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 الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

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

وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�سرورة  تعرب  وال 

يخ�سع العتبارات فنية.

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

القطر خارج  الربيد  اأجرة  اإليها  ُت�ساُف 

      ترحــب جمّلــة املعرفــة  باإ�سهامــات الكّتــاب وتاأمــل اأن يراعــوا ال�سروط 

تية فـي موادهم: االآ

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

3000 - 3500 كلمة.

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

   ا�ســم املوؤّلــف - عنــوان الِكتــاب - دار الن�ســر والتاريــخ - رقــم ال�سفحة مع 

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

مرتجمًا.

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

�سهامات من�سدة على احلا�ســوب حمققة من كاتبها  - تاأمــل املجلة اأن تردهــا االإ

واأال تكون من�سورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.

         تلتــزم املجلــة باإعــالم الكّتاب عن قبول اإ�سهاماتهم خالل �سهر من تاريخ 

�سحابها. ت�سّلمها، والتعاد الأ

يرجى توجيه املرا�سالت اإىل املجلة

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

رئي�س حترير جملة املعرفة

تلفاك�س: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com .
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اإنَّ التَّنّوع الثَّقايف هو ال�سمة املميزة للُهوية الوطنية اجلامعة، ود�ستور اجلمهورية 

كل وامل�سمون حماية هذا التَّنّوع للمجتمع ال�سوري  العربية ال�سورية  يكفل يف ال�سَّ

كد  مبكوناته جميعها وتعدد روافده، وال �سيما يف املواد 9-33-34-42-43، ويوؤ

�سل اأو الدين  اأن احلرية حقٌّ موروٌث ومقّد�س، واأنه ال متييز ب�سبب اجلن�س اأو االأ

ِمَن الد�ستور  هم املتكافئة. كما �سَ اأو اللغة اأو املن�ساأ اأو املعتقد، وللنا�س جميعاً فر�سُ

بداع الثَّقايف والفني واالخرتاع. و�سدر عام )2013(  حقوق التاأليف والن�رش واالإ

لف واحلقوق املجاورة. القانون اخلا�س بحماية حقوق املوؤ

)2018م(  لعام   /7/ رقم  بالقانون  دة  املحدَّ الثقافة  وزارة  ه��داف  الأ وحتقيقاً 

بداعية  االإ الثقافية واحلركة  ال�سناعة  19( على  )كوفيد  لعواقب جائحة  وتداركاً 

وعلى  الوباء،  انت�سار  لتفادي  كلها  االحرتازية  جراءات  االإ اتخاذ  وبعد  عموماً، 

الرغم من احل�سار اجلائر اأحادي اجلانب املفرو�س على �سورية، ا�ستمرت الوزارة 

همية  بداع واحلفاظ على دوران عجلة ال�سناعة الثقافية، اإدراكاً منها الأ يف دعم االإ

الوزارة كلمة 

قافي غنى والتزام ع الثَّ التَّنوُّ
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دور الثَّقافة يف التَّنمية امل�ستدامة وحماربة الياأ�س والتطرُّف، ويف تر�سيخ قيم العدالة 

ع الثَّقايف  ع يف بلد كان وال يزال منوذجاً حيّاً للغنى والتَّنوُّ وامل�ساواة واحرتام التَّنوُّ

القدرات يف جمال  بناء  الدوري حول  تقريرها  الع�سور. وقد قّدمت �سورية  عرب 

ر�سد ال�سيا�سات امل�ستندة اإىل النهج الت�ساركي.

طار الت�رشيعي  اأّما قانون الرتاث الثَّقايف الالمادي املزمع اإ�سداره، فهو يكّون االإ

ال�سامن ل�سون الرتاث وا�ستدامته.

�سورية،  يف  الرقمي  والتحّول  لكرتونية  االإ احلكومة  م�رشوع  مع  وان�سجاماً 

بداعية، فباتت  اعتمدت وزارة الثقافة البيئة الرقمية يف ن�رش امل�سامني الثَّقافية واالإ

املتحف  منها  عّدة،  م�رشوعات  واأَطَلقت  رقمية،  بن�سخة  تن�رش  مطبوعاتها  كّل 

متاحفنا  وملقتنيات  الت�سكيلية  عمال  لالأ الرقمي  والتوثيق  احلديث،  للفن  الرقمي 

التقليدية، وو�سع  للفنون واحلرف  الرقمي  بثمن، والتعليم  تقّدر  التي ال  ثرية  االأ

ثرية  ال�سوري الالمادي، ولكل املواقع االأ الثقايف  التعّدد  �سكال  خرائط رقمية الأ

يف �سورية.

امليالد  قبل  ال�سابع  لف  االأ اإىل  بجذوره  ميتد  الذي  تاريخها  �سورية عرب  كانت 

العقد  خالل  عليها  ُفِر�ست  التي  الظاملة  رهابية  االإ واحلرب  للح�سارات.  ملتقى 

َل  وَو�سَ الثَّقايف.  تنّوعها  و�رشب  اجلغرافية،  وحدتها  متزيق  ا�ستهدفت  خري  االأ

مكوناً  لِّف  توؤ التي  الثقافية  اخل�سو�سية  ذات  املحلية  املجتمعات  بحق  ج��راُم  االإ

اأ�سا�سياً يف ن�سيجنا الوطني، حّد التطهرَيين العرقي واملذهبي، لذلك فاإن حر�سنا 

على حماية تنّوعنا الثقايف يوازي حر�سنا على وحدة وطننا اأر�ساً و�سعباً.   

اإنَّ التنّوع الثقايف غنى للهوية الوطنية اجلامعة؛ واحرتامه وحمايته حق وواجب 

واالن�سجام  خ��اء  االإ روح  ومتليه  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  د�ستور  يحرتمه 

التاريخي بني جميع مكونات املجتمع ال�سوري عرب تاريخه العريق.
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1- التقاليد الو�صعية

رخ البريطاني ال�سهير »اإريك هوبزباوم« في  ث عن التقاليد الو�سعية الموؤ تحدَّ

قواعد  تحكمها  التي  الممار�سات  من  مجموعة  وهي  الو�سعية«،  »التقاليد  كتابه 

اأو �سمنياً، وت�سعى  ذات طابع طق�سي اأو رمزي، هذه القواعد تكون مقبولة علناً 

اإلى غر�س قيم ومعايير �سلوكية معينة من خالل التكرار، وهو ما يعني التوا�سل مع 

الما�سي. هذه الممار�سات تحاول تحقيق اال�ستمرارية مع ما�ٍس تاريخي منا�سب.

وي�ستخدم م�سطلح »التقاليد الو�سعية« اأو المو�سوعة للتعبير عن مفهوم وا�سع، ي�سمل 

يمكن  ال  وجيزة  مّدة  اأثناء  في  للوجود  ظهرت  التي  والتقاليد  الو�سعية  التقاليد  من  كاًل 

�ست وجودها ب�سرعة كبيرة. تحديد تاريخها، قد تكون ب�سع �سنوات، لكنها اأ�سَّ

اأداة  تكون  فاإنها  مزدوجة،  التقليدية وظيفة  المجتمعات  في  »العادة«  دي  توؤ

محركة وو�سيلة للتوازن. والعادة في راأي هوبزباوم ال تعوق االبتكار والتغيير في 
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تتعرَّ�س لالنتقاد  العادات والتقاليد  القريب، كانت  الما�سي  مرحلة معينة. وفي 

الو�سعيين  االجتماع  علماء  لكنَّ  االجتماعي،  التخّلف  تجّليات  من  بو�سفها 

�سالة، وال يكترثون  المتوارثة واالأ الثقافة  اأنها جزء من  ياأخذونها على  والجدد 

بحكم القيمة ال�سابق في و�سفها باأنها رجعية اأو �سد التقدم، وكما يرى هاوزباوم 

رخ وناقد مارك�سي عريق، فالعادات والتقاليد ال تعوق التقّدم اأو التغيير  وهو موؤ

مام، كما كنا نعتقد، وكما كان �سابقاً في ع�سَرْي التجاوز والثورات. نحو االأ

2- لم�صة ميدا�ص

وردت  الحماقة،  اإلى  مفهوماً-  –بو�سفها  ت�سير  التي  اليونانية  �ساطير  االأ من 

فيجيا  ميديا�س ملك  وفيديو�س،  التحوالت الأ في كتاب  ميديا�س  الملك  حكاية 

دها بحماقاته، كان يبدد كل ثروة تقع بين  )بالد الزهور( ورث ثروات طائلة وبدَّ

يديه. وفي رمزية المفهوم المتداول في النقد، اإ�سارة اإلى كل َمْن يفرط بما لديه 

من ثقافة اأو تاريخ اأو قوة، وال يح�سن الت�سّرف بما يملك. 

من الحكايات التي تدل على حماقة الملك ميدا�س اأن حدائق عظيمة كانت 

في ق�سر هذا الملك، �ساع فيها مرة العجوز ال�سكير �سيلينو�س، وعثر خدم الق�سر 

على هذا ال�سكير، مخموراً نائماً على عري�سة الورد، فربطوه باإكليل من الورد، 

ب به  �سحاكه. اإال اأن الملك رحَّ وا في راأ�سه الزهور، وحملوه اإلى الملك الإ و�سكُّ

ب�سفته �سيفاً ملكياً، وا�ست�سافه ع�سرة اأيام، ثم ا�سطحبه اإلى باخو�س )اإله الخمر( 

له لميدا�س اإن اأي رغبة يطلبها �ستنفَّذ له في الحال، فما  الذي �سرَّ بعودته، وقال االإ

ل له كل �سيء  ر بالذهب، وطلب من باخو�س اأن يحوِّ كان من الملك اإال اأن فكَّ

اإلى ذهب. وكان له ذلك. وحين عاد اإلى ق�سره و�سرع بتناول تفاحة، لم ي�ستطع 

اأ�سفر، وكاد  معدن  اإلى  �سيء  تحول كل  فقد  والماء،  الطعام  ق�سمها، وكذلك 
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الم�سكين اأن يموت جوعاً وعط�ساً، فاأ�سرع اإلى باخو�س ورجاه اأن يعيد كل �سيء 

اإلى ما كان عليه. طلب منه باخو�س اأْن يذهب اإلى نبع نهر باكتولو�س، ويغت�سل 

ليتخل�س من الهدية القاتلة.

وتوجد حكاية اأخرى عن حماقة ميدا�س، حين اأقحم نف�سه في تحكيم مباراة 

له بان( الريفي الب�سيط. وميدا�س هذا ال يفقه في  له اأبولو( و)االإ مو�سيقية بين )االإ

المو�سيقا �سيئاً. عزف بان على �سبابته الق�سبية، وعزف اأبولو على قيثارته الف�سية، 

ومن �سدة حماقة الملك، حكم لم�سلحة بان، وخالف اأع�ساء اللجنة، دون اأن 

يراعي قوة اأبولو وخطورته، وقد عاقبه هذا باأن غيَّر اأذنيه اإلى اأذني حمار. 

داللية،  اأو  رمزية  طبقات  عدة  فيهما  تتوافر  �سطوريتان،  االأ الحكايتان  هاتان 

الثانية،  النبع، وفي الحكاية  التطهر بماء  الطمع،  الثروة،  منها: الحماقة وتبديد 

جزاء َمْن يقحم نف�سه فيما ال �ساأن له به. وفي ذيول الحكاية عنا�سر اأخرى توحي 

هجائية،  اأو  تهكمية  اإ�سقاطات  دب  االأ نقاد  فيها  وجد  �سطورة،  االأ تفا�سيل  بها 

�سطوري، كما ا�ستخدمها الناقد البريطاني المارك�سي  وا�ستخدمها تيار النقد االأ

كري�ستوفر كودويل في كتابه ال�سهير »درا�سات في ثقافة محت�سرة«، وكان ي�سير 

بهجائية اإلى ثقافة الغرب الميدو�سية التي تقود ال�سفينة بقوة نحو ال�سخور، وهذا 

العلمي،  ال�سعيد  اكت�ساف، على  اأن كلَّ  راأى كودويل  الكونيتين.  الحربين  بين 

دِّي اإلى خيبة اأمل جديدة. هذا من جانب الغرب. اأما من جانبنا نحن العرب،  يوؤ

فيبدو لي اأننا لم ن�سلم من لم�سة ميدا�س في كثير من جوانب حياتنا، فمن الناحية 

الثقافية، تخيَّل ق�سم كبير منا اأن الما�سي كله من ذهب! وق�سم اآخر راأى اأن كل 

�سيء قادم من وراء البحار هو المعدن الذهبي، وتبدد كل �سيء بين يدي االثنين، 

الطويل، ونحن  اإلى االحتراب  اأ�سالة وال معا�سرة، وانتهينا  نقب�س ال على  ولم 

بحاجة اليوم اإلى التطّهر بماء العقل.
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ة يَّ 3- �صوء النِّ

االنفعاالت«،  »نظرية  كتابه  في  �سارتر  بول  جان  ا�ستخدمه  المفهوم  هذا 

وكان بمنزلة االنزياح عن المعنى ال�سائع، وقد اأثار جداًل في وقته، واليوم قلَّما 

م �سارتر ل�سرح هذا المفهوم الملتب�س  ي�ستخدم، بعد انح�سار وجودية �سارتر. قدَّ

ث فيه عن المراأة التي ت�سرب موعداً مع  مثااًل، ربما زاد المفهوم غمو�ساً، يتحدَّ

رجل، وتدعه يلم�س يدها... اإلى اآخر الحكاية. واأعتقُد اأنَّ �سارتر في هذا المثل 

مه ل�سرح مق�سده من �سوء النية، قد وقع في مطب �سوء النية! اإذ اأراد اأْن  الذي قدَّ

اأراد التحّدث عنه، ف�سيّق  ا  م مثااًل �سحاًل، بعيداً عمَّ يتحدث عن المثقفين، فقدَّ

على نف�سه ولم يكن مقنعاً.

ال بد اأنَّ خّطاً فا�ساًل يف�سل بين الكذب العادي ال�سائع، و�سوء النية ال�سارتري، 

النية  �سوء  اأن  يرى  الذي  اأحمد حيدر  الراحل  ال�سوري  المفكر  ذلك  اإلى  اأ�سار 

ية الواقع على غير ما هو عليه، ويقومان  والكذب يقفان على اأر�سية واحدة، هي روؤ

خرين،  لالآ يقّدمها  منها،  بداًل  عنها،  زائفة  الحقيقة، واختراع �سورة  اإنكار  على 

الحقيقة والزيف، في  الخادع والمخدوع،  ثنائية  اأمام  الكذب نكون  فنحن في 

نكار عن نف�سه! فال�سورة الزائفة  حين اأن �سيِّئ النية، ينكر الحقيقة وينكر هذا االإ

النية يقوم على تزوير  اإن �سوء  التي حجبها عن نف�سه.  الحقيقة  لديه تحل محل 

اإليها  يلجاأ  التوتر،  انعدام  في  الرغبة  اأو  االنفعالية  للرغبة  منا�سباً  الواقع، وجعله 

�ساحبها كي يتخلَّ�س من الحقيقة المناق�سة للرغبة، اأو التنّكر لها، اأو تجاهلها، 

في  النية يكثر جداً  النوع من �سوء  تن�سجم مع رغباته. وهذا  اأو قراءتها بطريقة 

الميديا الجديدة التي تنتجها عالقات القوة بمهارة وتوّظف لها مفكرين وخبراء 

كاذيب ويلقونها لال�ستهالك والترويج والدعاية والعدوان! يخترعون االأ

❁    ❁    ❁
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دبي �إلى �لحقول �لمعرفية، وال�سيما علم �لنف�س، قد �أ�سهم في 
�أظن �أنَّ �متد�د يد �لنقد �الأ

تط���ّور مناهج���ه و�ت�س���اع مجاالته وتو�زن �أحكامه �إلى حد كبير، و�إن كن���ت فيما م�سى قد دّونُت 

دبي���ة �لتي متحت من معين علم �لنف�س  بع����س �لمالحظ���ات �لنقدية على بع�س �لدر��سات �الأ

�لتحليل���ي، مث���ل در��س���ة خري�ستو نجم عن نز�ر قبان���ي، ودر��سة �لعقاد عن �أب���ي نو��س وغيرهم، 

حين وجدت باأن هوؤالء �عتمدو� على نتائج علم �لنف�س �عتمادً� ي�سي باأن �لنتاج �ل�سعري �لذي 

د�نة �لتي تثبت �لجان���ب �لم�َ�َر�سي  در�س���وه ف���ي �سوء تلك �لنتائ���ج ��ستحال �سورة من �س���ور �الإ

ل�سنة في تلك �لنتاج���ات، وبذلك ذهلو�  قالم وفلت���ات �الأ �سحابه���ا، له���ذ� رك���زو� على زاّلت �الأ الأ

دب  �ساءة باالأ دبية و�هتمو� بتحلي���ل نف�سيات �أ�سحابه���ا، ومن هنا �ألحق���و� �الإ ع���ن �لظاه���رة �الأ

دب بو�سفه م�سدرً� معرفيًا  دباء، مع �أن عالمًا نف�سيًا مثل كارل يونغ قد �أ�سار �إلى �أهمية �الأ
و�الأ

د من خاللها �أ�سلوبين:  م على ماأ�ساة فاو�ست حدَّ لعلم �لنف�سي �لتحليلي �أو �لعالجي، فحين تكلَّ

خ���ر روؤي���وي، فال�سيكولوج���ي »يتعامل مع �لم���و�د �لم�ستفادة من مجال  ول �سيكولوج���ي و�الآ �الأ

ن�ساني، فكل  �لو�عي���ة �لب�سرية... مثل �ل�سدمات �لعاطفية ومعان���اة �لهوى، و�أزمات �ل�سمير �الإ

ن�سان �لو�عية، وحيات���ه �ل�سعورية على وجه �لخ�سو�س،  ه���ذه �لمو�د ت�سهم في تكوي���ن حياة �الإ

و�ل�ساعر يتمثل هذه �لمادة نف�سيًا، فيرتفع من م�ستوى �لعامية �إلى م�ستوى �لتجربة �ل�سعرية، 

 ،
)1(
���ر عنه���ا بطريقة تجب���ر �لقارئ عل���ى �لو�سول �إلى نفاذ ب�سي���رة ب�سرية �أو�س���ح و�أعمق« ويعبَّ

د. �أحمد علي محمد

والبحوث الدرا�سات 

ال�صور الأدبية ونظرية الأمناط الأولية لدى يونغ
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ولية لدى يونغ نماط الأ دبية ونظرية الأ ال�صور الأ

فادة من  �سلـــوب الروؤيوي فتمثل في نتاج غوته وهرما�س ودانتـــي وغيرهم، واإخال اأن الإ واأمـــا الأ

منجزات علم النف�س ل تقت�سر على الجوانب ال�سخ�سية فح�سب، بل يمكن اأن ت�سمل الجوانب 

دبية، اإذ لم يجز ذلك  الفكريـــة التـــي لتزال في نهاية الغمو�س، مثل مبحث تطور ال�ســـورة الأ

المبحـــث الجانـــب الو�سفـــي، فـــي اإ�ســـارة وا�سحة اأن ذلـــك المبحـــث اأم�سى عقيمًا لـــم ي�ستطع 

ن ل نملك اإجابات وا�سحة  دبية، واإلى الآ الباحث اأن يتتبع م�سار التطور في مجال ال�سورة الأ

خر، وقد  دبية، وعدم تطور بع�سها الآ �سبـــاب الكامنة وراء تطور بع�س ال�ســـور الأ اإزاء معرفـــة الأ

ها �سيء من التطور، �سموه محاكاة  ْهنـــا المتقّدمون على اأن ثمـــة �سورًا في ال�سعر العربي م�سَّ نبَّ

ها  وتقليـــدًا تـــارة، وتوليدًا تـــارة اأخرى، وبالمقابل اأ�ساروا اإلى جملة مـــن الت�ساوير التي لم يم�سَّ

التطور، ولم تتنا�سل في نتاج المتاأخرين فاأطلقوا عليها ا�سم ال�سور العقيمة، وبع�سها م�سهور 

دبية في �سوء نظرية  آثر هذا البحث ا�ستعرا�س م�ساألة تطور ال�سورة الأ لدى النقاد، ومن هنا ا

�سباب التي اأف�ست اإلى تطور  نماط لدى العالم ال�سوي�سري كارل يونغ بغية اإيجاد تف�سير للأ الأ

خر، من خلل مقاربـــة نقدية تطلق �سوؤاًل فحواه: هل  دبية، وعقم بع�سها الآ بع�ـــس ال�ســـور الأ

نماط  دبية العقيمة نمطًا اأوليًا، والمتنا�سلة نمطًا ثانويًا طبقًا لنظرية الأ يمكن عدَّ ال�سورة الأ

ولية والثانوية لدى كارل يونغ؟  ال�سخ�سية الأ

دبية، وظهر اختالف وا�سع في م�سمياتها ووظائفها  دب في ت�سنيف ال�سور الأ حار دار�سو الأ

وطبائعه������ا، ول������م يّتفق اثنان - في حدود معرفتي- اإزاء ماهيته������ا، فهنالك من ا�ستعمل م�سّمى 

ال�س������ورة ال�سعرية، وهنالك من �سماها ال�سورة الفنية، وك������ذا هنالك م�سّمى لل�سورة البالغية 

دبية، من دون تحديد فوارق مو�سوعية بين تلك الم�سّميات، كما برز خالف  وم�سّمى لل�سورة الأ

ح�سا�س؟ أو تنقل الإ دبية تخت�س بنقل المعنى ا اإزاء وظائفها، فهل ال�سورة الأ

وم������ع كث������رة الدرا�سات التي ظهرت حديثاً ع������ن ال�سورة، فقد تعاظم������ت م�سكلة التحديد، 

وتعاظمت من ثم م�سكل������ة الغمو�س، فما ال�سورة ال�سعرية وما وظيفتها، وما ال�سورة البالغية 

دبية؟ وما ال�سورة الأ

أنها �سكل ح�سي للتعبير عن المعنى، وهي  �سارة اإلى ا ولتحدي������د طبيعة ال�سورة ل بدَّ من الإ

ف باأنه القدرة عل������ى خلق ال�سور، وهو منوط بالتخيُّل  �سل من فعل الخيال، الذي يعرَّ ف������ي الأ

الذي هو التعبير بال�سور، وبالتخييل وهو الر�سيد المعنوي والعاطفي الذي تخلِّفه ال�سور في 

نف�س المتلقي، وال�سورة ترتبط بالعاطفة ارتباطاً ع�سوياً، لهذا ل تنقل ال�سور معاٍن فح�سب، 
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حا�سي�س الفطرية، واأما الم�سّميات التي علقت بها  ب������ل تنقل العواطف والم�ساعر الغام�سة والأ

فكثيرة متنوعة، كما اأن الفوارق بينها تو�سك اأن تكون مو�سوعية، فال�سوت المفرد يمثل �سورة 

أي�ساً،  �سمعي������ة، كاأن ت�سمع طرقاً على الباب فتتخّيل �سخ�ساً يودُّ الدخول، والكلمة تمثل �سورة ا

ف������اإذا �سمعت كلمة �سجرة تخيلت على الفور �سجرة ل تعينه������ا الكلمة تعييناً كاماًل، كاأن تتخيل 

آلية من  نها ت�ستحيل ا أو زيتون، وهذه �سور ب�سيطة ل ي�سعر بها ال�سامع لأ أو تف������اح ا �سج������رة نخل ا

ديب في  داة اللغوية التي ينتجها خيال الأ دبية فهي الأ آليات التوا�سل الب�سري، واأما ال�سورة الأ ا

�سعره ونثره، وت�سيق ه������ذه الت�سمية لتقت�سر على ال�سعر فت�سمى ال�سورة ال�سعرية، اأما ال�سور 

أنتجته������ا البالغة من بيان وبديع، وقد ينتابه������ا �سيء من ال�سيق  البالغي������ة فه������ي ال�سور التي ا

فت�سم������ى بيانية مثل ال�ستع������ارة والت�سبيه والكناية، وقد ت�سمى بديعي������ة مثل الطباق والمقابلة 

دبية عامة من  وغيرهم������ا، واأما ال�سورة الفنية فت�سم������ل ال�سعر والنثر، وهي تتفق مع ال�سور الأ

حي������ث �سلتها بالخيال الذي يولده������ا والتخيل الذي يوجهها، لكنه������ا تخالفها في الوظيفة اأي 

أدبية، ولي�ست  نها ت�ستهدف التاأثير ف������ي المتلقي، وعليه كل �سورة فنية هي �سورة ا التخيي������ل، لأ

أدبية هي �سورة فنية. كل �سورة ا

نماط لدى يونغ حول تحليل ال�سخ�سية، اإذ ماز نمطين في �سلوكاتها،  ترتك������ز نظرية الأ

أولية، ل نقبل تطورها، ولي�س ذلك فح�سب، بل اإن التطور  أو ا مثل اأن تكون هنالك اأنماط بدائية ا

م التي تمثل نمطاً بدائياً، اإذ ثبتت  لها �سورة منذ بدء الخليقة، تظهر  يف�سده������ا، مثل �سورة الأ

أماً نبذت �سغارها، هل يُقبل منها ذلك  م������ن خاللها متفانية في رعاية اأطفالها، فماذا ل������و اأن ا

ال�سلوك على ال�سعيد الجتماعي والأخالقي؟

م، نقول: اإنه �ساذ ومكروه ول يت�سق مع ال�سلوك العتيادي  اإذا برز مثل هذا ال�سلوك من الأ

م، ولي�س ذلك فح�سب، بل ن������راه �سلوكاً  عدوانياً ي�ستنكره المجتمع، لذا  أو النمط������ي ل�سورة الأ ا

م، ونعر�س عن اأي �سلوك يخالف ال�سورة  نحر�������س كل الحر�س على قبول ال�سورة النمطية لالأ

م نمط اأولي ل يتغير ول يتطور. الماألوفة، اإذن �سورة الأ

أ�سا�سها التطور  نماط التي يُقا�س على ا نماط الثانوية، وهي الأ وثمة اأنماط ي�سميها يونغ بالأ

نماط الثانوية، �سورة المعلم مثاًل،  أو الأ الجتماعي، ونحن نحب اأن يم�سَّ التطور جميع ال�سور ا

أثَّر فيه، فاأخذ يقلِّده في عمل������ه، يتمثَّل حركاته وكلماته  فال������ذي يمتهن التعليم يقل������د نموذجاً ا

ويعم������ل كما كان يعم������ل، ولكنه مع هذا يحاول اأن يطور اأدواته، فاإذا به يفيد من و�سائل جديدة 
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أنهم  أ�ساتذة - مع ا في عمله مثل ا�ستعمال الحا�سوب وال�سبورة ال�سوئية وغيرها في عمله، وكان ا

دوات، وهذا تطور ي�ساير الحال التقنية الحديثة،  كان������وا مو�سع احتذاء- ل ي�ستعملون تل������ك الأ

نه نمط ثانوي قابل للتطور. نتقبله ون�سجعه، لأ

بت في قرارة الجن�س الب�سري،  نها اأنماط بدائية تر�سَّ ولية؛ لأ نماط الأ اإذن، التطور ل يم�س الأ

ر في المواقف المعا�سرة طبقاً ل�سورتها التي حدثت في الما�سي ال�سحيق، وهي من ثم  تتك������رَّ

ولى، تكّون م������ا يعرف بال�سمير الجمعي، وتظهر منها  ح�سيل������ة خبرات الجماعات الب�سرية الأ

أة والرجل وال�سيطان  ر�س والبط������ل والطفل والمرا م والأ ف������ي ال�سلوك �سور �ستى مثل �سورة الأ

والحكيم وال�سيخ، وتتخذ �سوراً رمزية تعرف بالقناع والظل والرمز وما اإلى ذلك، فالقناع لدى 

يونغ هو ال�سكل الذي يحب اأن يظهر فيه ال�سخ�س اأمام الجماعة الب�سرية، والظل هو الغرائز 

المكبوت������ة والدوافع ال�سهواني������ة التي يحاول المرء اإخفاءها عن مجتمع������ه، اأي اإن الظل يعدل 

)اله������و( لدى فرويد الذي يمثل �سلوكاً �سلبياً، اأما الذات لدى يونغ فتمثل ذروة الوجود النف�سي، 

ل يبلغه������ا المرء اإل بعد نم������و مقدراته النف�سية نمواً تكتمل به الذات لتم�سي مركز ال�سخ�سية، 

نا اإلى الذات، ول تتمكن الذات من ال�سيطرة على الحياة 
عندئذ ينتقل مركز ال�سخ�سية من الأ

.
)2(

ن�سان ذروة الف�سيلة النف�سية للفرد اإل اإذ بلغ الإ

نماط، لر�س������د التطور الفني الذي  دبية اإذن عل������ى محمل نظرية الأ
قد تُحم������ل ال�سور الأ

ن الفن محكوم بالمحاكاة، بيد اأن وقوع �سور منه خارج اإطار المحاكاة ي�سي باأن  اأ�سابها، ذلك لأ

نماط التي تكلِّم عليها كارل يونغ، مع وجود فارق تمثِّل في الجهة  تلك ال�سور اأنماط ك�سائر الأ

ها بال�سخ�سية الب�سرية، من دون غيرها، بيد اأن  نفة، حين خ�سَّ التي تناولها يونغ في نظريته الآ

نا والذات،  ق بين الأ دب ف������ي حقيقته تعبير عن الذات، بح�سب تو�سيف يونغ نف�سه، حين فرَّ الأ

ز التعبير عن  نا ل تجوِّ فزع������م اأن الذات تعبير عن كمال الحياة النف�سية للب�سر، في حين اأن الأ

بداع  نا، اإذ الإ
الغرائز، وطبقاً لذلك الت�سور يجد الباحث اأن الفن اأقرب اإلى الذات منه اإلى الأ

�سلوب الفني �سلوك  �سمو واكتمال، فمن هنا جاز عدُّ و�سائله �سوراً نمطية، �سبيهة بال�سلوك، فالأ

ن�سان عن �سخ�سيته.  ونهج يتبعه الفنان في التعبير عن ذاته، مثل ال�سلوك الذي يعّبر به الإ

نماط وال�سور الفني������ة، وهو اإ�سرار كثير  وهنال������ك مجال اآخر يلتقي فيه ال������كالم على الأ

أنماطاً، اأي من حيث تكرارها ومحاكاتها �سياقات �سابقة،  دب على عّد ال�سور ا م������ن دار�سي الأ

دبية طبق������اً لهذا الت�سور نف�س������ه، كاأن تكون هنالك �سور  وعلي������ه يمك������ن النظر اإلى ال�سور الأ
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ولية  نماط الثانوية، فم������ن اأمثلة ال�سور النمطية الأ أ�سبهت الأ ولية، و�سور ا نماط الأ ت�سب������ه الأ

الت�سبيه������ات العقم، ومن اأمثلة ال�سور النمطي������ة الثانوية الت�سبيهات التي كانت مو�سع احتذاء 

وائل، فا�ستاأثرت  المتاأخرين من �سعراء العربية خا�سة، وهي ت�سبيهات اهتدى اإليها ال�سعراء الأ

باهتمام المتاأخرين، فا�ستلهموا منها ومتحوا من معينها، مما ي�سير اإلى ا�ستن�ساخها وتوالدها 

ث قائاًل: »لم  أنه حدَّ �سفهاني عن ب�سار بن برد  ا ثنا الأ ف������ي نتاج �سعراء ل ح�سر لهم، وقد حدَّ

اأزل منذ اأن �سمعت قول امرئ القي�س في ت�سبيه �سيئين ب�سيئين اإذ يقول:

ُف الباليكـــــاأّن قـــلـــوَب الــطــيــِر رطـــبـــًا ويــابــ�ــصــًا اُب والَح�صَ لدى َوكرها الَعنَّ

أُعِمل نف�سي في ت�سبيه �سيئين ب�سيئين في بيت واحد، فقلت: ا

ـــقـــِع فــــــوَق روؤو�ـــصـــنـــا ـــّن ـــيـــافـــنـــا لـــيـــٌل تــــهــــاوى كــواكــبــهكـــــــاأّن مــــثــــاَر ال واأ�ـــص

ثم اأخذه من�سور النمري فقال:

�ــصــمــ�ــٌص ول قمٌر الــنــقــع ل  مــن  ــرُع«)3(.لــيــٌل  الــ�ــصّ والــمــذروبــة  جبينك  اإل 

دبية ف������ي نتاج ال�سعراء،  وال�ساه������د هن������ا �سديد الو�سوح في دللته عل������ى تنا�سل ال�سور الأ

والطري������ف اأن ب�سار ب������ن برد يقّر بمحاكاته نم������وذج امرئ القي�س ويعم������ل قريحته على تقليد 

ت�سبيهات������ه، ثم ينتقل بالت�سبيه اإلى من�سور النمري، ومن المحتمل اأن هنالك �سعراء كثر ا�ستاأثر 

ن  ذل������ك الت�سبيه باهتمامه������م فقلّدوه  و�سققوا فيه وولدوا منه معان������ي ل تنح�سر، وكل ذلك لأ

أ�سبه نمطاً ثانوياً اأمكن تقليده وتطويره، والم�سافة  �سل - اأعني بيت امرئ القي�س- ا الت�سبيه الأ

ول  التي قطعها في م�سيرة الفن ال�سعري لدى العرب، ما بين ظهور امرئ القي�س في الطور الأ

م������ن الجاهلية، وظهور ب�سار بن ب������رد في القرن الثاني الهجري، ت�سي بم�سافة قطعتها ال�سورة 

أ�سلوبها،  ن ب�ساراً لم يكرر �س������ورة �سابقه امرئ القي�س، واإنم������ا ا�ستعار ا ف������ي تطوره������ا الفني، لأ

�سل، وحتى من�سور النمري الذي قلّد  م�سّمناً اإياها معاني جديدة ل تنطوي عليها ال�سورة الأ

�سورة ب�سار بن برد لم يكررها تكراراً جامداً بل ا�ستوحى منها معنى اإ�سافياً، وعلى هذا النحو 

دباء، ويمكن اأن  اأ�سحى هنالك م�سار تطوري لل�سور الفنية البديعة التي كانت محور اهتمام الأ

ن  دبية خا�سة، ذلك لأ يقف الباحث على �سال�سل ت�سويرية كثيرة اهتمت بها كتب ال�سرقات الأ

لها جانباً تطورياً فيما اأح�سب.

نها �س������ور بديعة لم ي�ستطع  تح������وز الت�سبيهات العقم ف������ي ال�سعر العربي اأهمي������ة بالغة، لأ

أولية  أنماطاً ا أ�سبهت ا أو تقليدها، فظلت فريدة ع�سيَّة على المحاكاة، لذا ا الالحقون مقارعتها ا
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أنماطاً في غاية التفرد، ا�ستحالت بعامل التقادم �سواهد  غير قابلة للتطور، وتعدُّ تلك النماذج ا

أو يف�سدها التحوير، وهي من ثم �سواهد دالة على عبقرية اأ�سحابها،  بذاتها لم يم�سها التغير ا

الذي������ن عرفوا بها، وا�ستهرت بو�سفها عقيمة لم تتنا�س������ل في نتاج الالحقين، وقد قيل �سّميت 

. فمن اأقدم الت�سبيهات 
)4(

عقيمة ت�سبيهاً بالريح العقيمة وهي التي ل تلقح �سجراً ول تنتج ثمراً

دباء قول امرئ القي�س: العقم التي ذكرها الأ

ــُه مــتــغــّيــِبفــــظــــّل لـــنـــا يــــــــوٌم لـــــذيـــــٌذ ونـــعـــمـــٌة َفـــُقـــْل فـــي َمــقــيــٍل نــحــ�ــصُ

واأرحـــلـــنـــا الـــجـــزُع الــــذي لـــم يــثــّقــِبكــــاأنَّ عــيــوَن الــوحــ�ــص حـــوَل خبائنا

ـــنـــا ـــواٍء ُمــ�ــصــّهــِبَنـــُمـــ�ـــصُّ بـــــاأعـــــراِف الـــجـــيـــاد اأكـــفَّ اإذا نــحــن قــمــنــا عــن �ـــصِ

مـــتـــعـــّنـــٍت بـــــال  حــــنــــا  ــــروَّ ت اأْن  ِباإلــــــــى  عــلــيــه كــ�ــصــيــد الــــردهــــة الــــمــــتــــاأوِّ

أنعم به عليك، وقوله:  أبو عبيدة البكري: »النعمة: التنعم، والنعمة: اليد، وما ا ق������ال ا

ر،  م واأخَّ أراد في مقي������ل متغيب نح�سه، فقدَّ وق������ل في مقي������ل: تعجب مما هم فيه من النعمة، وا

والظب������اء والبقر عيونها �سود في حال الحياة، فاإذا ماتت بدا بيا�سها، فلذلك �سبَّهها  »ببيا�س 

و�س������واد بعدما موتت، وهذا م������ن الت�سبيهات العقم التي لم ي�سبقه اأحد اإليها، ول تعاطاها اأحد 

. وللنابغة ت�سبيه عقيم وهو قوله:
)5(

بعده«

المرانِبتــراهــنَّ خــلــَف الــقــوم ُخــــزرًا عيوُنها ثياِب  في  ال�صيوِخ  جلو�َص 

ي�س������ف هنا الن�سور التي تتبع الجي�س، تنتظر القتلى لتقع عليهم، والمرانب ثياب �سود �سبَّه 

ألوان الن�سور بها، وكذا طرفة بن العبد ترك ت�سبيها عقيماً تمثَّل في قوله ي�سف ال�سفينة: ا

ــقُّ َحـــَبـــاَب الـــمـــاِء حــيــزوُمــهــا بها ــ�ــصُ كــمــا قــ�ــصــم الـــتـــرَب الــمــفــايــُل بــالــيــِدَي

يري������د اأن حيزومها ي�سق بها الماء، يعني �سدر ال�سفين������ة، فيق�سمه كق�سمة المفايل الترب، 

عراب، ومن الت�سبيهات العق������م الم�سهورة قول عنترة  والمفاي������ل الذي يلعب لعبة ال�سبي������ان الأ

العب�سي في و�سف الذباب:

ــــــــِردًا  كــفــعــِل الـــ�ـــصـــارِب الــُمــتــرّنــِموخــــال الــــذبــــاُب بــهــا فــلــيــ�ــص بـــبـــارٍح َغ

جـــذِمَهـــــِزجـــــًا يـــ�ـــصـــنُّ  ذراَعــــــــــُه  بــــذراِعــــِه قـــدَح الــُمــِكــبِّ على الــزنــاِد الأ

يقول: خال الذباب بهذه الرو�سة، فال زال يرّجع �سوته بالغناء ك�سارب الخمر، ومعنى يحك 

، وهو المقطوع اليد، �سبه الذباب  جذم �سفة المِكبِّ خرى، والأ ذراعه بذراعه يمر اإحداهما بالأ
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خرى باأجذم يقدح ناراً بذراعه، وهذا من عجيب الت�سبيه، ويقال لم  اإذا �َسنَّ اإحدى ذراعيه بالأ

.
)6(

يقل مثله اأحد، ولم ي�سبق اإليه اأحد

أنه من الت�سبيهات  دب ا وقال ال�سف������دي: »واأما قول عنترة في الذباب، فقد زعم م�سايخ الأ

:
)7(

العقم، وقد اأخذه ابن الرومي فقال

ــِه الــرو�ــص ريــعــان ظــلِّ ــعــاواأذكــــى ن�صيم  وغـــّنـــى مــغــنــي الــطــيــر فــيــه فــرجَّ

ــــــذبــــــاب خـــاللـــه ـــــعـــــيُّ ال عاوغــــــــــّرد رب كما حثحث الندمان �صنجًا م�صرَّ

ــــذبــــاب هــنــاكــُم ـــــُن ال ـــــي عافـــكـــانـــت اأران ــدوات الــطــيــر �ــصــربــًا موقِّ عــلــى �ــص

ومن ت�سبيهات المتقدمين المو�سوفة بالعقم قول م�سر�س بن ربعي ي�سف نعامة:

ــهــا ــصُ ـــاجـــِع راأ� �ـــص مـــثـــُل الــــــِمــــــَدقِّ واأنــــُفــــهــــا كــالــمــبــرِد�ـــصـــفـــراُء عـــاريـــُة الأ

�سيم: وقول مطير بن الأ

ـــــبـــــاُه خــــيــــالِنتـــظـــلُّ فـــيـــه بــــنــــاُت الــــمــــاء طــافــيــًة كــــــــــاأنَّ اأعــــيــــَنــــهــــا اأ�ـــــص

�سالمين العقيمة قول النابغة الجعدي: ومن ت�سبيهات الإ

ـــّرج بــالــّدمكــلــيــب لــعــمــري كـــان اأعـــظـــَم نــا�ــصــرًا واأيـــ�ـــصـــَر جـــرمـــًا مــنــك �ـــصُ

فــا�ــصــتــقــلَّ بطعنٍة نــــاٍب  �ـــصـــرَع  الم�صّهِمرمـــى  الــيــمــانــي  الـــُبـــرِد  كحا�صيِة 

وقول الحطيئة في الناقة:

ــمــْت اإذا مـــا تــبــغَّ ِد)8(تـــرى بــيــن لــحــيــيــهــا  الــمــمــدَّ العنكبوت  كبيت  ُلــغــامــًا 

وقول ال�سماخ في القو�س:

ــمــْت تــرنَّ ـــرامـــوَن عــنــهــا  ال اأنــبــ�ــصَ  ــــَم ثــكــلــى اأوجـــعـــْتـــهـــا الــجــنــائــُزاإذا  تــــرنُّ

ندل�س فحفل �سعرهم بالت�سبيهات العقم مثل قول اأبي الح�سن الم�سحفي: ا �سعراء الأ مَّ
أ ا

ـــّريـــِقوكــــــــاأنَّ دائــــــــرَة الـــحـــديـــقـــِة عــنــدمــا جـــــاَد الـــغـــمـــاُم لــهــا بـــر�ـــصـــِف ال

فــــيــــه كـــــــواكـــــــُب جـــــوهـــــر وعـــقـــيـــِقفـــلـــٌك مـــن الـــيـــاقـــوت يــ�ــصــطــُع نـــــوُرُه

وقول ابن القر�سية:

ــــمــــدُّ ظـــالُلـــه الـــكـــواكـــُبكــــــــاأّن الــــثــــرى �ـــصـــتـــٌر ُت راحــــهــــنَّ  راٍح  �ــــصِ  بــــاأكــــوؤ

معا�صمًا الــَحــيــاِء  فــرِط  مــن  بــاأكــمــامــهــنَّ الــُخــ�ــصــر عــّمــن يــراقــُبي�صترَن 
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ندل�سي: وقول ابن هانئ الأ

ِر �صْ وبنت اأيك كال�صباب النَّ

ِر كاأّنها بين الغ�صون الُخ�صْ

َجَناُن باٍز اأو َجنان �صقِر

قد خّلفته لقوٌة بَوْكِر

كاأّنما مّجت دمًا من نحِر

قيت بجدول من خمِر اأو �صُ

اأو نبتْت بجدول من جمِر

لو كّف عنها الّدهُر �صرَف الّدهِر

جاءت بمثل النهد فوق ال�صدِر

ثات الُحمِر تفترُّ عن مثل اللِّ

في مثل طعم الو�صل بعد الهجِر

وقول ابن �سعد الخير في و�سف رمانة م�سقوقة:

ـــوِن بـــــــــخـــــــــدٍر تــــــــــروقــــــــــَك اأفــــــــنــــــــاُنــــــــُهو�ــــصــــاكــــنــــٍة مـــــن ظــــــــالِل الـــغـــ�ـــص

ـــا ـــّم ـــــجـــــو تــــــدمــــــُع اأجــــــفــــــاُنــــــُهتــــ�ــــصــــاحــــك اأتــــــرابــــــهــــــا فــــيــــه ل غــــــــدا ال

ـــــيـــــث فــــــــــــاُه وقـــــد ـــــُهكـــــمـــــا فـــــغـــــر الـــــل ـــــنـــــاُن ِم اأ�ـــــص ُج  بـــــــــالـــــــــدَّ ــــــــرَّ ــــــــ�ــــــــصَ َت

وقول ابن خروف القي�سي في �سندي:

ــهــى الــمــحــا�ــصــن عــنــد خــلــع ثــيــاِبــِهومــــنــــّوِع الـــحـــركـــاِت يــلــعــب بــالــنُّ لب�ص 

ٌد كـــالـــغـــ�ـــصـــن عـــنـــد كــثــيــبــِه مـــتـــالعـــٌب كــالــظــبــي عــنــد كــنــا�ــصــِهمــــــتــــــاأوِّ

مـــدبـــرًا اأو  مـــقـــبـــاًل  يــلــعــب  ــاء بــنــا�ــصــِهبــالــعــقــل  كــالــدهــر يــلــعــب كــيــف �ــص

ــــــُه ـــمَّ ذبـــــاَبـــــُه لــريــا�ــصــِهويــــ�ــــصــــمُّ لـــلـــقـــدمـــيـــن مـــنـــه راأ�ــــــصَ ــيــف �ـــص كــالــ�ــص

أنهم �سغلوا  ������ا ال�سع������راء العبا�سيون فق������د ندرت ت�ساويرهم العق������م، وقد يكون ال�سب������ب ا مَّ
أ ا

أنهم انكّبوا  بالتولي������د، مما ي������دل على عنايتهم بالجانب التطوري في مج������ال الت�سوير، بمعنى ا

�سافة اإليها وت�سمينها ما ا�ستجدَّ في وعيهم، اأي اإنهم  عل������ى الت�ساوير الموروثة لتو�سيعه������ا والإ

�سارة اإلى �سنيع ب�سار بن برد وابن  اهتموا بالجانب التطوري في مجال الت�سوير، كما �سبقت الإ



الـعــدد 691 ني�سان  2021 20

ولية لدى يونغ نماط الأ دبية ونظرية الأ ال�صور الأ

أبو  أ�سهم ا الرومي، من اأجل ذل������ك كثرت الكتب التي تتبَّعت �سرقات ال�سعراء المحدثين وعلى را

تمام والمتنبي من بعده.

نماط  التي جاء به������ا يونغ تر�سد تطور ال�سلوك، من حيث  وبع������ُد، فال �سك اأن نظرية الأ

م������ا يحر�س المجتمع على تثبيت جوانب من ذلك ال�سلوك، وتغيير ما يتوجب تغيره منه، بما 

يواف������ق تطور المجتمع نف�سه، وهذا الت�سنيف يم�س الفنون التي تعّبر عن الذات التي يرغب 

آنفاً اأن الف������ن �سيغة من �سيغ التعبير  أ�سرنا ا قب������ال عليها، وكما ا المجتم������ع في ت�سجيعها والإ

ر الحياة النف�سية للمجتمع ف������ي نزوعه اإلى الف�سيلة  مر ي�س������وِّ نه في اآخر الأ ع������ن الذات، لأ

والكمال.

ديب للتعبير عن ذاته، فاإنه يخ�سع  دبية بالفعل �سلوكاً فنياً ينتهجه الأ واإذا كان������ت ال�سور الأ

للنظري������ة ال�سخ�سي������ة التي تميز اأنماط التطور فيها، بيد اأن ال�س������وؤال الجوهري الذي اأطلقناه 

دبية وعدم تطور  ف������ي م�ستهل هذا البحث قائماً، وفحواه ما ال�سر في تط������ور بع�س ال�سور الأ

خر؟ بع�سها الآ

اإن مجمل ال�س������ور التي عر�سناها فيما �سبق تمتاز بجمالها، اإذ حازت �سفات التفرد، بيد 

دباء الالحقين تقليده������ا، ول نعني بالتقليد  أتيح لالأ اأن تنا�سله������ا كان مح�سوراً بال�س������ور التي ا

هن������ا تكرار تلك ال�سور نف�سها، بل نق�سد اإعادة اإنتاجها تركيبياً ودللياً، وهو مبحث وا�سع في 

ولى، وقد تنبَّه ابن ر�سيق القيرواني  ها اإلى اأ�سولها الأ النق������د العربي عرف بتتبُّع ال�سرقات وردِّ

أن������ه ل يقدر اأن يدعي �ساعر ال�سالمة  دبية حين ذكر ا اإل������ى فك������رة مهمة في مجال ال�سرقات الأ

أَُخر فا�سحة ل تخفى  أ�سياء غام�سة اإل عن الب�سير الحاذق بال�سناعة، وا من ال�سرقة، »وفيها ا

على الجاهل، واتكال ال�ساعر على ال�سرقة بالدة وعجز، وتركه كل معنى �ُسبق اإليه جهل، ولكن 

.
)9(

المختار عندي اأو�سط الحالت«

اأي اإن مقارعة نماذج ال�سابقين في ال�سعر �سرورة، يقت�سيها ات�سال ما�سي الفن بحا�سره، 

أو ين�سرف عنه ان�سرافاً تاماً،  من دون اأن يتكئ المتاأخر على نتاج متقدميه اتكاء كاماًل، ا

بل ينظر في معانيهم وياأخذ ما ينا�سب قريحته ويالئم طباعه ويتَّ�سق وتجربته ب�سورة اأدنى اإلى 

أ�ساليب تاأديتها جميعاً ذات  أ�سار ابن ر�سيق، ولم تكن المعاني ال�سعرية وا العتدال والتو�سط كما ا

خذين، فاأ�سحت على حد تعبير  طبيع������ة تداولية، فكانت ع�سية على التقليد، غير مي�سورة لالآ

أ�سرار جمالها، وبقيت مح�سورة في  القدماء عقيمة لم تتنا�سل، مع احتفاظها بكامل بريقها، وا
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نت������اج اأ�سحابها، اإذ تفردوا فيها فكانت عالمة تخ�سهم من دون غيرهم، وبذلك انتفت ال�سفة 

نماط البدائية التي ل نريد لها اأن تتطور، كي تبقى اأمارات  التداولية فيها، فاأ�سبهت من هذه الأ

على التفرد، واإ�سارات اإلى العبقرية ال�سعرية.
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المعري اإمامة العقل

ّن المّتبع يبرم���ج عقله على عقل  مام واأدان الّتب���اع والتقلي���د، لأ رف����ض المع���رّي عق���ل الإ

ن اإمامًا ودلياًل،  ن، واأن يختار هذا العقل المكوِّ ن�صان �صاحب عقل مكوَّ ّن يكون الإ مام، ودعا لأ الإ

ففت���ح اأفق���ه عل���ى كل م���ا و�صل اإليه م���ن اأف���كار ومناق�صتها بعقل���ه الواعي، ورف����ض اأن تقت�صر 

مهمته على تبّني معلومات �صابقيه، واّتجه بعقله نحو تكوين روؤية ي�صيغها بعد اأن ُيعِمل فيها 

فكار  عقله المنفتح على كل الفل�صفات والثقافات، ويجعله ا�صتطالعًا اأمامه في ك�صف اأغوار الأ

المطروحة من حوله، ومن ثم قّدم لنا ما عجز عنه اأقرانه، محترمًا اأ�صحاب العقول والروؤى، 

ه بهذه القدرة �صيحا�صبه يومًا لعدم ا�صتخدامها.  موؤكدًا اأّن اهلل الذي خ�صّ

ول: دّلنا عليه �لدكتور محمد �إقبال حينما ناق�ش مو�ضوع ختم �لنبوة. و�أكد  المعي���ار الأ

أّن ختم �لنبوة هي ميزة لن�ضوج �لعقل �لب�ضري للب�ضرية ممثلة بالبيئة ورجال �لع�ضر �لذي  �

نزلت �إليهم �لنبّوة. يق������ول �لدكتور محمد �إقبال في هذ�: )�أدركت �لنبّوة �لحاجة �إلى �إلغاء 

ّن �لعق������ل �لب�ضري لم يعد يحتاج �إليها ليدرك وحد�ني������ة �لخالق �لعظيم، �لذي  نف�ضه������ا(. لأ

أنزل للنبي مادة للمحاورة، وطالب������ه بحجج برهانية معتمدة على  ألغ������ى فعل �لمعجز�ت، و� �

أنزل ربُّن������ا �لقر�آن �لكريم حّجة و��ضحة �لبرهان عميقة �لتاأثير باقية  �لعق������ل و�لعلم. لذلك �

أّن  �لفاعلية. هذ� بالن�ضبة �إلى �لعقل �لجمعي �لذي دّل على مرحلة تطّور �لب�ضرية. و�أعتقد �

أبا �لعالء �ضبق �إقبالً في هذه �لفكرة �لتي تفتر�ش �نقطاع �لنامو�ش »�لوحي« بعد بلوغ �لن�ش  �

محمد خالد عمر

والبحوث الدرا�سات 

املعري اإمامة العقل
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المعري اإمامة العقل

أزال الحجاب بينه وبين خالقه.  آن������ي ال�سم������و الذي اأعجز ن�سج العقل الب�سري ال������ذي ا القرا

أبو العالء المعرّي: يقول ا

ــــ�ــــصَ مــــّنــــا لــــلــــديــــانــــة مــعــ�ــصــٌر  النواِم�ُصتــــنــــمَّ اللبيِب  عند  َبُطلْت  وقــد 

المعيـــار الثانـــي: هو تطور العقل الفردي الذي خ�ّس اهلل به بع�س النا�س، ففّعلوا قدراتهم 

أب������ي العالء المعرّي الذي ك�سف كثيراً من  فكار المطروحة مثل عقل ا العقلي������ة، وناق�سوا كل الأ

الزي������ف في العقائد والعبادات والفتاوى الفقهية، ورف�س اأن يحترم المّتبع ال�ساكن بال حراك، 

فكار المّيتة،  أو ُفتَات اأفكار مر�ست وماتت منذ قرون، وهذا ال�ساكن يتبنى الأ فتُلقى عليه نتف ا

ن�سان مقلّداً لما ياأتيه »فكّل  ودعا اإلى اإثبات قّوة العقل التي يملكها المرء، ول يمكن اأن يكون الإ

عقل نبي«.  

العقل لدى اأبي العالء المعرّي

هك������ذا يكون ترجيحه العقل وتن�سيبه اإماماً من اأهم عنا�سر فل�سفته. وكيف ل يكون العقل 

أنف�سنا، ول الوجود من حولنا  هم في حياتنا؟ ونحن لوله ما عقلنا ا مام وهو الك�ساف الأ هو الإ

كثر خيرية، وبين  حتى ما عقلنا الخير من ال�سر، والحّق من الباطل، وما فّرقنا بين الخير والأ

ّنه راأى كل هذا كلَّفه اإماميته.  كثر �سّراً، ولما عرفنا الف�ساد وكيفية درئه واإ�سالحه. ولأ ال�سر والأ

مام.  مام له الأ وال�سيخ محيي الدين بن عربي رحمه اهلل يقول: الإ

أو ت�سني������ف يمكن اأن ن�سع عقل اأبي العالء؟ لقد كان  أّي نوع ا وهن������ا يحق لنا الت�ساوؤل: في ا

ن�ساني، وفهم  ماً بال �سك عل������ى النقل، ول�سّيما فيما يتعلّق بفه������م الوجود الإ العق������ل لديه مقدَّ

الت�سري������ع وم�سالح النا�س والتوافق بين المجتمع وزمنه وت�سريعاته؛ لكن لي�س اإلى الدرجة التي 

خرى لكت�ساف حقيقة  تغري المع������رّي بالتفاوؤل، فالعقل لديه و�سيلة مقّدمة عل������ى الو�سائل الأ

الواق������ع، وهو يعطيه مرتبته الحقيقية، فهو بال �سك يثق به ثقة بعيدة في اإدراك ال�سرائع، ولم 

يعطه الحق في بلوغ مرتبة ك�سف عقائد الغيب على �سبيل المثال، وحتى لو لفظ كلمة العقيدة 

لعنى بها العقائد المتوارثة، ولي�س اأ�سل العقيدة، ول عقيدة ر�سالة بعينها.

�سئلة الخالدة التي تبحث في الوجود،  وهك������ذا ا�ستطاع اأن يكون العاقل الذي ولج عوالم الأ

�سئلة ل يقوم به������ا اإّل العاقل، ول يدخل  وحقيق������ة النف�س ودوره������ا واإيمانها واإلحادها، هذه الأ

عوالمها اإّل الح�سيف. وهنا يحب اأن يوقظ النائمين من غفلتهم فيخاطبهم بقوله: 

ديـــانـــاتـــكـــم ًمــــْكــــٌر مـــن الـــقـــدمـــــــاء)1(اأفـــيـــقـــوا اأفـــيـــقـــوا يــــا ُغــــــــواُة فــاإنــمــا
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أّن العقل ل يمكن  اختل������ف الفال�سفة في تحديد ماهّية العقل وقدرته، لكّنهم اتفقوا على ا

ّن  أو يمل������ك الحقيق������ة، كما ل يمكن اأن يكون ق������ادراً على اكت�سافه������ا ومعرفتها، لأ اأن يك������وِّن ا

لمام بالمعلومات وجمعها لدينا مح�سورة بال�سمع  الحقيقة الكلية مغّيبة عنا، اإذ اإّن اأدوات الإ

أّننا في الكرة  والب�س������ر والفوؤاد، وه������ي اأدوات قا�سرة عن اإدراك الغيب والمغّي������ب عّنا، غير ا

ر�سي������ة اعتمدنا الحقيق������ة الجزئية الن�سبية، واأحللناها مرتب������ة الحقيقة الكلية. ومع ذلك  الأ

حاطة بهذه الحقيقة الن�سبية. ول باأ�س هنا اأن نقّدم راأي عبا�س محمود  تتمايز العقول في الإ

العقاد الذي يربط بين تفكير اأوغ�سطين المولود في القرن الرابع واأبي العالء، في احتكامه 

أّن العقل وحده ل يهتدي اإلى اهلل.  اإلى العقل في فهم الم�ساألة الدينية، اإذ يقرر الفيل�سوفان ا

. وهذه 
)2(

فيق������ول اأوغ�سطين: )العقل محدود والمحدود ل يمكن اأن يك������ون هو كل الحقيقة(

حقيقة اآمن بها المعري واعتمدها بعد اأن و�سل اإلى منطقة اكت�سف فيها ما ي�ستطيع اأن يفّرق 

كث������ر �سحة، ولم يقل بين الحق والباطل، فكلمة بين الحق والباطل ل تدّل  بي������ن ال�سحيح والأ

ن�سان العادي، ولطالما ي�ستطيع  ف������ي معنييهما على الحالل والحرام، فكالهم������ا بيِّن حتى لالإ

يمان بق�سوره وب�سرورة المحاورة والنفتاح، ي�ستطيع اأن ياأخذ بيد نف�سه اإلى �سط  العق������ل الإ

أّنه ملك نا�سيته، يكون قد  أّما حينما يعتق������د اأحدهم ا خرين على طريقه، وا م������ان، ويدّل الآ الأ

أّنه بعد جولته في  أب������ي العالء المعرّي يدرك ا أ نتاج ا اخت������ار الوقوف على ال�سعود. ومن يقرا

أف������كار من �سبقه رّجح ال�سع������ود على الوقوف، وقد تجلّت حيرة معا�سري اأبي العالء، ومنهم  ا

داع������ي الدعاة حينما قروؤوا ما يمليه بين التاأويل والموؤول، وحيرة القارئ في التاأويل. فمثاًل 

ل  ّنه بعد اأن ح�سّ أبو العالء: )اإني طلبُت الر�سد ممن ل ُر�سد عنده(. وكان يعني ذلك لأ يقول ا

أكتافهم كما يقول نيوتن ل  عل������م من �سبقه وامتلك القدرة على الختيار، اختار اأن يقف على ا

اأن ي�سير خلفهم. 

فم������ن باب اأولى كان يوافق مقولة: )م������ن ل عقل له ل دين له(، ويلتزم هداية رّب العالمين 

لهي ندم اأ�سحاب ال�سعير لعدم تفعيل عقولهم، واتباعها بدلً من ال�سير  حينما نقل لنا البيان الإ

َحاِب  ا ِفي اأَ�سْ ا َن�ْسَمُع اأَْو َنْعِقُل َما ُكنَّ أئمتهم، يقول جّل جالله: {َوَقاُلوا َلْو ُكنَّ أو ا وراء عقل كبرائهم ا

ِعيـــِر}، )الملك:11(. ومن  َحاِب ال�سَّ �سْ أَ ِعيـــِر}، )الملك:10(. {َفاْعَتَرُفـــوا ِبَذنِبِهْم َف�ُسْحقًا لِّ ال�سَّ

باب ثان رف�س المقولت والمواقف من العقل لدى بع�س المفكرين العرب وغير العرب، الذين 

أ�سود، ففي اإ�سبانيا مثاًل يقولون: )يوجد نوعان من الرجال« رجال  أبي�س وا ق�ّسم������وا النا�س اإلى ا

عق������الء، ورجال متدّينون(. وهذه مقولة تق�سم المجتمع كله اإلى توابع للطرفين ولعلها متوارثة 
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أّم ببيت ال�سعر لدى اأبي العالء فهو تو�سيف، واإدانة لما عليه المجتمع  م������ن الممالك العربية. ا

 »العقل والدين« غير المتعار�ستين، 
ْ
اإذ يبّي������ن لنا ق�سور النا�س عن الجمع بين ف�سيلتَي

ول ينبغي للف�سائل والنعم اأن تكون متعار�سة اأ�ساًل. يقول: 

ر�ـــــــص: ذو عــقــل بال  ـــــــٌن ل عـــقـــل لـــــه)3( اثـــنـــان اأهــــل الأ ديـــــن واآخـــــــر ديِّ

وه������ذه �سورة تو�سيفية لم������ا عليه المجتمع الم�سقوف غير المتح������ّرك، غير الفاعل وغير 

أبو العالء  نه ديِّن، ثم يَعجب ا
أ الناه�س، واإدانة لمن لم ي�ستطع اأن ي�سل اإلى الر�سد، ولو اأوهمك ا

لم������ن ي�سع الدين في مواجهة العق������ل، ولمن ي�سع العقل في مواجهة الدي������ن! يغدوان كليهما 

أّن الدين عائق، ومانع اأمام انطالق������ة التفكير والتفّكر،  متطّرفي������ن داعيين اإلى العقل يري������ان ا

ويبني������ان تخميناتهما على ما يالحظانه من المتدّيني������ن، حتى ينطلقا يبحثان عن التملّ�س من 

أّن دور العقل في الدين ل يتعّدى دوره في  أنهم اأهل الدي������ن ا أّن راأي من يّدعون ا الدي������ن. وراأى ا

تنفيذ التكليف.

أّن العقل يلغي الدين،  �س������ف فقد فهم بع�سهم من قراءته لبيت اأبي العالء المعرّي ا ولالأ

أبا العالء ل يو�ّسف بل يقّرر، وهذا فهم اأحادي اإلغائي، فالمجتهد  أّن ا أّن الدين يلغي العقل، وا أو ا ا

في الدين ل يجتهد اإّل بعقله، وتفعيل عمل العقل هو بحث للخروج من الغفلة والجمود. لي�س 

كم������ا يراه بع�س الدار�سين قريباً من ابن الراون������دي، فابن الراوندي يتطّرف في هذه الم�ساألة 

اأي�ساً فيقول: )اإذا كان الدين متَّفقاً مع العقل فال حاجة لنا به، واإذا كان متعار�ساً معه فنحن 

أّن العقل اإمام روؤيته العالئية،  أبا العالء العقالني في فهم الدين يرى ا نرف�سه(، في حين نرى ا

ن�سان والعدل والتوحيد والعقيدة والعبادة والحرية والعتزال والن�سك، وفي هذا يتوافق  حول الإ

مع الكلّيني الذي يكتب في مقّدمة كتابه الكافي: )اإّن اهلل جعل العقل دلياًل على معرفته(. 

أبا العالء المعرّي رائد المذهب العقالني، الذي فهمه المتنبي،  وعل������ى هذا يمكننا اأن نعّد ا

أُعج������ب بحكمته التي بداأها بالمفارقة بين عطاء الحياة نعيمها لذوي الجهالة، وعلى الغالب  وا

حرمان ذوي العقول منه:

بعقِلِه النعيم  في  ي�صقى  العقل  ينعُمذو  ال�صـقاوة  فــي  الجهالة  واأخـــــو 

ــِة عــــذُل مــن ل يــرعـــــوي يفهــُمومـــن الــبــلــيَّ ل  مـــن  وخـــطـــاُب  جــهــلــه  عـــن 

ي 
ّ
أّن الحوا�������س اأدواته، بها ينم أّن العلم المعرف������ي روح العقل، وا أبو الع������الء ا آم������ن ا ا

ن�سان �سخ�سيته على  ن�س������ان قدرته على ربط المقدمات بالنتائج؛ حينها يبن������ي الإ الإ
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أّن العقَل و�سيلته الوحيدة القادرة على اكت�ساف حقيقة الواقع،  أ�سا�س العقل، كما اآمن ا ا

بقدرات������ه المح������دودة، لذلك �سعى جاه������داً لتفعيل قدرته العقلي������ة، وانطلقت الروؤية 

ب عنها. 
ّ
يمان تجوب بنوره������ا عوالم الكت�ساف، وت�ستجلي ما ُغي العالئي������ة من هذا الإ

ن�ساني،  اإذن، كان المعرّي عقالنياً َفِهم الن�سو�س المقد�سة فيما يتعلق بفهم الوجود الإ

وتحلي������ل الواقع باتجاه �سور العقالني������ة وقّدمها بديلة من النقل ال������ذي قّدم الروؤية 

ديان.  التقليدية لفهم الأ

أوامر اهلل،  فاإذا ا�ستطاع المفّكر الع������ارف التطابق مع ذاته، فاإنه �سيتطابق حتماً مع ا

أبو  زمات وحاجة المجتمع، وهذا ما كان عليه ا ويتعام������ل مع الدين ح�سب المعطيات والأ

الع������الء، اإذ ا�ستطاع فهم الفكر الديني بطريق������ة تواكب الزمان، وتنا�سب المكان وتترجم 

ال�سالحية اإلى عمل. هذا الفهم وتلك الترجمة هي التي تجعل الفكر �سالحاً لكل زمان 

أّنه  ومكان. فال�سمير هو فهم الدين، واإدراك مقت�سيات الزمان، ووعي م�ستلزماته، كما ا

راء  �سالم. لهذا وجب علينا فهم الق������راآن بلغة الع�سر، وما الآ  لمعرفة الإ
ّ
أ�سا�سي �س������رط ا

والجتهاد اإّل جزء من الفهم، اإذ ل يمكن اأن ياأتي الجتهاد الذي يعتمد الزمان والمكان 

آمنا به، فللزمان والم������كان دورهما الم�سيري في  اإّل بالق������راءات الجدي������دة للفكر الذي ا

ر�سية متغّيرة في  ن�سانية الأ �سالمية، اأو في معرفة الحقيقة، اإذ اإّن الحقيقة الإ المعرفة الإ

أّنها متغّيرة في المكان، فاإّن ما هو منقول عن ال�سابقين مما نعّده حقائق  الزم������ان، كم������ا ا

م�س  م�س، واإدراك حقائق الأ ّنها حقيقة الأ - حتى لو كانت �سدقاً- ينبغي األ ن�سلّم لها لأ

أي�ساً اإلى  وجمعه������ا مع ما هو معقول اليوم يعطي حقيقة اليوم، وحقيق������ة اليوم منقولة ا

الغ������د فهي لي�ست حقيقة ل يمكن تجاوزها، ولكّنها قد تكون قاعدة �سلبة نبني عليها ما 

يفيد مجتمعنا وي�سيد له �سرحه. 

يوؤم������ن المعرّي بالعقل ويّتخذه نبياً، النبي هنا من التنّبوؤ ح�سب المعطيات، وهو ما يتوافق 

أبرز مهام العقل: ربط المقدمات بالنتائج. فينادي المعرّي في اللزوميات: تماماً مع ا

ــّدْق بــمــا الـــبـــرهـــاُن يــبــطــُلــُه تكذيباول تــ�ــص الــتــ�ــصــديــِق  مــن  فت�صتفيد 

أبو العالء من ت�سديق ما يبطله العقل، ولكّنه لم يقل العقل قادر على محاكمة كل ما  يحذر ا

كبر التي تجمع بين ما يقّره العقل،  ف������ي الوجود، وما يخطر ببال العاقل، اإذن، تبقى الن�سبة الأ

وم������ا هو قا�سر عن اإعقال������ه بعد اإدراك العاقل ق�سور عقله عن الخو�������س في كل الت�ساوؤلت. 
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مر اإلى التدقيق والتحقيق والتحقق من  وحينما يناق�س ال�سّنة النبوّية ل يرف�سها ولكن يوكل الأ

�سحة اإ�سنادها. يقول:

لها فــاإنَّ  ْت  اإن �صــحَّ اأحــاديــُث  ــعــَف اإ�ـــصـــنـــاِدجــاءت  �ــصــاأنـــــًا ولـــكـــنَّ فــيــهــا �ــص

أّي هناك  ول جاءت اأحاديث على �سيغة النكرة، ا أبو العالء المعري �سعره في البيت الأ أ ا ب������دا

�سناد و�سحيحة المتن،  حاديث �سحيحة الإ اأحاديث يوؤمن به������ا، ول ي�ساور العقل فيها، وهي الأ

الت������ي تتوافق في متنها مع العقل، ويدين التقلي������د والنقل، الذي هيمن على اإيماننا ال�سطحي، 

ل عدم تفعيل وت�سغيل العقل. يقول:  وف�سّ

ــيــَت به َحــــــُدفـــي كـــلِّ اأمــــــرَك تــقــلــيــٌد ر�ــص حــتــى مـــقـــاُلـــَك ربــــي واحـــــــٌد، اأَ

مـــــرنـــــا بـــفـــكـــٍر فــــي بــدائــعــه لـــحـــدوا؟وقـــــــــــد اأُ ــٌر  مــعــ�ــص فــيــه  ـــَر  تـــفـــكَّ واإْن 

آراء ابن الراوندي، تلك التي تخ�ّس العقل وتتوافق مع روؤيته.  ويرّدد المعرّي كثيراً من ا

ّن العق������ل ناتج المعرفة ومن������اط التكليف، كان لزاماً علينا اأن نتعرف اأولً اإلى م�سادر  ولأ

المعرف������ة ب�سكل ع������ام، وكيف يمكن اأن نكت�سبها بطريقة �سهل������ة. يقول »اإيمانويل كانط«: 

اإّن المعرف������ة ل تُكت�س������ب اإّل بالح�س والعقل، وقد مّيز »كانط« بين العقل النظري والعقل 

لهام، والحد�س، والك�سف، والعقل، والح�س،  أّن م�سادر المعرفة هي: )الإ العمل������ي، وراأى ا

أّنه حت������ى »كانط« ي�ستثني بع�������س المعارف من معيار  جم������اع، والوح������ي(. وهنا نرى ا والإ

يحاء والحد�س  العق������ل حينما ي�سع الحد�س والك�سف والوح������ي من م�سادر المعرفة، فالإ

والك�سف، كل هذه المفاهيم ل تخ�سع لقوانين العقل. 

ّن الب�سر محكومون  والعق������ل ل������دى المعرّي ل يعدو عن اأن يكون و�سيلة اختي������ار وترجيح، لأ

أل������زم نف�سي بمتابعة  أّل ا بالت�سيي������ر والتخيي������ر والعقل مجاله التخيي������ر فح�سب. وقد كنت اأرى ا

أّن الح�سور الطاغي للعق������ل لدى الغالبية الغالبة  أبي الع������الء المعرّي، غير ا �س������اأن العقل لدى ا

آثار اأبي العالء المعرّي، دعاني اإلى بحث هذا الجانب، ف�ساًل عن دينه ومعتقده،  م������ن دار�سي ا

أبو العالء  أب�سط هذا المو�سوع بحيث اأ�سع العقل في المرتبة التي اأعطاه اإّياها ا ل������ذا راأيت اأن ا

المعرّي. يقول المعرّي:

ــعــٌة ــــــى ومــــا رْجـــــٌل مــمــنَّ ول تــعــثــيــُرالــ�ــصــمــُت اأَ الــــّدهــــر  ـــروِف  بـــ�ـــص لـــهـــا  اإّل 

ــــُه َقـــــَدٌر ــــوَق فــمــا لـــه فـــي ابــتــغــاِء الــــــرزِق تــاأثــيــُروالـــعـــقـــُل زيـــــٌن ولـــكـــْن َف
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م������ا �سربه المعرّي هنا هو َمثَل لعجز العقل ع������ن اإدراك الرزق، وهو اأقل بكثير من القدرة 

حاطة بالمغيَّبات.  على الإ

مامية العقل لدى اأبي العالء اإ

أّن العقل  أّنه يرى ا اإّن المع������رّي كما غيره من الفال�سفة ل يرى العقل حكماً في العقائد، اإّل ا

أّن بع�������س ما هو مقّد�س ينبغي اأن  أديان النا�س وت�سريعاتهم، ويرى ا ه������و الحكم والفي�سل ف������ي ا

آباءهم، كما اأدان  أقالوا عقولهم واتبعوا ا أولئك الذين ا أداَن المعرّي دي������ن ا يخ�س������ع للعقل، لذلك ا

ي�ساح والتو�سيح حتى في حالة  أولئك، الذين ل يبحثون عن دينهم بالعقل القادر على الإ عقل ا

له،  العج������ز. فالمع������رّي الذي اآمن بوحدانية اهلل، اآمن باإمامة العقل، ول������م يقل اإّن العقل هو الإ

ّن َملََكة العقل فيها الدراية خاطبها  مام الذي يو�سلني اإل������ى اهلل. ولأ واإنم������ا قال: العقل هو الإ

مر  أو لعلكم تعقلون، حينما يتعلّق الأ آني: لقوم يعقلون، ا ربنا جّل جالله على امتداد الن�س القرا

ّن التعقل بحاجة  م������ر بالتفّكر البرهاني، لأ أو لقوم يعلمون حينما يتعلّق الأ بالتفّك������ر المنطقي، ا

أّما العلم فهو بحاجة اإلى برهان.   اإلى اإيمان، ا

و اإذا لم ي�ستوعب بع�سهم ما يقول، ولم 
أ وما ذنب المعري اإذا كان الموؤرخون متحاملين عليه، ا

يمان فراحوا يّتهمونه، وهذا ديدن الحاقدين وال�سغار  تِع عقولهم ما ا�ستوعبه عقله، ولغته من الإ

أّن عقي������دة المعرّي واعترافه بالخالق  يّتهم������ون بالكف������ر كّل �ساحب �سمير حّر �سافي الفكر، مع ا

أّنه كان ي������رى العتقاد ينبغي اأن ياأتي  واإيمان������ه بالنبوة ظاهر في غالبي������ة �سعره، لكّن كل جنايته ا

خذ ب� )الم�سلّمات(،  خذ بها ل الأ أو الطماأنينة، والأ نتيجة التفكير والتحّري، والبحث عن الحقيقة ا

مام، كما �سّماه  أثر من �سبقوه، وتتبعهم خط������وة بخطوة. وهكذا كان العقل لديه ه������و الإ واقتف������اء ا

أي�ساً:  كبر ابن عربي. ويقول في هذا ال�سياق ا مام كما يقول ال�سيخ الأ مام له الأ تماماً، والإ

بــعــقــٍل ُخـــ�ـــصـــ�ـــصـــَت  اإْن  الــــِغــــرُّ  ـــــُه فـــــكـــــلُّ عـــــقـــــٍل نـــبـــيُّاأيــــهــــا  ـــــاألـــــَن فـــــا�ـــــص

أبا العالء محقٌّ باإعطائه العقل �سفة  ف������اإذا ما كان العقل هو ربط المقدمات بالنتائج، فاإن ا

القي������ادة والو�سيل������ة المعرفية للو�سول اإل������ى الغاية الق�سوى »المعرفة الكلي������ة معرفة اهلل جّل 

ن�سان العاقل، وهذه عين الحقيقة، اإذ يعقل العقل  جالله«، واإدراك الدور الر�سالي المنوط بالإ

عقال الحقيقي  �ساحب������ه لئال يقع في الردى، والردى هنا النحراف عن ج������ادة ال�سواب، والإ

ّن الدعوة  مام بعجزه، ولأ دراك الكلي، وهذا اعتراف من الإ أّن عقلك عاجز عن الإ هو اإدراكك ا

لهية خاطبت العقل، فوجب على مّتبعيها اأن يعتمدوا على الوعي في فهم حتى المعجزات،  الإ
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أّنها معجزة،  واإّل فكي������ف �ستُفه������م المعجزة اإن لم تكن في �سي������اق الوعي العام، الذي ي������درك ا

أّنها فوق القوانين ال�سننّية. وبق������در ما كانت مرحلة العقل ميزة للب�سرية بقدر ما هي  وي������درك ا

أّن هذا العجز عن اإدراك المغّيبات اأدركه  حّجة عليها، اإذا لم ت�ستعملها ب�سباحة التفكير. غير ا

المع������رّي، لذلك كان يق������ّوي عزيمته على البحث في المعرفة الكلية، وعدم الركون اإلى التبعية 

والكتفاء بالنقل. لي�سل اإلى اإدراك عجز العقل عن فكِّ رموز المغيب.

قـــــوٍم اأخــــــبــــــار  اإلــــــــى  ـــغـــوا  تـــ�ـــص )4(ول  َركُّ الأَ الــعــقــُل  ــهــا  َمــيــَن ُيـــ�ـــصـــّدق 

أّن ق�سور العقل  ولي�س من الم�ستغرب اأن يقف اأ�سحاب الفكر التقليدي الذين ل ي�ستوعبون ا

عمال  أوا في دعوته لإ أم������ام انطالقته، ووثباته الفكرية، وحاول������وا اأن ينالوا منه. وقد را اإدراك ا

أ�ساء لفهم  «. مدخاًل للطعن به وبدينه وعقيدته، وهو ما ا
ّ
ه روح الدين: »فكّل عقل نبي العقل وَعدِّ

النا�س عن النبوة والدين، ودعا اإلى اتباع العقل اأمام تّرهات يدعو اإليها رجال الدين.

الــّنــاديفــ�ــصــاوٍر الــعــقــَل واتــــرْك غــيــَره َهــــَدرًا ُه  �صمَّ ُم�صير  خــيــُر  فالعقُل 

ه������ذا هو الفرق بينه وبين من اأقال عقل������ه، واّتبع رجال الدين، يبحث في الليل والنهار عن 

أّن طريق الحق  عق������ل غيره، في�ستجديه ليدّل������ه على طريق الحق، وبين من فّعل عقل������ه، وراأى ا

أّن ا�ستخدام العقل احترام لنعمة منحها اهلل لعباده. يقول:  وا�سح بّين، وا

اإمـــــــــــاٌم يـــقـــــــوَم  اأن  الـــنـــا�ـــُص  ــاءيــرتــجــي  ـــ ـــ نــــاطــــٌق فــــي الــكــتــيــبــة الــخــر�ــص

ـــ ـــ والم�صــاِءَكـــــــــَذَب الــــظــــنُّ ل اإمـــــــــاَم �ـــصـــوى ال �صبحه  فــي  م�صيرًا  ـعقل 

ـــ ــــَب الــرحـــ ـــاء)5(فـــــــاإذا مــــا اأطـــعـــــــتـــــــــَــُه َجــــَل ــــ ــــ ــــ ر�ـــص ــمــة عــنــد الــمــ�ــصــيــر والإ ـ

في ه������ذه المرحلة كثرت التهامات الموجهة له ولعقيدته، وبالمقابل كثر المدافعون عنه، 

لكن بل�سان العاطفة والتماثل اأحياناً، ولي�س بل�سان البحث الحقيقي. 

مام النقل عقل الإ

أبو العالء  نَّ العقل مركز الفهم، فقد فهم ا
مام ع������ن الن�س هو فهمه له، ولأ ّن م������ا ينقله الإ لأ

أّن عقله هو الوحيد، الذي يك�سف له الفارق بين الحق والباطل والغث وال�سمين، بعد اأن عاين  ا

وعاي�������س الناقلين. لذلك كان العقل لديه مقّدماً عل������ى النقل، بل �سورة النقل ك�سورة الناقلين 

�سارة الوا�سحة  الت������ي حفظها جيداً، اإذ النقل ناق�������سٌ اإذا لم يُعَمْل فيه العقل، واإّن النقل هو الإ

أنه ل ي�ستوعب اأكثر مما نُقل اإليه: باأّن عقلنا م�ستقيل، وا

ــٍة ــلَّ ــِم ــعــثــُت ِب ــيــُد غــ�ــصــًا ُب ِمــــن عــنــد ربــــي قــــال بــعــ�ــصــهــُم َنـــَعـــْملـــو قــــال �ــصِ
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ول ف������رق في الّتب������اع بين رجل ناجح في الحياة في ال�سناع������ة والتجارة وحتى في الطب 

أبو العالء المعرّي:  مر بالدين وفي هذا يقول ا والهند�سة، وهو لي�س اأكثر من اإّمعة حينما يتعلق الأ

 
َ
أُلِْفي )وق������د يجد الرجل حاذقاً في ال�سناعة بليغاً في النظ������ر والحجة، فاإذا رجع اإلى الديانة ا

 وحتى النقل والفكر التقليدي هو خيار عقلي، ف�ساحب 
)6(

كاأنه غير مقتاد، واإنما يتبع ما اعتاد(

الفكر التقليدي يختار الطريق، الذي ر�سمه عقل غيره، ويعترف ب�سعفه عن مجاراته، في هذه 

أو وكيله في مواجهة كل من يدعو للخروج من عباءتهم، اأو عباءة  الحالة �سيقف هذا ال�� )غير( ا

ن�ساني من  آبائهم والنطالق ح�سب المالحظة والتجربة البرهانية اإلى اأفق ي�سير بالمجتمع الإ ا

أكثر وعياً. فهوؤلء عقولهم طفلية حينما يتعلمون منا�سك الدين من  مرحل������ة واعية اإلى مرحلة ا

م والجدة والبيئة  ب والأ أّنهم حازوا على علوم الك������ون من كونهم ال�سغير: الأ اأهليه������م، ويعّدون ا

الجتماعية الدينية المحيطة. كما يقول:

ولـــكـــْن بـــحـــجـــًى  الـــفـــتـــى  دان  ـــــــَن اأقـــــــربـــــــوُهومــــــا  ــــُه الـــــــّتـــــــديُّ ــــُم ــــعــــّل ـــــ ي

ر�س، اإذ  ن�سان الكبير في خدم������ة نف�سه واإعمار الأ ن�ساني، ودور الإ فيم������ا يتعلّق بفهم الوج������ود الإ

العق������ل هو الو�سيلة الوحيدة لتجاوز العوائق التي يقّدمه������ا التدّين، وو�سيلة لكت�ساف حقيقة الوجود 

أو »ُمثُل«  أينا الفارابي، وهو يري������د اأن يعقلن النبّوة باتجاه خلق �س������ور »عقالنية« ا ن�سان������ي، وق������د را الإ

أ�سطورية، اأقرب اإلى ف�سيلة المثال ت�سهم في بنائه �سلطتا »فل�سفة  اأفالطونية ت�سّور الواقع في �سورة ا

�سياء من حوله بمبعث للنور  الحك������م وخوارق التدّين«، في حين نجد المعرّي، باإمام������ة العقل يعي الأ

»برجكت������ور« يك�سف له طريقه، وي�سهم في تموين طريقته، واإل كيف يمكن اأن تدرك النبّوة والتوحيد 

ئُُه من نف�س������ك مقام الفهم الريادي لكثير من المفاهيم،  م������ن دون العقل، لذا قد تلتقي المعرّي َفتَُبوِّ

دراك  ب المعرفي لبن الطفيل وابن ر�س������د والجّد الحقيقي لإ أبا العالء المع������رّي كان الأ أّن ا وتُعل������ن ا

أّن ختم النبّوة ميزة لن�سوج العقل الب�سري،  محم������د اإقبال، ال������ذي اآمن بن�سوج العقل الب�سري، فاأعلن ا

نبياء يتواترون في ُمَدٍد زمنية متقاربة  ّنها وجدت في زمن متقارب مع القيامة، فقد كان الأ ولي�ست لأ

ّن الر�سول الكريم اآخر الر�سل كان  ّنها خاتم الر�سالت ولأ أي�س������اً، ولأ ج������داً ومناطق جغرافية متقاربة ا

ل ب������ّد لها من عزيمة قوية وح�سور عام للر�سول »�سيا�سياً، وع�سكرياً، واإدارياً، واقت�سادياً« لهذا دعا 

اإقبال اإلى اعتماد العقل في تجديد اأمور الدين واإلى اأن يكون الم�سلم مبادراً معطاًء.

أولئك  ت������رك المعرّي ر�سيداً معرفياً حر�س بع�س العلماء العقالنيين منهم خا�سة - اأعني ا

أبي الع������الء المعرّي- من مثل ابن الطفيل الذي ق������ال: )اإّن العقل ي�ستطيع  الذي������ن جاوؤوا بعد ا
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ن�سان ل يمكن اأن ي�سل اإلى ما و�سل  بال�ستق������راء والتاأمل اأن يدرك الحقائق العليا، واإدراك الإ

اإليه اإّل بالعقل(. و�سمن المفهومات الحديثة كثيرون هم الذين دعوا اإلى تجديد الفكر الديني 

�سالمية قديماً وحديثاً، وهي بال �سك دعوة حق و�سحيحة اإذا ما ا�ستطاع  م������ن كل المذاهب الإ

�ساحب الدعوة النجاح في طرح التجديد الفعلي، والحفاظ على الثوابت، وذلك تاأكيداً لدعوة 

مة اأمر دينها(.  �ساحب الر�سالة الذي يقول: )�سياأتي على راأ�س كل مئة عام من يجّدد لهذه الأ

اإلى الخير جاهـدًا اإمــامــي �صوى عقلي�صاأتبُع من يدعو  مــا  واأرحـــُل عنها 

مام، واإليه يرحل  وقد التزم بمتابعة من يدعو اإلى الخير، وما يقود اإليه، حينما يقود هذا الإ

أّن من  ن�س������ان لي�سل اإلى ما هو اأف�سل. بهذه العقالنية البحتة الوا�سحة لدى المعرّي يتبّين ا الإ

أّن العقل ل يحكم بالعقيدة، فهناك ما ينبغي اأن توؤمن به دون  اته������م المعرّي بالكفر انطلق من ا

ّن العقل محدود، ول يمكن اأن ي�ستوعب كل ما في الوجود الم�سهود والمغّيب،  اأن يقّره العقل لأ

يمان  أّن الإ يمان ا�ستدلوا على اإيمانه من الزاوية العقالنية نف�سها، بحيث عّدوا ا أّن اأهل الإ كما ا

ولى. وانق�سم الدار�سون والباحثون والنقاد ممن يغلّبون النقل على العقل  عقالن������ي بالدرجة الأ

ّنهم، ومن يغلّب العقل  لحاد والزندق������ة، لأ غلب اّتهمه بالكفر والإ أّن الأ ف������ي تقييم الرج������ل، اإّل ا

أّن لدى اأبي العالء  أقّروا باإيمانه الثابت البرهاني. وق������د راأى بع�سهم ا ق������ل، ا عل������ى النقل هم الأ

ّنه ي�ستخدم عقله  يمان والكف������ر. ما ذاك اإّل لأ غ������ثٌّ و�سمين، وفيه ر�سد وغي، وتناق�س بين الإ

أنف�سنا مدافعين  ب ا أتوا على كل ذلك ب�سواهد توؤيد اأقوالهم، ونحن ل نن�سّ ف������ي تبيان الدرب، وا

ع������ن الرجل، واإنما نو�ّسح ما فهمناه عنه، وهو ال�ساعر المجلّي والفيل�سوف الم�سلّي، والعارف 

الملتزم. وحينما يقول: 

ال�صحائـــِحغدوَت مري�َص العقل والدين فالَقني مـــــوِر  الأ اأنـــبـــاَء  لــُتــخــَبــَر 

يقول ياقوت: )وليته لما اّدعى العقل خر�س، ولم يقل مثل هذه الترهات التي يخلد اإليها من 

 وهنا يظهر ما يري������د تماماً، فهو يق�سد دين القوم، ولي�س دين اهلل، 
.)7(

ل حاج������ة هلل تعالى فيه(

حينه������ا يكون الحق معه، فهو يدي������ن التِّباع المنقول دون اإعمال العقل به، كما يدين ال�سكون بال 

أبو العالء اأهم داع للتجديد على الرغم من عدم دخوله في  ح������راك اأو تحريك، ويمكن اأن يكون ا

ّنه دعا اإلى تحريك العقل وتفعي������ل التفكير، وحّث النا�س على عدم  ق�ساي������ا الفق������ه والجتهاد، لأ

أنف�سهم قيِّمين على الدين. فهو حينما يدعو  قبول ما يُنقل اإليهم من النََّقلة اأ�ساًل، الذين يعّدون ا

أبا الع������الء، واإنما يق�سد دعوته  مري�������س العقل اإلى لقائه ل يق�س������د اأن يترك من اتبعهم ويّتبع ا

لتحريك العقل. فحينما جاء مارك�س وراأى قواعد الوجود موجودة، و�سل اإلى ثابتة اأن كل �ساكن 



الـعــدد 691 ني�سان  2021 32

المعري اإمامة العقل

آ�س������ن. فقال: )الثابت الوحيد في هذا العالم ه������و قانون المتغّيرات(. وقد راأى مارك�س اأن يقلب  ا

أراد اأن يعيده اإلى و�سعه الطبيعي. ونحن  أ�سه، ل������ذا ا ّن المثلث في عرفه يقف على را المنه������ج، لأ

على  هن������ا ل نناق�س ما فعله مارك�س حينما و�سف مثلث الب�سر كيف جعلوا قاعدة المثلث في الأ

أبو العالء الذي ناق�َس باآرائه وفعِله بع�س من �سبقه، ورف�س  �سفل؟ وهو عين ما قاله ا أ�سه في الأ ورا

اأن يم������ّر من هام�س الحياة، ور�سيف العمر. وهكذا كان������ت كل المذاهب الفل�سفية منذ اأن كانت 

الفل�سفة. فهو لم يكن مثالياً ولم يكن مادياً ولم يكن توفيقياً ول تلفيقياً، واإنما كانت غايته قراءة 

ن�سان.  الواقع بعقالنية ومو�سوعية، وو�سف الدواء الذي يحافظ على العدالة واإن�سانية الإ

العالقة بين النقل والعقل

ن�سان وفاعليته، وما يرُده ممن �سبقه،  الدين باأدبياته ومنهجه نقل وعقل، وهو عالقة بين الإ

لباب فق�ّسم النا�س ح�سب  ولي الأ أيه وي�سع ح������داً لأ أراد اأن يبين را ّن العالق������ة تخ�ّس الدين ا ولأ

تدّينهم اإلى ثالث فئات: 

ولى: فئة ت�سّم ذوي العادات المتم�سكين بالق�سور، وهم اإّما مت�سّددون، واإّما اأقرب  الفئة الأ

اإلى الجذب. هوؤلء من يقول فيهم: ذوو دين بال عقل، وقد اتفق مع الغزالي في و�سفهم حينما 

أنه تديُّن  ق������ال: العامة لي�س لهم دين. وي�س������كك المعرّي في دين هوؤلء الذين م������ن حوله ويرى ا

متوارث:

ـــــى مـــــــا كــــــــــان عــــــــــــــّوده اأبــــــــــــوُهويــــنــــ�ــــصــــاأُ نــــا�ــــصــــئ الــــفــــتــــيــــان مــّنــــــــا عـــــل

ولـــكـــن بـــحـــجـــًى  ـــفـــتـــى  ال دان  ــــــديــــــَن اأقـــــــربـــــــوُهومــــــا  ــــُمــــُه الــــــتَّ يـــــــــعــــلِّ

وللذين يقطعون مرحلة الفتوة اإلى مرحلة الكهولة والرجولة وي�ستمّرون في تبعيتهم يقول: 

ــــــٌن ــــــــك ديِّ ــــمــــَت يــــا مـــــغـــــروُر اأنَّ ِديـــــــُنتــــوهَّ مـــــالـــــك  اهلل  يــــمــــيــــُن  عـــــلـــــيَّ 

الفئة الثانية: هي فئة م�ستغلّي الدين المنافقين الذين كالمهم ل يطابق �سلوكهم. فدين هذه 

أنواع الموبقات حينما يختلون باأنف�سهم، وي�ستخدمون  الفئة يدعو اإلى ال�سخرية، فهم يقترفون كل ا

ج للبكاء، الذي ي�سبق مرحلة توجيههم، وتنفيذ ما يريدون منهم. في�سفون لهم �سورة  ذَّ العامة ال�سُّ

للن������ار م�سخمة عن ظلم الدنيا، ويجعلونها خا�سة لمن ي�ستعمل عقله ومنطقه. ويوهمون ال�سّذج 

باإيمان تجيده البهائم، وما عليهم اإّل الن�سياع لتعاليمهم عن الدين.

وهذان الفريقان من يقول فيهم المعرّي:
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ـــحـــاب ِديـــــٍن ـــ�ـــصـــُت عــــن اأ�ـــص ــــهــــم ِريــــــــــاُءوقـــــد فـــتَّ ــــيــــ�ــــص ل ــــهــــم ديــــــــــٌن ول ل

عــــقــــوٌل ل  ــــَم  ــــبــــهــــائ ال ــــفــــيــــُت  �ـــصـــيـــاُءفــــاأل ول  ــــيــــَل  ــــدل ال ـــهـــا  ل تـــقـــيـــُم 

كـــــــــاأنـــــــــهـــــــــُم لــــــــــقــــــــــوٍم اأنــــــــبــــــــيــــــــاُءواإخـــــــــوان الـــفـــطـــانـــِة فــــي اخـــتـــيـــاٍل

ــــــٍر ــــــْك لء فــــــــاأهــــــــُل َم لـــــــــــــــــــــــوَن فـــــاأغـــــبـــــيـــــاُءفـــــــاأمـــــــا هــــــــــــــوؤ وَّ ــــــــــــــــا الأ واأّم

 وِعـــــّيـــــًا
ً
َبــــَلــــهــــا  ــــقــــى  ــــــة اأتــــــقــــــيــــــاُء)8(فـــــــاإن كــــــان الــــتُّ فـــــاأعـــــيـــــاُر الــــــَمــــــَذلَّ

أّن المعرّي  أينا ا الفئـــة الثالثـــة: هي فئة الباح������ث عن الحق الحري�س على العمل به. وقد را

نه رف�س اإيمان  هو خير من يمثل هذه الفئة فقد كان كبيراً في يقينه الذي �سنعه من �سّكه، لأ

أبو العالء المعرّي في اأدبه  يمانية.كما تمّيز ا العجائز، ورف�س اتب������اع الخبثاء، و�سنع مرتبته الإ

وبالغت������ه وفل�سفته بعقيدته ودينه. فقد اآمن اإيمان العارف عقيدًة واإيمان الملتزم عبادًة. ففي 

أبو  أنه ا�ستعمل العقل في وعي العقيدة، والوعي المعرفي الذي تمّتع به ا العقي������دة عرفنا كيف ا

الع������الء هو ال�سجاعة في الطرح. فهو بعقله العاج������ز ي�سل اإلى معيارية العدل باأعدل من دين 

أّما العبادة فاإنه مثال الموؤمن المقيم للعبادة، فالعبادة لديه  يقّدمه لنا رجال الدين المتك�سبون. ا

أّي اإنها تقوم بوظيفتها.  أداء، واإنما اإقامة، ا لي�ست ا

ّن لكّل م�ْستَْقِبٍل قدرته  كثر فاعلية، لأ هم، والأ من طبائع النا�س التم�ّسك بما لديهم، وعّده الأ

أي�ساً انق�سام النا�س وت�سلّبهم بموقفه������م فمنهم من اختار اأن يكون  مر الطبيع������ي ا وفهم������ه، والأ

ول اعتمد النقل  عب������داً للخبر ناقاًل له، ومنهم من رف�س م�سداقي������ة الخبر ب�سكل قطعي. فالأ

ورف�������س العقل. والثاني رف�س النقل واعتمد العقل. فكان الطرفان يعي�سان ماأزق الو�سول اإلى 

الحقيق������ة. وتعّممت �سمات مراحل التاريخ، فكان������ت تمّر مرحلة يكون فيها النا�س متَّبعين غير 

فاعلين، وتمّر مرحلة اأخرى يكون النا�س فيها فاعلين راف�سين لهيمنة النقل.

و�سح  أّن النقل والعقل قوتان متكاملتان، ولي�ستا متعاك�ستين، فكان المثال الأ فهم المع������رّي ا

ف������ي فهمهما كعمودين لبناء خيم������ة المعرفة، فاأعطى لكل منهما حق������ه وموقعه ومرتبته التي 

أر�سيفاً كاماًل، فحفظه ووعاه، لكّنه اأدرك باأّن النقل قد يدخل اإليه  ي�ستح������ق، فتعامل مع النقل ا

حقاد والرغب������ات والغايات الهابطة في  التزوي������ر والتحوير والتحري������ف، وتدخل ال�سيا�سة، والأ

أّنه ملكة اأهدانا اهلل اإياها لن�ستعملها، ول نقبل كّل ما يقّدم لنا،  م�سارته. وتعامل مع العقل على ا

مدائه، يظهر ذلك في عقل المعرّي الذي كان حا�سراً،  وه������و اأي�ساً يدرك الحدود الق�س������وى لأ

ّنه لم ي�سلّ������م بالمنقول، واإنما اعتمد على المنطق في اإقام������ة البرهان، واأعطى العقل  دوم������اً لأ

أ�سا�س البحث، يبّين ذلك حينم������ا يحّدد م�سادر العلم.  حري������ة البحث في كل �سيء، ثم جعل������ه ا

.
)9(

أ�سياء: بالقيا�س الثابت، والعيان المدرك، والخبر المتواتر( فيقول: )يُْدَرك العلم بثالثة ا
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أّن������ه تم�ّسك بالمادة  فه������و حينما ي�س������ع الخبر المتواتر اأحد م�س������ادر المعرفة فهذا يعني ا

مة له، واأعمل فيها القيا�س الثابت، الذي يثبت قدرة العقل على القيا�س معتمداً التحليل  المقدَّ

أّما العيان  والتركي������ب، والمقاربة والمقابلة. فيكون ق������د اأدخل اإلى ذخائر النقل فاعلية العقل. ا

الم������درك فهو ما ي�سمى بالم�ساه������دة والمالحظة، مما يدّل على قدرت������ه على تفعيل ب�سيرته 

أّن ت�سويره غير المبا�سر حّل  لتكون البديل عن العيان المدرك بالب�سر. وَمْن يتابع تخيالته يَر ا

أنتجتها ب�سيرة اأبي العالء تفوق في  أّن لوحات الر�سم التي ا مح������ل الت�سوير المبا�سر، ويالحظ ا

أو ما ي�سمونه  ّن من يلتقط ال�سورة يعاينها مبا�سرة، ا حيان �سور غيره الملتقطة، لأ كثي������ر من الأ

أّما هو فقد كان يحّول التخيلي اإلى واقع������ي بر�سم ال�سورة كما توحي له  الت�سوي������ر الواقع������ي، ا

خبارية، التي جمعها عن طريق  ب�سيرت������ه، فيتعامل مع ال�سور بناء على معلومات������ه الواقعية الإ

ال�سم������اع. اإذن كان الخبر القادم عن طريق النقل م�سدر المعلومة مرتين 1- �سماعه المبا�سر، 

2- توليد �سورة غير مبا�سرة مر�سومة بب�سيرته ومبنية على منقوله.

