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

درج الباحثون اللغويون ،وال �سيما يف علم امل�صطلح ،على َع ِّد �أ ّن امل�صطلح
يولد من رحم احلاجة الفكرية �أو العلمية ،ليختزل مفهوماً افتقرت اللغة �إليه �أو
وتنوعه وغناه .ويف هذا
عجزت عن احتوائه والتعبري عنه ،على اتِّ�ساع خمزونها ّ
القول نظر� ،إذ � إ ّن التع ّدد اال�صطالحي ملفهوم واحد بات من أ
المور املعروفة
للعاملني يف حقول العلم كلّها ،وهو ما ا�ستدعى جهود توحيد امل�صطلح التي
جنحت يف العلوم أ
وتعثت يف كثري من فروع العلوم
ال�سا�سية والتطبيقية ،رّ
الن�سانية أل�سباب ال جمال للخو�ض فيها يف هذه العجالة.
إ
ومن امل�صطلحات التي �شاعت يف اال�ستعمال ،بداية يف الدرا�سات
أ
ثم يف الدرا�سات النقدية ،م�صطلح
النرثوبولوجية واالجتماعية ،ومن ّ
«املثاقفة» الذي كان �إطالقه فاحت ًة حلقل بحثي جديد يف خمتلف حقول العلوم
الن�سانية ،وهو ال يتّ�صل مبفهوم احتكاك الثقافات وتداخلها فح�سب ،بل
إ
يتع ّدى كلّ ذلك �إىل درا�سة �أثر تلك االحتكاكات والتداخالت بني منظومتني
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والهو ّية
المثاقفة ُ

ثقافيتني �أو �أكرث ،يف �إعادة �صياغة العادات والتقاليد والقيم و�أمناط التفكري،
مكوناتها نتيج ًة
وما يطر�أ من تب ّدالت وتطورات على املنظومة الثقافية مبختلف ِّ
لذلك.
من نافل القول � :إ ّن العناية بظواهر احتكاك الثقافات وتداخلها مل تبد�أ مع
ظهور مفهوم املثاقفة ،لكنّها مل تكن تقوم على �أ�سا�س نظري يف�سرِّ ها ،مما ق�رصها
الحيان عن أ
على الو�صفية و�أبعدها يف �أغلب أ
الحكام املو�ضوعية ،وال �سيما
يف مقاربة �آثار هذه التداخالت الثقافية ب�أحكام مل تخلُ من ال�سلبية.
تطالعنا الدرا�سات املعنية بتاريخ ظهور هذا املفهوم وتطوره ومن ثم بتاريخ
النرثوبولوجيا أ
ظهور امل�صطلح نف�سه ،با�سم عامل أ
المريكي ميلفيل هري�سكوفيت�س
ك�أحد �أوائل مبتكري مفهوم املثاقفة .وقد اعتمد هري�سكوفيت�س هذا املفهوم
يف درا�سته للمنظومة الثقافية للمجتمعات املحلية أ
ال
مريكية-الفريقية ،عا ّداً
إ
�أنّها لي�ست «هجينة» كما كان يطيب لبع�ضهم و�صفها ،بل ت�ضاهي يف �أ�صالتها
و�أهميتها الظواهر الثقافية التي �ساد الوهم ب�أنها «نقية».
ويف خم�سينيات القرن املا�ضي� ،أدخل روجيه با�ستيد �إىل فرن�سا درا�سات
تناولت عملية املثاقفة يف �سياقات م�شابهة� ،إذ تناول التداخل الثقايف الذي
يتجلّى يف املجتمعات الربازيلية من �أ�صول �إفريقية .ثم تتالت الدرا�سات
التطور الذي طر�أ على املقاربة العلمية
والبحوث� ،إال �أنه وعلى الرغم من كلّ
ّ
للمنظومة الثقافية وم ؤ�ثراتها والتبدالت التي تطر�أ عليها ،ظل االعتقاد �سائداً
تطوره يكون من الداخل ال من
ب�أن املجتمع إ
الن�ساين ي�شبه الكائن احلي ،و�أن ّ
اخلارج� ،أي �إن التغريات التي تطر�أ عليه من خارجه ال �أثر حقيقي لها يف عملية
تطوره وال يف �صياغة جوهر طبيعته الثقافية ،هذا يعني �أن ما ينبغي العناية به
ودرا�سته هو الديناميكيات الثقافية الداخلية ال امل ؤ�ثرات اخلارجية.
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المثاقفة ُ

�رسعان ما تغيرّ ت تلك املقاربة ،فلم يعد املحيط االجتماعي الداخلي هو
�أ�سا�س �أي تب ّدل اجتماعي ثقايف ،ومل يعد تباعد منظومتني اجتماعيتني واختالف
حتولت املقاربة من
ثقافتني حائ ً
ال دون تداخلهما إلنتاج منظومة ثقافية جديدةّ .
اليجابية� ،أو على أ
القل �إىل املو�ضوعية يف التعاطي مع املثاقفة،
ال�سلبية �إىل إ
وبات حا�صل هذه الظاهرة منظومة ثقافية توافقية.
ال يعني تداخل الثقافات ومتازجها بال�رضورة تهديداً لل ُهوية الثقافية اجلامعة
وت�شويهاً لها ،بل قد ينتج عنه ظهور �أمناط �سلوكية ونُ ُظم لغوية وعادات
مكونات خمتلفة
لتكون منتجاً ثقافياً جديداً هو مزيج متجان�س من ِّ
اجتماعيةِّ ،
متع ّددة املنابع ،تتبلور يف كلٍّ متكامل متع ّدد أ
تنوعها ،متنا�سق
اللوان على ّ
أ
ال�شكال على اختالفها ،ين�صهر يف بوتقة االنتماء الوطني ويغني الهوية الثقافية
اجلامعة.
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الكتابة املرحة

كلمة العدد

الكتابة املرحة
ناظم مهنا
رئي�س التحرير

حين ت�شت ُّد أ
الن�سان المقهور ،لي�س �أمامه �إال
الزمات ،وي�ضيق الخناق على إ
�أن ينفعل ب�أ�شكال مختلفة� ،أن يغ�ضب �أو ي�صرخ �أو ي�ضحك �أو �أن ينكفئ �إلى
الن�سان
غماً .لقد وجدت الفنون تعبيراً عن انفعال إ
القنوط والي�أ�س حتى يموت ّ
بما ي�صيبه �أو يجري معه �أو يعاي�شه ،وقد تكون الفنون المتنوعة مخرجاً �شافياً
للخروج من ال�ش ّدة ،ووجد الفال�سفة والمبدعون في الفرح وال�ضحك ف�سحة
الن�سان �شقاءه ،وتقدم له عزاء �أو تعوي�ضاً ذكياً ،فكانت الكوميديا
تخفف عن إ
أ
والعمال المرحة ال�ضاحكة جنباً �إلى جنب مع التراجيديا والبكائيات،
والفنون ب�أ�شكالها تعوي�ضية وتعبر عن حاجات وقلق الب�شر ...وتراث الب�شرية
حافل بالنمطين المعبّرين عن الفرح والحزن بو�صفهما حالتين متقابلتين �أو
متداخلتين ،وقد انتبه الفال�سفة اليونانيون �إلى ذلك وخا�ضوا في أ
المر ب�شكل
الن�سان من
جدي ،كان �أر�سطو يرى في ال�شعر والدراما حالة تطهيرية ،تُط ّهر إ
�آثامه وتمنحه راحة عقلية .ووجد فال�سفة ع�صر أ
النوار في ال�سخرية والتهكم
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الكتابة املرحة

والهزل وال�ضحك تفكيكاً لبنية اال�ستبداد الديني والدنيوي ،ومواجهة لفكر
الك�آبة الذي تبثه الن�صو�ص المقد�سة والكهنة ،ومن هنا انت�شر التهكم انت�شاراً
وا�سعاً في ن�صو�ص الكتّاب والروائيين من �أمثال فولتير وجوناثان �سويفت
ورابليه و�سرفانت�س ...ولكن يجب �أال يغيب عن �أذهاننا �أن أ
العمال الفكاهية
قديمة عرفتها الع�صور الكال�سيكية لدى لوكيو�س �أبوليو�س في روايته المتقدمة
«تحوالت الجح�ش الذهبي» و�أعمال لوقيان ال�سمي�ساطي ال�سوري الحافلة
بال�سخرية من خرافات ع�صره كلّها .و�شيد في القرن الثامن ع�شر منظومة
فل�سفية تُعلي من �ش�أن التهكم .الفيل�سوف أ
اللماني �شليجل من القرن الثامن
ع�شر ،يقول�« :إن الفل�سفة هي الموطن الحقيقي للتهكم» ،ويرى �أن التهكم
هو نوع من «الجمال المنطقي» يمكن االقتراب منه عن طريق ال�شعر ،و�أن
على ال�شعراء �أال يق�صروا التهكم على مقطوعات منعزلة داخل �أعمالهم ،كما
فعل الخطباء البالغيون ،بل ينبغي �أن تكون روح التهكم متخللة روح �أعمالهم
ومنت�شرة فيها .وقد و�صف �شليجل المزاج التهكمي لدى �سقراط ب�أنه يحاكي
أ
العمال ال�شعرية الكبيرة ،فكل �شيء فيه جاد وهازل في الوقت نف�سه ،تهكم
يمزج بين ال�سذاجة والت�أمل ،وبين الغريزة والفن ،وتعار�ض ي�صعب حلَّه �أو فك
مغاليقه بين المطلق والن�سبي ،وبين ا�ستحالة التوا�صل التام و�ضرورته .ويعلق
الناقد �شاكر عبد الحميد في كتابه «الفكاهة وال�ضحك» على �أ َّن �شليجل �أقام
ال�صالت القوية بين التهكم والوعي أ
الدبي الحديث ،وهي ال�صالت المميزة
لبداية الحركة الرومان�سية في الفن والفكر والفن أ
والدب .وي�ست�شهد ناقدنا
بـ(نوفالي�س) الذي يقول عن التهكم�« :إنه وعي �أ�صيل وح�ضور حقيقي للعقل»،
ولكن ،لـ(نيت�شه) موقف مغاير من التهكم ،فهو يرى فيه نوعاً من التالعب
والخداع ،وقال �إنه منا�سب ألغرا�ض تعليمية فح�سب� ،إذ ي�ستخدمه المعلمون
10
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للتفاعل مع تالميذهم ،ويجري من خالله �إذاللهم �أو تحقيرهم �أو ك�شف
جهلهم ،بهدف �إيجابي هو التعليم!
المر ،القراء ينفعلون مع أ
�أيَّاً يكن أ
العمال المرحة ال�ضاحكة التي يكون
�أبطالها عادة من الحمقى والمغفّلين �أو المتوهمين ،وفي تراثنا العربي كثير
من أ
العمال الفكهة التي ت�صور البخالء كما لدى الجاحظ ،و�أعمال �أبي
حيان التوحيدي ،وكتاب المقامات ،و�أخبار الحمقى والمغفلين ،لكن قليلة
أ
العمال ال�سردية العربية المعا�صرة التي تثير فينا فاعلية ال�ضحك ،ويمكن �أن
نذكر كتّاباً على عدد �أ�صابع الكف الواحدة من ه ؤ�الء ،و�أحدهم هو كاتبنا
ال�سوري الراحل ح�سيب كيالي ،ولي�س بين كتّابنا المعا�صرين من هو بمقام
الكاتب التركي عزيز ن�سين في الكتابة ال�ساخرة!
وقعت بين يدي منذ �سنوات رواية �ساخرة نموذجية مترجمة من أ
الدب
ال�سرياني ،هي «رحلة أ
الب �صليو �إلى ال�سماء» كتبها �شموئيل بيت كليا،
وترجمها �إلى العربية يكدان ني�سان ،تحكي الرواية ق�صة ق�س ي�صعد على ظهر
حمارة بي�ضاء �إلى ال�سماء ،يحاول الق�س دخول الجنة للقاء ال�سيد الم�سيح،
وي�شكو له �أحوال العالم والظلم القائم على أ
الر�ض� .إال �أن الحرا�س االثني ع�شر
لبوابات الفردو�س من �أنبياء العهد القديم ،يحولون دون عبوره �إلى الفردو�س،
وتجري بينه وبينهم ح��وارات ومجادالت �ساخنة وطريفة في الالهوت
أ
والخالق .كاتب هذه الرواية ابن للبيئة ال�سورية والعراقية وفيها نكهة هذه
البيئة المت�أ�صلة فينا منذ القدم ،وهو ب�أ�سلوبه التهكمي وال�ساخر يذكرنا ب�أ�سالفه
ال�سرديين العظماء من �أمثال :هيالدور الحم�صي ،ولوقيان ال�سمي�ساطي ،و�أبي
العالء المعري ،ولكل من أ
نهيت قراءة
الخيرين ق�صة عروج �إلى ال�سماء .بعد �أ ْن �أ ُ
هذه الرواية ،ت�ساءلت ،بو�صفي قارئ روايات� :أين هي الروايات الممتعة �أو
الـعــدد � 692أيار 2021

11

الكتابة املرحة

المرحة في خارطة الرواية العربية؟ لقد م�ضى قرن كامل من عمر الرواية العربية
النا�ضجة ،منذ رواية «زينب» للم�صري محمد ح�سين هيكل عام (1913م) �إلى
يومنا هذا ،وعلى كثرة ما �أُنتج من روايات خالل مئة عام ،وبع�ضها رائع ،لماذا
نفتقر �إلى هذا النوع من الروايات؟ �أهي متطلبات أ
الدب الجديد؟ �أكان على
الروائيين العرب �أن يكتب معظمهم على طريقة فوكنر �أو �آالن روب غرييه،
�أم على طريقة �إيميل زوال� ،أم الرواية البلزاكية� ،أم الكافكوية� ،أم البرو�ستية،
ن�سبة �إلى مار�سيل برو�ست� ،أم �أن ين�شغل روائيونا بالبحث عن الزمن المفقود،
�أو �أن يجهدوا �أنف�سهم لكتابة رواية تجري �أحداثها في يوم واحد؟ و�إلى �أين
يقودنا التقليد ،وترك ما هو �أ�صيل في روح ال�شعب وهو المرح وال�سخرية
والتهكم؟ و�إذا كان برو�ست قد اجترح المعجزة ،فل َِم ال يعفي الروائي العربي
نف�سه ويعفي القارئ من هذه الم�شقة ومن تبعة التقليد؟! وعلى ذكر كافكا
وبلزاك ،فجلُّ رواياتهما مرحة ،على الرغم من كابو�سية أ
الول التي عرف بها،
والو�صف التف�صيلي لدى الثاني! لكن ،الروائي لدينا وهو يقلد �أو يحاكي ،ال
يجد �أمامه �إال الوجه المتجهم العبو�س! حتى حين يريد �أن يكون واقعياً ،ويقرر
�أن يكتب عن الظلم والف�ساد والهزيمة ،فال ي�ستطيع �إلاّ �أن يجعلك ب�صفتك
قارئاً ،تتجرعها وك�أنها العلقم� ،أو كمن يزدرد الح�صى! وما يجعلنا نزداد
�ضيقاً� ،أن روائيين �آخرين من لغات �أخرى ،يكتبون عن المو�ضوعات نف�سها
بر�شاقة ومرح وتهكم! لماذا لدينا تت�شابه الروايات ،ويمكن �أحياناً للواحدة
�أن تحل محل أ
الخرى؟! لماذا كلما تهادت موجة من بعيد� ،أكانت مرتفعة �أم
منخف�ضة يغرق فيها كتّابنا� ،إلى �أن تجرفهم �إلى ال�شاطئ ،ويظلون في ثبات فوق
الرمل؟! موجة الواقعية اال�شتراكية ،ثم الوجودية ،ثم رواية المكان ،وعبادة
التفا�صيل ،والحياة اليومية ...كلها تقودنا �إلى الت�شابه في ال�شكل والمحتوى!
12
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الروايات الذكورية مت�شابهة ،وحتى الروايات الن�سوية مت�شابهة! �إذا قر�أت
رواية من المغرب �أو من العراق �أو ال�سودان �أو م�صر �أو لبنان ،تكاد كلها
تكون واحدة! حتى بات على كثرة ما ين�شر من روايات ،ي�صعب التمييز بين
روائي هاوٍ وروائي محترف!
رب قائل يقول :الرواية العربية في حال ازدهار ،ودليله �أننا نلنا نوبل في
الرواية ،ونالت روايات �أخرى جوائز كبرى عربية وعالمية .من الم ؤ�كد توجد
البداع الروائي العربي ،ورحم اهلل مبدعينا الكبار :نجيب
ا�ستثناءات باذخة في إ
محفوظ ،وحنا مينه ،وهاني الراهب ،وعبد الرحمن منيف ،والطيب �صالح،
والطاهر وطار ،وكل �أديب ا�ستمتعنا ب�أعماله ،لكن الجوائز لي�ست معياراً في
عالم يفي�ض بالف�ساد ،ال يُ�ستبعد �أن تكون جوائزه فا�سدة .و�أعتقد �أ َّن الجوائز
كانت �ضارة في بع�ض أ
الحيان� ،إذ جعلت بع�ضهم ي�سعى من �أجلها ،وهذا
بالمكان
�أي�ضاً �أ ّدى �إلى التردي واالت�ضاع و�إلى الت�شابه المزمن �أي�ضاً .كان إ
البداع الروائي �أف�ضل مما هي عليه بكثير لوال االن�سياق
�أن تكون مكانتنا في إ
وت�ضخم أ
الوهام .فالروائي حينما يتوهم �أنه
وراء التقليد ،واالنجذاب للت�أثر،
ّ
�سيقول كل �شيء في رواية واحدة� ،سيخفق في �أن يقول �أي �شيء! فما قيمة �أ ْن
يتوهم الروائي �أنّه عالم �أو فيل�سوف ،وي�سرد رواياته وفق ت�صورات الفال�سفة
ونظرياتهم ،وين�سى �أنه فنان على عاتقه �أن يمنح الفرح للعالم؟!

❁
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الدرا�سات والبحوث

املر أ�ة يف احليــاة ا ألكادمييـــة
د .وائل معال

�ص ��در حديث ًا ع ��ن المجل� ��س أ
المريك ��ي للتعلي ��م ()American Council on Education
ومرك ��ز التعلي ��م العال ��ي الدول ��ي ( )Center for International Higher Educationدرا�س ��ة
موجهة إ�لى قادة التعليم العالي ،بعنوان :تمثيل المر�أة في قيادة التعليم العالي حول
موجزة ّ
العال ��م ،Women’s Representation in Higher Education Leadership Around the World
�أظه ��رت �أن مهم ��ة تحقي ��ق الم�س ��اواة بي ��ن الجن�سين عل ��ى الم�ستوي ��ات الم ؤ��س�سي ��ة والوطنية
والدولية ال تزال «غير مكتملة».
يت�ض� � ��من هذا الموجز حاالت م�أخوذة من عدد من ال� � ��دول ،مرفقة ببيانات حديثة ُجمِ عت
من كلٍّ من هونغ كونغ و�أندوني�س� � ��يا وكازاخ�س� � ��تان وماليزيا وغانا وجنوب �إفريقيا والمك�س� � ��يك
و�أ�س� � ��تراليا وفنلندا .ويت�ضمن الموجز �أي�ض � � �اً تحليالت دولية لقيادة المر�أة في التعليم العالي،
�إ�ض� � ��افة �إلى ق�س� � ��م يتناول ا ألبعاد المتنوعة للم�س� � ��اواة بين الجن�س� � ��ين ،بما في ذلك �إ�سهامات
في مو�ض� � ��وعات القيادة في كليات البنات  ،women’s collegesوالن�س� � ��اء من ذوات الب�شرة
ال�سوداء ،وتقاطع �أ�سباب الالم�ساواة العرقية والجن�سية وغيرها من ا أل�سباب في التعليم العالي
بالواليات المتحدة� ،إ�ضافة �إلى االنعكا�س ال�شخ�صي لك ّل ذلك على القيادة الن�سائية.
ب�صفتهن طالبات قد ارتفع
ترى الدرا�س� � ��ة �إلى � أ ّن و�صول الن�ساء عموماً �إلى التعليم العالي
َّ
في بع�ض المناطق ولي�س في جميعها (ويحقق في بع�ض ا ألحيان �أكثر من التكاف�ؤ)� ،إال � أ ّن هذا
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موحداً ،وال يوازيه و�صول الن�ساء �إلى منا�صب القيادة و�صنع القرار� ،أو �إلى �أعلى
التطور لي�س ّ
الدارة الم�ؤ�س�سية.
م�ستويات إ
وتتراوح ن�س� � ��بة الن�ساء في المنا�ص� � ��ب القيادية العليا في الدول التي تناولتها الدرا�سة من
عدم وجود م�شاركة عملياً للن�ساء في جامعات غانا �أو الجامعات الحكومية في هونغ كونغ� ،إلى
م�شاركة بن�سبة ( )%28من منا�صب رئي�س الجامعة في نظام التعليم العالي أ
ال�سترالي.
البلد
غانا

ن�سبة الن�ساء في قيادات التعليم العالي
�ضئيلة جداً.

هونغ كونغ

�ضئيلة جداً في م�ؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية.

اندوني�سيا

وال�سالمية.
قليلة في م�ؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية إ

ماليزيا
جنوب �إفريقيا
كازاخ�ستان
�أ�ستراليا

%10
%19.5
%24
 %28من منا�صب رئي�س الجامعة.

وعل� � ��ى الرغم م� � ��ن �أن الحواجز والدعم المتعلق ب�إنجازات القيادات الن�س� � ��ائية في التعليم
العالي تختلف باختالف ال�سياق االجتماعي والتاريخي� ،إال �أن هناك بع�ض القوا�سم الم�شتركة
المح� � ��ددة عبر البالد التي ُفح�ص� � ��ت والتي تو�ض� � ��ح الطبيعة غير المكتملة لم�ش� � ��روع تحقيق
الم�ساواة بين الجن�سين في القيادة الن�سائية في التعليم العالي.

ال�سياق
يمكن فهم عدم اكتمال احترام وتطبيق الحق في الم�س� � ��اواة بين الجن�سين من حيث تمثيل
الم� � ��ر�أة في القيادة ب�ش� � ��كل ع� � ��ام وفي التعليم العالي ب�ش� � ��كل خا�ص ،على �أن� � ��ه يقع على ثالثة
م�ستويات بح�سب آ
التي:
القليمي.
( )1ال�سياق الوطني �أو إ

( )2آ
الثار التاريخية و أ
ال�س�س االجتماعية والثقافية.

( )3أ
الفراد ودرجة تعقيد الهوية الفردية ،بما في ذلك عوامل التهمي�ش.
الـعــدد � 692أيار 2021
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�إن الندرة العامة للن�س� � ��اء في م�س� � ��توى القيادة في قطاع التعليم العالي على �س� � ��بيل المثال
ظاهرة وا�ض� � ��حة حتى في بع�ض البلدان التي ي�صل فيها تمثيل المر�أة في برامج البكالوريو�س
والدرا�س� � ��ات العليا �إلى ح� � ��د يكافئ تمثيل الرجل .تختلف هذه الظاهرة بح�س� � ��ب ال�س� � ��ياقَين
المناطقي والوطني ،وبح�س� � ��ب النوع الم�ؤ�س�سي ،بو�صفها ت�صنيفاً للجامعات مثالً ،وكذلك تبعاً
لثقافة المجتمع والتقاليد والتوقعات ذات ال�صلة من الن�ساء.
كذل� � ��ك ف�إ ّن تقاطع �أ�س� � ��باب الالم�س� � ��اواة العرقية والجن�س� � ��ية وغيرها ل� � ��ه دور في تحديد
المخرجات� ،إذ �إن م�ؤ�ش� � ��رات التهمي�ش أ
الخرى تزيد من تقييد تمثيل المر�أة وم�ش� � ��اركتها في
منا�صب قيادية في التعليم العالي.

معوقات الم�ساواة في القيادة
تبرز العوائق التي تحول دون تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين في قيادة التعليم العالي على
كل م�ستوى من الم�ستويات الثالثة :الوطنية الم�ؤ�س�ساتية ،والثقافية ،والفردية ،لذا على الدعم
الفعال والتغيير الهيكلي �أن ي�ستجيب لكل م�ستوى من هذه الم�ستويات الثالثة و�أن يكون حا�ضراً
فيه .وت�شير الحاالت الواردة في الدرا�سة �إلى �أنّه حينما يغيب الدعم �أو يقت�صر على واحد من
تلك الم�ستويات ،يتوقف م�شروع تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين في التعليم العالي وال يُنجز.
�إ ّن العوائق التي تبرز في المجتمع نراها �أي�ض � � �اً داخل نظام التعليم العالي نف�سه� ،إذ يمكن
فهم م�ؤ�س�س� � ��ات التعليم العالي على �أنها «عوالم م�ص� � ��غرة من المجتمع أ
الو�س� � ��ع» ،ومن ثم فهي
تتعر�ض لها مجتمعاتنا.
تت�أثر بالعوامل التاريخية والثقافية التي ّ

وعل� � ��ى الرغ� � ��م من عدم القدرة على معالجة كل �س� � ��بب من �أ�س� � ��باب اخت� �ل��ال التوازن بين
الجن�س� � ��ين في القيادة ،ف�إن المجتم� � ��ع أ
الكاديمي لي�س عاجزاً عن التعام� � ��ل ب�إيجابية مع هذا
أ
المر ،لكن هناك ما ي�س� � ��مى «بال�س� � ��قف الزجاجي»  glass ceilingالذي ت�صل �إليه المر�أة في
مواقعها القيادية أ
وثقافي داخل الم�ؤ�س�سات
هيكلي
الكاديمية وال ت�ستطيع تجاوزه؛ وهناك ر�ضا
ٌّ
ٌّ
والمجتمعات أ
الكاديمية في العالم .ومن خالل دعم التغيير داخل هذه الم�ؤ�س�سات ،هناك عمل
ينج� � ��ز ببطء ولك� � ��ن بثبات إلحداث التغيير االجتماعي من �أجل ال�ص� � ��الح العام في مجتمعاتنا
والمجتمعات أ
الكبر.
تبين الدرا�س� � ��ة وجود بع�ض الحواجز التي تتكرر على الم�ستويين الم�ؤ�س�ساتي والمجتمعي،
ّ
وهي ت�ش� � ��مل هذه أ
الدوار المحددة والم�ؤطّ رة ثقافياً ومجتمعياً للجن�س� � ��ين ،والمعايير الثقافية
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الرا�س� � ��خة تاريخياً ودينياً ،والتق�س� � ��يم غير العادل للعمل المنزلي وعدم االعتراف ب�آثار تقاطع
التمييز بجميع �أ�شكاله.

وت�ش� � ��مل العوائق على ال�ص� � ��عيدين الم�ؤ�س�س� � ��اتي والمجتمعي فجوة أ
الجور الوا�ض� � ��حة بين
والتحر�ش الجن�سي في م�ؤ�س�سات
الجن�س� � ��ين ،والقوالب النمطية الجنو�س� � ��ية للكفاءة القيادية،
ّ
التعليم العالي وفي المجتمع ،والعوائق المتعلقة بالترفيع أ
والتحيز في التوظيف،
لل�س� � ��تاذية،
ّ
للناث في مواقع القيادة و�ص� � ��نع الق� � ��رار ،على �إمكان
والعواق� � ��ب الحتمي� � ��ة للتمثيل الناق�ص إ
يحد من
الم�س� � ��اواة بين الجن�س� � ��ين .كما �أن النق�ص العام في البيانات الم�صنفة ح�سب الجن�س ّ
الفعالة.
اتخاذ القرارات ال�سيا�سية ّ

ظهرت ه�شا�ش� � ��ة المكا�س� � ��ب التي تحققت في مجال الم�س� � ��اواة بين الجن�سين وا�ضحة ك ّل
الو�ض� � ��وح في تفاقم هذه االتجاهات والحواجز خالل جائح� � ��ة كورونا .يمكن مث ً
ال �أن نالحظ
انخفا�ض � � �اً في عدد البحوث أ
قدمتها الن�ساء للن�شر خالل مدة الوباء ،وهو دليل
الكاديمية التي َّ
وا�ض� � ��ح على ا�س� � ��تمرار عدم الم�ساواة بين الجن�س� � ��ين وعلى �أن �أعباء أ
العمال المنزلية ورعاية
أ
ال�سرة ال تزال تقع جلّها على عاتق الن�ساء.

نحو الم�ساواة بين الجن�سين
الفعال يقت�ض� � ��ي الت�ص� � ��دي للحواجز على الم�س� � ��تويات الثالثة :م�ستوى
�إ ّن تقديم الدعم ّ
ت�شجع ال�سيا�سات الوا�سعة
الدولة �أو الم�ؤ�س�س� � ��ة ،والم�ستوى الثقافي ،والم�ستوى الفردي .وقد ِّ
على الم�ستوى الوطني التي تدعم �صراحة الم�ساواة بين الجن�سين التغيير الثقافي والهيكلي.
الجرائية ،على �سبيل المثال ،حول م�سائل
وال�سيا�سات الم�ؤ�س�ساتية �ضرورية ل�ضمان العدالة إ
المومة /أ
مثل �إج� � ��ازة أ
بالجازة الوالدي� � ��ة  ،parental leaveوالتوقعات
البوة� ،أو ما ي�س� � ��مى إ
م� � ��ن كال الجن�س� � ��ين فيما يتعلّق بعبء العمل ،والممار�س� � ��ات الم ّتبعة ف� � ��ي التوظيف والتعيين
والترقية.
بد �أن تُجمع البيانات الم�ص� � ��نفة ح�س� � ��ب الجن�س داخل أ
النظمة الوطنية للتعليم العالي
وال ّ
وم�ؤ�س�ساته من �أجل دعم �صنع القرار ال�سيا�سي في كل م�ستوى من م�ستويات الدعم.

على الم�س� � ��توى الفردي ،ط ِّورت في كثير من الدول برامج لتطوير القيادة ،و�أ�ش� � ��كال �أخرى
ن�شئت �شبكات للتعليم العالي داخل هياكل الدعم الم�ؤ�س�ساتية �أو الوطنية
من برامج التوجيه .و� أ ِ
وخارجها ،ت�ض� � � ّ�منت برامج وعمليات الهدف منها العثور على الن�ساء وتوجيههن وتدريبهن في
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الجراءات وفعاليتها في دعم القيادة الن�سائية في
التعليم العالي .و�أثبتت النتائج نجاعة هذه إ

التعليم العالي.

لكن مجرد الدعم الفردي للن�س� � ��اء في التنقل في الهياكل التي يجدن �أنف�س� � ��هن فيها ال يع ّد
ّ
الجرائية وبتب ّني �سيا�س� � ��ة
بد من مواجهة الظلم الهيكلي من خالل العدالة إ
جراء كافياً� ،إذ ال ّ
�إ ً
وا�ضحة على الم�ستويين الوطني والم�ؤ�س�ساتي.
يمكن �أن تبد� أ التغييرات الثقافية �أي�ضاً داخل الم�ؤ�س�سات ،ويكون ذلك ،على �سبيل المثال،
الدارة العلي� � ��ا .والجامعات هي البيئة
من خالل تغييرات ال�سيا�س� � ��ة الم�ؤ�س�س� � ��اتية وبدعم من إ

المنا�سبة التي تعد م�ساحات ثقافية م�ضادة حيث يمكن تحقيق العدالة من خالل تغيير ثقافي
في نهجنا تجاه المر�أة في القيادة في التعليم العالي.
يمكن �أن يكون دعم الن�ساء وت�شجيعهن لتحقيق �أهدافهن المهنية مثمراً ،ولكنه يكون مفيداً
ب�ش� � ��كل عام حينما يكون م�ص� � ��حوباً بقيادة م�ؤ�س�س� � ��ية ووطنية وبرمجتها .في الواقع ،كما ي�ؤكد
ال فردياً
الن�سان في الم�ساواة بين الجن�سين �سيتطلب عم ً
هذا الموجز ،ف�إن �ض� � ��مان تلبية حق إ

وجماعياً.

بينت الدرا�س� � ��ة �أن �أهم عائق �أمام م�س� � ��اواة المر�أة في التعلي� � ��م العالي في كل الدول التي
ّ
�شملتها البيانات هو الر�ضا عن النف�س داخل مجتمعاتنا أ
الكاديمية.

ولي .ما تحتاج �إليه آ
الدوات الالزمة إلحداث التغيير أ
تمل� � ��ك هذه الدول أ
الرادة
الن هو إ
ال ّ
للعمل من �أجل تحقيق الم�ساواة الحقيقية بين الجن�سين داخل مجتمعاتها أ
الكاديمية وم�ؤ�س�ساتها
عموماً ،وال�سعي الحثيث التخاذ الخطوات الم�شار �إليها ع�سى �أن تكون ب ّناءة وينتج عنها �إحقاق
الن�ساني.
هذا الحق إ

المر�أة في ؤ
الم��س�سات ا ألكاديمية ا آل�سيوية
الكاديمية العليا آ
الو�س� � ��اط أ
الناث في أ
ال�س� � ��يوية منخف�ض � � �اً مقارنة بالمعايير
يعد تمثيل إ
الدولية .وعلى الرغم من �أن هناك بع�ض الدالئل الم�ش� � ��جعة على �أن الو�ض� � ��ع قيد المعالجة،

الغالق التي
لكن بع�ضهم يخ�ش� � ��ى من الت�أثير غير المتنا�سب في الن�ساء ،والناتج عن عمليات إ
�شهدتها الم�ؤ�س�سات أ
الكاديمية ب�سبب جائحة كورونا ،والذي وهو ت�أثير يمكن �أن يلغي ما � ُأنجز

من عمل جيد في هذا المجال حتى آ
الن.
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في تقرير الفجوة العالمية بين الجن�س� � ��ين في المنتدى االقت�صادي العالمي لعام (،)2018
جاءت كل من ال�ص� � ��ين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا خارج �أف�ضل ( )100دولة من
بناء على الت�صنيف الذي تم وفق معايير الم�شاركة
�أ�صل ( )149دولة �شملها اال�ستطالع ،وذلك ً
�سبع
االقت�صادية للمر�أة ،والتح�صيل التعليمي ،وال�ص� � ��حة والبقاء ،والتمكين ال�سيا�سي .وكانت ٌ
من الدول الع�ش� � ��ر أ
الدنى ت�ص� � ��نيفاً هي دول �آ�سيوية �أو �شرق �أو�س� � ��طية ،بما في ذلك ال�سعودية
و�إيران والعراق وباك�س� � ��تان .حتى �س� � ��نغافورة حلت في المرتبة ( )67فح�س� � ��ب ،في حين جاءت
�أندوني�سيا في المرتبة (.)85
كما يعطي منتدى البرلمانات الوطنية (االتحاد البرلماني الدولي) ومقره �سوي�س� � ��را ،كثيراً
من الدول آ
ال�س� � ��يوية الكبرى ت�صنيفاً منخف�ضة نظراً النخفا�ض م�ستوى تمثيلها الن�سائي .ففي
حين �أن ال�ص� � ��ين و�س� � ��نغافورة تحتالن المرتبتين ( 72و )80على التوالي من �أ�صل ( )192دولة،
ف�إن باك�س� � ��تان والمملكة العربية ال�سعودية و�أندوني�س� � ��يا وكوريا الجنوبية وماليزيا تقع جميعها
خ� � ��ارج قائمة �أف�ض� � ��ل ( )100دولة .والهند تحتل المرتب� � ��ة ( ،)148واليابان جاءت في المرتبة
(.)164

ومن بين أ
ت�سجل كوريا
الع�ضاء الـ( )37في منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ّ ،OECD
الجنوبية �أعلى فجوة في أ
والناث
الجور بين الجن�سين (�إذ يبلغ الفرق بين متو�سط دخل الذكور إ
 %34من دخل الذكور) واليابان ( ،)%24.5وذلك ا�ستناداً �إلى �أرقام عام (2018م).
لي�س من الم�س� � ��تغرب �إذن �أن تكون جامعات �آ�س� � ��يا غير مميزة فيما يتعلق بم�س� � ��اواتها بين
الجن�س� � ��ين ،على الرغم من التقدم ال�س� � ��ريع الذي �أحرزه بع�ض� � ��ها وفقاً للم�ؤ�ش� � ��رات العالمية
أ
الخرى.

الناث في القيادة الجامعية ه� � ��و بالت�أكيد ظاهرة عالمية ،غير �أن الخلل
�إن نق�� � ��ص تمثيل إ
الفت جداً ويبدو �أكثر و�ض� � ��وحاً في �آ�س� � ��يا .وتتفاقم ظاهرة عدم الم�ساواة في المجاالت التي
ي�س� � ��يطر عليها الذكور ،وال �سيما في العلوم والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات ،التي يُنظر
الح�ص� � ��ة أ
الكبر من
�إليها في �آ�س� � ��يا ب�ص� � ��فتها محركات نمو في الم�ؤ�س�س� � ��ات النخبوية ،فتُ ْمنح
ّ
التمويل العام.

اللكترونية ألف�ضل ( )10جامعات في ت�صنيف (تايمز) للتعليم العالي
يُظهر تحليل المواقع إ
للجامع� � ��ات آ
ال�س� � ��يوية �أنه ال توجد قيادات ن�س� � ��ائية لهذه الجامعات ،كم� � ��ا �أن عدداً قلي ً
ال من
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الدارة العليا .فم� � ��ن بين ( )59رئي�س ،ونائب رئي�س،
هذه الجامعات تحتل فيه الن�س� � ��اء مواقع إ
و�أمين جامعة ،هناك ت�س� � ��ع من الن�س� � ��اء فح�سب ،يك ِّو َّن نحو ( )%15من القيادات العليا في هذه
الم�ؤ�س�سات الع�شر.

والالفت �أنه من بين ( )39جامعة تتر�أ�سها ن�ساء وتقع �ضمن �أف�ضل ( )200جامعة في العالم
لكن المده�ش في
وفق ت�صنيف الجامعات العالمية لعام ( ،)2020ال توجد �أي جامعة �آ�سيويةّ ،
المر �أن الدول النامية في جنوب �شرق �آ�سيا حققت مزيداً من التقدم مقارنة بالدول آ
أ
ال�سيوية

المتقدمة في ال�ش� � ��مال .هذا ما �أكده تقرير العلوم لليون�س� � ��كو« :نحو عام »2030؛ �إذ ك�شف �أن
والناث ،وعدداً
لدى الفلبين وتايالند وماليزيا وفيتنام عدداً مت�س� � ��اوياً م� � ��ن الباحثين الذكور إ
�أكبر من القيادات الن�سائية ،في حين �أن ( %15و )%18فح�سب من الباحثين في اليابان وكوريا

الجنوبية هم من الن�ساء ،مقارنة بالمتو�سط العالمي (.)%28

ومن الثابت �أي�ض � � �اً �أن تمثيل المر�أة ينخف�ض طرداً مع ارتفاع الم�ستويات أ
الكاديمية .فعلى
�سبيل المثال ،نجد في الهند � أ ّن �أكثر قلي ً
ال من ن�صف المدر�سين الجامعيين هم من الن�ساء ،لكن

الح�ص� � ��ائيات الواردة في تقرير التعليم العالي في عموم الهند في عا َمي (2019 – 2018م)،
إ
الكاديميات �إلى الم�س� � ��تويات أ
�أظهرت انخفا�ض � � �اً حاداً في دخول أ
العلى ،ففي حين �أن ()%42
من المعلمين �أو المخبريين هم من الن�ساء ،تنخف�ض ن�سبتهن �إلى ( )%16بالن�سبة �إلى أ
ال�ساتذة

الم�س� � ��اعدين �أو المحا�ضرين ،و�إلى ( )%13بالن�سبة �إلى أ
ال�ساتذة الم�شاركين ،في حين تقت�صر
هن في مرتبة �أ�ستاذ.
ن�سبة الن�ساء على ( )%8فح�سب لمن ّ

وفي الوقت نف�س� � ��ه ،تك ِّون الن�س� � ��اء في اليابان نحو ربع عدد المدر�سين الجامعيين ،لك ّنهن
يكو َّن ( )%16فح�س� � ��ب من مجموع الباحثين �أو أ
ال�ساتذة ،وذلك وفقاً للتقرير الحكومي «الن�ساء
ّ

وتعد هذه الن�س� � ��بة
والرجال في اليابان في عام ،Women and Men in Japan 2019 »2019
ّ
أ
ال�سو� أ في منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  .OECDوتنخف�ض هذه الن�سبة ب�شكل �أكبر في

الناث.
م�ؤ�س�سات النخبة� ،إذ �إ ّن �أقل من  %10من ر�ؤ�ساء الجامعات اليابانية هم من إ

�إذن� ،أين تكمن الم�شكلة؟ وفقاً لم�سح عام �أجري عام ( )2017أ
الناث في هونغ
للكاديميين إ

تبوء مواقع القيادة الجامعية العليا ،من
كونغ ت�ش� � ��مل العوامل الرئي�سية التي تثني الن�س� � ��اء عن ّ
مثل� :أعباء العمل الثقيلة ،ورغبتهن في عدم ت�ش� � ��تيت االنتباه عن البحث العلمي ،و�إدراكهن � أ ّن
القيادة العليا هي «ف�ضاء ي�سيطر عليها الذكور» ،ر�أى ر�ؤ�ساء كثير من الجامعات الم�ستفتين �أن
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ال�سرة» و«الواجبات أ
« أ
والناث
ال�سرية» هما العامالن
الم�سببان للخلل في ن�سب تمثيل الذكور إ
ّ
في الم�ؤ�س�س� � ��ات أ
الكاديمية� .إال � أ ّن الم�شاركين في اال�ستطالع �أ�شاروا �إلى مجموعة وا�سعة من
العوامل أ
الخرى ،بما في ذلك االفتقار �إلى الدعم والت�ش� � ��جيع ،والتحديات التي تواجها المر�أة
في الموازنة بين العمل والحياة ،و�صعوبة الو�صول �إلى درجة أ
ال�ستاذية الكاملة ،وغيرها.

و�س� � ��بق �أن خل�ص تقرير �ص� � ��در عن المجل�س الثقافي البريطاني منذ عدة �سنوات بعنوان:
«التركيبة ال�س� � ��كانية الخط� � ��رة :المر�أة والقي� � ��ادة و أ
الزمة التي تلوح في �أف� � ��ق التعليم العالي»،

و�شمل م�س� � ��حاً ل�ست دول في جنوب �آ�سيا هي الهند وباك�س� � ��تان وبنغالدي�ش ونيبال و�سريالنكا
و�أفغان�س� � ��تان� ،إلى نتائج م�ش� � ��ابهة� ،إذ �أ�ش� � ��ار التقرير �إلى �أن ح�صة الن�س� � ��اء في مواقع ال�سلطة

والم�س � � ��ؤولية في التعليم العالي في هذه الدول ال�س� � ��ت منخف�ضة انخفا�ضاً مذهالً ،و�أن هناك
فجوة ما بين النوايا المعلنة وال�سيا�سات الممار�سة عملياً ،و�أن الرجال يهيمنون على م�ؤ�س�سات

التعليم العالي في هذه البلدان.

ووجد هذا التقرير �أي�ض � � �اً �أنه على الرغم من �أن �أعداد الن�ساء الملتحقات بالتعليم العالي
ف� � ��ي جميع �أنحاء جنوب �آ�س� � ��يا �آخذ ف� � ��ي االرتفاع ،ال يزال تمثيل المر�أة في المنا�ص� � ��ب العليا
والدارية في التعليم العالي �ض� � ��عيفاً �إلى حد كبير ،أ
المر الذي �س� � ��يكون له عواقب
القيادي� � ��ة إ

اجتماعية واقت�ص� � ��ادية كبيرة في المنطقة ما لم يُت�ص� � � ّ�دى له .وال ت� � ��زال المر�أة تعاني التمييز
والهدر لمهاراتها ولمواهبها.

و�أظهر التقرير وجود اختالفات وا�س� � ��عة في و�ض� � ��ع المر�أة في الم�ؤ�س�سات أ
الكاديمية فيما
بين بلدان جنوب �آ�س� � ��يا ،وذلك تبعاً لمراحل التنمية االقت�ص� � ��ادية التي قطعها كل بلد ،وللحالة
العامة للمر�أة فيه ،لكن القا�سم الم�شترك هو هيمنة الذكور على المواقع القيادية في م�ؤ�س�سات

التعليم العالي في هذه البلدان.

والمالحظ �أن و�ض� � ��ع المر�أة في قيادة م�ؤ�س�سات التعليم العالي في بع�ض البلدان آ
ال�سيوية
�أقل تقدماً مما هو عليه في الم�ؤ�س�س� � ��ات ال�صناعية والتجارية .ففي الهند على �سبيل المثال،
في حين بد�أت المر�أة بك�سر «ال�سقف الزجاجي» في جميع قطاعات ال�صناعة ،ال تزال المواقع

قرت قانوناً يفر�ض
القيادية في التعليم العالي حكراً على الرجال ،وعلى الرغم من �أن الهند � أ ّ
على مجال�س �إدارات ال�شركات العامة �أن يكون في ع�ضويته امر�أة واحدة على أ
القل ،ال يوجد
حتى آ
الن ت�شريع مماثل بالن�سبة �إلى مجال�س الجامعات.
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وفي حين ي�س� � ��عى عدد من بلدان جنوب �آ�س� � ��يا ،بما في ذلك الهند وباك�س� � ��تان� ،إلى تعزيز
م�ش� � ��اركة المزيد من الن�س� � ��اء في التعليم العال� � ��ي ،ال تزال الطريق طويلة ج� � ��داً �أمام بلد مثل
�أفغان�ستان لتحقيق ذلك.

المر�أة في ؤ
الم��س�سات ا ألكاديمية ال�سورية
�إذا ما نظرنا �إلى الو�ض� � ��ع في �سورية ،وجدنا �أن المر�أة ال�سورية قد ح ّققت تقدماً ملحوظاً

خالل العقود القليلة الما�ضية على �صعيد م�شاركتها الفاعلة في الحياة ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية .فتبو�أت منا�ص� � ��ب رفيعة كثيرة �أبرزها من�ص� � ��ب نائب رئي�س الجمهورية ،وم�ست�شارة
لرئي�س الجمهورية ،كما كلّفت بعدد من الحقائب الوزارية ،وانتُخبت في ع�ضوية مجل�س ال�شعب،
واحتلت عن جدارة عدداً من المنا�ص� � ��ب المهمة أ
الخرى ،لكن التدقيق في و�ض� � ��ع المر�أة في
الم�ؤ�س�سات أ
الكاديمية اليوم يعطي �صورة مختلفة نوعاً ما.

عينة ممثلة عن الم�ؤ�س�س� � ��ات
ف�إذا ما نظرنا �إلى و�ض� � ��ع المر�أة في جامعة دم�ش� � ��ق بو�ص� � ��فها ّ
الكاديمية ال�سورية ،نجد �أنه في المرحلة الجامعية أ
أ
الولى تك ِّون الطالبات ن�سبة ( )%56من مجموع
طالب الجامعة ،وقد تجاوز عدد الطالبات عدد الطالب في كثير من الكليات ومنها ال�ص� � ��يدلة
والعلوم والهند�س� � ��ة المعمارية والفنون الجميلة و آ
والعالم وال�شريعة .وهذا بحد
الداب والتربية إ
ذاته يج�سد التطور الكبير الذي �شهده و�ضع المر�أة في �سورية على ال�صعيد االجتماعي.

� أ ّما بالن�س� � ��بة �إلى �أعداد �أع�ض� � ��اء الهيئة التدري�س� � ��ية في جامعة دم�ش� � ��ق ،فنجد �أن ن�سبة
ع�ض� � ��وات الهيئة التدري�سية من حملة �ش� � ��هادة الدكتوراه �إلى مجمل أ
الع�ضاء تختلف اختالفاً
كبيراً من كلية �إلى �أخرى .فهي تقارب ( )%50في بع�ض الكليات مثل آ
الداب والتربية ،و�أقل من
كليتَي الهند�سة الميكانيكية والهند�سة الكهربائية ،وتكاد تنعدم في
( )%10في كليات �أخرى مثل َّ
�ش� � ��ريحة ثالثة من الكليات مثل العلوم ال�سيا�سية .وتبلغ و�سطياً في جامعة دم�شق نحو (،)%22
وهي ن�سبة متدنية و�أقل بكثير من ن�سبة الطالبات �إلى الطالب في الجامعة نف�سها.

الدارية العلمية في الجامعة ،ف�إننا نرى �أن ن�سبة ر�ؤ�ساء أ
الق�سام
� أ ّما على م�ستوى المنا�صب إ
الناث في أ
الق�س� � ��ام العلمية في مختلف كليات الجامعة تبلغ ( )%32تقريباً مع تفاوت هذه
من إ
تبو�ؤ المر�أة لمن�صب عميد تبلغ ( ،)%16ومن�صب نائب
الن�سبة �أي�ض � � �اً بين كلية و�أخرى .ون�سبة ُّ
الن� � ��اث من بين نوابه أ
الربعة ،كما لم
عمي� � ��د ( ،)%35وهناك نائب واحد لرئي�س الجامعة من إ
ي�سبق ألي امر�أة �أن تبو�أت من�صب رئي�س جامعة في �أي من الجامعات ال�سورية العامة.
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المن�صب

العدد من الذكور

الناث
العدد من إ

ال�سنبة المئوية

رئي�س ق�سم

103

49

%32

نائب عميد

42

23

%35

عميد

35

7

%16

نائب رئي�س جامعة

3

1

%25

رئي�س جامعة

1

0

%0

الدارة العلمية في كليات جامعة دم�شق ومعاهدها وفروعهما:
الناث في منا�صب إ
ن�سبة إ
الدارية حين توليها
والجدير بالذكر �أن المر�أة في جامعة دم�شق �أثبتت جدارتها وكفاءتها إ

الدارية العلمية مثل عمادتَي كليتَي الطب الب�شري والعلوم وعمادة المعهد
كثيراً من المنا�صب إ
الدارية في مديريات مثل :ال�ش � � ��ؤون القانونية ،والعالقات
العالي للغات وغيرها ،والمنا�ص� � ��ب إ
الدولية وال�ش�ؤون الهند�سية ،وغيرها.

نالح� � ��ظ بناء على ما �س� � ��بق �أنه على الرغ� � ��م من التقدم الكبير ال� � ��ذي حققته المر�أة على
�صعيد م�شاركتها في الحياة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية في �سورية� ،إال �أن م�شاركتها في
الم�ؤ�س�س� � ��ات أ
الكاديمية ما زال �ض� � ��ئي ً
ال وغير ُم ْر ٍ�ض .وكذلك الحال بالن�سبة �إلى م�شاركتها في
المنا�صب أ
الكاديمية الرفيعة ،على الرغم من �أنها �أثبتت جدارة كبيرة حين ا�ستالمها كثيراً من
المنا�صب أ
والدارية.
الكاديمية إ

الناث عن العمل في المج� � ��ال أ
الكاديمي لي�س ظاهرة
ق� � ��د يجادل بع�ض� � ��هم في � أ َّن عزوف إ
تقت�ص� � ��ر على �سورية �أو دول جنوب �آ�س� � ��يا ،بل تتعداها �إلى كثير من دول العالم .فطول �سنوات

التح�ص� � ��يل العلمي الذي يتطلبه الدخول �إلى الميدان أ
الكاديمي ،والجهود الكبيرة والم�ض� � ��نية
التي يتطلبها هذا الخيار ،وتعار�ضه مع الم�س�ؤوليات االجتماعية و أ
ال�سرية التي تقع على عاتقها
بد من درا�سة عميقة أل�سباب هذا
في مجتمعاتنا ربما تكون من �أ�س� � ��باب هذا العزوف ،لكن ال َّ

العزوف بغية معالجتها .فالمر�أة طاقة خلاّ قة ،وال بد من �إيجاد حلول منا�س� � ��بة لهذه الم�شكلة
الن�صاف
بالعمل على المحاور الثالثة التي �أ�ش� � ��ارت �إليها مديرة مركز التعليم العالي وبحوث إ

ف� � ��ي جامعة �س�س� � ��ك�س  ،Centre for Higher Education and Equity Researchوهي العمل
على �ص� � ��عيد المر�أة نف�سها بت�ش� � ��جيعها على �أن تكون �أكثر تناف�سية وحزماً ،والعمل على �صعيد
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 بتطبيق �سيا�سات الم�س� � ��اواة بين الجن�سين و�إ�صالح الممار�سات العملية التمييزية،الم�ؤ�س�سات
 وتغيير المناهج، ب�إبراز «التحيز» �أينما وج� � ��د، والعمل على �ص� � ��عيد المعرف� � ��ة،بين الجن�س� � ��ين
الدرا�سية لمعالجة هذا أ
 وما لم نوجد حلوالً منا�سبة لهذا الم�شكلة ف�إ َّن المجتمع �سيفقد.المر

 وهذا ما لي�س با�ستطاعة دولة نا�شئة مثل �سورية،فر�ص� � ��ة اال�ستفادة من ن�صف طاقاته الكامنة
.تتحمله
�أن
َّ
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الدرا�سات والبحوث

ر ؤ�ية ال�شرق يف رواية الغرب:
«البو�صلة» حوار مخادع ،و�صراع وا�ضح
د .وائ ــل ب ــركـ ـ ــات

«من دون الترجمة ،كنا �سنعي�ش في �أقاليم تطل على ال�صمت».
(جورج �ستاينر ،فيل�سوف ومفكر وناقد �أدبي �أمريكي).

لوال الترجمة لكنا نعي�ش �شعوب ًا مت�صارعة ال يفهم بع�ضنا بع�ض ًا.
ال يخف ��ى على مهتم بالثقافة والفك ��ر دور الترجمة في التقارب بين ال�شعوب والجماعات
الب�شري ��ة ،وف ��ي التالقح الفكري والتالقي الثقافي فيما بينها .فهي و�سيلة للتعرف إ�لى آ
الخر،
والنظر إ�ليه بو�صفه كيان ًا ثقافي ًا مختلف ًا له حيثياته التي �أ�سهمت في تكوينه الفكري والثقافي
والحيات ��ي ،وبو�صف ��ه �أي�ض� � ًا ،وهنا أ
الهم ،نظي ��ر ًا و�شريك ًا ي�سهم بق�سط ما ف ��ي معمار الح�ضارة
الن�ساني ��ة ،وف ��ي تكوين الثقافة العالمية ،ولي�س خ�صم ًا �أو عدو ًا يج ��ب إ�لغا ؤ�ه �أو تهمي�شه .كما
إ
الن�سانية للو�صول إ�لى ح�ضارة معرفية
�أنه ��ا �ضروري ��ة لتعزيز التفاهم والحوار بين الثقاف ��ات إ
إ�ن�سانية غيرية راغبة في الحوار وعازفة عن ال�صراع.

و�ض� � ��من ه� � ��ذا الدور المهم الذي تقوم به الترجمة في التعري� � ��ف با آلخر ،وباللقاء به ،نجد
رواية «البو�ص� � ��لة» (2015م) للروائي الفرن�س� � ��ي ماتيا�س �إينار (المولود عام 1972م) نموذجاً
يحاول �أن يقدم وي�ش� � ��رح–من وجهة نظر غربية -عالقة الغرب بال�شرق في �أوجهها المختلفة،
الحوارية وال�صدامية على ال�سواء ،وفي طبيعتها الم�شحونة با ألمل وا أللم ،والتوا�صل والقطيعة،
الـعــدد � 692أيار 2021
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والتفاهم وال�صراع .فالرواية مجال رحب للك�شف عن كل هذا ،وعن حيثيات عالئقية توا�صلت
عبر قرون .و�س� � ��اعد في ذلك غزارة المعلومات والمعارف عن ال�ش� � ��رق التي يمتلكها الروائي
ال�سالمي،
�إينار .فهو يعرف العربية والفار�سية وترجم عنهما �إلى الفرن�سية .در�س الفن العربي إ
وانطلق �إلى ال�ش� � ��رق ليقيم في مدنه ويع ِّمق معرفته بح�ض� � ��ارته .تنقل بين دم�شق وحلب وتدمر
ظهر �إينار �إيمانه بفكرة
و�إ�سطنبول وطهران وغيرها ليعاي�ش الحياة فيها
ويتعرفها عن قرب .يُ ِ
َّ
الخرى ت�ساعد في التعرف �إلى آ
الدب �إلى اللغات أ
�أن ترجمة أ
الخر ،وفي التقارب بين ال�شعوب،
الفكار ،وناقل معالم الجمال ،وحام� � ��ل ثقافة آ
مترجم الم�ش� � ��اعر و أ
الخرين التي يعني
فا ألدب
ِ
فالن�سان –كما نقول-
غياب معرفتها ،ب�ص� � ��ورة �أو ب�أخرى ،نمو �ش� � ��عور كراهية �ضد �أ�صحابها ،إ
عدو لما يجهل.

ملخ�ص الرواية
يهاجر النوم تاركاً فرانت�س ريتر ،أ
الكاديمي المو�س� � ��يقي النم�س� � ��اوي الذي يعي�ش في فيينا،
وحيداً مع أ
اللم والرعب والت�ش� � ��تت ،حين يكت�ش� � ��ف �أنه م�ص� � ��اب بمر�ض خطير ،وليواجه حالة
الحباط هذه ال يجد و�سيلة للترويح عن نف�سه �سوى اال�ستعانة بالما�ضي الجميل الذي �أم�ضاه
إ
في ال�شرق العزيز على نف�سه .ي�سترجع �شريط حياته بلم�سات برو�ستية .ي�ستعر�ض معارفه التي
اكت�س� � ��بها من عالقته الوثيقة بال�ش� � ��رق وولعه به –مثلما هو �إينار م�ؤلف العمل -ف�أيامه الرائعة
التي ق�ض� � ��اها في ال�ش� � ��رق ،باحثاً ومنقباً عن �أ�صداء المو�سيقا ال�شرقية في �سيمفونيات القرن
التا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر ومقطوعاته و�ألحانه ،التزال تنع�ش فيه جمالية الحياة .ي�ستح�ضر رحالته �إليه
لعله ين�س� � ��ى �آالمه في ليلة كئيبة قاتمة .يروي فرانت�س حكايات ولقاءات جمعته ب�أ�شخا�ص من
مدمني ال�ش� � ��رق� .أ�ش� � ��خا�ص ق�ض� � ��وا عمرهم مغرمين بجمالياته وباحثين في �أ�سراره التي بقي
معظمها �س� � ��راً غير قابل للك�شف .ويقوم فرانت�س ،كما كانت �شهرزاد ،بوظيفة الراوي المحكوم
عليه برواية الق�ص�ص �إلى ما ال نهاية...
ذكرياته هذه يجمعها خط �س� � ��ردي رئي�سي ،تهيمن عليه عالقة فرانت�س بم�ست�شرقة فرن�سية
�ش� � ��ابة ا�سمها �سارة ،ال تنفك تغزو عقله وقلبه وما�ض� � ��يه ،على الرغم من مرور ال�سنين وغياب
بع�ض� � ��هما عن بع�ض فترات طويلة ،وك�أن عالقتهما م�شابهة لعالقة الغرب بهذا ال�شرق :افتتان
ال يبلغ اللقاء ،وفراق ال ينتهي بقطيعة .تتحول التداعيات الحرة التي ي�ستح�ضرها فرانت�س في
ليلته هذه �إلى مونولوج داخلي موجه �إلى �سارة يتذكر فيها أ
الوقات ال�سعيدة التي ق�ضياها معاً
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في ال�ش� � ��رق وفي �أوروبا ،والم�شاعر العميقة التي يك ُّنها لها .ويرويان حكايات �شخ�صية حدثت
معهما ،و�أخرى عن م�ست�ش� � ��رقين ومتخ�ص�صين ارتبطت �أ�سما�ؤهم بال�شرق وبت�أثيراته في ثقافة
الغرب .ويذ ِّكر هذا الخط ال�سردي الرئي�سي ب�ألف ليلة وليلة الذي تتوازعه �شهرزاد مع �شهريار،
وبالحكايات الجانبية �ض� � ��من الحكاية أ
ال�سا�سية .وكما كانت �شهرزاد منجم حكايات ال ين�ضب،

كان فرانت�س و�س� � ��ارة يرويان ق�ص�ص � � �اً حدثت معهما ال تتوقف عند حد ،وقد ا�س� � ��تثمر الم�ؤلف

الن�سانية الوا�سعة
هذه الق�ص�ص ليخدم فكرة اللقاء بين ال�شرق والغرب على مائدة الح�ضارة إ
وال�ش� � ��املة التي تقوم عل� � ��ى الحوار والتفاهم وقبول آ
الخر ،على الرغم مما فيها من م�ش� � ��اهد
ال�صراع والت�ضارب والرف�ض.

�س� � ��ارة من جانبها ،وهي المقابلة للراوي الذي يبحث عنه� � ��ا ويتابعها في كل مكان دون �أن
ي�ستطيع الو�صول �إلى قلبها ،تعرف لغات كثيرة من ال�شرق ،بل لهجات كثيرة �أي�ضاً .تحيط بعلومه
و�آثاره و�ش� � ��عره و�شعرائه ،وتبحث عن �آثار ال�شرق في كتابات الغربيين الكبار .وهي مقتنعة ب�أن

الثقافة الغربية مدينَة له بكثير من الف�ضل ،لذلك نراها تفت�ش عن فتح الممرات ومد الج�سور

حولتها
رغبة في ر�س� � ��م �ص� � ��ورة عالقة تناغم وتكامل بين الطرفين ،لكن ال�سيا�سة اال�ستعمارية َّ
جراء أ
الطماع واالختالفات .فبدالً من �إر�ساء �سيا�ستي التفاهم والتعاون بين
�إلى حالة �ص� � ��راع ّ
ال�ش� � ��عوب ،لج� أ القوي بينها –تاريخياً وحا�ض� � ��راً� -إلى فر�ض �إرادته و�س� � ��يطرته على أ
ال�ضعف،

الن�سانية قائم على �إ�سهامات تراكمية ال تق�صي
متنكراً بذلك لفكرة �أن مجمل تطور الح�ضارة إ
من ي�شارك في بنائها � أ ّياً كان عرقه �أو دينه �أو زمانه.

تتوزع �أحداث الرواية على �ساعات هذه الليلة الرهيبة .وكل ف�صل فيها يتوقف عند �ساعة

ودقيقة محددة ،مثل ال�س� � ��اعة الحادية ع�شرة والدقيقة العا�ش� � ��رة ليالً ،وال�ساعة الثانية ع�شرة
والدقيقة الخام�سة والخم�سين ليالً ،وهكذا �إلى �أن تبلغ �سهرة فرانت�س ال�ساعة ال�ساد�سة فجراً،
مل.
قبل �أن تختم الرواية بن�شيد � أ ٍ

�أما العنوان «البو�صلة» فله داللة مهمة� ،إذ يتوقف م�ؤ�شرها عن التوجه �إلى ال�سمت الطبيعي
وهو ال�ش� � ��مال ،ليتخذ من ال�شرق وجهة ثابتة ال تتغير .هل هو عطل في البو�صلة �أو �أنه اختيار

مق�ص� � ��ود يهتدي من خالله البطل �إلى مكتبة �أو متحف �أو موقع �أثري �أو قطعة مو�س� � ��يقية �أو
فنية� ...إلخ ،تجتمع كلها في ال�شرق؟ «فما �إن تحاول تحديد وجهتك حتى تعي �أن هذه البو�صلة
وجه فرانت�س البو�صلة
ت�ش� � ��ير �إلى ال�شرق ولي�س �إلى ال�ش� � ��مال»�( ،ص� .)349إنها كذلك ،فكيفما َّ
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يراها تذهب به نحو النور ال�شرقي ،وها هو في هذه أ
الم�سية التي تلخ�ص حياته ،ال يجد �سوى
ال�شرق موئ ً
ال له يقيه انك�شاف الروح وهزيمتها.

�أهمية الرواية
مد ح�ض� � ��ارة الغرب بعوال� � ��م من الخيال
تظه� � ��ر الرواية �ش� � ��وقاً غربياً نحو ال�ش� � ��رق الذي � أ َّ
والبداع ،وب�صور من ليالي ال�سحر في �ألف ليلة وليلة ،وب�إ�ضافات في المو�سيقا يتوقف عندها
إ
معظم مو�س� � ��يقيي الع�صر الحديث .وترافق ذلك مع ع�شق �أوروبي �أظهره الكتاب والفنانون في
م�ؤلفاته� � ��م ال يبد� أ مع فيكتور هيجو و�ش� � ��اتوبريان ورامبو ونيرفال وغيرهم كثير ،لكنه �أي�ض � � �اً
ال ينتهي بما جادت به روح ال�شرق على وجدان بيتهوفن و مينديل�سون و �شتراو�س و كور�ساكوف
و�آخرين من المو�س� � ��يقيين أ
الوروبيين الذين ال يزالون يده�ش� � ��ون بعبقريتهم �أ�سماع العالم حتى
لونت عالم الغرب ،وانعك�س� � ��ت فيه ده�شة و�ألقاً ،وبحث عنها
اليوم� .إنها الروح ال�ش� � ��رقية التي َّ
الم�ست�شرقون طويالً.

الهمية أ
تتمح� � ��ور أ
ال�سا�س� � ��ية لهذه الرواية في تكريمها الدرا�س� � ��ات الغربية المنفتحة على
عالم ال�ش� � ��رق ،وفي ك�ش� � ��فها عن حقائق مو�ض� � ��وعية في هذه العالقة ال�ش� � ��ائكة بين الطرفين،
وفي ا�ستعرا�ض� � ��ها معلومات دقيقة ومهمة ،و�أ�سماء ا�ست�شراقية ،و�أعماالً �أدبية وفنية ومو�سيقية
ت�أثرت بال�ش� � ��رق� .إنها ترحل بنا كب�ساط طائر �إلى موا�ضع مختلفة في بلدان م�شرقية ،وتدعونا
�إل� � ��ى متابعة فلوبير و�ش� � ��اتوبريان ورامبو ولوتريام� � ��ون وبلزاك وم� � ��وزارت وغيرهم من الذين
ي�ستح�ض� � ��رون ال�ش� � ��رق وي�س� � ��تلهمونه في �أعمالهم أ
الدبية والفنية .ومثلما تعك�س الرواية �صورة
التمازج الح�ض� � ��اري والتبادل الثقافي بين ال�ش� � ��رق والغرب ،فهي ال تتجاهل التناق�ض والتنافر
و�سوء الفهم المتبادل بينهما.
كم المعلومات الثقافية والفكرية والتاريخية ونوعيتها
في الواقع ،يقف القارئ مذهوالً �أمام ّ
التي تتحفنا بها الرواية ،حتى �إنها ت�ص� � ��بح معها مرهق ًة للذاكرة .ول�ش� � ��دة ما تجولت في �أماكن
وذكريات بدت وك�أنها قطعة (�أرابي�س� � ��ك) مزخرفة ب�شتى الحكايات التاريخية و أ
الثرية والفنية
والمو�س� � ��يقية ،وا�س� � ��تطاعت �أن تتحول �إلى رحلة ثقافية بمعنى الكلمة .ف � � �ـ فرانت�س يحاول �أن
ير�صد من خالل المو�سيقا ما ز َّود به ال�شر ُق المو�سيقا الغربية ،لكنه ال يتوقف هنا ،بل يم�ضي
في رواية ال�ش� � ��واهد على ات�ساع هذا الت�أثير وعمقه وفرادته ،ناه ً
ال من �سعة اطالعه ومعرفته
المحيطة بثقافة ال�شرق ومعارفه.
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ر�أى كثيرون �أن هذه الرواية تعك�س رغبة حوار م�س� � ��تمر بين ال�ش� � ��رق والغرب بد� أ منذ زمن
قدي� � ��م وازدهر في القرنين الما�ض� � ��يين ،لكنه آ
الن بحاجة �إلى �إع� � ��ادة توجيه ليخفف من حدة
ال�ص� � ��راع ،ويح ِّوله �إلى �ص� � ��يغة حوار .وي�ص� � ��فها ريجي�س دوبريه ،الكاتب والفيل�سوف الفرن�سي
ال�شهير وع�ضو �أكاديمية الـ «غونكور» التي تمنح جائزة الرواية ،بقوله « :إ�نها بمنزلة ج�سر بين
ال�شرق والغرب» .ومعلوم �أن رواية «البو�صلة» فازت بجائزة غونكور أ
الدبية الفرن�سية المرموقة
لدورة عام (2015م) بعد �أيام من �أحداث جريدة �شارلي �إيبدو الدامية تعبيراً عن الت�ضامن مع
الرهاب.
الحوار ورف�ض إ
وغالباً ما يُنظر �إلى هذه الرواية بو�ص� � ��فها م�س� � ��احة مهمة لعر�ض المعلومات عن تاريخ من
العالقات المعرفية والفكرية والثقافية بد�أها ب�ص� � ��ورة وا�ض� � ��حة وعملية نابليون حينما �أح�ضر

مع جنوده ومدافعه فرقاً تبحث في تاريخ م�ص� � ��ر الفرعونية والعربية .هي رواية تتيح للقارئ
فر�ص التعلم واالكت�ش� � ��اف الذي قد ينجم عنه تغيير في الموقف تجاه آ
الخر .وفي هذا ي�شتغل
أ
الدب طامحاً �إلى �إحداث التقارب بين الثقافات ،والتوا�ص� � ��ل بينها لتتكامل ولي�س لتت�ص� � ��ارع.
ولونوا
هبت عليها ثقافة ال�ش� � ��رق ،ف�أفاد عظما�ؤه� � ��ا منهاَّ ،
وه� � ��ذا م� � ��ا حدث في �أوروبا حي� � ��ن َّ
بداعه� � ��م بنفحاتها .آ
للب� � ��داع ،فالتهجين يولّد
الخر� ،س� � ��واء �أكان محلياً �أم �أجنبياً� ،ض� � ��روري إ
�إ َ
الجديد والمختلف عن ال�سائد.

اال�ست�شراق
ربما يعود الف�ضل �إلى نابليون في بلورة فكرة اال�ست�شراق حينما �ألحق بجيو�شه الغازية المتجهة
�إلى م�ص� � ��ر بعثات علمية لتنقِّب وتدر�س وت�س� � ��تخل�ص .و�إذا كان نابليون وع�ساكره فرن�سيين ،ف�إن
أ
الوروبيين جميعاً دخلوا من هذه البوابة ،لتبد� أ مرحلة اال�ست�شراق المعا�صر ب�صفتها واحدة من
ال�ستراتيجيات أ
ال�سا�سية في التوجه نحو هذا ال�شرق البائ�س بقواه ،الناب�ض بالح�س الروحاني،
إ
والعائم على �أ�شكال ال�سحر والجمال وال�شعوذة ،وفق ما ر�آه الم�ست�شرقون أ
الوائل.

للعمال أ
وانعك�س� � ��ت �أفكار اال�ست�ش� � ��راق ترجمة أ
الدبية ال�شرقية المهمة التي غزت �أوروبا.
ويعود �إلى غوته ف�ض� � ��ل ال�س� � ��بق في �إبرازها وا�س� � ��تثمارها حين و�ضع اللم�س� � ��ات أ
الخيرة على
«الديوان الغربي ال�ش� � ��رقي» الذي �س� � ��يطرت عليه روح �ألف ليلة وليلة و�أ�شعار حافظ ال�شيرازي
بترجمة الم�ست�ش� � ��رق النم�ساوي بورغ�شتال .ويكون بذلك متقدماً على فيكتور هيجو في ديوانه
«ال�شرقيات» ،وعلى �شاتوبريان في �أدب الرحالت في كتابه «الطريق من باري�س �إلى القد�س».
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�صور حوار
تن�شد الرواية عموماً �إظهار �أن الترجمة والحوار بين الثقافات ي�صون العالم من المخاطر
الم�ؤلم� � ��ة التي تتهدده ،والتي ق� � ��د تودي به �إلى النهاية المفجعة والهالك .ويبذل الم�ؤلف �إينار
جهوداً وا�ض� � ��حة ،م�س� � ��تعيناً بالوقائع والحقائق وب�ش� � ��يء من الخيال ،لتو�ضيح فكرته .وي�ؤكدها
ال�سماء و أ
بح�ش� � ��د هائل من أ
العمال والم�ؤلفات التي تثبت ت�أثير ال�شرق في الغرب .ويمكننا �أن
نراها مر�سومة في �أ�شكال متنوعة ،منها:

روابط ح�ضارية
ي�ش� � ��ار بداية �إلى �أن عنوان �أطروحة �س� � ��ارة للدكتوراه هو «النظرة �إلى آ
الخر بين ال�ش� � ��رق
والغ� � ��رب» الت� � ��ي كتبتها بعد تعلمها العربية ،و�أ�س� � ��فارها الكثيرة �إلى بلدان ال�ش� � ��رق بغية �إثبات

الرواب� � ��ط الثقافية الفعلية بين الطرفين من خالل أ
الدب والفكر والثقافة والمو�س� � ��يقا .وترى
الرواية �أن هذه العالقة ازدهرت في القرن التا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر ،وت�ش� � ��ابكت في القرن الع�ش� � ��رين،
وعبرت بطرائق مختلفة عن حوار ح�ض� � ��اري �أفاد فيه الغرب من ح�ض� � ��ارة ال�شرق الموغلة في
َّ

الن�سانية.
القدم .فال�ش� � ��عوب والمجتمعات المختلفة ت�سهم بمقدار ما في �صناعة الح�ضارة إ
وال يع� � ��ود قيامها �إلى �ش� � ��عب واحد �أو عرق ممي� � ��ز �أو ثقافة �أحادية� ،إنها نت� � ��اج حوارية �أزمان
والنتاج المعرفي والثقافي فيها.
ال�سهام إ
و�شعوب ومثاقفة بينها ،ب�صرف النظر عن درجات إ

مالمح ثقافية
تعك�س الندوات التي ي�ش� � ��ارك فيها كل من فرانت�س و�سارة والمحا�ضرات التي ا�ستمعا �إليها
�أو �شاركا فيها فكرة ت�شجيع حوار ثقافي مع ال�شرق ي�ؤكد الروابط الوثيقة بين الطرفين .ومنها
على �س� � ��بيل المثال تلك المعنونة بـ «ال�ش� � ��رق و�أدبه ومعارفه» التي ا�ست�ضافها ق�صر (هاينفلد)
ل�ص� � ��احبه الم�ست�شرق النم�س� � ��اوي أ
الهم جوزيف فون هامر-بورغ�ش� � ��تال .على مدخل ق�صره،

نق�ش بالعربية يبارك قدوم الزوار ويحمي �س� � ��كانه من ال�ش� � ��ر والح�سد .وهذا تعبير عن
هناك ٌ
التوا�صل الروحي مع معتقدات ال�شرق وتخيالته حول الت�أثيرات الخفية ،وكيفية �إبعاد �شرورها

الن�س� � ��ان بتعويذات تو�ضع في مكان بارز .وكان بورغ�شتال يفخر بهذا التداخل الح�ضاري
عن إ
مع ال�شرق ،ومع غيره من ثقافات �أخرى دينية وعرقية مختلفة ،ففي هذا أ
المر تعبير ح�ضاري

رفيع الم�ستوى.
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�أ�صداء ال�شرق
�اب وفنانون عن معرفت� � ��ه .فمنهم من زاره ،و�آخر �س� � ��مع عنه من
حب � � �اً بال�ش� � ��رق ،بحث كت� � � ٌ
زواره ،وثالث عرفه في كتابات المبدعين أ
يتبدى ال�ش� � ��رق في �آثارهم ب�أوجه
الوروبيين .لذلك َّ
ثالثة ،أ
الول يعك�س �ص� � ��ورتَه �أولئك الم�ست�ش� � ��رقون الذي ارتحلوا �إلى ال�شرق بحثاً عن اكت�شافه
ومعرفة خباياه لر�سم �صورته من �أر�ض الواقع؛ �أما الثاني فقد ظهر في كتابات �أعاظم الكتاب
والم�ؤلفين أ
الوروبيين الذين �أبرزوا ال�شرق في �أعمالهم وم�ؤلفاتهم ،وهنا يظهر ال�شرق مر�سوماً
في �أعمالهم دون �أن يكونوا قد و�ص� � ��لوا �إليه� ،أو حتى عرفوا لغة من لغاته ،مثل غوته وفيكتور
هيجو وبلزاك وغيرهم ،الذين قر�ؤوه في ترجمات الم�ست�شرقين ؛ �أما الثالث فهو الذي ا�ستلهم
ال�ش� � ��رق من �أعمال أ
الدباء والكتاب الغربيين و�أنتج منها ن�صو�ص � � �اً ومو�سيقا فـ«ثمة حتى �شرق
م���ن درج���ة ثالثة� ،شرق برليوز وفاغنر الذي يتغذى من �أعمال هي نف�سها ال ت�ستند إ�لى تجربة
مبا�شرة .ال�شرق من الدرجة الثالثة»�( ،ص.)91

ت أ�ثير المو�سيقا
في مجال المو�س� � ��يقا ،ال يمكن تجاهل ا�سم الفرن�سي فيلي�س� � ��يان دافيد� ،صاحب �سيمفونية
«ال�صحراء» التي ا�ستلهمها من ذكريات رحالته �إلى ال�شرق ،وهو �أول م�ست�شرق مو�سيقي �أوروبي
مهم يُعنى بمو�سيقا ال�شرق ،وكذلك «�أول من نقل عبر المو�سيقا هذه الب�ساطة المروعة لل�صحراء»،
(�� � ��ص .)254كان واحداً من �أولئ� � ��ك الذين «كر�سوا �أنف�سه���م بالكامل للروابط الت���ي تجمع بين
ال�شرق والغرب ،ولم يكترثوا بتات ًا لمعارك وزارات الحرب والم�ستعمرات»�( ،ص.)160

تغير وجه المو�سيقا الغربية بعد دخول الت�أثيرات ال�شرقية عليها ،وحدثت ثورة حقيقية فيها
َّ
بدلت معالمها في القرنين التا�سع ع�شر والع�شرين �« :أ َبن ُْت �أن الثورة التي حدثت في المو�سيقا
َّ
يكتف
خ�ل�ال القرني���ن التا�سع ع�شر والع�شرين تدين بكل �شيء إ�لى ال�شرق»�( ،ص )161الذي لم
ِ
بالح�ض� � ��ور القوي والفاعل ،و�إنما و�سم تلك المو�سيقا بخ�صائ�صه ،و�أدخل �إيقاع « آ
الخر» �إليها.
�ضم «من بين �آخرين،
ولم يقت�صر ذلك على بع�ض المو�سيقيين بل ا�ستقطب ال�شر ُق تياراً وا�سعاً ّ
موتزارت وبيتهوفن و �ش� � ��وبرت وفرانت�س لی�ست وبرليوز وبیزیه وریم�سكي كور�ساكوف وديبو�سي
مئات من الم�ؤلفين من كل �أنحاء �أوروبا .لقد
وبارتوك وهندمیث و�ش� � ��ونبرغ و �شیمانوف�س� � ��كيٍ ،
هب� � ��ت رياح (الغيرية) على كل �أوروبا ،ف�أخذ ه�ؤالء العظماء ي�س� � ��تخدمون ما ي�أتيهم من آ
الخر،
لتغيير الذات ،لتهجينها ،فالعبقرية ت�ص� � ��بو �إلى الهجنة� ،إلى ا�ستخدام �أ�ساليب آ
الخر لزعزعة
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ا�ستبداد التناغم و�أنا�شيد الكنائ�س»�( ،ص .)161وكان بيتهوفن يوقن تماماً «�أنه علينا �أن نقِّرب
من خالل المو�س� � ��یقا ،بین الطرفين ،بين ال�شرق والغرب ،كي نبعد نهاية العالم التي تدنو �أكثر
ف�أكثر»�( ،ص.)130

في ا ألدب والفن
الدب والفن لدى أ
كان ال�ش� � ��رق ملهماً لثورة في أ
الوروبيين – كما كان في المو�س� � ��يقا وفي
غيرها -فمنذ �أن نقل غوته في ديوانه الغربي ال�ش� � ��رقي وفي �أعماله أ
الخرى �صوراً من ال�شرق
العمال أ
بد�أت وجه ٌة جديدة تفر�ض نف�س� � ��ها على أ
الدبية والفنية الغربية .نذكر هنا مث ً
ال لقاء
بلزاك مع ال�شرق من خالل الم�ست�شرق النم�ساوي بورغ�شتال الذي ز ّوده بترجمة بالعربية لن�ص
ز ّين به روايته «الجلد الم�سحور» ،فكان بلزاك بذلك �أول روائي فرن�سي يدرج في �إحدى رواياته
ن�ص � � �اً بالعربية .وما كان منه �إال �أن �أهدى لـ بورغ�ش� � ��تال روايته «حج� � ��رة التحف» اعترافاً منه
بف�ضله عليه ،و�شكره له على ما ز ّوده به من معلومات عن ال�شرق.

