ياقة بي�ساء من 

الدانتيل، بي�ساء للغاية اإلى درجة اأنها بدت غير طبيعية.

كانت م�ستلقية هن��اك، وبدت كاأنها نائمة ب�سالم. حّركها بخّفة و�ست�ستيقظ ، اإل اأن هذا كان 
د وهم. حّركها كما تريد – لن ت�ستيقظ مرًة اأخرى. مجرَّ

ل��م اأرغب في ح�سو ج�سد اأختي ال�سغير الرقيق في ذلك ال�سندوق ال�سّيق والمقّيد. �سعرُت 
��ه يج��ب و�سع ج�سدها في م��كان اأكثر اّت�ساعًا، و�س��ط مرج، في �سبيل المث��ال. كّنا نذهب  اأنَّ
لزيارته��ا ب�سمت، ن�س��قُّ طريقنا عبر الع�سب الأخ�سر المورق. كان��ت الرياح تحفُّ الع�سب 
بب��طء، والطيور والح�س��رات ت�سرخ من حولها، كان��ت تمالأ رائحة الأزه��ار البرية النقية 
الهواء، وتحوم حبات غب��ار الطلع. لّما حلَّ الليل، كانت ال�سماء فوقها ممتلئة بنجوٍم ف�سّية 
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ل ح�س��ر لها. وفي ال�سب��اح، كانت ال�سم�س الجديدة تجعل الندى عل��ى حواف الع�سب يتالألأ 
مثل الجواه��ر. اإنما، في الواقع، كانت مح�سوة في تابوٍت �سخيف. كانت الزخارف الوحيدة 
ت وُو�سعت في زهريات. وكانت الغرفة  ح��ول تابوتها عبارة عن اأزهار بي�س م�سوؤومة ُق�سَّ
ال�سّيقة ذات اإ�ساءة ُم�سّعة ل لون لها. �سدرت من مكبرات ال�سوت ال�سغيرة المو�سوعة في 

ال�سقف النغمات ال�سطناعّية لمو�سيقا الأُرغن.

م  ل��م اأ�ستطع الوق��وف لروؤيتها تحترق. لّما اأُغِلق غطاء التابوت، غ��ادرت الغرفة. لم اأُقدِّ
الم�ساع��دة عندما و�سعت اأ�سرتي رمادها داخل جّرة. خرجُت اإلى فناء محرقة الجثث وبكيت 
وحدي دون �سوت. خالل حياتها الق�سيرة جدًا، لم اأُ�ساعد اأختي ال�سغيرة قّط، وهذه الفكرة 

توؤلمني ب�سّدة.

بع��د وفاة اأخت��ي تغّيرت اأ�سرتنا. اأ�سبح والدي اأكثر �سمت��ًا، واأ�سبحت والدتي اأكثر توترًا 
وع�سبّية. وعلى نحٍو اأ�سا�سي، ا�ستمررت في الحياة نف�سها كما هي الحال دائمًا. ان�سممُت اإلى 
نادي ت�سلُّق الجبال في المدر�سة، ما جعلني من�سغاًل، ولّما تركت ذلك بداأت في الر�سم الزيتّي. 
بًا جيدًا واأن اأدر�س الر�سم حّقًا. ولّما بداأت اأخيرًا في ح�سور  ن�سحني مدّر�س الفن اأن اأجد مدرِّ
درو���س الفن��ون، اأ�سبح اهتمامي جاّدًا. اأعتقُد اأنني حاول��ت اأن اأُ�سغل نف�سي حتى ل اأُفكر في 

اأختي المتوفاة.

لفت��رٍة طويلة –ل�س��ُت متاأّكدًا من عدد ال�سنوات– احتفظ وال��دي بغرفتها كما كانت تمامًا. 
الكتب المدر�سّية ودلئل الدرا�سة، والأق��الم، والممحاة، وم�سابك الأوراق المكّد�سة على 
مكتبه��ا، والم��الءات، والبطانّيات، والو�سائ��د الموجودة على �سريره��ا، ومالب�س نومها 
المغ�سولة والمطوّي��ة، وبّزتها المدر�سّية الإعدادّية الُمعّلقة ف��ي الخزانة، كل ذلك لم ُيم�س. 
ل ي��زال التقويم على الحائط يحتوي على جدولها مكتوبًا في الدقيقة التي كتبته فيها. بقي في 
د �سلبًا في تلك اللحظة. كاأن الباب قد ُيفتح في اأي  ال�سهر الذي ماتت فيه، كاأن الوقت قد تجمَّ
لحظ��ة وتدُخ��ل. لّما لم يُكن هناك اأحد في المنزل، كنُت اأذه��ب اأحيانًا اإلى غرفتها، واأجل�ُس 
ق حولي. اإنما لم األم�س �سيئًا قّط. لم اأكن اأريد اأن  برفق عل��ى ال�سرير المرّتب بعناية، واأُحدِّ
امتة التي ُتركت، والتي ُت�سير اإلى اأن اأختي كانت ذات  اأُزعج، ولو قلياًل، اأّيًا من الأ�سياء ال�سّ

يوم بين الأحياء.

لبع�س الوقت، بعد وفاتها، ر�سمُت م�ساهد لها مرارًا وتكرارًا. اأُعيُد اإنتاج ذاكرتي لوجهها 
في كّرا�سة الر�سم، من جميع الزوايا المختلفة، كي ل اأن�ساها. وذلك ل يعني اأنني كنُت اأو�سك 
اأن اأن�سى وجهها، �سيبقى محفورًا في ذهني حتى يوم وفاتي. ما �سعيت اإليه هو اأّل اأن�سى الوجه 
ال��ذي كنُت اأتذّكره في ذل��ك الوقت. وللقيام بذل��ك، توّجب علّي اأن اأعطيه��ا �سكاًل بالر�سم. 
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كن��ُت في الخام�سة ع�سرة من عمري فح�سب، وكان هن��اك الكثير مما ل اأعرفه عن الذاكرة، 
والر�سم، ومرور الزمن. اإنما كان ال�سيء الوحيد الذي عرفته، اأنني كنُت في حاجة اإلى عمل 
�سيء لالحتف��اظ ب�سِجل دقيق لذاكرتي. دعها و�ساأنها، و�ستختف��ي في مكاٍن ما . بغ�س النظر 

عن مدى حيوّية الذاكرة، كانت قوة الزمن اأقوى. علمُت هذا غريزّيًا.

كنُت اأجل���س بمفردي في غرفتها على �سريرها، اأر�سمها. حاول��ُت ا�ستن�ساخ الطريقة التي 
ب��دت فيها في ذهني على الورق��ة الفارغة. لقد افتقرُت في ذلك الوقت اإل��ى الخبرة والمهارة 
الفنّي��ة المطلوبة، لذلك لم تُكن عملي��ة �سهلة. كنُت اأر�سم، واأمزق مجهودي، واأر�سم واأمزق 
اإل��ى ما ل نهاي��ة. اإنما الآن، حينما اأُلقي نظ��رة على الر�سومات التي احتفظ��ت بها )ل اأزال 
اأحتفظ بكّرا�سة الر�سم منذ ذلك الحين(، اأ�ستطيع اأن اأرى اأنها مفعمة باإح�سا�ٍس حقيقي بالحزن. 
قد تكون غير نا�سجة من الناحية الفنّية، لكنها كانت نتيجة جهٍد مخل�س، تحاوُل روحي اإيقاظ 
اأخت��ي. لّما نظرُت اإلى تلك الر�سومات، لم اأ�ستطع منع نف�سي من البكاء. لقد اأنجزُت عددًا 

ل ُيح�سى من الر�سومات منذ ذلك الحين، لكن لم تجعلني اأّي منها اأبكي.

: حالة �سديدة من الخوف من الأماكن المغلقة. فمنذ اأن راأيتها  كان لوف��اة اأختي اأثر اآخر فيَّ
مو�سوع��ًة في ذلك التاب��وت ال�سغير ال�سّيق، والغط��اء مغلق ومقفل باإح��كام، وُنقلت بعيدًا 
اإل��ى محرقة الجثث، لم اأتمّكن من الذه��اب اإلى اأماكن �سّيقة ومغلقة. لفترٍة طويلة، لم اأ�ستطع 
ا�ستخ��دام الم�ساعد. كنُت اأقف اأمام م�سعد وكل ما كن��ُت اأفّكر فيه هو اأن ُيغلق اأوتوماتيكّيًا في 
اأثناء زلزال، واأُحا�سر داخل ذلك المكان ال�سّيق. مجّرد التفكير في الأمر كان كافيًا لإحداث 

�سعور خانق بالذعر.

ل��م تظهر هذه الأعرا�س بع��د وفاة اأختي مبا�سرًة. لقد ا�ستغ��رق ظهورها ما يقارب ثالث 
ال�سنوات. المرة الأولى التي اأُ�سبت فيها بنوبة هلع كانت بعد فترٍة وجيزة من التحاقي بمدر�سة 
الفن��ون، عندما كنُت اأعمل ب��دواٍم جزئي في �سركة نقل. كنُت م�ساعدًا لل�سائق في �ساحنة ذات 
�سن��دوق، اأحّمل ال�سنادي��ق واأخرجها، وفي اإحدى الم��رات ُحب�سُت خط��اأً داخل مق�سورة 
ال�سح��ن الفارغة. انتهى العمل ف��ي ذلك اليوم ون�سي ال�سائق التحقُّق مم��ا اإن كان ل يزال اأي 

�سخ�س في ال�ساحنة، واأغلق الباب الخلفي من الخارج.

م��ّرت زهاء �ساعتين ون�سف قبل اأن ُيفتح الب��اب واأتمّكن من الزحف خارجًا. طوال ذلك 
دة اأو اأي �سيء اآخر،  الوقت كنُت محبو�سًا داخل مكان ُمغلق وُمظلم تمامًا. لم تكن �ساحنة ُمبرِّ
لذل��ك كان��ت هناك فجوات ُيمك��ن اأن يدُخل منها اله��واء. لو فكرت في الأم��ر بهدوء، لكنُت 

عرفت اأنني لن اأختنق.
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اإنم��ا، مع ذلك، �سيطر علّي ذعٌر رهيب. كان ثّمة مقدار كبير من الأوك�سجين، لكن مهما 
تنّف�ست بعمق لم اأ�ستطع امت�سا�سه. اأ�سبح تنّف�سي غير منتظم اأكثر فاأكثر وبداأُت األهث. �سعرُت 
بال��دوار. قلُت لنف�سي: »ل باأ�س، اه��داأ، �ستتمّكن من الخروج قريبًا. من الم�ستحيل اأن تختنق 
هن��ا«. اإل اأن ه��ذا المنطق لم ينجح. ال�سيء الوحيد في ذهني كان اأختي ال�سغيرة المح�سّوة في 
تاب��وٍت �سغي��ر، والمنقولة اإلى محرقة الجث��ث. �سربُت على ج��دران ال�ساحنة خائفًا، كانت 
ال�ساحن��ة في موق��ف �سيارات ال�سرك��ة، وعاد جميع الموظفي��ن اإلى منازلهم بع��د انتهاء يوم 
عمله��م. لم ُيالحظ اأحد غياب��ي. �سربُت بجنون، لكن ل��م ي�سمع اأحد. علمُت اأن��ه اإن لم اأُكن 
محظوظ��ًا، فقد اأبقى محبو�سًا في الداخل حت��ى ال�سباح. حين التفكير في ذلك، �سعرُت كما لو 

اأنَّ كل ع�سالتي تو�سك اأن تتفتت.

كان حار�س الأمن الليلي الذي يقوم بجولته في �ساحة موقف ال�سيارات هو من �سمع اأخيرًا 
ال�سو�س��اء الت��ي اأحدثتها. فتح الباب، فلّم��ا راأى كم كنُت م�سطربًا ومرهق��ًا، جعلني اأ�ستلقي 
عل��ى ال�سرير في غرفة ا�ستراحة ال�سركة واأعطاني كوبًا من ال�ساي ال�ساخن. ل اأعرف كم من 
الوقت ا�ستلقيُت هناك، لكن اأخيرًا اأ�سبح تنّف�سي طبيعّيًا مرًة اأخرى. كان الفجر ُمقباًل، ف�سكرُت 
الحار�س وركبُت اأول قطار عائدًا اإلى المنزل. ت�سّللُت اإلى �سريري وا�ستلقيُت هناك، مرتجفًا 

كالمجنون لأطول وقت.

من��ُذ ذلك الحي��ن، ت�سبَّب ال�سعود في الم�سع��د في اإثارة الذعر نف�س��ه. ل بدَّ اأن الحادثة 
اأيقظ��ت خوف��ًا كان كامنًا في داخلي. ل��ديَّ القليل من ال�سك في اأن ذكري��ات اأختي المتوفاة 
ه��ي التي اأُثي��رت. لم تُك��ن الم�ساعد فح�س��ب، واإنما اأي م�ساح��ة ُمغلقة. ل��م اأ�ستطع حتى 
د تخيُّل نف�سي داخل هذه  م�ساهدة الأفالم التي ت�سم م�ساهد في الغوا�سات اأو الدبابات. مجرَّ
له��ا – يجعلني غير قادر على التنفُّ�س. في كثيٍر من الأحيان  د تخيُّ الم�ساح��ات ال�سّيقة – مجرَّ
كان عل��ّي النهو�س ومغادرة الم�سرح. هذا هو ال�سبب ف��ي اأّنني نادرًا ما اأذهب اإلى ال�سينما 

مع اأي �سخ�س اآخر.

لّم��ا كنُت في الثالثة ع�س��رة من عمري، وكانت اأختي ال�سغيرة ف��ي �سن العا�سرة، �سافرنا 
وحدن��ا اإلى مقاطعة يامانا�سي اإبان العطل��ة ال�سيفّية. كان �سقيق والدتنا يعمل في مختبر اأبحاث 
ف��ي جامعة في يامانا�سي، وذهبنا لالإقام��ة معه. كانت هذه اأول رحلة نقوم بها نحن الأطفال. 

انتاب اأختي �سعور جيد ن�سبّيًا في ذلك الوقت، لذلك �سمح لنا والدانا بال�سفر وحدنا.

كان خالنا عازبًا )ول يزال كذلك حتى الآن(، وكان قد بلغ الثالثين لتّوه، ح�سب ما اأعتقد. 
كان ُيج��ري بحثًا ف��ي الجينات )ول ي��زال(، كان هادئًا جدًا وروحانّيًا، عل��ى الرغم من اأنه 
�سخ�س منفتح وم�ستقيم. واأي�سًا يحب القراءة ويعرف كل �سيء عن الطبيعة، وي�ستمتع بالم�سي 
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في الجبال اأكثر من اأي �سيء اآخر، وكما كان يقول، هذا هو �سبب ح�سوله على وظيفة جامعّية 
في يامانا�سي الريفّية الجبلّية. لقد اأحببُته اأنا واأختي كثيرًا.

ركبن��ا قط��ارًا �سريعًا في محط��ة �سينجوكو مّتجهًا اإل��ى مات�سوموتو، حاملي��ن حقائب على 
ظهرين��ا. اأت��ى خالنا ل�سطحابنا في محط��ة كوفو. كان طويل القامة ب�س��كٍل مذهل، ما جعلنا 
نراه على الفور في المحطة المزدحمة. كان ي�ستاأجر منزًل �سغيرًا في كوفو مع �سديقه، لكن 
�سريكه في ال�سكن كان م�سافرًا، فح�سلنا على غرفتنا الخا�سة للنوم فيها. مكثنا في ذلك المنزل 
لم��ّدة اأ�سبوع. كنا ن�سير معه كل يوم تقريبًا في الجبال المجاورة. لقد عّلمنا اأ�سماء جميع اأنواع 

الأزهار والح�سرات. احتفظنا بذكرياتنا في ذلك ال�سيف.

ف��ي اأحد الأيام، م�سينا م�سافًة اأطول قلياًل من المعتاد، وزرنا كهفًا للرياح بالقرب من جبل 
فوج��ي. كان هذا الكه��ف الأكبر بين كهوف الري��اح العديدة الموجودة ح��ول جبل فوجي. 
ل هذه الكهوف. وق��ال اإنها م�سنوعة من البازل��ت، لذا تكاد ل  اأخبرن��ا خالن��ا عن كيفّية ت�س��كُّ
ُت�سم��ع داخلها اأي اأ�سداء على الإطالق. حتى في ال�سيف تبقى درجة الحرارة منخف�سة، في 
ح الفرق بين نوعي  الما�سي خّزن النا�س الجليد الذي قطعوه في ال�ستاء داخل الكهوف. وو�سّ
الكه��وف: فوكيت�سو: الكهوف الأكبر التي كان��ت كبيرة بما يكفي ليذهب اإليها النا�س، وكازانا: 
الكهوف الأ�سغ��ر التي ل ُيمكن للنا�س دخولها، كال الم�سطلحين كان قراءات بديلة لالأحرف 

ال�سينّية نف�سها التي تعني »الرياح« و»الحفرة«. بدا اأن خالنا يعلم كل �سيء.

ف��ي كه��ف الرياح الكبير، تدف��ُع ر�سوم دخول ثّم تدخ��ل. لم يذهب معنا خالن��ا. لقد زاَر 
المكان مرات عّدة، بالإ�سافة اإلى اأنه كان طويل القامة و�سقف الكهف منخف�س جدًا اإلى درجة 
اأنه �سينتهي به الأمر باألٍم في الظهر. قال: »اإنه لي�س خطرًا، فاذهبا اأنتما، و�ساأبقى عند المدخل 
اأق��راأ كتاب��ًا«. عند المدخل، �سلََّمن��ا الم�سوؤول م�سباح��ًا يدوّيًا واعتمرنا خوذتي��ن بال�ستيكيتين 
�سفراوي��ن. كان ثّمة اإنارات في �سقف الكهف، لكنه بقي مظلمًا من الداخل. كلما دخلنا عميقًا 

في الكهف، انخف�س ال�سقف. ل عجب اأن خالنا - طويل القامة - بقي في الخلف.

اأ�ساأُت اأنا واأختي الك�ّسافين على اأقدامنا في اأثناء ذهابنا. كان منت�سف ال�سيف في الخارج 
–ت�سع��ون درجة فهرنهايت– لكن داخل الكهف كان الج��و باردًا، اأقل من خم�سين. اّتباعًا 
لن�سيحة خالنا، كن��ا نرتدي �سترتين واقيتين �سميكتين اأح�سرناهما معنا. اأم�سكت اأختي بيدي 
باإحكام، اإما اأنها تريد اأن اأحميها واإما تاأمل في اأن تحميني )اأو ربما لم ترغب في اأن نفترق(. 
طوال الوقت ال��ذي كّنا فيه داخل الكهف كانت تلك اليد ال�سغيرة الدافئة في يدي. الزائران 
الآخ��ران الوحيدان كانا زوجين في منت�سف العمر، لكنهم��ا �سرعان ما غادرا، وكنا نحن 

الثنين فقط.
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كان ا�س��م اأختي ال�سغيرة كوميت�سي، لكن اأفراد الأ�سرة كّلهم اأطلقوا عليها ا�سم كومي، 
واأطل��ق عليه��ا اأ�سدقاوؤها ا�سم ميت�س��ي اأو ميت�سان. ح�س��ب علمي، لم ُيناِده��ا اأحد با�سمها 
الكام��ل، كوميت�سي. كانت فت��اة �سغيرة نحيلة، �سعرها اأ�سود مف��رودًا، مق�سو�سًا بعناية 
ف��وق كتفيها. كانت عيناها كبيرتين بالن�سب��ة اإلى حجم وجهها )بحدقتين كبيرتين( ما جعلها 
ت�سب��ه الجنّية. في ذلك اليوم كانت ترتدي قمي�سًا اأبي�س وبنطال جينز باهت اللون وحذاًء 

ريا�سّيًا وردّيًا.

بعد اأن �سققن��ا طريقنا اأعمق في الكهف، اكت�سَفت اأختي كهفًا جانبّيًا �سغيرًا بعيدًا عن الم�سار 
د. كان��ت فّوهته مخّباأة ف��ي ظالل ال�سخور. كان��ت مهتّمة جدًا به��ذا الكهف ال�سغير.  المح��دَّ

�ساألتني: »األ تعتقد اأنه يبدو مثل حفرة اأرنب األي�س؟«.