خبار  هن������ا ندخل اإلى فك������ر المعرّي وقدرته على �سياغة ب�سمة خا�س������ة به. من حفظه الأ

فكار  وجمعها، وهو الذي قال عن نف�سه: ما �سمعت �سيئاً اإّل وحفظته!! وَمْن اأهم منه بقيا�س الأ

أو النقل.  الم�س������ّورة في ذهن������ه، التي يعر�سها على مقيا�س العقل، ولي�س عل������ى مقيا�س الواقع ا

لنت�سمع له يقول:

ــهــا ـــَجـــُب والـــ�ـــصـــرائـــُع كــلُّ ـــْع )10(والـــعـــقـــُل َي
ــُه قـــاِئـــ�ـــصُ ــُد لـــم يــقــ�ــصْ خــبــٌر يــقــلَّ

أّنه ي�سير هنا اإلى العقل الفاعل ب�سفته الو�سيلة الوحيدة للقيا�س وال�سبيل ال�سحيح  ل �سك ا

أّن كّل جيل له معرفته الممكنة، التي ينبغي اأن تنتج  للو�س������ول اإلى المعرفة الممكنة، التي تعّد ا

اجته������اداً ت�سريعياً يقود اإلى �سبط حالته ال�سلوكية مع حالت������ه المعرفية. وما قلناه عن الجيل 

نقول������ه عن الفرد، اإذ هن������اك اأفراد لم ي�ستطيعوا التخلّ�س من هيمنة الخبر، فعا�سوا عبيداً له، 

وهناك اأفراد خلعوا عباءة الخبر، وتعاملوا معه بو�سفه م�سدراً من م�سادر المعلومات. فينتج 

أو الجمعي من ه������ذه الم�سادر مقا�سة بمقيا�س العقل ال�سليم القادر على ذلك،  الفك������ر الفردي ا

يقول المعرّي:

يـــمـــازجـــه ل  فــــكــــرًا  تــــفــــّكــــرَت  ُعبا)11(اإذا  ف�صاُد عقٍل �صحيٍح هاَن ما �صَ

ويتابع تاأكيده �سحة العقل، ووجوب اتِّباعه، ويحثَّ النا�س على القيا�س العقلي قائاًل:

جُل تعرُف بع�َص الموت بالَخَدِر)12(وقـــ�ـــْص بــمــا كـــان اأمـــــرًا لـــم يــكــن َتــــَرُه فالرِّ
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أ�سبه  أ�سياء ا ق������ون الخبر النقلي، ويّتهمه������م باأّنهم ي�سي������رون وراء ا ويعي������ب على الذين ي�سدِّ

خبار ل يدّل عليه������ا عقل �سحيح. وكان يق�سد بما يقّدمه تحريك  ّن كثيراً من الأ بال�س������راب، لأ

جيال، وعدم الركون للخبر، لذلك اختار اأن يكون فاعاًل في الخبر معالجاً له،  العقول لدى الأ

ثبات، ومن حيث التف�سير  م�ساركاً في �سناعته، حين دعا اإلى الدخول عليه من حيث النفي والإ

�سئلة التي  أّن العقل قا�سر عن تقديم اإجاب������ات عن كل الأ والتاأوي������ل، وعلى الرغم م������ن قناعته ا

جابات، اآمن ب�سرورة الرتكاز على  أّنه يمكن للنقل المتواتر اأن يقّدم بع�س الإ طرحتها الحياة، وا

َل، على الغربلة. وذلك من منطلق المقولة  بع�س المنقول بعد غربلته، وبقدرة العقل، اإذا ما ُفعِّ

المحفوظة: َمْن �ساور النا�س �ساركهم في عقولهم. فكيف بمن ا�ستطاع اأن يح�سل على خال�سة 

ما اعت�سرته عقول النَُّخب وزبدة ما ا�ستخل�سه الذين �سبقوه بحفظ ما جاوؤوا به.
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تقع اإ�شكاليتا محددات وعي النف�س الب�شرية وعوامل تطورها في مركز اهتمام علم النف�س 

همية على �شعيد الف���رد والمجتمع، موقع  ن، من حي���ث الأ وبع����س العل���وم المجاورة، وتحتلاّ

ال�ش���دارة لم���ا تف�ش���ي اإليه مقاربتها ومعالجته���ا ب�شورة علمية من اإماط���ة اللثام عن حقيقة 

العلق���ات والتفاع���لت بي���ن كثير من المتغي���رات والعنا�ش���ر التي ت�شتمل عليه���ا، مما يرتقي 

باإمكان���ات المهتمي���ن والمعنيي���ن به���ا، ويزيد م���ن �شوابية اأفعاله���م، ويجعلها اأكث���ر اإيجابية 

واأف�شل مردودية.

ول، توفير قاعدة من المعلومات ذات ال�صلة  أداء هذه المهمات، في المق������ام الأ يتطلّ������ب ا

عل������ى نحو ما بمو�صوع الدرا�صة، اأي بالفرد الب�صري، م������ن النواحي: الع�صوية والجتماعية 

والنف�صي������ة في تفاعالته������ا وتاأثيراتها المتبادلة، وم������ن خالل حركتها الدائم������ة، وتغيراتها 

حياء، وفيزيولوجيا الجهاز الع�صبي منها خا�صة،  الم�صتمرة، مما يعني معرفة دقيقة بعلوم الأ

والعل������وم الجتماعية،  ول�صّيما تلك التي يهتم منها بالموؤ�ص�ص������ات الجتماعية وانعكا�صاتها 

عل������ى �صلوك الفرد، وعلم النف�س النمائي، وعلم نف�س الطف������ل، وعلم النف�س التربوي، وعلم 

حاطة بالخ�صائ�س الج�صمية والجتماعية والنف�صيَّة للفرد في  النف�س التعليمي. ولعّل في الإ

همية العلمية والنظرية لطرح م�صاألة عوامل تطور النف�س  مجتمع الدرا�صة خا�صة، تكمن الأ

الب�صرية ومعالجتها.

د. بدر الدين عامود

والبحوث الدرا�سات 

دور الوراثة

ن�سان وقدراته العقلّية يف حتديد م�ستويَي ذكاء الإ
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همية العملية والتطبيقية لتناول هذه الم�ساألة وحلِّها،  ولعلي اأميل اإلى الت�سديد اأكثر على الأ

أتوقعه من اأفق رحب ي�ستطي������ع البحث الجدي والدوؤوب اأن يفتح������ه اأمام الممار�سة  لم������ا ا

أو العوامل الموؤثرة في تطور النف�س، ومدى تاأثير  التربوي������ة - التعليمية لدى ك�سفه عن العامل ا

مكان، في عملية التطور هذه، وقد  أو ذاك ودرجة اإ�سهامه، ب�سورة دقيقة قدر الإ ه������ذا العامل ا

يفر�������س هذا الك�سف اإعادة النظر في المنظومة التربوي������ة - التعليمية ال�سائدة، وفي مقدمها 

أ�ساليب وطرائق نقل هذا المحتوى اإلى الدار�سين. محتوى التعليم في مراحله المختلفة، وا

لي�س �سعباً ت�سور رحابة اأفق ير�سمه بحث تتوّله موؤ�س�سة مخت�سة، يرف�س التوقف اإّل من 

مكان ا�ست�سراف م�ستقبل  مام، بالإ خطاء ومتابعة الم�سير اإلى الأ اأجل المراجعة بق�سد تجاوز الأ

أكثر ن�سارة ودينامية، ويع������د المجتمع بازدهار دائم وتقدم  ن�س������ان بوعي اأطول �سباباً وا يع������د الإ

أ�س������رع وتائراً، عبر تكثيف جه������ود الباحثين وت�سافرها ل�سمان اأف�س������ل حالت تفعيل عوامل  ا

التطور النف�سي وتن�سيطها قدر الم�ستطاع.

والهتم������ام بالنف�س، والدافع اإلى معرفة طبيعتها واأ�سوله������ا وقوانين حركتها وعملها اأحد 

المو�سوع������ات التي �سغلت الفكر الب�س������ري منذ القديم. وفي و�سف ه������ذا المو�سوع وتف�سيره 

آراء �ستى، واأفكار مختلفة ل يت�سع المجال هنا لعر�سها، والوقوف  أ�سبابه هناك ا والحديث عن ا

آراء اأغلب الباحثين  �س������ارة اإل������ى اأن ا عل������ى اأوج������ه التباين والختالف فيم������ا بينها، ونكتفي بالإ

والمفكري������ن في الع�س������ر الحالي تتمحور حول فك������رة موروثية النف�������س بمظاهرها المعرفية 

رادية والدافعية. والوجدانية والإ

وقد يكون انح�سار الهتمام بالمو�سوع المحوري، المتمثل في طبيعة النف�س الب�سرية وعوامل 

راء  أيامنا هذه، هو ما �ساعد على انت�سار هذه الآ تكّونها وتطورها وقوانين حركتها ون�ساطها في ا

أو ي�سمع في العقود الثالثة  أ ا أو�ساط المتعلمي������ن. فلم يعد الباحث المتابع يقرا ب�س������كٍل لفٍت في ا

خي������رة ما كان قبل ذلك يت������رّدد من اأ�سداء النجاحات العلمية الت������ي كان يحرزها َطَرف من  الأ

خر، واأثرها في عودته اإلى ذاته للوقوف على اأوجه تق�سيره في  طرفي ال�سراع لدى الطرف الآ

اإعداد الفرد وتكوين������ه، وحر�سه على تجاوزها، وتدعيم ن�ساط الموؤ�س�سات المعنّية، ورفع �سوّية 

ن�سان المتفوق. أدائها اإبان �سنوات الحرب الباردة، وما �سهد من �سباقات في ميدان اإعداد الإ ا

كم������ا كان للتقدم ال������ذي اأحرزته علوم الوراثة، والك�سف عن الخارط������ة الجينية، وما واكب 

ن�سان والب�سري������ة، والتحولت الممكنة على �سعيد  واأعقب ذلك م������ن اأفكار تناولت م�ستقبل الإ
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أثر وا�سح ف������ي تاأكيد اأ�سحاب النزعة الوراثية وم������ن والهم اأن �سمات  الع�سوي������ة ووظائفها، ا

بن������اء، مثلما تحمل  باء اإلى الأ
النف�������س، والذكاء ب�سكل خا�������س، اإّنما تحملها المورث������ات من الآ

ال�سفات الع�سوية، مثل الطول ولون الب�سرة و�سواهما.

الغرب هو، عل������ى العموم، موطن فكرة موروثية ال�سف������ات النف�سية، والحا�سنة التي رعت 

أتباعه������ا ومريدوها، فهي، اأي النظرية الوراثية،  انت�ساره������ا وتحولها اإلى نظرية لها اأن�سارها وا

فكار التي راحت الطبقة الحاكمة ت������روِّج لها في الهيمنة والت�سلط، بوحي  البن������ة ال�سرعية لالأ

خرى داخل مجتمعهم، وعلى �سعوب  أبناء الطبقات الجتماعية الأ أبنائها بتفوقهم على ا �سع������ور ا

خرى من المعمورة. المناطق الأ

اإن ظه������ور ه������ذه الطبقة في اأوروبا خا�ّسًة، هو ما مّهد لن�س������وء بيئة ثقافية تقوم على واقع 

وج������ود فروق بين ال�سعوب والطبقات الجتماعية في قدراتهم العقلية وم�ستويات ذكائهم، واأن 

ذكي������اء وذوي القدرات العقلية العالية ت�سلم مقاليد الحك������م في البالد وال�سيطرة على  ح������ّق الأ

مقدراتها. وقد �سّوغ مفكرون اإنكليز وفرن�سيون للطبقات الحاكمة في بلديهم �سيطرتها عليهما 

واإدارة �سوؤونهم������ا، واحتالل بلدان اأخ������رى والت�سرف بثرواتها، وا�ستعب������اد �سعوبها في اأعقاب 

المرحلة ال�سناعية الثانية التي كان البلدان يطاأانها.

نج������د في ما قال������ه جون �ستيوارت مي������ل التعبير الوا�سح عن ه������ذا الموقف حينما و�سف 

ال�ستعم������ار باأنه اأف�سل ال�سفقات التي تجريها البل������دان الهرمة الغنّية )3، �س16(، وقد يكون 

أبعد من ذلك، بعّده ال�ستعمار حقاً للبلدان المتفوقة علمياً وعرقياً،  اأوغ�ست كون������ت قد ذهب ا

ن�سانية )4، �س19(. نَّ ممار�سة هذا الحق جزء من ر�سالتها الإ
أ وا

ر�سية  ألَّفت الأ زت دعوات المفكرين على الحوار في الموؤ�س�سات الثقافية والت�سريعية، وا حفَّ

التي تداعت عليها �سروب البحث في الختالفات بين الب�سر، وما ترّتبه من عالقات وتحدده 

دلة على النزعة  م������ن مواقع في ال�سلطة والمجتم������ع، وداأب كثير من الباحثين على توفي������ر الأ

كثر تاأييداً للفر�سية الوراثية، وتق�سيم النا�س اإلى اأذكياء  العن�سرية، من خالل جمع البيانات الأ

ُوهبوا من القدرات م������ا يوؤهلهم للقيادة والحكم، وعاديين وذوي القدرات ال�سعيفة ل يقدرون 

خرين وتدخلهم. على مواجهة اأعباء الحياة ومتطلباتها وينتظرون م�ساعدة الآ

ما يعنينا هنا ما جرى من هذه البحوث في ميدان علم النف�س، وكان حلقًة مهمًة من حيث 

جاذبيتها وتاأثيرها الممتد مكانياً والمديد زمانياً، وقد تكون اأعمال فران�سي�س غالتون هي تلك 
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ول »عبقرية الوراثة« الذي ن�سره  الحلق������ة الت������ي تمحورت حول مو�سوع الوراثة، ففي كتاب������ه الأ

عام )1869م( در�س كثيراً من ال�سفات الج�سمية والنف�سية لدى مجموعة من النا�س با�ستخدام 

أربع ع�سرة  طريق������ة الروائز، وخل�س اإلى اأن تف������اوت النا�س في تلك ال�سفات يوؤلِّ������ف �ُسلَّماً ذا ا

درج������ة، تحدد الوراثة الم�سافات بينها، وتوّزع ممثلي مختلف �سرائح المجتمع عليها، ف�سعاف 

ذكياء جداً ي�سغلون  العق������ل يتو�سعون على الدرجات الدنيا من ال�سلم، في حين اأن العباقرة والأ

درجاته العليا.

دوات والو�سائل التي ا�ستخدمه������ا غالتون، اإ�سافًة اإلى المغزى  �س������ارة اإلى اأ�سالة الأ ومع الإ

أو تلك لديهم، فاإنها كانت  العلمي من توزيع النا�س اإلى فئات، ح�سب كمية ح�سور هذه ال�سمة ا

تفتق������ر اإلى المو�سوعية،  اإذ اإن باعث غالتون للقيام به������ا كان اإبراز الدور الحا�سم للوراثة في 

غبياء يلدون اأغبياء. أبناء اأذكياء، والأ ذكياء منهم ينجبون ا حياة النا�س ووعيهم، واإن الأ

بناء على اأمل اأن يثبت  باء والأ وي������رى فيليب فرنون اأن غالتون كان »مهتم������اً بالت�سابه بين الآ

فراد  أكثر الأ أنه كان يدرك اأن ا أ�سا�سية، على الرغم من ا اأن القدرة العقلية تتحدد وراثياً ب�سورة ا

موهبًة تربوا في بيئات ذات اإثارة عقلية« )5، �س87(.

م������ا ق�سده فرنون هو تلك البيانات ال�سخمة المتعلق������ة بتاريخ بع�س العائالت البريطانية 

�س غالتون كثيراً من وقته وجهده من اأجل جمعها لتكون - من وجهة نظره-  الم�سهورة، التي كرَّ

أو - بعبارة اأدّق- م�سّوغاً لحكمه الم�سبق على الدور الحا�سم الذي  دلياًل على �سحة فر�سيته، ا

توؤدي������ه الوراثة في تحديد م�ستويات القدرات العقلية، ودرج������ات ذكاء الب�سر، وم�سوؤوليتها عن 

الفروق بينهم في هذه الدرجات وتلك الم�ستويات.

أف������كار غالتون ونتائج درا�سات������ه والتقنيات التي ا�ستخدمها ف������ي بحوثه، ا�ستح�سان  لق������ت ا

همية ال�ستثنائية  الدوائ������ر المعنيَّة، وراح الباحثون ي�سوغ������ون نظرياتهم التي ت�سّدد عل������ى الأ

ن�سان، بل انتمائه الطبقي الجتماعي، فقد اأعّد ريموند  للوراثة في تقري������ر ال�سوية العقلية لالإ

ألمانيا وغالتون في بريطانيا، �سل�سلة من  كات������ل، عقب اطالعه على ن�ساطات وليم فوندت في ا

الروائ������ز لقيا�س �سمات النف�س ل������دى الب�سر، والوقوف على الفروق القائمة بين ممثلي مختلف 

أ�سهم في انت�سار م�سطلح »الرائز«. عراق والجن�سيات والثقافات، وبهذا الن�ساط يكون قد ا الأ

ألفرد بينيه التي تّوجها باإعداد اأول رائز لقيا�س  �سارة اإلى اأعمال ا وفي هذا الباب تجدر الإ

طفال الذي يت�سم������ن كثيراً من العملي������ات العقلية، مثل الحكم  معام������ل الذكاء العام ل������دى الأ
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وال�ست������دلل والمقارنة والنتباه والتذك������ر والتخيل واللغة... اإلخ، وقد ق�س������م هذا الرائز اإلى 

طفال  مجموعة اختبارات متدرجة ال�سعوبة لتنا�سب كل منها م�ستوى تلك العمليات لدى فئة الأ

المخ�س�سة لها.

�سا�س  �سئلة التي تطرحه������ا تلك الختبارات وتحليل بنيته������ا اإلى الأ ويقودن������ا ا�ستعرا�������س الأ

�سا�س في النظرة اإلى القدرات العقلية وجميع  النظري الذي اأقامها بينيه عليه، ويتمثل هذا الأ

باء، ويحتف������ظ بكمه طوال مراحل حياة  بناء عن الآ ال�سم������ات النف�سية بو�سفه������ا مركباً يرثه الأ

أياً يكن الن�ساط الذي  فراد هو ما يف�ّسر ما بينهم من فروق، ا الف������رد، واإن تفاوت كميته لدى الأ

يمار�سون������ه. فالرائز المقترح يقي�س مقدار هذا المرك������ب الذهني المحّدد والثابت الذي يرثه 

أبويه )2، �س122(. الطفل عن ا

ويذه������ب اأ�سح������اب النظرية الوراثية اإل������ى اأن الذكاء يتوزع بين النا�������س كما تتوزع ال�سمات 

كثرية العظمى من  الع�سوي������ة بينهم، فالذين يمتلك������ون م�ستوًى متو�سطاً من الذكاء يوؤّلف������ون الأ

عداد كلما ابتعدنا  أوزانهم واأطوالهم، في حين تتناق�س الأ النا�س، مثلما هي الحال بالن�سبة اإلى ا

أو ي�ساراً في التمثيل البياني(. ويقّرر هوؤلء اأن الوراثة  ع������ن المتو�سط �سعوداً اأو هبوطاً )يميناً ا

نَّ قوانينها هي التي 
أ ه������ي الم�سوؤولة عن هذا التوزيع لل�سمات الع�سوية والنف�سية بين الب�سر، وا

تحّدد ن�سيب كّل فرٍد منهم.

أتباع غالتون خا�ّسًة،  ح������از رائز بيني������ه اإعجاب كثير من الباحثين في علم النف�س، ومنه������م ا

طفال الذين ينتمون اإلى كثير من الفئات  ف�سارع بع�سهم اإلى ترجمته وتقنينه وتطبيقه على الأ

�سبانية - الهندية  �َس������ر الإ أبناء الأُ الجتماعي������ة والثقافي������ة، وتبّين لهم اأن ن�سب������ة ذكاء كثير من ا

�سول  مريكية، ومن ذوي الأ والمك�سيكي������ة، التي تقطن الجنوب الغربي من الوليات المتحدة الأ

فريقية، ل تتعدى )80٪(، ويعتقد هنري جودارد، الم�سرف على هذه الدرا�سة، اأن تدّني هذه  الإ

طفال. الن�سبة، اإنما يعود اإلى ال�ساللة العرقية التي ينحدر منها هوؤلء الأ

وم������ن هذا المنظور يرى ج������ودارد اأن درا�سة انعكا�س الفروق العرقية عل������ى ال�سمات العقلية 

�ستبّين - ل محالة- فوارق عرقية كبيرة في الذكاء العام، ل نملك حيالها �سوى العتراف بتفوق 

قرار بغياب القدرة على تغيير هذا الواقع  خ������رى، والإ عراق الأ عراق على �سواها من الأ بع�������س الأ

أو التقليل من تلك الفروق، فال مندوحة، والحالة هذه، من اتخاذ التدابير العالجية التي يُراعى  ا

طفال، وتتنا�سب مع قدرات كل فئة منهم )1، �س104(. فيها هذا التوزيع الطبيعي للذكاء بين الأ
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أث������رت باهتمام  وم������ن التقني������ات التي اقترحه������ا غالتون لمعالجة معطي������ات الختبار وا�ستا

الباحثي������ن، طريقته في ح�ساب معامل الرتباط بين المتغي������رات، فقد عمل ت�سارلز �سبيرمان 

وويليام براون وجود ف������ري و�سيريل بيرت على ا�ستخدام هذه الطريقة، و�سعوا لتطويرها بغية 

اإ�سفاء الدقة والمو�سوعية على ما ت�سفر عنه تطبيقات الروائز من نتائج. وتُعدُّ نظرية العاِملَيْن 

التي طرحه������ا �سبيرمان اأولى النظريات التي اتخذت من التحلي������ل العاملي قاعدة لها. وتقوم 

ه������ذه النظرية على وجود عامل م�سترك اأو عام بين الق������درات العقلية، تبرهن عليه اإح�سائياً 

الرتباطات الموجبة بين نتائج الختبارات المختلفة التي تقي�س هذه القدرات، وقد رمز لهذا 

ول من كلمة GENERAL، واإلى جانب هذا العامل  العام������ل العام بالحرف G، وهو الحرف الأ

ثم������ة عام������ل اآخر، اأطلق عليه �سبيرم������ان م�سطلح العامل الخا�س، ورمز ل������ه بالحرف S، وهو 

.Specific ول من كلمة الحرف الأ

وي������دل هذا العامل على وجود اختالف بين تلك الق������درات العقلية، واحتواء كل منها، اإلى 

جانب ما هو م�سترك مع غيرها، مكوناً خا�ساً بها.

خرين منطلقهم حول اأهمي������ة الوراثة في الن�ساط النف�سي  ي�ساط������ر �سبيرمان غالتون والآ

أنه������ا الم�سوؤولة عن تكوين العامل العام وانتقاله من ال�سلف اإلى الخلف  ن�سان، ويرى ا ل������دى الإ

)2، �س125(.

وفي ع������ام )1909م( اقترح �سيريل بيرت اختبارات غير مقنّنة على عينتين �سغيرتين جداً 

أبناء نبالء  ولى ا أك�سف������ورد، يتعلم في الأ من اأطف������ال يدر�سون في مدر�ستين من مدار�س مدينة ا

أبناء �سكان المدينة العاديين،  أك�سف������ورد وزمالء الجمعية الملكية ومن �سابههم، وفي الثانية ا ا

وقد قاده هذا البحث اإلى منطقة الدليل على موروثية القدرات العقلية.

أّدت ه������ذه الدرا�سات واأمثالها دوراً في الدفع باتجاه اتخاذ تدابير قانونية لتح�سين الن�سل،  ا

لزامي للمجرمين  ف�سدرت في عدد من الوليات المتحدة جملة من القوانين تق�سي بالتعقيم الإ

و�سعاف العق������ل، والم�سابين بال�سرع والزهري، وال�سواذ جن�سياً واأخالقياً، ومغت�سبي الن�ساء، 

ومدمني المخدرات والم�سروبات الكحولية.

وف������ي عام )1924م( �سدر قانون »ح�س�س المنبت الوطني العرقي« في الوليات المتحدة 

يق�سي بتحديد الهجرة من مختلف دول العالم، والتقليل من ا�ستقبال المهاجرين القادمين من 

جنوب اأوروبا و�سرقها مّمن يثبت القيا�س العقلي ق�سورهم الوراثي، واعتمد هذا القانون على 
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أنها خل�ست  أدائية(، وزعم ا درا�س������ة جودارد التي طبق فيها رائز بينيه واختبارات غير لفظية )ا

اإلى وجود �سع������ف عقلي لدى )83٪( من اليهود، و)87٪( من الرو�س، و)80٪( من المجرمين، 

يطاليين )1، �س116(. و)79٪( من الإ

أو تعوي�سية لرفع  مكان اإقامة دورات تعليمي������ة ا�ستدراكية ا ول������دى ال�سوؤال عم������ا اإذا كان بالإ

�سوي������ة قدرات هوؤلء وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تجعل م�ساركتهم في حياة المجتمع 

مكان بذريعة اأن  أكثر اإيجابية ومردودية، لم يتردد هذا الفريق من العلماء في نفي مثل هذا الإ ا

التعليم ل يجدي في تحويل الطفل القا�سر وراثياً في ذكائه العام اإلى طفل عادي، وي�سبه بيرت 

كثر من �سعته، ولذا فاإن من الم�ستحيل اأن تتجاوز مكت�سبات  ح������ال طفل كهذا بوعاء ل يّت�سع لأ

الطفل التربوية اأكثر مما ت�سمح به قدرته على التعلم )1، �س112(.

�سه رواد التجاه  حكام القطعية الق������ول اإن ما كرَّ أو الظلم اأمام هذه الأ فه������ل من المبالغ������ة ا

أتباعه������م من ن�ساط بحثي، اإنم������ا يهدف اإلى البرهنة على تف������وق عرقهم وطبقتهم،  الوراث������ي وا

جابة فيما كتبه بيرت في دفتر مالحظاته  خرى؟ لعلنا نج������د الإ عراق والطبقات الأ ودوني������ة الأ

ا يتجاوز الع�سرين عاماً بَْعُد، يق������ول: »ثمة حل واحد لم�ساألة �سديدي 
ّ
ع������ام )1903م(، وهو لم�

الفق������ر دونما تاأخي������ر ا�سطراري في تحطيم المجتم������ع... وهو منعهم من ن�س������ر نوعهم« )1، 

�س125(.

ن�سان ل يح������دده طموحه وفعاليته في  نَّ م�ستقبل الإ
أ وهك������ذا يق������ّرر الوراثي دونما ت������رّدد ا

ولى، بل ما ُزّود به بالفطرة من ق������درات عقلية و�سمات نف�سية حين ولدته،  مراح������ل حياته الأ

أّي جهد تربوي - تعليمي لرفع م�ستواها والرتقاء باأدائها، فاأثر التعليم ل  واأن من العبث بذل ا

ى، في ت�سوره، تفتيح ما تجود به الوراثة من قدرات و�سفات نف�سية، لذا نراه ين�سح باأّل  يتعدَّ

ننتظ������ر من برامج الدعم التربوي التي تقترحها الموؤ�س�سات المخت�سة لتجاوز حالت التخلف 

أدائهم وتنمية قدراتهم  يَّ نجاح على �سعيد تح�سين ا
الدرا�س������ي لدى بع�س التالميذ اأن تح������رز اأ

�سة، ح�سب ادعائه، لقيا�س  العقلية، فهو يحتكم في موقفه هذا اإلى معطيات الختبارات المخ�سّ

أو الجهد الموروث، اأي قدرة الفرد على التعلم، وحجم ما ي�ستطيع اأن يكت�سبه  القدرة الفطرية ا

في هذه العملية.

قدمت لجنة خبراء القيا�س النف�سي التي كّونتها هيئة ال�سوؤون العلمية لرابطة علماء النف�س 

مريكيي������ن اعترا�سه������ا على ما رّوجه الوراثيون من اأن رائز ال������ذكاء يقي�س مركباً محدداً من  الأ
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الق������درات العقلية، وت�سديدهم على �سرورة التمييز بين اختبارات الذكاء واختبارات التح�سيل 

أ�سئلة جميع الختبارات الم�ستعملة اإّن هو اإّل ال�سلوك المكت�سب،  الدرا�سي، وراأت اأن ما تقي�سه ا

أو »ما اللغة  أ�سئلة رائز بيني������ه، من مثل »ما معن������ى كلمة �س������رداب؟« ا وتت�س������اءل عّم������ا تقي�س������ه ا

أو التي يت�سمنها رائز وك�سلر - بلفيو  أو »من كاتب ق�سة روميو وجولييت؟«، ا الهيروغليفّي������ة؟«، ا

لذكاء الرا�سدين، مثل �سوؤال »في اأي درجة حرارة يغلي الماء؟« وغيره كثير، �سوى جانب خبرة 

المجتمع التي يتناقلها اأفراده؟ )1، �س117(.

و�س������اط المعنّية من اأ�سداء  وم������ع اأن هذه النتقادات ل������م تجد ما توقعته اللجنة وبع�س الأ

اإيجابية، وتفاعل بّناء مع ما بُنيت عليه من روؤى، فاإنها تحولت فيما بعد اإلى مرجع ي�ستند اإليه 

نقاد الروائز والمهتمون بتقنيات البح������ث والقيا�س النف�سي، واإ�سفاء ال�سرعية عليها باإك�سابها 

�سفات ال�سدق والثبات والمو�سوعية. فما دامت البيئة، التي يتحرك اأ�سحاب النزعة الوراثية 

�س على ن�سرها وتفعي������ل مقت�سياتها المتوّهمة في الممار�س������ة العملية، فاإن وتائر  فيه������ا، تحرِّ

تطوي������ر الروائز تت�سارع، وتتدعم عبر تطبيقاتها في ميادين الن�ساط الب�سري جميعها: التربوية 

والع�سكرية والمهنية والعلمية والفنية والقانونية... اإلخ.

خ������رى، ان�سرف كثير من العلماء اإلى و�سع روائز لقيا�س العمليات العقلية  ومن الناحية الأ

بغية التدليل على ثبات مقدارها لدى الفرد في المراحل العمرية المتعاقبة من جهة، وتفاوت 

ناث والذكور من جهة ثانية، زيادة  مظاهر وجود ه������ذه العمليات، واختالف م�ستوياتها لدى الإ

أبناء الطبقات الجتماعية في الم�ستوى والح�سور من جهة  على معرفة الفروق القائم������ة بين ا

فراد  جراءات اإلى تمكين الم�سوؤولين من التوجيه المدر�سي والمهني لالأ ثالث������ة. وتهدف هذه الإ

عل������ى اخت������الف اأعمارهم وانتمائهم الجن�س������ي، اأي تحديد نوع التعليم ال������ذي ينا�سب التلميذ، 

�سلح للرا�سد، على �سوء ما تك�سف عن������ه الروائز من نوعية القدرات التي يمتلكها  والمهن������ة الأ

الفرد، ومظاهر ا�ستعداداته وقابلياته.

وكح�سيلة لجهد مئات العلماء والباحثين على امتداد ن�سف قرن من الزمن تقريباً تراكمت 

اآلف الختب������ارات والروائز. وللمثال فق������د اأح�سى جوزلين في عام )1962م( اأكثر من )200( 

ملي������ون من اختبارات الذكاء والق������درات العقلية والتح�سيل الدرا�سي ف������ي الوليات المتحدة 

مريكي������ة وحدها )5، �س24(. ومن خالل ه������ذا الكم ال�سخم يمكن ت�سّور الجهد الذي بُذل  الأ

ف������ي �سبيل اإنت������اج اأدوات منا�سبة لقيا�س مكّونات الذكاء والق������درات العقلية، وفي الوقت نف�سه 



الـعــدد 691 ني�سان  2021 44

ن�سان وقدراته العقلّية دور الوراثة في تحديد م�ستوَيي ذكاء الإ

الحج������م الهائل من الحوارات ال�ساخنة، والمناق�سات الح������ادة التي كانت تمتد وتتطاول ب�سبب 

دوات والنتائج. تباين وجهات النظر، وتباعد الروؤى في المنطلقات والو�سائل والأ

بقي الوراثيون - بت�سجيع من البيئة الجتماعية، وبوحي من ثقافة تلك البيئة- يدافعون عن 

ن�سان، ويحملونها م�سوؤولية تقرير م�سيره ب�سرف  تاأثير الوراثة ودورها في الحياة النف�سية لالإ

النظر عن البيئة التي ين�ساأ ويترعرع فيها. وذهب بهم العتقاد اإلى اأن الرائز الدقيق المخ�س�س 

ول من حياته يمّدنا باإمكان التنبوؤ بالم�ستوى التربوي  لقيا�������س الذكاء لدى الطفل في الطور الأ

ث عن وظيفة الروائز  والمهني الذي �سيبلغه في مرحلة الر�سد، وهذا ما عناه بيرت حينما تحدَّ

وقدرتها على تقديم نتائج دقيقة حول م�ستوى ذكاء الفرد، مما ي�سّهل مهمة توقع ما �سوف تكون 

عليه حاله م�ستقباًل )1، �س161(.

كان بي������رت، بالن�سبة اإلى كثير من العاملين في حقل علم النف�س، حجة هذا العلم، ومرجعاً 

أتباعه  أ�سا�سياً ف������ي بناء الختبارات واختيار التقنيات المنا�سبة. وذهب������ت الهالة التي ر�سمها ا ا

آيزينك فر�سة اإّل وا�ستغلها  قناع. فلم تفت هانز ا كثر قدرة على الإ حول������ه اإلى اعتقادهم باأنه الأ

أ�ستاذه، وبمقدرت������ه الفائقة على ت�سميم البح������وث ومعالجة المعطيات  �س������ادة بمناقب ا في الإ

ح�سائية المنا�سبة. بالطرائق الإ

أزواج التوائم المتماثلة  ومن بي������ن اأعمال بيرت، وربما يك������ون اأهمها، درا�سة الذكاء ل������دى ا

المنف�سل������ة، اأي التي ن�ساأ اأحد التوءمين وتربى في بيئة اجتماعية مختلفة عن البيئة التي ن�ساأ 

وترب������ى فيها �سقيقه التوءم، وا�ستخدامه فيها طريقة ح�ساب معامل الرتباط بين درجات ذكاء 

زواج والعامل الوراثي. تلك الأ

أربعيني������ات القرن الما�سي  ا�ستم������رت هذه الدرا�سة اأكثر من ع�سري������ن عاماً، بداأت في ا

وانته������ت في �ستينياته. ويكمن �سبب المتداد الزمني للدرا�سة وا�ستمرارها طوال هذه المدة 

ف������ي �سعوبة الح�س������ول على اأزواج كافية م������ن التوائم مبا�سرة، وانتظ������ار رفد عينة البحث 

باأعداد جديدة كلما كان ذلك ممكناً بهدف رفع م�ستوى تمثيلها، والو�سول من ثم اإلى نتائج 

مو�سوعية ودقيقة.

يّدع������ي بيرت اأن درا�ست������ه هي الوحيدة من بي������ن الدرا�سات القليلة الت������ي اتخذت التوائم 

مو�سوع������اً لها، وحاولت قيا�������س البيئات الجتماعية التي عا�ست في كنفه������ا التوائم المتماثلة 

المنف�سلة من الناحية الكمية ب�سورة منتظمة.
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طفال  �َسر الت������ي توّلت رعاية الأ وتن������اول هذا القيا�س الحال������ة القت�سادية والجتماعية لالأُ

أي�ساً قيا�س ذكاء  وتربيته������م، ولجاأت اإلى ت�سنيفها في �ست فئات اأو درجات. و�سملت الدرا�سة ا

أبناء العمومة...(. خوال، وا حفاد، والأ جداد والأ قارب البيولوجيين للتوائم )الأ الأ

خيرة )53(  عوام الأ وبع������د تطبيق رائ������ز الذكاء على اأفراد العينة التي بلغ تعدادها ف������ي الأ

�سئلة التي ت�سّمنتها فقرات������ه ح�سب معامل ارتباط ذكاء اأزواج  زوج������اً، ومقارنة ا�ستجاباتهم لالأ

أن������ه بلغ في كثير من الح������الت اأكثر من )0.80(، وتجاوز ف������ي بع�س الحالت  العّين������ة، وجد ا

)0.90(، بل و�سل اإلى )0.936( وحتى )0.944(. ويعني ذلك اأن اختالف البيئات الجتماعية 

طفال ل ي������وؤدي دوراً ذا اأهمية في ذكائهم، الذي تق������رره الوراثة، وتحّدد  الت������ي يتربى فيها الأ

درجته اإلى حّد بعيد. وتعّزز هذه النتيجة ما اأظهرته نتائج تجاربه من اأن زيادة معامل الرتباط 

تتنا�سب طرداً مع درجة القرابة البيولوجية )1، �س145(.

م������ا لحظه نقاد بيرت على هذه الدرا�سة هو غي������اب الطريقة التي ا�ستخدمها في ح�ساب 

ولى من التوائم التي �سملتها الدرا�سة عام )1943م(،  معامالت الرتباط بين اأقارب المجموعة الأ

والمجموعة الثانية التي در�سها بم�ساركة هوارد عام )1956م(، والكتفاء بتوجيه انتباه القارئ 

أنه  أو ا نَّ اأغلبها مطمور في الر�سائل العلمية، ا
أ اإل������ى اأن بع�ساً منه������ا ن�سر في التقارير العلمية، وا

عر�س في درا�سات �سابقة، وقد قادتهم قراءتهم المتاأنية لتلك التقارير والمقالت اإلى الوقوف 

آباء  عل������ى ما ا�ستخدم������ه بيرت من حيٍل، واّتباع������ه م�سالك التفافية في تحدي������د درجات ذكاء ا

مر هنا باعتماد بي������رت لبلوغ هذه الغاية - ح�سب اعترافه- على المقابالت  التوائ������م. يتعلق الأ

ال�سخ�سي������ة عدا بع�س الحالت الت������ي كان ال�سك فيها ي�سطره اإلى ا�ستخ������دام اختبار مفتوح 

أو مم������ّوه، ولي�س اختباراً مقنَّناً، دون اأن يكلّف نف�سه عن������اء عر�س الختبار المقترح، وهذا ما  ا

أنواع اختبارات الذكاء  ن يكون بيرت قد قّدم، فعاًل، نوعاً ما من ا يف�سح المجال وا�سعاً للريبة لأ

طفال. لالأ

رقام التي تدل على ارتف������اع مده�س، وغير معقول لمعامل  وتزي������د من ه������ذه الريبة تلك الأ

الرتب������اط بين الذكاء والوراثة، فاأن يبلغ هذا المعامل رقم������اً قيا�سياً، يتجاوز )0.90( هو اأمر 

اأقرب اإلى الخيال.

ول������ذا فاإنن������ا ل ن�ستغرب موقف ليون كامن م������ن قيم معامالت الرتباط ه������ذه، اإذ يقول: »اإن 

عداد التي تركها بيرت هي، بب�ساطة، غير جديرٍة بالهتمام العلمي الحالي« )1، �س207(. الأ
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وعر�������س كلٌّ من لُْهِل������ن وِلندزي و�سبوهلر موقفهم من اأعمال بيرت في اأحد اأعمال »مجل�س 

ت������ي: »... بو�سع المرء على  بح������وث العل������وم الجتماعية« المن�سور عام )1975م( على النحو الآ

�سبيل الفر�س اأن يحاول اإيجاد تف�سيرات لبع�س ال�سذوذ في البيانات، ومع اأن بيرت قد مات، 

فاإنَّ باإمكان بع�س تالميذه ال�سابقين وم�ساعديه، دون �سك، اإلقاء ال�سوء على تف�سيالت بع�س 

»الر�سائل غير المن�سورة« وتقارير مجل�س مقاطعة لندن )1، �س148(.

ما يثير النتباه في هذه ال�سجالت هو تغّير موقف جين�سين من بيرت ب�سكل مفاجئ، فقد 

ن، في عام )1974م(، يتحدث  كان بيرت قبل عامين - بالن�سبة اإليه - )نبياًل بالفطرة(، لكنه الآ

عنه بانفعال النادم على ال�سخافات التي كان قد وثَّقها، وتتجلى في انعدام فائدة العتماد على 

أبعد  بيانات������ه لختبار فر�سية موروثية الذكاء، ومع ذلك فاإنه لم يذهب في نقده لبحوث بيرت ا

أنها بحوث م�ستهترة، نافياً اأن تكون مزيفة. من ا

تزام������ن تغير مواقف تالميذ بيرت من بحوثه على هذا النحو وزيادة هجمات نّقاده عليها، 

 Sunday times أوليفر جيلي، مرا�سل �سحيفة أثارها الدكتور ا مع ن�سر ف�سيحة تزييٍف لبحوثه ا

ولى عام )1976م(، واتهم فيها بيرت بالحتيال  ف������ي مقالة ن�سرتها ال�سحيفة في �سفحته������ا الأ

دلة على اإدانته، ويتح������دث جيلي عن محاولته البحث عن  العلم������ي، معتم������داً على كثير من الأ

ن�ستين ُكنْوي وَهوارد، اللتين كان بيرت يردد ا�سميهما في اأحاديثه وكتاباته،   بيرت، الآ
ْ
م�ساعَدتَي

ويحك������ي عن بحوثه الم�ستركة معهما، وعن تلك الت������ي قامتا بها بمفردهما، ونُ�سرت في مجلة 

علم النف�س التي كان يحررها، وعن عملهما في فح�س اأفراد العينة واأقاربهم.

أثر للم�ساعدتين بعد اأن نفى زمالء بيرت في كلية علم  أّي ا د اأمل جيلي في العثور على ا تبدَّ

يٍّ منهم������ا، ف�ساًل عن ادعاء بيرت 
النف�������س في لن������دن، و)�سكرتيرته(، ومدبرة منزله، روؤيتهم لأ

أ�ستراليا. نف�سه، بعد مواجهته باإجابات هوؤلء، باأنهما هاجرتا اإلى ا

ل������م تكد تهداأ حملة جيلي وما رافقه������ا من اتهامات متبادلة، حتى فاج������اأ ِلْزلي ِهْرن�سو، 

كاتب �سي������رة بيرت، با�ستنتاجاته ال�سادمة التي ع�سفت باأوه������ام اأن�سار بيرت ودفاعهم عن 

أُثير حول الخيانة العلمية التي ارتكبها بيرت هو مح�س  ا�ستقامته ونزاهته، وادعائهم باأن ما ا

ة، فبعد اأن ن�سر  افت������راء دنيء، غايته ت�سويه �سمعة اإن�سان نبيل، واغتي������ال �سخ�سية علمية فذَّ

ِهْرن�سو �سيرة حياة الرجل عام )1979م( بموافقة اأخته، تبّدد ما تبقى من �سكوك في ق�سية 

التزييف.
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ن�ستين ُكنْوي وَهوارد، وعدم وجود توائم متماثلة  أثر لالآ ففي هذه ال�سيرة يتاأك������د غياب اأي ا

منف�سل������ة. وفي ه������ذه الحالة لم يكن بدٌّ من العتراف ب�سحة ما ن�سبه اإليه نّقاده من تَُهم، مما 

رقام« و»زيَّف النتائج«.
نَّ بيرت »اختلق الأ

أ يعني، تح�سيَل حا�سل، ا

على الرغم من هذه الف�سيحة التي انتهت اإليها درا�سات الرجل، �ساحب الظّل الوا�سع في 

أنكلو�ساك�سونية، عرقية وعن�سرية،  عل������م النف�س، واليد الطولى في �سياغة نظرية �سيكولوجية ا

ن�سان وتطويرها،  تعل������ي من �ساأن الوراث������ة، وتلغي دور التربية والتعليم في تكوي������ن �سخ�سية الإ

وتهدف اإلى المحافظة على هيمنة الطبقة الحاكمة، وال�سيطرة ال�ستعمارية، فاإن اأن�سار هذه 

دلة على �سحة  النظرية ا�ستمروا في درا�ساته������م لمتالك م�سوغات تر�سيخ مبادئهم، وجمع الأ

نَّ ما قيل ب�ساأن حجتهم ل عالقة ل������ه بجوهر النظرية، ول يم�ّس �سوى الجوانب 
اأفكاره������م، وكاأ

جرائي������ة والتقنية م������ن البحث العلمي، التي جرى التعامل معه������ا ب�سيء من ال�ستخفاف من  الإ

جانبه، وهو، في اعتقادهم، اأمر يمكن تجنُّبه وتفاديه في الم�ستقبل.

جواء التي ولَّدتها التهامات التي ُوجهت اإلى بيرت عقب وفاته، وال�سجالت التي �سهدتها  وفي الأ

�ساحة علم النف�س منذ �ستينيات القرن الع�سرين بين موؤيديه ومعار�سيه، والتي تناولت درا�ساته بالتحديد، 

مريكية قوانين تق�سي بوقف العمل بالختبارات المخ�س�سة لقيا�س الذكاء  اأ�سدرت بع�س الوليات الأ

في المدار�س، على خلفية اتهامها بالتحّيز الثقافي، وافتقارها اإلى الدقة والمو�سوعية.

ول������م ي�سلَم حتى ال�ستخ������دام المقّيد لالختبارات الفردية بغر�������س الت�سخي�س العيادي من 

المعار�س������ة والرف�س. وا�سطر الخت�سا�سي������ون العياديون اإلى ا�ستخدام اختبارات اأخرى، مثل 

اختبارات بياجيه، واختبار تكّون المفاهيم... اإلخ.

هل ل�ستخ������دام روائز الذكاء ف������ي المدار�س  جراءات نتيج������ة معار�سة الأ ج������اءت ه������ذه الإ

أو بتاأثير من انتق������ادات الخت�سا�سيين، التي تناولت،  خرى، بوحي ا والموؤ�س�س������ات التعليمية الأ

أ�سا�سية، جميع مراحل ت�سميم الختبار، بما فيها قواعد بنائه الفكرية، وكان كثير من  ب�سورة ا

ه������وؤلء المعار�سين للنظرية الوراثية قد لحظوا منذ مطلع �ستينيات القرن الع�سرين اأن بع�ساً 

حك وال�ّسخرية، ومنها اأي�ساً ما هو �ساذج وتافه، وقد دفعتهم  أ�سئل������ة الختبارات يثير ال�سّ من ا

ه������ذه المالحظات اإلى القول اإنَّ هذه الطريقة ل تزال عاجزًة عن قيا�س الظاهرة المق�سودة، 

أ�سار اآخرون اإلى غياب التجان�س اأو �سعفه في كثير من فقرات الروائز، ومنها رائز �ستانفورد  وا

- بينيه المخ�س�س لقيا�س القدرات العقلية في المراحل العمرية المختلفة )5، 43(.
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ا اإذا  وت�س������اءل فريق من المعار�سين )كاغ������ان 1974م، وفاين 1975م، ودانييلز 1976م( عمَّ

جابات عنها تدخل  أ�سئلة ل ت�ستدعي الإ كانت الروائز تقي�س، حقاً، قدرات عقلية، حينما تُطرح ا

حام������ل وراثي، بل مهارات ومعارف عامة، يُفتر�س اأن يكون المفحو�س قد اكت�سبها في مجرى 

خرين )5، �س51(. عالقته بالآ

وكان فريق اآخر )كوهين، مثاًل، 1965م( قد توقف عند الفروق الفردية بين الخت�سا�سيين 

الذي������ن يطبقون الختبارات، في م������دى تقّيدهم بتعليمات الخبراء، ودرج������ة �سبطهم ل�سلوك 

أدائه������م، وما يظهرونه م������ن ت�س������ّدد اأو مرونة في عر�������س الختبار  أثناء ا المفحو�سي������ن ف������ي ا

داء، وغير ذلك مما يُخّل بمو�سوعية النتائج، ويوؤثر �سلباً في القتراحات  وتعليماته، وتقويم الأ

والتو�سيات.

ألف������وا التعامل مع  طف������ال الذين ا واإل������ى ذلك اأ�س������اف جاك�سون وروزنيث������ال تاأثير خبرة الأ

أقّل قلقاً وت�ستتاً  الختب������ارات، فمن �ساأن هذه الخبرة اأن تجعل المفحو�س اأكثر �سبطاً لنف�سه وا

ولى  وا�سطراب������اً خالل تطبيق الختبار، بالمقارنة مع مفحو�س اآخر يوؤدي مهمة كهذه للمرة الأ

)5، �س55(.

طفال من اإجحاف وظلم، وبالمجتمع من اأ�سرار،  لم يفت هوؤلء اأن ي�سيروا اإلى ما لحق بالأ

وبالتربي������ة من اإهمال ب�سبب التدابي������ر التي اأملتها نتائج الروائز، فبدلً من اأن ت�ستخدم تلك 

هل والمرّبين �سلوكهم، ودفع  �سراف عليهم ومتابعة الأ طف������ال وزيادة الإ النتائج في اإر�ساد الأ

بناء، كانت  أداء الأ الطرفين اإلى التعاون فيما بينهما، وتن�سيق جهودهما بهدف رفع م�ستوى ا

المعي������ار للحكم على الطفل بال�سعف العقلي مع ما ي�سببه ذل������ك له من اإح�سا�ٍس بالدونية، 

خرين، وعو�ساً عن  وانخفا�������س دافعيته اإلى التعلّم، وتنامي نزوعه اإلى النطواء وكراهية الآ

اأن يت�سّم������ن الرائز عب������ارات ت�ساعد على الك�سف عن مواطن ال�سع������ف في �سلوك الطفل، 

�سباب الكامنة خلفها،  آليات فعاليته الذهنية وم�سارها، والثغ������رات فيها، والأ وعل������ى معرفة ا

داء وتقويمه. اإنه يحّد من فهمن������ا للفرد، بدلً من اأن يزيد من  تقت�س������ر مهمت������ه على نتاج الأ

هذا الفهم.

ويعتق������د جان بياجيه اأن �سبب ق�سور الروائز وعجزها عن تحقيق الغاية المن�سودة يكمن في 

أنها تتجاهل دينامية الفرد، وتغفل التغّيرات المتوا�سلة التي تطراأ على بنيته النف�سية، وتنظر اإليه  ا

بو�سفه كائناً جامداً، �ساكناً، واإلى �سماته النف�سية ب�سفته �سيئاً محدداً وثابتاً )8، �س25(.
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أ�سكال الحتجاج المختلفة التي �سهدتها الوليات  تزامنت هذه النتقادات مع ال�سطرابات وا

نكلو�ساك�سونيين  المتح������دة في �ستينيات القرن الع�سرين ب�سكل خا�س رداً عل������ى موجة حقد الأ

فريقية، التي تعاظم مّدها قبل نحو عقد من الزمن. ويحتفظ  �سول الإ على مواطنيهم ذوي الأ

م������ر موؤ�سر على عطٍب حلَّ بوعي  التاري������خ بوقائ������ع جرت في تلك المرحلة، هي، في حقيقة الأ

نكلو�ساك�سونية في تل������ك المنطقة، واأو�سل �سعورها الجمعي اإلى حالة مر�سية  المجموعات الأ

خر واحتقاره، اأي اإلى واحدة من ذرا التمييز العن�سري  من ع�سق ال������ذات المو�سول برف�س الآ

خر. أ�سكال العنف �سد الآ المحّمل بال�ستعداد ل�ستخدام كل ا

ِلفته المجتمع������ات الب�سرية، قديمها 
أَ ن�س������ان نف�سه ذكياً، وموهوباً، وجمي������اًل، اأمر ا اأن يح�س������ب الإ

خر المختلف لوناً وجغرافيًة،  وحديثها، اأما اأن يكون ذلك ال�سعور مرفقاً بنظرة ا�ستعالء وا�ستخفاف بالآ

أنه غبيٌّ وقا�سر عقلياً، فتلك هي متالزمة طارئة على الوعي الب�سري، تكّونت اأعرا�سها بفعل  بوهم ا

يديولوجيا العرقي������ة، العن�سرية، وغدت مكّوناً مهماً م������ن مكّونات ثقافة  ال�سح������ن الذي مار�ست������ه الأ

الطبقة الم�سيطرة وجزٍء غير قليل من النخب الفاعلة والمتنفذة في المجتمعات الغربية. ي�سل دور 

ه������ذه المتالزمة في توجيه �سلوك الفرد والجماعات العن�سرية حّد ال�سيطرة الالواعية على تحديد 

ات  اتجاهات������ه وعالقاته، تحت التاأثير المبا�سر للمّد العن�سري ال������ذي تتولى التحري�س عليه المن�سّ

عالمية بتوجيه من الدوائر الجتماعية ذات الم�سلحة الخا�سة. الثقافية والقنوات الإ

ي�س������رب ج������ذر هذه الظاهرة في الِقَدم بعي������داً، ول يجد المتابع عنتاً ف������ي اإدراك بداياته 

والوق������وف على م�ساراتها، فالقرن التا�سع ع�سر يزدحم باأ�سم������اء المب�سرين بالتجاه العن�سري 

دوا لظهور الحركات الجتماعية وال�سيا�سية التي تحمل فكرة التفوق  ال�ستكب������اري، والذين مهَّ

وروبية، وتتقافز في الذهن م�سمي������ات تلك الحركات، و�سور  العرق������ي والطبقي في الق������ارة الأ

زعمائها الذين حملتهم اأمواج العنف ورياح التغيير اإلى �سّدة الحكم.

فكار التي حملتها هذه الحركات، والنزوع الذي ت�سعب  لي�س بنا حاجة اإلى الحديث عن الأ

فكار على �سفحة الواقع. م������ا يهمنا في هذا المقام هو  يجاد مرت�سمات له������ذه الأ مقاومت������ه لإ

�سها باحثون لتعزي������ز الفكر العن�سري، وتر�سيخ النزعة اإلى الت�سلّط على  تل������ك البحوث التي كرَّ

خرين والتحكم بم�سائرهم. الآ

والح������ق اأن اأمثال هذه البحوث تثير ده�س������ة المفكر المو�سوعي الحّر وا�ستهجانه، و�سفقته 

على هذا العالم الذي تحركه هذيانات �سقيمة، فت�سّدق مجموعات كبيرة منه ما يُقال ويُكتب 
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حيائي  دون فح�س������ه وتحري �سوابيته، مم������ا يحّولها اإلى ح�سوٍد ل يتعّدى وعيه������ا الم�ستوى الإ

يحاء والتوجيه دونما �سعوبة تُذكر. القابل لالإ

أرنولد الدجاج،  لماني النازي ا في اأحد البحوث التي ت�ستخّف بالعقل العلمي ق�ّسم الباحث الأ

مو�س������وع تجاربه، اإلى نمطين: �سمالي يغلب على �سلوكه الميل اإل������ى التفوق وال�سيطرة واإخ�ساع 

خرى من الدجاج ل�سلطته، وجنوبي يميل �سلوكه اإل������ى الخ�سوع وال�ست�سالم ل�سيطرة  ن������واع الأُ الأ

النمط ال�سمالي. كما تحدث مواطنه يني�س في درا�سة له عن وجود �سماٍت عرقيٍة تتوزع على اأفراد 

النوع الحيواني بن�سٍب متفاوتٍة، مما يوؤدي حتماً اإلى تفّوق بع�سها على بع�س. )2، �س13(.

بح������وث تحت الطلب، وباحث������ون ين�سطون ح�سب التو�سيات، ونتائج مح������ددة �سلفاً، تمليها 

�سلط������ة المعتقد، وتوجهها الهوية الثقافية المهيمن������ة. وفي هذا ال�سدد يح�سر برتراند را�سل 

بقوله: »�سلكت كل الحيوانات �سلوكاً يّتفق مع الفل�سفة التي يعتنقها ال�سخ�س المالحظ قبل اأن 

مريكيون الدرا�سات عليها تندفع في حالة من  يب������داأ مالحظاته... فالحيوانات التي اأج������رى الأ

الهي������اج، وبن�ساٍط وا�ستثارٍة وا�سحٍة غير عادية. وف������ي النهاية ت�سل اإلى النتيجة المن�سودة عن 

لمان فكانت تقف وتفكر، وفي النهاية ت�سل  طريق الم�سادفة. اأما الحيوانات التي لحظها الأ

اإلى الحّل الذي يكون بعيداً عن �سعورها الداخلي« )2، �س101(.

أ�سب������اب تطوره النف�سي، بل من  اإن تن�سئ������ة الطفل في بيئ������ٍة �سحيحٍة بمثيراتها تحرمه من ا

أو ن�سجهما، اإذا نحن �سلَّمنا بروؤية الوراثيين.  �س������روط تفتح قدراته العقلية، و�سماته النف�سي������ة ا

وحيات������ه بمناأى عن التاأثيرات التربوية - التعليمية، وع������ن اإ�سراف الرا�سدين وتوجيهاتهم، هي 

أُُكاًل ول ثمراً. وافتقار البيئة للمثيرات، و�سعف تفاعل الكبار مع ال�سغار،  حياة عجفاء ل توؤتي ا

يوؤديان، بال�سرورة، اإلى ق�سوٍر في النمو النف�سي لدى ال�سغار، وتلك هي حالة كثير من اأطفال 

أو �سواهم من  مريكيون الذين ينحدرون من اأ�س������ول اإفريقية، ا طف������ال الأ العال������م، ومن بينهم الأ

مواطنيهم ممن يعي�سون في بيئات فقيرة ومحرومة.

ن  �سل حياة البوؤ�������س والحرمان والهوان قبل انعتاقه، ولم تتح�سَّ مريكي اإفريقي الأ عا�������س الأ

خر الذي يفاخر  مريكي الآ حال������ه كثيراً بعد تحريره ومنحه حقوق المواطنة. وكان المواطن الأ

نكلو�ساك�سونية، يرّدد ما يقول������ه الالهوتيون الذين  بنقائ������ه العرقي وانتمائ������ه اإلى ال�سالل������ة الأ

أبوه، ودعا ربَّه اأن  فارقة هم من قوم حام بن نوح الذي غ�سب عليه ا نَّ الأ
ي�ساركون������ه النتم������اء باأ

يجعل ذريته عبيداً.
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وهك������ذا ا�ستقّر في وعيه الحكم عليه������م باأنهم �سعاف عقلياً، ومنحّط������ون خلقياً، ومتخلفون 

أدلٍة وقرائن تثبت �سحة هذه المزاعم. اجتماعياً، وقذرون بدنياً. وراح اأدعياء العلم يبحثون عن ا

مريكية يحاول  ها هو ذا »بين« اأحد الم�ساعدين في معهد الت�سريح التابع لجامعة هوبكنز الأ

مريكيين  اكت�س������اف اختالفات في الن�سو�س الجبهية للع�س������رة الدماغية بين البي�س وال�سود الأ

ا ب������دت النتائج التي انتهى اإليها »بين غير« مقنعٍة بالن�سبة 
ّ
بي�س، ولم� ن�سان الأ ثب������ات تفوق الإ لإ

دمغة، وعقد  خير اإعادة فح�س المجموعة نف�سها من الأ اإلى »مول« مدير المعهد، اقترح هذا الأ

المقارنة بينها دون علم م�سبق بعائديتها.

دمغة ح�سب ال�سفات التي اعتمد عليه������ا »بين« اإلى مجموعتين، وح�ساب  وبع������د تق�سيم الأ

دمغة كانت موزعًة بين المجموعتين  اأدمغة ممثلي كّل من العرقين في كل مجموعة تبين اأن الأ

بالت�س������اوي تقريباً. وهذا يعني اأن ل وج������ود لختالفات في مورفولوجية اأدمغة البي�س واأدمغة 

ال�س������ود، وم������ن ثّم، غي������اب ال�سفات التي تدّل عل������ى الق�سور المزعوم في تط������ور النف�س لدى 

مريكي  أو التي تدل على التفّوق المتوّه������م للمواطن الأ �س������ل، ا مريكي اإفريقي الأ المواط������ن الأ

أنكلو�ساك�سوني ال�ساللة )6، �س294(. ا

وبحل������ول الن�سف الثاني م������ن القرن الع�سرين بلغ التمييز العن�س������ري حدوداً غير معهودة، 

وتج������اوزت تردداته في الواقع المعي�������س ف�ساءات الت�سور. ففي ع������ام )1958م(، اأ�سدر اأحد 

مريكي من اأ�س������ل اإفريقي اإلى م�سحة عقلية  الق�س������اة حكماً باإحالة كليت������ون كينغ، الطالب الأ

أنه تقدم بطلب التحاٍق بجامعة مي�سي�سيبي لمتابعة درا�سته فيها. لمجّرد ا

وعل������ى الرغم من ات�س������اع �ساحة الحتجاجات المناه�سة للتميي������ز العن�سري لت�سمل كثيراً 

مريكية في الن�س������ف الثاني من العقد ال�سابع من الق������رن الما�سي، ول�سّيما  م������ن الوليات الأ

�س������ل، الذي كر�س جهده ون�ساطه  مريكي اإفريقي الأ بع������د اغتيال مارت������ن لوثر كينغ، الزعيم الأ

أّي مدى يمكننا رفع  للدفاع عن مواطنيه الم�ست�سعفين، فقد ن�سر جين�سين مقالة بعنوان »اإلى ا

ن�سب������ة الذكاء والتح�سيل الدرا�سي؟«، اأكد فيها وج������ود فروٍق نوعيٍة في الذكاء بين المواطنين 

مريكيي������ن البي�س وال�سود، واأن من العب������ث التفكير في اإمكان رفع درجة ذكاء �سعاف العقل  الأ

قليات العرقية. لدى اأطفال الأ

نَّ ما ذهب اإليه هو وغي������ره من اأعالم التجاه 
وبع������د م�سي بع�س الوقت يعت������رف جين�سين باأ

آيزينك في لندن، وريت�سارد هارن�ستين في هارفارد، و�سوي و�سوكلي في �ستانفورد،  الوراثي، من مثل ا
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اأمر يخالف كل ما حملته النتقادات والعترا�سات التي وجهتها اإليهم الحركات الطالبية، وح�سد 

عالم، وكثير من علماء النف�س. من علماء الجتماع ذوي ال�سمعة الطّيبة، وو�سائل الإ

آيزينك محاولته لتطوير الروائز وت�سميم مقايي�س معامل الذكاء  وفي هذا المنحى وا�سل ا

ناث من الفئات الجتماعية، والم�ستوي������ات التعليمّية المختلفة في المراحل  لدى الذك������ور والإ

ناث،  العمري������ة المتفاوتة، وتاأكيد دور الوراثة في تحديد هذا المعامل، وتباينه بين الذكور والإ

ومعرفة الفارق بين التباينين.

آيزينك من هذه الدرا�سة، وح�سره  أيه حول هدف ا عراب عن را ول يتردد »ليون كامن« في الإ

في تقديم دلي������ل على براءة الرجال مما تعانيه الن�ساء من �سعور بال�سطهاد على خلفية اإبراز 

�سط������وة قوانين الوراثة التي ل يملك الجميع، الرج������ال والن�ساء، اإل الخ�سوع لها، والقبول بما 

تفر�سه نتائجها من التزامات.

آيزينك وجد هذا الدليل متمثاًل في اعتالء عدٍد قليٍل من الن�ساء القّمة، ب�سبب  والواقع اأن ا

متو�س������ط ذكائهن الذي هو اأدنى من متو�سط ذكاء الرجال، ف�ساأن متو�سط ذكاء الن�ساء بالن�سبة 

اإل������ى متو�سط ذكاء الرجال �س������اأن متو�سط ذكاء ال�سود المتدني مقاب������ل ارتفاع متو�سط الذكاء 

آيزين������ك، م�سيئة الوراثة في توزيع الذكاء على الب�سر، وتحديد  ل������دى البي�س، وتلك، في ت�سور ا

اأدوارهم في المجتمع )1، �س231(.

آيزينك - ح�سب تعبير »كامن«- اأن اكت�ساب الفرد للخبرة الجتماعية،  ومن خراف������ات ا

أقّل موروثيًة من ذكائه. وللتاأكد من �سحة هذه  أو تح�سيله الدرا�سي ب�سورة اأكثر تحديداً، هو ا ا

الفر�سية عر�س في كتابه »بنية الذكاء وقيا�سه« )1979م( درا�سة هو�سن التي فح�س فيها عدداً 

من التوائم ال�سويدية في الكتابة والح�ساب والتاريخ، وبا�ستخدامه معادلة خا�سة لمعالجة ما تو�سل 

اإليه من معطيات تبّين »اأن موروثية التح�سيل الدرا�سي بلغت )51٪(... واأن ثمة جزءاً اآخر من 

آيزينك ذلك باأنه »في حالة  التباين بلغ )26٪( يمكن رّده اإلى »البيئة الم�ستركة للتوائم«، ويف�سر ا

ال������ذكاء تبلغ ن�سبة التباين الوراثي اإلى تباين البيئ������ة الم�ستركة تقريباً )3،5 اإلى 1(، اأما في 

حالة التح�سيل الدرا�سي فتبلغ الن�سبة نف�سها في المتو�سط )2 اإلى 1( )1، �س 235(.

آيزينك وغيره من  �ساليل التي ح������اول ا وي�ستعر�������س النّقاد كثيراً مما يمك������ن اأن ندعوه بالأ

أو كذبة  اأن�سار النظري������ة الوراثية تقديمها في قوالب علمية جذابة للتدليل على �سحة مزحة ا

الفل������زات التي اأطلقها �سقراط، وزعم فيه������ا اأن الرجال الموؤهلين للحكم والقيادة يُ�سنعون من 
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الذه������ب، في حين يُ�سنع العاملون التنفيذيون م������ن الف�سة، والزراع والحرفيون من خليٍط من 

أً اأن اأفالطون هو  آيزينك عام )1979م( هذا الزعم، الذي ظنَّ خطا النحا�س والحديد. وو�سف ا

�ساحبه، باأنه »اأول اعتراف قاطع مطبوع باأهمية الفروق الفردية في التاريخ«.

أنها مجرد كذبة اأو دعابة، قد تفيد في اإقناع النا�س باأدوارهم، وتالياً في  كان �سقراط يدرك ا

ا اإذا كان لديه ما يعتقده ناجعاً  الحفاظ على ا�ستقرار المجتمع، وحينما �ساأل تلميذه غلوكون عمَّ

من و�سائل تحمله������م على ت�سديقها. نظر التلميذ اإلى معلمه وقال بلهجة الواثق: »لي�س الجيل 

قها«)1، �س239(. جيال الالحقة ت�سدِّ ول، ولكنك قد تنجح في جعل الجيل الثاني والأ الأ

وها قد �سدقت نبوءة غلوكون، و�سّدق بع�سهم خرافة اأن »النا�س معادن«، وربما على نحٍو 

قت و�ُسوِّقت،  ٍة عبر هذا التاريخ المديد لُفِّ لم يتوّقعه التلميذ، ولم يق�سده المعلم، فكم من حجَّ

ثبات »معدنهم النفي�س«،  وكم من خرافة تداولها العام������ة والخا�سة عن ال�سالطين والزعماء لإ

أنها »كذبة مريحة«، ويعملون من  وحّقه������م في الحكم والقيادة. وبالمقابل فاإن ثمة من يدركون ا

اأجل قيم العدالة والم�ساواة.

كل م������ن الطرفين يمثل م�سالح طبق������ة اأو طبقات اجتماعية، وال�س������راع بين هوؤلء الذين 

نَّ التفّوق هو 
أولئ������ك الذين يرف�سون هذا الّدعاء، ويوؤمن������ون باأ ي�سّوق������ون لتفّوقهم الفطرّي، وا

ثم������رة الطم������وح والعمل، وحّق كل اإن�سان اأن ي�سعى اإليه، ويطال������ب بتوفير ال�سروط الالزمة من 

اأج������ل بلوغه بو�سفه هدفاً وحلم������اً، ولي�س هبة تُمنح لقلَّة من النا�س - »نقطة« ولدتهم- ب�سبب 

انتمائهم العرقي.

ن�سان، وفي �سماته النف�سية  همية بمكان تو�سيح حدود الوراثة واأثرها في ع�سوية الإ ومن الأ

بهام على  منع������اً لاللتبا�س الذي يتعّمده دعاة النظرية الوراثي������ة باإ�سفاء حالة من الغمو�س والإ

أُري������ده لهذا التو�سيح هو اأن يكون  تلك الح������دود، وتعميم الموروثية على الع�سو ووظيفته، ما ا

�س للحديث عن  بمنزلة ردٍّ مقت�سٍب على ادعاءات هوؤلء، وتوطئة للمقال التالي الذي �سيُخ�سَّ

داً لبنية النف�س الب�سرية. المجتمع والنظريات التي تتَّخذ منه محدِّ

ل جدال في اأن الوراثة هي ما يحّدد البنية المادية للع�سو، ويقرر خ�سائ�سها، وهنا يتوقف 

أو ال�سمة، تظهر وتتطور  دورها دون اأن يتعداه اإلى الوظيفة التي تُناط بهذا الع�سو، فالوظيفة، ا

في مجرى تفاعل الع�سو مع العالم الخارجي، وبقدر ما يُ�ستحّث الع�سو على الفعل والم�ساركة 

في حل الم�سكالت التي تطرحها الحياة، يكون نمو ال�ّسمة �سليماً، وح�سورها فّعالً.
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فم������ا يرثه الطفل ع������ن والديه، على �سوء ذلك، هو خ�سائ�������س ع�سويته )الجهاز الع�سبي 

أ�سا�سية(، ولي�س وظائفه������ا النف�سية، وهذا ما يغفله اأن�سار النظرية الوراثية، وي�سّرون  ب�سورة ا

نَّ الع�سو وال�ّسمة ينتقالن بالوراثة.
أ على ا

بناء في م�ست������وى قدراتهم العقلية،  باء والأ لع������لَّ ما يق������ود اإلى هذا الموقف هو تق������ارب الآ

أو النطواء... اإلخ، على الرغم  أو الدينامية، ا وت�سابههم في المظاهر ال�سلوكية، منها الخمول، ا

بناء في كثيٍر  باء والأ مّم������ا تن�سح به المعطيات الميدانية من اأن نبحث عن �سبب ا�ستراك الآ

أو قليٍل من ال�ّسمات لي�س في الوراثة وقوانينها، بل في ت�سابه خ�سائ�س الجملة الع�سبية لدى  ا

ثار التربوية التي يخلِّفها الكبار ل������دى ال�سغار في المواقف الحياتية  أولئك، وف������ي الآ ه������وؤلء وا

المختلفة.
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لمان���ي فريدري����ش فيلهيل���م نيت�شه ع���ام )1844م( في ريك���ن، وهي بلدة  ول���د الفيل�ش���وف الأ

قليم البرو�شي من �شك�شونيا، وقد توفي والده ول�ّما يتجاوز خم�ش �شنوات من  �شغيرة تقع في الإ

عمره، وبعد وفاة والده بعام؛ اأي عام )1850م(، انتقلت اأ�شرته اإلى ناومبرغ، ومن ثم دخل مدر�شة 

»ال�شوليفورت���ا« بالقرب م���ن ناومبرغ، وبقي فيها من عام )1858م( اإلى عام )1864م(. وبعد �شنة 

ق�شاه���ا ف���ي جامعة بون، انتق���ل اإلى ليبزغ Leipzig، حيث انهمك ف���ي الدرا�شات الكال�شيكية، 

 ،World as will and Representation »ل ف �شوبنه���ور »العالم كاإرادة وتمثُّ وهن���اك �شادف موؤلَّ

ال���ذي اأّث���ر تاأثي���رًا عميقًا ج���دًا في اهتمامات���ه الالحقة، وتفكي���ره الفل�شفي المبّك���ر، وقد كان 

�شا�ش من اأن يكون اأ�شتاذًا في جامعة  �شل فيلولوجّيًا كال�شيكّيًا، وتمّكن على هذا الأ نيت�شه في الأ

ر  بازل ال�شوي�شرية قبل ح�شوله على درجة الدكتوراه، التي ح�شل عليها فيما بعد في عمر مبكِّ

ب�ش���كل مده����ش، حينما كان في الرابع���ة والع�شرين من عمره وح�شب. وق���د بقي في موقعه في 

جامع���ة ب���ازل عق���دًا من الزمن، اإل اأن���ه تخّلى عنه ب�شب���ب تدهور �شحته وكث���رة اأ�شقامه. وكان 

ول اإلى 
نيت�ش���ه قد حا�شر في جامعة ب���ازل في مجموعة من المو�شوعات تنتمي في المقام الأ

دب، وفي اأثناء  الدرا�ش���ات الكال�شيكي���ة، وتت�شمن الفل�شفة اليونانية والروماني���ة، اإ�شافة اإلى الأ

�شنواته المبكرة هناك �شار ُم�ْشَتغرقًا ب�شكل انفعالي متقّلب في عالقته مع المو�شيقار ريت�شارد 

ول  فاغن���ر، وق���د انعك����ش افتتانه بفاغنر في ع���دد من اأعماله المبك���رة، اأكثرها ب���روزًا كتابه الأ

د. علي محمد �إ�سبر

والبحوث الدرا�سات 

زراُد�شت نيت�شه واآفاقه العربّية
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تية »ريت�سارد فاغنر في  »ولدة التراجيديـــا« The Birth of Tragedy عـــام )1872م(، ومقالته الآ

بايـــروت« Richard Wagner in Bayreuth عـــام )1876م(، وقد بلـــغ انقطاعه عن فاغنر ذروته 

في هجومه العنيف عليه في موؤّلفه »حالة فاغنر« The case of Wagner عام )1888م(.

والحقيق������ة اأن لعالق������ة نيت�سه مع فاغنر اأهمية كبيرة في تحدي������د م�سار تفكيره، فقد نظر 

ن�سانية كلها، و�سوف تكون هذه  اإلي������ه بو�سفه عبقرّياً خاّلقاً يوحي فّنه بخطورة م�سكلة تهّدد الإ

الم�سكل������ة ه������ي �سغل نيت�سه ال�ساغل، األ وه������ي الم�سكلة التي �سّخ�سها ف������ي م�سطلحي »موت 

ديان  ن�سانية؛ ب�سبب تراجع الأ المطل������ق«، و»ق������دوم العدمية«؛ بمعنى اأن ثّم خواًء روحياً ف������ي الإ

التقليدية، وعجز الطرائق الميتافيزيقية للتفكير، عن تزويد الب�سر بحقائق يمكن الركون اإليها 

أ�سا�س الح�سارة  بالفع������ل. وهذا الو�سع يف�س������ي اإلى فراغ ل يمكن للعلم الحديث -ال������ذي هو ا

الغربية- اأن يحتويه.

وم������ن هنا يمك������ن اأن تُفهم فل�سفة نيت�سه بو�سفها ثورة عل������ى الح�سارة الغربية في مختلف 

تجلياته������ا، ولذلك عني نيت�سه ف������ي »ولدة التراجيديا« باليونانيي������ن القدماء بحثاً عن دللت 

ن�ساني، ب�سبب اأن  للخ������روج من ه������ذه المتاهة، معتقداً اأن فّنهم قادر على تجديد الزده������ار الإ

يم������ان الديني، والثقة بالعقل والعلم، من حيث  الب�سري������ة محرومة على حد �سواء من �ُسلوان الإ

اإنهما بديالن عنه.

وان« Untimely Meditations )1873-1876م(، يالحظ  وف������ي موؤلَّفه »تاأم������الت قب������ل الأ

ن�ساني توجيهاً  أ�سا�سية، األ وه������ي اأن يوّجه الفكر الإ الق������ارئ اأن نيت�س������ه اأخذ على عاتقه مهمة ا

جديداً تماماً، وقد �سعى بالفعل اإلى تحقيق هذه الغاية، ُمتو�ّساًل في ذلك قدرة تكتيكية عالية 

يَّ �سيء ثابتاً اأمام قوتها الجارفة. 
الم�ستوى ل تترك اأ

�سارة ف������ي هذا المقام اإلى اأن تدهور �سحة نيت�س������ه، وتحّول اهتمامه بعيداً عن  وتج������در الإ

�سلي، وهو الفيلولوجيا، منعا ا�ستبقاءه في موقعه في جامعة بازل. وفي واقع  فرع درا�ست������ه الأ

ولى بعد تقاعده تحّوله من فيلولوجيٍّ اإلى فيل�سوف، ون�سر  م������ر، اأكمل نيت�سه في ال�سنوات الأ الأ

اأجزاء عدة من موؤّلفه »اإن�ساني، اإن�ساني جداً« All Human- Human Too )1878-1890م(، 

ولى من موؤّلفه »العلم  ربعة الأ جزاء الأ مر كتابه »الفجر« Daybreak )1881م(، والأ وكذل������ك الأ

ولى من »هكذا  ربعة الأ جزاء الأ المبته������ج« The gay Science )1882م(، واأردف نيت�سه بن�سر الأ

خيرة الخ�سبة من حياته  تكلَّم زراد�س������ت« Thus Spoke Zarathustra، و�سهدت ال�سن������وات الأ
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بداعي������ة ظهور »ماوراء الخير وال�سر« Beyond good and Evil )1886م(، والجزء الخام�س  الإ

خ������الق« On the Genealogy of Morals، و»حالة فاغنر«  م������ن »العل������م المبتهج«، و»اأ�س������ل الأ

عماله المبك������رة )1886-1887(، اإ�سافة اإلى اإتمام كتب كثيرة  )1888م(، و�سل�سل������ة مقدمات لأ

وث������ان« Twilight of the Idols )1889م(، و»�سد  نُ�ِسَرت بع������د انهياره ال�سحي، مثل »�سفق الأ

ن�سان« Ecce Homo )1908م(، وكان نيت�سه  الم�سيح« The Antichrist )1895م(، و»هذا هو الإ

اأي�ساً قد دّون مقداراً كبيراً من المالحظات في مفّكراته التي ن�سرت مختارات منها فيما بعد 

 .»The Will to Power تحت عنوان »اإرادة القوة

م������ر اأن نيت�سه حينما كتب »هك������ذا تكلم زراد�ست« في وق������ت مبكر من �سنة  المه������م في الأ

أنه تمكن  ن�سانية، ومعه اإمكان القيمة والمعنى، اإذ اعتقد ا )1880م(، تو�ّسل اإلى ت�سّور للحياة الإ

لماني �سوبنهور، واأن يقهر  م������ن اأن ينت�سر على النزعة الت�ساوؤمية الرهيبة لدى الفيل�س������وف الأ

نماط التقليدية للدين  أنها من نتائج انهيار الأ أ�سا�س ا العدمية nihilism الت������ي نظر اإليها على ا

ر الدفاع  والتف�سير الفل�سفي. وقد تو�ّسل نيت�سه في هذا ال�سدد اإلى قناعة جوهرية، وهي تعذُّ

تمام������اً عن فر�سية وجود المطلق، اإ�سافة اإلى تقّو�������س التف�سيرات الدينية والفل�سفية جميعها 

ثبات الحياة هو  ن�ساني، ومن ثم كان واعياً جداً باأن اأي اإمكان لإ فيما يتعلّق بالعالم والوجود الإ

ن�ساني.  كاذيب والتخيالت التي يتم�سك بها النوع الإ في خطر، ويتطلّب اأكثر من مجرد ترك الأ

ن اأن تكون اإعادة تف�سير  أ�سا�ٍس األ وهو اأن على الفل�سف������ة الآ وعل������ى ه������ذا ا�سطلع نيت�سه بتحدٍّ ا

.
)1(

للحياة والعالم في حيثية يجب اأن يتم فيها النت�سار على العدمية

فق، جاء كتاب نيت�سه ذائع ال�سيت »هكذا تكلم زراُد�ست«. لكن ال�سوؤال  وابت������داًء من هذا الأ

المه������م الذي ي�ستحق اأن يُط������رح هو: لماذا وقع اختيار نيت�سه عل������ى زراُد�ست، الذي هو الرمز 

ديان الو�سعية في العالم؟ حد اأهم الأ عظم لأ الأ

فه������ل وجد نيت�سه في تعاليم هذا النبي الفار�سي اأفكاراً يمكن اأن ت�ساعده على تجاوز اأزمة 

وروبية كما �سّخ�سها نيت�سه نف�سه؟ وما �ساأن نيت�سه بزراُد�ست؟ الذي يقال: اإنه ازدهر  الح�سارة الأ

أي�س������اً ب�سكل مخالف اإنه ازدهر في القرن  أو التا�سع قبل الميالد، ويقال ا ف������ي القرن العا�سر، ا

أو الخام�س قبل الميالد، حتى اإن ال�سائع عن كتاب الزراد�ستيين المقد�س المن�سوب  ال�ساد�������س، ا

في�ستا« Avesta وعن �سرح هذا الكتاب عينه الزندافي�ستا  اإل������ى زراد�ست نف�سه والمو�سوم ب�»الأ

 ،
ّ
 وج�سمي

ّ
أنه لي�س فيهما ما يعدو تق�سيم الوجود اإلى نور وظلمة، وروحي Avesta zend ه������و ا
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أو بين اإله النور،  وخير و�سر... اإلخ؛ بمعنى اأن الوجود في حقيقته هو �سراع بين الخير وال�سر، ا

واإل������ه الظلمة، و�سوف يوؤول ال�سراع في نهاية المطاف اإلى نتيجة هي انت�سار اإله النور، وهذا 

�سلية للوجود هي الخير، لكننا نجد اأن نيت�سه لم  أ�سا�سية هي اأن الماهية الأ ي�سفر عن حقيقة ا

أّياً كان، و�سّخر زراُد�ست بو�سفه مجرد رمز،   ا
ّ
طالق بالم�سمون الديني الزراُد�ستي يُع������َن على الإ

، ونفَخ فيه م�سموناً جديداً.
ّ
�سلي غه نيت�سه من م�سمونه الأ فرَّ

بي������د اأن ال�سوؤال الذي ل يزال بحاجة اإلى اإجابة هو: لم������اذا اختار نيت�سه زراد�ست بو�سفه 

خرى؟ هل هذا يع������ود اإلى تاأثر نيت�سه  رم������زاً تاريخّي������اً من دون غيره من الرم������وز التاريخية الأ

أّثراً بالديانات الو�سعية ال�سرقّي������ة عامة، ول�سيما الهندية  أي�ساً متا ب�سوبنه������ور، الذي كان ه������و ا

ن نيت�س������ه كان ي�سعر بحنين اإلى زراد�ست ناجم اأ�س������اًل عن »نداء الِعرق«؛ ب�سبب اأن  أو لأ منه������ا؟ ا

رية؟  �سول الآ زراد�س������ت وفقاً لعتقاد نيت�سه يتحّدر من اأ�س������ول م�ستركة مع نيت�سه، األ وهي الأ

أراد اإحي������اء الديانات الوثنية ممثلًة بالزراد�ستية باإزاء الديانات ال�سماوية؟  أو ب�سب������ب اأن نيت�سه ا ا

كيد هو اأن كل ما قاله نيت�سه بل�سان زراد�ست ل عالقة له  م������ر الأ ومهم������ا يكن من �سيء، فاإن الأ

طالق بزراد�ست الحقيقي. على الإ

وفي هذا ال�سياق، يقول موؤرخ الديانات ال�سرقية ر.�س زيهنير: »...َمْن كان زراد�ست، وما 

الكلمات التي تفّوه بها؟ ل يعرف المرء متو�سط الثقافة حتى في يومنا هذا �سيئاً عن زراد�ست 

ن�سان  أن������ه الناطق الذي ا�ستخدمه الفيل�س������وف نيت�سه ليعلن من خالل������ه عقيدته عن الإ �س������وى ا

ه به زراد�ست، فقد  ه مفكر ديني عظيم ب�سكل اأكثر فظاظة مما �ُسوِّ المتف������وق، وم������ع هذا لم يُ�سوَّ

أتباعه الذين حجبوا مبا�سرًة �سف������اء روؤيته التوحيدية، و�سّوه������ه المجو�س في ال�سرق  �سّوه������ه ا

الذي������ن قّدموه اإلى العالم الّروماني- اليوناني لي�س بو�سفه مبدعاً لديانة ثنوية قا�سية فح�سب، 

زلية، بل قّدموه  جعلت الخير وال�سر قّوتين رئي�سيتين محوريتين مت�سارعتين ومتماثلتين في الأ

هه الفيل�س������وف نيت�سه الذي �ساغ حوله تعاليم لم  أنه �ساحر وُمنّجم وم�سعوذ، و�سوَّ أي�س������اً على ا ا

أنا�س يُعّدون علماء دار�سين، راأت تخيُّالتهم  خيرة ا يام الأ أبداً، و�سوَّهه في الأ تكن لتر�سي ذوقه ا

أو متاآمر �سيا�سي يتاآمر خلف  اف يربك نف�سه باأدخنة ُقنَّب هن������دي، ا أنه عرَّ الم�سّوه������ة في������ه اإما ا

.
)2(

الكوالي�س في بالط ملك الملوك الفار�سي«

نَّ اختيار نيت�سه لزراد�ست لم يكن ناجحاً على الم�ستوى 
أ مر، ن�ستطي������ع تاأكيد ا وف������ي واقع الأ

ن�سان المتم������ّرد على القيم  ّن زراد�ست في حقيقته ل������م يكن هذا الإ ق������ل؛ لأ التاريخ������ي على الأ
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عراف والتقاليد، ب������ل كان على العك�س تماماً ذا روؤية مذهبّية ن�سد منها تر�سيخ  والمعايي������ر والأ

أراد له اأن ي�سيَع بين النا�س في زمانه. اأركان ت�سّور َعَقدّي خا�س به، وا

ألب�سه نيت�سه لبو�ساً  عل������ى اأي ح������ال، اإذا انتقلنا من زراد�ست الحقيقي اإلى زراد�ست ال������ذي ا

كبر للح�سارة الغربية، في  جدي������داً تماماً، وجدنا اأن زراد�ست نيت�سه هو في جوه������ره العدو الأ

أ�س�سها، واإعادة النظر ف������ي ُم�سلّماتها، ونزع  مختل������ف تجلياتها، وهدفه الرئي�س هو تقوي�������س ا

وروبّية، وهدفه  القدا�سة عن رموزها. اإن زراد�ست نيت�سه تعبير عن تحّد هائل لقيم الح�سارة الأ

ن�سانّية الذي �سار ما هو عليه بفعل �سيرورة  وروبي من النموذج ال�سائد لالإ ن�سان الأ اأن يُحّرر الإ

ح�سارية فا�سدة مزعومة، واأن ي�سع مكانه اإن�ساناً جديداً.

طراف البعيدة« الذي   »اإن اإن�سان نيت�سه في الحقيقة هو ذلك الموجود الذي يحيا في »الأ

�س������وف يتحدث عنه هايدغر ويا�سبرز و�سارت������ر، والذي ينبغي له، مادام ل يقوم اإل على نف�سه، 

على عبارة عن  ن�سان الأ اأن يختار ذاته، واأل يختارها اإل كي يثب اإلى ما وراءها با�ستمرار. والإ

أبداً. والحقيقة الوحيدة التي تبقى و�سط هذا الدمار الذي ي�سيب  م�ستقبل ل يمكن اللحاق به ا

ن�سان، على �سبيل التعريف لحقيقته،  الحقائ������ق والمذاهب جميعاً هي تلك التي توؤكد اأن في الإ

.
)3(

أبدّياً« اندفاعاً ووثبًة نحو ممكٍن يُفلت منه اإفالتاً ا

ن�سان في مواجهة مرعبة مع نف�سه، فاإّما اأن يبقى حيواناً؛ اأي اإن�ساناً لم  اإن نيت�س������ه ي�سع الإ

ن�سان  يتج������اوز نف�سه، واإّما اأن ينزع بقوته كلها اإلى اأن يتح������ول اإلى اإن�سان اأعلى. ولذلك فاإن الإ

ال������ذي يعي خط������ورة الوجود، ويفهم هذا الو�س������ع فهماً جيداً، �سوف ي������درك معنى هذا القلق 

الرهيب. وهنا ي�سرح ريجي�س جولفييه معنى هذا القلق لدى نيت�سه بطريقة بالغة العمق: »يعّبر 

القلق عن المفارقة البادية في الوجود الفردّي. وهذا التناق�س هو ال�سر الكبير الذي ل �سبيل 

 هو اأولً القوى الكوني������ة، القوى المظلمة التي تظهر في 
ّ
ن الواقع العيني أغ������واره؛ لأ اإل������ى �سبر ا

�سا�س الذي ت�ستند اإليه الفردية. وي�سعر نيت�سه  الحي������اة البيولوجية، وفي الغرائز، فهنا يوجد الأ

ب������اأن التناق�������س ال�سميم في الفرد هو اأن ينزع اإلى توكيد فرديت������ه، واأن هذه الفردية لي�س لها 

ف������ي الوقت نف�سه حقيقة ول قوة اإل حين تغو�س ف������ي محيط الحياة الع�سوية، بل اأن تتال�سى 

في������ه تماماً. ومن هن������ا كان التوتر الذي يرم������ز اإليه التعار�س القائم بي������ن العن�سر الديونيزي 

أ�سد عمقاً، والعن�سر  أبعد مدى وا ن�سان ع������ن نف�سه لي�سارك في �سيء ا ال������ذي بو�ساطته ين�سلخ الإ

ح�سا�س بال�سراع  بولون������ي، الذي هو منبع الحياة الفردية والوع������ي ال�سخ�سي. والقلق هو الإ الأ
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المطلق الذي ل حل له، ذلك ال�سراع الذي يتمزق فيه الموجود. فاإذا بلغ مثل هذا القلق حده 

.
)4(

ن�سان اإلى الجنون« ق�سى، اأف�سى بالإ الأ

ن�سان فري�سة للقلق، بحيث يُط������ّوح به في هاوية ل قرار لها؟ هنا  لك������ن هل يترك نيت�سه الإ

ن�سانية هو تكوين جيل جديد من  نقاذ البقية الباقية م������ن الإ يج������د نيت�سه اأن المالذ الوحيد لإ

طالق اإل ُمحّفز واحد وحيد: اإرادة القّوة. ومر�سدهم  الب�سر المتفوقين الذي ل يحركهم على الإ

أبداً اإل  ن�سان من حي������ث هو اإن�سان ل قيمة ل������ه ا اإل������ى ه������ذا الطريق هو زراد�س������ت نيت�سه. فالإ

ل المزيد من القوة. ومن هنا يتخذ نيت�سه  فعال التي تُح�سّ بالق������وة ومن اأجل الق������وة والقيام بالأ

ن�سان على التخلي عن اإرادة القوة. »وهكذا ي�سن  موقف������اً نقدّياً عنيفاً جداً من كّل ما ي�سجع الإ

نيت�س������ه هجوماً ل على التيارات الحديثة وح�س������ب؛ الثورة الفرن�سية مثاًل، ورو�سو، وال�ستراكية 

والديمقراطية...ويعار�������س نيت�سه ههنا ب�سكل قاطع تماماً الموروث الغربي، ويثور على مفهوم 

.
)5(

العدالة التقليدي«

أي�ساً اإرادة قوة؛ وحتى  نقراأ في هكذا تكلم زراد�ست: »حيثما وجدُت كائناً حّياً كانت هناك ا

نَّ في داخل اأ�سعف الموجودات 
أ . وهذا يعني ا

)6(
في اإرادة الخادم وجدُت اإرادة اأن يكون �سّيداً«

اإرادة تحركه������ا نحو تجاوز ذواتها لتحقي������ق الخال�س من الواقع، هذا لدى ال�سعفاء، فما بالك 

قوياء الذين ل يعرفون العي�س اإل في عين العا�سفة لتحقيق انت�ساراتهم على اأ�سنامهم  لدى الأ

الذاتّية؟!

وهن������ا يعلّق اأويغن فنك على هذا الكالم تعليق������اً رائعاً قائاًل: »ولي�س لالنت�سار على الذات 

أ�سكالً  ههن������ا معناه النُّ�ُسكي، فهو على العك�س تماماً. اإن نزعة الحياة في ال�سعود، فهي تخلق ا

أ�سا�سها ل راحة وحركة، ولكنها لي�ست بحال  م������ن الق������وة دون اأن تبلغ قط اإلى الراحة. اإنها في ا

أ�سكال وتنهار،  حوال حركة اأفقية ل تتجاوز ذاتها البتة، ول ت�سبه لعب البحر؛ حيث تقوم ا من الأ

حرى برجاً عظيماً ل ينفك يتعالى؛ اإذ ين�ساف طابق جديد اإلى الطوابق القديمة،  بل ت�سبه بالأ

.
)7(

دونما انقطاع، فت�سبح كل مرحلة نقطة انطالق لبداية جديدة«

على الذي تحركه اإرادة القوة اأن يفعل  ن�سان الأ لكن ال�سوؤال المهم هنا هو: ماذا ي�ستطيع الإ

قدار  اإزاء واقع �سائن بغي�س ُمكّون من تحديات ل نهائية، واقع تحكمه الم�سادفات، وت�سوقه الأ

العمي������اء، حيث ل معنى اإل للطارف والعار�س وال�سخيف؟ ما جدوى تحّدي العبث الذي ي�سيع 

في كل �سيء، بطريقة ت�سير فيها ال�سجاعة نف�سها هباًء منثوراً؟!
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أ�سا�سها يكم������ن في عوائق مهلكة  على تعتر�سه مقاوم������ة هائلة جّبارة ا ن�س������ان الأ اإن وج������ود الإ

ين�سرها الزم������ان على �سطح الظواهر، وقد مّثل نيت�سه هذه الحالة برمزية رائعة الجمال تتجلّى 

�سفل يكون بفع������ل �سّد الزمان لفاعلية  ف������ي اأن �سعود زراد�ست الجب������ل يُظهر اأن التقهقر اإلى الأ

رادة ونزوعها نح������و الح�سول على المزيد من  الق������وة؛ اأما متابع������ة ال�سعود فتدّل على عظمة الإ

على تتخذ هيئة وعي ماكر يعرف اأن مهمته هي  ن�سان الأ القّوة، لكن المقاومة التي تعوق درب الإ

على، فزراد�ست، وهو ي�سعد الجبل، كان يحمل على كتفه م�سخاً، وهذا الم�سخ  ن�سان الأ اإحباط الإ

كما ي�سير اأويغن فنك هو »روح الثقالة« التي تهدف اإلى اإ�سقاط زراد�ست وهو ي�سعد الجبل. 

لك������ن هل يكفي الكالم وحده لالنت�سار على الواق������ع، اأو هل تكفي مجموعة اأفعال بطولّية 

على؟ ن�سان الأ ماآلها النهائي هو الف�سل لتوكيد حقيقة الإ

 ،
)8(

اإنَّ رد نيت�س������ه الوحيد هنا يتجلّى في فكرة الَعْود، اإذ اإنَّ »زراد�ست يريد اأن يعود اإن�ساناً«

بدية واإلى دائرة الدوائر؛...دورة  أتح������ّرق �سوقاً اإلى الأ أواه، كيف ل ا فه������ا هو زراد�ست ي�سرخ: »ا

.
)9(

الَعْود«

بدي، وهنا يعلّق هنري لي�ستانبرجر  والحقيق������ة اأن نيت�سه اآمن اإيماناً عميقاً بفكرة الَعْود الأ

عل������ى مذهب نيت�سه ف������ي هذا المقام، فيقول: »... وما اإن بدا لنيت�سه هذا المذهب حتى �سرى 

في روحه، وغمر فكره، وغلب على قلبه، وقد عزم على اأن يغامر بع�سرة اأعوام من عمره، يدر�س 

التاريخ الطبيعي كي ي�ستطيع اأن يبني مذهبه هذا على قواعد علمية ثابتة، ولكنه لذ بال�سمت 

واأدرك خيبته في زعمه هذا... وقد و�سح جلّياً تاأثير هذه الُغّمة التي غ�سيت نيت�سه يوم اأ�سبح 

أبهم من هذا  يوؤمن به������ذه الرجعة الدائمة، ولن ن�ستطيع اأن نتخيل حاًل لم�ساألة الوجود اأظلم وا

الحل، فالوجود ل يعني �سيئاً... اأما الحركة ال�ساملة للوجود... تدور حول نف�سها دون انقطاع 

ف������ي الدائرة نف�سها، وهذه الحياة التي نحياها �سنكررها اإلى ما ل نهاية، دون اأن يكون هنالك 

.
)10(

رجاء في التغّير، وكل لحظة م�سحونة بالكاآبة وال�سقاء وال�ساأم �سنحياها مرات ل تح�سى«

وهن������ا ي�سير لي�ستانبرجر اإل������ى �سيحة نيت�سه حول ال�سعف������اء العاجزين الذين ل ي�سلحون 

قوياء فح�سب »وقد و�ّسح ما يريد في �سيحته هذه »ليموتوا  نَّ الَعْود خا�ّس بالأ
لفكرة الَعْود؛ لأ

أو ليُقتلوا! هوؤلء المنحطون!!... من قبل اأن يتمكنوا من قيا�س اأعماق  أنف�سهم، ا �سريعاً« ليقتلوا ا

لم التي غرقوا فيها، وقبل اأن يفقهوا معنى القدر الوح�سي الذي يق�سي عليهم باأن  هاوي������ة الآ

 .
)11(

يجرجروا �سلبانهم دون اأمل في نجاة...«
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اإنَّ نيت�س������ه يرف�س رف�ساً قاطعاً كل محاولة لت�سويغ ال�سع������ف وال�ست�سالم؛ بل اإنَّ فل�سفته 

نَّ الم�سهد ي�سبه 
تق������وم على اأن يخلق المرء من �سعفه قّوة �ساعق������ة ومفاجئة غير متوّقعة، وكاأ

نية بحثاً عن ذاته  م�سه������د خروج من ال�سرنقة، اأي ينبغي عل������ى كّل اإن�سان اأن يتحرر من ذاته الآ

الجدي������دة، واإل لبق������ي المرء في م�ستنقع موِحل لن يتوقف ع������ن الغرق فيه، لذلك ل بد من اأن 

ن�سان داخل ذاته ليتحّرر منها. يرحل الإ

ن�سان،  وقد اأ�سّر نيت�سه في كتابه »هكذا تكلّم زراد�ست« على هذه الخا�سية من خ�سائ�س الإ

أنه نبي يدعو اإلى ر�سالته الخا�سة، وينكرها في  ماكن المنعزلة وال�سحراء، وا أنه �ساكن الأ وهي ا

نه دائم البحث عن اآفاق جديدة، وعوالم مجهولة،  الوق������ت نف�سه، والتناق�س مقيم في كيانه؛ لأ

نه يفهم كل �سيء.  وه������و ل ي�ستطي������ع اأن ي�ستقّر في اأي مكان. واإذا كان يقب������ل كل �سيء فذلك لأ

ول�ّما كان وجوده موّزعاً بين حب الم�سير، وبين اإرادة القّوة، بين الت�سليم والتمّرد، فاإن وجوده 

أنه ل ي�ستطيع اأن يجد الخال�س  أنه فري�سة لعالم ل معقول، وا تمّزق و�سلٌب للمنطق. وهو يعرف ا

.
)12(

اإل في الجنون...«

همية في فل�سفة نيت�سه، األ وهي »حب الم�سير«،  وها هنا تظهر فكرة على درجة عظيمة الأ

مر نالحظ اأن نيت�سه قد اأخذ هذه الفكرة عينها من الفل�سفة الرواقية، على الرغم  وفي واقع الأ

أّن »الرواقية هي ا�ستبداد  م������ن اأن نيت�سه نف�س������ه ينتقد الرواقية في حيثيات معينة، فهو ي������رى ا

، اإذ يهاجم نيت�سه قول الرواقيين بوحدة الوجود 
)13(

ألي�س الرواقي قطعة من الطبيعة؟!« بالذات: ا

أننا نجد في المقابل ف������ي الفل�سفة الرواقية تاأكيداً  وتماهيه������م ال�ست�سالم������ي مع الطبيعة، اإل ا

مبراطور  قدار ب�سجاع������ة منقطعة النظير. فالإ حقيقّياً عل������ى حّب الم�سير، وتقّبل �سربات الأ

أ�سهر الفال�سفة  أوريليو�س الملّقب ب�»الفيل�سوف على العر�������س«، ويعد من ا الرومان������ي ماركو�������س ا

ر�س في البحر: تتك�ّسر عليه  الرواقيي������ن في القرن الثاني الميالدي، يقول: »كن مث������ل راأ�س الأ

أتع�س  أَفتقول: ما ا مواج من غير انقطاع، وهو قائم ثابت حتى يفتر من حوله جي�سان الماء. ا الأ

مر، وما زلت خالياً  أ�سعدني اإذا اأ�سابني هذا الأ مر! بل ُقْل العك�س: ما ا حالي اإذا اأ�سابني هذا الأ

�سى... لم يحطمني الحا�سر، ولم يُخفني الم�ستقبل. قد ينزل ذلك الخطب باأي  من الحزن والأ

.
)14(

اإن�سان. ولكن لي�س كل اإن�سان بقادر على اأن يتحمله من غير ابتئا�س«

آراء مماثلة تماماً مع تاأكيد الختالف  أننا نجد نيت�سه يذهب في هذا ال�سياق اإلى ا والحقيقة ا

أنا نف�سي هو الم�سير،  بين طبيعة الفل�سفة الرواقية عاّمًة، وفل�سفة نيت�سه عاّمًة. يقول نيت�سه: »ا
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أن������ا الذي اأُحدد وج������وه ال�سرمدية«، ويقول في مو�سع اآخر: »نعم اإنني لن اأحب بعد اإل ما هو  وا

أي�ساً: »اإن حبَّ الم�سير  �سروري ل بد منه... و�سيكون حب الم�سير هو حبي النهائي«. ويقول ا

.
)15(

�سد عمقاً« هو طبيعته الأ

رائه ف������ي تاريخ الفل�سفة، وقد تقّبل  أكثر الفال�سفة اإخال�ساً لآ والواق������ع اأن نيت�س������ه كان من ا

م�سي������ره ال�سخ�س������ي ب�سجاعة منقطعة النظي������ر، بل يالحظ بع�س النق������اد مالحظة في غاية 

أنه  نَّ : »نيت�سه قد جعل نف�سه مجنوناً، والواقع ا
أ همي������ة فيما يتعلق بجنون نيت�سه، األ وه������ي ا الأ

كلم������ا ازدادت روؤيت������ه و�سوحاً، اأخذ يمّج������د الال�سعور، وقد كان نيت�سه يري������د الفرح باأي ثمن، 

.
)16(

فاندفع بكل ما في عقله من قوة نحو الجنون، كاأنه ياأوي اإلى مالذ اأمين«

على،  ن�سان الأ هذا، وعلى الرغم من قول نيت�سه باإرادة القوة وجوهريتها بالن�سبة اإلى الإ

أنه يذهب على عك�س داروين، الذي قال بال�سراع من اأجل الحياة والنتخاب الطبيعي وبقاء  اإل ا

قوى، فالذي ينت�س������ر في هذا ال�سراع كما يرى  ولى بقاء الأ أو كم������ا يخّيل للوهلة الأ �سل������ح، ا الأ

قوياء. يقول نيت�س������ه: »... وحتى اإن اعترفنا اأن هذا ال�سراع يحدث  نيت�س������ه هم ال�سعفاء ل الأ

أنه فعاًل يحدث اأحياناً، فاإن نهايت������ه معاك�سة لتلك التي تتمناها مدر�سة داروين والتي  فع������اًل، وا

قوياء، عل������ى ح�ساب ذوي المتياز، على  ينبغ������ي للنا�س اأن يتمنوه������ا: اإنه ينتهي على ح�ساب الأ

قوياء  نواع باتجاه الكمال. يتفّوق ال�سعفاء على الأ ح�س������اب ال�ستثناءات المحظوظة، ل تنمو الأ

.
)17(

نهم اأكثر عدداً...« أكثر فاأكثر؛ ذلك لأ ا

ول مندوح������ة من تاأكيد اأن ما يميز نيت�سه ويحقق فرادته هو �سدقه الجارح، وتماهيه ب�سكل 

ن�سان«: »الفل�سفة كما  مطل������ق مع تجربته الفل�سفية الرهيبة، فها ه������و يوؤّكد في كتابه »هذا هو الإ

ن، تعني الحياة بطيب������ة خاطر و�سَط الجليد والجبال العالية –ن�سدان  فهمته������ا وع�ستها، حتى الآ

كل �سيء غريب وم�سكوك فيه، كل �سيء واقع تحت التحريم ب�سبب مبادئ الأخالق. تجربة طويلة 

ن  �سباب Causes التي حتى الآ أثناء تجوالتي فيما هو محّرم، علمتني اأن اأحترم الأ اكت�سبتها في ا

خالقية واإ�سفاء المثالية في �سوء مختلف جّداً عّما قد يبدو مرغوباً فيه.  ت على اإ�سفاء الأ ح�سّ

.
)18(

�سماء الكبيرة« ب�سبب ذلك ظهر اإلى النور التاريخ المخفي للفال�سفة، وعلم نف�س الأ

وروبية عميقاً، لكن هل يوجد تاأثير حقيقي ل�»نيت�سه« في  كان تاأثي������ر نيت�سه في الثقاف������ة الأ

حرى هل توجد تجربة فل�سفية عربية ا�ستلهمت اأفكار نيت�سه وطبَّقتها  أو بالأ الثقاف������ة العربية، ا

على الح�سارة العربية في مختلف تجلياتها؟
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يمك������ن القول: اإن اأول عربي تنّبه في وقت مبكر ج������داً اإلى فل�سفة نيت�سه واأهميتها الكبرى 

�سل فرح اإليا�س اأنطون، المتوّفى �سنة )1922م(،  ب�سكل لفت للنظر هو المفكر الكبير �سوري الأ

أربعين عام������اً، وهو في اأوج ازدهاره الفكرّي. عّرف فرح اأنطون قّراء العربية اإلى  ع������ن ثمانية وا

أّول مرة �سنة )1907(، بو�ساطة مجلة »الجامعة«، التي كان قائماً عليها، وقد ابتغى من  نيت�سه ا

�سا�سية- اأن يبثَّ روح  نق������ل اأجزاء من كتابات نيت�س������ه اإلى العربية -اإ�سافة اإلى عر�س اأفكاره الأ

أوائل القرن الع�سرين  أنط������ون لنيت�سه في ا أّن انتباه فرح ا الّتم������رد في العقل العربي. والحقيقة ا

همية. وهذه الدللت تتك�سف عن طريق النظر اإلى �سخ�سية فرح اأنطون  يحمل دللت بالغة الأ

ال�ستثنائي������ة، فالرجل كان واعياً جّداً ب�سرورة تقوي�س ما ه������و متخلّف في التراث التقليدي، 

وتاأ�سي�س روؤية جديدة تفتح العالم العربي على وجود جديد تماماً، متحرر من العوائق التاريخية 

مة تقف على  �سا�س، ا�ستح�سر زراد�ست نيت�سه بو�سفه المخلّ�س الحقيقي لأ كلها، وعلى هذا الأ

مة التي ل ت�ستح�سر  ن الأ �سف هذا النوع من التفكير ل يجدي فتياًل؛ لأ �سفير الهاوية، لكن لالأ

طالق  من اأعماق بنيتها الح�سارية عباقرة منها ي�سطلعون بمهمة اإنقاذها ل يمكن لها على الإ

مم اأخرى. اأن تطلب العون من عباقرة اأفرزتهم بنيات ح�سارية مختلفة لأ

ث������م توالت الموؤلفات والترجمات والدرا�سات ع������ن فل�سفة نيت�سه بعد فرح اأنطون. وقد بّين 

 ،
)19(

اأحم������د عبد الحليم عطية، في مقالت������ه المو�سومة ب�»نيت�سه في الفك������ر العربي المعا�سر«

ولى يمكن اأن ن�سميها:  اأن تاأثي������ر نيت�سه في الثقافة العربية ينق�سم اإلى مرحلتي������ن: المرحلة الأ

أ عل������ى وجه التحديد مع عبد  دبية، والمرحلة الثاني������ة: المرحلة الفل�سفية، وتبدا المرحل������ة الأ

ولى ما ياأتي: الرحمن بدوي. ويالحظ عطية فيما يتعلق بالمرحلة الأ

ولى: يغل������ب على الكتابات ال�سابقة )ب�سكل عام قب������ل عبد الرحمن بدوي(  »المالحظ������ة الأ

�سا�سي لدى معظم َمن َكتَب  دبي، حيُث مّثل كتاب »هكذا تكلم زراد�ست« الهتمام الأ التناول الأ

عن نيت�سه...