في فن العمارة
الثرية في رحلة �إلى المدن أ
الوابد أ
في فن العمارة ،رحلت ال�ص� � ��حراء و أ
الوروبية العريقة
لتدخل في ت�ص� � ��اميم بنائها وت�ض� � ��في لم�س� � ��اتها الجمالية عليها� .ألي�س ال�شرق مرادفاً للجمال
في منظورهم �آنذاك؟ لقد ذُهل بريطانيو القرن الثامن ع�ش� � ��ر حينما تعرفوا �إلى م�ش� � ��هد لقاء
تدمر بال�ص� � ��حراء ،فر�سموه ونقلوه �إلى بالدهم ،ليُو َّزع �ص� � ��وراً في �أنحاء �أوروبا ،ولتتحول هذه
الر�س� � ��ومات �إلى نماذج لـ «الكثير من الواجه���ات أ
والعمدة النيوكال�سيكي���ة المنت�شرة وقتذاك
الوروبية :عوا�صمنا تدين بالكثير إ�ل���ى تيجان أ
ف���ي العمارة أ
العمدة التدمرية ،وثمة �شيء من
�صحراء �سورية يعي�ش متواري ًا في لندن ،في باري�س �أو في فيينا»�( ،ص.)170-169

�ألف ليلة وليلة
ت�أثير �ألف ليلة وليلة في أ
الدب الغربي منذ ترجمتها على يد الم�ست�ش� � ��رق الفرن�سي غاالن
(الن�سخة الفرن�سية عام (1704م) ،والبريطانية عام (1706م) قائم واليزال .لكن �إعادة اكت�شافها
ثانية ح�ص� � ��لت بعد ترجمة ماردرو�س (1899م) [من �أ�ص� � ��ل �أرميني/قوقازي ،ولد في القاهرة
(1949-1868م) ،ومات في باري�س] التي كانت دقيقة و�أمينة ،على عك�س الترجمات ال�س� � ��ابقة
الت� � ��ي حذفت كثيراً من أ
المور الجن�س� � ��ية التي تحفل بها الرواية� .أثارت هذه الترجمة �ش� � ��هوةَ
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المغامرة والجن�س واللذة والحكايات الخيالية في �أذهان الغربيين بنقلها ما ورد في الحكايات
من مغامرات غرامية وخيالية وعنيف� � ��ة ،فحاول الكتاب محاكاتها والبناء على نموذجها« ،كما
ف���ي حكاي���ة الليلة الثانية بعد أ
الل���ف ،لجوزيف روث �أو �شهرزاد لهوفمان�ست���ال� ،أعيد ا�ستخدام
عنا�صر من �ألف ليلة وليلة لخلق جو من التوتر ال�شهواني في بيئة �أوروبية؛ ففي رواية جوزيف
روث ،إ�ن رغب���ة ال�ش���اه ف���ي م�ضاجع���ة الكونتي�س���ة هي نقطة انط�ل�اق حبكة ذات طاب���ع نم�ساوي
بالكامل»�( ،ص.)249

عرفت �ألف ليل� � ��ة وليلة نقلة مميزة باختالطها وتمازجها الثقافي من خالل الت�ض� � ��مينات
محملة بم�ؤثرات جديدة.
وال�ض� � ��افات التي قام بها الكتاب الغربيون .نتج عنها ظهور �شهرزاد
إ
َّ
ق�ص�ص فيلهلم هوف الخرافية �أ�شكاالً من ب�ساط الريح مغايرة لما هو معروف في
فقد �صنعت
ُ
�ألف ليلة وليلة ،وكذلك أ
المر في باليه «�شهرزاد» التي يدمغها الطابع الرو�سي �أكثر من �صلتها
بالم�ؤلفين المو�سيقيين ال�شرقيين« .ها نحن مرة �أخرى �أمام بنيان م�شترك ،فعل معقد للزمن
ال�سالم»�( ،ص .)255هكذا في
حيث يتداخل خيال بخيال �آخر ،إ�بداع ب إ�بداع �آخر� ،أوروبا بدار إ
التداخل والتمازج الثقافي ينتج أ
الف�ضل ،فالعمل الفني كلما زادت خبراته المكت�سبة كان �أجود
و�أكثر �إبداعاً وت�ألقاً.
ويالح� � ��ظ �إينار في الرواية �أن أ
التراك والفر�س ال يترجم� � ��ون �ألف ليلة وليلة عن العربية،
بل غالباً ما يفعلون عن اللغات أ
الوروبية ،وك�أنه ي�شير �إلى الغنى الذي يكت�سبه هذا العمل بعد

رحيله �إلى ثقافات �أخرى واكت�س� � ��ابه فيها خ�صائ�ص بيئة جديدة ت�ضيف �إلى العمل جديداً
ال�صلية :أ
ال تعرفه في بيئتها أ
«التراك والفر�س يعرفون كتاب �ألف ليلة وليلة بترجمت َْي �أنطوان
يعملون خيالهم على
غاالن وريت�شارد برتون ،وال يترجمونه من العربية إ�ال فيما ندر؛ هم �أي�ض ًا ِ
م���ا ق���د �سبق وترجمه غيره���م :إ�ن �شهرزاد التي عادت إ�لى إ�يران في الق���رن الع�شرين قد �سافرت
كثي���راً ،ف�صارت محملة بفرن�سا لوي�س الرابع ع�شر ،ب إ�نكلترا الفكتورية ،برو�سيا الي�سارية؛ حتى
وجهه���ا هو خليط م���ن المنمنمات ال�صفوية و�أزي���اء بول بواريه و�أنيق���ات الر�سام جورج لوباب
ون�ساء إ�يران اليوم»�( ،ص .)255لذلك ال يمكننا �إغفال الم�ؤثرات الجديدة التي حملتها الليالي
الن�س� � ��انية نتاج مثاقفة بين ال�ش� � ��عوب تاريخياً ،ولي�س� � ��ت
في �أثناء رحالتها المتنوعة .فالثقافة إ
حكراً على �ش� � ��عب دون غيره .ي�ؤكد �إينار هذه المقولة على ل�س� � ��ان �س� � ��ارة بقوله« :و�سوف ت�شرح
(�س���ارة) كي���ف �أن ه���ذه أ
نعده
الغرا�ض هي نتاج جه���ود م�شتركة ومتراكمة ،وكي���ف �أن كثير ًا مما ّ
«�شرقي��� ًا»� ،صرف��� ًا ،إ�نم���ا هو في الواقع ا�ستع���ادة لعن�صر «غربي» يمثل هو نف�س���ه ،تعدي ًال لعن�صر
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�شرق���ي �آخ���ر و�ساب���ق ،وهلم ج ّراً؛ و�سوف ت�صل إ�لى خال�صة �أن ال�ش���رق والغرب ال يكونان �أبد ًا ك ًال
على حدة� ،أنهما متمازجان على الدوام ،كل منهما حا�ضر في آ
الخر»�( ،ص.)255

باخت�صار ،يدلنا �إينار فيما �سبق من �أفكار على �أن ال�شرق والغرب،على الرغم من تعار�ضهما
أ
الن�سانية ،ويجنب
الولي ،ي�ستطيعان التالقي والتثاقف والتبادل في �إطار حوار ح�ضاري يغني إ
�ش� � ��عوبها ال�صدام وال�ص� � ��راع .ووحده حب االنفتاح على آ
الخر يحقق هذا اللقاء ،كما تراه هذه
والغرب متداخالن ثقافياً.
الرواية التي تحتفي في �أوجه معينة ب�أطروحة �أن ال�شر َق
َ

�أ�شكال �صراع
بعد �أن بانت �أمامنا ال�صورة أ
الولية لالنحياز �إلى الحوار بين ال�شرق والغرب ،الذي �أ�سهمت
نقي�ضة� ،ساعدت الترجمة نف�سها في تر�سيخها،
وجه
ٍ
الترجمة في �إر�س� � ��ائه ،يمكننا ا�ستدراك � أ ٍ
ال تتوافق مع هذه ال�ص� � ��ورة المثالية للحوار ،بل تعبر عن الفكرة المعاك�سة تماماً .والق�صد �أن
الترجمة نف�س� � ��ها �أ�سهمت في تحريك نوعين متناق�ضين من اال�ستجابات :الحوار حين االنفتاح
على آ
الخر ،وال�ص� � ��راع حين االنطالق من خلفيات ا�س� � ��تعمارية ،ومن نظرات ا�ستعالئية تجعل
القارئ ي�ش� � ��كك في م�صداقية دعوة الحوار التي ر�ص� � ��دنا تمظهراتها فيما �سبق من الدرا�سة.
ويبدو �أن نزعة ال�س� � ��يطرة وال�ص� � ��دام تهيمن على الخلفية الفكرية ،ولو كان� � ��ت النوايا المعلنة
غير ذلك ،انطالقاً من ت�أكيد المركزية الغربية وهام�ش� � ��ية آ
الخرين ،لذلك نجد الرواية تجانب
المو�ض� � ��وعية والواقعية حين يتطلَّب أ
المر �إبداء ر�أي بما يجري على �أر�ض ال�ش� � ��رق .فالنظرة
حي ٌة �إلى آ
الن.
اال�ستعمارية َّ

ما بعد اال�ستعمار :الو�صاية الدائمة
يبدو �أن النزعة اال�س� � ��تعمارية ال ت�س� � ��تطيع مغادرة خلفيات الذهنية أ
الوروبية ألنها را�سخة
ظهار عك�س ذلك ،و ألنها حا�ض� � ��رة في الوعي ال�سيا�سي أ
الوروبي،
ومتجذِّرة فيها ،ولو حاولت �إ َ
نراها تتج�س� � ��د �إح�سا�ساً بالتفوق على آ
الخر ،ي�ستوجب الو�ص� � ��اية عليه والنظر �إليه با�ستعالء.
وهذه الذهنية المتعالية هي التي تحكم ال�سيا�س� � ��ات الغربية تجاه ال�ش� � ��رق ،وال�س� � ��يما العرب،
الحكام الت�ص� � ��نيفية التع�س� � ��فية على آ
وتترجم ب�إ�ص� � ��دار أ
الخرين وفق ما تقت�ض� � ��يه م�صالحها
َ
أ
أ
النانية .وفي هذا الباب تعر�ض الرواية �فكاراً مغلوطة وم�ش� � � َّ�وهة عن الوطن ال�س� � ��وري ،وعن
الحرب التي �أ�ش� � ��علها الغرب فيه .فتقدم �آراء وتقييمات ال تنف�ص� � ��ل عن ال�سيا�س� � ��ات العدائية
التي تتبناها حكومات الغرب وو�س� � ��ائل �إعالمه تجاه بلد يري� � ��د االحتفاظ بهويته والدفاع عن
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ح�ض� � ��ارته .ف�س� � ��ورية آ
المنة الم�س� � ��تقرة لها -كغيرها من بلدان العالم الثالث -م�شكالتها التي
تحاول تجاوزها ،وتبحث في الوقت نف�س� � ��ه عن نهو�ض اقت�ص� � ��ادي واجتماعي وفكري تحرري،
للرهاب والقتل
�ساعد بدافع التعاون إ
الن�ساني والح�ضاري ،تجد نف�سها م�سرحاً إ
وبدالً من �أن تُ َ
الن�س� � ��ان ال�سوري ثمنها طوال عقود
والتدمير الممنهج لي�س للبنى التحتية فح�س� � ��ب ،التي دفع إ
للن�سان نف�سه وللتركيبة االجتماعية التحررية والمتما�سكة التي جمعت
من الزمن ،و�إنما �أي�ضاً إ
�أطياف ال�شعب ال�سوري منذ القدم.

ت�س ُمنا به هو �صناعة غربية بامتياز ،ج َّندته لتخريب
الرهاب الذي ِ
تعترف الرواية ب�أن إ
مجتمع� � ��ات تحاول بن� � ��اء ذاتها ،لكن الرواية ال تتجر� أ على تقدي� � ��م الحقائق الموجودة على
أ
العالمي الغربي الم�ش� � � ِّ�وه للحقائق .ولوال هذا الت�ش� � ��ويه
الر�� � ��ض ،وتلتزم نب� � ��رة الخطاب إ

المتعمد لكانت الرواية ،وو�س� � ��ائل �إعالم الغرب قبلها ،قد �أ�ش� � ��ارت �إلى دور ال�س� � ��وريين في
َّ
الرهابية والظالمية العالمية التي �ص � � � َّنعها الغ� � ��رب ودربها ومولها
مواجه� � ��ة هذه الق� � ��وى إ
و�أطلقها .وهذا ما نعرفه ومت�أكدون منه ،وهذا ما تن�ص عليه الرواية �ص� � ��راحة �أي�ضاً حين
تق� � ��ول �إنه « :إ��سالم متط���رف ،عنيف وحدي���ث العهد� ،أب�صر الن���ور في �أوروبا وف���ي الواليات
المتح���دة ،قنابل غربي���ة ( )...م�ساكين ال�سوريون .م�صيرهم ال يثير اهتمام و�سائل إ�عالمنا
إ�ال قلي ً
ال جد ًا في الواقع»�( ،ص.)308
بع� � ��د هذا التزييف المتعمد لكثير من حقائق الحرب على �س� � ��ورية ال� � ��ذي قدمته الرواية،
ن�س� � ��تطيع متابعة الك�شف عن �أ�ش� � ��كال من مظاهر التفكير اال�ستعماري واال�ستغاللي لل�سيا�سات
الغربية تجاه ال�شرق .فمن مظاهر العقلية اال�ستعمارية ،و�أ�شكال اال�ستغالل الناجمة عنها التي
الفكار آ
ترد في الرواية نذكر أ
التية:

�سرقة التاريخ
ال�شك في �أن بين الم�ست�شرقين من امتهن اال�ست�شراق بدافع االفتتان الرومان�سي بالك�شوفات
أ
الثرية والتاريخ القديم ،غير �أن كثيراً منهم ارتبط ب�ص� � ��ورة �أو ب�أخرى ب�سيا�س� � ��ات حكومة بلده
�أو ب�أجهزتها المتخ�ص�ص� � ��ة باال�ستخبارات ،مما دفع �إلى ظهور �ص� � ��ورة الم�ست�شرقين بو�صفهم
جوا�س� � ��ي�س لبلدانه� � ��م يجوبون بالد ال�ش� � ��رق بحثاً عن تاريخها ل�س� � ��رقته ،والحق � � �اً عن ثرواتها
وخيراتها لنهبها .ونجد ذلك وا�ض� � ��حاً تماماً في ال�س� � ��طو على �آثار ال�شرق الذي لم يعرف كيف
الن�س� � ��اني العالمي .ويحق لنا �أن نت�ساءل:
يحافظ على تاريخه العريق ذي الطابع الح�ض� � ��اري إ
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تغ�ص المتاحف أ
الوروبية با آلثار ال�ش� � ��رقية وبالمخطوطات العربية ،وتحرم منها متاحفنا
كيف ُّ
ومكتباتنا؟ في الرواية يطرح الم�ست�ش� � ��رق أ
اللماني بيلغر هذه الق�ض� � ��ية حين ي�شرح« :كيف لنا
الي���وم �أن ن َ
ُطمئ���ن ال�سوريين حول ن�شاطاتنا  -راح بيلغر ي�ص���رخ  -إ�ن كان �أ�شهر �أ�سالفنا قد � أ ّدوا
�أدوار ًا �سيا�سية ،ب�شكل �سري �أو علني ،في ال�شرق أ
الو�سط؟ كانت هذه الحقيقة ت�صيبه بالقنوط،
حقيقية �أن جميع علماء آ
الثار المرموقين قد لطخوا �أيديهم ،في وقت ما ،في � ؤ
ُ
ش�ون �سيا�سية
من الم�ستوى الرفيع»�( ،ص.)199-198

ال�س� � ��و� أ في المو�ض� � ��وع� ،أن خبراء آ
الثار أ
و أ
الوروبيين يقومون بعملهم هذا م�ستعينين بعمال
�سوريين يعملون تحت �إ�شرافهم .فهل يعلم ه�ؤالء العمال المهرة �أنهم ي�شْ َقون تحت حرارة ال�شم�س
الر�ض ثروات بالدهم لي�سرقها أ
الحارقة �أو في البرد القار�س لي�ستخرجوا من باطن أ
الجنبي؟
تت�ساءل �سارة هذا ال�س � � ��ؤال -« :لدي ف�ضول لمعرفة ما تمثله هذه الحفريات له ؤ�الء العمال.
ه���ل ي�شع���رون ب�أننا ن�سلبهم تاريخهم ،ب�أن الرج���ل أ
الوروبي ي�سرق منهم ،مرة �أخرى� ،شيئ ًا ما؟»،
(�ص .)71وال تتردد الرواية في ت�أكيد أ
المر ،ف�أوروبا ا�س� � ��تولت على التاريخ القديم لل�س� � ��وريين
والعراقيين والم�ص� � ��ريين وغيرهم ،ب�س� � ��بب احتكارها لوقت طويل علم آ
الثار ب�ص� � ��ورة خا�صة،
والعلوم أ
الخرى ب�ص� � ��ورة عامة .وتمكَّنت� ،إبان ا�س� � ��تعمارها لهم ،من نهب ما�ض� � ��يهم الذي يراه
ال�سالميون المعتوهون،
ق�سم منهم غريباً عنه وخا�صاً با ألجانب« :ي�ستطيع ه ؤ�الء المدمرون إ
ا�ستخدام الحفارات ب�سهولة �أكبر في المدن القديمة أ
الثرية ،طالما �أنهم يجمعون ،إ�لى جانب
الح�سا�س المنت�شر إ�لى حد ما ،ب�أن هذا التراث انبعاث غام�ض وذو
جهله���م وغبائه���م المطلق ،إ
�أث���ر رجع���ي ،ع���ن الق���وى أ
الجنبية»�� � ��( ،ص .)72وك�أنه �إرث ال عالقة لنا ب� � ��ه ،ألنه خارج الحيز
الزمني الذي ال يعترفون ب�س� � ��واه .لذلك دمرت هذه العقلي� � ��ة آ
الثار التاريخية و أ
الوابد المهمة
والمدن الكاملة.

�شخ�صيات ن�سائية إ��شكالية

قد تكون ال�شخ�صيات الن�سائية التي تعر�ضها الرواية مثيرة لالهتمام وال�شكوك ،ألنها تك ِّون
حالة غريبة حين تقرر –في ذاك الزمن البعيد -ترك بالدها لال�س� � ��تقرار في �ص� � ��حراء بالد
ال�ش� � ��ام المجهولة بالن�سبة �إليها .فالليدي ه�ستر �ستانهوب (1839-1776م) مث ً
ال بدت دوافعها
للقدوم �إلى ال�ص� � ��حراء غام�ضة كما ال�ص� � ��حراء نف�سها ،لذلك ي�شك بال�س� � ��بب الحقيقي الذي
دفعها �إلى القدوم �إلى ال�ش� � ��رق والعي�ش في �صحرائه .فهي بريطانية �أر�ستقراطية ثرية قريبة،
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لل�شارة �إلى العالقة الوثيقة التي ربطتها
لرجل �سيا�سي المع في ع�صره .و�سن�ستغل ذكرها هنا إ
بال�ش� � ��اعر الفرن�سي المارتين .فخالل لقائه بها تخبره ب�أن «ال�شرق هو موطنه الحقيقي� ،أر�ض
�أجداده» ،وذلك ا�س� � ��تناداً �إلى �شكل قدميه «انظر ،قالت له ،إ�ن الجزء أ
العلى من القدم مرتفع
وال�صابع ،حين تالم�س قدمك أ
جداً ،ثمة بين الكعب أ
الر�ض ،مت�سع من المكان كي تمر المياه
من دون �أن تبللك ،هذه قدم رجل عربي ،قدم �شرقية؛ �أنت ابن هذه المناخات»�( ،ص .)182ف�أي
خبرة و�أي معرفة بال�ش� � ��رق تملكها هذه ال�س� � ��يدة لتقدم هذه أ
الجابة لي�س� � ��ت جاهزة.
الحكام؟ إ
لكنها �إ�شارة تثير االنتباه.

�أما مارغا داندوران (1948-1893م) المولودة في بايون في فرن�س� � ��ا ،فقد و�صلت القاهرة
وانتقلت �إلى دم�ش� � ��ق ،ثم ا�ستقرت في تدمر مع زوجها ،و�أدارت فندقها هناك ،و�أ�صبحت ملكة
متوجة لتدمر .ق�ص� � ��تها طويلة ،وف�صولها مثيرة ،تنت�شر فيها حوادث قتل واغتيال ،وتخرج
غير َّ
من مطبات �ص� � ��عبة وغريبة ،لينتهي بها المطاف مغتالة على مركبها ال�شراعي ،في حين كانت
منخرطة في عملية تهريب للذهب في طنجة .قررت �أن ت�ص� � ��بح �أول امر�أة �أوروبية تذهب �إلى
مكة للحج .ولتنفيذ ذلك كان عليها �أن تعلن �إ�س� �ل��امها وتتزوج رج ً
ال م�س� � ��لماً ،وهذا ما ح�صل،
�إذ �ص� � ��ار ا�س� � ��مها زينب (في �إلماحة �إلى زنوبيا) ،كما اقترنت ب�س� � ��ليمان ،وهو بدوي ع�س� � ��كري
حجازي أ
ال�صل ،و�سافرت برفقته .وبعد �صعوبات جمة ت�صل �إلى جدة لتُعزل فيها ،ولم تتمكن
من الو�ص� � ��ول �إلى مكة .مات �سليمان م�سموماً ،واتهمت بقتله .انت�شر خبر �إعدامها �شنقاً بتهمة
الزن� � ��ا والقتل ،لكنها ظهرت ثانية ،وعا�ش� � ��ت بعدها ع�ش� � ��رين عاماً �إل� � ��ى �أن اغتيلت .قد ينظر
�إلى المغامرات العنفية التي مار�س� � ��تها مارغا بو�ص� � ��فها تج�سيداً للعنف اال�ستعماري الذي �ساد
في عالقة الغرب مع ال�ش� � ��رق .ماتت مارغا ،وبقيت مغامراتها ،لكن �أ�س� � ��رارها و�أ�س� � ��باب موت
�ضحاياها ،وما ن َّفذته من �أوامر واغتياالت بقي كله خافياً �إلى آ
الن.

والج� � ��رام ،ف�إن نظيرتها
و�إذا كان� � ��ت مغامرات مارغا م�ش� � ��حونة بطاب� � ��ع العنف والغمو�ض إ
جي� � ��ن ديغبي (1881-1807م) اخت�ص� � ��ت بمغامرات عاطفية �أدت �إلى طالقها وهي في �س� � ��ن
الع�شرين ،و�إلى نفيها من �إنكلترا ب�سبب فجورها .امر�أة فاتنة ورهيبة ،ا�ستطاعت تحطيم قلوب
رج� � ��ال مهمين في �أوروبا بجمالها الخارق .جالت بين مدن �أوروبية ،متنقلة بين رجال مختلفي
الجن�س� � ��ية« :ع�شيقة نبي���ل نم�ساوي ،زوج���ة �أحد بارونات بافاري���ا ،خليلة المل���ك لودفيغ أ
الول
الباف���اري ،زوج���ة نبي���ل يوناني من جزيرة كورف���و يدعى  -يا له من ا�سم �سح���ري – �سبيريدون
تبوتوك���ي ،اختطفه���ا منه (لكن لي�س رغم ًا عنها) قر�صان �ألباني ،لقد انتهى المطاف بالليدي
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جي���ن إ�يلينب���ورو ،المول���ودة بالكنية العائلية ديغب���ي ،إ�لى العثور على اال�ستق���رار العاطفي في
ال�صح���راء ،بي���ن دم�ش���ق وتدمر ،في �أح�ض���ان ال�شيخ مج���ول الم�صرب ،قائد قبيل���ة عنزة الذي
ي�صغره���ا بع�شري���ن عام ًا وال���ذي تز ّوجته بعد تجاوزه���ا �سن الخم�سي���ن»�( ،ص .)119قال عنها
بلزاك« :يا لها من امر�أة ا�س� � ��تثنائية» بعد �أن التقاها في باري�س مع بداية رحلتها نحو ال�ش� � ��رق.
والتقاها ثانية في فيينا حيث �أم�ضى فيها عدة �أيام .هناك ت�سا�ؤل عما �إذا كان بلزاك قد وقع
فع ً
ال في �ش� � ��راك هذه المر�أة ال�س� � ��احرة ،المغامرة المتمردة ذات العينين الزرقاوين التي ر�سم
م�صيرها بنبوءة عراف؟ هذا ممكن ،فالمعلوم «�أنه ا�ستلهم منها جزئي ًا �شخ�صية الليدي �أرابيل
دادلي في روايته «الزنبقة في الوادي» ،تلك العا�شقة ال�شهوانية ومحطمة القلوب»�( ،ص.)120
فهل ي�ست�شف من ق�صتها ومما دار حولها من تهم التج�س�س ما يثير الريبة؟
�إنها �شخ�ص� � ��يات مريبة تثير الت�سا�ؤل عن ال�سيا�سات التي دفعت بها �إلى مجاهل ال�صحراء،
�سية.
تج�س َّ
وتنبئ بق�ضايا ُّ

ق�ضية التج ّ�س�س

ال �أو �إ َّن غرائب أ
هل كانت ه�ؤالء الن�س� � ��وة جا�سو�س� � ��ات فع ً
القدار رمتهن في �أح�ضان رجال
من �صحراء ال�شرق ،رقَّت قلوبهم والنت �أج�سادهم الحجرية �أمام فتنة أ
النثى الغربية وجمالها
و�إغرائه� � ��ا؟ ثم هل امتهن الم�ست�ش� � ��رقون والرحالة عل� � ��ى العموم الجا�سو�س� � ��ية� ،أو �ألزموا بها
بطريقة �أو ب�أخرى؟ قد يكون ،غير �أن الرواية ال تعطينا �إجابات وا�ض� � ��حة .والتاريخ يخفي عنا
حقائقه ،ولو �أنه يبين قليالً .وهنا تُطرح �أ�سئلة ب�سيطة ال تخلو من �سذاجة من مثل :على ماذا
التعرف �إلى ال�شرق
يتج�س�س� � ��ون؟ و�إلى ماذا يطمحون؟ وهل انح�صرت �أعمالهم في رغبتهم في
ّ
ونب�ش ما�ض� � ��يه لدرا�س� � ��ته ومن ثم �إحكام ال�سيطرة عليه ،وربما �سرقة هذا التاريخ الغابر ليكون
في حفظ متاحفهم و�صيانة تقنياتهم؟ يح ِّور �إينار الق�ضية بلطف حين يرى �أنها ق�ضية تج�س�س
علمية �آمنة .ف�ش� � ��اتوبريان في �أدب الرحالت كان «يتج�س�س لم�صلحة الفن؛ هو طبع ًا لم يعد
ذلك الم�ستك�شف الذي يتج�س�س لم�صلحة العلم �أو الجي�ش� :صار يتج�س�س خ�صو�ص ًا لم�صلحة
الداب .للف���ن جوا�سي�س���ه ،تمام ًا مثلما لعلوم التاريخ �أو الطبيع���ة جوا�سي�سها .علم آ
آ
الثار �شكل
م���ن �أ�ش���كال التج�س�س ،كما ال�شعر وعلم النبات �أي�ض��� ًا .إ�ن علماء مو�سيقا ال�شعوب هم جوا�سي�س
المو�سيقا ،والجوا�سي�س رحالة ،والرحالة جوا�سي�س»�( ،ص .)251وعلينا �أن نفهم ما يتبادر �إلى
ذهننا من هذا الكالم� ،إال �إذا امتلكنا المعلومات التي ت�ؤكد �أو تدح�ض.
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ال�صراع الديني
ال تن�سى الرواية �أن تقدم �صورة للعالقة بين ال�شرق والغرب بو�صفها �صراعاً دينياً وا�ضحاً:
المبراطورية الرومانية
«كان يدفعها إ�لى االهتمام بمعركة تعود إ�لى عام (1664م) ،انت�صرت فيها إ
المقد�س���ة وحلفا ؤ�ه���ا الفرن�سيون على العثمانيين في قري���ة نائية ،ه�ضبة تطل على وادي نهر
الراب»� .إنها �إ�شارة �إلى �صراع ديني الطابع بالوجهة المبدئية ،لكنه بالت�أكيد ال يتخلى عن نزعة
ال�س� � ��يطرة والهيمنة على آ
الخر بهدف غزوه واال�س� � ��تيالء على ثرواته .و�إال لكان ال�س�ؤال :ماذا
يفعل التركي الم�س� � ��لم على �أ�سوار فيينا ،ولماذا قدم أ
الوروبيون تحت م�سمى «ال�صليبيين» �إلى
ج�سدت الحروب ال�صليبية –لنالحظ �أي�ضاً الطابع الديني المقد�س للت�سمية-
بالد ال�شام .وقد َّ
خربه �أولئك الذين
هذا ال�شكل من ال�صراع ذي الوجهين :الديني والغزو .وت�ساءلت الرواية عما َّ
عادوا من هذه الحروب �إلى «قراهم أ
محملين بالذهب والبكتيريا وال�شجنُ ،مدركین
الوروبية
َّ
تمام��� ًا �أنه���م ،با�سم الم�سيح ،دمروا �أبهى عجائب وقعت عليها �أب�صارهم في حياتهم .لقد نهبوا
كنائ����س الق�سطنطينية و�أحرق���وا القد�س و�أنطاكية � .أ ُّي حقيق���ة �أحرقتنا نحن؟!»�( ،ص.)221
هذا في القديم� ،أما في الع�ص� � ��ر الحديث ،وتحت راية الحرب المقد�س� � ��ة �أي�ض � � �اً ،فقد �أطلق
اللم� � ��ان وحلفا�ؤهم ف� � ��ي بداية الحرب العالمية أ
أ
الولى ع� � ��ام (1914م) دعوة غريبة من نوعها
تطالب الم�س� � ��لمين بالجهاد معهم واالن�ضمام �إلى قواتهم ،و�إلى الع�صيان الع�سكري �ضد الدول
الفريقي الفرن�سي ،ومجموعة الرماة الجزائريين
التي يعملون لديها مثل المغاربة في الجي�ش إ
وال�س� � ��نغاليين ،والم�سلمين الهنود والقوقاز والتركمان .و�إلى الع�صيان المدني في الم�ستعمرات
للنكليز والفرن�س� � ��يين« .قبل عام في إ��سطنبول ،كان جميع م�ست�شرقي
إ
ال�س� �ل��امية الخا�ض� � ��عة إ
المبراطورية أ
اللمانية قد و�ضعوا ن�ص ًا بالعربية الف�صحى ،يدعو م�سلمي العالم إ�لى الجهاد
إ
�ضد رو�سيا وفرن�سا وبريطانيا العظمى� ،آملين ب�أن ينتف�ض جنود الم�ستعمرات على �أ�سيادهم»،
(�ص.)317
غير �أن هذه الدعوة تحمل مجموعة من التناق�ضات تجعل منها �صورة عن ا�ستغالل الم�شاعر
ال�سالم لي�صبح �أداة في مواجهة جزء من
الدينية خدمة ألغرا�ض �سيا�سية وع�سكرية� ،إذ يُ�ستغل إ
أ
الوروبيين فح�س� � ��ب« :ف�أعلن الجهاد ،باللغة العربية وبا�سم ال�سلطان-الخليفة ،من إ��سطنبول
ف���ي ( 14ت�شري���ن الثان���ي 1914م) ،تحديد ًا من م�سجد الفاتح ،ذل���ك إل�ضفاء كل الثقل الرمزي
الممك���ن عل���ى ه���ذه الفتوى التي تنط���وي على �شيء م���ن التناق�ض ،إ�ذ هي ال تدع���و إ�لى قتال
جمي���ع الكفار وت�ستثن���ي منهم أ
اللمان والنم�ساويين وممثلي البل���دان المحايدة»�( ،ص.)310
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والتناق�ض هنا في �إطالق فكرة الجهاد الجزئي ،ألنه ي�ستثني [من الكفار] فئة تن�ضوي �سيا�سياً
وع�س� � ��كرياً تحت راية معينة .وقد انطلق هذا الجهاد ب�إطالق �ش� � ��رطي تركي ر�صا�ص م�سد�سه
على �س� � ��اعة �إنكليزية ف� � ��ي ردهة فندق تركي ،وفق ما ذكر ترجمان �ألماني هو �ش� � ��ابينغر «�أحد
العالن المهيب الذي دفع بالقوى اال�ست�شراقية كلها �إلى المعركة»�( ،ص.)310
الذين �ص� � ��اغوا إ
وتعزيزاً لهذا المفهوم وللمواظبة على بث روح الحما�سة فيه حر�ص أ
اللمان على �إ�صدار جريدة
بالعربية في برلين عنوانها الجهاد.

النكليز والفرن�سيين ومن تحالف معهم من
بالمقابل كان للدول الم�س� � ��تهدفة بهذه الدعوة ،إ
أ
الوروبيين ،دعوةُ جهاد م�ضادة ب�أداة عربية م�سلمة �أي�ضاً ت�ستهدف جزءاً فح�سب [من الكفار].
النكليز والحرب �إلى جانبهم فحلَّت الكارثة على
وكان� � ��ت نتيجتها وقوف الجزيرة العربية مع إ
المنطقة العربية« :بداية �أ�سط���ورة لورن�س العرب التي ،ل�سوء حظ العرب ،انتهت إ�لى االنتداب
الفرن�سي والبريطاني على ال�شرق أ
الو�سط»�( ،ص.)310
�أما في الحرب العالمية الثانية فقد حاولت �ألمانيا النازية ك�س� � ��ب الم�س� � ��لمين �إلى جانبها
كما فعلت في الحرب أ
الولى .وا�س� � ��تغلت الدالالت الحما�س� � ��ية لمفهوم الجهاد لديهم ،فدعتهم
النكليز والفرن�سيين والرو�س في �آ�سيا
�إلى الجهاد معها من جديد �ض� � ��د �أعدائها ،و�إلى �ضرب إ
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الو�سطى والهند وال�شرق أ
الو�س� � ��ط .والمفارقة الكبرى هنا هي «�أن الم�ست�شرقين المخت�صين
بال�س��ل�ام ا�ست�شي����روا لمعرفة ما إ�ذا كان القر�آن ،بطريقة �أو ب�أخ����رى ،يتنب�أ بقدوم الفوهرر،
إ

باليجاب .غير
م���ا ل���م ي�ستطع العلماء ،على الرغم من كل تعاونهم وح�سن نيته���م ،الرد عليه إ
ت�صب في هذا االتجاه .وقد و�صلت أ
المور إ�لى حد تداول
�أنهم اقترحوا كتابة ن�صو�ص بالعربية
ُّ
فكرة توزيع بورتريه للفوهرر كقائد للم ؤ�منين �-صورة فكاهية حيث نرى هتلر معتمر ًا عمامة
ومكت�سي��� ًا ب�أو�سم���ة ونيا�شين م���ن الطراز العثماني -لتحبيب قل���وب الم�سلمين به»�( ،ص.)325

�إلى هذا الحد تُ�س������تغل أ
المور الدينية في هذه الحروب المجنونة التي ال ناقة لنا فيها
وال �أمل.

الجهاد �ضد البالد
انتقل� � ��ت هذه الدعوات الجهادية الت� � ��ي �أطلقها أ
الوروبيون الحقاً �إلى دعوات على ل�س� � ��ان

�ص � � � ِّنعوا –كما تقول الرواية -في الغرب ،وت�صفهم بـ «القتلة المقنَّعين،
�إ�س� �ل��اميين متطرفين ُ
ال�سالم ،إ�نها ق�صة
�أ�صح���اب الراي���ات ال�سود ،المنتمين إ�لى هذه الن�سخة الهزلية والمر ِّوعة من إ

�أوروبي���ة للغاي���ة� :ضحايا �أوروبيون ،ج�ل�ادون لهجتهم لندنية ،إ��سالم متط���رف ،عنيف وحديث
العهد� ،أب�صر النور في �أوروبا وفي الواليات المتحدة ،قنابل غربية ،كما �أن ال�ضحايا الذين لهم

اعتب���ار ه���م �أوروبيون في نهاية المطاف .م�ساكين ال�سوري���ون .م�صيرهم ال يثير اهتمام و�سائل
إ�عالمنا إ�ال قلي ًال جد ًا في الواقع»�( ،ص .)308ال يهم عدد ال�ضحايا الذين ي�سقطون جراء هذا
الوروبيين ،فقد نُقل ال�ص� � ��راع �إلى حرب في الداخل لم�ص� � ��لحة آ
العنف �إال �إذا كانوا من أ
الخر
(الغرب) ،فتح�ص� � ��د هذه الحرب أ
الرواح وتدمر البنيان وتزرع الرعب بين ال�سكان ،مثلما فعل
المغ� � ��ول تماماً« :يحكى �أن المغ���ول كانوا يقيمون �أهرام ًا من الر ؤ�و����س المقطوعة لزرع الرعب
ف���ي نفو����س �سكان المناطق التي يغزونها  -الجهاديون ف���ي �سورية يلج ؤ�ون إ�لى الو�سيلة نف�سها
تقريب ًا ،بث الرعب والذعر عبر ا�ستخدامهم على الب�شر ،تقنية ذبح كانت حتى آ
الن مخ�ص�صة

للت�ضحي���ة بالخ���راف فقط»�( ،ص .)321-320و�إذا كانت هذه الهمجية التي ت�ص� � ��فها الرواية
فع ً
ال منكراً ال يدل �إال على عقلية وح�ش� � ��ية القرون الو�سطى ،ف�إن الم�شهد المريع الذي ي�صدم
الم�ؤلف هو هذا الهجوم على الح�ض� � ��ارة ممثلة بالمو�س� � ��يقا التي يرونه� � ��ا بدعة تخالف الدين
ال�سالم ب�صلة»�( ،ص .)224فقد جمعوا �آالت قديمة لفرق مو�سيقية ُ«د ِلق عليها
«وال تمت إ�لى إ

الوقود ثم ا�شتعلت �أمام زمرة من الملتحين ،م�سرورين للغاية ك�أنهم يحرقون ال�شيطان نف�سه.
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( )...وم���ا م���ن �صورة تعبر عن المعركة المريعة التي ي�شنه���ا الجهاديون على تاريخ الح�ضارة
ال�سالمي���ة نف�سه���ا� ،أكثر من م�شه���د ه ؤ�الء البائ�سين ،في لبا�سهم الحرب���ي ،على قطعة �أر�ضهم
إ
ال�صحراوي���ة ال�صغيرة ،وهم ي�صبون ن���ار غ�ضبهم على �آالت مو�سيقية ع�سكرية حزينة يجهلون
م�صدرها»�( ،ص .)224ما م�صدر هذه آ
الالت؟ �إنها من �آثار �آالت المو�سيقا الع�سكرية العثمانية
القديمة.
ويت�س� � ��اءل الم�ؤلف الذي يعلن حبه ل�س� � ��ورية «من كان يتخيل في باري�س عام (1999م) ،وهو
ي�ش���رب ال�شامباني���ا� ،أن �سوري���ة �ست ؤ
����ول إ�لى الخراب نتيج���ة �أ�شنع �أعمال العن���ف� ،أن �سوق حلب
�ستلتهم���ه الني���ران� ،أن مئذنة الجامع الكبير �ستنهار ،و�أن كثير ًا من أ
ال�صدقاء �سيلقون حتفهم
�أو يرغم���ون عل���ى اختي���ار المنفى؛ ومن بمقدوره ،حت���ى في هذه اللحظ���ة� ،أن يتخيل ج�سامة
ال�ضرار وفظاعة أ
أ
اللم وهو قابع في �شقته المريحة والهادئة في فيينا»�( ،ص� .)17-16صحيح
�أنه لم يكن متخي ً
ال �أن يحدث ما حدث ،لكن ق�س� � ��وة الم�ش� � ��هد مرعبة ،فال�س� � ��فاحون يحرقون
ويبيدون ،وفي �أوقات الفراغ يغت�ص� � ��بون ويذبحون دون ا�س� � ��تثناء ،حتى لو كان عالماً قلَّ مثيله،
حافظ على �آثار �سورية وتاريخها وجعلها عالمية .ا�ستجوبوه �أ�سابيع ،مات �ألف مرة ،وهو البالغ
من العمر اثنتين وثمانين �س� � ��نة ،قبل �أن يجهزوا عليه بالذبح (�إنه العالم با آلثار ،وخبير �أوابد
تدمر العريقة خالد أ
ال�سعد) .فهل نحن من يثبت آ
والرهاب ،مع يقيننا
للخر �أننا نمتهن العنف إ
من دوره الوا�ضح فيه؟

ر ؤ�ية
وال�س � � ��ؤال هل �أ�سهمت الترجمة في تعزيز حوار ح�ضاري؟ �أو �أنها على العك�س �أ�سهمت في
ت�أجيج نوع من ال�ص� � ��راع بين هذه الح�ضارات المختلفة؟ الوا�ضح �أنها فعلت أ
المرين معاً .و�إذا
ر�س� � ��خ ال�ص� � ��ور النمطية عن آ
تجاوزنا أ
الخر:
الول (الحوار) لوثوقنا به ،ف�إننا نرى الثاني وقد َّ
الوروبي ف� � ��ي نظر آ
فالعربي ف� � ��ي نظر آ
الخر متخلف وجاهل ومتوح�ش ،و أ
الخر كافر وداعر،
وفتياته ومنتجاته مو�ض� � ��و ُع متعة وا�ستهالك .وت�صبح ال�شخ�صية الغربية كافرة عدوة بالمقيا�س
أ
الول (من منطلق ديني) ،وتج�س� � ��د ال�شخ�ص� � ��ية ال�ش� � ��رقية �ص� � ��ورة عن عالم التخلف والجهل،
للرهاب والعنف (من منظور ح�ضاري وديني �أي�ضاً)� .إنها أ
الحكام الم�سبقة –الدينية
وم�صدراً إ
خا�ص� � ��ة والم�ص� � ��لحية عموماً -التي تزعزع عملية فهم آ
الخر واللقاء به ،وتكر�س الخ�ص� � ��ومة
والعداوة معه.
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فالم�شكلة الرئي�سية الحاكمة هنا هي االنطالق من المواقف الم�سبقة التي كونتها الترجمة
نف�س� � ��ها عن آ
الخر .فلماذا يبقى مث ً
ال جو �ألف ليلة وليلة رائزاً �أ�سا�سياً في تكوين نظرة الغرب
حول العربي؟ بالمقابل لماذا يغلِّب العرب ا�ستخدام م�صطلح «ال�صليبيين» في �إ�شارة وا�ضحة،
�أو في �إعالن �ص� � ��ريح عن الطابع الديني لل�ص� � ��راع بين ح�ض� � ��ارتين .وكذلك أ
المر فيما يعرف
«ال�س� �ل��اموفوبيا» الذي غزا عقول أ
المريكيين والغربيين عموماً ،ويهدف �إلى ت�صوير
حالياً بـ إ
الم�سلمين ب�أنهم �إرهابيون ومتخلفون وخارج �إطار التاريخ الح�ضاري.
باخت�ص� � ��ار �إنه �ص� � ��راع الدين ،والعِ ْرق ،وال�سعي �إلى ال�س� � ��يطرة على آ
الخر وعلى مقدراته،
والهيمنة على قراره وتوجيه �سيا�س� � ��اته .وكي يتحول �إلى حوار ال بد من االنفتاح المتبادل على
آ
الخ� � ��ر ،و�إلى نزع فتيل التع�ص� � ��ب الذي ي�ؤجج الخالف ويولد الكراهي� � ��ة والعداوة .االعتراف
با آلخر �ش� � ��رط �أ�سا�س� � ��ي ،وال يغني عنه االكتفاء بالذات ،فالكون قائم على التنوع واالختالف،
وال يعني ذلك �ص� � ��راعاً ،بل ر�ؤية للتالقي واال�ش� � ��تراك في بناء ثقافة �إن�سانية بالدرجة أ
الولى،
بعيدة عن �أي �شكل من �أ�شكال التع�صب :العرقي والديني و�سواهما ،ثقافة �إن�سانية تقي الب�شرية
الن�سانية -قبل �أي منظور �آخر -التي تمثل خال�ص الجميع من
ويالت الحروب والدمار� .إنها إ
�أتون الحروب وال�صراعات وم�آ�سيها.

¥µ
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الدرا�سات والبحوث

اخلطابة

من املطارح املغلقة إ�ىل الف�ضاءات املفتوحة
�إياد فايز مر�شد

تع � ُّ�د الخطاب ��ة منذ �أقدم الع�صور ف ّن ًا من فنون القول والبالغ ��ة ،ولم تكن ف ّن ًا عادي ًا يمكن
الن�سان ،و�أ�صبحت تمثل البعد االجتماعي
تجاوزه ،ذلك �أنها ارتبطت ب�صنعة الكالم التي �أتقنها إ
الذي يعك�س واقعه ،ويع ِّبر عن �شخ�صيته ،وما يم ّر به من �أحداث ووقائع ،لذلك �أجاد النا�س في
ف ��ن الق ��ول وتناقلوا روائعه ،ود ّونوا �أجمل ن�صو�صه �أو �أكثرها ت�أثير ًا في ر�سم مالمح م�ستقبلهم
ومعنى ،وتغ ّي ��رت وفق ًا لتطور
وحيثي ��ات وجوده ��م .وكم ��ا كل الفنون تط ��ورت الخطابة مبن � ً�ى
ً
وتغير م�ضامينها بكل �أبعادها :ال�سيا�س ّية ،واالقت�صاد ّية ،واالجتماع ّية ،وكانت الخطب
الحياةُّ ،
ُتلق ��ى �أم ��ام ح�شد م ��ن النا�س في زمان مح � ّ�دد وح ِّيز جغراف ��ي ما ،تختاره الجماع ��ة لمناق�شة
� ؤ
ش�ونها� ،أو لتبادل الر�أي والم�شورة.
والخطابة لم تكن قديماً حكراً على الكهنة والزعماء والقادة وفقاً لما � ُأ�ش� � ��يع ،على الرغم
الجادة والتفوق فيها ،بل �إنها كانت في متناول
من �أنهم �أكثر من ا�ش� � ��تغل عليها ،وحر�ص على إ
الجمي� � ��ع ،فلي�س لها وزن ي�ض� � ��بط �إيقاعها ،وال من معاناة في �س� � ��لوك كثي� � ��ر من دروبها ،وتنوع
مو�ض� � ��وعاتها� ،إذ كان لكل منا�س� � ��بة ما يقال فيها �س� � ��واء �أكان ذلك في المع� � ��ارك �أم الم�آتم �أم
ا ألفراح� ،أم في ال�صلح بين الع�شائر� ،أم في حال الحرب والغزو� ،أم في تحفيز ا ألتباع والموالين
ف� � ��ي مواجهة ا آلخر ،ولكن كثيراً ما كانت تنقل �آثار وم�آثر الكبار ،وت�ض� � ��يع عطاءات و�إبداعات
ال�صغار.
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و�إذا كان الكالم مز ّية يتقا�س� � ��مها كل الب�ش� � ��ر ،ف�إن الخطابة على الرغم من �أنها لي�س� � ��ت �إال
كلمات� ،إلاّ �أن لها من المز ّيات ما يجعلها تتجاوز الم�ألوف من الكالم ،وت�سمو فوق العادي من

التناول التقليدي للمو�ضوعات.

تعريف الخطابة
لم يُختلف كثيراً حول تعريف الخطابة ب�شكل عام� ،إذ ُع ِرفت لدى كل ال�شعوب بالخ�صائ�ص
عرفها �أر�س� � ��طو ب�أنها( :القدرة على النظر في كل
ّ
والمزيات نف�س� � ��ها منذ ع�صر اليونان� ،إذ َّ
خا�صة ال توجد في �أي فن من الفنون
القناع في �أي م�س�ألة من الم�سائل ،وتلك
ما يو�صل �إلى إ
ّ
أ
واللزام بكل ما يتعلق بمو�ضوعه ،فالطب مث ً
ال يتعلّق بال�صحة
الخرى؛ ألن غاية كل فن التعليم إ

والمر�ض ،والهند�سة تتعلق بالمقادير وحاالتها المختلفة ،والح�ساب يتعلق با ألعداد ،وق�س على
ذلك �س� � ��ائر العلوم والفنون» ،ف�إن غايتها التعليم ،وت�ص� � ��ديق القواع� � ��د والتزامها� ،أما الخطابة
القناع؛ وهذا يحملنا على القول �إنّها
فمو�ضوعها النظر في �أي م�س�ألة من ناحية ما يو�صل �إلى إ
معينة)(.)1
تطبق على نوع من مو�ضوعات ّ
ال قواعد لها َّ

بد من م�ش� � ��افهة،
وكذلك ُع ّرفت ب�أنها( :فن م�ش� � ��افهة الجمهور ،و�إقناعه ،وا�س� � ��تمالته .فال َّ
بد من جمهور ي�س� � ��تمع ،و�إال كان الكالم حديثاً �أو و�صية،
و�إال كانت كتابة �أو �ش� � ��عراً مد َّوناً .وال َّ

يو�ض َح الخطيب ر�أيه لل�سامعين ،وي�ؤيده بالبراهين؛ ليعتقدوه كما
القناع ،وذلك ب�أن ِّ
بد من إ
وال َّ
بد من اال�س� � ��تمالة ،والمراد بها �أن يه ِّي َج الخطيب نفو�س �س� � ��امعيه �أو يهدئها،
اعتقده ...ثم ال َّ

�ساراً �أو محزناً ،م�ضحكاً �أو مبكياً ،داعياً
ويقب�ض على زمام عواطفهم،
يت�صرف بها كما ي�شاءّ ،
َّ
�إلى الثورة �أو �إلى ال�سكينة� ،إذن ف�أ�س�س الخطابة :م�شافهة ،وجمهور ،و�إقناع ،وا�ستمالة)(.)2
الحجة والبرهان ،مقروناً باللغة
القناع بالقول م� � ��ن خالل امتالك
�إذن ،الخطاب� � ��ة هي فن إ
ّ
ال�س� � ��ليمة ،و أ
ال�س� � ��لوب الر�ش� � ��يق ،القريب من ذائقة النا�س ،بما يُمكّن من ا�س� � ��تمالتهم ،وك�سب
و�شد انتباههم.
تعاطفهمّ ،

�شروط الخطيب
ن�ص مغل� � ��ق� ،أو �أن �أهميتها ت�أتي من ذاتها
ل� � ��م يتوق� � ��ف البحث عند الخطابة على � أ َّنها ّ

بعيداً عن قائلها ،بل انطلق نحو �ش� � ��روط الخطيب؛ بو�صفه العن�صر الرئي�س في الخطبة،
ومن هنا ُح ِّددت �ش� � ��روط للخطيب الناجح( :وه� � ��ي كثيرة :منها ما يرجع �إلى ذِ هنِه .ومنها
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ما يرجع �إلى ذاته .ف�أما �ش� � ��روط الخطيب الراجعة �إلى ذهنه :فقد �أرجعها �أر�س� � ��طو �إلى
ثالثة �أ�شياء:

القناع ،وثانيها :معرفة أ
�أولها :معرفة أ
الذاتية،
الخالق والف�ضائل
القوال التي يح�صل بها إ
ّ
قوة البداهة في
وثالثها :معرفة االنفعاالت ،ومن � أ ِّي �ش� � ��يءٍ تكون ،ونح� � ��ن نزيدها ،رابعاً :وهو َّ
ا�ستح�ضار المعاني)(.)3

و(�أما �ش� � ��روط الخطيب في ذات� � ��ه :فمنها جودة القريحة ،وهي �أمر غير مكت�س� � ��ب ،ومنها
�طرب في فهمه وال منده�� � ��ش ،ومنها �أن يكون مرموقاً
�أن يك� � ��ون رابط الج�أ�ش؛ �أي :غير م�ض� � � ٍ
الم ْحتِد،
وامره ،ويح�ص ُل ذلك ب�أمور كثيرة منها:
ُ
ال�س� � ��امعين بعين إ
�شرف َ
الجالل؛ لتُمتث َل � أ ُ
من ّ
وقوة العلم ،والحكمة.
وحفظ العِ ر�ض؛ بحيث ال تُح َفظ له َهنَ ٌة �أو ز ّلةٌ ،ورجاحة الر�أيُّ ،
وحق؛ ألن ذلك يودِ ع
و�أما �ش� � ��روط الخطيب في نف�س� � ��ه ف�أهمها :اعتقاده �أنه على �ص� � ��واب ٍّ
ويح�ص � � � ُل ذلك
كالم� � ��ه ت�أثيراً في نفو�س ال�س� � ��امعين ،و�أقوى له في الدعوة �إليه ،والدفاع عنه،
ُ
الحق ،وب�أن يكون على نحو ما يطلبه من النا�س.
بالتزامه متابعة
ِّ
ومنها :ع َّفته ونزاهته.
وال�سخف
ومنها :الوقار
وال�ص� � ��ون عن االبتذال في معا�شرة القوم ،وعدم إ
َّ
الكثار من الهزل ّ
والفح�ش والخ َّفة والطَّ ي�ش.

جر نفع من كالمه؛ ف�إ َّن في ذل� � ��ك نُفرة عن ا ِّتعاظ النا�س
ومنه� � ��ا :ال َّنزاه� � ��ة عن الطّ مع في ِّ
بقوله ،وظ ّنة في ِ�صدق دعوته)(.)4
و(يحتاج الخطيب �إلى العقل ال�س� � ��ليم ،والحكم ال�صحيح ،كما يحتاج �إليهما ك ُّل رجل كبير،
ولكنه يحتاج �أي�ض � � �اً �إلى �إح�س� � ��ا�س دقيق ،وعواطف قو ّية؛ أل َّن الخطابة عبارة عن الت�أثير على
حر القول كان
عواطف النا�س �أكثر َّ
مما على عقولهم ،ف�إذا لم يكن الخطيب �ش� � ��ديد العواطف ّ
وحدة الذهن ،و�سرعة
بد له من الف�صاحة،
والتو�سع في اللغةَّ ،
كالمه بارداً ،وبراهينه جافة ،وال َّ
ُّ
تمت له مع ّدات الخطابة ،ونبغ بين
الخاطر ،وقوة الت�ص� � � ّ�ور ،ف�إذا كان مع ذلك متعلماً مهذَّ ب � � �اً َّ
�أقرانه)(.)5
ن�صاً
ن�ص � � �اً يُتلى ،بل هي
ٌ
في�ض من روح وارتباط ما بين الخطبة بو�صفها ّ
والخطابة لي�س� � ��ت ّ
قانونياً� ...إلخ .وتفاعل مع ال�سمات ال�شخ�صية لقائلها ،وقدراته في
فل�سفياً� ،أو
علمياً� ،أو
دبياً� ،أو
ّ
ّ
ّ
�أ ّ

التعبير ،و�إجادته النطق ،وتمكنه من بناء توا�صل ناجح مع الجمهور ،من خالل امتالكه مواهب
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الحجة والدالئل ،والبراهين الدامغة
قوةُ
ّ
الفتة؛ ت�أتي اللغة والف�ص� � ��احة في مقدمتها ،ويلي ذلك ّ
على �ص� � ��حة الق�ضية التي يتبناها ويك ِّر�س نف�سه للدفاع عنها ،ي�ضاف �إلى ذلك ما للخطيب من
ح�ضور و�سمات ي�ضفيها ب�صفتها عوامل ت�سهم في �شحذ اهتمام الجمهور وا�ستقطابه.

ميزة �إ�ض� � ��افية للخطيب ،وكذلك
وفي ع�ص� � ��رنا الحالي �أ�ص� � ��بح التمكُّن من لغتين �أو �أكثر ّ
الرد ،وح�سن
�أناقته ،وامتالكه قوة الت�أثير (الكاريزما) ال�شخ�صية ،و�سرعة البديهة ،وال ِّدقة في َّ
وح�س� � ��ن تقديم نف�سه
التخل�ص من المواقف المحرجة ،من العوامل المهمة في نجاح الخطيب ُ
بال�شكل أ
المثل �أمام الجمهور.

مو�ضوعات الخطب
الفرعية المنبثقة منه� � ��ا ،لكنها تت�آلف
�إ َّن ل� � ��ك ِّل خطبة مو�ض� � ��وعها الرئي�س ،ومو�ض� � ��وعاتها
ّ
ن�صاً متما�سكاً يعطي للتعابير قوة في الداللة ،وي�سوق من البراهين والحجج
ب�إتقان؛ ّ
لتقد َم لنا ّ
القناع.
ما يجعل قائلها قادراً على إ

يمر بها � أ ُّي كيان اجتماعي عبر مراحل
وكانت الخطب تتمحور حول الق�ضايا ال�سيا�سية التي ُّ
بقوة في �أثناء اال�ض� � ��طرابات
التط� � ��ور
التاريخي للمجتمعات الب�ش� � ��ر ّية ،وعادة ما كانت تظهر ّ
ّ
واالجتماعية الكبرى� ،أو حول المو�ضوعات
ال�سيا�س� � � ّ�ية� ،أو الحروب� ،أو التحوالت االقت�صاد ّية
ّ
الدينية ،والتي �أ�صبح لخطبها �سماتها وخ�صائ�صها المميزة وفقاً لك ِّل دين من أ
الديان ال�سماوية،
الزمتها من حيث اال�ستهالل ،والدعاء،
�أو وفقاً لك ِّل مذهب ظهر �ضمنها الحقاً ،وك ُّل خطبة لها ِ
والخاتم� � ��ة� ...إلخ ،ولها حتى مواعيدها المعتمدة (خط� � ��ب الكنائ�س �أيام آ
الحاد ،وفي أ
العياد
الم�س� � ��يحية مثل الميالد والف�ص� � ��ح ،والخطب في المنا�س� � ��بات و أ
�سالمية مثل عي َدي
ال
العياد إ
ّ
الفطر و أ
ال�ض� � ��حى ،وكذلك خطبة يوم الجمعة من ك ِّل �أ�س� � ��بوع) والخطب الدينية �إما هي ذات
تحري�ضية في حال
توجيهية �شارحة للمعتقدات وطقو�س العبادة� ،أو
طبيعة دعو ّية تب�شير ّية �أو
ّ
ّ
العداء مع طرف �آخر.
الديان والمعتقدات ال�سماو ّية ح ّدد �أنواع الخطابة بما ي�أتي ( :أ
و�أر�س� � ��طو قبل انت�شار أ
النواع
الخطابية ثالثة ،والعنا�ص� � ��ر هي -1 :الخطيب  -2المو�ضوع  -3ال�سامع ،والغاية في الخطابة
تتعلّق بعن�صرها أ
ال�سامع.
الخير؛ �أيَّ :

�ارية «الحملّية» والخطابة
هن� � ��اك �أنواع ثالثة للخطابة بطبيعة الحال :الخطابة اال�ست�ش� � � ّ
الق�ضائية ،والخطابة اال�ستداللية؛ �أي :خطابة المدح والذم ،ولك ِّل نوع من هذه أ
النواع ا ّتجاه
ّ
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يتوجه فيها الخطيب �إلى ال�سامعين بالن�صيحة �أو بالتحذير،
�ارية
خا�ص ،فالخطابة اال�ست�ش� � � ّ
ّ
خا�ص� � ��ة �أو الذين يخطبون الجماعات
ويالحظ دائماً � أ َّن ه�ؤالء الذين يتقدمون بر�أي لمنفعة
ّ
في فكرة عامة ال يخرجون عن هذين أ
�ائية
المرين «الن�ص� � ��يحة والتحذير» .والخطبة الق�ض� � � ّ
تتوجه �إ ّما �إلى االتهام و�إ ّما �إلى الدفاع ،ومهمة المتقا�ض� � ��ين ال تخرج بال�ض� � ��رورة عن القيام
يتوجه �إ ّما �إلى الم� � ��دح ،و�إ ّما �إلى
بواج� � ��ب من هذين� ،أم� � ��ا النوع الثالث «اال�س� � ��تداللي» ف�إنه
ّ
الذم)(.)6

لكن الخطابة فيما بعد تجاوزت هذه أ
النواع الثالثة ،وانت�شرت الخطابة ال�سيا�سية المرتكزة
على العقائد و أ
مر الع�ص� � ��ور ،ثم انت�ش� � ��رت الخطابة
اليديولوجيات المختلفة التي ظهرت على ِّ
االجتماعي منها :الدعوة �إلى الم�ساواة في الحقوق بعيداً
ال�ص� �ل��اح
االجتماعية والداعية �إلى إ
ّ
ّ
عن التع�صب للّون �أو جن�س� ،أو الدعوة لتحرير المر�أة ،وممار�سة حقها في الحياة بكل �أبعادها
واالجتماعية ،كما ظهرت الخطب التربو ّية ،ومع تقدم العلوم و�شيوع
االقت�ص� � ��اد ّية وال�سيا�س� � � ّ�ية
ّ
المعرف� � ��ة بكل مكوناتها ،بزغت �أ�ش� � ��كال الخطابة في مجاالت علوم الطب والهند�س� � ��ة والفلك
للن�س� � ��ان في كل مجال يخو�ضه،
واالقت�ص� � ��اد و�س� � ��واها من العلوم؛ لت�ص� � ��بح الخطابة مرافقة إ
العلمية ،وور�ش� � ��ات العمل ،وحلقات البحث التخ�ص�ص� � � ّ�ية ،والندوات الفكر ّية،
وما الم�ؤتمرات
ّ
والمناظرات التلفازية وتلك المنت�ش� � ��رة على مواقع التوا�ص� � ��ل االجتماعي �إلاّ �أ�شكال م�ستحدثة
فن الخطابة تنهل منه من حيث ال�ش� � ��كل والقواعد العامة ،وتختلف في مو�ضوعاتها و�سبل
من ِّ
تقديم البراهين العلمية التي تثبت وجهات نظر قائليها.

والعداد لها
�أ�سلوب كتابتها إ

خطابي
الخا�ص وما يميزها؛ (يجب �أال نن�سى � أ َّن لك ِّل نوع
ولك ِّل نوع من الخطابة �أ�س� � ��لوبُها
ّ
ّ
خا�صاً به؛ فا أل�سلوب في الكتابة غيره في المناق�شات ،و أ
�أ�س� � ��لوباً
ال�سلوب في الجماعات غيره
ّ
تامة باللغة اليونانية� ،أما
ف� � ��ي المحاكم ،وال َّ
بد من معرفة كليهما ،و�أحدهما يفتر�ض معرف� � ��ة ّ
آ
الف�ض� � ��اء بما في فكره �إلى
الخر فال ي�ض� � ��طر المرء معه �إلى التزام ال�ص� � ��مت �إذا كان يريد إ
آ
مفر منه لدى َم ْن ال يعرفون الكتابة.
مر ال َّ
الخرين ،وهذا � أ ٌ

دق؛ و�أ�سلوب الحديث �أ�ش � � � ُّد حركة وتنازعاً ،وهذا النوع أ
الخير يت�ضمن
و�أ�س� � ��لوب الكتابة � أ ُّ
الخالق ،و آ
�ضربين� :أحدهما يعبر عن أ
الخر عن االنفعاالت ،وهذا هو ال�سبب في � أ َّن الممثلين
ي�سعون وراء االنفعاالت ،وال�شعراء يبحثون عن الممثلين الذين تتوافر فيهم هذه المـ َ ِلكَة)(.)7
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أ
فن التعامل مع الجمهور،
ملقى على
ن�ص مكتوب �أو
المل :هي ُّ
�إذن ،الخطابة هي �أكثر من ّ
ً

واال�س� � ��تحواذ على اهتمامه ،و�إثارة انفعاالته لم�ص� � ��لحة الق�ض� � ��ية الت� � ��ي يتناولها الخطيب في

خطابه ،وا�س� � ��تمالة الجمهور �إلى م�ص� � ��لحته؛ ولذلك كان الحر�ص على ح�س� � ��ن �إعداد الخطبة،
والتح�ض� � ��ير الجيد لها (ما من رجل عاقل يبد� أ ببناء بيت من دون و�ض� � ��ع خطة له ،لكن لماذا
يبد� أ ب�إلقاء خطابه من دون � أ ِّي نوع من البرمجة؟

والن�س� � ��ان الذي يبد� أ بمكان
�إن الخطاب هو رحلة ذات هدف ،ويجب �أن تكون ذات امتياز ،إ
محدد ينتهي عادة هناك ،وددت لو �أ�ستطيع ر�سم قول نابليون ب�أحرف حمراء فوق ك ِّل باب
غير
ّ
فن الح� � ��رب هو علم ،حيث ال ينجح أ
ف� � ��ي أ
المر
الر�� � ��ض حيث يتجمع طالب فن الخطابة�« :إ َّن َّ

الذي لم يح�س� � ��ب له �أو يفكر به» ،و أ
المر �ص� � ��حيح في الخطابة تماماً كما في القتال ،ولكن هل
يدرك الخطباء ذلك � -أو� ،إن هم فعلوا  -هل ي�ستخدمونه دائماً؟)(.)8

والدقيق لها ،فهي لي�س� � ��ت ا�ستعرا�ضاً ،ولي�ست
هم ما في الخطبة هو إ
العداد ال�ص� � ��حيح َّ
و� أ ُّ
لغواً� ،إنها كلٌّ متكامل ،يحتاج فيها الخطيب �إلى التح�ضير؛ ألنها امتحان ع�سير ،فر�صة النجاح
في� � ��ه تكمن ف� � ��ي قدرة الخطيب على امتالك زم� � ��ام الموقف ،ودقة المعلوم� � ��ات التي يق ِّدمها،

وكم ن�شاهد اليوم
وطريقة �إي�ص� � ��الها ّ
بتميز وابتكار ي�ش ُّد الح�ضور ،وي�س� � ��تولي على م�شاعرهمْ ،
الداء ،و أ
على المنابر �أنا�ساً ي�ضيعون خلف مك ِّبر ال�صوت ،فال يح�سنون أ
ال َم ُّر من ذلك حر�صهم
بتململ الجمهور وزهقه.
على اال�ستمرار على المنبر غير عابئين
ِ

تعد رهينة الموهبة الفطرية ،بل �أ�صبحت �ضرورة أل ِّي عامل في ال�ش�أن
والخطابة اليوم لم ّ
العام ،ومالزمة لكل باحث �أو قائد ع�س� � ��كري �أو �إداري �أو اقت�ص� � ��ادي� ...إلخ؛ ولذلك �أ�ص� � ��بحت
أ
والداريين و�سواهم تخ�ص�ص ح ِّيزاً مهماً من برامجها
تخرج القادة الع�سكريين إ
الكاديميات التي ِّ

التدريبية لالرتقاء بالقدرات الخطابية لمرتاديها ،وتق ِّدم لهم �أف�ضل الخبرات بما يتعلَّق ب�آليات
العالم� ...إلخ .وتعمل
التوا�صل مع الجمهور ،و�سبل الت�أثير بالمتلقين ،و�آلية التعامل مع و�سائل إ

الدارة على ذلك ،ومنذ �سنوات كثيرة وفي
كليات الدفاع
الوطني وبرامج ت�أهيل القادة وكليات إ
ّ
ّ
العلمية
ممن عملوا عل� � ��ى تحديد التوجهات
ّ
معظ� � ��م دول العال� � ��م ،ويع ُّد «ديل كارينجي» واحداً َّ
العلمية،
تنوعت اخت�صا�صاتهم وم�شاربهم الفكرية �أو
ّ
ّ
والعملية لالرتقاء بقدرات الخطباء مهما ّ

«فن
ف� أ ّ�س� � ���س «معهد ديل كارنيجي» لتعليم فن الخطاب� � ��ة ،وفي عام (1926م) �ألَّف كتاباً بعنوان ّ
الخطابة والت�أثير برجال أ
العمال» الذي ن�ش������ر بع�ش������رين لغة ،وبيعت منه في ال�س������نوات
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الع�شر أ
الخيرة �أكثر من �ستمئة �ألف ن�سخة ،كما ذكرت زوج الم�ؤلف في مقدمة كتاب «فن
بد منها للخطيب:
حدد فيه �أربعة �أ�شياء �ضرورية ال َّ
الخطابة  -اكت�ساب الثقة» ،الذي ّ
(�أوالً :ابد� أ برغبة قو ّية.

�ستتحدث ب�ش�أنه.
ثانياً :اعرف تماماً ما الذي
ّ

ت�صرف بثقة.
ثالثاً:
َّ

تدرب)(.)9
تدربَّ ...
تدربَّ ...
رابعاًَّ :

بد منها لنجاح الخطبة مثل :الت�سل�سل المنطقي أ
للفكار ،وح�سن افتتاحها،
وهناك عوامل ال َّ
وتقديم المعلومات و أ
الفكار بطريقة �سل�س� � ��ة وغير معقدة ،وامتالك الخطيب زمام المو�ض� � ��وع
واليجاز ،وال�ص� � ��دق في التعبي� � ��ر ،والقدرة الفائقة
الذي يتحدث به ،والبالغة في الو�ص� � ��ف ،إ
ال�شخ�صية
على تج�س� � ��يد الحقيقة التي ين�شدها� ،إ�ضافة �إلى عوامل �شخ�صية مثل( :الكاريزما)
ّ
للخطيب ،وطريقة انفعاله ،وحركاته ،وقدرته على الوقوف ال�س� � ��ليم �أمام الجمهور ،وا�ستخدام
المنبر وكل الو�سائط الممكنة من �ضوء و�صوت� ...إلخ المتالك الحدث الذي هو ب�صدده.
اللقاء الجيد ويعطي مالحظات مهمة لنجاح الخطبة:
ويحدد «ديل كارنيجي» �سر إ
�شدد على الكلمات المهمة ،اخف�ض الكلمات غير المهمة.
(�أوالًّ :
غير طبقات �صوتك.
ثانياًّ :

معدل �سرعة �صوتك.
غير َّ
ثالثاًّ :
رابعاً :توقف قبل أ
المهمة وبعدها)(.)10
الفكار
ّ

من �أ�شهر الخطب والخطباء
احتل الخطباء على مدى الع�صور مكانة الئقة في مجتمعاتهم� ،سواء ألن مبدعيها كانوا في
االجتماعية التي ينت�سبون
االجتماعي �أو الديني� ،أم لحاجة الكيانات
موقع القرار ال�سيا�سي �أو
ّ
ّ
�إليها �إلى متحدث يكون ل�س� � ��ان حالهم �أ�س� � ��وة بما كان لل�ش� � ��عراء من مكانة و�ص� � ��دارة؛ بو�صفهم
حاملي راية الدفاع عن كينوناتهم االجتماعية في الحرب وال�سلم.