كانت اأختي من اأ�سد المعجبين بكتاب »األي�س في بالد العجائب« للوي�س كارول. ل اأعلم كم 
م��رة طلبت اإليَّ قراءة الكتاب لها. ل بد اأنه في الأقل مئ��ة مرة. لقد كانت قادرة على القراءة 
من��ذ اأن كانت �سغيرة، لكنها اأحبت اأن اأقراأ لها ه��ذا الكتاب ب�سوٍت عاٍل. لقد حِفَظت الق�سة، 
ل لديها هو لوب�ستر  ومع ذلك، كانت ت�سعر بالإثارة في كل مرة اأقروؤها لها. كان الجزء المف�سّ

كوادريل. ل اأزال اأتذّكر ذلك الجزء حتى الآن، كلمة كلمة.

قالت: »�ساأُلقي نظرة خاطفة اإلى الداخل«.

قلت: »احذري«.

لق��د كانت حفرًة �سّيقة حّق��ًا )قريبة من كازانا، وفق تعريف خال��ي(، لكن اأختي ال�سغيرة 
تمّكن��ت م��ن الت�سلُّل خاللها دون اأي م�سكلة. كان معظمها ف��ي الداخل، وبرز الن�سف ال�سفلي 

من �ساقيها فقط. بدت كاأنها ُت�سيء م�سباحها داخل الحفرة. ُثّم ان�سحبت ببطء اإلى الخلف.

قال��ت: »اإن الحفرة ت�سبح اأعمق في الخلف حقًا، والأر�سي��ة تهبط ب�سكٍل حاد، تمامًا مثل 
جحر اأرنب األي�س. �ساأتفّح�س النهاية البعيدة«.

قلُت: »ل، ل تفعلي ذلك. اإنه اأمٌر خِطر للغاية«.

»ل باأ�س، اإنني �سغيرة وُيمكنني الخروج جيدًا«.

خلعت �سترتها الواقية، فاأ�سبحت بذلك ترتدي قمي�سها فقط، و�سّلمتني ال�سترة مع خوذتها. 
قب��ل اأن اأتمّكن من قول كلمة احتج��اج، كانت تتلّوى في الكهف، وفي يدها م�سباح. واختفت 

في لحظة.

م�سى وقٌت طويل لكنها لم تخرج. لم اأ�ستطع �سماع �سوت.
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�سرخُت في الحفرة: »كومي، كومي! هل اأنِت بخير؟«

ل��م يكن ثّمة جواب. �ساع �سوتي في الظالم دون �س��دى. بداأت اأ�سعر بالقلق. قد تكون 
عالق��ة داخل الحفرة، وغير قادرة على التحّرك نحو الأم��ام اأو الخلف. اأو ربما كانت تعاني 
م��ن ت�سّنٍج ما في الداخل وفقدت الوعي. اإن حدَث ذلك فلن اأتمّكن من م�ساعدتها. لقد خطرت 

في ذهني كل اأنواع ال�سيناريوهات المروعة، و�سعرُت بالختناق من الظالم المحيط بي.

اإذا اختف��ت اأختي ال�سغي��رة في الحفرة حّقًا، ول��م تُعد قّط اإلى هذا العال��م، فكيف �ساأ�سرح 
ذل��ك لوالدّي؟ هل اأرك�س واأخبر خالي الذي ينتظر خارج المدخل؟ اأو اأجل�س قريبًا واأنتظرها 
لتخ��رج؟ جثمُت على الأر�س ونظرُت اإلى الحفرة، لكن �سعاع م�سباحي لم ي�سل اإلى م�سافٍة 

بعيدة. لقد كانت حفرًة �سغيرة، وكان الظالم عارمًا.

�سرخ��ُت مرًة اأخرى: »كوم��ي!« ل اإجابة. �سرخت ب�سوٍت اأعل��ى: »كومي!« ل اإجابة 
اأي�س��ًا. لفحتني من الداخل موجٌة من الهواء البارد. قد اأفقد اأختي اإلى الأبد. ربما انجذبت اإلى 
حف��رة األي�س، في عالم ال�سلحفاة موك، والقطة ت�سي�ساير، وملك��ة القلوب. مكاٌن ل ُيطّبُق فيه 

المنطق. فّكرت في اأنه ما كان يجب اأن ناأتي اإلى هنا.

اإّل اأن اأخت��ي عادت اأخيرًا. لم تعد كما دخلت ُم�سبقًا، واإنما زحفت نحو الخارج واأخرجت 
، كتفاه��ا وذراعاها، واأخيرًا  راأ�سه��ا اأوًل. في البداية، ظه��ر �سعرها الأ�سود من الحفرة، ُثمَّ
حذاءه��ا الريا�سي الوردّي. وقفت اأمامي دون اأن تنب���س ببنت �سفة، ُم�ستقيمًة، واأخذت نف�سًا 

بطيئًا وعميقًا، ونف�ست الأو�ساخ عن بنطالها الجينز.

كان قلب��ي ل يزال يخفق. و�سلت ورّتبت �سعرها الأ�سعث. لم اأتمّكن من روؤيتها تمامًا في 
ال�سوء الخافت داخل الكهف، لكن بدا اأن هناك اأو�ساخًا وغبارًا واأتربة اأخرى ُمعّلقة بقمي�سها 

الأبي�س. األب�ستها �سترتها و�سّلمتها الخوذة ال�سفراء.

عانقتها وقلت: »خفُت اأّل تعودي«.

- »هل كنَت قلقًا؟«

- »كثيرًا«.

اأم�سكت ي��دي باإحكام، وقالت ب�سوٍت متحّم�س: »تمّكن��ُت اأن اأن�سلَّ خالل الجزء ال�سّيق، 
، اأعمق اإلى الداخل، ُي�سبح الم��كان منخف�سًا فجاأة، وفي الأ�سفل هناك بدا مثل غرفة  وم��ن ُثمَّ
�سغيرة. غرفة م�ستديرة مثل الكرة. كانت الجدران دائرّية، والأر�س كذلك. وكان المكان 
�سامت��ًا للغاية، كما لو كان باإمكانك البحث في العالم كّله، فال تعثر على اأي مكان �سامت بهذا 
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ال�س��كل. كاأنني كنُت في قاع المحيط، ف��ي حفرة اأعمق بكثير. اأطفاأُت الم�سباح وكان الظالم 
حال��كًا، لكنني لم اأ�سعر بالخوف اأو الوحدة. كانت تل��ك الغرفة مكانًا خا�سًا ُي�سمُح لي بدخولها 

فقط. غرفة خا�سة بي. ل ُي�سمح لأحد بدخولها. ول ُي�سمح لَك بدخولها اأي�سًا«.

- »لأنني �سخم جدًا«.

اأوماأت اأختي ال�سغيرة براأ�سها. »�سحيح. لقد اأ�سبحت اأ�سخم من اأن تدخل فيها. والمذهل 
حّق��ًا ف��ي هذا المكان، اأنه مظلم اأكثر مما ُيمكن اأن يك��ون عليه اأي �سيء. مظلم اإلى درجة اأنك 
عندم��ا ُتطف��ئ الم�سباح يبدو كاأنك ت�ستطي��ع م�سك الظالم بيديك. كاأن ج�س��دك يتفّتت ويختفي 
تدريجّي��ًا. اإنم��ا، بما اأن المكان مظلم ف��ال ُيمكنك روؤية ذلك يحدث. ل ُيمكن��ك اأن تعلم ما اإن 
كان ل ي��زال لديك ج�سد اأو ل، لكن حتى واإن اختفى ج�سدي تمامًا، في �سبيل المثال، ف�ساأبقى 
هناك، مثل تك�سيرة القط ت�سي�ساير التي تبقى بعد اأن اختفى. غريب جدًا، األي�س كذلك؟ لّما كنُت 
هن��اك لم اأ�سع��ر اأن الأمر غريب على الإطالق. كنُت اأرغب في البقاء هناك اإلى الأبد، لكنني 

اعتقدت اأنك �ستكون قلقًا، لذلك خرجت«.

قل��ت: »دعينا نخرج من هنا«. لقد كانت مرهق��ة للغاية كما لو اأنها �ست�ستمر في الحديث اإلى 
الأبد، وكان يتوّجب علّي اأن اأوقف ذلك. »ل ُيمكنني التنّف�س جيدًا هنا«.

�ساألت اأختي قلقًة: »هل اأنت بخير؟«

»اأنا بخير، اأريد الخروج فح�سب«.

مم�سكين بيَدي بع�سنا بع�سًا، اتجهنا نحو الَمخرج.

قالت اأختي ب�سوٍت هادئ في اأثناء �سيرنا كي ل ي�سمعنا اأحد )على الرغم من اأنه لم يُكن هناك 
اأي �سخ�س اآخر(: »هل تعلم؟ األي�س موجودة بالفعل. لم ُتختلق. كانت حقيقّية. اأرنب مار�س، 

هاتر المجنون، القط ت�سي�ساير، جنود ورق اللعب – جميعهم موجودون بالفعل«.

قلت: »ربما«.

خرجنا من كه��ف الرياح عائدين اإلى العالم الحقيقي الُم�سرق. كانت هناك طبقة رقيقة من 
ال�ُسُح��ب في ال�سماء بعد ظهر ذلك الي��وم، لكنني اأتذّكر كيف بدت اأ�سعة ال�سم�س ال�ّساطعة ب�سكل 
رهي��ب. كان �سرير الزيز قوّيًا، مثل عا�سفة عنيف��ة ُتغرق كل �سيء. كان خالي جال�سًا على 

مقعد بالقرب من المدخل، م�ستغرقًا في كتابه. لّما راآنا ابت�سم ووقف.

بع��د عامين، توفيت اأخت��ي. وُو�سعت في تاب��وت �سغير واأحرقوها. كن��ُت في الخام�سة 
ع�سرة من عمري، وكانت في الثانية ع�سرة. بينما كانت ُتحرق جثتها، ذهبت، بعيدًا عن بقية 
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اأف��راد اأ�سرتي، جل�سُت على مقعد في فناء محرقة الجثث، وتذّكرت ما حَدَث في كهف الرياح 
ذاك: ِثَقل الوقت الذي انتظرُت به خروج اأختي ال�سغيرة، تلّفني كثافة الظالم، البرد العميق 
ال��ذي �سعرُت به. �سعرها الأ�سود يخرج من الحفرة، ُثّم كتفاها. الأو�ساخ الع�سوائية الملت�سقة 

بقمي�سها الأبي�س.

ف��ي ذلك الحين، خطرت ف��ي بالي فكرة: ربما، حتى قبل اأن ُيعل��ن الطبيب في الم�ست�سفى 
وفاته��ا ر�سمّيًا بع��د عامين، كانت حياتها ق��د انُتزعت منها بالفعل حين كان��ت في اأعماق ذلك 
الكه��ف. كنُت مقتنعًا بذلك حّقًا. لقد �ساعت بالفع��ل داخل تلك الحفرة، وغادرت هذا العالم، 
لكنن��ي ظننُت خط��اأً اأنها ل تزال في قيد الحياة، واأخذتها معي في القطار واأعدتها اإلى طوكيو، 
مم�س��كًا يدها باإح��كام. واأننا �سنعي�س كاأٍخ واأخت لعامين اآخري��ن. اإّل اأن ذلك لم يُكن اأكثر من 
فت��رة نعمة عابرة. بعد ذلك بعامين، زحف الم��وت من ذلك الكهف لُيم�سك روح اأختي. كما 
لو اأن زمنها قد انتهى، كان من ال�سروري دفع ثمن ما اقتر�سناه، وقد جاء المالك ل�سترداد 

ما كان له.

بع��د �سنوات، ك�سخ���سٍ بالغ، اأدركت اأن ما قالت��ه لي اأختي ال�سغي��رة ب�سوٍت هادئ في 
كهف الري��اح ذاك كان �سحيحًا بالفعل. األي�س موجودة في العال��م حّقًا. اأرنب مار�س، هاتر 

المجنون، القط ت�سي�ساير – الجميع موجود بالفعل. ◘   
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ُيحك��ى اأّن��ه في قديم الزم��ان عا�س ملك ي�سوب طباع��ه التوّح�س، يتمت��ع بخياٍل خ�سٍب 
و�سلط��ٍة ل يقدر على مقاومتها اأحد. وكانت خيالت��ه تتج�سد واقعًا حالما ُي�سدر اأمرًا بذلك. 
كان ل ي�ست�سي��ر اأحدًا على الإطالق في اأمر من اأم��وره، فحينما يقرر القيام باأمٍر ما، ل بّد 
اأن يت��م ذلك ال�سيء على الفور. وحينما ي�سير كّل �س��يء كما يهوى، يعتدل مزاجه وي�سبح 
لطيف��ًا، لكن حينما  تحدث م�سكلة �سغيرة اأو يعتر���س اأمره عائق ما؛ يزداد مزاجه اعتداًل 
ولطف��ًا، وذلك لأن ل �سيء ُي�سعده اأكثر من تقويم ال�سلوك المعَوّج، وتقوي�س الأماكن غير 

المنتظمة.  

دة  اأم النَّمر؟ اآل�سيِّ

فرانك اأر. �سُتكتون 
•ح�سني ال�سنبلي

ع
دا

ب لإ
ر ا

سو
ج�

فرانك اأر. �سُتكتون )Frank Stockton )1902 - 1834 اأديٌب اأمريكيٌّ ذائع ال�سيت، ا�ستهر في القرن 
التا�سع ع�س��ر، وله مجموعات من الق�س�س الق�سيرة كلها ممتعة. ومن �سمن اأف�سل هذه الق�س�س ق�سة 
دة اأْم النمر؟« وهي من الق�س�س الق�سيرة النادرة ذات النهاية المفتوحة، والتي اأثارت جنون القراء  »اآل�سيِّ
 Riddle ر نهايتها، وه��ي طراز من الق�س�س يطلقون عليه ا�سم عل��ى مدى االأعوام وهم يحاولون ت�سُوّ
اء، وبع�سها  اأو »اأحجي��ة«. له عدد كبير من الق�س�س الخيالية والروايات الَّتي القت نجاحاً مقبوالً بين القرَّ

.»The Great War Syndicate يمّت اإلى الخيال العلمي مثل رواية: »نقابة الحرب العظمى

مرتجم �سوري. •
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ت��ي ُتعر�س فيها �سجاعات  ��ا خطر في باله من الأف��كار الغريبة فكرة الحلبة العاّمة، الَّ وممَّ
ق��ل. وقد اأثبت الملك في  الرج��ال والوحو�س، وتتهّذب خ��الل م�ساهدتها عقول رعاياه وُت�سْ
ه��ذا الأمر اأي�سًا �سعة خياله ووح�سيته، فاأمر ببناء هذه الحلبة، ولم يكن هذا ليف�سح المجال اأمام 
النّظ��ارة  اأن ي�سمعوا اأنا�سي��د الم�سارعين المحت�سرين، اأو يتيح له��م ح�سور خاتمة ال�سراع 
المحتوم��ة بي��ن اأ�سحاب الدي��ن والفكوك الجائع��ة، لكن هدف��ه كان لي�سحذ اأفكاره��م ويو�ّسع 
رج الكبير باأروقته الدائرّية، واأقبيته الغام�سة، وممراته الخفية، هو الو�سيلة  مداركهم. فالمدَّ
ت��ي تتحقق بها العدال��ة الخيالّية، حيث ُيعاقب المجرم، وُيكافاأ الب��ريء، بمقت�سى الم�سادفة  الَّ

تي ل يمكن اأن يف�سدها �سيء.  المتجردة الَّ

وحينم��ا ُيّتهم �سخ�س بجريم��ة فيها ما يكفي لإثارة انتباه الملك، ي�س��در اإعالنًا عامًا يق�سي 
تي لم يوؤ�س�سها الملك لهدف معروف  بتحديد م�سير ذلك المتهم في يوم محدد وفي تلك الحلبة الَّ

اإّل اإر�ساًء لنزواته وتحقيقًا لوح�سّيته.  

حينم��ا يجتم��ع النا�س في الأروقة، يعط��ي الملك اإ�سارة، وهو جال�س عل��ى كر�سّيه الملكي 
محاطًا برجال البالط؛ فينفتح الباب من تحته في الحلبة، ويخرج منه ال�سخ�س المتَّهم، ويم�سي 
داخ��ل حلبة الم��درج. وفي الجهة المقابلة اأمام��ه مبا�سرة �سمن ذلك الحي��ز المدور المغلق، 
يظهر بابان مت�سابهان قرب بع�سهما تمامًا. كان من واجب ال�سخ�س الخا�سع للمحاكمة وحّقه 
اأي�سًا اأن يم�سي من فوره باتجاه البابين واأن يفتح واحدًا منهما، ولم يكن هناك �سيء ير�سده اأو 
تي ل يمكن التدخل فيها. فاإذا فتح اأحدهما؛ يخرج منه نمر  يوؤثر فيه اإّل تلك الم�سادفة النزيهة الَّ
جائع، وهو اأ�سّد الحيوانات بط�سًا وافترا�سًا وق�سوة، ويثب عليه من فوره وُيقّطعه اإربًا كعقاب 

له على ما اقترفت يداه.

تي يحكم فيها على الجريمة المرتكبة، ُتقرع اأجرا�س حديدّية كئيبة ال�سوت،   ف��ي اللحظة الَّ
ويعلو نحيٌب م��ن اأ�سخا�س ُجلبوا خ�سي�سًا للتفّجع، يقفون ف��ي الطرف الخارجّي من الحلبة، 
وين��زل النا�س جميعًا مطرقين والحزن يرين  على �سدوره��م، ويتخذون �سبيلهم اإلى بيوتهم 
ببطء وهم يندبون حّظ ذلك ال�ساب الطيب، اأو ذلك ال�سيخ الوقور الَّذي ل ي�ستحق ذلك الم�سير 

البائ�س الَّذي تلّقاه.

اإنما، اإذا فتح المتهم الباب الآخر، فتتقدم منه �سيدة ُمنا�سبة لعمره ومركزه، اختارها جاللة 
المل��ك بنف�سه من اأف�س��ل رعاياه، فيزّوجهما عل��ى الفور كمكافاأة على براءت��ِه. ول يهم على 
الإطالق اإن كان ُمتزوجًا ولديه اأ�سرة، اأو كان قلبه معّلقًا ب�سيء اآخر من اختياره هو. لم يدع 
المل��ك مث��ل هذه الترتيبات تح��ول دون تحقيق خطته العظيمة في العق��اب والثواب، فيجري 

الحتفال على الفور في الحلبة، �ساأنه �ساأن الأمور الأخرى.
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 وثّم��ة باب اآخر في الحلبة تحت رواق الملك، يخرج منه كاهن تتبعه فرقة من المن�سدين، 
وراق�سات على اأنغام مجلجلة تعزفها اأبواق ذهبّية، ويتقّدمون جميعًا حيث يقف الرجل وال�سيِّدة 
جنبًا اإلى جنب، وتجري مرا�سم الزواج على الفور بفرح. وُتقرع الأجرا�س النحا�سّية ابتهاجًا، 
ومن ثّم ي�سّج النا�س جميعًا �سجة �سرور وا�ستح�سان، ويتقدم الرجل وعرو�سه متذارعين اإلى 

منزله والأطفال اأمامه ينثرون الورد في طريقه.