المالحظ������ة الثانية والمهمة: هي محاول������ة رد نيت�سه اإلى حظيرة الدي������ن، وتف�سير اإلحادِه 

باإيم������ان عميق ُم�ستتر، وهي محاولة نجد نظيرها في تاريخ الفل�سفة حين تناول كارل يا�سبرز، 

الفيل�س������وف الوجودي الموؤمن اأفكار نيت�سه بما يقّربه م������ن الم�سيحية. وهذا ما حاوله فيلك�س 

فار�������س في تمهيده لترجمة »هكذا تكلم زراد�س������ت«، وحاوله من بعد بول�س �سالمة في الف�سل 

الذي عقده عن نيت�سه في كتابه »ال�سراع في الوجود«.
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المالحظ������ة الثالثة: اإن تقديم نيت�سه اإلى العربية كان يه������دف اإلى بيان الدور الذي قام به 

أّكد كل من فرح اأنطون وفيلك�س  فكار ودعوته للرقي والتقدم ورف�س القديم. وقد ا في تجديد الأ

.
)20(

فار�س واإ�سماعيل اأدهم وُمرق�س فرج ب�سارة، اأهميَة اأفكار نيت�سه في رقي العقول

 وحاول عطية اأن يبين اأهمية كتاب عبد الرحمن بدوي عن »نيت�سه«، وعنوان الكتاب نف�سه 

أّول مّرة �سنة )1939م( في القاهرة، وعبد الرحمن بدوي في ذلك الوقت  »نيت�س������ه«، وقد نُ�ِسَر ا

في الثانية والع�سرين من العمر. وعلى اأي حال اأرجع عطية اأهمية كتاب بدوي عن نيت�سه اإلى 

�سا�س النظرّي  ول: �سبب �سيا�سي خال�س... حي������ُث مّثل فكر نيت�سه بالن�سبة اإليه الأ �سببي������ن: »الأ

لتوجه������ه ال�سيا�سي، المتمثل في انتمائه اإلى حزب )م�سر الفتاة( في مرحلة مبكرة من حياته، 

بع������د تخرجه مبا�سرة وعمله ف������ي الجامعة، اإذ كان م�سوؤول العالق������ات الخارجية في الحزب، 

�سا�س  وتمثل كتاباته عن الم�س������كالت ال�سيا�سية والمذاهب ال�سيا�سية: عن الفا�سية والنازية: الأ

أراد بدوي اأن يوؤ�س�س لل�سيا�سة، ومن هنا كان اتجاهه نحو  النظري ل�سا�سة )م�سر الفتاة(. فقد ا

نيت�سه. ال�سبب الثاني: �سبٌب ذاتي تماماً يتمثل في ارتباط بدوي الوثيق بحياة واأفكار �سخ�سية 

ر�ستقراطية المتحررة، وثورته ورف�سه للعادات والقيم القديمة، ونظراته الثاقبة في  نيت�س������ه الأ

الحي������اة والكون الت������ي تمثل �سمواً نظرّياً وثورة روحية ذات تاأثير في العقول يفوق �سلطة الهيئة 

ر�ستقراطية الم�سرية، وهي  الجتماعي������ة والدول بموؤ�س�ساتها المختلفة. وب������دوي ينتمي اإلى الأ

عيان، ويحر�������س على تاأكيد ذلك، وهو يمثل ال�سفوة الثقافي������ة؛ مما اأوجَد نوعاً من  طبق������ة الأ

لماني، الذي اأعلى  التق������ارب، اإن لم يكن من التطابق والّتوح������د، بين الرائد العربي والمفّكر الأ

.
)21(

رادة والوجدان...« من الإ

لك������ن على الرغم مم������ا يبدو من عمق مالحظات اأحمد عبد الحليم عطية، اإل اأن الحقيقة 

ه������ي اأن عب������د الرحمن بدوي لم يق������در اأن ي�ستلهم الروح النيت�سوّية، وكل م������ا فعله في كتاباته 

أننا لم ن�ساهد بدوي  خير بنبرة خطابية عالية؛ بمعن������ى ا ع������ن نيت�سه هو عر�س اأفكار ه������ذا الأ

ي�سع موؤلفات يقوم فيها بتغيي������ر القيم، ونقد الميتافيزيقا، وتقوي�س القناعات، وتاأ�سي�س فهم 

ن�سان العربي، انطالقاً من خ�سو�سية الح�سارة العربية، واعتماداً على اأدوات  جديد لوجود الإ

معرفية نقدية مبتكرة تالئم خ�سو�سية الثقافة العربّية، وتت�ساوق مع تكوينها المعّقد، وت�سدر 

أ�سا�سه ال�ُمطلق هو الن�سغال باأزمة الهوّية  ع������ن اختيار ومعاناة وبحث دوؤوب وعن تفكير يكون ا

أف������كار نيت�سه للناطقين بلغة ال�ساد، ولم  الح�ساري������ة العربّية. وقد عر�س عبد الرحمن بدوي ا

فكار اأكثر من ِحمم بركان تتطاير عبثاً، اإذ لم يكن عبد الرحمن بدوي قادراً على  تك������ن هذه الأ
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تج������اوز نيت�سه، و�سولً اإلى ذاتيته المعرفية الخا�سة، والغريب المده�س اأن نيت�سه نف�سه يطلب 

من مريديه كافة اأن يتجاوزوه، ل اأن يجعلوا من تعاليمه وثناً يقدمون له القرابين؛ يقول نيت�سه: 

ح�سا�س يجعالنه  »ما جدوى العبقري اإن لم ينقل اإلى كل من يتاأمله ويبجله حريًة و�سمّواً في الإ

.
)22(

أنف�سهم غير �سروريين« ي�ستغني عن العبقري! يكمن مجد العظماء في جعل ا

أ�سا�سية، وهي اأن الروح الفل�سفّية  هذا، ويدل واقع الفل�سفة العربّية المعا�سرة على حقيقة ا

العربي������ة ل يمك������ن اأن تحيا اإل من خالل ُمنقذ، اأو مخلّ�س، وه������ذا المخلّ�س كان اأر�سطو لدى 

ن كما هو ظاه������ر في هذا ال�سياق زراد�ست  الكن������دي والفاراب������ي وابن باجة وابن ر�سد، وهو الآ

آمن������وا تماماً بهذه الفكرة، فها  نَّ كثيراً من المثقفين العرب ا
أ نيت�س������ه. وف������ي هذا المنحى نجد ا

ه������و خليل الهنداوي في ُمقّدمة ترجمته لموؤّلف هن������ري لي�ستانبرجر عن نيت�سه يقول بعبارات 

أين اأراك يا زراد�ست العرب؟ ومتى يكون الموع������د؟ لقد ا�سطلح على اإيذائنا  حزين������ة بليغ������ة: »ا

أنف�سن������ا. تم�سي الحياة بنا ونحن ذاهلون، وي�ستيقظ الفكر في كل مكان، ونحن  كل �س������يء حتى ا

نه ي�سنين������ا، ون�ستجدي الفرح من  لم لأ ن�س������رب حوله ال�سدود، ونقيم ل������ه الحدود، نفّر من الأ

غيرن������ا ا�ستجداًء، يتحرك كل �سيء حولنا، ونحن ل تر�سين������ا الحركة، ول ت�ستهوينا اليقظة... 

تعال������ي يا اإرادة الق������وة وال�سرامة، فكثيرون هنا يرتقبون و�سول������ك... والطريق ممهد، والغاية 

 .
)23(

دانية القطوف«

 العرب������ي يعي�س في حالة افتقار اإلى اأمل من�سود، وتعّط�س 
ّ
وعلي������ه، نجد اأن الوعي الفل�سفي

نها ل تنبج�س من �سخور  �سف ما ه������ذه الينابيع اإل ينابيع رمال؛ لأ اإل������ى ينابيع جديدة، لكن لالأ

أم اتفقنا، كان   ا
ّ
أَ اختلفنا مع منهجه الفل�سفي جبالن������ا... والحقيقة اأن طه عب������د الرحمن، �سواء ا

واعي������اً بالفعل بماأ�ساة الفكر الفل�سفي العربي، األ وهو وقوعه في التقليد، يقول: »من ذا الذي 

أو ن�ساً، ه������و قول م�ستغرق في  بو�سع������ه اأن ينك������ر اأن القول الفل�سفي العربي، لفظ������اً اأو جملًة ا

لفاظ اإل ما �ساغه غيره، ول ي�ستعمل  التقلي������د؟ اأما ترى اأن المتفل�سف العربي ل ي�سوغ من الأ

أو  م������ن الجم������ل اإل ما ا�ستعمله، ول ي�سع من الن�سو�س اإل م������ا و�سعه، ل يكاد يزيد على هذا، ا

ذاك، �سيئاً يكون من اإن�سائه، ل من اإن�ساء غيره، ول هو، على العك�س من ذلك، يكاد ينق�س منه 

.
)24(

�سيئاً يُعزى اإلى ت�سّرفه، ل اإلى ت�سّرف غيره؟...«

أو نيت�سه عاّمًة، حا�سراً على م�ستوى التفكير الفل�سفي  لكن اإذا كان زراد�ست نيت�سه خا�ّسًة، ا

أ�سا�سها التقليد، فه������ل من الممكن اأن نجد ميدان������اً ثقافّياً عربّياً  العرب������ي المعا�س������ر بطريقة ا
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أف������كاره نف�سها كما هي، واإنما  ������َر فيه زراد�ست نيت�س������ه بروح اإبداعية خاّلقة لم تكرر ا ا�ستُح�سِ

نتها من جديد ف������ي اأفقها الح�ساري؟ الجواب هو نعم. وهذا الميدان  أع������ادت النظر فيها وكوَّ ا

دوني�سية، لكن ل بد من القول: اإن اأدوني�س  عر، وهذه الروح هي الروح ال�سعرية الأ هو ميدان ال�سِّ

�سخ�سية �سعرية غام�سة جداً متنوعة الم�سادر، بل اإن ينابيعه الخفية متناق�سة اإلى حد يدعو 

للده�سة. اإن ح�سور نيت�سه في �سعر اأدوني�س، ل يعني اأن اأدوني�س ل يحت�سن في �ساعريته �سوى 

نَّ نقول متيني كان قد نّبه في مقّدمته لترجمة 
أ نيت�س������ه. وف������ي هذا المقام ينبغي اأن ن�سير اإلى ا

دباء اأكثر من غيرهم مع  كت������اب جان بول �سارت������ر »الكينونة والعدم« اإلى »تفاعل ال�سع������راء والأ

.
)25(

وجودية �سارتر، وخا�سة اأدوني�س...«

�سباب من  وتعليق������اً عل������ى هذا الكالم نوؤّكد عدم وج������ود اأي تاأثير ل� �سارتر ف������ي اأدوني�س، لأ

ن ذكراً تف�سيلّياً، لكن نكتفي بالقول: اإن اأدوني�س اأقرب اإلى هايدغر. المهم  المتعّذر ذكرها الآ

لمانية، قد  ألماني وُم�ستعرب ومترجم اأدوني�س اإلى الأ مر اأن �ستيفان فايدنر، وهو كاتب ا في الأ

عر العربي الكال�سيكي ومغرماً به، ولكنه  أ�س������ار بذكاء �سديد اإلى »كون اأدوني�س مطلعاً على ال�سِّ ا

عر  ل������م يكن اأقل تنّبهاً للبحوث ال�سعرية لمعا�سري������ه، منفتحاً على �سائر التجديدات، وعلى ال�سِّ

أي�ساً.. تمّثل المخرج الذي اختاره اأدوني�������س اأي�ساً في عدم تبني الثقافة الغربية، بل   ا
ّ
الغرب������ي

التعلم من الغرب كيفية نقد ثقافته الخا�سة من الداخل، وكان هذا، بوجه التحديد، ما ا�ستطاع 

.
)26(

تعلمه من نيت�سه اأكثر من اأي مفكر اآخر«

ويتكلّ������م فايدنر على اكت�ساف اأدوني�س ل�»نيت�سه« قائ������اًل: »وتوا�سل هذا الكت�ساف بالتوازي 

م������ع تاأليف اأغاني مهيار.. قام اأدوني�س في هذا الديوان ب�»انقالب على كل القيم« )التقليدية(، 

ولكن ما اأده�س قارئ هذا الديوان هو اأن النقالب قد تم كلّياً وفقاً لل�سروط الخا�سة بالثقافة 

مكان������ات ال�سعرية في اللغة العربية، واأخي������راً وفق �سبكة من المجازات  �سالمي������ة، ووفقاً لالإ الإ

.
)27(

�سلية« �سلية المتر�سخة في التربة الأ �سارات الميثولوجية الأ والإ

ن اأن نت�ساءل: هل مهي������ار اأدوني�س هو زراد�ست نيت�سه؟  أنه �سار باإمكاننا الآ ول �س������ك ا

م زراد�ست  أوثان الثقافة العربية، كما حطَّ م ا ح������رى، هل يريد اأدوني�س من مهيار اأن يحطِّ أو بالأ ا

وروبية؟ الجواب هو: نعم بكل تاأكيد، لك������ن ينطوي هذا الجواب في  أوثان الثقاف������ة الأ نيت�س������ه ا

م������ر على دللة خطيرة، األ وهي دللة الفرق بين نيت�سه واأدوني�س. وفي هذا المقام  حقيقة الأ

ر�س هي  ر�س، ويقول �ساهر: »لغة الأ يذه������ب عادل �ساهر اإلى اأن اأدوني�س �ساعر يتكلم لغة الأ
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ن�سان  أي�س������اً، مع فارق اأن اإرادة الخلق هي التي تحتل ال�سدارة لدى الإ ن�سان النيت�سوي ا لغ������ة الإ

ن�سان النيت�سوي،  دوني�سي، بعك�س الإ ن�سان الأ النيت�سوي. ولكن الفرق ل يقف عند هذا الحّد. فالإ

حيان... اإلى  يمتاز بتوق �سديد لتوحيد الخالق والكا�سف في ذاته، توق ينتهي به في كثير من الأ

.
)28(

معاناة �سراع �سديد في داخله، بين التوق اإلى الخلق، والتوق اإلى الك�سف«

أبعد من ذل������ك بكثير، اإنه يرتبط بالختالف بين �سيرتَي  مر ا لك������ن الفرق هو في حقيقة الأ

خرى مع  حياة كل من نيت�سه واأدوني�س، وبمعاناتهما التاريخية التي تختلف الواحدة منها عن الأ

أي�ساً. وعليه، يمكن القول: اإن نيت�سه  وج������ود م�ساهاة بينهما في جوانب مختلفة ونقاط ت�سابه ا

أبعد الح������دود، بغ�س النظر عن ماآخذه  ينتم������ي، اأو عا�س حياته ف������ي كنف ح�سارة زاهرة اإلى ا

عليه������ا، ح�سارة متقّدمة �سيا�سياً واجتماعياً وعلمي������اً، وبالمقايي�س كلِّها، وهذا التقّدم في حد 

أو يبحث عن تحقيقه من اأجل اإنقاذ ح�سارته التي هي  ذات������ه هو ما يبحث اأدوني�س عن مثيله، ا

في و�سع تدهور حقيقي يكاد يطّوح بها في هاوية ل قرار لها، كما يرى هو �سخ�سّياً. بمعنى اأن 

وروبي، واأدوني�س ي�سكو  كيفية نقد كل منهما مختلفة تماماً، فنيت�سه يُظهر مثالب هذا التقدم الأ

وروبية مغاير لنقد اأدوني�س  من التقهقر الح�ساري العربي، وحتى نقد نيت�سه للقيم الأخالقية الأ

خالقية العربي������ة، اإ�سافة اإلى خ�سو�سية نقد الديني لدى كل منهما، و�سدورهما عن  للقيم الأ

فئتي������ن اجتماعيتين بعيدتين بع�سهما عن بع�س كل البُع������د، ويعطف على هذا اأن نيت�سه �سعَر 

أبعد الحدود، لكن مهارة  دائماً باأنه �سحّية ا�ستالب وجودّي يُ�سيب �سخ�سه بمعاٍن متنوعة اإلى ا

يَّ ا�ستالب يطال �سخ�سه بطريقة مبا�سرة. 
عرية الفائقة ل تتركه يعّبر عن معاناته اأ اأدوني�س ال�سِّ

اإن المبا�س������رة في نظ������ر اأدوني�س تعني البت������ذال، ولذلك تجاوز هذا ال�ست������الب عينه ب�سورة 

أ�سا�سها هو الحب الكوني. اإن�سانية ا

وف������ي هذا ال�سياق نرى اأن برتراند را�سل يتهم نيت�سه اتهاماً خطيراً، وهو اأن »نيت�سه يحتقر 

مر، هذا اتهام �سحيح؛ في حين نرى اأدوني�س  . وفي واقع الأ
)29(

»universal love الحّب الكوني

يبحث عن هذا الحب، وي�سعر ب�سعادة غامرة حينما يعثُر عليه في ت�سّوف ابن عربي، اأ�سف اإلى 

أنه يعتقد باأنها تكّون ثورة على الميتافيزيقا،  أّن اإرادة القوة لدى نيت�سه، على الرغم من ا ذل������ك ا

وه������و نف�سه من اأجل ذلك عدو الميتافيزيقا اللدود، اإل اأن مارتن هايدغر يف�ّسر نيت�سه بو�سفه 

أ�سا�ساً مع فكرة »المثال«  أ ا أنه يمّثل »هاية الميتافيزيقا الغربية التي تبدا »ميتافيزيقّياً«، بمعنى ا

.)30(
لدى اأفالطون
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وم������ن هنا نجد فرقاً اآخر بين نيت�سه واأدوني�س، وه������و اأن زراد�ست نيت�سه هو نهاية، ومهيار 

اأدوني�������س هو بداية. واأخيراً يمكن الق������ول: اإن تاأثير الفل�سفة الغربية في ثقافتنا هو تاأثير كبير 

وروبي نك�سنا اإلى التراث،  أردنا اأن نتحرر من الفكر الأ أننا اإذا ا يجب تجاوزه. والم�سكلة هنا هي ا

وروبي، وهذه هي ماأ�ساتنا الثقافّية. أردنا تجاوز التراث لم نجد اأمامنا اإل الفكر الأ واإذا ا
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ت�شت����رك ق�ش�����ص �شورّية معا�ش����رة في عن�شر ال�شج����رة الذي يرتب����ط جماليًا بعدة 

ين،  �شجار عن�شر األيف في البيئة التي تحيط بالقا�شّ ن�شاط����ات ب�شرية، ول�شّيما اأن الأ

�شج����ار، اإذ اإن البادي����ة لي�شت �شحراء  وقّلم����ا نج����د بيئة جغرافية �شوري����ة خالية من الأ

بالمعنى القاحل واإنما تت�شمن غطاء نباتيًا ل يخلو من ال�شجيرات واأ�شجار من اأنواع 

خا�شة. 

ر�ص، والفروع المتطاولة نحو ال�شماء،  فال�شجرة، النبتة ذات الجذور الرا�شخة في الأ

خ�شر بما  تعطي الظل واإح�شا�ص الحماية لمن ي�شتجير بها، وتمنح الثمار اأو المظهر الأ

ر�ص وال�شماء، وهي  ينط���وي عليه م���ن معنى الحياة والتجدد. وال�شجرة ارتباط بي���ن الأ

ن�ش���ان الح�شارة في العالم. وكذل���ك فاإن ال�شجرة  مك���ّون طبيع���ي قدي���م منذ اأن اأوجد الإ

دب العالمي؛  ن�شان- مك���ّون نجده ف���ي الأ –مث���ل غيرها م���ن الموج���ودات المحيطة بالإ
وعل���ى �شبي���ل التحديد فاإن تاأثير ال�شج���رة في اأحداث الق�ش�ص له �شم���ات متقاربة، كما 

في كل من: »دمية عالقة في ال�شجرة« لوليد اإخال�شي، و»فاكهة الجّنة« ل�شهال العجيلي، 

و»�شج���رة ف���ي المطع���م« لمحمد اأب���و معت���وق، و»ويت�شاق���ط اليا�شمين« لغف���ران طحان، 

و»لوحة« لو�شفية محبك.

د. علياء الداية

والبحوث الدرا�سات 

جماليات ال�شجرة

يف ق�ش�ص �شورية معا�شرة
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البيئة المحيطة بال�صجرة

تهت������م ثالث ق�س�س على نح������و خا�س بالبيئة المحيطة بال�سج������رة، واأثرها في ال�سخ�سية 

أو ب�سبب ما تثيره حولها من ت�ساوؤلت.  الرئي�سية التي تعاني ب�سبب ال�سجرة ا

فف������ي ق�سة »دمية عالقة في ال�سجرة« ل�)وليد اإخال�سي( يتملّك الرجل المتقاعد قلق على 

م�سير الدمية، وكاأنها �سخ�س حقيقي عالق في ال�سجرة، فمن على مقعده على ال�سرفة، وعلى 

أيام، يتاأّمل �سجرة الزنزلخت، ويقلّب الحتمالت الممكنة: اأغ�سان ال�سجرة تُ�سبب  م������دى عدة ا

ذى للدمي������ة وت�سغل خواطره هو، مما يعكر �سفو جمال جل�سته اليومية الهادئة الهانئة، فقد  الأ

وراق الياب�سة  وراق المحيطة بها يوماً بعد يوم، ثم اإنه يلحظ الأ ت�سقط الدمية ب�سبب تناق�س الأ

أي�ساً يديم  المكّد�س������ة على اأر�س حديقة الجيران، ويقّدر اأن الدمية ربما ت�سقط فوقها، ثم اإنه ا

وراق، ويفّكر ب������اأن الدمية قد تقع داخل الحفرة  أ�سفل الأ النظ������ر ويتاأمل فيلح������ظ وجود حفرة ا

وراق تخفف من �سدمة الوقوع، ثم يكت�سف اأن حفرة �سغيرة  وراق »فقال ل بّد اأن الأ وتنطمر بالأ

. اإن المكان مملوء باحتمالت 
)1(

وراق« تظه������ر وا�سحة لمن يراها بعد اأن كن�ست الريح بع�س الأ

مر الدمية، ويرقب �سدة الرياح وبرودتها  الرحيل والفقدان، والرجل المتقاعد وحده من يهتم لأ

يوم������اً بعد يوم، فالبيئة المحيطة تح������وي الرجل والدمية معاً في م�سير م�سترك، فقد اختفت 

الدمية مع بوادر ال�ستاء، كما بقي الكر�سي وحيداً على �سرفة الرجل العجوز. 

أبو معتوق( فهي تحتفي بال�سجرة بو�سفها مكّوناً  اأما ق�سة »�سجرة في المطعم« ل�)محمد ا

جمي������اًل مهماً في البيئ������ة الطبيعية، وما يح�سل ف������ي الق�سة هو اأن طرفي������ن يتنازعان على 

ال�سج������رة، واإنما ب�سكل غير معلن. فال�سارد وباق������ي رواد المطعم جال�سون في الق�سم ال�ستوي 

�سجار باأمر من مدير المطعم  المغل������ق، ويطلون منه على الق�سم ال�سيفي، اإذ يُتخلَّ�������س من الأ

. تنتاب ال�سارد 
)2(

»وق������د تبّرع المدير الم�س������وؤول ب�سرح فوائد قطع ال�سجرة ب�س������ورة اأرعدتنا«

ح�س������رة على الغطاء النبات������ي المفقود الذي كان يمتدحه في بداية الق�سة، وعلى ت�سلل القبح 

اإلى المكان، ولكنه ل يملك اأن يفعل �سيئاً تجاهه »وقد جل�سنا معاً في الطرف ال�ستوي للمطعم 

العّمال������ي المعروف باأ�سجاره البا�سقة التي ت�سّكل جزي������رة خ�سراء و�سط محيط من الحجارة 

خ�سر،  وال�سجي������ج، وكان الق�سم ال�ستوي للمطعم يطّل بنواف������ذ كبيرة على الق�سم ال�سيفي الأ

، فال�سارد خا�سر حزين يكتفي بالتفرج 
)3(

ن نلتفت اإلى الخ�سرة المجاورة« لذلك كنا ن�سطر لأ

والم�ساهدة.
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وتظه������ر مالمح من البيئة الطبيعية ف������ي ق�سة »لوحة« ل�)و�سفية محبك(، ففي الغابة 

أ�سعة ال�سم�س المت�سللة ت�سيء بع�س المالمح التي تك�سوها الظالل،  ل يبدو اأمام الرجل �سوى ا

لت�سف������ي لمحة من الجمال في الم������كان. ويتبّين الفنان بع�س الحيوانات التي ر�سمها في وقت 

أوه... هذا �سنجاب يت�سلق ال�سجرة �سريع������اً، حاولت اللحاق باأرنب، لكن  �ساب������ق داخل اللوحة »ا

أتقنت ر�سمه،  أنني ا أر�سمه، واأظن ا قدمي تعثرت بخلد �سغير، اقترب مني غزال ا�ستغرقت الليل ا

. ولكن حيوانات اأخرى غريبة ال�سكل 
)4(

ظهره ناعم ولونه جميل، عزفت الحيوانات لحن الغابة«

ت�ستدعي ده�سة الفنان ومقابلته بين المظهر الجميل لما ر�سمه وال�سكل القبيح المنّفر لما يراه 

أر�سم حيواناً بال اأرجل؟ اآخر ذا �س������كل هالمي يتغير كما ي�ساء؟ واآخر يقفز فوق  اأمام������ه »كيف ا

  .
)5(

ال�سجرة؟ كاأنها دمى مرعبة«

ال�صجرة والنهايات

تتخ������ذ ال�ساردة في ق�سة »فاكهة الجّنة« ل�)�سه������ال العجيلي(، من �سجرة الرّمان مو�سوعاً 

ولى  خ�سب������اً للحب، ومن الالفت تق�سيم الق�سة اإلى حكايات ثالث؛ ال�سحية في الحكاية الأ

ن 
ّ
أة، هي جّدة ال�س������اردة، اأما الرجل فيكون ال�سحية في الحكاي������ة الثالثة، في حين تبي� ام������را

أنه������ا قبح و�سرور؛ وقد ق�ست الجّدة  خرى على ا أة الأ الحكاي������ة الثانية نظرة الجدة اإلى المرا

ن زوجها اأعجب بالجارة فتزوجها، »كانت تك�سر الثمرة  �سنوات طويلة من الح�سرة والحزن لأ

وتُطعم������ه بيديها حّبة حّبة، وهي تن�سد �سعراً وتغّني. برّمانة خطَفت الرجل مني، تلك الحّية، 

. اأما في الحكاي������ة الثالثة فال�سحية هو 
)6(

فزرع������ُت هذه ال�سج������رة ع�سى اأن اأك�سف �سّره������ا«

الخليف������ة يزيد بن عبد الملك بن مروان، وقد مات كم������داً على جاريته الحبيبة التي �سرقت 

أنه اأمر احتمالي ويقبل ال�سحة  بحب������ة رمان فماتت، وكاأّن م������ا ح�سل اإثبات لما ظّن الخليفة ا

حد عي�س������ة يوماً اإلى الليل اإّل  أنه ل ت�سفو لأ أو الخط������اأ »وفي تل������ك الليلة قال يزيد: زعموا ا ا

، ف������كان ما جرى هو تنغي�س عي�سه كله، ل اإف�ساد يوم 
)7(

يُكّدره������ا �سيء عليه، و�ساأجّرب ذلك«

واحد فح�سب. اإن التقابل بين هاتين الحكايتين تعززه نظرة ال�ساردة اإلى الجمال الكامن في 

ل������وان التي ا�ستخدمها الفنان في هذه اللوحة. لقد  طرَف������ي ثمار الرّمان في اللوحة »قويٌة الأ

جع������ل لكّل رّمانة خّداً اأحمر، وخ������ّداً ذهبياً، فاأ�ساء الف�ساء محاولً البتعاد عن الواقع ببعث 

، اإذ تج������د احتمالين، وطرفين لكل ثمرة تختلف 
)8(

�س������يء من ال�سحر بوا�سطة اللون الذهبي«

معهما م�سائر ال�سخ�سيات. 
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وتنف������رد ق�سة »ويت�ساق������ط اليا�سمين« ل�)غفران طحان( بالنهاي������ة ال�سعيدة، فق�ستا »دمية 

أو التفّكر في اأحوال المجتمع  عالقة في ال�سجرة« و»لوحة« تن�سرفان اإلى تاأّمل �سوؤون الحياة، ا

وم�س������كالت عالقات اأفراده، وت�سترك ق�ستا »فاكه������ة الجّنة« و»ال�سجرة« في النهايات الحزينة 

حداث من نقطة الم�سكلة، فالتاأّزم  أم������ا »ويت�ساقط اليا�سمين« فقد بداأت فيها الأ أو الموؤ�سفة. ا ا

،فالح������ّل المبهج في النهاية؛ بداأت بالرجل الوحيد من دون اإ�سارة اإلى حالته الجتماعية، وهو 

يثير ف�سول جارته الفتاة التي تطل عليه خل�سة من نافذتها التي تعلو داره، ثم تنتقل الق�سة اإلى 

�سعوره التدريجي بال�سيق، وكاأن المكان ل ي�سعه، وكاأن الن�ساطات المتعددة التي يمكنه القيام 

أو بممار�سة هوايته وعمله في الوقت نف�سه، اأو حتى الجلو�س  به������ا، من ق�ساء الوقت بالقراءة، ا

وحي������داً، ل يمكنه������ا اأن تخفِّف عنه العناء، واأن تعّو�سه عما يفتقده. ثم اإّن النهاية تاأتي مفاجئة 

وحا�سمة مع مجيء زوجته »اأمل« لتك�سف �سّر �سيقه بالعزلة، و�سّر م�سالحتهما بعد طول جفاء، 

»بعد قليل ينك�سر ظلّه بظّل اآخر... اإّنه هو... اأهّم بمناداته، فاأتعثر ب�سهقة المفاجاأة... اإنه لي�س 

.
)9(

بمفرده كما العادة: اأمل... اإّن حياتي من دونك عتمة دائمة... اأنت نور حياتي الوحيد«

ال�صجرة ال�صحية

نَّ العن�سر الذكوري هو من يقوم به. 
يرتب������ط العنف الممار�س �سّد ال�سجرة في الق�س�س باأ

فف������ي كل من »�سجرة في المطعم« و»ويت�ساقط اليا�سمين« و»لوحة«، نجد حنقاً من البطل على 

ال�سج������رة القريبة منه، بحيث تبدو خ�سماً ل������ه ينبغي التخل�س منه. وفي حين تتحقق ال�سعادة 

المن�س������ودة للطفل في ق�سة »لوحة« ل�)و�سفية محبك(، يحق������ق المدير اأحد اأهدافه من قطع 

أبو معتوق(؛ اأما الر�ّسام في »ويت�ساقط اليا�سمين«  �سج������ار في »�سجرة في المطعم« ل�)محمد ا الأ

ل�)غفران طحان(، فيعدل عن الندفاع القبيح بالنتقام من ال�سجرة في لحظة غ�سب، وينعك�س 

تية الجميلة ولقائه اأخيراً بحبيبته.  هذا اإيجابياً على لحظاته الآ

أبو معتوق(. فالعامل  وال�سجرة �سحّية علنية للعنف في ق�سة »�سجرة في المطعم« ل�)محمد ا

ثيرة في نفو�س رواد  د اإنهاء وجود ال�سجرة والق�ساء على مكانتها الأ الذي يحمل المن�سار يتق�سّ

المطعم � ومنهم ال�سارد و�سديقه الحقوقي وال�ساب الوحيد على الطاولة المجاورة � وال�سجرة 

ته������وي بكل ثقله������ا واخ�سرارها وجمالها وحيويتها اإلى غير رجع������ة »وكان عامٌل يحمل من�ساراً 

كهربائي������اً يحاول بو�ساطته اأن يقطع �سجرة... وقد تمّكن ب�سربتين اثنتين من اأن يوقع ال�سجرة 

أنه يلّمح اإلى  . ل يُف�سح ال�سارد عن �سبب هذا ال�سل������وك القبيح تجاه ال�سجرة، غير ا
)10(

اأر�س������اً«
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رغبة مدي������ر المطعم في اكت�ساب م�ساحات جديدة، ولعلّه يري������د تحويل الحديقة التي يجل�س 

فيه������ا الزبائن �سيفاً اإل������ى ا�ستثمار اآخر. ومن الالفت اأن �سجرة ثاني������ة تُقطع بالطريقة نف�سها 

خ������الل زمن قيا�سي ل يتعّدى ب�سع دقائق »ثم �سمعنا معاً �س������وت ال�سقوط العميق... فانتبهنا 

اإل������ى ال�سجرة فوجدناها وقد طرحت اأر�ساً وطرحت معه������ا خ�سرتها العريقة وما تختزنه من 

مر الذي ي�سير اإلى اإمكان فقدان كل الق�س������م ال�سيفي باأ�سجاره خالل  ، الأ
)11(

فتن������ة و�سهق������ات«

وق������ت ق�سير، والق�ساء على ذكريات اأهل المكان واأحالمهم الخ�سراء. فال�سارد ل يملك �سوى 

أة  نخاب عن بُعد مع ال�ساب الجال�س اإلى طاولة مجاورة »كان الرجل الذي �سفعته المرا تبادل الأ

جال�ساً في مو�سعه وحين التقت اأنظارنا... ابت�سم لي ورفع كاأ�سه، فرفعت كاأ�سي مثله وتبادلنا 

، فكالهما نال �سفع������ة من جلي�سه � ال�ساب �سفعت������ه الفتاة الغا�سبة 
)12(

نخاب« عل������ى البع������د الأ

الت������ي رحلت عنه، وال�سارد �سفعه �سديقه الحقوقي � وكالهما مع رواد المطعم نالوا �سفعتين 

موؤلمتين ب�سقوط ال�سجرتين. 

ومن الممي������ز في ق�سة »لوحة« ل�)و�سفية محبك( اأن من يمار�س العنف هو طفل �سغير، 

ب  حداث اإلى مفارق������ة خطيرة بين الأ واأن و�سيل������ة العنف ه������ي جهاز الحا�سوب. وت�سي������ر الأ

�سجار، اللوحة والفر�ساة  ب الر�ّسام ي�ستخدم الو�سائل التقليدية في ر�سم الغابة والأ وابنه، فالأ

لوان. اأما الب������ن في�ستخدم الحا�سوب في ت�سّفح اللوحة، واإدخال تعديالت غير مرغوب  والأ

ب اإلى مناجاة ابنه كي يترك له  فيها عليها، وهو من منظور والده ي�سّوه اللوحة، مما يدفع الأ

نه في عالم اآخر، يطّل على  اللوحة، وير�سم ما ي�ساء في مكان اآخر. اأما البن فهو ل ي�سمع، لأ

ب من خلف �سا�سة الحا�سوب »بدا وجه ولده كبيراً جداً، بدت اأ�سابعه وهي على  اللوح������ة والأ

خرى في  أبيه والكائنات الأ . وفي النهاية فاإن البن ل يفّرق بين ا
)13(

اللوحة مثل جبال �سخمة«

محيط ال�سجرة، بل يجده كائناً مزعجاً في�سارع اإلى التخل�س منه بم�سحه من اللوحة كاملة، 

جيال، مع اختالف الو�سائل الم�ستخدمة من  في �سلوك عنيف، مما يرمز اإلى انقطاع حوار الأ

أ�سلوب التفاهم، ل يمكن ردمها حتى عن طريق الفنون الجميلة  الطرفين، ووجود فجوة في ا

وت�سوّر واقع م�سترك.

أم������ا »علي« الر�سام في ق�سة »ويت�ساق������ط اليا�سمين« ل�)غفران طحان(، فينتابه ال�سيق من  ا

نها تذّكره بحبيبته الغائبة � التي تك�سف نهاية الق�سة عن  �سجيرة اليا�سمين في اأر�س الدار، لأ

�سخ�سيتها وعودتها اإليه � وهكذا فاإن ال�سجرة تتقم�س �سفات حبيبته »اأمل« التي ي�ستاق اإليها 

ول يتمك������ن م������ن ا�ستعادة طماأنينته اإلى طقو�س حياته اليومية م������ن دونها. اإّن علّياً يتاأّلم ب�سبب 
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أم������ل« عنه منذ �سهرين اإثر خ������الف بينهما، وللحظة يتخّيل اأن الح������ّل يكمن في اإلغاء  غي������اب »ا

وجود ال�سجرة، كاأن اختفاءها �سيجعل اأمل تختفي من حياته ويجعل ال�سعادة تزوره من جديد، 

أت������ي م�سرعاً وبيده من�سار... يقترب من اليا�سمينة محاولً تقطيع اأو�سالها... ولكنه يتراجع  »يا

ألفة  خيرة يعدل عن قراره وقد تغلّب عليه اعتياد �سحبة اليا�سمين وا ، ففي اللحظة الأ
)14(

فجاأة«

أنه ر�ّسام يع�سق الجمال والقيم  وجوده وجماله، فالعنف لي�س طبعاً متاأ�ساًل لدى علي، ول�سيما ا

أنه ابتعد عن العنف عائداً اإلى طبيعته الم�سالمة. يجابية في الحياة، والدليل ا الإ
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ال�ض���ك اأن مو�ض���وع المناخ وتلوث البيئة اأ�ضبح م���ن اأهم المو�ضوعات التي تحظى باهتمام 

العالم، ومن ثم فاإنَّ م�ضتقبل الب�ضرية له �ضلة با�ضتعمال الطاقة المتجددة النظيفة باأنواعها 

خ�ضر.  في اإطار ما ي�ضمى االقت�ضاد االأ

خ���ال بالمحافظة  خ�ض���ر يعني تحقيق النمو والتنمي���ة الم�ضتدامة دون االإ االقت�ض���اد االأ

�ضافة اإلى توفي���ر الم�ضاعدات والمنح لل���دول الفقيرة من اأجل  عل���ى المنظوم���ة البيئي���ة، باالإ

�ضا�ضية، مما ي�ضاعد على تحقيق العدالة والم�ضاواة في  النهو����ض بالتعلي���م وال�ضحة والُبنى االأ

التنمي���ة. دول العال���م في حاجة ما�ضة اإلى تغير م�ضار �ضناعته���م، وال�ضير نحو اقت�ضاد نظيف 

خ�ضر  خ�ض���ر. كلمة االأ قل ف���ي االقت�ضاد االأ وا�ضتعم���ال طاق���ات جديدة نظيف���ة تتمثل على االأ

عباء التي توؤدي اإلى المزيد  تعن���ي هن���ا ال�ضداقة للبيئة اأو ال ي�ضيف اإلى البيئة المزيد من االأ

م���ن تلوثه���ا. اأي االعتم���اد في ال�ضناعة واال�ضتثم���ار على الطاقات الجدي���دة والمتجددة مثل 

آثار بيئية نظيفة غير  الري���اح والطاق���ة ال�ضم�ضية من اأجل تحقيق تنمية م�ضتدام���ة ت�ضاحبها ا

عادة التوازن البيئي.  آثار اجتماعية الإ �ضارة وا

مم المتحدة باأنه: »ذلك االقت�صاد الذي ينتج فيه  خ�صر وفق برنامج االأ ف االقت�صاد االأ  يعرَّ

ن�صان والم�صاواة االجتماعية في حين يقلل ب�صورة ملحوظة من المخاطر  تح�صن في رفاهية االإ

أب�صط  خ�صر في ا يكولوجية للموارد«، ويمكن اأن ننظر اإلى االقت�صاد االأ
البيئية ومن الن������درة االأ

د. قحطان ال�سيوفي

والبحوث الدرا�سات 

خ�ضر  م�ضتقبل الب�ضرية بني القت�ضاد الأ

والطاقة املتجددة النظيفة
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�س������وره هو ذل������ك القت�ساد الذي يقلل م������ن النبعاثات الكربونية ويزداد في������ه كفاءة ا�ستعمال 

�سباب التي توؤدي  خ�سر بو�سفه اأحد الأ أي�ساً تعريف القت�س������اد الأ الم������وارد. وبالمقابل يمكن ا

اإلى تط������ور ونمو الب�سرية، ويجعل المجتمع عادلً في توزيع الموارد، مما يوؤدي ب�سكل ملحوظ 

خطار.  اإلى تقليل الأ

خ�سر »اأحد النماذج الجديدة للتنمي������ة القت�سادية �سريعة النمو الذي يقوم  القت�س������اد الأ

أه������م اأهدافها معالجة العالق������ة المتبادلة ما بين  أ�سا�س������اً على المعرف������ة الجيدة للبيئة، التي ا ا

ن�سانية والنظام البيئي الطبيعي«.  القت�ساديات الإ

أ�سكالً كثيرة منها المياه الجوفية والمعادن والتربة  بالن�سبة اإل������ى اقت�ساديات البيئة تاأخذ ا

�سجار...، وال�ستعمال الجائر لكل هذه العنا�سر �سوف يوؤدي اإلى تدمير  واله������واء والغابات والأ

خ�سر من اأجل الحفاظ على البيئة وحمايتها.  المنظمة البيئية، ولذلك ظهر القت�ساد الأ

مقدمة تاريخية

خ�سر بو�سفه ن�ساطاً اقت�سادياً �سديقاً للبيئة واأحد  بدا الهتمام والنظر نحو القت�ساد الأ

 RIO ‘S )ر�س )ريو دي جانيرو �سبل تحقيق التنمية الم�ستدامة حيث كانت البداية من قمة الأ

Earth Summit عام )1992م(، وبعد ع�سرين عاماً في )ريو دي جانيرو( مرة اأخرى في موؤتمر 

م������م المتحدة للتنمي������ة الم�ستدامة RIO+20 اآفاق جديدة نحو تحقي������ق التنمية الم�ستدامة،  الأ

وموؤتم������ر ريو +20 يلزم حكوم������ات الدول بتطبيق وعودها في نمو اقت�س������ادي عادل وم�ستدام 

الم�سكل������ة. تتمث������ل الم�سكلة بزيادة النبعاثات الكربونية الناتجة ع������ن ال�سناعات القائمة على 

أّدى اإلى  م�س������ادر الطاقة غير المتجددة والمتمثلة ف������ي الفحم والبترول والوقود الحفري مما ا

مد  أي�ساً تهديد لهذه الموارد التي تتميز بالندرة بالنفاذ في الأ ثار الكربونية ال�سارة، وا زيادة الآ

القري������ب… ونتيجة لهذا بدا البحث عن موارد بديل������ة لل�سناعة وال�ستثمار متمثلة في موارد 

الطاق������ة المتجددة منها: ال�سم�س والري������اح والم�سادر الجديدة للطاقة مث������ل: الغاز الطبيعي 

 المد والجزر الي������وم اأكثر من مليار �سخ�س ي�ستعمل������ون وي�ستغلون البيئة، الحكومات 
ْ
وطاقتَ������ي

أكثر، واإذا ا�ستمر اإهدار  غنياء والفقراء تزداد ا زمات المالية العالمية، والفجوة بين الأ تعاني الأ

ماكن التي تعاني نق�ساً �سديداً في المياه بحلول عام  الم������وارد �سوف يعي�س 4 مليار فرد في الأ

أ�سا�سي  أكثر م������ن الطاقة التى تعتمد ب�سكل ا )2050م(، ال�سي������ن والهند �سوف تحتاج اإلى 80٪ ا

على الوقود الحفري. 
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�سج������ار، والتغيرات المناخي������ة، يمكن اأن تقلل من  الم������زارع، والتم������دد العمراني، وقطع الأ

وزون على  ن�سب������ة تنوع الكائن������ات الحية بمقدار 10٪، تل������وث الهواء والج�سيمات العالق������ة والأ

�سباب والمظاهر جعلت معدلت النمو الحالية لي�ست  ر�س والهواء غير ال�سحي؛ كل هذه الأ الأ

أ�سا�سياً من مكّونات العالم. الّطاقة تتولد عادًة من م�سادر طبيعّية  م�ستدامة تعّد الّطاقة مكوناً ا

واأخرى غير طبيعّية، لذلك تق�سم اإلى نوعين رئي�سين، هما: الطاقة المتجّددة، التي تعتمد على 

الم�س������ادر الطبيعّية، واأخرى غير متجّددة، وتعتمد على م�سادر غير طبيعّية، لكّنها تكّونت مع 

الّزمن وتحت تاأثير مجموعة من العوامل.

مفهوم واأ�صكال الطاقة

1- الطاقة التقليدية اأو الم�ستنفذة:

حفوري وت�سمل البترول بكل م�ستقاته والفحم والمعادن  الطاقة التي تعتمد على الوقود الأ

والغاز الطبيعي والمواد.

2- الطاقة المتجددة اأو النظيفة:

اأي التي ل تن�سب وت�سمل كثيراً من الطاقات التي يمكن ال�ستفادة منها مثل: »طاقة الرياح 

ر�س وطاقة  مواج والطاقة الجوفية في باطن الأ أو الأ والهواء والطاقة ال�سم�سية وطاقة المياه ا

الكتلة الحيوية«.

الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة هي الطاقة المتوّلدة من م�سدر طبيعي ل ين�سب وم�ستمر وغير تقليدي، 

ول يتطل������ب �سوى اإجراء عملية تحويل لم�سادر الطاقة الطبيعي������ة اإلى طاقة متجددة، ليُ�سّهل 

ن�سان ال�ستفادة منها وا�ستعمالها في تقنيات الحياة، وتتوافر و�سائل الطاقة المتجددة  عل������ى الإ

ب�سكل وا�س������ع وكبير في محيط الحياة الطبيعية، وقد تُغني عن م�سادر الطاقة النا�سبة وغير 

حفوري المتكّون في جوف  المتج������ددة، التي قد تنفد من كث������رة ال�ستعمال، وهي من الوقود الأ

حفوري الذي ي�سم »البترول والفحم  ر�س. الطاقة المتجددة، تختلف جوهرياً عن الوقود الأ الأ

أو »الوقود النووي الذي ي�ستعمل في المفاعالت النووية«. والغاز الطبيعي« ا

نتج في محطات القوي الكهرمائية بو�ساطة ال�سدود 
ُ
أكثر اإنتاج للطاقة المتج������ددة ي� حالياً ا

نهار وم�ساقط المياه، وت�ستخدم الطرائق التي  ماكن المنا�سب������ة لبنائها على الأ أينما وجدت الأ ا
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تعتم������د على الرياح والطاقة ال�سم�سية طرائق على نط������اق وا�سع في البلدان المتقدمة وبع�س 

البلدان النامي������ة، وهناك بلدان كثيرة و�سعت خططاً لزيادة ن�سب������ة اإنتاجها للطاقة المتجددة 

بحيث تغطي احتياجاتها من الطاقة بن�سبة 20٪ من ا�ستهالكها عام )2020م(.

لماذا الطاقة المتجددة؟

حفوري البترول  اإن ال�ستعمال المكثف والمبالغ للطاقة التقليدية التي تعتمد على »الوقود الأ

ن�سان والبيئة وجميع  وم�ستقات������ه والفحم والغاز الطبيعي« ت�سبب باأ�سرار بالغ������ة الخطورة على الإ

ر�س  الكائن������ات الحية، واأدى اإل������ى تلوث بيئي، واإلى الحتبا�س الح������راري وارتفاع درجة حرارة الأ

�سافة  مط������ار الحام�سية، واإلى كثيٍر من الكوارث البيئية التي بداأت ول يعرف متى تنتهي بالإ والأ

اإلى الم�سكالت ال�سحية التي ي�سعب تعدادها وح�سرها، مما اأدى اإلى البحث عن م�سادر للطاقة 

ن�سان والبيئة وهذا ما  البديلة والنظيفة التي تحقق التنمية الم�ستدامة، ول توؤثر �سلباً في �سحة الإ

يتحقق في العتماد على م�سادر الطاقة المتجددة التي تتولد ب�سورة طبيعية وب�سفة م�ستدامة، 

.Renewable Energy أنواع النفايات ال�سارة ودون اأن ينتج عنها اأي نوع من ا

الطاقة المتجددة هي الطاقة التي ل تن�سب ول تنفد، اإذ اإّنها كلما �سارفت على النتهاء توجد 

مجّدداً، ويكون م�سدرها اأحد الموارد الطبيعّية، مثل: الّرياح، والمياه، وال�ّسم�س، واأهّم ما يميزها 

أك�سيد الكربون، ول توؤّثر  ّنها ل تخلّف غازات �ساّرة مثل ثاني ا أّنها طاقة نظيفة و�سديقة للبيئة، لأ ا

أثر يذكر في م�ستوى درجات الحرارة. أّنها ل توؤّدي دوراً ذا ا �سلباً في البيئة المحيطة بها، كما ا

نه  يام، لأ يكمن تاأثير الطاق������ة المتجددة في حل كثيٍر من الم�سكالت التي نواجهها هذه الأ

أو الحد م������ن تاأثير التلوث وكذلك  يمكنن������ا من خالل ا�ستعمال م������وارد الطاقة الطبيعية اإزالة ا

التقليل من النفايات.

اأنواع الطاقة المتجددة

• الطاقة ال�سم�سية:
اأح������د اأهم الم�سادر التي يطم������ح العالم اإليها، فقد بداأت ال�ستثم������ارات تتدفق بقوة خالل هذا 

العق������د بما يزيد على ثالثة اأمثال ال�ستثمارات في �سنوات العق������د الما�سي، وقريباً �سي�سل مجموع 

ال�ستثم������ارات العالمية في ه������ذه المجال اإلى )2.6( تريليون دولر، و�ستك������ون الطاقة ال�سم�سية قد 

جذبت )1.349( تريليون دولر، اأي ن�سف ا�ستثمارات الطاقة المتجددة التي تمت على مدى العقد. 
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ل اإلى طاقة حرارية وكهربائية.  أ�سعة ال�سم�س الت������ي تُحوَّ الطاق������ة ال�سم�سية يُح�سل عليها من خالل ا

أنواع الطاقة نق������اء واأكثرها �سيوعاً في ال�ستعم������ال بو�سفها م�سدراً  أكثر ا وتع������دُّ الطاق������ة ال�سم�سية ا

للطاقة المتجددة. ويمكن ا�ستعمال الطاقة الناتجة عن ال�سم�س في كثيٍر من الطرائق التي ياأتي من 

نارة وكذلك في ال�ستعمالت ال�سناعية. بينها على �سبيل المثال اإنتاج الطاقة الكهربائية والإ

أت������ي النوعيين الرئي�سين للو�سائل التقنية الخا�سة بالطاقة ال�سم�سية الم�ستعملة في  فيما يا

العالم اليوم:

• الطاقة الحرارية ال�سم�سية:
أ�سعة ال�سم�س اإلى حرارة، ويمكن ا�ستعمال هذا  يعمل النظام الحراري ال�سم�سي على تحويل ا

النظام في �سخانات المياه كما يمكن ا�ستعماله في توليد البخار.

الطاقة الجهدية ال�سم�سية/ الطاقة الكهربائية:

أ�سعة ال�سم�س ب�سكل  أو الطاقة الكهربائي������ة عملية تحويل ا تع������ّد الطاقة الجهدية ال�سم�سية ا

ألواح الطاقة  أو ا مبا�سر لتوليد الطاقة الكهربائية من خالل ا�ستعمال الخاليا الجهدية ال�سوئية ا

أ�سعة كهرومغناطي�سية... أ�سعة ال�سم�س على توليد ا ال�سم�سية كما تعمل ا

جزاء  ألواح الطاقة ال�سم�سية على الأ كيف يمكن ا�ستعم������ال الطاقة ال�سم�سية؟ يمكن تثبيت ا

العلوية من اأ�سطح المنازل للم�ساعدة في توليد الطاقة الكهربائية بطريقة م�ستدامة كما يمكن 

ال�ستف������ادة من الطاقة ال�سم�سي������ة ب�سكل كبير للغاية في المناطق التي ل يمكن تو�سيل كابالت 

الطاق������ة الكهربائية اإليها. والمناطق البعيدة التي تك������ون فيها عملية توليد الطاقة الكهربائية 

مكلفة للغاية وغير �سهلة. 

، وذلك من خالل ت�سليط �سوء 
ّ
�سطول الرومان������ي أر�سميد�س الأ في ع������ام )212 ق.م( َحَرَق ا

ال�ّسم�س عليه من م�سافة بعيدة، م�ستخدماً في ذلك المرايا العاك�سة. وفي عام )1888م( تو�ّسل 

و�ستون اإل������ى طريقة لتحويل الّطاقة ال�سم�سّية اإلى طاقة ميكانيكّية، وذلك با�ستعمال ما ي�سّمى 

بعملّية الزدواج الحرارّي، اإذ َولََّد جهداً بين نقط الت�سال ال�ّساخنة والباردة.

• الرياح:
ن�سان اإلى العتم������اد على توربينات الّرياح ل�ستخراج الّطاق������ة من الّرياح، وتوليد  يلج������اأ الإ

نتاج الّطاق������ة الميكانيكّية فيما يُ�سّمى  الّطاق������ة الكهربائّية منه������ا، كما ت�ستخدم طاقة الّرياح لإ

ر�سّية،  بطواحي������ن الهواء. وما يقارب 2٪ من �سوء ال�ّسم�س الذي ي�سق������ط على �سطح الكرة الأ
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أبرزها: �سّخ المياه  يتح������ّول اإلى طاقة حركة للرياح. ولطاق������ة الّرياح ا�ستعمالت كثيرة، م������ن ا

با�ستعم������ال طاقة م�سّخ������ات الّرياح؛ فم�سّخات ال������ّري التي تعمل بالّري������اح منت�سرة بكثرة في 

آ�سيا، واأمريكا الالتينية. أ�ستراليا، واأجزاء من اإفريقيا، وا ا

ديقة للبيئة. وتتواّفر ب�سكل دائم ومتجدّد با�ستمرار، وتعّد من اأكثر م�سادر الّطاقة الّنظيفة وال�سّ

• طاقة المد والجزر:
مواج  أنواع الطاق������ة المتجددة التي تعمل عل������ى ا�ستعمال الأ تع������ّد طاق������ة المد والجزر من ا

ل بعد ذلك اإلى طاقة  نتاج الطاقة المائية )الهيدرولوجية( التي تُحوَّ الناتجة عن المد والجزر لإ

تُ�ستخَدم في مجالت الحياة كلّها.

مواج  مواج ذهاباً واإياباً )قدوم الأ ياأتي اإنتاج طاقة المد والجزر من خالل ا�ستعمال حركة الأ

وعودته������ا في كال التجاهين( التي بدورها تنتج الطاق������ة الحركية الالزمة لتحريك توربينات 

الطاقة الكهربائية المثبتة تحت الماء لتوليد الطاقة الكهربائية الالزمة.

اأنواع توليد طاقة المد والجزر:

 • مول������د البخار للمد والجزر: ي�ستعمل الطاقة الحركية الناتجة عن حركة المياه لتحريك 
توربينات الطاقة.

• ال�سد الحاجز للمد والجزر: ي�ستعمل الطاقة المحتملة الناتجة عن اختالف الرتفاع بين 
اأمواج المد المرتفع والمد المنخف�س.

• قوة المد والجزر الديناميكية: ت�ستخدم هجين بين الطاقات الحركية والطاقات المحتملة 
للح�سول على الكهرباء.

• بحي������رة المد والج������زر: الحتفاظ الدائري الذي ي�ستعمل للتق������اط الطاقة المحتملة من 
المد والجزر.

يجابية لطاق������ة المد والجزر في اإنتاج طاقة نظيفة، اإل اأن لها  وجه الإ وعل������ى الرغم من الأ

تاأثيرات �سلبية على البيئة اأهمها:

نتاج  1- المحركات الخا�س������ة بالمد والجزر: تقتل الكائنات البحرية وذلك حين دورانها لإ

�سماك من المنطقة وذلك نتيجة الحركة  أنها تت�سبب بهرب معظم الأ الطاق������ة الكهربائية. كما ا

الم�ستمرة للمحركات وهو ما يوؤثر في الحياة البحرية ب�سكل عام.
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2- ال�س������د الحاجز للمد والجزر: يمكن من خالل تركيب ال�س������دود الحاجزة للمد والجزر 

�سماك التي تعي�س في المنطقة... اإذ تقتل  حدوث كثير من الم�سكالت التي تواجه قطاعات الأ

الكائنات التي توجد بها ب�سكل عام.

أثناء  �سم������اك ب�سرائح المحركات في ا 3- بحي������رات المد والجزر: مخاطر من ا�سطدام الأ

دخ������ول البحيرات وهو ما يوؤدي اإلى تلويث المياه والت�سبب في كثير من الم�سكالت التي تلحق 

بالمحركات.

ذى وال�سرر بالبيئة البحرية  4- التاآكل: قد يوؤدي توفير محركات تحت المياه اإلى اإلحاق الأ

أ.  المحيطة وتعر�س المحركات نف�سها اإلى التاآكل وال�سدا

نها تعد منخف�سة  تع������د الطاقة الناتجة عن المد والجزر من و�سائ������ل الطاقة الم�ستدامة لأ

أنها تتطلب قلياًل من اأعمال ال�سيانة الالزمة. التكاليف لتوليدها كما ا

ر�س: • الطاقة الناتجة عن حرارة الأ
ر�س في كثير من الطرائق المفيدة اإذ يمكن الح�سول  ت�ستخدم الطاقة الناتجة عن حرارة الأ

ر�س مثل: الينابي������ع الحارة. هناك ثالث طرائق ل�ستعمال  عل������ى الطاقة الناتجة عن حرارة الأ

ر�س: الو�سائل التقنية الخا�سة بالحرارة الناتجة عن الأ

نتاج  ر�س، ت�ستخدم هذه الو�سيلة التقنية لإ •اإنتاج الطاق������ة الكهربائية الناتجة عن حرارة الأ
ر�س. الطاقة الكهربائية من خالل الحرارة الناتجة عن الأ

ر�س: يمكن ا�ستعمال ه������ذه الو�سيلة التقنية  •ال�ستعم������ال المبا�سر للح������رارة الناتجة عن الأ
ر�س. نتاج الحرارة الواردة ب�سكل مبا�سر من المياه ال�ساخنة داخل الأ لإ

ر�س طريقة �سديقة للبيئة للغاية ول تنتج اأي ملوثات كما  تعّد الطاقة الناتجة عن حرارة الأ

أنها ل تحتل اأي م�ساحة وهو ما ي�ساعد في حماية البيئة. ا

أولها تعزيز  أن�سط������ة ا مم المتحدة خط������ة عمل وا�سعة من عدة ا وم������ن اأجل ذل������ك و�سعت الأ

اللتزام������ات الوطنية بمخططات انعدام اأي انبعاثات ول�سّيما في البلدان الرئي�سة التي تنبعث 

منها الغازات. ياأتي الدفع بالطاقات المتجددة، والكفاءة في ا�ستعمال الطاقة، وتخزين الطاقة، 

بداع اإ�سافة اإلى ح�سد ال�ستثمارات من اأجل التحول في مجال الطاقة، اإ�سافة  والو�س������ول والإ

أن�سطة قوية نحو التحول في مجال ال�سناعة... اإلى هذا هناك ا



الـعــدد 691 ني�سان  2021 84

خ�ضر والطاقة المتجددة النظيفة م�ضتقبل الب�ضرية بين القت�ضاد الأ

• طاقة الكتلة الحيوية: 
أو  ه������ي الطاقة الت������ي ت�ستمد من المواد الع�سوي������ة من »النباتات اأو مخلف������ات الحيوانات ا

أو المخلفات الزراعي������ة«. والنباتات الم�ستعملة في اإنتاج طاقة الكتلة الحيوية يمكن  النفايات ا

أ�ساليب  أو زيوتاً نباتية، اأو مخلفات زراعية، وهناك ا أ�سجاراً �سريعة النمو، اأو حبوباً، ا اأن تك������ون ا

أنواع الوقود الحيوي، منها: )الحرق المبا�سر اأو غير المبا�سر اأو طرائق التخمر  نتاج ا مختلفة لإ

أو التقطير...(. ا

كيف يمكن ا�ستعمال الكتلة الحيوية؟

هناك كثير من الطرائق التي من خاللها تُ�ستعمل الطاقة الناتجة عن الكتلة الحيوية ومنها 

اإنت������اج الكهرباء في بع�س مناطق المدن التي تعان������ي نق�ساً في اإمدادات الكهرباء وفي المدن 

ال�سديق������ة للبيئة التي تحر�س عل������ى م�ستقبل م�ستدام. هناك طرائ������ق مختلفة لتحويل الكتلة 

أب�سط تلك الطرائق ح������رق الكتلة الحيوية لت�سخين المياه  الحيوي������ة اإلى كهرباء وياأتي من بين ا

ب�سكل مبا�سر مما يوؤّدي اإلى اإنتاج بخار الماء الذي يُر�َسل من خالل محرك البخار الذي يعمل 

على توليد الطاقة الكهربائية الالزمة.

التنمية الم�صتدامة

هداف  جل غير م�سّمى من الأ اأ�سب������ح تحقيق التنمية الم�ستدامة ومعدلت نمو مرتفع������ة لأ

المن�سودة عالمياً ومحلياً فجميع دول العالم اأ�سبحت ت�سعى اإلى تحقيق تنمية م�ستدامة ت�سمل 

جميع النواحي: )القت�سادية، والجتماعية، والبيئية، وال�سيا�سية، والفنية...(.

أو القت�ساد المتخلف اإلى  ل اقت�ساده������ا من القت�ساد البن������ي ا • ه������ل يمكن للدول اأن تحوَّ
خ�سر وتحقيق التنمية الم�ستدامة؟ القت�ساد الأ

خ�سر اأن النتقال اإل������ى التنمية الخ�سراء هو  حاف������ز النتقال والتحول اإلى القت�س������اد الأ

حدث������اً لي�س �سهاًل ول يمكن النتقال اإليه ب�سهولة... بل هي عملية طويلة و�ساقة توجهها نظرة 

�سيا�سية و�سعبية.

مل المتكررة  خ�سر وذل������ك نتيجة لخيبات الأ وقد ج������اء التفكير بالتحول اإلى القت�ساد الأ

زمات المالية  �سواق، والأ زمات التي يمر بها ومنها: )انهيار الأ ف������ي القت�ساد العالمي وكثرة الأ

أ�سع������ار الغذاء، والتقلب������ات المناخية، والتراجع ال�سري������ع في الموارد  والقت�سادي������ة، وارتفاع ا

خ�سر ما ياأتي: الطبيعية و�سرعة التغيير(، ونذكر من حوافز النتقال لالقت�ساد الأ
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1- الهتم������ام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في المناطق الريفية: اإذ اإن القت�ساد 

نظمة  دارة الحكيمة للموارد الطبيعية والأ خ�سر ي�سهم في تخفيف الفقر، وذلك عن طريق الإ الأ

يكولوجية...  الأ

2- الهتم������ام بالمياه وع������دم تلويثها وتر�سيد ا�ستعمالها. كم������ا اأن تح�ّسن طرائق الح�سول 

أي�س������اً الحفاظ على المياه  بار وا عل������ى المياه �سوف ي�سهم ف������ي توفير المياه الجوفية داخل الآ

ال�سطحية.

3- الت�س������دي لم�سكلة النفاي������ات ال�سلبة ومحاولة اإعادة تدويره������ا: اإذ اإن )اإنتاج الحم�س 

�سمدة في الزراعة  �سمدة، واإنتاج المع������ادن المركزة، وال�ستعمال المرّك������ز لالأ الف�سف������وري والأ

والمداب������غ ال�سناعية والتقليدية، وال�سناعة الدوائي������ة وال�سناعة التحويلية( اأكثر من 50٪ من 

هذه النفايات تُلَقى في المياه واإنَّ النبعاثات الخارجة منها توؤدي اإلى تلوث المياه ولكن اإذا تم 

التخل�س منها ب�سورة جيدة عن طريق دفنها في مدفن �سحي اأو محاولة تدويرها �سوف توؤدي 

اإلى نظافة البيئة والتقليل من النبعاثات ال�سامة.

خ�صر في العالم العربي التحديات التي تواجه القت�صاد الأ

1- عدم التخطيط المحكم في مجال ال�سيا�سات التنموية.

2- تح������ول الوظائف من قطاعات اإل������ى اأخرى اإذ اإن زيادة الوظائ������ف في قطاعات معينة 

يقابله������ا تراج������ع في عدد من الوظائف في قطاع������ات اأخرى، وهذا يوؤدي اإل������ى تف�سي م�سكلة 

البطالة بين فئة كبيرة في المجتمع، ول�سّيما فئة ال�سباب.

3- اإمكان ن�سوء �سيا�سات حماية وحواجز فنية اإ�سافية اأمام التجارة.

4- اإن الفق������ر ل يزال يطال قرابة ال�سبعي������ن مليون ن�سمة في الوطن العربي، ومنها افتقار 

أربعين مليوناً عربياً اإلى الخدمات ال�سحية الدنيا واإلى المياه النظيفة...  اأكثر من خم�سة وا

خ�سر خيار مكلف وقد ل ينتج عنه فوز تلقائي ومت�ساٍو  5- خيار التحول اإلى القت�ساد الأ

على ال�سعيدين القت�سادي والبيئي، وقد يكون ذلك على ح�ساب اأهداف اإنمائية اأخرى.

6- ارتفاع تكلفة التدهور البيئي في البلدان العربية التي تبلغ �سنوياً خم�سة وت�سعين مليار 

جمالي. دولر اأي ما يعادل خم�سة بالمئة من مجموع الناتج المحلي الإ
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خ�سر هي تطوير  ومن العنا�سر الحا�سمة التى تتكون منها مرحلة النتقال اإلى القت�ساد الأ

التكنولوجيا ال�سليمة بيئياً واإتاحة �سبل الح�سول عليها، كما اأن الو�سائل التكنولوجية في وقتنا 

أكثر نظافة وا�ستدامة، فالبد من الهتمام بالبحث  الحال������ي ت�ساعدنا على اإيجاد طرائق اإنتاج ا

أ�ساليب تطوير ا�ستعمال الطاقة لتكون فى م�سلحة المناخ وقليلة النبعاثات.  العلمي وا

خ�س������ر والقطاع الزراعي، يهدف اإلى دعم �سب������ل المعي�سة فى الريف، ودمج  القت�س������اد الأ

�سيا�س������ات الحد م������ن الفقر فى اإ�ستراتيجي������ات التنمية، وتكيف تكنولوجي������ا الزراعة الجديدة 

ثار الناجمة ع������ن تغير المناخ، وتعزيز �سراكات التنمي������ة، لمواجة التحديات  للتخفي������ف من الآ

البيئي������ة المعا�سرة منها: الت�سّحر، واإزالة الغابات، والزح������ف العمراني غير الم�ستدام، وتاآكل 

التربة، وفقدان التنوع البيولوجي.

- ويتطلب ذلك ا�ستعادة وتعزيز خ�سوبة التربة عن طريق زيادة ا�ستعمال مدخالت طبيعية 

وم�ستدام������ة من المغذيات المنتج������ة، وتناوب المحا�سيل المتنوعة، ف�س������اًل عن تكامل الثروة 

ع�ساب من  �ساف������ة اإلى الحد من المبيدات الكيميائية ومبيدات الأ الحيوانية والمحا�سيل، بالإ

فات، والزراعة  ع�ساب ال�س������ارة والآ دارة الأ خالل تنفيذ الممار�س������ات البيولوجية المتكاملة لإ

الع�سوي������ة، واإعادة الت�سجي������ر لتنقية الهواء، كذل������ك التقليل من ظاه������رة الحتبا�س الحراري 

لت الزراعية  با�ستعمال نظام الزراعة من دون حرث نتيجة لعدم الحاجة الكبيرة اإلى ت�سغيل الآ

أك�سيد الكربون فى الجو...  وبذلك ن�ستطيع اأن نقلل من غاز ثاني ا

خ�صر البيئة المواتية لنمو القت�صاد الأ

ك������ي تخو�س الدول تجرب������ة تخ�سير اقت�ساده������ا، والتحّول من القت�س������اد البني اإلى هذا 

خ�س������ر تحتاج هذه الدول بحكوماته������ا اإلى اإعداد بيئة ت�سريعي������ة وقانونية قوية  القت�س������اد الأ

وتهيئتها، اإذ اإن هذه التجربة وهذا التحول يحتاج اإلى مراقبة القوانين وت�سريعها. 

ن�صان والبيئة لى الإ الطاقات المتجددة واأهميتها بالن�صبة اإ

ازداد موؤخراً ما يعرف با�سم »تجارة الطاقة المتجددة«، وهنالك ما يقارب 65 دولة تخطط 

لال�ستثم������ار في الطاقات المتجددة، وعملت على و�س������ع ال�سيا�سات الالزمة لتطوير ال�ستثمار 

�سف فاإن ال������دول العربية تبدو غير مهتمة كثيراً  وت�سجيع������ه ف������ي الطاقات المتجددة، ولكن لالأ

بذلك النوع من الطاقات النظيفة على الرغم من توافر كل الظروف البيئية والمناخية وب�سكل 
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ع������ام فاإنه يقدر مجمل اإنتاج الطاق������ة المتجددة والنظيفة عربياً 0.5٪ فح�سب، وذلك بح�سب 

اإح�ساءات وكالة الطاقة الدولية لعام )2008م(.

وح������ول اإنفاق الدول العربية على قطاع الطاق������ة النظيفة مقارنة مع الدول المتقدمة لفت 

اإل������ى اأن اأرقام م�سادر موثوقة مثل »بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة« تظهر باأن ال�ستثمار قد 

ازداد ب�سكل كبير في ال�سنوات الخم�س الما�سية، فقد ارتفع اإجمالي ال�ستثمارات الجديدة في 

و�سط و�سمال اإفريقيا عام )2010م( ليبلغ 1.28 مليار دولر اأمريكي. وعلى  منطق������ة ال�سرق الأ

الرغم من هذا النمو ال�ستثماري، فهو ما يزال هام�سياً بالمقارنة مع ال�ستثمار العالمي.

تَُع������دُّ الطاقة المتجددة م�سدراً محلياً ول يمكن نقل������ه، وو�سائل اقت�سادية متعددة الفوائد 

أنها تحافظ على نظافة البيئة  وال�ستعمالت، وتكّون دخاًل اقت�سادياً �سخماً للدول اإ�سافة اإلى ا

وال�سحة العامة، ولي�س لها مخلفات ت�سبب التلوث.

تي: اأهم المزّيات والفوائد المبا�سرة اأو غير المبا�سرة للطاقة المتجددة نلخ�سها في الآ

1- الطاقة المتجددة ل تن�سب. 

أنواعها(.  2- تعطي طاقة نظيفة خالية من النفايات )بكل ا

ن�سان.  3- تهدف اأولً اإلى حماية �سحة الإ

4- المحافظة على البيئة الطبيعية.

5- ذات تكلفة اإنتاج ب�سيطة. 

ن�سان والحد من الفقر. 6- تح�سين معي�سة الإ

7- تاأمين فر�س عمل جديدة.

8- الحد من النبعاثات الغازية والحرارية ال�سارة وعواقبها الخطيرة.

9- انخفا�س عدد الكوارث الطبيعية و�سّدتها الناتجة عن النحبا�س الحراري.

أ�سكال الحياة. مطار الحام�سية التي تلحق ال�سرر بكل المحا�سيل الزراعية وا 10- عدم تكّو الأ

أ�سكالها )الغازية وال�سائلة وال�سلبة(. 11- الحد الكبير من تكّون النفايات ال�سارة وتراكمها بكل ا

12- حماية كل الكائنات الحية، ول�سّيما المهددة بالنقرا�س.

نهار والبحار والثروة ال�سمكية من التلوث. 13- حماية المياه الجوفية والأ



الـعــدد 691 ني�سان  2021 88

خ�ضر والطاقة المتجددة النظيفة م�ضتقبل الب�ضرية بين القت�ضاد الأ

من الغذائي. �سهام في تاأمين الأ 14- الإ

15- زيادة اإنتاجية المحا�سيل الزراعية نتيجة تخل�سها من الملوثات الكيميائية والغازية. 

أي�ساً البيئة العالمية والمحلية. يح�ّسن ا

ا�ستعمـــالت الطاقـــة كما ياأتي: المجال الع�سكري والمج������ال المنزلي، والمجال ال�سناعي، 

أي�ساً لت�سغيل م�سخات الري ال�سم�سية التي تفيد في رفع مياه الري وو�سولها  والمجال الزراعي ا

را�سي الزراعية، وفي تدفئة بع�س المزروعات التي تحتاج اإلى الحرارة في ال�ستاء.  لالأ

خ�سر: متطلبات التحول اإلى القت�ساد الأ

أو راكد اإلى اقت�ساد اأخ�سر مزدهر قليل النبعاثات  كي تتحول الدولة من اقت�ساد متخلّف ا

ي�سم������ل كيان الدول������ة ككل، ويجعلها متقدمة، ويحافظ على البيئ������ة، وي�ستفاد من الفوائد التي 

أ�سياء اأهمها: تتحقق من تخ�سير القت�ساد فعليها بعدة ا

1- اأن تق������وم الدولة بتنمية الريف عن طريق الهتمام بالزراعة، والمحافظة على الغابات 

وا�ستعمالها ب�سفتها موارَد مهمة في الدولة. 

2- الهتم������ام بالموارد المائية، ومعالجة المياه غير النظيفة، وتر�سيد ال�ستهالك، والعمل 

على الحفاظ على الموارد المائية، ومنعها من التلوث. 

خ�سر. 3- مراجعة ال�سيا�سات الحكومية، وجعلها �سيا�سات خا�سعة لنظام القت�ساد الأ

خ�سر لمعالجة الت�سوهات  4- ع������دم فر�س قيود على التجارة الدولية وعل������ى القت�ساد الأ

التجارية منها ال�سرائب المفرو�سة على ال�سادرات والواردات. 

5- اأن تق������وم الدولة بالت�سدي لم�سكل������ة النفايات، والعمل على معالجتها، واإعادة ت�سنيعها 

أّنها ت�سبب تلوث للبيئة.  مرة اأخرى، وجعلها مورداً بدلً من ا

6- و�سع خطة للعمل على تطوير الكربون وا�ستعمال تكنولوجيا ذات كفاءة مرتفعة.

خ�صر واأهميته فوائد القت�صاد الأ

خ�سر اأهمية كبيرة ووا�سحة في الحفاظ على البيئة فاإنه يعمل على تحقيق  اإن لالقت�ساد الأ

التنمي������ة الم�ستدامة الت������ي توؤدي اإلى تمكين العدال������ة الجتماعية مع العناية ف������ي الوقت نف�سه 

نتاج النظيف،  بالرخ������اء القت�سادي، وذلك من خالل تبّن������ي م�سروعات تُعنَى بال�ستدامة مثل: الإ

والطاق������ة المتجددة، وال�ستهالك الر�سيد، والزراعة الع�سوية، وتدوير المخلفات مع التقليل من 
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أي�ساً ارتفاع معدلت العمالة  حفوري، ا انبعاثات الغازات ال�سارة )الكربون(، وا�ستبدال الوقود الأ

غنياء  �سر الفقيرة والعمل على تقليل الفجوة بين الأ ومعدلت النمو القت�سادي، وزيادة الدخل لالأ

تية: �سا�سية الآ خ�سر من خالل المكونات الأ والفقراء. ويمكن تلخي�س اأهمية القت�ساد الأ

أكثر  خير يعّد عملياً ا ن ه������ذا الأ ة الفقر لأ خ�سر في التخفيف من حدَّ ي�سه������م القت�س������اد الأ

�سور انعدام العدالة الجتماعية و�سوحاً لما له من عالقة بعدم ت�ساوي فر�س التعليم والرعاية 

ال�سحي������ة، وتوفير القرو�س وفر�س الدخل، وتاأمين حقوق الملكي������ة لذلك فاإن دور القت�ساد 

يكولوجية وذلك لتدفق  نظمة الأ دارة الحكيمة للموارد الطبيعية والأ خ�سر مهم من خالل الإ الأ

أ�������س المال الطبيعي واإي�ساله������ا مبا�سرة اإلى الفقراء اإ�ساف������ة اإلى توفير وزيادة  المناف������ع من را

وظائ������ف جديدة، ول�سّيما في قطاع������ات الزراعة والنباتات والطاق������ة والنقل وال�سحة وذلك 

�سرورياً، ول�سّيما في الدول منخف�سة الدخل ويمكن تحقيق ذلك من خالل:

اأ- تخ�سي������ر الزراعة في الدول النامية والتركيز على �سغار المالك؛ يمكن اأن يقلل الفقر 

مع ال�ستثمار في راأ�س المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء.

�سول الطبيعية التي ي�ستعملها الفقراء لك�سب معي�ستهم تجعل  ب- اإن زي������ادة ال�ستثمار في الأ

خ�سر يح�سن المعي�سة في كثيٍر من المناطق منخف�سة الدخل. التحرك نحو القت�ساد الأ

ج- اإن ال�ستثم������ار في توفير المياه النظيفة وخدم������ات ال�سرف ال�سحي للفقراء يمثل في 

خ�سر. �سراع في القت�ساد الأ كثيٍر من البلدان النامية واحدة من اأكبر الفر�س لالإ

نهاء فقر الطاقة. د- يمكن للطاقة المتجددة اأن توؤّدي دوراً فعال التكلفة �سمن اإ�ستراتيجية لإ

واأخيراً يمكن لتنمية ال�سياحة اإذا ح�سن ت�سميمها اأن تدعم القت�ساد المحلي وتقلل من الفقر. 

خ�سر يخلق فر�س العمل ويدعم الم�ساواة الجتماعية في الوقت الذي اتجه  القت�س������اد الأ

القت�س������اد العالمي اإلى اأزمة الك�ساد عام )2008م( متاأثراً باأزمة الم�سارف والقرو�س ت�ساعد 

القلق من فقدان الوظائف وكان لبد اأن نتوجه اإلى فر�س التوظف من خالل:

أي�ساً تح������ولً فى التوظيف الذي يخلق عدداً  خ�سر يعني ا اأ- اإن التح������ول اإلى القت�ساد الأ

جمالية في  قل من الوظائف التي يخلقها نهج العمل المعتاد، ولكن المكا�سب الإ مماثاًل على الأ

خ�سر يمكن اأن تكون اأعلى، و�ست�سهد قطاعات الزراعة  التوظف طبق������اً ل�سيناريو ال�ستثمار الأ

خ�سر نم������واً في الوظائف على  والمبان������ي والجراحة والنقل وف������ي �سيناريوهات ال�ستثمار الأ

المدى الق�سير والمتو�سط والبعيد يفوق نظيره في �سيناريوهات نهج عمل اآخر.
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خ�ضر والطاقة المتجددة النظيفة م�ضتقبل الب�ضرية بين القت�ضاد الأ

جمالي العالمي لرفع كفاءة الطاقة  قل من الناتج المحلي الإ ب- اإن تخ�سي�������س 1٪ على الأ

والتو�ّس������ع في ا�ستعم������ال الطاقة المتجددة �سيخلق وظائف اإ�سافية م������ع توفير طاقة تناف�سية، 

ْ اإدارة المخلف������ات وتدويرها لتتمكن م������ن التعامل مع المخلفات 
وبنم������و الوظائ������ف في مجالَي

الناتج������ة عن نمو الدخل وال�سكان عل������ى الرغم من وجود تحديات مهمة في هذا القطاع فيما 

يتعلق بالوظائف العادية. 

�سماك تعدياًل مع  ج- �سي�سه������د التوظف المرتب������ط بتخ�سير قطاعات المياه وم�ساي������د الأ

مام وهو  الوق������ت تحتمه الحاجة اإل������ى المحافظة على الموارد، فهناك طريقة واح������دة اإلى الأ

خ�سر لتعزيز النمو القت�سادي العالمي...  التجاه اإلى الأ

منظم������ة التعاون والتنمية القت�سادية )OECD( لديها كثي������ر من الو�سائل للم�ساعدة؛ ت�سمل 

الموؤ�س������رات لقيا�س النمو، وتقييم الموارد الطبيعية وتقييم اأ�سرار التلوث التي هي اأحد الحلول 

زمات القت�سادي������ة والجتماعية والبيئية، كم������ا اأن فر�س ال�سرائب على  الرئي�سي������ة لتف������ادي الأ

انبعاثات الكربون وتقنين النبعاثات من الحكومات يمكن اأن يدر 250 مليار دولر �سنوياً بحلول 

عام )2020م(، واإزالة الدعم على اإنتاج الوقود الحفري وا�ستعماله �سوف يقلل النبعاثات، ويزيد 

م������ن الدعم المادي للتعليم وال�سحة، وم�ساعدات ال������دول المانحة اأكثر من 5 مليار دولر �سوف 

كبر �سوف  تذه������ب اإلى حماية البيئة، ونقل التكنولوجيا والتجارة وال�ستثم������ار والدعم المالي الأ

خ�سر، في الختام يمكن القول اإنه ثمة اتجاه  أكبر لنم������و القت�ساد الأ يمن������ح جميع الدول فر�سة ا

خ�سر  ق������وي في �ستى دول العال������م المتقدمة والنامية يهدف اإلى تطوير �سيا�س������ات القت�ساد الأ

أنواع الطاقة المتجددة وا�ستثمارها، وذلك بو�سفها �سبياًل للحفاظ على �سحة  وال�ستفادة من كل ا

أ�سكال  ن�س������ان من ناحية والمحافظة على البيئة من ناحية اأخرى، اإ�سافة اإلى اإيجاد م�سادر وا الإ

اأخ������رى من الطاقة تكون لها اإمكاني������ة ال�ستمرار والتجدد، والتوف������ر بتكاليف اأقل، في مواجهة 

مر الذي من �ساأنه اأن يح�ّسن  الطلب الكبير على الطاقة والنمو القت�سادي ال�سريع والمتزايد، الأ

ن�سان ول�سك اأن م�ستقبل الب�سرية له �سل������ة مهمة بالطاقة المتجددة والقت�ساد  نوعي������ة حياة الإ

خ�س������ر. ومن المفيد، بل ال�سروري اأن تولي الحكومة ال�سورية المزيد من الهتمام ل�ستعمال  الأ

الطاقة المتجددة باأنواعها، ول�سّيما في ظروف الحرب القت�سادية الظالمة على �سورية. 

¥µ
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اأ�صطورة فينيقية

ق�صائد

المراأة... الكائن الذي �صار كونًا

ّيدة التي ُتترجُم الكتاب ال�صّ

¯

¯

¯

¯

�صقر علي�صي

ريما خ�صر

�صبر محمد �صعيد اإ

�صادق الطريحي

الديـــوان

ال�ســـــرد:

غنايم

تحت ال�صم�ص

مومي الكبير! الحب الأ

ب�صُع كلماٍت مع مومياء

¯

¯

¯

¯

ال�ســـــعر:

د. كاميليا عبد الفتاح

علي ناع�صة

اأكرم �صريم

دغار اآلن بو اإ

ترجمة: رغداء �صليمان ح�صن 
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�أ�سطورة فينيقية

�شقر علي�شي

ال�سـعـر...

�أ�سطورة فينيقية

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.

وكاَن هنالك بحٌر

على �ضفة الالذقيِة...

والاّلذقية كانت على �ضّفِة البحِر...

والوقُت منفلٌت من مراكبِه،

كاْن

على الرمِل:

اأنثى لها بحرها.

ترتدي مزقًة من �ضماٍء

رفيعة...

لّفْت بها كنه األطافها

وجهها �ضوب �ضوٍر له وجهٌة

بَّطها عا�ضق عائٌم
يتاأ

جاء من �أر�ض فينيقيا

رجو�ْن قلبه قارُب �لأ

❁❁❁

هي لم تدخل �لبحَر من قبُل

ي�ستوعب �لبحُر جهَل �لفتاِة بِه

ما تبّدْت عالئُم من غ�سٍب عندُه.

لم يقّطْب لها زرقًة

لم يقّلل لها ف�سًة في نو�ر�سِه

تعرف عنه من �لكتب �لمدر�سية �سيئًا...

ر�أْتُه على �سا�سة �ل�سينما

- �إلى �لبحر، قال لها

هنا موجتان على �ل�سدِر
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�أ�سطورة فينيقية

�أعني.. �أرى لغًة للتفاهِم

بينكما

❁❁❁

قادها من يديها �إلى �لماِء

و�ن�سربا...

م�ّسها �لذعُر

�إذ غمرتها �لمياه �إلى ن�سفها

�ساح:

ن ل�سِت �لذي يغرُق �لآ

ن لي�ض �سوى ما يغرُق �لآ

�ُسّرٍة

ل تخافي...

ماْن عليِك �لأ

فانتبهْت.

تماثل روع �لفتاة قلياًل

�إلى زرقة �لبحر.

و�لت�سق �لعا�سقاْن

❁❁❁

كان ل بد �سوف يعلِّمها �لعوَم

بّحاُر فينيقيا

ولذ� مّد من تحتها ر�حتْيْه

قال: عومي �إذن

 دّقْت...
ِ
�إنها �ساعة �لعوم

ر�أى كيف يطفو �لجماُل

خفيفًا

ر�سيقًا
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�أ�سطورة فينيقية

على �ساعدْيْه

❁❁❁

قال: مما تخافيَن!؟

ل�سنا نريدك �أن تخرجي لوؤلوؤً�

نريدك �أن تعتلي �سهوة �لبحِر

ل غيَر.

لي�ض �أحق بذلك منك 

�لخ�سْب

و�أّنبها...

قال �أ�سياء عن �سعفها ورعونتها...

و�عتر�ها �لغ�سْب

فزّمْت له �سفتيِن

ور�حت ت�سقُّ �لمياه بغير هدًى

خبَط ع�سو�َء...

حتى �إذ� �سرقْت... وهوْت

ر�ح يخرجها �ساحكًا:

- �ساَر بينك و�لبحر ملٌح وماْء

قال.

َن، لي�ض وقت �لمز�ِح هو �لآ

قالْت.

ها نحوُه ولكنه �سمَّ

و�أعاَد �لهدوَء �إلى وجهها

ورّتب فيه �ل�سفاْء

❁❁❁

قال: ل تخبطي، يزعل �لبحُر

لو تريه �ن�سيابًا، 

�سيعطيك من نف�سِه،

لي�ض كالبحر يفهم �أنثى

ويح�سن كل �لتو�ٍء بها

و�نحناْء

مترين عامت بمفردها

لم تم�ّض �أ�سابعه �سند�سًا

لم تقترْب من كمنجا...

ول رفعْت خ�سَر غيٍم يد�ْه

مترين.. من ده�سٍة...

لم ن�سّدْق.

وكان لها عر�سها

فوق وجه �لمياْه.

�أم�سكت طرَف �لخيط... و�ندفعْت

َكّرًة...

ثم �أخرى...

على َهْدِي حورّيِة �لبحر �سارْت

و�سوف نرى ذيلها يتلّوى

وياأخذ قبل حلول �لم�ساِء مد�ْه

❁❁❁

على �لرمِل خّطا معًا

بجديِة للع�سق �أّول �لأ
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�أ�سطورة فينيقية

❁    ❁    ❁

لم يمحو�ها

ولم تمُحها موجٌة حين جاءت

عليها...

ول موجتاْن

لـّما ثيابهَما

رجعا نحو تاريخ فينيقيا

دخال بهوه و��ستر�حا هنالَك

في �ل�سدِر

تحت جالل �لزماْن

❁❁❁

وكان على �ساطئ �لبحِر

في �لالذقية

في زمٍن...

عا�سقاْن
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ق�صائد

ريما خ�ضر

ال�سـعـر...

ق�صائد

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.

لو

لو اأ�سعفني الوقت 

لكنُت اأزاهيرك 

وتراتيل اأنا�شيدك 

لكنُت حفظُت درو�س الفرحِ  

ب�شكٍل اأكثر ان�شيابية 

رو�س  فهذه الحرب ال�شّ

لم تمنحني المزيد من الوقت 

�شغي اإلى وجهك... 
لأُ

❁❁❁

لو �أ�سعفني �لحّب 

لكنتُ وهبُت �لطريق ظالل �أ�سجاري 

وم�سيُت وقلبي تحت ظّلك... 

❁❁❁

لو �أ�سعفني �لوطن 

لرتقت ما بقي من �أحالم 

وحلمُت 

كما يفعل �ل�سهد�ء 

❁❁❁

لو �أ�سعفتني نف�سي 

بُت �رتباك �لق�سيدة  لرتَّ
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ق�صائد

تلك �لتي �سقطت �سهوً� 

في قلبك...!

اأبي 

�أبي �لذي كبَر فجاأة 

مّرًة... حين غابت �أمـي 

ومّرًة... حين بد�أِت �لحرب 

ومّر�ٍت كثيـرة 

حين دّق �لحنين باَب قلبِه.

�أذكُر فيما م�سى من �لفرِح 

كيَف كان �أبي 

مل يو�ظُب على �لأ

كان ي�ستيقُظ باكـرً� 

خوفًا من �أْن ت�سبقه �لع�سافير 

�إلى يا�سمينة �لد�ر

�أنا �بنتـك يا �أبي 

�لتي ما تز�ل  مثلَك 

تو�ظُب على �لفرح...! 

خري الدرب االأ

مجازفًة

حاكي غيمًة تدنو
�أُ

ومالي حيلٌة غيُر �لق�سيدِة

�أحاوُرها

غويها
و�أُ
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ق�صائد

❁    ❁    ❁

كاأّي مر�هٍق عا�ِسٍق...

بادُلها �َسمائي كي،
�أُ

تبادلني

دروبًا قد زرعناها

�سنابْل...

❁❁❁

�أيا لحنًا يغادرني

�إذ� غّنيته... �ساق �لن�سيد

❁❁❁

وروُد �لحب َتجرُحني

�إذ� ما قلت للزنبق:

تعال �إلّي يا ِخّلي...

توّحْد بي

ُتحّيرني �سذ�جتها

وهذ� من �سوؤوِن �لزهر

عبيُرَك في خطاَك فال

تناِد ز�رَع �لورد...

�سبوُع الّتمني اأُ

�أنا �أنتظُر يومًا

غيَر �أحِد �لم�سيِح

و�سبِت �ليهوِد

�سبوِع
ثنين �لعاديِّ في ُعْقدِة �لأُ غيَر �لإ

وغيَر ثالثاَء

ل ُيعيُدني �إلى بد�يٍة

و�أربعاَء

ل ُيوؤّدي �إلى ِنهاية

مو�ِت غيَر خمي�ِض �لأ

ِ
�سالم وُجمعِة �لإ

�أنتظُر يومًا

�سماِء تكوُن �لحرُب فيه �آخَر �لأ

الم... ماِر�َض مع عينيَك طقو�َض �ل�سَّ
لأُ
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المراأة... الكائن الذي �صار كونًا

محمد �سعيد �إ�سبر

ال�سـعـر...

املراأة... الكائن الذي �صار كونًا

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.

كتاب الزمان

يقولون: اأنِت كتاب الزماِن

وعيناك اأول �سطٍر ُكتْب

قراأناه لكننا لم نزْل...

ن نجهل ما قد ُكتْب اإلى الآ

لقد جهلوك ولم يعرفوا

باأنِك في الكوِن... كوٌن َعَجْب

فمنك تهّب رياُح الّزماِن

ومنك ينابيعُه تن�سكْب

واأنِت على الّدهر �سفُر الحياِة

به كلُّ ما جاء اأو ما ذهْب.
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المراأة... الكائن الذي �صار كونًا

اأنِت

َحْببُتِك فامتدَّ حولي �لمكاُن...

وغّير من �سكل هذ� �لزماْن...

و�سرُت �أرى �سرَّ هذ� �لوجوِد...

بعينيِك مرت�سمًا للعياْن

�إذ� غاب عّني ما ل �أر�ه...

ِلعينّي فيك تجّلى وباْن...

فكوُنِك كوٌن لهذ� �لوجوِد

وما �سيكوُن وما فيه كاْن...

من اأين؟

من �أين جئِت... وكيف جئِت

... من �أدناك مّني �إليَّ

�أْمٌر... تتيه به �لعقوُل...

فكيف ي�سُدُق فيك ظّني؟

كلُّ �لدروب �ساألُتها...

َجِهَلْتِك لم تعرف ُخطاِك

فُق يبدو حائرً� �لأ

و�لبحُر لم ي�سمع �سد�ِك

كّل �لجهات تقوُل...

�أنِت بعيدة عن كلِّ ظنِّ

لُبدَّ �أني جئُت منِك

و�أنِت ِمثلي، جئِت مّني.

جميء ولقاء

جيء بي...

لم �أكن �أعرف ماذ� ير�د بي �أو �أكوُن...

ن لم �أزل �أ�ساأُل... و�أنا �لآ

هل من ُيجيب �أو من ُيعيُن...؟

غيَر �أّني لما ر�أيتك في دربي

وفي ُمقلتيِك دمٌع حزيُن...

قلُت: هاتان ُمقلتاي وُحزني

و��سٌح فيهما علّي ُمبيُن

�أوماأْت لي عيناِك ثم �لتقينا...

وم�َسينا تحدو خطانا �لظنوُن

وبقينا على �لزماِن ول ندري

ن في غٍد ما نكوُن �إلى �لآ

غير �أّنا مع �للقاء لِقينا

ما يعّزي عّما �أ�ساع �ليقيُن

حزن...

حزُن حين ل ورٌد لديَّ �إّني لأ

�أمّده دربًا �إليِك

حزُن �إذ �أر�ِك... �إني لأ

ل �سو�سٌن... ل جّلناٌر... ل رحيٌق في ُرباِك

�إّني �أر�ِك كنخلٍة في �لّرمل يح�سنها �لهجيْر

فق تحدوها �لّرياُح �أو غيمٍة في �لأ

ولي�ض تعرف ما �لم�سيْر...

دربي �إليِك طويلٌة...

و�إليِك تاه بَي �لـَم�سيْر...

❁    ❁    ❁
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�صادق الطريحي

ال�سـعـر...

ال�ّسّيدة التي ُترتجُم الكتاب

❁  �شاعر عراقي.

 -    العمل الفني: لوحة ملونة للفنان جمال العبا�س.

ولى... هَي اللغُة الأ

    هَي اللْهجُة الَحنوْن

هي الو�ْشُم، �َشكُل الحرِف في اأّوِل الّرقيْم

هَي العيُن، عيُن الـُمعجِم ال�ّشومرّي...

طفاِل ِمن لعنِة الحروْب. حافظًا �شورَة الأ

وُت، هَي ال�شّ

لواِح... هاُء اهلِل يقراأ في ال�ّشواِد ترجمَة الأ

ترجمَة الحديِث...