وا�شتهر في كل �أمة مجموعة من الخطباء ،فلدى اليونان عرف «ديمو�ستين» ( 322 -382ق.م)
يحر�ض فيه� � ��ا أ
«ال�س� � ��كندر المقدوني»
الثينيين على قتال «فيلب�س» وهو والد إ
وم� � ��ن خطبة له ِّ
الغريق لمملكت� � ��ه�( :أيها أ
الثينيون ُر َّب معتر�ض فيكم يظن
الذي كان يعمل على �ض� � ��م ِ ّكل بالد إ
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�إفحامي �إذا �س � � ��أل :ماذا نفعل �إذن؟ �أما �أنا ف�أجيب« :ال تفعلوا �ش� � ��يئاً مما تفعلون آ
الن ،وافعلوا
كلَّ ما لم تفعلوه» على �أني �س � � ��أزيدكم بياناً ع�س� � ��ى الذين �س� � ��ارعوا �إلى ال�س�ؤال �أن ي�سارعوا �إلى
العم� � ��ل؛ فاذكروا �أيها أ
الثينيون �أن فيليب نك� � ��ث عهده معكم ،وكان البادئ بالعدوان ،ثم اذكروا
� أ َّن فيليب هو عد ّو �أثينا أ
لد ،عد ّوها الذي يكره �أر�ض� � ��ها و�سماءها ،بل يكره منكم حتى �أولئك
ال ّ
الذي� � ��ن يغتبطون ب�أنهم نالوا حظوة عنده� ،إن �أبغ�ض ما يبغ�ض� � ��ه فيليب و�أخوف ما يتخوفه هو
حريتنا ،هو نظامنا الديمقراطي ،وفي �س� � ��بيل الق�ض� � ��اء على هذه الحرية وهذا النظام ما فتئ
ين�صب ال�شراك ويدبر المكائد)(.)11

ومن �أ�ش� � ��هر خطباء الرومان �شي�شرون (43 -106ق.م) ،الذي تنطّ ع للدفاع عن ميلون الذي
فر �إلى مر�س� � ��يليا بعدما ف�ش� � ��ل في �إثبات براءته ،في مواجهة كلوديو�س و�أتباعه الذين اتهموا
َّ
أ
�لية التي ر�شح كليهما ل�شغلها ومما جاء
ميلون بمحاولة قتله؛ لنه ناف�س� � ��ه على وظيفة القن�ص� � � ّ
فيها�( :أيها الق�ض� � ��اة! ربما تعروني هزة من الخجل ،وربما �أح�س�ست بالرع�شة ت�سري في �شفتي
حينما �أفتحهما ألدافع عن قاتل ،ولكني �أدافع عن �أ�ش� � ��جع الرجال و�أكرمهم ،ويرجح عندي �أن
ميلون حينما ارتكب جريمته كان غائباً عن كل �شيء �إلاّ عن �سالمة الوطن ،فمن المخجل �إذن
�ألاّ �أدافع عنه بالروح نف�سها التي �أجرم بها� .أعترف �أن هيئة هذه المحكمة غير العادية تخيف
نظراتي� ،إني �أ�س� � ��رحها هنا وهناك ف� �ل��ا �أرى هيئة المحكمة القديمة .تل� � ��ك الهيئة التقليدية
تعودناها ف� � ��ي محاكماتنا� ،إني �أرى المقاعد التي ت�ش� � ��غلونها خالية من جموع ال�ش� � ��عب
الت� � ��ي ّ
الزاخرة ال�ض� � ��اغطة التي تعودت �أن ت�سمعنا في مثل هذه الظروف� ،إن هذه الجنود التي ت�س ُّد
علينا المنافذ و أ
البواب من �ش � � ��أنها �ألاّ تبعث الطم�أنينة في نف�س الخطيب .ومهما تحدثتم عن
مهمتها في حفظ النظام ،وعن الحاجة �إليها ،بل عن �ض� � ��رورتها ،فلي�س في و�س� � ��عكم �أن تنكروا
�أثرها ال�سيئ ،ف�إن منظرها يثير ال�شعور بالخوف ،ونخ�شى �أن يختلط ذلك الخوف بالثقة التي
ن�ستمدها من ال�شعب ،ولو �أنني اعتقدت � أ َّن هذا الت�سليح �إنما اتخذ �ضد ميلون وحده ال�ست�سلمت
ولكن ميولي العادلة
للظروف ،ألني �أعلم �أن �شق�شقة الل�سان ال تعني �شيئاً �أمام �شق�شقة الح�سام،
َّ
التي ال توازيها �إلاّ عدالة «بومبي» تجعلني في م�أمن من �أن �أ�سكن �إلى مخاوفي)(.)12

ولدى العرب ا�ش� � ��تهر في هذا الفن زمن الجاهلية «ق�س بن �س� � ��اعدة»( ،وين�سب �إليه �أنه � أ ّول
من قال�« :أما بعد» خطب في �س� � ��وق عكاظ فقال� :أيها النا�س ا�س� � ��معوا وعوا ،من عا�ش مات،
وم� � ��ن مات فات ،وكل ما هو � آ ٍت �آت ،ليل داج ،ونهار �س� � ��اج ،و�س� � ��ماء ذات �أبراج ،ونجوم تزهر،
وبحار تزخر ،وجبال مر�ساة ،و�أر�ض مدحاة ،و�أنهار مجراة� ،إن في ال�سماء لخبراً و�إن في أ
الر�ض
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لعبراً ،ما بال النا�س يذهبون وال يرجعون� ،أر�ض� � ��وا ف�أقاموا �أم تركوا فناموا ،يق�س� � ��م ق�س باهلل
ق�سماً ال �إثم فيه� ،إن هلل ديناً هو �أر�ضى لكم و�أف�ضل من دينكم الذي �أنتم عليه)(.)13
ممن
وعرفت الخطابة الدينية بعد ظهور إ
ال�سالم في الجزيرة العربية ،وكان النبي محمد َّ
خ�صه اهلل بها ،وكذلك �إلى عوامل �شخ�صية
ا�شتهروا بالخطابة ،م�ستنداً في خطبه �إلى ملكات ّ
تتعلق بطبيعة ن�ش � � ��أته وتربيته على ف�ص� � ��يح اللغة والبيان العربي ب�أعذب �ص� � ��وره ،وعلى بالغة
الق� � ��ر�آن ومعجز بيانه ،ومن خطبة له في ف�ض� � ��ل العلم( :تعلّموا العلم ،ف�إن تعلمه هلل خ�ش� � ��ية،
�ص َدقة ،وبذله ألهله
وطلبه عبادة .ومذاكرته ت�سبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه لمن ال يعلمه َ
قربة؛ ألنه معالم الحالل والحرام ،ومنار �سبل �أهل الجنة ،وهو أ
الني�س في الوح�شة ،وال�صاحب
والمحدث في الخلوة ،والدليل على ال�س� � ��راء وال�ض� � ��راء ،وال�س� �ل��اح على أ
العداء،
في الغربة،
ِّ
والزي� � ��ن عن� � ��د أ
قت�ص �آثارهم ويُقتدى
الخلاّ ء ،يرفع اهلل به �أقواماً فيجعلهم في الخير ق� � ��ادة ،تُ ُّ
بفعالهم ،ويُنتهى �إلى ر�أيهم ،ترغب المالئكة في خلتهم ،وب�أجنحتها تم�س� � ��حهم ،وي�س� � ��تغفر لهم
كل رطب وياب�س وحيتان البحر وهوامه ،و�سباع البر و�أنعامه؛ ألن العلم حياة القلوب من الجهل
الب�ص� � ��ار من الظلم ،يبلغ العبد بالعلم منازل أ
وم�ص� � ��ابيح أ
العال في الدنيا
الخي� � ��ار والدرجات ُ
و آ
الخرة ،التفكر فيه يعدل ال�ص� � ��يام ،ومدار�س� � ��ته تعدل القيام ،به تو�ص� � ��ل أ
الرحام ،وبه يُعرف
الحالل والحرام ،وهو �إمام العمل والعمل تابعه يلهمه ال�سعداء ويحرمه أ
ال�شقياء)(.)14

المام علي بن علي �أبي طالب من �أكثر
وكذلك ا�ش� � ��تهر الخلفاء الرا�شدون بالخطابة ،وكان إ
بلغاء العرب و�أ�ش� � ��دهم ف�ص� � ��احة وبياناً وعلماً ،ومن كالم له ر�ضي اهلل عنه �( :أ ُّيها ال َّنا�س� ،إنَّما
مجاز ،و آ
�تاركُم عن َد من
ممركم
دار
الخرةُ دار ٍ
ٍ
ِّ
لمقركُم ،وال تهتكوا �أ�س� � � َ
ال ُّدنيا ُ
قرار ،فخذوا من ّ
يعلم �أ�سراركم ،و�أخرجوا م َن ال ُّدنيا قُلوبَكم من قبل �أن تخرج منها �أبدانكم.
وقالت المالئكة:
اختُ ِبرتُ ْم ،ولغيرها ُخلقتم� ،إ َّن المرء �إذا هلكَ قال النا�س :ما تركَ ؟
ِ
ففيها ْ
()15
فقدموا بع�ضاً يكن لكم ،وال تُ َخلِّ ُفوا كُلاّ ً فيكو َن عليكم) .
قد َم! هلل �آبا�ؤكم! ِّ
ما َّ

فناء ،في حاللها
دار � أ َّولها
وفي
خطبة له في ِ�ص � � �فَةِ الدنيا( :ما �أ�ص� � � ُ
ٍ
�ف من ٍ
عناء ،و� آ ُ
خرها ٌ
ٌ
افتقر فيها َح ِز َن ،وم ْن �ساعاها فاتت ُه،
ومن
من ا�ستغنى فيها ُف ِت َنِ ،
قابِ ،
ح�ساب ،وفي حرامها ِع ٌ
ٌ
َ
()16
أ
أ
أ
ب�صر �إليها �عمت ُه) .
ب�صر بها بَ َّ�ص َرت ُه ،ومن � َ
ومن ق ََع َد عنها واتت ُه ،ومن � َ

وم� � ��ن خطبة للخليف� � ��ة أ
الموي عمر بن عبد العزيز�( :أيها النا�س� ،إنكم لم تُخلقوا عبئاً ،ولم
تتركوا �سدى ،و�إن لكم معاداً يحكم اهلل فيه بينكم ،فخاب وخ�سر من خرج من رحمة اهلل التي
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الر�ض ،واعلموا �أن أ
و�س� � ��عت كل �شيء ،وحرم الجنة التي عر�ضها ال�س� � ��ماوات و أ
المان غداً لمن
خاف ربه ،وباع قلي ً
ال بكثير ،وفانياً بباق� ،أال ترون �أنكم في �أ�س� �ل��اب الهالكين ،و�س� � ��يخلفها من
بعدكم الباقون كذلك حتى تردوا �إلى خير الوارثين ،ثم �أنتم في كل يوم ت�ش ِّيعون غادياً ورائحاً

تغيبونه في �صدع من أ
مو�سد
�إلى اهلل قد ق�ض� � ��ى نحبه وبلغ �أجله ،ثم ّ
الر�ض ،ثم تدعونه غير ّ
ال�سباب ،وفارق أ
وال مم ّهد ،قد خلع أ
عما ترك ،فقيراً �إلى ما ق ّدم،
الحباب ،وواجه الح�ساب غن ّياً َّ
واي� � ��م اهلل �إن� � ��ي ألقول لكم هذه المقالة ،وما �أعلم عند �أحد منكم من الذنوب �أكثر مما عندي،

ف�أ�س� � ��تغفر اهلل لي ولكم ،وما تبلغنا حاجة ي ّت�س� � ��ع لها ما عندنا �إال �سددناها ،وال �أحد منكم �إال
وددت � أ ّن يدي مع يده ،ويحمي الذين يلونني حتى ي�س� � ��توي عي�ش� � ��نا وعي�شكم ،وايم اهلل �إنّي لو
�أردت غير هذا من عي�ش �أو غ�ضارة لكان الل�سان مني ناطقاً ذلوالً عالماً ب�أ�سبابه ،لكنه م�ضى

من اهلل كتاب ناطق و�س ّنة عادلة ،دلّ فيها على طاعته ،ونهى فيها عن مع�صيته)(.)17

�سيا�سية
وو�صل �إلينا كثير من الخطب الدينية ،ولكن يبقى للخطب التي قيلت في منا�سبات
ّ
وقع �أكثر ح�ض� � ��وراً في �أذهان الم�ؤرخين والعامة على ال�س� � ��واء ،مثل خطب الحجاج بن يو�سف
ٌ
أ
الثقفي� ،و خطبة طارق بن زياد وغيرها مما حفل به تراثنا العربي.
كما ا�ش� � ��تهرت الخطابة في الغرب ،ففي فرن�س� � ��ا لمع فيكتور هوغو (1885 – 1802م)� ،إذ
قال في خطبة �ألقاها عام (1778م) بمنا�سبة مرور مئة عام على وفاة الكاتب فولتير( :منذ مئة
�سنة مات رجل ،ومات خالداً مثق ً
ال بال�سنين وبا ألعمال وب�أمجد التبعات و�أكبرها �أال وهي تبعة

الن�سان وت�صحيحه ،ومات ت�ش ِّيعه لعنات الما�ضي وبركات الم�ستقبل وكالهما من
تنوير �ضمير إ
مفاخر المجد ،مات بين هتاف �أهل جيله وخلفهم وبين نعيب الما�ضي الذي ال يلين على �أولئك

تم عمله ،و� أ َّدى الر�س� � ��الة
الذين يجاهدونه ،لقد كان �أكبر من رجل� ،أجل �إنه كان ع�ص� � ��راً ،لقد � أ َّ
الرادة العليا التي تظهر في نظام القدر كما تظهر في نوامي�س الطبيعة ،ف�إن
التي اختارته لها إ
أ
الربعة والثمانين عاماً التي ق�ضاها في هذا العلم كانت ج�سراً بين �صعود الملوكية وبزوغ فجر

الثورة ،فقد ولد في ع�صر لوي�س الرابع ع�شر ،ومات في حكم لوي�س ال�ساد�س ع�شر ،ف�سطع على
ال�شعة أ
مهده �ضوء العر�ش العظيم،كما انت�شرت على كفنه أ
الهوة ال�سحيقة)(.)18
الولى من ّ

وفي �ألمانيا يُع ُّد «ب�س� � ��مارك» القائد ال�سيا�س� � ��ي المح َّنك من �أ�ش� � ��هر الخطباء ،وفي �إيطاليا
�س� � ��طع نجم «كافور» (1861 – 1810م) وهو َم ْن � أ َّ�س� � ���س دولة �إيطاليا الحديثة ومن كبار �سا�سة
حقية روما لتكون عا�صمة إليطاليا�( :إن م�س�ألة العا�صمة �أيها
القرن التا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر ،يقول في � أ ّ
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الحربية،
الجغرافية �أو
المناخية �أو
ال�سادة لي�ست من الم�سائل التي ينظر فيها �إلى االعتبارات
ّ
ّ
ّ
ولو كان لهذ أ
ال�ش� � ��ياء �ش�أن لما كانت لندن عا�صمة �إنجلترا ،ولما كانت باري�س عا�صمة فرن�سا،
كال �إنما تنتخب العا�صمة العتبارات �أدبية ،وم�شيئة أ
المة هي التي يجب �أن تكون الفا�صلة في
�شد االلت�صاق.
مو�ضوع كهذا يل�صق بها � أ ّ
والذهنية ،و أ
دبية التي تح ِّتم
التاريخية،
ففي رومية وحدها قد اجتمعت جميع الظروف:
ال ّ
ّ
ّ
جعلها عا�صمة دولة كبيرة ،فرومية هي المدينة الوحيدة التي لها من م�أثورها التليد ما يخرجها
محلية ،ف�إن تاريخها من عهد القيا�صرة �إلى اليوم هو تاريخ مدينة
همية
ّ
عن �أن تكون بلدة ذات � أ ّ
قد رفعتها �أهميتها �إلى �أن تعدو حدودها ،و�إلى �أن تكون �إحدى عوا�صم العالم)(.)19

المريكية �شاع ا�سم الرئي�س أ
وفي الواليات المتحدة أ
المريكي �أبراهام لينكولن بو�صفه واحداً
م� � ��ن �أهم الخطباء ،ويُع ُّد خطابه في تخليد من �ض� � � ّ�حوا ب�أرواحهم في معركة غيتي�س� � ��بيرغ �أكثر
الخطابات �ش� � ��هرة في التاريخ أ
المريكي ،وقد �ألقاه في التا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر من ت�ش� � ��رين الثاني عام
(1863م)( :منذ �س� � ��بع وثمانين عاماً م�ض� � ��ت جل� � ��ب �آبا�ؤنا لهذه القارة � أ َّمة جديدةُ � ،أن�ش� � ��ئت في
حرية ،و ُك ِّر�س� � ��ت الفترا�ض �أن كل الب�شر قد خُ لقوا مت�ساوين ،آ
الن لقد ك ّنا في ِخ�ضم حرب �أهلية
عظيم� � ��ة ،حرب ت�ض� � ��ع اختباراً �إذا ما كانت ه� � ��ذه أ
الن�ش� � ��اء وغاية في
المة �أو �أي �أمة غاية في إ
التكري�س ت�ستطيع ال�صمود طوي ً
ال ،وتقابلنا في �ساحة قتال �ساحقة �ضمن هذه الحرب ،وقد جئنا
قدموا �أرواحهم هنا؛ لتكون حياة
لنخ�ص� � ���ص جزءاً من هذه ال�ساحة لت�ص� � ��بح م�أوى له�ؤالء الذي َّ
جدي� � ��دة تحياها أ
وبح�س
المة ،و�إنه من المالئم والالئ� � ��ق تماماً ك�إحدى واجباتنا �أن نقوم بذلك،
ٍّ
�أو�س� � ��ع وبال �شك� ،إنه لي�س في ا�ستطاعتنا تخ�ص� � ��ي�ص ،ولي�س في ا�ستطاعتنا تكري�س ،ولي�س في
ا�ستطاعتنا تقدي�س ،هذه أ
حياء و�أمواتاً ،بن�ضالهم هنا ا�ستطاعوا �أن
الر�ض� ،إن الرجال البوا�سل � ،أ ً
مما قد ن�ضيف �أو ننتق�ص بقوتنا الواهنة� ،إن العالم قد يالحظ قلي ً
ال
يبجلوها بقيمة �أعلى كثيراً َّ
�أو قد ال يتذكر طوي ً
حري بنا
ال ما نقوله هنا ،ولكن لن ي�سعه �أبداً �أن ين�سى ما فعلوه هم هنا� ،إنه
ٌ
نح� � ��ن أ
�س جهودنا لهذا العمل غير المنتهي كه�ؤالء الذين قاتلوا هنا محققين بهذا
الحياء �أن نك ِّر َ
تق � � � ُّدم غاي� � ��ة في النبل� .إنه من الواجب علينا هنا �أن نتفانى ف� � ��ي �إتمام المهمة العظيمة الباقية
قدموا
لنا� ،أن
ن�ستمد قدراً �أعلى من التفاني من ه�ؤالء القتلى المـُبجلين تجاه هذه المهمة التي َّ
َّ
الخال�ص والتفاني ،و�أن نعتزم هنا بقوة �أن ه�ؤالء القتلى لم ي�ضحوا
في �س� � ��بيلها �أق�صى درجات إ
هباء ،و�أن هذه أ
المة تحت �س� � ��لطة الرب �سوف تنعم بنه�ضة جديدة للحر ّية ،و�أنه حكم
ب�أرواحهم ً
لل�شعب ،وبيد ال�شعب ،ومن �أجله ،ويجب �أن يبقى كذلك ،ويُحفظ من الفناء»(.)20
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وال�سيما �أنه قرن العقائد
وفي القرن الع�شرين لم يتراجع دور الخطابة ،بل زادت �أهميتها،
َّ
اليديولوجيات ،وظهر خطباء في مختلف أ
ال�سيا�سية و أ
المم يدافعون عن عقائدهم ومواقفهم،
ّ
أ
متخذين من الخطابة وما وفَّرته التكنولوجيا من �دوات وو�سائل في �إي�صال مواقفهم للجمهور،
و�شحذ عواطفه ،وت�أجيج م�شاعره ،ووثَّق كتاب:
«50 SPEECHES THAT MADE THE MODERN WORLD»،

( 50خطبة �ص� � ��نعت العالم الحديث) ،الذي �صدر عام (2016م) عن دار ن�شر «HODDER

� »AND STOUGHTONأه � � � ِّم الخطب والخطباء الذين كونت خطبهم انعطافاً في م�س� � ��يرة
�أحداث كثيرة �ش� � ��هدها القرن الع�ش� � ��رون ،ونذكر منهم :فالديمير لينين� ،أرن�ستو ت�شي غيفارا،
عد �أحد
ونيكيتا خروت�شوف ،وفيدل كا�سترو ،ونيل�سون مانديال� ...إلخ .و�أ�سو� أ ما في الكتاب �أنه ّ
قادة الكيان ال�صهيوني من بين ه�ؤالء.
ويع ّد فالديمير لينين من �أكثر ال�شخ�صيات ت�أثيراً وجدالً في القرن الع�شرين ،و�ألقى خطاباً عام
(1904م) بمنا�سبة عيد العمال العالمي الذي ي�صادف في أ
الول من �أيار من كل عام قال فيه:

«ها هو �أول �أيار ،يوم احتفال عمال كافة البلدان با�ستيقاظهم �إلى حياة واعية ،وباتحادهم
الن�س� � ��ان ،الن�ضال الذي �سيحرر
للن�سان من قبل إ
�ضد ك ّل عنف وك ّل ا�ض� � ��طهاد إ
في الن�ض� � ��ال َّ
والذالل .يتجابه عالمان في هذا الن�ض� � ��ال الكبير ،عالم
ماليي� � ��ن العاملين من الجوع والب�ؤ�س إ
الر�أ�س� � ��مال وعالم العمل ،عالم اال�س� � ��تغالل واال�س� � ��تعباد وعالم أ
خوة والحر ّية من جهة ،ثَّم َة
ال ّ
الدوات و آ
الغنياء الطفيليين احتكروا المعامل والم�ص� � ��انع و أ
حفنة من أ
الالت ،وجعلوا ماليين
الهكتارات من أ
الرا�ض� � ��ي وجبال الذهب ملكيتهم الخا�ص� � ��ة ،و�أجب� � ��روا الحكومة والجي�ش على
خدمتهم ،وعلى حرا�سة وفية لما كد�سوا من ثروات.

ومن جهة �أخرى ،ثمة ماليين المحرومين ،يلزمهم �أن يتو�س� � ��لوا أ
الغنياء ،كما تطلب الم ّنة،
لي�سمحوا بالعمل لفائدتهم ،ه�ؤالء المحرومون يخلقون بعملهم ك ّل الثروات ،ومع ذلك يتخبطون
طوال حياتهم �سعياً �إلى ك�سرة خبز ،طالبين عم ً
ال كما تطلب �صدقة ،مدمرين قواهم ،و�صحتهم
القبية و أ
كد مفرط ،ويعي�ش� � ��ون حياة ت�ض� � � ّ�ور بالجوع في �أكواخ القرى وفي أ
النبار بالمدن
في ّ
الكب� � ��رى ،ها هم ه � � ��ؤالء المحرومون ،ه�ؤالء العم� � ��ال ،قد �أعلنوا الحرب عل� � ��ى أ
الغنياء ،على
الم�ستغلين ،ينا�ضل عمال كافة البلدان من �أجل تحرير العمل من عبودية العمل الم�أجور ،ومن
الفاقة والب�ؤ�س� ،إنهم ينا�ض� � ��لون من �أجل تنظيم المجتمع على نحو يجعل الثروات الناتجة عن
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كدهم الم�ش� � ��ترك ،تنفع كل الذين يعملون ولي�س حفنة �أغنياء .يريدون جعل أ
الرا�ضي والمعامل
ِّ
والم�ص� � ��انع و آ
جماعية لكل الذين يعملون ،يريدون �ألاّ يبقى ثمـ َّ َة فقراء وال �أغنياء،
الالت ملكية
ّ
و�أن ت�ؤول ثمار العمل �إلى الذين يجهدون ،و�أن ت�ؤدي كل فتوحات العقل الب�ش� � ��ري ،وكل ما لحق
العمل من �إتقان �إلى تح�سين حياة من يعمل ،بدالً من �أن تكون �أداة ال�ضطهاده»(.)21
والمهاتم� � ��ا غان� � ��دي من الخطب� � ��اء الذين كانت لهم خ�صو�ص� � ��ية متميزة� ،س� � ��واء من ناحية

(الكاريزم� � ��ا) ال�شخ�ص� � ��ية له التي كانت قريبة من قلوب مواطني� � ��ه ،وتحاكي واقعهم وظروفهم
ون�ض� � ��الهم �أم من خالل دعوته نحو الالعنف في �سبيل تحقيق أ
الهداف ال�سامية لوطنه ،يقول

ف� � ��ي خطاب بعنوان « اتركوا الهند» �ألقاه في بومب� � ��اي بتاريخ (1942/8/8م)�( :أعتقد �أنه في
حقيقي �أكثر من ن�ضالنا من �أجل الحر ّية ،قر�أت
ديمقراطي
تاريخ العالم لم يكن هناك ن�ض� � ��ال
ّ
ّ
قرار كاراليل الفرن�س� � ��ي عندما كنت في ال�سجن ،و�أخبرني بانديت جواهر الل �شيئاً عن الثورة
الرو�س� � ��ية ،لكنني على يقين �أنه بقدر ما خا�ض� � ��ت هذا الن�ض� � ��االت ب�سالح العنف ،ف�إنها ف�شلت

في تحقيق المثل الديمقراطي في الديمقراطية التي ت�صورتها ،ديمقراطية �أقيمت بالالعنف،
�س� � ��تكون هناك حرية مت�س� � ��اوية للجميع� ،سيكون الجميع �س� � ��ادة� ،إنني �أدعوكم اليوم لالن�ضمام

�إلى الن�ض� � ��ال من �أجل هذه الديمقراطية بمجرد �أن تدرك هذا �س� � ��وف تُن�سى االختالفات بين
الهندو�س والم�سلمين ،و�س� � ��تفكرون في �أنف�سكم كهنود فقط ،منخرطين في الن�ضال الم�شترك
من �أجل اال�ستقالل)(.)22

ومن �أه ِّم الخطب في القرن الع�شرين خطبة «لدي حلم» التي �ألقاها مارتن لوثر كينغ في
مف�صلية
(1963/8/28م) �أمام الن�ص� � ��ب التذكاري للرئي�س لينكولن في وا�شنطن ،والتي كانت
ّ

(لدي حلم �أنه في يوم من أ
ف� � ��ي �إقرار الحقوق المدنية أ
اليام
للمريكيين من �أ�ص� � ��ول �إفريقية
َّ
�س� � ��تنه�ض هذه أ
المة لتعي�ش معنى عقيدتها الحقيقي نحن نع� � � ّ�د هذه الحقائق بديهة� :أن كل

لدي حل� � ��م في يوم من أ
اليام على تالل جورجيا الحمراء� ،س� � ��يكون
النا�س خلقوا مت�س� � ��اوينَّ .
�أبناء العبيد ال�س� � ��ابقين و�أبناء �أ�صحاب العبيد ال�سابقين قادرين على الجلو�س معاً على طاولة

أ
�سيحول يوم واحد حتى والية مي�سي�سبي -وهي والية �صحراوية -قائظ
لدي حلم �أنه
الخوةَّ .
َّ
طفالي أ
لدي حلم �أن � أ
الربعة �سوف
مع حرارة الظلم واال�ضطهاد� ،إلى واحة للحرية والعدالةَّ .
َ

يعي�ش� � ��ون في يوم من أ
اليام في �أمة حيث لن يُحكم عليهم ب�س� � ��بب لون ب�ش� � ��رتهم بل بم�ضمون

�شخ�صيتهم)(.)23
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عد �أرن�س� � ��تو ت�ش� � ��ي غيفارا من الخطباء الم�ؤثرين في القرن الع�شرين ،وواحد من القادة
ويُ ّ
وعده «جان بول �س� � ��ارتر» �أكمل �إن�س� � ��ان في ع�صره ،قال في ندوة
الثوريين الذين ذاع �ص� � ��يتهمّ ،
للت�ض� � ��امن آ
الفريقي التي ُعقدت في الجزائر فيما بين (�/27-22شباط1965/م):
ال�سيوي  -إ

(منذ �أن ا�س� � ��تولت الر�ساميل االحتكارية على العالم ،وهي تبقي في الب�ؤ�س الق�سم أ
العظم من
�انية ،وتوزع أ
الرباح كلها داخل زمرة من �أقوى البلدان ،فم�ستوى الحياة في هذه البلدان
إ
الن�س� � � ّ

ي�س� � ��تند �إلى �شقاء بلداننا .وكي نرفع م�ستوى حياة ال�ش� � ��عوب النامية يجب �إذن �أن ننا�ضل �ضد

المبريالية ال يكون ذلك معركة جزئية
المبريالية ،فكلما انف�صل بلد من البلدان عن ال�شجرة إ
إ
يعد �أي�ضاً �إ�سهاماً في �إ�ض� � ��عاف واقعي وخطوة �أخرى نحو
�ض� � ��د العدو الرئي�سي فح�س� � ��ب ،بل ّ
الن�صر النهائي.

لي�� � ��س ثمـَّة حدود في ه� � ��ذا الكفاح حتى الموت ،فال ن�س� � ��تطيع �أن نظلَّ ال مبالين حيال ما
المبريالية هو ن�ص� � ��ر
يجري في �أمكنة �أخرى من العالم ،ألن كل ن�ص� � ��ر لبلد من البلدان على إ
المم هزيمة لنا ،ولي�س� � ��ت ممار�سة أ
لنا ،كما �أن كلَّ هزيمة ألمة من أ
الممية البروليتارية واجباً

من واجبات ال�شعوب التي تكافح في �سبيل م�ستقبل �أف�ضل ،بل هي �أي�ضا �ضرورة حتمية ،و�إذا
المبريالي أ
المريكي �أو غيره �ض� � ��د ال�شعوب النامية و�ضد البلدان اال�شتراكية
ما انفلت العد ّو إ
ف�إن المنطق الب�سيط يوجب �ض� � ��رورة التحالف بين ال�شعوب النامية والبلدان اال�شتراكية ،و�إذا
لم يوجد عامل اتحاد �آخر ف�إن العدو الم�شترك �سيكون ذلك العامل)(.)24

وم� � ��ن الخطب التي مات� � ��زال في وجداننا؛ خطاب الرئي�س الراحل حافظ أ
ال�س� � ��د الذي بثَّه

التلفزيون العربي ال�سوري ع�شية حرب ت�شرين التحريرية �إذ قال فيها( :ل�سنا هواة قتل وتدمير،
و�إنما نحن ندفع عن �أنف�سنا القتل والتدمير ،ل�سنا معتدين ولم نكن ّ
قط معتدين ،ولكننا كنا وما
نزال ندفع عن �أنف�س� � ��نا العدوان ،نحن ال نريد الموت ألحد ،و�إنما ندفع الموت عن �شعبنا� ،إننا

نع�شق الحرية ونريدها لنا ولغيرنا ،وندافع اليوم كي ينعم �شعبنا بحريته ،نحن دعاة �سالم ،ونعمل
من �أجل ال�سالم ل�شعبنا ولكل �شعوب العالم ،وندافع اليوم من �أجل �أن نعي�ش ب�سالم)(.)25

وفي هذه المرحلة من �س� � ��بعينيات القرن الع�ش� � ��رين كان التلف� � ��از يحتل المكانة أ
الولى بين
العالم النت�شاره الجماهيري الوا�سع ،والقدرة على تو�صيل � أ ِّي مادة �إعالمية من خالله
و�سائل إ
ب�أ�س� � ��رع وقت ،وجاء مناف�ساً قوياً للمذياع الذي �شاع انت�ش� � ��اره في أ
الربعينيات والخم�سينيات،
ال�سا�سية لبث أ
والذي كان الو�سيلة أ
الخبار والخطب �آنذاك.
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ويمكن �أن نذكر الع�ش� � ��رات من الخطب أ
العربي والعالم ،ولكن
الخرى على م�ستوى الوطن
ّ
�آثرنا �أن ن�س � � �لّط ال�ض� � ��وء على بع�ض� � ��ها؛ ألن طبيعة الدرا�سة لي�ست تق�ص� � ��ي ك ّل ما كتب ،بقدر
ال�شارة ال�سريعة �إلى بع�ضها بما يخدم البحث.
إ

الخطابة في مواجهة و�سائل التوا�صل االجتماعي
تطور مفهوم الخطابة بتطور و�س� � ��ائل االت�صال ،فبعد �أن كانت مبا�شرة �أمام جمهور حا�ضر
فيزيائياً في المكان والزمان نف�س� � ��ه� ،إذ كان� � ��ت تُلقى في المجال�س وبالطات الملوك و أ
المراء،

�أو في قاعات مجال�س ال�ش� � ��عب ،والمجال�س الت�شريعية منذ ع�صر اليونان وحتى وقتنا الراهن
ب�ش� � ��كل �أو ب�آخر ،ثم انتقلت مكتوبة وموثقة بعد �صناعة الطباعة على يد «غوتنبرغ» من خالل
الذاع� � ��ة ثم التلفاز ،وحالياً من خالل و�س� � ��ائل
ال�ص� � ��حف ،والمج� �ل��ات ،والكتب ،والحقاً عبر إ
التوا�ص� � ��ل االجتماعي ،حتى و�ص� � ��لنا �إلى مرحلة يبث فيها الزعماء على م�ستوياتهم المختلفة
اجتماعية �أو تخ�ص�ص� � � ّ�ية خطبهم �أو
من قادة ور�ؤ�س� � ��اء دول �أو �أحزاب �أو نقابات �أو منظمات
ّ
تعليقاتهم بطرائق موجزة جداً من خالل تغريدة على تويتر �أو تعليق على الفي�س بوك �أو �سواها
من الو�سائل ال�شائعة.

الن�س� � ��ان ،فيمكن �أن ن�ش� � ��اهد اليوم خطباً
كذل� � ��ك تعددت مو�ض� � ��وعات الخطب مع تطور إ
ال�سيا�سية ،فت�صريح من �أحد قادة
اقت�ص� � ��اد ّية ،قد يكون لها من الت�أثير ما يفوق بكثير الخطب
ّ
الدولي� ،أو رئي�س البنك االحتياطي
�أو ر�ؤ�س� � ��اء الم�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية (�صندوق النقد
ّ
الفيدرالي أ
المريكي� ،أو �إعالن ال�صين عن تغيير �سعر �صرف اليوان� ...إلخ ،قد يترك انعكا�سات
العالمي ،مثالً :تحديد �أ�س� � ��عار الفائدة� ،أو �إعالن �سيا�سات
مبا�ش� � ��رة و�سريعة على االقت�ص� � ��اد
ّ
اقت�صاد ّية تتعلّق بالت�ضخم ،وكذلك �أ�صبح بعد انت�شار جائحة (كوفيد )19للخطب والم�ؤتمرات
التي تقيمها الجهات ال�ص� � ��حية المحلية �أو الدولية من مثل منظمة ال�صحة العالمية أ
الثر في
للغالق �أو
وال�سيا�سي
االقت�صادي
الجمهور وفي مجمل الم�شهد
واالجتماعي ،وذلك بدعوتها إ
ّ
ّ
ّ
�إيقاف حركة ال�سفر الدولي...

التناف�سية� ،إذ توارت
ال�سيا�سية� ،أو االقت�صاد ّية� ،أو
والخطب اليوم �أ�ص� � ��بحت �أ�سيرة الم�صالح
ّ
ّ
�أولوية الخطب ذات المو�ضوعات العقائد ّية و أ
ال�سيا�سية،
يديولوجية؛ نظراً لتراجع دور النظريات
ال
ّ
ّ
الريعية القائمة على
االقت�صادي ،والعالقات
ال�سيا�سي� ،أو
ال�شمولية لم�ص� � ��لحة النفوذ
والعقائد
ّ
ّ
ّ
ّ
الم�صالح ال المبادئ ،ومن ثم لم تعد الخطبة اليوم �أكثر من موقف تجاه مو�ضوع �ساخن� ،أو حدث
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العالم
طارئ� ،أو ق�ضية
عبر عنه بت�صريح �إعالمي عبر و�سائل إ
ّ
خالفية ،وهذا الموقف يمكن �أن يُ ّ
المختلفة� ،أو بتدوينه على من�صات التوا�صل االجتماعي� ،أو يمكن �أن يكون �ضمن قاعات مجال�س

ال�شعب� ،أو في م�ؤتمر انتخابي� ،أو مناظرة بين مر�شحين ل�شغل وظيفة ما.

ومو�ضوع الم�شافهة الذي كان من خ�صائ�ص الخطابة �سابقاً بد� أ ينح�صر مع تطور التكنولوجيا،
االجتماعي،
والتغير في �أ�ساليب الخطابة ،وتنوع �أ�شكالها ،وح�سن ا�ستفادتها من و�سائل التوا�صل
ّ
ّ

مكانية،
ثم يمكن اليوم نقل � أ ِّي خطبة �أو تعليق �أو ر�أي ب�شكل مبا�شر ،وتكون الم�شافهة غير
ّ
ومن ّ
بل عبر الف�ض� � ��اء أ
الزرق المفتوح ،والجمهور ال يتطلب ح�ض� � ��وره ،ولكن ت�ص� � ��له ر�سالة الخطيب

مبا�شرة ،وب�إمكانه بيان ر�أيه فيها ،والتعليق عليها ،ولديه الخيار والحرية في اال�ستمرار بالمتابعة
القناع فال �ش� � ��ك �أنه م� � ��ازال يحتل أ
الولوية المطلوب
�أو البح� � ��ث عن خيارات تلبي رغباته� ،أما إ
تحقيقها؛ ألن هدف الخطيب �إقناع المتلقي ،وا�ستمالته وتقديم ك ّل الحجج لك�سب ت�أييده.

وتعدد �أ�شكال الخطابة �أ�سلوباً وم�ضموناً لم ي� أ ِت ب�سبب ثورة تكنولوجيا االت�صاالت فح�سب،

بل ب�س� � ��بب التحوالت الكبرى في اهتمامات الجمهور ،وارتفاع �س� � ��رعة �إيق� � ��اع الحياة ،فلم تعد
قدم
تقدر بحجمها ،بل بما تق ّدمه من معلومات ،و�إيج� � ��از في الكالم ،بحيث تُ َّ
�أهمي� � ��ة الخطب� � ��ة َّ

الدولية
�سيا�سي �أو يُتناول مو�ضوع �ساخن يتعلَّق بالمتغيرات
يقدم الت�صريح بموقف
وجهة نظر �أو َّ
ّ
ّ
�سيا�سية كانت �أم اقت�صاد ّية �أم بيئية و�سواها من ق�ضايا ال�ساعة ،ب�أقل قدر ممكن من الكلمات �أو
ّ
أ
أ
ال�سهاب واال�ستطالة.
الحروف؛ لن القوة ��صبحت في التكثيف واالخت�صار ولي�س في إ

حالياً �أ�سلوب المناظرات التلفازية بين المر�شحين لالنتخابات
ومن �أ�شكال الخطابة ال�شائعة ّ
الرئا�س� � ��ية �أو بين المتناف�سين لنيل مقاعد في مجل�س ال�ش� � ��عب� ،أو في االنتخابات بين ممثلي
أ
الحزاب والنقابات وغيرها من �أ�ش� � ��كال العملية الديمقراطية ،وفيها ي�س� � ��تخدم ك ّل م�ش� � ��ارك

ما �أوتي من قدرات �شخ�ص� � ��ية ومعلومات ومعارف لنيل ر�ض� � ��ا الجمهور ،والفوز ب�أ�ص� � ��واته في
عمت هذه المناظرات في الواليات المتحدة ،ثم ما لبثت �أن �شاعت
الت�صويت لالنتخابات ،وقد ّ
عالمياً ،كما �أن ظهور �أ�سلوب التعليقات على «الفي�س بوك» ون�شر أ
الحداث من خالله هو �شكل
ّ
الجماهيري وله طرائقه لك�سب �أكبر عدد من المعجبين.
من �أ�شكال الت�أثير
ّ

�إذن ن�س� � ��فت التكنولوجيا وو�س� � ��ائل التوا�صل التي �ش� � ��اعت بين النا�س المق ِّومات التي كانت
ت�ستند �إليها الخطب �س� � ��ابقاً ،والتي �أوجزناها بتكثيف �سابقاً ،فاليوم �أ�صبحت الخطبة تعليقاً،

م�صورة عبر قنوات اليوتيوب.
�أو مناظرة تلفازية� ،أو ر�سالة
ّ
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تخ�ص�صية �أ�سوة بالعلوم المختلفة ،فنجد مو�ضوعاتها
عامة �أو
وهذه كلّها يمكن �أن تكون ّ
ّ
تتنوع ما بين ال�سيا�س� � ��ة واالقت�ص� � ��اد �أو ال�ص� � ��حة� ،أو في المجاالت أ
الكثر تخ�ص�صية مثل:
ّ

هم م� � ��ا في أ
المر يكمن ف� � ��ي طبيعة اللغة
النووي� � ��ة �أو الفيزيائي� � ��ة �أو البيئية و�س� � ��واها ،و� أ ُّ
�ساعات لال�ستماع أل ّي خطيب مهما
يت�سمر
الم�س� � ��تخدمة وحجمها ،فلم يعد هناك جمهور
ٍ
َّ

بلغ من الت�أثير ،و�أ�ص� � ��بحت اللغة المكثفة ،و أ
ال�س� � ��لوب الر�ش� � ��يق ،والكلمات القليلة ح�سنة

ال�سبك دون تكلف ،والمعلومة الجديدة والدقيقة ،والت�صريح الوا�ضح بالموقف هو ال�سائد
و أ
الكثر انت�شاراً وتداوالً.
ثم ظهر التغريد عبر تويتر لي�ص� � ��بح من �أ�ش� � ��كال تقديم الزعماء والقادة وحتى المفكرين
والمثقفين لوجه� � ��ات نظرهم ومواقفهم تجاه أ
الحداث المختلف� � ��ة ،وعلى الرغم من تحديد

عدد الحروف الم�س� � ��تخدمة في كل تغريدة �إلاّ �أن ذلك لم يمنع كبار الم�س � � ��ؤولين في العالم
من ا�س� � ��تخدام هذا أ
ال�س� � ��لوب للت�أثير في الر�أي العام ،و�إظهار المواقف ،وبيان وجهة النظر،

المريكي ال�سابق دونالد ترامب يوم أ
مثالً( :ن�ش� � ��ر الرئي�س أ
�ست تغريدات مثيرة هاجم
الحد ُّ
فيها «الحاقدين و أ
الغبياء» الذين يمار�س� � ��ون �أالعيب �سيا�س� � ��ية في العالقة مع رو�سيا ،وتهكَّم

على زعيم كوريا ال�ش� � ��مالية ...وكان ح�ساب ترامب على تويتر قد هد� أ بعد مغادرته وا�شنطن
للقيام بجولة �آ�س� � ��يوية طويلة ت�شمل خم�سة بلدان ،قبل �أن ين�ش� � ��ر تغريدات �صباحية متتابعة

قبيل حفل ا�س� � ��تقباله في هانوي عا�صمة فيتنام ،و�شملت التغريدات ح�سب موقع �سكاي نيوز

عدة موا�ض� � ��يع �ش� � ��ملت العالقة مع الرئي�س الرو�س� � ��ي فالديمير بوتين وجهود ال�ص� � ��ين لكبح
ّ
برنامج كوريا ال�ش� � ��مالية النووي ،و�صوالً �إلى تغريدة �ساخرة حول بناء �صداقة مع زعيم كوريا

ال�شمالية)(.)26

وهذه التغريدات ال تنتهي عند مفعولها ال�سيا�سي �أو االقت�صادي ،بل لها ت�أثيرها وانعكا�ساتها
عل� � ��ى م�س� � ��توى اللغة المكتوبة بها فمثالً( :لغة دونالد ترامب ه� � ��ي لغة رجل �أعمال ،فيها كثير

اليجاز ،وا�س� � ��تخدام لكلمات مت�ضادة ،وم�ص� � ��كوكات لفظية ليقول من خاللها أ
للمريكيين
من إ
ت�سويقية�« :س� � ��تكون �أمريكا عظيمة معي»� ،إ�ضافة �إلى ا�س� � ��تخداماته هذه ف�إنه يع ّزز
وب�ص� � ��ورة
ّ

توا�ص� � ��له مع أ
�حية ،فيخبرهم ب � � ��أن الواليات المتحدة دولة
المريكيين من خالل خطاب ال�ض� � � ّ
و�ش� � ��عباً
�ضحية �سيا�سات ال�سيا�س� � ��يين الديمقراطيين ،وكذلك دول العالم المختلفة �أجمع ،التي
ّ
ت�ستغل �ضرائبهم لتزدهر ،في حين ت�ضمحل قوة �أمريكا)(...)27
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�إذن ،الخطابة �سابقاً كانت تعتمد الف�صاحة ،والتمكّن من اللغة ،وتوافر العوامل ال�شخ�صية
المتميزة
الخا�ص� � ��ة بـ(كاريزما) الخطيب� ،أما في ع�صرنا الراهن فقد �أ�ضيف �إلى ذلك الثقافة
ّ
للخطيب ،وحجم �س� � ��يالة المعلومات لديه ،وقدرته على تقديمها بطريقة جذّابة و�سل�س� � ��ة ل�ش ِّد
يتحدث فيه،
�أذهان م�س� � ��تمعيه� ،أو م�شاهديه� ،أو المتابعين له� ،أو تمكّنه من االخت�صا�ص الذي
ّ
�أو طبيعة المن�صب الذي ي�شغله ،والذي يجعل لكلماته وقعها وت�أثيرها ح�سب مجال م�س�ؤوليته،
�أو الوعود التي يطلقها ،والتي تحقق م�ص� � ��لحة �أكبر ن�س� � ��بة من الم�ش� � ��اهدين �أو الم�ستمعين �أو
المتابعي� � ��ن� ،أو البرنامج االنتخابي الذي ي�س� � � ّ�وق له ،والذي يكفل له مخاطبة م�ص� � ��الح �أو�س� � ��ع
االجتماعية المعنية .كما �أ�صبحت الم�ؤثرات المرافقة للخطاب �أو التعليق من مو�سيقا
ال�شرائح
ّ
�أو �صور عام ً
والثارة.
ال مهماً من عوامل الجذب إ

الفن الخطابي ،ألن �آفاقه
نتكهن بحدود التطور الم�س� � ��تقبلي لهذا
ثم ال يمكن �أن
ّ
ّ
ومن َّ
تمتد في كل االتجاهات متكئة حيناً على التطور التقني والتكنولوجي ،وحيناً على طبيعة
الن�س� � ��ان وت�ش� � � ّ�عب اهتماماته وتغير مزاجه ،ولكن يبقى العامل
التغيرات التي تلحق بواقع إ
ّ
الن�سان نف�س� � ��ه الذي يمتلك العقل �أوالً والمعرفة ثانياً وو�سائط
الحا�س� � ��م في كل ذلك هو إ
نقلها ثالثاً.

الهوام�ش
وقدم له وحقق ن�صو�ص� � ��ه :د� .إبراهيم �س� �ل��امة ،مكتبة أ
النجلو م�صرية،
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ط1950،م� ،ص.100
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(� -)2أحمد محمد الحوفيُّ ،

الن�شاء والخطابة ،تحقيق :يا�سر بن حامد المطيري ،مكتبة دار المنهاج
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(� -)13سالمة مو�سى� ،أ�شهر الخطب وم�شاهير الخطباء ،دار التنوع الثقافي ،دم�شق� ،سورية ،ط� ،2019 ،1ص .10

( -)14محمد خليل الخطيب ،جمع و�ش� � ��رح خطب الر�س� � ��ول �ص� � ��لى اهلل عليه و�س� � ��لم ،دار الف�ض� � ��يلة ،القاهرة،
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( -)21فالديمير لينين ،م�ؤلفات لينين الكاملة – بالفرن�سية ،ج ،7دار التقدم مو�سكو  ،ط� ،1975 ،1ص.207
(22)- https://www.mkgandhi.org/speeches/qui.htm
(23)- https://ar.innerself.com/content/social/democracy/activism/14577-i-have-a-dream-text-video.html:

(� -)24أرن�ستو ت�شي غيفارا ،غيفارا أ
العمال الكاملة ،دار الفارابي ،دار دم�شق� ،1982،ص.497 - 496
( -)25خطاب الرئي�س حافظ أ
ال�سد� ،صحيفة الثورة ،العدد  ،3238تاريخ � ،1973/10/7ص.2
العالمية� ،سلطنة ُعمانhttps://omaninfo.com/oman.moi ،
( -)26موقع :البوابة إ
النجليزية< �أريج موا�سي ،موقع:
( -)27مقالة بعنوان :ما �أثر م�صطلحات ترامب على اللغة إ
https:// noonpost.com/content
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الدرا�سات والبحوث

امل�ضمون اجلديل لدى هيغل
يَ
جمال احلياة والثقافة
يف

لينا حبيب ديب

عد الفيل�سوف أ
اللماني (جورج فيلهلم فريدري�ش هيغل � )Hegelأحد �أهم م ؤ��س�سي المثالية
ُي ُّ
أ
اللماني ��ة ف ��ي الفل�سفة ف ��ي �أواخر القرن الثامن ع�شر الميالدي ،فق ��د ولد في (� 27آب ،)1770
ف ��ي �شتوتغارت من المنطقة الجنوبية الغربية في �ألمانيا ،لعائلة برجوازية �صغيرة ،تلقَّ ى في
الكليريكية،
البدء تعليم ًا كال�سيك ّي ًا مكثف ًا؛ إ�ذ َد َر َ�س الفل�سفة وعلم الالهوت في مدر�سة توبنغن إ
إ�لى جانب بع�ض �أ�شهر معا�صريه( ،ومنهم :ك�شيلنغ  Schellingوهولدر  ،)Holdersالذين كانوا
�شديدي التحم�س للثورة الفرن�سية �آنذاك.
مدر�ساً
خ�صو�صياً و�صحفياً،
ّ
مار�س هيغل كثيراً من ا ألعمال في بداية حياته ليعيل �أ�س� � ��رته ّ
ثم عمل �أ�س� � ��تاذاً في جامعة هايدلبرغ ،وهنا لم�س طالبه �أهمية درو�س� � ��ه فد َّونوها ،وبعد وفاته
ا�ستخدمت هذه التدوينات لتدعم ما �ألَّفه من �أعماله.

فتنت� � ��ه �أعمال (كانط  ،Kantورو�س� � ��و  ،Roussrauويوهان فولفغان� � ��غ غوته  )Goetheقبل
الثورة الفرن�س� � ��ية في الفل�س� � ��فة الحديثة ،والثقافة ،والمجتمع .ففي م�ؤلفاته ا ألولى ظهر ت�أثره
ب�إيمانويل كانط ،وال�سيما في م�ؤلفاته الدينية التي تتناول حياة الم�سيح ،لكنه �سرعان ما رف�ض
نظرية كانط ورو�س� � ��و وغيرها من النظريات الفل�س� � ��فية بو�ص� � ��فها �ش� � ��ديدة التقييد وتخلَّى عن
تبين له �أن تلك ا أليديولوجية ال ت�ستطيع التعبير عن التحوالت
�أيديولوجية ع�ص� � ��ر التنوير� ،إذ َّ
التي طر�أت على العالم القديم ،واكت�س� � ��حت الي� � ��وم العالم الحديث� ،إذ طور ما يدعى بالتفكير
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الديالكتيكي (التفكير الجدلي)؛ عا ّداً �أنه من واجب الفل�س� � ��فة� ،أن ت�شرح منطقية ما �سبق ،وما
هو �سائد
دخل التاريخ �ضمن نطاق الفل�سفة بو�صفه بُعداً �أ�سا�سياً من
حالياً ،وعن طريق فكرهُ � ،أ ِ
ّ
�أبعاد الوجود ،ألنه يلبي هدفاً في نهاية المطاف ،وهو ال�سعي �إلى غاية� ،أي التجلِّي التدريجي
للفكرة الكونية ،ولكن فيما يبدو �أن تفكير هيغل كان محفوفاً بالتناق�ضات والتوترات ،مثل تلك
واليمان،
الموجودة بين الذاتي والمو�ضوعي في المعرفة والعقل والطبيعة ،والحرية وال�سلطة إ
والتنوير والرومان�سية.
كان الم�شروع الفل�سفي الرئي�سي لــ«هيغل» هو �أن يف�سر هذه التناق�ضات والتوترات ب�صفتها
جزءاً من وحدة عقالنية �شاملة ،وقد و�صفها ب�أنها «الفكرة المطلقة» �أو «المعرفة المطلقة».

كما كانت ال�سمة الرئي�سية لفكر هيغل� ،أنه تطور بو�ساطة التناق�ض والنفي ...التناق�ض
ال������ذي يخلق (الديناميكية) ف������ي كل مجاالت الواقع ،وفي الوعي ،والتاريخ ،والفل�س������فة،
والفن ،والطبيعة ،والمجتمع ،وي�ؤدي ذلك التطور �إلى عقالنية جديدة ،يُتو�صل بو�ساطتها
�إل������ى وحدة التناق�ض������ات في كل المراحل التي ت�������ؤدي في نهاية المط������اف �إلى التفكير
العقالني الذاتي الواعي والكامل ،وبذلك نجد �أن فكر هيغل الثوري يعتمد فل�سفة النفي
المطلق.

وهو يتجاوز ،من حيث مفهومه ،ما كان يمثله ،في نظر �س� � ��ابقيه ،وهو �أنه لي�س �سوى �صفة
محرك للواقع ب�أكمله .وانطالقاً من هذا
الن�سانية؛ ليتحول الفكر لديه �إلى
من �ص� � ��فات الروح إ
ِّ
الفهم كانت مقولته ال�شهيرة القائلة« :كل ما هو منطقي حقيقي ،وكل ما هو حقيقي منطقي»،
فهو يدر�� � ��س ،على التوالي ،الكائن والجوهر والمفهوم الذي يتخذ �ش� � ��كله النهائي في الفكرة،
بو�صفها تعبيراً عن «وحدة الروح والمفهوم».

حد ذاته ويط ِّوره .ومن هنا �سميت
�كلياً ،ألنه يح ِّول العالم في ِّ
وهو منطق جدلي ،ولي�س �ش� � � ّ
فل�سفته بالفل�سفة المثالية المطلقة ،والمطلق في النهاية هو في الواقع.
في كتابه درا�س� � ��ة في (فينومينولوجيا الروح �أو ظاهري� � ��ات الروحPhénoménologie de ،

 ،)l’espritعام (1807م) ،ر�س� � ��م هيغل ملحمة الوعي ،التي نفى من خاللها ما �س� � ��بقه ،ليرتقي
�إلى درجة واقع �أعلى و�أكمل ،منطلقاً من «اليقين المح�س� � ��و�س» لي�صل �إلى «المعرفة المطلقة)،
الن�سانية ،خالل �سعيها التدريجي �إلى وعي مفهوم الحرية؛
فقد �أعاد مراجعة م�س� � ��يرة الروح إ
بحيث تمر الروح بثالث مراحل هي :الفن ،والدين ،والفل�سفة �أو العلم.
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فه� � ��و يجمع بين معنى الروح ،والقوة الكونية المتج�س� � ��دة ف� � ��ي العقل ،بمعنى �أنه يجمع بين
مفهوم المعرفة والعقل ،ومن ثم الواقع ،ليج�سد �شمولية المعرفة في جميع المجاالت ،وب�شكل
خا�ص في مجال الفل�س� � ��فة ،مو�ص ً
ال بذلك الفل�سفة �إلى تفتحها الكامل ،وفي الوقت نف�سه �إلى
نهايتها الحتمية.
م� � ��ن هذا المنظور ،كانت قطيعة هيغل مع مجمل الموروث الميتافيزيقي الذي لم يحتفظ
من� � ��ه �إال ببع�ض الثوابت العائدة �إلى (هيراقليط�س  Heraclitusوا�س� � ��بينوزا  ،)Spinozفالكائن
من منظوره ،ال يحوي من الواقع بمقدار ما يحوي من العدم .من هنا كانت بع�ض قواعده التي
قد تبدو غير مقبولة في المنطق الكال�سيكي ،كتلك التي تقول ،مث ً
ال ولي�س ح�صراً�« :إن مفهوم
الكائن يكافئ العدم من حيث انعدام م�ضمونه؛ وعلى العك�س من هذا في المقابل ،وكانعكا�س
حد ذاته� ،إن لم نقل �إنه الكائن ب�سبب نقائه».
للفراغ ف�إنه يمكن َع ُّد العدم كائناً في ِّ

حقق� � ��ت المنظوم� � ��ة الهيغلية الوا�س� � ��عة والطموحة نجاحاً كبيراً ف� � ��ي بداياتها ،ثم تبع هذا
النجاح �ش� � ��يء من الن�سيان ،حتى �أوا�سط القرن التا�س� � ��ع ع�شر ومجيء مارك�س الذي يع ّد نف�سه
منت�س� � ��باً �إلى هذه المنظومة ،التي ا�س� � ��تعادت نفوذها في القرن الع�ش� � ��رين ،من خالل �أعمال
متنوعة (ل�س� � ��ارتر  Sarterولوكات�ش  ،Lukacsوهن� � ��ري لوفيفر  ،Lefebvreو�إريك فايل ،Weil
وماركوزي .)Marcuse

الدرا�سة الفل�سفية التمهيدية
هي في الواقع مد َّونات المالحظات ال�شخ�صية لــ«هيغل» ،التي قدمها ِّ
بخط يده ب�صفتها موجزاً
بعدئذ ،والتي كتبها حين تح�ض� � ��يره درو�س الفل�س� � ��فة لل�سنوات
لفكره وبرنامجاً عمل ّياً لما �س� � ��يط ِّوره
ٍ
الثالث أ
الخيرة لجيمنا�سيوم نورمبرغ ،الذي كان فيل�سوفنا قد ُع ِّين مديراً له في عام (1808م).
وملخ�ص لـ«درا�س� � ��ة
وفي ه� � ��ذه المد َّونات درو�س في عقي� � ��دة الحقوق والواجبات والدين.
َّ
ظاه� � ��رة الروح والمنطق» ،ثم جدلية الحوار بين ال�س� � ��يد والعبد ،وهو في النهاية ،ولوج الوعي
«بو�صفه �شك ً
ال �أعلى للتماهي بين معرفة ال�شيء ومعرفة الذات» ،حيث المعرفة الحقيقية.

كما تقدم تلك المد َّونات � أ ُ�س� � ���س الفكر الهيغلي في مختلف المجاالت ،وفيها محا�ض� � ��رات
في علم الجمال ومحا�ض� � ��رات في فل�س� � ��فة الدين ومحا�ضرات في فل�سفة التاريخ ومحا�ضرات
طبقها هيغل في تعليمه البرليني ،حين �أعاد ا�ستعرا�ض �سائر مجاالت
في تاريخ الفل�سفة ،وقد َّ
الحي� � ��اة والثقافة ،م�ض� � ��يفاً �إليها م�ض� � ��موناً
جدلياً ،جعل من التاريخ والدين والفن والفل�س� � ��فة
ّ
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لحظات وا�س� � ��عة ومتتالية ،وبذلك د َّون هيغل �أفكاره في (مو�س� � ��وعة العلوم الفل�سفية) ،الم�ؤلفة
التمو�ض� � ��ع
في ثالثة �أجزاء (المنطق ،وفل�س� � ��فة الطبيعة ،وفل�س� � ��فة الروح) ،يتجلَّى من خاللها
ُ
الن�سانية.
التدريجي للروح إ
كما ا�ستعر�ض العلوم الطبيعية (الريا�ضيات والفيزياء والبيولوجيا) ا�ستعرا�ضاً �سريعاً.

الخير فهو مخ�ص� � ���ص لـ«علم الروح»� ،إذ ي�ص� � ��ف فيه �أبعادها أ
�أما الجزء أ
ال�سا�سية الثالثة
(الح�س� � ��ا�س والت�ص� � ��ور والتفكير) يتبعه تحققها التدريجي ب�ص� � ��فتها معرفة ،من خالل الروح
إ
العملي� � ��ة (القانون و أ
الخالق ونظرية الدولة) في البدء ،وفي النهاية من خالل الثالثية الكبرى
(الفن ،والدين ،والعلم) التي تثبت «تحققها المح�ض».

المجتمع المدني
جعل هيغل التمييز بين المجتمع المدني والدولة في كتابه (�أ�ص� � ��ول فل�س� � ��فة الحق) ،عا ّداً
�أن المجتمع المدني ،هو مرحلة في العالقة الجدلية التي تحدث بين أ
ال�ض� � ��داد والكلي ،وقد
�أ�صبح هذا الفكر هو أ
ال�سا�س لدى كارل مارك�س في ت�صوره للمجتمع المدني ب�صفته القاعدة
االقت�ص� � ��ادية الحقيقية ،و�أ�ص� � ��بح معتمداً في جميع المنظمات غير الحكومية في كل جوانب
المجتم� � ��ع ،بما في ذلك الثقافة والمجتمع وال�سيا�س� � ��ة ...هذا التمي� � ��ز الليبرالي بين المجتمع
ال�سيا�سي والمجتمع المدني في الواقع.

الدولة
ُ َّد هيغ� � ��ل �أن الدول� � ��ة هي «الروح المو�ض� � ��وعية» ،و�أنه يتوجب على الفرد �أن يكون ع�ض� � ��واً

في الدول� � ��ة ويتمتع «بحرية كبيرة ف� � ��ي الدولة»؛ فيكون لديه المو�ض� � ��وعية والحقيقة والحياة
أ
الخالقية .فالمواطنون في الدولة الهيغلية �سوا�سية ،يعرفون �أمكانهم؛ و�أوفياء في التزاماتهم،
فهم �أع�ض� � ��اء فيها� ،س� � ��عداء حتى للت�ض� � ��حية بحياتهم من �أجلها ،وهكذا ف � � ��إن ارتباط الدولة
و أ
وليكون
ال�س� � ��رة والمجتمع المدني يكون التتويج النهائي لفكر هيغل في عنا�صر فل�سفة الحق
ّ
الثالثة معاً ما ي�سمى بــ«الحياة أ
الخالقية».

هيراقليط�س
يعد �أول من �أعلن �أن الطبيعة ال نهائية وفي حالة تغير
ت�أث� � ��ر هيغل بــ«هيراقليط�س» ال� � ��ذي ّ
دائم ،وقد عار�ض هيراقليط�س المنطق ال�ص� � ��وري بمنطق حركي ،وهو ي�ؤمن باجتماع أ
ال�ضداد
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بع�ض� � ��ها مع بع�ض ،في حين في المنطق ال�صوري ،وتحديداً في قانون عدم التناق�ض ال يمكن
�أن نجمع ال�ص� � ��فتين المتناق�ضتين في �ش� � ��يء واحد ،وفي �آن معاً في الكون ،وقد �أكد هيغل �أن
هيراقليط�س كان قد �س� � ��بقه �إلى المنطق الفل�س� � ��في للكينونة «في علم الوجود» ،وهي الكينونة
ال�صافية والنقية التي تنتج من العدم ،والعدم الذي ين�ش� أ من الواقع المجرد ح�سب ر�أي هيغل،

وهذا ما ر�آه في تف�س� � ��ير هيراقليط�س ،ولكن حتى �إذا كان موجوداً فلي�س هو الجوهر الرئي�سي
ألفكاره.

في حين ي�أتي التطور الطبيعي للفكر والكون لدى هيغل من الحركة الداخلية للواقع الذي

يتجلى في تطور الكون والطبيعة والفكر ،ومن تحليل الفكر والواقع ،وبذلك يظهر اهلل نف�س� � ��ه
ال من خالل عملية جدلية ال�ص� � ��يرورة ،فالفكرة أ
تجلياً كام ً
متجلياً
ال�سا�س� � ��ية من جدلية هيغل
ّ
ال�شياء �أو أ
هي �أن أ
الفكار لها تناق�ضاتها الداخلية.

على العك�س من ذلك ،حين نه�ض� � ��ت الفل�س� � ��فة الهيغلية ،التي و�ص� � ��فت ب�أنها نهج «�أطروحة
نقي�ض التوليف» والتي يمكن تف�س� � ��يرها بما ي�أتي� :إن «�أطروحة» (مثل الثورة الفرن�س� � ��ية) من

الرهاب الذي �أعقبها) ،ومن
�ش � � ��أنها �أن ت�ؤدي �إلى خلق «نقي�ض» لها (على �س� � ��بيل المثال عهد إ
�ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي في النهاية �إلى �إيجاد «توليف» (مثل الدولة الد�ستورية للمواطنين مجاناً)،
وقد ن�سبت هذه الم�صطلحات �إلى كانط ،مما يعطي ال�شعور �أن أ
الفكار التي تناق�ض �أو تعار�ض

ال�ش� � ��ياء ت�أتي من خارجها .ظهرت وجهة نظر هيغل أ
أ
ال�سا�سية في تحليل �أو فهم ال�شيء ،التي
تك�شف عن �أنها تنطوي على وحدة داخلية ،وهو التناق�ض الداخلي أ
ال�سا�سي في فكره.

في الن�صف أ
الخير من القرن الع�شرين ،خ�ضعت فل�سفة هيغل لنه�ضة كبرى ،ويعود ال�سبب

فج ِّدد المنظور التاريخي
في ذلك �إلى �إعادة اكت�شاف وتقييم هيغل من الفال�سفة المارك�سيين ُ
الذي جاء به هيغل على كل �ش� � ��يء ،م�ؤكدين اعترافاً متزايداً ب�أهمية «الطريقة الجدلية» ،ففي

كت� � ��اب (جورج لوكا�ش « )Lukacsالتاريخ والوعي الطبقي» ،عام (1923م) الذي يحمل عنواناً
�صغيراً «درا�س� � ��ات في الجدلية المارك�سية»؛ يعمل لوكا�ش على �إعادة المكانة للذات ،فالتاريخ
في ر�أيه ينتج عن التفاعل بين الذات والمو�ض� � ��وع �أي عن وعي النا�س بالقوانين التي تحكمهم،
كان لوكا�ش يميل نحو �إعطاء أ
الهمية للوعي ،وهو ما �س� � ��اعد على �إعادة هيغل �إلى المارك�سية

الكن�س� � ��ية .كما �أبرزت نه�ض� � ��ة هيغل �أهمية �أعماله المبكرة� ،أي تلك التي كتبت قبل «الظواهر

من الروح».
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على الرغم من �أن هيغل قد بد� أ فكره الفل�س� � ��في بالتعليق على الدين الم�س� � ��يحي ،ف�إنه قد
تخرج في مدر�سة دينية بروت�ستانتية وحاز ال�شهادة الالهوتية.

وغالب � � �اً ما كان يعبر ع� � ��ن ر�أيه ب�أنه م�س� � ��يحي ،على الرغم من �أن �أفكاره عن اهلل لي�س� � ��ت
مقبولة لدى بع�ض الم�س� � ��يحيين ،وال�س� � ��يما لدى محاولته �إثبات ظاهرة وجود اهلل متبنياً فكرة
جردوا مفاهيم
�أن «اهلل لي�� � ��س فك� � ��رة مجردة» ،ولذلك ت�أثر بفكره بع�ض المارك�س� � ��يين الذي� � ��ن ّ
أ
اللوهي� � ��ة بطرحهم فكرة المادية الجدلية التي ن�ش � � ��أت من فكر هيراقليط�س ،وقد انعك�س� � ��ت
المخاوف الالهوتية لدى هيغل في كثير من كتاباته ومحا�ض� � ��راته ،فكانت �أفكاره عن �ش� � ��خ�ص
الم�س� � ��يح م�س� � ��تمدة من الهوت التنوير ،فهو يعتقد بوحدة العالئقية ووحدة الميتافيزيقية بين
الم�س� � ��يح واهلل آ
الب .ي�ش� � ��هد هيغل �أي�ضاً �أن اهلل (كما الم�س� � ��يح) لم يمت .وكانت فل�سفته تتفق
مع الم�س� � ��يحية وهذا ما دفع بــ(كارل فريدري�� � ��ش فيلهلم � )Karl Friedrichإلى �إعداد �أطروحة
إلثبات وجود عقيدة الخلود في فل�س� � ��فة هيغل ،مما يمهد الطريق لتد ُّين مفرط ،في �أو�ض� � ��اع
العقل من خالله ا�ستقالليته.

درو�س حول تاريخ الفل�سفة

ن ُِ�ش َر ْت في عام (1832م) ،ثم � ُأغْ ِن َي ْت ب�إ�ضافة مخطوطات ملحقة؛ وتمثل هذه الدرو�س كراري�س
وقدمها عدد من النا�شرين ما بين عامي (1828 -1816م)؛ وفيها
مالحظات �سبق �أن كتبها هيغلَّ ،
المتج�س� � ��دة
يب ِّين هيغل مفهومه لما يجب �أن يكون عليه تاريخ الفل�س� � ��فة ،ألنها تعادل العقالنية
ِّ
على �أر�ض الواقع� ،أي ما يمكن ت�س� � ��ويته بالوعي التدريجي للعقل المطلق ،ألنه ال يمكن الف�صل
بين الت�ص� � ��ور النهائي للفل�س� � ��فة وتاريخها ،هذا الت�ص� � ��ور الذي يتحقق من خالل تطور مختلف
�وائياً
وذهنياً بالمطلق� ،إنما يتم بو�صفه تحقيقاً للحظات النف�س
ّ
بناء ع�ش� � � ّ
المنظومات ،وال يُبنى ً
المتتالي� � ��ة ،لذا ف�إن فهم منظومة معينة ومبد�أها يمكن له �أن يتم من خالل مفهومين مختلفين:
اليجابي� ،أو لنقل م�ؤ ِّيد ،يرى ما تحويه من لحظة �ضرورية للفكرة»
«المفهوم ال�سلبي ،والمفهوم إ
ثم« ،ال يمكن دح�ض �أي فل�سفة ،وفي الوقت نف�سه يمكن دح�ض الفل�سفات جميعها» ،بمعنى
ومن ّ
�أن «ما يجري دح�ضه لي�س هو المبد� أ في �أي فل�سفة ،بل ما يظهر وك�أنه نهائي ومطلق� ،أو �أن له
قيمة مطلقة؛ بمعنى �أنه اختزال قيمة المبد� أ �إلى م�ستوى اللحظة المحددة للكل».

�إن هذا الكل ،الذي ال ي�ش� � ��تمل على مدار�س الفكر ال�ش� � ��رقي ،ألنها ال تعرف ما تعنيه حرية
النف�س ،بل �إنه قد تطور عبر مراحل تاريخية كبرى ثالث:
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في المرحلة أ
الولى (والمق�صود هنا الفل�سفة اليونانية) ،ي�ؤكد الفكر حريته وا�ستقالليته.

�أما المرحلة الثانية (وهي مرحلة الفل�س� � ��فة الم�سيحية) ،فقد كانت تعترف بثنائية رئي�سية
واليمان ،وقد تطور هذا المفهوم في مجمل فل�سفة الع�صر الو�سيط.
بين العقل إ
عندئذ ،ينفتح المجال
وتعيد الفل�س� � ��فة الحديثة �إلى العقل حقوقه المتج�س� � ��دة في الواقع،
ٍ
�أمام وعي ذاتي للنف�س ب�ص� � ��فتها روحانية فاعلة في العالم ،حيث المعرفة المطلقة هي أ
الفق
الذي تتج�سد فيه معاني جميع الجهود ال�سابقة للتفكير الفل�سفي والمترابطة فيما بينها.
وهكذا كان هيغل يف�سر جميع المنظومات الفل�سفية على �أنها �إ�سهامات في �سبيل المعرفة
المطلقة؛ أ
م�سوغة ،بو�صفها تج�سيداً جزئياً
ومحدداً « ألن تعاقُب المنظومات
َّ
المر الذي يجعلها َّ
تاريخياً تعاقب مفاهيم الفكرة نف�سه في تجلِّياتها المنطقية».
الفل�سفية هو
ّ

كان لهيغل كثير من أ
التباع في �أثناء حياته؛ لكن نفوذه الحقيقي في �ألمانيا لم يتجاوز عام
(1850م)� ،إذ حل َّْت محلَّه الروح الو�ضعية.

فم� � ��ن المعتاد �أن نميز في الفال�س� � ��فة الذين حاولوا تطوير منظومت� � ��ه بين جناح «يميني»
مثل( :مي�شليه  Micheletوغالِبير  Galbirوروزنكرانت�س  ،)Rosenkatzوجناح «ي�ساري» الذي
عملياً على محاوالت(�ش� � ��تراو�س ( Straussو أ
الخوين
�ض� � � َّ�م كارل مارك�س خا�ص� � ��ة ،والذي طغى
ّ
(ب� � ��اور  Bauerوفويرباخ  )Feuerbachالذين كانوا يع ّدون �أنف�س� � ��هم ثوريين ،حتى جاء مارك�س
اليديولوجية أ
ونَ َق َدهم ،وال�س� � ��يما في كتابه أ
بين �أنهم مازالوا في الواقع مثاليين،
اللماني� � ��ة� ،إذ َّ
حي � � �اً ،فكتب لينين «دفاتر
وهكذا تطورت الهيغلية في قلب المارك�س� � ��ية بو�ص� � ��فها فكراً نقدياً ّ
حول الجدلية» وغرو�س « Groosالمارك�سية والفل�سفة» ،وهي تب ِّين جميعها �أن الجدلية كانت
�تعمل لمواجهة التف�سيرات الر�س� � ��مية والجامدة للمارك�سية ،وقد كتب موري�س ميرلو بونتي
تُ�س� � � َ
� Pontyأن «جميع أ
الفكار الفل�س� � ��فية الكبرى في القرن الما�ض� � ��ي :من مثل فل�س� � ��فات (مارك�س
 Marxونيت�شه  ،)Nietzscheوفل�سفة الظواهر ،والفل�سفة أ
اللمانية الوجودية ،وفل�سفة التحليل
النف�سي ...كانت بداياتها لدى هيغل».

�أم� � ��ا في فرن�س� � ��ا ،فلم يك� � ��ن هيغل محبوباً في حيات� � ��ه؛ كما �أنه لم يُف َهم فهم � � �اً جيداً ،وقد
ملخ�ص
ن�ص� � ��حه كوزان �آنذاك ب�أنه �إذا رغب في نيل تفهم الجمهور الفرن�سي ،يجب عليه كتابة َّ
فكره من منظور �سيا�سي عبر �إعالء القومية ومفهوم الدولة .وبا�ستثناء
وا�ض� � ��ح لفكره� ،إذ �شُ ِّوه ُ
ال�س� � ��ورياليين ،فقد ظل مجهوالً لدى الجمهور الفرن�سي حتى بداية ثالثينيات القرن الما�ضي،
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حينما عقد (�ألك�سندر كوجيف  )Kojèveحلقة درا�سية حول المفهوم الهيغلي لـ«نهاية التاريخ».
بين عامي ( 1930و1939م).
ولَّد فكر هيغل توجهات متعددة� ،س� � ��واء حي� � ��ن كان يجري ت�أكيد علم الجدال لديه ،ونتيجة
لتف�سيرات متعددة� ،إذ �أثر في (فو�سيلون  Focillonفي فرن�سا ،وكروت�شي  Croceفي �إيطاليا)،
�أو فيما يتعلق با ألنثروبولوجيا� ،أو في ال�سيا�س� � ��ة (�إذ �أثَّر في هنري لوفيفر � ،)Lefebvreأو في
أ
الهمية التي كان يعزوها �إلى الوعي الذاتي.
إ�يدلبرغ وبرلين (1831-1816م)

يع� � ��د فك� � ��ر هيغل قمة حركة الفكر في �أوائل القرن التا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر في �ألمانيا الفل�س� � ��فية
المثالي� � ��ة ،وقد كان له ت�أثي� � ��ر عميق في كثير من المدار�س الفل�س� � ��فية ،بما في ذلك المدار�س
التي عار�ض� � ��ت تحديداً المثالية الجدلية الهيغلية ،مثل الوجودية والمادية التاريخية لمارك�س،
 ،historismوالمثالية البريطانية .كما ولَّدت الهيغلية الي�سار المارك�سي التي �ألهمت الحركات

العالمية ،والتي ت�ش� � ��مل الثورة الرو�سية ،والثورة ال�صينية ،والممار�سات الثورية التي ال تعد وال
تح�صى حتى اللحظة الحا�ضرة.
وبعد �سقوط االتحاد ال�سوفييتي في عام (1990م) ،قرئ هيغل في الغرب؛ وال�سيما في جمعية
المريكية وبالتعاون مع العلماء أ
هيغ� � ��ل أ
اللمان مثل (�أوتو  Ottoو والتر كوفمان )Kaufmann

وقراءة جديدة ،و�أ�صبح مارك�س ي�ؤدي دوراً محدوداً في هذه القراءات الجديدة ...وقد وجهت
مجموعة متنوعة من أ
الفراد انتقادات لهيغل في القرنين التا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر والع�ش� � ��رين ومنهم:

�آرثر �شوبنهاور  ،Schopenhauerومارك�س  ،Marxكيركيغارد  ،Kirekegaardوفريدريك نيت�شه
 ،Nietzscheبرتراند را�س� � ��ل  ،Russell، GEومور ،و�إريك ،والهيغيليون ال�شباب ،ومنهم فيورباخ
ومارك�� � ��س و�إنجلز ،و�أتباعهم .وانتقده في بريطانيا ،المنظ� � ��رون للهيغلية المثالية البريطانية،

فقد انتقد �شوبنهاور هيغل المعا�صر له ،وكتب عن فل�سفتة ب�أنها «�شبه فل�سفة �شلَّت جميع القوى
«دجال �أخرق» ،وكتب
العقلية ،وخنقت كل تفكير حقيقي» .كما و�ص� � ��فه �ش� � ��وبنهاور �أي�ض � � �اً ب�أنه ّ
روبرت يبين �أن هيغل كان �ص� � ��احب «�أب�شع �أ�سلوب نثري في تاريخ اللغة أ
اللمانية» ،وذكر (ر�سل
 )Russelفي كتابيه مقاالت غير م�ألوفة (1950م) وتاريخ الفل�س� � ��فة الغربية (1945م) �أن هيغل

كان «�صعب الفهم بالن�سبة �إلى جميع الفال�سفة».
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وقد تحدث بع�ض الم�ؤرخين عن �أن هيغل قد دافع عن العقيدة البروت�ستانتية ،ومن الناحية
ال�سيا�سية حاول المحافظة على مرحلة ما بعد نابليون (مرحلة الترميم) .وكان له ت�أثير وا�ضح
اللحاد
في الهيغليين ال�ش� � ��باب المعروفين بـ الهيغليين الي�ساريين ،وقد تجلى ذلك الت�أثير في إ
بالدين والديمقراطية الليبرالية في ال�سيا�سة.