كان��ت هذه طريقة الملك )�سبه الهمجية( في تحقيق العدال��ة والإن�ساف الكامل فيها وا�سح! 
ل��م يكن للمجرم اأن يعرف من اأي باب �ستخ��رج ال�سيِّدة، فهو �سيفتح الباب الَّذي ي�سّره، دون 
اأن تخطر في باله اأدنى فكرة، اأنه في اللحظة التالية اإّما �سيلتهمه مفتر�س واإما �سيتزوج، وكان 
النم��ر في بع�س الأحايين يخرج من ب��اب، وفي اأحايين اأخرى من الباب الآخر. فالقرارات 
المّتخ��ذة لي�ست عادلة فح�سب؛ لكّنها حا�سمة ح�سم��ًا اإيجابّيًا في كلتا الحالتين. ويعاقب المّتهم في 
الحال اإن كان مذنبًا، وُيثاب في الحال اإن كان بريئًا، �سواء اأحب المكافاأة اأم لم يحبها. اإذ لي�س 

هناك مهرب من اأحكام حلبة الملك؟

وكان ه��ذا القان��ون يعرفه الجميع حّق المعرفة. وحينما يجتم��ع النا�س مع بع�سهم في يوم 
من اأيام المحاكمة العظيمة، يت�ساءلون اإن كانوا �سي�سهدون مذبحة دموّية اأو عر�سًا بهيجًا. وقد 
تي دونه لم يكن لها اأن تحدث. وهكذا كانت  اأعطى عن�سر الغمو�س هذا اإثارًة لهذه المنا�سبة، الَّ
الجماهير ت�ستمتع وُت�سّر بالحفل، وكان المثقفون في هذا المجتمع ل ي�ستطيعون اأبدًا اأن يوّجهوا 

اّتهامهم بظلم هذه الطريقة في المحاكمة، األي�ست الم�ساألة كّلها في يد الرجل المذنب؟  

كان��ت لهذا الملك �سب��ه الهمجّي ابنًة ن�سرة مثل ن�سارة خيالت��ه المنّمقة، ذات روح مّتقدة 
وم�ستب��ّدة مث��ل اأبيها. وكما هو معروف، كانت قّرة عين اأبيها، اإذ اأحبها حّبًا جّمًا لم يحبه لأحد 
م��ن الب�سر. وكان ثّمة �ساب �سمن رج��ال البالط يتمتع ب�سجّية نبيلة، لكّن��ه كان فقيرًا، ي�سبه 
ذين يقعون في حب الأميرات. وَلَهت الأميرة به واأعجبها  اأبط��ال ق�س�س الحب والفرو�سّية الَّ
لأّنه على درجة من الو�سامة وال�سجاعة قّلما تجدهما عند غيره في المملكة كلها، وقد اأحبته كما 
قلن��ا حّب��ًا فيه من التقاد ما يكفي ليجعله قوي��ًا م�سقمًا . ا�ستمر حبهما ب�سع��ادة ل�سهور عّدة، اإلى 
اأن اكت�س��ف الملك يومًا ه��ذه العالقة، فلم يتردد اأو يتواَن  اأن يفعل بم��ا يجب عليه فعله. فاأمر 
ب�سج��ن ال�ساب مبا�سرة، وحّدد يومًا من اأجل محاكمته في الحلبة المخ�س�سة لذلك، و�سّكَل هذا 
بالطبع منا�سب��ة لها خ�سو�سيتها، فقد كان جاللته، و�سعبه اأي�س��ًا، مهتمين كثيرًا بالإجراءات 
تي �ستحدث في هذه المحاكمة. اإذ اإنه لم يحدث �سيء كهذا من قبل - فلم يكن من  والتطورات الَّ
الّعام��ة من يتج��راأ على الخو�س في عالقة حبٍّ مع ابنة الملك. بعد ذلك ب�سنين طويلة اأ�سبحت 

عالقات كهذه اأمورًا عادية، لكن في ذلك الزمان، كانت اأمرًا جديدًا ومرعبًا. 
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�سرعوا يبحثون في اأقفا�س النمور الموجودة في المملكة عن اأكثر الوحو�س �سرا�سة وق�سوة، 
واخت��اروا اأ�سّدها ليدخل الحلبة. كما بحثوا عن اأكثر البنات جماًل ومنزلة كي يتزوجها ال�ساب 

في حال لم يحدد القدر له م�سيرًا اآخر غير هذا.

اأح��ّب ال�ساب الأميرة، ول��م ينكر هو هذا، ول هي اأنكرت��ه، ول اأي �سخ�س اآخر. اإّل اأّن 
المل��ك لم يكن ُيفكر في اأن ي�سمح لواقعة مثل ه��ذه، اأن تحول دون القيام باإجراءات المحاكمة 
تي كان ي�سعر فيها ب�سعادة ور�سًا عظيمين. ومهما كانت نتائج المحاكمة، فاإّنه �سيتخّل�س من  الَّ
تي �ستقرر اإن كان ال�ساب قد اأذنب اأو ل عندما  ال�ساب، و�سيكون �سعيدًا وهو ُي�ساهد �سير الأحداث الَّ

�سمح لنف�سه اأن يحب الأميرة.

حّل الي��وم الموعود، واأتى النا�س جميعًا وتجمعوا ف��ي الأروقة الكبيرة حول الحلبة، 
تي لم ت�ستطع الدخول فوقفت مقابل الأ�سوار الخارجّية، واتخذ الملك  اأّما الجماهير المحت�سدة الَّ

وحا�سيته اأماكنهم مقابل البابين، ذينك المدخلين الم�سوؤومين المخيفين في ت�سابههما.

اأ�سبح كّل �سيء جاهزًا، ومن ثم اأعطيت اإ�سارة البدء، وانفتح باب تحت الجماعة الملكّية، 
وم�س��ى محبوب الأميرة باتج��اه الحلبة. كان ال�س��اب طويل القامة، ح�س��ن الطلعة، رزينًا، 
رافق��ت ظهوره في الحلبة همهمة خافتة ممزوج��ة بالإعجاب والقلق. لم يكن ن�سف الجمهور 
عل��ى الأقل يع��رف اأّن �سابًا جلياًل بمثل هذه ال�سخ�سّية يعي�س بينهم فال عجب اأن تحبه الأميرة. 

كم كان الأمر فظيعًا لهذا ال�ساب اأن يكون في مثل ذلك الموقف.  

ف��ي اأثناء تقدمه اإلى الحلبة التفت ال�ساب، كما جرت العادة، اإلى الملك وحا�سيته وانحنى 
تي كانت تجل�س  اأمامه��م. اإل اأنه لم يكن ُيفكر قط في المل��ك، لأّنه كان يحدق اإلى الأميرة الَّ
تي ي�ستمل  اإلى يمين والدها. لم يمنعها من ح�سور مثل هذا الحدث، تلك النزعة المتوح�سة الَّ
عليه��ا �سدرها، فروحها العنيفة المحمومة لن ت�سم��ح لها بالغياب عن منا�سبة خطرة كهذه، 
��ذي يحبها اأن يختار م�سي��ره في الحلبة  فمن��ذ اأن �س��در القرار باأّن��ه يتوجب على ال�ساب الَّ
الملكّي��ة، لم تعد تفّكر في �سيء في بيا�س نهارها و�س��واد ليلها اإّل في هذا الحدث الجلل وما 
يترت��ب عليه من نتائج. وبما اأّنها تمتلك م��ن ال�سلطة والنفوذ وقوة ال�سخ�سية ما يفوق جميع 
َم��ن اهتّم بهذه الق�سية، فعلت اأمرًا لم يفعله اأي �سخ�س من قبل، فقد تو�سلت بنف�سها اإلى �سّر 
هذي��ن البابين، وعرفت ف��ي اأي غرفة خلف البابين يوجد قف���س النمر بواجهته المفتوحة، 
ووراء اأي منهم��ا تقف ال�سيِّدة، وكان من الم�ستحيل لل�سخ�س الَّذي يجب اأن يقترب ويرفع 
الم��زلج الخارجّي لأحد البابين اأن ي�سمع اأي �سو�ساء اأو �سوت ي�سدر من خلفهما؛ لأّنهما 
�سمي��كان ومغطي��ان بجل��ٍد �سميك من الداخ��ل. غير اأّن الذه��ب ونفوذ الأمي��رة هما اللذان 
تي كانت تقف فيه��ا ال�سيِّدة ح�سنة  مّكن��ا الأميرة من معرف��ة ال�ّسر. لم تكن تع��رف الغرفة الَّ
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المعارف، ومتوردة الطلعة، والم�ستعدة للخروج ما اإن ينفتح الباب فقط، لكّنها عرفت من 
تك��ون اأي�سًا. كانت من اأجمل فتيات الق�سر واأكثره��ّن كيا�سة، وتّم اختيارها مكافاأة لل�ساب 
تي اقترفها حين تطّلع اإلى امراأة تعلوه �ساأنًا، وكانت الأميرة  اإن ثبت��ت براءته من جريرته الَّ
تكره هذه الفتاة، فكثيرًا ما راأت اأو -ُخّيل اإليها اأّنها راأت- تلك المخلوقة الجميلة وهي ترمق 
محبوبها بنظرات حب وع�س��ق، وكان ُيخّيل اإليها اأحيانًا اأّن حبيبها يفهم هذه النظرات فيرّد 
لها بمثلها. كانت تراهما من حين اإلى اآخر يتجاذبان اأطراف الحديث. �سحيٌح اأّن ذلك كان 
يح��دث لفترات ق�سيرة، اإّل اأنه يمكن ق��ول الكثير في هنيهات. ربما كانا يتجاذبان اأطراف 
ال��كالم ف��ي اأمور تافهة. اإنم��ا كيف لها اأن تتاأكد م��ن ذلك؟ كانت فتاة جميل��ة لكّنها تجّراأت 
وتطّلع��ت اإلى ال�سخ�س الَّذي اأحبّته الأميرة، كانت الأميرة تكره تلك الفتاة الواقفة المرتعدة 

خلف ذلك الباب ال�سامت اأ�سّد الكره.  

لم��ا ا�ستدار حبيبها ال�س��اب ناظرًا اإليها التقت عيناهما حيث كان��ت تجل�س مت�سع�سعة �ساحبة 
�سحوبًا يفوق �سحوب اأي �سخ�س في ذلك الح�سد الهائل من الوجوه القلقة المجتمعة من حولها، 
ذين تاآلفت قلوبهم اأدرك اأّنها تعرف وراء  تي يمتلكها اأولئ��ك الَّ وم��ن خالل قّوة الفهم ال�سريع الَّ
اأي ب��اب يجثم النمر، ووراء اأي باٍب تقف الفتاة. كان يعرف طبيعتها، وكان يعلم علم اليقين 
اأّنها لن ترتاح اأبدًا حتَّى تتجلى الحقيقة اأمام ناظريها. وهي حقيقة ُتخَفى عن جميع الم�ساهدين، 
��ى على الملك نف�سه. فاإذا كان ثّمة ب�سي�س اأمل لل�س��اب، فاإّنه يعتمد على نجاح الأميرة في  حتَّ
تي وقع نظ��ره عليها، عرف اأّنها نجحت ف��ي م�سعاها. حينئٍذ  اكت�س��اف ال�ّس��ر، ومن الّلحظة الَّ
األقى عليها نظرة �سريعة قلقة ت�ساألها: »اأّيهما؟«. كان ال�سوؤال �سريحًا بالن�سبة اإليها كاأّنه ي�سرخ 
ب��ه عاليًا من حيث يقف، ولم تكن هن��اك فر�سة لإ�ساعة اأي لحظة. انطل��ق ال�سوؤال اإليها في 

وم�سة، وكان يجب اأن يرجع الجواب اإليه في وم�سة. 

كان��ت ت�سند يدها اليمنى على حاج��ز ال�سرفة المبّطن الوثير اأمامه��ا. رفعت يدها، وقامت 
بحرك��ة خفيفة و�سريع��ة نحو اليمين. لم يلحظ ذل��ك اأحٌد �سوى ال�ساب. فال��كل كان يرنو اإلى 

ال�ساب الواقف و�سط الحلبة. 

ا�ست��دار ال�ساب ثّم م�سى الم�سافة الفا�سلة بخطوات ثابتة و�سريعة. توقفت قلوب الحا�سرين 
جميع��ًا عن الخفقان، وتقّطعت الأنفا���س، وترّكزت الأنظار على ذل��ك ال�سخ�س ل تُفارقه. 

ودون تردد توّجه ال�ساب نحو الباب الأيمن وفتحه. 

اإّن مغزى الق�سة الآن يكمن في ال�سوؤال الآتي: هل وثب النمر من ذلك الباب، اأو خرجت 
الفتاة؟ 
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اإنّن��ا كّلما فكرنا في هذا ال�سوؤال وجدنا الإجابة عنه اأ�سعب؛ اإذ اإّنها تقت�سي التفّر�س في القلب 
تي ي�سعب فيها اأن نجد مخرجًا. فّكر اأيها  الإن�سانّي، ما يقودنا عبر م�سالك الحب المتمّعجة، والَّ
الق��ارئ المن�سف، لي�س كمن �سيقرر م�سير ذاك ال�س��اب، بل كتلك الأميرة �سريعة الغ�سب، 
َرُم في روحها ني��ران الياأ�س والغيرة: هي فقدته...  تي كانت َت�سْ �سب��ه الهمجية في طبعها، الَّ

لكن ِمن حّظ َمن �سيكون؟  

كم من م��ّرة تمّلكها الفزع في يقظتها وفي اأحالمها! كانت تغطي وجهها بيديها كّلما فّكرت 
ف��ي حبيبه��ا وهو يفتح الب��اب الآخر الَّذي تنتظ��ره خلفه اأني��اب ذلك النمر المفتر���س. اإنما، 
ك��م من مّرة تخيلته يفت��ح الباب الآخر! وكيف تحت��رق األمًا نتيجة خيالته��ا الموؤلمة! وتتميز 
غيظ��ًا وحنق��ًا عندما تراه م�س��رورًا منت�سي��ًا حين يفتح الب��اب الَّذي تقف خلف��ه الفتاة! وكيف 
كان��ت روحها تحت��رق عذابًا عندما كانت تتخيل��ه يندفع نحو تلك الفت��اة بوجنتيها المتوردتين 
وعينيها الالمعتين من فرحة الن�سر. ثم تتخيله وهو يم�سي بها، وكيف اأّن �سخ�سيته كّلها تتقد 
ابتهاجًا بحياته الجديدة، عندما ت�سم��ع �سرخات فرح الجمهور، والقرع الموح�س لأجرا�س 
ال�سع��ادة، وتتخيل الكاهن مع اأتباعه الفرحين يتقدمون نح��و ال�ساب والفتاة ليعقدوا زواجهما 
اأمام عينيها، وتتخيلهما وهما يم�سيان مع بع�سهما في طريق يغ�ّس بالورد المنثور ويرافقهما 
�سجي��ج الجمهور، �سجيج �سعادة وا�ستح�سان، ت�سيع فيه �سرخاتها اليائ�سة وتتال�سى. األي�س 
الأف�سل له اأن يموت من فوره؟ واأن يم�سي وينتظرها هناك في تلك البقاع المباركة من ذلك 
الم�ستقب��ل �سبه الهمجّي؟ لكن هن��اك اأي�سًا ذلك النمر المخيف، وتلك ال�سرخات، وذلك الدم! 
�سدر قرارها في لحظة، لكّنه ا�ستغرق منها اأيامًا وليالي من التفكير المكروب. كانت تعرف 
كت يدها اإلى  اأّنه��ا �سوف ُت�س��األ، لذلك قررت بماذا �ستجي��ب، ومن دون اأدنى ت��ردد، حرًّ
اليمي��ن. اإنَّ ال�سوؤال الَّذي يتعّلق بقرارها ي�ستحق التاأّمل ملّيًا، فاأنا ل�ست مخّوًل باأن اأّدعي اأّنني 
الق��ادر على اأن اأُجيب عنه. لذلك، اأترك الجواب لكم جميعًا: من الَّذي خرج من ذلك الباب 

المفتوح.. ال�سيِّدة اأو  النمر؟ ◘
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مرتجم �سوري، �سدر له حديثاً كتاب بعنوان :خمتارات من ال�سعر الرو�سي »اأنطولوجيا«. •

ولد عمر دانيلبيكوفيت�س Umar Denelbekovich Yarichev  في 22 حزيران من عام 1941 في قرية 
كوالري من ناحية اأورو�س  مارتانوف في جمهورية ال�سي�سان وانغو�سيتيا ال�سوفييتية ذات الحكم الذاتي. 

لقد نج�ت

لقد �سحقتني مدحلُة القدر الظالم 

متني...  وحطَّ

، لم ي�سمحوا لي اأن اأنه�َس عن ركبتيَّ

بل راَح �سوٌت اأج�سُّ ي�سرخ:

»اأنا في حاجة اإلى العبيد!«

ولكّني كنُت من ال�سخر الع�سيِّ

وقد حافظُت على و�سيَّة الأجداد،

ة ن من مفارقة الحريَّ لم اأتمكَّ

ُعَمر دانيلبيكوفيت�س ياريت�ِسف

ُعَمر دانيلبيكوفيت�س ياريت�ِسف
ترجمة واإعداد: د. اإبراهيم اإ�ستنبويل
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التي كانت تحيا في القلِب منِّي.

ا العالُم فكان مثَل فحم  اأمَّ

يحترق في موقد، 

ة راحت تحترق تمامًا –  ه من�سَّ كما لو اأنَّ

كان خبيثًا اإلى حدِّ النفاق،

اأ�سمَّ وب�سيطًا اإلى حدِّ الجنون. 
ما التعاطف؟ اأو الف�سيلة؟ اأو ال�سفقة؟

بل بدًل منها – دناءة وخطايا. 
وكم كلَّفني كي اأكتَب 

اأ�سعارًا جيِّدة؟ 
ولكنِّي كتبُت... )وبطريقة زاهدة عفيفة!(

عن الحقِّ والخيِر الخالَدين،

عن الزوجات الوفيَّات وغير الوفيَّات

 . على مذبح الأ�سرة لديهنَّ

ة،  كتبُت عن الآثام الدنيويَّ

وعن الإيمان بالله،
دات اأ�سعاري...  وعن م�سوَّ

اأ�سكن في بيت متوا�سع من الطراز القديم،
بعيدًا عن ال�سجيج والجَلَبة الفارغة...

اأمتِّع ناظريَّ ب�سروق ال�سم�س... 
ة... ني لم اأعرف مرحلة الفتوَّ كما لو اأنَّ

ماذا فعلُت خالل كلِّ هذه ال�سنين؟! 
وكيف نجحت في اأْن بقيُت حّيًا؟  

  ُولد ُعمر دانيلبيكوفيت�س في 22 حزيران من عام 1941 في قرية كولري من ناحية اأورو�س – مارتانوف، 
ة ال�شي�شان واأنغو�شيتيا ال�شوفييتيَّة، ذات الحكم الذاتّي.  في جمهوريَّ

���ر ف���ي �شهر �شباط البارد من عام 1944 مع اأ�شرته اإل���ى كازاخ�شتان. هناك تعلَّم اللغة الرو�شيَّة في  ُهجِّ
عر في العا�شرة من عمره.  المدر�شة البتدائيَّة. بداأ كتابة ال�شِّ
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عرف منذ نعومة اأظفاره مرارة الحياة التي عا�شها ال�شعب ال�شي�شانّي فامتالأ بهمومه وباآماله وطموحاته. 
راح ي�شغي ويحفظ في ذاكرته الحكايات والأ�شاطير التي يتناقلها اأبناء ال�شعب ال�شي�شانّي. وقد اجتمع هذا 
كّله مع الجمال ال�شاحر الذي ي�شعب و�شفه لطبيعة بالده، لي�شّكال معًا عالَمه، ولي�شبحا جزءًا ل يتجّزاأ من 

حياته الروحيَّة، وهذا ما وجد انعكا�شًا وتعبيرًا عنه فيما بعد في اأ�شعاره. 

ق  غم من ظروف الحياة القا�شية وغير المالئمة، تاب���ع عمر تح�شيله التعليمّي الذاتّي، وحقَّ وعل���ى الرَّ
ره ويجلُّ���ه كثيرًا، اإلى جانب  ف، في طفولته الباكرة، اإب���داَع �شك�شبير الذي كان يقدِّ نجاح���ات باهرة. تع���رَّ
اأ�شع���ار الل���ورد بايرون واألك�شن���در بو�شكين وليرمنت���وف. كان األك�شندر بلوك هو المث���ال والقدوة لديه في 
ا قدوته في ال�شع���ر ال�شي�شانّي فقد كان ال�شاعر اأحمد �شليمان���وف. كما اأنَّ ُعمر كان  ، واأمَّ ال�شع���ر الرو�ش���يِّ
يعّد معّلميه واأ�شاتذته �شعراء ال�شرق، من اأمثال عمر الخيَّام ونا�شر خ�شرو وفخر الدين جرجاني ومختوم 
قلل���ي... واآخرين، اإ�شافًة اإلى ال�شاعري���ن الفرن�شيين الّرائعين والفريدين: اآرتور رامبو و�شارل بودلير. اإّل 
ه العميق الذي لم يكن يعرف الخطاأ كان ي�شاعده دائمًا في تحا�شي الوقوع تحت اأيِّ تاأثيرات غريبة  اأنَّ ح�شَّ

عنه وعن بيئته. 
ُن�ش���رت اأولى ق�شائده، بح�شبانه �شاع���رًا نا�شجًا، تحت عنوان »الجبليَّة« في جري���دة »و�شايا اإيليت�س«. 
���ة �شوف ت�شبح في وقت لحق منجزًا  وابت���داًء م���ن عام 1960، بداأ عمر ياريت�ِشف في ابتداع اأعمال اإبداعيَّ

ة.  ة بالغة بالن�شبة اإلى الثقافة في عموم رو�شيا التحاديَّ ثقافّيًا بارزًا يحظى باأهميَّ
اأنه���ى بعد عودته اإلى موطنه من كازاخ�شتان، بدرج���ة امتياز، المعهد الحكومّي لالقت�شاد في مو�شكو. 