�شواِق في الـُم�شحِف الجميْل. ترجمَة الأ

لْه هَي ال�ّشورُة الخ�شراُء في ُن�شخِة الإ

اأ�شابُعها الّتوحيُد، والُقبُل الِق�شاْر

ُتترجُم �أحز�َن �لب�ساتيِن في �ل�ّسو�ْد

ُتترجُم ما بعَد �لحد�ثِة في �ل�ّسو�ْد

ُتترجُم �أحو�َل �لو�سوِل �إلى �ل�ّسو�ْد

هَي �لّنخلُة �لُعليا...

هَي �لّتمُر و�لَعطاْء

َتُمرُّ ك�َسْنطوٍر...

�سيِل، برّقٍة  �لعر�قّي �لأ
ِ
يرّدُد َنغمَة �لمقام

مطاُر و�لع�سُب في �ل�ّسو�ْد فتنهمُر �لأ

�سماُء في ُمعجِم �ل�ّسو�ْد وت�ستيقُظ �لأ

رويدً�، رويدً�... �إْذ يقّلُبها �لل�ساْن

�ستاأخُذ معنى �لورِد، و�لـَمطِر �لَخجوْل

❁
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وتاأخُذ معنى �لّتحاِد مع �ل�ّسو�ْد 

ّمهاِت... وتاأخُذ معنى �لأ

      وهّن بانتظاِر �لم�ساحيِف �لبعيدِة في �لجنوْب

ولُد من رحلِة �لّذهوْل؟ فهْل يرجُع �لأ

ماْن ، و�لّتف�سيُر، و�للغُة �لأ هَي �لّن�ضُّ

هَي �لمدر�سْة...

لِه على �لبالْد ظلُّ �لإ

طفاُل في �أّوِل �لّدرو�ض ي�سّمُعها �لأ

ن�سيدً�

ن�سيَد �ل�ّسومرّييَن لحظَة �لَح�ساِد...

ولحظَة �لعروِج �إلى �ل�ّسو�ْد

ولى... هرُة �لأ هَي �لزُّ

هَي �لغيُب و�لح�سوْر

�سماُء كّل �َسعيرٍة تر�فُقها �لأ

ففي �لفجِر تدعى:

ميْن وردَة �ل�ّسادِن �لأ  

وحيُث يطوُف �لّنا�ُض في بيِتها �لقريْب

ي�ساهُدها �لُعّباُد في �أجمِل �لّثياْب

نعٍة ُتترجُم �أور�َق �لكتاِب ب�سَ

وُتتقُن تطريَز �لو�ساِح، �إ�سارًة

�سماِء من كانو� ببابَل في �ل�ّسو�ْد. لأ

وفي �لّظهِر...

تدعى: َزهرَة �ل�ّسم�ِض...  

�إّنها مالُذ ن�ساِء �لعالميَن من �لحروْب

وفي م�سرِق �لّنهريِن...

تدعى: هنا �لعر�ْق  

وفي مو�سِم �لحّج �لكبيِر هَي �لبتوْل

مالمُحها �لّنيلوفُر �ل�ّسومرّي...

مانحًا عطَرُه للعارفيَن بمجِدها  

مُت... هَي �ل�سّ

تاأويُل �لفد�ِء بجملٍة  

هَي �لّتيُن، و�لّزيتوُن، و�لبلُد �لعظيْم.
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���عيد كله  تت�ص���لُل خارَج البيت ف���ي اأثناء غفوته، اإذ كان اأخوها »�ص���ليٌم« هو الوحيد في ال�صّ

 بنوم القيلولة -اأو الليل- قلقًا عليها، وارتيابًا منها، لكّن �صلطاَن النوم كان يدهمُه 
الذي ال يهناأُ

ى طعنًة مفاجئة، فتن�صُط »غنايم«...  بغفوٍة اإجبارية َت�ص���قُط فيها راأ�ُص���ه بين كتفيه كاأنه قد تلقَّ

زق���ة المظلمة والحارات ال�ص���يقة كدودة جائعة �ص���رهة حتى  تخ���رُج من البي���ِت، تتلّوى بين االأ

ة الراب�صة  ت�ص���َل اإلى اأطراف بلدتها الغافية، تتطلع بعينين ُمبتهلتين اإلى اأ�ص���واء ال�صعِل الناريَّ

ف���وق راأ�ض الجبل حيُث يعي�ُض، »العايق«، ويرب�ُض بجوار �ص���علٍة بعينها، تهروُل غنايُم اإليها وهي 

ت�صت�ص���رُف لهيبه���ا كاأنها تبتهُل للنار. كان الطريُق الموؤدي اإلى الجب���ِل اأفعوانّيًا مرهقًا، مملوءًا 

بالحج���ارة، كان في الحقيقة مدّقًا ترابّيًا قا�ص���مًا للظهر باعوجاجه، مثيرًا للذعر بما ينت�ص���ُر 

في���ه م���ن الثعابين، كانت غنايُم في كل مرةٍ  تتعّث���ُر اأكثر من مرٍة على الرغم من كلِّ محاوالتها 

اأن تتفادى ال�ص���قوط حتى ال تتعّفر مالب�ُص���ها اأو تتمزق في التراب، فينك�صُف فخذاها وُتفَت�صُح 

اأمام »�صليم« واأهل الحارة. 

د. كاميليا عبد الفتاح

ال�ســـــرد...

غنامي

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.
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لم تكن تعلم �أّنه كان يفيُق من غفوته بعد رحيلها، 

يتفّقُده���ا كالمجنون في �أرجاء �لبي���ت كله، حتى �إنه 

����شُ )زي���َر( �لم���اء �لفخارّي و�لف���رَن �لقابع  كان ُيفتِّ

ب�س���و�ده في حو�ش �لبيت، وحين ال يجُد لها �أثرً�، يدقُّ 

باَب بيتنا على ��س���تحياء معتمدً� على عالقته �لقوية 

ب���ي، ي�س���األه �إْن كانت �أمام �لفرن ت�س���اعد في  باأ

)�لخبيز(، وحي���ن يرى في عي���ِن �أبي �لّنفَي 

و�ل�س���فقَة و�لوجوَم، تنك�س���ر عيُن���ه، يتوهج 

�س���مر كالفخار ف���ي نار �لقمائن،  وجهه �الأ

ُيطاأط���ُئ... ال يرف���ُع ر�أ�َس���ُه حت���ى تظهر 

ّوٍد  »غنايم« ف���ي �أول �ل�س���ارع تم�س���ي بتاأ

و�سروٍد... ي�س���ّدها من يدها... ُيدخلها 

�لبيَت... ن�س���مُع �س���ر�َخها وزئيَرُه وهو 

ينهاُل عليها �س���ربًا بعد �أن يغلق �لباَب 

بالم���زالِج حت���ى ال ينقَذه���ا �أح���ٌد مّنا: 

ة �لتعابين يا و�كلة  )�إيه �للي وّد�كي �ِسكِّ

نا�سك؟!(.

يعرُف �سليم �أنَّ �لثعابين تت�سلُل �إلى 

�لبي���وِت من بطِن �لجب���ل و�لخر�ئب... 

تفت���ُك بالدج���اج وزغالي���ل �لحمام... 

كثي���رً� م���ا ي�س���حو على �س���ر�خ �إحدى 

�لجار�ت تولوُل على )دجاجتها( �لتي �ختطفها �لثعباُن )�لبا�س���ق(، �أيقظته �س���رخُة غنايم ذ�ت 

مرة، ُفوجئ بالبا�س���ق �أمامه ينظُر �إليه بعينيه �لو��س���عتين وقد �لتفَّ بج�س���ده �لناعم ُمطبقًا على 

دجاجٍة �س���غيرٍة... بدت ثنياُت ج�س���ده كاأنها فخذ�ن كبير�ن يع�س���ر�نها لحمًا وري�سًا... فتح فمه 

ها في �لمو�س���ع �لذي �حتجز فيه  �لذي تر�ق�ش في نهايته ل�س���اُنه �ل�س���غيُر... �أد�َر ر�أ�س���ه... د�سَّ

ُلها قبلًة طويلًة... حين �أبرز ر�أ�َسُه كان قد �أطبَق على  ذة... بد� كاأنه ُيقبِّ �لدجاجة بين ثنياِته �لمتفخِّ
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ْت في محاولة �لفكاك منه، �ســـحبها د�خل فمه وهو ُيقّلُبها، ��ستقّرْت  رقبتها باأنياِبه، �ســـاحْت، تلوَّ

على ظهرها، �رتفع �ســـاقاها في �لهو�ء، ف�ســـحبها من �سدرها، �سكَت �ســـوُتها، تدّلْت �ساقاها من 

�ســـاعًا كاأنه �سيبتلع »�سليمًا« نف�سه... زحَف بها ببطٍء كاأنه يتحّدى »�سليمًا«  فمه �لذي كان يزد�د �تِّ

�أن ي�ستطيَع منَعه من �قتيادها عالنيًة �إلى بطن �لجبل. 

�أدرك �سليم خطر �لبا�سق بعد �أن �بتلَع دجاجته، فلم يتوقف عن �لتفكير في كيفية �لتربُّ�ض به 

ـــيح حتى ل يجروؤ �ساحُب هاتين �لعينين �لو��سعتين  وقتله، لم يتوقف عن حرق �ســـعر �لماعز و�ل�سِّ

�أن يت�سلَل �إلى بيته في غفلة منه. كان ي�سعر �أنه َكَمْن �أخذ ثاأره كّلما �سمع �سياَح �ل�سبية في �ل�سارع 

وهم يقب�ســـون باأيديهم على با�ســـٍق ُمت�سلل، ي�ســـربون ر�أ�ســـه بالحائط، ينزعون �أنيابه، يهرعون 

ب�ُسّمه �إلى �ساحب �ل�سيدلية �لذي ي�ستريه منهم بقرو�ض قليلة ليبيعه ترياقًا للملدوغين، يهرولون 

بقرو�سهم، ي�سترون زجاجات َعَرق �لبلح و�لبوظة، يهرعون بها �إلى �لجبل، يحت�سونها مع »�لعايق« 

في �ســـهر�ته �ل�ســـاخبة... كان �ســـليُم ل يناُم �لليَل �أو �لقيلولة خوفًا من ت�سلل »�لبا�سق« �إلى بيته، 

وقلقًا على»غنايم« �لتي لم يكن ير�ها حين ي�سحو من غفوته �إّل بالقرب من درِب �لثعابين... 

خيرة �لتي �ختفت فيها، دّق �سليٌم باَب بيتنا بجنوٍن، نظر في عيِن �أبي �لذي بادلُه  في �لمرة �لأ

َق عينيه  نظرًة طويلًة و�جمًة، فو�ســـع كّفيه على ر�أ�سه في جزٍع كاأنه تلّقى عليها �سربة موجعة، �سيَّ

بقوٍة كاأنهما قب�ستان يخنُق بهما »غنايم«، قال �أبي وهو يفرُك قب�ستيه في قلق: )يعني حتروح مّننا 

نا  ها وو�سِّ فين؟!(. ز�أر »�ســـليٌم«: )�لِبّت �أّما بتكون ِهَباب و�سينة بتروح يا خال، ِرْجلها بتتعتَّر... و�سَّ

ة«  ر في �لتر�ب(. وقفا معًا في منت�سف �ل�سارع حا�سري �لر�أ�ض بعد �أن خلَع كلٌّ منهما »�لعمَّ بيتعفَّ

 .
ٍ
ٍب مهموم و»�لاّل�سة«، تبادل لفائف �لتبغ �لم�ستعلة في توّتر و�سمٍت وكالهما يعبُث ب�ساربه في ترقُّ

كانت �لظهيرُة خانقة قاتلة، و�ل�ســـم�ُض و��ســـحًة �سفيقًة تتهّجُم على ر�أ�ِض من يقُف في مو�جهتها. 

ـــُرفات... حب�ـــض �لجميُع �أنفا�َســـهم في ترّقٍب  �لت�ســـقت عيوُن �لجيـــر�ن بِب�ســـا�ِض �لنو�فذ و�ل�سُّ

َرف في غفلة من �أ�ســـحابها...  وذعر... كانت كلماُت �لجير�ن تت�ســـاعُد حروُفها وتت�ســـّلُل من �لدُّ

كانـــت »نحمدو« تتو�ّســـُل �إلى زوجها كالعـــادة �أن يخرج �إلى �ل�ســـارع ليهّدَئ »�ســـليمًا« قبل �أن يقتَل 

ُب م�سائَب �لحّي وماآِتَمه بفرحة،  �أخته... و�لحقيقُة �أنها ل تبالي ب�سليم �أو باأخته، لكنها كانت تترقَّ

لتتخل�َض من هذ� �لزوج بعد �أن ف�ســـلت في �لتخّل�ض من �لزو�ج به، لكنه رف�ض �لنزول من �لبيت 

نقاذ »غنايم« ُمتعّلاًل باأنها حّطت �لعاَر على ر�أ�ض رجال �ل�سارع ومّرغت �سو�ربهم في �لتر�ب بعد  لإ

اية« فحم  �أن م�َســـْت )على حلِّ �ســـعرها(، عاد �إلى كركرة �لنرجيلة، طلب منها �أن تح�سَر له »َب�سَّ
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فة لذلك، �أق�سمْت له �إنَّ )نْف�َسها  نها متلهِّ ل(، و�أن تاأخذ حمامًا د�فئًا لأ م�ستعلة لي�سع عليها )�لمع�سِّ

مك�سورة( من �لخوف على »غنايم«، وظهرها مك�سور من �لتعب، ُهرعت �إلى �سريرها –كما حكت 

�سود �ل�سبيه ب�سو�د �لفرن �لذي زّوَجها من هذ� �لرجل  لنا في �ليوم �لتالي- �ساردًة في ن�سيبها �لأ

ُل �لنوَم في ح�سن »�لبا�سق« على �لنوم في فر��سه...  �لذي تُبغ�سه وتف�سّ

�رتفع �ســـوت عم »�ســـاحي« وهو ُيلقي �للوَم كلَّه على »�ســـليم« �لذي لم ينتبه �إلى �أّن �أخته �لتي 

بلغت مبلغ �لن�ســـاء منذ �ســـنو�ٍت طويلة لي�ض لها رجـــٌل كما يجب �أن يكون للن�ســـاء، لم يتقدم �أحٌد 

لخطبتها، لدمامتها �لتي ز�دها �سعرها �لمجّعد تعقيدً�. 

�َسعر »غنايم« لم ي�ستجب للحناء، لم يَلِن ْ على �لرغم من كل ما بذلْت من �لطير �لمذبوح وهي 

ع�ســـاب �لممزوج  �ســـياد �لِجنِّ تحت عويل دفوف �لز�ر، لكّن زيت �لأ ـــل لأ ُح في �ســـر�عة وتو�سُّ تتطوَّ

بدهن �لثعابين �لذي ��سترته من �ساحب �ل�سيدلية �أذّل خ�سونته وقهر تجعيدته، فاأذعن للم�سط، 

و�رتمـــى علـــى ظهرها، فاندفعت تفتُح باب �لبيت بقوة في غفوة من غفو�ت »�ســـليم«، خرجت �إلى 

�ل�ســـارع وهي ُت�ســـّويه باأطر�ِف �أ�سابعها في فرٍح وزهٍو، رك�ست �إلى �لجبل ُمنت�سية تبعثر خ�سالته 

نت من زحف �لثعابيِن في �لممر�ت  فوق وجهها، تتو�ثُب قدماها فوق �لخطوط �لـُمتعرجة �لتي تكوَّ

�لرملية �لتي تنتهي ب�سعلة »�لعايق«. 

�سوُد  ها �لأ ـــها حظُّ �رتفَع عويُل �أمها �لعجوز، ترجو �ســـليمًا �أن ير�أَف باأخته �لم�ســـكينة �لتي ع�سَّ

�لمعوج، ولدغها كالثعبان، لم تكن �لماأ�ســـاُة و��ســـحة لدى �لعجوز �لتي َكلَّ نظُرها، فلم تكن ترى 

�ُســـه في �سوٍق  »غنايم« في وقفاتها �لطويلة �أمام �لمر�آة تتاأمُل تفا�ســـيَل ج�ســـدها �لياب�ض... تتح�سَّ

ُمرهق، لم تَرها تجّرُب قمي�َض �لنوم �لذي كانت تد�ّســـُه في �ل�ّسحارة �لخ�سبية بعدما ��سترته من 

ن  �ل�ســـوق، و�أ�سرعت –حين ر�آها عمي »ف�ســـالي« – باإخفائه في �لكي�ض مع �لدجاجة �لتي �سُت�َسمَّ

ه �لعجوز لختالِق غنايم �أ�سباب �لخروج من �لبيت  ثالثَة �أيام في حو�ض �لبيت قبل �لذبح. لم تتنبَّ

عجف �لذي  وُّد م�ســـيتها وتثني ج�سِدها �لأ
كل يوم، لم ت�ســـمْع تهام�َض �لجير�ِن وهمهماِتهم حوَل تاأ

تحاوُل عبثًا �أن تجعله �ســـبيهًا بج�ســـِد �لن�ساء... عمي »ف�سالي« �أق�سَم لل�سارع كلِّه �أنه �أوُل من �سمَع 

ّنُه �أوُل  �ســـهقة غنايم حين ر�أت و�ســـامة »�لعايق« –�أ�ســـهر مطاريد �لجبل–في ُعر�ض »�ســـليم«، و�أ

من ر�أى �بت�ســـامة »�لعايق« �ل�ســـاخرة وهو يغمز لها بعينيه �لو��ســـعتين ويعاِبُثها بترقي�ض ل�ســـانه، 

فانتف�ســـت من فورها ترق�ُض... رق�ســـْت وهي تدقُّ �لدفَّ �لم�سنوع من جلد �لحمالن �لمك�سوط 

ت �لطبول بجـــو�ر �أذنيها... �لطبوُل �لتي  بالحجـــِر )�لَخفاف( �لذي دعكت بـــه كعَبيها، وحين ُدقَّ
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... �قتربت من �سدر »�لعايق« وهي تغني:  �ُسّد عليها جلُد ذئٍب من ذئاب �لجبل... رق�ست كالجنِّ

»�للون يا لون… لون �لقمري لونه«. �أق�سم عم »ف�سالي« �أنه �أول من ر�أى »غنايم« تت�سلُل من �لبيت 

بعد �أن دخل �سليم بعرو�سه و�أطفاأ م�سباح غرفته، ُتهرُع �إلى �لجبل على �سوء �لنار �لتي ل تنطفئ، 

ُب في �لطريق  تتعّثر في �لمدق �لتر�بي... تنقلب على ظهرها... ترتفع �ساقاها في �لهو�ء... تت�سحَّ

فعو�ني... تتعّفُر في ح�ســـن »�لعايق« �لذي �لتفَّ حول ج�ســـدها في بطن �لجبل. عمي »ف�سالي«  �لأ

يحكي لزوجته �أ�ســـر�ر مطاريد �لجبل، و�سجاعته في �لتج�س�ض عليهم... لكنه لم يكن ليجروؤَ على 

فعو�ني للجبل هو  �أن يقـــوَل لهـــا -ما يعرفه �أهل �لحارة- �إّن �ســـبَب رحلته �ليومية عبر �لطريـــق �لأ

ى وهي  ع�ســـقه للبنت �لغازّية »محا�ســـن« �لتي ترق�ض هناك كل ليلة تحت �لم�ساعل �لحارقة، تتلوَّ

تحلم بالزو�ج من »�لعايق« �لذي زهد فيها بعد ما )ذ�ق َع�َســـلها( -كما قالت ن�ســـوُة �لحارة وهّن 

جاج �لمذبوح وينزعَن �أح�ســـاءه- لكن »�لعايق« ي�ســـتبقيها في قب�ســـته، يحميها...  ينتفن ري�َض �لدَّ

يغمُز لها بعينيه �لو��ســـعتين... يطويها بكالمه �لمع�سول... حتى �إذ� �أفرطْت في �سرب َعرق �لبلح 

ها �إليه... �أحكم  و�نتف�ست ت�سرخ... تبكي... تهذي بما فعل بها... �أطبَق على عنقها بذر�عه، �سدَّ

�لخناق على رقبتها... �ســـحبها �إلى �لد�خل حيُث ُت�سمُع �ســـيحُتها مرة و�حدة... ت�سكُت بعَدها... 

تخرج ُمترّنحًة في بذلة �لرق�ض... يغمز لها »�لعايق« بعينيه �لو��سعتين... تتلوى... تنزلُق بنعومٍة 

بتين... تو��ســـُل �لرق�َض حتى �ل�ســـباح  حتـــى تقترب من �ســـدره �لعاري... تبت�ســـُم بعينيـــن ُمعذَّ

كاأ�سيرٍة تثُق باأغاللها. 

لم ي�ســـتطع �أحٌد �إنقاذ »غنايم« من م�ســـيرها، فقد ظلت همهماُت �لحارة تترّنُح مع �أ�سحابها 

ور�ء ُدَرِف �ل�سبابيك �لـُمو�رَبة. 

ظهرْت »غنايم« في �أّول �ل�ســـارِع تم�سي في توؤدٍة مريبة... وفي عينيها ووجهها �عتر�ٌف �أرهقُه 

�لخـــوف... حّدَق �ســـليم فزعًا فـــي عينيها، في ثوبها �لمعّفـــر بتر�ب �لجبل، في �لـِمـــَزِق �لتي برَز 

منها فخذ�ها وهي تحاوُل لملَمتها بكّف مرتع�ســـة... �أ�ســـرَع �إليها ُمفِلتـــًا من ذر�عّي �أبي... �نق�ضَّ 

علـــى �ســـعرها �لذي �أفلَت من قب�ســـته �أّوَل مرة بعـــد �أن فرده دهُن �لثعبان، �أم�ســـكها من ذر�عها، 

ر�ِض، �ســـحَبها وهو يركُلها في كّل مكاٍن، تطايَر تـــر�ُب �لجبل من ثوبها وحّط على  �أوقعهـــا على �لأ

جـــدر�ِن كلِّ �لبيوت، كان »�ســـليم« يز�أر كالجنِّ مفلتًا من �أذرع �لرجـــال �لذين بدو� كاأّن بيوتهم لم 

تعـــد تحتملهم، فقذفت بهم في وجه »غنايم«. حب�َســـها »�ســـليٌم« في �لبيـــت... ربَطها –كالكلِب- 

ت به كّفاه، و�سع مفتاح  خ به وجَهها فامتالأ ب�سل�سلة وقفٍل في �لحائط بجانب هباب �لفرن �لذي لطَّ
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نه عجَز  �لقفل في جيبه، كان يخرُج للجير�ن هادئًا، يبكي بين يدي �أبي، ي�سرُب ر�أ�سه بالجد�ر، لأ

عن �لترّب�ض بالعايق �لكلب وقتله في �لمكان �لذي �ســـرَق فيه �ســـرَف »غنايم«: بطن �لجبل. هرَب 

»�لعايق« م�ستخفيًا في �لخر�ئب ووعورة �لجبال بعد �أن ف�سح »غنايم« و)نا�سَها( حين ب�سق على 

ر�ـــض، وهـــو يقوُل لرجل من �لجيـــر�ن: )جاتني برجليها... لزمتني ِكيف �لكلب... ت�ســـتري لي  �لأ

َعَرق �لبلح و�لبيرة... ت�ســـرب معاي لغاية ما تعمى وتن�ســـى خوفها من »�ســـليم«... و�أن�سى ِخلِقْتها 

قْت عليها باللي ح�سل بيني  ينة و�سعرها �للي حيف�سل طول عمره في عيني �أكرت... �أنا �ت�سدَّ �ل�سِّ

ْت َعَرق ر�جل(.  وبينها... تحمد ربنا �إنها �سمِّ

�أق�ســـمت �لعجوز �لتـــي كنا نطحُن في َرَحاها �لَغلَّة، ونجل�ض حولها نحدُق في �نك�ســـار �لحبوب 

حى، �أنَّ »غنايم« لم تبكي حين �ســـربها »�ســـليُم« بق�ســـوة، لم تبكي حين �سمعِت  بين �أ�ســـر��ض �لرَّ

�لن�ســـاَء يت�ســـاحكن عابثات، وهّن يتخّيلن وجـــَه »�لعايق« �لمليح فوق وجههـــا �لدميم، لكنها حين 

تناهت �إليها كلمات »�لعايق« عنها )فرفرت( كالدجاجة �لذبيحة... �ســـرخت �ســـرخًة و�حدًة... 

ر�ض، ولم تتوقف بعدها عن �لعويل... كانت تئنُّ وتبكي ب�ســـوٍت م�ســـموٍع، تحّول بعد  وقعت على �لأ

ٍ �إلى �ســـوٍت م�ســـروخ مبحوح، �أدمته قيوُد �ل�سل�ســـلة �لتي تعّلَق بها... وحين �سار �سوُتها 
ثالثة �أيام

�ســـبيهًا بنباح �لكلب فّك »�ســـليٌم« قفَل �ل�سل�ســـلة... لكنَّ »غنايم« لم تبرح مكانها... ولم تكفَّ عن 

�لنباح …

❁    ❁    ❁
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ّتقي  كن���ت على مقربة من �لبيت، �أ�ش���قُّ طريقي في جنون �لريح، �أغم����ض عينًا، و�أفتح �أخرى، لأ

خرى. تربة �لتي جنَّت هي �لأ �لغبار و�لأ

كان �لم�ش���باح �لكهربائ���يُّ �لمتبّقي يجهد ليبّدد �ش���يئًا من ظلمة هذ� �ل�ش���ارع �لخلفّي، و�لريح 

تدفعني �إلى �لور�ء، فاأقاومها و�أتابع �شوب �لبيت.

ب���ر �لناعمة، ياقة معطف���ي تطّوق رقبتي،  ولى �أخذت تل�ش���ع وجهي كوخز �لإ قط���ر�ت �لمط���ر �لأ

ويد�ي في جيبي.

ها به مّرة  �لريح تحمل �لعلب �لمعدنّية �ل�ش���غيرة �لفارغة فترفعها قلياًل عن وجه �ل�ش���ارع لتدقَّ

�أخرى و�أخرى، �أو تجرجرها عليه.

خرى، وهممت بالتوّقف  �شو�ت �لأ ولى لختالطه بالأ تناهى �إلى �شمعي �شوت لم �أتبّينه للوهلة �لأ

عطي �شمعي جهة �ل�شوت، لكّنه عاد و�شمعته بو�شوح: لأ

نظار، وعرفت  ل تتوقف ول تدخل �لبيت... تابع �ش���يرك �إّنهم يريدونك وعليك �أن تتو�رى عن �لأ

ولى، وتابعت �ش���يري مدفوعًا بالغريزة �إلى �ل�ش���ارع �لرئي�ش���ي، �أوقفت �شيارة  �ل�ش���وت مع �لكلمة �لأ

علي ناع�سة

ال�ســـــرد...

حتت ال�شم�س

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان جمال العبا�س.
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وحينما �س���رت في المقعد الخلّفي قلت لل�س���ائق: لو �سمحت اأريد الذهاب اإلى البرج، موقف الفرن، 

خرى ورجوته اأن يطفئ م�سباح ال�سيارة الداخلي. ولم اأتابع ذكر التفا�سيل الأ

انطلقت ال�س���يارة وبداأت الخواطر ت�سجُّ في راأ�سي، ماذا يريدون؟ وهل �ساأبقى طوياًل لديهم لو 

اأم�سكوني؟ ماذا ماذا...؟

و�س���لت ال�سيارة اإلى �ساحة النوافير بمحاذاة الم�سرف وفي المكان عينه والتوقيت نف�سه لياًل، 

خِلَي �سبيلي 
لكن كان ذلك منذ عام في �سيارة المحّقق الذي قال لي اإنه �سيو�سلني اإلى بيتي بعد اأن اأُ

اإثر زيارة دامت ثالثة اأيام، لكّنني رجوته اأن ينزلني في ال�س���احة، عاد وقال لي: »اإذا كنت ل تحمل 

ماًل« اأعطيك بع�ض المال لتاأخذ �سيارة اإلى البيت.

لم اأ�سّدق ما قاله، فقبل يوم واحد كان يرغي واأ�سار اإلى اأحد العنا�سر بجانبه: »هذا لن يتعاون 

معنا« وكان يق�س���دني اأنا. »لذلك ل بّد من حّل عقدة ل�س���انه«! تجاوزنا »�س���احة النوافير«، �س���عرت 

ن نوافذ ال�سيارة  بانقبا�ض في �س���دري، �سحبت لفافة تبغ، اإّل اأن �سائق ال�س���يارة رجاني اأّل اأدّخن لأ

مغلقة، ومن ال�سعب فتحها، فالمطر �سار غزيرًا، والبرد �سديد والرياح عا�سفة، اأعدت لفافة التبغ 

اإلى العلبة واعتذرت.
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ن �أمامي! و�أتذّكر بو�سوح  عي�ض تفا�سيلها وكاأّنها تجري �لآ عدُت �إلى �لمحّقق وجل�ســـة �لتحقيق لأ

ح�ســـا�ض بالزمن، ومن خالل �لنافذة  بعد �نتهاء �لجل�ســـة �أنني �ســـعرت بالنعا�ض و�لتعب وفقد�ن �لإ

نني لم �أكن �أريد  جرة ب�سرعة، لأ ن لمحت �ل�سجرة، فطلبت من �ل�سائق �أن يتوّقف، ثم �أعطيته �لأ �لآ

�أن يلمحني �أحد تحت �سوء م�سباح �ل�سيارة في تلك �لمنطقة قرب �لبيت.

�أدرت �لمفتاح في قفل �لباب �لخارجي �لمعدنّي، و�ســـرت في �لف�ســـحة �ل�ســـغيرة �أمام �لغرفة 

ر�سّية �لتي كانت ت�ستخدم لّكل �سيء عد� �لنوم. �لأ

�ســـت طريقـــي على �لدرج �لحجـــرّي �لموؤدي �إلى �لعّلّيـــة، وكانت �لكهربـــاء مقطوعة، فتحت  تلمَّ

�لباب �لموؤّدي �إلى �لف�سحة �ل�سغيرة �أمام �لعلّية، �سفع �لهو�ء وجهي وكاد يرجعني �إلى �لور�ء، كان 

�لمطر ي�ســـفع �ســـفحة �لماء �لمتجّمع �أمام �لعّلّية و�ســـوت عو�ء �لريح يتعالى... فتحت باب �لعلّية 

وهالني �لم�ســـهد، فقد تجّمعت �لمياه �لمت�سربة من �لف�سحة �لخارجّية �لمك�سوفة �إلى د�خل �لغرفة 

�سبع، جمدت في مدخلها، ثم عدت �إلى �ل�سارع و��سطحبت بع�ض  لت�سبح بارتفاع يقارب عقدَتي �لإ

عبر فوقها �إلى �ل�سرير، وفوق �ل�سرير بّدلت ثيابي،  �لحجارة وو�ســـعتها في �لماء في �أر�ض �لغرفة لأ

فريز و�ســـعت  ثم و�ســـعت �لمذياع �ل�ســـغير على �إفريز �لنافذة �إلى يميني، وفي �لطرف �لثاني لالإ

�ل�سمعة �لم�ستعلة وعلبة �لدخان و�لوّلعة وعلبة �لثقاب.

�سياء �لقليلة �لموجودة في �لغرفة،  لم �أكن �أ�ســـتطيع �لتفكير بغير �لهروب، كنت �أنظر �ســـوب �لأ

ول �أر�ها. 

مددت رجلّي فوق �ل�ســـرير، و�ســـحبت �لغطاء طلبًا لبع�ض �لدفء، فالغرفـــة رطبة وباردة، لكّن 

اأ بج�ســـدي، ول �ســـيما حينما �أتقلَّب و�أبّدل من و�سعيتي فوق  �لغطاء لم يكن كما �أرجو، فقد كان يتدفَّ

�ل�سرير، �إذ كان علّي �أن �أدفئ جزءً� �آخر.

مخاوفي تتعاظم. �أنا ل �أريد �أبدً� �أن �أقع في �أيديهم مرة �أخرى.

يمن ووجهي للحائط تمامًا،  �أغم�ست عينّي محاوًل �لهروب من هو�ج�سي، و�سرت على جنبي �لأ

مثل تلك �لو�سعية حينما كنت نائمًا في �لزنز�نة �لعام �لما�سي، وحلمت �أّنني حّر طليق �أتم�ّسى قرب 

لقي  �لحديقـــة، كانـــت قدماي تتحركان كاأنهما تطيـــر�ن و�أنا �أبحث بعينّي عن �أي �ســـخ�ض �أعرفه لأ

عليه �لتحية. فتحت عينّي فجاأة وجاء �لحائط بوجهي ي�سّد �آفاق حلمي و�أتذّكر جيدً� �أّن �ل�ستيقاظ 

حباط. ما �أح�سن ذ�ك �لحلم وما �أروعه! �أوجعني و�أ�سابني بالإ
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❁    ❁    ❁

�عتدلت في جل�ستي على �لفر��ض، �زد�د عو�ء �لريح، و�ختلط باأ�سو�ت �أخرى لم �أتبّينها، �سّوبت 

�سبوع �لما�سي  نظري �إلى �ســـورة »غيفار�« �لمعّلقة على �لجد�ر �لمقابل، وكنت قد �أح�ســـرتها في �لأ

بًا لمثل هذ� �ليوم. غر��ض تح�سُّ مع بع�ض �لأ

عاودت �لنظر �إلى �ل�سورة مر�رً�، فعاودتني �لهو�ج�ض وتذّكرت ن�سيحة �سديق مجّرب �أو�ساني 

�أن �أوؤّجـــل �لعتر�ف فـــي كّل مّرة مع �لمحّقق �إلـــى �لتي تليها وهكذ�... وبالمنا�ســـبة فقد كانت تلك 

�لو�سية و�سفة �سحرية فيما بعد. 

�أ�سعلت لفافة تبغ، ثم �ألقيت عود �لثقاب في �لماء �لمتجمع، فلفت نظري.

 تر�ق�ض خيال �لّلهب و�سرحت معه. وحينما �نتهت لفافة �لتبغ �أ�سعلُت �أخرى وتتابع �إلقاء �أعقاب 

لفائف �لتبغ و�أعو�د �لثقاب في �لماء، و�ســـرت �أك�ســـر �أعو�د �لثقاب لت�ســـير �أكثـــر، ويبقى تر�ق�ض 

�لخيال مّدًة �أطول: �ســـيء �آخر ينمو في د�خلي، و�ســـيئًا ف�سيئًا �سرت �أرى ما في �لغرفة بو�سوح، �أرى 

لو�ن و�أ�سمع ب�سغف �سوت �أعقاب لفائف �لتبغ وعيد�ن �لثقاب و�سوَت »�أم كلثوم«. �لأ

رفعت ب�ســـري �إلى �ســـورة »غيفـــار�«، يا �إلهي ما �أجمل تلك �ل�ســـورة! لحيتـــه �لتي طالما غزت 

قلوب �لعذ�رى، ونظرته �لو��سحة �لو�ثقة بقيت زمنًا طوياًل تقليدً� محبّبًا لزبائن محالت �لت�سوير 

وهو�ته وع�ّساق �لحرية. 

، كان لون �للَّهب  عـــاودت �لنظـــر �إلى خيالت �لّلهب و�ســـرت �أرى فيها وجوه من �أحبُّ وما �أحـــبُّ

�أحمر بلون �سقائق �لنعمان.

�ســـحبت �لغطاء، تمّددت فوق �لفر��ض على طولي، �ألقيت نظرة على �ل�ســـورة، ثم قّررت �لنوم، 

ول �أعرف متى غفوت...

��ســـتيقظت �سباحًا على �أ�ســـو�ت �لباعة في �ل�سوق �لمجاور، و�ل�ســـياء يتدّفق �إلى �لغرفة، عبر 

زجاج �لنافذة و�ل�ســـتارة، �ســـربت قهوتي على عجل، �أزلت �ســـورة »غيفار�« عن �لجد�ر، ثم خرجت 

نظار، وخطوت خارج �لغرفة �إلى �لنور  تو�رى عن �لأ مـــن �لبـــاب �لمعدنّي �لذي دخلت منه �لبارحة لأ

و�لهو�ء و�لنا�ض... تحت �ل�سم�ض.
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ف���ي مكان ما، في زم���ان ما، في بلد ما، كان���ت هناك �مر�أة عظيمة، ذ�ت قل���ب �أمومي كبير، 

موم���ي �لحنون في قلبها، وفي م�ص���اعرها، عل���ى ذوي �لحاجات �لخا�ص���ة، فاإذ�  �ص���فاق �لأ ث���ار �لإ

كان �لعق���ل �ص���ليمًا، فهل من �أج���ل ِرجل �أو ِرجلين، ي���د �أو يدْين عين �أو عيني���ن، يبقى في �لمنزل 

�إن�ص���اٌن عاجٌز وهو لي�س بعاجز، وهل من يملك �لعقل �ل�ص���ليم عاجزً� �أو يمكن �أن ي�ص���بح عاجزً�، 

ن�ص���ان من ذوي �لحاجات �لخا�ص���ة ل�صعف �أو غياب في عقله �أو ج�صده، فهل  وحتى لو كان هذ� �لإ

مثاله وننتظر موته حتى نرتاح منه، فاأين �ل�صفاء و�لعالج �ل�صحيح  نتركه �أو ن�ص���عه في م�ص���فى لأ

مو�ل حتى يتح�ص���ن، ولو قلياًل، وي�ص���بح يعي�س على بع�س �لم�ص���اعد�ت؟! �إن  ومهم���ا كلف م���ن �لأ

ذوي �لحاجات �لخا�ص���ة حين ي�ص���بحون عاملين وموظفين و�أ�صحاب محالت لبيع كل ما يريدون 

ويرغبون، وي�صبحون مثل غيرهم من �لمو�طنين، وقبل غيرهم من �لمو�طنين يدفعون ما عليهم 

م���ن و�جبات للدولة لحكومتهم �لر�ص���يدة يدفعون وهم ي�ص���كرون في�ص���بحون من �أجمل و�أف�ص���ل 

ن�ص���انية لدى ن�ص���اء �لعالم في�ص���بحن وفي  �لمتفانين في بالدهم، ومن ثم تنت�ص���ر هذه �لعادة �لإ

�أكرم �شريم

ال�ســـــرد...

مومي الكبري!  احلب الأ

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.
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العال���م كله، من اأجمل واأف�ض���ل من ُيكثر االزده���ار والنماء في 

بالدهن وفي العالم كله! 

وتفكر هذه المراأة:

- وماذا يوجد اأجمل واأحلى من ذلك اإذا ا�ضتطعت 

ف�ضل في بالدي وفي  اأن اأفعل ذلك، واأ�ض���بح االأ

العالم كله اأي�ض���ًا؟!.. وتفكر ملي���ًا وفجاأة ترفع 

يديها اإلى اهلل قائلة: �ضاعدني يارب!. و�ضبحان 

مومة  اهلل!، وه���و رب ُيعب���د!.. وتبداأ ه���ذه االأ

الحنون���ة ف���ي عمله���ا، وتخبر زوجه���ا الذي 

يحبها كثي���رًا، وبعد حوار يواف���ق معها وهو 

يق���ول: اإذا كانوا �ضي�ض���بحون مواطنين 

�ضليمين مثل غيرهم اأي�ضًا، فلماذا 

ال اأوافق، ومن اأجلك اأنِت اأي�ضًا؟!

ويظهر الفجر في ذلك اليوم جمياًل 

�ض���فاق الحنون  وحنون���ًا، وين�ض���ر هذا االإ

حول���ه وفي كل م���كان حتى ينت�ض���ر ويعم 

�ض���باح  اأول  ال�ض���باح،  ذل���ك  وي�ض���بح 

ن�ض���اني  في ه���ذا العالم ين�ض���ر الحب االإ

الفائ����ض والحنان  الممتل���ئ باال�ض���فاق 

نحاء! المن�ضكب في كل االأ

وتبداأ هذه الزوجة عملها!

وما اإن ي�ضبح الوقت في ذلك ال�ضباح منا�ضبًا حتى ت�ضتدعي من تريد وتوؤلِّف لجنة، وهي اللجنة 

الرئي�ضية في كلِّ عملها!

وحين تجتمع مع اأع�ض���اء هذه اللجنة وعدد اأع�ض���ائها يزيد على الع�ض���رين، وكلهن من الن�ض���اء 

مر ويتفاج���اأن، وينظرن اإلى �ض���يدة بينهم بداأت عيناه���ا تدمعان من فورة  الغنيات ت�ض���رح له���ن االأ

مومي اأي�ضًا، والعظيم. ن�ضاني االأ مومي في قلبها ونف�ضها ب�ضبب هذا العمل االإ الحنان االأ
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و�مر:  وتطلق هذه �لمر�أة �لغنية �لأ

�أوًل- �سنبد�أ بالعا�سمة، وهي كبيرة وقريبة منا جميعًا، ونعرفها ونعرف كلَّ �سيء فيها جيدً� وب�سهولة، 

ولى، ثم بعد ذلك نبد�أ نت�ســــل  وهــــذ� مــــا يجب �أن يحقق لنــــا �لنجاح �لكامــــل �لمتكامل من �لخطــــوة �لأ

خرى لنوؤّلف في كلِّ محافظة منها لجنة ت�ستلم �لعمل وب�سكل كامل في منطقتها. بالمحافظات �لأ

ويتبادل �لح�سور �لنظر�ت وبا�ستغر�ب و�إعجاب �سديدين!

ن �أن نبد�أ بالبحث عن �لمكان �لمنا�ســـب لتدريب هوؤلء  وتتابـــع هذه �لمـــر�أة كالمها: وعلينـــا �لآ

عز�ء وتعليمهم ويكون معهدً� د�ئمًا لهم، وي�ســـتقبلهم ب�ســـيار�ت خا�ســـة لهم، ت�ســـمح  �لمو�طنين �لأ

وت�ساعد �أن يخرج �إليها ذوي �لحاجات �لخا�سة وهم جال�سون على كر��سيهم، وتكون هذه �ل�سيار�ت 

ن�ســـان بها ويثّبت  بـــال مقاعد، ولكـــن يوجد فيها �أمكنة على �لجانبين حتى يتم�ســـك هذ� �لر�كب �لإ

كر�سيه طو�ل �لطريق �إلى �لمعهد �لخا�ض بهم.

ول لذوي �لحاجات  وتقـــوم هذه �للجنة بعملها كاماًل متكاماًل وباأ�ســـرع وقت، وتحـــدد �لمعهد �لأ

�لخا�ســـة وعدد من �ل�ســـيار�ت �لخا�سة لهم �أي�ســـًا، و�لتي ي�ســـبح لها باب عري�ض و�أر�سية معدنية 

تنفرد �أمامهم كي ي�سعدو� فوقها ور�فعة �آلية ت�ساعدهم.

ول و�لحبيب في هذه �لدنيا ينزلون بال�ســـهولة نف�ســـها ويدخلون  وحين ي�ســـلون �إلى معهدهم �لأ

مومي يطوف بهم ولهم وحولهم وبا�ستمر�ر. فرحين �سعد�ء وغير م�سدقين، وهذ� �لحنان �لأ

ويبد�أ ذوي �لحاجات �لخا�سة في هذ� �لمعهد �لخا�ض بهم، �ختيار �لمهن �لتي يحبون ويرغبون 

ويتمنـــون، ويبـــد�أ تدريبهـــم على كل ما �ختـــاروه، وكلهم فرح و�ســـعادة طاغيين وغامريـــن ويبدوؤون 

ن وبالتدريج �أن �لحياة عادت لهم و�سارت تحبهم �أي�سًا. بالت�سديق �لآ

ـــرت في هذه �لمـــّدة مع �لحكومة، �إمـــكان �إعطاء  وتكـــون �لمـــر�أة في طيبتهـــا وعطائها قد ح�سّ

�لقرو�ض لكل خريجي معهد ذوي �لحاجات �لخا�ســـة وعلى �أن يعملو�، وكما يريدون، وفي كل مكان 

رباح �لتي يجنونها بت�سديد هذه �لقرو�ض، وكما هي �لعادة لدى  يريدون، ويقومون بعد ذلك ومن �لأ

ن �ســـارو� مو�طنين �سليمين عاملين، يربحون و�سيدفعون ما عليهم  نهم �لآ �لمو�طنين �ل�ســـليمين، لأ

من و�جبات للدولة... لحكومتهم �لحبيبة و�لر�ســـيدة، و�لتي فيها هذه �لمر�أة �لر�ئعة، في بالدهم، 

وفي �لعالم كله.

وت�ســـتدعي هذه �لمر�أة �لغنية بالحب �أخيرً� �أع�ساء �للجنة �لمخت�سة بم�ساعدة ذوي �لحاجات 

عر�ب عن �متنانها لما قدموه من عمل �سادق  �لخا�ســـة وتطلب منهم، وبعد تقديم �ل�ســـكر لهم، و�لإ
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ومخل�ض، وزوجها �لمحب و�لمعجب جال�ض معهم هذه �لمرة، وقد ح�ســـر وبكل قناعة بكل ما فعلوه 

وما ح�ســـل في �لمدينة، ول�ســـيما �أن �مر�أته قد عزمت على نقل هذه �لخدمات وبو�ســـاطة �إن�ســـاء 

�لمعاهد �لمخت�سة �لمماثلة �إلى محافظات �لبالد كلها، وتكوين لجاٍن و�لعمل من خاللها تمامًا كما 

حدث في عا�سمة بالده.

فـــي مكان مـــا، في زمان ما، في بلد ما ت�ســـري هذه �لروح بين �لن�ســـاء �لعظيمات، كانت هناك 

مومي �لكبير، قد بد�أت �لعمل نف�ســـه في بالدها. و�آملة �أن  �لمـــر�أة �لغنية �لثانية �لعظيمة، �لقلب �لأ

خيرة في هذ�  تبـــد�أ �لمـــر�أة �لغنية �لثالثة، ومعها وبعدها �لر�بعة و�لخام�ســـة و�إلى �لمـــر�أة �لغنية �لأ

�لعالم.

❁    ❁    ❁
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مر الذي �سبَّب لي �سداعًا �سديدًا ونعا�سًا  ع�سابي، الأ كانت ندوة الم�س���اء ال�سابق مرهقة جدًا لأ

قاتاًل، لذا بدًل من الخروج لق�ساء الم�ساء، كما كنت اأنوي، خطر ببالي اأن اأف�سل ما يمكن اأن اأفعله 

هو اأن اأتناول ع�ساًء خفيفًا واأذهب اإلى النوم مبا�سرة.

وجب���ة ع�س���اء خفيفة بالطبع، فاأنا مغ���رم جدًا بفطائر ويل�ش رابيت، لكن ل ُين�س���ح بتناول اأكثر 

وقات، مع ذلك ل يمكن اأن يكون هناك اعترا�ش مادي على  م���ن رط���ل في المرة الواحدة وفي كل الأ

تناول اثنتين. وفي الحقيقة، الفرق بين اثنتين وثالثة هو قطعة واحدة فح�س���ب، وقد اأكون غامرت 

وتناولت اأربعة. �س���تقول زوجتي اإنها خم�س���ة، ولكن من الوا�سح اأنها قد خلطت بين اأمرين مختلفين 

جدًا، فالعدد المجرد خم�سة، واأنا م�ستعد لالعتراف بذلك؛ اأما بالملمو�ش، فهو ي�سير اإلى زجاجات 

األبان براون �ستاوت التي من دونها ل ي�ستطيع المرء اأن يتناول فطائر ويل�ش رابيت ب�سبب ما تت�سّمنه 

من توابل.

 )1(

�إدغار �آالن بو

ترجمة: رغد�ء �سليمان ح�سن 

ال�ســـــرد...

ب�ضُع كلماٍت مع مومياء

- العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.
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بعد اأن انتهيت من تناول وجبة اقت�ص���ادية على 

هذا النحو، ارتديت مالب�س النوم على اأمل اأن اأنعم 

بذلك حتى ظهر اليوم التالي، و�ص���عت راأ�ص���ي على 

الو�ص���ادة، و�صرعان ما غططت مرتاح البال في نوم 

عميق.

ن�ص���انية  ولك���ن هيه���ات؛ فمتى كان���ت اآمال الإ

تتحّق���ق؟ ل���م اأك���د اأغط ف���ي النوم، حت���ى نّبهني 

�صوت رنين �صاخب على جر�س الباب الخارجي، 

تبع���ه �ص���رب نافد ال�ص���بر بمطرقة الب���اب، مما 

جعلني اأ�ص���تيقظ عل���ى الفور. بعد ذل���ك بدقيقة، 

واأنا ما اأزال اأفرك عينّي، دفعت زوجتي في وجهي 

بر�ص���الة من �ص���ديقي القديم، الدكتور بونونير. 

تي: فحواها الآ

تعال اإلّي باأّي و�ص���يلة كانت، يا �صديقي العزيز، بمجرد تلقيك ر�صالتي هذه. تعال و�صاعدنا على 

البتهاج، فقد ح�صلت اأخيرًا، وباأ�صلوٍب دبلوما�صّي �صبور، على موافقة مديري متحف المدينة على 

ذن بفك ال�ص���ماد عنها وفتحها اإذا رغبت  فح�س المومياء... واأنت تعرف اأي واحدة اأعني. لدي الإ

ن في منزلي، و�ص���نبداأ  �ص���دقاء، واأنت طبعًا. المومياء الآ في ذلك. لن يح�ص���ر اإل عدد قليل من الأ

بفّكها حين ال�صاعة الحادية ع�صرة لياًل.

المخل�س لك دائمًا بونونير.

قفزُت من ال�ص���رير واأنا في حالة ابتهاج غامر. اأطحُت بكل ما يعرقل طريقي، ارتديت مالب�ص���ي 

ب�ص���رعة مذهلة حقًا، وانطلقت باأق�صى �ص���رعتي اإلى الدكتور بونونير، وحينما و�صلت اإليه، فوجئُت 

كم كنت متيقظًا وعلى اأتّم ما يكون.

�ص���ين ج���دًا، كانوا ينتظرونني بفارغ ال�ص���بر، في حين  وجدت هناك مجموعة اأ�ص���خا�س متحمِّ

كانت المومياء ممددة على طاولة الطعام، وبداأ فح�صها لحظة دخولي.

كانت المومياء اإحدى اثنتين جلبهما منذ �صنوات الكابتن اآرثر �صابريتا�س، وهو ابن عم الدكتور 

بونوني���ر، م���ن قبر قرب اإليثيا�س في الجبال الليبية، على م�ص���افة بعيدة ف���وق طيبة على نهر النيل، 



119 الـعــدد 691 ني�سان  2021 

ب�ضُع كلماٍت مع مومياء

وعلى �لرغم من �أن �لكهوف و�لمغاور في هذ� �لموقع �أقل روعة من مد�فن طيبة، فاإنها ذ�ت �أهمية 

�أكبر ب�ســـبب وجود كثير من �لر�ســـوم �لتو�سيحية لحياة �لم�سريين �لخا�ســـة. وقد قيل �إن �لحجرة 

�لتـــي �أخذت منها عّينتنا غنية جدً� بتلك �لر�ســـوم؛ حيث �لجدر�ن مغطاة بالكامل بلوحات ج�ســـية 

جد�رية ونقو�ض بارزة، في حين دّلت �لتماثيل و�لمزهريات و�أعمال �لف�سيف�ساء ذ�ت �لنماذج �لغنية 

على �لثروة �لكبيرة لدى �لميت. 

�أودع �لكنـــز فـــي �لمتحف بالحالة �لتي وجده فيها �لكابتن �ســـابريتا�ض تمامـــًا، وهذ� يعني �أن 

�لتابـــوت لـــم ُيم�ّض، وقد بقـــي على تلك �لحال ثماني �ســـنو�ت ل يتعر�ض لمعاينـــة �لجمهور �إل من 

ولئك �لعالمين  ن، و�سيت�سح على �لفور لأ �لخارج. وهكذ� كانت �لمومياء �لكاملة تحت ت�سرفنا �لآ

ثار �لقديمة �إلى �سو�طئنا، و�أنَّ لدينا �سببًا كبيرً� لتهنئة �أنف�سنا على هذ�  كم من �لنادر �أن ت�سل �لآ

�لحظ �لطيب.

حين �قتربت من �لطاولة ر�أيت فوقها �ســـندوقًا كبيرً� يبلغ طوله �ســـبعة �أقد�م تقريبًا، وعر�ســـه 

ول  ربما ثالثة �أقد�م، وعمقه قدمين ون�سف �لقدم. كان م�ستطيل �ل�ّسكل، ولي�ض على �سكل تابوت. لأ

وهلة كان �لظّن �أن �لمادة �لم�ســـنوع منها هي خ�ســـب �لجميز )�لدلب(، ولكن حين قطعها وجدنا 

�أنها من �لورق �لمقوى، وبدقة �أكبر من �لورق �لمعّجن �لممزوج بالغر�ء، و�لمكّون من ورق �لبردي. 

كان مّزينًا بكثافة بال�ســـور �لزيتية �أو �لر�ســـومات �لتي تمثل م�ســـاهد جنائزية، ومو�سوعات �أخرى 

حزينة تتخللها في كل مو�ســـع من �لمو��ســـع �سل�سلٌة معينة من �لحروف �لهيروغليفية �لتي تمّثل بال 

�سك ��سم �لميت. ولح�سن �لحظ كان �ل�سيد غليدون �أحد �أفر�د مجموعتنا، ولم يجد �أي �سعوبة في 

نت كلمة �ألمي�ستيكو.  ترجمة �لحروف �لتي كانت بب�ساطة حروفًا ملفوظة، وكوَّ

و�جهنـــا بع�ض �ل�ســـعوبة في فتح �ل�ســـندوق دون �إلحـــاق �أذى بالمومياء؛ ولكن بعـــد �أن �أنجزنا 

�لمهمة �أخيرً� و�ســـلنا �إلى �ســـندوق ثاٍن على �ســـكل تابوت، وحجمه �أ�ســـغر من �ل�سندوق �لخارجي 

خرى. كانت �لفو��ســـل بين �لثنيـــن مملوءة بمادة  بكثيـــر، وم�ســـابه له تمامًا في جميـــع �لنو�حي �لأ

�سمغية، وهذه �لمادة طم�ست �إلى حّد ما �ألو�ن �ل�سندوق �لد�خلي.

خير، وهو ما فعلناه ب�ســـهولة، و�ســـلنا �إلى �ســـندوق ثالث، �أي�سًا له �سكل تابوت،  بعد فتح هذ� �لأ

رز، �لتي ماز�لت تنبعث  ول يختلف عن �ل�ســـندوق �لثاني �إل بالمادة �لتي �سنع منها، وهي خ�سب �لأ

منها تلك �لر�ئحة �لعطرية �لقوية �لمميزة. وبين �ل�سندوقين �لثاني و�لثالث لم تكن توجد فو��سل؛ 

خر. فكان �أولهما مو�سوعًا باإحكام د�خل �لآ
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حين نزعنا �ل�ســـندوق �لثالث، �كت�ســـفنا �لهيكل و�أخرجناه. كنا نتوقع �أن نجـــده كالعادة، ملفوفًا 

ب�ســـماد�ت عدة من �لكّتان، ولكننا بدًل من ذلك، وجدنا نوعًا من �لغالف م�ســـنوعًا من ورق �لبردي 

�لمغّطـــى بطبقة �ســـميكة مـــن �لج�ض �لمل�ســـوق و�لمزخرف. مّثلـــت �لزخارف مو�ســـوعات مرتبطة 

�سكال �لب�سرية  لهة �لمختلفة، مع �أعد�د كبيرة متطابقة من �لأ بالو�جبات �لمتنوعة للّروح وتقديمها لالآ

�سخا�ض �لمحنَّطين. ومن �لر�أ�ض �إلى �لقدم، يمتد �سكل  �لتي يرّجح �أن �لغاية منها �أن تكون �ســـورً� لالأ

عمودي نق�ست عليه بالرموز �لهيروغليفية مرة �أخرى، ��سمه و�ألقابه و�أ�سماء �أقربائه و�ألقابهم. 

�سطو�ني باألو�ن مختلفة ومرتبة  حول �لعنق �لتّف،على �ســـكل غمد، طوق من �لخرز �لزجاجي �لأ

ر�ض �لمجنحة. وكان �أ�ســـفل �لخ�سر مزّنرً� بطوق  لهة، �أو لجعر�ن... �إلخ، و�لأ بحيث توؤلِّف �ســـورً� لآ

�أو حز�م مماثل. 

ّي ر�ئحة. كان �لّلون  بعد نزع �أور�ق �لبردي، وجدنا �لج�ســــد محفوظًا بحالة ممتازة ول �أثر لأ

�سنان و�ل�ســــعر بحالة جيدة، وبدت �لعينان وكاأنهما  �ســــاربًا للحمرة، و�لجلد قا�ســــيًا و�أمل�سًا، و�لأ

زيلتا من محجريهما، و��ســــُتبدلتا بعينين زجاجيتين جميلتين جدً� تكاد�ن تنب�ســــان بالحياة 
قد �أُ

ظافر كانت مطلية على نحو ر�ئع بلون  �ســــابع و�لأ على نحو مثير للده�ســــة لول بع�ض �لتحديق. �لأ

ذهبي لـّماع.

�ســـفلت؛  ته بالإ كان ر�أي �ل�ســـيد غليدون �أن �حمر�ر �لب�ســـرة يدل على �أن �لتحنيط قد جرى برمَّ

ولكن حين حّك �ســـطح �لب�ســـرة باأد�ة �ســـلبة، وذّر بع�ض �لم�ســـحوق في �لنار فاحْت ر�ئحة �لكافور 

ور�ئحة �سمغ حلوة.

ح�ســـاء، لكن ما �أثار  بحثنا في �لجثة بعناية فائقة عن �لفتحات �لمعتادة �لتي ُت�ســـتخرج منها �لأ

ده�ســـتنا هو �أننا لم نتمكن من �كت�ســـاف �أيٍّ منها. لم يكن �أي ع�سو في �لمجموعة يدرك �آنذ�ك �أنه 

لي�ـــض من �لنـــادر �لعثور على مومياء�ت كاملـــة �أو غير مفتوحة. كان من �لمعتاد �ســـحب �لدماغ من 

معاء من �سق في �لجانب؛ وبعد ذلك ُيحلق �لج�سد، وُيغ�سل، وُيمّلح، ومن ثم ُيو�سع جانبًا  نف، و�لأ �لأ

عدة �أ�سابيع، وحينها تبد�أ عملية �لتحنيط، �لتي ُت�سّمى كذلك عن حق.

ـــر �أدو�ته من �أجل �لت�ســـريح،  على �لرغم من عدم وجود �أثر لفتحة، كان �لدكتور بونونير يح�سّ

حينما لحظُت �أن �ل�ساعة قد تجاوزت �لثانية. وهنا �تفقنا على تاأجيل �لفح�ض �لد�خلي �إلى م�ساء 

�ليوم �لتالي؛ وكنا على و�ســـك �لنف�ســـال في ذلك �لوقت، حينما �قترح �أحدهم �إجر�ء تجربة 

�أو �ثنتين با�ستخد�م بطارية فولطية.
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قل،  �إن لم تكن فكرة تطبيق �لكهرباء على مومياء يبلغ عمرها ثالثة �أو �أربعة �آلف �ســـنة على �لأ

ـــكنا بها جميعـــًا. �أخذناها على محمل �لجد  حكيمـــًة جدً�، فهي جديدة بما يكفي، و�ســـرعان ما تم�سَّ

زنا بطارية وفق در��سة  بنحو و�حد من ع�ســـرة، وعلى محمل �لهزل بت�ســـعة من ع�ســـرة. وهكذ�، جهَّ

�لدكتور بونونير، وو�سلنا �لتيار �لكهربائي �إلى �لمومياء �لم�سرية �لملقاة هناك.

 بعد كثير من �لمتاعب، نجحنا في �لك�سف عن بع�ض �أجز�ء �لع�سلة �ل�سدغية �لتي بدت �أقل �سالبة 

خرى، لكن، وكما كنا نتوقع، بالطبع، حين و�سل �ل�سلك بها، لم تظهر �أي موؤ�سر �إلى  من �أق�سام �لج�سم �لأ

ولى حا�سمة، وب�سحكة من �لقلب على لهونا  �أي مثير ع�ســــبي �أو ح�سي. وفي �لو�قع، بدت هذه �لتجربة �لأ

خر ليلة �سعيدة، وحينها وقع نظري على عيني �لمومياء، فثبّت نظري بذهول. �لعابث، تمنى كل منا لالآ

قناعـــي باأن �لعينيـــن �للتين �فتر�ســـنا جميعًا   فـــي �لحقيقـــة، كانـــت نظرتي �لخاطفـــة كافية لإ

ن مغّطاتين  �أنهمـــا زجاجيتان، و�للتين كانتا ملحوظتين نتيجة تحديقهما �لثابت �لوح�ســـي، باتتا �لآ

جفان، بحيث لم يبَق �سوى جزء �سغير من �لغاللة �لبي�ساء مرئيًا.  بالأ

�أطلقت �ســــرخة لفتت �لنتباه �إلى تلك �لحقيقة �لتي �ســــارت على �لفور و��سحة للجميع. 

ن كلمة »مذعور« لي�ســــت هي �لمالئمة في  ل �أ�ســــتطيع �لقول �إنني كنت مذعورً� من هذه �لظاهرة، لأ

حالتي. ومع ذلك، من �لمحتمل �أنني كنت متوترً� قلياًل بالن�ســــبة �إلى بر�ون �ستاوت فح�سب. 

خفاء �لخوف �ل�سريح �لذي تملَّكهم.  �أما بقية �لمجموعة فهم في �لحقيقة، لم يبذلو� �أي محاولة لإ

بد� �لدكتور بونونير مثيرً� لل�سفقة. �أما �ل�سيد غليدون، فقد �ختفى بطريقة ما. و�أظن �أن �ل�سيد �سيلك 

نكار �أنه �سّق طريقه ما�سيًا على �أربعة تحت �لطاولة.  بكنغهام لم يمتلك ما يكفي من �لجر�أة لإ

هنا  ولـــى، قررنا بطبيعة �لحـــال، �إجر�ء تجربة �أخرى حـــاًل. فوجَّ لكن، بعد �ســـدمة �لده�ســـة �لأ

�سبع �لكبير للقدم �ليمنى. �سَقْقنا �ل�سطح من �لجهة �لخارجية حتى و�سلنا �إلى جذر  عملياتنا نحو �لإ

ع�ساب �لمتفرعة،  �لع�ســـلة �لمبعدة عن �لمركز. و�أعدنا �سبط �لبطارية، وو�ســـعنا �ل�سائل على �لأ

وحينها، �ســـحبت �لمومياء �أوًل ركبتها �ليمنى بحركة ناب�ســـة بالحياة حتى كادت تالم�ض بطنها، ثم 

هًة رف�سًة للدكتور بونونير، بلغ �أثرها �أن �أطاحت بذلك  ��ستقامت �لرجل بقوة ل يمكن ت�سورها موجِّ

�سفل. طلق من منجنيق عبر �لنافذة �إلى �ل�سارع في �لأ
�ل�سيد وكاأنه �سهم �أُ

هة لل�ســـحية، ولكننا �ُسعدنا بمقابلته عند  ح�ســـار �لبقايا �لم�ســـوَّ �ندفعنا �إلى �لخارج جماعيًا لإ

�لدرج �ساعدً� ب�سرعة ل يمكن تف�سيرها، طافحًا ومتحم�سًا �إلى �أبعد حد بالبحث عن �لحقيقة �أكثر 

من �أي وقت، مع ت�سميم �أ�سد من �سابقه على �سرورة �إتمام تجربتنا بن�ساط وحما�ض.
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هكذ�، وبناء على ن�سيحته، �أحدثنا في �لحال، �سقًا عميقًا على طرف �أنف �لجثة، في حين كان 

�لدكتور نف�سه ي�سغط بيديه عليه بعنف، حتى يت�سل ب�سدة بال�سلك �لكهربائي.

ولى، فتحت  كان تاأثيـــر �لكهربـــاء ماديًا ومعنويًا، بالمعنييـــن �لرمزي و�لحرفي. ففي �لمـــرة �لأ

يمائي، وفي  �لجثة عينيها وغمزت ب�ســـرعة كبيرة عدة دقائق كما يفعل �ل�ســـيد بارنز في �لتمثيل �لإ

ت قب�ســـتها في وجه  �لمـــرة �لثانية، عط�ســـت، وفـــي �لثالثة، جل�ســـت على �لحافة، وفـــي �لر�بعة هزَّ

�لدكتور بونونير، وفي �لمرة �لخام�ســـة �لتفتت �إلى �ل�سيدين غليدون وبكنغهام، وخاطبتهما بكلمات 

م�سرية على هذ� �لنحو:

»ل بّد لي من �لقول، يا �ســـادة، �إنني بقدر ما ده�ســـت، بقدر ما جرح ت�سرفكم م�ساعري، �إذ لم 

يكن من �لممكن توقع �ســـيء �أف�سل من ذلك من �لدكتور بونونير، فهو �أحمق �سمين بائ�ض ول يعرف 

�أكثر من ذلك. �أنا �أ�ســـفق عليه و�أ�ســـامحه. �أما �أنت، يا �ســـيد غليدون - و�أنت كذلك يا �سيد �سيلك- 

يا من �ســـافرت و�أقمت في م�ســـر حتى ليخّيل للمـــرء �أنك ولدت هناك، �أنت، �أقـــول، من كنت بيننا 

م، �أنت لطالما من عَدْدُتَك �ل�ســـديق  تتحدث �لم�ســـرية بطالقة، فيما �أظن، مثلما تكتب بلغتك �لأ

�لوفـــي للموميـــاء�ت، فقـــد توقعت، في �لحقيقة، منك �ســـلوكًا �أرقى. ما �لذي يفتر�ـــض �أن �أظنه من 

وقوفـــك بهدوء وروؤيتـــي بهذه �لطريقة غير �لالئقة؟ ما �لذي يجب �أن �أفتر�ســـه من �ســـماحك لتوم 

وديـــك وهاري باإخر�جي من نع�ســـي وتجريدي من مالب�ســـي في هذ� �لطق�ض �لبـــارد جدً�؟ على �أي 

�سل �إلى ما �أريد قوله مبا�سرة( يجب �أن �أنظر �إلى م�ساعدتك وتحري�سك لذلك �ل�سافل  �أ�سا�ض )ولأ

�ل�سغير �لتع�ض �لدكتور بونونير في جّري من �أنفي؟«.

�ســـيكون من �لم�ســـلَّم به، بال �ســـك، حين �ســـماع هذ� �لحديث في هذه �لظروف، �أنه كان علينا 

جميعـــًا �إمـــا �أن نتجـــه نحو �لباب، و�إّمـــا �أن نهوي في نوبة هي�ســـتيرية عنيفة، و�إّما �أن تتملكنا ن�ســـوة 

عارمة.

�أقـــول: كان �لمفتر�ـــض �أن تنتابنـــا �إحدى تلك �لحالت �لثالث. وفـــي �لحقيقة، كان من �لممكن 

�تبـــاع �أي و�حد من هذه �لحتمالت، �أو جميعها، على نحو معقول للغاية. و�أق�ســـم ب�ســـرفي �إنني في 

ّيًا من هذه �لحالت، ولماذ�؟! لكن، ربما ينبغي �لبحث عن �ل�ســـبب  حيرة من معرفة كيف لم نتَّبع �أ

ن عمومًا بو�سفها  �لحقيقي في روح �لع�سر، �لذي يتقدم وفق قاعدة �لمتناق�سات �لتي ُيعترف بها �لآ

حّل كل �ســـيء بطريقة �لمفارقة و�لم�ســـتحيل. �أو ربما، بعد كل ما حدث، كان جو �لمومياء �لطبيعي 

و�لبديهي، على نحو مبالغ به، هو ما عّمق كلماتها عن �لفظاعة �أو �لق�ســـوة. على �أّي حال، يمكن �أن 
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تكـــون هذه هي �لحال، فالحقائق و��ســـحة، ولم ينكر �أي ع�ســـو في مجموعتنـــا �أي خوف، �أو بد� �أنه 

ي�سك بحدوث �أي �سيء على نحو خاطئ على وجه �لخ�سو�ض. 

يت جانبـــًا بعيدً� عن  مـــن ناحيتي، كنـــت مقتنعًا باأن كل �ســـيء على ما يـــر�م، و�كتفيت باأن تنحَّ

متناول قب�سة �لمومياء �لم�سرية. �أما �لدكتور بونونير فاأدخل يديه عميقًا في جيَبي �سرو�له �لو��سع، 

ونظر بحدة �إلى �لمومياء، وقد بات وجهه �ســـديد �لحمر�ر. م�ّســـد �ل�سيد غليدون لحيته، ورفع ياقة 

قمي�سه. �أما �ل�سيد بكنغهام فطاأطاأ ر�أ�سه، وو�سع �إبهام يده �ليمنى في �لز�وية �لي�سرى من فمه.

مة قا�سية ب�سع دقائق، ثم قال باإ�سهاب، وبنبرة �ساخرة:  نظر �إليه �لم�سري بمالمح متجهِّ

»لماذ� ل تتكلم يا �سيد بكنغهام؟ هل �سمعت ما طلبته منك �أو ل؟ �أخرج �إ�سبعك من فمك!«.

حينذ�ك، �أبدى �ل�سيد بكنغهام تحّركًا خفيفًا، فاأخرج �إبهام يده �ليمنى من ز�وية فمه �لي�سرى، 

وب�سيء من �لتغيير، �أدخل �إبهام يده �لي�سرى في �لز�وية �ليمنى من �لفتحة �لمذكورة �آنفًا.

حينما لم يتمكن �لهيكل من �لح�ســـول على �إجابة من �ل�ســـيد بكنغهام، تحول بنزٍق �إلى �ل�ســـيد 

غليدون، وطالب بعبار�ت عامة وبلهجة حا�سمة بتو�سيح ما ق�سدناه جميعًا.

�أجاب �ل�ســـيد غليدون باإ�سهاب �سديد، وباأحرف �سوتية؛ لول عدم وجود �لحروف �لهيروغليفية 

مريكية، لكان من دو�عي �ســـروري �أن �أ�ســـجل هنا كالمه �لممتاز بالكامل، كما قاله  لدى �لمطابع �لأ

�أ�ســـاًل. ويمكن �أن �أغتنم هذه �لمنا�سبة �أي�سًا لمالحظة �أن كّل �لمحادثة �لالحقة �لتي �ساركت فيها 

مر بي وباأع�ساء  �لمومياء، كانت باللغة �لم�سرية �لقديمة من خالل �لو�سيط )بالقدر �لذي يتعلق �لأ

خرين �لذين لم ي�ســـافرو� من قبل(، وبالو�ســـيط، �أق�ســـد �ل�سيدين غليدون وبكنغهام  �لمجموعة �لآ

ّم بطالقة و�متياز ل ي�ســـاهى، لكني لم  �للذين ترجما. كان هوؤلء �ل�ســـادة يتكلمون لغة �لمومياء �لأ

�أتمالك نف�سي من مالحظة �أن �لم�سافرين كانا )ب�سبب �إدخال �سور حديثة تماًما، وبالطبع، جديدة 

حيانًا �إلى ��ســـتخد�م �أ�ســـكال ورموز مخت�سرة بهدف نقل مدلولت 
�أو غير ماألوفة للغريب( يلجاأ�ن �أ

معينة. فال�سيد غليدون، في طور ما، على �سبيل �لمثال،لم يتمكن من جعل �لم�سري يفهم م�سطلح 

»علم �ل�سيا�سة« حتى ر�سم على �لجد�ر بقطعة من �لفحم مخططًا ل�سيٍد �سغير ذي �أنف �أحمر، رّث 

مام،  �لمالب�ـــض، يقـــف على منبر، يدفع رجله �لي�ســـرى �إلى �لخلف، وذر�عه �ليمنـــى ممدودة �إلى �لأ

وقب�ســـته مغلقة، وعيناه متجهتان نحو �ل�ســـماء، وفمه مفتوح بز�وية ت�سعين درجة. تمامًا بالطريقة 

نف�ســـها �لتي ف�ســـل فيها �ل�سيد بكنغهام بنقل فكرة »�ل�سعر �لم�ســـتعار« �لحديثة، حتى ��سفّر وجهه، 

وو�فق على نزع �سعره �لم�ستعار بناء على �قتر�ح �لدكتور بونونير.
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ل �أ�سا�ســـًا، �إلى �سرح �لفو�ئد �لهائلة  �ســـيكون مفهومًا ب�ســـهولة �أن خطاب �ل�سيد غليدون قد تحوَّ

ي �إزعاج قد 
�لمتر�كمـــة للعلم من فتح �لمومياء�ت ونزع �أح�ســـائها، معتذرً� عند هـــذه �لنقطة، من �أ

يكون وقع عليه، على وجه �لخ�ســـو�ض، هو �لمومياء �لمدعوة �ألم�ســـتيكو، و�ختتم بمجرد تلميح )�إذ 

ل يمكن عّده �أكثر من ذلك( �إلى �أن من �لممكن �لم�ســـي قدمًا في �لتحقيق �لمزمع، بعد �ســـرح هذه 

ر �لدكتور بونونير �أدو�ته. مور �ل�سغيرة.وهنا ح�سّ �لأ

خيرة �لتي قّدمها �لمتحدث، يبدو �أن �ألمي�ستيكو كان يمتلك مقد�رً�  فيما يتعلق بالمقترحات �لأ

معينًا من �لفهم، ل �أعلم طبيعته بال�سبط، لكنه عّبر عن ر�ساه عن �لعتذ�ر�ت �لمقدمة، ونزل عن 

�لطاولة م�سافحًا جميع �أفر�د �لمجموعة �لمتحلِّقين حولها.

�ســـر�ر �لتي لحقت بالجثة  حينما و�ســـلت هذه �لمر��ســـم �إلى نهايتها، �ن�ســـغلنا فورً� باإ�سالح �لأ

دنا قدمها، وو�سعنا مقد�ر �إن�ض مربع من �لج�ض  من �لم�ســـرط، �إذ �أخطنا �ل�سق في �سدغها، و�سمَّ

�سود �لال�سق على ر�أ�ض �أنفها. �لأ

ن �أن �لكونت )يبدو �أن هذ� كان لقب �ألمي�ستيكو( يعاني نوبَة رجفان طفيفة، وهذ�  وقد لوحظ �لآ

-بال �سك- ب�سبب �لبرد. وفي �لحال ذهب �لدكتور �إلى خز�نة مالب�سه، وعاد �سريعًا بمعطف �أ�سود 

م�ســـنوع وفق �أف�سل ت�ســـاميم جينينغز، و�ســـرو�ل مربع �لنق�ض ذي لون �أزرق �ســـماوي مع �أحزمة، 

ـــْدَرة عري�ســـة من �لدمق�ض، ومعطف ق�سير �أبي�ض، وعكاز  وقمي�ض قطني مخطط وردي �للون، و�سُ

معقـــوف من �لخيزر�ن، وقبعة مـــن دون حافة، وحذ�ء جلدي مفتوح، وقفـــاز�ت �أطفال بلون �لق�ض، 

ونظار�ت، و�سالفين، وربطة عنق تتدلى كال�ساّلل. وب�سبب �لتباين في �لقيا�ض بين �لكونت و�لدكتور 

)�إذ �لن�سبة �ثنان لو�حد( كانت هناك �سعوبة في مالءمة هذه �لثياب لج�سم �لم�سري؛ ولكن حين 

لب�ض مالب�ســـه. وهكذ�، �أعطاه �ل�ســـيد غليدون ذر�عه وقاده �إلى 
ترتيبها جميعًا �أمكن �لقول �إنه قد �أُ

كر�سي مريح قرب �لنار، في حين رّن �لدكتور �لجر�ض حاًل، وطلب موؤونة من �ل�سيجار و�لنبيذ. 

عر�ب بكثير من �لف�ســـول عـــن �لحقيقة �لالفتة  و�ســـرعان ما حمي �لنقا�ـــض، وبالطبع جرى �لإ

�لمتمثلة باأن �ألمي�ستيكو ماز�ل على قيد �لحياة.

»كان ينبغي �أن �أفكر، �أنه يفتر�ض �أن تكون ميتًا منذ زمن بعيد«، لحظ �ل�ســـيد بكنغهام، فاأجاب 

�لكونت بده�سة كبيرة: 

»لماذ�؟ �أنا عمري ل يزيد �إل قلياًل على �سبعمئة �سنة! لقد عا�ض و�لدي �ألف �سنة، ولم يكن باأي 

حو�ل، في خرف �ل�سيخوخة حينما مات«.  حال من �لأ
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�ســـئلة و�لح�سابات �لتي �ت�سح بو�ساطتها �أن ِقدم �لمومياء قد  �أعقبت هذ� �سل�ســـلة �سريعة من �لأ

�أخطئ في تقديره خطاأ كبيرً�، فقد مرت خم�ســـة �آلف وخم�ســـون عامًا وب�ســـعة �أ�سهر منذ ت�سليمها 

ل�سر�ديب �لموتى في �إليثيا�ض. وهنا ��ستاأنف �ل�سيد بكنغهام كالمه:

»لكـــن مالحظتي لي�ـــض لها عالقة بعمرك في وقت �لدفن )وفي �لحقيقة، �أنا م�ســـتعد للت�ســـليم 

�سفلت،  باأنك مازلت �ســـابًا(، وتوّهمي عائد �إلى مدى �لزمن �لذي يفتر�ض �أنك كنت ملفوفًا فيه بالإ

بناء على ظهورك«.

قال �لكونت: »ملفوفًا بماذ�؟«.

�سفلت«.  �أ�سّر �ل�سيد بكنغهام: »بالإ

»�آه، نعم؛ لدي ت�سور باهت عما تعنيه؛ ويمكن تقديمه �إجابًة، بال �سك، لكن في زمني كنا نادرً� 

حمر«.  ما ن�ستخدم �أي �سيء �آخر غير �لزئبق �لأ

فقـــال �لدكتـــور بونونير: »لكن ما نعجـــز عن فهمه على نحو خا�ض، هو كيـــف حدث �أنك قد مّت 

وُدفنت في م�ســـر منذ خم�ســـة �آلف عام، وها �أنت هنا �ليوم على قيد �لحياة وتبدو بخير على نحو 

يثير �لبهجة«. 

نني �أدرك  فـــرّد �لكونـــت: »لو كنُت ميتًا، كما تقول، لكان �أكثر من محتمـــل �أنني مازلُت كذلك؛ لأ

، ول يمكنكم �أن تنجـــزو� بها ما كان �أمرً� �ســـائعًا بيننا في 
)2(

�أنكـــم مازلتم فـــي طفولة �لكاليفينيـــة

يام �لقديمة، لكن �لحقيقة هي �أنني �ســـقطت �ســـريع �إغماء تخ�سبي، فظّن �أف�سل �أ�سدقائي �أنني  �لأ

�إمـــا ميـــت، و�إّما يفتر�ض �أن �أكون ميتًا؛ وبناء عليه، حنَّطوني على �لفور؛ و�أفتر�ُض �أنك تدرك �لمبد�أ 

�سا�سي في عملية �لتحنيط؟«. �لأ

- »لَم ل؟ عمومًا«.

ن، ولكن من  - »لَم؟ �أرى حالة من �لجهل يرثى لهًا!ح�ســـنًا، ل يمكنني �لدخول في �لتفا�ســـيل �لآ

�ل�ســـروري تو�سيح �أن �لتحنيط )بالمعنى �ل�ســـحيح( في م�سر، كانت توقيفًا �إلى �أجل غير م�سّمى 

و�سع  لجميع �لوظائف �لحيو�نية �لتي تخ�ســـع لهذه �لعملية. و�أنا �أ�ستخدم كلمة »حيو�نية« بمعناها �لأ

�سا�سي في �لتحنيط  ل لي�سمل �لوجود �لمادي باأكثر مما ي�سمل �لمعنوي و�لحيوي. و�أكرر �أن �لمبد�أ �لأ

يقاف �لفوري لجميع �لوظائف �لحيو�نية �لخا�سعة للعملية، و�إبقاءها  كان يت�سمن بالن�سبة �إلينا، �لإ

معطلـــة د�ئمًا. باخت�ســـار، مهمـــا كانت حالة �لفرد في وقـــت �لتحنيط فاإنه يبقى فـــي تلك �لحالة. 

ن«. طُت حيًا، كما ترونني �لآ ن، بما �أنه من ح�سن حظي �أنني �أحمل دم �لجعر�ن، فقد ُحنِّ و�لآ
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�سرخ �لدكتور بونونير: »دم �لجعر�ن!«. 

- »نعم. كان �لجعر�ن دللة على �أن �لعائلة �أر�ستقر�طية �أو ذ�ت �أ�سل رفيع ونادر جدً�. �أن تحمل 

دم �لجعر�ن، يعني بب�ســـاطة �أن تكون �أحد �أفر�د تلك �لعائلة �لتي تكون �لجعر�ن عالمتها �لمميزة. 

و�أنا �أتحدث مجازيًا«.

- »لكن ما عالقة هذ� باأنك على قيد �لحياة؟«.

نـــه في �لعرف �لم�ســـري �لعام ينبغـــي �أن تجّرد �لجثة قبل تحنيطهـــا من �أمعائها  - »لمـــاذ�؟ لأ

ودماغهـــا، لكـــن عرق �لجعر�ن وحده لـــم يتو�فق مع ذلك �لعرف. ولذلك، لو لـــم �أكن جعر�نًا، لكان 

يجب �أن �أكون بال �أمعاء وبال دماغ؛ ومن دون �أي منهما من غير �لمالئم �أن �أعي�ض«.

قال �ل�ســـيد بكنغهام: »�أدرك ذلك«، »و�أفتر�ض �أن جميع �لمومياء�ت �لتي و�سلت �إلى �أيدينا هي 

من عرق �لجعر�ن«.

- »بال �أدنى �سك«.

لهة �لم�سرية«.  فقال �ل�سيد غليدون بتو��سع �سديد: »�عتقدت �أن �لجعر�ن كان �أحد �لآ

ف�سرخت �لمومياء و�نت�سبت و�قفة على قدميها: »�أحد ماذ�؟«.

لهة«. كرر �لم�سافر: »�لآ

قـــال �لكونت وهو يعود �إلى كر�ســـيه: »�أنا منده�ض حقًا، يا �ســـيد غليدون، من �ســـماعك تتحدث 

ر�ض قط باأكثر من �إله و�حد. �لجعر�ن، و�أبو منجل،  �ســـلوب، �إذ لم تعترف �أمة على وجه �لأ بهذ� �لأ

خرين( رموزً�،  وغيرهما كانو� بالن�ســــبة �إلينا )مثلما كانت مخلوقات �سبيهة بالن�سبة �إلى �لآ

جّل من �أن ُيعبد مبا�سرة«. �أو و�سائط، قّدمنا من خاللها �لعبادة للخالق �لأ

هنـــا خّيمت مّدة من �ل�ســـمت. و�أخيرً� جّدد �لدكتـــور بونونير �لحديث قائـــاًل: »�إذن، بناًء على 

ما �أو�ســـحته، لي�ض بعيد �لحتمال �أن توجد بيـــن �لمقابر قرب نهر �لنيل مومياء�ت �أخرى من قبيلة 

�لجعر�ن في حالة حية؟«. 

فاأجـــاب �لكونت: »ل �ســـك فـــي ذلك، فكل �لجعـــر�ن �لمحنَّطين عن طريق �لخطـــاأ وهم �أحياء، 

ن. حتى بع�ض �أولئك �لذين ُحّنطو� عن ق�ســـد، ربما تجاهلهم َمْن حنَّطوهم، وما  ماز�لـــو� �أحياء �لآ

ز�لو� في �لقبر«.

فقلُت: »هل تتكرم وتو�سح ما قلته، ما �لذي تعنيه بقولك »حّنطو� عن ق�سد«؟«.
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ولى �لتي  ن تلـــك كانت �لمرة �لأ �أجابـــت �لمومياء بعـــد �أن عاينتني بتروٍّ بعينيها �لزجاجيتين، لأ

غامرت فيها بمخاطبتها ب�سوؤ�ل مبا�سر:

ن�سان �لعادية في زمني نحو ثمانمئة عام. لم يمت �سوى قليل من  »بكل �سرور. كانت مدة حياة �لإ

�لرجال قبل �ســـن �ل�ســـتمئة عام، �إل بفعل حادث ��ستثنائي ما؛ قلة عا�سو� �أكثر من عقد من �لقرون؛ 

جل �لطبيعي. وبعد �كت�ســـاف مبد�أ �لتحنيط، كما قد و�ســـفته لك،  ولكـــن كانت ثمانية قرون ُتَعدُّ �لأ

خطر ببال فال�سفتنا �أن ف�سوًل م�سكورً� قد يكون مر�سيًا عنه، وفي �لوقت نف�سه، تطورت �هتمامات 

جل �لطبيعي على دفعات. و�لحقيقة، فـــي حالة �لتاريخ، �أثبتت �لتجربة  �لعلـــم كثيـــرً�، بعي�ض هذ� �لأ

�أن �ســـيئًا من هذ� �لقبيل ل غنى عنه. فالموؤرخ، على �ســـبيل �لمثال، بعد بلوغه خم�ســـمئة عام،كان 

طيه في ذلك �لوقت،  يبـــذل جهـــدً� كبيرً� ليكتب كتابًا، ومن ثـــم ُيحنَّط بعناية؛ تاركًا تعليمـــات لمحنِّ

باأنه يجب عليهم �إعادة �إحيائه بعد مرور مّدة معينة من �لزمن، ولنقل خم�ســـمئة �أو �ســـتمئة �ســـنة، 

وحين ��ســـتئناف �لحياة بعد �نق�ســـاء تلك �لمدة، �سوف يجد د�ئمًا �أن عمله �لعظيم قد تحول كيفما 

دبي للتخمينات �لمت�ساربة  �تفق �إلى نوع من �لمذكرة �لع�ســـو�ئية؛ �أي كاأن نقول، نوع من �لم�سرح �لأ

لغاز و�لنز�عات �ل�سخ�سية لقطعان كاملة من �لمعلقين �ل�ساخطين. وهذه �لتخمينات وغيرها،  و�لأ

�لتي مّرت تحت ��ســـم حو��ٍض، �أو ت�سحيحات، ُعثر عليها وقد �أحاطت بالن�ض وحّرفته وطغت عليه، 

�ســـلي �أن ي�سير حاماًل فانو�سه حتى يكت�سف كتابه �لخا�ض. وحين يكت�سفه،  حتى بات على �لكاتب �لأ

مر ي�ســـتحق عناء �لبحـــث. وبعد �إعادة كتابته بكامله، كان ُيعـــّد و�جبًا ملزمًا على �لموؤرخ  ما كان �لأ

�أن يكر�ض نف�ســـه فورً� للعمل على ت�ســـحيح تقاليد �ليوم �لمتعلقة بالمرحلة �لزمنية �لتي عا�ض فيها 

ن هذه �لعملية من �إعادة �لكتابة و�لتقييم  �سل، وذلك بناء على خبرته ومعرفته �ل�سخ�سية. و�لآ بالأ

�ل�سخ�ســـي، �لتـــي يتابعها خبر�ء مخت�ســـون من وقـــت �إلى �آخـــر، كان لها تاأثير بمنـــع تاريخنا من 

�لنحطاط �إلى خر�فة تامة«.

قـــال �لدكتـــور بونونير عند هذه �لنقطة، و��ســـعًا يده بلطف على ذر�ع �لم�ســـري: »�أ�ســـتميحك 

عذرً�، يا �سيدي، هل لي �أن �أقاطعك لحظة و�حدة؟«.

�أجاب �لكونت متوقفًا عن �لكالم: »بكل تاأكيد، يا �سيدي«.

قال �لدكتور: »�أردت �أن �أ�ساألك �سوؤ�ًل فح�سب، لقد �أ�سرت �إلى �لت�سحيحات �ل�سخ�سية �لتي يقوم 

بها �لموؤرخ للتقاليد �لتي تخ�ض مرحلته �لزمنية. �أتو�ســـل �إليك، يا �ســـيدي، ما هي، في �لمتو�ســـط، 

ن�سبة تلك �لمعتقد�ت �لتي تبّين �أنها �سحيحة؟«.
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- »�لمعتقد�ت، كما ت�ســـميها عن حق، يا �ســـيدي، كان ُيكت�سف عمومًا �أنها بال�سبط تتما�سى مع 

ي �إنه لم يوجد في �أي منها مثقال 
�لحقائق �لم�ســـجلة في �لتو�ريخ �لتي لم تعد كتابتها هي نف�ســـها؛ �أ

ذرة معروف باأنه لي�ض خطاأ كليًا وجوهريًا، تحت �أي ظرف كان«. 

قل قد  �أ�ســـتاأنف �لدكتور كالمه:» ولكن بما �أنه من �لو��ســـح تمامًا �أن خم�ســـة �آلف عام على �لأ

�نق�ســـت منذ دفنك، فاأنا �أفتر�ض بديهيًا �أن تو�ريخك في تلك �لمدة، �إن لم تكن تقاليدك و��ســـحة 

بما يكفي حول ذلك �لمو�ســـوع �لذي هو محط �هتمام عام، �أي �لخلق، �لذي جرى قبل نحو ع�ســـرة 

قرون فح�سب من ذلك، وهو ما �أفتر�ض �أنك تعرفه«.

قال �لكونت �ألمي�ستيكو: »يا �سيدي!«.

جنبي يفهمها �إل بعد كثير من �ل�ســـرح   كـــرر �لدكتـــور مالحظاته، ولكنه لم يتمّكـــن من جعل �لأ

فكار �لتي �أ�ســـرت �إليهـــا جديدة تمامًا  خيـــر بتردد: »�أعترف �أن �لأ �ســـافي. و�أخيـــرً�، قال هذ� �لأ �لإ

بالن�ســـبة �إلي. ففي �أيامي لم �أعرف قط �أي �ســـخ�ض ي�ســـمر خياًل فريدً� �إلى حّد عدِّ �أن �لكون )�أو 

هـــذ� �لعالـــم �إذ� كان لك �أن ت�ســـميه هكـــذ�( كانت له بد�ية علـــى �لإطالق. �أتذكـــر ذ�ت مرة -مرة 

و�حدة فح�ســــب- �أنني �سمعت �سيئًا ما، �ألمح �إليه من بعيد �سخ�ٌض كثير �لتكهنات حول �أ�سل �لجن�ض 

حمر(، �لتي ت�ستفيد منها �أنت. غير  �لب�سري؛ وهذ� �ل�سخ�ض ��ستعمل كلمة �آدم نف�سها )�أو �لتر�ب �لأ

نبات �لتلقائي من �لتربة �لخ�سبة )تمامًا مثلما تن�ساأ �آلف  �أنه ��ستعملها بمعنى �سامل، �إ�سارًة �إلى �لإ

نبات �لتلقائي، �أقول، من خم�ض جماعات كبيرة من �لب�سر، تنبثق  نو�ع �لدنيا من �لمخلوقات(؛ �لإ �لأ

ر�سية«. في وقت و�حد، وتظهر �إلى �لوجود في خم�سة �أق�سام متمايزة و�سبه مت�ساوية من �لكرة �لأ

وهنا، هّز �أفر�د �لمجموعة، عمومًا �أكتافهم، وم�ّض و�حٌد �أو �ثنان منا جباههم بتاأثر كبير للغاية. 

ث �ل�سيد بكنغهام، �لذي نظر �أوًل نظرًة �سريعًة �إلى موؤخرة ر�أ�ض �ألمي�ستيكو ثم �إلى جبينه،  ثم تحدَّ

ن�ســـان �لطويلـــة في زمنك، �إ�ســـافة �إلى ما كان يحدث �أحيانًا من عي�ســـها  قائـــاًل: »�إن مدة حياة �لإ

على دفعات، كما �ســـرحَت تّوً�، ل بد من �أنه كانت لها، في �لو�قع، نزعة قوية للتطور �لعام ومر�كمة 

ته للم�سريين �لقد�مى في جميع دقائق  �لمعرفة. لذلك، �أفتر�ض �أننا نعزو �لنحطاط �لملحوظ برمَّ

مريكيين، �إلى �ل�سالبة �لفائقة  �لعلوم، وذلك حين مقارنتهم بالمعا�ســـرين، ول�ســـيما باليانكيز �لأ

للجمجمة �لم�سرية«. 

فاأجاب �لكونت بدماثة كبيرة: »�أعترف مرة �أخرى �أنني، على نحو ما، ل �أفهمك؛ �أرجوك قل لي 

�إلى �أي دقائق علوم ت�سير؟«.
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هنا �سرحت مجموعتنا باأكملها وباأ�سو�ت متد�خلة، وبكثير من �لتف�سيل، �لفر�سيات عن معرفة 

�لنف�ض وملكاتها بناء على �سكل �لجمجمة وعجائب �لجاذبية �لحيو�نية.

 بعـــد �أن ��ســـتمع �لكونت �إلينا حتى �لنهاية، تابع كالمه لي�ســـرد بع�ض �لنـــو�در �لتي عّدها دلياًل 

ث عنها فر�نز جوزيف غال، ويوهان �سبورزهام كانت قد �زدهرت  ولية �لتي تحدَّ على �أن �لنماذج �لأ

وتال�ســـت في م�ســـر منذ زمن طويل جدً� حتى �إنها كادت ُتن�سى، و�إنَّ مناور�ت فر�نز �أنطون مي�سمر 

حبار طيبة �لذين �بتدعو�  يجابية لأ كانت، في �لحقيقة، حياًل و�ســـيعة �إذ� ما قورنت بالمعجز�ت �لإ

خرى �ل�سبيهة. �سياء �لأ �لقمل وكثيرً� من �لأ

وهنا �ســـاألُت �لكونت عّما �إذ� كان �أنا�ســـه قادرين على ح�ساب ك�ســـوفات �ل�سم�ض، فابت�سم ب�سيء 

من �لزدر�ء، وقال �إنهم كانو� قادرين.

�أزعجني هذ� قلياًل، ولكني بد�أت بطرح �أ�ســـئلة �أخرى تتعلق بمعرفته �لفلكية، حينما هم�ض �أحد 

ن، في �أذني، �أنه للح�ســـول على معلومات حول هذ�  �أفـــر�د �لمجموعـــة، �لذي لم يفتح فمه حتـــى �لآ

ّيًا يكن بطليمو�ض(، �إ�سافة �إلى �إحدى �أطروحات  ف�سل �أن �أ�ستاأن�ض ببطليمو�ض )�أ �لمو�ســـوع، من �لأ

بلوتارخ عن �لناحية �لظاهرية.

ثم �ســـاألُت �لمومياء عن �لبلور�ت �لحارقة و�لعد�ســـات، وعن �ســـناعة �لزجاج عمومًا؛ لكني لم 

�أ�ســـع نهاية ل�ستف�ســـار�تي �إلى �أن لم�سني ع�ســـو �لمجموعة �ل�ســـامت بهدوء من مرفقي ورجاني، 

جابة، �إذ� كنا نحن  بحق �هلل، �أن �ألقي نظرة على ديودور �ل�سقلي. �أما �لكونت ف�ساألني، باأ�سلوب �لإ

حجار �لكريمة باأ�سلوب �لم�سريين، وفي حين كنت  ننا من ق�ض �لأ �لمعا�سرين نمتلك مجهر�ٍت تمكِّ

�أفكـــر كيـــف يجب علي �أن �أجيب عن هذ� �ل�ســـوؤ�ل، تدّخل �لدكتور بونونير �لمتو��ســـع بطريقة ر�ئعة 

للغاية، و�ســـرخ ب�ســـدة مثيرً� �سخط �لم�ســـافرين كليهما �للذين قر�ساه ب�ســـدة عبثًا: »�نظر �إلى فن 

عمارتنـــا!« �نظر �إلى نافورة باولينـــغ غرين في نيويورك! و�إذ� عددَت هذ� تاأمـــاًل ز�ئدً� عن �للزوم، 

فانظر لحظًة �إلى مبنى �لكابيتول في و��سنطن �لعا�سمة!«. 

��ســـتمر رجل �لطب �ل�سغير �لطيب ب�سرح �سديد �لدقة لن�َسب �لمبنى �لذي �أ�سار �إليه، مو�سحًا 

�أن �لرو�ق وحده مزّين بما ل يقل عن �أربعة وع�سرين عمودً�، بقطر خم�سة �أقد�م، و�لبعد بين �لعمود 

خر ع�سرة �أقد�م. و�لآ

بنية  ي من �لأ بعـــاد �لدقيقة لأ نه ل يتذكر، في تلك �للحظة تمامًا، �لأ قـــال �لكونت �إنه يتاأ�ســـف لأ

�لرئي�سية لمدينة �أزناك �لتي و�سعت �أ�سا�ساتها في ليل �لزمن، لكن �آثارها كانت ل تز�ل قائمة وقت 
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روقة( ذلك  دفنه في �سهل و��سع من �لرمل �إلى �لغرب من طيبة. غير �أنه تذّكر )وهو يتحدث عن �لأ

�لرو�ق �لمتَّ�ســـل بق�سر �أدنى �ســـاأنًا ليكّون ما ي�سبه �ل�ســـاحية �لتي تدعى �لكرنك، وتتاألف من مئة 

خر خم�ســـة وع�ســـرون  و�أربعة و�أربعين عمودً�، بمحيط �ســـبعة وثالثين قدمًا، و�لبعد بين �لعمود و�لآ

قدمـــًا. وكان �لو�ســـول �إلـــى هذ� �لرو�ق مـــن �لنيل عبر طريق يبلـــغ طوله ميلين، موؤّلـــف من تماثيل 

بي �لهول، وُن�ســـب وم�ســـاّلت يبلغ �رتفاعها ع�ســـرين و�ســـتين ومئة قدم. و�لق�سر نف�سه )بقدر ما  لأ

يتذكـــر( كان في �تجاه و�حـــد، وبطول ميلين، وربما كان �إجمالي محيطها نحو �ســـبعة �أميال. كانت 

جدر�نه مزينة بكثافة بالر�ســـوم من �لد�خل و�لخارج و�لرموز �لهيروغليفية. لم يّدِع تاأكيد �أنه كان 

مـــن �لممكـــن بناء حتى خم�ســـين �أو �ســـتين مبنى )كابيتول(، مـــن تلك �لتي تحدث عنهـــا �لدكتور، 

�ســـكال من �أن مئتيـــن �أو ثالثمئة منها  د�خـــل تلك �لجدر�ن، لكنه لم يكن متاأكدً�، باأي �ســـكل من �لأ

لي�ض من �لممكن �أن تكون قد ُح�ســـرت �سمنها ب�ســـيء من �لعناء، و�أن ذلك �لق�سر في �لكرنك كان 

-في نهاية �لمطاف- مبنى �ســـغيرً� متو��ســـعًا. وعلى �أي حال، فهو )�أي �لكونت( لم ي�ســـتطع رف�ض 

جبر 
�لعتـــر�ف باإخال�ض، ببر�عة نافورة باولينغ غرين وروعتها وتمّيزها، كما و�ســـفها �لدكتور. و�أُ

على �لعتر�ف باأن �أحدً� لم ير مثلها في م�سر �أو في �أي مكان �آخر.

هنـــا �ســـاألُت �لكونـــت ماذ� لديـــه ليقوله عـــن �ســـككنا �لحديدية. فاأجـــاب: »ل�ســـيء، على وجه 

�لخ�ســـو�ض«. م�سيفًا �إنها �ســـيقة نوعًا ما، وت�سورها بائ�ض �إلى حد ما، ومجموعة معًا بطريقة غير 

دة بالحديد،  متقنة. وبالطبع، ل تمكن مقارنتها مع �لج�ســـور �لو��سعة و�لم�ستوية و�لمبا�سرة و�لمخدَّ

�لتي كان �لم�سريون ينقلون عليها معابد كاملة وم�سالت �سلبة بارتفاع مئة وخم�سين قدمًا.

تحدثـــُت عـــن قدر�تنا �لميكانيكية �لهائلة. فو�فق على �أننا عرفنا �ســـيئًا فـــي تلك �لناحية، لكنه 

عمدة علـــى �لعتبات �لعليا  ت�ســـاءل كيـــف كان ينبغي علـــي �أن �أذهب �إلى �لعمل فـــي تركيب تيجان �لأ

بو�ب حتى في ق�سر �سغير مثل ق�سر �لكرنك؟ لالأ

بار �لرتو�زية، ولكنه  تظاهرت بعدم �ســـماع هذ� �ل�ســـوؤ�ل، و�ساألت �إن كانت لديه �أي فكرة عن �لآ

بب�ســـاطة رفـــع حاجبيه؛ فـــي حين وّجه �ل�ســـيد غليدون �إلي زورًة �ســـديدة، وقال ب�ســـوت منخف�ض: 

»�إن �لمهند�ســـين �لموظفين للحفر، بحثًا عن �لمياه في �لو�حة �لكبرى، قد �كت�ســـفو� بئرً� �رتو�زية 

موؤخرً�«.