علم الجمال �أو إال�ستيطيقا

تكمن الجمالية الهيغلية في �أنها تبين النظرية الفل�س� � ��فية للفن ومعانيه العميقة ،من حيث

�إن الفن يفر�ض طبيعته الخا�صة بالكامل حينما يحقق غايته.

كما �أن الفن يعك�س المطلق عكْ�ساً
حد�سياً ومح�سو�ساً ،والعمل الفني هو «التجلِّي المح�سو�س
ّ

الح�سي ال�صافي والت�صوري لل�شيء العادي الذي يبتعد عن
الدراك
للفكرة» فهو الو�س� � ��يط بين إ
ِّ
الدراك المادي.
إ

فالفن يحمل ب�ص� � ��مات الروح والحرية ،لهذا نجد �أن هيغل ،خالفاً لكانط ،ال يقبل بوجود
جمال «طبيعي»؛ بمعنى �أنه ال يمكن تب�سيطه �إلى مجرد نَ ْ�سخ للطبيعة �أو محاكاة لها،
�أو اختزاله �إلى مجرد قدرة تقنية �أو �آلية.
مكو ٌن من �ش� � ��قين �أحدهما مح�س� � ��و�س والثاني عقلي ،وحينما ي�ستولي الجانب
والعمل الفن ّ
الفن الرمزي (فالرمز مبهم دائماً� ،إذ يمكن
الح�سي على الفكرة ،ف�إننا نجد �أنف�سنا �ضمن مجال ِّ
ِّ

ل�ش� � ��كله �أن يولِّد عدة معان ،وهذه حال الفن الم�ص� � ��ري ،وذروة مو�سيقاه متم ِّثلة في �أبي الهول

الذي يج�سد الوظيفة الرمزية) ،في حين يمتاز الفن الكال�سيكي بتوازن الجانب المح�سو�س مع

الجانب العقلي ،وهذا ما تج�س� � ��ده ،على �س� � ��بيل المثال ،المنحوتات اليونانية التي تبين مثالية
تقدمه التراجيديا اليونانية ،من خالل ت�سل�سل
الجمال الطبيعي ،لكن في المقابل ،نجد �أن ما ِّ

ملخ�ص لتاريخ الفن� ،إذ يمثل �إ�سخيلو�س الرمزية ،في حين يمثل �سوفوكلي�س
م�ؤلِّفيها الثالثة ،هو َّ
الكال�سيكية؛ �أما �إفريبيدِ �س فيمثل الرومان�سية.

ونجد �أن الفن الرومان�س� � ��ي (المتوافق مع الثقافة الم�س� � ��يحية) يع ِّبر عن تجاوز الم�ضمون
حد ال يمكن للمادة ا�ستيعابها ا�ستيعاباً كامالً.
لل�شكل ،فالفكرة غنية �إلى ٍّ

وتتحقق هذه المرحلة أ
الخيرة في عدة فنون ،من مثل الر�س� � ��م والمو�سيقا وال�شعر� ،إذ يم ِّثل
الخير (�أي ال�شعر) الفن أ
هذا أ
الكثر عقالنية بين الفنون ،ألن المادة فيه تُمحى تقريباً ،فال�شعر
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الملحمي يب ِّين الجوانب الت�شكيلية والت�صويرية؛ �أما ال�شعر الغنائي فيغتني بالمو�سيقا؛ في حين

يجمع ال�شعر الم�سرحي ،جميع هذه ال�صفات الروحية.

حد نقاء المفاهيم ،لكنه يمتاز من غيره من
ون�ش� � ��ير هنا �إلى �أن ال�ش� � ��عر ،بال ريب ،ال يبلغ َّ
الفنون ب�أن �أداته هي اللغة فح�سب ،مما يعطيه نقاء ال ي�ضاهى في عالم الفن فال�شعر  -على

طريقته -يعلن قرب �سيادة العلم.

ال�س� � ��تيطيقا ،الغنية بتحليالت عميقة ألعمال كثيرة ومعانيها وو�سطها الثقافي،
�إن هذه إ
حد كبير ،في علماء الجمال مثل( :كروت�شي  Croceوفو�سيلون ،)Focillon
َّرت� ،إلى ٍّ
قد �أث ْ
كما �أثرت في النتاج الفني في ح ِّد ذاته (فال�س� � ��وريالية ا�ستخل�ص� � ��ت منها ،مثالً� ،ضرورة �أن

ت�صبح جميع الفنون «�شاعرية») ،ولكن تبقى الم�شكلة ما تعلنه هذه الجمالية من «موت الفن»،
ألنه من الوا�ض� � ��ح �أن الفن مازال م�ستمراً ،في حين �أنه ال يتعار�ض مع المفهوم الهيغلي لتاريخ

الفن ،لكننا نت�س� � ��اءل هنا فيم� � ��ا �إذا كانت أ
العمال الحديثة تحقق فكرة «التجلّي المح�س� � ��و�س
للفكرة».

حياته
تزوج هيغل ماري هيلين �س� � ��وزانا فون (1855-1791م) ،وهي االبنة البكر لع�ض� � ��و مجل�س

ال�ش� � ��يوخ في ع� � ��ام (1811م) .في هذه المرحلة نُ�ش� � ��ر عمله الثاني( ،عل� � ��م المنطق) في ثالثة
ور ِزق بولديه ال�ش� � ��رعيين وهم� � ��ا :كارل فريدري�ش فيلهلم (1901-1813م) و�إيمانويل
مجلداتُ ،
توما�س كري�ستيان (1891-1814م).
انتقل هيغل في عام (1816م) �إلى هايدلبرغ وان�ض� � ��م ابنه غير ال�شرعي لودفيغ في�شر �إلى
أ
ال�سرة بعد �أن �أم�ضى طفولته في دار أ
لليتام.

ُع ِّين هيغل رئي�س � � �اً للجامعة في ت�شرين أ
الول عام (1829م) ،ومنحه فريدريك وليام الثالث
و�س� � ��ام الن�سر أ
الحمر ،حتى و�ص� � ��ل وباء الكوليرا �إلى برلين في �آب عام (1831م) فا�ضطر �إلى
ترك المدينة بعد �أن �ض� � ��عفت �صحته� ،إلى �أن بد� أ الف�صل الدرا�سي الجديد في ال�شهر العا�شر،
فعاد هيغل �إلى برلين ،ولكنه �س� � ��رعان ما توفي ب� � ��داء الكوليرا ،ويقال �إن �آخر ما تلفظ به من

كلمات هي�« :إنه لم يفهمني» ،وقد ُدفِ ن في ( 16ت�ش� � ��رين الثاني) في مقبرة Dorotheenstadt

بجانب في�شت وكارل فيلهلم فرديناند.
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�أما �أوالده :فقد توفي ولده لودفيج في �أثناء خدمته في الجي�ش الهولندي في باتافيا ،لكن
خبر وفاته لم ي�صل �إلى والده ،وفي العام التالي توفي �شقيقه كري�ستيان� ،إذ انتحر غرقاً.

�أما �أبناء هيغل المتبقيين ،فقد �أ�صبح كارل م�ؤرخاً ،و ا ّتبع �إيمانويل م�ساراً الهوتياً ،وعا�ش
مدة طويلة و�أنتج طبعات ألعمال والده.
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(� -)1س� � ��تي�س ،ولتر ،فل�س� � ��فة هيغل ،المنطق وفل�سفة الطبيعة ،ترجمة :د� .إمام عبد الفتاح ،دار التنوير ،بيروت،
ط.2007 ،3
( -)2هيغل ،فريدريك ،ظاهريات الروح ،ترجمة� :إمام عبد الفتاح ،دار التنوير ،بيروت ،ط.2009 ،1
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الدرا�سات والبحوث

�سر الوعي

يف الدماغ وانبثاق الذهن والثقافة
�إ�سماعيل الملحم

�إنَّ ذه ��ن الكائ ��ن الب�ش ��ري مق ��ر لال�ستعب ��اد وللحريات ف ��ي �آن واح ��د .فالذهن
مق ��ر لال�ستعب ��اد حينما يك ��ون حبي�س موروث ��ه البيولوجي ،و�إرث ��ه الثقافي،
والب�صم ��ات التي يخ�ضع له ��ا ،أ
اللزامي
والفكار التي تعر�ض علي ��ه ،والرقيب إ

للوام ��ر ،أ
ف ��ي داخل ��ه .وحينم ��ا ترف�ض بع� ��ض أ
الذه ��ان الخ�ض ��وع أ
وال�ساطير
والمعتقدات المفرو�ضة ت�صبح �أخير ًا مت�سائلة ،وعندئذ تبد�أ حرية الذهن.

«�إدغار موران :النهج»

الن�سان من جهة الكم �أو النوع مثل ع�صرنا،
لم ت�شهد الع�صور المن�صرمة من المعارف عن إ
بالن�سان بالي�سر وال�سرعة مثلما يح�صل في �أيامنا،
فلم ينجح �أي ع�صر بن�شر المعرفة المت�صلة إ
كما يقول هايدغر.
التفجر المعرفي الذي ات�سمت به �سنوات القرن الع�شرين لم يتوقف ،بل �إنه ي�شهد
ال يزال
ّ
كل يوم اكت�ش� � ��افاً جديداً وت�سارعاً لم يكن قبل قرن �أو قرنين من اليوم متوقعاً .تتقدم الب�شرية
ا آلن بت�سارع كبير مقتحمة �أبواب ثورة فكرية في مجاالت ال تح�صى ،منها ما ي�صب في مجرى
ليكون علماً
فهمنا بو�صفنا ب�شراً للجزء ا ألكبر بروزاً و�إثارة� ،إذ احت�شد كثير من فروع المعرفة ّ
للعقل يَعد بتقدم هائل في فهمنا للظواهر ال�س� � ��لوكية والعقلية .وما ينبثق عن هذا الجهد هو
مفهوم للعقل �ش� � ��ديد الغرابة بالن�س� � ��بة �إلى المفاهيم ال�ش� � ��ائعة .يلتقي في هذه الفر�ضية علم
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أ
الع�ص� � ��اب ،مع الفل�سفة ،وعلم النف�س ،والفيزياء الحديثة ،وعلم الحا�سوب لر�سم �صورة جريئة
فيزيائي في العالم الطبيعي(.)1
عن�صر
جديدة للعقل ألنه
ٌ
ٌ

تقدم المعارف في م�سائل الكون التي ال نهاية لها ،فما امتلكته الب�شرية من
على الرغم من ّ
الن�سان يواجه مجهوالً يتطلب المزيد
المعرفة من حيث الكيف والكم ،ظل البحث في ق�ضايا إ
من البحث في مجاالت المعرفة والمزيد من الت�أمل والعلم.

�أغ� � ��رب فكرة في تلك النتائج التي �أنتجته� � ��ا العلوم خالل تاريخها هي التي جاءت من تلك
المقاربات التي يبرزها الفيزيائيون الجدد بو�س� � ��اطة الكمومية �أو فيزياء الكم التي ت�ش� � ��ير �إلى
الوعي على �أنه أ
ال�س� � ��ا�س الرئي�سي للحقيقة .كما �أن المقاربة فيما يتعلق بالعقل الب�شري التي
تمحورت في الدرا�س� � ��ات حول المعارف أ
الكثر قيم� � ��ة ،والتي ظهرت حديثاً ،لم ت�أت من العلوم
الت� � ��ي تتعلق بالدماغ ،كما جرت العادة فيما يتعلق بالفل�س� � ��فة وعلم النف�س والتحليل النف�س� � ��ي،
ب� � ��ل �أت� � ��ت بدالً من ذلك من خالل اندماج معطيات هذه العل� � ��وم مع بيولوجيا الدماغ .وقد كان
للفيزيائيي� � ��ن الدور المحوري و أ
الهم في هذا المجال لجالء الغمو�ض الذي ظل معلقاً بانتظار
أ
الجوبة الجوالة فيما بين الفال�س� � ��فة ومدار�س علم النف�س الذين ا�س� � ��تغرق منهم البحث �سنين
طويلة .قد �أمكن البدء في اكت�ش� � ��اف هذه أ
الجوبة من العلماء بو�ساطة التقنيات المتطورة في
المرا�ض� ،إذ بد�أت أ
المرا�ض النف�س� � ��ية وغيرها من أ
مجاالت ت�ص� � ��وير الدماغ ودرا�سة أ
ال�سئلة
القديمة تتبدد �س�ؤاالً بعد �آخر لتظهر �أ�سئلة م�ستجدة �أكثر دقة(.)2
قد ن�صل ،يقول نفر من العلماء� ،إلى تحميل وعينا على حا�سوب ،ربما تتداعى �أج�سادنا في
النهاية وتموت ،لكن �أيمكن �أن يعي�ش عقلنا �إلى أ
البد؟

وي�س � � ��ألون� ،أي�ض � � �اً :هل قد يتحرر عقلنا يوماً ما من قيود الج�س� � ��د ويتج� � ��ول بين النجوم؟
يجيبون� :إن حا�س� � ��وبك اليوم والهاتف المحمول يمتلكان قدرة حا�س� � ��وبية �أكبر من قدرة (نا�سا)
كلها ،حينما و�ضعت رجلين على �سطح القمر(.)3

وحدة المعرفة وتنوعها
�إن ما و�صلت �إليه العلوم من تطور ي�ؤكد كل يوم �أهمية التداخل بين فروع المعرفة ووحدتها
من حيث ال يمكن ألي فرع من فروعها �أن ي�ستقل عما يجري في الفروع أ
الخرى ،وهذا ما يرتب
على البحث الغو�ص في م�س�ألة الوعي ب�صفتها خا�صية �إن�سانية و�أن يكون للمعطيات التي تو�صل
موقع في ن�سيج معرفتنا ووحدتها في مثل
�إليها العاملون في مجاالت العلوم النف�سية وتقاناتها
ٌ
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ما �سن�ش� � ��ير �إليه فيما بعد كما هي الحال فيما يتعلق بنتائج العلوم البيولوجية ،ومنها ما يت�صل

بنتائج درا�سات الدماغ والدور الذي تو�صلت فيه هذه العلوم من خالل تلك االكت�شافات الباهرة،
وال�س� � � ّ�يما تلك ذات ال�صلة بفي�س� � ��يولوجيا الدماغ وبتركيبته البيولوجية خا�صة ،وفي خ�صو�صية
أ
البحاث التي تمحورت نتائجها حول ما يتعلق بو�ضع الكائن الب�شري داخل الطبيعة وخارجها.

يق� � ��ول �أحده� � ��م� :إن الدر�س أ
الول ال� � ��ذي يعلمنا �إياه الكون ه� � ��و �أن جزئيات ذرات خاليانا
ظهرت منذ ثوانيه أ
الولى ،وتكونت ذراتنا الكربونية في ظل �شم�س �سبقت �شم�سنا .ولي�س الكائن

الب�شري فيزيائياً في جزئياته وذراته وجزئياته الكبيرة فح�سب ،بل �إ َّن تنظيمه الذاتي ناجم عن
تنظيم فيزيائي كيميائي �أنتج ال�سمات التي انبثقت لتكون الحياة(.)4
�أوجز كارل �س� � ��اغان في تناوله لمو�ض� � ��وعة الدماغ وما له �ص� � ��لة بالعقل ،فيقول :افترا�ضي
ح� � ��ول الدماغ ،ه� � ��و �أن �آليات عمله تتمثل فيما ندعوه العق� � ��ل� ،إذ يفتر�ض �أنه نتاج بنية الدماغ
نعده حقيقة هو مجرد تقريب يقوم به العقل لملء
وفيزيولوجيته وال �ش� � ��يء �أكثر من ذلك .وما ّ

الثغرات( .)5ولي�س في التعاطي بعمليات العقل الب�ش� � ��ري ما يبعدنا عن تلك ال�ص� �ل��ات المهمة
الن�سان �إلى تف�سير وجوده
المذكورة �أعاله� ،إذ تنطوي هذه االفترا�ض� � ��ات على كثير مما �س� � ��عى إ
تو�ص� � ��ل الفيل�س� � ��وف المعروف رينيه
ف� � ��ي الكون وموقعه فيه ،ففي زمن لي�س بعيداً عن زماننا َّ
الن�سان بها باعتماده �أ�سلوباً في التحليل متكئاً على ال�شك
ديكارت �إلى م�س�ألة الوجود وعالقة إ

ف� � ��ي كل ما قد يعر�ض للكائ� � ��ن العاقل فيما عدا تلك البديهيات� ،أي تلك الحقائق الوا�ض� � ��حة
من تلقاء ذاتها ،و�أحد تلك أ
ال�ش� � ��ياء كان وجوده ك�ش� � ��خ�ص واع ،مما قاده �إلى �إعالن ما يعرف
بالكوجيتو الديكارتي�( :أنا �أفكر� ،إذن �أنا موجود)(.)6

على �أن الغو�ص في م�س�ألة طبيعة الوعي وما �أعلنه الكوجيتو الديكارتي لم يكن بدعاً فقد

�س� � ��بقته ممار�س� � ��ات ومحاوالت من جهات متعددة ظل يتوارد ذكرها في معظم الن�شاطات التي
تراود الذهن الب�ش� � ��ري ،منها في الزمن البعيد الت�أمل البوذي الذي ي�ستخدم �أ�صحابه �أ�ساليب
لمراقبة العقل التي طورها الفيل�س� � ��وف الهندي «�س� � ��يدهارتا جوتاما» ال�شهير با�سم «بوذا» منذ
�أكثر من (� )2500س� � ��نة .وال يزال التوجه نحو ك�شف �أ�سرار الوعي ي�ستع�صي على جواب �شاف،

للجابة عن �أ�سئلة كثيرة تتعلق ب�أ�س� � ��رار الدماغ الب�شري التي تتمحور
ويقودنا ب�ص� � ��فتنا ب�ش� � ��راً إ
حول �س � � ��ؤال حائر :كيف نفكر؟ ويذهب بنا هذا ال�س�ؤال الكبير �إلى �س�ؤالين م ّت�صلين و�ضرورين
يتلخ�صان بهذه الكلمات القليلة ( :ماذا نعلم؟ وماذا ال نعلم؟)(.)7
ّ
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الوعي والدماغ
كلما طرحت م�س�ألة الوعي وتعقيداته يذهب الظن �إلى ارتباطه بالجهاز الع�صبي وبمحوره
المركزي �أي �إلى الدماغ وطبيعته ون�شاطاته ،و�إلى عالم ال حدود له يك�شفه الباحثون والعلماء
يت�صدون للبحث في �أ�سرار الدماغ ،كما يجهد علماء النف�س ،على أ
الخ�ص� ،إلى الت�صدي
حينما
ّ
أ
الن�س� � ��ان ،فتلتقي الجهود وتتفاعل عند
للجوبة التي تتعلق بالوعي والقدرات المعرفية لدى إ
كل خط� � ��وة من التقدم م� � ��ن هنا ومن هناك .عان� � ��ت أ
البحاث المتعلقة بالوع� � ��ي كثيراً الردو َد
واالختالفات في تحديد هذا المفهوم و آ
اللية التي لديه .وكان من نتائج بع�ض أ
البحاث القول
�إن �أفعالنا ال تبد� أ من عقلنا الواعي ،و�إنما من ن�شاط الدماغ غير الواعي خارج نطاق �إدراكنا.
و�إن الدماغ يُحدِ ث ا�س� � ��تجابته الواعية ب�أثر رجعي .القت أ
البحاث التي تربط ما بين ن�ش� � ��اط
الطالق
الدماغ والوعي ،لكنها قدمت ب�ص� � ��ائر عن جوهر الوعي ،في حين ال تن�ش� أ �أفعال على إ
من عقلنا الواعي ،ف�إن وعينا يمكن �أن يرف�ض �أي �أفعال تنتج عن عقلنا الالواعي .وحددت بع�ض
التجارب ال�س� � ��بب في بذل الدماغ جهده لخلق الوعي ألنه :يجمع معاً كل المدخالت الح�س� � ��ية
عن العالم ،كي يقدم �صورة متناغمة وموثوقاً بها لما يحدث حولنا(.)8

على الرغم من �أن الوعي مركّب من ميول متناف�س� � ��ة ومتناق�ض� � ��ة ،كما ذكرنا ،غالباً ما �إن
الدماغ يتجاهل عدم االت�ساق ويغطي ثغرات وا�ضحة ليعطينا �شعوراً ناعماً بــ«�أنا متفردة»(.)9
على المدى الق�ص� � ��ير ،يعمل العلماء على تحديد المناطق في الدماغ التي ترتبط بالوعي.
وبعد ذلك ت�أتي الخطوة التي تليها وفي فهم �س� � ��بب ترابطها ،وهنا تكمن الم�شكلة ال�صعبة في
علم أ
الع�ص� � ��اب� ,إذ تقع على الحدود الخارجية لما تقوده التف�س� � ��يرات المادية حول التجربة
التي تتعلق ب� أ َّن الفرد �إن�سا ٌن(.)10

بنية الدماغ
ي�ش� � � ّ�به المخت�صون الدماغ الب�شري بم�ؤ�س�سة �ض� � ��خمة ذات نظام بيروقراطي فيها خطوط
ات�ص� � ��ال وتدفقات كبيرة من المعلومات تجري بين �أق�سام مختلفة ،وتنتهي المعلومات المهمة
في مركز التحكم مع مدير الم�ؤ�س�سة حيث تتخذ القرارات النهائية.

اهتم علماء التربية وعلم النف�س ،كما علماء ال�صحة و أ
الطباء بالعمل على فهم بنية الدماغ
التي تبدو ع�شوائية .نذكر هنا ب�أن خ�صو�صية الدماغ الب�شري كما ت�ؤكد أ
البحاث المتعلقة بنمو
الدماغ والخ�صو�صية التي يتمتع بها تبد� أ منذ المراحل أ
الن�سان
الولى لتكون الجنين� ،إذ �إن مخ إ
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مدة زمنية �أطول مما تحتاج �إليه المخلوقات أ
من بين كل أ
الخرى ،كي ي�صل
النواع يحتاج �إلى ّ
�إلى مرحلة (اكتمال) ن�ض� � ��جه .وتتباين المناطق المختلفة من المخ من حيث معدل نموها في
مرحل� � ��ة الطفولة .لكن حلول مراحل البلوغ التي تعد من �أهم مراحل الت�ش� � ��ذيب في المخ كله
تبين الدرا�س� � ��ات حولها �أن ن�ض� � ��ج بع�ض مناطق المخ يتم قبل بع�ضها آ
الخر ،كما �أن ب�ضعاً من
المناطق الحرجة ،تحتم �أن ت�ستوفي �شروطاً يجب مراعاتها لت�ستقيم الحياة العاطفية تُع ُّد من
�أبط� أ المناطق ن�ضجاً ،في حين تن�ضج المناطق الح�سية في مرحلة الطفولة المبكرة� ...إجماالً
طيعاً مدى حياة ال�شخ�ص ،لكن لي�س بالقدر المذهل نف�سه في �سن الطفولة(.)11
يظل المخ ّ

طبق الدكتور باول ماكلين من المعهد الوطني لل�ص� � ��حة العقلية نظرية داروين في التطور
َّ
فق�س� � ��م الدماغ �إلى ث� �ل��اث مناطق ،والحظ �أن الجز�أين الخلفي والمتو�س� � ��ط من
على الدماغّ ،
الدم� � ��اغ مماثلت� � ��ان تقريباً ألدمغة الزواح� � ��ف وهي البنى أ
القدم في الدم� � ��اغ ،لكن تطوراً �أكثر
تعقيداً ح�ص� � ��ل مع تطور بع�ض الكائنات من زواحف �إلى ثديي� � ��ات ،و�أخيراً كان التطور أ
الكثر
تعقيداً قد ات�ض� � ��ح بظهور الق�شرة الدماغية �أي اللحاء الجديد لدى الكائن الب�شري .وظهر �أن
الدراكي(.)12
هذه الق�شرة هي التي تتحكم بال�سلوك إ

ق�شرة المخ
�إن ق�ش� � ��رة المخ الجديدة لدى الكائن الب�ش� � ��ري هي �أكبر كثيراً من ق�شرة المخ لدى �أيما كائن
�آخ� � ��ر ،مما يعطي تف�س� � ��يراً لما نتج عنها من مز ّي� � ��ات هائلة في قدرة الكائ� � ��ن الحي على النجاة
من ال�ش� � ��دائد ،بحيث تنتقل هذه المز ّيات �إلى جينات ذريت� � ��ه التي تحتوي على مجموعة الدوائر
الع�صبية نف�سها .ومن ثم فكل روائع الفن والح�ضارة والثقافة هي ثمار ق�شرة المخ الجديدة(.)13

بد� أ نمو المخ بذلك التطور من الجزء القاعدي �إلى المراكز العليا .وت�شير أ
البحاث �إلى �أن
أ
الكثر بدائية في �أجزاء المخ تتمثل في جذع الدماغ� ،إذ ن�ش� أ العقل المفكر �أو الق�شرة الجديدة
مع تط� � ��ور هذه المراكز العاطفية .وتنظم الق�ش� � ��رة الدماغية كل �أ�ش� � ��كال الوظائف الدماغية
أ
وال�سيما الق�شرة الدماغية ما قبل الجبهية
الرقى مثل ال�س� � ��مع والر�ؤية .فالف�صو�ص الجبهية،
ّ
الن�سان طابعه الب�شري� .إنها مركز ال�شخ�صية والتفكير والفكر المجرد.
هي التي ت�ضفي على إ
وغالباً –كما يقول جاردينر مور�س -ما يطلق على الق�شرة الدماغية ما قبل الجبهية �أنها الجزء
التنفيذي في الدماغ الذي يلتقط المعلومات الواردة من جميع �أجزاء الدماغ ال�ستخدامها في
بناء الهدف والتخطيط له.
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ت�شير �سوزان وينفيلد ،في كتابها تغير العقل (عالم المعرفة� ،شباط� ،)207 ،إلى �أن الق�شرة
الدماغية تت�أثر بالعامل البيئي الذي يكون قوياً حينما يكون محفزاً وم�شجعاً على اال�ستك�شاف،
وي�ؤدي �إلى ظهور تغيرات ج�س� � ��دية في الدوائر الع�ص� � ��بية مع الخبرة مع البيئة الثرية ت�ؤديان
�إلى مجموعة من التغيرات في الدماغ وزيادة في �س� � ��مك الق�ش� � ��رة المخية وفي عدد أ
ال�شواك

تكون الدماغ
التغ�ص� � ��نية .وتغلف تلك البن� � ��ى القديمة الم� � ��ادة الرمادية ذات التالفيف الت� � ��ي ّ
الب�شري.

�أما الق�ش� � ��رة ما قبل الجبهية للدماغ فهي ت�ؤثر ب�ش� � ��كل عام في التحكم في �أنظمة الدماغ،
منذ المرحلة الجنينية �إذ يتمثل النظام بالتبادل الكيمياوي داخل الرحم وي�ؤدي �إلى نمو �أع�ضاء

جديدة ،ويم�ض� � ��ي هذا النمو في التدرج �ص� � ��عوداً من مرحلة عدم التمايز في النطفة وما يليها
من مرحلة الم�ض� � ��غة والعلقة فالجنين ،ثم يبد� أ ظهور أ
الع�ض� � ��اء انطالقاً �إلى مرحلة يبد� أ فيها
التمايز .وي�صبح النظام الجديد �أكثر و�ضوحاً بعد الوالدة� ،إذ يتميز بنوع من التبادل االجتماعي،

فتتابع محدد لظهور القدرات الح�س� � ��ية الحركية االجتماعية .يمكن القول �إنّه منذ البداية ينمو
ٌ
أ
�أي �ش� � ��يء وفق خطة ��سا�س� � ��ية .يحدد بياجيه تطور النمو لدى الطفل الب�ش� � ��ري ب�صورة تراكمية

وخطية ،وفقاً لمراحل متتالية مبتدئاً بالمرحلة الح�س� � ��ية الحركية من الوالدة �إلى �سن ال�سنتين
�أي حينما تبد� أ المرحلة الت�صورية المنطقية� ،إذ �إ َّن التفكير يظل مح�سو�ساً �أوالً �إلى �سن ال�سابعة
تقريباً ،ثم ينزع �إلى �أن ي�صبح مجرداً ما بين الثانية ع�شرة والرابعة ع�شرة.

�أدخل �إريك �أريك�س� � ��ون و�ص� � ��فاً لعملية النمو انطالقاً من مبد� أ التخلق المتعاقب ،قائ ً
ال �إ َّن
�أي �ش� � ��يء ينمو يكون له منذ البداية ،خطة �أ�سا�س� � ��ية ينمو وفقها� ،إذ تقوم أ
الجزاء ويكون لكل
جزء وقت محدد لظهوره ،حين الوالدة يتخلى الطفل عن التبادل الكيميائي ،الذي �أ�ش� � ��رنا �إليه
�أنه كان يتم داخل الرحم  ،كي يف�س� � ��ح المجال �أمام التبادل االجتماعي الذي يبد� أ داخل البيئة
الجديدة والمتمثل بثقافة المحيط واللغة وغيرها(.)15

�إجم� � ��االً ف�إن كتلة ق�ش� � ��رة المخ تتزايد م� � ��ع تزايد تدخالت دوائر الم� � ��خ الكهربية بمتوالية

هند�سية .فكلما زاد عدد االرتباطات زادت اال�ستجابات الممكنة .تتيح ق�شرة المخ لدى الكائن
الب�ش� � ��ري لحياته العاطفية المرونة والتعقيد معاً .وهي من حيث حجمها �أكبر بكثير مما هي

الن�سان بمجموعة ا�ستجابات �أكثر دقة ومرونة ،بحيث تلبي
لدى الرئي�سيات ،وهي تف�سر تمتع إ

الن�سان �إلى المرونة المنا�سبة �إلى درجة التعقيد في النظام االجتماعي(.)16
حاجة إ
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الكثر تعقيداً من كل أ
الن�سان هو ال�شيء أ
ال�شياء في الكون� ،إذ يوجد في
الخال�صة �أن دماغ إ
الدماغ عدد من الع�صبونات� ،أي الخاليا الع�صبية م�ساو لعدد النجوم في مجرة درب التبانة.

الوعي /الذهن /الدماغ
ال يزال تف�سير الوعي �أحد الم�شكالت الكبرى التي لم تجد ح ً
ال في العلم الحديث .الوعي
الدراك .وفي علم النف�س
هو الحفظ والتقدير كما يف�سره القامو�س الو�سيط وهو الفهم و�سالمة إ
ي�ش� � ��ار �إلى الوعي من حيث �إنّه �ش� � ��عور الكائن الحي بما في نف�سه وبما يحيط به .و�سر الوعي
الن�س� � ��ان .على الرغم
يتمثل ب�أنّه عملية خلق نموذج للعالم وتمثيل للم�س� � ��تقبل الذي يكون فيه إ
من اقتناع ال�ش� � ��خ�ص ب�أنه يمتلك وعياً� ،إال �أن الدخول في أ
ال�سئلة التي تتطلب تحديداً للوعي
وامتالكه تقف عند حدود الده�شة .فالوعي من �أكثر المو�ضوعات النف�سية تعقيداً ويكاد يتفق
الباحثون في م�س � � ��ألة الوعي �أنه من العمق بحيث قيل دوماً �إن مكت�ش� � ��فات العلوم ت�ؤكد �أنه� ،أي
ويكون �إعطاء تف�سير له �أحد الم�شكالت الكبرى التي لم
الوعي ،من �أكثر �أ�س� � ��رار العلوم عمقاً،
ّ
تجد ح ً
ال بعد في العلم الحديث .ف�أحد التحديات التقليدية للبحث في مو�ض� � ��وع الوعي ،كما
يقول دايفيد �إيغلمان ،تتعلق بدرا�س� � ��ته تجريبياً .فمن المحتمل �أنه في �أي لحظة ترتبط بع�ض
عمليات الخاليا الع�ص� � ��بية الن�شطة مع الوعي ،في حين ال تقوم عمليات �أخرى بذلك .من هنا
يبد� أ التحدي أ
الول الذي يتمثل بتحديد الخالف بينهما(.)17

ينظر للوعي على �أنه �أروع انبثاق للذهن الب�ش� � ��ري عن الدماغ� ،إذ يكون الوعي انبثاقاً عن
الذه� � ��ن في حلقة من الت�أثير والت�أثر بين الدم� � ��اغ والذهن والوعي ،حيث يختلط أ
الخير � -أي
الوعي -ب�ص� � ��فته نتاجاً لن�ش� � ��اط ذهني ومنتجاً لهذا الن�شاط فيكون ت�أملياً ب�ش�أن نف�سه و�أفكاره
وفكره .وهو يمكّن الفرد من �أن يمتلك وعياً بذاته وقدرة على ع ّد نف�س� � ��ه مو�ضوعاً ،في الوقت
نف�سه ،دون التخلي عن بقائه ذاتاً .بمعنى �أنه يمكن للوعي �أن ي�ستند �إلى الكائن الب�شري مت�أم ً
ال
نف�سه في الوقت الذي يمكن �أن ي�ستند �إلى المعرفة عينها.
ينبثق الذهن ويتطور من خالل العالقة بين ن�شاط الدماغ والثقافة ،وي�صبح منظماً للمعرفة
والفعل الب�ش� � ��ريين .وهو عام ،ومتعدد الكفاءات ،وقادر لي�س على حل الم�ش� � ��كالت وح�سب ،بل
على �إثارتها ومن �ضمنها الم�شكالت التي ال حل لها(.)18
الذه� � ��ن ف� � ��ي عالقته بالدماغ والوعي ال يعني هنا الروح ،بل ينظر �إليه من حيث هو انبثاق
عقلي يولد من التفاعل بين الدماغ الب�ش� � ��ري والثقافة ،ويحظى با�س� � ��تقاللية ن�سبية وله مفعول
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ارتجاع� � ��ي على م� � ��ا انبثق منه� ،أي من الدماغ .وهو �إ�ض� � ��افة �إلى ذلك ينظّ � � ��م المعرفة والفعل
الب�شريين ،ألنه المركز الذي يلتحم مع الذكاء والوعي واللغة والثقافة والمجتمع .هذه العنا�صر

المتفاعل� � ��ة تندم� � ��ج مع الفكر الذي هو مثل كل ن�ش� � ��اط ذهني يتطور في اللغة الخا�ص� � ��ة ومن

خاللها ،وا�ستخدام الذكاء والمنطق مع �إمكان تجاوزهما ومخالفتهما� .إن �صعوبة التفكير على
نحو معقد �صعوبة ق�صوى ،فكلما واجه الذهن التعقيد ،وجب عليه نفيه فيع ّقد ممار�سته �أكثر،

وت�صبح تركيبات ال�سمات المختلفة التي يجب �أن ي�ستخدمها �صعبة ومتعددة.

يتميز الذهن بخا�ص� � ��ية مهمة من خالل تعلّقه بحب اال�ستطالع والف�ضول في الوقت الذي

يجمع فيه بين خا�ص� � ��تين تبدوان متناق�ض� � ��تين هما االنغالق ال�ش� � ��ديد من جهة ،والقدرة على
االنفتاح من جهة �أخرى� ...إن ما يعزز حرية الذهن و�صيانته يتمثل �إ�ضافة �إلى الف�ضول وحب

اال�س� � ��تطالع بالقدرة على التعلم الذاتي وال�شك ،وممار�سة �إ�ستراتيجيات �إدراكية ،والقدرة على
(التيقن) ،والتخل�ص من الخط�أ.
يوعز الن�ش� � ��اط العقالني للذهن �إلى التحكم بالمحيط من حيث مقاومة الو�س� � ��ط للرغبات
الج�س� � ��دية من جهة ،ومن الممار�س� � ��ة العقالنية المتمثلة بالت�أثير في أ
ال�ش� � ��ياء من جهة ثانية،

والرج� � ��وع �إلى المعرفة الم�ش� � ��تركة (الثقافة) و�إل� � ��ى الذاكرة والمنطق من جه� � ��ة ثالثة(� .)19إن
م� � ��ا يع� � ��زز حرية الذهن ،كما لدى �إدغ� � ��ار موران ،لي�س بنية فوقية وح�س� � ��ب ،بل هو انبثاق عن
االت�ص� � ��ال المنظم العجيب بين الدماغ الب�ش� � ��ري والثقافة ,وهو انبثاق ال يبرز ال�صفات أ
الكثر

غنى لدى الب�ش� � ��ر فح�سب ،و�إنما يظهر قدرات مده�ش� � ��ة من خالل �سحر العرافين والتطورات
ً
أ
الغريبة للتقنيات .كما اكت�سب الذهن اليوم القدرة على التحكم بالدماغ الذي انبثق عنه ��ص ً
ال

با�س� � ��تعمال و�س� � ��ائل كيميائية وجراحية ،كما قد يكت�س� � ��ب القدرة على التحكم بالجينات التي
�أنتج� � ��ت دماغه ...فثم� � ��ة حلقة غريبة �آخذة باالنغالق تتمثل ف� � ��ي مغامرة الذهن الذي يتحكم

رجعي � � �اً ،في الوقت نف�س� � ��ه بالدماغ الذي انبث� � ��ق منه وبالجينات التي تنت� � ��ج الدماغ .بالمقابل
فالذهن الب�ش� � ��ري الذي يقتحم الت�أثير العميق في �أبحاث �أظهر فيها الب�شر مدى وا�سعاً تتمثل
طور قدرات تدميرية في أ
ال�س� � ��لحة التقليدية وغير
في نتاجات معرفية باهرة ،ف�إن الذهن قد َّ

التقليدية متقدمة قلي ً
البداعية التي �أنتجها الذهن .وبما �أنه عبقري كما جاء
ال على القدرات إ
في كتاب النهج  ،وبما �أنه معتوه وعبقري في �آن واحد ،فهو �س� � ��يمتلك قدرات تكون مرعبة �إذا

تجردت من الوعي والم�س�ؤولية(.)20
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الن�سانيتين ،هذا ما يف�سره اختالفه الجوهري
الن�سان وعي ،يعي ذاته ويعي واقعه وكرامته إ
إ
الن�سان ذاته في اللحظة
عن الحيوان الذي ال يتجاوز م�س� � ��توى ال�شعور الذاتي الب�سيط .ويعي إ
التي يقول فيها للمرة أ
الولى (�أنا) ،كما يقول �ألك�س� � ��ندر كوجيف( .)21فالذهن لي�س بنية فوقية
فح�س� � ��ب ،بل هو انبثاق عن االت�ص� � ��ال المنظم بين الدماغ الب�شري والثقافة ،ويعبر عن تنظيم
الرادة� .إن الوعي يتيح ال التفكير الذهني بكل �شيء والمراقبة النقدية فح�سب،
الفكر وطاقة إ
بل الت�أمل �أي�ض � � �اً .و�إن عدو الوعي لي�س �إخ�ض� � ��اع الذهن لثقافة معينة فح�س� � ��ب ،بل هو داخل
الذهن �أي�ض � � �اً ،كما في حاالت الكبت والذاكرة االنتقائية والكذب على الذات .يمكن للفرد �أن
يمتلك وعياً بذاته وقدرة على ع ِّد نف�س� � ��ه مو�ضوعاً دون �أن يتخلى عن بقائه ذاتاً� ،أي �إنه يمكن
للوعي �أن ي�ستند �إلى الكائن الب�شري مت�أم ً
ال نف�سه ،ويمكن �أن ي�ستند �إلى المعرفة عينها.
�أم� � ��ا الدماغ فهو محفوظ في قحف ،وال يت�ص� � ��ل بالخارج �إال بو�س� � ��اطة مطاريف الحوا�س
التي ت�س� � ��تلزم حوافز الب�صر وال�س� � ��مع وال�ش� � ��م واللم�س والذوق ،وتترجمها �إلى �شيفرة خا�صة،
وتنقل هذه المعلومات الم�ش� � ��فرة �إلى مناطق مختلفة من الدماغ� ،إذ تقوم هذه أ
الخيرة بدورها
بترجمتها وتحويلها �إلى �أحا�س� � ��ي�س .وهذا يف�س� � ��ر م�سار كل معرفة �سواء كانت ح�سية �أم فكرية،
�أم نظرية بحيث �إنها ترجمة و�إعادة �صياغة تتم في الذهن.

يمتاز الكائن الب�شري ب�أنه غير قابل الكت�شاف حياته الداخلية من المراقب الخارجي على
العك�� � ��س من الظاهرة الفيزيائي� � ��ة فال يمكن التنب�ؤ بجميع ما يمكن �أن ي�س� � ��لكه فهو يحمل في
الن�سان -يكون �آلة عادية �إذا ما ا�ستجاب �أكثر مما ينبغي
داخله ال�شك وعدم اليقين .وهو �-أي إ
لحتمياته البيئية البيولوجية االجتماعية والثقافية.

الوعي و�شروط النظام االجتماعي (الثقافة)
الن�س� � ��ان بال�س� � ��لوك والنمو البيولوجي والعقلي ،في حين يعك�س
يرتبط ظهور الوعي لدى إ
بن� � ��ا�ؤه الداخلي عالقته بالطبيعة من جهة ،وبغيره من النا�س من جهة �أخرى� ،ض� � ��من �ش� � ��روط
النظام االجتماعي /التاريخي من جهة ثالثة .ال ي�ص� � ��نع الب�ش� � ��ر نموذجاً للعالم بح�سب المكان
كما لدى الحيوان ،بل بح�س� � ��ب المكان  /الزمان� ،أي �إلى أ
ي�سمى هذا النموذج
المام والوراء �إذ ّ
وعياً ،فيرت�سم له الطريق �إلى التطور النف�سي الالحق الذي ي�صبح خا�ضعاً للقوانين االجتماعية
التاريخية� ،إذ �إنه يكون قادراً على و�ض� � ��ع حد لت�أثير عوامل الوراثة خارج ال�ص� � ��فات الع�ضوية.
فيك� � ��ون انبثاق الوعي �ش� � ��ك ً
ال راقياً من �أ�ش� � ��كال النف�س ،مختلفاً عما هو ل� � ��دى بقية الكائنات

84

الـعــدد � 692أيار 2021

�سر الوعي في الدماغ وانبثاق الذهن والثقافة

الحية .ويرجع هذا �إلى –ما ذكرناه -من اختالف الكائن الب�ش� � ��ري عن الحيوانات ب�س� � ��بب من
خ�ص� � ��ائ�ص الطبيعة التاريخية االجتماعية للنف�س الب�ش� � ��رية وظهور قوانين و�آليات تخ�ضع لها
عملية ا�ستحواذ الفرد على الخبرة االجتماعية التي تتراكم عبر الع�صور ،وتتناقلها أ
الجيال من
الن�سان الفرد قد ارتقى بوعيه ال �إلى خ�ضوعه للواقع ،بل �إلى
ال�سلف �إلى الخلف .بهذا يكون إ
تكييف الواقع مع رغباته وحاجاته و�إرادته .وهنا يبرز ت�أثر هذا التطور باال�س� � ��تفادة من اللغة
واالرتقاء بوظائف اليد وبوظائف أ
الم�س� � ��اك وغيرها من �أ�شكال
ال�ص� � ��ابع وتنامي القدرة على إ
النمو المختلفة المتمثلة اخت�صاراً بـ:

الن�سان بالطبيعة ويرتقي بت�أثيره فيها� .أكد فريدريك �إنجلز دور
ن�ش� � ��وء العمل الذي يربط إ
الن�سان نف�سه بالعمل� ،أي �إن العمل
العمل في �إن�ش� � ��اء الوعي لدى الكائن الب�ش� � ��ري قائالً� :أن�ش� أ إ
الن�سان.
�أن�ش� أ وعي إ
 العالقات مع الطبيعة من جهة ،والعالقات مع النا�س آالخرين من جهة �أخرى.

الن�سان) الدرجة
 �أدى تطور العمل والتكيف مع العمليات الم�س� � ��تجدة �إلى بلوغ اليد (يد إالرفيعة من الكمال و�ص� � ��والً �إلى القدرة على �إبداع اللوحات الفنية والمج�س� � ��مات والمنحوتات
وغيرها من �ضروب الفن في وقت مبكر من حياة الب�شر.

 بلورة المغزى االجتماعي المو�ضوعي للظواهر الذي �أمكنته المعاني اللغوية التي و�ضعهاالمجتمع ب�صورة مبا�شرة.
الن�س� � ��ان العاقل والمفكر .ف� �ل��ا وجود للفكر والتفكير دون
 اقتران ظهور الوعي بظهور إثقاف� � ��ة ألنهما يمثالن القدرة عل� � ��ى الوعي وترتبط هذه القدرة بالفكر الذي هو نتاج ن�ش� � ��اط
الدماغ ،والذي يعزز دور الثقافة �إذ �إنها ال تتمتع ب�أهلية النمو دون فكر �إال بالدماغ.

ال�ش� � ��ارة �إلى �أن الن�ش� � ��اط المعقد الذي يخ�ض� � ��ع لل�صالت
ال ب ّد ا�س� � ��تناداً �إلى ما تقدم من إ
الن�س� � ��ان �إلى ن�ش� � ��اط خا�ض� � ��ع للعالقات وال�ص� �ل��ات
والعالقات الطبيعية العينية يتحول لدى إ
ين�ش� � ��ئ الب�شر بف�ضله �أ�شكال انعكا�س
االجتماعية ،وهذا هو ال�س� � ��بب الرئي�سي والمبا�شر الذي ِ
الن�س� � ��ان الذي تمرد على القوانين البيولوجية وتحرر منها بعد – ما ذكرناه-
الواقع �أي وعي إ
تكونت لديه ال�ص� � ��فات الع�ضوية ال�ض� � ��رورية بو�ص� � ��فها قاعدة مادية للتغيرات النوعية في
�إذ ّ
بنية ن�ش� � ��اطاته والوظائف النف�س� � ��ية لديه .وعبر م�سار تطوره النف�س� � ��ي الالحق �أ�صبح خا�ضعاً
كلياً للقوانين التاريخية /االجتماعية .وهكذا و�ض� � ��ع هذا االنتق� � ��ال حداً لت�أثير تعامل الوراثة
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خارج تلك ال�ص� � ��فات الع�ض� � ��وية ،وفتح �آفاقاً رحبة �أمام تطوره النف�سي في ظل �شروط الثقافة
االجتماعية والب�شرية(.)22

ال يمك� � ��ن �أن يتم هذا االنتقال بفعل الوراثة البيولوجية ،بل عن طريق ما �أ�س� � ��ماه ليونتيف
الن�س� � ��ان على مدى تاريخ تطوره الثقاف� � ��ي /االجتماعي �إنجازات
الوراث� � ��ة االجتماعية .حقق إ
الوعيين
عظيمة على �ص� � ��عيد �إنتاج الخيرات المادي� � ��ة والروحية والتنامي المطرد لم�س� � ��توى
َ
الجماعي والفردي(.)23

***
الدراك ،كما
يظل الوعي بحاجة �إلى تف�س� � ��ير ،بحيث يبدو� ،أن هن� � ��اك �إجماعاً بين علماء إ
يقول (فرنون ب .كا�ستل) ،على �أن الوعي لي�س وظيفة �أو عملية متكاملة ،فكلمة وعي ت�شير �إلى
ظاهرة غير عادية ت�شتمل على حاالت متعددة ومختلفة تجمعها خا�صية عامة م�شتركة .فنحن
نع� � ��ي الذات ،وندرك المنبهات الح�س� � ��ية ,وندرك قيامنا بفعل ما ،ون� � ��درك عملياتنا الداخلية
ومنها التفكير مثالً .يتابع فرنون ب .كا�ستل قائالً:

الدراك هذه متماثلة حقاً ،و�إن كانت تجمعها خا�صية عامة م�شتركة تجعلنا
لي�س� � ��ت �أ�شكال إ
الدراك
ن�صنفها جميعاً معاً ،بل �إن هذه الظواهر على م�ستوى �آلية عمل المخ يجمعها عنوان إ
ال�ش� � ��ياء و أ
الولي ،كيف ندرك أ
الولي� ،أي الوعي أ
الح�س� � ��ي /التمييزي أ
الحداث في العالم من
حولنا ،وكيف ندرك دوافعنا للت�أثير في العالم ،وكيف ندرك تفاعالتنا الداخلية()24؟

نوهنا -ولها خطوط ات�صال
ي�ش� � ��به الدماغ م�ؤ�س�س� � ��ة �ض� � ��خمة في نظام بيروقراطي -كما ّ
وتدفقات كبيرة من المعلومات تجري في ما بين مختلف أ
الق�س� � ��ام .تنتهي المعلومات المهمة
في مركز التحكم مع مدير الم�ؤ�س�س� � ��ة ،حيث تُتخذ القرارات النهائية .لكن معظم المعلومات
تتمركز في الالوعي.

الن�سان مهتماً
تظل طبيعة الوعي من �أكثر �أ�س� � ��رار الطبيعة ومن �أكثر العناوين التي ال يزال إ
ببحثها .فمنذ قرون بعيدة عن زمننا هذا كان بوذا ي�س� � ��تخدم �أ�س� � ��اليب مراقبة العقل ،في هذه
أ
ال�س� � ��اليب ما كان يهدف �إلى توجيه العقل الواعي �إلى ذاته ومراقبته في �أثناء ن�ش� � ��اطه و�أدائه
لعمله .ويبحث الرهبان البوذيون اليوم عن �أ�س� � ��لوب جديد للتعرف �إلى طبيعة الوعي ،وما زالوا
يلحون وي�س�ألون :كيف يُحدث ن�شاط المخ تجربة وعينا با ألمور؟ على الرغم من �أن معظم الب�شر
مقتنعون ب�أنهم يمتلكون الوعي ،لكنهم  -ومن المثير للده�شة -من ال�صعب عليهم �أن ي�ستطيعوا
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�صور بع�ض علماء النف�س الوعي قائلين� :إن الوعي ي�شبه عا�صفة تهب في دماغنا،
�سبر �أغوارهَّ .
و�إ َّن ال�ش� � ��عور البديه� � ��ي كما يعتقدون يتمثل بوجود (�أنا) من ّف� � ��ذة تجل�س في غرفة التحكم داخل

دماغنا تم�سح �شا�شات الحوا�س وت�ضغط على �أزرار ع�ضالتنا هو مجرد وهم.

يبدو �أن الوعي يت�ألف من خليط من الحوادث الموزعة في الدماغ تتناف�س بع�ضها مع بع�ض
لنيل االنتباه ،وحينما يتفوق حدث ما على �آخر يعقلن الدماغ النتيجة ويخترع االنطباع ب�أن ذاتاً
واحدة كانت تتحكم بالعملية طوال الوقت(.)25

ت�صور الوعي �أو تحاول تعريفه ،على ما للتعريفات من بعد ظاهر
ظهرت مقاربات متعددة
ّ

يتميز بثبات هذه الت�صورات ،منها:

 -1تعريف وليم جيم�س :الوعي مبا�شرة لن�شاط الدماغ ،وهو عملية �شخ�صية م�ستمرة.
 -2تعريف لوك :الوعي هو �إدراك ما يعر�ض في عقل �إن�سان ما.
 -3في �س� � ��تينيات القرن الع�شرين وجد ما يوحي بالو�ص� � ��ول �إلى الوعي ،بقولهم �إن الوعي

الن�سان ،ب�سبب من فيزيولوجيا الدماغ الذي
�ئيل من ن�ش� � ��اط الدماغ لدى إ
ال يحتاج �إال جزءٍ �ض� � � ٍ
يعالج كماً من المدخالت الح�سية بال وعي وتر�شح منه قبل �أن يدركها.
تف�س� � ��ر هذه الت�ص� � ��ورات � أ َّن �أفعال الب�ش� � ��ر ال تبد� أ من العقل و�إنما من ن�ش� � ��اط الدماغ غير

الدراك.
الواعي خارج نطاق مورفولوجيا معينة في عملية إ

�إن مدلول الوعي ال يزال محط اجتهاد ،بع�ض� � ��هم قرن الوعي باليقظة التي تقابل النوم �أو
الغيبوبة .ومنهم من يربط العالقة بين الوعي وال�ش� � ��عور في�ش� � ��ير �إلى جميع عملياته على �أنها

عمليات �سيكولوجية �شعورية .ومع كل ما ذكر يظل الوعي مو�ضع ت�سا�ؤل.

ختاماً يبقى النظر �إلى الوعي  -بح�س� � ��ب ليونتيف� -أنه عملية نف�س� � ��ية معقدة في مقاربة
ن�ش�أتها ،تتعلق �أ�ص ً
الن�سان .ويقترن
ال بنمو الدماغ وبتغيرات طر�أت على الق�شرة الدماغية لدى إ
ظهور عملية الوعي بظهور الكائن العاقل الذي انتقل �إلى مرحلة القدرة على �إح�ضار أ
الدوات

وتطوير و�س� � ��ائل االت�صال مع آ
الخرين� ،إذ تخطى بو�ساطة ذلك الحيوانات أ
الخرى التي ت�صنع
للن�سان ارتباطه بقوانين
نموذجاً للعالم بح�سب المكان ،في حين يت�ضمن م�سار التطور النف�سي إ
تاريخية اجتماعية.
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الدرا�سات والبحوث

�شعر ربيعة الرقي يف ميزان البحث
وقفة مع منظور ا ألديب عبد الله زكريا ا ألن�صاري
ال�سالم بـوفـالقـ ـ ــة
د .محمد �سيف إ

الديب عبد اهلل زكريا أ
إ� َّن من يت�أ َّمل منجزات و�أعمال أ
الن�صاري يجد نف�سه �أمام ِ�سفْ ر ثمين
بالفكار العميقة ،ف ��ي إ�حدى دفتيه يجد عالقت ��ه الوطيدة أ
مفت ��وح الدفتين وغن ��ي أ
بال�صالة
العربي ��ة ،والتراث التليد ،وف ��ي الدفة أ
الخرى يلفي �صلته الو�شيج ��ة بق�ضايا الثقافة العربية
المعا�ص ��رة .فق ��د مزج في درا�ساته ،و�أبحاثه بين أ
ال�صالة ،والمعا�صرة ،فهو المت�شرب من تراثه
حتى أ
العماق ،وهو المنفتح على الثقافة المعا�صرة ،وق�ضاياها المت�شعبة.
تنوع �إ�سهاماته ،وخ�صوبة
ولي�س من ال�س� � ��هل إ
اللمام بمختلف جوانب �شخ�صيته ،نظراً �إلى ّ
عطائه� ،إذ �إنه جمع بين وجوه كثيرة ،فهو رجل متعدد االن�شغاالت ،واالهتماماتُ .عرف بثقافته
الوا�س� � ��عة ،وفكره الثاقب ،واجتهاده في اال�س� � ��تنباط ،والتحليل ،وميل� � ��ه �إلى البحث ،والتنقيب،
والنقا�ش المـُثمر.

تنوع �إ�س� � ��هامات ا ألديب عبد اهلل زكريا ا ألن�ص� � ��اري ،ف � � ��إن هناك بع�ض كتاباته
ونظراً �إلى ّ
المهمة التي لم تُ�سلط عليها ا أل�ضواء� ،إذ �إن منجزاته العلمية ،وا ألدبية ،ما تزال ت�ستحق كثيراً
فم ْن يت�أمل
من ا ألبحاث ،والدرا�س� � ��ات ليُك�شف النقاب عنها ،وت�س� � ��تفيد منها ا ألجيال القادمةَ ،
❁

كاتب جزائري.
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م�ؤلفات� � ��ه ،ومنجزاته يلف� � ��ي �أن هناك بع�ض الجوانب لم تل َق العناي� � ��ة الكافية من لدن مختلف
ال�س� � ��هام ب�إماطة اللثام ع� � ��ن بع�ض هذه أ
العمال ،ف�إننا
الباحثين ،والدار�س� � ��ين ،ورغبة منا في إ
ن�سعى من خالل هذه المادة �إلى ت�سليط ال�ضوء على ر�ؤيته ل�شعر ربيعة الرقي ،و�إبراز منظوره
ل�شخ�ص� � ��ية ال�ش� � ��اعر و�ش� � ��عره ،وذلك من خالل الوقوف على ر�ؤيته التي قدمها في الت�ص� � ��دير
المتميز الذي خ�ص�ص� � ��ه لكتاب الباحث أ
الردني الدكتور يو�س� � ��ف ح�سين بكار المو�سوم�« :شعر
ربيعة الرقي-ديوان �ش� � ��اعر ودرا�س� � ��ة» .وهي واحدة من الر�ؤى المهمة التي ق ّدمها عن �ش� � ��اعر
عربي متميز� ،أغمط حقه من الدرا�سة ،والبحث ،والتنقيب.

التعريف بال�شاعر ربيعة ال ّرقي

ال�س� � ��دي أ
العيزار بن لج� أ أ
ن�صاري مولى بني ُ�سليم بمدينة
ال
ّ
ولد ربيعة بن ثابت بن لج� أ بن َ
الرقة على ال ُفرات أ
العلى ،وقد كان يُل ّقب بالغاوي ،ويُك ّنى ب�أبي �ش� � ��بابة وقيل «�أبو ثابت» وقيل
«�أبو �أ�سامة».

الرقة ،وهي مدينة على ال ُفرات أ
العلى ،وقد جاء في «معجم البلدان» لياقوت
ن�ش� أ بمدينة ّ
واد ،ينب�س� � ��ط عليها
«الر ّقةُ:بفتح � أ ّوله وثانيه وت�ش� � ��ديده ،و�أ�ص� � ��له كل �أر�ض �إلى جنب ٍ
الحمويَّ :
ال�صمعي :الرقاق أ
الر�ض اللينة التراب ،وقال أ
الماء ،وجمعها ِرقاق ،وقال غيره:الرقاق أ
الر�ض
اللينة من غير رمل ،و�أن�شد:
ك أ
���خ���م���ر
������رق������اق وال َ
����� ّن����ه����ا ب����ي َ
����ن ال ّ

���ط���ر
�����ب م َ
�إذا ت َ
������ب������اري������ن ������ش������آب�����ي ُ

وهي مدينة م�ش� � ��هورة على الفرات ،بينها وبين َح ّران ثالثة �أيام معدودة في بالد الجزيرة
الرقّة �أربع و�ستون درجة ،وعر�ضها �ست وثالثون درجة،
ألنّها من جانب الفرات ال�شرقي ،طول ّ
القليم الرابع ،ويقال لها الرقة البي�ض� � ��اء� ،أر�سل �سعد بن �أبي وقّا�ص والي الكوفة في �سنة
في إ
( )17جي�شاً عليه عيا�ض بن غنم فقَدِ َم الجزيرة ،فبلغ �أهل الرقة خبره ،فقالوا�:أنتم بين العراق
وال�ش� � ��ام وقد ا�س� � ��تولى عليها الم�س� � ��لمون فما بقا�ؤكم مع ه�ؤالء ،فبعثوا �إلى عيا�ض بن غنم في
ال�صلح فقبله منهم ،فقال �سهيل بن عدي:
و����ص���ادم���ن���ا ال�����ف�����رات غ�������داة ���س��رن��ا
�أخ�����ذن�����ا ال ّ
�����رق�����ة ال���ب���ي�������ض���اء ل��م��ـّ��ا
و ُ�أ ْزع�����ج�����ت ال���ج���زي���رة ب��ع��د خ ْ��ف�����ض

و������ص�����ار ال�����خ�����رج ����ض���اح���ي ً
���ة �إل���ي���ن���ا
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�إل�������ى �أه�������ل ال����ج����زي����رة ب���ال���ع���وال���ي
��ل�ال
�����������و َح ب����ال ِ
����ه ِ
ر�أي������ن������ا ال����� ّ����ش����ه����ر لَ ّ

وال
�����وف ب�������ال ّ
�������ز ِ
وق�������د ك�����ان�����ت ت�����خ ّ

ب أ
�����ك����ن����اف ال����ج����زي����رة ع����ن ت��ق��ال��ي.
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«والرقة :الب�ستان
الرقة بالقول
ّ
الرقي لها ،وختم حديثه عن ّ
كما �أورد ياقوت و�ص� � ��ف ربيعة ّ

المقاب� � ��ل للتاج من دار الخالفة ببغداد وهي بالجانب الغرب� � ��ي ،وهو عظيم جداً جليل القدر،
وين�س� � ��ب �إل� � ��ى الرقة المذكورة �أوالً جماعة من �أهل العلم واف� � ��رة ،منهم� :أبو عمرو هالل بن العالء بن
الرقّي  ،قال ابن �أبي حاتم :ه� �ل��ال بن عمرو الرقي جد هالل بن
ه� �ل��ال ب� � ��ن عمرو بن هالل ّ
العالء ،روى عن �أبيه عمرو بن هالل� ،س � � ��ألت عنه �أبي فقال� :ض� � ��عيف الحديث ،مات في �سنة

بالمعوج ،مات في �سنة (.»)307
( ،)270ومحمد بن الح�سن الرقي �شاعر يعرف
ّ

كان ربيعة الرقي �ض� � ��ريراً ،ولم ي�ش� � ��تهر نظ� � ��راً �إلى بعده عن الع� � ��راق ولتركه الوفادة على

ومخالطة ال�ش� � ��عراء كما يذهب �إلى ذل� � ��ك الدكتور عمر فروخ ،وهذا ما نلفيه في قول
الخلفاء ُ
�أب� � ��ي الفرج« :و�إنما �أخمل ذكره ،و�أ�س� � ��قطه عن طبقته بُعده ع� � ��ن العراق ،وتركه خدمة الخلفاء

ومخالطة ال�ش� � ��عراء» ،وقد علق الدكتور يو�س� � ��ف ح�س� � ��ين بكار على هذه المقولة بقوله�« :إن ما
و�ص� � ��ل �إلينا من �أخبار ربيعة ي�ؤكد هذه المقولة ،فم�صادر أ
الدب ال تكاد تذكر �شيئاً عن ات�صال

وال� ،أو عن مخالطة لل�شعراء بتعبير �صاحب
تام لل�شاعر بخليفة� ،أو �أمير� ،أو ٍ
و�شيج �أو انقطاع ّ
أ
ثمة
الغاني ،و�أح�س� � ��ب �أن البعد عن العراق لي�س كافياً لتف�س� � ��ير هذا وت�س� � ��ويغه ،فربما كانت ّ
عوامل �أخرى تخ�ص ال�شاعر وحده ال نعرفها.

بين ربيعة نف�سه
والر�شيد.وقد ّ
ف� أ ّما عن �صلته بالخلفاء ،فال نجد له �أخباراً مع غير المهدي ّ
علّة ات�صاله بالمهدي ،حين ذكر �أن هجاءه يزيد بن �أ�سيد ال�سلمي ،ومدحه يزيد بن حاتم كانا
ال�س� � ��بب المبا�شر في ذلك االت�صال.يقول�« :س� � ��ار �شعري حتى بلغ المهدي ،فكان �سببي �إليه».
الرقة ،لي�سمع جواريه �شعراً ،كما
وربما ّ
تم االت�ص� � ��ال حينما �أر�س� � ��ل �إليه الخليفة من �أتى به من ّ
ذكر.ومهما يكن أ
المر ،فقد ذكر �أكثر من م�ؤرخ �أدبي �أنه كانت لربيعة عدة ق�صائد في المهدي،

ال�سف� ،سوى (نتفة) واحدة ،ومقطوعة واحدة هي أ
لكنه لم ي�صل �إلينا منها ،مع أ
البيات الثالثة
ال�سابقة التي ا�ستعطف فيها الخليفة ليعيده �إلى (رقته).

�شيء� ،سوى ما يذكر من �أمر تدخله بين
و� أ ّما الخليفة الر�ش� � ��يد ،فلم يكن بينه وبين ال�شاعر
ٌ

ربيعة والعبا�س بن محمد.

وبالن�س� � ��بة �إل� � ��ى تاريخ والدته ووفاته يُرجح الدكتور عمر فروخ �أن� � ��ه ُولد في �أيام بني �أمية،
ولكنه ي�شير �إلى �أننا ال نعرف له نباهة قبل �أيام بني العبا�س.
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ويذكر الدكتور بكار �أن الم�ص� � ��ادر ال تذكر ال�س� � ��نة التي ولد فيها ،ولي�س ببعيد �أنه ولد في
�أيام بني �أمية ،ولم ينبه �إلاّ في الدولة العبا�س� � ��ية.ويظهر من �أخباره �أنه ق�ضى عمره في مدينة
الرقة ،وفيها مات.
ّ
�أم� � ��ا تاريخ وفات� � ��ه فقد انفرد بذكره ،ممن كتبوا عنه ،ياقوت الحموي ،وابن �ش� � ��اكر الكتبي
الول �أن وفاته كانت عام (198هـ) ،وجعلها آ
فح�سب� ،إذ ذكر أ
الخر عام (201هـ).

«�شاعر
وبالن�س� � ��بة �إلى قيمة �ش� � ��عره يذهب الباحث الدكتور عمر فروخ �إلى �أن ربيعة الرقي
ٌ
مطب� � ��و ٌع ُمجيد ُمكثر اختار له ابن المعتز ف� � ��ي طبقاته (�ص )170 -157نحو مئتي بيت .ولكن
عذب جي ٌد هين ،وفي أ
الغاني (في �شعره لي ٌن).
مليح
ٌ
�ش� � ��عره لم يكثُر ب�أيدي العوام.و�ش� � ��عره كله ٌ
يف�ض � � � ُل غزل �أهل زمانه وغزل �أبي نوا�س �أي�ضاً ،ألن
ولربيعة الرقي مدح وهجاء وغزل ،وغزلُ ُه ُ
عذب �سهلٌ».
�سليم
في غزل �أبي نوا�س برداً كثيراً ،وغزل هذا
ٌ
ٌ

ا ألديب عبد الله زكريا ا ألن�صاري �سيرة وعطاء
الديب والمف ِّكر الكويتي عبد اهلل زكريا أ
أ
الن�صاري واحد ممن حفرت الكويت �أ�س� � ��ماءهم في
�س� � ��جالت العظماء الخالدين ،كان �أحد �أعمدة الثقافة و أ
الدب الكويتي والعربي ،فقد جاد قلمه
بكثير من أ
البحاث ،والمقاالت في �سبيل �إثراء الفكر القومي العربي ،وتحقيق الوحدة العربية،
ٍ
�إنه واحد من �ألمع ال�شخ�صيات أ
الدبية المعا�صرة في الكويت ،و�أو�سعهم اطّ العاً ،و�أمتنهم ثقافة،
ومن يقر� أ م�ؤلفاته يقتنع بعلو كعبه في ميادين �شتى ،ويدرك �سعة ثقافته ،و�شدة ذكائه ومهارته،
فكتابه عن ال�ش� � ��اعر فهد الع�سكر يعد من �أهم الكتب ال�صادرة عن ال�شاعر الكويتي الرائد فهد
الع�سكر ،ر�صد فيه حياته و�شعره ،وله �أهمية كبيرة ألنّه �أول كتاب ي�صدر عنه ،ونلفي فيه خبرة
مجرب ،ونزاهة �أديب مبدع ،و�أمانة م�ؤرخ عميق .وقد و�ص� � ��ف المفكر الدكتور �سليمان �إبراهيم
الع�س� � ��كري ذلك الكتاب المهم ب�أنه �أ�ص� � ��بح المرجع الوحيد في الوطن العربي لل�شاعر الكويتي
الديب عبد اهلل زكريا أ
الكبير فهد الع�س� � ��كر� ،إذ �أم�ض� � ��ى أ
الن�ص� � ��اري م � � � ّدة طويلة ،وهو يبحث
ويتق�صى عن كل �صغيرة وكبيرة عن حياة هذا ال�شاعر ،وما خلَّفه من تراث �شعري.
�أ�س� � ��هم عبد اهلل زكريا أ
الن�صاري في كل ناحية من نواحي الثقافة و أ
الدب بجد ود�أب ،وما

تميز به هو نهو�ض� � ��ه بدور فاعل وفعال ،فدرا�س� � ��اته متنوعة في الفكر والنقد ،كما يع ُّد وجهاً
�أدبياً م�ش� � ��رقاً من مبدعي ال�شعر الكويتي المعا�صر ،فهو �شاعر رقيق ،وقلم مطواع� ،أنتج كثيراً
من أ
البحاث بتلقائية محتكمة �إلى الوعي ،والمعرفة.
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الديب عبد اهلل زكريا أ
ولد أ
الن�صاري �س� � ��نة (1922م) في الكويت ،ون�ش � � �� أ في �أح�ضان �أ�سرة
متعلّمة ،فقد كان والده �إمام م�سجد (العبد الرزاق) ،وكانت له مدر�سة خ�ص�صها لتعليم القر�آن

الكري� � ��م ومبادئ القراءة والكتابة ،.وقد بد� أ درا�س� � ��ته بمدر�س� � ��ة والده حي� � ��ث تعلم قواعد اللغة

العربية ،وبعدها التحق بالمدر�س� � ��ة المباركية التي تولّى التدري�� � ��س بها بعد تخرجه ،ثم انتقل
بعدها �إلى التدري�س بدائرة المعارف ،وتع ُّد هذه المراحل من �أخ�ص� � ��ب مراحل حياته� ،إذ كان
�ش� � ��ديد المطالعة أ
للدب وال�شعر ،ثم �سافر �إلى القاهرة وعمل محا�سباً لبيت الكويت بالقاهرة،
ونظراً �إلى محبته أ
لل�شراف على مجلة «البعثة» التي �أ�س�سها
للدب وال�ش� � ��عر فقد قرر
التحول إ
ّ

المفكر التنويري الكويتي الرائد عبد العزيز ح�سين ،وبعد م ّدة تولّى رئا�سة تحريرها ،وقد كتب

فيها مجموعة من المقاالت المتميزة منذ �صدورها .كما كتب في مجلة «كاظمة» التي كان قد
�أ�ص� � ��درها ال�شاعر الكويتي الكبير �أحمد ال�س� � ��قاف بالتعاون مع �صديقه عبد الحميد ال�صانع،
وهي -ح�س� � ��ب علمي -مجلة تُطبع وتُوزع في الكويت� .إ�ضافة �إلى عدة مقاالت و�أبحاث ن�شرها
ال�سالمي».
في مختلف المجالت العربية مثل مجلة «�أ�صداء» و«التمدن إ

وبعد ا�ستقالل الكويت ان�ضم �إلى ال�سلك الدبلوما�سي ،وعمل ب�صفته مديراً لل�ش�ؤون المالية

ب�س� � ��فارة الكويت في القاهرة
ابتداء من �سنة (1962م) ،وبعدها تولى �إدارة ال�صحافة والثقافة
ً
الن�صاري نعم الباحث ونعم أ
في وزارة الخارجية الكويتية ،وقد كان أ
الديب المجد ،فقد �أ�سهم
في ت�أ�س� � ��ي�س مجلة «البيان» ال�صادرة عن رابطة أ
الدباء في الكويت ،وفي �سنة (1987م) تقاعد
وظل متن�سكاً في محاريب العلم والمعرفة �إلى �أن وافته المنية �سنة (2006م).

الديب عبد اهلل زكريا أ
الن�صاري عدداً من أ
ترك أ
وال�صدارات المتميزة ،ومن �أبرز
العمال إ

م�ؤلفاته« :فهد الع�س� � ��كر حياته و�ش� � ��عره» ،و«ال�ش� � ��عر العربي بين العامية والف�صحى» ،و«�صقر
ال�ش� � ��بيب وفل�س� � ��فته في الحياة» ،و«ال�سا�سة وال�سيا�سة والوحدة ال�ض� � ��ائعة بينهما» ،و«من �أدب

ال�سيا�سة» ،و«مع ال�شعراء في جدهم وعبثهم» و«حوار المفكرين».

الديب عب���د اهلل زكري���ا أ
الن�ص���اري كوكبة من عمالقة الكت� � ��اب و أ
عا�ص� � ��ر أ
الدباء الكويتيين
المتميزين ،ولعل �أبرزهم الباحث والفنان حمد الرجيب و أ
الديب فهد الدويري الذي كتب عنه
ي�س� � ��تعيد ذكرياته معه ،وي�ص� � ��ف بداياته أ
الولى برفقته� ،إذ يقول« :كنا زمالء �صغاراً في مطلع

محباً للقراءة منذ ال�صغر،
ال�شباب ،نتحفز للدخول في معترك الحياة ،ومع اللهو واللعب كنت ّ
وكان زميلي أ
محباً للقراءة واالطالع �أي�ضاً.
الخ فهد ّ
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ت�شح ال�ص� � ��حف والمجالت ،وكذلك الكتب.و�إذا وقع في �أيدينا
وفي عهدنا -عهد ال�ص� � ��باّ -
�ش� � ��يء منها ،رحنا نتداوله قراءة واطّ العاً وبحثاً ،واتفقت معه على �أن نتبادل الر�أي فيما بيننا
عم� � ��ا نق� � ��ر� أ مما يقع في �أيدينا من كتب �أو مجالت �أو �ص� � ��حف كتابة ،يكتب لي ر�أيه ،و�أكتب له
ّ
ر�أي� � ��ي ،ونرخي العنان لعقولنا الطرية �أن تفكّر بحرية ،تنقد �أو ت�ش� � ��يد ،تذم �أو تمدح ،ونر�س� � ��ل
�أقالمنا تكتب كيفما اتفق على طبيعتها.
وعلي� � ��ك �أن تالحظ كيف ا ّتفق بيننا على هذا النهج ف� � ��ي عهدنا البكر على الكتابة وتبادل

آ
حي واحد ،و�سكنانا متقاربان ،بل نلتقي كل يوم بعد المدر�سة ...وقد كنا
الراء ،ونحن نعي�ش في ّ
في عهد لي�س عندنا فيه �ص� � ��حافة ،ولي�س عندنا مجالت كتب فيها ،ونجرب �أقالمنا ،ونن�ش� � ��ر

�آراءن� � ��ا المبكّرة الطرية ،لهذا تبادلنا ال� � ��ر�أي كتابة ردحاً من الزمن ،وكان ذلك في الثالثينيات
وف� � ��ي أ
الربعيني� � ��ات ،حتى تجمع لدى كل منا كثي� � ��ر مما كتبه له �ص� � ��احبه( ،»...مجلة العربي،

العدد ،491ت�شرين أ
الول 1999م� ،ص.)190

الديب عب���د اهلل زكري���ا أ
كر�� � ��س أ
الن�ص���اري قلمه لخدمة التراث العرب� � ��ي ،فقد كان التراث
ّ
واللهام .لم يقت�صر ت�أثيره
بالن�س� � ��بة �إليه يمثل ذخيرة غنية للدرا�سة والعبرة ،ومخزناً للمعرفة إ

على بالده الكويت فح�سب ،بل امتد �إ�شعاعه لي�سطع على �سائر �أقطار الوطن العربي ،ويو�صف
ب�أنه كان مو�س� � ��وعة �ش� � ��املة تم�ش� � ��ي على وجه أ
الر�ض ،والحق �أن من يقر� أ �أعماله يت�أكد من �أن

هذا الو�ص� � ��ف هو و�صف �ص� � ��ادق ،ال مبالغة فيه ،وال �إغراق ،ف�إنتاجه أ
الدبي كان نتيجة لجملة
من العوامل ،والم�ؤثرات المتعددة ،والمتباينة ،التي �ش� � ��كلت م�س� � ��يرته منذ طفولته ،كان عا�شقاً

ومحباً للبحث ،واال�ستق�ص� � ��اء ،والتمحي�ص ،ومتعط�ش � � �اً للمعرفة� ،إ�ضافة �إلى
للكتاب والكتابةُ ،
ولعه ال�ش� � ��ديد بجمع الكت� � ��ب القديمة ونفائ�س آ
الثار ،فقد خلَّف في مكتبته مجموعة نفي�س� � ��ة
غالية من الكتب التليدة التي تكت�سي �أهمية بالغة.