ة ال�شي�شان، حتى رحيله في 11 حزيران من عام 2020.  عا�س وعمل في مدينة غروزني، عا�شمة جمهوريَّ
���اب رو�شيا. حاز لق���َب �شاعر ال�شعب في  ���اب في التحاد ال�شوفييت���ّي ال�شابق، واّتحاد كتَّ ه���و ع�ش���و اّتحاد الكتَّ
ت الأدبيَّة.   ة. ُن�شرت ق�شائده في كثير من الجرائد والمجالَّ ة ال�شي�شان. ن�شر العديد من الدواوين ال�شعريَّ جمهوريَّ
ة. وفي عام 2000، ُقتلت والدته العجوز خالل الق�شف الذي  ُقتلت زوجته عام 1999 في اأثناء غارة جويَّ
�س لها، وهي في قيد الحياة، ق�شيدًة بعنوان »�شامحيني«: �س له المبنى الذي كانت تقطنه. وقد كان كرَّ تعرَّ

....

�س  لقد كان حبُّك الُمقدَّ
... مثل النجم الهادي لديَّ

ما العمل؟ حتَّى الطيور 
تغادر اأع�سا�َسها بعد اأن تكبر.

اء الم�سافاِت الطويلة واأنا اأ�سبه بعدَّ
تمامًا، وقد اأ�سبح في اآخر دورة له،

اإذ اأم�سيت اأف�سل ع�سرين �سنًة من �سنيَّ
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واأنا م�سافٌر في الطريق...
ي الغالية!  �سامحيني، يا اأمِّ

على جميع الإهانات
على جميع المرارات 

وعلى الهجران. 

ه ا�شتمرَّ في مناداته بال�شالم في اأ�شعاره. كما اأُ�شيب ُعمر ياريت�ِشف بجروح متو�ّشطة عام 2000، لكنَّ
ل تُمْت يا قلمي.

ينبغي لنا اأن نحيا، اأنا واأنت، 
فنحن �سديقاِن حتَّى القبر!

�سوف تحين لحظة الجمال الرائعة – 
و�ست�سبح اأفئدة الب�سر خالية من 

ال�سغينة.
�سوف تمتلئ بالخير 

وبالمحبَّة. 
فال تُمْت، يا قلمي! 

ة كتَّاب و�شعراء يكون قدرهم اأن يلعبوا دورًا كبيرًا، ل في تاريخ ال�شعر والأدب عند �شعوبهم فح�شب،  ثمَّ
ة لل�شعب، و�شور ما�شيه وحا�شره،  ة لتلك ال�شعوب اأي�شًا. اإذ تجد الخ�شائ�س القوميَّ بل وفي الحياة الروحيَّ
بالإ�شافة اإلى ُمُثله ال�شامية وطموحاته الرفيعة في اأبهى �شورها، وبكلِّ عمق وو�شوح، تجد تعبيرًا عنها في 

اإبداعاتهم. 
، �شريع  وقد كان عمر ياريت�ِشف واحدًا من اأولئك ال�شعراء. كان اإن�شانًا دمثًا وكريم النف�س اإلى اأبعد حدٍّ
عر هو  ة العميقة. وكان ال�شِّ البديهة، محّبًا للمرح والبهجة؛ وفي الوقت نف�شه كان يحافظ على نوع من الِجّديَّ
ع���َر اأقرب اإلى النا�س من خالل اإبداعه  ًة لديه. ويمكن القول اإَنّه ا�شتطاع اأن يجعَل ال�شِّ المج���ال الأكث���ر جّديَّ
ة للنا�س، كانت تبدو للوهلة  المرهف والرقيق، اإذ راح ي�شتعمل في ق�شائده �شورًا ومواقَف من الحياة اليوميَّ
الأول���ى قليلة ال�ش���اأن وب�شيطة ج���ّدًا. فالأبطال في ق�شائده عبارة ع���ن اأنا�س عاديين ج���ّدًا ل يتمتَّعون باأيِّ 
ة هائلة عل���ى اأرواحهم، ل يمكن تحطيمها،  ���ة. اإّل اأنَّ ال�شاع���َر كان ينجح في اإ�شفاء قوَّ موا�شف���ات ا�شتثنائيَّ

وي�شفي عليها جماًل وثراًء في الم�شاعر، وحكمة ورهافة عميقة.  
ه���ا كثيرًا ما تكون �شارمة  كان عم���ر ياريت�ِش���ف يدرك اأنَّ الحياة ل تك���ون لطيفة و�شهلة على الدوام، واأنَّ
ه مقنع، بحيث ل يمكنهم  وقا�شي���ة... وعندئذ ي�شبح من ال�شرورّي مخاطب���ة المحيطين ب�شوت �شاٍك، لكنَّ
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تجاهل���ه ب���ل الإ�شغاء اإلي���ه... وهذا ما نجده ف���ي ق�شيدته "ف���ي دار العجزة"، التي كتبها م���ن عمق الألم 
الروحّي، وعك�س فيها الواقع القاتم، فراح يخاطب الأبناء:

نحن ل نحيا على هذه الأر�س طوياًل.
والقرن الب�سرّي مجّرد لحظة في عمر الزمن. 

ها هو ذا عجوٌز يحاول بطريقة خرقاء
اأن ُيدخَل خيطًا ع�سّيًا في خرم اإبرة 

وقد زرَّ عينيه على ال�سوء 
كي يرى ولو قلياًل. 

 " ها هو ذا بنطاله من الحرير ال�سميك "مْكويٌّ
ه ذاهب اإلى عر�س ع�سكرّي،  كما لو اأنَّ

وها هي ذي �سترته مع الأو�سمة
معَلّقة على الكر�سّي. 

تت�سنَّج يداه الُمتعبتان ب�سبب الرجفة المرهقة 
دون اأن يدخَل الخيط ال�سقّي في خرم الإبرة

باأّي �سكل من الأ�سكال. 
"اإيه... لو كانت لديَّ الآَن زوجي العجوز...

لتكن ذكراها خالدة... 
حمة على روحها. الرَّ

ة – كانت خاطت لي ال�سترة بمنتهى الدقَّ
ر –  د ويفكِّ راح العجوز يتنهَّ

كم كانت ماهرًة في قطع الخيط باأ�سنانها...
كم كانت لذيذًة الفطيرُة التي ت�سنعها!...

كما كانت تطهو ح�ساًء رائعًا!". 
ال�ستائر في ذلك البيت نظيفة 

اإلى اأق�سى درجة. 
وخلف الزجاج البارد للنوافذ 
تزهر داليٌة على نحو كئيب.  
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فون الأر�سيَّة بمعجون اأ�سفر ينظِّ
حّد اللمعان.

ا "الأجداد" الحزانى للحفداء واأمَّ
فينتظرون، يحدوهم الأمل،

فهم يائ�سون مثل جذور اأ�سجار 
ت تعريتها بعد اأن قذفت عوا�سف الحياة  تمَّ

بجذوعها اإلى الظلمة الحالكة. 
يقطن هنا عجائُز موؤمنون باأمل م�سرق

هم �سوف ياأتون من اأجلهم اأنَّ
لكنَّ الوقت لم يحْن بعد بب�ساطة... 

... يجب اأن تفهموا 
اأنَّ �سم�َس الحياة لم تغرْب حتَّى الآن. 

�س واأنَّ الدفَء الحكوميَّ لن يعوِّ
عن بيت الأهل العزيز. 

فال ت�سعوا �سيوخكم في ُدور العجزة. 
مثلما يفعلون مع الأ�سياء الجامدة

حين ي�سعونها في محلٍّ للمرهونات. 

م���ن ناحية اأخرى، اأعتق���د اأنَّ اأ�شعارًا كثيرة لل�شاعر عمر ياريت�ِشف تقف م���ن حيث م�شمونها الحياتّي، 
. واأجد اأنَّ  عر العالم���يِّ وعمقه���ا الفل�شف���ّي، وكمال ال�ش���كل والأ�شلوب، في �شفٍّ واحد م���ع اأف�شل نماذج ال�شِّ
التف�شي���ر الوحي���د لكون عمر ياريت�ِشف غي���ر معروف بدرجة كافية للقارئ في �شت���ى اأنحاء العالم، هو عدم 

ة العالية لكثير من نتاجه الإبداعّي، واإلى لغات مختلفة. ة الفنيَّ وجود ترجمات مكافئة لل�شويَّ
ة الجملة ال�شعريَّة،  وه���ذا ما �شي�شعر به كلُّ ق���ارئ لأ�شعار عمر ياريت�ِشف... التي تمتاز بب�شاط���ة وبعفويَّ
ة العميقة. مع العلم اأنَّ ال�شاعر نف�شه لطالما  ة وبالحكمة وبالوجدانيَّ ها في الوقت نف�شه مفعمة بال�شاعريَّ لكنَّ

كان متوا�شعًا في تقييم اإبداعاته ال�شعرّية. 
لم يكن عمر ياريت�ِشف �شاعَر منا�شبات قّط. بل كان يحبُّ اأن يكوَن حا�شرًا في خ�شمِّ الأحداث التي يعي�شها 
�س هموم واآمال ال�شعب. وهذا ما وجد تعبيرًا له في ق�شائده. كان ال�شاعر يرى اأنَّ من واجبه  �شعبه، واأن يتح�شَّ
العم���ل با�شتم���رار من اأجل اإحالل ال�شالم بين �شعوب بالده، وكان يدع���و، دائمًا، اإلى ال�شداقة والحياة الآمنة 

ة والعدالة، هو ال�شبيل الوحيد لحلِّ الخالفات بين ال�شعوب والدول.  وال�شلميَّة. عاّدًا اأنَّ مبداأ العقالنيَّ
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ة والحترام  ة الأ�شا�س لالأدب تكمن في تعزيز عالقات المودَّ د با�شتمرار اأنَّ المهمَّ كان عمر ياريت�ِشف يردِّ
ته للغته الأّم ولتقاليد وثقاف���ة �شعبه ل تتعار�س مع  المتب���ادل وال�شداق���ة بين ال�شعوب. وكان يق���ول اإنَّ محبَّ
ة  ته لّلغة الرو�شيَّة، التي اأ�شبحت الّلغة الثانية لديه، فال يمكننا اأن نعلِّم ال�شعوب الأخرى الّلغة ال�شي�شانيَّ محبَّ
ة التي اأ�شبحت لغة  الرائع���ة والغالية، لك���ن باإمكاننا اأن نك�شَف عن جمالها وغناها بم�شاعدة الّلغ���ة الرو�شيَّ

م�شتركة بين �شعوبنا الكثيرة. 
اعر، وقد خاطبها في واحدة من  ونح���ن ن�شك���ر اليوم تلك القرية الوادعة "كوداري" التي ُولد فيه���ا ال�شَّ
���ر فيها عن مرارة الفراق مع موطنه العزيز حيث ولد، في  ق�شائ���ده، بعنوان "�شنعود اإلى البيت"، حيث عَبّ

اأ�شرة من خم�شة اأولد وخم�س بنات. 

1

خيار

تعلَّموا العي�َس من دون مكياج،
واأن تروا الجوهر في الأفعال

ل في الكلمات... 
مطلوب الو�سوح في الأحوال كاّفة،

ول �سيَّما الت�سّدد في اختيار الأ�سدقاء.
فالأ�سدقاء ل ُيعثر عليهم 
حول ق�سعة من الطبيخ،

ول في وليمة، ول في قعر كاأ�س.
غ تمامًا  اأعتقد اأنَّ حذرك م�سوَّ

ها الم�ست�سار – العقل...  اأيُّ
تعَلّموا اأن تقولوا ما يجب...
تعلَّموا اأن تح�سنوا الإ�سغاء. 

اأ�سغوا اإلى ما يقوله لكم القلُب 
ا ين�سح به العقل.  اأكثر ممَّ

واإذا ما حدث وراح اأحدهم
يح�سر نف�سه في الروح بعناد، 
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ينبغي اأن تعرف:
لأيِّ غاية؟ ... وما ال�سبب؟ 

ل تراهنوا كثيرًا على تخمين القدر. 
ونحن نختار ال�سديَق لأمٍد طويل،

ولي�س ليوم... 
ل تن�سوا اأنَّ الع�سا العوجاء 

ل تترك ظاّلً م�ستقيمًا... 

***

2

بال�سدِّ من كلِّ �سيء

ها قد انتهى كلُّ �سيء... 
ارة المغادرة. ت �سفَّ دقَّ

من حياتنا هذه اإلى حياة الآخرة.
كان فيها كلُّ �سيء، 
 ، كان الألُم والحبُّ

ولم تحرمني ال�سنوات. 
واأنا )اأقول هذا وا�سعًا يدي على قلبي( 

ل�سُت حانقًا على ما كان وما جرى... 
واأرجو الله اأن ي�سملني جناح الخلود
بكلِّ ما  لهذا المعنى من اأمر جليل. 

اأن تحملني اأعا�سير القدر
ة اإلى اأرجاء غير معروفة...  مثل ق�سَّ

ر نف�سي  ر الله األَّ اأتذكَّ ل قدَّ
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ول اأن اأن�ساِك بين حطام الروح – 
ُتها المراأة، يا حبيبتي!    اأيَّ

  
  ***

3

ها الأمل، اأطِلْق �سراحي اأرجوك، اأيُّ
من الأ�سر ال�سامت للخ�سارات الما�سية. 

"ل تذهْب!" – �ساحت الجدران في اإثري.
وهم�س الليل من خلفي: "ل تذهب..."

ن�ساأ بيننا فجاأة اأمٌر ما 
تافٌه وغيُر معقول.

وحَده الدرابزين على اأجزاء ال�ساللم 
كان يحفظ الدفء من يديِك. 

 
***

4

اإلى اآ�سيا بيت�كاييفا

)من ع�سيرة)1( كورت�سال(

 لقد انتظرِتني �سنًة بعَد اأخرى 
ويومًا بعد يوم،

بطريقة غام�سة مثل �سعاع ال�سم�س 

1 (  وردت في النص األصلي مفردة تايب Teip وهي منظمة أو قبيلة شيشانية وإنغوشية، يتم تحديدها من خالل النسب 
من ســلف مشــترك أو موقــع جغرافي. هناك حوالي 150 قبيلة شيشــانية. وقــد لعبت Teips دورًا مهمــًا في الحياة 

االجتماعية واالقتصادية للشعبين الشيشاني واإلنغوشى قبل العصور الوسطى وخاللها. المترجم
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من خلف الغيوم،
ومثل ومي�س ال�سوء من النجوم

من فرط جمالِك الروحيِّ
ة.  ومن م�سحة عينيِك الرماديَّ

حيث خفق الحبُّ والغيرة 
ة والحنان. في هيجان الرقَّ

وهذا ما لمحُته م�ستترًا في �سبِرك 
ة بكلِّ الأمل  وطاعتك الأميريَّ
والقلق، ُمذ وقفُت في الباب. 

واأدركُت بحْد�س ال�ساعر: 
لقد جمعنا درٌب واحد

لمئة عام،
مثل ن�سفين لعملة واحدة 

تحمل ا�سمًا رهيبًا – القدر! ◘ 
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م�سهٌد في رواق

اأنا رجٌل نبيٌل في معطفه الواقي من الغبار،
اأحاول جعلك ت�سغين

اأذناك الّناعمتان ل ت�سغيان اإلى رجٍل طاعٍن في ال�ّسّن،
الأف�سلّية، لهم�سات وتنّهدات ال�سّبان.

انظري! ورد تعري�ستك يذبل
اأ�سغي اإلى الغناء ال�ّسبحّي للقمر،
جميلتي... ل بّد اأن اأحظى بك،

اأنا، الّرجل الّنبيل في معطفه الواقي من الغبار

مرتجمة �سورية.  •

ج��ون ران�س��وم )1888 – 1974( �ساعر وكاتب مق��االت، وناقد اأدبي من الواليات المتح��دة االأمريكية، اأ�س�س 
مجلة جامعة »كينون« وكان مقّ�ً فيما اأنتَجُه من ال�سعر، لكن �سعره امتاز بالجودة، وقد انتقد توجه ال�سعراء 

المعا�سرين نحو العقل والعلم بدالً من العاطفة حيث تفقد التجربة االإن�سانية بذلك �سيئاً من كليتها.

ق�سائد خمتارة من ال�سعر الأمريكي
جون ران�شوم- روبرت بن وارن - ريت�شارد ويلبر

جون ران�سوم
ترجمة: هند دويعر
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يحاول...
اأنا �سّيدٌة يافعة الجمال

اأنتظر حّب حياتي
من هذا الّرجل الأ�سهب، عند الكرمات؟

كلماته جاّفٌة باهتٌة، كما في حلم. 
رجاًء!! �سّيدي، ابتعد عن تعري�ستي،

واإّل �سرخت!
اأنا ال�سّيدة يافعة الجمال

تنتظر.
1955 – 1919

المجاز الأخير

ال�ساعر روبرت بن وارن 

ال�ساع��ر روب��رت بن وارن ) 1905 - 1989( كان �ساع��راً اأمريكياً وروائياً وناقداً اأدبي��اً، اإ�سافة اإلى كونه 
اب الجنوبيي��ن. اأ�س�س وارن مجلة  اأح��د موؤ�س�س��ي النقد الجديد. كان وارن اأي�ساً ع�س��واً في زمالة الكتَّ
ذا �ساوث��رن ريفيو عام 1935 باال�ستراك مع الناق��د االأدبي االأمريكي كلينث بروك�س. ح�سل وارن على 
جائ��زة بوليتزر عن فئة االأعم��ال الخيالية لعام 1947 عن روايته )جميع رج��ال الملك 1946(. ُيعدُّ 
وارن ال�سخ�س الوحيد الذي ح�سل على جائزة بوليتزر لفئتي االأعمال الخيالية وال�سعر على حد �سواء.

الّريح �سلعت الأوراق
وتركت اله�ساب وحيدًة باأ�سجارها،
حينها، رجٌل ما ببوؤ�سه الفاني، قال:
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»�ساأتبع الأوراق حيثما انجرفت
اإلى اأوديٍة ل يعك�س �سطحها اإّل برودة الم�ساء؛

اإلى مكاٍن، عاريٌة اأ�سجاره، رمادّيٌة،
�سافرٌة �سخوره،

حيث وْقُع الخريف اأ�سّد، هناك
ما من طائٍر متاأّخٍر

وحدها الّريح تغّني... «
هكذا م�سى...

مياٌه باردٌة عميقٌة، �سادفها، بان خلفها

غرٌب عنيٌف ق�سيٌّ
غابٌة انت�سبت جامدًة على قّمٍة �سخرّيٍة،

هناك، كما تنّب�اأ، وحدها الّريح
من تغّني...

�ساور قلبه ليهتدي في تلك الوح�سة،
ولّما ركن ل�سان الّريح لل�سمت، بداأ يغّني:

»الّريح جرفت الأوراق
وتركت اله�ساب باأ�سجارها،

اأفكاري، هي الأخرى 
اأوراٌق للّذاكرة.

ذكرى �سبح الربيع المنتهي،
ل ريٌح تنزعها... مرٌّ ت�سّبثها،

اأنا �سجرٌة ل يفارقها ف�سلها... «
�سمع نغمات الريح العميقة، من جديد

تابع بال مو�سيقا هذه المّرة:
»ميالن الكوكب الحتمّي، يهز ال�ّسنة بدّقٍة،
يحمل لها براعم وخ�سرًة... يليها ذبوٌل،



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 352

من بعد �ستاٍء، تنبثق رائحة ربيٍع
-اأراها مزريًة -

ع�سب ني�سان مقيٌت؛ يليه ح�ساد �سيٍف
قاتٌل؛ رماٌد خريفيٌّ باأوراٍق واهنٍة،

تخبئ تحتها فرقعة بذور ثمر،
الآن، الأ�سجار جاّفٌة خاوية،

تتوق اإلى راأفة خ�سرٍة ه�ّسٍة، �سرمديٍة
اإلهّية.