جنبي رفع �أنفه، و�ساألني �إذ� كان فولذنا ي�ستطيع �أن ينّفذ  حينذ�ك، �أ�سرُت �إلى فولذنا، لكن �لأ

بة من �لنحا�ض.  تها باأدو�ت مدبَّ �أعمال �لنق�ض �لحادة �لتي ترى على �لم�ساّلت، �لتي �سنعت برمَّ
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�أربكنا هذ� جميعًا جدً� حتى �إننا فّكرنا باأنه من �لم�ستح�سن �أن نغّير �لهجوم �إلى �لميتافيزيقيا، 

فطلبنا ن�ســـخة من كتاب عنو�نه »�لمزولة«، وقر�أنا منه ف�ســـاًل �أو ف�ســـلين حول �ســـيء لي�ض و��سحًا 

جدً�، لكن �أهالي بو�سطن ي�سّمونه: حركة �لتقدم �لعظيمة.

لم يقل �لكونت �سوى: �إن حركات �لتطور �لعظيمة كانت �أ�سياء �سائعة �إلى �أبعد حد في �أيامه، �أما 

وقات، م�سدر �إزعاج كبير، لكنه لم يكن تقدمًا قط. فيما يتعلق بالتقدم، فقد كان في وقت من �لأ

بعد ذلك تحدثنا عن جمال �لديمقر�طية و�أهميتها �لعظيمين، وو�جهنا �سعوبة كبيرة في �إبهار 

�لكونـــت حتى ي�ســـعر كما ينبغي بالمز�يا �لتي كنا نتمتع بهـــا نتيجة �لعي�ض في ظل حق �لقتر�ع �لحر 

وحيث ل يوجد ملك.

��ستمع باهتمام ملحوظ، وفي �لو�قع بد� غير م�ستمتع. وحينما �نتهينا، قال �إن �سيئًا م�سابهًا قد 

حدث منذ زمن طويل. وذلك حين قرر ثالثة ع�ســـر �إقليمًا م�ســـريًا جميعًا وفي وقت و�حد �أن تكون 

قاليم حكمائها، و�أعّدو� �أبدع د�ســـتور يمكن  حرًة، لتقدم مثاًل ر�ئعًا لبقية للب�ســـرية. جمعت تلك �لأ

ت�ســـوره. وقد نجحو� جيـــدً� على نحو لفت للنظر مّدًة من �لزمن؛ وحدهـــا عادتهم بالتفاخر كانت 

مر �نتهى بتوحيد �لوليات �لثالثة ع�سر مع نحو خم�ض ع�سرة �أو ع�سرين ولية �أخرى  مذهلة. لكن �لأ

ر�ض.  في �أكره و�أبغ�ض ��ستبد�د �ُسمع به قط على وجه �لأ

�ساألُت عن ��سم �لطاغية �لذي �غت�سب �لعر�ض.

وبقدر ما ��ستطاع �لكونت �لتذكر، كان ��سمه موب. 

فت لجهل �لم�سري بالبخار. �سَّ
غير عارف ماذ� �أقول بهذ� �لخ�سو�ض، رفعت �سوتي، وتاأ

نظر �لكونت �إلّي بده�سة كبيرة، لكنه لم يجب. غير �أن �ل�سّيد �ل�سامت دفعني بمرفقيه دفعة عنيفة 

بين �أ�ســــالعي، و�أخبرني �أني ك�ســــفت نف�سي بما يكفي هذه �لمرة، و�ساألني �إن كنت حقًا �أحمق �إلى درجة 

ل �أعرف معها �أن �لمحرك �لبخاري �لحديث م�ستمد من �ختر�ع هيرو عن طريق �سالومون دكاو�ض.

ن في خطر و�سيك من �أن ُندحر؛ لكن لح�سن �لحظ، فاإن �لدكتور بونونير، �لذي ��ستجمع  بتنا �لآ

نقاذنا، وت�ساءل عّما �إذ� كان من �ساأن �سعب م�سر �أن يزعم جديًا باأنه يناف�ض �لمعا�سرين  قو�ه، عاد لإ

في جميع �لجو�نب �لمهمة من �للبا�ض.

�سفل في �أحزمة �سرو�له، ثم �أم�سك بطرف �أحد ذيول  ق �لكونت باتجاه �لأ وحين ذكر ذلك، حدَّ

معطفه، ورفعه �أمام عينيه ب�سع دقائق. وحينما تركه ي�سقط �أخيرً�، �نفتح فمه تدريجيًا على �ت�ساعه 

من �أذن �إلى �أذن؛ لكني ل �أتذكر �إن قال �أي �سيء من قبيل �لرد على ذلك.
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عندئـــذ ��ســـتعدنا معنوياتنا، و�قترب �لدكتور من �لمومياء بجـــالل عظيم، وتمّنى عليه �أن يقول 

قر��ض �لطبية  ب�ســـر�حة، وب�ســـرف �ل�ســـيد �لنبيل، �إذ� كان �لم�ســـريون قد فهمو�، في �أي ع�سر �لأ

لـ»بونونير« �أو حبوب بر�ندريث.

�نتظرنا �لجو�ب بتلهُّف عميق، ولكن عبثًا. لم يكن هناك جو�ب. �حمّر وجه �لم�ســـري، و�أحنى 

ر�أ�سه. لم يكن �لن�سر �أبدً� �أكمل من ذلك؛ ولم يتلقَّ �أحد قط �لهزيمة بمثل تلك �لمر�رة. في �لو�قع، 

لم �أ�ستطع تحّمل م�سهد كمد �لمومياء �لم�سكينة. تناولت قبعتي، و�نحنيت له بوقار، و�ن�سرفت.

حين و�ســـولي �إلى �لمنزل �كت�سفت �أن �ل�ساعة قد تجاوزت �لر�بعة، فذهبت �إلى �لنوم مبا�سرة. 

ن �لعا�ســـرة �ســـباحًا، و�أنا م�ســـتيقظ منذ �ل�ســـابعة، �أكتب هـــذه �لمذكـــر�ت لمنفعة عائلتي  �إنهـــا �لآ

ن. ذلك �أن زوجتي �مر�أة �سليطة نّقاقة. و�أنا،  ولى بينهما فلن �أر�ها بعد �لآ و�لب�ســـرية جمعاء. �أما �لأ

في �لحقيقة، �ســـئمت من هذه �لحياة بكل معنى �لكلمة، ومن �لقرن �لتا�سع ع�سر عمومًا.و�أنا مقتنع 

باأن كل �سيء ي�سير على نحو خاطئ. و�إ�سافة �إلى ذلك، فاأنا مت�سوق لمعرفة من �سيكون �لرئي�ض في 

عـــام )2045م(. لذلـــك، ما �إن �أحلق، و�أتناول فنجانًا من �لقهوة، حتـــى �أتوجه �إلى �لدكتور بونونير 

و�أح�سل على تحنيط مدة مئتي عام.

الهوام�ش

مريكي )اإدغار اآلن ب������و( في )19كانون الثاني من عام 1809م، وتوفي في  )1(- اإدغ������ار اآلن بو: ولد الكاتب الأ

أدبه اإلى تيار الرومان�سية  ر. ينتم������ي ا ، و�ساعر، ومحرِّ ول من ع������ام 1849م(، وهو ناقد، وقا�سٌّ 7 ت�سري������ن الأ

أنواع اأدب الخيال العلمي ي�سّمى  �سرار، ويعدُّ عموماً موؤ�س�ساً لنوع من ا ذات الحكايات المروعة المملوءة بالأ

)خيال التحري(. 

عا�س ظروفاً مادية قا�سية محاولً اأن يك�سب لقمة عي�سه من خالل الكتابة. 

حمر، واأنت من فعله������ا، وجريمتا �سارع مورغ(  �سود، وقن������اع الموت الأ أبرزها: )القط الأ ل������ه مجموع������ة موؤلفات ا

وق�س�س اأخرى.

ن�سان مر�سوم قبل ولدته.  )2(- الكالفينية: المذهب القائل اإن َقَدَر الإ

❁    ❁    ❁

❁    ❁    ❁
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المكتبات في الح�صارات القديمة

هل ي�صلح الخطاب ال�صردي المبا�صر؟

حول اأدب الرحالت العربية الحديثة 

وفيق �صليطين في قلق الوجود

العمـارة الم�صرقيـة ال�صاميـة

لم لوركا: �صاعر الآ

ة موطن عاِلم الفلك: البّتــــــاني قَّ الرَّ

رمزية الليل والم�صباح في ق�صيدة األك�صندر بلوك

كواكب اأ�صبه بالنجوم

ماري عجمي عبقرية �صامية من�صية

»مقتل القائد« لهاروكي موراكامي

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

د. عيد مرعي

يد جواد الطالل موؤ

د. محمد من�صور الهدوي

ديب علي ح�صن

هـادف اأبو تغلـب ال�صـالم

الزبير مهداد

ظهير خ�صر ال�صعراني

د. منذر مال كاظم

د. علي ح�صن مو�صى

يمان النايف اإ

ترجمة: لينا �صدود

اآفـاق املعـرفـة
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ن�سان بو�ساطت���ه من حفظ مختلف  ن الإ ُيع���دُّ اإن�س���اء المكتبات اإنج���ازًا ح�ساريًا رائع���ًا تمكَّ

جيال الالحقة عبر الزمان والمكان.  �سنوف المعرفة ونقلها اإلى الأ

ُتعّرف المكتبات باأنها المكان الذي ُتجمع فيه الكتب وم�سادر المعلومات المختلفة التي 

يمكن للقّراء فيها قراءتها اأو درا�ستها اأو الطالع عليها. 

اإن كلم���ة »مكتب���ة« في العربية م�ستقة من »َكَتَب«، وهي المكان الذي ُتجمع فيه الُكتب. اأما 

نكليزية فهي ماأخوذة من كلمة liber الالتينية التي تعني: كتابًا.  كلمة library الإ

لمانية والرو�سية  يطالية والأ وكلمة )Bibliothek Bibliotheca( في اللغات الفرن�سية والإ

غريقية Biblion: كتاب، اإ�سماَمة كتاب،  وغيرها، التي تعني: مكتب������ة، م�ستقة من الكلمة الإ

أي�ساً م������ن كلمة Byblos، وهو ال�سم  والجم������ع منه������ا Biblia: ُكتب. وكلمة Biblion ماأخوذة ا

غريق على مدينة ُجبيل الفينيقية الت������ي اأ�سبحت منذ القرن ال�ساد�س قبل  ال������ذي اأطلقه الإ

آنذاك في  الميالد المركز الرئي�س لتجارة البردي الم�سرية Papyrus مادة الكتابة الرئي�سة ا

 Biblion غريقية غريق. وهذه الكلمة الإ م�سر وما جاورها، ول�سيما لت�سديرها اإلى بالد الإ

وروبية الحديثة  ه������ي اأ�سل كلمة Bible: الت������وراة، وPaper وPapier: ورق، في اللغ������ات الأ

المختلفة. 

د. عيد مرعي

اآفاق المعرفة

املكتبات يف احل�ضارات القدمية
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أنواعها،  �سا�سية للمكتبة هي جمع المعلومات وترتيبها وحفظها على اختالف ا اإن المهمة الأ

�سا�سي بين  وتمكي������ن الُقّراء من الط������الع عليها وال�ستفادة منها 0 وتعّد المكتب������ات الرابط الأ

الما�سي والحا�سر والم�ستقبل. 

اإن ظه������ور المكتبات في التاريخ مرتبط بظهور الكلمة المكتوب������ة، اأي باختراع الكتابة في 

لف الثالث قبل الميالد في بالد �سومر في جنوبي العراق، حيث  لف الرابع وبداية الأ اأواخر الأ

اخت������رع ال�سومريون الكتاب������ة الم�سمارية. واخترع الم�سريون القدم������اء بعد ذلك بمدة ق�سيرة 

الكتابة الهيروغليفية )النق�س المقد�س(. 

ن�سان بجمع المواد المكتوب������ة وحفظها في اأماكن خا�سة داخل  أ الإ ومنذ ذل������ك التاريخ بدا

أو الق�سور الملكية، وهم������ا الموؤ�س�ستان الوحيدتان اللتان كانت������ا ت�ستخدمان الكتابة  المعاب������د ا

غرا�سهما المختلفة. وهكذا فاإن ظهور المكتبات وتطورها وازدهارها كان مرتبطاً  والكّت������اب لأ

أدرك������وا اأهمية حفظ الوثائ������ق ال�سرورية للحكم  بدع������م القادة ال�سيا�سيي������ن والدينيين الذين ا

دارة والدي������ن ولحياة النا�س، من مثل الوثائق الديني������ة وال�سيا�سية والقت�سادية  وال�سيا�س������ة والإ

ر�سيفات( والمكتبات،  دارية وغيرها. ولم يكن هناك فرق بين المحفوظات )الأ والقانوني������ة والإ

أنواعها.  فكالهما يحفظ المعلومات المكتوبة على اختالف ا

ويمكن القول اإن اأقدم المكتبات التي عرفتها الب�سرية ظهرت في جنوبي بالد الرافدين على 

ل������ف الثالث قبل الميالد. ففي مدينة  أي������دي ال�سومريين الذين اأقاموا ح�سارة مزدهرة خالل الأ ا

نيب������ور Nippur )الموقع الحال������ي يدعى نُّفر على بُعد 150 كم جن������وب �سرقي بغداد(، العا�سمة 

مريكي������ة برئا�سة كل من  الثقافي������ة والدينية لبالد �سوم������ر، ك�سفت بعثة من جامع������ة بن�سلفانيا الأ

هلبري�ست Hilprecht وبيتيرز Peters وهاين�س Haines في المدة ما بين عاَمي )1888-1900م( 

أ�ساطير وترانيم دينية واأمثال( في الق�سم ال�سرقي  أدبية )ا عن خم�سين األف لوح طيني ذي طبيعة ا

، ح�سب �سهادة حفريات جامعة  ل������واح«، وقد �سمَّ أُطلق عليها ا�سم »تل الأ م������ن المدينة في منطقة ا

�سيكاغو التي بداأت في عام )1948(، لي�س مكتبة معبد م�ستقلة، كما افتر�س هلبري�ست، بل الحي 

لواح الطينية المختلفة. ال�سكني للكّتاب الكهنة الذين احتفظوا في بيوتهم بمجموعات من الأ

لواح مو�سوعة على قواعد طينية منخف�سة ارتفاعها نحو )50 �سم(، وعر�سها )35 �سم(،  كانت الأ

ر�سية يقود اإلى العتقاد بوجود  وذل������ك على امتداد الجدران. واإن وج������ود رماد خ�سبي على الأ

.
)1(

لواح الطينية مرتَّبة عليها رفوف خ�سبية كانت الأ
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قم المكت�سفة مّي������ز �سموئيل ن������وح كريم������ر S.N. Kramer، المخت�س باللغة  م������ن بي������ن الرُّ

أ�سماء اثنين و�ستين لوحاً في  ال�سومرية، ُرقيماً يعود اإلى نحو )2000 ق.م( نُق�ست على وجهيه ا

ألواح الحكمة،  خي������رة منها اإلى مجموعة ا لواح الثالث ع�سرة الأ مو�سوع������ات مختلفة، تنتمي الأ

قم الموجودة في مكتبة نيبور. ويبدو اأن  قيم ما هو اإّل فهر�س لبع�س الرُّ وم������ن ث������م فاإن هذا الرُّ

.
)2(

قم في هذه المكتبة كانت تُرتَّب وتُو�سع في اأماكن خا�سة ح�سب مو�سوعاتها الرُّ

ثرية التي جرت في موقعي ماري واإيبال في �سورية وجود مكتبات  واأظه������رت الحفريات الأ

ر�سيفات الملكي������ة المكت�سفة في هاتين المدينتين العريقتين. ففي ماري  �سخم������ة تتمثل في الأ

ثرية الفرن�سية  )الموقع الحالي تل الحريري على الفرات بالقرب من البوكمال( ك�سفت البعثة الأ

أندريه بارو Andre Parrot التي بداأت بالتنقيب في عام )1933(، عن خم�سة وع�سرين  برئا�سة ا

ول من القرن الثامن ع�سر قبل الميالد، وتمثل  األف لوح م�سماري، يعود معظمها اإلى الن�سف الأ

ن�سو�س������اً اقت�سادية واإدارية ودينية ومرا�سالت وغيرها، ُعثر عليها مرتَّبة في حجرات متعددة 

.
)3(

في ق�سر ماري الملكي ال�سهير )ول�سيما في الحجرتين 108 و115(

لواح  وف������ي اإيبال )تل مرديخ بالقرب من بلدة �سراقب في محافظ������ة اإدلب( ُعثر على الأ

مت الرفوف الخ�سبية التي كانت تحملها. وكان الم�سوؤول  ر�������س بعد اأن تحطَّ مبعثرًة على الأ

ل الو�سول اإليها ب�سرعة  ألواح مكتبته وت�سنيفها ت�سنيفاًجيداً ي�سهِّ عن المكتبة مكلَّفاً بترتيب ا

حين الحاجة. 

فق������د كان يكتب على اأحد طرَفي الل������وح عنوان الن�س ب�سكل مخت�سر، بحيث يمكن قراءته 

ب�سهولة، دون اأن تكون هناك حاجة اإلى تحريك اللوح من مكانه. وبناًء عليه يمكن للم�سوؤول اأن 

لواح تُرتب  يجد اللوح المطلوب بنظرة �سريعة. وحينما ل يتوافر الخ�سب غالي الثمن كانت الأ

أو تُحفظ في جراٍر  عل������ى رفوف من الطين مطلية بالق������ار، اأو مغطاة بُح�ُسر منعاً للرطوب������ة، ا

لواح من  أي�ساً لنقل الأ أو ف������ي �سالٍل م�سنوعة من الطين والق�سب، كانت تُ�ستخ������دم ا فخاري������ة، ا

لواح تُحفظ في �سناديق من الطين.  مكاٍن اإلى اآخر، واأحياناً كانت الأ

ك�سف������ت بعثة من جامعة روما برئا�سة باولو ماتيي������ه P. Matthiae في المدة ما بين عاَمي 

)1975 و1976( بالك�س������ف عن نح������و )17500( لوح وك�سرة طينية ف������ي حجرتين من حجرات 

أو المكتبة،  الق�س������ر الملك������ي ج )2400-2250 ق0م( تكوِّن بمجموعها المحفوظ������ات الملكية، ا

أدبي������ة ومدر�سية وقوائم معجمية  أل������ف من ن�سو�س اإدارية واقت�سادي������ة وق�سائية ودينية وا وتتا
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قم التي  )معجمات( ور�سائل ومعاهدات. وتُظه������ر لنا الحجرة الرئي�سة ترتيباً مكتبياً علمياً للرُّ

كانت موجودة فيها. 

قم ح�سب فحواها، على  أبعاده������ا ) 5.10 ×3.55م( ُرتبت الرُّ فف������ي هذه الحجرة البالغة ا

رف������وٍف خ�سبية )يُعتقد اأن عددها ثالثة( مثبتة في الجدران ولها دعائم اأر�سية بحيث ُو�سعت 

خر 50 �سم.  ال�سغي������رة فوق والكبيرة تحت. ويبلغ عمق الرف )80 �سم(، ويف�سله عن الرف الآ

وق������د تحولت تلك الرف������وف والدعائم الخ�سبية اإلى رماد نتيجة الني������ران التي اأ�سابت الق�سر 

لواح  ّكادي نحو عام )2250 ق.م(، واأدت من ث������مَّ اإلى حرق الأ الملك������ي عل������ى يد نارام �سي������ن الأ

الطيني������ة واكت�سابها �سالب������ة �ساعدتها على تحدي عاديات الزمن عل������ى مدى القرون الطويلة 

.
)4(

الما�سية

أّم������ا في اأوغاريت، المركز الثقافي والتجاري العالمي، الذي بلغ اأوج ازدهاره في المدة ما  ا

 C.F.A. ثرية الفرن�سية برئا�سة كلود �سيفر بين عاَمي )1400-1200 ق.م(، فقد عثرت البعثة الأ

Schaeffer، الت������ي بداأت التنقيب في عام )1929م(، عل������ى كثير من المكتبات الخا�سة، منها 
حد الموظفين الملكيين �سم������ت معجماً باأربع لغات: �سومرية،  مكتب������ة لكبير الكهنة، ومكتبة لأ

أدبية �سومرية  ������ت معجمات واأعمالً ا أّكادي������ة، وحورية، واأوغاريتية، ومكتبة لموظف اآخر �سمَّ وا

.
)5(

أُوغاريتية وبابلية وا

وم������ن المكتب������ات الخا�سة المكت�سفة في بالد الرافدين مكتب������ة موؤلفة من نحو ثالثة اآلف 

ل������وح طيني في بيت اأحد الكّهان يرقى تاريخه������ا اإلى نحو عام )1635 ق.م(. وقد ك�سفت عنها 

ثرية البلجيكية في تل الدير.  الحفريات الأ

�س������وري ال�سهير )627-669  آ�سوربانيبال، الملك الآ أر�سلهم ا �سخا�س الذي������ن ا كذل������ك فاإن الأ

لواح المكتوبة، اأعلموه بوج������ود مكتبات خا�سة  ي اأخب������ار الأ خرى لتق�سّ ق.م(، اإل������ى الم������دن الأ

أر�سلوها اإليه لتكّون جزءاً من مكتبته ال�سخمة التي اأقامها في نينوى،  متعددة في بالد بابل، وا

ر  أ�سهر مكتبات بالد الرافدين، ومكتبات ال�س������رق القديم عموماً، وم�سدراً ل يقدَّ والتي تع������ّد ا

داب والعلوم الرافدية المختلفة.  بثمن لمعرفة التاريخ والآ

أ�س�سوا مكتبات خا�سة بهم.  �سوربانيبال ا آ�سور ال�سابقين لآ �سارة اإليه اأن بع�س ملوك ا مما تجدر الإ

آ�سور )الموق������ع الحالي قلعة  أندري������ه W.Andrae في ا لماني فالتر ا ث������اري الأ فق������د عثر الآ

آ�سور  له ا ال�سرق������اط( في �سهر ني�سان من عام )1905م( في الفناء الجنوبي الغربي من معبد الإ
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ول )1112- أر�سيفاً للملك تيجالت بيلي�سر الأ لواح الطينية التي تُمثِّل مكتبة وا على مئات من الأ

أ�ساطير ومالحم وترانيم  آ�سورية من ع�سور اأقدم ت�سم قوانين وا 1074 ق.م(، وهي ن�سخ بابلية وا

و�سل������وات وتنبوؤات وغيرها. وتتاألف من �ستمئة لوح طيني، كانت محفوظة في جرارٍ م�سنوعة 

 Ezbu Lesher »ل������واح اإلى المدعو »اإزبو لي�سي������ر م������ن الطين. ونُ�سب������ت كتابة كثير من هذه الأ

آ�سور، وتنوعت المو�سوع������ات بين اقت�سادية واإدارية  له ا الم�سوؤول ع������ن تقديم القرابين اإلى الإ

.
)6(

أدبية وقوائم معجمية ودينية وا

آ�سور  أندريه في الحفري������ات نف�سها في ا اإل������ى جانب ه������ذه المكتبة الملكية اكت�س������ف فالتر ا

مكتبة خا�سة في بيت اأحد الكهنة، ت�سم عدداً كبيراً من الن�سو�س الدينية والملحمية وقوائم 

.
)7(

آ�سور معجمية، وقد ُذيلت نهايتها با�سم الكاهن كي�سير نابو »كاهن الت�سرعات« في معبد ا

واأقام الملك تيجالت بيلي�سر الثالث )745-727ق.م( مكتبة في اأوروك كانت تحتوي على 

رامية، وكتباً للقواعد ومعاجم. وُعثر فيها على ن�سخة من ملحمة  �سورية اإلى الآ
ترجمات من الآ

أُ�سطورة الطوفان.  جلجام�س، وعلى ن�سخة من ا

�سوريون اهتمامهم باإن�ساء المكتبات بعد تيجالت بيلي�سر الثالث. فهناك  وتاب������ع الملوك الآ

دلئ������ل ت�سير اإلى �سع������ي �ساروكين الثان������ي )721 – 705 ق.م( للح�سول عل������ى ن�سو�س بابلية 

آ�سور و�سيطرته على ب������الد بابل اأمر الكاتب  لو�سعه������ا في مكتبته. فبعد اعتالئ������ه العر�س في ا

لواح  ينا« Bel iddina اأن ي�س������ع قائمة باأ�سماء المعاب������د البابلية والأ البابل������ي المدعو »بي������ل اإدِّ

الم�سماري������ة الموجودة فيها تمهيداً لنقلها اإلى مدينة كلخو. واأجاب الكاتب المذكور في تقرير 

أر�سل������ه اإلى الملك ي�سف في������ه المناطق البابلية التي زارها والمعابد التي راآها. وقد ُعثر في  ٍ ا

أربعمئة لوح م�سماري وعلى �سناديق طينية يُعتقد  الق�سر ال�سمالي الغربي في كلخو على نحو ا

أدبية  لواح على ر�سائل ملكية ون�سو�س ا لواح الطينية. واحتوت الأ أنها كانت مخ�س�سة لحفظ الأ ا

واقت�سادية. وُعثر في حجرة اأخرى من الق�سر الملكي على اأكثر من األفٍ  وثمانمئة لوح طيني 

ّكادية.  مكتوب بالأ

أه������م الكت�سافات جاءت من بئرين في الجزء الجنوبي من الق�سر ال�سمالي الغربي،  اإل اأن ا

لواح العاجية )16 لوحاً( المكتوب  ثاري البريطاني ماك�س مللوان على مجموعة من الأ اإذ عثر الآ

لواح بع�سها مع بع�������س لتكوِّن ما ي�سبه  عل������ى وجهيه������ا كتابة م�سمارية دقيقة، وق������د ُجمعت الأ

له  ألواح خ�سبي������ة كانت تُ�ستخدم للكتابة. وُعثر في معبد الإ الكت������اب. كما ُك�سف عن اأجزاء من ا
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أي�ساً. وُك�سف اأي�ساً عن  ألواح خ�سبية وعاجية كانت تُ�ستخدم للكتابة ا نابو في كلخو على بقايا ا

مئتي������ن وثمانين لوح������اً م�سمارياً تتحدث عن مو�سوعات مختلفة، كان������ت تكوِّن جزءاً كبيراً من 

مكتبة المعبد. 

يتاألف »كتاب كلخو العاجي« من �ستة ع�سر لوحاً يتراوح طول الواحد منها ما بين )8 – 33�سم(، 

ل������واح م�سنوعة بمعظمها من  وعر�س������ه ما بي������ن )6- 15 �سم(، وتوج������د مفا�سل لربط هذه الأ

آلة حادة، وذلك  ل������واح العاجية المل�ساء بحزِّ خطوط متقاطع������ة بو�ساطة ا الذه������ب، وُخ�ّسنت الأ

لتثبيت �سمع النحل على �سطوحها، وقد اأظهر تحليل بقايا قطع ال�سمع المكت�سفة على �سطوح 

�سفر لجع������ل ال�سمع ين�ساب ب�سهولة فوق  ل������واح اأن ال�سم������ع ُمزج مع مادة كبريتات الزرنيخ الأ الأ

نة على �سفحة الغالف الخارجي التي تقول:  �سطح اللوح. ويظهر من الكتابة الم�سمارية المدوَّ

أنها ُكتبت على لوح كتابة  آنو واإنليل(، ا آ�سور، �سل�سلة )عندما ا »ق�س������ر �ساروكين ملك العالم ملك ا

عاجي، واأودعت في ق�سره في دور �ساروكين«. وال�سل�سلة عبارة عن ن�س فلكي م�سهور يتحدث 

 .
)8(

لهة عن التنجيم وتقديم النذور لالآ

آ�سور بانيبال  ولكن ما من اأحد من هوؤلء الملوك ال�سابقين و�سل اإلى الدرجة التي و�سلها ا

داب والفنون، اإلى جانب �سهرته في الحرب والقتال واإدارة �سوؤون الدولة.  في عنايته بالعلوم والآ

عمال الكتابية المختلفة واإيداع تلك الن�سخ  فقد كلّف كّتاب ق�سره بمهم������ة ن�سخ الن�سو�س والأ

في مكتبته. ويفتخر بذلك فيقول: 

قم التي لم يملكها اأحد من الملوك اأ�سالفي، حكمة نابو )اإله  »المخت������ار من فن الكتابة، الرُّ

ألواح، ورتبتها،  �سافين الم�سغوطة على اختالفاتها، كتبتها على ا الكتابة والُكّتاب والحكمة(، الأ

.
)9(

وراجعتها، ثم و�سعتها و�سط ق�سري لروؤيتها وقراءتها«

ويقول في ن�سٍّ منقو�س على م�سلة اكت�سفها هرمز ر�ّسام ما ياأتي: 

لهة ذكاًء منفتحاً وطاق������ًة كبيرًة من الفكر،  »اأعطان������ي مردوك )اإله باب������ل الرئي�س( �سيد الآ

أدابا، �سر معرفة تعاليم الكتابة،  ووهبني نابو اإله الكّتاب من حكمته... واكت�سبت براعة الحكيم ا

ر�������س... در�ست التنجيم مع كهنة العراف������ة بالزيت، حللت الم�سائل  معرف������ة ب�سائر ال�سماء والأ

ال�سعب������ة ف������ي الكهانة وال�سرب التي لم تك������ن وا�سحة، وقراأت ببراع������ة الن�سو�س الم�سمارية 

ّكادية التي ي�سعب حل غمو�سه������ا. تفح�ست وقراأت النقو�س ال�سعبة  الغام�س������ة والن�سو�س الأ

المكتوبة على الحجر من ع�سر ما قبل الطوفان...
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آ�سوربانيبال عن وج������ود مكتبات خا�سة لدى كثير من  وتتح������دث ثالث������ة ن�سو�س من مكتبة ا

أدبية  لواح الطينية والخ�سبية، ُكتبت عليها اأعمال ا العلم������اء الكّتاب في نينوى فيها كثير م������ن الأ

وعلمية تقليدية، ُجلبت اإلى المكتبة الملكية الجديدة، اأو يجب اأن تُجلب. 

آ�سوربانيبال ب�سبب طبيعة  ألواح خ�سبية في مكتبة ا يُّ ا
أنه لم تبَق اأ �سارة اإلى ا ولك������ن تجدر الإ

.
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لواح الخ�سبية آ�سور التي ل ت�ساعد على حفظ الأ حوال الجوية في بالد ا الأ

أكثر م������ن خم�سة وع�سرين األف لوح  آ�سوربانيبال فبلغت ا ل������واح المكت�سفة في مكتبة ا أم������ا الأ ا

أ�سط������ورة الطوفان، وملحمة  أ�سطورة الخلق، وا أ�ساطير وترانيم ومالحم مث������ل )ا طيني ت�سم������ل ا

جلجام�������س( ون�سو�ساً اأُخرى تتعلق بمختلف جوانب الحي������اة العلمية في بالد الرافدين، مثل: 

الط������ب والريا�سيات والفلك والعمارة والتنجي������م والجغرافية والتاريخ وقوائ������م باأ�سماء بلدان 

أنهار وجبال ونباتات وطيور وغيرها. ويمّثل بع�س ُرُقمها معاجم لغوية ُكتبت باللغتين  وم������دن وا

ن البعثة  لواح محفوظة حالياً في المتحف البريطاني في لندن، لأ ّكادية. وهذه الأ ال�سومرية والأ

أو�ستن هنري  التي ك�سفت عنها في المدة ما بين عاَمي )1845- 1851( كانت بريطانية بقيادة ا

 .A.H. Layard ليارد

قم المختلفة  آ�سوربانيبال عدداً كبيراً من العلماء والكّتاب للعناية بمكتبته، وجلب الرُّ جّن������د ا

آنذاك  خ������رى ون�سخها، فقد كان ير�سل بعثات اإلى المدن المعروفة ا م������ن مدن بالد الرافدين الأ

آ�سور، بهدف الح�سول على الموؤلفات  داب والعلوم مثل بابل وبور�سيبا وكوثا وا بو�سفها مراكز لالآ

دبي������ة المختلفة. وهناك ر�سال������ة، تبدو منه، تو�سح ذل������ك، نقتطف منها المقاطع  العلمي������ة والأ

تية:  الآ

»كلم������ة الملك اإلى �سادونو، اأحوال������ي جيدة، اأرجو اأن تكون اأنت بخي������ر، حينما تت�سلم هذه 

أ�سماوؤهم مذكورة( ورجال العلم في مدينة بور�سيبا،  الر�سال������ة خذ معك هوؤلء الرجال الثالثة )ا

لواح تلك التي في بيوتهم، وتلك التي اأودعت في معبد اإزيدا Ezida )معبد  وابحث عن جميع الأ

له نابو في بور�سيبا(«. ثم يتابع فيقول:  الإ

آ�سور،  لواح القّيمة الموجودة ف������ي خزائن كتبكم، التي لتوج������د في بالد ا وابحث������وا ع������ن الأ

. كتبت اإلى الموظفي������ن والمراقبين... ولن يمتنع اأحد ع������ن اإعطائكم اأي لوح 
ّ
أر�سلوه������ا اإل������ي وا

أنه  أكت������ب لك عنه �سابقاً، وتعتقد ا أو )ُرقيم( يخ�س الطقو�س، لم ا أي������ت اأي لوح ا تريدون������ه واإذا را

.
)11(

»
ّ
أر�سله اإلي مفيد لق�سري، ابحث عنه واح�سل عليه وا



141 الـعــدد 691 ني�سان  2021 

المكتبات في الح�ضارات القديمة

آ�سوربانيبال يقول فيها:  وهناك ر�سالة من اأحد الكّتاب اإلى الملك ا

لواح المدّونة باللغة ال�سومرية«.  »�سنعمل بموجب تعليماتكم الموّجهة اإلينا لجمع الأ

أ في ر�سالة ثانية من كاتب اآخر اإلى الملك ما ياأتي:  ونقرا

�سلية  »بناًء على اأمركم �ساأجلب اللوح الطيني الخا�س بالملك حمورابي، علماً اأن الن�سخة الأ

.
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من هذا اللوح كانت قد تلفت، واأمر حمورابي بكتابة ن�سخة عنها«

لواح المهمة والنادرة  آ�سوربانيبال ال�سديد على الح�س������ول على الأ يت�س������ح من ذلك حر�س ا

ورغبته في اقتنائها في مكتبته. 

أُوروك من ع�سر  لواح كانت تُعار اأحياناً من المكتبات. فهناك لوح من مكتبة ا ويب������دو اأن الأ

أنه ن�سخة من لوح اآخر ا�ستعاره »ق�سر  آ�سور )722-705 ق.م( ُكتب عليه ا �ساروكين الثاني ملك ا

أنه لم يَُعْد اإلى مكان������ه. كذلك ا�ستعار نابو بول�ّسار مل������ك بابل لوحاً اآخر من  آ�س������ور«، ويب������دو ا ا

.
)13(

اأوروك

لواح اللغوية،  لواح في المكتبة بح�سب مو�سوعاتها، فكانت هناك حجرات فيها الأ ُرتِّبت الأ

دارية والر�سائل. وكانت  لواح القت�سادية والإ لواح الدينية، وحجرات اأخرى لالأ وحجرات فيها الأ

لواح تُحفظ في �سالل اأو �سناديق من الق�سب والطين، اأو في جرار فخارية.  بع�س الأ

لواح عن طريق اإ�سافة »تذيي������ل« )Colophons( اإلى نهاية  وكان يج������ري تميي������ز محتوى الأ

أ�سطره، وم�سدر الن�سخة  الن�س المكتوب، يحوي معلومات عن العمل المكتوب )عنوانه، وعدد ا

المكتوبة( ومعلومات عن الكاتب، والهدف من الكتابة، واأدعية و�سلوات والتاأريخ. 

ألواح متع������ددة )كملحمة جلجام�س المكتوبة على  دبي مكتوباً على ا واإذا كان العم������ل الأ

خير من  أو باإ�ساف������ة ال�سطر الأ اثن������ي ع�سر لوحاً( يجري تمييزه������ا من بع�سها بترقيمها، ا

أو بع�س كلمات منه، اإل������ى بداية اللوح التالي. وكان عنوان العمل المكتوب  الل������وح ال�سابق، ا

ولى منه مثل: »اإنوما اإلي�س: عندما في العال«، واإما من و�سف  يتاألف اإم������ا من الكلمات الأ

محت������واه. واإذا كان له عنوانان يمكن اأن يُذك������ر الثنان، مثل: »الذي راأى كل �سيء«، �سل�سلة 

جلجام�س«. 

أو يميز نف�سه  أو »الكاتب فالن«، ا أم������ا الكاتب فيذكر نف�سه بال�سيغة المعتادة: »لوح فالن«، ا ا

.
)14(

بكتابة: »يد فالن«
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أم������ا ذكر الهدف من الكتابة فهو لبيان ا�ستخدام������ات الن�س المكتوب للح�سول على ثواب  ا

دعية وال�سلوات تحقيق الخير للكاتب، واإبعاد  له������ة على القيام بالكتابة. وكان الهدف من الأ الآ

ال�سر عنه، وحفظ اللوح المكتوب. 

لواح ذات ال�سكل المربع كانت  لواح، فمثاًل الأ آخ������ر للتمييز بين الأ كم������ا طّور الكّتاب نظاماً ا

لواح المدورة لت�سجيل المنتجات الزراعية.  قرا�س، والأ لت�سجيل عمليات الإ

ّكادي »رب جيرجيناك������ي rab gerginaki «، في حين  كان مدي������ر المكتبة يحمل اللق������ب الأ

تُ�سمى المكتبة »جيرجيناكوgerginakku «، وهي كلمة م�ستعارة من اللغة ال�سومرية، وت�سير اإلى 

.
)15(

ُقم الطينية الجرار الفخارية التي كانت تُحفظ فيها بع�س الرُّ

آ�سور بانيبال، بح�س������ب فحواها، اإلى  لواح المكت�سفة ف������ي مكتبة ا عموم������اً يمك������ن تق�سيم الأ

تية:  المجموعات الآ

1 – مجموعة ن�سو�س الفاأل والعرافة. 

2 – مجموعة ن�سو�س التعاويذ والتمائم. 

3 – مجموعة ن�سو�س النذور والقرابين. 

4 – مجموعة ن�سو�س دينية. 

5 – مجموعة ن�سو�س طبية. 

أ�ساطير ومالحم.  أدبية وا 6 – مجموعة ن�سو�س ا

7 – مجموعة ن�سو�س فلكية. 

8 – مجموعة ن�سو�س معجمية. 

9 – مجموعة ن�سو�س تاريخية وجغرافية. 

ألواح  كان الطي������ن م������ادة الكتابة الرئي�سة في ب������الد الرافدين و�سمالي �سوري������ة، تُ�سنع منه ا

�س������كال )ح�سب الزمان والمكان والم�سمون(، فهي اإم������ا م�ستطيلة واإما مربعة واإما  مختلف������ة الأ

أو تُ�سوى في  أ�سعة ال�سم�س ا أ�سطوانية واإما دائرية واإما مو�سورية، تُجفف بعد كتابتها اإما تحت ا ا

اأفران خا�سة اإذا كانت تتمتع باأهمية كبيرة، كي ت�سبح اأكثر مقاومة. 

ن�سان الرافدي مواداً اأخرى للكتابة، ولكن على نطاق �سيق،  اإ�ساف������ًة اإلى الطين ا�ستخدم الإ

�سباب  حجار كان اأحد الأ حجار. ويبدو اأن فقر ب������الد الرافدين بالمعادن والأ مث������ل المعادن والأ
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أ�سا�سية للكتابة لتوافره في وديان نهَري دجلة والفرات.  الرئي�سة في ا�ستخدام الطين مادًة ا

أي�ساً للكتابة، ولكن في حالت قليلة جداً،  وا�ستخ������دم �سكان بالد الرافدين الخ�سب والعاج ا

.
)16(

آ�سور وكلخو ثار المكت�سفة في مدينتي ا كما تدل على ذلك الآ

لوف من البردي������ات )البردي كان مادة  بالن�سب������ة اإلى م�س������ر فقد ُعثر فيها على مئ������ات الأ

الكتاب������ة الرئي�سة في م�سر القديمة( التي تعود اإلى ع�سور مختلفة، دون اأن تكون هناك اإ�سارة 

أر�سيف، كما كانت عليه الحال في بالد الرافدين، لكن ذلك ل يعني عدم  أو ا اإل������ى وجود مكتبة ا

داب والفنون وغيرها، واإنج������ازات الح�سارة الم�سرية القديمة هي خير  الهتم������ام بالعلوم والآ

دليل على ذلك. 

 Diodorus غريقي دي������ودور ال�سقلي مه������ا الموؤرخ الإ هناك �سه������ادة من ع�سر متاأخر يقدِّ

ول قبل الميالد( في »مكتبته التاريخية«. فهو ي�سف مكتبًة في مدينة طيبة  Siculus )القرن الأ

)الكرن������ك والق�سر حالياً( تحوي ن�سو�ساً مقد�سة موجودة في معبد مدفن الفرعون الم�سري 

رعم�سي�س الثاني )1290-1224 ق.م(. 

ثار حديثاً لم يعثروا على اأي دلئل على وج������ود مكتبة في خرائب المعبد.  لك������ن علم������اء الآ

ب يحمل  ب وابنه، كانا يعمالن في المكتبة، الأ أنه������م اكت�سفوا بالقرب من المعبد قبرين، لأ اإل ا

لق������ب »مدير الُكتُب«، والبن لقب »رئي�س ق�سم الُكتُب«، مما يدل على وجود المكتبة التي يبدو 

أنها نُهبت و�ُسرقت.  ا

أ�سهر مكتب������ة عرفتها م�سر ل تعود اإلى الع�س������ور القديمة، بل اإلى الع�سر  غي������ر اأن اأهم وا

 ،Bibeleutica Alexandria سكندرية� أ�سرة البطالمة، األ وهي مكتبة الإ الهللن�ستي حينما حكمتها ا

ول Ptolemaios I. موؤ�س�س الدولة البطلمية في م�سر )323- التي اأمر باإن�سائها بطليمو�س الأ

284 ق0م( لتكون ملحقة بالمو�سيون Mouseion، معبد ربات الفنون والعلوم. وكلّف بتنفيذها 

 ،Demetrius Phalereus ثيني ديمتريو�س الفاليري اأول �ساحب للفكرة المفكر وال�سيا�سي الأ

موال الالزمة ل�سراء الُكتب، ولجذب  وعّين������ه م�سرفاً ورئي�ساً للمو�سيون، وو�سع تحت ت�سرفه الأ

.
)17(

�سكندرية العلماء وا�ستقدامهم اإلى الإ

ول على تطوير المو�سيون والمكتبة با�ستقدام العلماء والمفكرين  وعمل خلفاء بطليمو�س الأ

�سكندرية، وجلب الُكتُب والمخطوطات، التي كانت  م������ن مختلف اأنحاء العالم الهللن�ستي اإلى الإ

ون  عب������ارة عن لفائف من الب������ردي، وو�سعها في متناول الطالب والباحثي������ن، الذين كانوا يتلقُّ
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معون������ة مادية من الدولة تكفيهم م�سقة العناء والبحث ع������ن لقمة العي�س، وتمّكنهم من متابعة 

اأعمالهم التعليمية والبحثية. 

وكان النُُّّ�ّس������اخ ف������ي المكتب������ة ين�سخون المخطوط������ات ويبيعونها لمن يرغ������ب داخل م�سر 

وخارجها. 

غريقي �سترابون Strabon، الذي زار م�سر واأقام فيها  وقد و�سف الجغرافي والم������وؤرخ الإ

�سكندرية بقوله:  ول قبل الميالد، مكتبة الإ خير من القرن الأ خم�س �سنوات خالل الثلث الأ

بنية والحدائق، وي�ستمل  »المو�سي������ون جزء من الق�سور الملكية، وه������و كتلة �سخمة من الأ

عل������ى منتزه ورواق فيه مقاعد، وبي������ت كبير فيه قاعة لجتماع العلم������اء اأع�ساء المو�سيون، 

أ�������س كاّلً منها كاهن. وكان الملك البطلم������ي يدفع رواتب العلماء  وه������و ُمق�ّسم اإلى اأق�سام يرا

مبراطور الروماني«، لكنه لم يحّدد موقع المكتبة من  والموظفين، وفيما بعد كان يدفعها الإ

مبنى المو�سيون. 

أنها لم تع������د موجودة حينما ج������اء �سترابون اإلى م�سر،  وربم������ا يك������ون ال�سبب في ذلك هو ا

�سكندرية« ما بي������ن يوليو�س قي�سر  أثناء »ح������رب الإ اإذ اإن الحري������ق الكبي������ر ال������ذي اأ�سابها في ا

أت������ى على معظم محتوياتها من  وبطليمو�������س الثال������ث ع�سر واأعوانه في عام )48 ق.م( كان قد ا

الكتب والمخطوطات. 

له الر�سمي الجديد للبطالمة المدعو  ف������ي عهد بطليمو�س الثالث بُني معبد ال�سيرابيوم لالإ

�سكندري������ة )الحي الخام�س(. وتميز هذا  �سرابي�������س Sarapis، وذلك في الحي الم�سري من الإ

أكبر المعابد  المعب������د بال�سخام������ة والروعة، و�ساعت �سهرته في العالم القديم، حت������ى قيل اإنه ا

القديمة بعد معبد الكابيتول في روما. وبالطبع �سّم هذا المعبد، �ساأنه �ساأن المعابد القديمة، 

مكتب������ًة نمت ب�سرعة، و�سارت تُو�س������ع فيها الُكتب التي �ساقت بها مكتب������ة المو�سيون. وهكذا 

اأ�سب������ح لطالب وباحثي المو�سيون مكتبة جديدة يمك������ن ال�ستفادة منها، و�سارت المحا�سرات 

والدرو�س تُلقى في اأروقة معبد ال�سيرابيوم والحجرات الملحقة به. 

دباء كبار من مختلف اأنحاء العالم الهللن�ستي من اأمثال  �سكندرية لأ اأدى ذلك كله اإلى جذب الإ

�سكندرية،  كاليماخو�س Callimachus ال�ساعر الذي اأتى من برقة، وفهر�س محتويات مكتبة الإ

دي������ب زينودوتو�س Zenodotus الذي جاء من اإفي�سو�������س، وال�ساعر فيليتا�س الذي قدم من  والأ

جزيرة كو�س، وغيرهم. 
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دب فح�س������ب، بل �سمل مختلف فروع  �سكندرية على الأ ل������م يقت�سر الهتمام ف������ي مكتبة الإ

المعرفة، مثل: الريا�سيات والهند�سة والفلك والطبيعة والجغرافية وغيرها 0 ويكفي اأن ن�سير 

ف������ي هذا المجال اإلى اأن العالم الريا�سي والهند�سي المعروف اإقليد�س Euclides، الذي و�سع 

�سياء،  كتاباً في اأ�سول الهند�سة، واأرخميد�س Archemedes مكت�سف قانون الكثافة النوعية لالأ

واإراتو�سثيني�������س Eratosthenes )م������ن برقة( الجغراف������ي الم�سهور، الذي تول������ى رئا�سة مكتبة 

ر�سية بطريقة علمية �سليمة،  �سكندري������ة م������ّدًة من الزمن، ونجح في قيا�س محيط الك������رة الأ الإ

ر�س يومياً حول  أري�ستارخو�������س Aristarchus )من جزيرة �سامو�������س( القائل بنظرية دوران الأ وا

محورها، و�سنوياً حول ال�سم�س، وهيروفيلو�س Herophilus )من خالقيدونية( الجّراح والعالم 

أر�ستراتو�س  في الت�سريح، ومكت�سف الدورة الدموية، الذي قا�س النب�س با�ستعمال �ساعة مائية، وا

وعية الدموية، وهيبارخو�س الفلكي، وغيرهم، كانوا  ن�سجة والأ ع�ساء والأ العالم في وظائف الأ

�سكندرية.  من علماء الإ

أتّم درا�سته في المو�سيون.  ي طبيب اأن يُقال عنه اإنه ا وكانت خير تزكية لأ

�سكندرية بالكتب والمخطوطات من �ستى اأنحاء  حر�س ملوك البطالمة على تزويد مكتبة الإ

العالم وفي مختلف فروع المعرفة. فقد ذكر يو�ستينو�س Justinus  اأحد الموؤرخين الرومان من 

أنه: »في حين كان بطليمو�س ملك م�سر يوؤ�س�س مكتبة، اجتهد في اأن  الق������رن الثالث الميالدي ا

أر�ستوفان�س  ي�سم مجموعة من كتابات جميع ال�سعوب«. واأورد اأحد ال�سّراح القدماء لم�سرحيات ا

عن بداية ن�سوء المكتبة ما ياأتي: 

ن ذلك الملك بطليمو�س )الثاني( فيالديلفو�س الذي كان على معرفة بالفال�سفة وغيرهم  »لأ

موال الملكية، من جميع  م������ن الموؤلفي������ن الم�سهورين، بعد اأن اقتنى الكتب، ودفع ثمنها م������ن الأ

أن�ساأ  اأرجاء العالم قدر الم�ستطاع، م�ستعيناً في ذلك بدمتريو�س الفاليري )وغيره من الن�سحاء(، ا

خرى داخل الق�سر )مكتبة المو�سيون(.  مكتبتين: واحدة خارج الق�سر )مكتبة ال�سيرابيوم(، والأ

وكان ف������ي المكتبة الخارجية )42800( مجلداً، وفي مكتبة الق�سر )400000( مجلداً مختلطاً 

)؟( و)90000( مجل������داً مفرداً ومخت�سرات، كما ذك������ر كاليماخو�س، اأحد رجال الق�سر واأمين 

.
)18(

المكتبة الملكية، واإراتو�سثيني�س اأمين المكتبة نف�سها من بعده بقليل«

واأ�سدر بطليمو�س الثالث قراراً يفر�س على كل من ياأتي اإلى ال�سكندرية، اأن يقدم ما لديه 

من مخطوطات اإلى المكتبة، فين�سخها النُّ�ساخ، ويعطون �ساحبها ن�سخة، في حين يحتفظون هم 
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أ�ساليب هي اأقرب ما تكون اإلى الحتيال  �سلية. وكان هذا الملك يلجاأ اأحياناً اإلى ا بالن�سخة الأ

�س ذلك  �سكندرية. وملخَّ والخديع������ة، للح�سول على مخطوطات اأ�سلية، واإيداعها في مكتبة الإ

أ�سخيليو�س و�سوفوكلي�س ويوريبيد�س  �سلية لم�سرحيات ا أثينا المخطوطات الأ أنه طلب من مدينة ا ا

أثينا. ودفع مقابل ذلك، �سماناً، مبلغ خم�س ع�سرة تالنت  �سكندرية، ثم تُعاد اإلى ا لتُن�س������خ في الإ

من الف�سة )نحو 7.5 كغ(. وبعد النتهاء من عملية الن�سخ اأمر بطليمو�س الثالث باإر�سال النُّ�سخ 

�سكندري������ة، م�سحّياً بالف�سة المدفوعة  �سلية في مكتبة الإ أثينا واإبقاء المخطوط������ات الأ اإل������ى ا

�سماناً. 

ن  ول ديمتريو�س الفاليري قد تمكَّ وكان قب������ل ذلك بزمن �ساحب فكرة المكتبة واأمينه������ا الأ

أثينا، مقابل دفع  أ�ستاذه اأر�سطو التي كانت موجودة في مدر�سة اللوكيون في ا م������ن �سراء مكتبة ا

�سكندرية �سهرة كبيرة في العالم القديم، واأ�سبحت  مبلغ �سخم من المال. وبذلك نالت مكتبة الإ

مق�سداً للعلماء والمفكرين. 

جمالي للمخطوطات والكتب والتاآليف التي ُحفظت  تُق������ّدر الدرا�سات الحديثة اأن العدد الإ

�سكندري������ة و�سل في نهاية الع�سر البطلمي اإلى نحو ت�سعمئة األف، من بينها نحو  ف������ي مكتبة الإ

آ�سيا ال�سغرى،  أل������ف نهبها القائد الروماني ماركو�س اأنطونيو�س من مكتبة برغاموم في ا مئتي ا

واأهداها اإلى كليوباترة ال�سابعة اآخر ملكة بطلمية على م�سر. 

�سكندرية على علوم  لم تقت�سر المخطوطات والُكتب والموؤلفات التي ُحفظت في مكتبة الإ

آداباً م�سرية قديمة، ورافدية، وفينيقية، وهندية وغيرها،  غري������ق، بل �سملت علوماً وا واآداب الإ

غريقية  منه������ا على �سبيل المث������ال كتاب »تاريخ م�سر القدي������م Aegyptiaaca« الذي و�سعه بالإ

الكاه������ن الم�سري مانيتون ال�سمنودي في منت�سف الق������رن الثالث قبل الميالد، وكتاب »تاريخ 

أّلفه الكاهن البابلي برحو�سا )بيرو�سو�س( في القرن الثالث  باب������ل القديم Babyloniaca« الذي ا

قبل الميالد. 

ولكن ل�سوء الحظ فاإن هذا الكنز الفكري ال�سخم امتدت اإليه مع مرور الزمن يد الخراب 

أربعمئة األف مخطوط وكتاب،  �سكندرية في عام )48 ق.م( نحو ا والتدمير، فاحترق في حرب الإ

أثن������اء ال�سطرابات والم�سكالت التي  وُفق������دت اأعداد اأُخرى في الق������رن الثالث الميالدي في ا

مبراطور الروماني ثيودو�سيو�س  رافقت انت�سار الم�سيحية في م�سر، ول�سيما بعد اأن اأ�سدر الإ

�سكندرية.  ول Theodosius I. في عام )391م( قراراً بتدمير المعابد الوثنية في الإ الأ
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وهك������ذا انتهى اأمر معبد ال�سيرابيوم والمكتب������ة الملحقة به، وحينما فتح العرب الم�سلمون 

�سكندرية، ل في ُكتب الموؤرخين  م�س������ر في عام )642م( لم نعد ن�سمع عن اأي ذك������ر لمكتبة الإ

أنهم هم الذين اأحرقوا  أُل�سقت بالعرب ا قب������اط. اأما التهمة التي ا الع������رب ول البيزنطيين ول الأ

أ�سا�س لها من ال�سحة، وت�ستند اإلى روايات متاأخرة  �سكندرية حينما فتحوا م�سر، فال ا مكتبة الإ

.
)19(

من القرن الثالث ع�سر الميالدي

غريق المكتبات في بالد الإ

غريقية اأول ح�سارة معروفة توؤ�س�س مكتبات ل�ستعمال الطبقات ال�سعبية  تُعّد الح�سارة الإ

 Pisistratus أ�ّس�س بيزي�ستراتو�س واأع�س������اء النخبة الحاكمة. ففي القرن ال�ساد�س قبل الميالد ا

 Polycrates س بوليكراتي�س� �سَّ
أ غريق، كما ا أثينا اأول مكتبة في بالد الإ )553-527 ق.م(  ديكتاتور ا

دباء وال�سعراء  دكتات������ور جزيرة �سامو�������س )535-515 ق.م( الذي كان يحب جمع العلم������اء والأُ

أي�ساً، لكن معظم النا�س كانوا اأميين، ومن ثم فاإن هذه المكتبات  والمو�سيقيين حوله، مكتب������ة ا

خدمت ن�سبة �سغيرة من مجموع ال�سكان فح�سب. 

غنياء واأع�ساء الطبقة المفكرة مكتبات خا�سة،  أ�س�س الأ اإ�سافة اإلى المكتب������ات الحكومية ا

أ�س�س كلٌّ  خرى. ففي القرن الرابع ا وكذل������ك مكتبات متخ�س�سة في الطب والفل�سفة والعلوم الأُ

ت كلٌّ  أثينا، و�سمَّ كاديمية واللوكي������ون، في ا أر�سط������و مدر�ستيهما ال�سهيرتين، الأ م������ن اأفالطون وا

منهم������ا مكتبة كبيرة في مختلف العلوم. وكان لدى العلم������اء يوريبيد�س Euripides واأفالطون 

وهيرودوت وتوكيديد�س مكتبات خا�سة مهمة. 

مكتبة برغاموم

أو برغامو�س( المكتبة  أي�ساً با�سم برغامون ا لعقود من ال�سنين كانت مكتبة برغاموم )تُعرف ا

�سكندرية من حيث الحجم والمحتوى. وهي مكتبة كانت موجودة  المناف�سة الوحيدة لمكتبة الإ

آ�سيا ال�سغرى.  في مدينة برغاموم Pergamum في �سمال غربي ا

ثرية اإل������ى اأن مكتبة برغاموم كانت تحوي نح������و مئتي األف اإ�سمامة  تُ�سي������ر الدرا�س������ات والبحوث الأ

�سكندرية كان لها فهر�س لت�سهيل الدخول اإلى مجموعات الُكتب الموجودة.  ومخطوط، ومثل مكتبة الإ

ول �سوتي������رAttalus I. Soter الذي حكم م������ن )241 اإلى 197  أتالو�������س الأ أ�س�������س المكتبة ا ا

آ�سيا ال�سغرى بانت�ساراته على القوط وعلى الملك ال�سلوقي  ق.م(، واأ�سب������ح �سيد �سمال غربي ا
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�سيا ال�سغرى.  دبي لآ اأنطيوخو�س الثالث، وبتحالفه مع روما. وجعل عا�سمته المركز الفني والأ

وقد و�ّسع المكتبة تو�سيعاً كبيراً ابنه يوميني�س الثاني Eumenes II. الذي حكم من )197( اإلى 

 .
)20(

نحو )160 ق0م(، وتابع �سيا�سة والده في التحالف مع روما

�ست مجموع������ة من العلماء مدر�سة  �سَّ
أ ويع������ود اإلى عهده مذبح زيو�������س وتطوير المكتبة، اإذ ا

أتالو�س الثالث الذي  �سكندرية. واأو�سى ا غريقية مقابل علماء مكتبة الإ لدرا�س������ة قواعد اللغة الإ

اأ�سبح حاكم برغاموم في عام )138 ق.م( بمملكته ومكتبته للرومان في عام )133 ق.م(. 

كبر وفارو مث������اًل( منع بطليمو�س الثاني حاكم  ح�س������ب بع�س الم�سادر الرومانية )بليني الأ

نه كان يغار من  م�س������ر البطلمية )285-246 ق.م( ت�سديَر البردي من م�سر اإل������ى برغاموم لأ

غن������ى مكتبة برغاموم بالكتب. ف�سّجع هذا المنع الكّتاب في مكتبة برغاموم على اختراع مادة 

ّق )بالالتينية  بديلة م������ن البردي في الكتابة. فاأخذوا بن�سخ كثير من ن�سو�س مكتبتهم على الرَّ

لماني������ة Pergament، والفرن�سية  Pergamen، ومنه������ا الكلم������ة النكليزي������ة Parchment، والأ

Perchmine (، وه������و مادة م�سنوعة من جلود الحيوانات ال�سغيرة )اأغنام، وماعز، وعجول(. 

أكثر متانة من البردي، ول�سيما حينما تُخاط �سفحات  ّق كان ا �سارة اإليه اأن الرَّ ومم������ا تجدر الإ

متعددة منه بع�سها مع بع�س لتكّون كتاباً. وب�سبب متانته المتزايدة حّل في عام )400م( محل 

.
)21(

أ�سا�سية للكتابة في كل اأنحاء اأوروبا البردي ب�سفته مادة ا

غريقية. حالياً تحيط خرائ������ب برغاموم بمدينة  كان������ت برغاموم مركزاً مهماً للثقاف������ة الإ

برغامة التركية. 

المكتبات في روما القديمة

غريق  يمك������ن القول اإن اهتم������ام الرومان بالكت������ب والمكتبات كان نتيجة احتكاكه������م ببالد الإ

وال�سرق عموماً. فحينما احتلوا مقدونيا في عام )146 ق.م( ا�ستولوا على مجموعات �سخمة من 

غريقية المنت�سرة هناك. وحمل ال�سباط الرومان هذه الكتب  الكت������ب والموؤلفات من المكتبات الإ

والموؤلفات غالباً اإلى )فيالتهم( الخا�سة ب�سفتها غنائم حرب. ومع تزايد قوة روما وات�ساع دولتها 

أنف�سهم بالكتب دلياًل على التميز الجتماعي.  اأ�سبح تقليداً لدى القادة الرومان اأن يحيطوا ا

كان لدى �سي�س������رون Cicero )106-43 ق.م( الخطيب الروماني ال�سهير مكتبة خا�سة في 

غري������ق، اأو من روما نف�سها. وا�ستولى  روم������ا، وح�س������ل على كتبها عن طريق ال�سراء من بالد الإ

الجنرال ورجل الدولة الروماني لوكولو�س Lucullus L.L. )نحو 110 -56 ق.م(، الذي حارب 
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آ�سيا ال�سغرى ف������ي المدة ما بين عامي )74-66 ق.م(،  ميثراداتي�������س الرابع ملك بونتو�س في ا

آنذاك، وكان م�سهوراً بطريقة حياته  وال������ذي كان يُعّد اأحد اأغنى الرجال في العال������م الروماني ا

الفاره������ة، على مكتبة �سخمة بو�سفها جزءاً من غنائم������ه الحربية، التي و�سعها تحت ت�سرف 

المهتمين بالثقافة والفكر في روما. ويخبرنا �سي�سرون عن زيارته تلك المكتبة ل�ستعارة كتاب، 

حي������ث وجد هناك �سديقه كاتو تحيط به ُكتب الفل�سف������ة الرواقية. وتحدث بتقدير عن نوعية 

الُكتب الموجودة فيها كاتب ال�سير الم�سهور بلوتارخ Plutarch )46- 120 م(. 

مبراطوري )27 ق.م( ب�سبب  اأخ������ذ عدد المكتبات الخا�سة بالزدياد مع بداي������ة الع�سر الإ

دبية،  مبراطوري������ة الرومانية، وتزايد الحاج������ة اإلى الكتاب للن�ساط������ات العلمية والأ ات�س������اع الإ

غنياء للتفاخر والتباهي،  أن������ه كان هن������اك من يجمع الُكتب في المجتمع الروماني م������ن الأ اإل ا

حت������ى اإن ذلك اأ�سبح تقليداً لدى الطبق������ة الغنية، حتى اإن الفيل�سوف والخطيب ورجل الدولة 

�سيني������كا Seneca )4 ق.م -65 م( �سخ������ر من هوؤلء بقوله: »اإن اأ�سحاب مثل هذه المكتبات لم 

يق������روؤوا في حياتهم حتى عناوين الُكتب التي لديهم«. تُعّبر هذه ال�سخرية عن �سيق المثقفين 

غنياء باقتناء الُكتب  الفق������راء بواقعهم حيث ل ي�ستطيعون �سراء الُكتب، في حي������ن يتباهى الأ

.
)22(

دون ال�ستفادة منها

باطرة على اإن�ساء مكتبات خا�سة بهم في ق�سورهم. وكذلك فعل العلماء والمفكرون  عمل الأ

كبر« Pliny the Elder )23-79 م( كانت لديه مكتبة خا�سة اعتمد عليها  الكب������ار. ف�»بليني الأ

في كتابة عمله المو�سوعي »التاريخ الطبيعي Natural History «. كما اأن بلوتارخ كاتب ال�سَير 

آنفاً امتلك مكتبة خا�سة. والمكتبة الخا�سة الوحيدة المكت�سفة حديثاً هي مكتبة اأحد  المذكور ا

تها حمم بركان فيزوف في عام )79  غنياء في مدينة هيركولنيوم Herculaneum التي غطَّ الأ

ألفي اإ�سمامة من البردي مرتبة في ثالث قاعات بجانب الجدران، ُكتبت  م(. وكانت ت�سم نحو ا

غريقية، و�ُسميت )الفيال( التي اكتُ�سفت فيها »فيال البرديات«.  باللغة الإ

كان يوليو�������س قي�س������ر J. Caesar  )100-44 ق.م( رجل الدولة والقائد الع�سكري الم�سهور 

�سكندرية ذائعة  أتته الفكرة بعد روؤيته مكتبة الإ اأول من فّكر باإقامة مكتبة عامة في روما. وربما ا

آنذاك. وعهد بتنفيذ فكرته في عام )47 ق.م( اإلى المفكر الروماني الم�سهور ماركو�س  ال�سيت ا

 De 116-27 ق.م( ال������ذي و�سع مقالة بعنوان »عن المكتبات( M.T. Varro تيرينتيو�������س فارو

ن.  bibliothecis«، لم يُعثر عليها حتى الآ
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مبراطور اأغ�سط�س في عام )28 ق.م( اأول مكتبتين  أن�ساأهما الإ ويمكن َعدُّ المكتبتين اللتين ا

ولى على تل البالتين  أبولو Apollo. بُنيت الأ له ا عامتي������ن في روما. وكانتا مرتبطتين بمعبد الإ

له مار�س  Mons Platinus، ف�سارت تُعرف با�سم »مكتبة البالتين«، وبُنيت الثانية في �ساحة الإ

أُكتافيا. وانق�سمت كل مكتبة، �ساأن المكتبات الالحقة اإلى ق�سمين:  مبراطور ا خت الإ تكريم������اً لأ

غريقية.  ول للموؤلفات باللغة الالتينية، والثاني للموؤلفات باللغة الإ الأ

 Trajan مبراط������ور ترايان أ�سهرهم الإ اهت������ّم خلفاء اأغ�سط�س ببناء المكتب������ات في روما، وا

 Ulpia أولبيا )98- 117م( ال������ذي بن������ى اأهم مكتبة عامة في روما في عام )114م(، هي مكتبة ا

Bibliotheca الت������ي ا�ستمرت حتى القرن الخام�س الميالدي. وق������د �ُسيدت في �ساحة ترايان، 

وكان������ت تتاألف من بنائين متقابلي������ن يف�سل بينهما عمود ترايان ال�سهي������ر. وتدل اإقامتهما في 

ه������ذا المكان المهم من روم������ا على المكانة ال�سامية التي بلغها الكت������اب والمكتبات في تفكير 

.
)23(

الرومان

مة اإلى ق�سمين: اإغريقي ولتيني،  أولبيا مثل معظم المكتبات الرومانية مق�سَّ كانت مكتبة ا

مبراطور ترايان باإقامة مكتبة في الحّمامات التي كان قد اأمر ببنائها في روما،  وقد اأمر الإ

ماكن التي  أكثر الأ مبراطور في جعل اإمكان الو�سول اإلى الكتاب �سهلة في ا ويعّبر هذا عن رغبة الإ

يوجد فيها النا�س. فالحّمامات Thermae لدى الرومان لم تكن مكاناً لال�ستحمام فح�سب، بل 

أي�ساً، بما فيها الثقافية. لذلك ُزّوَدت بالمكتبات. فبعد  مرك������زاً للقاءات والن�ساطات المختلفة ا

تراي������ان بن������ى كاراَكاّل Caracalla )211- 217م( حّماماته ال�سهيرة في روما وزّودها بمكتبات، 

وكذلك فعل ديوقلتيان Diocletian )284- 305م( فيما بعد. 

في نهاي������ة القرن الثالث الميالدي كانت روما تتباهى بوجود نحو ثالثين مكتبة �سبه عامة 

فيها، معظمها مرتبط بالمعابد. 

كانت محتويات ه������ذه المكتبات مق�ّسمة ح�سب اللغة اإلى ق�سمين: لتيني واإغريقي، وُرتبت 

�سمامات بح�سب المو�سوع، ثم اأبجدياً بح�سب الموؤلَّف.  الُكتب والإ

أبنية فخمة فاإن مجموعات الُكتب الرومانية كانت  ولكن على الرغم من و�سع المكتبات في ا

خطار الحرائق والح�سرات وغيرها.  �سغيرة من حيث الحجم، ومعر�سة ب�سهولة لأ

ازده������رت المكتبات في معظم اأرجاء العالم الرومان������ي، ولي�س في العا�سمة روما فح�سب. 

 Thamugadi أ�سهر المكتبات التي ُعرفت خارج اإيطاليا واأوروبا مكتبة مدينة ثاموغادي وم������ن ا
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مبراطور  )حالياً تيمغاد في �سمال �سرقي الجزائر(، وهي المدينة الرومانية التي اأمر ببنائها الإ

تراي������ان في عام )100م( لتكون مركزاً دفاعياً مهماً عن نوميديا Numedia )الجزائر(، والتي 

تراوح عدد �سكانها بين ع�سرة وخم�سة ع�سر األف ن�سمة، و�سمت �ساحًة ومكتبًة عامة وم�سرحاً 

أربعة اآلف متفرج.  يت�سع لنحو ا

تعر�ست روما بدءاً من القرن الرابع الميالدي لم�سكالت واأزمات متعددة داخلية وخارجية 

أثره ب�سكل وا�س������ح في الحياة الثقافية، والمكتبات الت������ي اأخذت تختفي تدريجياً  وت������رك هذا ا

 A. Marcellinus خرى، وقد و�سف الموؤرخ الرومان������ي اأميانو�س مار�سيلينو�س الواح������دة تلو الأ

)330- 395م( ذلك بقوله: »اإن الحياة ماتت في كل المكتبات التي اأ�سبحت كالمقابر«. 
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ف���ي و�ح���د من معاني �لو�قعية في �ل�سرد هو »�لتعبير عن �لو�قع كما هو«, �أو �نتهاج �أ�سلوب 

ا�سي���ن و�لرو�ئيين باأنهم �أ�سد و�قعية  �ل�س���رد �لمبا�س���ر �إلى �لدرجة �لتي تباهى بها بع�ض �لق�سّ

من بلز�ك �أو فلوبير, على �سبيل �لمثال ال �لح�سر.

بالطب���ع فاإن طريقًا للتعبير عن �لو�ق���ع كهذ� غالبًا ما ي�ستخدم �لخطاب �لمبا�سر, �إ�سافة 

ز �لذي ت�سل حدوده �إلى »�لدوغماتية« وال�سّيما  �إلى تاأجيج �لعاطفة و�النفعال �لعالي و�لتحيُّ

ة مث���ل �لثور�ت �ل�سعبي���ة, ومقارعة  ن�ساني���ة و�الجتماعية و�ل�سيا�سي���ة �لمحقَّ ف���ي �لق�ساي���ا �الإ

رت عنها �لق�سة �لعربية في  �ال�ستعم���ار, ومناه�س���ة �ل�سهيونية, وما �إلى غير ذلك من �أمور عبَّ

مر�حل متعددة ومختلفة من تاريخها.

بي���د �أن �لتغيي���ر�ت �لت���ي حدثت ف���ي �لعالم عامة, وف���ي �أ�ساليب �ل�س���رد �لق�س�سي خا�سة, 

�سود �أو �ل�سلوك  جعلتن���ا نم���لُّ من ه���ذ� �لخطاب �لمبا�سر �لذي ال يرى في �لعدو غي���ر �للون �الأ

�ل�سي���ئ �لم�ستهج���ن, و�لعك�ض هو �ل�سحي���ح في مجاٍل مثل هذ� �أو غيره م���ن مجاالت وق�سايا 

نه تطّب���َع بال�سيغ���ة �لتعبيرية  �لحي���اة, حت���ى �إن عال���ج �ل�س���ارد ق�سايا �سخ�سي���ة �أو فردي���ة؛ الأ

�لمبا�سرة!

�سباب ��ستمتعت و��ستفدت من قر�ءة رو�ية »�ل�سيدة باالم« لكاتب جنوب �إفريقيا 
لكل هذه �الأ

�لدكتور )حزقيال مغاليلي( – »�لمرجع: كتاب مجلة �لمعرفة �ل�سهري رقم 37 �لذي ين�سر عادة 

يد جواد الطالل موؤ

اآفاق المعرفة

هل ي�شلح اخلطاب ال�شردي املبا�شر؟
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ديب  �ستاذ الأ خيرة من المجلة، عدد 665، �سباط 2019، اختيار وتقديم: الأ ف������ي ال�سفحات الأ

ناظم مهنا، ترجمة: ع�سام اإ�سماعيل«، ذلك اأن رواية »ال�سيدة بالم« الق�سيرة – لكن المكثفة 

أو التفريق  جداً – تتناول ق�سية من ق�سايا الع�سر المهمة: األ وهي ق�سية الف�سل العن�سري ا

العن�س������ري في جنوب اإفريقيا قبل الو�سول اإلى مرحل������ة الن�سج في الن�سال �سد ذلك النظام 

الفا�سد والظال������م... مرحلة بروز �سخ�سيات ن�سالية متمي������زة )�ساحبة كاريزما عظيمة( مثل 

أو مبالغات انفعالية  أبوابه الوا�سعة، من غير حما�س ا »اإرن�س������ت مانديال« الذي دخل التاريخ من ا

اأو خطب رّنانة كما يحدث اأحياناً في الق�سايا العربية عامة والفل�سطينية خا�سة.

أ�سا�س هذه الروح ال�سفاف������ة التلقائية في ال�سرد،  ورواي������ة )حزقيال مغاليلي( مبنية عل������ى ا

بحي������ث جعل روايته عبارة عن �سوت محايد، ب�سي������ط ومتوا�سع، ي�سدر من �سابة �سوداء بداأت 

حياته������ا العملية خادمًة ف������ي اأكثر من بيت من بيوت الم�ستوطنين البي�������س، اإلى اأن انتهت اإلى 

العم������ل في بيت ال�سيدة »بالم«، وهي في ربيعها الع�سري������ن. وهل ي�ستطيع ال�سود -اإن ح�سلوا 

آنذاك، حتى اإن كانوا هم  عل������ى وظيفة- غير الخدمة في المنازل والمزارع والمحالت العامة ا

كثرية في البالد )؟!(... حتى اإن ال�سابة ال�سوداء تخطئ التعبير حين تريد اأن تعبر عن حالة  الأ

قلية البي�ساء فتقول ل�)كيت( -ابنة ال�سيدة »بالم«- اإنهم رائعون فتغ�سب  الغرابة في �سلوك الأ

)كي������ت( وتقول له������ا: »اأنت تق�سدين باأنهم غريبون؟ كم من الم������رات علمتك األ تقولي: )رائع( 

حينما تعنين: )غريب!(«، المرجع المذكور اأعاله، �س321.

خبار موجودة لي�س في كالم ال�سخ�سية المحورية  ن�ساء والإ وه������ذه التلقائية في التعبير والإ

أو اأ�سدقائها  خبار فح�سب، بل لدى �سديقتها ا حداث والمواقف والأ ال�سوداء التي تروي معظم الأ

أي�ساً(... بل اإنها ترى �سكل نظام الف�سل العن�سري و�سيغه وواقعه في  ال�سود الب�سطاء )الخدم ا

أنه ل يمكن تغييره، بحيث اإن اأي محاولة تقوم  أنه َقَدَر تقبل به ال�سماء نف�سها، وا بلدها، كما لو ا

بها ال�سيدة البي�ساء »بالم« للعمل على تغيير واقع النظام هو �سرب من المحال!

أّن المب������دع )حزقيال مغاليلي( ياأخذن������ا بالتدريج، خطوة بعد اأخ������رى، و�سفحة تلي  غي������ر ا

ن�ساني  �سفحات �سابقة، ومن موقف اإلى اآخر... لت�سبَّ �سطور روايته في كل ذلك المجهود الإ

أنها نبوءة تاريخية  الب������ارع والعظيم من اأجل تحقيق الم�ستحيل، واإم������كان تغيير الواقع، كما لو ا

مهمة في خروج المنا�سل »مانديال« من قعر �سجنه الذي دام �سنوات طوالً فاأ�سبح اأحد القادة 

المرموقين في العالم!
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�سباب فقد اختار )مغاليلي( حادثة اأو م�سادفة عمل ال�سابة الع�سرينية ال�سوداء  لكل هذه الأ

خادم������ًة في بيت ال�سي������دة البي�ساء »بالم« التي تتعاطف مع الزن������وج ال�سود بو�سفهم ب�سراً من 

كثرية ال�سائدة في دولة جنوب اإفريقيا من جهة ثانية؛ واإّن المظالم تالحقهم  جهة، ويمثلون الأ

ف������ي كل �سيء، واإْن �َسِخر الكات������ب �سمناً من عادات هذه ال�سيدة واأخالقه������ا وبع�س َمواقفها، 

ومنها الزدواجية المرذولة في تناق�س القول مع ال�سلوك، مثل معار�ستها في اأمر تزويج ابنتها 

أن������ه، اأي اإن ال�سيدة )بالم( تعاني  أرادت اأن ترفع من �سا حبَّتْه وا
أ�س������ود اأ الوحي������دة )كيت( برجل ا

ازدواجية ال�سخ�سية ولبو�س اأقنعة مختلفة على الرغم من ان�سمامها اإلى جمعية تُعنى بحقوق 

نها ت�سرفت بطريقة  ال�سود، وعلى الرغم من كتاباتها لم�سلحتهم، بل اإن دخولها ال�سجن كان لأ

جريئة مع �سرطة القمع العن�سري... اإلخ.

والزدواجي������ة المرذولة لدى ه������ذه )ال�سخ�سية( هي واحدة من رذائ������ل كثيرة نلم�سها لدى 

قلية البي�ساء، ومنها الممار�سات الجن�سية الفاح�سة مع الكالب،  ال�سيدة »بالم« وغيرها من الأ

�سود »ِدْك« من عمله خادماً في بيتها لمج������رد هاج�ٍس تملََّكها وهو اإمكان اأن  وط������رد ال�ساب الأ

أو قتلها،  م هذا ال�ساب كلبيها جراء اإ�ساعة عامة عن احتمال ت�سميم ال�سود لكالب البي�س ا ي�سمِّ

عل������ى الرغم من اإخال�سه في العمل بما في ذلك تنظي������ف الكلَبين وتحميمهما وتغذيتهما كما 

تحب وتريد ال�سيدة »بالم«!

أع������ّد ثمانية مواقف اإيجابية  غي������ر اأن التدرج الذي اأخَذنا في������ه المبدع )مغاليلي( جعلني ا

مور، وطريقة التعلم وانتزاع  )ف�سائل( تتخذها ال�سيدة »بالم« لتعليم ال�سبية ال�سوداء حقائق الأ

�سكالي. واأول  أ الروائي من الب�سيط اإلى ال�ُمرّكب )المعقد(، ومن التلقائي اإلى الإ الحقوق؛ اإذ بدا

أو كما يناديها والدها  هذه الف�سائل هي رغبتها في ت�سمية ال�سبية ال�سوداء با�سمها الحقيقي، ا

ن�سانية: في قريتها البعيدة، بو�سف ذلك جزءاً من العتداد بال�سخ�سية الإ

ألي�س لك ا�سم اإفريقي؟ قلت بلى،  »م������اذا ت�سميك الفتاة في البيت المجاور؟ اأجبتها: جين. ا

كارب������و. قالت المدام: ح�سناً. �سن�سمي������ك كاربو. كانت تتحدث وكاأنها تع������رف باأن ال�سم �سيء 

كبير. عرفت كثيراً من البي�س الذين كانوا ل يكترثون باأّي ت�سمية يطلقونها على ال�سود ما دام 

نني لم اأكن  أ�سرني هذا، اأعني ا�ستعم������ال ال�سيدة بالم ل�سمي كاربو لأ ل�سنتهم. ا ذل������ك منا�سباً لأ

�سدقاء ينادونني. ثم بيَّنت لي ما اأعمل:  أ�سمع ا�سمي اإل حين اأكون في البيت اأو عندما كان الأ ا

�سياء التي �ساأ�ستعملها. كل، والغ�سيل، ومكان الأ الواجبات، واأوقات الأ
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قالت )المدام(: »ابنتي �ستك������ون هنا في الم�ساء«. اإنها في المدر�سة. واأخبرتني، باأنه حين 

 اأن اأعمله لها يومياً، )المرجع نف�سه، �س 328- 
ّ
تع������ود الفتاة، �سوف تخبرني بما يتوجب عل������ي

.)329

عبِّر عن الحالة المزرية 
أو اأن اأ د ف�سائل هذه ال�سخ�سية البي�ساء، ا أريد اأن اأعدِّ أنا هنا ل ا وا

أو  أكثر اأهمية من اأي زنجي، ا آنذاك، بحيث يغدو الكلب ا الت������ي كان ال�سود الزنوج يعي�سون فيها ا

�سناف نف�سها الم�سنَّعة  بحي������ث اإن اأ�سحاب النفوذ يقدمون للخدم ال�سود العاملين لديه������م الأ

م������ن اللحوم الخا�سة بالقطط والكالب، اإ�ساف������ة اإلى الطريقة التع�سفية في التعامل معهم في 

أريد  م������ور اأ�سبحت معروفة و�سائعة، بقدر ما ا �ست������ى مجالت الحياة، ول �سّيما اأن مثل هذه الأ

�سلوب الفني غير المبا�سر -وغير النفعالي- الذي  ألقي ال�سوء على الطريقة ال�سفافة والأ اأن ا

هداف،  ا�ستخدمه ال�سارد الحاذق في بناء روايته الق�سيرة -لكن المكثفة- متعددة المعاني والأ

ح. وبعبارات وجمل ل�ّماحة ت�سير وتوحي اأكثر مما تعلن وت�سرِّ

... وه������ذا ما اأرجو للق�سة العربية اأن ت�سله يوماً؛ فيتداخل الحق العربي مع الفن الخاّلق 

لباب والطيبين من النا�س.  ن�سانية التي هي هدف ذوي الأ وي�سل اإلى العالمية الإ

¥µ
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راء الناتجة عن  دبّية الذي يهتّم بالنطباعات والآ نعم، اأدب الرحالت هو نوع من الفنون الأ

هداف التي  الموؤل���ف م���ن خالل ما يقوم به من رحالت اإلى البلدان عل���ى اختالف الغايات والأ

حدث���ت م���ن اأجلها ه���ذه الزيارات، ي�صف الكاتب في موؤلف���ات اأَدب الرحالت ما تقُع عليه عينه 

م���ن ت�صرف���ات النا�س وعاداتهم وما هم عليه من �صلوكيات في التعامل مع َمْن يقابلهم، اإ�صافة 

دب  نماط الجتماعية والقت�صادية للبلدان التي يزورها، ولأ حوال المعي�صّية والأ اإل���ى ذكره الأ

الرّحالت دور كبير في الدرا�صات التاريخية المقارنة، وي�صور فيه الكاتب اأي�صًا كل ما عا�س فيه 

ثار  مور والعادات والتقاليد والح�صارة والآ م���ن اأح���داث خالل مّدة �صفره، اإذ ينقل الكاتب كل الأ

ماكن.  والأ

أ�ساليب  ثنوغر�فيا )علم و�سف � بال �سك، تُعّد كتب �أدب �لرحالت مرجعاً مهّماً في علمي �لإ

ثنولوجيا )علم يهتم بتحليل �لحالة �لثقافية  حياة �لمجتمع وتقاليده وقيمه و�أدو�ته وفنونه(، و�لإ

ثنوغر�فيا نجدها  للمجتمع وتف�سيره������ا بطريقة ممنهجة(، فالعنا�سر �لتي ي�ستند �إليها علم �لإ

و�فرة في كتب �لرّحالة عبر �لتاريخ، فكتاب �لبيروني خير مثال على ذلك في �ل�سياق �لهندي. 

حد�ث �لتي  بجانب ذلك، تُعّد كتب �أدب �لرحالت م�سدر�ً للمعلومات �لتاريخية �لتي تحكي �لأ

حدث �لعظيمة �لتي وقعت  أو �لأ عا�سرها ذلك �لرّحالة من تتابع �ل�سالطين و�لحروب �لد�ئرة �

ن�سان ومعارفه، �إذ يقول �أحد  في ع�سره، ول يخفى علينا ما للرحلة من دور في تو�سعة �أفق �لإ

د. محمد من�صور الهدوي

اآفاق المعرفة

حول اأدب الرحالت العربية احلديثة 
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ن�سان. أكثر المدار�س تثقيفاً لالإ الكتاب الفرن�سيين في القرن الثامن ع�سر: اإن الرحالت تكوِّن ا

وت�سن������ف الرحالت بح�سب الغر�س منها والدافع له������ا، فمنها: الرحالت العلمية التي كان 

أنواع الرحالت اأي�ساً رحالت الحج، وكثير من هوؤلء  دب الرحالت ن�سي������ب كبير منها، ومن ا لأ

ندل�س »المغرب«، وذلك اأن الرحالت التي كان يقوم بها اأهل المغرب  الرحالة كانوا من اأهل الأ

أو الخليفة، ومن  ذ بتكليف من الملك ا – بمعن������اه الوا�سع- ومنها الرحالت ال�سيا�سية، كان������ت تُنفَّ
أ�سهرها رحلة �سالم الترجمان اإلى بالد القوقاز للبحث عن �سد ياأجوج وماأجوج، وذلك بتكليف  ا

من الخليفة العبا�سي الواثق، كما كلَّف الخليفة المقتدر ابن ف�سالن برحلة اإلى ملك ال�سقالبة، 

ن ابن ف�سالن تفا�سيل رحلته وم�ساهداته في كتابه »رحلة ابن ف�سالن«.  وقد دوَّ

وم������ن اأروع اأدب الرحالت ما يعتمد على الخيال، وه������ي الرحالت التي يكتبها �ساحبها من 

وح������ي خياله واإن لم يبرح داره، م������ن مثل ق�سة ال�سندباد البحري، وه������و ذلك الفتى البغدادي 

أو ر�سالة الغفران  أ�سهر ق�س�س ال�س������رق واأكثرها اإثارة، ا البّح������ار الرّحال الذي تُعّد ق�س�سه من ا

بي العالء المعري التي ينتقل فيها في رحلة بين الجنة والنار يحاور ال�سعراء في كل منهما. لأ

من اأمثلة الرحالت العربية في الع�صر الحديث

دباء بتوثيق رحالتهم عبر مدن العالم من  ف������ي الع�سر الحديث اهتم عدد من الكت������اب والأ

�سارة اإلى اأن قائمة كتب اأدب الرحالت تطول، وتزداد  دبية المميزة، وتجدر الإ خالل الكتابة الأ

دب  �ست لأ �سواء كثيراً ُخ�سِّ عام������اً بعد عام، بل اإن هناك جائزة عربية ربما لم ت�سلط عليها الأ

دب الرحالت« التي يمنحها  ول، وهي جائ������زة »ابن بطوطة لأ الرح������الت، وحملت ا�سم كاتبه الأ

دبية عن ال�سفر،  فاق« المخت�س������ة بالكتابة الأ دب الجغرافي _ارتياد الآ »المركز العرب������ي لالأ

أم ك�سفاً عن مخطوطة عربي������ة نادرة،ح�سل على هذه  �س������واء كان تجربة �سخ�سي������ة اأم ترجمة ا

الجائزة عدد كبير من الكتاب العرب، كان منهم، موؤخراً، الكاتب مهدي مبارك عن كتابه »مرح 

لهة، 40 يوماً في الهند«، و»في بالد ال�سامبا« لمختار �سعد �سحاتة من م�سر، و»رحلة العودة  الآ

أ�سفار ا�ستوائية« لعثمان اأحمد ح�سن من ال�سودان. اإلى الجبل« لخلود �سرف من �سورية، و»ا

ل������م اأذكر هنا اإل بع�������س اأمثلة من اأدب الرحالت في الع�س������ور الحديثة المكتوبة بالعربية 

زم������ان، واإل فاإن اأدب الرحالت  دب العربي قلباً وقالباً عبر الأ ودروه������ا في تكثيف �سعبي������ة الأ

أيها الرحالة، فاأنتم  موجود قائم ما دامت الرحلة قائمة، فلله در من قال: ارتحلوا… انطلقوا ا

�سخا�س نف�سهم حين بدء الرحلة! ل�ستم الأ
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العودة �سائحًا اإلى كاليفورنيا: غازي الق�سيبي

هذا الكتاب هو للكاتب ال�سعودي ال�سهير غازي عبد الرحمن 

الق�سيب������ي الذي ا�ستطاع في كتاب������ه هذا اأن ي�سترجع ذكرياته في 

كاليفورنيا التي تركها قبل ع�سرين عاماً، وقد عاد اإليها في زيارة 

�سرة، وقد حكى عن كل الم�ساهد التي راآها هناك  �سياحية مع الأ

من مميزات وعيوب.

متاأبطاً ج������وازات ال�سفر ووثائق »العف�س«؛ يعود هذه المرة 

ولد  اإل������ى كاليفورني������ا، ومع حملة قوامها الزوج������ة والبنة والأ

ق- الحماة... ويعود باأ�سلوبه المعهود  ق اأو ل ت�سدِّ الثالثة و-�سدِّ

اإلى �سطوره التي ت�سجل من خالل العبارة اللّماحة حيناً، والغمزة 

واللم������زة والهمزة اأحيان������اً، ومن خالل )مونولوج( داخل������ي ُمتناِثرات نُُظ������م حياتية كاليفورنية 

حرى اأمريكية... ينقل اإلى القارئ على وقع نفحات لحنه الق�س�سي ال�ساخر حيناً من تلك  وبالأ

ر لها اأحياناً اأخرى من خالل التفاتة ذهنية اإلى مرابع الوطن، نقداً ذاتياً لما  الح�سارة، والمَقدَّ

مكانات المتاحة، وكاأنك في  يفتقده هذا الوطن من مظاهر ح�سارية بّناءة، على الرغم من الإ

الوقت نف�سه جلي�س له، ت�سمع اأحاديثه الممهورة بح�س ق�سيبي �ساخر اآخر.

مفاكهة الخلن في رحلة اليابان – يو�سف القعيد

هن������ا رحلة خا�س������ة يخو�سها الكاتب والروائي يو�س������ف القعيد اإلى 

اليابان ف������ي اأواخر ت�سعينيات الق������رن الما�سي، حينم������ا كانت اليابان 

حديث النا�س في ثورتها وتقّدمها التكنولوجي وال�سناعي، وكانت رحلة 

الكاتب بدعوة خا�سة من موؤ�س�سة اليابان في القاهرة التي تدعو واحداً 

أ�سبوعين في اليابان للتعرف اإليها. قامة ا من الكتاب الم�سريين لالإ

كان������ت الزيارة حافلة ومثيرة بالن�سبة اإلى القعيد، ور�سد فيها 

عدداً م������ن م�ساهداته التي ق�سمها على ف�س������ول كتابه في اثنين 

وثالثين مقالً منذ اأن و�سل طوكيو حتى المغادرة، ول يمل القعيد 

من مقارنة القاهرة بطوكيو، وما كان يمكن اأن يحدث في م�سر اإذا قامت فيها نه�سة حقيقية 

مماثلة لما جرى في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
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كوريا واليابان... حكايات مرحة وتاأملت- جمال عمارة

خير للرحالة الم�سري ومن  �سدار الأ »كوريا واليابان«، وهو الإ

اأح������دث ما ظهر في مجال اأدب الرح������الت، وهو يحكي في �سرد 

ممت������ع عن رحالت الكاتب اإلى البالد التي زارها، والتي تجاوزت 

�سخا�س الذين قابلهم  )20( دولة من اأجم������ل دول العالم، وعن الأ

وتحاور معهم.

�سخا�س  ماكن والأ م المعلومات عن الأ أنه يقدِّ أه������م ما يميزه ا وا

باأ�سلوب مرح وخفة ظل وا�سح������ة، كما يمتاز بالعمق ال�سديد في 

فكار والتاأمالت المطروح������ة، وجمال عمارة لي�س جديداً على  الأ

عال������م الكتب، فهو موؤلف ل�سل�سلة م������ن كتب الحا�سوب والبرمجة، 

أنه يق������ود واحدة من اأكبر حركات الترجمة الحديثة الت������ي نقلت مئات من اأحدث الكتب  كم������ا ا

العالمي������ة اإلى اللغة العربية، ويفي������د الكتاب كل من يفكر في تجربة ال�سفر اإلى بالد اأخرى من 

خ������الل كثير من المعلومات ال�سائق������ة عن اأهم المدن والم������زارات ال�سياحية في كل من كوريا 

واليابان.

أه������م الم�سادر الجغرافية والتاريخية  وف������ي الجملة ل نبالغ اإن قلنا اإن اأدب الرحالت من ا

ن الكاتب ي�ستقي بو�ساطته المعلومات والحقائق من الم�ساهد الحية، والت�سوير  والجتماعية؛ لأ

المبا�سر، مما يجعل قراءته مفيدة وممتعة وم�سلية.

¥µ
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وفيق �سليطين في قلق الوجود

كاأني �ضراع تهادى على �ضفتين

فال اأنا ميت

وال اأنا حّي    

فق ح�ض���ورًا بهيًا،  اأْن تق���راأ رحي���ل مب���دع �ض���وري م���َاأ الأ

يعن���ي بب�ضاطة اأن���ك اأمام �ضدمة ال�ض���وؤال الذي كنت تبحث 

ع���ن جواب ل���ه: لماذا يمتلئ ه���ذا المبدع ف���ي كل ما يكتب 

فق البعيد  باأ�ضب���اب الرحيل؟ لم���اذا يلّح هاج�س م���ا وراء الأ

عل���ى كل م�ضهَدي���ه ال�ضع���ري والنقدي، الزم���ن الخالد فينا 

والباقي، والراحلون نحن فيه ومنه واإليه؟ 

هل كانت البيئة التي ن�ضاأ فيها ال�ضاعر وت�ضربه قيم ومعاني الت�ضوف وراء هذه الينابيع الثرة التي 

بداعي، وجاء الجواب �ضادمًا  ل حدود لها، اأ�ضئلة كنُت اأطرحها، ويطرحها من يقراأ ويتابع منجزه الإ

آلة الزمن، اإنما في اإبحار  حين الرحيل، نعم اإنه يقراأ في اأفق الح�ضور ما هو قادم من الزمن، ل عبر ا

المعنى و�ضقوقه، من �ضغف الروح، وربما هنا ي�ضحُّ القتبا�س مما قاله ال�ضاعر الكبير اأدوني�س: 

»ال�شعر روؤيا، والروؤيا قفز خارج حدود الزمان والمكان«، بهذا المعنى يرى اأدوني�س ا�شت�شراف 

أ  أفلي�س حرياً به اأن يقرا تي، ا المبدع للقادم، واإذا كان المبدع اأي مبدع، قادراً على ا�شت�شراف الآ

بدي عن المت�شوفة؟  أ الزمن الأ نب�س زمنه ودمه وخلجات الروح، وهو الذي قرا

ديب علي ح�سن

اآفاق المعرفة

وفيق �سليطني يف قلق الوجود
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وفي������ق �سليطين ال�ساعر والناقد الذي عبر الزمن ال�سوفي م������رات ومرات، رق�ساً �سعرياً، 

وتفكي������كاً درا�سياً، وتجذيراً واإ�سهاماً، حري به اأن يق������راأ �سفحات الزمن الذي يعبره، من يتابع 

كثر من  نتاجه ال�سعري منذ عقود من الزمن ف�سوف يقع �سوى الرحيل الذي يعني الح�سور الأ

بداع الحقيقي. خالل الإ

من������ذ الحرب العدوانية على �سورية، ولغت������ه ال�سعرية تتقد وتلتهب في م�سهد خراب الزمن 

أين ومتى  حد في الكون اأن يعرف اإلى ا ن�سان المدوي، في خرائب ل يمكن لأ ثر في �سقوط الإ والأ

ثر، وفي خ�سراء كال�سرير.  أ�سئلة كبرى وجودية وم�سيرية، في خرائب الأ وكيف �ستكون، ا

كان يحفر طريقاً للعبور بندى الكلمات، وما اأ�سعب الحفر بالليونة التي ت�سرق لحظات الق�سوة، 

أي�ساً، وهذا ما يمكن  لكنها لي�ست كذلك! رحيل كان يراه هو بعين المبدع الدار�س وال�ساعر والزاهد ا

للمتابع اأن يلم�سه من خالل خطٍّ ت�ساعدي في اأعماله ال�سعرية التي �سدرت موؤخراً في �سورية. 

في لحظة الحتجاب

اآخر اأعمال ال�ساعر الراحل كانت مجموعته التي �سدرت قبيل رحيله بقليل وحملت عنواناً 

ول، ذلك الحتجاب العظيم(.  �سوفياً، بل وجودياً ثَرَّ الدللت، بعيد الغور )ذلك البزوغ الأ

ول؟ من التقط اللحظة الفارقة في هذا البزوغ الذي يعني كل �سيء؟  م������ن يعرف البزوغ الأ

م������ن لحظ������ة كان كنزاً مخفياً، اأح������ب اأن يعرف، اإلى ولدة اأي �سيء، من زه������رة اإلى �سجرة اإلى 

ن�س������ان اأي اإن�سان، بزغ لحظة الولدة وما بين الب������زوغ والولدة ثمة توا�سج في  بعو�س������ة، اإلى الإ

المعنى، لكنها مفارقات الجدلية التي تثري. 

أّي  فول، ولي�س ا ول، فهنا ال�سر الكام������ن الذي ل يمكنك تجاوزه اإل للم�سار اإل������ى الأ أم������ا الأ ا

�سمل لي�ست اأقل كثافة من البزوغ، كلنا  بعد والأ فول العظيم، والعظمة بمعناها الأ اأفول، اإنما الأ

كثر اإلحاحاً: هل  آفلون يوماً ما، نم�سي في محاقات ما ُر�سم لنا، ولكن ال�سوؤال الأ بزغنا، وكلنا ا

كل اأفولنا عظيم؟ 

م������ن ال������ذي ياأفل عظيماً؟ وكيف؟ ه������ل ذاك الذي اأحب اأن يع������رف وتجلّى؟ اإذا كان هو 

ألي�س  ن وكيف، ا ف������ول كارثي والعظمة هنا بمعنى �سلبي حطامي تدميري، لماذا ياأفل الآ فالأ

أراد هو اأن يعود نوره  تجلي������ه وعداً وا�ستمراراً، هل تخلى عن اإن�سانه الم�سنوع م������ن حماأ وا

اإلى نوره؟ 
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خيرة هذه،  أ�سئل������ة كبرى حائ������رة في متاهات وفيق �سليطين في مجموعته، ب������ل مدونته الأ ا

أربعين  أربعة وا مجموع������ة ل ت�ستغرق اأكثر من ثمانين �سفحة من القطع المتو�سط، وتتوزع على ا

أ به:  مقطعاً ملحمياً، تبداأ من ده�سة ال�سوؤال الذي يبدا

لماذا نكتب عنهم؟ 

ما فائدة الكتابة 

اإن كنا ل نحب 

ول نرى البرعم 

***       

لمن نكتب ونحن ندير مرايا العدم 

في كل �صيء؟ 

�صبقنا ظلنا اإلى المقبرة 

ومازلنا في الطريق 

نحرن قلياًل 

ونقراأ اليافطات الملونة 

عن �صعادة العالم بنا... 

خيرة حرف الأ لم اأكمل الأ

من ا�صم الغابة 

وعندما نطقت بها... 

ثير  كانت قد عبرت في الأ

لم يبَق اإلَّ هذه الحرقة المت�صابهة 

�صابع  في العيون والأ

لم يبَق اإّل هذا الر�صم البالي 

ينتظر نف�صه 

ويلب�صني في اأول النهار. 

يوؤرخ ال�ساعر للن�س في 17/ 5/ 2019م.
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فول:  ألي�س اإعالن رحيل، واحتجاج كوني با�سم البزوغ للو�سول اإلى الأ ا

أ ال�س������وؤال: لماذا نكتب، لمن نكتب، ل نحب، ل نرى البرع������م... ندير مرايا العدم...  لنق������را

�سبقنا ظلنا اإلى المقبرة...