المين العام للمجل�س الوطني للثقافة والفنون و آ
ال�ستاذ بدر الرفاعي؛ أ
ووفق ما �أكده أ
الداب
الديب والمفكر عبد اهلل زكريا أ
بالكويت �س� � ��ابقاً فا ألجيال �س� � ��تظل تذكر دور أ
الن�ص� � ��اري في
الحفاظ على اللغة العربية والدفاع عن الثقافة الر�ص� � ��ينة� ،إذ كان مدر�سة ثقافية حقيقية ،من
خ� �ل��ال م�ؤلفاته وحواراته ،و المكتبة القيمة التي حر�ص على �أن يجمع فيها نفائ�س الكتب من

كل مكان .حيث زارها كثير من �ض� � ��يوف الكويت ،ومن كبار المثقفين العرب ،و�أبدوا �إعجابهم
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ال�ش� � ��ديد بالكتب الموج� � ��ودة فيها ،وقد ذكروا �أنه� � ��م وجدوا كتباً لديه ل� � ��م يروها في كبريات
المكتبات الوطنية في مختلف البلدان العربية.

الديب عبد اهلل زكريا أ
كما كان أ
الن�صاري ذا �ص� � ��فات �أخالقية عالية غر�ست له المحبة في

أ
الفئدة� ،إذ كان متوا�ضعاً ،و�صاحب روح عالية و�شعور نبيل ،ونف�س ح�سا�سة وفكر عميق ،وكان
مثاالً �إن�س� � ��انياً ُم�شبعاً بروعة الب�س� � ��اطة ،وجالل التوا�ضع ،و�سمو أ
الخالق ،و�سداد الر�أي ،وهذا
ما ي�ؤكده ال�ش� � ��اعر الكبير علي ال�س� � ��بتي ،و أ
الديبة ليلى محمد ال�صالح ،فال�شاعر علي ال�سبتي
يرى فيه �إن�ساناً راقياً في تعامالته مع آ
الخرين يت�سم بخلق عظيم ،وت�شير أ
الديبة ليلى محمد

الن�ساني� ،إذ كان
ال�ص� � ��الح �إلى �أنه كان عميق الم�ض� � ��مون ويتميز بتوا�ضعه الجم على الم�ستوى إ
يحا�سب نف�سه على كل كلمة يقولها ،على الرغم من �أنه مو�سوعة �أدبية ومعرفية قائمة بذاتها،
والكويت و�سائر مثقفيها و�أدبائها يفتخرون �أمام العالم بتراثه الخالد.

وي�ؤكد الفنان و أ
الديب بدر القطامي �أنه كان ي�ش� � ��جع بقوة الفنانين الت�شكيليين في الداخل
والخ� � ��ارج ،ويهتم بهم ويقتني �أعمالهم ،وكان يثني على �أعمال الفنانين الكويتيين ،ويقول:
�إذا لم ن�شجع الفنانين الت�شكيليين فمن ي�شجعهم .وي�ضيف بدر القطامي «لقد كان علماً بارزاً،
وقد عا�صرته في م�صر الحبيبة و�أنا طالب فكان ي�س�أل عنا دائماً وعن �أحوالنا».
وق� � ��د ذكرت أ
الديب� � ��ة فاطمة يو�س����ف العلي حين تحدثت عن �شخ�ص� � ��يته الف� � ��ذة ب�أنه هادئ

ال�شخ�ص� � ��ية غزير القيمة ،متابع جيد ،قارئ نهم� ،ص� � ��احب مكتبة وا�سعة ثرية متنوعة ،وقد كان
ن�ش� � ��طاً منذ �شبابه ،ون�ش� � ��ر في المجالت أ
الولى «البعثة» و«كاظمة» في �أثناء وجوده في القاهرة،
ويع ُّد من رواد الثقافة و أ
الدب الكويتي يمثل قيمة �إن�س� � ��انية جميلة يجب االحتفاء بها ،والبد من
توثيق �أعماله أ
للجيال القادمة ،وتكريمه بتوثيق ا�سمه ليظل في ذاكرة الزمن وذاكرة التاريخ.

وال يمكن للمتحدث عن �شخ�ص� � ��ية عبد اهلل زكريا أ
الن�صاري �أن يُغفل الحديث عن �ش� � ��عره،

ففي �ش� � ��عره كثير من الق�ص� � ��ائد الرائعة ،والمقطوعات البديعة التي تجذب المتلقي ،والقارئ
ل�ش� � ��عره يعجب بعذوبة �ألفاظه ،ورقة م�ش� � ��اعره ودقة �صوره ،وجمال �إيقاعه ،فهو �شاعر متدفق
كثير من أ
الدوات الفنية في
العطاء يت�سم �شعره بالرقة والعذوبة ،نجح نجاحاً باهراً في توظيف ٍ
ق�صائده ،ف�أ�ضفت لم�س� � ��ات جمالية على �إبداعه ،و�أ�سهمت في تجلية المعاني ،وتدعيم الر�ؤية

ال�شعرية ،واتحدت ال�صور ال�شعرية والرمزية ،وتكاملت في ن�سق داللي وا�ضح ،فبقدر ما يتمتع
القارئ بالق�صيدة ،ت�ستهويه أ
الفكار النابعة منها.
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كثير من ق�ص� � ��ائد عبد اهلل زكريا أ
الن�صاري عن�صراً �إيحائياً
تبدو المو�س� � ��يقا ال�شعرية في ٍ

متماً لتجربة ال�شاعر ،فالنغم المو�سيقي يبث الن�شوة ،ويُ�ضفي الذهول ،وي�ضع القارئ في حالة

من التجاوب ،واالن�س� � ��جام ،والتقبل ،والطواعية ،وتتولد المو�س� � ��يقا من طبيعة الوزن الخفيف
ال� � ��ذي ال ينطوي على �إيقاع العنف والدوي ،بل �إنه ينداح بتمهل وهدوء ،وفي بع�ض ق�ص� � ��ائده
ي�س� � ��تدعي التراث ،وكثيراً ما يُقدم لوحات فنية بديعة� ،إ�ض� � ��افة �إلى �أنها تت�ضمن ر�ؤى فل�سفية
معمقة ذات ثقل فل�س� � ��في حكمي ،وتحتوي على �أبعاد �أخالقية قيمة ،مثل قوله في ق�ص� � ��يدته

ــــــــــــــــــي»:
المو�سومة بـ«يــــام
ّ

دواره
����������ي ذي دن��������ي��������اك ّ
ي��������ا م ّ
ت�����������دور ف�������ي �أح�������داث�������ه�������ا م���ث���ل���م���ا

����������������راره
ت����������������دور ف����������ي ك������ف������ي������ك ف
ّ

����ل
دارا وق�������د �أه�����������وت ب������ه م������ن ع ٍ

ودك���������دك���������ت ال ت��������رع��������وي داره

��ت
روع��������ت ن���ف�������س��� ًا وك�����م ح��ط��م َ
ك����م َّ

ق����ل����ب���� ًا وك��������م ������ش�����دت ل����ن����ا ال�����غ�����اره

�إم�����������������ا ت���������ب���������دت ل����������ك ألالءةً

وك�������م ت������داع������ت ت����ح����ت �أق�����دام�����ه�����ا

���������ك���������اره
غ
�������������������������دارة ل��������ل��������م��������رء م ّ
َّ
آ
�������������������راره
�����������������������الل غ
����������ن���������ه���������ا ك
ف إ
َّ

���������������راره
ج������ح������اف������ل ت������خ������ت������ال ج
ّ

م�����ا ج���ئ���ت ه������ذا ال�����ك�����ون م���خ���ت���ارة

ول����������م ت�����ك�����ون�����ي غ�����ي�����ر م����خ����ت����اره

����س���ر ت�����داع�����ى ال���ع���ق���ل م�����ن ح���ول���ه

�����������س�����ب�����ر �أغ����������������واره
ل������م������ا غ�����������دا ي
ُ

كثير من
فمن خالل هذه الق�صيدة يت�ضح �أن ال�شاعر نجح ال�شاعر نجاحاً باهراً في توظيف ٍ
الدوات الفنية التي �أ�ض� � ��فت لم�سات جمالية ،و�أ�سهمت في تجلية المعاني .و أ
أ
اللفاظ الموظفة

هي �ألفاظ ُمحملة بدالالت �ش� � ��عورية �صورت �أدق ت�صوير الحالة النف�سية ،التي يعي�شها ال�شاعر
مي وخطابه لها الذي ت�ضمن جملة من الن�صائح والر�ؤى المعمقة عن الوجود
في حواريته مع ّ
الن�سان في هذه الحياة ال�صعبة.
وم�صير إ

وال�ش� � ��اعر عب���د اهلل زكريا أ
الن�صاري لديه قدرات فني� � ��ة وجمالية بديعة ،وما نالحظه في
والبهام المغلق ،ويحر�ص على الب�س� � ��اطة
�أغلب ق�ص� � ��ائده �أنه يبتعد ب�ش� � ��كل كبير عن الغمو�ض إ

والمبا�شرة ،وهذا ما يجعل ق�صائده ت�ؤدي ر�سالتها ب�صورة �شفافة ،بيد �أنها تفي�ض ب�شاعرية طافحة،
والحاطة بالجزئيات ،وهو ما يتجلى في
كما يتميز كذلك بقدرته العالية على الو�ص� � ��ف الدقي� � ��ق ،إ
�أغلب ق�صائده.
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وقفة مع ر ؤ�ية ا ألديب عبد الله زكريا ا ألن�صاري
و�صف الناقد أ
الردني الدكتور يو�سف ح�سين بكار في تقديمه للطبعة الثانية من كتابه «�شعر
ال�ستاذ ال�شاعر عبد اهلل زكريا أ
ربيعة الرقي  -ديوان �ش� � ��اعر ودرا�س� � ��ة» ت�صدير أ
الن�صاري ب�أنه
الرقي و�شعره والكتاب في طبعته أ
الولى.
درا�سة عن ال�شاعر ربيعة ّ

وقد كُتب على ال�ص� � ��فحة أ
الرقي ...أ
لل�ستاذ ال�شاعر
الولى من الكتاب «ت�صدير ...ال�شاعر ّ
عبد اهلل زكريا أ
الن�صاري».
الديب عبد اهلل زكريا أ
ذك� � ��ر أ
الرقي لقي
الن�صاري في فاتحة ت�ص� � ��ديره �أن ال�ش� � ��اعر ربيعة ّ

�ص� � ��دوداً كبيراً و�إعرا�ضاً من لدن مختلف الباحثين والدار�سين ،وقد و�صفه بال�شاعر «الذي لم
يكد ي�س� � ��مع عنه �إال �أولئك الذين يدخلون في بطون كتب أ
الدب ويت�ص� � ��فحون �أوراقها ،ولم يكد
يقر� أ عنه �أحد ال �سيرة حياته ،وال �شعره».
ال�س� � ��تاذ عبد اهلل زكريا أ
وي�ؤكد أ
الن�صاري �أن ال�ش� � ��اعر ربيعة ال ّرقي هو �شاعر ظلمه الدهر،

و�ض� � ��اع �ش� � ��عره ،وتفرق بدداً ...ولو لم يقي�ض اهلل �أحد الباحثين المخل�ص� � ��ين  -يق�صد بذلك
الناق� � ��د أ
الردني والباحث الجاد الدكتور يو�س� � ��ف ح�س� � ��ين بكار -لما طلع� � ��ت علينا هذه الباقة
ال�صغيرة من �شعره.

وبالن�س� � ��بة �إلى نظرته ل�شاعريته ،ومقدرته ال�ش� � ��عرية فهو يذهب �إلى �أن ما جمعه الدكتور
يو�س� � ��ف ح�سين بكار يت�ضوع بال�ش� � ��ذا ،ويفوح بالعطر ،ويدل على �شاعرية ممتازة ،و�شعره -كما
ال�س� � ��تاذ عبد اهلل زكريا أ
يرى أ
الن�صاري-يذكّر ب�ش� � ��عر عمر بن �أب���ي ربيعة ،وم�سل���م بن الوليد،
والعبا�س بن أ
الحنف ،وب�شار بن برد ،والح�سن بن هانئ (�أبو نوا�س).
ال�س� � ��تاذ أ
وي�ص� � ��ف أ
الن�صاري ما جمعه الدكتور يو�س� � ��ف ح�س� � ��ين بكار ب�أنه باقة �ص� � ��غيرة،

و�أزهارها عطرة ن�ستن�شقها ون�شمها ونتغنى بها «�إنها م�أخوذة من هنا وهناك من بطون الكتب،
جمعة في هذا الديوان ال�صغير ،و�أي ديوان هذا الديوان؟�إنه ديوان
وم�ستخرجة من �أح�شائها ُ
وم َّ
يعادل دواوين من تلك الدواوين الكبيرة ال�ضخمة التي ال تجد فيها الروح التي تجدها في هذا
الديوان ،و�أبو العالء يقول :رب بيت واحد من ال�ش� � ��عر يفوق ديواناً ،وال �ش� � ��ك �أن البيت الجيد
يرجح على الديوان الكبير في ميزان النقد».
ال�ستاذ أ
ويجدد أ
الرقي و�شخ�صيته ،فيقول «�إن هذا الديوان
الن�صاري �إعجابه ال�شديد ب�شعر ّ
الرقي� ،أو �شعر ربيعة الرقي �إنه �صغير الحجم ،كبير المعنى،
الذي نتحدث عنه اليوم هو ديوان ّ
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الرقة التي يقول
الرقي ،ن�سبة �إلى َّ
ي�ضم البقية المتبقية من �شعره.وال�شاعر هو ربيعة بن ثابت ّ
فيها هو:
���������رق���������ة دار ًا وب����ل����د
َح َّ
���������ب���������ذا ال ّ
م���������ا ر�أي����������ن����������ا ب���������ل���������دةً ت����ع����دل����ه����ا

�������������و ّد
������م������ن تَ
َ
ب�����ل�����د ������س�����اك�����نُ �����ه ِم������ـ َّ
ال ،وال �أخ�����ب�����رن�����ا ع����ن����ه����ا �أ َح��������د

�����ص��ل�����ص��ل ف����ي �أ����ش���ج���اره���ا
تُ �������س���م ُ
���ع ال ّ

وم�������كَّ �������اء َغ���ـ���ـ���ـ ِ���رد
ُه������ده َ
�����ر ُ
������د ال�����ب ّ

�����ري�����ـ�����ة
�إن����������ه����������ا ب�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ري�����ة ب�����ح ّ

����دد
����ج َ
����س���وره���ا ب���ح���ر و�����س����ور ف����ي ال َ

���ت
����م����ن ب����ل����دة م�����ا ُ
ل�����م تُ َ
���م���نَ ْ
����ض ِّ
���������ض َّ

م�����ن ج�����م�����ال ف�����ي ق����ري���������ش و�أ������س�����د

ال�س� � ��تاذ أ
الن�صاري بهذه أ
وبعد ا�ست�ش� � ��هاد أ
البيات �أ�ش� � ��ار �إلى �أن الرقة هي واحدة من �أهم
المدن العربية على الجانب ال�ش� � ��رقي من الفرات .وتناول قول جامع الديوان ومحققه الباحث
الرقي «�إن ربيعة
الدكتور يو�س� � ��ف ح�سين بكار الذي ذكر ما قاله عبد اهلل بن المعتز عن ربيعة ّ
�يرنا بيتاً ،ربيعة
�أ�ش� � ��عر غزالً من �أبي نوا�س» .وقال عنه مروان بن �أبي حف�ص� � ��ة�« :أ�ش� � ��عرنا �أ�س� � � ُ
الرقي» .وقال عنه �أبو الفرج أ
ال�صفهاني�« :إن ربيعة من المكثرين المـُجيدين».

الدب يقولون عنه مثل هذه أ
العالم في الفكر و أ
وي�شير �إلى �أنه �إذا كان مثل ه�ؤالء أ
القوال
فمعناه �أن له �شعراً عظيماً ،و�أنهم قر�ؤوا له كثيراً من �شعره.فا أل�صفهاني �صاحب كتاب أ
الغاني

المو�س� � ��وعة يقول :إ�ن ربيع���ة من المكثرين المجيدين ،وعبد اهلل ب� � ��ن المعتز يقول :إ�نه �أ�شعر
غ���ز ًال م���ن �أبي نوا�س ،وم���ع ذلك ال نجد في ديوانه إ�ال هذه الباق���ة ال�صغيرة من �شعره ،وهي إ�ن
دل���ت عل���ى �شاعري���ة جيدة ف إ�نه���ا ال تكفي ،ومن يدري لع���ل باحث ًا ومنقب ًا يطل���ع علينا في يوم
الي���ام بكامل �شعره� ،أو على أ
م���ن أ
القل بمعظم �شعره ُم�ستخل�ص ًا مما ت�ضمه مكتبات العالم في
حد �سواء.
ال�شرق وفي الغرب على ٍ
الديب عبد اهلل زكريا أ
وك�أن أ
الن�صاري يُقدم دعوة �ضمنية �إلى الباحثين والدار�سين لالهتمام
بالتنقيب عن �ش� � ��عره الذي ما يزال �ض� � ��ائعاً وم�ش� � ��تتاً في بطون الكتب المنت�شرة في المكتبات
العربي� � ��ة والعالمية ،ويبقى محكوماً با ألمل في �أن ي�أتي ذات يوم من أ
اليام فار�س من فر�س� � ��ان
البحث والتنقيب فيك�شف النقاب عن كامل �شعره.

ال�س� � ��تاذ عب���د اهلل زكريا أ
الن�صاري على الجهود الكبي� � ��رة التي بذلها الناقد أ
ويثني أ
الردني
الدكتور يو�سف ح�سين بكار ،وي�ص� � ��ف درا�سته بالدرا�س� � ��ة الممتازة والجديرة بالقراءة والت�أمل،
الرقي ،وقراءة ما جمعه وحققه
ويوجه دعوة �إلى �س� � ��ائر الباحثين والقراء لقراءة �ش� � ��عر ربيعة ّ
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الباحث يو�سف ح�سين بكار ،فيقول في هذا ال�ش � � ��أن « :إ�ن الدكتور يو�سف ح�سين بكار هو الذي
جم���ع ه���ذه الباق���ة من �شع���ره ،وحققها ،وق���دم لها مقدمة ه���ي درا�سة ممتازة عن ه���ذا ال�شاعر
وع���ن �شعره ،وطبعها ف���ي دار الر�شيد للن�شر ببغداد في هذا الديوان الذي نكتب عنه اليوم هذه
الكلم���ة ،ون���ود �أن يقر�أه أ
الدب���اء وال�شعراء ومحبو الفكر ،ليق���ر ؤ�وا فيه ال�شع���ر ،و�أ�سلوب ال�شعر،
وجمال ال�شعر ،وروعة ال�شعر».
ال�س� � ��تاذ أ
ويبرز أ
الن�صاري ما ذكره الدكتور بكار ب�أن ال�ش� � ��اعر ربيعة الرقي على جانب من
الثقافة وحفظ ال�شعر ،وعلى اطالع بقواعد اللغة و�أ�صولها.كما �أن ال�شاعر ال ّرقي عا�ش فقيراً
عي�ش الكفاف� ،إال �أن نف�سه �أبية عزيزة ،وقد عمل حماالً لك�سب عي�شه ،و�سد رمقه ،ولال�ستغناء
عن حاجة النا�س ،وهو القائل:
ف��ل��ا ت����� أ
����س�����ل ال����ن����ا�����س م�����ا ي��م��ل��ك��ون
����ة
�����ن �إل������������ى ِ�����س����ف����ل ٍ
�����ض�����ع َّ
وال ت�����خ������ َ

�������س�������ل اهلل وا�����س����ت����ك����ف����ه
ول�������ك�������ن �
ِ

و�إن ك�����ان�����ت أ
���ف���ه
الر��������������ض ف������ي ك ّ

وهذا ما يدل على نف�سه أ
الطاحة بها ،ويدل على �إيمانه،
البية التي يرف�ض رف�ضاً قاطعاً إ
ال�ستاذ عبد اهلل زكريا أ
واعتماده على اهلل وحده في عي�ش� � ��ه ،ويت�ساءل أ
الن�صاري ،وهو ب�صدد
�ش� � ��رح هذه أ
البيات «ما هي قيمة الحياة التي تُذل �صاحبها ،وتُلجئه �إلى �أ�سافل النا�س حتى لو
كانوا يملكون كنوز الدنيا ،وفي هذه الحالة ف�إن الموت خير و�أ�شرف».

ال�ستاذ أ
وقد الحظ أ
الن�صاري مالحظة مهمة ،وهي ت�أثره بالقر�آن الكريم ،وهذا ما ي�سمى
بالتنا�� � ��ص القر�آن� � ��ي في نظر بع�ض النقاد المحدثين ،وقد قدم عدة نماذج من �ش� � ��عره تبرز ما
ذهب �إليه ،وختم ت�ص� � ��ديره لكتاب الدكتور بكار ،ور�ؤيته ل�شعر ربيعة الرقي بالقول�« :أما بعد،
فهذا �شاعر من �شعراء �ضاع �شعرهم كثيراً ،وعفته أ
اليام ،ولعل هناك �شعراء ما زالت �أ�شعارهم
موج� � ��ودة في زوايا رفوف المكتبات القديمة� ،أو بي� � ��ن المخلفات من أ
الوراق والدفاتر ،تنتظر
المنقبي� � ��ن والباحثين في ثنايا هذه المكتبات ،وفي زواياها ورفوفها وبين المجلدات و أ
الوراق،
فهل تمتد بنا الحياة ونقر� أ مثل هذه المخلفات الفكرية التي ما زال الفكر ي�ش� � ��ع منها ،والجدة
تطل من �سطورها ،والحرارة تدب فيها ،والجمال ينير من �سيمائها؟
�إن� � ��ه تراث قديم ،لكنه تراث �أحدث من كثير من موجات ما تخرجه المطابع اليوم وهكذا
يحي� � ��ا أ
ال�ض� � ��حل ويفنى ،م� � ��ن كل ما خلفه العقل والفك� � ��ر ،فما بالك
ال�ص� � ��يل ويبقى ،ويموت ّ
بال�شعر؟
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وال�ش� � ��عر غناء الحياة ،وترجمان النف�س ،وروح ال�ش� � ��اعر ومعاناته في �أم�س� � ��ه ويومه وغده،
الن�سانية واحدة في معاناتها ،و�صدق م�شاعرها ،مهما انطوت القرون ،وكرت ال�سنون،
والنف�س إ
ومرت الليالي و أ
اليام».
ال�ستاذ عبد اهلل زكريا أ
الخير يُقدم أ
من خالل قوله أ
الن�صاري نظرة متميزة ومعمقة يُ�شير
فيها �إلى �أنه لي�س كل ما هو قديم هو تراث بال�ض� � ��رورة ،فهناك ما هو قديم ولكنه �أكثر حداثة
مما ي�صدر في �أيامنا هذه ،وك�أنه يريد القول �إن في التراث القديم حداثة متوهجة.

وختام � � �اً ،ف�إننا ن�ست�ش� � ��ف من خالل هذه الوقف� � ��ة مع ر�ؤية أ
الديب والمفك� � ��ر الكويتي عبد
اهلل زكريا أ
الن�ص� � ��اري ل�ش� � ��عر ربيعة الرقي عمق فكره ،وندرك مو�س� � ��وعيته فهو ال يتطرق �إلى
مو�ض� � ��وع من المو�ضوعات �إال بعد �إحاطة �ش� � ��املة ،ويبني �أفكاره ور�ؤاه في ال�سياق الذي يخدم
الفكرة أ
ال�سا�سية لمو�ضوع درا�سته ،كما �أنه يبتعد عن الر�ؤى التجزيئية ويت�سم ب�شمولية الر�ؤية،
ومنظ� � ��وره �إلى أ
الدب والفكر العربي يقوم على �أ�س� � ���س علمية منطقي� � ��ة ممنهجة ،و�إذا �أردنا �أن
ن�صف ر�ؤاه فهي ر�ؤى فكرية معمقة تجمع بين الفن و أ
الدب والتحليل ال�شائق الذي يدفع القارئ
نحو المزيد من االكت�شاف.

¥µ
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الدرا�سات والبحوث

مفهوم اخلطاب و أ�نواعه وتقنيات حتليله
محمد علي حب�ش
ّ

ُي�ستعمل تحليل الخطاب في علوم أ
النثروبولوجيا والتاريخ واالجتماع والتحليل النف�سي
العالمي ��ة ،ودرا�س ��ات ما بع ��د الكولونيالية والعل ��وم ال�سيا�سية وتحلي ��ل ال�سيا�سات
والدرا�س ��ات إ
العامة ،مما جعل مفهوم الخطاب ي�شغل مكان ًا محوري ًا تتزايد �أهميته في العلوم االجتماعية
والن�ساني ��ة المعا�ص ��رة .عل ��ى �أن الك ��م الغزير من الدرا�سات ،ل ��م ي ؤ� ِّد إ�لى �صب ��غ المفهوم بلون
إ
ثاب ��ت وا�ض ��ح يم ّيزه من غيره من المفاهيم ،بل على العك�س م ��ن ذلك تمام ًا فقد جعلت تلك
الدرا�س ��ات مفهوم الخطاب يتل ّون بل ��ون الخلفية التي يقف �أمامها ،إ�ذ فر�ض كل حقل معرفي
حي ��ن ا�ستخدام ��ه للمفه ��وم م�سلّمات ��ه ومقوالته و إ��شكاالته علي ��ه ،بحيث �ص ��ار المفهوم يتّ�سم
بالن�سبي ��ة واالخت�ل�اف ال�شديدين .ففي حين ي�ض ّي ��ق بع�ضهم مفهوم الخط ��اب ليقت�صر على
برمته
يو�سعه ٌ
بع�ض �آخر ليجعله مرادف ًا للنظام االجتماعي ّ
مجرد �أ�ساليب الكالم والمحادثةّ ،
حيث ي�صير كل �شيء خطاب ًا»(.)1
َ
يحظ باهتمام الباحثين اللغويين الع� � ��رب �إال في ا آلونة ا ألخيرة؛ فقد بد�أت
والخط� � ��اب لم
الدرا�س� � ��ات العربي� � ��ة في تحليل الخطاب خ� �ل��ال ثمانينيات القرن الع�ش� � ��رين ،على الرغم من
تطوره في �أوروبا والواليات المتحدة ا ألمريكية ،ويمكن ا�س� � ��تعمال تحليل الخطاب في مجاالت
ّ
العالمية ،فعملية ت�أ�صيل الخطاب ال�صحفي
البحوث االجتماعية كلها وفي مق ّدمتها البحوث إ
والتغيرات التي ت�صاحبه في الممار�سة �ضرورة لفهم الخطاب وموقعه من
ومكوناته وت�شكيالته
ّ
ّ
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تحول الخطاب في ع�صرنا �إلى خطاب رئي�س ،وهو
اللغة االت�صالية بو�صفه نظاماً عاماً ،وقد ّ
الخبار والت�أثير في المتل ّقين.
الخطاب ال�سائد وال�شائع الذي يهدف �إلى إ

ظهر في آ
الونة أ
اهتمت بدرا�س� � ��ة
الخيرة ما يُعرف بـ«االتجاهات اللغوية االجتماعية التي
ّ
العالمية من منظور ثقافي»( ،)2لكن ال يمكن ا�س� � ��تعمال تحليل الخطاب و�س� � ��يلة للتحليل
اللغة إ
منف�ص� � ��لة عن قواعدها أ
ال�سا�س� � ��ية النظرية والمنهجية ،فـ«كل منهج لتحليل الخطاب ال يمثل
فح�س� � ��ب طريقة لتحليل البيانات ،و�إنما يمثل وحدة نظرية ومنهجية متكاملة �أي حزمة كاملة،
وتت�ض� � ��من هذه الحزمة :االفترا�ض� � ��ات أ
النطولوجي� � ��ة ونظرية المعرف� � ��ة ودور اللغة في البناء
والر�شادات المنهجية وتقنيات و�أدوات التحليل»(.)3
االجتماعي للعالم ،والنماذج النظرية ،إ

مفهوم الخطاب
ت�ؤكّد الدرا�س� � ��ات �أن مفه� � ��وم الخطاب  -وهو م�ص� � ��طلح حديث -غير متف� � ��ق عليه لتع ّدد
المو�ضوعات التي يطرحها ،فالخطاب هو مراجعة الكالم ،وهو الكالم والر�سالة ،وهو المواجهة
بالكالم� ،أو ما يخاطب به الرجل �صاحبه ونقي�ضه الجواب ،وهو مقطع كالمي يحمل معلومات
المر�سل �إليه (المتلقي) (ال�سامع �أو القارئ)،
ر�سل (المتكلّم �أو الكاتب) �أن ينقلها �إلى
يريد المـ ُ ِ
َ
الول ر�سالة ويفهمها آ
ويكتب أ
بناء على نظام لغوي م�شترك بينهما(.)4
الخر ً

ر�سل �إلى الم�ستق ِبل ،الهدف منها �إي�صال �أو
توجه من المـ ُ ِ
يعرف الخطاب ب�أنّه ر�س� � ��الة َّ
كما ّ
ال�شفوي المبا�شر من
معينة �أو مو�ض� � ��وع ما ،ويكون على �شكل اال ّت�صال
ّ
تو�ض� � ��يح �أو �شرح نقطة ّ
خالل الكالم الذي يت�ض� � � ّ�من مجموعة من العب� � ��ارات و أ
القوال ،والذي من خالله يكون ب�إمكان
ر�س� � ��ل مناق�شة مبا�شرة ،لتبادل أ
الفكار فيما بينهما �أو قد يكون مكتوباً،
الم�ستق ِبل مناق�شة المـ ُ ِ
المر�سل والمتل ّقي ،نتيجة الختالف م�صادر
وفي هذه الحالة ال يقت�ض� � ��ي التفاعل المبا�شر بين
ِ
يوجه �إليها الخطاب ،وعددها(.)5
الخطاب ومو�ضوعاته ،واختالف نوعية الفئات التي ّ

�بَ ،خطَ َب الخطيب :قر� أ ُخطبتَ� � � ُه على النا�س،
ّالثي َخطَ � � � َ
والخط� � ��اب لغةً« :م� � ��ن الفعل الثُ ّ
ويوج� � ��ه �إلى آ
والخطاب« :الر�س� � ��الة»(،)7
والخطاب :ال� � ��كالم الذي يلقيه الخطيب
الخرين»(ِ ،)6
ِ
ّ
و�أ�ش� � ��ارت معاني الخطاب ال� � ��واردة في معاجم اللغة العربية والقوامي�� � ��س أ
الجنبية �إلى الكالم
والخطب والحديث ،ونقل المعلومات وال�ش� � ��يء المنطوق �أو الفعل الكالمي المراد فيه الت�أثير
يوجه �إليهم ،كما نجد مث ً
ال في ل�سان العرب« :الخطاب وال ُـمخاطَ َبة:
من القائمين عليه في َمن َّ
()8
بان» .
َالم ُمخاطَ َب ًة وخطاباً و ُهما يَتخاطَ ِ
ُم َ
َالم ،وقد خاطَ َبه بالك ِ
راج َعة الك ِ
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للفهام ،ونُقل الكالم
ويرى التهانوي في «ك�شّ � � ��افه» �أن الخطاب« :توجيه الكالم نحو
ِ
الغير إ
يعبر عنه بما يقع به التخاطب .قال في أ
الحكام :الخطاب
الموج� � ��ه نحو الغير إ
َّ
للفهام .وق� � ��د ّ

اللفظ المتوا�ضع عليه المق�صود به �إفهام من هو متهيئ لفهمه»( ،)9وبذلك يكون المعنى الذي
تر�شد �إليه المعاجم متم ّث ً
ر�سل،
ال في «الحوار» ،الذي يرتبط بدوره بوجود ثالثة عنا�صر( :المـ ُ ِ
الم�ستق ِبل ،الر�سالة).

كثير من التعريفات المـُـتعارف عليها لل ّداللة على
� أ ّما تعريف ِ
الخطاب ا�ص� � ��طالحاً فهنالك ٌ
الخطاب ومنها �أنّهَ « :مجموع ٌة ُمتنا�سقة من الجمل� ،أو الن�صو�ص و أ
القوال� ،أو �إ ّن الخطاب هو

متميزة ومترابطة �س� � ��واء �أكانت لغة �أم �شيئاً
كونة من عنا�ص� � ��ر
ّ
منهج في البحث في المواد المـ ُ َّ
�شبيهاً باللغة ،وم�شتم ً
ال على �أكثر من جملة �أولية� ،أو � أ ّي منطوق �أو فعل كالمي يفتر�ض وجود

نية الراوي الت�أثير في المتل ّقي� ،أو ن�ص محكوم بوحدة كلية وا�ضحة يت�ألف
ٍ
راو وم�س� � ��تمع وفي ّ
متحدث فرد يبلّغ ر�سالة ما»(.)10
من �صيغ تعبيرية متوالية ت�صدر عن
ّ

وهو مواجهة آ
الخرين بكالم قد يكون على �ش� � ��كل ر�س� � ��الة� ،أو محا�ضرة� ،أو ت�سجيل� ،أو ن�ص
وتتنوع �أ�شكاله :فمنه اللفظي الذي ي�ستعمل اللغة �أداة له،
معين ،وقد يتع ّدى الكالم �إلى الرموز،
ّ

واليحاءات ،وي�أتي هذا الم�صطلح مرادفاً
وال�شارات إ
وغير اللفظي الذي ي�س� � ��تعمل العالمات إ
لكلمات كثيرة مثل الكالم ،واللغة ،والر�سالة ،والحديث ،و أ
والن�ص ،والقول ،وال�سرد،
الطروحة،
ّ
متلق(.)11
يقدمها ُم ِ
ر�سل ،وي�ستقبلها ٍ
ويعرفه بع�ضهم على �أنّه ر�سالة ّ
ّ

يرتبط م�ص� � ��طلح الخطاب ف� � ��ي دالالته أ
الول� � ��ى بالمحادثة �أو بالحديث الح� � ��واري ،ولع ّل
ا�ستح�ض� � ��ار آ
تبين في بنيتها
الية القر�آني� � ��ة الكريمة} :و إ�ذا خاطبهم الجاهلون قالوا �سالم���ا{ ّ

مكوناً من «خطاب» ور ّد عليه ،والرد فيه �س� � ��داد القول ،وال�س� � ��داد من
اللغوي� � ��ة حديثاً حوارياً ّ
الخط� � ��اب .كم� � ��ا وردت كلمة الخطاب في القر�آن الكريم في موا�ض� � ��ع �أخرى مث� � ��لَ } :و َ�ش َد ْدنَا

وجمعه للمعنى المق�صود بحيث
اب{(� ،)12أي بالغة الكالم
ُم ْل َكهُ َو� آ َت ْينَا ُه ال ِْحكْ َم َة َو َف ْ�ص َل ال ِْخ َط ِ
ْ
ال يحت� � ��اج �س� � ��امعه �إلى زيادة تبيان ،وفي مو�ض� � ��ع �آخر ِ } :إ� َّن َهذَا �َأ ِخي َل���هُ ِت ْ�س ٌع َو ِت ْ�س ُع���ونَ ن َْع َج ًة
اح َدةٌ َفق َ
ال�س َما َو ِات
َو ِل َي ن َْع َج ٌة َو ِ
َال �َأك ِْفل ِْني َها َو َعزَّ ِني ِفي ال ِْخ َط ِ
اب{( ،)13والمو�ض� � ��ع الرابعَّ } :ر ِّب َّ
َو ْ َأ
الر ْح َم ِن اَل َي ْم ِل ُكونَ ِمنْهُ ِخ َطا ًبا{(.)14
ال ْر ِ�ض َو َما َب ْين َُه َما َّ
يعبر عن ر�س� � ��الة مع ّدة م�س� � ��بقاً ب�إطار مح� � � ّ�دد ،وذو تركيب
مم� � ��ا ّ
تقدم ّ
يتبين �أن الخطاب ّ
(متلق) ،وتُنقل من خالل و�سيلة
متنا�س� � ��ق( ،)15يهدف �إلى م�ضامين وا�ضحة وم�ؤثّرة في م�ستق ِبل
ٍّ

الـعــدد � 692أيار 2021

103

مفهوم الخطاب و�أنواعه وتقنيات تحليله

العالم (المقروءة والم�سموعة
القناع �أو التقويم ،وت�ضطلع و�سائل إ
الخبار �أو إ
معينة ،من �أجل إ
يعب� � ��ر عنها الخطاب� ،إذ ترتكز وظيفته� � ��ا على تكوين مفاهيم
والمرئية) بنقل الر�س� � ��ائل التي ّ
الجمهور وت�ص� � � ّ�وراتهم في مناحي الحياة المختلفة وبلورتها ،وتزويدهم بالخبرات ال�سيا�س� � ��ية
يتكون الر�أي العام ،ثم خلق التما�سك االجتماعي بين �أطياف المجتمع ،لدعم
التي من خاللها ّ
�أو رف�ض مواقف �سيا�سية معينة(.)16

�أنواع الخطاب
عدة هي:
يمكن تق�سيم الخطاب �إلى �أنواع ّ

�أ -الخطاب الر ّباني :الذي تجلّى في الكتب ال�سماوية.

الي�صالي :ويكون على �ش� � ��كل ر�سالة بعبارات مبا�شرة دون مراعاة
ب -الخطاب النفعي �أو إ
عفوي غير
�جية ُمر�س� � ��لها ب�شكل
ّ
القواعد �أو القوانين ،فتكون على �ش� � ��كل كلمات تخرج وفق �س� � � ّ
متكلّ� � ��ف� ،إذ تكون نتيجته النهائية �إي�ص� � ��ال الفكرة �أو المعلومة المق�ص� � ��ودة( ،)17وهو الخطاب
ر�سل
ر�سل �إلى المـُ�ستقبل عبر
عي ٍنة من المـ ُ ِ
الموجه من المـ ُ ِ
ٍ
ر�سالة ما؛ الهدف منها �إي�صال � أ ٍ
ّ
فكار ُم ّ
أ
أ
�الي �كثر من �ص� � ��ورة منها:
�ريحة
محددة من النا�س ،وعلى ذلك ي�خذ الخطاب إ
�إلى �ش� � � ٍ
ّ
الي�ص� � � ّ
والر�شادي ،والتوعوي ،والنه�ض� � ��وي ،والتعبوي -خطاب يهدف �إلى تعبئة
الخطاب ال�سيا�س� � ��ي ،إ
العالمي الر�س� � ��مي من الدولة �أو �إحدى م�ؤ�س�ساتها،
الر�أي العام تجاه ق�ض� � ��ية ما  -والخطاب إ
يميز هذا الخطاب �أنه قد ت�ستخدم فيه �أدوات غير اللغة المنطوقة؛
والخطاب النف�سي ،ومما ّ
والذاعية ،كما �أن هذا النوع
والعالنية ،والمن�شورات ،والبرامج التلفازية إ
مثل المواد الدعائية إ
ويتكون الخطاب
ر�سل مادياً �أو معنوياً �أو كليهما،
من الخطاب عادة ما يعود بالمنفعة على المـ ُ ِ
ّ
()18
المر�سل والر�سالة والمتل ّقي .
الي�صالي من ثالثة �أق�سام هي:
ِ
إ
ج -الخطاب أ
بناء على قواعد لغوية مدرو�سة،
الدبي :يُبنى على �أ�صول و�أ�س�س �أدبية وعلميةً ،
ومن خالل كلمات ذات �إيقاع جميل على أ
الذن ،لكنها تحمل الغر�ض والهدف نف�سيهما� ،أال وهو
�إي�صال فكرة ال�شاعر �أو أ
الديب �إلى الجمهور(.)19

العالني :هو الخطاب الذي تتبعه ال�شركات �أو الم�ؤ�س�سات التجارية للترويج
د -الخطاب إ
ل�س� � ��لعها وب�ضائعها� ،إذ يُ ّتبع فيه �أ�سلوب الت�أثير بطريقة غير مبا�شرة من البائع على الم�شتري،
وذلك با�ستعمال عبارات �إقناعية وت�شجيعية و�إيجابية لو�صف ال�سلعة �أو المـُنتَج مع ذكر المز ّيات
العالنات المطبوعة
والفوائد التي تعود بها على الم�س� � ��تهلِك ،وقد تكون المخاطبة من خالل إ
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في المجالت �أو في ال�شوارع ،التي تتميز بت�صاميمها و�ألوانها الجذّ ابة� ،أو قد تكون من خالل
الذاعية التي ترافقها
�جلة التي تعر�ض على �شا�ش� � ��ات التلفاز �أو في القنوات إ
إ
العالنات الم�س� � � ّ
عادة المو�سيقا(.)20

متميز يط� � � ّ�ور �أدواته الكتابية ،مع
البداع���ي :هو الخطاب المرتبط بكاتب
ه � � �ـ -الخط���اب إ
ّ
زي� � ��ادة وعيه بالعمل ال� � ��ذي يقدمه� ،أما المتل ّقي فه� � ��و الذي يتجاوز مرحلة االنفعال ال�س� � ��ريع
بالخط� � ��اب �إلى مرحلة الوعي الكامل ب�أبعاد العمل وم�س� � ��توياته الفنية ،وذلك من خالل عالقة
واعية بين المبدع والمتل ّقي ،لي�ص� � ��ل االثنان �إلى مرحلة الت�أثير والت�أثّر ،وهذا أ
المر يحتاج �إلى
البداعي ،ومن المتل ّقي با ألدوات التي ي�س� � ��تعملها
وعي متكامل من المبدع في تقديم خطابه إ
البداعي هو الخطاب
لفه� � ��م �أبعاد الن�ص ،وا�ستك�ش� � ��اف جوانب
التميز فيه ،كم� � ��ا �أن الخطاب إ
ّ
ال �ش� � ��عرياً �أو نثرياً ،م�س� � ��تعم ً
الذي يبدع فيه الكاتب عم ً
ال لغة خا�صة و�أ�ساليب مميزة ،ي�ستطيع
يقدمه ،فكاتب
بو�ساطتها نقل القارئ من حالة الالمباالة �إلى حالة الوعي الكامل بالعمل الذي ّ
الن�ص ال يبدع بالفكرة التي يقدمها فح�س� � ��ب ،ولكنه يبدع في تقديم الفكرة من خالل خطاب
مكونات الن�ص ب�شكل عام واحدة بين يدي المبدعين ،ف�إن
واع ّ
يتميز فيه من غيره ،ف�إذا كانت ّ
طرائق ا�ستغالل هذه المكونات تختلف من كاتب �إلى �آخر ،من حيث قدرته على توظيف اللغة
المكانات في خطاب �إبداعي له قدرته على الت�أثير
البداعية .وربط هذه إ
وا�ستغالل طاقاتها إ
في النا�س ،و�إي�صال الفكرة بال�شكل الذي يتنا�سب و�أحوال المتل ّقين ،في الظروف الخا�صة التي
البداعي( ،)21الذي يتجاوز نقل فكرة �أو �إي�ص� � ��ال معنى �إلى مرحلة الت�أثير
ين�ش � � �� أ فيها الخطاب إ
والتفاعل القوي بين المبدع والمتل ّقي(.)22

البداعي من �س� � ��تة عنا�ص� � ��ر كما ح ّددها الباحث الرو�س� � ��ي ذي الجن�سية
ويتكون الخطاب إ
ّ
أ
أ
أ
المريكية «رومان جاكب�س� � ��ون» ،و�ثبتها في كتابه« :الل�سانيات وال�شعرية» �سنة (1963م) ،مت�ثّراً
ب�أعمال «فرديناند دو�سو�س� � ��ير» ،والفيل�س� � ��وف «جون �أو�س� � ��تين» ،وتُغطّ ي هذه العنا�ص� � ��ر جميع
الوظائف التي ت�ؤديها اللغة ،وتكون من �ض� � ��منها الوظيفة أ
ر�س� � ��ل ،الر�س� � ��الة،
الدبية ،وهي( :المـ ُ ِ
ر�س� � ��ل �إليه ،القناة ،المرجع ،اللغة)( ،)23وكل قول يحدث �إنما يدور في هذه المدارات ال�ستة
المـ ُ َ
مهما كان نوع ذلك القول ،واختالف أ
القوال في طبيعتها �إنما يكون في تركيزها على عن�ص� � ��ر
من هذه العنا�صر �أكثر من �سواه ،فلي�ست الم�س�ألة م�س�ألة الوظيفة الوحيدة ،بل م�س�ألة الوظيفة
وحدد جاكب�سون تلك الوظائف
المهيمنة وبذا تختلف الوظائف بح�سب تركيزها على العنا�صرّ ،
على النحو آ
ر�س� � ��ل �إليه ووظيفته ت�أثيرية ،والر�س� � ��الة
التي( :المـ ُ ِ
ر�س� � ��ل ووظيفته انفعالية ،والمـ ُ َ
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ووظيفتها جمالية ،والمرجع ووظيفته مرجعي� � ��ة ،والقناة ووظيفتها حفاظية ،واللغة ووظيفتها

و�صفية وتف�سيرية)(.)24

البداعي بــ( :المبدع ،و أ
الثر ،والمتل ّقي) ،ومما
وحددت الدرا�سات النقدية �أركان الخطاب إ
ّ
()25
هو وا�ض� � ��ح �أن الفنون بمبدعيها ،و�آثارها تتجه نحو المتل ّقي بخطابها بكل ت�أكيد  ،في حين
تكثر �أنواع الخطاب بتع ّدد المو�ضوعات المتعلقة به؛ فهنالك �أنواع جديدة ظهرت من الخطاب

والن�ساني ب�ش� � ��كل عام ،منها ما �ص ّنفه
ب�س� � ��بب
التغيرات الحا�ص� � ��لة في واقع المجتمع العربي إ
ّ
المفكر محمد عابد الجابري للخطاب العربي« :الخطاب النه�ضوي ،الذي يعالج دوماً ق�ضايا
تت�صل بعلل التخلّف وظروف النه�ضة في الوطن العربي ومعالجة م�شكلة �أ�سا�سية وهي أ
ال�صالة
والحداث� � ��ة ،والخطاب ال�سيا�س� � ��ي الذي يعالج م�ش� � ��كلة الدين والدولة وق�ض� � ��ية الديمقراطية،
والخطاب القومي الذي يعالج ق�ضايا الوحدة العربية واال�شتراكية وتحرير فل�سطين ،والخطاب
الفل�سفي الذي يعالج بناء �أ�صول فل�سفة الما�ضي والدفاع عن الفل�سفة العربية»(.)26
تو�صل بو�ساطته المو�ضوعات �سواء كانت الفنية
و -الخطاب ال�صحفي :هو الخطاب الذي َ
�أم الريا�ض� � ��ية �أم ال�سيا�س� � ��ية �أم االقت�ص� � ��ادية وتنقل �إلى النا�س ،ومن المهم �أن تكون م�صادرها
و�شفافية وبطريقة حياد ّية وتقرير ّية(.)27
بم�صداقية
موثوقة لتُق ّدم
ّ
ّ

العالم� � ��ي ب�أنه «مجموع أ
العالمية
الن�ش� � ��طة إ
العالم���ي :يُع� � � ّ�رف الخطاب إ
ز -الخط���اب إ

الذاعية،
الخبارية ،االفتتاحيات ،البرامج التلفازية ،المواد إ
التوا�ص� � ��لية الجماهيرية :التقارير إ

()28
منوع في �إطار بنية
وغيره� � ��ا من الخطابات النوعية  ،وقيل عنه �إن� � ��ه« :منتوج لغوي �إخباري ّ
الفعالة في المجتمع ،له قدرة كبيرة
اجتماعية ثقافية مح ّددة ،وهو �ش� � ��كل من �أ�شكال التوا�صل ّ

عل� � ��ى الت�أثير في المتل ّقي و�إعادة تكوين وعيه ور�س� � ��م ر�ؤاه الم�س� � ��تقبلية وبلورة ر�أيه ،بح�س� � ��ب
الو�س� � ��ائط التقنية التي ي�س� � ��تعملها والمرتكزات المعرفية التي ي�صدر عنها .وهو ن�سق تفاعلي
مركّب مت�ش� � ��ابك ،يجمع بين الل�س� � ��اني و أ
اليقوني ،تتالقى فيه العالمات اللغوية وغير اللغوية،

وي�ش� � ��ترك ف� � ��ي هذه المزية مع خطابات �أخ� � ��رى ،ويختلف عنها في الوقت نف�س� � ��ه ،وذلك مثل
ال�شهاري وال�سيا�سي والدعائي وال�سيما من حيث ال�شحن أ
اليديولوجي( ،)29فالخطاب
الخطاب إ

تميزه عن الخطابات العادية ،التي ي�شترك معها في �أنّه ت�شكيل
إ
العالمي ي ّت�س� � ��م بمز ّيات ّ
عدة ّ

الخباري� � ��ة ،التي يهدف من ورائها �إلى تثقي� � ��ف المتل ّقي وتنويره؛ بل
لغوي ،لكن له مقا�ص� � ��ده إ
الت�أثير في الر�أي العام ألفراد المجتمع(.)30
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عدة ،من �أهمها :الخطاب المبا�شر ،الخطاب
يت�ض� � ��من الخطاب إ
العالمي �أ�شكاالً رئي�س� � ��ة ّ
اليحاء
اليحائي (عبر إ
ال�ضمني (الذي ي�س� � ��تخدم رموزاً ت�أويلية إلي�ص� � ��ال المعنى) والخطاب إ
ب�ص� � ��ورة غير مبا�ش� � ��رة �إلى الفكرة أ
ال�س� � ��ا�س) ،كما يمكن �أن يعتمد �أ�ساليب متع ّددة :فقد يكون
في �ش� � ��كل ت�ص� � ��ريح �أو مقالة �أو تعليق �أو كلمة �أو ن�ص �أدبي :ق�ص� � ��يدة �أو م�س� � ��رحية ،فالطبيعة
المعبر أ
العالمية .كما تت�ضمن الر�سالة
ال�سو�سيولوجية للخطاب تجعل منه
ال�سا�س عن الر�سالة إ
ّ
�أحياناً �أخرى �سلوكاً ولي�س �أقواالً ومثل ذلك بع�ض الممار�سات التي يقوم بها أ
ال�شخا�ص� ،أو ما
يرتبط منها بالحرب النف�س� � ��ية وغيرها ،التي يكون التعبير فيها بعيداً عن المفردات و أ
القوال
الفعال ،ومع ذلك فالخطاب يك ِّون غالباً الجزء أ
باعتماد الممار�س� � ��ات و أ
ال�سا�س� � ��ي من الر�سالة
العالمية(.)31
إ

ف�إذا كان الخطاب في �أي مجتمع هو الممار�سة االجتماعية ،وهو مجمل القول والفعل ،ف�إن
العالم،
العالمي ينقل هذه الممار�س� � ��ة االجتماعية �إلى الجمهور عن طريق و�سائل إ
الخطاب إ
�واء كانت معلنة �أم غير معلنة،
ومما ال �ش� � ��ك فيه �أن معظم الخطاب إ
العالمي له ّ
تحيزاته �س� � � ً
لذلك من أ
والعالم من حيث التكوين ،والملكية ،ونظم العمل،
الف�ضل تحليل عمليات االت�صال إ
للتعرف �إلى مدى قدرتها ودقَّتها
وطبيعة الجمهور ،والنظام ال�سيا�سي ،وما تنتجه من خطابات
ّ
()32
في نقل الواقع ،وما الذي تخفيه �أو تظهره ،ولم�صلحة من تعمل؟ وما �إ�ستراتيجياتها؟

�إن مقاالت الر�أي والدرا�سات ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية وكل المواد ال�صحفية التي
يمر في و�سيلة �إعالمية يع ُّد خطاباً للو�سيلة ،وهي
تتحمل �إبداء الر�أي بو�ضوح و�صراحة ،وكل ما ّ
أ
الن�س� � ��انية و�ضوابطه المهنية
فالعالم على الرغم من ر�س� � ��الته إ
الخبارية ،إ
الخبار والتقارير إ
و أ
العالم له �أهدافه التي تخدم الو�سيلة التي تن�شره
الخالقية� ،إال �أن كل ما يُن�ش� � ��ر في و�سائل إ
للمتل ّقي .فا ألخبار لي�س� � ��ت رواية أ
العالم،
للحداث فح�سب ،و�إنما هي �صناعة خطاب و�سيلة إ
التي تحمل �أهداف مرجعيتها ال�سيا�س� � ��ية واالقت�صادية وتوجهاتها ،فهي مواد انتُقيت و ُعولِجت

الخبارية،
العالمية عن�صراً من العنا�صر
المحددة للقيم إ
ووجهت بعناية ،وبذلك ت�صبح الو�سيلة إ
ّ
ِّ
العالمية
العالمية ،والكل يعرف �أن ال�سيا�سة إ
الخبارية ألي م�ؤ�س�س� � ��ة تعك�س �سيا�ستها إ
والقيم إ
()33
عرفتها
�أو االت�ص� � ��الية هي جزء ال يتج ّز� أ من ال�سيا�س� � ��ة العامة ألي �سلطة �أو م�ؤ�س�سة  ،وكما ّ
اليون�سكو �أنها «مجموعة المبادئ والمعايير التي تحكم ن�شاط الدولة تجاه عمليات تنظيم نظم
و�أ�شكال االت�صال المختلفة و�إدارتها ومراقبتها وتقييمها ومواءمتها ،وال�سيما و�سائل االت�صال
الجماهيري ،و أ
الجهزة الرئي�سية للمعلومات ،من �أجل تحقيق �أف�ضل النتائج االجتماعية
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الممكنة ،في �إطار النموذج ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي الذي ت�أخذ به الدولة»،
وهي القواعد التي تحكم وتوجه �س� � ��لوك أ
العالمية ،والتي عادة ت�ش� � ��تق «ت�ستنبط» من
النظمة إ
�شروط أ
اليديولوجيا ال�سيا�سية والقيم التي ترتكز عليها في بلد ما(.)34

ح -الخطاب ال�سيا�سي :هو الخطاب الذي ي�صدر من رجال ال�سيا�سة� ،أو من حزب �سيا�سي
معين ،يهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إلى تقديم كثير من االقتراحات والحلول لتح�سين أ
الو�ضاع ،وتدعو
المتل ّق� � ��ي �إلى االقتناع بهذه أ
قناعية تتخلّلها البراهين
الفكار واالقتراحات من خالل عبارات �إ
ّ
والحجج( ،)35وي�س� � ��تعمل من �أجل الح�ص� � ��ول على �سلطة معينة حين حدوث �أي �صراع �أو خالف
�سيا�سي ،وله �أهمية كبيرة تعود على الجهة الم�ستخدمة له ،وتكمن �أهميته في �أنه �أداة �ضرورية
الكت�س� � ��اب ال�سلطة ،وتلج� أ �إليه القوى ال�سيا�سية المختلفة ،من �أجل الو�صول �إلى المراكز العليا
في ال�سلطة ،وك�سب م�شروعية المحاوالت التي تقوم بها الجهة المعنية(.)36

تحليل الخطاب و�أهدافه
يهتم تحليل الخطاب بتطبيق مفهوم التركيب فوق م�ستوى الجملة� ،أي �أخذ قيا�س العالقات
النحوي� � ��ة مث� � ��ل الفعل والفاعل والمفع� � ��ول به وتطبيقها على تحليل ن�� � ��ص �أطول .وبما �أنه من
النادر �أن يتوا�صل المرء مع غيره من خالل جمل فح�سب ،ف�إن محلّلي الخطاب ينتقدون اتجاه
اللغويين لق�صر تركيزهم على تركيب الجملة(.)37

ويهدف تحليل الخطاب �إلى و�ص� � ��ف التعابير اللغوية ب�ش� � ��كل �ص� � ��ريح� ،إ�ض� � ��افة �إلى �أنّه يفكّك
التعرف �إلى ما يحويه من ت�ضمينات وافترا�ضات
العالمات المرجعية للن�ص الخطابي عن طريق
ّ
فكر ّية ،وتحليل الخطاب هو معرفة الر�س� � ��ائل المـُ�ض� � � ّ�منة في الن�ص الخطابي ومعرفة مقا�ص� � ��ده
منطقي وفق الظروف التي ن�ش� أ
ب�شكل
و�أهدافه ،ويُحلّل الخطاب عن طريق اال�س� � ��تنباط والتفكير
ٍ
ّ
و ُكت� � ��ب فيها الن�ص الخطابي ،وهو ما ي�س� � ��مى بتحليل ال�س� � ��ياق الذي يعتمد علي� � ��ه الن�ص( .)38كما
يه� � ��دف �إلى تحليل الوحدات والبنى أ
الكبر فيه� ،إذ يفتر�ض محلّلو الخطاب �أن هناك ترتيباً للبنى
داخل الخطاب ،فكما �أن هناك عالقة تراتبية بين الجمل والعبارات (الجمل تتك ّون من عبارات)
والفع� � ��ال ،أ
فهناك عالق� � ��ة تراتبية بين التعامالت والح� � ��وارات والحركات أ
والفعال هي الوحدة
أ
الدن� � ��ى للتحليل ،و�إلى جانب التركيز على تو�ص� � ��يف الوحدات البنيوية في الن�ص ،يهتم الخطاب
باللغة الم�ستخدمة� ،أي اللغة الحقيقية التي ترد ب�صورة طبيعية في ن�صو�ص الن�شرات وافتتاحيات
ال�صحف وما �إلى ذلك مما له وظيفة �صريحة  ،ومن ث ّم غير مخترعة لغر�ض التحليل(.)39
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�أم� � ��ا تحليل خطاب الن�ص المكتوب فيهدف �إلى جعل المعايير والقواعد ال�ض� � ��منية إلنتاج
تكون الخطاب من مجموعة وحدات
اللغة �صريحة،
ُّ
وين�صب اهتمامه ب�صفة خا�صة على كيفية ّ
متراتب� � ��ة مركّبة ،ولتحليل الخطاب �أهمية بالغة في فتح مجاالت جديدة للتحليل :بدءاً بتحليل
ال�س� � ��مات التنظيمية المنتظمة للغة ،ومحاولة �إيجاد منظومة لتدوين هذه الوحدات التنظيمية
وتو�ص� � ��يفها( ،)40كما يهتم تحليل الخطاب بمفهوم التركيب فوق م�ستوى الجملة ،لكنه ال يكترث
برب� � ��ط هذه البنى الفردية ببن� � ��ى اجتماعية �أكبر� ،أما تحليل الحوار فيركّز على تفاعل �أطراف
وتوجهاتهم ،في حين �أنه ي�ؤ ّدي �إلى تحليل الم�ضمون وتف�سير �أجزاء من الحوار ب�صفتها
الحوار
ّ
التجمعات الهيكلية ،وعلى م�ستوى تحليل الخطاب النقدي ت�شير «ميلز»
تنتمي �إلى بع�ض �أنواع
ّ
�إلى محلّلي الخطاب من لغويين و�أ�ص� � ��حاب نظريات �أوجدوا تحلي ً
ال �سيا�سياً للن�ص ،و�أ�شهرهم
«نورم� � ��ان فيركلو» الذي دمج تعريف الخطاب لدى «مي�ش� � ��يل فوكو» في �إطار تنظيمي للتحليل
�ب اهتمام «فيركلو» على الطبيع� � ��ة التكوينية للخطاب
يقوم عل� � ��ى تحليل لغوي للن�ص ،وين�ص� � � ُّ
م� � ��ن حيث �إن (االجتماعي) ين�ش � � �� أ من خ� �ل��ال عمليات الخطاب ،ومن ناحية �أخرى ال�ص� �ل��ات
بين البنى الخطابية( ،)41وتخل�ص «�س� � ��ارة ميلز» �إلى �أن االهتمام بال�ص� � ��لة بين التفاعل الفردي
والبني� � ��ة الخطابية واالجتماعية أ
الكب� � ��ر ي�ؤ ّدي �إلى نمط تحليلي �أدق و�أكث� � ��ر تعقيداً ،و�أن هذا
يب�شّ � � ��ر ب�إمكانات العمل الم�ستقبلي في هذا المجال(� .)42أي �إن محلّلي الخطاب يهتمون بالبنى
الداخلية للتفاعالت في �س� � ��ياقها المبا�ش� � ��ر ،لكنهم ال يكترثون كثيراً بربط هذه البُنى الفردية
ببُنى اجتماعية �أكبر(.)43
ويمثّل م�صطلح (تحليل الخطاب) لدى «فوكو» مفهوماً يتعلق بالمعرفة والقوة ،و آ
الثار التي
يتركها في �سياقاته ،لذا ف�إن« :نهج تحليل الخطاب لديه ،ال يحلل نظام اللغة �أو الم�ضامين �أو
ين�صب التحليل على المنطوقات
الدالالت ،كما ال يهتم ب�صدق الخطابات �أو معقوليتها ،و�إنما
ُّ
ك�أحداث وعلى قوانين وجودها ،وعلى ما يجعلها ممكنة �أو غير ممكنة»(.)44
وتورد «�سارة ميلز» نماذج من تحليل «فوكو» للخطاب ترتكز على �أ�س�س المعرفة وال�سلطة،
وتو�ض� � ��ح في الوقت نف�سه �أن «فوكو» لم
وهي نماذج تتعلق بالخطاب في �س� � ��ياقات اجتماعية،
ّ
يك� � ��ن معني � � �اً بالخطاب أ
الدبي� ،إذ يذهب �إلى «�أن كلمة �أدب في الع�ص� � ��ر الحديث وفي ثقافتنا
�أي�ض � � �اً تعني انفراد لغة معينة ب�أ�سلوب غير م�ألوف كي تبدو �أدبية .أ
تحد لفقه اللغة� ،إنه
الدب ٍّ
يع� � ��ود باللغة من النحو �إلى قوة الكالم المجردة ،وهن� � ��اك تواجه الوجود الجامح والمتغطر�س
للكلمات»(.)45
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عل� � ��ى الرغ� � ��م من �أن نظرية الخطاب ق� � ��د تكونت تحت ت�أثير االنتق� � ��ادات الموجهة لثالثة
تي� � ��ارات �أو تقاليد فكرية �أال وهي البنيوي� � ��ة والت�أويلية والمارك�س� � ��ية ،و�أن �أكبر �أهداف تحليل

الخطاب الك�شف عن القوانين ذات الن�ش�أة التاريخية التي ت�ضع بنية �أو ت�ؤطر �إنتاج المعاني في
�س� � ��ياق اجتماعي مح ّدد( ،)46وعلى الرغم من �أن تحليل الخطاب «يختلف عن التحليل أ
الل�سني
�أو التحليل المنطقي»( ،)47ف�إن كثيراً من الدرا�س� � ��ات تقوم على درا�س� � ��ة أ
الدب وعلى تحليل ذي

توجه �أل�سني �أو بنيوي ،بمعنى �أن أ
ال�س�س التي و�ضعها «فوكو» مث ً
ال لم تعد حا�ضرة في ما ي�سمى
ّ
(تحليل الخطاب) ،فالخطاب ،م�ؤ�س�س� � ��ة ل�س� � ��انية ذات بعد توا�صلي ،غايته الت�أثير في المتل ّقي،
�تمدة من حقول فني� � ��ة ومعرفية �أخرى ،مثل
وتوجي� � ��ه الر�أي عبر مجموعة من التقنيات الم�س� � � ّ
البالغة و أ
مما ي�ش� � ��ترط على محلّله الت�سلّح بزاد نظري قوي ،ومنهج علمي
الدب ،وال�سيا�س� � ��ةّ ،

متين ،حتى يت�س ّنى له �سبر �أغواره وك�شف خباياه ،والوقوف على �أدق مز ّياته ،و�أن يكون المحلّل
كذلك قارئاً لما وراء ال�س� � ��طور ولي�س ذا نظرة تحليلية �س� � ��طحية ،وا�صفة ..وهذا كلّه بغية فهم
الر�سالة وت�أويلها ،والوقوف على تقنيات الخطاب(.)48
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الديـــوان
ال�شـــــعر:

¯
¯
¯
¯
¯

ال َّ�صبَاح
نَمْ قبل فاتحةِ ال�س�ؤ ال
ق�صيدتان
ّيل
فرا�ش ُة الل ِ
يدك

�شوقي بغدادي
علو�ش ع�ساف
ريا�ض نا�صر نوري
ح�سان زموري
ثناء مزيد ن�صر

ال�ســـــرد:

¯
¯
¯
¯
¯

في المكتبة
لي�س غرور ًا
ذاكرة البيا�ض
ِكتَ ابُ الغِ ياب
بطل رغم ًا عنه
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يون�س محمود يون�س
محمد الحفري
فائزة دا�ؤد
حيدرة �أ�سعد
�سيف مييه  -ترجمة� :سالم عيد
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ال�ص َباح
َّ

ال�شـعـر...

ال�ص َباح
َّ
�شوقي بغدادي

باب الدا ْر
َف َتحتُ َ
ارتياح
وقفتُ في ْ
ال�صباح
عب ِمن طراو ِة
أ� ُّ
ْ
الباب
أ�غلقتُ خلفي ْ
ينطلق اّ
ّثم انطلقتُ مثلما ُ
الطل ْب
َحي ّيتُ ك َّل من أ�عرف في الطريقْ
تح ّي َة ال�صديقْ
� َأس�ل ُتهم عن ِ�ص ّح ِة أالوال ْد
وحال ِة البال ْد
َ�ص ّفرتُ لحن ًا ذائع ًا
ّثم � أس�لتُ بائع ًا
هات لنا جريدَ ْة
ِ
 -العمل الفني :الفنان ح�سام وهب.
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ال�ص َباح
َّ

الكالم
ورحتُ أ�قر أ�
ْ
ك أ� ّن ُه ق�صيد ْة
❁❁❁

ف ّكرتُ والجمي ُع م�سرعونْ
ويو ُمهم ُم َع ّب أٌ� م�شحونْ
ّثم ير ّدونَ ويب�سمونْ
ف ّكرتُ أ�نّ النا�س ط ّيبونْ
ال�صباح
و أ� ّنني في ذلك
ْ
أ��سع ُد ما أ�كونْ

❁
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فاتحة ال�س ؤ�ال
ن َْم قبل
ِ

ال�شـعـر...

مَ ْ
فاحتة ال�س�ؤال
ن قبل
ِ
علو�ش ع�ساف

رحم من ْ
يديك...
ال �شي َء أ� ُ
�شواق
حين ًا ُتب ّللني حنين ًا أ�خ�ض َر أال ِ
يحملني � إ ْ
ليك...
�شم�س �صبابتي...
َف أ�م ُّد َ
و�شمو َع أ�وردتي ا ّلتي...
َذبُلتْ على أ�غ�صانها...
ج�سر ًا � إ ْ
ليك...
ّرحال
هي دمع ُة الت ِ
مل المعنى
بين ت أ� ِ
وبين ر�صا�صتينْ ...
❁❁❁

الم�سافات الحزين ِة
قلق
ِ
ال �شي َء ِمن ِ
واحتراق الدّم ِع
ِ

فراح
في أ�عما ِرنا الم�شلول ِة أال ِ
ْ
مقلتيك...
ُي�ش ِع ُل ب�سم ًة في
أ�و ُ
يطفئ أال َلم المعت َّق
يحان
نامل ال ّر ِ
زجاج ال ّر ِوح بين أ� ِ
في ِ
حين الكونُ
ي�صبح دمعتينْ ...
ُ
❁❁❁

ال �شي َء أ�نقى
ِمن ُمطارح ِة الت أ� ّم ِل
في ُذ ْ
هول...
ال �شيء أ�نقى
فرا�شات قط ْفنَ ال ّلونَ
من
ٍ
ْ
الحقول...
فرح
من ِ
َ
اغتيال ال�ضو ِء في أ�حداقها...
قبل
ِ

 -العمل الفني :لوحة ملونة للفنان محمد الوهيبي.
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فاتحة ال�س ؤ�ال
ن َْم قبل
ِ

َ
ّ�شرذم وال ّذ ْ
بول...
قبل الت ِ
م�سفوح ٌة ك ُّل الر ؤ�ى...
ْ
الف�صول...
مذبوح ٌة ك ُّل
نفا�سنا الخر�سا ُء
م�صلوب ٌة أ� ُ
من قر ِع ّ
الط ْ
بول...
ق ْل لي ،أ�جبني �صامت ًا...
ماذا ْ
لديك...؟
الجريح
هو ذلك اللي ُل
ُ
�شواق ي�ستلقي
بم ْد َي ِة أال ِ
بمل ِء حنينه َ
فوق ال ّرما ِد ـ
على ك آ�ب ِة نجمتين...
ْ
وكفكف ما تبقى
ق ْل لي
من دمو ِع الور ِد
واغ�س ْل ما َء َك الياقوتَ
من ما ِء الجنونْ ...
المهزوم
ماذا تكون بن�ص ِف َك
ِ
ق ْل لي َمنْ تكونْ ؟...
الم�شلول
وبن�صفي
ِ
َ
ق ْل لي َمنْ أ�كونْ ...
أ�نا لن أُ� َ
ريق �صبابتي العذرا َء
الفجر
� إ اّل في �صال ِة ِ
ْ
راحتيك...
أ�و في
أ�نا غيم ٌة خ�ضرا ُء مدّتْ
ِظ َّل لهفتها ْ
عليك
المجهول
ماذا تبقى من غدي
ِ

كي أ�بقى ْ
لديك؟
ُخ ْذ ك َّل أ��شواقي
نفا�سها
و�ض ْع أ� َ
ْ
ع�صميك...
في ِم
و�ضم ك آ�بتي...
ُخذني َّ
الموت
بين اخ�ضرا ِر ِ
أ�نمو في ْ
يديك...
❁❁❁

ال�سكينَ عن أ��سرارها...
ال ت�س أ� ِل ّ
عن لونها الدّمويِّ عن أ�دوارها...
َن ْم َ
ال�س ؤ� ِال المرتجى...
قبل فاتح ِة ّ
و أ�نا أ��ص ِّلي فوق قبري
ال ْ
عليك...
❁
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ق�صيدتان

ال�شـعـر...

ق�صيدتان
ريا�ض نا�صر نوري

ٌ
 ...أ� ٌ
خفيف فقط
مل

هذا الوقتُ
ي ؤ�لمني،
ُ
الطريق ،وما حولها
ت ؤ�لمني
من أ�بواب مغلق ٍة
 ك ّل الدروبجبل الحزن -
ت ؤ�دّي �إلى ِ
واحد
غ�صن ٍ
والفرا ُغ بين وردتين على ٍ
ْلم يعب أ� بغنا ِء الفرا�ش ِة
منذ أ�لف ربيع،
ت ؤ�لمني
ُ
الحقول التي كانت �شا�سعة
تلك
 -العمل الفني :الفنان ح�سام وهب.
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ق�صيدتان

�شا�سعة وخ�ضراء...
والملح،
والطافحة ا آلن بالف ّز ِ
اعات ِ
وقطعان ابن �آوى...
ت ؤ�لمني،
الغياب
رائح ُة �ضحك أال�صدقاء ِ
�آخر الليل كانت تعزف عطرها...
الفرات،
�ضفاف
على
ِ
ِ
الطفل
مو�سيقا عربة الح ّمال ِ
على أ�حجا ِر ال�ساحة
َ
قبل �شروق الحياة،
يد باع ِة الخ�ضار العجوز
المو�شومة منذ �سبعين �سنة،
ي ؤ�لمني
الخلبي
الحب
هذيان ال�شعراء عن ّ
ّ
وال امر أ�ة ترك�ض في قلوبهم،
هواج�س الرياح...
ُ
قبل تفتح ور ِد الم�شم�ش،
في حديق ِة الجيران
ي ؤ�لمني
احتفا ُء المترفين الل�صو�ص،
وباعة أ�وراق اليان�صيب
باليوم أالول من ني�سان كل عام،
توقف بريد ر�سائل المع�شوقة
النوم،
عن الح�ضو ِر في ِ
الـعــدد � 692أيار 2021

ي ؤ�لمني
ح ّد انحياز عيوني
�إلى م ّل ِة الدم ِع...
ي ؤ�لمني
خبر عاجل و�سري ٌع
عن اختفا ِء �سرب قطا
َ
فوق بر ّية ال�شام!
❁❁❁

َما َح َدث هناك

ل�ستُ مزارع ًا،
وال أ� ُ
عرف أ�يّ �شي ٍء
ال�شجر
وراق
َعنْ
�سقوط أ� ِ
ِ
ِ
ُ
دما ي ْن ُ
الخريف!
ت�صف
ع ْن َ
ة...ما،
غير أ�نَّ امر أ� َ
زمن ...ما،
في ٍ
أ�تتْ ِمنْ جزير ٍة ...ما،
َع ّلمتْ َذاكرتي بهدوءٍ...
ال�شجر
أ�نَّ أ�وراق
ِ
بال�سقوط أ�بد ًا!
تحلم
ال ُ
ِ
الريح...
ب ْل �إن مو�سيقار ِ
لحظ َة يبد أُ� عزف ُه...
يجعلها �سكرانة
ف َت ُ
�سقط
119

ق�صيدتان

محدثة َ
تلك العالمة الفارقة،
ر�ض،
على وج ِه أال ِ
العالم ُة التي ت ؤ� ّك ُد ح ّد اليقين،
أ�نَّ ع�شق ًا...ما،
دث َ
َح َ
غ�صن ...ما،
هناك على ٍ
أ�على ومنت�صف،
�سفل �شجر ٍة ...ما،
و أ� ِ
أ� ّرخ ُه
َ�ش ِاع ٌر...
ببع�ض المجازِ،
ِ
الكالم الغريب،
وبع�ض
ِ
ِ
ومجنونٌ...
وقفز
على هيئة ٍ
رق�ص ٍ
َ
هناك...
وراء �سو ِر حديق ٍة....ما!
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ّيل
فرا�شةُ الل ِ

ال�شـعـر...

ُ
يل
فرا�شة ال ّل ِ
❁

ح�سان زموري

كئيب...
م�سا ٌء ٌ
وفرا�ش ُة ال ّل ِيل تدو ُر َ
الم�صباح
حول
ِ
مثلما هي ال ّذكرياتُ في خيالي
قلبي ُ
بالحنين �إلى الما�ضي
يفي�ض
ِ
تتعب فرا�ش ُة ال ّل ِيل
ُ
ترتاح على الجدا ِر
ُ
ت�صي ُر ك أ� ّنها زين ٌة عليه
قديم
ورق
قطع ٌة باقي ٌة من ِ
ٍ
جدران ٍ
يا فرا�ش َة ال ّل ِيل
ت ؤ�ن�سينَ وحدتي
�صمت ال ّل ِيل
تقاطعينَ �شرودي أ�مام ذكرياتي المبعثر ِة في ِ
❁

�شاعر جزائري.