طاهرٌة هي الأوراق،
من �سلطة الأخ�سر الدائمة

الهالك، ل تعرف ياأ�سًا...
اأبدّية التجّدد...«

بدعاٍء واحٍد... اأنهى 
تمّنى هبوب رياٍح من وراء اأفٍق ما،

تك�سح اآخر ورقٍة، وتحّقق
خال�س الف�سل.

ا ما تفقده من الأوراق، تبقى الأ�سجار على الرغم ممَّ
واقفًة بكبريائها؛ لكّنه...

تجاهلها حين رفع �سالته تلك،
خاليًا من اأّي عاطفٍة، مع حلول

الّظالم الّثقيل
اأقام مجازه الأخير.

1931



353العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

ن�سيحٌة اإلى نبّي

ريت�سارد ويلرب

ال�ساع��ر ريت�سارد ويلبر )2017-1921(،  كان �ساعراً اأمريكي��اً ومترجماً اأدبياً، وواحداً من اأبرز 
�سع��راء ع�سره، اإذ اأّلف �سعره اأ�سا�ساً بهيئة تقليدي��ة، وتميزت اأ�سعاره بلم�سة من الموهبة 
وال�سحر واالأناقة. ُعين في من�سب ملك ال�سعراء وم�ست�سار مكتبة الكونغر�س في اأمور ال�سعر 
الثان��ي ع��ام 1987، وح�سل على جائ��زة بوليتزر عن فئة ال�سعر مرتي��ن، في عامي 1957 

و1989على التوالي.

حين تاأتي اإلى �سوارع مدينتنا
_ كما يجب اأن تفعل عاجاًل _

�ساخطًا من الّت�سريح بالجلّي،
ل معلنًا �سقوطنا، اإّنما با�سم الله متو�ّساًل �سفقتنا،

اعفنا من الكالم عن الأ�سلحة، قّوتها، مداها
اأعدادها فائقة الّت�سّور،

لأننا لن نخ�سى الغريب وقلوبنا البليدة الّطائ�سة
�سنتجاهلها، ل تحاول اإخافتنا بالحديث

عن اأَجل جن�سنا، فنحن ل نت�سّور المكان
دوننا، كيف لنا اأن نتخّيل ال�ّسم�س تتوّهج

بال مغزًى، اأو الحجر يحّدق في وجه الحجر،
وما من اأحٍد يقلق راحة الأوراق؟!

حّدثنا عن تغّير العالم نف�سه،
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على الرغم من عجز تخّيلنا، عّلمتنا الّتجربة
كيف يتفّتت الحلم، وت�سوّد الكرمات

ويتبّدل الم�سهد.
�سن�سّدقك اإن قلت اإّن الغزال اأبي�س الّذيل 

، نما بخجٍل تام، �سين�سّل اإلى ظلٍّ تامٍّ
القّبرة �ستتوارى عن اأنظارنا

نوبر المغرور �سيفقد براجمه عند حاّفة البرد، وال�سّ
كّل تّياٍر �سيوم�س - مثلما فعل »اإك�سانتو�س« -

�ساعقًا �سلمونه الطائر.
من نحن بال وثبات الّدلفين وعودة الحمام؛ 

بال اأ�سياء لطالما راأيناها ولطالما تكّلمنا عنها؟!
ا�ساألنا اأيها النبّي كيف لنا اأن ن�ستعيد الّطبيعة حين ي�سيع ذاك الل�سان الحّي؟!

حين يت�سّظى زجاج ما و�سفناه بوردة الحّب 
وح�سان ال�ّسجاعة الّطاهر، وما اأب�سرناه من وقع الجراد 

في الّروح العارية، كّل ما عنيناه اأو تمّنينا اأن نعنيه
ا�ساألنا، ا�ساألنا اإن كانت قلوبنا �ستخذلنا

حي��ن تنقر�س الوردة، األّح علينا بال�سوؤال اإن كان ال�سموخ �سيبقى فينا بعد اأن ينطوي اأر�سيف 
ال�سنديان البرونزّي، اأو اأنه �سيكون وقوفًا مديدًا وح�سب..؟!. 

◘ 1961
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مرتجمة �سورية.  •

كات��ب �سوي�سري من اأ�سل األمان��ي ح�سل على جائزة نوبل عام 1946 من اأعمال��ه : ق�سائد رومان�سية - 
�ساعة بعد منت�سف الليل – دميان– �سد هارتا.

اأيكون هذا 
هو كل �سيء،

اأزهاٌر  تم�سي كالوهم
ومروُج �سيٍف زاهية تبهت األوانها

واأزرٌق  حالٌم يغطي ال�سماء
واأغنية النحل،
اأيكون كل هذا

 مجرد حلم
يراود خالقًا يئن،

اأيكون كل هذا 

م�ستلقياً على الع�سب

هريمان ه�سة  
�سبا قا�سم
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�سرخة الالوعي لأجل الخال�س؟
اأيكون اأفق الجبل البعيد

الذي يرقد بهدوء وجراأة في الأزرق
مجرد فتنة،

اأيكون مجرد اأثٍر وح�سٍي لطبيعة ثائرة،
مجرد حزن

مجرد  األم
مجرد اإح�سا�س خاٍو،

اأبدًا ل ي�ستريح،
اأبدًا ل يعرف ال�سكون؟

كال! 
اتركني وحدي،

اإنك تدن�س حلم الكون
في الألم!

تتراق�س الح�سرات ال�سغيرة لتغمرك
تحت اإ�سراقة الم�ساء

وتهدهدك زقزقات الطيور،
وتلثم ن�سمة ريٍح عليلة جبهتي

لتكون عزائي.
اتركني وحدي، 

يا حزن الب�سِر العجوز
دع كل �سيء يتاألم
دع كل �سيء يعاِن
دع كل �سيء بائ�سًا

لكن اترك لي هذه اللحظة ال�سعيدة من اأيام ال�سيف
اترك لي رائحة الزنبق الأحمر

اترك لي �سهوتي 
الكامنة في اأعماق روحي.◘
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مرتجم �سوري.  •

�سابانادزي نينو جورجيفنا: كاتبة اأغاٍن ومترجمة وموؤلفة كثير من الكتب، رو�سّية من اأ�سٍل جورجي.
 

عظمة الحب

من يعرف عن عظمة الحب؟

هل هو ال�سخ�س الذي �سعر بلم�سته؟

لي�س ال�سبُق ما يولد في الدم

بل حقيقة الولدة العظيمة!

ًة واحدة فح�سب. هو يجيئنا في الحياِة مرَّ

ويعرُف تمامًا ما هو الإخال�س.

ُه نقيٌّ مثَل الما�ِس ال�سم�سي اإنَّ

كاأجمِل واأغلى الجواهر.

ق�سائد

�سعر: �سابانادزي نينو جورجيفنا 
ترجمة: د.فريد حامت ال�سحف
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اإنَّ عظمَة الحب ل ُتمَنُح للجميع.
بل تاأتي بنف�سها اإلى المختارين فح�سب.

اإنها اتحاد، مثل النبيذ النا�سج،
ُت�سكر من جراء ال�سعادة، لكّنها ل ُتفِقُد المرَء عقله.

في الحبِّ عالم كامل من األوان الطيبة،
ُي�سعُّ بنور ال�سم�س وُيدفُئ الأر�س.

وقوة الطهارة الأبدية هذه
ُع بالن�سجام والقدرة على الخلق. تتمتَّ

اأُغرَي الآخرون جميعًا ب�سغف العي�س،
وتبادل الج�سد والروح والم�ساعر.

ول ينبغي العتزاز بهذا -
فمثُل هذا ال�سغف قد ُيختلُق اختالقًا.

ومثُله الكثير من البدائل الماأ�ساوية:
نريد اأن ُنن�سى اأو ُنخادع ...

ونحن ننتظر ال�سعادة -والتغييرات الجيدة،
لكننا ن�سقط مرة اأخرى في الخطيئة.

ال�سهوة وال�سبُق كثيران فقط لدى الذين
لم يخترهم الحب - ون�سيهم.

وترك لأرواحهم الخطيئة فح�سب
وعلى الأر�س ، اأبقاهم كالمت�سولين.

من يعرف عن عظمة الحب؟
هل هو ال�سخ�س الذي �سعر بلم�سته؟

لي�س ال�سبُق ما يولد في الدم
بل حقيقة الولدة العظيمة!
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 فرا�سات

تجّمدت فرا�ستان تحت الزجاج.
ُثّبتتا، للعر�ِس.

كانتا ترفرفان فوق البركة من قبل،
مثل جّنيتين �سغيرتين فوق الغروب.

جمالهما ثلجي ب�سيط
كانتا خفيفتين، بدتا عديمتي الوزن.
وبدت لي ب�ساطة اأجنحتهما النا�سعة 

ماألوفًة جدًا منذ زمن طويل.

كاأن الحياة توقفت فجاأة:
مالكان في تابوت �سفاف

لقد اأغلقتا معهما دائرة اأفكاري،
بحيث لم اأ�ستطع اأن اأثق بالورقة.

نحن فرا�سات في ان�سغال اأبدي
ل نتذكر الم�سارحات العابرة.
اإننا ن�ستحم في الجمال بال مبالة

دون اأن نالحظ اللحظات الذائبة.

زغب جميل في مهب الريح
ربما هي النفو�س التي جاءت توّدع؟

في اأ�سعة الفجر التي تفتتُح ال�سباح
ية. لي�س ُمقّدرًا لها اأن تبقى طوياًل ف�سّ

دتين تحت الزجاج في الفرا�ستين المجمَّ
وم�ست طفولتي كّلها مرًة واحدًة:



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 360

الأقحوان في الحقل وبيت الأهل،
والعنب الذي كلُّه ما�ٌس �سم�سّي.

تجمدت الحياة ب�سورٍة جميلٍة و�سهلة.
مالكان في تابوت �سفاف

مجرد ظالل. �سخ�ٌس ما ثّبتهما بب�ساطة
على الورق مدى الحياة.

 

لعبة

�ساألعُب لعبًة مع الم�سير.
ربما اأجُد نف�سي في اللعبة؟

األعُب مع نف�سي على رقعة ال�سطرنج.
ل يوجد �سريك – واأنا الخ�سم اأي�سًا.

من يجب اأن اأ�ساأل عن معنى الوجود؟
عن الإيمان بالخلود وبالله وبالحب.

الأر�س تدور ليَل نهار -
وما م�سى لن يحدث مرة اأخرى.

اأنظر اإلى نف�سي كما اإلى مراآة الآمال.
ال�سراع يكمن دائمًا داخل الروح.

والوقت يقلِّب �سهامه بين
الأر�س وال�سماء، ودائمًا في عجلة من اأمره ...

ُع اإيقاَع الأزمنة والقلب ي�سرِّ
ويتعّجل لو�سع »»ك�س مات«« للقدر.

لكن الحياة ُتحلِّق، وقانونها قوي:
ل فدية – ولي�س هذا خطاأُ اأحٍد.



361العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

  األعب لعبة مع الم�سير
على رقعة ال�سطرنج ليَل نهار ...

األعب مع نف�سي ومع نف�سي فح�سب -
واأنا الخ�سم فكيف اأ�ساعد نف�سي؟

اأنا الحياة والموت - البداية والنهاية.
الأحجار-الأيام، وال�سنوات الطائرة.

اللعبة اخترعها خالق حقيقي،
َم اإجاباٍت اأبدًا. ◘ كي ل ُيقدِّ
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ج�سر الميرامار - خوليو في�سكونتي مورينو 
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مرتجم �سوري، حا�سل على ماج�ستري يف الرتجمة التحريرية من جامعة دم�سق.  •

اآن بيير )1922 - 2017(: كاتبة و�ساعرة �سوي�سرية ، ولدت في لوزان.  

I

لو كان العالم

عنبًا بلوريًا

من كان لينجو؟

*****

في الجانب الآخر من البحر

تزدحم الأ�سجار

بالطيور الوفية

*****

طيور النار

تاأليف: اآن بريير 
ترجمة: جمال الورعة 
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جناح مالك
على نافذتي المظلمة

ثلج

*****

حذار يا قلبي!
اأي تاأخر هذا العام

على  �سجرة الن�سرينة

*****

في الجزء الخلفي من الفناء
زيزفونة من�سية 
تعطر النحالت

*****

روح هذا الحجل بمعزل عن القمح
تلك �سخرة

تتهاوى

*****

اآه! دعني اأتال�َس
في الدرب الوا�سع الأخ�سر

ل�سرايينك

*****

ال�سالم
تحت�سنه بين يديك 

كبطيخة حمراء

*****
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ال�ساعة التي قاربت الظهيرة
تترك  ظلها ينداح

 لياًل

*****

في الحديقة المقفرة
�ستلة خ�سا�س بهية

ترق�س لأجلك فقط

*****

كلما كان ال�سيف باذخًا
وكان فتاكًا

تكون النحلة دومًا اأنقى

*****

في قرية الزيزان
جثة ترقد

هي من وا�ستني
قالت الطرقات:

لنفترق هنا
عند قدمي النهار الكري�ستاليتين

*****

ثمة قبر لو نب�سته
لوجدت

زرقة ال�سماء

*****

الع�سفور المعر�س للموت
لإ�سابة جناحه الجريح
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اجتاز النهار

*****

والآن من يمكنه الحتفاظ
ببيا�س اأّخاذ

للرحيل نحو قلب اآ�سر

*****

عن الروح... فوق القبور
لم نعد ن�سمع

اإل الحمامة الهادئة

*****

في عذوبة ل تعرف الرحمة
اأجني

لحالح ال�سمت

*****

اأطفو في قلب �سا�سع جدًا
فهل البحر

هو الموت الذي �سبق اأن ا�سترقني

*****

هل اأنا الآن �سيء اآخر
ك�ساطئ رملي م�ستٍو

مكر�س للمحيط

*****

في ال�سر الأزلي
ثمة روح منيرة
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تعر�سني لل�سم�س

*****

هيا يا قلبي دع كل �سيء
اأكنت تحلم باأ�سر

النيازك في قف�س؟

*****

ها قد التقيت بالطيور البرية
اأّواُه! فال تبحثوا عني بعد الآن

اإل في البعيد البعيد

*****

تعالي لياًل اأيتها المتوهجة)1(
 خذيني عندما تم�سي الريح

على حافة النهار

*****

في �سماوات الطيور
وحدها تر�سدني

معالم النجوم

II

لو كنت زهرة
لدعوت للرق�س لياًل

المرَج

*****

1 ( ال�شج���رة المتوهج���ة: واحدة من اأ�شج���ار اأ�شتراليا واأكثرها غنًى بالأل���وان. وتزخر هذه ال�شجرة باأزهار مخروطي���ة ال�شكل حمراء اللون. 
]المترجم[.
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يتفتح النهار كرمانة
و�ساأر�سف

من قلبها نجمة

*****

على حافة الع�سب ال�سعيد
اأتدلى، اأترنح
مع الفرا�سات

*****

يكفي
اأن تم�سي الن�سرينة على روؤو�س اأ�سابعها

 لالأر�س

*****

معروف اأن كل زهرة
تحفظ في قلبها الغيمة القزحية

لنحلة غائبة

*****

جميع تلك ال�ساعات ال�سائعة
تنثرها الريح على المرج

بمنتهى ال�سرية

*****

غدًا ليتني  كنت اأنا
كل هذا ال�سحك المذّهب بالحوذان

الدافق

*****
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ما تحلمين به يا حياتي
ما تحلمين به م�سجون

بين جدرانك الزعفرانية

*****

موجة الخزامى هناك
تناديني

مع �سوت البحر

*****

اأريد اأن ُيدعى ال�سيف
يوم يجرني الموت

نحو ب�ساتينه  المرجانية

*****

عند الم�ساء
�سقائق النعمان التي كانت تغني في حقل ال�سوفان

باتت �سامتة

*****

اأتن�سق فاأطوي
في قاع نهار من النعناع الأزرق

�سريرًا نقيًا

*****

في اأعلى الغ�سن
زهرة العزلة

ترتاح في ماء ال�سماء

*****
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في عالم الجذور القلق
ال�ستاء ناعم

كَزَباَبة)2( 

*****

رحلت الزهرة في درب حيث
ترتفع بين ذهب المجرات نجمة

تتردد

III

بموت �سجرة التوت
اأورثتني ظلها

الفاكهي

*****

برفة جناح واحدة
يا ليتني اأقدر اأن اأثغر

عينيك

*****

حينها لو�سعت فيك
و�سوح برقوقة وبحٍر

من النعيم

*****

الكلمة فردو�س
ثلج ال�سيف هذا على الروح

]المترجم[. (  الزبابة: حيوان من الثديّيات ي�شبه الفاأر، له اأنف طويل مدّبب وعينان واأذنان �شغيرتان، ياأكل الح�شرات.   2
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يفتر�سها

*****

نايات غابات عذبة
عط�سى خيميات)3(  روحي

اأينما حللتم

*****

ريح  حبات توت عدة ميتة
وابل فرا�سات باردة
هو ما يبقى في اآخر 

*****

القلب الذي يريد اأن يحفظ بداخله
الزهرة

يحفظ اأي�سًا الأ�سواك

*****

اأّما اأنت فدْع كل �سيء
قبل اأن يحّلق الن�سر الذهبي

 فوق اأرزاقنا

*****

بما اأن الطريق
تنقطع! وحده الهواء

هنا ي�ستطيع م�ساندة ذيل الح�سان)4(  ال�سفاف 

*****

( الخيمي���ات: ه���ي رتبة من النباتات تتبع الطبقة النجمياوايات من طائفة ثنائيات الفلقة. م���ن اأ�شهر ف�شائلها الخيمية التي ت�شم نباتات   3
]المترجم[. مثل البقدون�س والجزر والكمون واليان�شون والكرف�س.  

4 (   ع�شبة ذيل الح�شان: وت�شمى اأي�شا ع�شبة ذنب الخيل هي واحدة من النباتات الأكثر ا�شتخدامًا للق�شاء على احتبا�س ال�شوائل في الج�شم. ]المترجم[.
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النور ال�ساطع يحملني
اأنا

حاملة الظل

*****

مرة اأخرى النحلة
المحبوبة ب�سغف

تتخطى النهار في الرق�س

*****

العالم الهادىء جدًا
مح�سود

تحت اأوراق الأبدية

*****

دعونا نجل�س بين العنبيات
حبًا بب�ساطة حديثها 

ين�ساب ا�سم ن�سيمها  الجميل

*****

عيون الموتى
اأحداقها في الظل
زينات لحديقتي

*****

اإليكم يا من لن ت�سيئوا
اأر�س الم�ساعل المنطفئة اأتو�سل

النار

*****
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لَم قد نخ�سى الليل
بما اأنه يعيد

العندليب الفتان؟

*****

نفلة ندية
المزيد من  الُخطى المتوهجة

تناديني

*****

اآه! دعيني اأن�سم اإليك اأيتَّها الغزلن
دعوني

اأتبدد معك في الرمال

*****

اإن تهت اأو عط�ست
ف�ساأحفر اآبارًا

في ال�سماء

*****

و�سنرت�سف حياتي، �سنرت�سف
من هذا الماء

حتى الموت. ◘
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 ليلة النجوم - فان كوخ 
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•  �ساعر ومرتجم �سوري. ع�سو احتاد الكتاب العرب.

جان دومينيك اأمبير �ساعر �سوي�سري.

ال�سجرة، على الطريق

على الطريق تعلو الأ�سجار 
كاأنها تريد الم�سي في الطريق

يحمل في ذاته الوقت
و�سمت الحقول

ما اعتقدنا اأنه �ساع
 : يعود اإلينا ك�سرٍّ

اللُّحاء، ب�سرة النهار
، النظرة الظلُّ

ق�سائدخمتارة

جان دومينيك اأمبري 
ترجمة: فاروق احلميد 
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واليد التي نم�سك بها

من ي�سمح لل�سماء بالمجيء
هي �سهٌم مجنح

ما نحمله في الم�ساءات ال�سيفية

�سجر في الم�ساء

في الم�ساء يلقي مطر الأ�سجار 
بنظراته

�سماء بال غيوم
في الماء ال�سافي في ال�سيف

الذي يبتعد
يعبر الليل 

من فرجات الغابة

من اأين تاأتي الغربة
حيث تعبر الن�سارة

في اأوراق الم�ساء

الماء والنظرة

الماء في ال�سماء مثل ظلٍّ يرق�س
كلَّمته بتمّهل

بينما ذهبت اإلى �سريرها الأر�س
وهي تحتفظ بالأ�سرار التي �سادفتها في عبورها

ياأتي المطر دون كالم
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مع الخريف، عابرًا
كاأغنية اأوراق ال�سجر

من ي�سغي اإليه م�ساًء
�سيحظى بنظرته

اإلى �سماء الغابة

اإلى �سماء الغابة 
تاأتي اأوراق ال�سجر الأولى

يوم كامل قد احترق

الدرب، فرجة الغابة
اأي اأر�س �ستقول لك

عن وقت القراءة

ع�سارة الخريف الذي نرى
يميل الدرب اأبي�َس

اأين اأ�ساع رائحة �سوته 
في الأ�سجار. ◘

الم�سدر:  

 جان دومينيك اأمبير )لحن ا�سمك واأ�سعار اأخرى(.
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الم�سيح في العا�سفة - رامبراندت



379العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

مرتجم �سوري.  •

الل���س ميرزا )يا�سين علي اأحمد( �ساعر �س��وري كردّي، ولد في مدينة الح�سكة 1968 تخّرج في معهد 
اإعداد المدّر�سين ق�سم اللغة العربّية بالح�سكة عام 1991.