ن�س������ان فينا، ظلنا اأهو اإن�سانيتنا التي �سفحناها... نعم ي�سي بذلك حين يقول:  لقد مات الإ

أ اليافطات...  ومازلنا في الطريق نحرن قلياًل ونقرا

نه ي�سعى اإلى الخال�س  أراد ذلك تماماً لأ ن�سان؟ ربما ا أراد اأن يقول: اإنها حيونة الإ نحرن، هل ا

أننا على قيد العي�������س الزمني( اأموات في الفعل  م������ن هذا الر�سم البال������ي )الج�سد الذي يعني ا

القيم������ي الأخالقي، وفي م�سطلحات المت�سوفة �ستجد ه������ذا الم�سطلح، هل يكفي اأن تنتظر 

يوماً جديداً و�سم�ساً جديدة لتكون على قيد العي�س؟ 

ب الكوني، يطلق �سرخة الحتجاج:  وفي محراب الخالق العظيم وكما ي�سّميه: الأ

ب الكوني العظيم، اأيها المقد�ص في ذنوبنا الموروثة عنك،  اأيها الأ

ن، ول اأطلب رحمتك،  ل اأريد غفرانك بعد الآ

لن اأبحث غدًا عن العدالة بين يديك 

ولن اأت�صول المّن وال�صلوى، لقد تخليت عّني 

بعد اأن حملت تمثالك فوق هامتي 

بعد اأن انحنى ظهري مثل قنطرة لجنودك العابرين 

لن اأ�صاألك ثانية: لماذا �صبقتني؟ 

نعم )�سبقتني( وللفعل ثراء الدللت الخ�سبية باأطيافها كلّها، في الن�س �ستجد روح اليقين 

بق������درة الخالق المت�سامح واإل ل������م يكن هذا النداء، هذه ال�سرخة الت������ي تذكرنا باإبداع بدوي 

الجب������ل )من الغواية �سل�سلنا هدايتنا( اأو في محاججات �سعد اهلل ونو�س في اآخر من كتبه عن 

المر�س والموت. 

ي�س������ل ال�ساعر اإلى لحظة الهطل والغزارة، اإلى تجلٍّ ط������ال انتظاره: جاء المطر بعد طول 

انتظار: 

ربما كان هو المطر نف�صه 

لكننا راأيناه مكفهرًا 
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كان مطرًا اأ�صود

مبرقعًا بالرماد

وكنا فتحنا له ال�صدور والنوافذ 

نا في اأنف�صنا مداخل الحلم  وزيَّ

جاء المطر وت�صاقطنا نحن 

كاأننا نغ�صله بما بقي في القلب 

ل  جَّ من نظافة الموت الموؤ

وبما بقي في عيون القطط من بريق غائر

في �صحوة ت�صبه المطر.

ألي�س مطر �سليطين  وان، ا ه������و ينتظر المطر، فِلَم تاأخر كثيراً، بل ما فائدته بع������د فوات الأ

كما مطر ال�سياب؟ 

لقد �سبعنا موتاً، لم نعد نريد المطر )القطط ب�سبع اأرواح كما تقول العامة، تت�سبث بالحياة( 

نحن لم نعد نريد هذا الوجود الكارثي، نريد اأن ناأفل اإليك، ونترك هذا الكون العبثي. 

عناقيد الزبد

أم������ا في مجموعته عناقيد الزبد التي �سدرت عن اتحاد الكتاب العرب بدم�سق، وقّدم لها  ا

د. �سعد الدين كليب، بقوله: ما الذي يريده ال�ساعر من الزبد، وهل في الزبد ما يراد اأ�ساًل.. 

حت������ى يتعب ال�ساع������ر روحه، باختالف تلك العناقيد، ومن ث������م تخميرها في جرار من ال�سعر، 

ق كل خمور الدنيا، ولم يبَق اأمامه اإّل خمر الزبد...؟!     وكاأنه تذوَّ

أ�سلفت وطرحه �سعد الدين كليب قائاًل: هل في الزبد ما يعا�س  كنا قد طرحنا ال�سوؤال كما ا

ويجرب، يا �سديقي، كي ي�ستاأهل منك الترحيب به كائناً �سوياً ومختلفاً عما عهدناه من كائنات 

رة، وما هذه العتبة الن�سية التي �سوف تودي بنا اإلى تهلكة الزبد  جمالي������ة مده�سة اأو حتى منفِّ

أو الال�سيء...؟!     ا

عل������ى الرغم م������ن اأن هذا التركيب اللغ������وي )عناقيد الزبد( ل وجود ل������ه فعلياً في اأحد 

�سطر ال�سعري������ة كلّها، فاإنه يكاد  أو الفرعية، اأو حتى في الأ �سا�سي������ة ا العنوان������ات الداخلية الأ
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أو اإيحاء  ينظ������م المجموع������ة ال�سعرية برمتها فما ثمة في الق�سائد اإّل الزب������د لفظاً اأو معنى ا

أو ت�سوي������راً، هل قلت: ما ثمة في الق�سائد! كنت اأق�سد اأي�ساً ما ثمة في الوجود اإّل الزبد،  ا

أي�ساً اإّل عناقيد العدم،  أ�سكال الوجود ا فما الق�سائد -بهذا المعنى- اإّل عناقيد الزبد، وما ا

أو اأي وجود نعي�سه حقيقة، وما هو اإّل عدم بعدم  فاأي وجود هذا الذي يتمخ�س عن العدم، ا

أو زبد بزبد...     ا

- �ساعر...    

خرين.     ولين واأ�صدادي الآ له/ لم يعد ي�صرق ال�صوء فيها/ خمر اأ�صالفي الأ لم تعد كلماتي برق الإ

قطرات �صنوج دماء تجول/ وكل له وجهه ومداه الذي يغلق القوقعة/    

خارٌج لم تعد جنتي    

لم تعد �صرفتي وجناحي الندي    

خارج    

مدنف بال�صراب البعيد البعيد    

خارج وطريد الكالم    

و�صّفاحه في غٍد    

رماد    

ق نافذتي ويطل علّي/ رماد  الرماد الذي اأ�صتقل/واأم�صي به نحو ما ل اأريد/ الرماد الذي يتع�صّ

ال�صباح/ الوجوه/ المقاهي/ رماد هواء البريد البعيد.    

دمية.     الرماد وطنيته الآ

اأنحت فيها واأخرج اأدخل...    

اأم�صي باآخره نحو مال اأرى/ حين اأنف�صني منه/اأكتب حريتي فيه هذا الرماد الذي اأتمجد/ 

اأع�صق منه حرائقه والتياعي بها! 

يا رمادي الذي اأت�صواأ فيه/ اأيها الكوكبي الذي كنت مثلي وداعًا!!    

وفي المجموعة نف�سها تقدم الدكتورة لطفية برهم قراءة تذهب وراء المعنى وفي�سه، 

أنها ت�ستغل على لغ������ة انبثاقية تو�ّسع اأفق  اإذ تق������ول: )تكمن قوة هذه المجموع������ة ال�سعرية في ا

الوجود، وتك�سف عن مكنوناته عبر تقانات فنية اأهمها:   
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- التكثي������ف: تتميز المجموعة باأنها تعتمد على اقت�س������اد في الدواّل، وغنى ل متناه 

ف������ي المدل������ولت؛ لت�سكيل بنية دللية، تنفت������ح على اإمكانات ثّرة م������ن التف�سير والتاأويل، 

فتحّف������ز ذهن القارئ، وتثيره؛ ليتفاعل مع الن�ّس ويتحاور معه حواراً تاأملياً؛ وبذلك تكون 

اً �سبكة دللية متالحمة من حي������ث البنية، ومفتوحة من حيث  المجموع������ة، بو�سفه������ا ن�سّ

اإمكانات الدللة، بدءاً من العنوان »عناقيد الزبد« الذي يعبر عن هذا التعديل المتوا�سل 

أ المحاكاة، ف������اإذا كان الزبد، يعني لغوياً، الرغ������وة، واإذا كان العنقود يحيل على ما  لمب������دا

تعّق������د وتراكم من ثمره في اأ�سل واحد، فاإن تركيب »عناقيد الزبد« تركيب اإ�سافي، �سّم 

خر، بق�سد التخ�سي�س والتعريف، واإفادة القوة  عن�س������راً اإلى اآخر؛ ليتقوى كّل منهما بالآ

والمتان������ة من خالل اجتماع الوحدتين اللتين تعّدان تو�سعه في القول من ال�ساعر لتو�سيع 

أثره في القارئ.    ا

أنه  أّن الزبد مع ا اإن الدلل������ة الوجودية لهذا التركي������ب تظهر ب�سورة اأو�سح من مالحظتنا ا

أنه زبد مملوء بفي�س المعنى، للذهاب بنا اإلى ما وراء  أنه فراغ تام اإل ا خاٍل من القيمة، ومع ا

�سياء الم�ست�س������ّرة، ليقول اأكثر مما يقول؛ وبذلك ي�سبح التركيب  عال������م الظواهر، وو�سلنا بالأ

عنا�س������ر دالة في �سبكة اأخ������رى من العالقات، لغتها كما يراه������ا ال�ساعر في ق�سيدة بعنوان 

»خلوات«:   

لغٌة تطوي.. وتمحو..   

لغة توم�ُص في هذا ال�صديْم   

اإّن ق������ول »اإزرا باون������د« )اإّن كل كلم������ة م�سحونة بالمعنى( ي�سم المجموع������ة ال�سعرية، ويعّزز 

ن كلمات المجموعة توحي باأنها  أدّق يعّزز تكثيف مدلول معانيها؛ لأ أو بتعبير ا تكثيف المعاني، ا

تعني �سيئاً »اأكثر« من مجرد معناها العادي(. 

اأو�صال اأورفيو�ص والبحث عن رحيل

اأو�س������ال اأورفيو�س مجموعته ال�سعرية التي �س������درت عن اتحاد الكتاب العرب بدم�سق عام 

أنج������زه، القلق المبدع، الروح  )2013م( ل تف������ارق خ������ط ال�سوؤال الوجودي الذي يطفح بكل ما ا

بداع الخالد �ستاراً للمعنى في ن�سه الذي جاء  الت������ي تريد م�ستقراً، تبحر نحوه متخذة م������ن الإ

ف������ي ال�سفحة )53( وحمل عنوان: الغراب، يقدم له بقول بول فاليري )القليل من القلق عطية 

اإلهية وال�سمت للق�سائد هو نبعها الغريب(.
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يقول ال�ساعر: 

دمي عالق في الم�صافة بيني وبيني 

د  كاأني نهر الكالم الذي قد تجمَّ

حربي علّي 

ومنق�صم بين جذري و�صوتي 

اأروح واأغدو

وبع�صي لبع�صي نذيٌر 

كاأني �صراع تهادى على �صفتين 

فال اأنا ميت 

ول اأنا حّي 

اأدور اأ�صيع بهذا الفلك 

وياأتي ال�صدى في ان�صطاري اإلّي 

ن من �صّيعك  األ �صّيع الآ

أثنائها-  وت�سل المرارة التي �سببتها الحرب العدوانية على �سورية -والمجموعة منجزة في ا

د خارج  اإل������ى الخ������روج من معنى المعنى، حتى يخال القارئ في الن�س نف�سه اأن ال�ساعر قد غرَّ

كل اأفق، لكنه كان يبتدع �سربه واأفقه ويطرح ت�ساوؤلته المريرة: 

ن؟  تقول بالدي: بكم ت�صتري نع�صك الآ

ر�ص اإّل القبور لم يبَق في الأ

تدور حواليك حينًا 

وحينًا تطوف معك 

اأنا قبري الحّي في مّيت 

واأهاجر فيه... 

يهاجر؟

لي�سل اإلى لحظة المفارقة المده�سة: 

ن  اأنا غيري الآ
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دع لي عزيف الم�صامير في خ�صب ال�صلب 

دعني اأرّد الحقول اإلى واحة الحلم ما بين اأجفانهم 

في الظالم 

وكن في الطريق القتيل اإليهم معي 

�صيدي اأو اإمامي... 

اأنا الجذر محترقًا وع�صيًا 

اأنا في دمائي اأول 

مام ورائي.  والأ

واأنا غاية لحتراقي 

فول  اأخ�صر بيرقي في الأ

)1/25/ 2013م( 

وفي ق�سيدة )بحر( اآخر مرافئ المجموعة يطرح ال�سوؤال الكبير: 

كيف اأعبر ذاتي؟ 

كيف اأعبر نحوي 

اأنا �صفر دائم وال�صفينة منهكة في مياهي؟ 

ليكون الجواب في نهاية المطاف: 

اأهيم... 

تي  واأغرق في لجَّ

ى...  اأتعرَّ

وتفتن �صم�صي بي... 

 طيوري. 
ّ
وتحوم علي 

لق������د اأبحر في غياب الج�س������د، وم�سى في اأفق الزمن الذي كتب على �سفحاته اإبداعاً في 

�سقوق المعنى، وفي التقاط اللحظة المده�سة، ومن اأقدر من ال�ساعر على اأن يبقى حبره على 

بدي؟!  �سفحات الزمن الأ
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بطاقة

آدابها  ال�ساعر وفيق �سليطين من مواليد عام )1961م(، ويحمل دكتوراه في اللغة العربية وا

من جامعة القاهرة عام 1995.

داب – ق�سم اللغة العربية – في جامعة ت�سرين في الالذقية، كما  أ�ستاذاً في كلية الآ - عمل ا

عمل �سابقاً رئي�ساً لق�سم اللغة العربية، ورئي�ساً لق�سم المكتبات والمعلومات.

- ع�سو اتحاد الكّتاب العرب.

دبية لعام 2009 في ال�سويداء.  - ع�سو تحكيم جائزة المزرعة الأ

آدابه������ا(؛ المجلة الف�سلية  - ع�س������و هيئ������ة تحرير في مجلة )درا�س������ات في اللغة العربية وا

المحكمة التي ت�سدر عن جامعتي ت�سرين – �سورية، و�سنمان – اإيران.

دبي«. - ع�سو الهيئة ال�ست�سارية لمجلة »الموقف الأ

له عدٌد من الكتب النقدية المطبوعة، نذكر منها:

ولى عام 1997، الطبعة الثانية، دار المركز  بدي، �سورية – الالذقية، الطبعة الأ - الزمن الأ

الثقافي، دم�سق 2007.

- ال�سعر والت�سوف، الهيئة العامة ال�سورية للكتاب – جريدة البعث، الكتاب ال�سهري الثاني 

ع�سر، 2008.

مانة العامة لحتفالية دم�سق عا�سمة  دبية في بالد ال�سام، بال�ستراك مع الأ - الحرك������ة الأ

للثقافة العربية، عام 2008.

- الكالم على الكالم، وزارة الثقافة – الهيئة العامة ال�سورية للكتاب، عام 2015.

ومن اأعماله ال�سعرية:

خر، 1991. - الكائن الآ

- حافياً اإل من هذا الحب، 1996.

- �سقوق المعنى، 2008، الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.

- عناقيد الزبد، 2011، اتحاد الكّتاب العرب.

- اأخ�سر كال�سرير، 2013، الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
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ثر، 2016، الهيئة العامة ال�سورية للكتاب. - في خرائب الأ

أ�سياء العالم ال�سغير، 2018، الهيئة العامة ال�سورية للكتاب. - ا

ول... ذلك الحتج������اب العظيم، وهو اآخر دواوينه، وقد �سدر عن الهيئة  - ذل������ك البزوغ الأ

العامة ال�سورية للكتاب موؤخراً في 2021-5-25.

رحل يوم 21/ 6/ 2021م.

المراجع

)1(- مجموعات ال�ساعر ال�سادرة عن الهيئة العامة للكتاب، �سورية، واتحاد الكتاب العرب، �سورية.

أر�سيف �سحيفة الثورة، متابعات ومقالت حول تجربته ال�سعرية.  )2(- ا

¥µ
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�سا�س في �زدهار �لعمارة و�لفن في �أي بلد  ل �سك �أن �لتطوَرين �لعلمي و�لقت�سادي هما �لأ

وف���ي �أي ع�س���ر م���ن �لع�سور. كما �أن �سكل �لعمارة وزخارفها تعك����س حالة كل مجتمع وتقدمه. 

وطالم���ا كان���ت منطق���ة �لم�سرق �لعربي ر�ئدًة في ه���ذه �لمجال عبر مختل���ف مر�حل �لتاريخ 

�لتي مرت بها، كما �أ�سبحت �أنماط �لبناء فيها تقليدً� تاأثرت به ح�سار�ت �لعالم و�سعوبه.

�سماء الم�سهورة مثل: »كريزويل« و»جورج مار�سي« جهدها  حاول������ت الكتب ال�ست�سراقية والأ

رجاع اأ�سول الفن والعمارة من دول الم�سرق العربي اإلى محيطها في بالد اليونان والرومان  لإ

أنهم حاولوا اإبعاد تاأثير الم�سرق في عم������ارة الغرب ونه�سته، واإن من ذهب من  وفار�������س، كم������ا ا

أيه حتى ل������و كان مدعماً بالقرائن العلمية التي ل تدع  الباحثي������ن الغربيين عك�س ذلك ُهّم�س را

مجالً لل�سك.

وف������ي بح������ث اأنجزته تجلّى لي كثير م������ن الحقائق وو�سح لي كثير م������ن الرتباطات بين 

ندل�س لحقاً،  موي في ال�سام وفي الأ وروبي في مجال العمارة والفن الأ الم�س������رق والغرب الأ

كاتب جزائري. ❁

هـادف اأبو تغلـب ال�سـالم

❁

اآفاق المعرفة

تاأثـري العمـارة امل�شرقيـة ال�شاميـة

يف عمـارة النـه�شة والعمـارة الكال�شيكيــة يف فرن�شـا
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يطالية والكال�سيكية في فرن�سا ثم ف������ي كل اأوروبا، وقد ظهر ذلك في  وع�س������ر النه�س������ة الإ

ثالثة محاور هي:

الت�صميم وال�صكل الهند�صي

�سالمية  موية في دم�س������ق النموذج الذي �سار عليه كثير من العمارة الإ ن������ت العمارة الأ كوَّ

�سالمي. فحين النظر  بنية العامة والدينية، وفقاً لما يتما�سى مع متطلباتها والفكر الإ في الأ

م������وي الرئي�سية وتركيبها الفراغ�������ي، يمكن مالحظة اأمرين  اإل������ى واجهة �سحن الجامع الأ

مهمين:

ول في ارتفاع المبنى على عر�������س الواجهة ب�سكل يعطي حجماً واحداً مرتفعاً  يتمث������ل الأ

بنية كانت بعمق مهم وعر�س  وعل������ى امتداد اأفقي عر�سي �سا�سع، لم يكن معهوداً �سابقاً، فالأ

فقية العري�سة عمل  أق������ل اأهمية، وبارتفاعات مختلفة في العمق، ومن ث������ّم فهذه الواجهة الأ ا

جديد.

أم������ا الثاني فيك������ون بالنظر اإلى اأقوا�سه������ا، اإذ تتميز بوحداتها ال�ساقولي������ة المرتفعة. ومن  ا

موية ك�سرت  قوا�س عموماً كانت بقطر ي�ساوي ن�سف الرتفاع، ولكن العمارة الأ المعروف اأن الأ

عمدة بع�سها على بع�س لتكون وحدات  تلك القاعدة واتجهت نحو الرتفاع المزدوج بتركيب الأ

أنها اأ�سافت كتلة �سخمة  غريقية والرومانية عموماً، كما ا بنية الإ الواجه������ة مغايرة لواجهات الأ

أي�ساً بالرتف������اع بالن�سبة اإلى العر�س وببدنها المتق������دم وقبَّتها، مما يزيد من ال�سفة  تمي������زت ا

ال�ساقولية ويكّون بذلك توازناً مع العر�س الكبير للبناء.

موي  الواجهة الرئي�سة ل�سحن الجامع الأ

بنية الفرن�سية الكال�سيكي������ة التي اأعطت الرتفاع  ه������ذه العنا�سر يمكن مالحظتها ف������ي الأ

اأهمية كبيره، وتميزت اأي�سا بال�ساقولية.
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ق�سر اللوفر و�ساحته المربعة في باري�س )فرن�سا(

عمدة بع�سها فوق بع�س،  وهذا ما يالحظ اأي�ساً في عماره ع�سر النه�سة التي طابقت الأ

فقي. كما في كني�سة »�سان بييرو« في الفاتيكان،  لتزيد من �ساقولية البناء، لك�سر المتداد الأ

ف������ي الواجهة الرئي�سية اأمام ال�ساحة البي�سوية لبرنين������ي، التي تميزت بنجاح ن�سبها وهيمنة 

بنية الكال�سيكية الفرن�سية  الهيئ������ة ال�ساقولية عموماً في بنائها. وال�سيء نف�سه موجود في الأ

مثل واجه������ة ق�سر اللوفر، التي ا�ستخدم������ت وحدات �ساقولية وا�ستعمل������ت الكتلة المتقدمة 

أي�ساً، وهو تماماً ما اأخذته عن العم������ارة الم�سماة بالقوطية، وما اأعطاها  �ساقولي������ة الطابع ا

امتي������ازاً عن عم���ارة اإيطال��يا بزي��������ادة ن�سبة ال�ساق����ولي. وه���ذا التوج������ه اأخذته من العمارة 

�سالمية بالتحديد. الإ

كني�سة �سان بييرو في الفاتيكان
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�صالع المت�صالبة ن�صائية وقباب الأ تطور التركيبة الإ

�سالمية  �س�س التي �سارت عليه������ا معظم العمارة الإ موي الأ و�سع������ت العمارة ف������ي الع�سر الأ

لحقاً، والتي تتوافق مع التراث ال�سامي الذي ا�ستخدمه فّنانو وبّناوؤو بالد ال�سام، والذي اأ�سبح 

�س�س لهذه العمارة،  أو الديني، والوحدات ال�ساقولية من اأهم الأ فقي في البناء العام ا المتداد الأ

ن�سائي؟ فكيف كان ذلك في الجانب الإ

عم������دة بطابقين، واإْن كانت فكرة الطواب������ق موجودة في بناء  ن�سائية بالأ ب������داأت الفك������رة الإ

قوا�س بطابق  عمدة والأ قوا�س القائمة على الأ الجدران والدعامات، ف������اإنَّ البناء بال�سواري والأ

عمدة في الجامع  ث������اٍن تُعدُّ �سابقًة اإن�سائية وتحت������اج اإلى �سبط الهيكل، والعمل الدقي������ق، فالأ

م������وي ُجعلت بطابقين لرفع �سقف الجملونات الخ�سبي������ة، وبقيت باأقوا�س ن�سف دائرية. ثم  الأ

عمدة  أم������وّي ال�سام، فرفعت الأ ول في جامع قرطبة الذي �سار على خطا ا ح������دث تط������وران: الأ

نجاز الرتفاع في المدر�ستَين  بطابقين، وفي الوقت الذي كان ل بّد من زيادة مقطع العمود لإ

غريقية والرومانية، حدث هنا الرتفاع باأعمدة ر�سيقة بو�ساطة فكرة الطوابق التي زالت في  الإ

قوا�س  مر بالأ قرطبة برفع القو�س على دعامات فوق العمود وتقويته بقو�س رابط، ثم تطور الأ

�سالمي الذي  المت�سالبة وكذا القباب المت�سالبة التي اأظهرت هنا عبقرية اإبداع المعماري الإ

�سل اإنما كان  أنه عبا�سي الأ ندل�سيين في وقت متزامن، والذي يبدو ا ظهر ل������دى العبا�سيين والأ

قوا�س المت�سالبة كّونت الحل  عمدة ولل�ساقولية والر�ساقة المرجّوة. فالأ ا�ستمراراً لفكرة رفع الأ

مث������ل، ولم تكن مت�سالبة في ال�سواري فح�سب اإنم������ا ت�سالبت لتبني هيكل القباب، ومن هنا  الأ

.
)1(

ن�ساأت فكرة القباب المت�سالبة ولحقاً المقرن�سات

قوا�س المزدوجة بطابقين في جامع قرطبة الأ
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وروبية  �سالمية على العمارة الأ ن�سائي في العمارة الإ اأما مدى تاأثير هذا التقدم العلمي الإ

فيبدو جلياً في ظهور ما ي�سمى العمارة القوطية التي اأخذت فكرة ال�ساقولية من جهة، وفكرة 

القباب الم�سلَّعة المت�سالبة في بناء قباب الكنائ�س المع�سبة المتتالية في اأروقتها الرئي�سية 

أبعد من ذلك، وهو الذي  نكليزي »كري�ستوفر رين« اإلى ا من جهة اأخرى، بل يذهب المعماري الإ

يع������د اأب المعمارين البريطانيين وباني لندن بعد الحريق ف������ي القرن ال�سابع ع�سر ميالدي، 

وبان������ي كني�سة »�سان بيتر�س« في لندن وعدة مباني مهم������ة، ويعي تاأثير العمارة القوطية في 

�سل لي�ست اإل عمارة  نكليزية، اإذ يقول اإن العمارة القوطية في الأ اإعطاء الهوية المعمارية الإ

ن�سائ������ي بالقباب والزخرفة الفارهة.  أندل�سي������ة اإ�سالمية، بر�ساقتها و�ساقوليتها، وبهيكلها الإ ا

ندل�سية التي انتقلت اإلى اأوروبا التي لم تعرفها من قبل ولم ت�سهد  �سالمية الأ اإنها العمارة الإ

.
)2(

مثيال لها

�سلع المت�سالبة لقبة محراب قرطبة الأ

يطالية في ع�سر  �سارة اإلى اأهمية العمارة ال�ساقولية في قيام العمارة الإ وهنا ل بّد من الإ

عمدة المتطابقة التي بداأت في جامع دم�سق، بل في ا�ستعمال  النه�سة الم�ستلهمة من فكرة الأ

قوا�������س المدببة في قبابها على �ساكلة »قبة برونوليت�سي« ال�سهيرة، ثم ل بّد من  ع�ساب والأ الأ

�سارة اإلى اأن فرن�سا التي اأخذت العمارة القوطية اأولً قد تاأثرت بال�ساقولية القوطية واأموية  الإ

يطالية تمييزاً وا�سحاً واأعطاها  �سل، في عمارتها الكال�سيكية وهو ما ميَّزها من العمارة الإ الأ

الوهج واأدى اإلى تقليدها في كل اأوروبا.
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قبة كني�سة برونوليت�سي بفلوران�سيا

الـزخـــرفـــــــة

ل بد من الحديث ع������ن الزخرفة في ع�سر النه�سة في فرن�سا واأوروبا الكال�سيكية وتاأثير 

�سالمي فيها، ول�سيما زخرفة الجدران )الفري�سك( وال�سقوف الخ�سبية. ومن  العمارة والفن الإ

ثرية ال�سوري������ة القديمة قدمت كثيراً من الر�سوم الجدارية، ومن اأهمها  المعل������وم اأن المواقع الأ

ر�س������وم ق�س������ر زمري ليم الملكي في ماري، وموقع تل اأحمر عل������ى الفرات، وبناء ق�سير عمرة 

أنه يوجد لدينا  �سالم، اإل ا أنه اأي�ساً قديم التلوين، قبل الإ ردن. اأما الخ�سب ال������ذي يبدو ا ف������ي الأ

موي وطريق������ة دهانه الباكر، ولنا مثال وا�سح في �سقف جامع  أدل������ة على تلوينه في الع�سر الأ ا

قرطبة وتزويقه.

�سقف الداخلية للجامع العتيق في قرطبة اأحد الأ
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كم������ا اأن مو�سوع الجدران الخ�سبية نراه اأكثر في المنابر الخ�سبية مثل منابر قرطبة ومنبر 

القيروان الذي يحوي توريقاً ور�سوم������اً هند�سية م�ستقيمة، ومنبر القرويين المحلّى بف�سيف�ساء 

أو منبر زنكي الذي احترق في القد�س. دف، وكذلك منبر �سالح الدين ا ال�سَّ

منبر القرويين المحلى بف�سيف�ساء ال�سدفمنبر القيروان

ق ب�سكل رائع فنراه في جامع قرطبة، وفي �سقف خانقاه برقوق  أم������ا خ�سب ال�سقوف المزوَّ ا

مثلة بين القرنين العا�سر والرابع ع�س������ر الميالديين كلها �سبقت العمارة  وف������ي م�سر، وهذه الأ

�سالمية قبل النه�سة. يطالية ونه�ستها التي لم تكن بعيدة عن العمارة الإ الإ

اأحد اأ�سقف مدر�سة وخانقاه ال�سلطان برقوق في �سارع المعز لدين اهلل الفاطمي1
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اأحد اأ�سقف مدر�سة وخانقاه ال�سلطان برقوق في �سارع المعز لدين اهلل الفاطمي2

ندل�سية ال�سابقة لها، فلو اأخذنا مثاًل زخرفة  ول يمك������ن اإغفال تاأثر الزخرفة القوطي������ة بالأ

جامع قرطبة، وق�سر الجعفرية باأقوا�سه وزخارفه �سديدة ال�سبه مع تلك الموجودة في الكنائ�س 

أندل�سيون. القوطية الالحقة لكدنا اأن نقول اإن فناني تلك الكنائ�س القوطية ا

تفا�سيل اأقوا�س الرواق الجنوبي لق�سر الجعفرية �ساراغوزا في اإ�سبانيا

ول������و نظرنا اإلى تطور زخرف������ة الغرف ال�سامية في دم�سق وحل������ب، التي كانت على نموذج 

أينا �سبهاً كبيراً مع جدران  أو ما ي�سمى خطاأ بالعجمي، لرا خانقاه برقوق، واإلى خزن الجدران ا

ق في الغرف الداخلية، ولعلمنا  الق�س������ور الفرن�سية مثل ق�سر اللوفر المغلَّف بالخ�س������ب المزوَّ

موي ف������ي دم�سق وجامع قرطبة ذي ال�سقوف  م������دى تاأثير العمارة ال�سامية بدءاً من الع�سر الأ
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الخ�سبي������ة المزوقة مروراً بالع�سر المملوكي والع�سور الالحقة، في الزخرفتين الكال�سيكيتين 

وروبية اللتين لم تعهدا هذا النوع من الفن ولم ت�سهدا له تطوراً ل في اأوروبا ول  الفرن�سية والأ

ندل�س  فرن�سا. ومن المعتقد اأن الطريقة التي انتقل فيها هذا التاأثير ال�سامي كان من عماره الأ

و�سقلية.

غرف �سورّية في األمانيا

زخرفة منزل دم�سقي
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غرفة داخلية في ق�سر اللوفر في باري�س )فرن�سا( 

ندل�سية  وم������ن الوا�سح اأن اأ�سل الفن والعمارة القوطيين جاء من المقرن�سات والزخرفة الأ

وعمارته������ا وقبابها الم�سلعة. كذلك بالن�سب������ة اإلى زخرفة �سقوف قرطبة ومباني الم�سرق التي 

رابي�سك«.  وروبية والتي اأطلق عليها ا�سم »الأ تاأثرت بها زخارف الق�سور الفرن�سية والأ

ندل�سية، وهذا ما ج������اء في كتاب »قامو�س  ويطل������ق كثيرون على العمارة القوطي������ة ا�سم الأ

حداث والرجالت«، وهو كتاب جام������ع لمجموعة من الباحثين والكتاب  ماك������ن والتاريخ والأ الأ

ندل�س والم�سرق ويربط  �سالمية في الأ أ�سهم هارموفيل، ويتكلم على العمارة الإ دباء وعلى را والأ

بنية القوطية التي بناها  ندل�س وقرطبة الر�سيقة وما ي�سمى الأ أبنية القاهرة ال�سامخة والأ بين ا

ول من القامو�س الفرن�سي في بداية القرن التا�سع  أي�ساً الجزء الأ ندل�سيون. وهذا ما اأورده ا الأ

.
)3(
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�سبان من عرو�ض »الفالمنكو«،  ل تخلو احتفالت الإ

ول تخل���و »عرو����ض الفالمنك���و« من ب�سم���ات ال�ساعر 

�سبان���ي فدريكو غار�سيا لوركا، هذا ال�ساعر الجنوبي،  الإ

ال���ذي وه���ب نف�سه لل�سع���ر والفن، معلي���ًا راية المحبة 

ب���داع. كان ق���د اأ�س����ض ف���ي غرناط���ة فرق���ة غنائي���ة  والإ

فالمنكية، اأطلق عليها ا�سم »�سالينا«، اأ�سحت اليوم من 

�سبانية، تخّلد ذكر هذا ال�ساعر، وتتغنى  اأعرق الفرق الإ

بروائع ق�سائده التي نظمها للغناء الفالمنكي.

ه������ذه الفرقة الت������ي كانت قد توقفت ع������ن الغناء، 

اإثر االغتي������ال الماأ�شاوي لل�شاعر لوركا، على يد قوات 

الجن������رال فرانكو الذي �شيق عل������ى الحريات ومنعها، 

عادت لتلتئم من جديد في الم�شارح الفنية، وت�شتاأنف 

ن�شاطها وغناءها ورق�شها بعد رحيل الجنرال، وعودة 

أ�شعار »الغناء العميق« التي  �شم�������س الديمقراطية  اإلى اإ�شبانيا. واأروع ما تغنت ب������ه الفرقة هو ا

ندل�شي، وتراكمات قوطية، اإ�شبانية وغجرية وغيرها. مع بروز  تحم������ل عبق التراث ال�شعري االأ

الزبير مهداد

اآفاق المعرفة

الم لوركا: �شاعر االآ

لوركا
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�سالمية، من خالل المو�سوعات  قوي وح�سور لف������ت لما هو موري�سكي باأ�سوله العربي������ة والإ

داء الفني، وقد كان لوركا نف�سه، ل يفوت فر�سة  يقاعات المو�سيقية وطريقة الأ والن�سو�س والإ

لتاأكيد قوة التاأثير الموري�سكي عليه.

ندل�سي، حاماًل لَكّم هائٍل  �سباني الجمهوري، الذي ي�ستلهم التراث الأ كان لوركا، ال�ساعر الإ

من ال�سور ال�سعرية، ومن الحب، ومن الحتفاء بالحياة، وبقيمها النبيلة. دون اأن يغ�س الب�سر 

لم التي يعي�سها النا�س، والتي عا�سها الموري�سكيون، الذين طوردوا في وطنهم، م�ستعيداً  عن الآ

آة اآلمهم  لم من خالل ما يقا�سي������ه الغجر الذين جعلوا م������ن الفالمنكو مرا ه������ذه الماأ�س������اة والآ

وماآ�سيهم.

لم في الغناء الفالمنكي الأ

يترج������م غناء الفالمنكو عن������اء ومكابدات الغجر والفقراء، وهذا م������ا جعله يكت�سي م�سحة 

�س������ل، يج�سد المحن والتمزق والمكابدات التي  الح������زن التي تميزه، فالغناء العميق غجري الأ

يئ������ن تحت وطاأتها الغجر. والكلمات الدالة على الحزن في المعجم الفالمنكي كثيرة متعددة، 

مقاب������ل قلة العبارات الدالة على الفرح؛ وتعبير وجه المغن������ي وحركات يديه تترجم بقوة هذا 

العناء وتلك المكابدة، اإذ يتغنى بهما.

أ�ساليبها، وهي في  �سعار التي يتغنى بها الفالمنكو تتميز بتنوع مو�سوعاتها واإيقاعاتها وا والأ

ن�سان.  لم والع�سق والنتماء التي توؤرق الإ الغالب تعبر عن روؤى اإن�سانية عميقة تترجم م�ساعر الأ

وتت�سف بح�سور غنائية �سفاف������ة، فالحنين يتحول اإلى حزن وقتامة نالم�سهما وهما ين�سكبان 

�سباني الذي  ف������ي غنائية مرهفة؛ تلتقي مع الغنائي������ة التقليدية من التراث ال�سعري ال�سفوي الإ

ندل�سي. رث العربي الأ ي�ستمد اأ�سوله من الإ

�سبان، الذين اأبدعوا  وعل������ى الرغم م������ن اأن مغنيي الفالمنكو يدينون لعدد من ال�سع������راء الإ

أ�سهمت في اإدراك الفالمنكو ما بلغه من نجاح وانت�سار، مثل  ر�سيداً من الن�سو�س الرائعة التي ا

اأنطوني������و مات�سادو، ونيرودا، وخوان رامون خمينيث، وميكل  هرناندي�س  كينير، اإل اأن اأكثرهم 

�سهرة وتميزاً هو ال�ساعر فيدريكو غار�سيا لوركا ذو النهاية الماأ�ساوية، الذي حافظ في اإبداعه 

ندل�سي التقليدي. تعاون لوركا ع������ام )1922م( مع فنانين اآخرين،  عل������ى التراث المو�سيق������ي الأ

ندل�سية العريقة، وكان هذا الحدث  غنية العميقة في مدينة غرناط������ة الأ لتاأ�سي�������س مهرجان الأ

�سباني التقليدي في الع�سر الحديث. وكر�س  من اأهم الخطوات والمبادرات التي اأفادت الغناء الإ
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غاني التراثية العريقة،  �سباني، وبعث الحياة ف������ي الأ لوركا بع������د ذلك جهوده للغناء ال�سعبي الإ

ليوؤديها اأع�ساء فرقته الجوالة التي كانت تقدم عرو�سها الفنية �سمن م�سرح العربة الجوال. 

أكثر اأغانيه، ي�سدح باآلم النا�������س الب�سطاء، الع�ساق والعاملين والمقاومين،  كان ل������وركا في ا

وم�سارع������ي الثيران وغيرهم، وفياً بالتزامه بالدفاع عنهم، واإي�سال اأ�سواتهم، ول�سيما الغجر 

غاني الغجرية« و »�ساعر في  �سبان وزنوج اأمريكا، واأهم ديوانين �سعريين يترجمان ذلك: »الأ الإ

نيويورك«.

غاني الغجرية الأ

خت  غاني الغجرية«، التي ر�سَّ أ�سهر موؤلفاته وهو ديوانه »الأ ف������ي عام )1928م(، ن�سر لوركا ا

�سمعته ال�سعرية على ال�سعيد العالمي. وقد نال نجاحاً باهراً فور �سدوره، وذاع �سيته، وتقّبله 

�سباني في القرن الع�سرين. دب الإ النقاد بقبول رائع،  فاأ�سبح  اأحد روائع الأ

أل������ف الديوان م������ن ق�سائد ت�ستمد مو�سوعاته������ا من عالم الغج������ر، وحياتهم وطقو�سهم  يتا

وعاداتهم وطباعهم، مع �سرد لبع�س ما حدث لهم في اإ�سبانيا.

�سبانية م�ستقراً لها، وباحت�سانهم، اأ�سافت  الغجر روح قلقة وغام�سة، وجدت في البالد الإ

بداع، يعزز تراثه������ا الذي احت�سن عبر تاريخه اإ�سهام كثير  اإ�سباني������ا اإلى اإرثها منبعاً جديداً لالإ

ثنيات والثقافات والديانات واللغات. وكذلك كان �سعر لوركا، الغجرّي ملمحاً، الغام�س  من الإ

روحاً، والقلق معنى.

�سبان، و�ساروا جزءاً م������ن ال�ساكنة، فاإنهم ظلوا  وعل������ى الرغم من اأن الغجر ق������د اختلطوا  بالإ

م�سطهدين، معر�سين للتمييز، �سحايا النظرة الدونية التي تبخ�س قيمتهم ب�سفتهم اآدميين ودورهم 

ب�سفتهم مواطنين، ومع ذلك فقد  ظلوا معتزين بهويتهم، متم�سكين بعاداتهم وتقاليدهم: 

»عندما ياأتي الليل،

الليل الالئل،

فاإن الغجر في اأكواخهم،

ي�صنعون �صمو�صًا واأ�صهمًا«)1(.

اإن اأح������د اأهم م�س������ادر الغمو�س الغجري ه������و ثقافتهم وعاداتهم وقيمه������م، ولون ب�سرتهم 

القمحي������ة، وعيونهم ال�سوداء، و�سعره������م الفاحم، وقامتهم الفارع������ة، ور�ساقتهم الباهرة التي 
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يظهرونه������ا في رق�سهم، فالغجري الذي يحظى بالتقدير والحترام من رفاقه الغجر وقبيلته، 

ه������و الذي يجيد مه������ارات الرق�س اأو م�سارع������ة الثيران، وهي مهارات تعتم������د على الر�ساقة 

واللياقة البدنية، اللتين يحتاج اإليهما الغجري في خ�سوماته.

»اأنطونيو توريز  هيريديا

ابن اآل كامبوريو  و�صليلها،

في يده ع�صا خيزران،

ذاهب اإلى اإ�صبيلية لم�صاهدة م�صارعة الثيران،

خ�صر، اأ�صمر بلون القمر الأ

كان يم�صي بر�صاقة هادئة ناعمة،

وجدائل �صعره الفاحم

تتاألق بين عينيه«)2(.

كتب لوركا يتغّن������ى بالغجر، كما كتب عن حياتهم اليومية، وخ�سوماتهم، واأكثر خ�سوماتهم 

ترتبط بالن�س������اء، وق�سايا ال�سرف، التي  تحتل مكانة مهمة في ثقافتهم، وكل م�سا�س بال�سرف 

أنواع الثاأر القتل  أ�سيع ا ق������د يوؤدي اإلى العار ال������ذي يجب اأن يمحى بالدم ويواجه بالنتق������ام.  وا

أة الذي  بطعن������ة خنج������ر. والغجري على ا�ستعداد للموت واإ�سالة الدم������اء دفاعاً عن �سرف المرا

يعني �سرف القبيلة.

ق اإليها لوركا في ديوانه، حر�ساً منه على لف������ت النظر اإلى هذه الطائفة،  أم������ور كلها تط������رَّ ا

�سبانية. واإعادة المكانة اإليها، مبرزاً اأهمية اإ�سهامها في اإغناء مكونات الثقافة الإ

ندل�سية، في وجوه الغجر، الذين عبرهم  ف������ي الديوان الغجري، بعث ل������وركا روح اإ�سبانيا الأ

ذهان ال�سطهاد الذي  ندل�������س المور�سكية.  اأما ا�سطهادهم، فيعيد اإلى الأ تتجلي ف�ساءات الأ

ندل�سيون. المور�سكيون الذين كانوا يعلون قيمة الحب والجمال، اأ�سحوا  عان������اه المور�سكيون الأ

مر بخ�سو�س  لم  والوح������دة، من وراء كل هذا البوؤ�س والج������وع. وكذلك الأ يعان������ون الموت والأ

�سباني، الذين كانوا  الغج������ر الم�سالمين الذين تعر�س������وا لعمليات التقتيل على يد الحر�������س الإ

يبيدون الحياة خلفهم:

»باأرواح جلدية مدبوغة
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ي�صقون الطريق،

ُحْدٌب وَلْيِلّيون،

وحيثما فر�صوا  النظام

هيمن �صمت مطاطي غام�ص«)3(.

رواح الميتة المدبوغة، والظهور المحدودبة، الذين ي�سيرون لياًل متخفين،  الجن������ود ذوو الأ

نحو المدن الثائرة لفر�س النظام، يبيدون الحياة فيها:

»يتوغلون مثنى  مثنى،

كانت ال�صماء ن�صيجًا ليليًا م�صاعفًا،

وقد بدت لهم معر�صًا للمهاميز،

والمدينة بمناأى عن الخوف،

�صاعفت اأبوابها،

واأربعون من الحر�ص المدني،

دخلوها باأكيا�صهم )لينهبوها(

وتوقفت ال�صاعات.

يا مدينة الغجر،

هلي يبتعد، اإن الحر�ص الأ

في نفق من ال�صمت،

بينما يطوقك لهيب النيران«)4(.

أم������ام هجوم فرقة الحر�س المدني،  أبوابها ا َر لوركا �سوارع مدينة م�سالمة، لم ت�سمد ا �َس������وَّ

المدجج������ة بال�سالح، والرغب������ة العارمة في التدمير وال�ستباحة والنه������ب، التي خلَّفت وراءها 

الدمار والنار والموت.

غاني  كان ل������وركا موفقاً من خالل كتابات������ه في اإثارة النطباعات الب�سري������ة لدى قارئ الأ

والم�ستم������ع اإليها، بف�سل ا�ستعانته بخيال �سريالي جام������ح ل حد له، يب�سر ما ل يب�سر النا�س 

حزان ب�سكل متفرد. يثير العواط������ف، فاأ�سفى على ق�سائده  ع������ادة، ي�سور الحب والم������وت والأ

عجاب. أك�سبها جاذبية وجعلها تحظى بالإ مر الذي ا م�سحة من الغرائبية، الأ
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يعك�س العمل اآلم ال�سعب الم�سطهد الذي يعي�س على هام�س المجتمع، ويجد نف�سه مطارداً 

من ال�سلطة، فاتخذ لوركا مو�سوعات ق�سائده قنوات لتمرير خطاب النقد ال�سيا�سي والتعبير 

عن المطالب الجتماعية والقت�سادية، ولو بطريقة غير مبا�سرة.

اإن معال������م التراجيديا في �سعر لوركا ل تخفى على ق������ارئ »الديوان الغجري«، الذي اأمعن 

ف������ي و�سف ماآ�سي الغجر واآلمهم. لوركا ل������ن يتخلّى عن ولعه الم�سرحي، اإذ تت�سمن الق�سيدة 

بادة،  لم والحزن، بقايا غجر نج������وا من الإ ت�سوي������راً دقيق������اً لم�سهد �سينوغرافي غاية ف������ي الأ

يتجمع������ون في بي������ت لحم، في حماية القدي�������س يو�سف والعذراء، اللذي������ن ي�سمدان جراحهم، 

ويخفف������ان اآلمهم، ويكّفنان �سبيانهم ال�سه������داء؛ في حين، تظل اأ�سداء طلقات البنادق تجلجل 

في ال�سماء طوال الليل، تزرع الرعب والهلع في النفو�س:

»على بوابة بيت لحم

يتجمع الغجر،

والقدي�ص يو�صف الجريح،

يك�صو �صابة كفنًا.

طلقات بنادق �صديدة العناد،

د طوال الليل، ظلت تتردَّ

طفال والعذراء تداوي الأ

بر�صاب النجوم«.

...

»وفتيات اأخريات

، يجرين، تتبعهنَّ �صفائرهنَّ

في جو تتفجر فيه

�صود«)5(.  ورود من البارود الأ

أ�سود وح�سور للدم والماآ�سي، لكن ال�سور التي قدم بها هذه الماآ�سي  في �سعر لوركا، ُحْزٌن ا

ه������ي عن�سر القوة الذي يتفرد بها �سعره، الذي ا�ستطاع بمه������ارة اأن ي�سور الماآ�سي ب�سكل يثير 

التعاطف، مع حر�سه على تفادي المبا�سرة والتب�سيط. 
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�صاعر في نيويورك

أثناء زيارته  ق�سائ������د هذا الديوان كتبه������ا لوركا في المدة بين عام������ي )1929 و1930م( في ا

لقاء بع�س المحا�سرات في كوبا ونيويورك.  لنيوي������ورك وكوبا، اإذ دعي ال�ساع������ر عام )1929م( لإ

آذار1930م(، ثم غادرها اإلى كوبا التي اأقام  فزار نيويورك في المّدة )من 25 حزيران 1929 اإلى 4ا

أّول مّرة عام )1940م(، بعد وفاته باأربعة اأعوام.  أ�سهر. وقد نُ�سر الديوان ا فيها قرابة ثالثة ا

وق������د كان للزيارة تاأثير بليغ على ال�ساع������ر، اإذ �سدمته التحولت القت�سادية والجتماعية 

�سول  مريكيين ذوي الأ أ�سمالي، وعاين خالل مقامه في اأمريكا اأو�ساع الأ مريكي الرا للمجتمع الأ

فريقية »الزنوج«، ومعاناتهم مع الفقر والتهمي�س واله�سا�سة والظلم الجتماعي والقت�سادي،  الإ

وم������ا يالقونه من عن�سرية وتحقير. فجاءت ق�سائد الديوان طافحة بالنقد ال�سيا�سي، �سارخة 

أ�سمالي، تلفت اأنظار اأحرار العالم اإلى هذه الماآ�سي. ينا�سدهم من  بق������وة في وجه المجتمع الرا

ن�سانية، والعدالة الجتماعية  اأجل اإر�ساء قواعد مجتمع اإن�ساني يتاأ�س�س على مراعاة الكرامة الإ

والقت�سادية، والحرية ال�سيا�سية.

أثناء مقامه في نيويورك، زار لوركا حي هارلم، فوقف عن كثب على معاناة �سكان الحي  في ا

مريكي  مريكية، وتوغل في مناطق الظل التي يعي�س فيها �سحايا المجتمع الأ مع العن�سرية الأ

�سبان الم�سطهدين. فتكلم  أ�سمال������ي، فاأبدى تعاطفاً قوياً معهم، مثلما تعاطف مع الغجر الإ الرا

�سها، وندد بو�سعهم الجتماعي،  بل�سانهم في ق�سائده، ونقل اآلمهم، وو�س������ف معاناتهم و�سخَّ

�سلي: م�سدداً على حيوية عرقهم ونقائه الأ

»اآه هارلم، اآه هارلم، اآه هارلم،

لي�ص هناك لوعة تماثل  دمك المظلوم،

دمك  المرتع�ص عند ظلمة الك�صوف،

بكم في العتمة، �صم الأ وعنفك  القوي الأ

ملكك الحبي�ص في ثوب بّواب«)6(.

في الق�سيدة و�ْسٌف لِمَحن ال�سود وماآ�سيهم، ورغبتهم في التحرر، ون�سالهم من اأجله، بلغة 

رمزية مجازية، و�سور �سعرية غريبة ل تخلو من �سريالية:

»زنوج، زنوج، زنوج، زنوج، 

لي�ص للدم اأبواب في ليلتكم المنبطحة،
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ول حياء في وجوهكم، اإنه دم عنيف هائج  تحت الب�صرة،

فاق. حي فوق ظهر  الخنجر، و�صدر الآ

بين مكان�ص  ومالقط قمر ال�صرطان ال�صماوي،

الدم الذي يبحث عبر األف درب، عن موتى م�صحوقين كالدقيق ورماد الناردين.

�صماوات قا�صية منحدرة حيث  م�صتعمرات الكواكب،

 تتدحرج  على ال�صواطئ مع الف�صالت المهملة.

دم يرمق هادئًا بطرف عينه،

ر�صية«)7(. قبية الأ دم مركب من ع�صير الحلفاء ورحيق  الأ

ن�سانية مرتبطاً  ه������ذا ال�ساعر مرهف الح�س، بج�سده النحيل، اأ�سحى ا�سمه في المخيلة الإ

أدبية، وروح المغامرة التي يتحلّى بها، اأن يتحّدى.  أة نادرة، و�سجاعة ا نه ا�ستطاع وبجرا بالثورة، لأ

جب������روت ال�سلطة الديكتاتورية وقوتها ال�ساربة، في بل������ده وغير بلده،  ب�سعره الرقيق، المفعم 

ن�سانية. بالمعاني الإ

واقعية �صوريالية

ا�ستثم������ر لوركا في ق�سائده ال�سور البالغية القوية، والغرائبية، لعر�س الواقع ب�سكل ي�سعر 

الم�ستم������ع باآلم الم�ست�سعفين والم�سطهدين، وقد اأفلح في اإحداث التناغم بين الواقع الموؤلم 

أتها، فالواقعية التي تكّون ملمحاً  والمتخيل الجريء، وكانت �سوره مثيرة للده�سة والنبهار لجرا

وا�سح������اً من مالمح ق�سائد لوركا، وتميز جميع اأعماله، تواكبها �سوريالية مبهرة، توؤكد تفاعله 

أبرز رواده. مع التيار الفني الجديد الذي كان �سديقه دالي من ا

أدباء القرن  أبرز ا امتل������ك لوركا موهبة فذة، فنبغ في ال�سعر والم�سرح، حتى ُعدَّ واحداً من ا

أدبية وثقافية  أة ا الع�سري������ن، على حداثة �سنه، وكان �سوتاً للجمال والح������ق والحرية، امتلك جرا

أي�ساً، دفع حياته ثمناً لها، فاغتيل يوم )19 اآب 1936م(، بنيران بنادق اأطلقها  نادرة، و�سيا�سية ا

عليه جنديان.

نهاية ماأ�صاوية

أنه حين واجه ال�ساعر لوركا فرق������ة القتل، وفي الوقت الذي كانت البنادق م�سوبة  يحك������ى ا

أبياتاً بليغة من ق�سيدته الخالدة »ماريانا«، يقول فيها:  نحوه، كان يردد ا
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ن�صان دون حرية يا ماريانا؟ »ما الإ

ِك اإذا لم اأكن حرًا؟ قولى لي كيف اأ�صتطيع اأن اأحبَّ

كيف اأهبك قلبي اإذا لم يكن ملكي؟

خيرة، من اأجل البحث عن جثمانه، في التالل القريبة  وقد بذلت جهود كثيرة في العقود الأ

أنه ُدفن فيه، من دون قبر ول �ساهد. اإل اأن كل الجهود  من غرناطة، في المكان الذي يُحتمل ا

باءت بالف�سل، وظل مكان دفنه مجهولً.

أنه كان قد تنّباأ في اإحدى ق�سائده بنهايته الماأ�ساوية وم�سيره الملغز،  وما يعّمق الماأ�ساة، ا

اإذ قال فيها:

»وعرفُت اأنني قتلت،

وبحثوا عن جثتي في المقاهي والمدافن والكنائ�ص،

فتحوا البراميل والخزائن.

�صرقوا ثالث جثث،

ونزعوا اأ�صنانها الذهبية،

ولكنهم لم يجدوني قط«)8(.

أّي اأمة هو حدث  أّي �ساعر ل������دى ا قال������ت الكاتب������ة المك�سيكية اإيرنا فوينيت�������س: »اإّن فقدان ا

ن�سانية جمعاء، ولي�س رقعته الجغرافية وح�سب، هذا على الّرغم من  تراجيدي عميق، يم�ّس الإ

أّم������ا اإذا اغتيل �ساعر ظلماً وعدواناً، فاإّن ال�سعور بالماأ�ساة يتفاقم  وج������ود �سعراء اآخرين كبار، وا

.
)9(

ويزيد، ويكون اأفدح«

الهوام�ش
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ع���رف اإقلي���م الجزي���رة - بي���ن دجل���ة والف���رات- ازده���ارًا وا�سعًا 

موي والعبا�سي في مختل���ف الجوانب العمرانية  في الع�سري���ن الأ

ة الواقع���ة على نهري  قَّ والقت�سادي���ة والعلمي���ة، وُتع���ّد مدين���ة الرَّ

البليخ والفرات قاعدة ديار ُم�سر، واأكبر ما فيها من المدن. 

���ة قديم يعود اإلى  قَّ ن الم���كان ال���ذي ُبنيت فيه مدينة الرَّ
وم���ع اأ

�سالم  اأي���ام اليونان والرومان، فاإّن اأهميتها لم تظهر اإل في �سدر الإ

م���ع الفت���وح العربية في خالف���ة عمر بن الخط���اب، وكذلك ا�سمها 

ة« لم ي�ستهر اإل في تلك المرحلة، مع اأّن العرب كانوا  قَّ العربي: »الرَّ

ي�سكنونها قبل ذلك بزمن طويل. 

ة« �أول مرة في �لم�سادر �لعربية �سنة )17( �أو)18( هـجرية، حين فتحها  قَّ ويظهر ��سم »�لرَّ

ــــــم �سلحاً، مع ما فتحه من مدن تلك �لبالد، ثــــــم ��ستمرت في �سغل دور  �لقائــــــد عيا�ض بن َغنْ

موي، حتى �إذ� كانت �سنة )155هـ( بنى �لخليفة �لعبا�سي 
متميــــــز طو�ل �لع�سرين �لر��سدي و�لأ

أبو جعفر �لمن�سور« مدينة »�لر�فقة« على هيئة مدينة بغد�د، على م�سافة )300( ذر�ع غربي  �«

ــــــة و�لر�فقة، �أن �ت�سل بناوؤهمــــــا بالق�سور و�لمز�رع  قَّ ة، وما لبثت �لمدينتان: �لرَّ قَّ مدينــــــة �لرَّ

ظهير خ�شر ال�شعراني

اآفاق المعرفة

الرَّقَّة موطن عالمِ الفلك: البّتــــــاين
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تين« اأي�ساً على التغليب.  قَّ أُطل������ق عليهما ا�سم »الرَّ �س������واق خالل ال�سنوات المتعاقبة، وربما ا والأ

قال البحتري: 

ــا ـــ ـــ ــهـــ وفـــــي كـــبـــدي نــــــاُر ا�ـــصـــتـــيـــاقٍ  كــاأنَّ

حــريـــــــــــقِ  نـــــار  لــلــبــعــد  ــــرمــــت  �ــــص اأُ اإذا 

ـــرٍة ــــا بـــَنـــ�ـــصْ لـــــذكـــــرى زمـــــــــاٍن بــــــــاَن مــــّن

رقيـــــــــِق  ــَتــيــن  قَّ بــالــرَّ مــ�ــصــى  وعــيــ�ــصٍ 

ة«  قَّ ������ة، و�سارت مدينة »الرافقة« نف�سها يُطلق عليها ا�سم »الرَّ قَّ يام خربت الرَّ وم������ع مرور الأ

حيان. في معظم الأ

َة وا�سط« على ال�ساطىء الغربي لنهر  موي ه�سام بن عبد الملك قد بنى »َرقَّ وكان الخليفة الأ

ري« وقد ذكرهما ال�سنوبري 
َ
الف������رات، في اأر�س بالد ال�سام، وحفر فيها نه������ري »الَِهنِّي« و»الم�

وهو من �سعراء القرن الرابع للهجرة فقال: 

بـــــــيـــــــن الــــــــهــــــــنــــــــّي اإلـــــــــــــــــى الـــــــــمـــــــــريِّ

ـــــاتـــــيـــــن الـــــّنـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر  اإلـــــــــــــــى بـــــ�ـــــص

ــــــ الـــــمـــــكـــــْل ـــــــــّل  ـــــــــت ال ذي  فـــــــالـــــــديـــــــر 

ــــقــــائــــق والــــَبــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر َلـــــــــــِل بــــالــــ�ــــص

ــــــــــــاني
ّ
ة موطن الَبتـ قَّ الرَّ

أ�سهر عالم فلكي قد ا�ستوطنها، ومار�س ن�ساطه العلمي  أبرز وا أّن ا ة ا قَّ من مفاخر مدين������ة الرَّ

فيها، هذا العالم هو: محمد بن جابر بن �سنان، المعروف بلقب »الَبّتاني«، ن�سبة اإلى قرية بّتان 

على لنهر البليخ، رافد  الت������ي ُولد فيها، وهي من نواحي حّران الواقعة عل������ى �سفة المجرى الأ

نه������ر الفرات، وقد اختلف الباحثون حول تحديد تاريخ ولدته، اإذ جعلها بع�سهم عام )235ه�( 

أي�ساً بلقب  اأو )240ه�������(، في حين تاري������خ وفاته معلوم هو عام )317ه�- 929م(، كم������ا ُعرف ا

أرباع الفلك«، وكتاب »ر�سالة  ال�سابئي، له من الت�سانيف كتاب »معرفة مطالع البروج فيما بين ا

ربع لبطليمو�������س«، وكتاب »تعديل  في تحقي������ق اأقدار الت�سالت«، وكت������اب »�سرح المقالت الأ

أ�سهرها وهو الوحيد الذي و�سل  الكواك������ب«، وكتب اأخرى في الجغرافية، لكن اأهم موؤلفات������ه وا

أبرزه. اإلينا الم�سّمى »زيج البتاني« ويُعّد اأجّل ما �سّنف من نوعه وا

جرام التي هي من اكت�سافاته الخا�سة.  يحتوي الكتاب على جداول تتعلق بحركات الأ
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ل������م ي�ستهر البتاني بعلم الفلك فح�سب، بل تعددت مواهب������ه، اإذ اإّن له باعاً طوياًل في علم 

وروبيون الذين عرفوه  الريا�سي������ات، والجبر، والمثلثات، والهند�سة،  والجغرافي������ا، والعلماء الأ

مدين������ون له باأفكارهم عن النِّ�َسب المثلثي������ة التي ل تزال قيد ال�ستعمال حتى الوقت الحا�سر، 

وائل، فق������د ا�ستعمل مفهوم »الجيب« ب������دلً من ا�ستعمال  والبتان������ي م������ن رواد علم المثلثات الأ

غريق، كما اأدخل مفهوم »جيب التمام« و»الظل وظل التمام« للزوايا،  وت������ار، كما كان يفعل الإ الأ

وو�سع جداول لهذه التوابع المثلثاتية.

مام. بت�سحيح نظريات الخوارزمي عن الحا�سات  كما دفع بعلم الريا�سيات الفلكية اإلى الأ

القمرية اأي البعد الزاوي لكوكب من الكواكب عن اأقرب نقطة في فلكه اإلى ال�سم�س كما يُرى 

من ال�سم�س. 

وق������د رفعه علماء الغرب اإل������ى �سف عباقرة علماء العالم، الذي������ن ابتكروا نظريات علمية 

أثبت من خ�سب  مهم������ة، بو�سفه اأ�س������اف اإلى الجبر والهند�س������ة والفلك بحوثاً مبتكرة، وبم������ا ا

قريحة، وعلّو كعب في العلوم الكونية، قال العالم »كاجوري« عنه: اإنه من اأقدر علماء الر�سد، 

و�سّنفه للند - العالم الفلكي الفرن�سي ال�سهير، المتخ�س�س بر�سد الكواكب ال�سيارة، ول�سّيما 

ن�سانية منذ  عط������ارد والكواكب المذّنب������ة- بين الفلكيين البارزين الع�سرين، الذي������ن اأنجبتهم الإ

أنبغ علماء العرب في الفلك  ُخل������ق الخلق، وقال عنه »�سارتون«: اإنه من اأعظم علماء ع�سره، وا

ه بع�س علماء الغرب في مرتبة  والريا�سيات، و�سماه بع�س الباحثين بطليمو�س العرب. كما عدَّ

غريقي المولود في �سعيد م�سر والمتوفى عام  أ�سم������ى من مرتبة العالم بطليمو�س القلوذي الإ ا

)167م(، اإذ احت������وت موؤلَّفات������ه من حقائق علم الفلك المهمة، ما لم تحوه م�سّنفات بطليمو�س، 

كم������ا قال عنه العالم العربي »القفطي« في كتابه »اإخب������ار العلماء« اإنه اأحد الم�سهورين بر�سد 

حكام، ومما قاله فيه العالم  فالك و�سناع������ة الأ الكواك������ب، المتقدمين بعلم الهند�سة وهيئة الأ

أُجري������ت بدقة عالية مده�سة، وكان ل� »زيج  ج������ورج �سارتون: اإن مالحظات البتاني الفلكية قد ا

همية العلمية، ما دعا علم������اء اأوروبا في القرون الو�سطى وع�سر النه�سة اإلى  البتان������ي« من الأ

َل مرة اإل������ى الالتينية روبرت������و ريتينن�سي�س المتوفى في  وَّ
أ الهتم������ام بترجمته، وق������د ترجم له ا

اإ�سباني������ا بعد عام )1143م(. تلك الترجمة الت������ي �ساعت، فاأعاد ترجمته اإلى اللغة نف�سها، من 

ول من الق������رن الثاني ع�سر. وقد ن�سر المتن  يُ�سم������ى »اأفالط������ون تيبا �سيتنو�س« في الن�سف الأ

دون الج������داول الريا�سي������ة في نورنبرغ ع������ام )1537م( وفي بولونيا ع������ام )1645م(، كما اأمر 

أ�ساً اإلى  ألفون�س������و العا�س������ر اأمير ق�ستالة )1252-1282م( باأن يترجم مرة اأخ������رى من العربية را ا
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اللغ������ة الالتينية، ولهذه الترجمة مخطوط غير كامل في باري�س، وكذلك توجد ن�سخة مترجمة 

من »زيج البّتاني« في مكتبة الفاتيكان في روما، وقد طبعه العالم الفرن�سي ناللينو عن ن�سخة 

ول من القرن الع�سرين،كما اأن  �سكوربال في اإ�سبانيا، في العقد الأ اأخ������رى وجدها في مكتبة الإ

العال������م ناللينو قد حّقق في اآخر الق������رن التا�سع ع�سر بتحقيق »الزيج« ون�سر في مدينة ميالنو 

كتاب������اً م������ن ثالثة اأجزاء يت�سمن الن�������س العربي مع ترجمة لتينية له، وق������د بّين اأهمية الزيج 

د بدقة عظيمة ميل دائرة فلك البروج، اأي ما ا�سطلح على ت�سميته بميل  بقوله: »اإن البتاني حدَّ

الدائرة الك�سوفية، وطول ال�سن������ة المدارية، والف�سول، ودح�س نهائياً نظرية بطليمو�س بثبات 

وج ال�سم�س������ي، اإْذ اأقام الدليل على تبعيت������ه لحركة المبادرة العتدالية، وا�ستنتج من ذلك اأن  الأ

جيال، واأثبت خالف������اً لما ذهب اإليه بطليمو�س:  معادل������ة الزمن تتغير تغي������راً بطيئاً على مّر الأ

ح  تغيي������ر القطر الزاوي الظاه������ري لل�سم�س، كما بّين احتمال ح������دوث ك�سوفها الحلقي، و�سحَّ

�سيارة وا�ستنبط نظرية جدي������دة ذكية لتحديد �سروط روؤية 
ّ
ح������ركات كثيرة للقم������ر والكواكب ال�

القمر حين ولدته«. 

واأ�سلح القيم������ة المن�سوبة اإلى بطليمو�س في تحديد معادلة الليل والنهار، واأعانت اأر�ساده 

الممت������ازة للك�س������وف والخ�سوف العالم »دنثورن« �سنة )1749م( عل������ى تحديد ت�سارع القمر في 

حركته خالل قرن من الزمان، واأعطى البّتاني حلولً رائعة بو�ساطة الم�سقط التقريبي لم�سائل 

في ح�ساب المثلثات.

خرى، اإذ اأوقف  غلبت هواية البتاني في ر�سد الكواكب وميوله اإليها على ميوله العلمية الأ

أنفق على بحوثه فيه اأموالً طائلة، واأم�سى معظم �سني حياته متنقاًل  جهوده على علم الفلك وا

أن�ساأ فيها مر�سداً عرف با�سم »مر�س������د البتاني« بناه على  ة الت������ي ا قَّ بي������ن مدينة اأنطاكية والرَّ

ال�سف������ة الي�س������رى لنهر الفرات ، وقال عنه ابن العبري في تاريخ������ه مخت�سر الدول: »اإنه اأحد 

�سالم بلغ مبلغه«. الم�سهورين بر�سد الكواكب ولم يُعرف اأحد بالإ

ن�ساأ البتاني في ع�سر تقدمت فيه العلوم الريا�سية والفلكية، فعكف على درا�سة المنجزات 

جانب، ول�سّيما كتاب ال�سند هند، وكتاب  به من العلماء العرب والأ العلمية التي حققها من تَقرُّ

ربع، واأ�ساف اإليها مالحظاته  المج�سط������ي من تاأليف بطليمو�س، فانكّب على �س������رح مقالته الأ

ة،  قَّ ق من �سحتها بو�ساطة مر�سده في الرَّ الفلكية الم�سهورة وم�ساهداته وا�ستنتاجاته التي تحقَّ

اإ�ساف������ة اإلى ا�ستنتاجات������ه التي تحقق من �سحتها في اأنطاكية، وانته������ى اإلى ت�سحيح كثير من 
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مانة العلمية، ذلك  غريقي ومن ا�ستنتاجاته النظرية ملتزماً ف������ي ذلك الأ نتائج ه������ذا العالم الإ

ان������ه، حينما �سّحح اأحكام هذا العالم، �سّوغ عمل������ه بقوله: »اأجريت في ت�سحيح ذلك واأحكامه 

أثره متتبعاً ما ر�سمه.. فاأمر  على مذهب بطليمو�س، في الكتاب المعروف بالمج�سطي، مقتفياً ا

أنه قد يج������وز اأن ي�ستدرك عليه اأر�ساده على طول الزمان  بالمحن������ة والعتبار بعده...«، وذكر ا

أيبرخ�س وغيره من نظرائه. كما ا�ستدرك هو على ا

ة ميل دائرة  قَّ وق������د حدد البتان������ي كما �سلف لنا القول بدقة تامة بو�ساطة مر�س������ده في الرَّ

د هذا  فل������ك البروج، اأي ما ا�سطل������ح العلماء الفلكيون على ت�سميته بالدائ������رة الك�سوفية، فحدَّ

الميل ب��)23( درجة و)35( دقيقة، وهذا اأق�سى م�ستطاٍع من الدقة، يمكن اأن يبلغها محقق في 

أو اختُرعت، فاأحرز بذلك قدراً كبيراً من  لت الفلكية المتطورة  قد ُعرف������ت ا زم������ن لم تكن الآ

الفخ������ر، ذلك اأن العالمة الفلكي »للند« قد َح�َسَب ذل������ك الميل بعد األف �سنة تقريباً من وفاة 

أنه )23( درجة و)35( دقيقة و)41( ثاني������ة اأي بزيادة )41( ثانية على تقدير  البتان������ي، فوجد ا

نه اأ�ساف اإلى تقدير البتاني )44( ثانية لالنك�سار وطرح منها ثالث ثواني لالختالف  البتاني، لأ

فقي ف�سارت )41( ثانية، وهو اأول من اكت�سف �سمت ال�سم�س والنظير، وحدد نقطتهما من  الأ

ال�سماء. 

وللبتان������ي يعود الف�سل ف������ي ت�سحيح كثير من بحوث غيره الت������ي تناولت حركات الكواكب 

ال�ّسّي������ارة - ول�سيما القم������ر- وموا�سعها من فلك البروج، وقد و�س������ع ت�سنيفاً للنجوم الثابتة، 

وعّين بدقة كبيرة بع�س الثوابت الفلكية، كما �سحح راأي بطليمو�س المت�سمن ثبات ميل دائرة 

الفلك، وفي حين كان العرب - قبل البتاني- قد اكت�سفوا تغير هذا الميل مع الزمن، ذلك الذي 

ل يتج������اوز ن�سف ثانية ف������ي ال�سنة الواحدة، جاء البتاني فاأثبت ذلك بم�ساهداته العلمية، وفي 

أثبت البتاني تبعية اأوج  حي������ن اأكد بطليمو�س ثبات اأوج ال�سم�������س، والتباعد المركزي لم�سارها، ا

أبناء مو�سى بن �ساكر بمقادير  ال�سم�س لحركة العتدالين ومحدداً هذه الحركة مثل ما حددها ا

من الدرجات والدقائق والثواني هي اأف�سل بكثير مما حددها بطليمو�س، وا�ستنتج من ذلك اأن 

أربعاً وثالثين  أربعين دقيقة وا ط������ول ال�سنة المدارية ي�ساوي )365( يوماً وخم�س �ساعات و�ستاً وا

ثاني������ة، بدلً من طولها الحقيقي البالغ )365( يوم������اً و)5( �ساعات و)48( دقيقة و)46( ثانية، 

ولم يكن خطاأ البتاني في ح�سابه اإل بنق�س دقيقتين و)22( ثانية، في حين كان خطاأ بطليمو�س 

بزيادة )6( دقائق و)26( ثانية على حقيقة طول ال�سنة.
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ل البتاني اإلى نتائجه التالية �سالفة الذك������ر بف�سل ما ا�ستخدم من اأجهزة فلكية  وق������د تو�سَّ

مهمة، منها جهاز لقيا�س الرتفاع الزاوي لل�سم�س، وهو يتاألف من عمود �ساقولي مو�سوع على 

م�ست������وى اأفقي يقي�س عليه ظل ه������ذا العمود، كما ابتدع اآلت فلكية جدي������دة مثل: الكرة ذات 

لت. الحلقات وغيرها، م�سيفاً كثيراً من التح�سينات على ما كان معروفاً من هذه الآ

أو »زيج ال�سابي«،  خال�سة القول: اإن اأهم ت�سانيف البتاني هو »الزيج« الذي ُعرف با�سمه ا

ذل������ك الكتاب الذي كان العالم الفرن�سي »ديالمي������ر« قد ن�سر عنه عام )1891م( في كتابه علم 

الفل������ك في الع�سور الو�سطى بحثاً من )53( �سفحة لتحليل ما جاء فيه من بحوث، وقد �سّمن 

خرى التي تتابعت  كتاب������ه اأر�ساد البتاني للكواكب الثابتة عام )299ه�������(، اإ�سافة اإلى اأعماله الأ

ة حتى عام )306ه�(،  قَّ أ فيه بحوثه الفلكية في مر�سد الرَّ م������ن عام )264ه�(، وذل������ك حينما بدا

اأي على مدى )42( �سنة متوا�سلة، ويظهر اأن البتاني قد اأم�سى �سطراً من حياته التي ذخرت 

بالجليل من مجهوده العلمي، في بغداد، حيث ثابر فيها على بحوثه في بيت الحكمة، حتى اإذا 

ة. قَّ أثناء عودته من بغداد اإلى الرَّ كان عام )317ه( وافته المنية بالقرب من �سامراء في ا

ة وعل������ى اأطراف �سورها  قَّ أقي������م للبتاني ن�سب ت������ذكاري و�ساحة با�سم������ه �سرقي مدينة الرَّ ا

ال�سمالي ال�سرقي، وُعرف هذا ال�سرح ب�»�ساحة البتاني«، وذلك عام )1987م( مقابل الم�سرف 

الزراعي التعاوني. ول نعلم ما حّل به حالياً؟

المراجع

ة دّرة الفرات، مجموعة من الباحثين.  قَّ )1(- الرَّ

¥µ
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كان����ت ق�سيدة: لي����ل. �سارع. م�سب����اح. �سيدلية، لل�ساع����ر الرو�سي األك�سن����در بلوك الذي 

�سم����ي ب�ساع����ر الث����ورة الرو�سية ف����ي وقته، م����ن الق�سائد الجميل����ة التي نال����ت اإعجابي في 

ولية. وكان الدكتور �سياء نافع مدر�س  اأثناء درا�ستنا لمادة ال�سعر في الدرا�سة الجامعية الأ

ب عن بلوك وكي����ف اأنه كان رائد الرمزية ف����ي رو�سيا، واأنه  الم����ادة يحدثن����ا باأ�سلوب����ه المحبَّ

انقل����ب عل����ى ثوابتها في ق�سيدته )الثنا ع�سر(، بحيث طالته �سهام نقاد واأدباء منا�سرين 

دبي. لهذا التيار الأ

كيف ُولدت فكرة كتابة الق�صيدة؟

�إن ق�ش������ة كتابة �لق�شي������دة حزينة، فقد �عتاد بلوك �أن يجوب في �ش������و�رع و�أماكن محددة 

م������ن مدينة بطر�شبرغ لياًل، ومن هن������ا كان �شبب ظهور كلمات - �لليل و�ل�شارع و�لم�شباح- في 

�لق�شيدة.

وكان �ل�شاع������ر كثير�ً ما يتردد على ج�شر بول�شوي كري�شتوف�شكي. ومن هذ� �لج�شر كان من 

رو�  حيان، لم يتحقق لبع�ض منهم ما فكَّ يفكر بالنتحار يلِق بنف�شه �إلى نهر �لنيفا. وفي بع�ض �لأ

كاتب عراقي. ❁

د. منذر مال كاظم

❁

اآفاق المعرفة

رمزية الليل وامل�صباح

في ق�سيدة لل�ساعر �لرو�سي �ألك�سندر بلوك
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أُنِقَذ بع�سهم، فظهرت ت�سمية  دوية التي كانت تبتاع من ال�سيدليات القريبة ا ب������ه، وبم�ساعدة الأ

الق�سيدة و فكرتها.

يرتب������ط تاريخ كتابة الق�سيدةبحادثة كانت بمنزلة نقطة التحول في حياة بلوك، حيث َفَقَد 

أبوه وابنه. كان الرجل منزعجاً جداً من  ف������ي عام )1909م( �سخ�سين عزيزين على قلبه هما: ا

فكار الفل�سفية. �سربة القدر القا�سمة التي انعك�ست في عمله هذا المملوء بالأ

تحمل ق�سيدة بل������وك الفل�سفية هذه معنى عميقاً للغاية - فهي تذكرنا بالوجود الق�سير 

ن�ساني.  ق الكاتب هنا ب�سكل عام اإل������ى مو�سوع الوجود الإ ر�س. يتطرَّ ن�س������ان على ه������ذه الأ لالإ

يهت������م كثير م������ن النا�س بم�ساألة معنى الحياة، فِلَم هذه الحياة ق�سيرة جداً، وهل تموت الروح 

�سئلة حينما اأظهر اأن حياة ال�سخ�س لي�ست �سوى حلقة  �س بلوك كل هذه الأ بع������د الموت؟ لخَّ

نه بعد الموت،  ن�سان لي�سا ب������ذي اأهمية، لأ مفرغ������ة. يعتقد ال�ساع������ر اأن مدة الحياة وعمر الإ

فكار المميتة،  ن�سان في دائرة جديدة من الوجود. ومرة اأخرى �سيتعذب بالأ �س������وف يخطو الإ

ن كل �س������يء �سيتكرر ويعود كما كان: »الليل، وتموجات القناة الجليدية، ال�سيدلية وال�سارع  لأ

والم�سباح«.

الق�سيدة بالرو�سية:

	 ,	 ,	 ,	 ,
	 	 	 	 .
	 	 	 	 	 	-
	 	 	 .	 	 .
 

	 	-	 	 	
	 	 	 ,	 	 :
	 ,	 	 	 ,
	 ,	 ,	 .

والق�سيدة ترجمت اإلى العربية اأكثر من مرة وترجمها مترجمون كبار منهم ال�ساعر العراقي 

أبو بكر يو�سف، وال�ساعر والمترجم الدكتور  ح�سب ال�سيخ جعفر، والمترجم الم�سري المعروف ا

ثائر زين الدين من �سورية.
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اء: أدناه التراجم الثالث ح�سب تاأريخ ظهورها للقرَّ ا

- ترجمة: ح�سب ال�سيخ جعفر من العراق:

)ليل، �صارع، م�صباح(

ليل، �صارع، م�صباح، �صيدلية

و�صوء خافت ل معنى له

ع�ْص ربع قرن اآخر اإذا �صئت:

ن. ما من مخرج كل �صيء �صيظلُّ كما هو الآ

وتموت... وتبداأ ثانية من جديد

وكل �صيء يعود مثلما كان من قبل:

الليل وتموج القناة الجليدي،

ال�صيدلية وال�صارع والم�صباح

أبو بكر يو�سف من م�سر - ترجمة: د. ا

ليل، �صارع، م�صباح، �صيدلية

وال�صوء كليل ل معنى له.

لو ع�صت ربع قرن اآخر، �صيان

كل �صيء �صيبقى كما كان... ل مفّر.

لو مت، ف�صوف اأبداأ من جديد

ويتكرر كل �صيء كما كان من زمان:

الليل، وارتعا�ص القناة الثلجية،

وال�صيدلية، ال�صارع، الم�صباح.

- ترجمة: د.ثائر زين الدين من �سورية

ليل، �صارع، م�صباح، �صيدلية.

�صوء موح�ص ل معنى له.

ِع�ْص اأي�صًا ربع قرن –
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ر – ل نهاية! ما من �صيء �صيتغيَّ

تموت – تبداأ ثانية من البداية،

ويتكرر كل �صيء، كما في الما�صي،

ليل، اأمواج القناة المتجمدة،

�صيدلية، �صارع، م�صباح

اأخيراً، ل يمكن المفا�سلة بين هذه الترجمات فكل منها له جماليته، فقد ترجمها مترجمون 

كبار لهم ب�سماتهم الكبيرة في الترجمة عن الرو�سية.

¥µ
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ا�ستطاع القدماء تمييز الكواكب الالمعة في ال�سماء من النجوم من خالل اأن النجوم ثابتة 

في مواقعها ال�سماوية - لحركتها غير الملحوظة �ساعّيًا وحتى يومّيًا - واأطلقوا عليها ت�سمية 

جرام  نَّ الع���رب قديم���ًا كان معظمهم يطلق���ون ت�سمية كوكب عل���ى كل الأ الكواك���ب الثابت���ة؛ لأ

المرئية بالعين المجردة، وليميز بع�سهم النجم من الكوكب. اأما الكواكب فتغير مواقعها في 

ال�سم���اء م���ن �ساعة اإلى اأخرى، وُتعَرف با�سم الكواكب ال�سّيارة، على الرغم من اأنها ت�سبه النجوم 

ف���ي اإ�ساءته���ا ولمعانه���ا الذي هو لي�س ذاتيًا واإنما بفعل انعكا�س �س���وء ال�سم�س عليها، كما في 

د  الكواك���ب ال�سم�سي���ة التي ت�ستم���ّد اإ�ساءتها من ال�سم�س، ف���ي حين اإ�ساءة النج���وم ذاتية لتولُّ

�سعاعية فيها. الطاقة الإ

وم������ن الكواكب الم�شاهدة المعة في ال�شم������اء، هي: الزهرة، والمريخ، والم�شتري، وعطارد، 

تي:  نواء في موا�ش������م العرب(، باالآ وزح������ل، وقد و�شفها )اب������ن قتيبة الدينوري( ف������ي كتابه )االأ

أ�شدها نوراً وبيا�ش������اً، ثم الم�شتري في مثل هيئتها، وفي زحل  »الزه������رة اأعظمها في المنظر وا

نه في االحتراق«. �شفرة، وفي المريخ حمرة، وفي عطارد حمرة وقل ما يرى، الأ

ة توهج �شطحه )ارتفاع حرارته  وعط������ارد ت�شعب روؤيته، وحمرت������ه اإن �شوهدت فهي من �شدَّ

النهارية(.

د. علي ح�سن مو�سى

اآفاق المعرفة

كو�كب �أ�شبه بالنجوم
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نجمة ال�صباح والم�صاء )الزهرة(

أكثر اإثارة واأجمل منظراً في ال�سماء - بع������د القمر - من ذلك الجرم  لي�������س هناك ما ه������و ا

�سطع قب������ل �سروق ال�سم�س بنحو  �سبه بالنج������م ل�سدة لمعانه، الذي يكاد يكون الأ ال�سم������اوي، الأ

�ساعتين، وبعد غروبها بالمدة نف�سها )اأول الليل واآخره(. ومن لي�س لديه اهتمام علمي بال�سماء 

أدن������ى �سك ف������ي اأن ذلك الجرم ال�سم������اوي �سديد اللمعان هو نج������م، وهذا ما كان  ل ي�س������اوره ا

أنه النجم الذي ل يفارق ناظرنا م�ساء �سباح. ليعرف با�سم نجمة  قدمون يعتقدونه، ل�سّيما ا الأ

ال�سباح والم�ساء، وهو عموماً لي�س نجماً اإنما كوكٌب؛ اإنه كوكب الزهرة.

أي�ساً ف������ي البوادي العربية في ع�سر  فنجم������ة ال�سب������اح والم�ساء هي الزهرة؛ التي عرفت ا

الجاهلي������ة وما تاله من ع�سور با�سم نجم الراعي، لقتران ظهورها المتاأّلق �سباحاً وم�ساًء مع 

حركة الرعاة اإلى مراعيهم مع اأغنامهم و�سواها قبل �سروق ال�سم�س بقليل، وهي عندئذ الجرم 

فق  أو بعده بقليل وهي فوق الأ �سط������ع ف������ي ال�سماء من جهة ال�سرق، وعودتهم حين المغي������ب ا الأ

أو  ولى قريباً منها، فوقها ا أيامه الأ الغرب������ي المميزة ب�سطوعها، ول�سّيما اإذا م������ا كان القمر في ا

تحتها، والعرب هم من اأطلقوا على الزهرة ا�سم نجمة ال�سباح والم�ساء.

أنن������ا ل ن�ساهد �سطحها المكت�سي بغالف  وعلى الرغ������م من م�ساهدتنا للزهرة متاألقة، اإل ا

�سعة ال�سم�سية ال�ساقطة  جوي �سميك، و�سحب جليدية كثيفة هي ما نراها من خالل عك�سها لالأ

عليه������ا. وما عرف من �سطح الزهرة تم بو�ساطة اأجهزة ال������رادار والمركبات الف�سائية. وتكون 

ر�س )41 مليون كم، وما دون اأحياناً(  الزهرة �سديدة ال�سطوع حينما تكون اأقرب ما يكون اإلى الأ

جرام في ال�سماء، وهذا ما كانت عليه  دنى لالأ بق������در اأعظمي ظاهري )- 4.4(، وهو القدر الأ

أيلول عام )2020م(، كما كانت لمعة بّراقة ب�سكل  في )22( حزيران عام )2004م(، وفي �سهر ا

مميز في �سهر حزيران عام )2015م( بعد الغروب بنحو �ساعة.

وق������د اأطلق بع�سهم على الزهرة ا�سم قرينة القمــــر، لمرورها باأطوار تماثل اأطوار القمر، من 

�سطع ليًل  نها الجرم ال�سماوي الأ ه������الل اإلى التربيع اإلى الكتمال )الب������در( والعك�س. وكذلك لأ الإ

هالل من جهة الغرب م�ساًء وفي جهة  بعد القمر. بجانب مجاورتها للقمر وقربها منه وهو في الإ

ال�س������رق �سباحاً. وهذا ما ي�سهل على المرء التعرف اإلى الزهرة حينما يكون القمر في بداياته - 

ول - فلي�س هناك من حاجة �سوى مراقبة القمر لترى كوكب الزهرة بعد الغروب  �سبوع الأ ف������ي الأ

أو دونه - ح�سب مرحلة تطوره - مقترباً منه تارة ومبتعداً عنه اأخرى. ي�سطع اأعاله ا
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فق الغربي ما يقارب من  حيان تبقى الزهرة �ساطعة ف������ي ال�سماء فوق الأ وف������ي كثير من الأ

أربع������ة �ساعات بعد الغروب، كم������ا �سوهد ذلك في �سهر تموز )مثال يوم������ي 4 َو22 تموز( عام  ا

)2018م(.

وعموماً؛ فاإن الزهرة ل يمكن اأن يخطئ اأحد فيها. وهي المنارة ال�سماوية الغربية اليومية، 

والزه������رة ثاني الكواكب بُعداً ع������ن ال�سم�س بعد عطارد، وهي تبع������د و�سطياً عن ال�سم�س نحو 

ر�س؛ اإذ تبعد عنها في اأقرب موقع  )108.2( مليون كم. كما تُعّد الزهرة اأقرب الكواكب اإلى الأ

ر�س نحو )41( مليون كم، وذل������ك حينما تكون الزهرة في و�سعية القتران ال�سفلي  له������ا من الأ

ر�������س )257( مليون كم، وهي في مرحلة  ر�س(. لكنها تبعد عن الأ )الزه������رة بين ال�سم�������س والأ

ر�س من ال�سم�س، بحيث تكون  القت������ران العلوي، حينما تكون في الجهة المعاك�سة لوجه������ة الأ

ر�س. ال�سم�س بين الزهرة والأ

ر�س ف������ي حجمها )قطر الزهرة نحو 12112كم بما يكافئ  وعموم������اً فاإن الزهرة تقارب الأ

ر�س، وبنيتها  ر�س، وكثافتها )95٪( من كثافة الأ ر�س(، وكتلتها )81٪( كتلة الأ نحو 95٪ قطر الأ

وتركيبها.

ومما تتميز به الزهرة بما يخالف الكواكب ال�سم�سية كلها، اأن يومها )243.2 يوماً اأر�سياً( 

اأطول من �سنتها )224.7 يوماً اأر�سياً(. مما ينتج عنه اأن حركتها المحورية حول نف�سها، تكون 

ر�س حول نف�سها من الغرب اإلى ال�سرق،  من ال�سرق اإلى الغرب معاك�سة بذلك لوجهة حركة الأ

وه������ذا ما يتولد عنه - لمن هو واقف عل������ى �سطحها - �سروق ال�سم�س من الغرب وغروبها في 

ر�س الجوي  الغ������رب. كما تتميز الزهرة بكثافة غالفها الجوي الذي يتج������اوز كثافة غالف الأ

كوكب الزهرة في ال�سماء

اأطوار كوكب الزهرة
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بنحو )100( مرة. ويغلب على مكونات غالفها الجوي غاز ثاني اأوك�سيد الكربون )95٪(، وغاز 

زوت )2٪(، وما تبقى اأوك�سجين ومركبات كبريتية وبخار ماء. الآ

ومن اأبرز المظاهر الجذابة للزهرة:

أيام مع  ة ا 1- اقترانهـــا بالقمر؛ وهذا ي������كاد يحدث �سهرياً عدَّ

هالل(، اإذ ت�ساهد الزهرة فوق  بدايات كل �سهر قمري )مرحلة الإ

القم������ر بب�سع درجات، واأحياناً اأقل من درجة بعد غروب ال�سم�س 

أي�ساً  باأق������ل من �ساعتين، وكما يظهر القمر ف������وق الزهرة، يظهر ا

دونها.

2- اقترانهـــا بالم�ستـــري؛ اأي اقترابه������ا م������ن كوكب الم�ستري 

الذي يب������دو في ال�سماء �ساطعاً وبقدر ظاه������ري )- 1،2(، بحيث 

يظهر رابع جرم لمع بع������د الزهرة وال�سعري اليمانية، ومثل هذا 

القتراب للزهرة من الم�ستري لوحظ بعد غروب �سم�س يوم )30( 

ولى من �سهر تموز،  يام الثالثة الأ حزي������ران عام )2015م( حتى الأ

وا�ستمرت م�ساهدتهما مّدة �ساعتين )8 - 10(. 

كما يمكن اأن يحدث اقتران الزهرة والم�ستري والقمر معاً.

أي�ساً، بجانب حدوث  وتحدث اأحياناً اقترانات الزهرة مع المريخ، وقد يكون القمر معهما ا

اقترانات للزهرة مع الكواكب النيرة في ال�سماء )عطارد، والمريخ، والم�ستري، وزحل(، اإ�سافة 

ول م������ن �سباط عام  اإل������ى القم������ر، وهذا ما حدث ف������ي اأواخر �سهر كان������ون الثاني والن�سف الأ

)2016م(.

وما نجمة الظهر؟!

أو �سباب تهديداً من هذا لذاك، والعك�س، بالقول: »واهلل  كثيراً م������ا كنا ن�سمع ونحن �سغار ا

ِرينََّك نجوم الظهر«.
لأُ

ن هن������اك �سعوب������ة كبرى اإن لم تكن ا�ستحالة في نظر النا�س في روؤية اأي نجم في ال�سماء  لأ

نه������اراً وال�سم�س �ساطعة، با�ستثن������اء فترة الك�سوف الكلي لل�سم�س، ولك������ن حينما اأ�سبحت على 

أثبت اإمكان  أيام من ال�سيف وفي الظهيرة، اأن ا معرف������ة باأمور النجوم، حاولت مراراً وفي نهار ا

أنفي اإمكان ذلك، وهذا ما كان يتم في القرية خالل المّدة  أْن ا أو ا روؤية نجوم في وقت الظهيرة ا

اقتران الزهرة واجتماعها مع 

كواكب اأخرى
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ما بين عاَمي )1965 - 1968م( اإلى اأن تمكنت فعاًل من روؤية نجم وا�سح في ال�سماء في �سهر 

اآب قريباً من ال�سمت، بميل نحو الجنوب الغربي عن ال�سمت بنحو 10˚(.

ول������م يكن هذا النجم �سوى كوكب الزهرة، الذي هو نجم ال�سبح والم�ساء، وهو نجم الظهر 

أي�ساً. ا

)Mars حمر )المريخ الكوكب الأ

�س������اءة الذي يقارب الزهرة  ه������و ذاك الجرم �سديد الإ

فق بنحو  في �سطوعه، والذي كان في جهة الجنوب فوق الأ

ربعاء الرابع من �سهر تموز  ( ف������ي منت�سف ليل يوم الأ
ْ
 45(

ع������ام )2018م( ال�ساعة الثانية من �سب������اح يوم الخمي�س، 

حمر ال�ساطع؛ اإنه المريخ المعروف بالكوكب  ذو اللون الأ

حمـــر، الذي كان في �سهر تم������وز )2018م( في مرحلة  الأ

ر�������س في ليلة  ن بع������ده عن الأ ر�س، لأ القت������راب م������ن الأ

)2018/7/4م( نح������و )58( مليون ك������م، وبلغ اأقرب نقطة 

ر�س في يوم )31( تموز من عام )2018م( بم�سافة  اإلى الأ

نحو )57( مليون كم، وفي هذا القتراب - ا�ستثناء الزهرة 

�سطع بي������ن نجوم ال�سماء قاطبة، ليفوق ال�سعري  - فهو الأ

أ�سطع النجوم ال�سماوية، اإذ و�سل قدره الظاهري  اليمانية ا

اإلى نحو )-3.1(.

ول  حمر خالل �سيف عام )2020( وحتى الن�سف الأ كما بقي المريخ �ساطعاً متاألقاً بلونه الأ

فق ال�سرقي بمي������ل للجنوب، لي�ساهد بعد الغروب  م������ن خريفه، وهو يرتفع في ال�سماء فوق الأ

فق بنحو )45˚(. بنحو �ساعتين فوق الأ

ر�س حول ال�سم�س، دورة مدتها  ر�س خالل دورته والأ كبر من الأ ويتبع المريخ في اقترابه الأ

ر�س )56.2( مليون كم في يوم  نحو )16( �سنة و�سطياً، فقد كان المريخ اأقرب ما يكون اإلى الأ

ر�س اإلى م�سافة )58،8( مليون كم في يوم )28(  )10( اآب عام )1971م(، وكذلك اقترب من الأ

ر�س اإلى )55.7(  أيل������ول ع������ام )1988م(، وفي يوم )27( اآب عام )2003م( و�سل بع������ده عن الأ ا

كوكب المريخ 
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ر�س في يوم  مليون كم، وها هو يقترب في دورته الحالية )2018م( اإلى )57( مليون كم من الأ

حمر  )31( تموز عام )2018م(. وبدا المريخ في �سهر تموز عام )2018م( �ساطعاً براقاً بلونه الأ

فق بنحو )45˚(. ليتدرج ارتفاعاً في يوم  الج������ذاب منت�سف الليل ف������ي الجهة الجنوبية فوق الأ

فق الجنوبي من غروب ال�سم�س باأق�سى درجات تاألقه، حيث ظهر  اقتراب������ه )31 تموز( فوق الأ

فق الجنوبي ال�سرقي حين غروب ال�سم�س ليرتفع في ال�سماء، وليبلغ ارتفاعاً فيها  م������ن فوق الأ

فق الغربي قبل �سروق ال�سم�س  نحو )45˚( منت�سف اللي������ل متحركاً نحو الغرب ليهبط دون الأ

بنحو �ساعة.

ر�س في )31( تموز عام )2018م( المريخ خلل اقترابه من الأ

ر�������س )400 - 55( مليون كم دوٌر في تغير لمعانه، اإذ يكون في  ولتغيُّ������ر بعد المريخ عن الأ

أ�سد لمعاناً بنح������و )100( مرة )القدر الظاهري نحو - 3(؛ مما  ر�س ا مرحل������ة القتراب من الأ

ر�س اأكثر من  ه������و عليه في مرحلة البتعاد )القدر الظاهري + 2(. وحينما يكون بعيداً عن الأ

حمر )قدره  )200( ملي������ون كم فيمكن حينها الخلط بين������ه وبين نجم قلب العقرب ذي اللون الأ

الظاه������ري 0.92(، واإن كان من ال�سهولة التمييز بينهما لمن له معرفة ببرج العقرب ونجومه، 

أو با�ستخدام التل�سكوب. ا

أنه  والمري������خ رابع الكواكب بعداً عن ال�سم�س )متو�سط بعده عنها 227.9 مليون كم(، غير ا

هليلجية مداره فاإن بعده عن ال�سم�س يتغير من )249( مليون كم في اأوج بعده عنها اإلى  نظراً لإ

ر�س، وقطره  نحو )207( مليون كم في ح�سي�س بعده عنها، وحجمه نحو )0،15( من حجم الأ

ر�س،  ر�������س، وكثافته )0.7( من كثافة الأ نح������و )6794( كم، وكتلته نحو )0.107( من كتلة الأ

ر�سي، ومتو�سط درجة  ومح������اط بغالف جوي رقيق جداً كثافته نحو )0.1( من كثافة الجو الأ
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ح������رارة �سطحه نحو )- 15˚(؛ واإن كان������ت تتراوح بين )+ 15˚( في منطقته ال�ستوائية اإلى )- 

125˚( في منطقته القطبية.

ويتب������ع المريخ قمران �سغيران، هما: فوبو�س؛ قطره )23( ك������م، وديمو�س؛ قطره )12(كم، 

أُ�سرا من المريخ. �سل كويكبان ا وهما في الأ

ولنع������ْد اإلى حمرة المري������خ، فهي لي�ست كحمرة بع�س النجوم - كم������ا في حمرة نجم قلب 

العق������رب - اإذ تعود اإلى وف������رة عن�سر الحديد في تربته وفي تركيبات �سطحه ال�سخرية، التي 

أكا�سيد حديدية ذات لون اأحمر،  أُك�ِسدت عبر التاريخ الجيولوجي القديم للمريخ، متحولً اإلى ا ا

حمر  ك�سدة، واللون الأ وهذا دليل على وفرة الماء وبخاره قديماً الذي كان ال�سبب في عملية الأ

كا�سيد الحديدية الحمراء  �سعة ال�سم�سية على الأ الذي ن�ساهده في المريخ ناتج عن انعكا�س الأ

حمر نحونا لنراه كذلك. وارتداء لونها الأ

الم�صتري

الم�ست������ري؛ المع������روف بالكوك������ب العمالق، 

ّنه اأكبر كواكب المجموعة ال�سم�سية؛ متو�سط  لأ

قطره )139260(كم، والخام�س بعداً عن ال�سم�س 

بمتو�س������ط بعد له عنها نح������و )778( مليون كم، 

هليلجي حولها اإلى  مقترب������اً منها في م������داره الإ

)741( مليون ك������م، ومبتعداً عنه������ا اإلى )816( 

مليون كم.

ربعة  ويتب������ع الم�ست������ري )53( قمراً م������ن الأ

الكبرى )جاتميد 5280ك������م، كالي�ستو 4806كم، 

أوروب������ا 3130كم، اإيو 3640كم(، وهي المعروفة  ا

باأقم������ار غاليلو التي ر�سده������ا ب��»تل�سكوبه« عام 

)1610م(.

جرام الظاهرة  ويعد ثاني الكواكب ال�سم�سية ال�سيارة لمعاناً واإ�ساءة في ال�سماء، بل ثاني الأ

ن متو�سط قدره الظاهري نحو )-2(،  والمرئي������ة بالعين المجردة، فهو يلي الزهرة في لمعانه لأ

ر�������س )558( مليون كم،  اإذ يت������راوح قدره الظاهري بي������ن )-2.5( في مرحلة القتراب من الأ

كوكب الم�ستري
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و)- 1.5( في مرحلة البتعاد عنها )966( مليون كم، 

ويرج������ع لمعانه ال�سديد - على الرغم من بعده الكبير 

�سعة  ر�س- اإلى عاك�سيته الكبيرة لالأ عن ال�سم�������س والأ

ال�سم�سية ال�ساقطة عليه )0.67(.

ول يتف������وق المريخ عل������ى الم�ستري ف������ي اللمعان 

�س������اءة والظهور في ال�سماء �سوى في مرحلة  و�سدة الإ

ر�س )القدر الظاهري -3(،  القتراب للمريخ م������ن الأ

ر�س فاإن  ف������ي حين في مرحلة ابتعاد المري������خ عن الأ

�ساءة. الم�ستري يتفوق عليه في اللمعان والإ

نَّ �سنة الم�ستري تبل������غ نحو )12( �سنة اأر�سية، 
ولأ

ر�س تدور حول ال�سم�س )12( دورة حتى  بمعنى اأن الأ

مكان  يدور الم�ست������ري حولها دورة واح������دة، فاإنه بالإ

م�ساهدته في ال�سماء في �سهور ال�سنة كلّها، وكثيراً ما 

يك������ون قريباً من المريخ - وحتى من الزهرة والقمر- 

في اجتماعها قريبة بع�سها من بع�س �سنة )2020( .

النجم الثاقب )زحل(

نه في نهاية حدود الروؤية بالعين المجردة  اإن الكوكب زحل؛ المعروف بالنجم الثاقب نظراً لأ

ن �سوءه الممثل  نه قريب من القدر الظاهري ال�ساد�س )+ 5.5(، ولأ ر�س، ولأ من على �سطح الأ

�سعة ال�سم�سية المنعك�سة على �سطحه يخترق )يثقب( مدارات )اأفالك( الكواكب التي دونه،  بالأ

ر�س، كما اأطلق عليه ت�سمية النجم الر�سا�سي، للونه  ليبل������غ عين من ير�سده من على �سطح الأ

الر�سا�سي الذي يبدو به، وهو يبدو كنقطة خافتة في ال�سماء.

ويتبع زحل )18( قمراً رئي�سياً، بجانب )12( قمراً �سغيراً، منها القمر تيتان )Titan( اأكبر 

أكبر اأقمار المجموعة ال�سم�سية بقطر يبلغ نحو )5150كم(، ويتميز بوجود غالف  أقم������اره، بل ا ا

جوي حوله قوامه غاز النتروجين )90٪(، ويملك المقومات لوجود الحياة على �سطحه.