 -العمل الفني :الفنانة منى المقداد.
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ّيل
فرا�شةُ الل ِ

ارق�صي يا فرا�ش َة ال ّل ِيل
والجدران
قف
ار�سمي
ِ
ٍ
ال�س ِ
خياالت على ّ
ّثم ّ
حطي على الجدا ِر كي تنامي
لك ليل ًة �سعيد ًة
�س أ�تم ّنى ِ
�إنْ ْلم ْ
الم�صباح
جناحيك حرار ُة
تحرق
ِ
ِ
ذ ّكر ِتني بد ّبو�س زِين ٍة كان أل ّمي
ال�سعيد ِة
تلب�س ُه في أالعيا ِد
ِ
كانت ُ
والمنا�سبات ّ
ال أ�دري هل فقدَ ْت ُه؟
�سنوات
ْلم تع ْد ت�ض ُع ُه منذ
ٍ
يا فرا�ش َة ال ّل ِيل
لن ّ
تحطي على �ضفير ِة طفل ٍة �صغير ٍة
مزدان بال ّزهو ِر
ثوب �صب ّي ٍة
ٍ
أ�و على ِ
لن تم ّري أ�مام ناظ َر ْي عجو ٍز يقر أُ� جريد ًة
لن ّ
تجل�س في الحديق ِة
تحطي على ق ّبع ِة امر أ� ٍة ُ
لن تلعبي بين ال ّزهو ِر
لن تلمحي أال َ
راجيح
طفال يلعبونَ على أال ِ
لن ت�سمعي �ضحكا ِتهم
وال حتّى أ�غانيهم و أ�نا�شيدَ هم
لن ت�سمعي َ
حديث عا�ش َق ْي ِن
نت يا فرا�ش َة ال ّل ِيل
أ� ِ
ت�سهرينَ مع الحزانى والمت أ� ّلمينَ
�شاعر يعاق ُر الحب َر والق�صائدَ
ت�سهرين مع ٍ
َ
الحب القديم َة
مع عا�شق ٍة تقر أُ�
ر�سائل ِّ
مع أ� ٍّم تهده ُد طف َلها
ق�ص َة ما َ
قبل ال ّن ِوم
أ�و ر ّبما تحكي له ّ
يا فرا�ش َة ال ّل ِيل دوري ودوري
ينتهي ال ّلي ُل وحزنُ ال ّل ِيل.
حتّى َ
❁
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يدك

ال�شـعـر...

يدك
ثناء مزيد ن�صر

ُّ
عيناك عن ر�شف نظراتي
تعف ِ
ير�ضيك الجثو عط�ش ًا
أ�
ِ
أ�مام الفراق
ركبتيك رقعة ذكريات جافة؟
وتحت
ِ
أ� � أس�بقى خفقة وجع
في �صدر أالماني ال�شاحبة
وكلم ًة م�شتتة الحروف بين رمادك...
مللتُ �شفاهك الذاوية
نفا�سك ال�سوداء.
تحت أ� ِ
حرمتْني الدفء
كم َ
واكتفت ب�سكب الوداع ...يد ُِك
فيها نامت أالحالم منهكة
ويا ليتها ت�ستفيق على �شهقة اللقاء

كيف أ�نقذها من �صقيع الم�سافات
و�شم�سي تغو�ص في وحل الغروب؟
في راحتها دمعة الحكاية،
و أ�نين البطل المهزوم
وعقد عميقة أ�عجزت القدر
ال أ�فهم في أ�يِّ م�سار جرى أالمل
و أ�ي �ضوء يق�صد
هل �سيم�سك يدي ألراك،
أ�و �سيتركني
خلف ق�ضبان الزمن
أ�تج َّرع ظالم النهاية؟...
أ�ل ِّوح أ
للطياف
عينيك
بمنديل َن َ�س ْج ُته من �ضوء ِ

 -العمل الفني :الفنانة منى المقداد.
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يدك

كلمة...كلمة ...قبل أ�ن ينطفئ َّ
ال�شغف
يااااا أ�يتها العابرات بال هوية
تختلن بمداد روحي
ون�سيتنَّ الطريق �إلى �سطوري
والقلم يف ّر من يدي
علي غالف الحا�ضر
كلما أُ�ط ِبق ّ
ف أ�جده بين يديك...
أ��سير �سمائك ذاك الخيال
غيم ال ينب�ض
يتك ّور في قلب ٍ
ّ
ي�ستحق الحياة
ي�شعرني ب أ�نْ ال �شيء
يتركني قبالة الظالم
غافل ًة نوافذ ال�شروق
ت�ستبيح ظ ّلي
جحافل الموت ...
وما زال قلبي ي�صيحني
�سقطت في �شباك الف�صول،
ِ
وعناكب الم�صير تلدغ لهفة الربيع
لم َ
يبق �سوى قطر ِة �صباح
جدير ٍة ب�إخماد حرائق ال�سهاد...
يدك.
في ِ
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في المكتبة

ال�ســـــرد...

في المكتبة
يون�س محمود يون�س

()1

منذ أ�ن قر أ� ر�سالتها (انتظرني وحدك خارج المعهد .أالمر مهم) حتى أ�خذ يح�صي الدقائق...
وامت�ص دفء
م ��اذا بقي من الدوام؟ وماذا بقي من النه ��ار؟ �إذ كان ال�شتاء قد ق ّل�ص النهار كثير ًا،
َّ
ال�شم�س ،على الرغم من ظهورها في �سماء خالية من الغيوم ،لكن ك ّل ذلك بدا رائع ًا ومربك ًا في �آن
حينم ��ا أ�علمته بعد أ�ن التقيا أ�نّ والدها وافق على ر ؤ�يته ،و أ��ضافت ،وهي تر�سم على وجهها ابت�سامة
ي�صعب ا�صطيادها.
 وطلب مني ا�صطحابك �إلى بيتنا.ف� أس�لها:
 متى؟ ا آلن. ا آلن في نهاية الدوام؟ -العمل الفني :الفنان جمال العبا�س.
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قالت ،وهي تبت�سم على الرغم من ارتباكها:
اللق ��اء لن يكون طوي ًال كما أ�ظ ��ن .ليتنا ال ن�ض ّيع
الوق ��ت .ألنّ أ�ب ��ي م�شغ ��ول دائم ًا ،وه ��و ينتظرك
ا آلن.
فنظ ��ر يمنة وي�س ��رة قبل أ�ن ي�شي ��ر بيده �إلى
�سي ��ارة تبحث عن راكب ،ثم م ��ا هي �إال لحظات
وكانا في �سيارة أالجرة قا�صدين ح�ضرة الوالد،
وبع ��د �سي ��ارة أالجرة دخال المن ��زل لي�ستقبلهما
الوالد ف ��ي مكتبته ،وفع�ل ً�ا ا�ستقبلهم ��ا بترحاب
ال ب أ�� ��س به وطلب القه ��وة لي�شربوها مع ًا ،وخالل
هذا الوقت قال جملتين فح�سب :نحن هنا لنبتَّ
أالمر في ق�صة حب .ال لن ؤ�لف ق�صة حب.
فق ��ال ال�شاب ب�ش ��يء من االرتب ��اك :نعم...
أ�نت محق تمام ًا يا �س ّيدي.
أ� َّم ��ا الفت ��اة فقد التزم ��ت ال�صمت مع ابت�سامة قلق ��ة ال تعرف الثبات .ا�ستم ��رت معها حتى بعد
ان�صرافه ��ا م ��ن المكتبة� ،إذ غ ��ادرت المكتبة بن ��اء على طلب والده ��ا ،على الرغم م ��ن أ�نها كانت
ت ��و ّد البق ��اء لتعرف أ�ي حوار �سي ��دور بينهما ،لكنّ ذلك لم يكن ممكن ًا .أ�م ��ا الوالد فقال لل�شاب بعد
ان�ص ��راف ابنته :أ�ظنّ أ�نّ كل ما فكرت به يمكن اخت�ص ��اره ب أ�ني طلبتك ألوافق على تزويجك ابنتي
في حال ر أ�يتك م ؤ�ه ًال لهذا الزواج.
 فقال ال�شاب :تمام ًا يا �س ّيدي.قال الوالد :ال أ�لومك طبع ًا ،ولو كنت مكانك لفكرت مثلك تمام ًا .لذلك واخت�صار ًا للوقت .أ�ريد
أ�ن أ�قول لك :أ�نا م�ستعد لتزويجك ابنتي حبيبتي في حال قر أ�ت كل هذه الكتب.
ق ��ال ذلك و أ��شار بيده �إلى رفوف الكتب في مكتبته .فكاد ال�شاب أ�ن يعلن موافقته فور ًا ،لكنه
 ول�سبب ال يدركه -تريث وهو يخطو نحو رفوف الكتب ليقر أ� عناوين أالغلفة ،و�إذ ا�ستغرق أالمرمن ��ه بع� ��ض الوقت ،بدا كل �شيء له غير قابل للت�صديق ،فع ��اد �إلى ح�ضرة الوالد ليقول له :الحب
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ي���ا �س ّيدي جوهر الكتب ،وجوهر الديانات ،وجوهر اهلل .فلماذا ت�ضع كتبك في طريقي!؟ لعلك تعلم
أ�ني ال أ�قر أ� الكتب القديمة ...فكيف �س أ�قر أ� أ�رد أ�ها !؟ كيف؟
ف أ�جاب���ه الرجل دون أ�ن يفقد ه���دوءه :كتبي هي أ�نا ،وهي عائلتي ،وه���ي بيئتي أ�ي� ًضا .فهل جئت
لت�شتمنا كلنا أ�يها المحب في بيتي؟
�صمت ال�شاب لحظات قبل أ�ن يجيب.
فقال الوالد :ماذا لديك لتقوله أ�ي� ًضا؟ وقتي �ضيق ،و أ�عمالي كثيرة كما تعلم.
ق���ال ال�شاب :أ�نا محب ً
فع�ل�ا ،ومت أ�كد أ�نّ مكتبتي أ�غنى و أ�هم من مكتبت���ك ،وقد تع َّلمت منها أ�ن
علي أالمور ما دامت ابنت���ك غير مكترثة بكل كتبك
أ�ك���ون محب ً���ا و�صادق ًا ومنفتح ًا .فلم���اذا ت�ص ّعب ّ
هذه ،ألنها لو كانت مكترثة بها لحدثتني عنها مرة واحدة على أالقل.
هم نا�شر وبائع للكتب في ه���ذه المدينة ،بل في الب�ل�اد كلها ،وكتبك التي
 أ�يه���ا ال�ش���اب .أ�ن���ا أ� ّتفتخ���ر به���ا لم ت�صل �إليك لوال جهدي :أ�م���ا هذه الكتب القديمة التي ال تعجب���ك فهي التي أ�عطتني
النج���اح على ال�صعيدين ،الفك���ري والعملي .فال تبالغ في أ�هميت���ك ،وا آلن أ�نا ال أ�بحث معك �صفقة
بي���ع كتاب .بل نحن نتحدث عن ابنتي حبيبتي الت���ي �سترثني هي و أ�بن ؤا�ها ذات يوم ،وبالمنا�سبة أ�نا
ال أ�طل���ب من���ك �سوى أ�ن تكون عاق ًال وواقعي ًا� ،إذ ال يمكن أ�ن أ��ضع بين يديك كل تاريخي ،وكل ثروتي
دون �ضمان.
ق���ال ال�ش���اب :لكنك تعلم يا �سي���دي أ�نّ الثبات على أالف���كار م�ستحيل ،والحياة ف���ي تغ ّير وتط ّور
دائ َمين.
ق���ال الوالد :أ�عرف ذلك ،وهذا هو نهجي في الحياة .فابنتي متعلمة مثلك ،وهي مد ّر�سة مثلك،
وربما تعرف أ�كثر منك أ�نّ التطور ال يعني التقدم .بل االنتقال من طور �إلى �آخر ،ولعلها تعرف أ�كثر
من���ك أ�نّ الثبات عل���ى المنهج يج ِّنبها ،ويجنب عائلتها االنزالق �إل���ى الفو�ضى ،وال�ضياع في مجاهل
التطور الذي تراه في أ�فق تفكيرك.
متو�س ًال :يا �سيدي .لطالما �آمنت ب�ض���رورة القفز فوق هذه الكتب القتناعي بعدم
فق���ال ال�شاب ّ
التم�سك بها يعني �إنت���اج الم آ��سي التي ح�صلت
الج���دوى منها .لي����س ألنها بال أ�فق فح�سب ،ب���ل ألنّ ّ
ب�سببه���ا م���رة بعد مرة ،وحتى حينما تطلب مني أ�ن ا�ستبدل بكتبي ن�سخ ًا من كتبك هذه ،يغيب عنك
أ�نّ كتبي أ��صبحت في وعيي ،ومن َّثم ف�إنّ قراءة كتبك م�ضيعة لوقتي وجهدي.
الـعــدد � 692أيار 2021
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عندئ���ذ ق���ال الوالد ب�شيء من الغ�ضب :ما دمت تتحدث عن الم آ��س���ي .لماذا تتهم كتبي ،وتب ِّرئ
كتب���ك؟ أ�م أ�نّ كتب���ك ال تنتمي �إلى أ�ي فكر؟ ربما تكون ال منتمي ًا!؟ �إذا كنت كذلك ف أ�خبرني ،ألعرف
َبم أ�جيبك.
�صمت ال�شاب وطال �صمته ،وبعد دقيقتين أ�و أ�كثر .قال الوالد .ما خطبك ...لماذا �سكتّ ؟
�إال أ�نّ ال�شاب لم ينظر �إليه ،ولم ينطق بكلمة .غادر المكان فح�سب ،دون ا�ستئذان أ�و وداع.
()2

بع���د أ�ي���ام من غياب ال�ش���اب والفتاة عن المعه���د دون عذر� .سرت في أ�و�س���اط زمالئهما بع�ض
أالخبار ،منها أ�نّ ال�شاب اختنق بدخان مكتبته التي احترقت ،ومنها أ�نّ أ�حد معارفه أ�نقذه في الوقت
المنا�س���ب .فغادر ال�شاب المدينة ليريح ذهنه من تبعات هذا الح���ادث .أ�ما الفتاة فقيل ب�ش أ�نها �إنَّ
والده���ا وج���د لها وظيفة أ�خرى بعد أ�ن وجد مكتبته محترقة حتى �آخرها ،وقيل أ�ي� ًضا � إ ّنه ز ّوجها من
ابن �صديق له.
وم���ع أ�نّ كل أالخبار عن م�صير ال�شابين بقيت ف���ي �إطار التخمينات� .إال أ�نّ حرق المكتبتين ظل
ثابت ًا ،لكن دون أ�ي اكتراث ،ألنّ ثلثي المدينة كان محترق ًا ومدمر ًا وخالي ًا من أ�ي دبيب ،أ�و أ��صوات.
ال دبيب نمل ،وال نعيق بوم .ربما ألنّ النمل لم يجد في تلك الخرائب ما يقتات به ،ولعل طيور البوم
كرهت كل تلك الخرائب وهاجرت هي أ�ي� ًضا.
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ال�ســـــرد...

لي�س غرور ًا
محمد الحفري

ا�ستيقظت باكر ًا هذا اليوم...
�صعدت الدرج الم ؤ�دي �إلى...
�صعدت!
�إلى أ�ين �س أ��صعدُ؟ أ�بي يقول دائم ًا« :ال يوجد �شجر ٌة �صعدت �إلى ال�سماء» ما دخل ذلك بحكايتي؟
أ�نا غير طبيعية اليوم.
ال ،ال ،يبدو أ�ن �سلطان النوم ما يزال ي�سيطر على أ�جفاني...
أ�ق�ص ��د أ�نن ��ي نزل ��ت دركات ال�سل ��م الم ؤ�دي �إل ��ى غرفتي في الطاب ��ق الثاني ،نع ��م ،نعم ،نزلت
الدركات!
ال دخ ��ل لي في الكلمة أالخي ��رة التي تلفظت بها .أ��ستاذ اللغة العربية ه ��و الذي قال لنا :ا�سمها
الدركات في النزول ،والدرجات في ال�صعود.
المه ��م أ�نن ��ي مررت بغرفة أ�مي ...ال ،لم أ�م ��ر ،ال�صراحة خفت أ�ن توبخن ��ي ،أ��سئلتها ال تنتهي،
تجعلني محتارة ال أ�دري ماذا أ�فعل ،وال أ�عرف كيف أ�رد عليها...
 -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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�إل ��ى أ�ين يا �سمر؟ لماذا ترتدي هذا
الف�ست ��ان الق�صير؟ و�إن ارتديت الطويل
تق ��ول لي :هل أ�ن ��ت ذاهبة م ��ن أ�جل أ�ن
تكن�س ��ي الح ��ارة ي ��ا بن ��ت؟ ول ��و ح�صل
وارتديت البنطال �ستقول :هل بد أ� عر�ض
لجلبت
أالزي ��اء؟ لو كن � ِ�ت بنت ًا (�شاط ��رة) ِ
عري�س ًا بد ًال من هذه الثياب .خزانتك ت�شكو
م ��ن حمولتها .ثم تعال ��ي �إلى هنا وقولي لي:
لم ��اذا ت�ضعين م�ساحيق التجمي ��ل أ
«الوفر»؟
يعن ��ي ه ��ل ابت�س ��م أ�حده ��م في وجه ��ك هذا
ال�صباح؟
ب�صراح ��ة ،ونق ��ل الكالم يج ��ب أ�ن يكون
أ�مان ��ة .أ�م ��ي ال تقول كلم ��ة « أ�وف ��ر» وال تعرف
معناها ،هذه من عندي.
المه ��م وب�ل�ا طول �سيرة أ�نني لم أ�مر عل ��ى أ�مي نظر ًا لتلك أال�سباب ،ب ��ل غ�سلت وجهي �سريع ًا،
وتحرك ��ت متعجلة الخطا باكر ًا �صوب ال�سوق ،ألنني خفت أ�ن تعتر�ضني �إحدى الن�ساء ،عفو ًا أ�ق�صد
ا آلن�س ��ات اللوات ��ي يعملن ف ��ي الثانوية الن�سوية ،ف أ�ن ��ا مديرتهن و أ�خاف أ�ن ت أ�تين ��ي واحدة منهن في
ال�صباح الباكر لت�شكو لي أ�مر ًا طارئ ًا حدث معها ،ثم تطلب مني بعد مقدمة طويلة �إجازة �ساعية أ�و
يومية ،أ�و ربما تكون بحاجة �إلى ختم المدر�سة الذي أ�حمله في جيبي دائم ًا كي ت�سير أ�وراقها ب�شكل
طبيعي في مديرية التربية.
حينما خرجت من باب الدار كان محمود ابن الجيران ،يجل�س هناك وك أ�نه ينتظر ط ّلتي� ،شعرت
علي.
ب�إعجابه ب�شخ�صيتي الجميلة ،وقلت بيني وبيني :هذا ال�شاب عينه ّ
الحظ ��ت ذل ��ك من كلمات ��ه التي بد أ�ه ��ا بالقول :ي�سع ��د �صباحك ،ي ��ا �صباح الج ��وري ،أ��شرقت
أالنوار.
تظاه ��رت أ�نني لم أ��سم ��ع ،وكادت ابت�سامتي تنفلت مني ،وتف�ضحني ل ��وال أ�نني �سارعت �إلى
�شفتي قدر ا إلمكان ،قلت لنف�س ��ي :ك أ�ن هذا ال�شاب يحبني .رفعت �صوتي
تقطي ��ب حاجبي ،وز ّم ّ
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أ�كث���ر وخلت���ه خرج من فمي :لماذا أ��ستعمل ك أ�ن؟ هو يحبن���ي بالت أ�كيد ،أ�نا �شخ�صية محبوبة من
الجميع.
رفع����ت �صوتي متمادية في المديح وقلت :أ�ن����ا ع�سل على ق�شطة ،أ�ي واهلل (ما في مني)،
ما أ�حالني ،وما أ�جودني!
والدلي���ل عل���ى �صدق كالمي أ�نني ما م�شيت ع�شرين أ�و ثالثين متر ًا  -ال أ�ذكر الم�سافة بال�ضبط
فقد تكون أ�كثر أ�و أ�قل -حين �سمعت �سليم ًا وهو ي�شير �إلى رفاقه نحوي ويقول لهم :لي�س هناك أ�جمل
من �سمر في الدنيا.
بالت أ�كي���د كان يق�صدني ،ألنه  -وح�سب وجهة نظ���ري الخا�صة جد ًا -عدَّني أ� َ
�سمر
جمل و أ�ح�سنَ ٍ
في الكون ،وهل هناك غيري أ��ص ًال؟ أ�ي واهلل و أ�ق�سم ثانية �إنني أ�حلى �سمراوات العالم.
ب�صراحة أ�نا لم أ�غ�ضب من ه ؤ�الء ال�شباب الذين وقفوا في دربي و أ��سمعوني كالم ًا تذوب حالوته
ف����ي كل حوا�سي ،لكنني (ط َّن�شت) ذلك وو�ضعت في أ�ذن����ي طين ًا وفي أالخرى عجين ًا كما يقول المثل
الدارج ،وقلت مخاطبة نف�سي من جديد :يا أ�ختي معهم حق .أ�قولها من دون مبالغة .و أ�ق�سم على ذلك
من جديد ،ف أ�نا فتاة ت أ�خذ العقل ،مليحة الوجه ،وطويلة كالرمح ،وعيوني «عيون المها بين الر�صافة
والج�س����ر» كم����ا يقول ذاك ال�شاعر ،وقبل قلي ٍ����ل �سمعت أ�حدهم يرددُ :ج����اءت (المزيونة) .أ�لتم�س له
في حل ٌو ( ،أ�ي دخيل ربي ما أ�بهاني أ�نا) ،وما أ�روعني أ�نا! (قال في
الع����ذر ،ف أ�ن����ا كذلك ح ّق ًا وكل �شيء ّ
بنات قال! أ�ي كل البنات من ورائي) .وهذا المديح لنف�سي لي�س غرور ًا بطبيعة الحال ،بل هو في قمة
التوا�ضع ،ف أ�نا لم أ�ذكر من محا�سني �إال قلي ًال ،ومازالت الدرر والجواهر مخ َّب أ�ة في داخلي.
م�شيت عدة خطوات فح�سب ،فوجدت أ�م طوني ،و أ�م جورج ،و أ�م �سالم ،و�سلوى ،ومريم ،وفاطمة،
جال�سات على الر�صيف وقد أ�عددن قهوة ال�صباح ،متى ا�ستيقظن واجتمعن هكذا ال أ�دري ،ما أ�دريه
أ�نه���ن حلفن بالطالق من أ�زواجهن من أ�جل أ�ن أ�قعد و أ�حت�سي معهن القهوة ،وما �إن جل�ست جلو�سي
عل���ى الكر�س���ي ،حتى ب���د أ�ت كل وحدة منهن تغمزني بعينه���ا أ�و تل ِّمح في كالمها ك���ي أ�قبل بابنها أ�و
�شقيقها ،أ�و ب أ�حد من معارفها ،وكل واحدة منهن تقول� :إن �سمر ،يعني أ�نا ،تحفة وال يجوز أ�ن تخرج
من الحارة وتتزوج بغريب.
ك���دت أ�قول لجم���ع الن�سوة :ال يوجد ف���رق بين غريب وقري���ب يا جماعة ،ال�شيط���ان فح�سب هو
الغري���ب .حينم���ا تكون أالمور جدّية �س أ�وافق حتم ًا ،هذا أ�مر ال يحتمل المزاح ،لماذا ال أ�وافق يعني؟
هكذا قلت لنف�سي ،و أ�نا أ�فتح فمي مدهو�شة أ�نظر �إلى الن�سوة.
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ووجدتن���ي أ�حدث نف�سي �شاكية منها :ي���ا رب ماذا أ�فعل أ�نا؟ هل أ� ّ
قطع نف�سي؟ كل العرو�ض التي
�سمعته���ا من الن�س���وة مغرية ويجب أ�ن أ�فكر فيها ،أ�ين أ�نت يا أ�م���ي؟ �آه لو ت�سمعين هذا الكالم ،أ�نت
الت���ي تقولي���ن دائم ًا أ�نني ال أ�عرف كيف أ�ت�صرف ،وتتهمينني بعدم القدرة على تدبير عري�س واحد.
ا�ست أ�ذنت من الن�سوة وغادرت كي أ�عطي لنف�سي فر�صة للتفكير ،فما �سمعته يج ّنن ويط ِّير العقل من
الكف.
عن���د أ�ول ال�ش���ارع ،ر�آني أ�ب���و مرعي ،و�ص���ار يغني« :يا ب�شرب م���ن را�س العين ،ي���ا بخلي حالي
عط�شان ،ويا بوخذ وحدة مليحة ،يا بلعن بي الن�سوان» ،ردَّدت في �سري :يقطع وجهك يا أ�با مرعي.
ما أ�زنخك من رجل ،وما أ�ثقل دمك ب�صفتك �سائق �سيارة أ�جرة على خط حارتنا.
علي تو�صيلة مجانية �إلى ال�سوق ،و أ��ضاف قائ ًال :أ�ريدك في �شيء �ضروري ،هناك مو�ضوع
عر�ض ّ
يجب مناق�شته.
ه���ززت ر أ��سي وابتع���دت عن �سيارته .ابن الح���رام ،ما الذي بيني وبينه ،وم���ا ذلك المو�ضوع
الذي يريد أ�ن يبحثه معي؟ ُق ِّبحت من رجل ذميم وناق�ص ،أ�عرف أ�نه يريدني أ�ن أ�نزل ُ�ض َّرة على
زوجات���ه الث�ل�اث ،أ�م نزيه ،و أ�م نادر ،و�شعيلة .قلت رافعة �صوت���ي متق�صدة أ�ن ي�صل ُه كي يح َّل عن
حجري :ال يا ختيار الجن ،اهلل ال ي�شبعك ن�سوان ،لن أ�تزوجك ولو بقيتُ عان� ًسا طوال حياتي.
ب�صراح���ة ندمت قلي ًال عل���ى ت�صرفي ،يعني لو �سمحت له أ�ن يو�صلن���ي ب�سيارته ،وتحملت غزله
وثقال���ة دم���ه خم�س دقائق ماذا كان �سيحدث؟ �آ ٍه من عنادي ،و �آ ٍه من يبا�سة ر أ��سي ،و�آ ٍه من كل �شي.
ل���و ركب���ت معه في ال�سيارة لكن���ت ارتحت من عناء الطريق وال�شم�س التي ط���قَّ ر أ��سي من حرارتها.
ونكاي���ة في عن���ادي ا�شتريت ب�سرعة الخ�ضار واللب���ن واللحمة وال أ�عرف ماذا بع���د ،ثم رجعت مثل
الطير �إلى البيت ،لماذا مثل؟ أ�نا أ�حلى ع�صفورة في الدنيا .كنت طائرة من الفرح ،وكان أ�بي و أ�مي
ق���د ا�ستيقظا وجل�سا جل�س���ة رائقة على الم�صطبة ،وحينما �شاهداني أ�دخل المنزل ،ك أ�ن عفريت ًا قد
ح��� َّل عليهم���ا وع َّكر مزاجيهما ب�ش���كل مفاجئ� ،إذ قال أ�بي« :اهلل ال يعطي���ك العافية يا �سمر ،لك في
حدا ي�شتري بندورة خربانة؟ لك هذا خيار ين�شاف؟ لك أ�نت رايحة ت�شتري بيتنجان وال بطيخ؟ لك
اتطلعي ع اللحمة و�إال ما بت�شوفي؟».
ف���ي تل���ك اللحظات كانت أ�م���ي تنظر � إ ّلي غا�ضب���ة وتقول ألبي :اتركها أ�كي���د مخها م�شغول
ب�شيء ما.
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المه���م أ�ن فرحتي قد َّ
تبخ���رت ،كنت �سعيدة جد ًا ،من ال�شارع ،وم���ن كالم ال�شباب الذي الم�س
�شغ���اف قلب���ي ،كان الع���رق ين�سكب م���ن ج�سدي وك أ�نن���ي غارقة في حل���م ال أ�ريد أ�ن أ��صح���و منه أ�و
خرت عن المدر�سة ،وكانت أ�مي تفرك
أ��ستفي���ق ،و أ�بي ي�شدُّني من �شعري وي�صيح( :قومي ولك) ،ت أ� ِ
رجلي وتقول :اهلل أ�علم بماذا تحلم بنتك.
ا�ستيقظت على �صوت المنبه ،لم يكن أ�ح ٌد من حولي ،كان ال�سكون هو كل ما يحيط بي في ذلك
ال�صب���اح ،ولمـّا حان���ت مني التفاتة نحو الم���ر�آة ر أ�يت �شعري منكو� ًشا ولمح���ت خطوط الزمن على
وجهي قد فعل ِف ْع َلها.
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ال�ســـــرد...

ذاكرة البيا�ض
فائزة دا ؤ�د

في تمام ال�ساعة الرابعة فجر ًا ،حين كان الثلج يت�ساقط على بيوت ال�ضاحية� ،س أ�لت أ�مي �إن كنا
�س ُنقتل ببلطة أ�م بر�صا�صة.
�شفتي
و�ضع ��ت يدها على فمي و أ��شارت �إلى الباب ,فهمت م ��ا تريد ف أ�بعدت ك َّفها المرتجفة عن َّ
�وت خافت أ�نني لن أ�طرح ه ��ذا ال�س ؤ�ال مادام هناك أ��ص ��وات تدعو �سكان
الباردتي ��ن ووعدتها ب�ص � ٍ
الجزيرة الرابعة للتجمع في الحديقة.
رنَّ جر�س الهاتف الثابت ,رفعت ال�سماعة� ,سمعت ح�شرجة رجل يلتقط أ�نفا�سه :اهربوا قبل أ�ن
ي�صلوا �إلى جزيرتكم.
�إنهم في جزيرتنا و ...ينقطع االت�صال قبل أ�ن أ�قول للمت�صل �إنهم في الخارج يك ِّبرون ويك ِّفرون
كل من ي�سكن في بيوت ال�ضاحية الحكومية .هل قطع المك ِّبرون خطوط الهاتف؟
عدت �إلى غرفة النوم ,أ��سندت ظهري �إلى الجدار أالبي�ض بجانب أ�مي ورحت أ�نظر �إلى الباب
و�شفتي كان يرتج ��ف ,وكذلك الغرفة التي كن ��ا نختبىء في
الحدي ��دي ,ه ��و آالخر مثل كف أ�م ��ي
َّ
 -العمل الفني :الفنان جمال العبا�س.
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زاويته ��ا الجنوبي ��ة كانت تهتز ,أ�مي تحب هذه الجه ��ة كثير ًا وتقول عنها �إنه ��ا جهة مباركة وكنت
أ��سمعه ��ا ف ��ي أ�ثناء �صالتها تطل ��ب من اهلل أ�ن ي�سقط علينا �سقف البي ��ت أ�و أ�حد الجدران قبل أ�ن
ُيخل ��ع الباب ويدخل المك ِّبرون �إلى البيت .تهم�س حي ��ن ت�سمع التكبير ووقع الخطوات :يارب نريد
ب�صوت هام�س :أ� ُّي الميتَتين أ�كثر كرامة :الموت بر أ��س
ميت ��ة فيها بع�ض الكرامة فح�س ��ب� .س أ�لتها
ٍ
الحربة أ�م بطلقة ر�صا�صة؟
ب�صوت هام�س� :إنهم ف ��ي الخارج أ�ال ت�سمعين
ت�ض ��ع كفها الباردة مر ًة أ�خرى عل ��ى فمي وتتمتم
ٍ
�شتائمهم التكفيرية؟
�وت هام�س ,و أ��س أ�له ��ا �إن كان أ�ب ��ي و�إخوتي على عل � ٍ�م بما يحدث في
أ��سمعه ��ا .أ�ق ��ول ألمي ب�ص � ٍ
ال�ضاحية؟
تجيب أ�مي� :سيعلمون حين يكون الجميع عاجزين عن �إنقاذ ال�ضاحية.
تق ��ول أ�مي ل ��كل من ي�س� � أ�ل عن
عم ��ري :لقد ولدت مطيع ��ة في يوم
كان فيه زهر اللوز يغطي (حواكير)
القري ��ة .وت�ضي ��ف لقد أ�زه ��ر اللوز
ع�شرين مرة بعد والدتها.
ال أ�عتر� ��ض بل ألق ��ل �إنني أ�قدر
�إ�ص ��رار أ�م ��ي على ت�سميت ��ي مطيعة
والق ��ول �إنَّ عم ��ري ع�ش ��رون عام ًا,
فم ��ن ذا الذي يفكر بال ��زواج بفتاة
ت�شع ��ر ب أ�نه ��ا تج ��اوزت الخم�سي ��ن
وتتحدث عن حي ��ا ٍة عا�شتها قبل أ�ن
تولد في قرية ب�ستان الهوى؟
وفيما يتع ّلق بزهر اللوز أ��ستطيع
الق ��ول �إن حيات ��ي ال�سابق ��ة مكتوبة
على بتالت ��ه الرقيقة ,ب ��ل هي التي
تحف ��ز ذاكرت ��ي وتجعلن ��ي أ��ستعيد
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أ�حداث ذلك اليوم بيني وبين نف�سي� ,إذ لم أ�عد أ�جر ؤ� على الحكي عما حدث في ذلك اليوم الربيعي
أ�مام أ�حد خوف ًا على م�شاعر أ�مي.
قدم ّي كانا أ�خ�ضرين أ�كثر من الالزم ,لكنه
ت�ص���ف أ�مي يوم والدت���ي (بالميوي) وتقول �إن كع َبي َ
كان �صادم ًا بالن�سبة �إليها ،لي�س ألنها بكرت ب أ�نثى ،بل ألنني كنت أ�حمل عالمة تو�صمني بالعار كما
قالت القابلة :ابنتك ماتت قت ًال .وماذا يعني هذا؟ �س أ�لت أ�مي المر أ�ة المت�شحة بال�سواد.
أ�حده���م قتله���ا في حياة �سابقة كي يغ�سل ع���اره .أ�جابت القابلة وهي ت�ض���ع يدها على فتحة في
ر أ��سي كانت تن ُّز دم ًا.
بك���ت أ�مي ب�صمت وهي تم�سح قطرات الدم عن الزغ���ب الك�ستنائي الذي يغطي ر أ��سي ,وطلبت
من القابلة أ�ن تحلف بر أ��س من تحب على كتمان أ�مر تلك الفتحة اللعينة ,وعدم الحديث عنها أ�مام
أ�ح���د .وم���اذا عن والدها؟ �س أ�لت القابلة .فقالت أ�م���ي �إنَّ �سليم ًا �شبه مقيم في دم�شق ،وهو ي أ�تي في
نهاي���ة ِّ
كل �شهر أ�ربعة أ�يام يعتني خاللها ب أ��شجار الل���وز والزيتون ,وال وقت لديه كي ي�س أ�ل عن فتح ٍة
�صغيرة أ�و كبير ٍة في ر أ��س ابنته البكر.
ل���م تحن���ث القابلة بيمينها ,لكن ما ق���درت أ�مي أ�نه �سيظل �سر ًا� ،صار حدي���ث جيراننا و أ�قاربنا
بعد أ�ن بد أ�ت الكالم� ,إذ رحت أ�م�سك أ��صابع البنات و أ��ضعها على الفتحة التي تن ّز دم ًا حين أ�م�شط
�شع���ري ,و أ�تح���دث أ�م���ام الجيران ع���ن زوجي و أ�طفال���ي ,كما حكيت له���م عن تلة مزروع���ة باللوز،
وكرا�س مو ّزع���ة على المدرجات ،و أ�والد يلعبون ورجال ون�س���اء يتناولون الطعام ويكرعون
وط���اوالت
ٍ
ال�شراب ويمار�سون ثرثراتهم اليومية في ف�ضا ٍء أ�بي�ض.
نع���م ذل���ك الف�ضاء ال يفارقني ,ز ّوداتي الت���ي تقيتني �سعادة كلما داهمني �شب���ح الك آ�بة ،أ�تذكره
جيد ًا ،أ��شجار الل���وز بي�ضاء وكذلك الطاوالت ّ
مو�شاة بزهر اللوز ور ؤ�و�س أالطفال والن�ساء والرجال
تزينه���ا البتالت الرقيقة فتبدو نجوم ً���ا �صغيرة على ال�شعر والثياب ,حكي���ت ألمي عن زوجي نا�صر
���ت جميل وحيا ٍة هادئ ٍة كن���ت أ�عي�شها .وحين طلبت منه���ا أ�ن ت أ�خذني �إلى
و أ�طفال���ي الثالثة وعن بي ٍ
عائلت���ي بكت وقالت �إنها تريدني طفلة ولي�س امر أ� ًة لديها زوج ولها أ�والد أ�كبر منها ,كما أ�نها تخاف
من أ�ن يكرر القاتل حادثة غ�سل العار مر ًة أ�خرى �إن هو علم ب أ�مر حياتي الثانية.
�صيد طائ�شة.
أ�نا ُقتلت بر�صا�صة ٍ
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ل���م تقل أ�مي �شيئ ًا ربما ألنها لم ت�صدقني ،وكي تتخل�ص من الحديث عن حياتي ال�سابقة عملت
بم�ش���ورة القابل���ة و�صارت تطعمني من فمه���ا كي أ�ن�سى ما علق في ذاكرني من تل���ك الحياة ,أ�حيان ًا
عندئذ تم�سك بر أ��سي وتدخل اللقيمة في
كنت أ�رف�ض تلك الحيلة فال أ�تناول ماتم�ضغه أ��سنان أ�مي,
ٍ
فمي ,ف أ��صرخ راف�ضة طعامها المم�ضوغ.
انته���ت معانات���ي يوم دخل أ�بي �إل���ى البيت بب�شرى كن���ا ننتظرها ,كان ذلك ف���ي منت�صف �شهر
ي�ضج فرح ًا أ�ننا �سننتقل للعي�ش معه ف���ي م�ساكن عدرا التابعة للمكان
أ�يل���ول� ،إذ أ�خبر أ�م���ي
ٍ
ب�صوت ّ
ال���ذي يعمل فيه .تركنا بيتنا في قرية ب�ستان الهوى و�سكنا ف���ي جزير ٍة تتو�سط ال�ضاحية ,وكان أ�ول
تحذير وجهته أ�مي �إلي يخ�ص حياتي ال�سابقة� :إياك أ�ن تتحدثي عنها أ�مام أ�حد ,الموت قت ًال يخ�ص
ٍ
الرجال ,أ�ما الن�ساء فهو يعني بكل ت أ�كيد غ�سل عار فح�سب.
كن���ت ق���د بلغت التا�سعة من عم���ري و أ�درك معنى ما قالت���ه أ�مي فاحتفظ���ت بذكرياتي القديمة
أ�جت ّره���ا بيني وبين نف�س���ي كي أ�خلق توازن ًا بين حيات���ي ال�سابقة وحياتي الحالي���ة ,و أ�حيان ًا أ�تحدث
م�شهد ر أ�يته
عنه���ا أ�م���ام أ�مي فح�سب ،كي أ�قنعه���ا بحقيقة قتلي ببندقية �صياد ,أ�حكي له���ا عن �آخر ٍ
قبل موتي ,كان الدم يلوث غطاء الطاولة وبيا�ض أالر�ض المغطاة بزهر اللوز ,ثم لم أ�عد أ�رى �شيئ ًا.
�س أ�لته���ا عم���ن يكون قد ت�سبب ف���ي تلوث ذلك البيا�ض أ�نا أ�م ذلك ال�صي���اد العابر؟ فتجيب أ�مي :بل
أ�نت ,جريمتك.
ا آلن أ��ستعي���د ذلك العالم كي أ�ن�سى انتظ���ار الموت ,لكنني أ��س أ�ل أ�مي للمرة الثالثة عن الطريقة
الت���ي �س ُنقتل به���ا ,وكي تتخل�ص من �إ�ص���راري على معرفة الج���واب تجيبني بي���ن تمتمات �صالتها
المتوا�صلة :طبع ًا بالبلطة.
احتل���ت التلة البي�ض���اء وقطرات الدم م�ساحة الخ���وف التي �سبقت موتي ,وقل���ت ألمي :لو أ�نهم
يقتلوننا بالر�صا�ص .ردَّت هام�سة :هم يقولون ال يجوز �شرع ًا.
عادت أ�مي تتو�سل اهلل كي ينعم علينا بميتة فيها بع�ض الكرامة� .س أ�لتها كيف يكون الموت ببع�ض
الكرامة .فهم�ست ال نحرق وال نغرق وال نغت�صب.
قل���ت له���ا يوجد في المطبخ �سكين كبيرة لتقطيع اللحم .و�ضعت يدها على فمي وقالت :الم ؤ�من
ي�صبر وينتظر ق�ضاء اهلل.
الـعــدد � 692أيار 2021

137

ذاكرة البيا�ض

التزمت ال�صمت و أ�غم�ضت عيني أ��ستعيد ذلك العالم ,كنت �سعيدة قبل قتلي ,أ�نظر �إلى أ�طفالي
الثالث���ة وهم يلعبون مع أالوالد أ
بالراجيح ،يت�سلقون أ��شج���ار اللوز ,ي�صعدون المدرجات ويهبطون,
أ�نظ���ر �إلى زوجي ف��� أ�راه ينقل نظراته بيني وبين أ�طفالنا ,أ�ظن���ه كان يت�ساءل ع ّما �إذا كان يوجد في
العالم من هو أ�كثر �سعادة منه.
أ��سمع أ�حدهم يقول� :إنه مو�سم ال�سقلين والقرقف والفري .يرد زوجي :طيور الربيع تطير على
لحم بطونها.
يقول جارنا أ�حمد� :صيد الطيور متعة ال تعادلها متعة على أالر�ض.
يعلق زوجي :ال�صيد من أ�جل ال�صيد ،ال ال�صيد من أ�جل الجوع.
ها ها ،هذا �صحيح ,ال أ�حد هنا يفكر ب�صيد طيور الربيع من أ�جل أالكل .يقول أ�حمد:
مغط�س بالدم:
أ��سمع أ�زيز ر�صا�ص قريب ,ولهاث كلب �صيد .أ�نظر حولي ف أ�راه يم�سك بطائر
ٍ
يقول زوجي� :إنها فراي.
�س أ�ل���ت أ�مي ع���ن ال�سبب الذي يمنع المك ِّبرين من القتل بالر�صا����ص .أ�جابت :الر�صا�ص طريقة
قتل حديثة اخترعها من ي�صفهم المك ِّبرون بالكفار.
ٍ
أ�عود �إلى تلة اللوز التي تقع �شمال قرية النهر أالبي�ض ,أ�تذكر قول أ�حد الجال�سين :م�سكينة تلك
الفراية لم تكن تنتظر الموت ،لكنه أ�تاها في أ�ول الربيع.
أ�رى �شيئ ً���ا أ��سود يتجه �صوبي ,ي�صيح زوجي� :سهى �ضعي ر أ��سك تحت الطاولة.كانت الر�صا�صة
أ��سرع ألني ر أ�يت قطرات الدم تتدفق من ر أ��سي.
قل���ت ألم���ي العالقة لموتي بقلة ال�شرف .أ��شارت �إلى الفتحة الت���ي لم ينبت فيها �شعر ,هم�ست:
�إنها دليل قاطع على عنفوان القاتل.
لم���اذا يريد المك ِّبرون قتلنا؟ هل الق�ضي���ة لها عالقة بال�شرف ,أ�ق�صد هل قتلنا له عالقة بغ�سل
العار؟
تجيب أ�مي :أ�ظنهم ال يعرفون .أ�حيان ًا يكون القتل من أ�جل القتل فح�سب.
طرقات قوية على الباب ,أ�هم�س� :إن انتظار الموت أ�كثر رعب ًا من الموت.
أ��سمع
ٍ
تق���ول أ�مي :ال ،غير �صحيح أ�بد ًا ،االنتظار لي����س رعب ًا حينما نقارنه بالت� ؤ
سا�ل عن الطريقة التي
�سين ّفذ فيها الحكم بالموت.
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ُيفت���ح الباب بق���وة ,ننح�شر بالج���دار ا إل�سمنت���ي ,يدخل ثالثة رج���ال ملثمين بيتن���ا ال�صغير
ف���ي �ضاحية ع���درا ,بيتنا يتكون من غرفتي ن���وم وغرفة مخ�ص�صة للجلو����س ومطبخ وحمام ,هم
يحفظ���ون عن ظهر قل���ب هند�سة تلك البي���وت المت�شابهة ,وال يحتاجون �إل���ى كثير من الجهد كي
يج���دوا المكان الذي يختبىء فيه �ساكنو البي���وت الحكومية� ,إذ يتجهون فور ًا �إلى غرف النوم ,أ�نا
و أ�م���ي ل���م نختبىء تحت ال�سرير أ�و وراء خزانة الثياب .أ�مي قال���ت :ال يمكن خداعهم أ�بد ًا ،ألنهم
دخل���وا ع�ش���رات البيوت قب���ل أ�ن ي�صلوا �إلى بيتنا ,ول���م يعد هناك جدوى م���ن �إطالة الوقت الذي
يف�صلن���ا عن الموت .كانت بلطاتهم تتدلى من بنادقهم� .س أ�لوا أ�مي عن أ�بي و�إخوتي ,ابتعدت عن
الجدار بعد أ�ن اكت�شفت أ�نه خذلها ,وقالت :ولدي وزوجي لي�سا في البيت ،و�إنْ لم ت�صدقوا فالبيت
أ�مامكم وت�ستطيعون البحث عنهم.
�س أ�ل الرجل ال�ضخم وهو يمرر البلطة على ثياب أ�مي :أ�ين هم؟
قلت له و أ�نا أ�بعد البلطة عن أ�مي :أ�بي و أ�خي ح�سان في القرية يقلمان أ��شجار اللوز والزيتون.
انتفلت البلطة �إلى �سترتي البي�ضاء� .س أ�ل الملتحي ال�ضخم :وا آلخر؟
قلت للملتحي :ال يوجد �آخر.
و�ضع ر أ��س الحربة على عنقي.
قالت أ�مي� :سامر في الجامعة.
قال أ��ضخمهم جثة وهو يبعد الحربة عن عنقي :هربوا �إذن.
قلت و أ�نا أ�بعد البلطة عن بنطالي :لم يكونوا يعلمون بدخولكم �إلى الم�ساكن.
أ�ح���دث �شرخ ً���ا �صغير ًا في عنق���ي وبع�ض التمزق في بنطال���ي أال�سود ,أ��شار بر أ��س���ه �إلى مل َّث ٍم
�آخر.
طريق تف�صل جزائر ال�سكن بع�ضها عن بع�ض،
أ�خرجنا المل ّثم الق�صير من البيت بالبلطة عبر ٍ
طفال ون�ساء
�إل���ى �ساح���ة فرن ال�ضاحية ,حين و�صلن���ا دفعنا بفوهة البندقية �إلى تجم ٍع يتك��� َّون من أ� ٍ
عراة كانوا يتخبطون بالوحل البارد ,نظرت حولي ,كان الثلج يغطي البيوت أ
وال�شجار وجميع الطرق
ب�صوت يرتجف :أ�نا أ��صلي
الم ؤ�دي���ة �إلى ال�ساحة� ,س أ�لت أ�مي :هل �سن�صبح عراة كا آلخرين؟ أ�جابت
ٍ
كي ينعم اهلل علينا بميتة فيها بع�ض الكرامة.
لو أ�نَّ أ�بي أ�و أ�حد �إخوتي معنا لكان اهلل أ�نعم علينا بميت ٍة فيها بع�ض الكرامة.
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كانوا �سيقتلونهم أ�و �سيخطفونهم أ�و ًال.
ملثم ي�ضرب ببلطته طف ًال يحاول اله���روب :يبدو أ�نهم لم يقرروا بعد
قل���ت ألمي و أ�ن���ا أ�نظر �إلى ٍ
الطريقة التي �سنموت فيها.
لم تقل أ�مي �شيئ ًا ،لكنها نظرت �إلى الفرن الذي كنت أ�حمل منه الخبز �إلى البيت.

❁
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ال�ســـــرد...

الغياب
ِك َت ُ
اب ِ
حيدرة �أ�سعد

�آ ٍه ي ��ا ول ��دي ،ال أ��ص� �دّق أ� ّنه م ّر على رحيلك عام ��ان � ،إ ّني أ�رى ذلك اليوم البغي� ��ض ك أ� َّنه أالم�س،
حينم ��ا ات�صلوا بي �إل ��ى البيت ودعوني و أ�باك �إل ��ى الم�ست�شفى الع�سكريّ  ،قالوا لن ��ا ،بعد أ�ن ت أ� ّكدوا
م ��ن أ�نني والدتك � ،إ ّنك جريح وتنتظر قدومنا ،ال أ�ع ��رف لماذا كذبوا علينا ،ر ّبما لكيال أ�فقد عقلي
نهائي� � ًا ،حينم ��ا و�صلنا ز ّفوا لنا النب أ� اليقين ،وقالوا لنا � إ ّن ��ك ا�ست�شهدتَ  ،حينها انهمرت جاثي ًة على
أ�ر� ��ض الم�شفى المع ّب ��د بالدماء والجن ��ود ال�صامتين ب أ� ّناته ��م وتنهداتهم الت ��ي امتزجت ب أ��صوات
الق�ص ��ف والقذائف لتك ّون ج� � ّو االحت�ضار الجنائزيّ  ،انهمرتُ وتال�ش ��ت القوى في ج�سدي ،ودخلت
�صداع م ؤ�لم� ،صداع من نوع خا�ص ،يجتاح القلب قبل الر أ��س ،وال أ�ذكر �إال أ�نَّ
في غيبوب ٍة لحظ ّية من ٍ
أ�باك جعل ّ
ير�ش الماء على وجهي ،ويهدهد بقوة على وجنتي ،كانوا قد طلبوا منه المجيء �إلى غرفة
الب ��راد ،حيث ترقد الجثث ،وذلك للتع ّرف �إلى جثة ،الفقيد والت أ� ّكد منها ،وحينما يئ�س من �إعادتي
�إلى وعيي ،ذهب بنف�سه �إلى الغرفة وتع ّرف �إلى الجثة ،في حين أ�وكل أ�مري �إلى أ�ختي التي كانت قد
و�صلتْ بعدما أ�خبرتها ب أ�نّ ولدي جريح و أ�نا في طريقي �إلى الم�ست�شفى.
 -العمل الفني :الفنان نعيم �إ�سماعيل.
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ا آلن وبع ��د عامين من رحيل ��ك ،ال أ�عرف ماذا أ�فعل ،وكيف أ�ع ّبر ع ّما يجول في داخلي ،ترى هل
ه ��ذا ه ��و الجزع الذي طالما أ��صاب الفاقدين ،ال أ�دري ...أ�نا أ�كتب ا آلن عنك يا ولدي ،وعن رحيلك
علي ا آلن أ�ن أ�ذهب
عيني وهجهما ،ومن حنجرتي �إيقاعها ،ومن يديّ ح ّنوهما ،هل ّ
ال ��ذي �سرق م ��ن ّ
بك ّل تلك الخياالت أ
والمنيات التي كنتَ بطلها �إلى هاوية ال ّزوال ،خياالت أ�ن أ�راك أ�ب ًا تهدهد طفلك
�سني أالخيرة،
الر�ضي ��ع ،أ�و أ�ن أ�راك مهند�س ًا كما كنت تري ��د أ�ن ت�صبح ،أ�ن أ�راك رج ًال ترعاني في ّ
ال�شقي!
كما رعيتك في طفولتك أ� ّيها
ّ
كم هو محزن أ�نّ ُتج َه�ض أالحالم والر ؤ�ى!
ال�سه ��رات ال�صيفية اللطيفة،
ه ��ل � أس�ق ��ول وداع ًا لدعابات ��ك الظريفة التي كنت تقوله ��ا لي في ّ
�وت وردة الجزائرية الذي كنتَ ُمغرم� � ًا به كثير ًا ،وكن ��ت أ�قول لك :غريب
وه ��ل � أس�قول وداع� � ًا ل�ص � ِ
أ�م ��رك ،أ�تح � ّ�ب أالغاني القديمة التي م�ضتْ (مو�ضتها)؟ وكنت تقول لي :ال أ�عرف لماذا أ��شعر أ� ّنك
كنت حام ًال بي ،و أ�ق ��ول لك :ال .هكذا بال �سب ��ب ،مع أ�نني كنت
كن ��ت ت�سمعي ��ن لوردة كثير ًا حينم ��ا ِ
( أ�كدب عليك) وكنت أ��سمع لها كثيرا ًيا عزيزي ،كذبتُ عليك أل ّنني كنت �سعيدة باكت�شافك هذا ،أ�و
باكت�شافي ب أ�نّ الجنين في رحم أ� ّمه ي�سمع ما يقال خارج ًا! ل�ست أ�دري.
❁❁❁

ه ��ل � أس�قول وداع ًا أل ّي ��ام العيد ،حين كنتُ أ��شتري لك الثياب الجديدة ،و أ��ص ّر عليك أ�ن ترتديها
وترين ��ي � إ ّياها حينما نقفل عائدين �إلى المنزل مع أ� ّنني �شاهدتك ترتديها في الد ّكان ،وكنت تتذ ّمر
كثي ��ر ًا حينم ��ا أ�قول لك لو جلبنا القيا�س أالكبر لكان أ�ف�ضل ،ولو جلبنا اللون أالغمق لنا�سب ب�شرتك
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ان�س ،أ�نت اخترتَ ما تريد،
أ�كثر ،كان تردّدي يغيظك جد ًا ،يا طفلي العزيز ،وكنت أ�قول لك أ�خير ًاَ :
و أ�نتَ من �سيرتديها ولي�س أ�نا ،في محاول ٍة م ّني لتلطيف الو�ضع.
���دث في حياتي ك ّلها ،و أ�ن���ا التي �ش ّردها القدر حينم���ا قرر لها أ�ن
لق���د كن���ت يا عزيزي أ�جمل ح ٍ
ت�ستق��� ّر ،بدء ًا من زواج���ي المبكر الذي ق ّو�ض أ�ح�ل�ام ال�صبا ،و�صو ًال �إلى درا�ست���ي التي لم أ��ستطع
�إكماله���ا ،ور�سال���ة الماج�ستير الت���ي ّ
عطلني مجيئك ع���ن �إتمامها ،هل ر أ�يت كيف ه���ي حياتي؟ ك ّل
�شيء فيها فو�ضويّ  ،لم يكتم ْل ،و أ�نت كنت الحقيقة الوحيدة التي تم ّنيت لها أ�ن تكتمل ،وا آلن ذهبتَ
أ�ن���ت ،فم���اذا أ�رجو بعد ذلك ،هل هناك ما أ�رجوه غير أ�ن تكتم َ���ل حياتي بالموت؟ و أ�نا خائفة من أ� اّل
يباركن���ي هذا ّ
الحظ ،هل ذلك ممك���ن؟ ف أ�نا يا ولدي امر أ�ة أال�شي���اء ال ّناق�صة ،لم أ�عرف النهايات
ال�سعي���دة ف���ي حياتي وع�شت ما ع�شت في ٍّ
ت�شظ ،كرواية مفتوح���ة ال ّنهاية ،ال أ�عرف َمنْ بطلي ومتى
الق�صة والحبكة والمحور ،وكنت
زماني و أ�ين مكاني ،الحبكة انفرطتْ بعدما متَّ أ�نت ،أل ّنك كنتَ لي ّ
البطل والراوي ،وال أ�رى في حياتي هذه من نهاية باقية وممكنة � إ اّل موتي ،و أ� ّ
�شك في أ� ّنها نهاية غير
�سعيدة!
❁❁❁

وعلي االنخراط في ت ّيارها
ه���ا هو عا ٌم ٍ
ثان على غيابك قد م��� َّر ،ويقولون لي� :إن الحياة تم�ضيّ ،
واالنج���راف في عبث ّيته���ا المقرفة ،هل تعلم يا عزيزي؟ أ� ّني لم أ�زاول مهن َة التدري�س من ذلك اليوم
عام دون راتب ،أل ّني لم أ�ق َو �آنذاك على القيام ب أ�يّ �شيء ،أ
ال�صبر
ولن ّ
البغي����ض ،لقد أ�خذت �إج���ازة ٍ
في ،أ�نا ال ّثكلى المن�سية ،وا آلن أ�ي� ًضا أ��شع ُر ب أ� ّني غير قادرة
ال���ذي يحتاج �إليه العمل لم يع���د متوافر ًا ّ
عل���ى العمل من جدي���د ،ألن ال�شغف الذي كنت أ�حمله للغة أ
والدب قد انطف أ� يا نوري ال�سرمدي ،وما
ع���دت ق���ادرة على حمل المعاجم الثقيلة أ�و حتّى البحث فيها بعدم���ا خانني الب�صر ،ولم أ�عد قادرة
مرتبط بالتعليم ،لماذا لم يحدث معي كما يحدث للثكالى
فعل
ٍ
على قراءة مو�ضوعات ا إلن�شاء وال أ�ي ٍ
ف���ي الرواي���ات؟ أ�لم ُيظهروا لنا دائم ً���ا أ�نَ أالم الفاقدة تعود �إلى حياتها ب�شغ���ف كبير ،لت ؤ�دي ر�سالة
والم���ل والحياة ،أ�لي�س هذا ما قالوه في الق�ص�ص وما م ّثلوه في الم�سل�سالت أ
الق���وة أ
والفالم؟ لماذا
فينيق حزين.
ل�ست قادرة على ذلك؟ على االنطالق من الرماد كطائر ٍ
ال�شجي ّ
الغ�ض في كهف وجداني،
أ�تذكر �آخر م ّر ٍة تحدّثت فيها معك� ،آخر م ّرة تردّد فيها �صوتك
ّ
كان���ت قبل �شهرين من رحيلك ،حينما قلتَ لي � إ ّنك أ�ح�ض���رتَ لي هد ّية �ستعجبني كثير ًا ،ولم َ
تر�ض
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أ�نت أ�ن َ
يام �إلى المنزل ،الذي أ��ضحى
تقول لي ما الهد ّية؟ و أ�خبرتني حينها أ�نك �ست أ�تي بعد ع�شرة أ� ٍ
�صخري ً���ا ،ممل���وء ًا بعناكب الموت بعدك .و أ�ذكر أ� ّنك ات�صلتَ بعده���ا م ّرة كنت م�شغول ًة فيها بترتيب
المكتب���ة ،فق���د ظ ّلت عادة ترتي���ب المكتبة �شهري ًا تالزمن���ي دائم ًا ،لكن المه���م أ�نَّ أ�باك هو من ر ّد
علي���ك ،و أ�خبرك ب أ�نني م�شغول���ة بترتيب المكتبة ،فقلتَ � إ ّنك �ستع���اود االت�صال الحق ًا ،ولم يخبرني
أ�بوك با ّت�صالك هذا �إال بعد أ�ن أ�غلقتَ الخط ،ولم أ�كن أ�دري يومها أ�ن ال ات�صال بك �سيكون بعدها،
و أ�ن �صوت���ك لن تراه أ�ذناي ولن ي�سمعه نب�ضي بع���د تلك اللحظة ،أ
وبالحرى بعد ذلك االت�صال ،ذي
الهدية.
ُ
أ�خبرن���ي أ� ّن���ك ات�صلت لتع ِل َمني ب أ�نَ �إجازتك قد أ� ِّخ��� َرت ،ألن الو�ضع لي�س �آمن ًا في المنطقة التي
كن���ت مف���روز ًا �إليها ،وب أ� اّل أ�قلق �إذا ما ت أ�خ���رت عن المجيء وب أ�ن الهد ّية م���ا زالت م�صونة ،يا فلذة
كبدي أ�نت ،منذ تلك اللحظة ز أ�رت وحو�ش القلق في أ�ح�شائي ،ال أ�دري لماذا؟ وبعدما م ّرت �ساعتان
ولم تعاود أ�نت االت�صال كما قلت ألبيك ،بادرتُ باالت�صال بك ،ولكن ل�سوء الحظ لم أ��ستطع الو�صول
�إليك ألن رقمك كان خارج الخدمة ،ومن يومها لم أ�عرف للراحة �سبي ًال.
وق�ص����ص ومراجع وم�صادر ومعاجم هي العائق
روايات
ه���ل كانت تلك المكتبة ،بما تحويه من
ٍ
ٍ
ال���ذي منعن���ي عن توديعك يا نب�ضي؟ تلك المكتبة التي نذرت ألجله���ا مهري و(نقوطي) وجزء ًا من
�سهرات طويل���ة واكت�شفت فيها أ�م���ور ًا و أ�خبار ًا
ح�صت���ي ا إلرثية ،فغ���دت غاب ًة خميل ًة أ�م�ضي���ت فيها
ٍ
ومعلومات ،هل يعقل أ�ن تكون الكتب البريئة الجميلة اللطيفة هي ذلك الكائن القا�سي ال�شرير الذي
ٍ
منع أ� ّم ًا من توديع وحيدها؟ ال أ��صدّق ذلك.
❁❁❁

كابو�س ال يفارقني أ�بد ًا ،أ�راه في يقظتي وفي رقادي ،أ�تذكر؟
ي���ا حبيبي ،يجثم على �صدر روحي ٌ
حينم���ا ع���دتَ � إ َّلي في �إح���دى �إجازاتك �سالم ً���ا ،وطبختُ لك يومه���ا طبق (ال�شاكري���ة) الذي كنت
���ب ،وكن���ت قد ا�شتقتُ �إليك كثي���ر ًا ،و أ�م�ضيتُ تلك الليلة في التف ّر�س ف���ي وجهك الذي ر أ�يت فيه
تح ّ
تجاعي���د فت ّية ،وفي ذراعي���ك اللتين اعتادتا حمل البندق ّية وكنت تقول ل���ي خجالنَ  :كفاك نظر ًا يا
أ� ّم���ي� ،ص ّورين���ي �صور ًة وت أ�م ّليني فيها حتى تكتفي! وحينها �ص ّورت���ك و أ�نت تقر أ� في رواية كان ا�سمها
(الجن���دي الط ّيب [�شفيك] وما جرى له في الحرب العالم ّي���ة) ،وكنت قد �س أ�لتني يومها :لماذا لم
تع���ودي تقر أ�ي���ن؟ ،قلتُ لك :أ�نا أ�ق���ر أ� يا حبيبي ،ولكن لي����س من المعقول أ�ن أ�ن�ص���رف �إلى القراءة
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وحبي���ب قلبي موج���ود معنا ،أالمر الذي ال يح���دث ك ّل يوم ،يبدو أ� ّنك لم ت�صدّقن���ي ،أل ّنك لم تقتنع
حد أ�ن ي�شعر بما ت�شعر به أال ّم؟
بال�سبب ،هل يمكن أل ٍ
لق���د ابتعدتُ ع���ن مو�ضوع الكابو�س الذي كنت �س أ�حدّثك عنه ،اعذرني فل�ستُ قادر ًة على تنظيم
أ�ف���كاري وترتيبه���ا و أ�نا أ�كتب �إليك ،أ�ذكر في الي���وم أالخير من �إجازتك حينم���ا كان من المقرر أ�ن
ت�شتاق �إل���ى ّ
تذه���ب �إلى معركتك م�سا ًء ،قلت لي � :إ ّنك ُ
ال�شام القديمة وتو ُّد لو تنزل �إليها وتم�شي في
للترويح عن نف�س���ك ،نزلنا بعد �صال ِة الع�صر م�شي ًا
أ�زقته���ا ،و أ�ن���ا التي كنت أ�ريد أ�ن أ�قوم ب أ�يِّ �شي ٍء
ِ
م���ن منزلنا الكائن في كفر �سو�سة ،واتجهنا نحو الحلبونيّ ،
فمحطة الحجاز ّثم �إلى �سوق الحميدية
الحي الذي تحبه كثي���ر ًا ،و أ�ذكر أ�نك وقفت أ�م���ام مح ٍّل يبيع الهدايا
لنذه���ب بعدها �إل���ى القيمريةّ ،
التذكاري���ة ،وقلت لي ب أ�ن أ�نتظ���رك خارج ًا ،وحينما خرجت أ�ريتني م���اذا جلبت ،كنت قد جلبت لي
فنجان ً���ا أ� َ
بي�ض كبير ًا وعليه ق���د ُطبعت �صورة لوردة الجزائر ّية ،وبجان���ب �صورتها هناك عبارة من
�إحدى أ�غنياتها ،وهي:
«قد اللي فات من عمري بحبك
قد اللي جاي من عمري بحبك»
وهي من أ�غنية (العيون ال�سود) ،كم كانت جميلة هذه الهد ّية ،وبالمنا�سبة هذا الفنجان أ�مامي
ا آلن يا بني و أ�نا أ�كتب �إليك هذه الكلمات.
وف���ي طري���ق عودتنا ،مررنا بالحلبوني ،ذلك الح���ي الم�شهور بمكتبات���ه ،وا�ستوقفتني أ�نت أ�مام
�إح���دى الب�سط���ات التي تبي���ع الكتب والروايات ،وقلت ل���ي يومها :ه ّيا ،اختاري م���ا ت�شائين من هذه
الرواي���ات ،كنت م�شغول ًة بملء نظري بك يا عزيزي ،فم���ررتُ ب�سرعة على عناوين الروايات ،وقلت
لك :لم يلفتني �شيء ،ال داع لها يا حبيبي ،لديّ في البيت كثير ألقر أ�ه ،وها أ�نا اليوم نادمة يا حبيبي،
أ��ش ّد الندم أل ّنني لم أ�ختر يومها كتاب ًا ،ليكونَ الذكرى أالخيرة منك � إ ّلي ،لو أ�نني اخترتُ يومها لكنت
وتحب أ�ن ترى أ� ّمك تقر أ� ،يا حبيبي ،ما أ�ر ّقك!
تحب القراءة والكتبّ ،
فرحتَ كثير ًا ،أل ّنك كنت ّ
❁❁❁

من���ذ ذل���ك الحين� ،إلى ا آلن واللوعة ت ؤ�رقني ُّ
وتق�ض م�ضجعي ،ولي����س لي �إال الكتابة �إليك �سبي ًال
للتفري���ج ع ّما يعتمل ف���ي دخيلتي ،ها هو ا آلن ظرف كبير مملوء بر�سائل���ي �إليك يرقد أ�مامي ،وهذه
أ�ي� ً
بني مج ّعد � ،إ ّن���ه بحوزتي منذ أ� ّيام الجامعة ،فقد ُك ِتب
ض���ا الت���ي أ�كتبها ا آلن هي �إحداها ،الظرف ٌّ
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�ضم هذا
بخط عري�ض�( :شخ�ص ّية
علي���ه ٍ
المرثي بين التقدي����س والتلميع ،الخن�ساء أ�نموذج ًا) ،لقد ّ
ّ
دبي ،ولكن كما
الظرف مخطوط أالطروحة التي كنت �س أ�قدّمها لنيل �شهادة الماج�ستير في النقد أال ّ
تعرف أ�نّ ا إلتمام لم يكتب لهذه أالطروحة ،فقد كنت حام ًال بك حينما بد أ�ت بها ،وبعد أ�ن أ�خرجتك
�إل���ى ه���ذه الحياة لم يبق لي متّ�سع من الوقت إلتمامها ،ولكن أ�لي�س غريب ًا أ�ن تكون الخن�ساء هي من
اخترت أ�ن أ�در�سه بتع ّمق ،لماذا لم أ�كن أ�عرف يومها أ� ّني �س أ��صبح في الم�ستقبل خن�ساء جديدة ولي�س
العربي كما كنت أ�حلم ،لماذا؟
دكتورة في أالدب
ّ
لق���د قدّمت ا�ستقالتي ،وترك���ت التعليم والمدار�س ،أ
فامتلت حياتي بخ���واء كئيب ،ي�شوبه الملل
والقن���وط ،وم���ا كنت أ�ريد البقاء هكذا ،م ّيتة مع وقف التنفيذ ،ق���ررتُ أ�ن أ�فعل �شيئ ًا تح ّبه أ�نت ،بعد
رحيل���ك ما عدت أ� ّ
نظف المكتبة �شهري ًا ،وما عدت بحاجة �إلى الكتب التي ت�ض ّمها ،فر أ�يتُ أ�ن أ�بيعها
ألح���د باعة الكتب القديم���ة ،لكنّ أ�حد ًا لم ي أ�خذه���ا ،قائلين �إنَّ لديهم كثير ًا وكثي���ر ًا ،و�سوق الكتب
مالئم ،كان باعة الكتب
واق���ف ا آلن ،فقررت أ�ن أ��صب���ح أ�نا بائعة كتب م�ستعملة ،وبحثت عن م ٍ
���كان ٍ
القديم���ة ق���د �شغلوا جزء ًا كبير من الم�ساح���ة الكائنة تحت ج�سر الرئي�س ،وهن���اك انفردتُ بزاوي ٍة
�صغي���رة ،و�ساعدني أ�بوك على و�ضع ب�سطة ونقل الكت���ب من البيت �إلى الب�سطة ،و�صرت أ�نزل يومي ًا
م���ن ال�ساعة العا�شرة حتى الخام�س���ة ع�صر ًا ،أ�جل�س ،و أ�رى النا����س و أ�رى الكتب كيف ي أ�كلها الزمن
والغب���ار� ،سرع���ان ما �صار لي زبائن مع���دودون ،لقد وجدوا في مكتبتي كن���ز ًا عظيم ًا ،ف أ�نا حر�صت
�شخ�ص ال يقدّر قيمتها الثمينة ،و أ��صبحت أ��شتري
عل���ى بي���ع الكتب بنف�سي على أ�ن أ�ودعها في عهدة ٍ
أ�ي� ً
ومكتبات كامل ًة أ�حيان ً���ا ،ولم يمانع أ�بوك قراري هذا ،على غرابته ،على العك�س من أ�هله
ض���ا كتب ًا
ٍ
الذين عدّوني مجنونة.
❁❁❁

ف���ي أ�ح���د أاليام ،كن���ت جال�سة أ�م���ام الب�سطة ،أ��ستم���ع �إلى ا إلذاع���ة ،وكانت قد ب���د أ�ت ال�ساعة
المخ�ص�ص���ة للطرب أال�صيل ،و�ضعوا أ�و ًال أ�غنية (قارئة الفنج���ان) لعبد الحليم ،وهي من أالغاني
الجميل���ة الت���ي تطربني ،في ه���ذه أالثناء جاء �شاب يرت���دي مالب�س ع�سكر ّية ،ومع���ه كي�س تب ّين أ�نه
يحوي كتب ًا ،و�س أ�لني �إذا ما كنت أ�ريد �شراء الكتب هذه منه ،فقررت أ�ن أ��شتريها دون أ�ن أ�نظر �إليها
كثير ًا ،فقد تب ّينت أ�نه بحاجة �إلى بيعها ،أ�عطيته المبلغ الذي طلبه وودّعني �شاكر ًا ،فتحت هذا الكي�س
ل�شخ�ص عزيز،
ف����إذا بمجموعة كتب مربوط���ة ب�شريطة حمراء وك أ� ّنها كانت معدّة ألن تك���ون هدية
ٍ
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فكك���تُ ال�شريط وتفح�صتُ الكت���ب ،كانت عبارة عن روايتين ومجموعتي���ن �شعريتين ،تعج ّبت ألمر
ه���ذا الع�سكري ،هل كان ينوي �إه���داء هذا الكتب لحبيبته ،ولكنه تفاج��� أ� ب أ�نها تزوجت غيره بعدما
ط���ال غيابه في المعركة ،ر ّبما ،وفي حين كنت أ�فرز ه���ذه الكتب ح�سب نوعها� ،سقطت من �إحداها
ورقة ،كان مكتوب ًا فيها:
إ�لى �أمي
وعملت إ�يه فينا ال�سنين
ف ّرقتنا ال ،غ ّيرتنا ال ،وال د ّوبت فينا الحنين
ال�سنين
جعفر
					

ل���م أ��صدّق ما قر أ�ت � ،إ ّنه ّ
الرقعي الجميل ،و� إ ّنه���ا أ�غنية وردة الجزائرية التي كنت تح ّبها
خطك
ّ
ي���ا ول���دي ،وهذا ا�سمك الجميل القوي ،ي أ�تي ليثبت أ� ّنك من كتب ،و أ�نّ هد ّيتك التي وعدتني بها أ�تت
علي أ�ن أ�فعل ،هل أ��شكر اهلل أ�ن جع���ل هد ّيتك ت�صل � إ ّلي من هناك ،من قلب
أ�خي���ر ًا ،ال أ�ع���رف ماذا ّ
المعركة� ،شكر ًا يا ر ّبي� ،شكر ًا أل ّنك أ�ريتني نورك وح ّبك في هذه الحادثة� ،شكر ًا يا ر ّبي.
بع���د أ�ن و�صلتْ هد ّية جعف���ر أل ّمه ،ا�ضطرمت في قلب أالخيرة �شعل���ة أالمل� ،صحيح أ�نّ ال �شيء
يمكن أ�ن ترتجيه بعد أ�ن ح�صل ما ح�صل ،فجعفر لن يعود ،ولكنّ ما حدث لها قلب الموازين ،وعادتْ
لتد ّر����س ال�شع���ر أ
والدب واللغة لطالبها في منزلها ،وبالطبع اعتزل���ت بيع الكتب ،كان اعتزالها بعد
حادث��� ٍة غريبة حدثت معها :فقد م ّر من أ�م���ام ب�سطتها �شاب متين الج�سم على درجة من الو�سامة،
وبجانب���ه امر أ�ة كبيرة ،توقف االبن أ�مام الب�سطة وطلب من أ� ّمه أ�ن تختار كتاب ًا ،رف�ضت أال ّم وعل ّلت
ب أ�نه���ا لديه���ا كثير ًا لتقر أ�ه وب أ�نه لم يلفتها أ�ي عنوان ،وبعد أ�ن ه ّما باالن�صراف ،قامت أ� ّم جعفر وقد
حمل���ت بيده���ا رواية ،و أ�عطتها لالبن وقالت �صارخ ًة في وجه���ه :أ�عطها �إياه يا ولدي ،فهي ال تعرف
م���اذا �سيح�صل لك ،أ�عطها �إياه وانفجرت باكي���ة ،فما كان من االبن المبهور بما يحدث �إال أ�ن أ�خذ
الكتاب و أ�كمل مع أ� ّمه المبهورة طريقهما...
❁
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ال�ســـــرد...