بداأ كتابة ال�سعر بالكردية عام 1994،هاجر اإلى األمانيا عام 2014، له مخطوطان �سعرّيان باللغة الكردّية.

)1( 

بين الأ�سابع 

�ساأبحُث 
بيَن الأ�سابِع 

اأبحُث 
رغم �سياعي،

ورغم ت�سّتتِت ذاتي 
على كلِّ درٍب

ق�سيدتان

لل�س مريزا
ترجمة: منري خلف
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اأحاوُل
 لكّنني 
ل اأرى

واأبحُث .. اأبحُث
اأتعُب .. اأتعُب
 اأ�سقط اأر�سًا 

واأنه�ُس ل اأتوّقُف
اأنه�ُس .. 

اأهِدُم جدراَن خوفي،
اأجوُب القفاَر

واأ�سعُد كلَّ الجباِل
و�سوًل 

اإلى نقطة البدِء 
درِب البداياِت 
في رحلٍة م�سرَقْه

اأحاوُل
 لكّنني 

ل اأجيُد الو�سوَل اإليها 
فكلُّ الدروب مغّلقٌة

 .. مغلَقْه

وحين اأعوُد
اإلى ذاتَي الُمْطِرَق��ْه

اأحاوُل روؤيتها 
من جديد

فت�سقُط كّل الروؤى 
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من يديَّ
واأدرُك اأّني تعبُت

وما عدُت 
اأدرُك ذاتَي 

من نْف�سَي المرهَقْه.
الح�سكة 2020/1/29

)2(

ورقة �سفراء

اأطيُر 
اأحّلُق في الالمكاِن،

ُمرادي
 اأرى نف�سَي الآَن

اأقراأ ذاتي
اأدّوُن كلَّ الق�سائِد 

اأبحُث عن اأّول الحرف
عن َرْونِق الأبجدّيِة
عن زْوَرِق الُحْلِم،

اأ�سرُد َمْقَتَل اآلمَي المرهقاِت 
واأ�سعى اإلى الفجر،

اأمتحُن ال�سوَق في �سفحاتي،
اأمّزُق اأ�سوَدها

واأبعِثُر ما قد تراكَم 
ِمْن مْهَمَهاِت ال�سياِع،

واأ�سمُع من �ساهٍد ل اأراُه:
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اأهذا ن�سيُج �سبيِلْك ؟
اأرى ..

ل اأرى اأيَّ �سيء،
اأحاوُل اأن اأقطَف اللحظاِت،

ْفرًة  اأرى �سُ
بين اأوراِق عمرَي،

قد ُكتبْت فوَقها 
حاَن وقُت رحيِلْك. ◘
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ج�سور الألفة
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ناقد و�سحفي وع�سو احتاد الكتاب والأدباء الفل�سطينني.

•

•

العلمانية في �شياق مو�شعتها و�شيرورتها تاأخذنا اإلى دللتها الأو�شع، واإلى »اختراعات« جدليتها حتى ن�شل 
اإلى مفهومها المنفتح، ومدى ما يرتبط به هذا المفهوم بالمثل الأعلى العلماني، فهل يعاني تعريف العلمانية من 
التبا�����س بي����ن فهم الحق والمبادئ التي ي�شتعملها بعيدًا عن التف�شيرات المغلوطة للعلمانية التي تجعل منها حربًا 
معلن����ة على الدين، واأيديولوجية مثل غيرها من الأيديولوجيات، واإذا كان الكالم عن �شوء الفهم الذي يكمن في 
تعريفها اأي –العلمانية- ف�شنذهب اإلى اأ�شكال و�شع العلمانية، بل كيف يمكن عي�س الختالفات من دون التخلي 
ع����ن الت�ش����ارك في مرجعيات م�شتركة... وعليه، ف����اإن العلمانية بهذا المعنى لي�شت مج����رد ف�شل اأو مجرد حياد 

ديني، فمثل هذه التميزات ال�شلبية المح�شة لي�شت اإل نتائج لل�شرورات الإيجابية التي تعطيها معنى.
تل���ك ال�شياق���ات التي انطوى عليها م�شار العولم���ة في ف�شاءات مختلفة، كما ال�شع���ي اإلى مو�شعتها في 
نط���اق التفكير الجدل���ي الذي يعي �شي���رورة تاريخها، كما التفكير به���ا طريقة وخطابًا، كم���ا �شيتبدى لنا 
الكت���اب الذي و�شع���ه اأ�شتاذ الفل�شف���ة »هنري بينا رويز« وترجم���ه اإلى العربية د. محم���د عرب �شا�شيال، 
وف���ي غم���رة ال�شوؤال الكبير الذي يحيلن���ا اإلى النظرة الإجمالية لمبداأ العلماني���ة، �شنقف على العلمانية في 
الماهي���ة والمفه���وم، يقول الموؤلف: »اإن العلماني���ة المفهومة على هذا النحو، لي�ش���ت نوعًا من خيال روحي 
خا�س، واإنما هي �شرط لإمكان تحقق ما دعاه كانط بالإطار ال�شتعالئي، وتجاهل هذا ال�شرط هو النقطة 
العمي���اء للمفاهيم التي تريد جعل العلماني���ة با�شتمرار مو�شعًا لمفاو�شات جدي���دة تجري خ�شو�شًا تحت 

رحمة تقلبات الم�شهد الديني، وموازين القوى التي ت�شمنها«.

ما العلمانية؟ 
معنى املثل الأعلى العلماين

اأحمد علي هالل

فة
لأل

ر ا
سو

ج�

قراءة يف كتاب:
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 ولعل الكاتب -رويز- ينزع هنا اإلى القول باإمكان وجود عالم م�شترك بين النا�س، هو الذي ا�شتعمل من 
ناحيتين، فالعلمانية ل تكون حيادًا واحتياطًا اإل ب�شبب روح الوفاق المبدئي الذي يعرفها اإيجابيًا، اأما كيف 
يمكن عي�س الختالفات من دون التخلي عن الت�شارك في مرجعيات م�شتركة... تلك هي الم�شاألة الأ�شا�شية 
التي يذهب الموؤلف فيها اإلى اأن يفرد ف�شوله الثني ع�شر مو�شحًا معنى المثل الأعلى العلماني في الق�شم 
الأول و�شوًل اإلى الق�شم الثاني الذي ي�شت�شرف فيه العلمانية اليوم، انطالقًا من جدلية الم�شطلح وتو�شعه 
ف���ي ال���روؤى والأن�شاق والتفكي���ر الناقد، موؤك���دًا على ما يخ�س العالقة بي���ن العلمانية والدي���ن، اإذ يرى اأن 
»الخل���ط ال�شائع جدًا بي���ن التحرر العلماني والعداء للدين- كدين- كان يحدث كثيرًا، وهو بالتاأكيد ي�شو�س 
الم�ش���ارات، اإل حي���ن ل ينجم عن قراءة تاأملية قريبة اإلى التاريخ... ذلك اأن من غير الممكن بالفعل خلط 
المب���ادئ اأو القي���م بالن�شالت الالزمة من اأجل العت���راف بها، اأو عبر هذا العت���راف«، ومثاله الأ�شا�شي 
�شيتجل���ى ف���ي التاأكيد على التمييز بين الإن�شان الخا�س وال�شخ�س العام -المواطن- بمعنى، وكما يقول –
روي���ز- اإن هذا ال�شخ�س لن يكون حالة ثقافية خا�شة بمقدار ما هو مك�شب لروح الحرية، اأي اأن الح�شارة 
ل���م تف���رزه تلقائيًا، قد يكون من قبيل المجازفة الزع���م باأن مثل هذا التمييز ل يمكن اأن يوجد اإل في بع�س 
الب���وؤر الثقافي���ة، وعلي���ه ل يمكن اأن نطبق عل���ى العلمانية ن�شبوية عل���م الجتماع، اأو عل���م اأ�شول ال�شاللت 

الب�شرية »الأثنولوجيا«، التي تقوم غالبًا على روؤية �شكونية للح�شارات.
ونذهب اأكثر مع –رويز- اإلى قرون من الآلم والظلم التي اأ�ش�شت لالعتراف بالعلمانية كاأمر م�شروع... 
ومع ذلك فاإنه يبدو اأن هذا العتراف لم يكت�َشب تمامًا كما ُتظهر ذلك المجادلت المتواترة حول تعريفها، 
ليوؤك���د الموؤلف ف���ي هذا المجال: »اأن الجميع اأو الجمي���ع تقريبًا ينت�شب اإلى العلماني���ة، لكن اأحيانًا ب�شرط 
فهمها بطريقة ل تغيب فيها عن النظر المتطلبات المكونة لها«، لنجده مف�شرًا انت�شار تعابير ت�شفي عليها 
طابع���ًا ن�شبيًا بحجة تجديدها ونف�س الغبار عن مفهومها ومنه���ا العلمانية الجمعية، والعلمانية المنفتحة، 

والعلمانية التداولية المثيرة للجدل.
لنق���ف عل���ى ا�شتنتاجه ب���اأن العلمانية المكت�شب���ة على ح�شاب �شم���ات ثقافة بعينها، تمث���ل انقطاعًا مع 
الت���راث الذي يربطها بع�شهم به على نحو مت�شرع، واأمثلته في ما انتهى اإليه ب� »التفتي�س التع�شفي والملكية 
الم�شتن���دة اإل���ى الحق الإلهي في الحكم، واإدان���ة الكني�شة لحرية ال�شمير التي ا�شتم���رت حتى بداية القرن 
الع�شرين«، وبراأيه اأنها �شواهد معاك�شة لفكرة ظهور جيل تلقائي من العلمانية على اأر�س الح�شارة الغربية، 
وينبه اإلى اأهمية هذه المالحظة بالقيا�س اإلى الحجج التي ن�شرها بع�س اأن�شار الأ�شولية الإ�شالمية، الذين 

يخت�شرون العلمانية في ذاتية ثقافية ويخلطونها مع قاعدة معيارية غير قابلة للنقل اإلى بع�س الثقافات.
واإذا كانت تلك المالحظات ت�شمح بر�شم اإطار وتوجهات لتعريف مدرو�س للعلمانية –كما يرى الموؤلف- 
فاإنه���ا في الوقت عينه ت�شمح بتاأمل في قيمتها م���ن اأجل التمييز بين وجهات نظر الحق والتاريخ والالهوت 
وال�شيا�ش���ة، لن���رى مو�شعة البعد الإيجاب���ي للعلمانية والتمييز بينها والعداء للدين، ذل���ك اأنه بالرجوع اإلى 
مب���داأ العلماني���ة يذهب الكاتب اإلى التاريخ الواقعي واإلى الجغرافيا واإل���ى الف�شاء العلماني، واإلى ما اأ�شماه 
بالإن���ارة ال�شتقاقية لمفه���وم العلمانية من اأجل تعري���ف اإيجابي لها يقول اإن العلمانية ه���ي التاأكيد الأولي 
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لل�شع���ب كاتح���اد ب�شر اأحرار ومت�شاوي���ن، ويلفت الكاتب اإل���ى اأن الحرية المق�شودة هنا ه���ي اأ�شا�شًا حرية 
ال�شمي���ر، الت���ي ل تخ�شع لأي عقي���دة محتومة، فحياد الف�ش���اء العام العلماني ل يمكن اأن ي���وؤدي اإلى �شوء 
الفه���م، وه���و ل يعبر عن اأي نزع���ة ن�شبية، ول ُيخت�ش���ر بالتاأكيد في عملية تحكي���م يمار�شها جهاز قانوني 
ب�شي���ط باإدارة التعددية الدينية، وبالعودة اإلى المثل الأعلى العلماني، اأي فكرة الف�شل  بين ما هو م�شترك 
بي���ن الجميع، وما ه���و متعلق بالحرية الفردية، مثل ه���ذا الف�شل يتطلع اإلى قيا�س ع���ادل لميدان القانون، 

وفكرة �شيادة الإرادة تعد م�شدرًا لقواعد الحياة الم�شتركة ولل�شمير والعقل الذين ينيرانها.
 ثمة ا�شتنتاج يوؤكد اأن مرجعية العلمانية واأ�شا�شها تكمن في ال�شيء الم�شترك بين الجميع الذي يتجاوز 
اختالفاته���م الروحي���ة، وتعبير ال�شيء الم�شت���رك هو الم�شدر لكلمة الجمهورية... ه���ذه المرجعية تتطلب 
وتفتر�س وجود اأنا�س �شميرهم متحرر من اأي خ�شوع، وقادرين على اإعطاء اأنف�شهم قانونًا يوحدهم... في 
المث���ل الأعلى للعلمانية تتالمح مفاهيم من مثل الكرامة الإن�شاني���ة وحرية ال�شمير والم�شاواة في الحقوق 
والخي���ر الم�شت���رك المتجاوز لالختالفات والثق���ة المبدئية بال�شتقالل الذاتي، ذل���ك ما يجعل من مفهوم 
العلماني���ة ذا ف�ش���اءات تت�ش���ع للقول بعدم التناق����س مع الأديان، وبالنزع���ة الإن�شاني���ة بو�شفها المرجعية 
الأول���ى، ما ي�شف���ي على اأطروحة العلمانية �شياقًا يعيد العتبار اإليه���ا بالمعنى التاريخي وبالمعنى الجدلي 
ف���ي اآن مع���ًا، ووقوفًا عند الأفق العلماني كما يذهب ال�شوؤال الكبير م���ا العلمانية؟ اإلى قابلية النفتاح، واإلى 
ف�شيل���ة العلماني���ة، واإلى التحرر الذي ل يقي���م تناق�شًا بين �شجل ب�شرية حرة وغي���ر مرتبطة وذات كرامة 
مت�شاوية لدى كل اإن�شان، و�شجل الخ�شو�شيات الدينية والثقافية الذي يتطلب طريقة في الترابط تجعلهما 
يتعاي�شان في ال�شخ�س نف�شه بطريقة ت�شتبعد و�شع التع�شب وعدم الت�شامح.  وجوهر الفكرة هنا اأن يكون 

من ينتمي اإلى المعتقدات والأديان ب�شفتهم الإن�شانية.
ف���ي �شيرورة العلمن���ة وم�شادرها ومرجعياتها واقتراحات مقارباته���ا لم�شادرها الالهوتية، ن�شل اإلى 
ا�شتنتاج �شروري يقول اإن الن�شو�س المقد�شة يمكن اأن ُتلتم�س بمعاٍن مختلفة، لنذهب اإلى ما يعنيه التحرر 
العلمان���ي ك�شي���رورة تاريخية ف���ي لحظتين كبيرتي���ن، قادت الأولى م���ن الت�شامح المحدود اإل���ى الت�شامح 
الع���ام، وقطع���ت الثانية العالقة مع الغمو����س ال�شيا�شي لمفهوم الت�شامح وح���دوده، واتجهت لأن تقيم على 
م�شتواه���ا القانون���ي الجوهري كمبداأ د�شتوري، بدءًا م���ن �شيرورة الموؤ�ش�شات العامة و�ش���وًل اإلى ح�شبانها 
حق���ًا �شيا�شي���ًا تعطي مثاًل اأعلى عموميًا لتنظيم الدولة وجهازًا قانوني���ًا يتاأ�ش�س عليه ويحققه... واإذا كانت 
كلمة علمانية ت�شير اإلى وحدة ال�شعب كما ُتفهم كوحدة تتاأ�ش�س على ثالثة متطلبات ل يمكن الف�شل بينها: 
حري���ة ال�شمير، الم�شاواة بين كل المواطنين مهما كانت معتقداته���م الروحية وجن�شهم واأ�شلهم، والتطلع 
اإل���ى الم�شلحة العامة والخير الم�شترك للجميع، فاإن جوهرها يكمن في تحرير مجموع الدائرة العامة من 

اأي نفوذ يمار�س با�شم دين اأو اأيديولوجية خا�شة.
 يرى الكاتب اأن ذلك ما يحفظ الف�شاء العام من كل تجزئة لتما�شك الجماعة، لفتًا اإلى الحياد الديني 
الذي يتاأ�ش�س على قيم معلنة بو�شوح، »فالدولة العلمانية لي�شت فراغًا لأنها تج�شد الخيار المتزامن لحرية 

ال�شمير والحرية، وكذلك للعمومية التي ت�شمح لها بقبول كل الكائنات الب�شرية، من دون اأي امتياز«.
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في مدر�شة العلمانية وتراثها الموؤَ�َش�س ب�شياقاته التاريخية والعقيدية وبف�شاءاته الثقافية الأكثر انفتاحًا 
على الإن�شان، وبامتيازه الإن�شاني، يوؤكد –رويز- على �شرورة و�شع علم اأخالق علماني اأقرب اإلى حاجات 
العق���ل، وامتح���ان ما اإذا كان���ت العلمانية مقبولة من وجهة نظر دينية، وم���ن اأي وجهة نظر اأخرى مرتبطة 
بمفه���وم م���ا للحياة الروحية، يبدو الره���ان حا�شمًا اإن تعلق بالتفكير في ال�ش���روط وال�شتحقاقات واأخالق 
الت�شام���ح وف�ش���اء الحرية، الت���ي تتيح للعقل اأن يتكل���م بمنطوقه الدللي، اأي مع –روي���ز- �شنجد اأن المثل 
الأعل���ى العلماني �شيمر عبر الوقاية من الالعقالنية، ومن الآث���ار ال�شارة لنزعة ن�شبية، فالوقاية الوحيدة 
الت���ي تك���ون �شالحة قانونيًا ف���ي دولة علمانية هي التي تكمن ف���ي التعليم والإعالم، التعلي���م للت�شجيع على 
ا�شتقالل الراأي والفكر النقدي لكل المواطنين، والإعالم من اأجل اإثارة اليقظة اأمام التالعبات المقنعة.