جمل في ال�سماء لمن ير�سده ب�)التل�سكوب( نظراً للحلقات المتاألقة المتحلقة  وزحل هو الأ

ح������ول منطقته ال�ستوائية. وهو ثاني الكواكب حجماً بعد الم�ستري؛ متو�سط قطره )120670( 

الم�ستري في �سماء �سيف عام )2018م(
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بعد من الم�ستري عن ال�سم�س )بعده المتو�سط عنها نحو 1427 مليون كم(، وفي حين  كم، والأ

يدور دورة واحدة حول ال�سم�س كل )29.46( �سنة اأر�سية، فاإنه يدور حول نف�سه دورة كل )10 

�ساعات و14 دقيقة(. 

كوكب زحل

)Mercury( عطارد

هليلجي حولها، بمتو�سط بعد له  قرب اإلى ال�سم�س في م������داره الإ عطارد؛ ه������و الكوكب الأ

عنها )57.9( مليون كم، مقترباً منها تارة اإلى )45.9( مليون كم، ومبتعداً عنها اأخرى اإلى نحو 

)69.7( مليون كم، ولي�س له اأي تابع )قمر(.

وعط������ارد من الكواكب التي ت�سعب مراقبتها لقربه ال�سديد من ال�سم�س. ويكون في اأف�سل 

ر�س حينم������ا يكون في اإحدى ا�ستطالتيه  اأو�ساع������ه بالن�سب������ة اإلى الناظر اإليه من على �سطح الأ

عظميتي������ن )العلوية وال�سفلية( وهذا ما يتيح للناظ������ر اإليه بالعين المجردة م�ساهدته مّدة  الأ

أو ليلفه �سوء ال�سم�س ال�سديد حين  ل تزي������د على ن�س������ف �ساعة ليغرب ب�سرعة خلف ال�سم�س، ا

�سروق ال�سم�س، اأما في حال ا�ستخدام )تل�سكوب( فيمكن عندئذ م�ساهدته في اأف�سل اأو�ساعه 

م������ّدة ل تزيد على �ساعتين )�ساعة بعد غ������روب ال�سم�س و�ساعة قبل �سروقها(، وفي ا�ستطالتيه 

أي�ساً. ا
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اأو�ساع عطارد في مدراه حول ال�سم�س في ا�ستطالته

ر�س وال�سم�س(؛ ببعد  اأما حينما يكون عطارد في و�سعية القتران ال�سفلي )عطارد بين الأ

ر�س(، ببعد  ر�س نحو )80 مليون كم(، والقتران العلوي )ال�سم�س بين عطارد والأ و�سطي عن الأ

نه في الو�سعية  ر�س نحو )208 مليون كم(، فتغدو حينها روؤيته �سبه م�ستحيلة، لأ و�سطي عن الأ

�سعاعية، وفي الو�سعية الثانية يكون  ولى يكون في مواجهة ال�سم�س �سمن حزمة ال�سم�س الإ الأ

ر�س. ويعد �سهر ني�سان من اأف�سل �سهور ال�سنة لم�ساهدة عطارد  خلف ال�سم�س بالن�سبة اإلى الأ

ول�سّيما ل�سكان ن�سف الكرة ال�سمالي، ومنها الدول العربية.

وعطارد نجم �سغير الحجم، قطره نحو )4878( كم، ويدور حول ال�سم�س خالل مدة )88( 

يوماً، كما يدور حول نف�سه دورة واحدة خالل )58.65( يوماً.

وينعدم الغالف الجوي فيه، ولذلك يتميز بتطرفه الحراري، على الرغم من قربه من ال�سم�س.
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»اإن اأمة هان على اأبنائها بذل الدماء، ال ي�صعب عليها االنت�صار في ميادين العمل«.

تها ماري عجمي منذ مئة عام، ت�صتنه�ض �صعبها  عب���ارة خطَّ

ف���ي مواجهة اال�صتبداد والظلم اال�صتعماري في مرحلة ع�صيبة 

عا�صته���ا �صوري���ة، ف���ي عه���دي االحت���ال العثمان���ي وم���ن بع���ده 

ف���اه م���ن طغي���ان ومح���اوالت مح���و الهوي���ة  الفرن�ص���ي، وم���ا خلَّ

القومية.

ف���ي زمن تحّط���م فيه الم���راأة ال�صوري���ة كل ج���دران الخوف، 

ن�صتح�ص���ر م���اري عجم���ي وجه���ًا اأنثوي���ًا �صعَّ ف���ي تاري���خ �صورية، 

ديبة وال�صاعرة، والخطيبة الثائرة في وجه  المراأة الدم�صقية االأ

اال�صتبداد، المنا�صلة من اأجل حرية المراأة. 

ولدت ماري في دم�شق عام )1888م(. انتقل جدها من حماة اإلى دم�شق في القرن الثامن 

أنه كان يرحل اإلى بالد العجم للمتاجرة بالحلي �شمي بالعجمي. ع�شر، وبما ا

نكليزية. نالت �شهادة الثانوية في مدار�س دم�شق عام )1903م(.  در�شت اللغتين الرو�شية والإ

مريكية في بيروت، لكنها لم تكمل درا�شتها وعادت  التحقت بمدر�شة التمري�س ف������ي الكلية الأ

اإيمان النايف

اآفاق المعرفة

ماري عجمي عبقرية �سامية من�سية

ماري عجمي
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ولى في ع������دة معاهد وعلَّمت كذلك في فل�سطين  اإل������ى دم�سق، اإذ عينت معلِّمة من الدرجة الأ

والعراق وم�سر.

أديبًة ومترجمة و�ساعرة. لمعت خطيبًة بليغة في الجمعيات والنوادي، وا

أدبية  أن�س������اأت ماري �سنة )1910م( مجلة العرو�س اأول مجل������ة ن�سائية �سورية، وكانت مجلة ا ا

أدبية، اإ�سافة اإلى  أة، وتحمل بين طياتها مقالت واأق�سو�سات ا تربوية فكاهي������ة، ت�ستهدف المرا

كرام قد اأعطي  أة والعناية بالطفل، وجعلت �سعار المجلة »اإن الإ أبواب �سحية تهتم ب�سحة المرا ا

ر�������س باأزهار ال�سماء«، ا�ستمرت المجلة حتى ع������ام )1914م(، اإذ كانت تطبع  للن�س������اء ليزين الأ

في حم�������س، لتتوقف خالل �سنوات الح������رب، وتعاود اإ�سدارها من ع������ام )1918م( حتى عام 

)1926م(، اإذ توقفت نهائياً، لكنها عادت للعمل ال�سحفي من خالل تحرير مجلَّتي »العرو�س«، 

حرار« الم�سورة في م�سر عام )1931م(. و»الأ

أة قوة تميت جراثيم الف�ساد،  كتبت ماري تقدم مجلتها »اإلى الذين يوؤمنون اأن في نف�س المرا

واأن ف������ي يده������ا �سالحاً يم������زق غياهب ال�ستب������داد، واأن في فمها عزاًء يخف������ف وطاأة ال�سقاء 

نقاذ بنات جن�سهم من مهاوي هذا الو�سط الم�سوه بانت�سار  أيديهم لإ الب�سري. اإلى الذين يمدون ا

كرام وتناط  وهام، اأقدم مجلتي ل كغريبة تثقل بها كواهلهم، بل كتقدمة اإلى من يليق بهم الإ الأ

مال«. بهم الآ

وق������د و�سل ع������دد �سفحات المجلة من )32- 64( حتى عام )1926م(. وكان مجموع ما �سدر 

من العرو�س اأحد ع�سر مجلداً في �ستة اآلف وت�سعمئة �سفحة، بذلت ماري جهدها للنهو�س بوعي 

أكثر المراحل ق�سوة وظالمية في تاريخ �سورية، فال�ستبداد  القارئ وتعزيز ثقته بنف�سه ووطنه في ا

أ�سده والنتداب الفرن�سي يهيئ نف�سه لحتالل �سورية، فاأ�سبحت مجلة العرو�س منبراً  التركي على ا

أة والنهو�س بها. �سالحي والتربية الوطنية، ودعوة اإلى تحرير المرا دب والفكر الإ لالأ

أ�س�ست مع ن������ازك العابد عام )1920م( النادي  أة �سغلها ال�ساغل، ولهذا ا كان مو�س������وع المرا

أَلَقْت ماري في حفل افتتاحه  الن�سائي ال�سامي، وهو اأقدم واأعرق النوادي الن�سائية في �سورية، ا

أة والم�س������اواة، قالت فيها: »لقد ثبت للعلم������اء اأن اإ�سالح البالد ل يتم ما  خطب������ة بعنوان المرا

ل������م يوجد التوازن بين الجن�سين في العلم والمعرفة، ليتعاون������ا معاً في الو�سول اإلى مركزهما 

العلمي. اإن �سرخة الن�ساء في طلب الم�ساواة طبيعية ل منا�س منها، وبرهاني على ذلك يق�سي 

بوة«. مومة اأقدم عهداً من الأ الرجوع اإلى التاريخ، فاإذا قلبتم �سفحاته ترون الأ
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�سعى النادي اإلى اإحياء نه�سة اجتماعية ثقافية، وذلك باإلقاء المحا�سرات واإقامة الحفالت 

دبي������ة والفنية واإيجاد مكتب������ة خا�سة بال�سي������دات، وتعليم الطالب������ات المحتاجات وت�سجيع 
الأ

أ�س�ست مجلة نور الفيحاء ومدر�سة بنات ال�سهداء. الم�سنوعات الوطنية، كما ا

ل������م يتوقف ن�ساط ماري ف������ي المجالَين الجتماعي والثقافي، ب������ل �سهدت مواقف بطولية 

عظيم������ة في وجه الحتالل التركي، فقد ربطتها ق�سة حب مع وكيل مجلتها في بيروت )بترو 

فكار الثورية والوطنية المناه�سة لالحتالل، وكانا على و�سك الزواج  باول������ي( جمعت بينهما الأ

ت ماري الجنود وكانت تزوره في �سجنه في دم�سق، وتنقل  تراك و�سجنوه، فتحدَّ حين اعتقله الأ

ل������ه الر�سائل. كتبت له »اأخي ال�سجين اأكتب اإليك على �ســـوء القنديل، ولكن ما ينفع النور اإذا 

كان القلـــب مظلمـــًا؟ لقد ن�سيت العالم منذ راأيتك على هـــذه الحال... خذ حرية كحريتي اإن 

�سئت، واأعطني �سجنًا ك�سجنك«.

وف������ي ر�سالة اأخرى: »اأخـــي ال�سجين اأتدري اأنك في �سجنك اأكثر حريـــًة مني، واأن ال�سل�سل 

ون بها اأيدي ال�سجناء، لي�ست باأ�سد مما توجه اإلى ذاكرتي«. قفال التي يغلُّ والأ

ول������م تتواَن عن ف�سح فظاعة ال�سجون والتعذيب والحالة القا�سية التي كان يعي�سها رفاقها 

ث اأحداً  دباء الذين �سجنهم ال�سفاح جمال با�سا، وت�سف اأحدها فتقول: »وكنت اإذا وقفت اأحدِّ الأ

أنفي بالمنديل لنتانة الروائح التي ي�ستن�سقونها ول يميزون، وقد  دباء ال�سجناء، �سددت ا م������ن الأ

دباء يفتر�سون  أربع وع�سرون �ساعة، وكان الأ راأيت الخفر يخرجون جثة من ال�سجن م�سى عليها ا

الكرا�سي في الليالي الباردة مخافة �سرايا البعو�س المزدحمة على تلك الفر�س البالية«.

أيار عام )1915م( وتقول ماري في و�سف  أُعِدَم )بترو باولي( مع قافلة �سهداء ال�ساد�س من ا ا

ا دعي اإلى ارتقائها  حبيبها »وكما يحتفل الفتى بزفافه، هكذا احتفل هذا ال�سهيد بم�سنقته، فمَّ

حتى �ساح ب�سركائه فيها:

بطال، واأنت يا تركيــــا ال�سقية: حياتنا في ظلك ممات  خوان، اإنها اأرجوحة الأ هلمــــوا اأيهــــا الإ

ومماتنا في ظلك حياة، فدونك اإذن هذي الروح التي اأقمت منذ عامين تحومين حول نزعها بكل 

ما لديك من و�سائل ال�سطهاد، وما عهد �سقوطك ببعيد، وهنيئًا لمن يعي�س ليرى الرجاء...

وحينما راأت م�سانق ال�سهداء في �ساحة المرجة و�ساحة ال�سهداء في بيروت، انفجر حزنها 

أيها النائمون، اأما تعبت اأجنابكم  وغ�سبه������ا، فا�ست�سرختهم »اأما تبرحون غارقين ف������ي �سباتكم ا

من الل�سوق في الرمال؟
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أنيناً«. قوموا فقد نمتم طوياًل والجدوال تناديكم اأن هيا عودوا اإلينا لقد كفى القلوب وجداً وا

ن�سانية  أ�سهما في ارتقاء روؤيتها الإ اإن ما عانته بالدها من ظلم وقهر، وفقدانها الموؤلم لحبيبها، ا

ومعاداته������ا للحروب وتدمي������ر ال�سعوب، وفي مقالة لها عن الحرب والمج������د تقول: »هكذا تف�سل 

ن�سانية ول تفن������ى، اإن كل ما اأحرزه نابليون  اء تبتلع الإ أرا�سٍ �سمَّ ج�س������اد عن الروؤو�س م������ن اأجل ا الأ

أو�ستر لتز( ل يوازي حياة اإن�سان واحد في عين اهلل، ل اأرى في العالم اإل �سرائع  م������ن الظفر في )ا

أ�سطول اإنكليزي  الدمار وو�سائط الخراب، اإن حفلة تعّد لترقية المدار�س هي خير لدى العقالء من ا

أ�سرف واأف�سل من عمل جميع اأبطال العالم وفاتحيه«. ثاٍن، وعمل با�ستور في العالم هو ا

ماذا اأنجزت ماري عجمي؟ 

رجوحة، غير  أترابها ل ي�ستهويهنَّ غير الدمية والأ عرفت م������اري الكتاب في �سن �سغيرة، وا

أنه������ا لم تكن كِلداتها فاأحب������ت الكتاب وانكبت عليه تقلب النظر فيه وتناغي حروفه، وما لبثت  ا

أن������ه �سيتحول في يدها اإلى  اأن حمل������ت القلم مزه������وة بخطها فيه وحظها منه. ولم تكن تدري ا

يات البّينات، وحين ات�سلت بالمجتم������ع وتغلغلت في �سوؤونه و�سجونه  ع�سا �سحري������ة تجود بالآ

أة ظلماً وكيداً داعيًة قومها اإلى تحريرها ورفع  جعلت تدفع بالحجة البالغة ما يفترى على المرا

�سرة والمجتمع. م�ستواها بالتعليم كي تكمل الرجل ويتعاونا معاً على بناء الأ

أبرز ما عرفت به هو �سراحتها التي ل ت�سطنع فيها مداراة ول مداورة، وقد جافاها  ولعل ا

اأ�سحاب جرائد كثيرة ممن كانت حفية بهم وفية لهم، في الحل والترحال، ولكنها لم تعدم من 

دب والوفاء من يقّدرها قدرها ويذكر ف�سلها. اأهل الأ

م������ن منجزاتها خم�ٌس وخم�س������ون ق�سيدة ورواي������ة المجدلية الح�سناء الت������ي ترجمت اإلى 

نكليزية رواية »اأمجد الغايات« �سنة  نكليزي������ة، والتي �سدرت عام )1913م(، وعربت ع������ن الإ الإ

)1927م( للكات������ب با�سي������ل ما�سيوز وقد اأهدت الرواية اإلى فليك�������س فار�س قائلة: »اإلى الكاتب 

خ الذي رفع �ستار ال�سقاء،  ديب والأ  روح ال�سجاعة، الأ
ّ
رقي������ق الروح والقلم والقائد الذي بث بي

أران������ي �سبيل الواجب، ودعاني اإلى الجهر بما في ج�سد المجتمع البائ�س من ال�سو�س الناخر  وا

اأهدي روايتي هذه عربون �سكر وولء«.

ذاعة البريطانية عن ق�سيدتها »الفالح« ومنها: عوام )1946- 1947م( بجوائز الإ فازت في الأ

َن المخايل هــــو الــــــــــّزارُع الــــفــــالح لـــــول جــــهــــاَدُه ْمَت بالريحان ُح�صْ لما �صِ

بال�صذى القفر  اإلى  اأوحــى  فقد  ـــَق اأقـــــراط الــغــ�ــصــوِن الــحــوامــِلنبيُّ  وعـــلَّ
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كما نظمت في دم�سق:

نــــاظــــري عـــــن  غــــبــــت  اإذا  فــــر�ــــصــــُمــــِك فـــــي حـــ�ـــصـــنـــه الـــــزاهـــــِردمــــ�ــــصــــق 

رو�ـــصـــتـــْكمــقــيــٌم عــلــى الـــدهـــر فـــي خــاطــري فـــــي  الـــــــــــورُد  ـــــَح  فـــــتَّ اإذا 

ـــــــــــى الـــــــــــــهـــــــــــــزاز عــــــــلــــــــى دوحـــــــــتـــــــــْك وغـــــــــــّن

ــــبــــا هــــاتــــفــــًا ــــ�ــــص اأمــــــــا والــــــــــذي طـــــــاب فـــــي تـــربـــتـــْكيـــــهـــــب نــــ�ــــصــــيــــم ال

غـــــــانـــــــي فــمــا ـــمـــعـــت �ــــصــــتــــات الأ نـــ�ـــصـــودتـــْك�ـــص اهـــــتـــــززُت اهـــــتـــــزازي لأ

الــفــ�ــصــا فـــــي  نـــفـــحـــة  عـــبـــقـــت  اأحـــــــــــــّر واأطــــــــيــــــــب مـــــــن نـــفـــحـــتـــْكول 

ــــــــه اأوطــــــــان الــــــقــــــلــــــب  ذكـــــــــــر  ــــــــــه قـــــافـــــيـــــة اإذا  ـــــــق ل فـــــــــــــــــاإن دمـــــــ�ـــــــص

قال عنها فار�س الخوري:

هــــــــــــــــيــــــــــــــــَل الــــــعــــــبــــــقــــــريــــــة �ــــــصــــــّجــــــلــــــوا هــــــــــــذي الــــــ�ــــــصــــــهــــــادةيــــــــــــا اأُ

الــــــعــــــجــــــمــــــيــــــة مـــــــــــــــــــــــاري  هـــــــــــــــــــي َمــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ وزيــــــــــــــــــــــــــــــــادة اإن 

وفي التقديم لكتابها مختارات من ال�سعر كتب خليل مردم بك:

أدبها، ولكن لي فيها هذه المختارات  ن�سة ماري لي�ست بحاجة اإلى التعريف وكذلك ا »اإن الآ

أكثر  دب، وا أة اإل غوايتها في الأ أريد اأن اأقولها، ل اأحب من غواية المرا أدبها كلمة موجزة ا م������ن ا

ن�سة ماري، وفي هذه  أة �سحر الحياء، وهذان المعنيان ماثالن في الآ م������ا يعجبني من اأدب المرا

أدبها«. المختارات من ا

أبو ما�سي، فقال: و�سفها اإيليا ا

ــــتــــي اأبـــــكـــــي بــهــا الـــــَحـــــَمـــــِلبــــنــــَت �ــــصــــوريــــة ال وروَح  الـــــلـــــيـــــِث  ـــــة  هـــــمَّ

أديبة ال�سام: وفي مقالة لوداد �سكاكيني بعنوان ا

»كان الفرزدق اإذا �سمع �سعرًا للخن�ساء قال: تلك اأنثى غلبت الفحول... وفي زماننا هذا لو 

عادوا قول الفرزدق في الخن�ساء«. دب عن »ماري عجمي« لأ ي�ساأل فحول الأ

ومن كتاب �سابقات الع�سر /وداد �سكاكيني: 

»ول�سوف تطلع ال�سم�س على دم�سق وتغيب، ويتداول اأيامها خريف وربيع، فاإذا غربت ال�سم�س 

ْته  و�سقطـــت اأوراق الخريـــف بقيت ماري باآثارها ل تغيـــب، وبقيت ذكراها بيد الربيع الذي اأحبَّ

وناغته ب�سعرها... حتى تمنت األ يزول ول يحول. 
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ــــــــْر ــــــــَك ــــــــِف ـــــــــواعـــــــــَج وال ـــــــــل ـــــْرخــــــــــــلِّ ال ـــــَه ـــــصَّ ـــــ� فـــــلـــــقـــــد اأ�ـــــــــصـــــــــرَّ بــــــــــَك ال

ــــْروامــــــــــــــــــــــــــرْح بــــــــجــــــــنــــــــات الـــــــ�ـــــــصـــــــاآ ــــمــــنــــتــــ�ــــص ال الـــــعـــــبـــــيـــــر  مـــــــــع  م 

رْرحـــــــــيـــــــــث الــــــــــربــــــــــيــــــــــع مــــــخــــــيــــــٌم والـــــــــــمـــــــــــوج يــــــعــــــبــــــث بـــــــــــالـــــــــــدُّ

هـــــــــْر�ــــــــــصــــــــــال الـــــــلـــــــجـــــــيـــــــن بــــــمــــــائــــــه يــــجــــلــــي الـــــخـــــمـــــيـــــلـــــَة والـــــــــزَّ

ـــــرِّ الـــــ�ـــــصـــــَجـــــْرفــــــــــــومــــــــــــن اأحـــــــــــــــــــــــــــب، لـــــــــنـــــــــوره ـــــن مـــــخـــــ�ـــــصَ ـــــي مــــــــا ب

ـــــــــهـــــــــى اإلـــــــــــــــــــــــيَّ مــــــــــــن الــــــــــــالآ لــــــئ والــــــجــــــواهــــــر فــــــي الـــــنـــــحـــــْر«.اأ�ـــــــــص

�سالة في فكرها  ل ا�س������م ماري عالمة فارقة ومميزة في م�سيرة النه�س������ة وتمتعت بالأ �سكَّ

خر دون اأن تتخلّى عن جذورها، فها هي تف�سح مدار�س النتداب في  والنفتاح على ثقافة الآ

محو التاريخ والهوية الوطنية.

اأكدت ماري بقلمها وخطاباتها ومواقفها ال�سيا�سية وعيها باأهمية المثقف ودوره في تاأكيد 

خاء والم�ساواة، فقد دافعت  قي������م التحرر من ال�ستعمار وف�سح زيف طروحاته عن الحرية والإ

ع������ن ح������ق بلدها بال�ستقالل تقول: »من ذا الذي يقول اإننا اأمة ل يليق بها اأن تُمنح ال�ستقالل، 

غرا�س تلعب بنا، وال�سعف يكمُّ  ن ل تزال الأ أ�سفاه حتى الآ ل تعرف اأن تحكم ذاتها بذاتها؟ وا ا

ب������ات تمثل بنا، لقد تنامى الليل وافتر جبي������ن ال�سباح، فلن�سدل على الما�سي  ف������واه، والتحزُّ الأ

نه اإذا ا�ستولت 
أبناء �سورية وبناتها، لأ حجاب������اً كثيفاً، ولنعمل معاً على اإحياء الوطنية في قلوب ا

علينا فرن�سا ل تجعلنا فرن�سيين، ومحال اإن حكمتنا بريطانيا اأن ن�سير بريطانيين«.

انعزلت ماري بقية حياتها في منزلها في باب توما، ولم تتزوج بعد ا�ست�سهاد حبيبها. غابت 

ول عام )1965م(، ودفنت في مقبرة باب �سرقي في  نظار، وفارقت الحياة في كانون الأ عن الأ

قبر �سغير محفور عليه ا�سمها. 

المراجع

)1(- �سابقات الع�سر، وداد �سكاكيني.

)2(- مختارات من ال�سعر والنثر - ماري عجمي.
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اأي �سخ�ص يحدق �ساعات في �سا�سة الحا�سوب المحمول الفارغة، اأو يتخّطى حّد الخطر 

عل����ى ال�سخ����ور، �س����وف ي�سّوغ له ذل����ك ال�سعور الغام����ر بالخديعة، الناجم ع����ن التطور الرائق 

والمنتظم ل�سرد هاروكي موراكامي. يلتزم الموؤلف الياباني بروتين يومي �سارم حين العمل 

عل����ى رواي����ة جدي����دة، اإذ ي�ستيق����ظ فجرًا ليكتب طوال فت����رة ال�سباح، ومن ث����م يجري م�سافة 

ع�س����رة كيلومت����رات ف����ي فترة ما بعد الظه����ر. يقول موراكام����ي: اإن الكتابة والج����ري بالن�سبة 

اإل����ي اأ�سبح����ا في النهاية غي����ر قابلين لالنف�سال، بم����ا معناه اأنهما �سكل م����ن اأ�سكال التنويم 

المغناطي�س����ي اأي الِم�سَمري����ة التي تخ����دم الموؤلف ب�سفتها عاماًل �سب����ه واٍع في ت�سريع وتيرة 

ر�ص الممعنة في الِقَدم. وربما يمكن  م����ام، اأو رقيبًا جواًل عبر الأ ال�س����رد ودفعها ُقدمًا اإلى الأ

دبي وال�سمود في مواجهة النقد، مما يعني  عّدها عطية اإ�سافية قادرة على حماية العمل الأ

اأن اأي خل����ٍل ملمو�����ص، واأي عث����رات، اأو بقع رخوة اأو انعطافات غي����ر متوقعة، بب�ساطة، �ستكون 

جزءًا من اأ�سلوب الكتاب العادي.

أين ه������و ذ�هب ويعتقد �أن هذ� هو ما ينبغي �أن يكون. حينما  ال يع������رف موراكامي تماماً �إلى �

تاأخذك �لطريق ذ�ت �لمناظر �لخّلبة عليك �أن تتوّقع بع�ض �اللتو�ء�ت و�لتقلّبات. ت�صّور رو�ية 

»مقتل القائد« ب�صكل و�ٍف وكاٍف م�صار �لرجل �لهارب �لذي يغّير وجهته عائد�ً �إلى وطنه، ُم�صقطاً 

وم�صترجعاً خيوط �ل�صرد على �لطريق، فخاتمة �لرو�ية تُك�صف من �ل�صفحات �الفتتاحية �لقليلة 

ترجمة: لينا �شدود

اآفاق المعرفة

»مقتل القائد« لهاروكي موراكامي
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للعمل. راويه������ا المجهول هو ر�سام في عم������ر ال�ساد�سة والثالثين؛ 

هارب من زواجه الفا�سل وف������ارٌّ من انفعالته الخا�سة، وراغٌب في 

نم������ط حياة على غرار ال�ساموراي بعيداً ف������ي جبال اأوداوارا و�سط 

الياب������ان. غي������ر اأن كال العالََمي������ن المادي والروح������ي ي�ستمران في 

م�سايقته، ولكن ثمة جر�س مجهول يرنُّ في الغابة كل م�ساء ولوحة 

غطية في العلّية، األ وهي لوحة »مقتل  غام�س������ة محفوظة تحت الأ

القائد«، الم�ستوحاة من عمل دون جيوفاني ل��)موزارت(.

وان وي�سبح م������الذ بطلنا النائ������ي مزدحماً  قب������ل اأن يف������وت الأ

كالمحط������ة المركزية الكبرى اأو ق�سر كلوديو الميتافيزيقي، حيث يح�سر كل زائر مزّوداً بجزء من 

أ�سا�سية. وفي نهاية المطاف وفي حبكة تقليدية اإلى حدٍّ ما،  أنها ا معلوم������ات جديدة غام�سة غي������ر ا

�ستف������ّكك تلك المعلومات نف�سها في �سورة واقعية معّينة؛ يفتخر رواي موراكامي الدمث بتقديمها 

غلب باإ�سقاطها- على اللوحة القما�سية باأ�سلوب الر�سم التجريدي. و�سف بول كلي ذات  - وعلى الأ

أنه »كمن يختار دربًا لل�سير فيها«. ل �سك هنا اأن موراكامي ينظر اإلى كتاباته في كثير  مرة الر�سم ا

أي�ساً، اإذ يتعّرج  حيان بالطريقة نف�سها، اأي كنزهة اإبداعية نّيرة بالن�سبة اإليه، كما هي لقارئه ا من الأ

حي������ان يتبّدل الم�سهد وي�سبح من  م�س������اره وياأخ������ذ المنعطفات ومن ثم يعود جرياً. في كثير من الأ

ح�سا�س بالنعطاف. اأحياناً، تنطلق اأحداث رواية »مقتل القائد« ب�سال�سة و�سمن  ال�سع������ب عدم الإ

رواح  المنطق������ة التي خّطط لها الكاتب من قبل. عل������ى �سبيل المثال، يمكن مقارنة �سالة عر�س الأ

بالكائن������ات ال�سغي������رة المتخّيلة 1Q84 في ثالثي������ة هاروكي ال�سهيرة، في حي������ن اأن فكرة الهبوط 

الروح������ي في تجويف حجر جافٍّ هي من بين تعابي������ر موراكامي المجازية الماألوفة، وقد ُعر�ست 

ب�سكل اأكثر و�سوحاً في روايته »اأحوال الطائر الناب�س« وهي رواية من الخيال العلمي، في اأحايين 

خرين. اأخرى يتعّدى الكتاب بحرية كاملة على ممتلكات الآ

 الحبك������ة الثانوية الرئي�سة ف������ي الرواية هي حول المليونير ذي ال�سخ�سي������ة الكاريزمية الذي 

مر كالتفات������ة ذكية اإلى رواية  أنها ابنت������ه مقّدماً لنا الأ ي�ست������ري ق�سراً في ال������وادي من فتاة يعتقد ا

»غات�سبــــي العظيــــم« لـ»فران�سي�ــــس �سكوت فيت�سجيرالد«، و�سولً اإل������ى اأول مواجهة في بيت الراوي، 

كثر مبيعاً عام )2008م( رواية »دوما  ولكن اأكثر عنا�سر الكتاب اإثارة التي جعلتني اأفكر بالرواية الأ

أي�ساً رواي������ة عن فنان يختار الهرب من حيات������ه ال�سابقة ليكت�سف اأن  ك������ي« ل�»�ستيف������ن كينغ«، وهي ا

أ�سباح الما�سي ترف�س اأن تدعه و�ساأنه. اللوحات بمنزلة بوابات �سحرية واأن ا

هاروكي موراكامي
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دبية، والم�سار  حم������داً هلل اأن موراكامي ل يفّرق على نحو وا�سع بين الم�سار العالي للرواية الأ

دنى لثقافة فن )البوب(. هو يعلم اأن كليهما ي�ستحقان ال�ستجالء ولكل منهما متعته الخا�سة. الأ

الق�سي������ة اإذن ه������ي م�ساألة حركية متعلّقة بتلك التغيرات المتك������ررة في وجهات التنّقل في 

خر  بي�س الكبير على الجانب الآ الرواية، اإذ يزور مين�سيكي، المليونير الغام�س؛ مالك البيت الأ

أي�ساً �سبح �ساحب المنزل الذي  �ستاأجر، كما يزوره ا
ُ
من الطريق، الراوي المنعزل داخل بيته الم�

كان ي�سكنه �سابقاً، الذي ا�ستبك ذات مرة مع النازيين في فيينا في ثالثينيات القرن الما�سي، 

ولكن القائد ال�سبح الذي كان بطول قدمين وبوجه �سبيه بوجه اإدوارد ج. روبن�سون الذي يقفز 

أنه فكرة وباأ�سى يحّذر من ال�ستعارات المزدوجة، ينتهك عزلته. هنا تتكّوم  من اللوحة مّدعياً ا

العبثية وتتراكم، وتزداد الحكاية غرابة مع توالي الف�سول.

وكالع������ادة فاإن موراكامي بارع في تحييد الرت������وب وو�سعه جنباً اإلى جنب مع ما هو خارق 

للمنط������ق؛ عاث������راً على ال�سحر المتداخل مع تفا�سيل الحي������اة اليومية، بل اإنه ي�سمح في ظرف 

أ  كه������ذا لعنا�س������ره المتباينة اأن تتحرك على نط������اق وا�سع للغاية، اإلى الحّد ال������ذي يجعلها تبدا

بالظهور مترابطة ولو بوهن.

ول بالن�سبة اإلى الكاتب، اأي اإنَّ فيها كثيراً  تبدو رواية موراكامي الرابعة ع�سرة كما العمل الأ

من المبالغة والكتئاب، وهي تبني نف�سها بنف�سها مع تطور ال�سرد.

رواح؟ ومن هوؤلء النا�س الحقيقيون؟ ع�سيق البطل المتزوج الذي لم يرقى اإلى  م������ن هوؤلء الأ

أكث������ر من موزع للحوار التف�سيري وال�ستح�سانات الجن�سية، وهو الم�سوؤول ب�سكل غير مبا�سر عن  ا

دبية غير الالئقة في هونغ  عمال الأ ت�سني������ف الكتاب ب�سفته من الدرجة الثانية، وبو�سفه من الأ

أكثر اكتمالً  �س������واأ من ذلك ما تبّين فيما بعد من اأن �سخ�سية القائ������د القزم الخيالي ا كون������غ. والأ

م������ن �سخ�سية ابنة مين�سيكي البالغة من العمر ثالثة ع�سر عام������اً المم�سو�سة والم�سهورة بقواها 

ل ر�ّسام  أنه قد ج������رى تغذيتها بو�ساطة مترجم غوغ������ل. يف�سّ الخارق������ة، والتي تتح������ّدث كما لو ا

موراكامي ب�سكل لف������ت اأن يترك بع�س لوحاته غير مكتملة، وثمة اإح�سا�س �سيخامر القارئ باأن 

الكاتب يقوم بذلك اأي�ساً.

تب������دو المفارقة في عدم اكتمال ه������ذه الرواية الخادعة، المربك������ة والغا�سبة اأحياناً؛ تلك 

الرواي������ة المنهمكة بمنحك ذلك ال�سعور باأن الجميع غير مكتمل، واأن العمل جاٍر، وكل حّل هو 

- من  ثّم- مجرد كذبة.
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يمتل������ئ جانب الجبل ل������دى موراكامي بالثقوب والبقع المظلم������ة، وبالوافدين والمغادرين. 

أنها مرِهقة مع نهايات ف�سفا�سة.  وحبكت������ه تتك�ّسف كما هي وكما خبرها الراوي، مما يعن������ي ا

م في التج������اه ال�سحيح. يح������اول اأن يكتب عن المغامرة  أْن تتقدَّ ر �سخ�سيته م������ن اأجل ا تُ�س������َوّ

الجدي������دة التي �ستمن������ح لحياته المحّطمة معنى ك������ي تلهيه عن م�سكلة طالق������ه، لذلك تظهر 

حكايته كق�سة ولدة جديدة وخاّلقة، ومن ثم يتبّدل م�سار الق�سة لتغدو درا�سة عن ال�سداقات 

الحميمة للذكور؛ ثم ق�سة البيت الم�سكون؛ واأخيراً تلك الحكاية الغام�سة عن اأب وابنته، وكل 

أنه  مكان اأخ������ذه بعيداً جداً، فهو يجرب اأن يو�ّسح لنا كيف ا أنه بالإ م�سل������ك م�سبوط بدقة، ولو ا

بد«. »في عالمنا الواقعي هذا ل�سيء بمقدوره اأن يبقى على حاله اإلى الأ

ي�ست������رك موراكام������ي - كعادته- مع راويه المجهول في عدد م������ن الهتمامات، ومنها على 

ألبومات المغني برو�س �سبرينغ�ستين.  أكيرا كورو�ساوا، وا �سبيل المثال، اأفالم المخرج ال�سينمائي ا

أي�ساً. وعلى هذا النحو فاإن رواية »مقتل الكوماندار«،  أنه ي�ساركه بع�ساً من �سكوكه ا ولنفتر�س ا

ول. اإنها رحلة  دبي الأ ح�سا�س باأنها عمله الأ ه������ي روايته الرابعة ع�سرة، التي تمنحك تقريباً الإ

ا�ستك�س������اف مهذارة وا�ستطرادية، واإلى حّد كبير تبني نف�سها بنف�سها مع تطور اأحداث الرواية. 

أكثر واأكثر في الغابة تتطّور الم�ساهد لتمعن في الغمو�س. وكلّما تعّمق ا

ول غالباً م������ا �سي�ساب بالذعر في هذه  دبي الأ اأح�س������ب اأن الروائ������ي الحقيقي في عمله الأ

حداث، ولكن  المرحل������ة تحديداً، بل �سيح������اول يائ�ساً اأن يفر�������س حالة من التراتبية عل������ى الأ

�سلوب الموارب  موراكامي �سعيد لوجوده في حالة تغير دائمة، وغير قلق تماماً بالن�سبة اإلى الأ

ال������ذي اعتمده، اإذ تبقى وتيرة ال�سرد �َسل�سة ومتئ������دة. اإن نثر موراكامي دافئ وحواري ومر�ّسع 

بذلك العمق الرائق، وهو ب�سكل بارز �سريك جيد للقارئ؛ وتلك هي اأثمن ال�سفات التي نتطلّع 

أننا نثق بقدرة الروائ������ي موراكامي على جعلنا نتوه بطريقة  اإليه������ا ف������ي �سخ�سية الروائي، كما ا

مان. م�سلّية، كثقتنا الخال�سة بقدرته على اأن ياأخذ بيدنا ويعيدنا في النهاية اإلى بّر الأ

قدام. في هذه  -  رواي������ة »مقتل القائد« للروائي الياباني هاروكي موراكامي: هي رحل������ة ا�ستك�ساف م�سياً على الأ  

آثر الفرار من ذاته بعيداً.  ا
ٍ
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�سمر كال�س

»فردو�������س الجنون«، هذا العن������وان الالفت هو 

الر�سالة التي يُوجهه������ا الكاتب اأحمد يو�سف داوود 

اإل������ى القارئ، ومن خاللها يُطّل عل������ى عالم ال�ّسرد 

ولى للن�س  الّروائي، اإذ يُعّد العنوان، من العتبات الأ

بداعي، عتبة مر�سلة لغوية تت�سل لحظة ميالدها  الإ

بحبل �سّري يربطها بالّن�س لحظة الكتابة، والقراءة 

معاً. 

غرابة العن������وان تحّف������ز القارئ عل������ى القراءة 

المعّمق������ة بغية ف������ّك �سيفرته الرام������زة، وا�ستخراج 

أثناء ق������راءة الرواية، ينفتح  دللت������ه العميقة. وفي ا

باب التاأويل اأمام الق������ارئ، ويتبلور المعنى العميق 

الخفي له، ففي »فردو�������س الجنون« يك�سف ال�ّسرد 

عن البُعد النف�س������ي المرتبط بالعالقة بين الجنون 

والجّنة، وبي������ن الحياة والموت. وكلم������ا توّغلنا في 

قراءات

قراءة يف رواية »فردو�س اجلنون«
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ق������راءة الّرواية ازداد �سطوع الحكمة ف������ي الجنون، ووهج دللة العن������وان بحمولتها الوجدانية 

أبعادها النف�سية.  وا

رواي������ة »فردو�س الجنون«: هي حقٌل منفتح، اأحداثها ِنت������اُج تحّولت في المجتمع اللبناني، 

ن�ساني������ة فيما يزيد على خم�سمئة  ومزي������ج من �سلوكي������ات غريبة. يجمع الكاتب تاريخ الّروح الإ

�سفح������ة من القطع الكبير. يتماهى فيها الو�سف مع الخيال. رواية راأيت فيها بوابة لتح�سيل 

المعرفة بتكثيف مجموعة من خبرات وتجارب حياتية للبطل »بليغ« لحظة هروبه من ال�سجن 

بم�ساع������دة اأحد رجال ال�سرط������ة ولقائه مع »�سرحان« الذي يهيمن علي������ه، لياأخذه اإلى �سجرته 

الغريبة، وهن������اك يتعرف اإلى مجموعة من ال�سخ�سيات الغام�س������ة، ثم يختفي �سرحان ليبقى 

أنها اأطياف مرهون������ة باأحداث زمنية  وحي������داً مع تل������ك ال�سخ�سيات، التي تبدو لن������ا فيما بعد ا

حداث تثير ت�ساوؤلت ذاتية لدى  خير من الرواية. هذه الأ ومكانية، ليعود �سرحان في الجزء الأ

فكار العام������ة التي قد تكون �سبياًل لتغيير  الق������ّراء الذي������ن يمتلكون الوعي والقدرة على فهم الأ

ذواتهم.

الكاتب حري�س على متعة القارئ، لذا نجده يقدم المعلومة ب�سرد �سائق يحّفزه على اإتمام 

الرواي������ة حتى النهاية. وبين الت�سلية وح�سد المعلومات، وقفاُت تفكيٍر �سرورية من اأجل ه�سم 

المق������روء ومعالجته لقوانين الّرواية الخا�سة بالكاتب. ففي اختفاء �سخ�سية �سرحان المهيمنة 

أ�سلوب فني  خير من الّرواية، هي ا على بليغ وجميع ال�سخ�سيات، ثم عودتها في نهاية الجزء الأ

�سا�سية )بليغ( في الّرواية وذلك ب�سرد �سائق  ظهار مدى تناق�سات ال�سخ�سية الأ في العر�س، لإ

ح������داث، منذ هروبه من ال�سجن بم�ساعدة اأحد رجال ال�سرط������ة ليلتقي ب�سرحان، وبلوغهم  لالأ

ال�سج������رة الغريبة، اإلى اأن تاأتي ده�س������ة النهاية في الك�سف عن هذا الوهم القاتل، اإلى اأن نعود 

اإلى بالغة العنوان في جزئيته »الجنون«.

عتبة المعمار الروائي

يرتكز هذا الن�س الروائي على ثالثة اأق�سام غير متوازية من حيث ال�سفحات:

ول: تحت عنوان: الفردو�س، ويت�سمن كل الف�سول التي يقع فيها البطل تائهاً بين  الق�سم الأ

الحلم وحكمة الجنون.

وهام نوع من الجنون(، وفيه تكون  أو الوهم، مثل قوله )بع�س من الأ الق�سم الثاني: الجنون ا

نظري������ة ال�سرد لوقائع غريبة تنق�سها الدق������ة والحقيقة المو�سوعية، ويت�سمن تلك ال�سفحات 
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حداث الزمنية والمكانية التي  الت������ي تمثل مرحلة التيه بين اليقين المعرفي والخيال ل������كل الأ

تربطه ببقية ال�سخ�سيات.

ولى التي  بطال(، اإذ ج�ّسد الراوي فيه������ا ال�سفحات الأ الق�ســـم الثالـــث: المقدم������ة )بيان الأ

بطال وعالقاتهم الجتماعي������ة وفق اأحداث زمانية ومكانية متغّيرة، وقد  تتح������دث عن غربة الأ

م(، واأخيراً غربة الوطن. ج�ّسد مفهوم الغربة في ال�سجن، والعائلة )الأ

ثارة في ه������ذه الرواية تكمن في الن�سجام الوا�سح بي������ن العنوان والمتن، فكالهما  ُج������لَّ الإ

مثي������ر للده�سة والجدل. يكتنز العنوان دللت تتيح للقارئ ف�س������اء تاأويلياً مختلفاً. تاأخذه من 

�ساطير، اإلى زمننا الم�سحون بالحروب الممتدة بالتبعية، وقد يمتد  زمن الح�سارة القديمة والأ

خيالنا عبر اأحداث الرواية اإلى تنبوؤات عن اأحداث الزمن القادم!

أنا�ساً بثي������اب رثة و�سعر منفو�س وقلوب  ه������ذا المنحى الغريب ف������ي العنوان يجعلني اأتخيل ا

خ�سراء. يعك�س المكان هذا الخيال بجماليات تفا�سيله كلها، وخ�سائ�سه وثقافته، ومن ح�سن 

خرون، فتكون هوية  حظ �سخ�سيات الرواية اأن تكون قد بلغت ذروة الجنون لترى ما ل يراه الآ

المجنون في جمال عقله!

أ�سبه  وعن������د قراءة الن�س ال�سردي تتعمق الفك������رة لياأخذ الجنون منحى اآخر للتف�سير يكون ا

بالغباء! لنجد �سخ�سية بليغ متورطة في المغالة بح�سن الظن والطيبة التي تنعك�س �سلباً على 

روؤيته الجدي������دة، وتزيد معاناته، مع احتفاظه بكل مظاهر �سيادته اللحظية، وهذا هو الجنون 

بعينه!

كم������ا اأن كلمة الفردو�س تاأخذ منحى اآخر، وهو ا�ستغالل الكاتب للطبيعة كي يج�ّسد فيها 

فل�سفة الجنون. ليتخذ من �سجرته العجيبة ماأوى! هذه الطبيعة الخالية اإل من بع�س ال�سجر 

أبواب التاأوي������ل، كاأن نتخيلها وطناً غريباً  الباه������ت ونوعية معينة من الب�س������ر. وهذا ما يفتح ا

أو م�ست�سفى، اأو�سجناً وا�سعاً، كي يتج�سد  أو بيتاً م�سحوراً، ا أو تيهاً في مدينة فا�سل������ة ا وغرب������ة ا

الحج������ز فيها بامتياز! وهذا هو ال�سّر في �سحر هاتي������ن الكلمتين اللتين يربط بينهما منطق 

مده�س!

بطال( وتحتوي  اإن مقدم������ة الرواية هي اإحدى عتبات الن�س، التي تحم������ل عنوان )بيان الأ

أ�سلوبه، وطريقته في  فكار الرئي�سة لمعرفة وفهم فل�سفت������ه في الحياة، وا عل������ى تمهيد لطرح الأ
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الكتاب������ة. ا�ستح�سر الكاتب فيها فكرة عن اأحداثه الروائية، من واقع امتزج بالخيال والطبيعة 

المكاني������ة المتغيرة، لذا نراه يفتتح روايته بهذه المقدم������ة ال�سائقة التي ن�سبها اإلى اأبطاله في 

أبع������اداً لتاأويل هذه ال�سخ�سية  الرواي������ة؛ ومن المده�������س اأن تُذّيل بتوقيع من �سرحان، لتعطينا ا

الممّوه������ة والغريبة. ول تقت�سر اأهمية المقدمة على هذا فح�سب، بل اأوجدها الكاتب تف�سيراً 

حداث  أنه تفّنن في عر�س الأ لك�س������ر حّدة ومنطقية الزمن التقلي������دي للرواية الكال�سيكية، كما ا

وال�سخ�سي������ات بنمٍط �سردي متمازج مع الحكائي، فقد تمكنت الّرواية من التعامل بوعي لفت 

ن�سان، والرواية.  مع الحداثة والتقدم التقني والح�ساري لالإ

أن������ه ير�سد الحرب الدائرية داخل المجتمع اللبناني، في  وم������ا يحّدُد م�سمون الّرواية، هو ا

أ�سكاله  �سوء وجود نوعية من الب�سر يمار�سون معركتهم اليومية �سد الف�ساد والعدوان بمختلف ا

ن�سانية، بعيداً ع������ن ال�سيا�سة والدين. لهذا خلق الراوي  القمعي������ة وال�ستغاللية، بغية حفظ الإ

يق������اع الحياتي لل�سخ�سيات ح�سب روؤيته التي ت�سّوغ وتف�سر  زمن������اً خا�ساً للرواية يتماهى مع الإ

العال������م الخارجي مع المتخي������ل، وفق اأحداث معلّقة في زمان ومكان متغّيرين. ومن هنا ت�سبح 

ن�سان ومجتمعه، فممار�سة الفعل  الرواي������ة قائمة على طرح النثر في انعدام الن�سجام بي������ن الإ

العتيادي اليومى ل تعيد اإليه الن�سجام في العالم الخارجي، لهذا نجد اأن الكاتب في النهاية 

اأخذ يبحث مجدداً عن معنى الوجود وقيمته.

بداعي ومعيارها الفني م�ستوفية �سروط الروؤية الروائية، واللغة  حققت الرواية نجاحها الإ

ثراء الم�سهد  والح������دث وال�سخ�سيات و�سياقات الحوار والدللة الفني������ة والمخيلة الجمالية، لإ

الن�س������ي، والتنويع في م�سارات الحدث، وتنامي ح�سور ال�سخ�سية، وك�سف تداخالت عالقتها 

ولى، ف������ي الطبيعة ال�سكلية لح�سور  بالواق������ع، في حركة ارتدادي������ة تنبثق اإ�ساراتها ال�سردية الأ

)البطل بليغ(، وتوالي تكوين ذلك الح�سور مع عدد من ال�سخ�سيات تظهر له في ف�سول حياة 

خيرة من الحكاية! متوترة، لتظهر ده�ستها في ال�سطور الأ

وف������ي الحبكة التي ا�ستنط������ق الروائي اإمكاناتها، على نحو يوؤ�س������ل روؤيته ال�سردية، وتمكنه 

م������ن خيوطها، ُمحققاً من خاللها منج������زاً فنياً، تجلّى ا�ستظهار العنا�سر الم�سمرة في الن�سيج 

ف�ساء بالمحددات العامة للمنظوم������ة الثقافية والجتماعية  الجتماعي متعدد النم������اذج، والإ

للمكان في هذا الن�س الروائي.
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رد الروائي نمطية ال�صّ

اعتم������د الكاتب طريقة لعر�س اأحداث الرواية ب�سرٍد ممي������ز، اإذ اّتخذ ثالثة اأنماط �سردية 

تتماهى مع �سخ�سيات الرواية، انطالقاً من وجهة نظره.

ن������ه يعرف كل �سيء عن  اخت������ار الروائ������ي نمط ال�سرد النثري ال������ذي يتميز بروؤية خلفية لأ

�سخ�سي������ات عالمه، بما في ذلك اأعماقه������ا النف�سية واأحا�سي�سه������ا، واأفكارها، مخترقاً جميع 

الحواجز، منتقاًل في الزمان والمكان دون �سعوبة، في حين اختار نمطاً �سردياً حكائياً مميزاً 

أو الأخالقي وو�سفه بطريقة �ساخ������رة تعبر عن نوع من التهكم  انطالق������اً م������ن موقفه الفكري ا

والزدراء، اإذ اتخذ ال�ّسرد روؤية اأقل اإدراكاً ومعرفة عن باقي ال�سخ�سيات، وهو بذلك ل يمكنه 

أبعد عن الوعي. اإل اأن ي�سف ما يرى وما تعر�س الذاكرة من �سور، بحيث يكون فيها ا

لكن������ه ف������ي المقابل تعّم������د نمطاً ثالثاً م������ن ال�ّسرد تت�س������اوى فيه معرفته م������ع معرفة بقية 

حداث قبل اأن ت�سل ال�سخ�سية نف�سها اإليه. ال�سخ�سيات، فال يقدم لنا تف�سيراً لالأ

وبه������ذا نجد اأن الكاتب يحي������ل العنوان اإلى راأ�س الحكاية، اأما بقي������ة الحكاية فيحيلها اإلى 

ن�ساني، وخلفيته في �سياق خارجي، ممار�سة ومعاي�سة. الواقع الحكائي الحميمي والإ

اعتمد الكاتب �سرداً بين الواقع والخيال، وبين الوطن والغتراب! ويالحظ اأن مختلف هذه 

�سطوري والنظري. التقاطعات تحدد العالقات الن�سية بين الواقعي والأ

أ�سلوب العر�س والو�سف، ومن   في ا
ّ
أننا اأمام بناٍء معماري للّرواية دقيق وفني م������ن الوا�سح ا

ثم فهو بناء قادر على اإثارة ف�سول القارئ وم�ساءلته لقناعته. ويزداد ال�سغف بقراءتها مع حوار 

ول بينه وبين �سرحان، ويتعمق النجذاب اأكثر في حواره مع »زهرة«، اإذ ياأخذ طرح  البط������ل الأ

أ�سكاله بعداً روحياً ملمو�ساً، يخرجه من ماّدية الواقع، ويعك�س جوهره  أل������ة الحب بمختلف ا م�سا

الكل������ي مع مراعاته للتتابع ال�سببي، الذي يخ�سع لمب������ادئ التعقيد والتوتر والتعدد، ول يمكن 

لمام بدللته اإل في �سوء هذه العنا�سر البنائية! الإ

أنواع العالقة بين  اتخ������ذ الكاتب المونولوج في روايته لطرح الوعي الجتماع������ي لنوع من ا

ن�س������ان والتاري������خ، وال�ستجابة للتحديات التي تلقيها التح������ولت الجتماعية الم�ستجدة في  الإ

بداعية، المعبرة  دبي������ة الزمنية الإ فراد والمكان، لهذا حققت الرواية البنية الأ زمنها عل������ى الأ

بلغتها ال�ّسردية عن الوع������ي التاريخي المعرفي والوجداني، بكل ات�ساع وعمق وتراكم والتبا�س 

واإ�سكالية، وتاأزم وتطلع ومواقف ودللت مختلفة.
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المفردات ودللتها

اإن اختي������ار الروائ������ي اأحمد يو�سف داوود كلمات دافئة في جمل كثي������رة، اإنما ينم عن رهافة 

ح�������س الكاتب، فمثاًل نجده قد انتقى كلمة »زقوُت« مبعداً الكلمات المرادفة لها، فلم يختر كلمة 

أو »زعقُت«، دللة على الحت������رام والتقدير، ولَك اأن تتخيل الفرق بين الكلمتين! في  »�سرخ������ُت« ا

حين ا�ستخدم مرادفاتها »�سرخت« و»زعقت« في بع�س حواراته.

ال�صخ�صيات في الرواية

تمثل �سخ�سية »بليغ« عدة طبقات اجتماعية مه�سمة وتائهة، وعدة نماذج اإن�سانية 

حداث، وفق تغير عالقاته   بها، وت�سير اإلى تطور الأ
ّ
بح�سب المراحل العمرية التي مر

أوق������ات من ظلمة النف�س  ب�سخ�سي������ات الرواية المختلفة ف������ي الزمان والمكان. اإنها ا

أ�������س، ياأتي بعدها الفرج. اإنه يمثل تاري������خ )الطبقات الرثة( بروؤية العارف، ينبثق  واليا

دة، وتعثره باأحداث تتحدى �سموده، ورف�سه  ن من خالل طبقات متعدِّ
ّ
عنها �سرد يتكو

هذا التحدي.

أم������ا �سخ�سية »�سرحان« فتمث������ل �سريحة من المجتمع مهيمنة، لكنه������ا ع�سية على الفهم،  ا

حداث وتطوراتها، وفي هذا  طوار. فبين ظهوره واختفائه مّدة زمنية تتعلق بتعاقب الأ غريبة الأ

العر�س تكمن الده�سة.

مل ف������ي النف�س الحالمة ل�سخ�سي������ة بليغ )�سريحة من  تمث������ل �سخ�سي������ة »زهرة« لنا تارة الأ

طبقات هذا المجتمع(، وتارة اأخرى تتمثل في الحقيقة المخبوءة!

هناك �سوؤال ي�سغلني لحظة قراءة هذه الجزئية المعنونة بالغفران، هذا الجزء الذي يتمثل 

خيرة التي يتم فيها اإيجاد �سبب لكل خطيئة، فيكون  في الخال�س، ويت�سمن في ال�سفحات الأ

الغفران منطقياً ح�سب روؤية الكاتب.

لم������اذا ا�ستخ������دم الكاتب في هذا الجزء بالتحديد و�سع النق������اط على الحروف، من حيث 

ك�س������ف كل هذا الغمو�س ال������ذي يربط �سخ�سية بليغ بباقي ال�سخ�سي������ات، وفق اأحداث زمنية 

ومكانية؟ اإذ تبيَّن بعد القراءة اأن كل ما حدث ل�سخ�سية بليغ كان مخططاً له م�سبقاً وفق طريق 

مر�سوم من �سريحة اأفراد غام�سة! هل هو تَ�ستٌُّت ل�سخ�سيات الرواية؟
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خير في الرواية )بقايا في �سيمياء الجنون( ليعطيني اليقين في ت�ساوؤلتي.  ج������اء الق�سم الأ

أ�سل������وب فّني ورائع لعر�سٍ دائري واأحداث مركبة،  ق������د تعّمد الكاتب هنا اأن يظهر براعته في ا

بغية اإظهار �سيمياء الجنون في الوهم المتغّير وفق اأحداٍث مكانية وزمنية.

بة ال�سترجاعية، لكن الده�سة تكمن في نهاية الرواية، اإذ تمّكن الكاتب  اإنه������ا الحبكة المركَّ

من اإيجاد بديٍل لتحقيق هدفه، وهي توءمة العنوان مع المو�سوع ب�سكل مثير ومحفز في اآن. 

التاريخ والثقافة وال�صيا�صة والدين في الرواية

ي�ستدع������ي الخطاب الروائي م�سير النفوذ ال�سيا�سي في المجتمع. اإنَّ تجلي ال�سلطة داخل 

الج�سد المرتبط بالدين الموروث، هي بحد ذاتها فكٌر ثقافي لق�سايا اجتماعية. ومهما كانت 

هذه ال�سلطة م�ستَّتة، فاإنها تتكاثف حول محاور متفاعلة معينة لتُن�سئ هرميات معقدة ومركزة 

فراد على �سنع تاريخهم  م������ن المزاي������ا والتهمي�س، ومن ثمَّ تحّكم مدى قدرة المجموع������ات والأ

�ساطير ف������ي الم�سادر الثقافية، ويح������اور المرجعيات حينما يكّون  الخا�������س. كما ي�ستدعي الأ

د وتكوِّن  هويته الن�سية، ويعد المرجع الديني وال�سيا�سي من اأهم التكوينات الثقافية التي تج�سِّ

عبر بنيتها الدللية، المنظوَر الفكري للروائي. فيتحتم على القارئ البحث عن طريقة يتحرك 

به������ا بين ال�سطور المقروءة للن�س الروائي، وتلك الت������ي تركها الكاتب لقارئه دون كتابة، وكاأنه 

يوجه خطابه لقارئ عارف وذكي.

ثارة،  وفي الختام اأرى اأن الرواية ق������د حققت المتعة ال�سعورية، والمتمثلة في الت�سويق والإ

ن�سان، ومن دون هذا التباين والتناق�س فلن ي�ستطيع  يام الع�سيبة والجميلة في حياة الإ في الأ

أم التي  الق������ارئ معرفة كل نوع م������ن المواقف التي يتعر�س لها، �سواء التي تجل������ب له ال�سعادة ا

حباط. تحمله على التعا�سة، والإ

❁    ❁    ❁
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ام يد داود الب�صّ م�ؤ

)دمعة وحيدة( رواية الناقد والكاتب موؤيد جواد 

الط������ال، وهي اأول عمل روائي يكتبه، بعد تجربته 

المدي������دة ف������ي كتابة الق�ص������ة الق�صي������رة والمقالة 

باأن�صاقها االجتماعية والمعرفية، و�صدور كتب عدة 

دبي.  له في النقد االأ

في روايت������ه )دمعة وحيدة( ال�ص������ادرة عن دار 

الع������راب للن�صر في �صورية، وه������ي تقع في )190( 

�صفحة م������ن القطع المتو�صط، يق������دم لنا نموذجاً 

م������ن الرواية، لعله������ا عودة فكري������ة و�صردية يقودنا 

فيها الطال الكت�ص������اف عظمة دو�صتويف�صكي مرة 

أثَّر في اأجيال متتالية في ال�صرد  اأخرى، وهو الذي ا

الروائ������ي ولم يخرج من �صرنقته عبر قرن اإال قليل 

من الروائيين، اإلى حين ظهور رواية الحداثة ومن 

دتا كل واحدة  أكَّ ثم رواية ما بعد الحداث������ة اللتين ا

منهما ح�ص������ب منظورها حالة الت�صي������وؤ، واتخذت 

قراءات

ائد دمعة وحيدة... حماولة بناء رواية مغاِيَرة لل�سّ
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فيون( للكاتب »توما�س  الرواي������ة �سيرها على هذا المنوال اإل لدى قلَّة م������ن مثل رواية )اآكل الأ

فيون- �سفحات من حياة دي كوين�سي(،  أو كما تُرِجمت )اعترافات متعاطي الأ دي كوين�سي«، ا

فيون والتغني  الت������ي عّدها بع�سهم من الخي������ال العلمي لما تنطوي عليه من وجهة نظر في الأ

به ب�سفته منبعاً للخال�س، كما �سوره »كوين�سي« لي�سوِّغ تعاطيه له... ونحن ناأخذ حالة ال�سرد 

أو  الت������ي قدمها كوين�سي للمقارنة مع رواية )دمع������ة وحيدة( ولي�س الفكرة من تعاطي المخدر ا

ن الطالل يحيلن������ا في ن�سه على التحدث عن الج�سد بو�سفه عتبة في حياة البطل  عدم������ه؛ لأ

يتداخل م������ع روحه التي لها رغبات اأخرى، ويُف�ّسر معلومات البط������ل وروؤيته للحياة ويو�سعها، 

وه������ي اإ�سكالية ي�س������ل بها اإلى حد اأن ينهي حياته »بعد اأن زاد من اأخذ حبوبه المنومة القاتلة 

.
)1(

بطريقة مفرطة«

ال�صرد واأبطال الرواية

يبح������ر بنا بط������ل الرواية )ماجد( في بوحه الداخلي الذي يختل������ط بالذكريات والمذكرات 

عادة )ال�سترجاع(، لي�سل بنا في نهاية م�سير القطار اإلى المحطة التي تجعل  والت�سمي������ن والإ

الرج������ل ال�ستين������ي يعدُّ �سقوط دمعة جارته الطفلة »نور« بمنزل������ة ح�سرة على حياة لم يجد في 

آل اإليه من هذا  أولها منذ بدء م�سيرة الحياة حتى نهايتها، وهي كل ما ا اآخرها ما لم يجده في ا

الوج������ود. هذا يف�سر اأولً درام������ا حياة البطل الذي ظل يلهث لك�سف متناق�ساتها، واأخيراً يجد 

كل �سيء معلَّقاً بدمعة وحيدة هو عنوان الرواية وعتبتها.

�سداد، ببوح  أكثر منها رواية �سراع الأ يتحرك موؤيد الطالل في روايته التي هي رواية ن�س ا

داخلي يتداخل �سردّياً فيما بين الرواية والن�س بلغة النثر المحكم لغة و�سعراً، فهو يبلغ ب�سرده 

الذروة التي يحاول الروائيون الو�سول اإليها، وهي عملية ال�سدِّ والندها�س والتاأمل؛ في�ستخدم 

يجاد تفاعل م�ستمر بينه   )ماجد(، لإ
ّ
»الهو« ثم يُغيِّبه بال�سارد العليم، وهو نف�سه الرجل ال�ستيني

حالة من الت�سيوؤ ال�سخ�سي اإلى اأعماق ال�سخ�س في البحث والحفر  وبين المتلقي في تدوير الإ

عماق.  في الداخل ل�ستخال�س الم�ستور في الأ

أثراً اإّل  اإنن������ا في الحقيق������ة اأمام ن�س يغو�س في اأعماق ال�سخ�سيات التي ل نجد لها ا

أو ال�سارد العليم، باإحكام القب�سة على اللغة ال�سردية التي تحرك  من خالل البطل ماجد ا

أبع������اد روؤية الحالم لتحقيق حلمه، ونقد اجتماعي لمفا�سل الحياة والواقع، الذي تناوب  ا



233

»دمعة وحيدة«

الـعــدد 691 ني�سان  2021 

مكاني������اً بين العراق و�سورية، لكن������ه ظل �سمن التحكم ب�سرده ف������ي قالب البحث لك�سف 

أ  أننا نقرا �سياء... فهو ن�س غير عادي يفتر�س بنا ا �سخا�س اأكثر من اهتمامه بالأ اأعماق الأ

أ�سا�ساً في تعاملها ال�سردي بين ال�سخ�سيات  رواية تعتمد عن�سر ال�سراع وت�سعيد التوتر ا

أم �سخ�سيات ثانوي������ة- اإل اأن ن�سه درا�سة �سامل������ة لمجتمعين واإن  –�س������واء كان������وا اأبطالً ا
بقاء المتلقي  ن وفق مفهوم الدرا�سة البحثي������ة، واإنما �سمن عالم من الت�سويق، لإ ل������م يتكوَّ

أين �سي�سل بعالقته مع ))جمارة قلبه((  ملت�سقاً بالن�س، من حيث مالحقة معرفته اإلى ا

أين �سي�سل في بحثه مع مجموع ال�سخو�س الثانويين في الرواية  أو اإلى ا - ا
)2(

-كما و�سفها

أو الم�ساعر التي  الذي������ن هم اأبطال������ه، فيقّربهم ويبعدهم ح�سب مكانتهم الفكرية لدي������ه ا

تتملكه بعالقته معهم.

آرائها ف������ي الحياة الجتماعية  اإنن������ا اأمام �سخ�سية فكرية تحم������ل ثقافة مو�سوعية ولها ا

والقت�سادي������ة وال�سيا�سية والفكرية، واأغل������ب اأ�سدقائه الذين يتحدث عنهم هم من ال�سنف 

نف�س������ه بتفاوت ن�سب ثقافة كل واحد منه������م؛ فروايته تاأخذ الواقع كما هو، لكنها تراهن في 

مبناها الحكائي على طبيعة الن�س ال�سردي المختلف عن الن�سو�س ال�سائدة.

اإن رواي������ة )دمع������ة وحيدة( رواية بوح داخلي اأكثر مما ه������ي رواية اأحداث، وحتى في تحول 

الراوي من البناء الروحي اإلى ال�سبقي فاإنه يتحدث عن �سخو�سه �سمن مفهومه الجديد، كما 

كان يتح������دث عنه������م �سابقاً، فلم يجعل من الجن�س النقطة الرئي�سي������ة  لديه، فمثاًل بعد تحوله 

أ�سكال  بداع الفني، �سكل من ا أ�سكال ذلك الإ ع������ن اإحدى الفتيات ي�سفها بقوله: »اإنِك �سكل من ا

.
)3(

الفتنة الجبارة!«

�صكالية التاأرجح بين الروح والج�صد اإ

ه������م في حياته؛ اإذ ي�سف فاتنته  اإّن الكات������ب يعّد ظهور فاتنته بمنزلة نقطة التحول الأ

أة »التي اأقامتني من قبر الما�سي المظلم الظالم وبثت الحياة بي«، رواية دمعة  باأنه������ا المرا

�سكالية التي يرجع بها اإلى المعرفة لحل ما ا�ستع�سى عليه،  وحي������دة �س12، وهنا تكمن الإ

أنتم من يفهم  أيها الُحكماء، الممتلئون بالِعلم الراق������ي والعميق/ ا أنتم ا اإذ يق������ول ال�ساع������ر: »ا

أنتم الُحكماء  أين يتحد الكل/ لماذا يتبادل الكل الحب والقبالت/ ا ويعرف/ كيف ومت������ى وا

.
)4(

مر؟!« )مقتطف من �سعر غوتفريد اأوغ�ست بورغير( الِعظام، اأخبروني عن حقيقة الأ
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أة ال�ُمخاطبة به، التي  ه������ذه الحيرة وال�سرخة �ستاأتي مغايرة لما كان يحاول اقن������اع المرا

.
)5(

�سل(( نف اإعجازي التكوين: ))اإّن الروح هي الأ ي�سفها بالر�سيقة ذات الأ

�سكالية لديه في لحظة تحوله وتاأرجحه بي������ن الروح والج�سد، ولعل   ه������ذا هو مح������ور الإ

المقدم������ة التي و�سعها في عتبة ال�ستهالل تفتح طاق������ة �سوء في �سماء الرواية للدخول اإلى 

فه������م �سرده ببناء رواي������ة مغايرة لل�سائد، كما �سرحها متق�سداً م������ن المقدمة التي و�سعها د. 

لماني »غوتفريد اأوغي�ست بورغير« كما ورد في مقاله  يو�س������ف تيب�س، مقتطفاً من ال�ساعر الأ

، اإذ يُبقي على الح�سرة في 
)6(

»تطور مفهوم الج�سد: من التاأمل الفل�سفي اإلى الت�سور العلمي«

ع������دم الو�سول اإلى ف�سِّ ال�ستباك بين الج�سد وال������روح حتى اللحظة التي لم يعد يهتم فيها 

لهذا الوجود.

أو كما تُرجمت اأي�ساً )في القبو  ن�س������ان ال�سر�سار( -ا واإذا كان المث������ال يدنو من رواية )الإ

ر�س(- ل�»دو�ستويف�سكي« وكذلك رواية )بينما اأرقد ُمحت�سرة( ل�»وليم  أو ر�سائ������ل من باطن الأ ا

فيون، كما يتحدث  فوكنر«، فاإنها تبقى اأقرب اإلى رواية »كوين�سي« في ت�سويغ حب تعاطيه لالأ

عنها كوين�سي: ))واإذا كنت ملزماً بالعتراف باأنني انغم�ست فيه على م�ستوى مفرط لم يبلغه 

أنني كافحت �سد هذا ال�سترقاق الفاتن بحما�س  بعد اأي رجل اآخر، فاإنه ل يقل عن حقيقة ا

أ�سمعه بعد يُعزى اإل������ى اأي رجل قد تحّرر تقريباً من روابطه  دين������ي، واأنجزت باإ�سهاب ما لم ا

، وهو الت�سويغ نف�سه الذي يقدمه الطالل 
)7(

النهائية، ومن ال�سل�سلة الملعونة التي قّيدتني...((

ولى عما يدور في  ف������ي روايته للحظ������ة تحوله حينما يقول: »فهل اأف�سحت ه������ذه الر�سالة الأ

اأعماقي من اإ�سكالية ُملغزة اأو عن هذه التناق�سات بين رغبة الوفاء المطلق، ورغبة امتالك 

ن معاً؟!« رواية دمعة وحيدة، �س 15.  الجمال المطلق، في الآ

عماق والحفر في الدواخل �صراع الأ

مت������اع العقلي في رواية )دمعة وحيدة(، وكان  نلم�������س اإ�سكالية الرغبة بين ال�سبق الجن�سي والإ

م������ن الممكن اأن نعّدها رواي������ة اإيروتيكية لول هذا التعاطي الفكري ال������ذي يجرنا الكاتب اإليه 

�سا�سية بقدر ما هو معبِّر عن لحظة �سراع  أّن الجن�س لي�س هو مراده اأو غايته الأ ليثب������ت فكرة ا

أو الروح، ولحظة  م������ا بين الروح والج�سد، وعن محاولة اإعطاء هوية للكائن ه������ل هي الج�سد ا

ال�س������راع هذه هي التي جعلت )ماج������داً( ينغم�س في الجن�س للتعوي�س ع������ن عدم ارتوائه من 

كي������ان »فاتنته«، وعن فقدان ما اعتقده -م������ن وجهة نظره- ))رغبة امتالك الجمال المطلق(( 
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فالطونية[، والديون�سّية الح�سية؛ ومما ت�سبَّب في قلب تفكيره  بنا�سيتي������ه: الفكرية المثالية ]الأ

�سفل، فتحّول من عا�سق اأفالطوني اإلى �سخ�س يريد اأن يمتلك النا�سيتين،  على اإلى الأ م������ن الأ

أة التي ي�سارح اأختها  أ�سعلتها عالقة ال�سداقة الفكرية بين المرا وظل محكوماً بهذه الروؤية التي ا

بحب������ه ل�سقيقتها، من خالل كلمة وردت في ر�سال������ة اإلكترونية )اأحببتك من ُبْعـــد...( لتحدث 

�سدم������ة تحّول العالقة من عالقة فكرية روحانية اإلى عالق������ة اإيرو�سية ت�سع حداً فا�ساًل بين 

ن، حاِلماً بامتالكها. حياته قبل لقائها وحياته، الآ

وفي كل اإف�ساحه عن الحالت الجن�سية التي كان يمار�سها مع الن�ساء اللواتي يقب�سن ثمن 

أيمان������ه و�سلوكه ال�سابق، ولكن بمحاورات  ْمنَها، كان يتدارك ا المتع������ة )بائعات الهوى( التي يقدِّ

يمانه الجديد  خاَطبة تارة اأخرى؛ حتى يترك العنان لإ
ُ
أة الر�سيقة الم� مع دواخله تارة ومع المرا

ف������ال يفقد وهجه، ويوؤكد غر�سه ال������ذي جعله يعتمد ت�سظية الحدث وتفتيت������ه بناء على روؤياه 

واأحا�سي�سه وم�ساعره لي�سل اإلى حالة الحافز الذي �ساغه عبر ع�سرات اللحظات التي ق�ساها 

عماق، فهو ل يقدم حدثاً رئي�ساً، بل مجموعة اأحداث ثانوية يلملمها ليقدم  يبحث ويحفر في الأ

حدثه الرئي�س في نهاية الرواية.

يجاد نزوع الذات  اإن حالة التخبط التي ي�سّوقها لنا بطله جاءت في لحظة تاأمل فل�سفي لإ

م������ا بين الروح والج�سد. »اأيـــن �سيعزل الج�سد عن عالم العقـــول المح�سة ويتحول اإلى مجرد 

مو�ســـوع مـــن مو�سوعات المعرفة، تكمن وظيفته الفعلية في تحديد الهوية ال�سخ�سية لكائن 

مـــا، عـــن طريق الحتكام اإلى �سلطـــة ال�سورة اأو ال�سكل المادي لل�سخ�ـــس، ليتم اأخيرًا تجزيء 

.
)8(

ن�سان وت�سييُئه« الإ

لغة الرواية

ل تعن������ي �سال�سة اللغ������ة مالم�سة المعنى باألف������اظ رقيقة، ولي�ست محاول������ة تفعيل تاأثيرها 

عماق  أ�سا�س ذلك هو التحكم في ال�سرد وك�سف الأ الرومان�س������ي كافية لجعلها ذات اأهمية، اإنما ا

ن�ساني������ة ل�سخو�س الرواي������ة... والطالل ا�ستطاع اأن يتعمق في دواخ������ل �سخو�سه وتحريكهم  الإ

طار الذي و�سعه في العنوان ب�سفته عتبة الرواية، اأو في ال�ستهالل الذي بنى عليه  �سم������ن الإ

أنتم الُحكماء العظام، اأخبروني  حالة التناق�س بال�سوؤال الفل�سفي الذي ا�ستلَّه من مقالة تيب�س: »ا

مر؟!«. عن حقيقة الأ
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أو المتعة الح�سية،  اإنها وقفة لمحاورة الوجود و�سيرورة الكائن، هل هو التج�سيد الروحي ا

أو بالروح؟ ومن يح������دد الهوية؟... اإّن رواية )دمعة  اأو كالهم������ا؟ وه������ل يتحدد الوجود بالج�سد ا

وحيـــدة( مـــن روايـــات الجهد الفكـــري التي تتطلب بنـــاًء معرفيًا للو�سول مـــع )البطل( لفهم 

حقيقة الوجود و�سيرورته، ولي�ست من روايات المتعة والت�سلية.

العنوان بو�صفه ثرّيا الن�ص

تنته������ي الرواي������ة بهذه الجملة: »وربم������ا �ستنطلق دمعة وحيدة من عينيه������ا. دمعة هي التي 

أنها دمعة غالية!«. اأي وح�سة وغربة تحمل هذه العبارة التي ا�ستلَّ  �ساأخرج بها من الدنيا، غير ا

الكاتب منها عنوان الرواية؟!

أْن ل �س������يء ي�ستحق الحياة: حتى لحظة  ن�سان ا اإنه������ا اللحظة الفا�سلة الت������ي يح�س فيها الإ

ح�سا�س  الترقُّب لبناء عالقة مع الجيل القادم فقدت اأهميتها وباتت عالمة على ال�سفقة. هذا الإ

بالغربة يحمل خيبة اأمل كبيرة في لحظة التم�سك بما تحمله من �سفقة، وهي -واإْن تكن اأمنية 

أنها، ت�سير اإلى العدم، مما يذّكرنا بقول نجيب محفوظ: »ربما تقودك م�سادفة  اأو حد�ساً- اإل ا

لم تباِل بها اإلى واقٍع لم تكن تحلم به«.

ية مقلوبة؛ فبدلً من اأن يحمل له  ������ر مجرى حياة )ماجد( نجد الآ ف������ي هذا الحلم الذي غيَّ

حل������م ال�سعادة، جاء ليو�سله اإلى العدم... اإذ اإّن الجملة التي ينهي الطالل بها روايته هي واقع 

مغاي������ر لما كان يحلم به، وم�سادفة كانت في عال������م اآخر لتتحول اإلى ُحلم، والحلم يتحّول اإلى 

ح�سا�س بالحياة، والبحث  �س������رار على الفناء، ففي اللحظة التي ت�سبق فق������دان الإ الوح������دة والإ

ع������ن واقع عدمي يقول الراوي: »والليلة كيف ال�سبيل اإلى الهرب؟!... ت�ساءلت الروح في غمرة 

ذل������ك ال�سمت الموح�س بعد اأن �سكت المذياع واختفت التي كانت ر�سيقة مع �سورتها، وكذلك 

�سقيقته������ا التي كانت فاتنة، فاأ�سبح ال�سي������خ العجوز مع العدم وجهاً لوجه« رواية دمعة وحيدة، 

 عمره في تلك اللحظة التي ل������م تكن في الح�سبان، اإلى 
ّ
�������س 180، اإذ ينظ������ر الراوي اإلى �سني

الم�سادفة التي نقلت الموجود اإلى )الالوجود(. 

❁    ❁    ❁
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عبد احلكيم مرزوق

كتاب ر�ؤى في الم�سرح التجريبي للدكتور غازي 

مخت������ار طليمات يهدف فيما يه������دف اإلى الحديث 

ع������ن التجريب في الم�س������رح العربي مختاراً م�سرح 

د. هيثم يحي������ى الخواجة نموذج������اً، �لعل اختياره 

أذك������ر من هذه الم�سوغات  للخواجة له م�سوغاته، ا

ن  قربه من تجربة الخواجة الم�سرحية من جهة، �لأ

الم�سرحي هيثم يحي������ى الخواجة اعتمد التجريب 

بداع الم�سرحي. أ�سلوباً في الإ ا

يقول القا�ص �الناقد محمد محيي الدين مينو 

في مقدمة الكتاب:

»�لعّل التجريب ف������ي الم�سرح اأظهر من ال�سعر 

نه تجري������ب جماعي، فكان ما ا�سطلح  �الر�اية، لأ

فكار  علي������ه بالم�س������رح التجريبي الذي رف�������ص الأ

الجاهزة، �انفتح عل������ى كل التجارب، �هدم اأركان 

الم�سرح التقليدي �من رّ�اد الم�سرح التجريبي في 

قراءات

)1(
ر�ؤى يف امل�سرح التجريبي

م�سرح هيثم يحيى الخواجة نموذجًا
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عالمن������ا العربي �سع������د اهلل ونو�س وفواز ال�ساجر، والطيب ال�سديق������ي ومحفوظ عبد الرحمن 

أولئك الم�سرحيين المخ�سرمين«. وربما كان د. هيثم يحيى الخواجة واحداً من ا

عمل الدكتور غازي مختار طليمات على قراءة بع�س م�سرحيات الخواجة في هذا الكتاب 

متتبعاً مظاهر التجريب فوجد في �ست م�سرحيات من م�سرحياته تجارب مهمة ولفتة.

والدكت������ور غازي طليمات من الذين كتبوا الم�س������رح ال�سعري في ال�ستينيات وبقي يبدع في 

هذا الفن حتى وفاته في هذا العام.

»ولما كان ه������ذا الكتاب يك�سف عن ظاهرة التجريب في تجرب������ة من التجارب الم�سرحية 

أنه اأي�ساً ي�سع هذه الظاهرة في جانبها التطبيقي، وهو ما يكاد يفتقر  العربي������ة، فال �سك في ا

اإلي������ه نقدنا العربي الحديث، ول�سّيما في جانبه الم�سرحي الذي يحتاج اإلى مزيد من التنظير 

والتطبيق معاً، حتى ل نبقى عالة على النقد العربي ونظرياته«.

ويرى الدكتور طليمات اأن م�سرحية )�سهيق الحلم( لهيثم يحيى الخواجة فيها اإيثار التلميح 

ثارة على الت�سري������ح، فقحطان وعدنان وجهان لعمل������ة واحدة ولكل واحد  عل������ى التو�سيح والإ

اأفكاره ب�سبب منغ�سات الحياة وما يجري فيها.

»عدنان وقحطان في من������زل يقتحمه �سرطي ف�سولي ي�ساأل عن قحطان لي�سحبه اإلى مركز 

أنه عب������د الحميد الكاتب  أنه قحطان كم������ا ادعى ابن المقفع ا ع������ي كال الرجلين ا ال�سرط������ة، فيدَّ

حينما جاء جند العبا�سيين لعتقال عبد الحميد، ليفتدي �سديقه، لكن قحطان يرف�س ت�سحية 

�سديقه، ويم�سي مع ال�سرطي فاإذا التهمة طول الل�سان، واإذا العقاب ال�سجن النفرادي«.

فكار، فينفتح بذلك المجال كي يتفاعل المتلقي  أ�سا�ساً في طرح الأ فالم�سرحية تعتمد التلميح ا

أ�سئلته وكاأن الموؤلف بذلك ي�سرك المتلّقي ف������ي مناق�سة الفكرة المطروحة  م������ع العر�س ويط������رح ا

أو يرف�س اأو يظل بين بين.  ر العالقة بين ما يدور على الخ�سبة، والمتلقي الذي قد يقبل ا ويج�سِّ

�سل������وب التقليدي في التاأليف وراحت  ومن حي������ث اإن م�سرحية »�سهيق الحلم« لم تعتمد الأ

الم�سرحي������ة توغل في اآفاق التفكي������ر بال �سوابط تقليدية �سعياً اإلى المزيد من محاور ال�سراع 

الذي هو عماد العمل الم�سرحي.

�سداد المت�سارعة التي تبث في اأعطافها حيوية مثيرة«. »وم�سرحية �سهيق الحلم زاخرة بالأ

يثار، والنفعية والمثالية، والقديم والحديث،  ثرة والإ هناك ثنائيات �سدية متناق�سة من مثل: الأ

والتقدم والتخلف، والتكل�س والنطالق، والتقوقع والمعا�سرة، والوفاء والغدر... اإلخ.
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ر�س: اإنها �سورة تعك�س ما يحدث على اأديم الأ

»ولما كانت مرحلة المخا�س في الوطن العربي م�ستمرة، فاإن الموؤلف اكتفى بعر�س اأوجه 

ال�ســـراع واأبعـــاده الجتماعية وال�سيا�سيـــة والفكرية، ولم يختم عر�ـــس التناق�سات بحلٍّ يمثل 

راأي المثقفيـــن ولـــم يغّلب نقي�سًا على نقي�س، ولو اأنـــه فعل لما نجا من المثار ولما برئ من 

نقد اأحد الطرفين ل�سبب وا�سح، وهو اأن التناق�س لن يتوقف عند حل، فلو انت�سر جديد على 

قديم لنجم عن الجديد المنت�سر تناق�س اآخر، ل ُيدرى ما طرفاه«.

رة  وي�سير الدكتور غازي مختار طليمات اإلى قلة ال�سخو�س في الن�س، واإلى الف�سحى المي�سَّ

غناء والت�سويق: التي تجانب الغريب وتحلق اأحياناً في �سماء البيان وي�ستعين بال�سعر لالإ

يا اأهـَل الـع�صـر وجـنَد الـع�صـِر

رقـــني خــطـواُت الــكــون تــوؤ

وقـ�صـيــٌد مـن ِعــْقــٍد كـالـجـمـِر

ونــيـازُك قـــادمــة َتــبــلى 

اأحــزمــٌة مــن كـــوٍن

وحــجــاٌر مــن فــحــٍم

األــويــٌة مــن نــاٍر

ودمــاٌء مــن خــمــٍر

وف������ي مقاربته لم�سرحية »ال�سبكة« يرى د. غازي اأن هذه الم�سرحية دراما اجتماعية ت�سرح 

الواقع الجتماعي وترف�س المتكل�س منه، والجميل في هذه الم�سرحية اأن الم�سرحي الخواجة 

د المر�س الجتماعي المزمن راف�ساً  اأ�س������اء على جانب من جوانب ال�سراع والخ������الف، وج�سَّ

أ�ساء  �سرة وا أوامره، وفي دور ال�سيد الذي َهدَّ كيان الأ مبداأ عبد الحي الذي غالى في �سيطرته وا

اإليها، ال�سيد الذي ياأمر فيُطاع، فزوجته �سديقه لي�ست اأكثر من ثوب َخِلق وابنته عائ�سة دمية 

وامر فح�سب. عليها اأن تطيع الأ

»والدكت������ور خواج������ة �سلك في معالجة ه������ذا المو�سوع م�سلكاً طريف������اً اإذ ناقل بين الخيال 

ه به الن�س الحديث من اآلت الت�س������ال التي ت�ستطيع اأن  ر للم�سرحية م������ا اأمدَّ والواق������ع، و�سخَّ

زمنة المتطاولة«. مكنة المتباعدة، وتخت�سر الأ تطوي الأ
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حداث ال�سائقة وال�سراع المتنامي ا�ستخدام الدللت  والجميل في الم�سرحية اإ�سافة اإلى الأ

المعنوي������ة وال�سطالحية والرمزية لل�سبكة والعتماد على التراث، ف�سالحة وخمي�س يتحاّبان 

ثيرة عبر حوار جميل �سّفاف. عبر ال�سبكة، وتتحول �سالحة اإلى �سهرزاده الأ

آراء زوجته  ب عبد الحي جاهاًل، فاإن جهله زاده تعنتاً وتزمتاً، فلم ي�سِغ اإلى ا »ولم������ا كان الأ

ع العلم �سدرها واأنطقها بالدفاع عن ابنتها، بل اأ�سغى اإلى احتجاج المجتمع،  المثقفة التي و�سَّ

ن الع�سا لمن ع�سى«. وكاد ي�سدع بما اأمره به من تاأديب ابنته بالقوة، ولأ

أو  ن الم�سرحي������ة تجريبية، ول تنتمي اإلى المدار�������س الم�سرحية الماألوفة مثل التباعية ا ولأ

بعاد التي هدف اإليها الخواجة، ول حل اإل  بداعية، فاإن قراءة الم�سرحية فح�سب ل تقدم الأ الإ

بتج�سيدها على الخ�سبة وتخلي�سها من �سجن الورق.

أو لها كالحكم على الجواد الحبي�س قبل اأن ينطلق في الم�سمار بين الجياد  »فالحكم عليها ا

أم الم�سبوق ال�سكيت؟«. والمهار، فيعرف بعد الجري ل قبله اأهو ال�سابق المجلي ا

ف المخترعات الحديثة باأ�سلوب جميل تماهى مع  دمج الموؤلف بين القديم والحديث، ووظَّ

يغال في اأعماق التاريخ ليبعث الما�سي  الح������دث، اإ�سافة اإلى تحطيم وحدة الزمان من اأجل الإ

حي������اً في الحا�سر ربط بين حكايتي العفريت والقمقم، كما وّظف �سخ�سية المجذوب، وقب�س 

أ�سب������غ جّواً �سحرياً على الن�س فاأقام الت������وازن المطلوب بين النقي�سين  م������ن األف ليلة وليلة، وا

المت�سارعين.

»والنق������د الم�سرحي - على اإعجابه به������ذه الو�سائل الفنية قديمها والحديث - يوؤثر التكاء 

آلة، وفكرة ل �سورة، وجوهره  فيها بقدر، ويخ�سى من طغيانها على الجوهر. فالم�سرح كلمة ل ا

�سمى الذي  الح������وار ل ال�سعوذة واأدواته العبارات المعقولة ل المفاجاآت المده�سة، والهدف الأ

ن�سان ل�سبر اأغوارها وتحليل م�ساعرها واأفكارها،  ندب نف�سه لتحقيقه هو الغو�س في نف�س الإ

�سواء«. زياء والأ ل التمتع بالأ

اإن الق������ارئ لكتاب الدكتور غ������ازي مختار طليمات يلحظ حجم الجه������د المقدم كي يقف 

على فيه  عل������ى تفا�سيل الن�س الم�سرحي ودللته ومرموزاته، ويتو�سل اإلى المغزى والهدف الأ

وبناء على ذلك نراه يوؤكد اأن ن�س م�سرحية »ال�سبكة« لي�س ن�ساً عابراً، واإنما هو ن�س تجريبي 

باقتدار، ينخرط في الواقع الجتماعي ويفّتق ما فيه من �سلبيات.

دها�س فالم�سرح يزهد فيه، وينزع اإلى المحاكاة، محاكاة  »واإذا كان������ت ال�سينما تنزع اإلى الإ
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أ�سد الحر�س على ر�سد  الواقع، ومحاكاة الماألوف والتزام ال�سدق، وانتباذ الغلو... اإنه يحر�س ا

الدواف������ع والنوازع، وعلى تفرجها وتحولها اإلى �سل������وك واأحداث في نطاق المنطق، و�سمن ما 

توا�سع عليه الب�سر اأم�س واليوم«.

يجابية باأ�سلوب فني، ل بّد اأن تلقى  اإن مثل هذه الم�سرحيات التي تحمل هذه الم�سامين الإ

الهتمام ال������الزم، ومن هذا المنطلق فاإن الم�سرحي الدكتور غ������ازي مختار طليمات تنبه اإلى 

أيام ال�سارقة الم�سرحية  ذلك واأدرك قيمة هذه الم�سرحيات، فم�سرحية »ال�سبكة« عر�ست في ا

ونالت جوائز عدة، كما ا�ستحوذت على تقدير الجمهور.

ويمكن اأن اأختم ببع�س ما جاء في كتاب طليمات القّيم والمهم بالقول:

»م������ن اأخ�س الخ�سائ�س في م�سرح الدكتور هيثم يحيى الخواجة مواكبة الع�سر الحديث، 

وهذه الظاهرة البارزة ل ت�سنع من المواكبة بال�سير مع ال�ساقة المن�ساقة في اآخر الركب، ول 

تقف من ق�ساياه موقف المتر�سد المت�سيد، ول تكتفي بمراقبة �سير الحياة فيه بغية اإ�سالح 

أو اإكمال نق�س، وذلك على النحو الذي يطالعنا في الم�سرح الجتماعي  أو اإقالة عاثر، ا فا�سد ا

ن�ساني عامة، واإنما ت�سير بم�سرحه في الطليعة الرائدة، فاإذا هو ي�سبق الواقع اإلى المتوقع  أو الإ ا

والحا�سر اإلى الم�ستقبل، ثم يعالج من م�سكالته ما يو�سك اأن ينعقد«.

ل ب������ّد اأن يواك������ب النقد الفنون كي تتط������ور وتتقدم، ول ريب ف������ي اأن الم�سرحي وال�ساعر 

الدكتور غازي مختار طليمات اأدرك ذلك بوعيه فكتب مثل هذا الكتاب الذي اأ�ساء على م�سرح 

الدكتور هيثم يحيى الخواجة من جهة، واأغنى مكتبة الم�سرحي من جهة اأخرى.

الـهـوامـ�ش

مارات  )1(- غ������ازي طليمات، روؤى في الم�سرح التجريب������ي، م�سرح هيثم يحيى الخواجة نموذجاً، دار ال�سيق، الإ

ال�سارقة، 2018م.

❁    ❁    ❁

❁    ❁    ❁
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عماد نداف

اأعطى الفنان اأيمن زي������دان حّيزاً من ن�شاطاته 

دب، فاإذا كانت ال�شه������رة قد و�شعته  المتعددة ل�������أ

خ������راج في مجاالت الم�شرح  في اإطار التمثيل واالإ

التي 
 )1(
دبية وال�شينم������ا والتلفاز، فاإن الن�شو�������ص االأ

أي�شاً، فهي ن�شو�ص تحمل  ن�شرها، ت�شترعي االنتباه ا

م�مح خا�شة ينبغ������ي الوقوف عندها وا�شتثمارها 

دبية ال�شورية وكاتبي  من النقاد ورا�شدي الحركة االأ

نها بالفعل موؤهلة لذلك. ال�شيناريو، الأ

ويمكن اكت�شاف نق������اط عّ�م في كتابات كثيرة 

للفنان اأيمن زيدان، واأهم النقاط التي تثير االنتباه 

هي اأن الن�ص الذي يكتبه يتميز بوجود فكرة درامية 

�شادمة تنفتح على حكاية درامية كاملة، ف�شً� عن 

�شرة.  دبية االآ ال�ش��شة االأ

فالكاتب اأيمن زيدان يبن������ي ن�شو�شه ال�شردية 

على العنا�شر التي يتطلبها الن�ص بال�شرورة، لكن 

قراءات

الفكرة الدرامية يف ق�ص�ص الفنان اأمين زيدان

»جمموعة )تفا�صيل( منوذجاً«
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التدقيق في هذه العنا�سر، يجعلنا نكت�سف مهارات تخفي نف�سها �سمن طيات ال�سرد لديه، وما 

اإن ننتهي من قراءة ن�سو�سه حتى نعود فنقلب ال�سفحات لن�ستعيد تلك المهارات... 

أنها تُبنى على وجود »الفكرة الدرامية«  أ�سرار الن�سو�س التي ي�سعها بين يدينا في ا وتكمن ا

دائماً، واأي تدقيق في ف�سل من ف�سولها يدفعنا اإلى محاولة اكت�ساف ال�سرِّ الموجود فيها.

برز الحديث عن الفكرة الدرامية منذ زمن طويل، بل اإن اأر�سطو ي�سع �سرط وجود »الفكرة« 

أو القول المنا�سب  أ�سا�سيات البناء الدرامي. والفكرة هي »القدرة على قول ما يمكن قوله ا في ا

، وينطبق هذا الكالم على الم�سرحية والرواية والق�سة...
)2(

في الظرف المتاح...«

أ�سا�سيات البن������اء الدرامي اأن الفكرة  وعموم������اً راأى النقاد في �سرحهم له������ذا العن�سر في ا

خالقية وي�سي������ر اإلى المعاني الرمزية  ه������ي نوع من »الن�س الذهني ال������ذي يلخ�س المعاني الأ

.
)3(

جمالية للم�سرحية« والإ

دبية  والمه������ارة في تمرير الفك������رة الدرامية والتقاطها في ن�سو�س الفن������ان اأيمن زيدان الأ

أو التلفازي، ففي الحديث عن فكرة  تم�س������ك بيدنا تلقائياً للذهاب اإلى ال�سيناريو ال�سينمائ������ي ا

أو المادة الدرامية وت�سهم تلقائياً في التعرف اإلى ال�سخ�سيات  ال�سيناري������و تحدد طبيعة الفيلم ا

وتر�س������م عنا�سر النوع الدرامي، ودوره������ا ل يمكن اأن يكت�سب بالتدرب على الكتابة، بل هو في 

بداعية. �سلب الموهبة الإ

واإذا كان������ت )الفك������رة( مفتاحاً لق�سة اأو حكاي������ة درامية كما يقول ماركي������ز، فاإنها بالن�سبة 

اإل������ى »�سيد فيلد« يمك������ن اأن تكون موجودة »في �سحيفة اأو في اأخبار التلفاز، اأو في حدث يقع 

، وقد اأخذها الكاتب اأيمن زيدان هنا م������ن تجربته ال�سخ�سية ومحيطه 
)4(

أو قري������ب« ل�سدي������ق ا

الجتماعي.

نكت�س������ف كل ذلك في الكت������اب ال�ساحر الذي ن�سره ماركيز عن تجرب������ة ور�سات ال�سيناريو، 

 الذي يعّد نوعاً من محا�سر ور�سة ال�سيناريو التي ا�ستغل عليها 
)5(

بعنوان )كيف تحكى الحكاية(

أ�سماها  آلية التعاطي مع الفكرة الدرامية، وتتعلق بما ا ث عن نقطة مهمة في ا ماركيز، وفيه تحدَّ

فكار التي  �سا�سية لدى ماركيز هي »الأ فكار الأ »اللحظة الحا�سمة« التي تنبثق فيها الفكرة، فالأ

أ تفا�سيل  بداع« )�������س25(، وحينما نقرا تجع������ل العمل يتقدم ويت�ساع������د، فتنتمي اإلى مجال الإ

فكار ل تاأتي  التعاطي مع الن�سو�س التي ا�ستُِغَل عليها في ور�سة كتابة ال�سيناريو، نكت�سف اأن الأ

با�ستن�ساخ الحكاية، واإنما من انبثاق فكرة ما كامنة في الن�س الذي نقروؤه.
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وف������ي تجربة التعاطي مع اأفكار وردت في يوميات تلك الور�سة ت�ستوقفنا ق�سة )الموت في 

�سام������ارا(، وفيها »ي�سل الخادم اإلى بيت �سيده، ويقول: �سي������دي، لقد راأيت الموت في ال�سوق، 

 متوعداً. فيعطيه ال�سيد ح�ساناً ونقوداً، ويقول له: اهرب اإلى �سامارا«. ونكت�سف 
ّ
أوماأ اإلي وقد ا

ن المواجهة �ستكون  ف������ي تتمة ال�سياق الدرامي اأن الموت ي�ستغ������رب وجود الخادم في ال�سوق لأ

في �سامارا! )�س34(.

، قادرة على اأن تكّون النموذج ال������ذي يمكن البناء عليه في تجربة 
 )6(

ه������ذه الفكرة الدرامية

 يجد القارئ نماذج غنية ل بّد من الوقوف 
)7(

الكتابة لدى اأيمن زيدان، وفي مجموعة )تفا�سيل(

عندها.

تب������دو »الفكرة الدرامية« في ف�سول هذه المجموعة غني������ة ومثيرة لالهتمام بغ�س النظر 

أو  عم������ا اإذا كان الكاتب قد �ساغها م������ع اإ�سافات في التخييل على الوقائع اليومية من حياته، ا

تركه������ا كما هي. فهو في ن�سو�سه يعتمد على ما ي�سبه ال�سيرة الذاتية م�ستنداً اإلى الواقع عبر 

عنا�س������ر ال�سدق وال�سال�سة اللغوية، لكن الفكرة الدرامي������ة تفر�س نف�سها بقوة وتحّفز القارئ 

ملّياً على البحث فيها، وت�سير اإلى نباهة الكاتب، واإلى اأهميتها في تقديم ما لديه. 

في الف�سل ال�سابع، ونحن نقراأ عن جده )زعل(، تتراءى اأمامنا الواقعية وقد خرجت عن 

طورها الروتيني لت�سعن������ا اأمام نموذج درامي تقدمه الحياة في مراحل زمنية متباعدة، فهو 

)خزان حكاي������ا(، توفي والده حين حملت به والدته )اأمون دبين(، ف�سار ا�سمه )زعل اأمون(، 

لك������ن زعاًل هذا الذي ا�ستهر بحكاياته يع������ود في الف�سل الثامن لي�سبح هو حكاية بحد ذاته 

ت�سعن������ا اأمام نموذج فذٍّ لمو�س������وع )الفكرة الدرامية(، ففي واحدة م������ن لحظات )الكرنفال 

َح جّدي برعونته الم�سهودة لحمل حجر يفوق وزنه  الذكوري( وو�س������ط تحديات مجنونة »تنطَّ

، فما الذي 
)8(

القنطارين على ظهره �سريطة اأن يخطو به م�سافة ل تقل عن ع�سرين متراً...«

�سطوري؟ وما  جرى لزعل، وهل نجح في تحديه، وكيف يمكن له اأن يخو�س هذا التحدي الأ

الثمن؟!

ف������ي تفا�سيل الفكرة الدرامية، ي�ستكمل زع������ل التحدي، وي�سع الرجال المجتمعون الحجر 

عل������ى ظهره، ونراه وقد »انتفخ������ت اأوداجه وكاد وجهه اأن ينفجر، بينم������ا ارتع�ست قدماه وكاأن 

أنها �ستكون بداية الطريق اإلى الزاوية  ولى دون اأن يدري ا م�ساً اأ�سابهما )...( م�سى خطواته الأ

.
)9(

 بعد ع�سر �سنوات«
ّ
المن�سية التي لم يغادرها حتى توفي
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�سطوري لتدفع  نالحظ هنا اأن �سخ�سية زعل نوعية نادرة في المجتمع، خا�ست التحدي الأ

ثمن������اً باهظاً من حياتها هو ال�سلل، لكنها تركت لنا �سورة ذهنية ا�ستراطية، فالتحدي له ثمن، 

والثمن هو نوع من الت�سحية من اأجل الفكرة. 

فالم  ول������و اأن ماركيز قراأ حكاية زعل لبنى عليها ن�س �سيناريو كامل لفيلم �سينمائي من الأ

أ�سئل������ة كثيرة حول بناء الفكرة  الق�سي������رة التي يري������د اإنتاجها في ور�سته الدرامية، وكان طرح ا

الدرامية في هذه ال�سردية الق�سيرة، اأي اإن الفكرة التي يطرحها اأيمن زيدان قادرة على توليد 

عمل درامي كامل!