بطل رغم ًا عنه
�سيف مييه
ترجمة� :سالم عيد
()1

م ��ا كن ��تُ ألتخ ّيل يوم ًا أ�ن أ�ت�ص� �دّر عناوين �صحيفة ،ح ّت ��ى �إن كانت �صحيف ��ة مح ّلية،على الرغم
م ��ن ذلك ،ما هذا أ
بالمر اله ّين ،وال �سيما أ� ّنن ��ي ل�ستُ أ�كيد ًا من ا�ستحقاقي مثل هذا ال�شرف .يحكي
المق ��ال ع ّن ��ي كما ل ��و كنتُ بط ًال .لقد ُق�ضي أالم ��ر :أ�نا بطل .ما عاد أ�حد ممن حول ��ي ينظر � إ ّلي كما
حب حقيقي ٌة ،وهي
كان يفع ��ل من قبل .أ�م�س ،ق ّبلتني زوجتي قبل ��ة لم أ�عرف مثلها منذ �سنواتُ .قبلة ّ
�شديدة التردّد عاد ًة في العالقات الج�سد ّية ،كي ال أ�قول � إ ّنها باردة جن�سي ًا � ،إ اّل أ� ّنه أ�مر ال ُي�صدّق من
جانبها .وث ّمة معجزة أ�كبر أ�ي�ض ًا :ابناي ي�صغيان �إلى ما أ�قول .في لقائنا أالخير ،تم ّكنت من التحدّث
خم�س دقائق من غير أ�ن يرفعا نظرهما �إلى ال�سماء أ�و يخالفاني الر أ�ي .حق ًا ،ال أ�تع ّرف أ��سرتي.
لق ��د أ�نقذت تلك الفتاة .لوالي كان ذاك الرجل �سيغت�صبها � .إ ّنها حقيقة أ�كيدة تقريب ًا .أ� ّما أ�نني
رغب ��ت في منع اغت�صابها ،فتلك ق�ضية أ�خرى .أ�علم أ�نّ من ال�صعب فهم ذلك .لذا لن أ�حاول �شرح
ال�سبب .فلي�س ذلك في م�صلحتي على أ�يّ حال .أالف�ضل أ�ن أ�ظ ّل بط ًال.
❁❁❁
 -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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من ��ذ زمن بعيد و أ�نا أ��شتهي مارين .منذ أ� ّول
يوم ر أ�يتها فيه .جاءت ذات يوم �إلى المخبز في
وقت مبكر من ال�صب ��احّ .ثم أ��صبح ذلك عادة.
أ�نا من يخدم في هذه ال�ساعة� ،إذ تعتني زوجتي
حب م ��ن أ� ّول نظرة،
بالولدي ��ن .كان ذل ��ك مثل ّ
لك ّن ��ه من طرف واحد .فلم تنظ ��ر «مارين» � إ ّلي
ّ
قط حق ًا .عبث� � ًا ابت�سمت لها ،ال �شيء .لم تحرز
ح ��ركات االهتم ��ام الب�سيط ��ة ،من مث ��ل تقديم
قطعة (كروا�سان) ،نجاح ًا أ�كبر .يجدر أ�ن أ�قول
� إ ّنها أ��صغر م ّن ��ي بع�شرين عام ًا وجميلة .ح�سن ًا،
م ��ا هي بملكة جمال العال ��م ،لكن لطالما فتنتي
الموجزة
بم�سح ��وق زينتها الخف � ّ�ي وف�ساتينه ��ا َ
الرائعة.
�شيئ� � ًا ف�شيئ� � ًا أ��صبحت مدمن� � ًا .كنتُ أ�نتظر
قدومه ��ا بن ��وع من الكرب .كانت ر ؤ�يتها ف ��رح أ�يامي أال�سا�سيّ .ثم ،حين كان ��ت تغادر ،كنتُ أ�قع من
جديد في اكتئاب عميق .و�إن لم ت أ� ِت ،فكان الجحيم حينها ،فال أ�عود أ�عي�ش.
تج�س�س عليها.
وتحدي ��د ًا ف ��ي اليوم التالي للنهار الذي ل ��م ت أ� ِت فيه كي ت�شتري خبزها ،ب ��د أ�تُ أ� ّ
ترك ��تُ فرني وتبع ُتها .وحينها اكت�شفت أ� ّنه ��ا ت�سكن مكان ًا غير بعيد جد ًا عن بيتي .من نافذتي ،كان
في �إمكاني أ�ن أ�رى مبناها.
في الم�ساء نف�سه ،جل�ست خلف واجهة غرفة اال�ستقبال الزجاج ّية .ور أ�يتُ على الفور أ�نّ �ش ّقتها
معتم ��ة .كن ��تُ قد حدّدت مكانها في ال�صباح قب ��ل أ�ن يتبدّد الظالم .وما انفكك ��تُ  ،طوال أالم�سية،
أ�ذهب و أ�جيء �إلى النافذة ألرى في أ�ي �ساعة اعتادت العودة �إلى منزلها .لم يكن أالمر �سه ًال ،فقد
كان ينبغي أ�ن أ�كون متح ّفظ ًا كي ال أ�ثير انتباه زوجتي .فعلى الرغم من أ� ّنها لم تعد تتذ ّوق مداعباتي،
�إلاّ أ� ّنها لم تكن أ�ق ّل غيرة.
ف ��ي أالم�سي ��ات التي تلت ،اكت�شفت أ�نّ مارين تعود م�شي ًا في �ساعة مت أ�خرة من الم�ساء ،بانتظام
تقريب� � ًا .كنت أ��شاهدها ت�سير في ال�شارع ال ُمقف ��ر ك ّل يوم بعد الفيلم .و أ�دركت مبا�شرة أ� ّنها لم تكن
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متب�صرة بتجول كهذا وحدها لي ًال .مع وجود ك ّل المنحرفين الذين يت�س ّكعون في المدن .كنت أ�علم
ّ
جيد ًا ع ّما أ�تك ّلم ألني واح ٌد من أ�ولئك المنحرفين.
انتبه���وا ،لم تراودني فك���رة االعتداء عليها فور ًا .في البداية ،كنتُ أ�ت�ضايق فح�سب أل ّنها ال تكاد
تق���ول لي �صباح الخير ،ولم تبت�س���م في وجهي أ�دنى ابت�سامة .وكم حاول���تُ �إغواءها فالتزمتْ حالة
الدف���اع دوم ًا .حتى أ�ن���ي اعتقدتُ أ� ّنها تحتقرني .ال ،في الربيع فح�سب ب���د أ�ت الرغبة تتم ّلكني .فمع
ع���ودة ال�شم����س �ص���ارت مالب�سها أ� ّ
خف .الم�شكلة ف���ي أ� ّنها كانت ك ّلما ازداد م���ا ُتظهره من ج�سدها
تزداد ن أ�ي ًا .مما أ�غاظني حق ًا في نهاية أالمر.
ذات م�س���اء ،نزل���تُ م���ن بيتي ألنظر م���ن أ�ين كانت ت أ�تي .وج���دتُ لنف�سي كلب ً���ا .كان عذر أ�خذه
ك���ي يتب ّول مثالي ً���ا .أ�جل ،أ�علم أ� ّنني مخت ٌّل ،لك ّننا ال نح�صل على �ش���يء بال مقابل .لم أ�جد حلاّ ً �آخر
لت�ضلي���ل يقظة زوجتي .بعد ذلك� ،صرت أ�عتني بالكل���ب ،و�سرعان ما تط ّورت عاطفتي نحوه .ينبغي
في أ��سود.
أ� اّل تروا كل ما ّ
���م أ� ّنني ر أ�يت مارين تعبر ك ّل م�ساء الحديقة ال�صغي���رة التي كنت �آخذ كلبي �إليها.
ح�سن ً���ا ،المه ّ
علي .لم يكن أ�حد يم��� ّر هناك ،و�سرعان ما
كان ذل���ك مث���ل �إ�شارة ،كما لو أ�نّ الق���در ي�س ّهل أال�شياء ّ
اكت�شف���ت أ�يك���ة يمكنني أ�ن أ��ستدرجها �إليه���ا .كنتُ عازم ًا على اغت�صابها ،وم���ا من �شيء �سيجعلني
أ�تراجع � .إ اّل أ� ّنه كان ينبغي أ�ن أ�نتظر ال�شتاء ليكون الظالم حالك ًا فال تتع ّرف � إ ّلي.
كان االنتظ���ار ُم ّ
م�ض ً���ا .ورح���تُ أ�م�ضي أ� ّيام���ي ال أ�ف ّكر في غير ذلك .ع���ذاب حقيقي .كنت دائم
النظر �إلى التقويم كي أ�تح ّقق من �ساعات الغروب � .إ ّنه هو�س حقيقي ،ك أ�نه يلتهمني من الداخل.
���م جاء الي���وم الذي عقدتُ العزم في���ه .جعلتُ الكل���ب يق�ضي حاجاته من قب���ل .كانت زوجتي
ث ّ
نائم���ة أ
فاليام طويلة في المخبز .ك ّل �شيء على أ�ح�س���ن حال .كنتُ في وقت مبكر جد ًا من ال�صباح
تح�سبتُ لك ّل
ق���د أ�لقيت ح�صاة على م�صب���اح عمود ا إلنارة الوحيد الذي ُي�ضيء الحديق���ة بتكا�سلّ .
�شيء.
تح�سبتُ لك ّل ما يمكنني تو ّقعه .كان من المح���ال تخمين أ� اّل تمر مارين في الحديقة
ِلنق��� ْل � إ ّنن���ي ّ
ذاك الم�ساء .مع ذلك ،هذا ما ح�صل .في البداية ،لم أ�كن أ��ستطيع ت�صديق ذلك ،لكن كان ال ب ّد أ�ن
أ�ر�ض���خ للواقع .فق ّررت حينها أ�ن أ�ذهب ألرى في مركز اللياقة حيث تذهب مارين ك ّل م�ساء .نظرتُ
عبر الواجهات الزجاجية ،لم تكن هناك.
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علي فعله .والغريب أ� ّنني �شعرت
يمكنن���ي أ�ن أ�خبركم عن مدى خيبتي ٍ
حينئذ .لم أ�عد أ�عرف ما ّ
عندئذ حتّى بيتها .لم ي�سبق أ�ن
بالقل���ق على مارين ،كنتُ أ�خ�شى أ�ن يكون ح�صل �ش���يء لها .رك�ضت
ٍ
رك�ضت بمثل تلك ال�سرعة .أ�مر غريب .وك أ� ّنني تحت ت أ�ثير ُمخدّر.
ل���م تكن في المنزل .لم تك���ن ال�ستائر مُ�سدَ لة ،وال �ضوء ُيرى .ق ّررت أ�ن أ�نتظرها .على أ�يّ حال،
بكرب �شديد .لح�سن ّ
الحظ أ� ّنها لم تت أ� ّخر في الو�صول.
ما كان لي أ�ن أ�نام من غير أ�ن أ�راها� .شعرتُ ٍ
الم�شكلة في أ� ّنها لم تكن وحدها .فث ّمة رجل يرافقها في �سيارته .كانت لدى ذلك اللعين �سيارة أ�ودي
جميلة� .شعرتُ باال�شمئزاز .عرفتُ ا آلن �سبب عدم رغبة مارين في النظر � إ ّلي .ما أ�ب أ��س الخ ّباز في
تحب البذخ .زاد غ�ضبي منها .فرغبتُ في معاقبتها.
نظرها .كانت ّ
في الوقت الحالي� ،آثرت االختباء وراء موقف الحافالت .لم أ�رغب في أ�ن ُتباغتني ،كما بدا لي
الرج���ل قوي ًا حق ً���ا .ال ب ّد أ� ّنه مد ّر�س اللياقة البدنية .على أ�يّ حال ،لم يتوانَ عن تقبيل مارين � .إ اّل أ�نّ
م���ا راقن���ي كثير ًا أ� ّنها لم تدع ذلك يحدث .أ�رادت الخروج م���ن ال�س ّيارة ،لكنّ ا آلخر لم يمنعها .كان
ي�صرخ ،خارج ًا عن طوره .انطلقت ال�سيارة من جديد وقد �ص ّرت عجالتها .ر أ�يتُ وجه مارين جيد ًا.
كانت في ذهول تام ،تبحث عيناها عن الم�ساعدة ،لكن ال أ�حد في الخارج .ال أ�حد �سواي.
ال أ�عل���م لم���اذا وقفتُ في منت�صف الطريق .نعم أ�علم ،لق���د أ�زعجني ج ّد ًا أ�ن أ�رى الجلف ا آلخر
ي أ�خ���ذ مارين في �سيارته .أ�نا من يج���ب أ�ن يح�صل عليها .لم يكن ذلك عد ًال .لم أ��ستطع تركه يفعل
ذلك.
لم ي�ستطع أ�ن يتفاداني .بل � إ ّنه �صدمني .طرتُ في الهواء ،و�شعرت ب أ�لم رهيب! أ�عجز حتّى عن
و�صف���ه .ح�سن ً���ا ،لم تذهب حركتي �سدى ،فقد ا�صطدمت ال�سيارة بمقعد �إ�سمنتي .علمتُ في ما بعد
أ�نّ ماري���ن تم ّكن���ت من الهرب بتلك الطريقة .و أ��سرع الرجل بالف���رار .وجرى توقيفه بعد عدّة أ� ّيام.
�سوف يدفع الثمن غالي ًا .ولن ُيعامل معاملة البطل مثلي.
❁❁❁

قلتُ لزوجتي التي لم تفهم ماذا كنتُ أ�فعل في الخارج من غير الكلب � ،إ ّنني ،و�إذ جفاني المنام
في تلك الليلةُ ،رحت أ�نظر من النافذة فر أ�يتُ الرجل يعتدي على مارين .ا�ستغربتْ ذلك كثير ًا أل ّنني
عادة ما أ�غرق في النوم بمج ّرد و�صولي �إلى ال�سريرّ .ثم � إ ّننا ال ن�ستطيع أ�ن نرى ك ّل تلك الم�سافة من
�ش ّقتنا .لكن ح�سن ًا ،ال ب ّد أ�نّ ذلك كان ينا�سبها أ�ن أ�كون بط ًال فلم تتع ّمق كثير ًا.
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كم���ا كان ينا�سبني أ�ن���ا أ�ي� ًضا أ�ن أ�كون بط ًال .فما زال أ�مامي قر����ض كبير على المخبز ينبغي أ�ن
أ��سدّده ،ولن يكون الوقت منا�سب ًا للذهاب �إلى ال�سجن.
م���ع ذلك ،أ��شعر أ�نن���ي على ما يرام في هذه الق�صة .وكم أ�عدتُ قراءة مقال ال�صحيفة من غير
أ�ن �آل���ف فكرة أ� ّنن���ي المق�صود فيه .فليكن ،يبدو أ�نّ الجميع ي�صدّقون ذل���ك .و أ�كثر ما يثير الجنون
أ�نّ مارين نف�سها ت�صدّقه .أ�م�س جاءت لتعودني في الم�ست�شفى .وما عدتُ أ�عرف كم م ّرة �شكرتني.
وكم ابت�سمتْ وابت�سمتْ ! �إلى ما ال نهاية .ب�صراحة ،لقد كنتُ أ��سعد الرجال.
قدمي وللعودة �إلى المخبز� .س أ�تم ّكن من ر ؤ�ية مارين من جديد ك ّل �صباح،
أ�تل ّه���ف للوق���وف على ّ
و أ�نا مت أ� ّكد من أ� ّنها �ستبت�سم لي وتبت�سم من ا آلن ف�صاعد ًا.

❁

❁

❁

الهوام�ش
( -)1كاتب فرن�سي.
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د .ثائر زين الدين
دو�ستويف�سكي من جديد
د .محمود حمود
رحلة الأرواح �إلى مرقدها في العالم ا أل�سفل
حلم الكيمياء تحققه الفمتو ثانية
د .ح�سن بالل
�أحمد محمد جواد الحكيم
الج�سور ال�سبعة لمدينة كونيغ�سبيرغ
�أنطوان دو �سانت – �إكزوبيري والأمير ال�صغير محمد حنانا
يحيى كعكة
الإ ن�سان نبع الفن والجمال
�أو�س �أحمد �أ�سعد
مَ ن المثقّ ف ،في ع�صر الفو�ضى الثّ قافيّ ة
ميالد نجمة وتجربته
خلود علي فار�س
�ألفة الإ دلبي من روَّاد ال�سرد ال�سوري
�صالح محمد �سودة
ترجمة :د .إ��سماعيل مكارم
ذكرى والدة ال�شاعر�ألك�ساندر بو�شكين
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آ�فاق المعرفة

«ر�سائل من حتت ا ألر�ض»

دو�ستويف�سكي من جديد
د .ثائر زين الدين

�ب دو�ستويف�سك ��ي رواية «ر�سائل من تح ��ت أ
الر�ض» في
كت � َ
مد ًة �سعيدة ومثيرة
(كانون الثاني � -أ ّيار1864 ،م) .كانت تلك ّ
وحزين ��ة في الوقت نف�سه م ��ن حياة الم ؤ�لّف :فقد ح�صل
م ��رة �أخرى على اعتراف �أدبي ِبه بعد عودته من أ
ال�شغال
ال�شّ اقّ ��ة والمنفى ،وب ��د� أ ُي�صد ُر مجل ��ة « فريميا -الوقت»،
ويعتن ��ي بزوجت ��ه المري�ض ��ة ماري ��ا دميترييفن ��ا التي
ِّ
توفي ��ت في (15ني�س ��ان 1864م) ،ما جعل ��هُ يتوقَّ ف
كتابة الرواية المذكورة بع�ض الزمن.
عن
ِ
�سارة الب ّتة� .إنَّها �شخ�ص ّية ط ّيبة ورقيقة
هي ق�صة غير �سارة �إلى حد بعيد ،عن �شخ�ص ّي ٍة غير ّ
وذك ّية ،لك َّنها تت�ص� � � َّ�رف بطريقة بلهاء ،ما يجعلها تتعذَّ ب وتعاني ،لك َّنها تج ُد �ش� � ��يئاً من المتعة في
عذابها ومعاناتها .غير � أ َّن �س� � ��لوك ال�شخ�ص ّية هذا ال يُع ُّد نتيج ًة لغبائها ،بقدر ما هو نتيجة لغباءِ
تحدث في الدنيا يبدو فيها حتى �أذكى
ثم َة حاالت ومواقف
ُ
ِ
الحالة �أو البيئة التي تجد نف�سها فيهاَّ .
تام
فقر و�إذال ٌل
النا�س ،وعن غير ق�صد� ،أحمق .فما بالكَ لو ا�ستمر الو�ضع الغبي
ٍ
وانعدام ٌّ
ٌ
�سنوات؟ ٌ
فاق تط ّو ٍر اجتماعية ،وهو ما ال يُطاق بالن�س� � ��بة �إلى �ش� � ��خ�ص يتمتع بوعي فردي متطور ومن
أل ِّي � آ ِ
المبراطور ّي ِة الرو�س ّية �ضربوا ر�ؤو�سهم بالجدار
ث ّم فلي�س من قبيل الم�صادفة� ،أن عامة النا�س في إ
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منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر -كما يقو ُل �أحد النقّاد -ولي�س من قبيل الم�صادفة �أي�ضاً �أن مثل
�سرور� ،سكان الطابق العلوي وا�ستقروا
هذا العدد من النا�س «فهموا» الثورة ودعموها ،و�ألقوا ،بكل
ٍ
الحق من يُلقيهم هم �أي�ضاً �إلى أ
ال�سفل).
فيه هناك (حيث �سي�أتي في ٍ
وقت ٍ

العربية عند العنوان،
ملياً حينم� � ��ا ترجمنا هذا العمل �إل� � ��ى
ّ
وال � ُأخف� � ��ي عليك� � ��م �أننا وقفنا ّ
وتر َّددن� � ��ا طوي ً
ترجمة ُمب ِّك� � ��رة �أحد المترجمين
�يغة ما ،فقد �س� � � ّ�ماهُ في
ال في
ِ
ٍ
الركون �إلى �ص� � � ٍ
ب�صلة �إلى عنوانهِ أ
ال�صلي ،وي�سيءُ �إلى
يمت
«الن�سان ال�صر�صار» ،وهو عنوا ٌن
إ
ٍ
غريب جداً ،وال ُّ
ٌ

�كل من أ
ال�شكال ،وهو الذي يفك ُِّر،
ر�ؤى الكاتب و�أفكاره ،وما كان بطل
ِ
�صر�ص� � ��اراً ب�أي �ش� � � ٍ
العمل ُ
ويجاد ُل في �أحدث النظريات الفكر ّية ،وترجم ُه � ُأ�ستاذنا الدكتور �سامي الدروبي عن الفرن�سية

بعنوان « في قبوي» ،ور�أى �آخرون �أن العنوان يمكن �أن يكون« :ر�سائل من القبو» �أو «مالحظات
م� � ��ن القبو»� ،أو «كتابات من القبو» ،ولعلَّ هذ ِه العنوانات التي �أ�ص� � � ّ�رت على مفردة «القبو» ،قد
قريب �أو بعيد �إلى �أن البط َل ي�س� � ��ك ُن
الن�ص لم يُ ِ�ش� � � ْ�ر من
جاءت بت�أثير ترجمة الدروبي ،مع �أن
ٍ
َّ
قبواً ،بل لقد عثرنا في الف�ص� � � ِ�ل أ
خير من الرواية وفي
مقطع يُ�ص � � � ِّو ُر خروج ليزا من �ش� � ��قةِ
ال ِ
ٍ
الرجل مطرود ًة على ما ي�شير �إلى �أن ال�شقة لي�ست قبواً ،فليزا تهبطُ ُ�سلَّماً لتخر َج �إلى ال�شارع،
ِ
�سمعت في تلك اللحظة بالذات من أ
ال�سفل كيف
يقول المقطع المذكور« :ما من جواب .لكنني
ُ
انفتح الباب الزجاجي الخارجي ال�ض� � � ّ�يق الم�ؤدي �إلى ال�شارع ،و� ُأغل َق بقوة ،باعثاً �صريراً �صع َد

الدرج .لقد غادرت .عدت �إلى الغرفة ُمفكِّراً .كان أ
المر �صعباً جداً بالن�سبة لي» .زد على ذلك
رجحنا ال�صيغة آ
التية:
�أن ال�ص� � ��يغة
�ير �إلى «القبو» ،وانطالقاً من ذلك َّ
ّ
الرو�سية للعنوان ال ت�ش� � � ُ
«ر�سائل من تحت أ
الر�ض» ،وهو في أ
ُ
حوال كلِّها عنوا ٌن مجازي تماماً.
ال ِ

وتناق�ضات فكر ّيةُ ،متذ ِّكراً كيف
وقراءه بمفارقات
ٍ
يعذِّ ب بطل ق�صة دو�ستويف�سكي نف�س� � ��ه ّ
خرج مر ًة �إلى النور ،من تحت أ
مخز.
الر�ض ،ب�شكل ٍ

�إننا �أما َم اعترافات َّ
رواية
موظ ٍف �س� � ��ابق في �س� � ��انت بطر�س� � ��برغ ،وفي الوقت نف�س� � ��ه نح ُن �أمام ٍ
رغباته و�أمنياته ،وعن العالقة بين العقل
وطبيعة
الن�س� � ��ان
ِ
ِ
حد بعيد ،تع ِّبر عن جوهر إ
فل�س� � ��ف ّي ٍة �إلى ٍّ
والرادة.
إ

الول ،نرى البطلَ« ،رج َل أ
ف������ي الجزء أ
العماق» ،الذي ال ا�س������م ل������ه وال لقب ،يجاد ُل
خ�ص������وماً وهميين وحقيقيين ،ويت�أمل في أ
ال�س������باب العميقة أ
للفعال الب�ش������رية وللتقدم
والح�ضارة.
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وفي الجزء الثاني ،تف�س� � � ُ�ح النظري ُة في المجال للممار�س� � ��ة :فيتحدث البطل عن م�شاركتهِ
�يغادر بطر�سبرغ،
حفل يقيمه مجموع ٌة من زمالئه القدامى مو ِّدعي َن �ص� � ��ديقاً �س� � �
المـُخزية في ٍ
ُ
الحقاً �أولئكَ الزمالء الذين �أهان� � ��وه� ،إلى بيت دعارة ،حيث يلتقي ليزا؛
ورحلت� � ��ه بع َد الحفل ُم ِ
كثيرة �ضاغطة ،وامتهنت الدعارة.
�سباب
ٍ
الفتاة التي غادرت بيت �أهلها أل ٍ

لع � � � َّل الجوهر الفكري لـ «ر�س� � ��ائل من تحت أ
ونزاع فكري يعي�ش� � ��ه
جدال
الر�ض» هو ح�ص� � ��يلة
ٍ
ٍ
البطل مع �أ�ش� � ��هر النظريات العلم ّية في منت�ص� � ��ف القرن التا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر (من مالتو�س �إلى داروين

و�سيت�شينوف)( ،)1وفكرة دو�ستويف�سكي التي �شغلت ُه �شطراً طوي ً
حياته وتمثّلت في الحاجة �إلى
ال من
ِ
م�سالم كما يرى.
اليمان الم�سيحي و�إنكار الذات ،وهما من ال�ضمانات الوحيدة لمجتمع �إن�ساني
إ
ٍ
«ر�س� � ��ائ ُل من تحت أ
الحاالت
�كية بامتياز (بكل ما فيها من
ِ
الر�ض» هي حكاي ٌة دو�ستويف�س� � � ّ
المحرج� � ��ةِ والمذلَّةِ والمهينةِ وال�س� � ��خيفة) ،ت�س� � ��ردها  -بطريقة دو�ستويف�س� � ��كي� -شخ�ص� � ��ية
دو�ستويف�سكية .هذا ما يجعلها ممتعة.
ّ

ال�شارة �أي�ضاً �إلى �أن كثيراً مما يدور في الرواية يرتبط بالجداالت التي كانت تدور
وتجدر إ

في ال�ص� � ��حف والمجالت في الخم�سينيات وال�س� � ��تينيات من القرن التا�سع ع�شر ،ومن ال�صعب
حد ما ،ولت�س� � ��هيل أ
المر
جداً على القارئ فهم ما بين ال�س� � ��طور �إن لم يكن عارفاً بك ِّل ذلك �إلى ٍّ
عليه ز َّودنا المت َن أ
بكثير من الحوا�شي التي نظ َّنها مفيدة في هذا ال�سياق.
ال�صلي
ٍ

ده�ش �أ�س� � ��لوب «ر�س� � ��ائل من تحت أ
الر�ض» المعا�ص� � ��ري َن؛ بنغمةِ �أو طريقةِ الراوي الم�ؤلمة
�أ َ
مري�ض حقاً ،وهو يتحدث
مر�ض ما �أو ب�أنه
و�شك
�بية ،التي ت�ش� � ��ي ب�أنّه على ِ
ٌ
الوقوع في ٍ
والع�ص� � � ّ
ِ
الرو�سية
ب�ش� � ��كل محير و�ش� � ��فهي عن نف�س� � ��ه والعالم .وقد �أطلق واحد من �أهم علماءِ فقه اللغة
ّ

في القرن الع�ش� � ��رين ،ميخائيل باختين ،على تلك الطريقة التي ا�س� � ��تخدمها دو�ستويف�سكي ما
ومنفذ» .وهو ما يت�ض� � � ُ�ح
رب
يمكن �أن نترجمه �إلى
ٍ
ذات ٍ
ذات َم ْه ٍ
ثغرة �أو ُ
العربية بقولنا« :كلمة ُ
ّ
بالفعل من العبارات أ
ل�ست �شخ�صاً
الولى للرواية� « :أنا �إن�س� � ��ا ٌن مري�ض � ...أنا �إن�س� � ��ا ٌن �ش� � ��ريرُ .
جذَّ اباً� .أعتقد �أن كبدي مري�ض� � ��ة .ومع ذلك� ،أنا ال �أفهم �ش� � ��يئاً في مر�ضي ،وربما ال �أعرف ما
ي�ؤلمني� .أنا ال �أتعالج ولم �أتعالج الب ّتة ،مع �أنني �أحترم الطب و أ
الطباء� .أ�ض� � ��ف �إلى ذلك �أنني
�أوم ُن �أي�ضاً بالخرافات �إلى �أق�صى الحدود؛ لنقل بذلك المقدار الذي يجعلني �أحترم الطب».

ال�شخ�صية الرئي�سة ،التي تُقل ُّب الفكرةَ نف�سها في عقلِها ،تدح�ض نف�سها فج�أة ،ومن
هنا نج ُد
ّ
عدم قدرتِها على التنب�ؤ بت�ص� � � ّ�رفاتها و�أفكارها ،وعدم معرفتها بــ«�أناها» الخا�ص� � ��ة
ثم تُظهر
َّ
َ
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�ف ق� � ��ارئ العمل � أ َّن ب�إمكان
بها حتى فيما بينها وبين نف�س� � ��ها ... .في الوقت نف�س� � ��ه ،يكت�ش� � � ُ
�ان ،كذب ًة  -لالبتعاد
البط� � ��ل دائم � � �اً �أن يجد ثغر ًة  -خدع � � � ًة
بالغيةً ،تحريفاً ،عذراً ،زل َة ل�س� � � ٍ
ّ
عن طرح أ
ال�سئلة على نف�س� � ��ه .كان دو�ستويف�سكي مدركاً جيداً للت�أثير الذي يحاو ُل تحقيقه،
وفي ر�س� � ��الة �إلى �أخيه في (� 20آذار 1864م) ،و�ص� � ��ف الرواية على النحو آ
التي« :وف َق لهجتها
جداً ،والنبرة قا�س� � ��ية ووح�شية :ربما لن يعجبك أ
العن�صر
يلين
هي غريبة ّ
المر؛ لذلك يجب �أن َّ
ُ

ال�شعري كل ذلك وي�سمو به» ،وفي ر�سالة �أخرى �أطلق على هذا النمط م�صطلح «ثرثرة»�« :أنت
ُّ
مقام �إلى �آخر� .إنه بال�ض� � ��بط ال�ش� � ��يء نف�س � � � ُه هنا .في
تعلم ما هو االنتقا ُل في المو�س� � ��يقا من ٍ
مر ثرثرةً ،ولكن فج�أة في الف�ص� � ��لين أ
الول ،يبدو أ
الف�ص� � ��ل أ
مر هذه الثرثرة
الخيرين يُ َح ُّل � أ ُ
ال ُ
بكارثة غير متوقعة» .التباين الحاد ،ونقطة التباين ،التي ي�ش� � ��ير �إليها دو�ستويف�سكي هنا ،هي
يقف عليهِ بدقة �شديدة ح ّتى
�س� � ��مة �أخرى من �س� � ��مات
هيكليةِ
العمل وطريقة �س� � ��رده .وهو ما ُ
ِ
ّ
قراء دو�ستويف�س� � ��كي «العاديون» حينما ي�ش� � ��كو َن من عدم وجود حبكة للجزء أ
الول من الرواية،

يقاع ال�صوت ال�سردي ووتيرته
والحيوية المثيرة للجزء الثاني منها� .سي�صبح هذا التباي ُن في �إ ِ
ظهر �أولها ،روايته
المميزة لدو�ستويف�سكي في رواياتِه الالحقة جميعها ،وقد
وحجمه ال�س� � ��م َة
ّ
َ
ال�شهيرة «الجريمة والعقاب» ،بعد عامين من «ر�سائل من تحت أ
الر�ض».

�ش� � ��غلت هذه الرواية كثيراً من النقاد و أ
الدباء في ع�ص� � ��ر دو�ستويف�سكي وما تاله وجاء غير
قليل مما كتبوه قا�سياً و�صادماً ،وتار ًة مثيراً
ن�صفاً.
للف�ضول ،و�أحياناً ُم ِ
ِ
ٍ

خ�ص فالديمير نابوكوف في «محا�ض� � ��راته عن أ
الدب الرو�س� � ��ي رواي َة «ر�س� � ��ائل من تحت
َّ

أ
الر�ض»» ب�ص� � ��فحات عدة ،ومما جاء فيها قولُه« :عالم دو�ستويف�سكي ،على الرغم من عالمات

يتغير �شيء» ،وقوله« :ن�شوة ال�سقوط هي
الع�ص� � ��ر ،هو عالم رمادي للمر�ضى العقليين ،حيث ال
ُ
�إحدى المو�ض� � ��وعات المف�ضلة لدى دو�ستويف�سكي»« ،يختار �أبطا ُل دو�ستويف�سكي �شيئاً مجنوناً،
غبياً �أو خبيثاً  -دماراً وموتاً ،على �أن يكون من اختيارهم هم �أنف�سهم».
�أبلهاً نوعاً ما� ،أو ّ

ويقول ديمتري جالكوف�س� � ��كي في كتابه «م�أز ٌق ال نهائي»�« :إ ّن «ر�س� � ��ائل من تحت أ
الر�ض»
هي والدة وعي الفرد الرو�سي».
()2
ملياً عند
َّف بوري�س بور�س� � ��وف في كتابه المهم «�شخ�ص� � ��ية دو�ستويف�سكي»
في حين يتوق ُ
ّ
قدم
هذ ِه الرواية ،ومما يقوله فيها« :مما ال�شك فيه� ،أن دو�ستويف�سكي كان يعي الخطر الذي يُ ُ
عليه ،ب�إخراجه �إلى الدنيا رجل أ
العماق .فمن الممكن �أن يرى بع�ض� � ��هم في ذلك تراجعاً عن
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الن�سانية .حقيقة ،فقد كتب النقد على هذا النحو عن «مذكرات من القبو»(،)3
مبادئ النزعة إ
والعجاب،
في حين كا َل له باحثون �آخرون ،ومن بينهم ل� .ش�ستوف ،بعد فترة الحقة ،المديح إ
روائية
فنية
ألنه ارتقى ،بتخ ِلّيه  -ح�س� � ��ب زعمهم -عن المبادئ إ
ّ
الن�س� � ��انية ال�سابقة� ،إلى قمم ّ
جديدة ،لم يعرفها أ
الدب العالمي .وبح�س� � ��ب قول الناقد �ش�س� � ��توف ،كانت «مذكرات من القبو»
علنياً ،و�إن لم يكن مك�شوفاً ،عن ما�ضيه».
تعني لدو�ستويف�سكي« ،تخلّياً ّ

ويروي بوري�س بور�سوف �أن الناقد أ
الدبي الرو�سي �آ .ب� .سكافتيموف ،يعم ُل منذ الع�شرينيات
من القرن الع�شرين ،على �إعادة النظر في الموقف الجلف و�أحادي البعد الذي اتخذه نقا ٌد كثر
البحاث أ
الر�ض» .وبدا ذلك وا�ضحاً في كتاب « :أ
من رواية « ر�سائل من تحت أ
الخالقية للك ّتاب

الرو�س» ،ومما قاله« :لقد ق�ص� � ��د دو�ستويف�س� � ��كي القول ،من خالل �أفكار ومعاناة �إن�سان القبو،
الن�سان ،المتمتع ب�إح�سا�س حاد بفرديته الخا�صة ،وبوعي
كيف يجب �أن تكون ر�ؤية العالم لدى إ
الن�س� � ��ان عن الخ�ض� � ��وع للرغب� � ��ات والميول أ
خالقية
ال
ذاتي متطور مرهف� ،إذا ما تخلى هذا إ
ّ

الطبيعية .من الناحية أ
اليديولوجية ،تقول «مذكرات من القبو» ،نف�س ما طوره دو�ستويف�س� � ��كي
ّ
أ
أ
أ
فيما بعد في كل رواية من رواياته :ال يمكن للحياة �ن تُ�س� � � َّ�و َغ بالب�صيرة والنانية؛ يكمن ��سا�س
يحب ويُ َحب .ومن ال يريد،
الن�س� � ��ان الطبيعية ألن ِ
الحياة وتبرير الحياة في الحب ،في رغبة إ

وال ت�سمح له عزة نف�سه� ،أن ي�ست�سلم لقانون الحب ،فال حياة له»(.)4

�شخ�صياً ،لم ي�شك ،ولن
مو�ض� � ��حاً �أنَّه
�كالية ِّ
ويتابع بور�س� � ��وف حديثه عن هذه الرواية إ
ّ
ال�ش� � � ّ
ُ
يجابية قد انت�ص� � ��رت في نف�س دو�ستويف�س� � ��كي ،في نهاية أ
المر ،على
ال
يفعل ،في �أن المبادئ إ
ّ

اليمان قد هزم ال�شكوك فيه ،على الرغم من عدم ق�ضائه الكامل على
الرغم من كل �شيء و�أن إ
حدتها ورهافتها ...ومع ذلك ،بقي دو�ستويف�سكي ،المثخن بالجراح ،منت�صراً في نهاية أ
المر.
يتحد ُث بور�سوف عما ي�سميه «المبد� أ الجذري لواقعية دو�ستويف�سكي»  -نراه يقول:
وحين
َّ
«�إن جميع �أبطاله ،وربما با�ستثناء البع�ض منهم ،يكررون الم�ؤلف ،كما يبدو ،في بع�ض الجوانب،

لكنه� � ��م ،في الواقع ،ينطلقون �أبعد بكثير من موق� � ��ع الم�ؤلف� ،إلى النهاية التي ال تُدرك ،لكنهم
القراء ق�ساوة� ،أن
ي�ص� � ��درون على �أنف�سهم حكماً قا�س� � ��ياً ،بحيث ال يمكن ال للم�ؤلف ،وال أل�شد ّ

يتخذ منهم موقفاً �أق�سى �أو �أ�شد .و�إذا ما افتر�ضنا �أن دو�ستويف�سكي ،بدءاً من خط معين ،يدين
�إن�س� � ��ان القبو ،فقد كان علينا الموافقة على �أنه يجب �أن ي�أتي ليحل محل �إن�س� � ��ان القبو ،الذي
�أدان الم�ؤلف عيوبه ونقائ�صه ،بط ٌل متحرر من العيوب .لكن هذا لم يحدث ،كما نعرف.
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�إن را�س� � ��كولنيكوف ،بو�صفه �شخ�ص� � ��ية �أخالقية ،لي�س ب�أف�ضل من �إن�س� � ��ان القبو (القاع)� ،أما
�س� � ��تافروغين فهو �أدنى مرتبة بكثير من را�س� � ��كولنيكوف ،من هذه الناحي� � ��ة .وعلى الرغم من �أن
فير�سيلوف �أ�شد احتراماً منهما معاً ،لكنه ،من الناحية أ
الخالقية ،لي�س �أكثر ثباتاً و�أمانة� .أما �إيفان

كارامازوف ،وعلى الرغم من �أنه يبدو طرازاً جديداً من را�سكولنيكوف ،ولكن تقف �أمامه الم�شكلة
ذاتها التي كانت مطروحة �أمام را�سكولنيكوف« :نابليون» �أو «المخلوق المرتجف الرعديد»(.)5

المر كذلك ،فما أ
ويتابع بور�سوف حديثه فيقول« :و�إذا كان أ
لدي للحديث
ال�س�س المتوافرة ّ
ُ
البداعي لدى دو�ستويف�س� � ��كي؟ �أما أ
ال�س�س فهي �أن �أبطاله يعالجون
عن اتجاه ال�س� � ��يرة الذاتية إ

الم�س� � ��ائل نف�سها ،التي كان يعالجها هو نف�سه طوال حياته كلها� .إن الفرق بين الكاتب و�أبطاله
هو �أن الكاتب ،في ت�ص� � ��ويره للوجود ،يبقى ب�صورة �أ�سا�سية في المجال الوجودي ،في حين �أن

�أبطاله ،في ت�أمالتهم حول الوجود ،يعانون �ض� � ��غط وجودهم الكبير ،فــ(را�س� � ��كولنيكوف) الذي

انحدر �إلى م�س� � ��توى الوجود ،بهدف اال�ستخدام العملي لوعيه المزدوج ،يقتل العجوز المرابية،
ويدفع �إيفان كارامازوف �س� � ��مردياكوف ،لل�س� � ��بب نف�س� � ��ه� ،إلى قتل �أبيه .ومن ال�سخافة بمكان،

م�سوغات لهما،
تحميل دو�ستويف�س� � ��كي الم�س � � ��ؤولية المعنوية عن �أعمالهما ال�سيئة .فلي�س لديه ّ
عالوة على �أنهما يحكمان على نف�سيهما ،بنف�سيهما ،ب�صفتهما مجرمين ال ت�سامح معهما ،حتى

قبل ارتكابهما الجريمة .وحينما نتمعن في �ص� � ��ورة را�س� � ��كولنيكوف �أو �إيفان كارامازوف� ،إنما
نت�أمل في ماهية التاريخ العالمي ،والطبيعة الب�ش� � ��رية عامة ،على حد �س� � ��واء ،وهذا ما يم�سنا
جميعاً ،حيثما ع�شنا وفي �أي ع�صر.
وهنا بالذات ،يكمن بر�أيي ،جوهر واقعية دو�ستويف�سكي.

�إن «�أ�س� � ��طورة المفت�ش الكبير» قد رواها �إيفان كارامازوف ،وك�أنه يفعل ذلك بتكليف مبا�شر
من دو�ستويف�سكي وبا�سمه ،وعلى �أي حال ،بكلماته �أي�ضاً .ولكن ،هنا ال وجود ألي تطابق �أو تماه
بين الكاتب والبطل ،ولو كان جزئياً .والدليل :لو �أن دو�ستويف�سكي وجد نف�سه في الموقف نف�سه

الذي وجد البطل نف�س� � ��ه فيه ،وهذا طبيعي ،لما تردد دو�ستويف�س� � ��كي في االختيار بين الم�سيح
والمفت�ش الكبير ،ولوقف ،دون �أي تردد� ،إلى جانب الم�سيح ،كما ف�ضل �سابقاً الم�سيح حتى على
الن�ساني ،التي ت�صل �إلى
الحقيقة .على هذا النحو ،يك�شف دو�ستويف�سكي عن تراجيدية الوعي إ
ثم ،فوق
ذروتها في ازدواجيتها� .أما دو�ستويف�س� � ��كي نف�س� � ��ه ،كما ر�أينا ،فقد ارتقى فوقها ،ومن ّ
جميع �أبطاله معاً� ،إيماناً منه بالتغلب عليها وتجاوزها ،مهما �سيطر عليه ال�شك في نهايتها.
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�إن ازدواجية دو�ستويف�سكي قد �سببت له ،بح�سب اعترافه ال�شخ�صي ،عذابات �أليمة كبيرة،
وم�سرة كبيرة في الوقت نف�سه� .أما �أبطاله فقد كانوا يعانون كثيراً من ازدواجيتهم ،ألنه لم يكن

با�ستطاعتهم االرتقاء فوقها ،مهما تعمقوا فيها».

عدها كثيرون � أ ّول أ
العمال الوجود ّية ،ور�أى
�رف في
لن �أ�س� � � َ
ِ
الحديث عن هذه الرواية ،التي ّ
الن�سان أ
ال
وروبي ومنجزاتهِ
بع�ض� � ��هم فيها ،فور �صدورها�« ،إنذاراً ُمبكِّراً يبد ُد ن�شوةَ انت�صارات إ
ّ

ال�صناعية و�إنجازات العلم» ،وعن بطلها الذي وج َد في عزلتهِ مالذاً ،على
بعد نجاحات الثورة
ّ
قليل من
الرغم من �ش� � ��وقه
ِ
الدفين �أن يخرج �إلى النا�س ،ال�شخ�ص� � � ّ�ية التي �أثَّرت في عدد غير ٍ
حبي أ
ن�ص �إ�شكالي،
الدب �أن يتم ّتعوا
ٍ
باكت�شاف ٍّ
الكتاب وعلى ر�أ�سهم فرانز كافكا ،و�س�أدعو ُم ّ
يثير الت�سا�ؤالت حتى بع َد نحو قرنين من كتابته.
ما زال ُ

الهوام�ش
( -)1المق�صود هنا هو �إيفان ميخايلوفيت�ش �سيت�شينوف ( )1905-1829وهو عالم فيزياء ومفكّر مادي رو�سي،
الرو�سية.
�سماه بافلوف �أبا الفيزيولوجيا
ّ
ّ
�شخ�صية دو�ستويف�س� � ��كي ،ترجمة :د .نزار عيون ال�سود ،الهيئة العامة ال�سور ّية للكتاب،
( -)2بوري�س بور�س� � ��وف،
ّ
دم�شق � ،2019ص.319-305

( -)3يرى د .نزار عيون ال�سود � أ َّن هذا العنوان هو أ
الن�سب للرواية ،وكان د� .سامي الدروبي الذي ترجم الرواية
ثبت عنواناً �آخر هو« :في قبوي» ،لكننا نرى �أن العنوان الذي طرحناهُ هو أ
القرب �إلى
عن الفرن�س� � � ّ�ية قد � أ َ
ال�صلي للرواية ،في لغتها أ
العنوان أ
الم( .م).
�شخ�صية دو�ستويف�سكي( ،الم�صدر ال�سابق).
( -)4بوري�س بور�سوف،
ّ
( )5الم�صدر ال�سابق نف�سه.
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آ�فاق المعرفة

رحلة ا ألرواح إ�ىل مرقدها يف العامل ا أل�سفل
يف فكر امل�شرق القدمي

د .محمود حمود

�أدرك �سكان الم�شرق القديم حتمية الموت وعدم قدرة الب�شر على الخلود ،واعتقدوا بوجود
حي ��اة م ��ا بعد الموت ،تذه ��ب فيها �أرواح الموتى إ�ل ��ى �أر�ض ال عودة منها وه ��ي العالم ال�سفلي
الر�ض تحت محيط المياه الجوفي ��ة العذبة أ
الموج ��ود في �أعم ��ق طبقة في أ
«الب�سو» .apsu
فناء مطلق ًا ،بل
ويت ��م ذل ��ك بعد �أن تنف�صل الروح عن الج�سد لحظة الموت الذي لم يروا فيه ً
تح ��و ًال ف ��ي الوجود من �شكل إ�لى �آخ ��ر .والتوا�صل بين الروح والج�س ��د يظهر من خالل ت�أمين
حي ��اة مريح ��ة وم�ستق ّرة للروح في عالمها الجديد ،ويت ��م ذلك بالعناية بالقبر الذي دفن فيه
الج�سد الذي خرجت منه ،وت�أدية ال�شعائر الالزمة لها.
وفي الفكرين الكنعاني والرافدي القديمين يت�ألف الكون من ثالثة �أق�س� � ��ام :ال�س� � ��ماء وهي
بالله �إنليل (�سيد
مقر ا آللهة ،وا ألر�ض التي ي�سكن عليها الب�شر ،ثم ما يف�صل بينهما
وج�سدوه إ
َّ
الهواء) .وتق�س� � ��م ا ألر�ض بدورها �إلى ثالث طبقات :العليا التي ي�س� � ��كن عليها الب�شر ،وا ألر�ض
الله �إنكي ،وا ألر�ض ال�سفلى وهي العالم ا أل�سفل.
عدت مقام إ
الو�سطى التي ّ

ال يوجد كثير من المعلومات عن �أو�صاف وطبوغرافية هذا العالم ال�شبيه بممالك ا ألحياء
عل� � ��ى ا ألر�ض .وي�أتي في ملحمة جلجام�ش (اللوح العا�ش� � ��ر) �أن هذا المكان يت�ألف من �س� � ��بعة
�أ�س� � ��وار ،في كل منها بوابة ،تو�صل البوابة ا ألخيرة �إلى ق�ص� � ��ر العدالة .وقد كان هناك ق�صور
�أخرى لل�شخ�ص� � ��يات المهمة من الموتى كالملوك وكبار الكهنة .ويحيط بال�س� � ��ور الخارجي نهر
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«خبُر» ف� � ��ي أ
الكّادية ،وهو نهر الموت ال� � ��ذي ينتهي عنده العالم العل� � ��وي ليبد� أ العالم
يدع� � ��ى ُ
ال�سفلي ،وعنده ت�ؤدي كل نف�س ح�ساباً قبل دخول عالم أ
الموات.
وهذا المكان ال بد �أن تذهب �إليه كل �أرواح الب�شر بعد الموت وهو مختلف عن مفهوم الجنة
في الفكرين الم�ص� � ��ري واليوناني القديمين .فظروف العي�ش فيه كئيبة جداً ت�أتي على و�ص� � ��فه
الملحمة (اللوحان  )11-4وهو مظلم يل ُّفه الغبار وال يدخله ال�ضوء .با�ستثناء الليل حينما يمر
�إله ال�ش� � ��م�س «�شب�ش» الذي يجلب معه بع�ض البهجة بنوره .فيما ي�أكل قاطنوه الطين وي�شبهون
الطيور في هيئتهم فلهم �أجنحة ويك�سوهم الري�ش.

يُع ُّد العالم ال�س� � ��فلي مقراً إلقامة �آلهة الموت والمر�ض وال�شياطين ،وهناك ت�سل�سل هرمي
اللهة «�إيري�ش كيغال» وهي كبيرة آ
اللهة والملكة العظيمة للعالم أ
ال�سفل و�أخت
لها� ،إذ تحكمه إ

اللهين �شم�ش وع�شتار ،تقيم في ق�صرها «غانزير»  Ganzirومعها زوجها «نيرغال» الذي كان
إ
الوبئة والموت .وي�س� � ��اعدهما عدد من آ
للمرا�ض و أ
في أ
ال�ص� � ��ل �إلهاً أ
اللهة ال�صغيرة والثانوية

وال�ش� � ��ياطين و أ
التباع في �إدارة وتنظي� � ��م �أحوال هذه المملكة ،ولكل منه� � ��م وظيفته .ومن �أهم
آ
اللهة «جي�ش� � ��تين �أنا» وهي الكاتبة التي ت�س� � ��جل ما يجري بما في ذلك �أ�سماء القادمين الجدد
اللهة «�إيري�ش
والله «نينغي�شزيدا» (�سيد ال�شجرة الطيبة) وهو ابن إ
وتقدم تقريرها ل�س� � ��يدتها .إ
«ليري�ش
والله «نينازو» (ال�سيد الطيب) وكان زوجاً إ
كيغال» من زوجها «نينازو» وهو ر�سول لها .إ
ال�سفل .ومن آ
كيغال» وقد مثَّل �إله ال�شفاء والطب في العالم أ
اللهة الثانوية �أي�ضاً «نمتار» (مقرر

المرا�ض و أ
الم�ص� � ��ير) وكان بيده زمام �س� � ��تين نوعاً من أ
الوبئة وب�إمكانه �أن ي�سلِّطها حتى على
آ
اللهة .وقد و�صف �أنه يحمل �سيفاً م�سلطاً على الب�شر.

تبل» (ويعني ا�س� � ��مه احمل ب�س� � ��رعة) فهو مالح العالم أ
ال�سفل الذي كان
�أما إ
الله ُ
«ح ُمط – َ
«خبُر» ،وو�صف �أن له ر�أ�سا ي�شبه ر�أ�س طائر ويدين وقدمين
يقوم بنقل الموتى عبر نهر الموت ُ
ب�شريتين.

الولى ،وهي أ
الحمال العظيم الذي يحر�س البوابة أ
الهم ،وير�أ�س
وهناك «نيدو/نيتي» :وهو
ّ
حرا�س البوابات أ
اللهة «�إيري�ش كيغال» ب�أ�سماء القادمين الجدد وي�أخذ موافقتها
الخرى،ويبلغ إ

على �إدخالهم ويرافقهم �إلى ق�صرها عبر البوابات ال�سبع .وو�صف ب�أن له ر�أ�س �أ�سد ويدي ب�شر
ورجلي طائر.
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وفي العالم أ
ال�س� � ��فل عدد كبير من
ال�ش� � ��ياطين الذين ينحدرون في �أ�صلهم
من هذا العالم (يوجد �شياطين من �أ�صل
�سماوي و�أ�صل ب�شري) ولهم القدرة على
�إلح� � ��اق أ
الذى ب � � ��أرواح الموتى وكذلك
بالمخلوقات الموج� � ��ودة على أ
الر�ض.
وهم الذين يقوم� � ��ون بنقل أ
الموات �إلى
العالم أ
الله
ال�سفل �سواء كانوا �آلهة مثل إ
«دموزي» �أم ب�ش� � ��راً مثل «�أنكيدو» الذي
�ص � � � ِّور ه�ؤالء ال�شياطين في أ
العمال الفنية بهيئات مرعبة،
�س� � ��رقه �شيطان من جلجام�ش .وقد ُ
ب�ش� � ��عة المنظر ،تحب �سفك الدماء وتهاجم آ
اللهة والب�شر والحيوانات ،وكل منها مخت�ص بعل ٍّة
ت�صيب ع�ضواً من ج�سد ال�ضحية مثل البلعوم وال�صدر والجلد والخا�صرة وت�سبب �صداع الر�أ�س
والكوابي�س والر�ؤى المزعجة.

�أما التخل�ص من مالحقة ه�ؤالء ال�شياطين فال مالذ للنا�س �إال المعبد وكهنته الذين ي�ؤدون
�شعائر طرد ال�شياطين و أ
الرواح ال�شريرة بو�ساطة كتابة التعاويذ.
�أم� � ��ا المداخ� � ��ل التي ت�ؤدي من أ
الر�ض �إلى العالم ال�س� � ��فلي فهي القبر ،ومن هنا جاء حر�ص
�سكان الم�شرق القديم على دفن موتاهم �أو منع نب�ش قبورهم والعبث بها� ،أو انقطاع القرابين.
والمدخ� � ��ل الثاني هو « آ
البي»  Abiوهو حفرة عميقة في أ
الر�ض تجهز إلجراء طقو�س �إر�س� � ��ال
�أرواح أ
الموات ،وغالباً ما كانت تُبنى بجانب الق�ص� � ��ور كما في تل موزان (منطقة القام�ش� � ��لي).
لللهة فيقع غرب أ
و�أما المدخل الثالث المخ�ص�ص آ
الر�ض حيث تغرب ال�شم�س .وتروي ملحمة
الله «�إنكي» موت جلجام�ش ونزوله �إلى العالم ال�س� � ��فلي مثل بقية
جلجام�� � ��ش �أن� � ��ه وبعد اقتراح إ
الب�شر ،فقد �أعطي امتيازاً ومركزاً خا�صاً بين أ
وجه جلجام�ش �أتباعه �إلى تحويل
الرواح .وحينها َّ
مجرى نهر الفرات وت�ش� � ��ييد �ض� � ��ريحه بالحجر في قاع النهر .ثم دخ� � ��ل �أفراد عائلة جلجام�ش
وزوجاته �إلى ال�ض� � ��ريح ،و ُو ِ�ض � � � َعت معهم القرابين والتقدمات والمواد التي يحتاجون �إليها في
عالمهم الجديد ،وكذلك التي �س� � ��يقدمها جلجام�ش �إلى �آلهة العالم ال�س� � ��فلي .بعدها يدخل هو
القبر وي�ض� � ��طجع فيه ويُغل َق مدخله بحجر �ض� � ��خم ،ومن ثم تُعاد مياه نهر الفرات �إلى مجراها
الطبيعي لتغمر ال�ضريح وتخفي مو�ضعه �إلى أ
البد ويدخل �أهل �أوروك في حداد على ملكهم.
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وقد �أحاطت مجتمعات الم�ش� � ��رق القديم أ
الن�سان تبد� أ
الموات باحترام �شديد ،فبعد موت إ

مدة �س� � ��بعة �أيام ،وتترافق مع بع�ض التقدمات .و�إذا كان ذوو
المراثي والبكاء والنواح وت�س� � ��تمر ّ
ونواحات محترفي� � ��ن ،ويذكر ه�ؤالء في
نواحين ّ
المي� � ��ت من �أغني� � ��اء القوم؛ ف�إنهم ي�س� � ��ت�أجرون ّ
ملحمت� � ��ي �أوغاريت :قيرت و�أقه� � ��ات .وال يبتعد هذا الفهم للبكاء ل� � ��دى أ
الوغاريتيين عن فهم
�س� � ��كان بالد الرافدين له� ،إذ كان االعتقاد ال�س� � ��ائد لديهم �أن دموع أ
الحياء ومراثيهم ،يمكن �أن
توفّر للموتى بع�ض الراحة.

بعد دفن ج�س� � ��د الميت في القبر تو�ض� � ��ع معه بع�ض المرفقات الجنائزية التي ال تقت�ص� � ��ر
�ضر ليرافق روح الميت �إلى العالم
على ممتلكاته ال�شخ�ص� � ��ية ،بل ت�شمل �أي�ض � � �اً �أثاثاً جديداً ُح ِّ
أ
قدم �إلى �آلهة ذلك العالم لنيل ر�ضاهم وك�سب ح�سن معاملتهم للروح في �إقامتها
ال�سفل ،حيث يُ َّ

البدية .وقد اختلفت قيمة هذه أ
أ
الثاث وكميتها باختالف المرتبة االجتماعية التي كان ينتمي
�إليها الميت.

«خبُر» الذي يف�ص� � ��ل بين العالمين .ولم
تنقل ال�ش� � ��ياطين روح المي� � ��ت �إلى نهر الموت ُ
يكن بمقدور أ
الرواح التي لم تدفن �أج�سادها� ،أو لم ت�ؤ َّد لها ال�شعائر المخ�ص�صة �إلى �آلهة
العالم أ
ال�س� � ��فل ،عبور النهر .ولهذا كان دفن الميت في القبر �ش� � ��رطاً لدخول روحه العالم
أ
ال�سفل.

تبل» �إلى البوابة أ
تنتق� � ��ل �أرواح أ
الولى التي
الموات عبر قارب يق� � ��وده الملاّ ح ُ
«ح ُمط – َ
الله «نيدو» الذي ي�ستلمها ويقودها �إلى ق�ص� � ��ر العدالة ،حيث يحكم عليها وفق
يحر�س� � ��ها إ
الر�ض فيكونون م� � ��ن أ
�أعم� � ��ال �أ�ص� � ��حابها في أ
الخيرة ،فتعي�ش حي� � ��اة عادية� ،أو من
الرواح
ّ
أ
الرواح ال�ش� � ��ريرة فتعي�ش حياة �ص� � ��عبة وتعاني الظم� أ وت�أكل الف�ضالت .وكان مما يفيد روح

الميت تركه لخلف ون�س� � ��ل �صالح ،وال�س� � ��يما �إذا كانوا من الذكور ،وهذا وا�ضح في ملحمتَي
قيرت و�أقهات أ
الوغاريتين .وفي ملحمة جلجام�ش عبارات ت�ش� � ��ير �إلى �أن الب�شر الما�ضين
الحياء بطريقتين :أ
والموجودين ي�س� � ��تمرون في العي�ش بعد موتهم في ذاكرة أ
الولى بو�ض� � ��ع
والنجاب
التماثيل النذرية في المعابد ل�ض� � ��مان الذكر الم�ستمر ،والثانية بتكوين العائالت إ
ل�ضمان ا�ستمرار الن�سل.

تهي� � ��م �أرواح الموتى في هذا العالم وتكون مالمحها �ش� � ��بيهة بالطي� � ��ور ،لها �أجنحة وري�ش.
القارب أ
وتبقى تعي�ش في �أمان و�س� � ��كينة واطمئنان طالما واظب أ
الحياء على القيام بواجبهم
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تجاهها ،و�أداء الطقو�س المطلوبة م� � ��ن �أجلها ت�أدي ًة دوري ًة ومنتظمة ،ومنها تزويدها بتقدمات
الطعام وال�ش� � ��راب .وقد كانت الغاية من �إقامة ه� � ��ذه الطقو�س الجنائزية الدورية التي يتخللها
تقديم القرابين هي �إر�ضاء آ
ال�سفل و أ
اللهة في كال العالمين أ
العلى .وهي لي�ست خدمة ألرواح
الحياء فح�س� � ��ب ،بل أ
أ
الموات �أي�ض � � �اً الذين يحتاجون �إلى التز ّود بالطعام والماء في عالمهم،
كم� � ��ا كانت حاجته� � ��ا �إليهما في الحياة .وقد عثر في بع�ض مواقع العراق على قبور لها �أنابيب
فخارية كان يُ�س� � ��كب فيها الماء إلرواء �أرواح الموتى .وتعرف هذه الطقو�س في بالد الرافدين
ال�ض� � ��احي التي تقدم من �أجل أ
با�س� � ��م «كي�س� � ��بو» التي تعني الوالئم و أ
الم� � ��وات .كما توجد في
�إيمار(م�س� � ��كنة الحالية على �ض� � ��فة الفرات في محافظة حلب) �إ�شارات �إلى �أعياد في المدينة
كرم خاللها أ
الموات في �ش� � ��هر �آب (�آبو)  ،Abuوهو ال�ش� � ��هر الخام�س في ال�سنة البابلية التي
يُ َّ
تبد� أ في ني�س� � ��ان .وفي ملحمة جلجام�ش هناك ن�ص ترد فيه �أ�س� � ��ماء من ُدفِ َن معه من عائلته
و�أتباعه ثم يرد ذكر التقدمات التي قدمها نيابة عن الذين دفنوا معه �إلى �آلهة العالم ال�س� � ��فلي

و�إل� � ��ى بع�ض الموتى المهمين فيه ،مثل كبار الكهان والكاهنات والملوك المتوفين ،لكن �ش� � ��قاء
ال� � ��روح وتعبها يبد� أ �إذا ما تخلَّف أ
القارب عن �إحياء ال�ش� � ��عائر الدوري� � ��ة وتزويدها بالتقدمات
الطعمة وال�ش� � ��راب ،عندئذ تتحرك ال�ش� � ��ياطين لت�ؤذي أ
و أ
الزعاج والقلق
الحياء وت�س� � ��بب لهم إ
الدائم وتُ ِنز َل بهم أ
الرقى)
المرا�ض المتنوعة .وال خال�ص من ذلك �إال بالتعاويذ وتعزيم (قراءة ُّ
الكهنة .وهناك �إ�ش� � ��ارات كثيرة في ن�صو�ص التعاويذ الم�سمارية �إلى الحاالت التي كان ت�سببها
الرواح ال�ش� � ��ريرة حينما تتلب�س أ
أ
الحياء ،لذلك كانت العناية با ألموات ،و�إقامة ال�ش� � ��عائر لهم،
والمواظبة على تقديمها ،من �أهم مرتكزات العقيدة الدينية ل�سكان الم�شرق القديم .و ألهمية
هذا المو�ض� � ��وع فقد حر�ص آ
الباء ،في و�ص� � ��اياهم ،على تذكير ورثتهم ب�ضرورة �إقامة ال�شعائر
من �أجلهم.
المتوجبة من �أجل
وتظهر ن�صو�ص �أوغاريت �أن ملكها حمورابي واظب على �إقامة ال�شعائر
ّ
روح �سلفه نيقمادو الثالث ،الذي مات �أواخر العقد أ
الخير من القرن الثالث ع�شر قبل الميالد.
وقد حفظ المملكة و�س� � ��كانها بما في ذلك العائلة المالكة ،من كل �س� � ��وء و�أذى من خالل قيامه
ب�أداء هذه ال�شعائر والواجبات.

قدمت �أدبيات الم�ش� � ��رق القديم و�أ�س� � ��اطيره كثيراً من المعلومات عن مفهوم الموت الذي
َّ
بالن�س� � ��ان ولم ي�س� � ��تطع تحقيق الخلود الذي اقت�ص� � ��ر على آ
الن�سان
� ُأ ِ
اللهة� ،أما ما يخلد إ
لح َق إ
ويريحه في عالم ما بعد الموت ،فهو �أعماله و�إنجازاته والبطوالت التي يحققها ،و�أفعال الخير
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وقد َم �صانعو
التي يقوم بها ،وتركه ذرية بعده ت�ؤدي ما عليها فعله من التزامات تجاه الراحلينّ .
هذه أ
م�س� � ��ت حياتهم ،ف�صاغوا
الدبيات فكراً غنياً ومتقدماً ،عن ق�ض� � ��ايا جوهرية وم�ص� � ��يرية ّ
ت�صوراتهم عن الكون الذي عا�شوا فيه ب�إبداع مميز ،وجدوا فيه حلوالً لكل أ
ال�سئلة التي كانت
الن�س� � ��ان والم�ستقر الذي تنتهي �إليه روحه وطريقة
ت�ش� � ��غل بالهم ومنها ق�ضية الموت وم�صير إ
العناية بها ،لنيل ر�ضا آ
اللهة و�إبعاد ال�شياطين عن �إلحاق أ
الذى بالنا�س.
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آ�فاق المعرفة

حلم الكيمياء حتققه الفمتو ثانية
د .ح�سن بالل

العدادي ��ة �أو الثانوية؟ ومن ث � َّ�م عنا�صر
م ��ن من ��ا ال يتذكر م ��ادة الكيمياء ف ��ي المرحل ��ة إ
الج ��دول ال ��دوري البالغ ��ة حت ��ى آ
الن ( )117عن�ص ��راً ،والمك� � ّون كل منه ��ا م ��ن ع ��دد هائل من
الذرات؟ إ�ذ رمزت هذه العنا�صر لت�سهيل درا�ستها ،وكتابة التفاعالت الكيميائية المتنوعة على
هيئ ��ة مع ��ادالت مخت�صرة ،ولحدوث ه ��ذه التفاعالت ال بد من �أن تت�ص ��ادم الذرات والجزيئات
جديدة
المتفاعل ��ة ت�صادم� � ًا مثمراً؛ �أي �أن تنك�س ��ر روابطها وتتك ّون روابط �أخ ��رى إلنتاج مواد
ٍ
بخوا�ص جديدة.
ولكن ال�س � � ��ؤال الذي بقي دون �إجابة هو (كيف يمكننا م�ش� � ��اهدة التفاعل الكيميائي؟)؛
�إذ ال ت�س� � ��تطيع العين الب�شرية ر�ؤية تفا�صيل ما يحدث للمواد المتفاعلة ،وال حتى المجهر
ال�ضوئي ألن �أطوال �أمواجه �أكبر بكثير من �أن�صاف �أقطار الذرات المتفاعلة� ،إ�ضافة
بع�ض،
�إلى ال�س������رعة الفائقة التي يتم بها التفاعل نظراً لقرب الذرات بع�ض������ها من ٍ
�إذ ال يدوم التفاعل الكيميائي �س������وى ب�ضع ع�ش������رات من مليون مليار من الثانية .هذا
الزمن المتناهي في ال�صغر جعل بع�ض العلماء يعتقدون �أن الطريق �إلى تقنية تقي�سه
طويلة و�صعبة.

الجابة عن ذلك ال�س � � ��ؤال لم تت�أخر كثيراً! �إذ ج� � ��اء الحل حينما ابتكر د� .أحمد زويل
لكن إ
( )2016-1946وفريقه بجامعة كاليفورنيا ا ألمريكية �آلة ت�صوير رقمية متطورة ،و�سريعة جداً
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ت�س� � ��تخدم �شعاع ليزر بدالً من ال�ضوء العادي� ،إذ يمرر �شعاع الليزر على م�ضخم يقويه لي�صبح
فائق ال�سرعة ،ثم يوجهه نحو عد�سات تق�سمه �إلى ق�سمين:
أ
الول ذو طاقة عالية يمكنه �إ�ص� � ��دار وم�ض� � ��ات ق�صيرة جداً تدوم �أجزاء �صغيرة من مليون
مليار من الثانية ،وهذا ما يعرف بالفمتو ثانية ،وهو �أقل من الزمن الالزم لحدوث �أ�سرع تفاعل
كيميائي بع�ش� � ��رات المرات ،ثم يوجه هذا ال�شعاع الليزري نحو الذرات �أو الجزيئات الموجودة

ف� � ��ي حجرة التفاعل المفرغة م� � ��ن الهواء ،فيمنحها طاقة تحفزها على الحركة كي تجتمع في
بع�ض معلنة بدء التفاعل فيما بينها.
�صفوف منتظمة نظراً لترابطها بع�ضها مع ٍ

�أما ال�ش� � ��عاع الثاني الم�س� � ��مى بالمراقب؛ ف�إنه يقوم بمراقبة م�سار التفاعل الكيميائي بعد
تحوله �إلى �ضوء �أبي�ض فيه كل �ألوان الطيف من أ
الحمر حتى
مروره على بلورة من الكري�ستال ّ
البنف�س� � ��جي (كما في ال�شكل)� ،إذ حددت �أطوال �أمواج الطيف المرئي بالنانومتر الذي ي�ساوي
جزءاً من مليار من المتر.
دورة الزمن

الطول الموجي

مدة
ّ

مدة
ّ

~ 2.3 - 2.1 fs

نانومتر ~ 700 - 635

اللون
أ
الحمر

~ 2.1 - 2.0 fs

نحو نانومتر 590 - 635

البرتقالي

~ 2.0 - 1.9 fs

نانومتر 590 - 650

أ
ال�صفر

~ 1.9 - 1.7 fs

نانومتر ~ 650 - 520

أ
الخ�ضر

~ 1.7 - 1.6 fs

نانومتر ~ 520 - 490

أ
الزرق ال�سماوي

~ 1.6 - 1.5 fs

نانومتر ~ 490 - 450

أ
الزرق

~ 1.5 - 1.3 fs

نانومتر ~ 450 - 400

البنف�سجي

وبما �أنه �أقل طاقة من ال�شعاع أ
الول ف�إنه ي�صل بعده �إلى المواد التي بد�أت بالتفاعل؛ �أي �إ َّن
بينهما فارقاً زمنياً يمكن التحكم به كما نريد ،فالتفاعل الذي يحتاج حدوثه �إلى  50فمتو ثانية
نر�سل له وم�ضة من �شعاع المراقبة أ
البي�ض بعد  5فمتو ثانية من بداية التفاعل ونلتقط �صوراً
ثم في نهاية
فعلي� � ��ة تبي� � ��ن ما يحدث خالل هذا الزمن ،ثم نكرر العملية كل  5فمتو ثانية ،ومن َّ
التفاعل نكون قد ح�صلنا على ع�شر �صور مت�سل�سلة مثالً.
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�ض� � ��ت بزمن �أطول ،كانت تفا�صيل حركة الجزيئات
وكلما زاد عدد ال�ص� � ��ور الملتقطة ،و ُع ِر َ
المتفاعلة �أو�ضح.
يبين المراحل التي تمر بها الجزيئات المتفاعلة للو�صول
تكون فيلماً ّ
ومجموع هذه ال�صور ّ
�إلى النواتج� ،أي ك�أننا نرى �صورة �إعادة هدف لكرة القدم بالت�صوير البطيء.
�إن تقنية الت�ص� � ��وير ال�سابقة تعتمد على �إيقاف حركة الذرات والجزيئات المتفاعلة حينما
تت�س� � ��اوى �س� � ��رعتها مع �س� � ��رعة جهاز التجربة� ،أي تبدو وك�أنها �س� � ��اكنة مثلما يرى ركاب �إحدى
�سيارتين لهما ال�سرعة نف�سها واالتجاه نف�سه ,ال�سيارةَ أ
الخرى �ساكنة.

وبهذه الطريقة ُو ِل َد علم جديد هو الفمتو ثانية ،ير�ص� � ��د ،ويراقب ،وي�ص� � ��ور حركة الذرات،
والجزيئات ،و�آلية حدوث التفاعالت الكيميائية فيما بينها بوم�ض� � ��ات من الليزر ،وخالل زمن
�ص� � ��غير جداً هو الفمتو ثانية؛ �أي ُر ِب َط الزمن ب� � ��ذرات المادة ،وهذا ما �أكده زويل حينما قال:
ثم جعل الذرات تدور
«كان عمل� � ��ي يقع (مكاناً) بين الذرات و(زمان � � �اً) في داخل الثانية» .ومن َّ

بتقويم الفمتو ثانية كما تدور الكواكب بالتقويم ال�شم�سي.

ال�شارة �إلى �أنه حينما ق ُّد َمت جائزة نوبل في الكيمياء عام ( )1999جاء في تقرير
وتجدر إ
اللجن� � ��ة التي تمنح الجائزة ب�أن« :العالم الدكتور �أحمد زويل ا�ستطاع ا�ستخدام وم�ضات ليزرية

ق�صيرة جد ًا في �آلة ت�صوير ُع ّدت أ
وقتئذ ،مكّ نتنا من الو�صول إ�لى زمن حدوث
ال�سرع في العالم
ٍ

التفاعالت الكيميائية ،وبتنا نرى الذرات وهي تتحرك لتتحد بع�ضها مع بع�ض».

لكن الطريق مازال مفتوحاً �أمام وحدات �أ�صغر من الفمتو ثانية هي أ
الوتو ثانية ،وهي �أقل
ب�ألف مرة من الفمتو ثانية ،وت�ستخدم آ
اللكترونات �ضمن الذرات وخارجها
الن لدرا�سة حركة إ

وت�صويرها لفهم �سلوكها.

�أهم تطبيقات تقنية الفمتو ثانية
في طب العيون:
تع ُّد �أ�سرع التطبيقات ا�ستجابة� ،إذ ا�ستُخدِ م الليزر منذ ثمانينيات القرن الما�ضي لت�صحيح
عيوب الر�ؤية مثل ق�ص� � ��ر النظر ،وطوله ،واال�س� � ��تجماتزم (الالب�ؤرية) ،ونجح جزئياً ،ثم تاله ما
�سمي الليزك لت�صحيح عيوب النظر ،وعالج م�شكالت القرنية ب�صورة �أف�ضل.
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لكن منذ عام ( )2005ي�ستعمل جهاز الفمتو�سمايل الذي يعتمد في عمله على الفمتو ثانية،
�حح عيوب النظر ب�إ�صدار وم�ضات �ض� � ��وئية ليزرية �سريعة جداً قادرة على تكوين عدد
�إذ يُ�ص� � � ِّ

هائل من الفقاقيع ،وبعمق يحدده الجراح بدقة تحت �س� � ��طح القرنية للم�س� � ��اعدة على تكوين
طبقة �سطحية قليلة ال�سماكة ،ودقيقة دون ا�ستخدام م�شرط جراحي.

وي�س� � ��اعد جراح القرنية برنامج على حا�س� � ��ب �آلي إلعادة تكوين طبقات القرنية مع بقائها
ال�سرع و أ
متجان�سة� ،إذ تمتاز هذه الطريقة ب�أنها أ
الكثر �أماناً.
كما يعالج جهاز الفمتو�سمايل جفاف الدمع وت�صحيح عيوب النظر دون م�ضاعفات.
ومن اال�ستعماالت أ
الخرى لهذه التقانة في المجال الطبي:
 -1تف�سير �آلية تكيف العين في الظالم.

الحما�ض أ
 -2ك�شف الخلل في تتابع أ
المينية للمادة الوراثية و�إ�صالحه.
 -3ت�أجيل ،و�إبعاد التفاعالت التي ت�سبب �شيخوخة الخاليا بهدف �إطالة العمر.

 -4ح�شو أ
ال�سنان الم�صابة دون الحاجة �إلى حفرها وتخديرها؛ �إذ يزال الت�سو�س ،وي�سحب
الع�صب منها دون نزيف� ،أو التهاب.
 -5التحك� � ��م بحركة الجزيئات ،بهدف �إنتاج مواد جدي� � ��دة عن طريق �إعادة ترتيب ذراتها،

و�إدخال ذرات �إ�ضافية لتح�سينها ،و�إبعاد الجزيئات غير المرغوبة.

 -6ك�ش� � ��ف �آلية عملية التركيب ال�ضوئي التي تقوم بها النباتات الخ�ضراء ل�صناعة غذائها
بنف�سها من ال�ضوء ،والماء ،وغاز ثاني �أك�سيد الكربون.
 -7تحدي� � ��د زمن بداية الكون ،وزمن انف�ص� � ��ال أ
تكون النجوم
الر�ض عن ال�ش� � ��م�س ،وكيفية ّ

والمجرات.

 -8تحديد المواقع المراد ا�س� � ��تهدافها بال�صواريخ بدقة بو�س� � ��اطة وم�ضات ليزرية خالل

�أجزاء من الثانية.

التطبيقات الم�ستقبلية
 -1ر�ص� � ��د الجزيئات التي ت�س� � ��بب ال�س� � ��رطانات ،والجلطات ب�أنواعها ،وت�صلّب ال�شرايين،
و�إيقاف ت�أثيرها ،بل الق�ضاء عليها.
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� -2إ�ص� �ل��اح المورث الم�س � � ��ؤول عن المر�ض� ،أو ا�ستبداله ب�آخر �سليم بعد اكت�شاف مورثات
الن�سان ،وهذا �أمل م�ستقبلي ،على الرغم من الكلفة العالية آ
الن للق�ضاء على جميع أ
المرا�ض
إ
الوراثية.

الن�سان ،و�صفاتها ،وتركيبها ،ووظائفها تم عام ( )2003بعد عمل
علماً �أن اكت�شاف مورثات إ
دام ع�شر �سنوات من مجموعة كبيرة من العلماء.

 -3فهم �آلية تنحي �ص� � ��فات وراثية �أمام غيرها ،و�س� � ��بب انجذاب بوي�ضة �إلى حيوان منوي
بعينه.
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آ�فاق المعرفة

اجل�سور ال�سبعة ملدينة كونيغ�سبريغ
اللغز الذي �أدى َح ُّل ُه إ�لى والدة فرع جديد في الريا�ضيات
❁

�أحمد محمد جواد الحكيم

هناك �صورة جذابة ،م ؤ�ثرة ،جديرة باالهتمام ،عن طبيعة التطورات الحديثة لبع�ض فروع
الريا�ضي ��ات وظ ��روف ن�ش�أته ��ا ،وال�س ّيما تلك التي انبثق ��ت من م�سائل واقعي ��ة ،لكن أ
الهم من

ذل ��ك �أن �أ�صوله ��ا ال عالقة لها بقوانين الريا�ضي ��ات وال بنظرياتها ،وال بالقيا�سات والح�سابات
والحرك ��ة ،إ�نم ��ا كانت ذات �صلة وثيقة واهتمام بدرا�س ��ة موقع ال�شيء بالن�سبة إ�لى �أ�شياء �أخرى،
خذ بالح�سب ��ان لطبيعة الكائن ��ات التي تنطبق
�أي التركي ��ز عل ��ى العالق ��ات الترابطي ��ة ،دون � أ ٍ
عليه ��ا ه ��ذه العالقات .إ�ن ال�شيء الغري ��ب والممتع في طرح مثل هذه الم�سائل� ،أن بع�ضها كان
ف ��ي ابتداء تك ّونه لغ ��ز ًا �أو �أحجية ،غايته تحقيق المتعة والت�سلي ��ة والترفيه واختبار القدرات
العقلية للفرد ،لكن على الرغم من ب�ساطة هذه أ
اللغاز ،إ�ال �أنها قد ا�ستولت على اهتمام ق�سم
م ��ن علم ��اء الريا�ضيات ،الذين احتاجوا ،من �أجل حله ��ا ،إ�لى نهج جديد من التفكير العقلي،
ا�ستك�شاف ��ي بطبيعت ��ه ،ألنه يعتم ��د كثير ًا على الحد�س وق ��وة التمثيل البياني له ��ذه الم�سائل
أ
واللغاز ،عو�ض ًا عن الطريقة اال�ستنتاجية المنطقية.
❁
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ومن أ
اللغاز العملية ،القليلة جداً ،التي �أدى حلها �إلى فرع جديد في الريا�ض� � ��يات ،هو لغز
ج�س� � ��ور مدينة كونيغ�س� � ��بيرغ ( ،)Königsbergالذي حلّه عالم الريا�ض� � ��يات الكبير ال�سوي�سري
ليونارد �أويل� � ��ر (1783-1707( )Leonhard Eulerم) ،ومن نتائج هذا الحل انبثاق فرع جديد
هو نظرية المخطط البياني ( ،)Graph Theoryالتي �أ�ص� � ��بحت مو�ضوعاً غنياً بنتائج نظرية،
ولها تطبيقات عملية كثيرة في غاية أ
الهمية .ال�ش� � ��يء المثير ،هنا� ،إ�ض� � ��افة �إلى �أ�صول نظرية
المخطط البياني ،هو الخ�ص� � ��ائ�ص الغريبة لمدينة كونيغ�س� � ��بيرغ ،من ناحية موقعها وتابعيتها
وتغير ا�سمها ،وما �أنجبت من علماء ،ثم كيف �أن حل لغز عبور ج�سورها الذي قام به �أويلر ،قد
ّ
خلّدها في تاريخ الريا�ضيات الحديث.
 -1كونيغ�سبيرغ :مدينة ذات تاريخ وجغرافية غريبين ومميزين:
كانت مدينة كونيغ�سبيرغ ،في القرن الثامن ع�شر الميالدي ،جزءاً من �شرق مملكة برو�سيا
على �ساحل البلطيق ،وكان يجري خاللها نهر يدعى بريغل ( ،)Pregelلكن هذه المدينة� ،أ�صبحت
بعد الحرب العالمية الثانية جزءاً من االتحاد ال�سوفييتي (رو�سيا آ
الن) ،و� ُأعيدت ت�سميتها �إلى
كالينينغراد ( ،)Kaliningradوكذلك � ُأعيد ت�س� � ��مية النهر �إل� � ��ى بريغوليا ( ،)Pregolyaغير �أن
موقع هذه المدينة �أ�ص� � ��بح غريباً ،ألنها لم تت�ص� � ��ل مع بقية �أرا�ض� � ��ي رو�سيا ،فهي محاطة من
جميع الجهات ب�أرا�ضي بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق� .إن ال�شيء الجميل والممتع في الطبيعة
الجغرافية لهذه المدينة �أن نهر بريغل المتفرع ،يق�س� � ��م مدينة كونيغ�س� � ��بيرغ �إلى �أربعة �أق�سام
منف�ص� � ��لة :جزيرتين� ،أحدهما �أ�صغر من أ
الخرى .ال�ص� � ��غيرة تُدعى كنايبهوف (،)Kneiphof
و أ
الكبر لوم�س ( ،)Lomseو�ضفتين �شمالية وجنوبية.