وه���ذا ما يوؤكده ا�شتخال����س الكاتب اأن العلمانية لي�شت مرادفة لعالم خائ���ب الأمل، ومجرد من معالم 
اأخالقي���ة ومراج���ع، ليقول بو�شوح »اإن المث���ل الأعلى العلماني يوح���د الب�شر عبر ما يربيه���م ويطلقهم في 
الوق���ت نف�شه، ي�شبح المرء �شيد اأفكاره كي يكون اأي�ش���ًا �شيد اأعماله... اإن التحرر الفكري كمهمة ت�شطلع 
به���ا المدر�شة العلمانية يتزود فيها ب�شروطه، وبالمعالم الت���ي يقدمها ثقافة منفتحة على العالم«، وهذا ما 

يجعلها م�شادة لل�شعوذة والو�شفات والحلول الجاهزة.
ينبني الكتاب على و�شوح منهجي -بف�شل ترجمته المهنية والمحترفة- وينطلق من مقدمات، ويخل�س 
ر فيه م���ن اأجل ا�شتقاق منهج مت���وازن قائم على فت���ح الآفاق في جدلية  اإل���ى نتائ���ج، وي�شتبط���ن غير المفكَّ
العلمن���ة و�شيروراتها ح�شب مقت�شيات التاريخ والثقافة والعقيدة، اإلى الإن�شان في قواعد حياته الم�شتركة، 
اإلى القوانين الموؤ�ِش�شة، ليجهر بالرهان على التفكير النقدي المتحرر والقادر على عدم الخلط بين الظلم 
الجتماع���ي وال�شطه���اد الثقاف���ي، انطالقًا من العقل ال���ذي »ل يمكن اختزاله في ملك���ة ح�شابية، وي�شعى 
اإل���ى الح���ق والعدل في ممار�شة الراأي المطب���ق على الغاية من الوجود الب�ش���ري« للربط بين ميداني العقل 
والإيم���ان، عل���ى الرغم م���ن تمايزهما، بعيدًا عن �شوء الفه���م الذي يكمن في تعري���ف العلمانية واختزالها 
بالع���داء للدين، العلمانية بو�شفها مبداأً اإيجابي���ًا لتاأكيد الحرية والم�شاواة والقيم المنفتحة، من اأجل روؤية 
تلك المبادئ والقواعد المعيارية القابلة للجدل، وما يمكن تقييمه كتراث ثقافي، كما المنظور الذي تحدد 
فيه العلمانية الإطار الأكثر مالئمة لتلقي الختالفات الثقافية، ما يعني اأن ثمة اإطارًا مرجعيًا »يذّكر الب�شر 

باإن�شانيتهم الم�شتركة التي تتعلق بها اختالفاتهم المتقابلة«.
والجدي���ر بالقراءة في جمل���ة المقاربات التي ينجزه���ا الموؤلف، وبالمعنى التاريخ���ي الذي تتعالق فيه 
حيثي���ات العولمة ومجالت ا�شتحقاقاتها واأمداء مقارناتها انطالقًا من وقائ���ع بعينها، اأن التاأ�شي�س لثقافة 
العولم���ة وعلمنة الثقافة �شيذهب اإل���ى ا�شتنطاق المدلولت الح�شارية ومدى م���ا تتوا�شج به مع اأطروحات 
جدلية تفتح التاأمل لي�س على اأدبيات العولمة فح�شب، بل على روح الم�شعى العلماني، ويقول –رويز: »ي�شمح 
كل م���ن التاري���خ والآداب وتاريخ الف���ن والفل�شفة بطرائ���ق مختلفة بالت�شدي للظواه���ر المرتبطة بالأديان 
المفهوم���ة كوقائ���ع ح�شارية، م���ن دون نزعها عن �شياقها، ف���ي الوقت الذي تتجنب في���ه الت�شهير بالإيمان 
الدين���ي وبالتب�شير الُمقّن���ع اأو المعلن« ولنلحظ تاأثي���ر المدر�شة العلمانية التي ت�شتدع���ي رف�شًا متزامنًا –
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ح�ش���ب الكات���ب- للم�شعى المتح���زب المعترف به اأم ل، اأي المم���وه بتاأثير ديني، وللم�شع���ى الجدالي الذي 
يهدف اإلى الحط من قيمة الإيمان.

ولعلنا في الف�شل الأخير من الكتاب �شنقف عند الأ�شكال المختلفة للعالقة بين الدين وال�شيا�شة في اأوروبا، 
ولقيمه���ا وم�شاألة حياد الدائرة العامة لن�شل اإل���ى الطموح العلماني في اأوروبا، الذي يقول فيه الكاتب –رويز- 
يب���دو اأن العتراف بالعلمانية كفعل �ش���ارم يتحقق تدريجيًا، ولهذا فاإن من غير الم�ش���روع ال�شتناد اإلى اأوروبا 
من اأجل و�شعها مو�شع اتهام، والمقارنة ما بين األمانيا وبلجيكا وبريطانيا واإ�شبانيا، اأي بالعلمنة وفق الطريقة 
الفرن�شية �شتكون مو�شع جدل اإذ اإن اأوروبا العلمانية ت�شير جنبًا اإلى جنب مع اأوروبا ذات الثقافة المحررة التي 

ر�شمت ب�شكل اإجمالي برنامجها في ع�شر الأنوار، لكنها تتفق مع اأوروبا الجتماعية التي ينبغي بناوؤها.
 وعل���ى ذل���ك يبقى �شوؤال المثل الأعلى العلماني في مقابل عالم تاأ�ش���ره حّمى الهويات الح�شرية، ولعل 
كثافة ال�شوؤال الذي يطرحه –رويز: »هل اإن الفكرة العلمانية اإن كانت فكرة جديدة لن تكون اإل اأماًل فاقدًا 
للرونق، بل �شاخرًا بالقيا�س اإلى ُدوار الختالف والتقهقر الالهوتي الع�شكري الذي يجتاح الكرة الأر�شية«، 
لكنه يجيب باأن هذه الأ�شئلة ل تلغي المثل الأعلى العلماني ول القانون الذي ينجزه ويعبر عنه، لكنها تدعو 
اإل���ى تقيي���م اآفاق اإنج���ازه، اإذ اإن الأمر يتعلق باأن ن�شع على محك التجربة مث���اًل اأعلى من �شاأنه اإعطاء اأمل 

جديد عبر التذكير بما يمكن اأن يوحد الب�شر على الرغم من اختالفاتهم.
اأ�شئلة ذات ا�شتحقاقات كثيرة ب�شدد ما يجري في عالمنا وفي غير مكان في العالم، وهي تم�س الهوية 
والحرية الروحية، لكن الكاتب ل ينكر �شعوبات تحقيق ذلك المثل الأعلى العلماني جزئيًا لأ�شباب يعزوها 
اإل���ى علو مقت�شي���ات التحرر، على الرغم م���ن اإرث العلمانية الموؤ�ش�شاتية التي اأ�ش�شته���ا الجمهورية الثالثة 
ف���ي فرن�شا، ذلك الإرث الذي ي�شتدعي���ه الكاتب ليقف على ثقافة الم�شافة التاأملية بين ماأثرة المثل الأعلى 
العلماني و�شياقاته من اأجل العثور على ما يوؤ�ش�س ب�شكل جوهري وحدة الب�شرية، وبتعبيره »برنامج الأخوة«.

وف���ي ظ���ل �شرط العولمة القادرة على اإحراز التوازن بين مكونات مجتمعية وثقافية، من اأجل الم�شترك 
الح�ش���اري والثقاف���ي، تنطوي ف�شول الكت���اب على ا�شتحقاق الأ�شئل���ة ل كما الأجوبة، بم���ا ي�شمح للمتلقي 
ا�شتق���راء ذلك الج���زء المقارني ومعطياته المعرفية والأخالقية في اآن مع���ًا، اأي بمعنى ثقافة ال�شوؤال التي 
تحتاجه���ا نظري���ة المعرفة ب�شدد »عي�س الختالف���ات« وقيا�س مبداأ العلمانية والمث���ل الأعلى الذي يلهمها 
بالنظ���ر اإلى تحديات الق���رن، ول �شيما تحدي العولم���ة، وبتعبير –رويز »اإن قيا�س المث���ل الأعلى العلماني 

�شيكون ممكنًا �شمن اإطار مثل هذا الت�شاوؤل«.
وفي الأرجح، اإن القيمة النظرية لأطروحة العلمنة، اأو هي كما تتجلى في بنيتها وماهيتها لي�شت بو�شفها 
اأداة قيا����س، بل بو�شفه���ا طريقة للعي�س متاآزرة مع مكون���ات تاريخية وعقدية وثقافي���ة، يذهب در�شها اإلى 
التاأم���ل وال�شتخال�س بقوة المثال الذي ل ينف�شل ع���ن الواقع، بل يجد طريقة في تنظيمه ل ُتدرك اإل من 
خالل الموؤ�ش�شات التي تعلي من �شاأن الإن�شان، وترتقي بوظائفه الحيوية من اأجل فهم اأو�شع لتنوير عقالني 
ل تزال غايته الإن�شان اأوًل واآخرًا، ولعل داأب غير كتاب و�شع من اأجل العلمنة وخطابها الفكري/ العقالني 

و�شياقاتها التاريخية هي من اأجل م�شترك ل منا�س منه. ◘



العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020 390



391العـددان 20 - 21 �صيف وخريف 2020

ع�سو احتاد الكّتاب العرب.

•

•

اجت���از اأدب���اء اأميركا الالتيني���ة ج�شور معاناة طويل���ة، واأبحروا بعي���دًا �شوب الجهات جميعه���ا، بحثًا عن 
مح���ار الده�شة واأ�شرار ال�شرد المتق���ن، وغا�شوا عميقًا في القاع الجتماعي المفقر والم�شطهد، كي يكت�شفوا 
لغ���ة ناب�ش���ة باللون والإيقاع، ويبتك���روا �شورًا م�شعة ع�شية عل���ى التروي�س، وظلوا اأوفي���اء لمحليتهم وتراثهم 
وح�شاراته���م المطمو�شة، اأو لما نجا منها، وانفتحوا على الجديد و�شعوا اإليه، وطوروا واقعية �شحرية غرائبية 

م�شوقة، وقدموا نتاجًا ناف�شوا فيه اأعالم الرواية في اأوروبا والعالم، وح�شدوا اأرفع الجوائز بجدارة.
واأنطونيو �شكارميتا اأحد اأعالم الرواية في القارة، وهو ت�شيلي من اأ�شول كرواتية، ولد في مدينة اأنتوفاغا�شتا 
الت�شيلية عام 1940، ودر�س الفل�شفة، واهتم باأعمال �شارتر وكامو وهايدجر، وغادر م�شقط راأ�شه اإلى الأرجنتين، 
ث���م ح�شل على منحة فولبرايت في الوليات المتحدة لمدة �شنتين، وح�شل بعدها على منحة الآداب والفنون من 

األمانيا الغربية، وكان لهاتين الرحلتين اأثر مهم في اإغناء تجربته الفكرية والأدبية، وفي �شقل اأدواته الفنية.
ق�شى في المنفى �شتة ع�شر عامًا بعد انقالب الجنرال بينو�شيه على الرئي�س ال�شتراكي المنتخب �شيلفادور 

الليندي، وعاد اإلى ت�شيلي عام 1989، ثم عين عام 2000 �شفيرًا لت�شيلي في األمانيا.
كت���ب �شكارميتا الرواية والق�شة والمقالة ال�شيا�شية وال�شيناري���و ال�شينمائي، وكان ع�شوًا في حركة العمل 

ال�شعبي الموحد )مايو( الي�شارية، لكنه انتقد الدوغمائية والجمود و)ال�شعارية( الجوفاء ب�شخريات لذعة.
نال���ت اأعمال���ه الروائي���ة والق�ش�شية اهتم���ام النقاد، ومن عناوي���ن رواياته: عارية عل���ى ال�شطح- رق�شة 

الن�شر- اأيام قو�س قزح- ال�شبر المتحرق- فتاة الترومبون.

الواقعية الغرائبية والبحث عن جذور التعا�سة
في رواية )فتاة الترومبون( للكاتب الت�سيلي �سكارميتا

 خليل البيطار

فة
لأل

ر ا
سو
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ومن عناوين مجموعاته الق�ش�شية: الحما�شة- واحدًا تلو الآخر- ركلة حرة.
ترجم���ت اأعماله اإلى لغات عدة، ونال عنها اأرفع الجوائ���ز،  بينها: و�شام الفار�س من فرن�شا، وجائزة نوبل 

في الآداب من ال�شويد عام 1996 .
رواي���ة )فت���اة الترومبون( اأ�شه���ر روايات���ه، اأنجزها ع���ام 1970، وترجمها اإل���ى العربية �شال���ح علماني، 
و�شدرت عن دار المدى بدم�شق عام 1997، وتتحدث عن حفداء الرحالة والمحاربين �شد النازية من مدينة 

اأنتوفاغا�شتا، والنازحين اإليها من جحيم المجازر وراء البحار.
يروي �شكارميت���ا بحرفية حكاية جّد وتمرد طفلة مدينته اأنتوفاغا�شتا في عقدي الخم�شينيات وال�شتينيات 
م���ن القرن الما�ش���ي، وي�شرد حكاي���ات الت�شيليين ف���ي �شواحي العا�شم���ة �شانتياغو المحا�شري���ن بالتهمي�س 
والأعم���ال الم�شني���ة، والموزعين بي���ن حلم العدالة ف���ي الوطن، والحل���م الأميركي والرحيل اإل���ى مدن المال 

النجومية في الوليات المتحدة.
الطفل���ة مجدلينا ال�شقراء المولودة ف���ي اأوروبا، قتل اأبوها وهو يواجه النازيين، وتوفيت اأمها، وحملها ق�س 
في �شلة وعمرها �شنتان، و�شلمها اإلى جدها �شتيبان كابيتا، المحا�شر بالماآ�شي منذ نزوح اأ�شرته ذات الأ�شول 
الكرواتي���ة اإلى �شواحل الق���ارة الالتينية، التي ظلت تحن اإلى جذورها، لكنه تج���ذر معها في الأر�س الجديدة 

و�شار محور الهتمام في المدينة.
وع���ت الحفيدة مجدلينا الذكريات الحلوة والمرة منذ اأدخلت المدر�ش���ة الإنكليزية، وروت �شيرة طفولتها 
ومراهقتها، وتذكرت ما حفظته من حكايات جدها، وما احتفظت به من اأ�شيائه وهداياه، را�شدة تحولتها في 
هذه المرحلة ال�شاخبة، وتحولت مدينتها ووطنها ت�شيلي، والأحالم المنك�شرة وال�شراعات القارية والدولية 

التي لم ترحم بلدها، ولم ترحم الدول اله�شة حديثة ال�شتقالل كافة.
عان���ى الجد �شتيبان من اإ�شابة في الرئتين، لكنه قاوم المر�س ورعى الطفلة، ووجد فيها ا�شتمرارًا لدماء 
اأ�ش���رة كابيتا، فاأوق���ف التدخين والكحول، وظل يردد دائمًا: » النا�س الذين لديهم م�شوغ للعي�س ل يموتون« �س 
14 . ا�شتفزت���ه ر�شال���ة الق�س الت���ي وجدها في ال�شلة يوم ت�شّل���م الطفلة: اأقنع نف�شك اأن���ك �شاحب ال�شاأن اأيها 

الجب���ان، وه���و ل يذكر اأنه جبن اإل مرة واحدة، حين توجه مع اأخيه مهاجري���ن اإلى الوليات المتحدة بطريقة 
غير �شرعية، وكان عليهما اأن يغادرا القارب وي�شبحا اإلى ال�شاطئ، فقفز اأخوه، وعدل هو في اللحظة الأخيرة 

وعاد اإلى موطنه، وانقطعت اأخبار الأخ، وقيل اإنه غرق.
�شردت مجدلينا ما وعته من اأحداث، ومن خبرات الجد والمعلمين وزمالء اللعب اأمام دار ال�شينما في �شاحة 
البرازي���ل، اإذ يعيد الأطف���ال تمثيل ما حفظوه من مواقف واأحداث في الأفالم، ويقل���دون ال�شخ�شيات المحبوبة، 
ويحلمون باأن ي�شبحوا م�شهورين، ويذهبوا اإلى هوليوود، لأن البو�شالت كلها ت�شير اإلى الوليات المتحدة. �س46 
مجدلينا التي غدا ا�شمها اآليا اإيمار، كا�شم جدتها، منذ عمدها تجمع اأطفال �شاحة البرازيل للرق�س والتمثيل 
بهذا ال�شم، »وكان كل طفل يختار ا�شمًا م�شتعارًا له ويحتاج اإلى موافقة الأطفال عليه«، واجهت فراق الجد و�شغوط 
عمته���ا العان����س وو�شايتها عليها، وا�شطرت اإل���ى م�شاومتها لتقا�شم غرفتي المن���زل، وواجهت تحر�شات ال�شبيان 
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وتناف�شهم على ك�شب قلبها، وناف�شت �شديقتها اإ�شبينوزا ذات الج�شد المثير، كما واجهت تحر�شات اآرينا�س مدر�س 
اللغ���ة الفرن�شية، التي كرهتها، وتحر�شات عامل محط���ة الوقود الذي علمها قيادة الدراجة النارية التي ورثتها عن 
جدها، وعلمها قيادة ال�شيارة التي اأهديت اإليها من �شديق الجد حين قدومه للتعزية ورد الجميل ل�شديق عمره. 

تعلق���ت اآليا اإيم���ار ببالثيو�س، الفتى الحال���م المتمرد المخل�س له���ا، وا�شتفادت من �شيارته���ا الجذابة بتاأجيرها 
ل�شياح وعا�شقين مقابل مدخرات اأمنت لها ول�شديقها نفقات الهجرة اإلى هوليوود، وبداأت تفهم طبيعة ال�شراع الدائر 
ف���ي ت�شيلي، وعرفت مكانة جدها واأ�شرة كابيتا من اأ�شدقاء الج���د: ال�شديق الذي اأهداها ال�شيارة، وال�شحافي روكي 
بافلوفيت�س المتابع لما يدور من �شراعات، ومنا�شر الرئي�س اليميني األي�شاندري، لأن ال�شحيفة التي يعمل فيها تغازل 
اليمين، وقد كتب مقالة عن �شتيبان واأر�شل ن�شخة منها اإلى الحفيدة، وقال فيها:» اإن معاناة ح�شرة الحب م�شافًا اإليها 

التعلق باأمل واهم، ي�شرع ال�شيخوخة اأكثر من اإدمان ال�شراب، و�شتيبان محترف في هاتين الريا�شتين«. �س124 
التوت����ر الدرام����ي وال�ش����راع يتوا�شالن عب����ر �شفحات الرواي����ة باأ�شكال متع����ددة: مواجهة �شغ����وط الحا�شر 
واإرث الما�ش����ي المخفي والمعلن، والخيارات الم�شتقبلية المتعث����رة ب�شاأن الدرا�شة والحب وال�شفر، وال�شراعات 
المت�شل����ة بتطور بلد متخلف مفقر، تتجاور فيه قلة مترفة مع اأكثرية بائ�شة، والد بالثيو�س عامل طباعة منا�شر 
للي�ش����ار، لكنه يعمل في موؤ�ش�ش����ة ت�شاند اليمين، وتحمل بوؤ�شه وحرج موقفه ب�شمت، ول ي�شارك في الحتجاجات 
العمالية خ�شية ت�شريحه. �شخر بافلوفيت�س من هذه المواقف المتناق�شة، وقال: »ل تنق�شني حا�شة ال�شم لأدرك 
اأي����ن يطب����خ التاريخ«. �����س140. �شخر من كث����رة الإعالنات في بلد لي�س في����ه فائ�س من اأي �ش����يء، و�شّوغ تاأييده 
لمر�شح اليمين وهو عارف بف�شائح ال�شركات الأجنبية وف�شاد الحكومة واإداراتها في مناظرة مع األليندي مر�شح 
الي�ش����ار ال����ذي خ�شر مرات بفارق �شئيل مزيف من الأ�شوات، وقال:» قدري اأن اأعي�س في بلد �شغير، اأطاحوا فيه 

بع�شكري اأول الأمر، ثم اختاروه بعدها ديموقراطيًا، كي يعودوا اإلى التخل�س منه بهذه النتخابات«. �س137 
ال�شبي���ة اآلي���ا اإيمار الم�شتهاة والم�شتقلة في خياراتها واكت�شافاته���ا لتحولت ج�شدها الجميل، اأ�شغت اإلى 
الآراء المتباين���ة: المحبط���ة اأو الحالمة، والم�شتاءة اأو العميقة، حبيبه���ا بالثيو�س قال لها في ر�شالته: »العالم 
جائ���ر وجمي���ل، وغابرييال مي�شترال ال�شاعرة الت�شيلية المعروفة كتبت: يا ي�شوع اأطبق جفني / و�شع ثلجًا على 
فم���ي/ فال�شاعات كلها �شارت فائ�شة عن الحاجة/ والكلمات كلها قد قيلت. وال�شيد �شينيوريت عاتب حبيبها 
حي���ن عرف نيته الهج���رة، وقال: لي�س عدًل اأن يكون كل �شيء اأعوج على ه���ذا النحو، لكن مفتاح ال�شر موجود 

هنا في هذه الجبال الجرداء«. �س146 
وع���ازف الترومبون بات�شوك���و ياك�شيك الذي اأو�شل الطفل���ة مجدلينا اإلى جدها متاأرجح���ة على اآلته، عاد 
ثاني���ة اإل���ى ت�شيلي ليجدها �شبية جميلة، واأحيا حفلة جاز، وقدم لل�شبي���ة بطاقتي دعوة، ومو�شيقاه والأغنيات 
الإ�شباني���ة والإنكليزية التي حفظتها ال�شبية �شقل���ت �شخ�شيتها واأغنت تجربتها، فالحياة توؤرجح النا�س على 