�سعل ال�سورة بدقائ������ق �ساخنة ل يمكن للم�ساهد اأن  ول������و اأن »�سي������د فيلد« كتب ال�سيناريو لأ

ين�ساه������ا، فاإذا نحن اأمام رج������ل اأ�سطوري يحمل كتلة �سخرية كبي������رة ويترنَّح، في حين يجري 

خرى في هذا النموذج الدرامي! التقطيع على التفا�سيل الأ

فكار الدرامية الكثيرة في كتابات اأيمن زيدان، ففي  وق�سة زعل، هي واحدة من مفاتيح الأ

الف�س������ل التا�س������ع يحدثنا عن الرجل العمالق الذي يكت�سف النا�������س اأن قوته الج�سمية ل تعني 

أنه ي������داري خوفه بال�سفير، وهو نموذج جاهز لي�س ب�سفته فكرة  أن������ه ل يخاف، فقد اكت�سفوا ا ا

�سه  درامي������ة فح�سب، بل ب�سفته مفتاحاً ل�سيرورة درامية جّذابة تنفتح على خيال الكاتب وتحرِّ

على بناء عمل جميل...

وكذل������ك في الف�سل الثاني ع�س������ر، ونحن نتعرف اإلى اأبي نمر ال������ذي �سرف كل ما جمعه 

ف������ي غربته في ا�ستعرا�سات الك������رم المتهور »لكن ما حدث بعد ذلك بب�ساطة اأن ثروته تبددت 

ل...«. فكيف يتبدل ال�سم، وم������ا الذي تريد اأن  واأ�سبح������ت م�سافت������ه خاوية وحتى ا�سمه تب������دَّ

تقول������ه الفكرة الدرامية، وهل نحن اأمام مفاج������اأة يقدمها الواقع لنا عن مفارقات الزمن الذي 

نعي�سه؟!

خيرة اإلى رجل  أيامه الأ ل ذلك الث������ري الفاح�س في ا يق������ول اأيمن زيدان عن اأبي نمر: »تحوَّ

أبو نمر(. بل اكت�سب لقباً  فقير... احتفظ بعنجهيته، لكنه خ�سر ا�سمه القديم... لم يعد لقبه )ا

.
)10(

أبو دبر(...« جديداً يتداوله النا�س �سراً ب�سخرية مريرة )ا

أنواعاً  فكار الدرامية ف������ي مجموعة )تفا�سيل( نكت�سف اأن ثمة ا وحينم������ا نحاول ت�سنيف الأ

فكار، فه������ي مرة ترتدي لبو�س الحكم������ة، ومرة ترتدي لبو�������س المفارقة لت�سبح مادة  له������ذه الأ

أكث������ر المّرات تحّفزنا على التعرف اإلى ال�سخ�سي������ة الدرامية النموذجية التي  كوميدي������ة، وفي ا
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تفرزه������ا الفكرة باإتقان، ولنعد هنا اإلى الف�س������ل ال�ساد�س والع�سرين، ففي هذا الف�سل، يجري 

أبو ط������راد( بزيارة الفنان اأيمن  ع������داد لحف������ل فني في القرية، وفي )كوالي�س( الحفل يقوم )ا الإ

أبو طراد يع�سق الحياة والن�ساء، »في كل يوم ينهي عمله وينطلق على دراجته  زيدان �سديقه، وا

، فما 
)11(

النارية اإل������ى )ال�سيل( حيث تحيي له النوريات حفاًل غنائياً خا�س������اً وب�سعر رمزي...«

الذي ح�سل معه عندما زار )كوالي�س( الم�سرح؟

تي: »ان������زوى بجواري... نظرت اإليه فوجدته  كت������ب اأيمن زيدان التف�سيالت على النحو الآ

م�ستغرقاً ب�سغف وحياء �سديدين في تاأمل الفتاة التي �ستوؤدي معنا دوراً في الم�سرحية... لكنه 

أنها �سديقن������ا هيثم. خدعته باروكة ال�سعر  �سع������ر بحرج �سديد عندما تحدثت الفتاة واكت�سف ا

والمكي������اج الفاقع. اأح�س بالحرج ال�سديد وقبل اأن يغادر قلت له اأن ي�ساهد الحفل. اأجابني: 

.
)12(

أنا رايح لعند الن�سوان الحقيقيين...« يا عمي هنا تمثيل بتمثيل ا

وف������ي الف�سل الواحد والثالثين تحك������ي الق�سة عن مباراة للم�سارع������ة جرت في الملعب 

البل������دي في معر�س دم�سق الدولي القدي������م في دم�سق، يتجمع الجمهور لي�ساهد عر�ساً جذاباً 

أ النِّزال  مريكي الزنجي ال�سخم )جاك ت�سامبيون( والم�سارع المحلي، وقد بدا بين الم�سارع الأ

و�س������ط حالة لفتة من الترقب وا�ستطاع بطلنا اأن ينال من خ�سمه بع�س ال�سربات ومحاولت 

المق�س التي لم تكتمل...

»ا�ستم������رت المناو�سات وقتاً لي�س بالق�سير وفي لحظة مباغتة اأخطاأ بطلنا التقدير فتمكن 

م�ساك به وطرحه اأر�ساً، وفجاأة اأ�سيب النا�س بالوجوم ولفَّ المدرجات  جاك ت�سامبيون من الإ

�سود... اكت�سف النا�س الخدعة وبدوؤوا  أ يفقد لون������ه الأ مريكي بدا �سم������ت مطبق، فالم�سارع الأ

.
)13(

ورانجو وال�سينالكو...« ي�سربونه بزجاجات البورتللو والأ

نماذج كثيرة يقدمها اأيمن زيدان في تجربة الكتابة، ول�سيما في مجموعة )تفا�سيل(، واإذا 

لم تكن هذه النماذج قد �سغلت هذا الفنان عن فنه فاأغرقته في ف�ساء الق�س والرواية، فاإنها 

أو للبناء عليها... ينبغي اأن ت�سغل الباحثين باأفكار درامية لالقتبا�س منها ا

❁    ❁    ❁
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الهوام�ش

دبي، وما يهمنا هنا  )1(- ن�سر الفنان اأيمن زيدان اأكثر من مجموعة، وقد لقت رواجاً في الو�سَطين الفني والأ

هو كتابته الق�س�سية، التي تتجه اتجاهاً روائياً في ترابطها بع�سها مع بع�س، ومن مجموعاته الق�س�سية: 

مجموع������ة )ليلة رمادية( وه������ي اأولى مجموعات������ه الق�س�سية وقد �سدرت في ع������ام )2008م(، ومجموعة 

)اأوج������اع( وهي مجموعته الثانية وقد �سدرت في عام 2015، ومجموعة )تفا�سيل( وهي مجموعته الثالثة 

التي �سدرت عام )2018م(، اإ�سافة اإلى ن�سو�س كثيرة مهمة ين�سرها على �سفحته. 

)2(- راجع: محا�سرة عنا�سر البناء الدرامي، من�سورات جامعة بابل، بغداد.

)3(- راجع: عمار الجنابي، الحوار المتمدن، ع3429، 2011.

)4(- راجع: �سيد فيلد، ال�سيناريو، ترجمة: �سامي محمد، دار الماأمون، بغداد، 1989، �س30.

أكثر م������ن دولة عربية، لكن الن�سخة التي بين يدينا هي من من�سورات وزارة الثقافة  )5(- نُ�س������ر هذا الكتاب في ا

ال�سورية، ترجمة: �سالح علماني. 

)6(- اقتب�س الفنان يا�سر العظمة هذه الفكرة في واحدة من موا�سم عمله الجميل مرايا. وترك ا�ستثمار معناها 

والذهاب في ر�سائلها للم�ساهد.

نتاج الفني، ط1، دم�سق، 2018. عالم والإ )7(- اأيمن زيدان، تفا�سيل، موؤ�س�سة �سوريانا لالإ

)8(- الم�سدر نف�سه، �س 23.

)9(- الم�سدر نف�سه، �س23.

)10(- الم�سدر نف�سه ، �س32.

)11(- الم�سدر نف�سه ، �س69.

)12(- الم�سدر نف�سه ، �س70.

)13(- الم�سدر نف�سه ، �س86-85.

❁    ❁    ❁
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يف قراءة الن�صّ ال�صعرّي وحتليله

كتاب نقدي جديد في عهدة القراءة، �سدر موؤخراً عن 

الهيئة العامة ال�سورّي������ة للكتاب، من تاأليف الناقد ال�ساعر 

أن�س بديوي«. الدكتور »ا

أربعة مباحث، هي: يتاألف الكتاب من مقدمة وتمهيد، وا

ي الواحد،  ول: �سعرّيتان في مي������زان التحليل الن�سّ المبح������ث الأ

يتناول فيه ق�سيدة لكلٍّ من »مهدي الجواهري« و»محمود دروي�س«.

المبحث الثاني: الذاك������رة الجتماعية للن�ّس ال�سعري 

لدى وجيه البارودي.

المبحث الثالث: �سورة الغرب في �سعر نزار قباني.

المبحث الرابع: قراءة في المجموعة ال�سعرية »اأقرب 

أبعد من الخ�سوم« لراتب �سكر. �سدقاء... ا من الأ

�س والهتمام والرغبة، فوائد  »في قراءة الن�ّس ال�سعري وتحليله«: كتاب يتيح لذوي التخ�سّ

أدباً و�سعراً، وتو�سيع دائرة معارفهم الثقافية كّماً  جّم������ة، ل تنح�سر في اإغناء مخزونه������م: لغة وا

ونوعاً، بل تتعّدى ذلك، اإلى تنمية وتطوير الذائقة الفنّية لديهم.

نافذة على الثقافة

اإ�سدارات جديدة

اإعداد: ح�سني هالل
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حرب الكمان

عنوان اختارته ال�ساعرة »ليزا خ�سر« لمجموعتها الجديدة، ال�سادرة حديثاً عام )2021م( 

�سمن من�سورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.

ت�ست�سيف فيها )45( لوحة �سعرية، من بينها:

)ربع تفاحة حمراء، وعدوى من �سباط، ومري�س ولكن، 

ر�سف������ة ل تنجب الع�سب،  ويقول ابن الحي������اة ال�سقي، والأ

ألفان و�سب������ع ع�سرة 2017، وفج������اأة تكون اأنت،  والرحل������ة ا

وقراءة، وتحليق، ونزق، واأزرق، وتاأريخ، و�سغب(.

ح�سا�س،  أ�سعار ت�ستند اإل������ى رهافة الإ »حب������ر الكمان«: ا

أوتار الخ�سو�سية،  وتنهل من ت�ساعيف الوقائع، وتعزف على ا

وتّتجه �سوب الذائقة.

تقول ليزا خ�سر في ق�سيدة »تحليق«:

ل اأقرب ال�صعر اإّل طهورة

حو وتخاريف العاقلين من رج�ص ال�صّ

كاأني اأ�صعد الجبل المقّد�ص

ول ذلك الحتجاب العظيم ذلك البزوغ الأ

بالعن������وان اأعاله، و�س������م ال�ساعر الذي رح������ل عّنا موؤخراً 

أ�سعاره الجديدة، التي �سدرت عن  »وفيق �سليطين« مجموعة ا

الهيئة العامة ال�سورية للكتاب هذا العام )2021م(.

أ�سع������ار تنتمي اإلى الحداثة، تاأّثراً و�سياغة، وموّجهة اإلى  ا

تين. قّراء ذوي ثقافة وذائقة خا�سَّ

من اأجواء المجموعة:

اأ�صاحْت عّني زهرُة الع�صب، 

ورجمني الحجُر بنظرته الحاّدة:

لم ُتغّير فيك �صيئًا

الحرُب التي اأخذْت رحيقي
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قومي، يا مرمي

بدع������م من ال�سندوق العربي للثقاف������ة والفنون- اآفاق، �سدر حديث������اً كتاب جديد للقا�سة 

ال�سورية »رباب هالل« عنوانه »قومي، يا مريم«.

�سابع،  يت�سم������ن الكتاب اثنتي ع�سرة ق�سة ق�سيرة، هي: )اإنَّهم هنا!، وغاردينيا بين الأ

والحاجز، و�سّكر بنات، و�سباح يختلف قلياًل، وموعد غرامي، وعند الفجر، ودعاء �سعد، 

ولو تم�سك بي يدك!، وقر�سة برد، وال�سيوف، وقومي يا مريم(.

»قومي يا مريم« ق�س�س تعر�س للحياة العامة في �سورية، في �سنوات الجائحة، من خالل 

�سر الفقيرة الب�سيطة التي �سحقتها الحرب،  ما حّل ببع�س الأُ

أُ�س������ر واأفراد، من فاح�س الثروة  ف������ي الوقت الذي بلغت فيه ا

والنفوذ، حّداً يفوق الخيال.

تقول رباب هالل في ق�سة »قومي يا مريم« التي �سّميت 

المجموعة با�سمها:

»ل تبعد ال�صوفا عن ال�صرير باأكثر من خم�ص خطوات. ي�صعر بها 

ن وكاأنها األف. »اآخ، اآخ يا مريم!« تحاول مريم اأن ت�صتدير،  اأبو �صعيد الآ

وهي ت�صير اإلى الباب الخارجي. يفلت ذراع الكر�صّي ويم�صك بها بقوة، 

يكاد ي�صقط، تترنح مريم، تنحني، وتتم�صك بطرف ال�صرير«.

احلب بني العاطفة والواقع

مجموع������ة ق�س�������س �سدرت حديث������اً عن الهيئ������ة العامة 

ال�سورية للكتاب.

ألفريد دو مو�ّسيه«  أّل������ف المجموعة القا�س الفرن�س������ي »ا ا

ونقلها اإلى العربية، المترجم الدكتور »ورد ح�سن«.

ُكتب������ت الق�س�س في القرن التا�سع ع�سر، وتدور اأحداثها 

أنها –ح�سب قول مترجمها- تنطبق  في فرن�سا واإيطاليا، اإل ا

أيامنا هذه، �سواء  على مختلف ق�س�س الحب التي نراها في ا

في المجتمعات الغربية �سديدة النفتاح، اأم في المجتمعات 

ال�سرقية المحافظة.
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تتاألف المجموعة من �سّت ق�س�س هي:

)الع�سيقتان، واإميلين، وابُن تيتيان، وفريديريك وبرنوريت، وكروازّي، ومارغو(.

وقد اختتم المترجم »ورد ح�سن« تقديمه لتلك الق�س�س بالقول:

ألفريد دو مو�ّسي������ه تحّدياً للذات،  »باخت�س������ار، لق������د كانت ترجمة ق�س�س الكات������ب الرائع ا

دبّية، وكلي اأمل في اأن تلقى هذه الترجمة ر�سا  وفر�س������ة لتعميق الخبرة في نقل الن�سو�س الأ

 الكريم«.
ّ
وا�ستح�سان الجمهور العربي

قمران ياأكلهما ال�صوء

ن، مجموعة �سعرية، �سدرت هذا  في متناول الق������ّراء الآ

العام )2021م( ، عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب، عنوانها 

»قمران ياأكلهما ال�سوء« لل�ساعرة »زينب حمزة اأيوب«.

أ�سعار نثرية، لها طعم العي�س بحلوه  تتاألف المجموعة من ا

ومّره، بما فيه من اأفراح متباعدة ومتاعب متكاتفة.

�سعار: )�سرائب غي������ر مدفوعة، ويوليو:   من عناوي������ن الأ

تحديداً ال�سابع والع�سرين منه، ولو كان با�ستطاعتنا، وعتبي 

علي������ك يا اهلل، ون�س������وج ل ي�ستدعي الِقط������اف، ولبالٌب هو 

الحب، وهذيان ل بّد منه، وتنا�س، وليلى، ونهاوند(.

من اأجواء المجموعة، ما جاء تحت عنوان »حديث عن النعمة«:

ل عجَب في كون �صجرة الزيتون �صجرة مباركة

ولكن كلُّ العجب

) في اأن تحّب امراأة تهوى كّل مذاٍق )ُمرٍّ

ثمَّ تبني اآمالك معها على م�صتقبٍل حلو!

ن واأنت تقراأ: �صتقول الآ

ها ما اأطيبه!«. »يا ُمرَّ

❁    ❁    ❁
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ال�صاعر يرثي نف�صه

كمال خري بك

ال�ساعر ال�س������وري الراحل كمال خير بك )1935-1980م( رمز م������ن رموز الثقافة العربّية 

الحديث������ة، و�سمير مرحلة ا�ستثنائّي������ة في تاريخنا، اغتيل في بي������روت، وعثروا في جيبه على 

ق�سا�سة ي�سف فيها موته:

»مثلكم تتراك�ص كلُّ الع�صافير في �صجر العتقاْل

مثلكم يت�صاعد �صوت الينابيع مذبوحًا 

وبع�ص الرجاْل

اأق�صموا اأن يحا�صروا ال�صاهد الوحيد على 

م�صرح الغتياْل 

مثلكم، كنت فوق الر�صيف ملقى وجرحي

�صاهٌر يتنف�ص �صوت الر�صا�ْص 

ولذا مرَّ من جانبي حار�ص الجراح

ه لم ي�صاأ اأن يراني ولكنَّ

كنت ميتًا على الر�صيف وحولي

نافذة على الثقافة

�سدى املعرفة

اإعداد: رميا حممود
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وطن هارٌب وقربي ح�صاني

ولذا مرَّ من جانبي حار�ص الجراح

ولكنه لم ي�صاأ اأن يراني.«

يرى كمال خير بك اأن »ال�ساعر غير الحا�سر في جمهوره هو �ساعر غير موجود«.

أ تعليمه البتدائي ف������ي مدار�س الالذقية ونال ال�سهادة الثانوي������ة فيها، وبرزت موهبته  ب������دا

أ بكتابة ال�سعر وهو ف������ي �سن ال�15، حتى اإّنه عار�س ال�ساعر  ال�سعري������ة في بداية �سبابه، اإذ بدا

»ب������دوي الجبل« ف������ي ق�سيدته ال�سهيرة »خالقة« من خالل ق�سي������دة نظمها م�ستخدماً القافية 

والوزن نف�سهما، ولكن بروؤيته المختلفة كلياً عن روؤية البدوي.

كم������ال خير بك �ساحب كتاب »حركة الحداثة في ال�سع������ر العربي المعا�سر«، وكان ديوانه 

ول »البركان« في عام )1960م(، مت�سّمناً ق�سائد قومية مقّفاة الوزن،  ثم �سدر ديوانه الثاني  الأ

تح������ت عنوان »مظاهرات �ساخبة للجنون« عام )1965م( بتوقيع م�ستعار »كمال محمد«، وكان 

نه ا�ستخدم �سعر التفعيلة بدلً من العمودي في غالبية الق�سائد. نقلًة في م�ساره ال�سعرّي لأ

انقط������ع كمال خير بك عن الن�سر ب������دءاً من عام )1965م( وحتى ا�ست�سهاده على الرغم من 

أنه كان م�ستمّراً بالكتابة ال�سعرية على ق�سا�سات علب التبغ التي احتفظ بها اأ�سدقاوؤه منهم:  ا

غ�س������ان مطر وبدر الحاج ومخ������ول قا�سوف لين�سروها لحقاً في ثالث مجموعات �سعرية هي: 

نهار ل تعرف ال�سباحة في البحر«. أيها ال�سعر«، وكان اآخرها »الأ »دفتر الغياب«، و»وداعاً ا

أن������واع الكتابة ال�سعرية م������ن العمودي اإلى التفعيلة، ول������ه راأي كتبه في   كت������ب ال�ساعر بكل ا

مقدم������ة »براكين«: »العودة اإلى الكتابة ال�سعرية العمودية ظاهرة طبيعية جداً. وح�سور ال�سعر 

نه ي�سّب ف������ي اإطار التنوع. فكل مجتمع غير  العم������ودي ووجوده ب�سفته نمطاً، اأمر �سروري لأ

أو لعّل الذات تكون في ه������ذا النمط حا�سرًة وفاعلًة  متن������ّوع هو مجتمع محدود ل قيمة ل������ه، ا

اأكثر من اأي نمط اآخر. فلل�سعر الكال�سيكي جماليته القائمة والمتميزة، وكذلك لل�سعر الملتزم 

همية الجمالية  بالوج������ود الفردي وبال�سخ�سانية الوجودية... وفي كل ح������ال، ل يمكن اإلغاء الأ

أنواع ال�سعر«. لكل نوع من ا

قال������ت ال�ساعرة عدنة خير بك في ت�سريح اإلى »�سانا الثقافية«: »كان كمال خير بك يلّقب 

، فهو ولد في اخ�س������رار جبلنا، وغّرد قلمه على قيث������ارة بلدنا، وفي �سدى 
ّ
بال�ساع������ر المن�سي

أ�ّس�س مدر�سته الخا�سة في ال�سعر. فكان يريد اإعادة مجد قدمو�س  أ�سعاره واإح�سا�سه ال�سادق ا ا

الغابر في الح�سارة ال�سورية«.
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�صتيفن هوكينج 

طلق؟« »هدفي ب�سيط وهو فهم كامل للكون: ِلَم هو على حالته هذه وِلَم هو موجود بالإ

أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على م�ستوى العالم، ولد هوكينج في )8 كانون  من ا

الثاني، في عام 1942م( في مدينة اأوك�سفورد، ودر�س في جامعة اأوك�سفورد وح�سل منها على 

ولى في الفيزياء، اأكمل درا�سته في جامعة كامبريدج للح�سول على الدكتوراه  درجة ال�سرف الأ

ف������ي علم الكون. ل������ه اأبحاث نظرية في علم الكون، واأبحاث ف������ي العالقة بين الثقوب ال�سوداء 

والديناميكا الحرارية، كما له اأبحاث ودرا�سات في الت�سل�سل الزمني.

انتهى هوكينج من اأطروح������ة الدكتوراه، التي تحمل عنوان »خ�سائ�س الكون المتو�سع«، قبل اأن 

طروحة التي �ساعدت  ثار والنتائج المترتبة على تو�سع الكون، وهي الأ يتم عامه ال�24، ودر�س فيها الآ

أ�سهر العلماء في العالم. �سا�س ل�سمعته ب�سفته اأحد ا نت حجر الأ في اإطالق م�سيرته المهنية، وكوَّ

لكن������ه عانى خالل مرحلة درا�سته مر�ساً اأدى اإلى 

اإعاقة حركته، حتى اإنه كان دائم ال�سقوط على الدرج، 

كما كان يواجه م�س������كالت في النطق، اإذ كان خطابه 

أ�سرته، فعملوا  غير مفهوم اإلى حد ما، حتى لحظت ا

له فحو�سات طبّية، وجاء الت�سخي�س باإ�سابته بمر�س 

أي�ساً با�سم  »الت�سلب الجانبي ال�سموري« والمعروف ا

مر�س »الع�سب������ون الحركي« اأو مر�������س »لو-جريج« 

طباء  حينما كان هوكينج في ال�21 من عمره، وتنباأ الأ

ة �سنتين فح�سب، وعلى  ببقائ������ه على قيد الحياة م������دَّ

الرغ������م من ذلك تابع درا�سته ف������ي الفيزياء النظرية، 

وتزوج واأنجب ثالثة اأطفال، لكن مر�سه �سبَّب له �سلاًل 

تدريجياً خالل عقود من الزمن.

ين�ستاين-  وفي عام )1971م(، اأ�سدر نظريته التي تُثبت -ريا�سّياً، وعبر نظرية الن�سبية العامة لأ

ي اإنها َحدٌث 
أو النجوم المنهارة ب�سبب الجاذبية هي حالة تفردية في الكون، »اأ اأن الثقوب ال�سوداء ا

أثبت نظرّياً اأن الثقوب ال�سوداء ت�سدر اإ�سعاعاً،  ل������ه نقطة بداية في الزمن«، وفي عام )1974م(، ا

�سع������اع با�سمه »اإ�سعاع هوكينج«، كما  آنذاك، و�سمي هذا الإ عل������ى عك�س كل النظريات المطروحة ا



�صدى املعرفة

الـعــدد 691 ني�سان  2021 2�6

ط������ور مع معاونه »جي������م هارتل« نظرية الالحدود للكون، التي غيَّرت م������ن الت�سور القديم لحظة 

النفجار الكبير عن ن�ساأة الكون، اإ�سافًة اإلى عدم تَعاُر�سها مع اأن الكون نظام منتظم ومغلق.

وفي عام )1988م( ن�سر كتابه »تاريخ موجز للزمن« الذي حطم �سجالت الن�سر البريطانية 

ة ثالث �سنوات ون�سف  كثر مبيعاً مدَّ ف������ي )2 تموز 1992م( ب�سبب بقائه على قائمة الكت������ب الأ

ال�سنة، اإذ بيع اأكثر من ثالثة ماليين ن�سخة في اثنتين وع�سرين لغة.

ولى،   وا�ستم������ل هذا الكتاب عل������ى اأحدث النظريات حول ن�ساأة الك������ون وو�سف لحظاته الأ

أ�سكال و�سور تو�سيحي������ة و�سرح بلغة ب�سيطة  وان�سي������اب الزم������ن، واأهم ما يميزه احت������واءه على ا

َل الكتاب اإلى فيلم وثائقي �سهير في عام )1992م(. لتنا�سب القارئ، وُحوِّ

أ  أنه يبدا م في������ه الكون على ا  وف������ي ع������ام )2001م(، اأ�سدر كتابه »الك������ون في ق�سرة جوز«، الذي قدَّ

ف������ي �سكل ُكريَّة مفلطحة في اأجزاء منه������ا، ت�سبه ق�سرة الجوز في حجمه������ا و�سكلها، مدعوماً بال�سور 

التو�سيحية، مبيناً اأن الحقائق العلمية كثيراً ما تبدو اأكثر غرابًة وت�سويقاً من روايات الخيال العلمي.

وفي عام )2010م(، �سدر كتابه »الت�سميم الكبير«، الذي كتبه بالتعاون مع »ليوناردو ملودينو«، 

أثار حالًة جدليًة كبيرًة فيما يتعلّق بروؤيت������ه لن�ساأة الكون، ثم كانت نظريته حول  وه������و الكتاب الذي ا

أنها لي�ست »�سوداء«،  الثقوب ال�سوداء، التي ذهب فيها اإلى اأن هذه الثقوب قد تقود اإلى اأكوان اأخرى، وا

أبدياً« كما كان يُعتقد، مو�سحاً اأن »المعلومات المفقودة في الثقوب ال�سوداء  أو »�سجناً ا كما تُو�َسف، ا

أو اأن تنبثق اإلى كوٍن اآخر بديل«. أ�سكال الهولوغرام، ا يمكن اأن تتحول اإلى �سكل من ا

أي�ساً: ومن موؤلفاته ا

كوان النا�سئة ومقالت اأخرى، عام  )1993م(. - الثقوب ال�سوداء والأ

- على اأكتاف العمالقة، عام  )2002م(.

عداد ال�سحيحة، عام  )2005م(. - اهلل خلق الأ

أكثر اأوراق الفيزي������اء الكمية اإدها�ساً وكيف �سعقت  �سياء: ا ح������الم التي �سنعت منها الأ - الأ

العالم العلمي، عام  )2011م(.

- تاريخي الموجز، عام  )2013م(.

ومن الكتب التي �سارك في تاأليفها:

- طبيعة المكان والزمان )مع روجر بنروز(، عام  )1996م(.

آبن������ر �سيموني ونان�سي كارترايت(،  - الكبي������ر وال�سغير والعقل الب�سري )مع روجر بنروز وا

عام  )1997م(.
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- تاري������خ الزمكان )مع كيب ثورن واإيغور نوفيكوف وتيموثي فيري�س ومقدمة من كتابة اآلن 

ليتمان وريت�سارد اإت�س براي�س(، عام  )2002م(.

أكثر اإيجازاً للزمن )مع ليوناردو ملودينوف(، عام  )2005م(. - تاريخ ا

طفال ذي م�سمون علمي: وكتب هوكينج مع ابنته لو�سي ق�س�ساً لالأ

- مفتاح جورج ال�سري للكون، عام  )2007م(.

- بحث جورج عن الكنز الكوني، عام  )2009م(.

- جورج والنفجار العظيم، عام  )2011م(.

- جورج والترميز غير القابل للك�سر، عام  )2014م(.

زرق، عام  )2016م(. - جورج والقمر الأ

وف������ي ع������ام )2006م( ن�سر هوكينج على ال�سابكة �سوؤالً م������ن دون اإجابة مفاده: »كيف �سيتمّكن 

الجن�ــــس الب�سري من الدوام لمئــــِة عاٍم اأخرى في ظل عالم تملوؤُه الفو�سى ال�سيا�سية والجتماعية 

والبيئيــــة؟«. واأو�سح معقباً على ال�سوؤال فيما بعد بقوله: »ل اأعرف الجواب. ولهذا ال�سبب طرحت 

ن«. خطار التي نواجهها الآ مر، وليكونوا واعين اإزاء الأ حمل النا�س على التفكير في الأ ال�سوؤال لأ

ر�س في وجه الخطر المتمثل باندلع حرب نووية  عّبر هوكينج عن قلقه على الحياة على كوكب الأ

خطار المحدقة التي  أو الحتبا�س الحراري اأو غيرها من الأ أو انت�سار فيرو�س ُهنِد�س وراثياً ا مفاجئة ا

ل������م ناأِت بها بعد. لن يوؤّدي وق������وع هكذا كوارث يمتد تاأثيرها على الكوكب باأ�سره لنقرا�س الب�سر في 

ح������ال ا�ستطاع الجن�س الب�سري ا�ستعمار كواكب اأخرى قبل حل������ول هذه الكوارث. اإذ يرى هوكينج في 

اإر�سال الرحالت الف�سائية وا�ستعمار الب�سر للف�ساء �سرورًة من اأجل التاأمين على م�ستقبل الب�سرية.

ر هوكينج من ال������دور المحوري لل������ذكاء ال�سطناعي فائق الذكاء وم������ا قد يعنيه في  ح������ذَّ

توجي������ه م�سير الب�سرية قائاًل: »اإن الفوائد المحتملة هائلـــة... �سيكون النجاح في اإن�ساء ذكاء 

م كيف  خير ما لـــم نتعلَّ كبـــر في تاريـــخ الب�سرية. وقد يكـــون الحدث الأ ا�سطناعـــي الحـــدث الأ

نتفادى المخاطر«.

أ�سكال الحياة وقال: »ربما  جادل هوكينج ل�سالح اعتبار الفيرو�سات الحا�سوبية �سكاًل جديداً من ا

ن هو  يف�ســــر �سيئــــًا مــــا حول الطبيعة الب�سريــــة، وهو اأن �سكل الحيــــاة الوحيد الذي اأَن�ساأنــــاُه حتى الآ

مدمٌر تمامًا. فاأعتقد اأن هذا يك�سف �سيئًا عن طبيعة الب�سر... لقد اأن�ساأنا حياة على �ساكلتنا«.

آذار 2018م( في كامبريدج  ربع������اء 14 ا توف������ي هوكينج عن عمر يناهز )76( عاماً، يوم )الأ

أين�ستاين. ألبرت ا باإنكلترا. الذي ي�سادف يوم الحتفال العالمي بيوم )π(، وذكرى ميالد ا
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لف اليوم العاملي للكتاب وحقوق املوؤ

في تاريخ )23( ني�سان من كل عام تحتفل اليون�سكو، ومختلف اأنحاء العالم باليوم العالمي 

�سباني في�سنتي  للكتاب، وحقوق الموؤلف، وقد كان اختيار تاريخ اليوم العالمي فكرة الكاتب الإ

ا في تاريخ ميالده )7 ت�سرين  أندري�س تكريماً لميغيل دي �سرفانت�س، فاقترح اأن يكون اإمَّ كالفيل ا

ا في تاريخ وفاته )23 ني�سان(. ول(، واإمَّ الأ

وفي عام )1995م( اأقرت اليون�سكو يوم )23 ني�سان( اليوم العالمي للكتاب وحقوق الموؤلف، 

دب العالمي، اإذ ي�سادف  و�ساط الثقافية ولها وزنها في الأ نه يحمل دللت واعتبارات بين الأ لأ

دب������اء العالميين مثل ذكرى وفاة ولي������ام �سك�سبير وولدته  أو وفاة بع�س الأ ه������ذا التاري������خ ولدة ا

نكا غار�سيال�سو دي ل فيغا، وذكرى ولدة هالدور لك�سن�س  وذكرى وفاة ميغيل دي �سرفانت�س، والإ

وموري�س درويون وفالديمير نابوكوف وجوزيب بال ومانويل ميخيا فاييخ.

لكتروني الر�سمي:  وهذا ما كتبته اليون�سكو على الموقع الإ

»اإننـــا اأحـــوج ما نكـــون اليوم للقـــراءة، فما 

الذي يمّيز هذه المرحلة؟

اأغلبيــــة  فيــــه  اأو�ســــدت  الــــذي  الوقــــت  فــــي 

ن�ســــان حّرًا  مدار�ــــس العالــــم اأبوابهــــا، ولــــم َيعد الإ

فــــي ال�ستفادة من وقت فراغــــه في الهواء الطلق 

كالمعتــــاد، توّجــــب ت�سخير الطاقــــة الكامنة بين طّيات الكتب لقتل العزلة، وتوطيــــد اأوا�سر ال�سلة بين بني 

بداع الكامن فينا.  آفاقنا، وتحفيز اأذهاننا واإطلق العنان للإ الب�سر، وتو�سيع ا

مـــن المهـــم للغاية خلل �سهر ني�سان وعلـــى مدار العام، ت�سخير الوقت للقـــراءة �سواء ب�سكل فردي 

�سادة باأهمية الكتب، وتعزيـــز ثقافة القراءة لدى  اأم ب�ســـكل جماعـــي مع اأطفالك. لقد حان الوقـــت للإ

دب فيهم مدى الحياة، واإدماجهم في عالم العمل. طفال، وزراعة حب الأ الأ

يمكننا من خلل القراءة، ول �سيما في هذا اليوم العالمي للكتاب وحقوق الموؤلف، الموافق 23 ني�سان، 

خرين على الرغــــم من تباعــــد الم�سافات، وجعــــل مخيلتنا اأجنحــــة ن�سافر بها  مــــّد الج�ســــور بيننــــا وبيــــن الآ

اأينمــــا �سئنــــا. ومــــن هنا، َعَمدت اليون�سكو فــــي المرحلة الممتدة من 1 اإلــــى 23 اأبريل/ني�سان ن�سر �سل�سلة من 

مكان،  القتبا�ســــات والق�سائــــد والر�سائل التي ت�سيد بالقــــوة الكامنة في الكتب، وتحثُّ علــــى القراءة قدر الإ

وكان هدفها من هذه الخطوة خلق مجتمع واحد قائم على الم�ساركة في قراءاته ومعارفه، وذلك كي يت�سّنى 

للُقّراء في جميع اأنحاء العالم التوا�سل فينا بينهم، وتخفيف م�ساعر الوحدة بع�سهم على بع�س«.

و�سمن احتفالت منظمة اليون�سكو بهذا اليوم، تختار المنظمة بالتعاون مع منظمات دولية 

معنية ب�سناعة الكتب مدينة كعا�سمة دولية للكتاب.
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مثال ال�صعبية �صهر ني�صان يف الأ

اأمثال �سعبية قيلت ب�سهر ني�سان، والتي ت�سترك بها كثير من الدول العربية، ويعرف ني�سان في 

أبو الخم�سان، لوقوع  أبو الخير، وفي المثل ال�سعبي ني�سان ا الموروث ال�سعبي بالخمي�س كما ي�سمى ا

موات فيه، ولقتران القمر مع الثريا يوم الخمي�س من �سهر ني�سان: خمي�سي البي�س والأ

ن�سان. ر�س والإ مطرة ني�سان بتحيي الأ

ن�سان. مطر ني�سان خير و�سحة للإ

مطرة ني�سان بت�ساوي ال�سكة والفدان والقرقة وال�سي�سان.

كل نقطة في ني�سان... ت�سوى كل �سيل �سال.

المطرة في ني�سان جواهر ما اإلها اأثمان.

ني�سان بل �ستا مثل العرو�س بل حل.

بني�سان بيدوب الثلج وبيبان المرج.

�ستوة الخمي�س بتخلي الخير حندوي�س.

بني�سان... الح�سيدة وين ما كان.

ن في ني�سان... ل تع�سم فيه اإن�سان. اإن ل�سَّ

بني�سان بيدفا كل اإن�سان.

بني�سان اطفي نارك... وافتح �سبابيك دارك... وا�سبح بال�سم�س لزنارك.

ني�سان ال�سبل... �سقعته بتهد الجبل.

�سقعة ال�سبل بترمي الجمل.

في ني�سان اأول النهار َوِحْل... وتاليه َمِحْل.

بني�سان بتن�سلح القم�سان.

ني�سان بطعمي الجوعان وبدّفي العريان.

بني�سان بت�سير الدنيا عرو�س... والنا�س بتخفف الملبو�س.

بني�سان بتفق�س ال�سي�سان.

بني�سان بت�ستي ع�سية بتم�سي ال�سبح محفية.

بين العقرب والني�ساني ارفع غطاك الفوقاني.

هوا ني�سان بي�سقق القم�سان.

ن الري بي�سابق الخيال. ر�س �سيان لأ بني�سان فلح الأ

بني�سان بيفتح التوت وبيقللوا للبرد روح موت.

وا حالكم يا ن�سوان. بني�سان حنُّ

بني�سان بت�سرح الغزلن وبيفتح الب�ستان.

بني�سان بتزهر الب�ساتين وبتحل ال�سيارين.

واإن اإجا ني�سان ح�سروا له الفنجان.
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التذكرة الذهبية

ا�سترى »�ستيف ورث�ستي������ن« )وهو اأمريكي الجن�سية( تذكرة ذهبية 

مريكية �سعره������ا )250 األف دولر(،  م������ن �سركة الخط������وط الجوية الأ

ولى على متن خطوطها مدى الحياة،  ت�سمح له بال�سفر على الدرجة الأ

اإ�سافة اإلى تذكرة مرافق �سعرها )150 األف دولر(.

وحجز �ستيف اأكثر من ع�س������رة اآلف رحلة، وكان ي�سافر من اأجل 

وجب������ة في مطعم ف������ي بلد معين ويعود في الي������وم نف�سه، اأو من اأجل 

م�ساهدة مباراة لكرة القدم.

حيان كان ي�سافر مع بع�س الم�سردين بو�سفهم مرافقين له من اأجل عودتهم اإلى  وفي بع�س الأ

بالدهم، واأحياناً اأخرى كان يحجز مقعداً ول ي�سافر، اإ�سافة اإلى �سفر عائلته. على �سبيل المثال 

ابنه كان يح�سر كل الفاعليات الريا�سية في اأي مكان بالعالم.

كان ي�سافر كندا �سباحاً من اأجل �سراء وجبة ثمنها )50 دولراً( لزوجته ويعود في اليوم نف�سه.

مع حلول �سهر تموز عام )2004م(، �سافر اإلى اأكثر من )18( دولة حول العالم، ويقول اإن كل ما 

نَّ فعل هذا ال�سيء هو المرهق 
أ علي������ه فعله هو تح�سير حقيبة ال�سفر والذهاب اإلى المطار، ويرى ا

بالن�سبة اإليه.

خالل ع�سرين عاماً �سافر �ستيف اأكثر من ع�سرة اآلف مرة، ما يقدر ب�)10 مليون ميل(، و�سافر 

أ�ستراليا و)120( اإلى طوكيو بال�سين، وقد  اإلى اإنكلترا فح�سب اأكثر من )500 مرة(، و)70 مرة( اإلى ا

مريكية خ�سائر تقدر ب�)21 مليون دولر(. كلف الخطوط الجوية الأ

ول  له������ذا قررت ال�سركة اأن توق������ف تذكرته الذهبية واإنهاء خ�سائرها، ففي ي������وم )13 كانون الأ

ع������ام 2008م( حاول �ستيف ال�سفر مع �سديقه لكن ال�سرط������ة اأوقفته في المطار، ومنعته من ركوب 

الطائرة، واأخبرته اأن تذكرته الذهبية اأ�سبحت غير �سارية.

مريكية، واّدعى اأن ال�سركة دمرت حياته  لك������ن �ستيف قرر رفع ق�سية عل������ى الخطوط الجوية الأ

أبعدته عن هوايته المف�سلة وهي »ال�سفر«. باأنها ا

وبالفعل حكمت المحكمة لم�سلحته �سد ال�سركة ب�سبب »اإخاللها بوعودها وم�سداقيتها«، وح�سل 

على تعوي�س يقدر ب�)3 ماليين دولر(، اإ�سافة اإلى اإعادة تذكرته الذهبية المجانية مدى الحياة.

❁    ❁    ❁
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ريها؟ ماذا تقول الروايات الجديدة في اأحدث دعوات منظِّ

ال، فلنتذكِر الروايات الكال�س��يكية الكبرى ذات  جابة عن هذا ال�س��وؤ قب��ل االإ

الطابع الملحمي االجتماعي، وحر�س كتّابها على اأْن تكون تعبيراً عن �سخ�س��يات 

�س��وات، وعن �س��ريحة وا�س��عة من المجتمع، مع الحفاظ على  واقعية متعددة االأ

مر مع بلزاك وتول�ستوي ودو�ستويف�سكي  اأق�س��ى حاالت الت�س��ويق؛ هكذا كان االأ

وغورك��ي وج��ورج اأمادو ونجيب محف��وظ واآخرين، وهذا النم��ط الملحمي في 

الرواية منذ دون كي�سوت حتى القرن الع�سرين دفع الناقد المارك�سي جورج لوكا�س 

اإل��ى اأن يعدَّ الرواية الملحمة الكبرى للبرجوازي��ة، اإاّل اأنَّ انزياحات نوعية حدثت 

في الرواية لدى جيم�س جوي�س ومار�س��يل برو�س��ت، اأطلق عليها النقاد و�س��ف: 

»الرواية الم�س��ادة« اأي الم�س��ادة للنمط البلزاكي، ثم تحول��ت اإلى موجة الرواية 

الجدي��دة مع اآالن روب غرييه، اإلى مرحلة التنظير لموت الرواية ب�س��فتها جن�س��اً 

ملحمي��اً، معبِّ��راً عن المجتمع. واليوم نح��ن في الموجة الثاني��ة اأو الثالثة من عمر 

الرواية الجديدة ما بعد الملحمية.

اآخــر الكالم

الروايات الجديدة جدًا
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 وف��ي اآخ��ر تعريفات الرواي��ة الجديدة )جداً( م��ا يفيد باأنها معبِّرة عن �س��وت 

دين  قّليات، كم��ا يُفهم: الهام�س��يّون من الم�س��رَّ قّلي��ات! والمق�س��ود هن��ا باالأ االأ

وال�س��عاليك ال�س��اخطين وال�س��جرين، ومن فاقدي الهوية، وغير المندمجين في 

مجتمعاتهم، والمنبوذين من الجهات الر�سمية ومن عامة النا�س، وال�سيما المثليين 

وم��ن ل��فَّ لفهم! وهذا التعري��ف الغريب للرواي��ة تلّقفه عدد غير قلي��ل من كتّابنا 

العرب وا�س��تجاب له بع�س النّّقاد الجدد، ومنهم م��ن تبنّاه بالمطلق، وراح يفتعل 

حاالت افترا�س��ية، اأو متخيَّلة، اأو موجودة على نطاق �سيِّق، ليكون معبِّراً عن هذا 

قلّيات االجتماعية، وهو لم يعرفها ولم يعاي�س��ها، متاأثراً بهذه الموجة  النوع من االأ

الجديدة من دعوات الرواية.

مما ال �س��ك فيه اأنَّ ال�سرد نال اهتماماً اإ�س��افياً من الم�ستغلين بعلم االجتماع، 

بو�سفه ت�سويراً واقعياً للمجتمعات في مرحلة معينة، والم�ستغلون بعلم االجتماع 

ي�س��رفون النظ��ر ع��ن الف��ن ال�س��ردي، وال يكترثون بلعب��ة ال�س��كل اأو التقنيات 

ال�س��ردية اأو حتى بجماليات ال�س��رد، وال بالتجريبية اأو الم�س��اعي التجديدية في 

هم، فهم لي�سوا نّقاد اأدب،  اأ�سكال الفن ال�س��ردي، فالمحتوى لديهم دائماً هو االأ

بل اأكثر ما يعنيهم اأن تقّدم الرواية و�س��فاً مقطعياً عن المجتمع اأو ت�س��ويراً واقعياً 

)توثيقياً( يمكن اعتماده بو�س��فه مرجعية اأو م�س��دراً لتاأكي��د نظرتهم اأو اأفكارهم 

دباء المحليين لهذا المجتمع ونظامه ال�سيا�سي  حول مجتمع ما، اأو حول نظرة االأ

وتقاليده وعاداته وردود فعله ودور المراأة اأو النظرة اإلى المراأة فيه.

دب الروائ��ي، يقع الروائي الجديد في  اإذن، بي��ن هاتين النظرتين الغربيّتَين لالأ

�س  خيبة كبرى، وتُعزل الروايات التي تكون خارج هاتين الدائرتين، فتُهمل وتُهمَّ

كاديمية الغربية! والتي  الروايات التي ال تخدم النظرة اال�ست�سراقية والدرا�سات االأ

تتحدث عن كفاح ال�س��عوب ون�سالها التحرري قلَّما تحظى باهتمام المترجمين، 
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ه  لة من الغرب، ولعلَّ هذا ما يف�سر توجُّ الء في نيل الجوائز المموَّ ومن ثم ال اأمل لهوؤ

دانة،  بع���س كتّابنا المحليين الجدد اإلى اأدب ف�س��ائحي اأو هجائي، يُ�س��تخدم لالإ

وهكذا عن ق�سد اأو عن غير ق�سد -يقع كتّابنا في مطبِّ اال�ستجابة لعالقات القوة 

في الثقافة المعا�سرة، والوقوع في تاأثيرات واأحابيل العقل اال�ست�سراقي، وتكري�س 

النظ��رة اال�س��تعمارية حول المجتمع��ات ال�س��رقية، والبناء على اأ�س��اطير مفتعلة 

وزائفة لتر�س��يخ الهيمنة الغربي��ة وتعزيزها. وهذا النوع م��ن الروايات الجديدة، 

وهي لي�س��ت جديدة، تعبِّر عن انعدام الن�سج في فهم الواقع، واأحياناً تكون تعبيراً 

عن التبعية و�سوء النية بالمعنى ال�سارتري، اإذ يكذب فيه الروائي على نف�سه وعلى 

خرى،  باً به في ال�س��فة االأ خر ال��ذي يالقيه مرحِّ مجتمع��ه، ويكذب حت��ى على االآ

ويع��رف اأنه يكذب. وفي ذهني هنا كثير م��ن النماذج الروائية الجديدة -لكتّاب 

هة ومبالغاً فيها،  عرب وكاتبات عربيات- تختلق عوالم زائفة وتقّدم �س��وراً م�سوَّ

ية ا�ست�سراقية،  وروايات مت�سابهة، ت�سنّى لي اأْن اأقراأ نماذج منها، مكتوبة وفق روؤ

وبع�س��ها ال يخلو من البراعة ومن بع�س الواقعية. ه��ذه التبعية الدونية في الكتابة 

اأطلق عليها المحّلل النف�سي التحرري فرانز فانون منذ خم�سينيات القرن الما�سي: 

ولى للمثّقف الم�س��تعمر، وهي مرحلة المحاكاة لثقافة اال�س��تعمار،  المرحل��ة االأ

�سف هذا النوع من الروايات العربية الجديدة، هو ال�سائد  مرحلة ما قبل الن�سج. لالأ

الي��وم، ويرّوج له، وهو ال يحمل كبير قيم��ة، وال ديمومَة له، بل هو اأدب وظيفي 

�سوات الحقيقية الجاّدة التي تُحا�سر، وربما ال  �س��لبي، وخطره اأنه يغطي على االأ

ال الذي  تجد لها طريقاً للن�س��ر، واإذا ما ن�سرت تلقى االزدراء والتجاهل. وال�سوؤ

يفر�س نف�سه علينا؛ هل هذا النوع ال�سائد من الروايات الجديدة، هو رواية الحلم 

في اأن يكون لنا نتاج روائي له �س��مات ومالمح م�ستقلة، تعبِّر بن�سج عن المجتمع 

وتناق�س��اته، مع مواكبة التجدي��د والتفاعل مع الرواية العالمي��ة؟ واأعتقد اأنَّ هذه 
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وظيفة ال�سرد، واإاّل لن يكون له قيمة، ولن نحظى ب�سرف اأْن يكون لنا مكان الئق 

على خارط��ة الرواية العالمية، ونحن بذلك نتراجع عّما اأنتجه الرّواد وحلموا به، 

نَّ كتبهم تُترَجم،  لون، الأ وَّ م كتّابنا الجدد اأنهم يحققون ما لم يحققه االأ حتى لو توهَّ

وبع�سهم ينالون جوائز ت�سجيعية لال�ستمرار في ابتكار الف�سائح!

❁    ❁    ❁



رحلة زواج

كتاب املعرفة ال�شهري

/63 /

جيزاره بافيزه



الـعــدد 691 ني�سان  2021 266
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على  ذلك  وانعك�س  والياأ�س،  حباط  بالإ حياته  اتَّ�شمت  اإيطايل،  كاتب 

ربعني بعد اأن ترك اإرثاً اأدبياً رائعًا  اأدبه، مات منتحراً يف �شن الثانية والأ

لكّتاب  نكليزية  الإ نقدية، وترجمات عن  واأعماٍل  من روايات  وق�ش�ٍس 

من  الع�شرين  يف  كتبها  املختارة  الق�شة  وهذه  خا�شة.  ب�شورة  اأمريكيني 

عمره، وقد ُترِجَمت اأعماله اإىل لغات كثرية، وحظي مبكانة مرموقة بني 

يطاليني والعامليني يف حقل ال�شرد الق�ش�شي. الكتاب الإ

جمموعة  من  املختارة  يطالية  الإ الق�ش�س  اإحدى  زواج«  »رحلة  ق�شة 

»خطوات على الثلج« ترجمها �شعيد  اأحمد احلكيم  ال�شادرة عن دار املاأمون 

ببغداد �شنة )1990م(.   

جيزاره  بافيزه

)  1908-1950م(
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يطايل غا�سباري مانو�س من اأعمال  امللونة للفنان االإ
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-1-

نَّ من ال�سخف نبذ الواقع 
ة من الندم، عرفت كيف اأ ع�س������اب غارق في لجَّ

ن، واأنا مرهق الأ الآ

في �سبيل اأوهام فارغة، وكم يكون المرء متواقحًا اأن يت�سلَّم في وقت ل يملك فيه ما يعطي مقابل 

ن لي�ست على قيد الحياة. وعلى الرغم من اأنني اأرّو�ض نف�سي في حياتي الحالية  ذل������ك. �سيليا الآ

لممار�س������ة عم������ل مرهٍق حقيٍر و�سلوك مخٍز، اأفكر اأحيانًا ك������م كان �سي�سعدني تكييف نف�سي وفق 

 اآخر من اأوهامي. 
ٍ
يام اأمكنها اأن تعود. ولكن ربم������ا كان ذلك مجرد وهم اأ�ساليبه������ا، ل������و اأن تلك الأ

لقد عاملُت �س������يليا معاملة �سيئة حينما كنت �سابًا وفي وقت لم يكن هناك ما ي�سطرني لالنفعال، 

 ال�ستمرار في اإ�ساءة معاملتها، نتيجًة لمرارة وا�سطراب ما كان يمليه 
ّ
ول�سك اأنه كان مقدرًا علي

كد، بعد ثالث �سنوات، فيما اإذا كنت حقًا اأحبها. من 
 �سميري التع�ض. فمثاًل، ل اأزال غير متاأ

ّ
علي

الموؤكد اأنني اأتفّجع عليها، اأجدها في خلفية اأفكاري الغائرة، ول يمر يوم اأبدًا ل اأنفر فيه متاألمًا 

نني تركتها تموت، اأتاألم ل�سبابها، حتى اأكثر من  من ذكريات تلكما ال�س������نتين، فاأحتقر نف�س������ي لأ

األمي على عزلتي، ولكن –وهو ما يدخل في الح�سبان حقًا– هل اأحببتها ب�سدق؟

لي�ض على اأي حال، ذلك الحب المخل�ض الر�س������ين الذي يجب اأن يكون الرجل ملزمًا به تجاه 

زوجت������ه. الحقيقة، اأنني مدين لها ب�س������يء كثير وكل ما منحتها مقاب������ل ذلك هو ارتياب اأعمى في 

كل دوافعها. وكما يحدث، فاأنا رجل �س������طحي بطبيعتي ولم اأ�سبر بعمق اأكثر في مثل هذه المياه 

المظلمة. في ذلك الوقت كنت قانعًا فيه بعالج الم�س������األة وفق حيائي الفطري ورف�س������ت اأن اأعطي 

فكار ال�س������يئة المعينة التي ل������و اأنها تجذرت في فكري كانت  وزنًا اأو اأ�سا�س������ًا جوهريًا لبع�ض الأ

�ستجعلني اأ�سمئز من الم�ساألة برمتها. ومع ذلك، فقد �ساألت نف�سي مرات عديدة »لماذا تزوجتني 

و اإح�س������ا�ض بحماقتي، غير اأن 
ح�س������ا�ٍض باأهميتي اأ دري م������ا اإذا فعلت ذلك وفقًا لإ

�س������يليا؟«، ل اأ

الحقيقة تبقى محيرة لي.
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ما�سي الكئيبة التي تحملتها  ل �س������ك اأن �سيليا هي التي اقترنت بي، ول�س������ت اأنا. اأوه! تلك الأ

بم�س������احبتها- التجول بقلق في ال�سوارع، �س������اغطًا على ذراعها، متظاهرًا بالحرية والطمئنان، 

مقترحًا على �سبيل المزاح اأننا يجب اأن نقفز في النهر معًا.

زعجتها، جعلتها تتوق اإلى م�س������اعدتي، 
فكار –فقد اعتدتها- لكنها اأ لم تزعجني مثل هذه الأ

، من اأجورها بو�سفها م�ساعدًة في اأحد المخازن، قلياًل من المال اأعتا�ض 
ّ
اإلى حدٍّ اأنها عر�ست علي

ما�سي  عليه ريثما اأجد لي عماًل اأف�س������ل. لم اأرغب في النقود. اأخبرتها اأن البقاء ب�سحبتها في الأ

يكفيني، طالما لم تترك عملها الحالي للح�س������ول على عمل في مكان اآخر. وهكذا �س������رنا. بداأت 

ن ما تحتاج اإليه هو �س������خ�ض اأني�ض تعي�ض معه. اأم�سيت كثيرًا من الوقت 
ث معي بولع عن اأ تتحدَّ

جوب ال�سوارع. اإن زوجة ودودًا �ستعرف كيف تخطط لتكوين بيت لي، واإن مجرد دخولي فيه ل 
اأ

بد اأن ي�سعدني ثانية، بغ�ض النظر عن الطريقة التي جعلني فيها يومي مرهقًا وبائ�سًا.

جابة عن اأنه حتى في عي�س������ي وحيدًا، اأجد اأنني بالكاد اأقت�سد كيال اأتجاوز حدود  حاولت الإ

دخلي، لكنني اأدركت اأن هذا ال�سيء لي�ض مو�سوع مناق�سة.

خر، ويمكنهما اأن  قالت �س������يليا : »اإن �سخ�س������ين يعي�سان معًا يمكنهما م�س������اعدة اأحدهما الآ

ما اإذا ظللهما قليل من الحب، ياهلل، فاإن ذلك يكفي«. كنت مرهقًا وفاتر الهمة، تلك 
يدخرا قلياًل، اأ

ما�سي. كانت �سيليا حبيبة ومتحم�سة جدًا، فهي بمعطفها الجميل جعلت من نف�سها ومن حقيبة  الأ

يدها ال�سغيرة المك�سورة، �سيئًا مقبوًل. لماذا ل اأمنحها البهجة التي اأرادتها؟ ثم اأي فتاة اأخرى 

يمكنها اأن تنا�سبني اأكثر منها؟

ن�سان في عمله ومعنى اأن تعوزه النقود. كانت يتيمة من اأبوين من  ن يجتهد الإ
اأدركت معنى اأ

نها اإذا ر�سيت 
كثر مني لهفة واإخال�س������ًا. اأخبرتها باندفاع اأ

الطبقة العاملة، واأنا على يقين اأنها اأ

بي، على ما كنت فيه من فظاظة وك�سل، ف�سوف اأتزوجها.

�س������عرت بالر�سا عن نف�سي، وقد �س������كنت روحي بفعل دفء عملي الرائع وزهوت لكت�سافي 

اأنني اأمتلك �سجاعة كثيرة، فقلت ل�سيليا: »�ساأعّلمك اللغة الفرن�سية!«.

ا�ستجابت لذلك بابت�سامة ارت�سمت اآثارها في عينيها الرقيقتين حينما ت�سبثت بقوة بذراعي.
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يام اأظن اأنني مخل�ض، ومرة اأخرى اأو�سحُت ل�سيليا كم كنت فقيرًا. اأخبرتها  كنت في تلك الأ

 كامٍل ولم اأعرف معنى الح�سول على رزمة نقود. والمدر�سة التي 
ٍّ
اأنني نادرًا ما قمت بعمٍل يومي

يام  دّر�ست فيها اللغة الفرن�سية كانت تدفع لي وفق �ساعات التدري�ض الفعلية، وقلت لها في اأحد الأ

اإّنها اإذا اأرادت اأن تحقق النجاح في الدنيا ل بد لها اأن تبحث عن �س������خ�ض اآخر. كانت �س������يليا 

م�س������طربة حقًا، واأبدت ا�ستعدادها لال�س������تمرار في العمل، فتمتمُت قائاًل: »اأنت تعلمين جيدًا اأن 

مور بذلك ال�سكل تزوجنا. ذلك لي�ض هو ما اأريد«. وبعد اأن ح�سمنا تلك الأ

ما�سي  لم يغيِّر الزواج تغييرًا معينًا في حياتي، فقد �س������بق في الما�س������ي اأن ق�ست �سيليا الأ

معي في غرفتي اأحيانًا، كما اأن الت�سال بها لم يكن �سيئًا جديدًا. اأخذنا غرفتين موؤثثتين: غرفة 

النوم كانت وا�سعة تغمرها اأ�سعة ال�سم�ض، و�سعنا فيها المن�سدة ال�سغيرة مع كتبي.

اأ�س������بحت �سيليا، مع ذلك، امراأة مختلفة، واأنا، من جهتي، �ساورني خوف اأنها، بعد زواجها، 

ربما �ست�سبح مبتذلة قذرة الج�سم والملب�ض –كما ت�سورت اأن اأمها اعتادت اأن تكون كذلك- ولكن 
بدًل من هذا وجدتها اأكثر اأناقة واأكثر مراعاة ل�س������عوري. كانت نظيفة اأنيقة على الدوام، وجعلت 

كل �س������يء حولنا في ن�س������ق مثالي. وحتى وجبات الطعام الب�سيطة التي هياأتها في المطبخ كانت 

لها حرارة ولطافة تلكما اليدين وتلك البت�س������امة. تغيرت ابت�س������امتها على وجه الخ�س������و�ض، فلم 

نهكها العمل، واإنما كان تفتحًا رقيقًا 
تعد ابت�س������امة مذعورة، ن�سف �ساخرة لفتاِة مخزٍن تجاريٍّ اأ

خرين وبريقًا �سافيًا على وجهها ال�ساب الرقيق.  �سعاد الآ لفرح داخلي مفعمًا بالر�سا ومتلهفًا لإ

�سعرت بوخزة من الغيرة لهذه ال�سعادة التي لم اأ�ساركها فيها على الدوام، وفكرُت »لقد تزوجتني 

وها هي تنعم بهذا الزواج«.

مان، كنت اأدير راأ�سي نحو  حينما كنت اأ�س������تيقظ في ال�س������باح فح�سب كان قلبي ي�س������عر بالأ

راأ�س������ها في فرا�س������نا الدافئ واألت�س������ق بها في اأثناء نومها )لو اأتظاهر اأنني اأقوم بذلك( فت�سو�ض 
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يام  مر يختلف عن تلك الأ اأنفا�س������ي �سعرها، ومن ثم تطوقني �س������يليا بابت�سامة ناع�سة. كم كان الأ

ولى. التي كنت اأ�ستيقظ فيها وحيدًا، اأ�سعر بالبرد والك�سل واأحدق في وم�سات الفجر الأ

تولهت �سيليا بي. فهي ما اإن تغادر ال�سرير حتى تجد مباهج جديدة في كل �سيء تقوم به في 

ثناء حركتها في الغرفة، ارتداء مالب�سها، فتح النوافذ واختال�ض نظرة حذرة نحوي: اإذا اتخذت 
اأ

مكاني اإلى المن�سدة ال�سغيرة، �سارت بهدوء حتى ل تزعجني، واإذا خرجت تابعتني عيناها حتى 

ما اإذا عدت اإلى البيت فقد كانت تقفز ب�سرعة لتحيتي.
الباب، اأ

عود اإلى البيت مطلقًا. لقد اأثار �س������خطي التفكير اأنني حتمًا 
وم������رت اأيام لم اأرغ������ب فيها اأن اأ

جدها هناك، تنتظرني، حتى اإن تعلمْت اأن تتظاهر باأن ذلك ل يثير اهتمامًا خا�سًا لديها. كان 
�ساأ

�سياء نف�سها اأو ربما ل اأخبرها ب�سيء البتة، وكان  خبرها تقريبًا بالأ جل�ض اإلى جانبها لأ
 اأن اأ
ّ
علي

خر بترقب قلق ويبت�س������م، �س������يكون ذلك ال�سيء نف�سه غدًا واليوم  لبد اأن ينظر اأحدنا في وجه الآ

فكار اأوقعتني في ال�س������رك كلما كان اليوم �سبابيًا وال�سم�ض  التالي وعلى الدوام. اإن مثل هذه الأ

ما اإذا كان اليوم، من ناحية اأخرى، جمياًل والهواء رائقًا وال�سم�ض متاألقة على �سطوح 
فيه كئيبة. اأ

ع  بهجني اإلى حد بعيد، فاإنني كنت اأت�س������كَّ
المنازل اأو اأن عطرًا طيبًا �س������اقته الريح فاأحاط بي واأ

في ال�س������وارع متمهاًل تحدوني رغبة في اأنني ل اأزال وحيدًا، حرًا في التجوال حتى حلول الليل، 

تناول وجبة طعام من نوع معيَّن في المكان الموجود في زاوية ال�سارع. كنت على الدوام رجاًل 
واأ

نني غير مخل�ض اإلى �سيليا.
ن ذلك يعزى كثيرًا اإلى اأ

متوّحدًا، وبدا لي اأ

بداأت �سيليا، وهي تنتظرني في البيت، تمار�ض الخياطة للح�سول على قليل من النقود. اأعطتها 

جارة لنا عماًل تقوم به، اأماليا �سخ�س������يًا، امراأة في نحو الثالثين من عمرها، �سبق اأن دعتنا مرة 

لتناول الع�س������اء في بيتها. كانت ت�س������كن وحدها في الغرفة التي تقع اأ�س������فل م�سكننا، واعتادت 

على، اإلى �س������يليا، كي يمكنهما تم�س������ية مّدة ما بعد 
ن تجلب القما�ض اإلى الطابق الأ

بالتدري������ج اأ

هًا بندبة بغي�سة –فهي، حينما كانت فتاة �سغيرة �سكبت على  الظهيرة معًا. كان وجه اأماليا م�سوَّ

راأ�سها قدرًا يغلي، وكان عيناها الخجولن الحزينتان المملوءتان بالرغبة ال�سديدة تجفالن حينما 

يرمقها اأي �س������خ�ض بنظرة كما لو اأن توا�س������عهما اأمكنه العتذار عن ذلك الت�سويه في ق�سماتها. 

لمحت اإلى �سيليا مرة اأن اأماليا بدت لي كاأنها اأختها الكبرى، وقلت يومًا ما 
كانت فتاة طيبة وقد اأ
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على �سبيل المزاح: »اإذا كان لي اأن اأهرب واأتركك، في يوم جميل، هل �ستذهبين للعي�ض معها؟«، 

وعند ذاك �س������ايقتني �س������يليا بقولها: »لقد جافاها الحظ طوال حياته������ا ول يهمني اإذا رغبت في 

مغازلتها!«. كانت اأماليا تخاطبني بكلمة »�س������يدي«، وتحمّر خجاًل في وجودي، ففكرت �سيليا اأن 

نا فوجدته اإطراء وتملقًا في واقع الحال.   
هذا غريب اإلى حد الجنون، اأما اأ
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 هو اأنني عددت مكا�سبي الثقافية ال�سئيلة تعوي�سًا عن التجارة المنتظمة، وقد 
ّ
�ساء اإلي

ومما اأ

تجذر ذلك في كثير من اأفكاري ال�س������الة واأفعالي ال�س������ريرة، ومع ذلك فاإن ثقافتي كان يمكن اأن 

تبرهن على اأنها و�سيلة رائعة لعالقتي ب�»�سيليا«، لو كنت اأكثر تما�سكًا مع نف�سي. كانت �سيليا في 

نها، وقد تولهت بي كثيرًا، لم ت�ستطع تحمل �سعور  عجلة ولهفة لتعلم كل �سيء اأعرفه �سخ�سيًا، لأ

ع������دم جدارتها بي. اأرادت اأن تفهم كل فكرة من اأفكاري. و-من يعرف؟- لو كنُت قد منحتها هذه 

ال�س������عادة الب�سيطة التي ربما كنُت قد اكت�سبتها من خالل العالقة الحميمة لعملنا الم�سترك، فكم 

�ست�س������بح �سخ�سية رائعة حقًا، وكم �ست�س������بح حياتنا واقعية وجميلة بوجودنا معًا، وربما كانت 

�سيليا ل تزال على قيد الحياة بجانبي، بابت�سامة فمها الحلوة التي اأف�سدتها مدة �سنتين.

الع على عدد  انطلقت بحما�س������ة، كما هي عادتي على الدوام. كانت ثقافة �س������يليا تتمثل بالطِّ

قليل من الروايات المت�سل�س������لة واأخبار ال�سحف اليومية وممار�سة واقعية مبكرة للحياة نف�سها. 

 اأن اأعلِّمها؟ لقد اأرادت كثيرًا تعّلم اللغة الفرن�سية وفعاًل، اهلل يعلم كيف، ا�ستطاعت 
َّ
ماذا كان علي

خرى من خالل البحث في معاجمي حينما تترك وحيدة في  ن ت�س������م قطعًا منها الواحدة اإلى الأ
اأ

طمح اإلى �س������يء اأف�س������ل من ذلك، اأردُت اأن اأعلِّمها كيف تقراأ ب�سكل �سحيح 
البيت. لكنني كنت اأ

وتتذوق اأروع الكتب. احتفظُت بقليل من تلك الكتب –مدخراتي كلها على المن�س������دة ال�س������غيرة. 

روع مزّيات الروايات والق�سائد، فكانت ت�سعى جاهدة اإلى متابعتي.
حاولُت اأن اأو�سح لها اأ

لي�ض من اأحد يفوقني في تمييز الجمال وال�سواب في كل فكرة اأو ق�سة وتو�سيحها بعبارات 

فكار  وراق القديمة وحيويتها وب�سدق الأ براقة، ولذا جاهدت كثيرًا اأن اأجعلها ت�س������عر بن�سارة الأ

والم�س������اعر التي دّونها رجال عا�س������وا قبل اأن يولد اأي منا: كم مختلفة وكم مجيدة كانت الحياة 

بالن�س������بة اإلى كثير من الرجال في اآماد زمنية عديدة مختلفة. كانت �س������يليا ت�سغي بانتباه �سديد 

حيان في اأثناء تجولنا في ال�سوارع اأو الجلو�ض  وتطرح اأ�سئلة غالبًا ما وجدتها مربكة. وبع�ض الأ
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لتناول الطعام، كانت تخبرني ب�سوتها ال�سريح عن بع�ض ال�سكوك التي ت�ساورها، ويحدث حينما 

كنت اأجيبها دون اإقناع اأو بجزع –ل اأذكر اأّيًا منهما- كانت تنفجر �ساحكًة.

ني زوجها، كانت كتابًا عنوانه »ابنة البحر«. قدمته اإليها 
ول هدية قدمتها اإليها، لأ

اأتذك������ر اأن اأ

بعد �س������هر من زواجنا، حينما �س������رعنا بالدرا�سة. وحتى ذلك الوقت لم اأ�ستِر لها �سيئًا –ل �سيء 

ننا كنا نعاني فقرًا �س������ديدًا. فرحت �س������يليا بالهدية، وعملت غالفًا  للبي������ت، ول مالب�ض جديدة- لأ

جديدًا للكتاب ولكن لم تقراأه.

خار ما يكفي من النقود، كنا نذهب اإلى ال�سينما، وهناك  ومن وقت اإلى اآخر، حينما ا�ستطعنا ادِّ

�سافي، بالن�س������بة اإليها، هو قدرتها على اللت�ساق بي  كانت �س������يليا تتمتع حقًا، كان الفتتان الإ

تي اإلى ال�سينما معنا، 
و�سوؤالي من وقت اإلى اآخر لتو�سيح ما لم ت�ستطع اإدراكه. لم تدع اأماليا تاأ

لت يومًا فيما اإذا كان باإمكانها مرافقتنا. لقد اأو�سحت لي 
على الرغم من اأن الفتاة الم�سكينة �ساأ

اأننا تقابلنا اأّول مرة في ال�سينما، وفي ذلك الظالل المقد�ض كان يجب اأن نكون معًا، وحدنا.

حباط، دفعاني ب�سرعة  ماليا اإلى بيتنا كثيرًا جدًا، هذا اإ�سافة اإلى اآمالي الجديرة بالإ
مجيء اأ

يقافها كلية في اآخر المطاف. ومن ث������م، اإذا كان مزاجي رائقًا، كنت  هم������ال درو�ض الق������راءة ولإ لإ

يام، حينما عدت  اأت�س������ّلى بالمزاح مع الفتاتين، فقد تحررت اأماليا من بع�ض خجلها. وفي اأحد الأ

ع�ساب، جاءت اأماليا وحّدقت في وجهي تمامًا مع بريق  اإلى البيت متاأخرًا من المدر�سة متوتر الأ

من التاأنيب، وال�س������ك ظاهر في نظرتها المتوا�س������عة. �سعرت بالغثيان اأكثر من ال�سابق لدى روؤية 

تلك الندبة المرعبة على وجهها، وحاولت بغي�ضٍ اأن اأر�س������م �س������ورة لما كانت عليه مالمحها قبل 

لمحت اإلى �سيليا، حينما كنا بمفردنا، اأن اأماليا، وهي طفلة، ل بد اأنها كانت ت�سبهها، 
خرابها. واأ

فقالت �س������يليا: »يا للم�سكينة، اإنها تنفق كل ليرة تك�سبها في محاولٍة منها اأن ت�سفى. وتطمح بعد 

ذلك في اإيجاد من يتزوجها«.

- »هل تحاول اأْن تجد زوجًا؟ اأهذا كل ما ت�ستطعن القيام به اأيتها الن�ساء؟«.

ابت�سمت �سيليا قائلة: »اأما اأنا فقد وجدت زوجًا«.

قلت �ساخرًا: »افتر�سي اأن ما حدث ل�»اأماليا« قد حدث لك؟«. 
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اقتربت �سيليا مني وقالت بتمّلق: »األ تريدني؟«.

- »كال«.

تي هنا؟ اإنها تعطيني عماًل 
م�س������ية؟ األ تري������د اأماليا اأن تاأ - »لكن ما الذي يزعجك في هذه الأ

وت�ساعدني...«.

اإن ما �ساورني –ولم اأ�ستطع الفكاك منه- هو التفكير اأن �سيليا هي اأماليا اأخرى تمامًا.

�سعرت بال�سمئزاز من كليهما، و�س������عرت بال�سيق �سخ�سيًا. كانت عيناي مت�سلبتين حينما 

�س������ى عليها  قت في �س������يليا، والنظرة الرقيقة التي رمقتني بها دفعتني فح�س������ب لل�س������عور بالأ حدَّ

وبمزيد من النفعال.

زواج، وقد تعلَّق حول رقبته طفالن قذران، ي�س������ير خلف  ف������ي طريقي اإلى البيت راأيت اأحد الأ

امراأة �سغيرة نحيفة م�ستهلكة، زوجته. تخيلت ماذا �سيكون عليه �سكل �سيليا حينما ت�سبح م�سنة 

قبيحة، فاأ�سابت الفكرة بلعومي بغ�ّسة.

 ب�س������مت، فقلت لها بابت�سامة مرة: »�ساأتف�سح 
ّ
ت النجوم في الخارج، ونظرت �س������يليا اإلي

لأ تالأ

قلياًل«، ثم خرجت.

دركت، من وقت اإلى اآخر، اأن �س������يليا هي حيات������ي كلها. وفي اأثناء 
لي�������ض لي اأ�س������دقاء، وقد اأ

نني لم اأك�سب من المال ما  تجوالي في ال�س������وارع كنت اأفكر في حياتنا و�س������عرت بال�سطراب لأ

جعلها تعي�ض براحة تامة، حتى اإنني كنت اأ�سطر لل�سعور بالخجل حينما 
يكفي لمكافاأتها في اأن اأ

اأعود اإلى البيت. لم اأبدد ليرة واحدة –وحتى اإنني ل اأدخن- وعددت، واأنا مزهو بذلك، اأن اأفكاري 

فكار؟ في طريق العودة اإلى 
قل اأفكار خا�سة بي. ولكن ماذا يمكنني اأن اأفعل بتلك الأ كانت في الأ

يت النا�ض فت�ساءلت كم واحدًا منهم ا�ستطاع النجاح في الحياة. لقد ا�ستقت يائ�سًا اإلى 
البيت راأ

التغيير، نحو جديد مثير.  

اعتدُت الت�سكع حول محطة ال�سكك الحديدية وقد اأثارني الدخان والن�ساط ال�ساخب، والحظ 

ال�سعيد، بالن�سبة اإلي، كان على الدوام يعني المغامرة في اأماكن نائية – �سفينة تمخر عباب البحر 

جنبية - لقد  �سوات الأ والو�س������ول اإلى ميناء غريب، ويعني �سليل المعادن وال�س������راخ الحاد والأ



279 الـعــدد 691 ني�سان  2021 

نه اإذا لم 
ما�سي وقفت فجاأة، مرعوبًا باإدراك مفاجئ هو اأ حلمت بذلك طوال الوقت. وفي اإحدى الأ

 اأّل اأذهب 
ّ
�س������افر اإلى مكان ما مع �سيليا، ما دامت لم تزل �سابة متولهة بي، يتعين علي

اأ�س������رع واأ

بد.     ن زوجة ذاوية وطفاًل كثير ال�سراخ ل بد �سيمنعاني اإلى الأ
مطلقًا، لأ

»ل������و كانت لنا نقود حقًا« فكرت ثانية »باإمكانك اأن تفعل اأي �س������يء بالنقود«، وقلت لنف�س������ي: 

»الحظ ال�سعيد يجب اأن ياأتي عن جدارة، بتحمل كل عبء تفر�سه الحياة اأنا متزوج، لكنني ل اأريد 

طفاًل، اإذ ذلك هو �سبب عذابي؟ هل �ساأ�سبح اأوفر حظًا لو كان لي طفل؟«.

ن الذهن الكتوم ل يتردد عادة في  اإن العي�ض متدثرًا بالنف�ض وحدها �س������يء يبعث ال�س������يق، لأ

ن�سان الذي يفكر بها على نحو ل ي�سدق. فكار ال�سخيفة التي تق�سي على الإ
تعقيب �سل�سلة الأ

 تفكيري حتى في النوم. واإذا 
ماكن البعيدة يمالأ حيان كان ا�ستياقي اإلى بلوغ الأ

في بع�ض الأ

ن يتناهى اإلى �س������معي فجاأة ال�س������وت العا�سف ل�سافرة 
حدث، في ليلة هادئة تخلو من الريح، اأ

قطار من بعيد، فاإنني كنت اأثب من جانب �سيليا بعد اأن تكون جميع اأحالمي قد ا�ستيقظت ثانية. 

يام، حينما كنت اأجتاز المحطة دون توقف، ظهر اأمامي فجاأة وجه كان األيفًا  وفي ع�سر يوم من الأ

لدّي، فاأطلقت �س������رخة تحية. مال جيجي: لم األتق به منذ ع�سر �سنوات. ت�سافحنا وجل�سنا هناك 

نتبادل كلمات المجاملة. لم يعد ذلك ال�سيطان ال�سغير القبيح الكرية الملطخ بالحبر الذي عرفته 

في المدر�سة وهو يقوم بالمقالب في دورة المياه، بل ميزت بدًل منها تلك التك�سيرة الغا�سبة على 

وجهه في الحال. 

- »مال جيجي! لم تزل حيًا اإذن؟«.

- »نعم حي ومحا�سب كفوء«.

نت ذاهب اإلى مكان ما 
ن رجل. وبعد ذلك �س������األني: »هل اأ لقد تغير �س������وته، الذي يحدثني الآ

ين واإلى اأين ذاهب!«.
اأي�سًا؟ من اأ

ر�ض حقيبة �س������فر جلدية رائعة ان�س������جمت تمامًا مع معطفه  وف������ي اأثناء حديث������ه التقط من الأ

نيقة. وا�سل حديثه وهو يت�سبث بذراعي قائاًل: »تعال معي اإلى 
المطري الرائع الجديد وربطته الأ

نا م�سافر اإلى جنوا«.
القطار، فاأ
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- »اأنا في عجلة«.

غادر اإلى ال�سين!«.
- »ومن ثم �ساأ

- »كال!«.

ن�سان اإلى ال�سين؟ وما الخطب في �سفري اإلى  ل ي�سافر الإ
- وهذا ما يردده الجميع. لماذا يجب اأ

ال�سين؟ كان عليهم اأن يتمنوا لي الحظ. ربما لن اأعود! هل اأنت من المخنثين اأنف�سهم اأي�سًا؟«.

- »ولكن ماذا تعمل؟«.

نا م�سافر اإلى ال�سين. تعال لوداعي«.
- »اأ

- »كال، ل يمكنني في الواقع اأن اأوفر الوقت لذلك«.

- »اإذن تعال لتناول القهوة معي، ولتودعني، فاأنت اآخر َمْن �ساأتحدث معه، هنا«.

تناولن������ا القه������وة في المحطة، حول الكاونت������ر، في حين راح مالجيجي، وه������و منفعل تمامًا، 

يخبرني على نحو متقطع كل �س������يء عن نف�س������ه وتوقعاته الم�ستقبلية. لم يتزوج. تبنَّى طفاًل ولكنه 

ر بي مرًة واحدة، حينما ا�سطر  مات لح�سن الحظ. ترك المدر�سة بعدي دون اأن ينهي المرحلة. فكَّ

داء المتحان ثانية، فاكت�س������ب تعليمه في معترك الحياة. ال�سركات الكبرى كلها تحاول الت�سبث  لأ

ربع لغات، وها هم ير�سلونه اإلى ال�سين. وقلت له ثانية اإنني على عجل )ولو 
ن، فقد تحدث باأ به الآ

مكنني البتعاد عنه. يراودني �س������عور بالن�سحاق والقهر. و�سلت اإلى 
اأن ذلك غير �س������حيح(، واأ

البيت ولم اأزل مرتبكًا نتيجة تلك المقابلة العر�سية، فقد كانت اأفكاري م�سطربة ب�سبب هذا الرجع 

غير المتوقع اإلى طفولتنا الرتيبة البائ�سة واإلى التنا�ض ال�ساعق في مجرى حياته المتاألقة.

حبه، بل اإن ما راأيت على نحو غير متوقع 
ل يعني ذلك اأنني اأح�سد مالجيجي، اأو اأنني حتى اأ

�س������ياء في خلفية حيات������ه الكئيبة التي كانت حياتي اأي�س������ًا، وحياته الحالية الملونة  من تراكب الأ

حالم فح�سب، كان يعذبني. الواثقة التي ا�ستطعت اأن األمحها في الأ

�سفل تعمل في غرفة جارتنا. بقيت  ن �سيليا في ذلك الوقت كانت في الطابق الأ الغرفة خالية لأ

هناك مدة من الوقت اأفكر في ذلك الظالم الخفيف الذي اأ�س������اءته الزرقة القليلة من اأنبوب الغاز 

تحت القدر الذي يغلي برقة على الفرن.
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ما�سي، وحيدًا في الغرفة، انتظر �سيليا، اأذرع الغرفة جيئة وذهابًا  هكذا اأم�سيت كثيرًا من الأ

اأو اأ�س������تلقي على ال�س������رير م�س������تغرقًا في ذلك الفراغ ال�س������امت حينما يغور الغ�سق في الظالم 

طفال، �سخب ال�سارع، نعيب الطيور  �س������فل ومن بعيد –�سراخ الأ تدريجًا. كان ال�س������جيج في الأ

واأ�سوات الب�سر من وقت اإلى اآخر –يبلغ م�سامعي واهنًا. اأدركت �سيليا تّوها اأنني كنت اأتجاهلها 

حين عودتي اإلى البيت لذلك اأطلت براأ�س������ها من غرفة اأماليا، وهي م�س������تمرة في الخياطة، لت�سمع 

م ل، ولكن اإذا كانت قد �سمعت ذلك فال بد 
عر انتباهًا فيما اإذا �سمعتني اأ

خطواتي فتناديني. لم اأ

اأنني كنت �ساأجيبها ب�سيء اأو اآخر.

على حيث نور كثير، فقد  ماليا بجد لماذا انقطعت عن المجيء اإلى غرفتنا في الأ
ومرة �ساألت اأ

ما�سي في غرفتها. لم تقل اأماليا �سيئًا  ننا كنا م�سطرين اإلى مغادرة غرفتنا وق�ساء الأ
�س������عرنا باأ

في حين حولت �سيليا نظرها واحمرت خجاًل.

وفي اإحدى الليالي اأخبرت �س������يليا، لمجرد الحديث، عن مالجيجي فاأثرت �سحكها على ذلك 

نه في طريقه اإلى 
الرجل ال�سغير الغريب. لقد �سعرت بال�ستياء، كليًا، اأن قد اأ�ساب حظًا وافرًا واأ

حب لو ذهبنا اإلى ال�سين اأي�سًا«، وحين ذلك ابت�سمُت 
ال�سين، فتح�سرت �سيليا قائلة: »ل بد اأنني اأ

ر�سلنا واحدة اإلى مالجيجي«، فقالت: »لماذا ل 
�س������اخرًا في �سورة ت�سوير �س������وئي، ربما، اإذا اأ

وه، يا جورج، اإننا حتى لم نملك �سورة ت�سوير �سوئي تجمعنا معًا«.
نحتفظ ب�سورة لنف�سينا؟ اأ

- »تبذير للنقود«.

- »دعنا نحتفظ بواحدة لنا«.

خر، فنحن مع������ًا لياًل نهارًا، وعلى اأي حال اأنا ل اأحب �س������ور  - »ولك������ن لن يت������رك اأحدنا الآ

الت�سوير ال�سوئي«.
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- »اإننا متزوجان ول نحتفظ بما ي�سير اإلى ذلك الزواج، دعنا نت�سور ت�سويرًا �سوئيًا، واحدة 

فح�سب!«.

لم اأجب.

- »لن تكلف كثيرًا. �ساأدفع ثمنها �سخ�سيًا«.

- »ت�سوري ت�سويرًا �سوئيًا مع اأماليا«.

في �سباح اليوم التالي ا�ستلقت �سيليا ووجهها نحو الحائط و�سعرها على عينيها، ولم تعرني 

. عانقتها برف������ق فاأدركت اأنها كانت تقاومني لذا قفزت من الفرا�ض 
ّ
و حتى النظر اإلي

اأي انتب������اه اأ

متعكر المزاج.

نه�س������ت �سيليا اأي�سًا وغ�س������لت وجهها، ثم قدمت لي بع�ض القهوة. كان �سلوكها هادئًا حذرًا 

وعيناها م�سبلتين. وهكذا خرجت دون اأن اأحدثها.

عدت ثانية بعد �ساعة و�سرخت: »كم موجود لدينا في دفتر التوفير؟«.

نظرت �سيليا نحوي بده�سة. كانت تجل�ض اإلى المن�سدة، حزينة م�سطربة.

- »ل اأدري. لقد اأخذتها اأنت. ثالثمئة ليرة تقريبًا على ما اأظن«.

وراق على المن�سدة. - »ثالثمئة وخم�ض ع�سرة ليرة و�ستين... ها هي«. رميت الأ

وان! كلها لك«. »اأنفقيها حيث �سئت، لنتمتع بها قبل فوات الآ

نه�ست �سيليا وتقدمت لمواجهتي: »لماذا تفعل ذلك يا جورج؟«.

ث عن ذلك. النقود ل تهم كثيرًا حينما ت�س������بح  تحدَّ
نني اأحمق. ا�س������معي! اأف�س������ل األ اأ - »لأ

بغي�سة اإلى هذا الحد«.

»األ زلت تريدين تلك ال�سورة �سورة الت�سوير ال�سوئي؟«.

ريد اإ�سعادك«.
- »ولكن يا جورج اأ

- »اأنا �سعيد«.

- »اأحبك كثيرًا«.
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- »واأنا اأحبك اأي�سًا«.

اأخذتها من ذراعها، جل�ست و�سحبتها لتجل�ض على ركبتي قائاًل: »�سعي راأ�سك هنا«.

كان �س������وتي وديًا ومت�سامحًا. لم تقل �سيليا �سيئًا، و�سعت خدها على خدي ف�ساألتها: »متى 

�سنذهب؟« وحينذاك هم�ست: »ذلك ل يهم«.

 .»!
ّ
َ�سغي اإلي

- »اإذن اأ

م�س������كتها من خلف رقبتها وابت�سمت لها. لم تزل �س������يليا ترتجف، عانقتني وحاولت تقبيلي، 

فقل������ت لها: »حبيبتي، دعينا نتوقف ونفكر لدقيقة واحدة. اإننا نمتلك ثالثمئة ليرة. دعينا نترك كل 

مر ف�سوف نغّير راأينا. ل تخبري  ننا اإذا فكرنا بالأ
ن! لأ �س������يء ونقم برحلة ق�سيرة، في الحال! الآ

اأحدًا بذلك، حتى ول اأماليا. �سن�سافر ليوم واحد و�ستكون الرحلة �سهر ع�سٍل لم نقم به«.

- »جورج، لماذا لم ت�سافر بي اإذن؟ لقد قلت اإنها فكرة �سخيفة حينذاك«.

خر. اإننا  حدنا الآ
ن يعرف اأ - »نعم، لكن هذه الرحلة لي�س������ت �سهر ع�سل، فكما ترين، نحن الآ

ننا م�سافران. وف�س������اًل عن ذلك، نحن بحاجة اإلى اإجازة، األ 
�س������ديقان حميمان. ل اأحد يعرف اأ

ترين ذلك؟«.

- »طبعًا يا جورج. ياللروعة! اإلى اأين �سن�سافر؟«.

ن نذهب اإلى البحر؟ اإلى جنوا؟«.
- »ل اأدري، ولكن �سنبداأ حاًل. اأتحبين اأ
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 ا�ستغراق خا�ض. وحينما �سرعنا بال�سفر فعاًل خرجت 
ّ
وما اإْن كنا في القطار حتى بان علي

�س������يليا عن طورها تغمرها ال�سعادة. م�سكت يدي وحاولت ا�ستدراجي للحديث، ومن ثم، حينما 

مر ب�سرعة فاأ�ساحت بوجهها للنظر با�سمئزاز خارج  راأتني كئيبًا ل اأ�س������تجيب فورًا، اأدركت الأ

يقاعي لعجالت القطار على  النافذة. بقيت �س������امتًا اأحدق في الفراغ، م�سغيًا اإلى الرتجاف الإ

الق�س������بان في وقت كان يهتز فيه ج�س������مي كله. ثمة اأنا�ض اآخرون ف������ي العربة، لكنني نادرًا ما 

كنت األحظهم. كانت الحقول والتالل تنطلق ب�سرعة البرق. �سيليا، وهي تجل�ض في المقابل وقد 

وجهت نظرها نحو النافذة، بدت كاأنها ت�س������غي اإلى �س������يء ما، اأي�سًا، ولكن بين الفينة والفينة 

كان������ت تحدق ب�س������رعة نحوي وحاولت اأن تبت�س������م. وهكذا، فهي لمدة طويل������ة من الوقت، كانت 

تراقبني �سرًا.  

وي اإليه، في فندق وا�س������ع ران عليه 
حينما و�س������لنا كان الظالم قد حّل ووجدنا اأخيرًا مكانًا ناأ

�سجار �سارع مهجور، بعد رواح واإياب في لنهائية �سوارع ملتوية نبحث 
ال�س������مت، مختٍف بين اأ

 رغبة في ال�س������ير واأنفي في الهواء. بدًل من 
َّ
هنا وهناك. كانت ليلة �س������ديدة البرد كالحة اأثارت في

ذلك، كانت �سيليا، المرهقة حّد الموت، ت�سير ببطء مت�سبثة بذراعي، وكنت ل بد �ساأ�سّر كثيرًا لو 

لئة وخالل اأزقة مظلمة اأرعبتنا، ومع  وجدت مكانًا اأجل�ض فيه. تجولنا في كثير من ال�سوارع المتالأ

ذلك، لم نبلغ البحر قط. لم ياأبه بنا اأحد من النا�ض. كنا كاأي اثنين خرجا للنزهة، با�ستثناء غرابة 

ر�سفة ونظرات �سيليا المتلهفة للبيوت وال�سابلة. ميلنا لالبتعاد عن الأ

ذلك الفندق ي�س������لح لنا: ل �س������يء فيه ينّم عن اأناقة. �ساب هزيل �سّمر عن ذراعه وكان يتناول 

الطعام على مائدة بي�ساء. ا�ستقبلتنا امراأة مديدة القامة بغي�سة المالمح تلب�ض قالدة من المرجان. 

�س������ررت للجلو�ض هناك، فال�سير مع �سيليا لم يترك لي حرية ال�ستغراق فيما راأيته اأو ال�ستغراق 

بقيها اإلى جانبي واأجيب عن 
، مع ذلك، اأن اأ

َّ
نا واإن كنت من�س������غاًل وقلقًا فقد تعين علي

في ذاتي. اأ
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َّ
ت�ساوؤلتها، باإيماءة مني في اأقل تقدير. كل ما اأردته -والطريقة التي اأردته بها- هو النظر حوالي

، وذلك بال�سبط ال�سبب الذي جئت من اأجله. وبعد اأن 
ّ
لكت�ساف هذه المدينة المجهولة بالن�سبة اإلي

طلب طعام الع�ساء، حتى دون ال�سعود اإلى 
�سفل لأ اعتراني �س������عور بالنفعال بقيت في الطابق الأ

قامة. جذب انتباهي ذلك ال�ساب ب�ساربه  و البحث في �سروط الإ
على لم�ساهدة غرفتنا اأ الطابق الأ

�س������حر و�سلوكه المتفرد الغام�ض. كانت على �ساعده عالمة و�سم باهتة، وحينما غادر المكان  الأ

التقط �س������ترة زرقاء مرقعة. تناولنا ع�س������اءنا في منت�سف الليل، وحول مائدتنا ال�سغيرة �سحكت 

�سيليا كثيرًا على المالمح المزرية ل�ساحبة الفندق.

قالت متلعثمًة: »تظن اأننا متزوجان توًا«، ثم �ساألتني، حينما �سربت يدي، وعيناها المرهقتان 

تفي�سان رقة: »هكذا نحن، األ�سنا كذلك؟«.

ا�س������تعلمنا عن اأماكن في المنطقة المجاورة. كان الميناء على م�س������افة مئة ياردة فح�سب من 

لقاء نظرة عليه«. الفندق، في نهاية ال�سارع الم�سّجر فقالت �سيليا: »دعنا نذهب لإ

كانت �سيليا على و�سك النهيار من التعب ومع ذلك اأرادت القيام بتلك النزهة الق�سيرة معي. 

بلغنا �س������ياج اإحدى ال�سرفات فحب�سنا اأنفا�س������نا من الخوف، فالليلة هادئة ولكنها كانت مظلمة، 

وم�س������ابيح ال�سوارع تخبطت في تلك اللجة ال�سوداء الباردة التي امتدت اأمامنا. لم اأتفوه بكلمة، 

قفز قلبي حينما تنف�ست رائحة تلك اللجة، فهي وح�سية ل تخ�سع اإلى قيود.

�سواء اهتزت انعكا�ساتها في الماء،  نظرت �س������يليا حواليها ولفتت نظري اإلى �سل�س������لة من الأ

مواج؟ ومن وراء ذلك الظالم اأمكننا �سماع تنف�ض البحر واندفاع  هل كانت �سفينة؟ اأو هو حائل الأ

مواج الرقيق. »غدًا«، �س������رخت بن�س������وة غامرة، »غدًا �سن�ساهد كل �سيء فيه«. وحينما اتخذنا  الأ

نا مرهقة يا جورج! اإنه 
طريقنا للعودة اإلى الفندق الت�س������قت �سيليا اإلى جانبي بقوة وقالت: »كم اأ

رائع! غدًا! اأنا م�سرورة جدًا! هل ت�سعر بال�سعادة اأي�سًا؟«، ثم م�سحت خدها على كتفي.

كان ذهني م�س������طربًا يخلو من اأي تعبير تقريبًا حينما �س������رت مطبق الفكين اأ�س������حب اأنفا�سًا 

عميقة واأترك الريح تداعبني. �س������عرت بالقلق وباأنني بعيد عن �س������يليا ووحيد في هذا العالم، وفي 

منت�سف ال�سلم قلت لها: »ل اأريد النوم. ا�سعدي اأنت، �ساأقوم بنزهة ق�سيرة اأخرى واأعود«.
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�سياء الموؤلمة التي �سببتها ل�»�سيليا«، التي  وفي ذلك الوقت اأي�سًا، كان ال�سيء نف�سه، فكل الأ

 حينما اأ�س������تلقي على ال�س������رير فجرًا وفي وقت ل يمكنني فيه 
ّ
ن بالندم، تعود اإلي تملوؤني حتى الآ

تمالك نف�سي اإزاء ذلك، فقد كنت 
اأن اأفعل �س������يئًا ول يمكنني حتى تحا�س������ي ذكراها. ومع ذلك ل اأ

حمق، كرجل يحلم، ولم اأدرك اأي نوع من الرجال اأنا حتى النهاية  على الدوام اأفعل اأي �سيء كالأ

�ستغرق في العزلة اإلى درجة تق�سي 
ن اأن اأرى الحقيقة. اأ حينما لم يعد الندم ذا جدوى. يمكنني الآ

على كل اإح�س������ا�ض بالعالقات الب�سرية وتجعلني بال قدرة على احتمال كل رقة اأو ال�ستجابة لها. 

لم  نني وجدت �س������يليا عائقًا: فهي غير موجودة تمامًا. واإذا كانت لدي اأي فكرة عن الأ
لي�ض ذلك لأ

ي الخالفات  �سوِّ
 اأن اأ
َّ
�سبح لزامًا علي الذي �س������ببته لنف�سي باقتالع وجودي منها بهذا ال�سكل، لأ

معها وديًا مع اإقرار عميق بالف�سل والتعّلق بوجودها بو�سفه الخال�ض الوحيد. ولكن، هل يكفي 

ن�سان؟ اإن هذا ال�سيء، بدًل من ذلك، ي�ستمد جذوره من قلق  يقاظ الإ منظر معاناة �سخ�ض اآخر لإ

لم الذي يحّل حينما ن�ستيقظ، يعي�ض معنا حينما نتجول في ال�سوارع  ال�سراع النف�سي ومرارة الأ

وي�ستلقي اإلى جانبنا خالل �سهر الليالي، فهو فّج عديم الرحمة يغّلفنا بالخزي.

انبلج الفجر رطبًا ملبدًا بالغيوم وال�س������ارع الم�س������جر لم يزل خاليًا حينما عدت اإلى الفندق. راأيت 

�سيليا و�ساحبة الفندق تت�ساجران على ال�سلم غير كاملتي الملب�ض. كانت �سيليا تبكي. و�ساحبة الفندق، 

التي كانت ترتدي )الروب دو�سامبر(، فقد اأطلقت �سرخة مدوية حينما دخلت. وقفت �سيليا جامدة تتكئ 

على عمود ال�سلم ووجهها �ساحب من اأثر ال�سدمة و�سعرها ومالب�سها في ا�سطراب عا�سف.

»ها هو!«. وهنا �ساألُت بانزعاج: »ماذا يجري في مثل هذا الوقت من ال�سباح؟«.

بداأت �س������احبة الفندق، وهي تت�س������بث ب�س������درها، ت�س������رخ معلنة اأن نومها قد ا�سطرب في 

ذرفت الدموع وتقطعت المناديل اإلى مزق �سغيرة 
زواج، وقد اأُ منت�سف الليل نتيجة لفقدان اأحد الأ

وا�ستمرت النداءات الهاتفية وتحريات ال�سرطة. اأتلك هي الطريقة في الت�سرف؟ اأين كنت؟
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كنت مرهقًا اإلى درجة لم اأعد قادرًا على الوقوف. رمقت �س������يليا بنظرة ا�س������مئزاز فاترة، فلم 

تتحرك. وقفت هناك تتنف�ض بعمق من فمها المفتوح وكان وجهها �س������احبًا مغ�س������نًا ف�س������رخُت: 

وي اإلى فرا�سك؟«.
»�سيليا، األم تاأ

لم تزل �س������امتة. وقفت حيث هي تمامًا، دون حركة ولم تقم باأي محاولة لم�س������ح دموعها التي 

تحدرت من عينيها. �سمت يديها على و�سطها واأخذت تبرم منديلها، وحينذاك قلُت ب�سوت مكتوم: 

»ذهبت في نزهة وتوقفت عند الميناء«.

بدا اأن �س������احبة الفندق كانت على و�سك اأن تقاطعني، ثم هزت كتفيها، فقلُت: »على اأي حال، 

اأنا على قيد الحياة واأتحرق �سوقًا للنوم. دعوني اأرتمي على ال�سرير«.

نمُت حتى الثانية بعد الظهر نومًا عميقًا كالثمل، ثم ا�ستيقظُت فجاأة. كان �سوء الغرفة معتمًا، 

تحرك غريزيًا. كانت �سيليا في اإحدى 
ولكن ا�س������تطعُت اأن اأ�س������مَع ال�س������جيج في ال�س������ارع. لم اأ

على بين اآونة واأخرى.  �سابعها وتنظر اإلى الأ
الزوايا، تنظر نحوي، تحدق في الجدران، تتفح�ض اأ

وبعد مّدة هم�سُت بحذر: »�سيليا، هل تراقبينني؟«.

ن على وجهها. رفعت عينيها ب�سرعة. بدت نظرتها المرهقة التي �ساهدتها في وقت �سابق محفورًة الآ

حركت �سفتيها لتتكلم ولكن لم يظهر من بينهما �سوت.

قلت ب�سوت لعوب ك�سوت طفل: »�سيليا، اإن مراقبة زوجك لن تفي بالغر�ض«، »هل تناولت الطعام؟«.

�س������ها. قفزُت من ال�سرير ونظرُت اإلى ال�ساعة، ثم �سرخُت: »القطار ينطلق 
هزت الم�سكينة راأ

في ال�ساعة الثالثة والن�سف، هيا �سيليا، اأ�سرعي! دعينا نظهر �سعداء اأمام �ساحبة الفندق«.

لم تتحرك من مكانها لذا ذهبت اإليها واقتلعتها ما�س������كًا خديها. ثم وا�س������لُت حديثي في وقت 

اغرورقت فيه عيناها بالدموع.

، اأو ب�س������بب الليلة الما�س������ية؟ كان يمكن اأن اأكذب، اأن اأقول اإنني قد �س������للت 
ّ
»ا�س������غي اإلي

كاذيب. كفى حزنًا! كنت  نني اأمقت الأ �س������ياء متملقًا، لكنني ل������م اأفعل ذلك لأ الطريق اأو األّطف الأ

وحيدًا طوال الوقت، ف�س������اًل عن...«، و�س������عرت باأنها تنه�ض فجاأة، »اإنني لم اأ�س������تمتع بجنوا، 

اأي�سًا، لكنني ل اأبكي«.
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