اأكثر من تجربة قبل اأن ت�شعهم على ال�شكة.
لما اأغرمت مجدلينا )اآليا اإيمار( ببالثيو�س، وانجذب اإليها، اكت�شفت قدرتها على اإطالق طاقاته الكامنة، 
قالت:» كان فيه �شيء رقيق جدًا وهائل ال�شبق في الوقت نف�شه، بدا كما لو اأنه ياأ�س هذه الجدران قد �شاغه من 

قوة مكبوحة، وراودني خاطر مجنون باأنني القادرة على اإطالق العنان لتلك القوة«. �س181 
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و�ش���ف �شكارميتا على ل�ش���ان ال�شبية اللقاء الحميم���ي الأول بين العا�شقين اآلي���ا وبالثيو�س في �شيارتها، 
وكانت قد خيرته بين ا�شتئجار غرفة فندق اأو النوم في ال�شيارة، وقالت: »كان بالثيو�س وح�شًا حبي�شًا، وبكلماته 
وحدها ينال الحرية، ل حاجة لأن تكون تلك الكلمات ل�شك�شبير اأو نيرودا، يكفي اأن يقول �شيئًا حتى يمزق رداء 
الروتي���ن الرم���ادي، وتدخل �شهب ال�شم�س من كل الأنحاء، واإن كان���ت الحروف ت�شكل في اآخر المطاف كلمات 

تخلو من اأي فخامة«.  �س202 
تحدث���ت اآلي���ا عن م�شاعرها بعد اللقاء، ث���م م�شت مع حبيبها بالثيو�س بال�شي���ارة �شوب البحر، وقالت: » 
للمرة الأولى في حياتي ان�شهر الزمن لي في وهلة واحدة، غمامة �شباب من الما�شي متحللة في دفقة �شم�س، 
الم�شتقبل يمكنه اأن ينتظر، ربما لأنه مت�شمن في هذا الحا�شر الذي يمتد على طول الطريق العام«. �س203 
وتك���ررت لقاءات ال�شابين، وكان لهما لقاء حميمي اأجمل في بيت ال�شاعر الت�شيلي المحبوب نيرودا، وعبر 
بالثيو����س ع���ن فرحه وخ�شيته م���ن فقدان هذا النعي���م بت�شاوؤل م�شوب بالح���زن:» اآليا اإيم���ار اأتظنين اأن هذا 

�شيدوم؟ فاأجابت بثقة: �شيدوم اإلى اأن ينتهي«. �س224 
اتج���ه بالثيو����س �شوب معهد الم�شرح، ودخلت اآليا الجامعة، وظل حلم ال�ش���اب بال�شفر اإلى الوليات المتحدة قائمًا، 
وحدث���ت تطورات �شغيرة ودرامية كثيرة: اإ�شبينو�شا �شديق���ة اآليا حملت من �شديقها الذي هجرها، وهي تنوي اأن ت�شقط 
الجنين، وجوفانا الو�شية عليها اأغرمت بال�شتراكي �شبوليبيدا النا�شط في حملة األليندي مر�شح الي�شار، وقدم األي�شاندري 
مر�ش���ح اليمي���ن وعودًا براقة مزجها بالتهديد، في حي���ن عر�س األليندي ك�شتبانًا �شغيرًا من الآم���ال: »عر�س �شيئًا قريبًا 
م���ن النا�س لكنهم ل ي�شتطعون روؤيته، عر�س كنز ج���رة حكاياتنا العربية، الزيت الذي ي�شيء م�شباح عالء الدين، المن 

ال�شاقط من ال�شماء على الأنهار الميتة، واإح�شاءات رقمية ب�شاأن اإ�شالح الغذاء والتعليم وال�شحة«. �س276 
وعال���ج د. األلين���دي مر�شاه في تالل بالباراي�ش���و، وكانت اآليا اإلى جانبه، وراأت كي���ف رد المر�شى الجميل 

لطبيبهم المر�شح عبر اإغراقه باأ�شواتهم.
وتلقى بالثيو�س ر�شالة من �شديقه �شينيوريت يبلغه فيها قبوله في معهد الم�شرح الأميركي، واأبلغ اآليا التي 
حمل���ت من���ه ولم تبلغه بذلك، ول���م تعتر�س على �شفره وحيدًا، وليلة موعد الرحل���ة األغى �شفره وظل اإلى جانب 

حبيبته، ون�شطا ل�شالح حملة األليندي، الذي فاز اأخيرًا بالرئا�شة بعد ثالث هزائم.
 مزج �شكارميتا ال�شيرة الغرائبية بتحليل اإيقاع الأحداث والحراك الجتماعي في بلد نهبته الحتكارات و�شطرته 
ال�شراع���ات، فهن���ا جماهير وا�شعة مفق���رة ومقموعة، وهناك نخ���ب يمينية كومبرادورية بولي�شي���ة حاكمة، تزيف 
النتخاب���ات وت�شتاأث���ر بالثروات، وتهدد بحرب اأهلي���ة اإذا ت�شررت م�شالحها و�شلطته���ا، ور�شم ببراعة �شخ�شيات 
غريب���ة الأط���وار لكنها واقعية وواثقة، و�شخر بم���رارة ودقة من نظام التعليم التلقيني وم���ن التبعية الذليلة، وانتقد 
اآلي���ات العم���ل ال�شيا�شي الجامدة وتقاليد الولء الأعمى لالأ�شخا�س، وحذر م���ن بوؤ�س ثقافة الجيل ال�شاب المركزة 
على الأفالم والأغنيات الأجنبية، في حين ت�شكل المدر�شة المحلية ممر عبور نحو الأفق البعيد في اأميركا واأوروبا.
و�شغ���ف �شكارميت���ا بو�شف الطبيعة من جه���ة، وبتحليل عالم ال�شخ�شيات الداخل���ي من جهة اأخرى، وبرز 
ذلك في تحليالت اآليا اإيمار الف�شولية، والتقاطها لإيماءات الأ�شخا�س وحواراتهم، وفي الحوارات الكثيرة بين 
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ال�شخ�شي���ات المر�شومة بعناية فائق���ة. وا�شتخدم الدعابة في انتقاده لتوظيف���ات ال�شهرة: فالمالكم الت�شيلي 
ذو القب�ش���ة القوي���ة معجب باألليندي ول �شاأن له باأفكاره، وي�شانده في النتخابات، ويتناقل النا�س طرفة تقول: 

المالكم يربح مبارياته كلها، ومر�شحه في النتخابات يخ�شر دائمًا.
واأظه���ر اأ�شل���وب �شكارميتا ن�شيجًا منمنم���ًا تتزاحم فيه ال�ش���ور، وي�شل�س له ال�شرد الم�ش���وق، وتتعانق فيه 
ح�ش���ارات قديمة ومعا�ش���رة: مثال ذلك ت�شويره لميناء بالباراي�شو بثقله ال�شاغ���ط: »كان ملح البارود يح�شو 
رئاتن���ا، وكن���ا اأ�شطوانتي �شوء مترعتي���ن يمكن لنا اأن ننفجر في لحظة لعجزنا ع���ن مراكمة مزيد من الطاقة 
)اآلي���ا وحبيبه���ا(، كان لدينا هذا بالطب���ع، ولكن )هذا( المدينة كانت تهز )ه���ذا الخا�س بنا( كذلك بحنانه 

الفظ، كما لو اأن لدى بالباراي�شو تفهم خا�س للع�شاق«. �س222 
وه���ذه �ش���ورة طريفة للرقم �شبع���ة، العالمة التي تطمح اآليا اإلى نيلها في اللغ���ة الفرن�شية، هذا الرقم النحيل 
ذو القّبعة في اأعاله، والخنجر المغرو�س في كبده، وهي �شورة ت�شير اإلى ال�شيد الم�شيح في اأثناء �شلبه. �س219 
وهناك �شخريات كثيرة من �شيق الأفق والنفاق والنخالع من الجذور مبثوثة في ثنايا الرواية: منها ر�شالة 
ال�شحافي اليميني بافلوفيت�س اإلى الرئي�س األي�شاندري، فقد عينه محافظًا لمدينة اأنتوفاغا�شتا لمكافاأته على 

منا�شرته ول�شراء قلمه، فاعتذر ال�شحافي عن عدم قبول المن�شب.
نقلتنا الرواية من تداعيات المرحلة النازية المظلمة وكوارثها وفو�شاها اإلى عقد ال�شتينيات الم�شطرب، 
حي���ث الإفقار المنهج���ي والبوؤ�س المعمم والخيارات ال�شعبة، بين خال�س ف���ردي يقامر فيه الفرد بكل �شيء: 

خ�شارة هويته وكرامته واأحبته، وبين كفاح جماعي طويل موجع ومحا�شر بالخيبات.
ق���دم �شكارميتا �شخ�شيات تنتم���ي اإلى �شجرة واحدة هي �شجرة الإن�شانية المكافحة �شد الظلم: الجد �شتيبان 
ال���ذي حفظ تراث الأ�شرة ومقاومتها للنازية، والحفيدة اآليا الم�شكوك في ن�شبها، التي عا�شت في كنفه، وتخرجت 
ف���ي مدر�شت���ه م�شتقلة فكريًا و�شعوريًا، واأبية وم�شتعدة لتحمل نتائج ت�شرفاتها دون هلع اأو ندم. وقدم روؤيته لأهمية 
دور الم�شرح في اإيقاظ الوعي الجتماعي من خالل متابعة تمثيل الأطفال في �شاحة البرازيل، ومن خالل �شخ�شية 
بالثيو�س العا�شقة للم�شرح، وّثمن الروائي دور المو�شيقى في تهذيب النفو�س وترقيق الم�شاعر، واختار �شخ�شيات 
قلق���ة ت�شي���ر على حافة المخاطر، لكنها توا�ش���ل ال�شير م�شتعينة بع�شا توازن غير مرئي���ة، فاآليا اإيمار )مجدلينا( 
ع�شق���ت الم�شرح الذي يحب���ه بالثيو�س، وحفظت تراث الج���د ومقتنياته الطريفة، و�شقت طريقه���ا دون و�شاية اأو 
اإمالء من اأحد، ووقفت قرب عتبة الأحداث والتغيرات الكبيرة تحاول فهمها وتحديد موقعها منها، فوجدت نف�شها 
قريب���ة من الطبيب �شلفادور )ومعنى ال�ش���م بالإ�شبانية المخل�س( المر�شح القريب اإل���ى النا�س، الذي يخاطبهم 
بلغتهم، وي�شارحهم دون تالعب بعواطفهم، وقد توقفت الرواية عند لحظة نجاح الي�شار ديموقراطيًا في انتخابات 
الرئا�ش���ة، وو�ش���ول األليندي اإلى الق�شر، لكن ن���ذر الماآ�شي الالحقة باتت معروفة للكب���ار وال�شغار في ت�شيلي وفي 

العالم، اإذ انقلبت الديكتاتورية الدموية على الحكومة المنتخبة، واأدخلت البالد في نفق مظلم.
�شكارميت���ا الفيل�ش���وف والحكواتي، والتروبادور وال�ش���ارد المبدع،  اأ�شافت دعابات���ه و�شخرياته المرة اإلى 
الواقعي���ة ال�شحري���ة عبقًا و�شال�ش���ة وت�شويقًا وبع���دًا اإن�شانيًا، واحتلت اأعمال���ه ال�شدارة في الق���ارة الالتينية 

وخارجها، و�شّوغت الجوائز التي نالها. ◘
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الترجمة والإبداع
تناق����س كير�شتن مالم���ار )Kirsten Malmkjær( اأنه يمكن، بل يجب، عدُّ 
الترجمة �شكاًل فنيًا قّيمًا، م���ن خالل درا�شة مفاهيم الإبداع وعالقتها بالترجمة، 

والتركيز على  كيفية اإظهار اأ�شالة الترجمة في الن�شو�س. 
 وت�شتعر����س الموؤلف���ة مجموعة من الن�شو����س وترجماتها، م���ن اأجل تو�شيح 
الترجمة الأ�شيلة مقابل الترجمة الم�شتقة، فت�شير اإلى حديث ثالثين مترجمًا عن 

ن�شو�شهم الأ�شيلة، واإلى تجربتها الخا�شة في ترجمة ن�س ق�شير. 
كما ت�شتك�شف مالمار نظرية الإبداع والجماليات الفل�شفية وفل�شفة اللغة ودرا�شات 
الترجم����ة التجريبية والنظرية، واأحاديث مترجمين حول عملهم. وت�شتعر�س ال�شلة 
الوثيق����ة لهذه المو�شوعات المتنوعة بدرا�ش����ة الترجمة والترجمات، التي توؤكد مدى 

تعقيد وات�شاع الفهم الم�شتثمر ب�شكل اعتيادي في الترجمات.
يقترح ه���ذا العمل اإعادة التفكير ف���ي مفاهيم الإب���داع والأ�شالة بالكامل كما 
ه���ي مطبقة على الترجمة، وه���و قراءة حيوية للط���الب المتقدمين والباحثين في 

درا�شات الترجمة والأدب المقارن. 

عند حافة الترجمة
دخل حق���ل درا�شات الترجمة، من���ذ �شبعينيات القرن الما�ش���ي، في حوار مع 
مجموع���ة من التخ�ش�شات الأخرى، محافظًا على عالقة وثيقة لكن مثيرة للجدل 

مع الترجمة الأدبية.

ا�سدارات عاملية يف درا�سات الرتجمة

اإعداد وتقدمي: اأمينة التحرير

فة
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 يو�ّش���ع كت���اب عن���د حاف���ة الترجمة هذا الح���وار؛ بتن���اول اأ�شئل���ة الترجمة من خ���الل المج���الت الفرعية و�شمن 
التخ�ش�شات، بما في ذلك درا�شات الأفالم والإعالم والأدب المقارن والتاريخ والتعليم وغيرها. 

وبالن�شب���ة اإلى الم�شاركين في هذا الكت���اب، ُتفَهم الترجمة بمعناها الأكثر �شمولي���ة والم�شترك بين التخ�ش�شات 
المتعددة على اأنها: )تبادل وهجرة وتنقل(، وم�شتملًة كذلك التوا�شل بين الثقافات والتداول عبر و�شائل الإعالم. 

و�ش���واء كان هذا الكتاب ي�شتعر����س الإعالن العالمي لحقوق الإن�شان اأو العناوي���ن الفرعية لالأفالم ال�شامتة، فهو 
يجم���ع عم���ل الباحثي���ن الهادفين اإلى معالج���ة حدود درا�ش���ات الترجمة اأثناء التعام���ل مع اللغات الرئي�ش���ة والثانوية، 

ودرا�شات ال�شتعمار وما بعد ال�شتعمار، ومع درا�شات الن�شوية والإعاقة، ونظريات العولمة والإمبراطورية .

الترجمة في اآداب ال�ستات
يبح���ث هذا الكتاب في ق�شاي���ا الترجمة والباقي م���ن اأدب ال�شتات والثقافات 
المتع���ددة، جامعًا بين نظريات الترجمة ال�شيني���ة والغربية، ليناق�س قوى الطرد 
ل���ة ل���دى الكت���اب ال�شينيي���ن ف���ي ال�شت���ات ، متخطي���ًا الفل�شفة  والج���ذب المتاأ�شّ

وال�شيميائية ودرا�شات الترجمة وكتابات ال�شتات.
يعال���ج الكتاب تعقي���د الترجمة بو�شفها اأداة اأ�شا�شية لإع���ادة قراءة ديناميات 

المواجهات الأدبية الأنغلو�شينية، التي تعيد �شبط معايير ال�شرق – غرب.
 ويقدم هذا الكتاب مجموعة من المجالت المتخ�ش�شة في الترجمة الثقافية 
والكتاب���ات المتعلق���ة بال�شي���ن. اإنه ق���راءة اأ�شا�شية لعلم���اء الترجم���ة والكتابات 
عب���ر الثقافات والدرا�ش���ات العرقية ودرا�شات ما بعد ال�شتعم���ار ودرا�شات الأدب 

الأمريكي والأ�شترالي ودرا�شات الأدب ال�شيني العالمي. ◘
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كاتب ومرتجم �سوري. •

ت����كاد الترجمة في اتحاد الكتاب الع����رب تقت�شر على ما تن�شره الزميلة مجلة الآداب العالمية، الف�شلية 
اأي�شًا. وهذا �شيء موؤ�شف يدفعنا اإلى الت�شاوؤل عن الأ�شباب الذاتية والمو�شوعية وراء هذا الو�شع البائ�س.

للعل����م، ثمة جمعية للترجمة في اتح����اد الكتاب العرب ت�شم ع�شرات المترجمين. يجتمع بع�س اأع�شائها 
دوري����ًا، يتدار�شون، من حي����ن اإلى اآخر، و�شع الجمعي����ة ومهنة الترجمة، ويرفع����ون مقترحاتهم اإلى المكتب 
التنفي����ذي. الأمر ال�شار ه����و اأن المكتب التنفيذي يرد بالإيجاب على المقترح����ات؛ لكن الموؤ�شف اأن ل �شيء 

ذ.  ُيَنفَّ
الم�شكل����ة، باخت�ش����ار، تكمن، اأوًل، في اأنه ل توجد خطة للترجمة في التحاد، لأن مجرد التفكير في 
و�ش����ع خط����ة �شيدفع اإلى التفكير باأهداف الخطة والموارد الب�شري����ة والميزانية والزمن، وغير ذلك من 
اأ�شياء تفتر�س الخطة توفرها. وتكمن، ثانيًا، في ال�شروط التي و�شعها التحاد لن�شر الكتب المترجمة، 

وهي:
1. اأن يح�ش����ل المترج����م على الحق بترجمة الكتاب الذي يقدمه اإل����ى الن�شر في التحاد، وهذا ال�شرط، 
بذات����ه، يعطل عمل الترجم����ة بالكامل؛ لأن الح�شول على الحق بالترجمة من الجهة الأجنبية �شاحبة حقوق 
الن�ش����ر، لي�س عمل المترجم بل عمل النا�شر، وه����و هنا اتحاد الكتاب العرب. لأن حقوق الن�شر م�شائل تتعلق 

بالملكية وتعوي�شات مالية ل تخ�س المترجم ل من قريب ول من بعيد.

الرتجمة يف احتاد الكتاب العرب لي�ست بخري

•ح�سام الدين خ�سور

اآخر اجل�سور
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2. و�شع �شقف للتعوي�س ل يتعدى مئة خم�شين األف ليرة �شورية.
3. ح����ذف م����ا ن�شبته نحو 10 % من عدد كلمات الن�س المترج����م لأن ما ُيح�َشب كلمات في بع�س اللغات 

الأجنبية هو حروف في اللغة العربية، مثل ال� التعريف، وحرف الواو، والباء، وحرف الالم...
4. التعرف����ة التي يعتمده����ا اتحاد الكتاب العرب، ه����ي تعرفة مخالفة للقوانين المرعي����ة في الجمهورية 

العربية ال�شورية، اإذا افتر�شنا اأن تعرفة وزارة الثقافة هي التعرفة الر�شمية. 
اإن وجود جمعية للترجمة في اتحاد الكتاب العرب مك�شب للمترجمين اإذا اأتيح لها اأن تعمل، ويمكنها اأن 
تكون بمثابة نقابة للمترجمين الكتاب وغير الكتاب اإذا اأح�شن التحاد تفعيلها ورعى عملها بطريقة خالقة. 

لكن اأحدًا ل يعير هذه الم�شكلة المزمنةاهتمامًا. 
اإن �شع����ف تعرف����ة الترجمة في اتحاد الكت����اب العرب ي�شعف موق����ف المترجمي����ن ال�شوريين، ويجعلهم 
نهب����ًا للعم����ل لدى موؤ�ش�شات بلدان اأخرى تناف�س موؤ�ش�شاتنا الوطنية ف����ي �شناعة الترجمة في ال�شوق العربية 

والدولية. ويدفع مواردنا الب�شرية الموؤهلة تاأهياًل عاليًا اإلى الهجرة.
اإن �شناع����ة الترجمة تتطور وتتو�شع ب�شرعة كبيرة، وتلع����ب التعرفة دورًا فاعاًل في الحفاظ على مواردنا 

الب�شرية العاملة في �شناعة الن�شر العامة والخا�شة.  
ناأم����ل م����ن العه����د الجديد، في اتح����اد الكتاب الع����رب، اأن يعال����ج هذه الم�شاأل����ة بطريق����ة �شليمة تعطي 
المترجمين حقوقهم المن�شو�س عليها في الأنظمة والقوانين �شارية المفعول في وزارة الثقافة التي يعطيها 

النظام الداخلي لالتحاد �شفة المرجعية القانونية. ◘