الق�س� � ��ام أ
وترتبط هذه أ
الربعة ،ب�س� � ��بعة ج�سور كما في ال�شكل ( .)1ويقع مركز المدينة في
جزي� � ��رة كنايبهوف ( )kneiphofو�أجزاء م� � ��ن الجزيرة أ
الخرى لوم�� � ��س ( ،)lomseو�أجزاء من
الق�سام أ
ال�ض� � ��فتين ال�ش� � ��مالية والجنوبية� .إن هذه الج�س� � ��ور وهذا الربط بين أ
الربعة ،كان هو
الممتع وذو �أهمية كبيرة بالن�سبة �إلى حياة �سكان المدينة ،من ناحية �سهولة التنقل والتنزه بين
هذه أ
الق�س� � ��ام .وقد ا�شتهرت مدينة كونيغ�سبيرغ كثيراً في ذلك الوقت ب�سبب ج�سورها ال�سبعة
المميزة ،و�أي�ض � � �اً ب�س� � ��بب ارتباطها بالعلم والمعرفة والريا�ضيات .فقد كانت مكاناً لوالدة كثير
من العلماء والمفكرين ،مثل علماء الريا�ض� � ��يات :كري�ستيان غولدباخ (1764-1690م) ،وديفيد
هيلبرت (1943-1862م) ،وكارل نيومان (1925-1832م) .وعالم الفيزياء غو�ستاف كير�شوف
(1887-1824م) والفيل�سوف �إيمانويل كانط (1804-1724م).
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ال�شكل رقم ()1

 -2كيف انبثق لغز عبور ج�سور مدينة كونيغ�سبيرغ:
اللغاز و أ
من المعروف �أن أ
الحاجي ،كا ألمثال ،لي�س لها م�ؤلف معروف ،ألن هناك �أكثر من

�شخ�ص ي�شترك في �إعدادها .ومن خ�صائ�ص أ
اللغاز �أنها ب�سيطة جداً في تعبيراتها ،وجذابة،

والثارة ،وتنت�شر ب�سرعة بين النا�س،
وممتعة ،وتثير البهجة والت�س� � ��لية ،لكنها تت�صف بالتحدي إ
وال�سيما أ
اللغاز في الريا�ضيات والمنطق ،التي عادة ما تكون م�صطنعة ولها حلول ،مثل م�سائل
ّ

عبور النهر ،وال�صب ،والعملة الزائفة .كما �أن هذه الحلول ال تتطلب تعليماً عالياً ،لكنها تحتاج
�إل� � ��ى مجه� � ��ود وبع�ض الذكاء والمه� � ��ارة والبراعة ،ألن كثيراً من أ
اللغاز تت�ض� � ��من بع�ض الخدع
والحيل .واللغز ،يجب �أن يحتوي على �سبب يجعل التفكير فيه م�ستحقاً .وهناك َم ْن ال يكترث
اللغاز ،معتقداً� ،أنها ال ت�سهم في تطوير أ
لهذه أ
البحاث الجارية في الريا�ضيات وغيرها.

لكن هناك م�س � � ��ألة ظهرت في القرن الثامن ع�ش� � ��ر الميالدي في �أوروبا و�أ�ص� � ��بحت لغزاً

محيراً ،تت�ص� � ��ف ببع�ض الوجوه ،عك�س ما ذكرناه �س� � ��ابقاً .فقد اعتاد �سكان مدينة كونيغ�سبيرغ
ّ
القديمة ،على الم�شي والتنزه في كل �أنحاء مدينتهم الجميلة ،م�ساء �أيام أ
الحد ،من خالل عبور
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نهر بريغل وتفرعاته ،با�س� � ��تخدام جميع الج�س� � ��ور ال�س� � ��بعة في المدينة ،وكانوا ي�سلّون �أنف�سهم
بم�س � � ��ألة �إيجاد م�س� � ��ار كامل يمر ب�أق�س� � ��ام المدينة كلّها ،على �أن يجتازوا كل ج�سر مرة واحدة
فح�س� � ��ب�( ،أما أ
جربوا كثيراً
الق�سام �أو المناطق فيمكن المرور بها �أكثر من مرة) ،لكن بعد �أن ّ
من الم�س� � ��ارات المختلفة ،لم يفلح �أحد في �إيجاد م�سار يحقق ال�شرط أ
ال�سا�سي وهو عبور كل
محير ال يعرفون جوابه .وقد انق�سم �سكان المدينة
ج�سر مرة واحدة،
فتحولت الم�س�ألة �إلى لغز ّ
َّ
وازداد الجدل بينهم في حل هذا اللغز ،لهذا اعتقد بع�ضهم �أنه من المحال �إيجاد هكذا م�سار،
و�آخرون �س� � ��اورهم ال�ش� � ��ك في ذلك .والذين تيقنوا �أن ذلك محال الحدوث ،لم يعرفوا �سبب ذلك،
هل هو نق�ص في قدراتهم العقلية �أو �أنه ناج ٌم من طبيعة الم�س � � ��ألة .نعم هناك من اكت�شف م�ساراً
لكنه يمر بج�سر �أو �أكثر مرتين .وقد انت�شر خبر هذا اللغز في كثير من مناطق �أوروبا ،لكن ال�سكان
الذين لم ي�ص� � ��لوا �إلى �إجابة محددة لهذا ال�س � � ��ؤال طلبوا عون عالم الريا�ضيات الكبير �أويلر ،الذي
كان يعمل في �أكاديمية العلوم في مدينة �سان بطر�سبرغ الرو�سية ،الذي ا�ستطاع �أن يثبت ا�ستحالة
كثير من المقاالت والدرا�سات
الو�ص� � ��ول �إلى هذا الم�س� � ��ار� .إن هذا اللغز �أو الم�س � � ��ألة نجدها في ٍ
والكت� � ��ب ،فمث ً
ال في مو�ض� � ��وعات نظري� � ��ة المخط� � ��ط البيان� � ��ي ( )Graph Theoryوالتبولوجي،
والريا�ض� � ��يات الم�سلية و أ
اللغاز ،والريا�ض� � ��يات المتقطعة ( ،)Discrete Mathematicsوتاريخ
غيره �أو �أ�ض� � ��اف تو�ضيحات مفيدة �إلى هذا اللغز ،وب�شكل
الريا�ض� � ��يات بالطبع .لكن هناك من ّ
�أ�سا�سي ق�ضية نقطة بدء الم�سار ونهايته ،وما �إذا كان الم�سار م�ستمراً �أو منقطعاً ،ألن العالقة
بين نقطة االنطالق واالنتهاء ،لم تكن مذكورة في الن�ص أ
ال�صلي للغز ،وفي مقاالت كثيرة في
الع�ص� � ��ر الحالي .من الطبيعي �أن يكون الم�سار م�ستمراً ،غير منقطع� ،أي ال يُ�سمح بالقفز �إلى
الماء �أو ا�ستعمال زورق �أو غيره ،هذا �أوالً ،ثانياً �أنه من الطبيعي �أي�ضاً �أن تكون نقطة االنطالق
التجول �أو التن ّزه ف� � ��ي �أي مكان في المدينة (وهنا لي�س هناك
هي نف�س� � ��ها نقطة االنتهاء ،ألن
ّ
يتعين الرجوع �إليه ،ألن كل ُمتَنَ ِّزه ينبغي �أن يعود �إلى منزله.
قي� � ��ود على مكان نقطة االنطالق) ّ
وحتى لو افتر�ضنا جدالً �أن نقطة االنطالق تختلف عن نقطة االنتهاء ،ف�إن ذلك لن ي�ؤدي �إلى
�إيجاد م�سار يحقق ال�شرط الرئي�سي وهو المرور بكل ج�سر مرة واحدة.
 -3مواقف �أويلر نحو اللغز :من االزدراء إ�لى الحل:
من أ
تعرف �أويلر �إلى م�س � � ��ألة ج�س� � ��ور كونيغ�سبيرغ � ،أ ّول
المور الغريبة التي ح�ص� � ��لت حين ّ
م� � ��رة ،هو امتعا�ض� � ��ه وازدرا�ؤه طبيعة هذا اللغز ،ب�س� � ��بب اعتقاده �أن حل ه� � ��ذا اللغز ال عالقة
له بالريا�ض� � ��يات ،و�أنه لي�س على ا�ستعداد إل�ض� � ��اعة وقته بهذه الم�س�ألة .يت�ضح ذلك من خالل
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ر�س� � ��الة �أويل� � ��ر الجوابي� � ��ة �إلى عم� � ��دة مدينة
()2
دانزيج( )Danzig( )1الذي يُدعى كارل �إيهلر
( )Carl Ehlerال� � ��ذي طل� � ��ب فيها ح� �ل � ً
ا لهذا
اللغز ،وذلك ع� � ��ام (1736م) مع العلم �أن كارل
�إيهل� � ��ر ،قد ذكر في ر�س� � ��الته �إلى �أويلر �أن هذه
الم�س � � ��ألة قد تعود �إلى فرع جديد هو هند�سة
الم� � ��كان ( )Geometry of Positionsال� � ��ذي
�أ�ش� � ��ار �إليه عالم الريا�ضيات ليبنز ()Leibniz
با�سم ( .)Geometriam Situsوقد �أرفق �إيهلر
خارطة لمدينة كونيغ�سبيرغ ،كما في ال�شكل (.)2
ويقول �أويلر في �إجابته« :لهذا ترى ...كيف �أن
هذا النمط من الح� � ��ل يحمل عالقة قليلة مع
الريا�ضيات ،و�أنا ال �أفهم لماذا تتوقع من عالم
ريا�ض� � ��يات �أن يقوم بحله عو�ض � � �اً عن �أي فرد
�آخر ،بالن�س� � ��بة �إلى الحل ف�إنه يقوم على العقل
بمفرده ...و�إن ابتكاره ال يعتمد على �أي قانون
في الريا�ض� � ��يات .»...ومع كل هذه التلميحات
ال�شكل رقم ()2
ف�إن �أويلر �أ�ص� � ��ر ف� � ��ي البداية على موقفه ،في
�إجابته ،معلناً تجاهله لهذه الفرع الجديد من الهند�س� � ��ة .وهند�س� � ��ة المكان ،هي الهند�سة التي
ال تعتم� � ��د على المقايي�س و أ
البعاد .والحقيقة �أن من يطلع على م�س � � ��ألة الج�س� � ��ور ،قبل ابتكار
نظرية المخطط البياني ،ي�ش� � ��عر �أي�ضاً �أن هذه الم�س�ألة ال عالقة لها بالريا�ضيات أ
الولية ،من
ح�س� � ��اب وجبر وهند�س� � ��ة ،وال عالقة لها بالمقايي�س ،فال �شيء يتوقف على م�ساحة �أي منطقة
من المناطق أ
الربع� ،أو �أي �شيء يعتمد على �أطوال الج�سور.
 -4حل �أويلر لم�س�ألة الج�سور:
�أخيراً ،ا�ستغرق �أويلر في التفكير بم�س�ألة الج�سور� ،إذ �إ َّن الم�شاعر أ
الولى التي �أبعدته عن
الم�س�ألة ،هي نف�سها التي �أثارت في نف�سه الرغبة فيها ،و�أدرك �أن الم�س�ألة ال تتوافق مع ال�سياق
العام ال�سائد في الريا�ضيات في ذلك الوقت ،و�أنها تتطلب نوعاً جديد من التحليل ،لذا فلي�س
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هناك حاجة �إلى الم�س� � ��افات الدقيقة ،و�أن المعلومات الن�سبية ،والخ�صائ�ص المكانية ،هي كل
وعد الم�س�ألة تابعة لهند�سة المكان ،يت�ضح
ما يحتاج �إليه .وفي العام نف�سه� ،أي (1736م) غ ّير ر�أيه َّ
اليطالي جيوفاني مارينوني (« :)Giovanni Marinoniهذا
ذلك في ر�سالة بعثها �إلى عالم الريا�ضيات إ
للجابة
ال�س � � ��ؤال بدهي جداً ،لكنه بدا لي �أنه ي�س� � ��تحق االهتمام� ،إذ ال ي�صلح �إال علم الهند�سة إ
علي
عنه ،ال الجبر وال حتى �أ�سلوب العد يكفيان للو�صول �إلى إ
الجابة .وب�سبب هذا ،فقد تح ّتم ّ
الت�س� � ��ا�ؤل عما �إذا كان ينتمي لعلم هند�س� � ��ة المكان ،الذي كان ليبنز ي�سعى له فيما م�ضى ،لذا
وبعد عدد من النقا�ش� � ��ات ،تو�ص� � ��لت �إلى قاعدة ب�سيطة ،ولكنها مكتملة أ
الركان ،يمكن بف�ضلها
معرفة ما �إذا كان هناك حل �أم ال لكل الم�سائل من هذه النوعية ،و ألي عدد من الج�سور وب�أي
ترتي� � ��ب» .يمكن الرجوع �إلى الحل أ
النكليزية ،مث ً
ال في
ال�ص� � ��لي ،مترجماً من الالتينية �إل� � ��ى إ
كت� � ��اب .»1936-1736 Graph Theory« :هذا الحل قدم� � ��ه �أويلر عام (1735م) �أو (1736م)
�إلى �أكاديمية العلوم في مدينة �س� � ��ان بطر�س� � ��برغ التي كان يعمل فيها .بد� أ �أويلر محاولته لحل
لغز �أو م�س � � ��ألة الج�س� � ��ور ،باتباع الم�س� � ��ارات المحتملة الممكنة ،لكنه رف�ضها ل�صعوبتها ب�سبب
تحول �إلى الحل التحليلي ،بعد �أن ا�ستعان بر�سم الخارطة
العدد الكبير من الم�س� � ��ارات .لذلك ّ
الطبيعية لمدينة كونيغ�سبيرغ ،وهي مفرغة من �أي �أماكن �أو �شوارع �أو بيوت �أو �أي �شيء لي�س له
البجدية .فقد رمز ألق�سام المدينة أ
عالقة بهذه الم�س�ألة ،و�صاغها با ألحرف أ
الربعة بالحروف
الكبيرة  .A،B،C،Dوالج�س� � ��ور بالحروف ال�ص� � ��غيرة  a،b،c،d،e،f،gكما في ال�شكل ( ،)3لهذا
ال�شارة �إلى عبور �أي ج�سر بزوج من الرموز ،ي�شير أ
الول �إلى الجزء الذي
الحظ �أويلر �أنه يمكن إ

ال�شكل رقم ()3
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يُغا َدر ،والجزء آ
يدون
و�صل �إليه .ففي العبور من � Aإلى  ،Bعلى �سبيل المثال ّ
الخر هو الذي يُ َ
الرمزان  ،ABويجب �أن يبد� أ العبور التالي في ال�سل�سلة برمز  ،Bولو ُع ِبر من � Bإلى  Dالمتدت

تال ي�ضيف رمزاً
ال�سل�س� � ��لة هكذا( ABD :في م�سار �أويلر ال يهم �أي ج�سر ن�سلكه) .وكل ج�سر ٍ
�إلى ال�سل�س� � ��لة وهكذا� .إنه من ال�ضروري مالحظة �أن عدد الحروف (الكبيرة) في الرحلة هو
�أكثر بواحد من عدد الج�سور التي ُع ِب َرت .أ
لن الرحلة  ABتعبر ج�سراً واحداً ،والرحلة ABD

تعبر ج�س� � ��رين وهكذا .وكي تتحقق �شروط الم�س�ألة (وهي عبور كل ج�سر مرة واحدة فح�سب،
بين �أويلر� ،أن مدينة كونيغ�س� � ��بيرغ لها �سبعة ج�سور،
والبدء واالنتهاء من النقطة نف�س� � ��ها) فقد ّ

ف�إنن� � ��ا ،ف� � ��ي هذه الحالة ،بحاجة �إلى ثمانية حروف لرحلة تتكون من �س� � ��بعة ج�س� � ��ور ،بادئين
ومنتهين بالرمز نف�س� � ��ه .وبما �أنه توجد خم�س� � ��ة ج�سور ت�ص� � ��ل المنطقة  Aبا ألجزاء أ
الخرى،
ف�إنه من ال�س� � ��هل �أن نالحظ ورود رمز  Aثالث مرات في ال�سل�سلة لو � ُأريد عبور هذه الج�سور

الخم�س� � ��ة في حل ذي الثمانية حروف الذي نبحث عنه .وكذلك �أن لكل منطقة من المناطق
 B،C،Dثالثة ج�س� � ��ور ت�ؤدي �إليها ،لذلك ف�إن كل منها بحاجة �إلى �أن يظهر مرتين .لكن ثالث

واثنتين واثنتين واثنتين هو ت�س� � ��ع (عدد المناطق التي يجب المرور بها) ولي�س ثماني مناطق
(نالح� � ��ظ �أنه يمكن المرور على �أي منطقة �أكثر من مرة) ،وبما �أننا يجب �أن نمر على ثماني

مناطق ل�س� � ��بعة ج�سور (ح�سب اال�ستنتاج في البداية) ،فهذا يعني �أننا ال ن�ستطيع ال�سير خالل
المدينة با�س� � ��تعمال كل ج�سر مرة واحدة بال�ضبط ،و�أنه ي�ستحيل وجود م�سار يحقق ال�شروط
المطلوبة.

� -5أويلر ي ؤ��س�س قاعدة عامة ألي عدد من الج�سور والمناطق
لم يتوقف �أويلر عند �إثبات ا�ستحالة �إيجاد م�سار لم�س�ألة ج�سور مدينة كونيغ�سبيرغ ال�سبعة،

�إنما وا�ص� � ��ل البحث إليجاد قاعدة عامة تبين ما �إذا كان الم�س� � ��ار ممكناً �أو ال ،في مدن �أخرى،
وبين ال�شروط ال�ضرورية والكافية لل�سير بحيث يمكن
تحوي �أي عدد من الج�س� � ��ور والمناطقّ ،

عبور كل ج�سر مرة واحدة والمرور على مناطق المدينة كلها ،وهي:

(�أ) �إذا كان هناك �أكثر من منطقتين يت�ص� � ��ل بكل منهما عدد فردي من الج�س� � ��ور ،ف�إن
الم�سار غير ممكن .من هذه القاعدة ،يمكن �أن ن�ستنتج ا�ستحالة �إيجاد م�سار لم�س�ألة ج�سور
كونيغ�س� � ��بيرغ ال�س� � ��بعة ،ألن فيها �أربع مناطق (�أكثر من منطقتين) لكل منها عدد فردي من
الج�سور.
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(ب) �إذا كانت هناك منطقتان فح�س� � ��ب لكل منهما عدد فردي من الج�س� � ��ور ،ف�إن الم�سار،
ممكن دائماً� ،إذا بد� أ من �إحدى هاتين المنطقتين وانتهى با ألخرى .لكن ينبغي ،هنا� ،أن نالحظ
ق�ض� � ��يتين :أ
الولى� ،إذا كانت هناك منطقة واحدة فح�س� � ��ب ،عدد ج�سورها فردي ،ف�إن الم�سار
غير ممكن .الثانية ،في حالة وجود منطقتين فرديتين ،ف�إنه ال يمكن البدء واالنتهاء بالمنطقة
نف�سها.
(ج) �إذا لم تكن هناك �أي منطقة لها عدد فردي من الج�سور ،بمعنى �أن جميع المناطق لها
عدد زوجي من الج�سور ،فالم�سار المطلوب ممكن من �أي منطقة ،بمعنى �أن الم�سار يمكن �أن
يبد� أ وينتهي في المنطقة نف�سها.

ومن أ
نبين �أنه عند تحقق �ش� � ��روط �إيجاد م�س� � ��ار يمر بكل الج�س� � ��ور مرة
الهمية بمكان �أن ّ
واحدة فح�س� � ��ب ،ف�إن بداية الم�س� � ��ار ونهايته ،له� � ��ا �أهمية بالغة في حال� � ��ة الواقع العملي ،ألن

الم ـُتَنَ ِّزه ،حينما ينطلق من نقطة معينة� ،أي من منطقته ،ف�إنه يجب �أن يعود �إلى النقطة نف�سها.
لك� � ��ن في الحل المجرد ،في الريا�ض� � ��يات ،ف�إن تطابق �أو عدم تطاب� � ��ق نقطة البداية والنهاية،
بين �أنه �إذا تحققت تلك ال�شروط ،في الحل
لي�س� � ��ت ذات �أهمية .الق�ض� � ��ية الثانية� ،أن �أويلر قد ّ
العام� ،أي �شروط ال�ضرورة ،ف�إن الم�سار ممكن ،و�أعطى �أ�سباب حد�سية ا�ستك�شافية ،لماذا تكون
�صحيحة ،لكنه لم يبرهن على �شروط الكفاية.

وقد ا�ستنتج �أويلر القواعد ال�سابقة حينما الحظ ال�شرط أ
ال�سا�سي وهو عبور كل ج�سر مرة
واحدة ،بمعنى �أن كل منطقة يجب �أن تحوي عدداً زوجياً من الج�سور مت�ص ً
ال بها .ألنه حينما
يدخل الم ـُتَنَ ِّزه �أحد المناطق بو�س� � ��اطة ج�س� � ��ر معين ،عند ذاك يجب عليه �أن يغادرها بو�ساطة
ج�سر �آخر .لذلك ف�إن �أي منطقة تحتاج �إلى ج�سرين �إذا دخلها مرة واحدة ،و�إلى �أربعة ج�سور
�إذا دخلها مرتين ،وهكذا ،ما عدا منطقتي انطالق الم�س� � ��ار وانتهائه� ،إذ يمكن �أن تحوي عدداً
فردياً من الج�سور� ،إذا لم تكونا متطابقتين .وبما �أن �أي م�سار يمكن �أن يبد� أ وينتهي بمنطقتين
الكثر ،ف�إن ذلك يتوجب �أن تكون هناك على أ
على أ
الكثر منطقتان فرديتان.
 -6والدة ع�سيرة لنظرية المخططات البيانية:
ل� � ��م تحدث والدة نظرية المخططات بعد كتابة بحث �أويلر ،عام (1736م) ،مبا�ش� � ��رة� ،إنما
مدة انقطاع طويلة من الزمن تقارب مئة وخم�سين عاماً� ،إذ ح�صلت خالل �أواخرها
جاءت بعد ّ
تطورات م َّهدت لظهور هذه النظرية� .إذ لي�س غريباً في تطور العلم �أن يت�أخر ن�شر بحث �أو �أن
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مدة معينة أل�سباب كثيرة .لهذا واجه حل �أويلر لم�س�ألة الج�سور
يُهمل ابتكار حقيقة �أو نظرية ّ
الهمال في البداية ،قبل �أن يُعاد االهتمام به .قد يكون من �أ�س� � ��باب هذا الت�أخر هو
ال�س� � ��بعة إ

�أن االنطباع العام ال�س� � ��ائد �آنذاك� ،أن هذه الم�س�ألة تتعامل مع لغز ولي�س م�س�ألة علمية ،مع �أن
�أويلر قد �ص ّنف هذه الم�س�ألة �ضمن مو�ضوع جديد طرحه عالم الريا�ضيات ليبنز ،هو «هند�سة

المكان»� .أو ربما �أن هذا المو�ضوع كان يمثل في بداياته مجموعة غير مترابطة من النظريات
والم�سائل .ف�ض ً
ال عن ذلك �أن �أويلر نف�سه لم يرجع وي�ستعمل هذه الم�س�ألة في �أبحاثه الالحقة.
لهذا لم يح�ص� � ��ل ،في �أثناء المئة عام أ
الولى من تاريخ ظهور هذه الم�س � � ��ألة� ،أي تطور في هذا
المجال ،لكن من منت�ص� � ��ف القرن التا�سع ع�شر الميالدي �إلى بداية القرن الع�شرين الميالدي،

ح�ص� � ��لت تطورات مهمة عن درا�س� � ��ة خ�ص� � ��ائ�ص ال�شبكات ،وال�س� � � ّ�يما في الريا�ضيات ونظرية
الجزيئات الكيميائية والنظرية الكهربية� .سنذكر ق�سماً من هذه التطورات التي قام بها علماء
الريا�ضيات:

( -)1قيام ل�س� � ��تنج ( ،)J.B.Listingعام (1847م) باالهتمام ببع�ض أ
اللغاز الم�س� � ��لية التي
تُعنى بر�س� � ��م �ش� � ��كل معين بحركة واحدة م�س� � ��تمرة� ،أي دون رفع القلم عن الورقة ،ودون العودة
مرة �أخرى لل�شكل.

( -)2في عام (1858م) ،ابتكر (ال�سير) هاملتون ( ،)W.R.Hamiltonلغزاً يُدعى «»Icosian
(�أي ع�شرين ر�أ�ساً) عن �إيجاد م�سار يمر في حافات مج�سم ذي اثني ع�شر وجهاً ،على �أن يمر
بكل ر�أ�س مرة واحدة فح�سب ،يُعرف آ
الن بدارة هاملتون.
لكن هناك �أبحاث �أخرى �أ�سهمت في �إعادة االهتمام بم�س�ألة الج�سور ال�سبعة ،نذكر منها:

(�أ) ن�شر عالم الريا�ضيات أ
اللماني كارل هيرهولتزر (1871-1840( )Carl Hierholzerم)،
عام (1873م) بحثاً �أثبت فيه �شرط الكفاية في الحل العام (الذي ذكرناه �سابقاً) وهو�« :إذا لم
تكن هناك �أي منطقة لها عدد فردي من الج�سور� ،أو هناك منطقتان فح�سب لهما عدد فردي

ف�إن الم�سار المطلوب يكون ممكناً»� .إن ن�شر هذا البحث ،له ق�صة م�ؤلمة .ففي عام (1871م)،
ذكر هيرهولتزر النقاط الرئي�س� � ��ية لبرهان نظرية �أويلر �ش� � ��فاهية� ،أمام بع�ض �أ�صدقائه ،لكنه
توفي في هذا العام (1871م) ،ولم يد ّونها كتابياً .لهذا �أعاد �صديقه الذي يُدعى (Christian

 )Weineترتيب البحث من ذاكرته ،ومن ثم كتابته بم�س� � ��اعدة �صديقه آ
الخر ()Jacob Lüroth
والنتيجة كانت بحثاً كام ً
ال نُ�شر عام (1873م) با�سم هيرهولتزر.
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(ب) ظهور معنى �آخر لم�ص� � ��طلح «الخط البياني» ( ،)Graphيختلف كلياً عن المعنى الذي

ن�س� � ��تعمله عادة حين ر�سم الدوال في الهند�سة التحليلية وح�ساب التفا�ضل والتكامل ونحوهما،

الذي حمل اال�س� � ��م نف�سه « ،»Graphوقد اعتمدنا ترجمته با�سم «مخطط بياني» تمييزاً له من
المعنى ال�سابق ،لكن الغريب في أ
المر� ،أن ظهور هذا المعنى الجديد قد ن�ش� أ بمعزل عن م�س�ألة

ج�سور كونيغ�سبيرغ وحلّها ،كذلك ال عالقة له بالريا�ضيات� ،إنما ن�ش� أ لو�صف بنية الجزيء في

النكليزي جيم�س �سيلف�ستر (،)James J. Sylvester
الكيمياء ،الذي كان بف�ضل عالم الريا�ضيات إ

حينما ن�ش� � ��ر بحثه عن الكيمياء والجبر في مجلة « ،»Natureعام (1878م) .والمعنى الجديد
يمثل �أي حالة تت�ض� � ��من بنى متقطعة ،بينها عالقات معينة� .أما في الريا�ض� � ��يات ف�إن ال�ش� � ��بكة

المكونة من نقط والخطوط الوا�صلة بينها يُطلق عليها ا�صطالح المخطط البياني ،التي يمكن

ا�ستخدامها لتمثيل كثير من الم�سائل الواقعية والنظرية.

(ج) الربط بين م�س � � ��ألة ج�سور كونيغ�سبيرغ والر�سم البياني� .إذ �إ َّن هذا الربط كان بين هذه
الم�س � � ��ألة و�ألغاز ر�س� � ��م أ
عرف �إليه �إال في نهاية
ال�ش� � ��كال ( )Diagram-Tracing Puzzlesلم يُتَ َّ

القرن التا�سع ع�شر الميالدي ،حين �أ�شار �إليه العالم رو�س بول ( ،)Rouse Ballفي عام (1892م)
في كتابه عن �ألغاز الريا�ض� � ��يات الم�س� � ��لية .لذلك يُع ّد رو�س بول �أول �شخ�ص ا�ستعمل المخطط
البياني في ال�شكل ( )4لحل م�س�ألة الج�سور ،وبذلك �أعاد االهتمام بها وجعلها معروفة.

ال�شكل رقم ()4
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مدة ركود ثم إ�عادة اهتمام بم�س�ألة الج�سور
ّ -7
مدة ن�صف قرن تقريباً ،دون
المدة ال�سابقة المنتجة قد �أعقبتها ّ
من المحزن للريا�ضيات �أن ّ
ن�ش� � ��اط ن�سبي بم�س�ألة الج�س� � ��ور ال�سبعة ،بعد ذلك � ُأعيد االهتمام بها حين تولّدت رغبة �شديدة

في مو�ضوع المخططات البيانية منذ عام (1920م).
 -8تغ ّير في تابع ّية م�س�ألة الج�سور ال�سبعة:

�إن الو�ص� � ��ول �إلى نوع جديد من الريا�ضيات ،مثل نظرية المخططات ،وظهور ا�سم مختلف
له ،ومن ثم تحديد تابعيته ،لم يتم في ليلة و�ض� � ��حاها� ،إنما بد� أ على هيئة لغز (كما �أ�ش� � ��رنا)،
عده �أويلر ،في البداية ،تابعاً ألحد فروع الهند�س� � ��ة هو «هند�س� � ��ة المكان» .لكن بحثه عن حل
ّ

م�س�ألة الج�سور و�أعمال �أخرى جاءت بعده � ،أ ّدت ،كما ورد في المو�سوعة البريطانية� ،إلى �أفكار
�أ�سا�س� � ��ية من التوبولوجيا التوافيقية ( ،)Combinatorial Topologyالتي �أ�ش� � ��ار �إليها علماء

الريا�ض� � ��يات في القرن التا�س� � ��ع ع�ش� � ��ر الميالدي ،على �أنها تحليل المكان (،)Analysis Situs
تحول �إلى ا�سم �آخر هو «التبولوجي» ،حين ظهر هذا اال�سم �أول مرة عام (1847م) بف�ضل
الذي ّ
كتاب عالم الريا�ضيات ل�ستنج «.)Listing) «Vorstudien zur Topologie

وبحلول عام (1883م) بد� أ ا�ستعمال م�صطلح «توبولوجي» في مجلة « ،»Natureللتفريق بين
«الهند�س� � ��ة الكيفية» ( )Qualitative Geometryوالهند�سة العادية التي تتعامل ب�شكل �أ�سا�سي

يعد المخت�صون بحقل التبولوجي� ،أن بحث �أويلر عام ()1736
مع العالقات الكمية .و�إلى اليوم ّ
�أول نتيجة مهمة في هذا الحقل .غير �أن مو�ض� � ��وع تحلي� � ��ل المكان بقي م ّدة طويلة ،جزءاً من
التبولوجي� ،إلى �أن و�ض� � ��ع عالم الريا�ض� � ��يات أ
اللماني كوني� � ��ج ( ،)D. Kőnigعام (� )1936أول
كتاب يحمل ا�س� � ��م نظرية المخطط� � ��ات ،عنوانه با أللماني� � ��ةTheotie der Endlichen und« :

 ،»Unendlichen Graphenويعن� � ��ي «المخطط البياني المحدود وغي� � ��ر المحدود» .غير �أنه
في تلك أ
اليام كانت نظرية المخططات منف�ص� � ��لة جداً عن التوجه الرئي�س� � ��ي للريا�ضيات� ،إذ
تغير ،فقد �أ�صبحت هذه
كانت ّ
�لية .لكن هناك �ش� � ��يئاً ما قد ّ
تعد جزءاً من الريا�ض� � ��يات الم�س� � � ّ
النظري� � ��ة مهم ًة جداً في العقود أ
الخيرة ،من خالل تطبيقاتها ،ومن خالل ارتباطها الوثيق
مع فروع الريا�ض� � ��يات أ
الخرى .ففي ع� � ��ام (1951م)� ،أدت �أبحاث علماء �آخرين مثل :باول

�إردو�س ( )Paul Erdosوفرانك هراري (� ،)Frank Hararyإلى �إعادة والدة نظرية المخططات،
بو�صفها فرعاً م�ستق ً
ال في الريا�ض� � ��يات ،لكنها تطورت باتجاهين �أ�سا�سيين مختلفين :االتجاه
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الجبري لنظري� � ��ة المخططات ،واتجاه نحو �إيجاد الحلول المثلى ،التي تطورت بف�ض� � ��ل علوم
الحا�سوب ،وابتكار �أ�ساليب البرمجة الخطية.
 -9إ�ن�شاء ج�سر ثامن وتا�سع لحل م�س�ألة الج�سور:
بعد قرن �أو ن�ص� � ��ف قرن �أو �أكثر من حل �أويلر با�س� � ��تحالة �إيجاد م�سار يمر بجميع الج�سور
مرة واحدة ،بنت مدينة كونيغ�سبيرغ ج�سراً جديداً ،اختلفت الم�صادر في تاريخ �إن�شائه ،فهناك
من يقول عام (1875م �أو 1876م �أو 1905م) .فقد ذكر ريج�س� � ��ون (� )D.S.Richesonأنه عام
( � ،)1875أُقيم ج�س� � ��ر غرب جزيرة كنايبهوف ليربط ال�ض� � ��فة ال�ش� � ��مالية للمدينة مع ال�ض� � ��فة
الجنوبية عام (1875م) ،لهذا ف�إن �سكان مدينة كونيغ�سبيرغ يمكنهم �أخيراً �إيجاد م�سار عبر كل
الج�س� � ��ور باجتياز كل ج�سر مرة واحدة بال�ضبط ،ألن هناك ر�أ�سين بال�ضبط لكل منهما درجة
فردية (�أي عدد فردي من الج�س� � ��ور) ،لكن واجهتهم م�شكلة وهي �أنه لي�س هناك �أحد ي�ستطيع
�إنهاء �س� � ��يره من حيث بد�أ .كما في ال�ش� � ��كل ( .)5لكن هود�سون (� ،)R.A.Hudsonأ�شار �إلى �أن
بناء الج�س� � ��ر كان عام ( .)1876غير �أن غريبكوف�سكيا و�آخرون ( )Irina Gribkovskaiaذكروا
�أن المدينة� ،أ�ض� � ��افت الج�س� � ��ر الثامن في عام (1905م) ،في موقع مختلف وذلك بربط جزيرة
لوم�س ( )Lomseمع امتداد المدينة ( )Vorstadtفي ال�ضفة الجنوبية� ،إذ ي�صبح هناك ر�أ�سان
فرديان فح�س� � ��ب ،يمكن االنطالق من �أحدهما واالنتهاء عند آ
ن�شئ ج�سر
الخر �أي�ضاً .لكن �إذا � ُأ ِ
تا�س� � ��ع بين الجزيرتين ،فيمكننا تحقيق ال�ش� � ��رط ،ب�أن الم�سار يجب �أن يبد� أ وينتهي في الموقع
عينه ،ألن جميع الر�ؤو�س ت�صبح زوجية ،وهناك احتماالت �أخرى �أي�ضاً للحل.

ال�شكل رقم ()5
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 -10مالحظات ومفارقات عن م�س�ألة الج�سور ونظرية المخططات
(�أ) هناك خلط والتبا�س و�أخطاء تاريخية ،عند عدد غير قليل من الباحثين الذين يكتبون

عن م�س�ألة الج�سور ال�سبعة لكونيغ�سبيرغ ،على �سبيل المثال نجد ذلك في «Encyclopedia of

 ،»Mathematicsوهي ن�سبة بع�ض أ
المور الحديثة في نظرية المخططات �إلى �أويلر ،وهي في
الحقيقة ن�س� � ��بة غير �صحيحة .ومن �أهم هذه أ
ال�ش� � ��ياء �إرجاع ر�سم المخطط البياني الحديث

في ال�شكل ال�س� � ��ابق (�( )4أ�سفل ال�صورة) �إلى �أويلر ،كذلك ن�سبة ا�ستعمال بع�ض الم�صطلحات
الحديثة مثل الدرجة (مجموع الج�س� � ��ور (�أو الحروف) التي تلتقي عند منطقة (ر�أ�س) معينة)،
�إلى �أويلر �أي�ض � � �اً ،وهي �أخطاء تاريخية م�ؤ�س� � ��فة .ويمكن الرجوع �إلى بحث �أويلر أ
ال�صلي ،عن

الج�س� � ��ور ،الذي كتبه عام (1735م �أو 1736م) ،وكذلك �إلى مرا�س� �ل��اته� ،إذ ال نجد �أي ر�س� � ��م
�طلحي الر�أ�س ()Vertex
للمخطط البياني الحديث ،وال وجود لم�ص� � ��طلح الدرجة .لكن م�ص� � � َ
والحرف ( )Edgeكانا معروفين لدى �أويلر ،فقد �أ�شار �إليمها في معادلته المعروفة عن العالقة
بين ر�ؤو�س وحروف ووجوه أ
الج�سام متعددة الوجوه ،عام (1750م).

(ب) �إن الم�ص� � ��طلحات أ
ال�سا�سية لنظرية المخطط البياني الحديثة ،تفتقد �إلى العمومية،
�إذ لي�س هناك اتفاق عام ،لدى الباحثين ،على �أ�س� � ��ماء هذه الم�صطلحات ،في اللغات أ
الجنبية

بالنكليزية « ،»Graph Theoryوهي
وفي اللغة العربية �أي�ض � � �اً.
ابتداء من ا�سم النظرية ،فهي ،إ
ً
ال�ش� � ��ائعة ،لكن هناك من يُطلق عليها «� .»Networkأما في اللغة العربية فهي �أكثر تعدداً مثل:
نظرية البيان �أو البيانات ،ونظرية المخططات ،ونظرية المخططات البيانية ،ونظرية الر�سوم،
ونظرية التمثيل البياني ،ونظرية ال�ش� � ��بكات� ...إلخ� .أما العن�ص� � ��ران أ
ال�سا�سيان في المخطط

بالنكليزية )Point–Line or Link) ,(Node–Arc) , (Vertex–Edge( :وبالعربية:
البياني فهما إ
(نقطة-خط)( ،عقدة-قو�س)( ،ر�أ�س–حافة �أو �ض� � ��لع �أو ح� � ��رف) .ويعزو بع�ض الباحثين هذه
االختالفات �إلى طبيعة التطبيقات المتنوعة لهذه النظرية.

(ج) هناك مفارقة عجيبة ،هي �أن �أويلر لم ير�س� � ��م مخطط � � �اً بيانياً بالمعنى الحديث ،ولم
يعدون هذا الحل هو
ي�ستعمل كلمة «« Graphحين قيامه بحل م�س�ألة الج�سور� ،إال �أن الباحثين ّ
أ
ال�سا�س في والدة نظرية المخططات البيانية ،و�أي�ضاً التبولوجي.

(د) هن� � ��اك اخت� �ل��اف عن المكان� � ��ة الحالية لـ«نظري� � ��ة المخططات البياني� � ��ة» ،في العلوم
يعدها مو�ضوعاً م�س� � ��تق ً
يعدونها
ال في الريا�ضيات ،و�آخرون ّ
الريا�ض� � ��ية� ،إذ �إ َّن بع�ض الباحثين ّ
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تابعة �أو جزءاً من مو�ض� � ��وعات �أخرى ،مثل :التبولوجي �أو التوافيقيات (� )Combinatoricsأو
بحوث العمليات �أو الريا�ضيات المتقطعة (.)Discrete Mathematics
 -11ا�ستنتاجات من حل �أويلر لم�س�ألة الج�سور ال�سبعة:
�إن ق� � ��وة حل �أويلر وعبقريته ال تكمن فح�س� � ��ب ب�إجابته القاطعة با�س� � ��تحالة �إيجاد م�س� � ��ار
في المدينة يحقق ال�ش� � ��روط المطلوبة ،التي ذكرناها �س� � ��ابقاً� ،إنم� � ��ا بابتكاره نهجاً جديداً في
الجابة ،وفي النهاية �أدى �إلى والدة فرع جديد هو «نظرية
التفكير والتحليل ،ا�س� � ��تنتج به هذه إ
المخططات البيانية».
لذلك يمكننا ا�ستخال�ص بع�ض اال�ستنتاجات من حل �أويلر و�أفكاره:

(�أ) وجود �أ�ص� � ��ناف معينة من م�س� � ��ائل الحياة الواقعي� � ��ة ( ،)Real-World Problemsالتي
ال يمكن حلها ،بال�ض� � ��رورة ،با�س� � ��تعمال �أ�ساليب الريا�ض� � ��يات المعروفة ،مثل الهند�سة والجبر
والتفا�ض� � ��ل والتكامل وغيرها� .إن هذا اال�س� � ��تنتاج هو ر�س� � ��الة مهمة �إلى �أولئك الذين ينكرون
المجردة في حل م�سائل الحياة الواقعية ،التي تمتد
�إلى اليوم قيمة المفاهيم والمو�ض� � ��وعات
ّ
م� � ��ن تفريع الجزئي� � ��ات (� )Molecular Branchingإلى مواقع أ
الفراد في �ش� � ��بكات التوا�ص� � ��ل
االجتماعي .بمعنى كيف �أن م�س � � ��ألة ما قد ا�ستُخل�ص� � ��ت من الحياة اليومية ،ثم �أدت �إلى �أفكار
مهمة في الريا�ضيات.

(ب) �إن التمثيل البياني في الريا�ضيات ،هو ذو �أهمية بالغة ،ألنه يوحي ،في �أحيان كثيرة،
�إلى اكت�شافات �أو ابتكارات ت�ؤدي �إلى الحل مبا�شرة .بمعنى �أن حل كثير من م�سائل الريا�ضيات
وغيرها يتطلب معلومات وا�ستنتاجاً عقلياً ،وا�ستك�شافاً حد�سياً ،عو�ضاً عن �أن يكون محدداً �أو
خوارزمياً .وعلى هذا أ
ال�سا�س ف�إن النظريات يمكن �أن تتبع �إيجاد الحلول ،وهي عك�س الحالة
ال�شائعة� ،إذ �إ َّن النظريات تك ِّون �أ�سا�ساً للحلول .ف�ض ً
ال عن ذلك نعتقد �أن �إ�سهام التمثيل البياني
في ابتكار الحلول �ستبقي الريا�ضيات في المقدمة حين حل الم�سائل ،والم�ستقبل �سيعتمد على
الريا�ضيات كثيراً في حل م�سائل معقدة ومركبة.
(ج) التركيز على المعطيات ذات ال�ص� � ��لة بحل الم�س�ألة� .إن حل م�س�ألة ج�سور كونيغ�سبيرغ،
يو�ضح لنا ظاهرة عامة في الريا�ضيات ،هي �أنه حين النظر �إلى �أي م�س�ألة ف�إنه يمكن �أن نواجه
جمعاً من المعلومات الوا�سعة ،لذلك ف�إن �أف�ضل �أ�سلوب لحل الم�س�ألة هو �إبعاد تلك المعطيات
التي لي�س لها عالقة بالحل ،والتركيز على جوهر الم�س�ألة .ففي حالة م�س�ألة الج�سور ال�سبعة،
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�سواء كانت
هناك كثير من الجوانب ،غير ذات �ص� � ��لة كلياً ولي�ست مهمة .مثالً� :شكل المناطق،
ً
كبيرة �أم �ص� � ��غيرة� ،أم الج�س� � ��ور �س� � ��واء كانت �ضيقة �أم وا�سعة ،م�س� � ��تقيمة �أم منحنية ،طويلة �أم

ق�ص� � ��يرة .وكذلك النهر �س� � ��واء كان عر�ض� � ��ه كبيراً �أم �ص� � ��غيراً� .إن الخارطة الطبيعية لي�س لها
�أهمية ،ما هو مهم من ناحية الريا�ضيات هو تلك المناطق المت�صلة بالج�سور ،وترتيب عالقاتها

الترابطية فح�سب.

المدة ،يُعد �أحد العوامل التي
(د) �إن التوا�ص� � ��ل الذي كان بين العلماء والباحثين ،في تلك ّ
التطور في الريا�ضيات� ،إذ نجد �أن �أويلر قد انتقل من برلين �إلى �سان بطر�سبيرغ ،وقد
�أدت �إلى
ّ
�أ�صبح علماء الريا�ضيات يترا�سلون فيما بينهم ويتبادلون المعلومات و أ
الفكار في المو�ضوعات

الم�شتركة ،وين�شرون المقاالت عن بحوثهم الجارية.
 -12تطبيقات متعددة وحلول لم�سائل معروفة:

�إن نظري� � ��ة المخطط� � ��ات البيانية ،هي ريا�ض� � ��يات الروابط ،و ألن عالمن� � ��ا مملوء بهذه
عد �أحد �أكثر ال�صياغات قابلي ًة للتطبيق في مجال الريا�ضيات.
الروابط ،ف�إن هذه النظرية تُ ّ

له� � ��ذا تُعد هذه النظرية ،في زماننا الحالي ،ذات قيمة كبيرة ،لي�س في مجال الريا�ض� � ��يات
فح�سب� ،إنما في مو�ضوعات �أخرى كثيرة .وتعتمد هذه التطبيقات على الفكرة أ
ال�سا�سية في

م�س � � ��ألة الج�سور ال�سبعة ،وهي ال�سير في �شبكة �أو مخطط ،بحيث نتجنب ا�ستعمال �أي خط
مرتين �أو �أكثر ،والغاية من ذلك توفير الوقت والتكلفة ،ويحدث هذا ال�ش� � ��رط في كثير من
الم�س� � ��ائل و أ
الدارة ،حين �إيجاد حل لم�س�ألة تنظيم الجداول الزمنية،
اللغاز ،كما في مجال إ
مثل م�س � � ��ألة تنظيم جدول المحا�ضرات أل�ساتذة الجامعة� ،أو تنظيم جداول زمنية للم�صانع
والم�ؤ�س�س� � ��ات الخدمية� ،أو �إيجاد الحلول المثلى ل�شبكات التوزيع والنقل� .أما �آخر أ
البحاث
معمق عن تعطل االت�ص� � ��ال بين
دراك
فكانت تت�ض� � ��من كيف �أن نظرية المخططات تزودنا ب�إ ٍ
ٍ
الخاليا الع�ص� � ��بية الناتجة عن الفقدان المتقدم للذاكرة «�ألزهايمر» .ف�ض� �ل � ً
ا عن ذلك ف�إن
هذه النظرية �أ�س� � ��همت في حل بع�ض الم�س� � ��ائل و أ
اللغاز الم�شهورة ،منها مثالً :م�سائل ر�سم

اللوان أ
�شكل دون رفع القلم ،وم�س � � ��ألة أ
الربعة ( ،)The Four-Color Problemالم�صافحة
( ،)Handshakingوم�س�ألة حركة الفر�س في ال�شطرنج ( ،)Knight Tour Problemوالبائع

المتجول ( ،)Traveling Salesman Problemومو ّزع البريد ال�صيني (Chinese Postman

.)Problem
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 -13تكريم ًا ألويلر
بعد �إعادة المكانة لحل م�س � � ��ألة الج�سور ال�سبعة ،وبعد البدء بتكوين فرع جديد هو نظرية
المخططات ،وتكريماً ألويلر وعبقريته ،فقد �أطلق العلماء والباحثون ،ا�سم «�أويلر» على �أي م�سار
في �شبكة معينة يحقق �شروط هذه الم�س�ألة .لذلك نجد هناك «م�سار �أويلر» (،)Eulerian Path
وهو �أي م�س� � ��ار مر�س� � ��وم في مخطط بياني ،يمر بكل حافة مرة واحدة بال�ضبط .وهناك �أي�ضاً
«دارة �أويلر» ( )Eulerian Circuitالتي تمثل الم�سار الذي يبد� أ وينتهي عند الر�أ�س نف�سه .ف�إذا
كان المخطط يمثل �شبكة النقل في مدينة ما ،ف�إن البحث عن دارات �أويلر في هذا المخطط
البياني ،له �أهمية �شديدة.
 -14م�صير ج�سور كونيغ�سبيرغ ال�سبعة

تتغير معظم معالم مدينة كونيغ�سبيرغ القديمة،
�إنه من المحزن ،بالن�سبة �إلى الريا�ضيات� ،أن ّ
وال�سيما من ناحية عدد ج�سورها أ
التغير �أغلبه ،حدث نتيجة
ال�صلي ومواقعها و�أ�سماءها ،هذا
ّ
ّ
ُ
الدمار الذي ح�ص� � ��ل في �أثناء الحرب العالمية الثانية وتَبعاتها .لذلك � أزيل عدد من الج�سور،
ج�سور عددها �سبعة ،ولم يعد
و� ُأعيد بناء ق�سم �آخر ،لكن بطريقة حديثة ،لذلك لم يعد هناك
ٌ
هناك �أحد يقوم بالتنزه م�ش� � ��ياً ،ومع ذلك ف�إن المدينة با�س� � ��مها القديم ولغز ج�سورها ال�سبعة

حا�ضرين في ذاكرة كثير من العلماء ،وبالطبع في الفرع الجديد للريا�ضيات :نظرية
مايزاالن
َ
المخططات البيانية ،وفروع �أخرى �أي�ضاً.

الهوام�ش
( -)1كانت مدينة دانزيج تابعة لمملكة برو�سيا ،لكنها آ
الن تابعة لبولندا ،وت�سمى غدان�سك.
( -)2هذا العمدة ،كان محباً (�أو متخ�ص�صاً) للريا�ضيات ،وكانت له عالقة وطيدة مع �أويلر ،لذا كان و�سيطاً بين
�أويلر وبين عالم ريا�ضيات �آخر هو كون ( )Kuhnالذي ولد في كونيغ�سبيرغ ،ويعمل في دانزيغ.

المراجع العربية
(� -)1إبراهي� � ��م نائب ومحمد قا�س� � ��م يحيى أ
الوجار ،ا�س� � ��تخدام نظرية المخططات في حل م�ش� � ��كلة الجداول
الح�صائية ،ع � ،2010 ،18ص .76 ،69
الزمنية ،المجلة العراقية للعلوم إ
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آ�فاق المعرفة

أ�نطوان دو �سانت – إ�كزوبريي
وا ألمري ال�صغري

محمد حنانا

ول ��د في ( 29حزيران عام 1900م) ف ��ي ليون – فرن�سا ،وتوفي في
( 31تم ��وز ع ��ام 1944م) ق ��رب مر�سيليا .هو طي ��ار فرن�سي وكاتب تعد
�أعمال ��ه �شهادة نادرة على طيار ومحارب نظر إ�لى المغامرة والخطر
بعين ��ي �شاعر .غ ��دت حكايته الرمزي ��ة أ
«المير ال�صغي ��ر» واحدة من
أ
العمال الكال�سيكية الحديثة.
قدِ م �أنطوان دو �سانت – �إكزوبيري من عائلة �أر�ستقراطية مفقرة.
اليكول نافال (المدر�س� � ��ة
وبعد �إخفاقه في امتحان االنت�س� � ��اب �إلى إ
البحرية) ،در�س العمارة مدة � 15شهراً في مدر�سة الفنون الجميلة ،ثم غادرها من دون تخرج.
اللزامية في القوى الجوية الفرن�سية� ،إذ �أ�صبح بعد عام
وفي عام (1921م) بد� أ بت�أدية خدمته إ
طياراً ع�س� � ��كرياً .وفي عام (1926م) ان�ضم �إلى �شركة التيكوير في تولوز� ،إذ �أ�سهم في ت�أ�سي�س
خط� � ��وط البريد الجوية المتجهة نحو ال�ش� � ��مال الغربي إلفريقيا ،وجنوب ا ألطل�س� � ��ي ،وجنوب
�أمري� � ��كا .ثم عمل طيار اختبار (للطائرات الجديدة) لم�ص� � ��لحة الخطوط الجوية الفرن�س� � ��ية،
ومرا�س ً
ال �صحفياً لم�ص� � ��لحة باري�س الم�ساء .وفي عام (1931م) تزوج كون�سويلو �سان�سين وهي
كونت م�صدر �إلهام له ،كما
كاتبة وفنانة �س� � ��لفادورية تمتلك روحاً بوهيمياً ومزاجاً وعراً .وقد ّ
كونت م�ص� � ��در قلق وح�صر نف�س� � ��يين .في عام (1939م) غدا طيار ا�س� � ��تطالع ع�سكري .وبعد
ّ
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�س� � ��قوط فرن�س� � ��ا عام (1940م) غادرها �إلى الواليات المتحدة وبقي فيها حتى عام (1943م).
بعد ذلك عاد �إلى فرن�س� � ��ا لي�ست�أنف من جديد الطيران مع �سربه ال�سابق في م�سرح أ
الحداث.
وفي عام (1944م) �أقلع بطائرته من مطار كور�سيكا ليقوم بمهمة ا�ستطالعية فوق فرن�سا ولم
تبين ب�أنها طائرته ،وقد
يعد .وبعد �ستين عاماً انتُ�شل من قاع البحر قرب مر�سيليا حطام طائرة ّ
ُر ّجح ب�أن طائرة مقاتلة عدوة �أ�سقطتها ،ومع ذلك ف�إن �سبب التحطم لم يُعرف �أبداً.

وجد �س� � ��انت – �إكزوبيري في الطيران م�ص� � ��دراً للفعل البطولي ومو�ضوعاً جديداً للكتابة
تمجد التجارب الخطرة على ح�س� � ��اب الحياة ب�ص� � ��فتها التحقق أ
أ
ال�س� � ��مى
الدبية� .إن �أعماله ّ
الن�س� � ��ان .ففي كتابه أ
الول (البريد الجنوبي –  )1929يموت طيار البريد الجوي جاك
لمهمة إ
بيرن� � ��ي في �ص� � ��حراء ريو دو �أورو .وكر�� � ��س روايته الثانية (الطيران الليل� � ��ي –  )1931لتمجيد
طياري الخط الجوي أ
الول ،وتمجيد �سموهم الروحاني وهم يواجهون الموت في �أثناء قيامهم
بواجبهم ال�ص� � ��عب .وقد �سجل تجربته المثيرة في رواية (�أر�ض النا�س –  )1939حين � ُأعطبت
طائرته في ال�ص� � ��حراء الليبية .كان معه المالح الجوي الميكانيكي �أندريه بريفو فح�سب .لقد
والنه� � ��اك وواجها الموت المحتم �إلى �أن لمحهما بدوي على
عانا الجوع والعط�ش ال�ش� � ��ديدين إ
جمله و�أنقذهما من الموت.
الن�ساني في
ا�ستخدم �س� � ��انت – �إكزوبيري طائرته لي�ستك�شف العالم ،وليكت�شف الت�ضامن إ
جهود الب�ش� � ��ر أ
الخوية إلنجاز مهماتهم .ففي �أمريكا كتب (ر�سالة �إلى رهينة – � )1942أهداها
�إلى  40مليون فرن�س� � ��ي يعي�ش� � ��ون تحت اال�ضطهاد النازي ،كما كتب ( أ
المير ال�صغير – )1943
وهي حكاية خرافية ب�س� � ��يطة وحزينة تت�ضمن ر�سالة تذكير ب�أن �أف�ضل أ
ال�شياء في الحياة هي
قدم آ
للخرين.
�أب�سطها ،و�أن الغنى الحقيقي هو ما يُ َّ

ا ألمير ال�صغير
نُ�شرت هذه الحكاية الرمزية �أول مرة في عام (1943م) ،وهي العمل أ
الكثر قراءة وترجمة
في اللغة الفرن�س� � ��ية .وقد ُعدت العمل أ
الف�ض� � ��ل في فرن�سا في القرن الع�شرين ،وتُرجمت �إلى
�أكثر من  250لغة ،ويباع منها �سنوياً نحو مليوني ن�سخة ،وبلغ مجمل الن�سخ التي بيعت في العالم
�أكثر من  140مليون ن�سخة ،و ُعدت واحدة من �أكثر الكتب رواجاً .بعد اندالع الحرب العالمية
الثانية غادر �س� � ��انت – �إكزوبيري فرن�سا قا�ص� � ��داً الواليات المتحدة .وفي خ�ضم اال�ضطرابات
ال�شخ�ص� � ��ية و�سوء ال�صحة �أنتج ،تقريباً ،ن�صف الكتابات التي خلّدته ،من �ضمنها حكاية رقيقة
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عن العزلة وال�صداقة والحب والفقد بطلها �أمير �شاب وغريب
هبط �إلى أ
الر�ض .وتروي �سيرة الكاتب الذاتية – تجاربه في
الطيران فوق ال�صحراء .وقد ر�سم في مخيلته من خالل تلك
الخبرات �ص� � ��ورة أ
المير ال�ص� � ��غير .ومنذ �أن نُ�شرت �أول مرة
في الواليات المتحدة ح ِّولت �إلى �أعمال م�سرحية و�سينمائية
وتلفازية و�أوبرالية و�أعمال راق�صة (باليهات).
أ
المير ال�ص� � ��غير حكاية �ش� � ��اعرية مع ر�س� � ��ومات با أللوان

المائية ر�س� � ��مها الم�ؤلف نف�س� � ��ه تروي ق�ص� � ��ة طي� � ��ار تعطلت
طائرته في ال�صحراء يقابل �أميراً �شاباً �سقط �إلى أ
الر�ض من
كويكب �صغير جداً .الحكاية فل�سفية تت�ضمن نقداً اجتماعياً يتناول غرابة عالم الكبار .وطبقاً
لواح� � ��دة من وجهات النظر ،ترمز هذه الحكاي� � ��ة الخرافية �إلى حياة الكاتب :بحثه عن حقائق
الطفولة ،ونظرته ال�ص� � ��وفية ،و�إيمانه بال�شجاعة و أ
ال�شارة ال�ضمنية
الن�سانية ،ولكن مع إ
الخوة إ
الن�سانية.
�إلى الطبيعة الم�شوهة للعالقات إ
للطفال� ،إال �أن أ
�ص� � � ّ�مم ظاهرياً ليبدو كتاباً أ
المير ال�ص� � ��غير
وعل� � ��ى الرغم من �أن الكتاب ُ

الن�سانية .فعلى �سبيل المثال ما يروي �سانت
يبدي كثيراً من المالحظات حول طبيعة الحياة إ
المير خالل رحالته في أ
– �إكزوبي� � ��ري حول لق� � ��اء الثعلب مع أ
الر�� � ��ض �إذ يقول الثعلب أ
للمير:
«الن�س� � ��ان ال يرى بجالء �إال بو�س� � ��اطة القلب فقط ،فما هو جوهري ال تراه أ
العين» ،كما يقول
إ
للمير« :لقد �أ�ص� � ��بحت م�س�ؤوالً أ
أ
للبد عما قمت بتدجينه» ،و«�إن الوقت الذي �أ�ضعته من �أجل

وردتك جعل وردتك مهمة جداً».

الحبكة
يقول الراوي �إنه حين كان ولداً ر�سم ذات مرة �صورة ألفعى البوا العا�صرة وهي ته�ضم في
معدتها فيالً .لكن الكبار الذين �ش� � ��اهدوا ال�ص� � ��ورة ف�سروا الر�س� � ��م على �أنه قبعة .وكلما حاول
الراوي ت�ص� � ��حيح هذا الخلط ن ُِ�ص َح بترك الر�سم وااللتفات نحو هواية عملية ونا�ضجة .يندب
البداع.
الراوي افتقار الكبار �إلى فهم إ
آ
الن �أ�ص� � ��بح الراوي طياراً .وذات يوم � ُأ�ص� � ��يبت طائرته بعطب في ال�ص� � ��حراء ،بعيداً عن
ال �ضئي ً
الحياة المدنية .هنا ،وعلى حين غرة ،يجد الراوي �أمامه �ش� � ��اباً �صغيراً �أو رج ً
ال يدعوه
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الراوي با ألمير ال�ص� � ��غير .يطلب أ
المير ال�ص� � ��غير من الراوي �أن ير�س� � ��م له خروفاً .في البداية
يريه الراوي ال�ص� � ��ورة القديمة لفيل داخل �أفعى .ي�صاب الراوي بالده�شة حين يف�سرها أ
المير
تف�سيراً �صحيحاً .وبعد عدة محاوالت فا�شلة لر�سم خروف ير�ضي أ
المير ،ير�سم الراوي �صورة
ل�ص� � ��ندوق معلناً �أن الخروف داخله .ولده�ش� � ��ة الراوي يعلن أ
المير قائ ً
ال �إن ذلك الر�سم هو ما
يري� � ��ده تماماً .يقول الراوي �إن أ
المير لديه عادة غريبة في تجنب الرد المبا�ش� � ��ر على �أ�س� � ��ئلة
الراوي .وي�ص� � ��ف الراوي أ
المير بقوله �إن لديه �ش� � ��عراً ذهبياً وي�ض� � ��ع و�ش� � ��احاً حول رقبته ،وله
�ضحكة محببة.

بعد مرور �أكثر من ثمانية �أيام في ال�ص� � ��حراء حاول خاللها الراوي �إ�ص� �ل��اح طائرته ،يروي
أ
المير ال�صغير ق�صة حياته .يبد� أ بو�صف الحياة في منزله ال�صغير على كويكب – في الواقع
�إن حج� � ��م الكويكب �أكب� � ��ر بقليل من منزل أ
المير (يعتقد الراوي ب � � ��أن الكويكب الذي جاء منه
أ
المي� � ��ر هو الكويكب رق� � ��م ب  .)612-ويوجد في الكويكب ثالثة براكين �ص� � ��غيرة (اثنان منها
المير بتنظيفها ،كما يقتلع أ
ن�ش� � ��يطان والثالث خامد) يقوم أ
الع�ش� � ��اب ال�ضارة واقتالع �أ�شجار
(البا�أوبات) �س� � ��ريعة النمو .ويبدو �أن أ
المير يحتاج �إلى الخروف لي�أكل النباتات غير المرغوب
فيها .يعلّمه الراوي ب�أن الخروف �س� � ��ي�أكل حتى الورود مع �أ�ش� � ��واكها .وحين ي�سمع أ
المير ذلك
يروي للراوي ق�صة حبه لوردة غام�ضة بد�أت تنمو منذ وقت م�ضى على �سطح الكويكب .يقول
أ
المير �إنه اعتنى بالوردة و�أ�صغى �إليها حين طلبت منه و�ضع �ستارة �أو غطاء زجاجي لحمايتها
من الهواء البارد .وعلى الرغم من �أن أ
المير وقع في حب الوردة ،بد� أ ي�شعر ب�أنها كانت ت�ستغله
لم�صلحتها ،و�أنّه �صمم على مغادرة الكويكب الكت�شاف بقية الكون .وعلى الرغم من �أن الوردة
اعتذرت عن غرورها وت�صالحا �شجعته على ال�شروع في رحلته ،وهكذا رحل( .)1زار أ
المير �ستة
كواكب كل واحد منها يقطنه بالغ �أحمق �ض� � ��يق �أفق التفكير من �ض� � ��منهم :ملك مغرور من دون
�أتباع يعتقد نف�س� � ��ه ال�ش� � ��خ�ص أ
الكثر روعة في كوكبه غير الم�س� � ��كون؛ �سكّير ي�سكر لين�سى عار
ال�س� � ��كر؛ رجل �أعمال يقوم على الدوام ب�إح�ص� � ��اء النجوم معلناً على نحو �سخيف ب�أنه مالكها؛
م�شغِّل م�صابيح ال�شوارع الذي يطفئ من دون تفكير وي�شعل الم�صباح كل دقيقة؛ جغرافي م�سن
المير يظنه م�ستك�شفاً ،وحين يطلب من أ
�أمامه كتاب �ضخم ،وحين يلمح أ
المير �أن ي�صف منزله
ال �إنه ال ي�س� � ��جل أ
يذكر أ
المير الوردة ،لكن الجغرافي ي�ش� � ��رح له قائ ً
ال�شياء �سريعة الزوال مثل
وردة .يُ�صدم أ
الف�صاح فقد كانت الوردة مهمة جداً بالن�سبة �إليه .ين�صح الجغرافي
المير بهذا إ
المير بزيارة أ
أ
الر�ض.
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الر�ض فيعتقد �أن أ
المير في �ص� � ��حراء من �ص� � ��حارى أ
يهبط أ
الر�ض غير م�أهولة .ثم يلتقي
�أفعى �صفراء تزعم �أن لديها القدرة على �إعادته �إلى منزله متى رغب في العودة .ثم يلتقي وردة

�ص� � ��حراوية تخبره ب�أنها ر�أت ب�ضعة رجال فح�س� � ��ب في هذه البقعة من العالم و�أنهم بال جذور
و�أن الري� � ��ح تطيرهم من مكان �إلى �آخر ويحيون حياة قا�س� � ��ية .بعد ذلك يت�س� � ��لق أ
المير �أعلى

ال �أن يرى أ
جب� � ��ل ر�آه� ،آم ً
الر�ض كلها وبذلك يجد النا�س ،وم� � ��ع ذلك ر�أى منظراً مقفراً .وحين
المير �أن �صوت ال�صدى ي�س� � ��خر منه .و�أخيراً واجه أ
المير �أجابه ال�صدى فظن أ
�ص� � ��اح أ
المير
�ص� � ��فاً من �ش� � ��جيرات الورد فاكت�أب ،ألنه اعتقد ذات مرة �أن وردته كانت نادرة .وبد� أ ي�شعر ب�أنه
الطالق� ،إذ ال يوجد في كوكبه �إال ثالثة براكين �صغيرة ووردة واحدة
لي�س �أميراً عظيماً على إ
�أ�صبح يعدها آ
الن عادية.

ا�س� � ��تلقى أ
المير على الع�شب وبكى حتى اتجه نحوه ثعلب .كان لدى الثعلب رغبة في �أن
ال �إن وردته كانت نادرة حقاً ومميزة ألنها كانت مو�ضع حب أ
يُدجن ،و�شرح أ
للمير قائ ً
المير.

دجن الوردة ولذلك ي�شعر آ
ال �إن أ
وبطريقة ما ي�شرح قائ ً
الن ب�أنه م�س�ؤول عنها .وبمرور
المير َّ
الوقت ا�ستطاع أ
يدجن الثعلب ،على الرغم من �أن االثنين يفترقان و�أعينهما تدمع.
المير �أن ّ
ث� � ��م يلتق� � ��ي أ
المير محول القطارات الذي يخبره �أن الم�س� � ��افرين يندفعون ب�س� � ��رعة في كل
االتجاه� � ��ات� ،إنهم ال يقتنعون بمكان وجودهم وال يدرون �أين �س� � ��يكونون بعد ذلك ،أ
الطفال

فح�سب الذين معهم يت�أذون حين ينظرون عبر زجاج النوافذ .ثم يلتقي أ
المير تاجراً يحدثه
عن �إتجاره بحبات تروي الظم� أ وهي �شائعة جداً �إذ توفِّر لمن يتعاطاها  53دقيقة �أ�سبوعياً.
يجيب أ
المير قائ ً
ال �إنه يف�ض� � ��ل ا�س� � ��تغالل ذلك الوقت في ال�س� � ��ير نحو نبع ماء ليروي ظم�أه
بماء منع�ش.

بعد م�ضي ثمانية �أيام على وجود الراوي في ال�صحراء وهو يحاول �إ�صالح طائرته ،ي�شعر
ب�أنه يكاد يموت من الظم�أ .ولح�س� � ��ن الحظ يعث� � ��ر هو و أ
المير على بئر .بعد ذلك يجد الراوي
المي� � ��ر وه� � ��و يتحدث �إلى أ
أ
الفعى حول نيته العودة �إلى منزله ألن� � ��ه متلهف لر�ؤية وردته ثانية.
المير الراوي وداعاً حاراً ويحذره من مراقبته وهو يرحل .يرف�ض الراوي ترك أ
ي� � ��ودع أ
المير.

المير الراوي بقوله �إنه بحاجة فح�سب �إلى النظر �إلى النجوم ليفكر ب�ضحكة أ
يوا�س� � ��ي أ
المير
عندئذ يبتعد أ
المير عن الراوي �سامحاً أ
للفعى
المحببة و�سيبدو له ك�أن النجوم كلها ت�ضحك.
ٍ
ب�أن تع�ضه ،ثم ي�سقط من دون �صوت.
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في �ص� � ��باح اليوم التالي يحاول الراوي البحث عن أ
المير لكنه يف�ش� � ��ل في �إيجاد ج�س� � ��ده.
وتنتهي الق�ص� � ��ة بر�س� � ��م للراوي يمثل منظ� � ��راً طبيعياً للمكان الذي التقى في� � ��ه الراوي أ
مير،
ال َ

�إذ �أنهت أ
الفعى حياته .ويطلب الراوي من �أي �ش� � ��خ�ص يمر في تلك البقعة وي�ص� � ��ادف �إن�ساناً
الجابة عن أ
ال�سئلة �أن يخبر الراوي في الحال.
�صغيراً يرف�ض إ

و�أخيراً ،بالن�س� � ��بة �إلينا ،كما بالن�س� � ��بة �إلى الراوي ،تنتهي ق�ص� � ��ة أ
المير ال�صغير على نحو
غام�ض .نحن نُترك لنكت�ش� � ��ف ما �إذا تمكن أ
المير من حماية وردته �أم ال� .أحياناً يكون الراوي
على ثقة من �أن حياة أ
المير كانت �س� � ��عيدة في كوكبه ،و�أحياناً ي�س� � ��مع الراوي �ص� � ��وت الدموع
فح�سب .وفي النهاية ينبثق �س�ؤال أ
المير حول ما �إذا �سي�أكل الخروف الوردة �أم ال بو�صفه �أهم
�س�ؤال بين جميع أ
ال�سئلة.

ال يقلل الراوي من حدة أ
اللم الذي ي�ش� � ��عر به نتيجة عالقته با ألمير ال�صغير .وعلى الرغم
من �أن الراوي ي�ش� � ��ير �إلى �أن لديه �أ�ص� � ��دقاء �آخرين ،ف�إن رحيل هذا ال�ص� � ��ديق �سلب منه كثيراً

مما منحه.

ال تت�ض� � ��من الق�ص� � ��ة ارتياباً حول أ
اللم ال� � ��ذي يخلفه فقد �أحد المحبوبين ،وال ت�ش� � ��ير
نهايتها �إلى عزاء ب�ش� � ��فاء جراح الراوي .وترمز الف�صول أ
الخيرة �إلى التعامل مع موت �أحد

المحبوبين .وعلى الرغم من هذا أ
ت�صر بعناد على �أن العالقات ت�ست�أهل
اللم ،ف�إن الق�ص� � ��ة
ّ
العن� � ��اء� .إن الثعل� � ��ب والراوي يمك� � ��ن �أن يفقدا أ
المير ،ومع ذلك ف � � ��إن عالمهما يزداد قيمة،

فحقول القمح وال�س� � ��ماوات الليلية تع� � ��ج بالحياة .ولت�أكيد هذا المظه� � ��ر المعبر حول َف ْقدِ
العالقات ،ي�ص� � ��ور الراوي �إح�سا�س� � ��ه بالوح�شة بر�سم �أخير لمنظر طبيعي قاحل حيث �سقط

المير ،بو�ص� � ��فه مكاناً �أكثر �إثارة للحزن وللحب .وعلى الرغم من �أن حكاية أ
أ
المير ال�صغير
مكدرة ،ف�إنها ت�ش� � ��دد على فكرة �أن الخير يمكن �أن يُ�ستمد
تتعامل مع ق�ض� � ��ايا جدية وحتى ِّ

الحداث المحزن� � ��ة� .إن أ
م� � ��ن أ
المير يعلم ب�أن وردته ال بد �أن تموت ،لكن هذه المعرفة ت� أ ّجج
حبه لها .وت�ص� � ��ل العالقة بين الراوي و أ
المير �إلى م�س� � ��تويات جديدة من ال�شدة فح�سب بعد
�أن يو�ضح أ
المير ب�أنه �سيرحل.
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�أنطوان دو �سانت – إ�كزوبيري أ
والمير ال�صغير

الهوام�ش
عدوا �أن الوردة ترمز �إلى كون�س� � ��ويلو زوجة �س� � ��انت – �إكزوبيري .فقد
(� -)1إن كثيراً من النقاد وكتاب ال�س� � ��ير ّ
للزعاج .وقد ظهرت كون�سويلو في ذهن �سانت
كان زواجهما ناب�ض � � �اً بالحيوية وال�ش� � ��غف وم�ص� � ��دراً دائماً إ
الر�ض� � ��اء ،و�س� � ��عال الوردة الدائم ه� � ��و تذكير بمر�ض الرب� � ��و الذي عانت منه
– �إكزوبيري مختالة و�ص� � ��عبة إ
كون�س� � ��ويلو .لم يكن �سانت – �إكزوبيري مخل�ص � � �اً تماماً لزوجته ،ورحيل أ
المير يمكن �أن يُنظر �إليه على �أنه
رم � � � ٌز لعدم �إخال�ص �س� � ��انت – �إكزوبيري .وف� � ��ي الواقع ف�إن حكاية أ
المير ال�ص� � ��غير ،التي كُتبت في مرحلة
متقلقلة من زواجه ،يمكن �أن تقر� أ ب�ص� � ��فتها ر�س� � ��الة حب من �أنطوان �إلى كون�سويلو تت�ضمن فح�صاً للذات،
كما تت�ضمن حبه لها.

الم�صادر
(.Encyclopedia Britannica -)1
(.Encyclopedia Wikipedia -)2
(.Spark Notes – Literature Guide -)3
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آ�فاق المعرفة

ا إلن�سان نبع الفن واجلمال
يحيى كعكة

الف ��ن تعبي ��ر عن الحياة ب ��كل �أبعادها ،نعم إ�ن الفن م�شهد من م�شاهد هذه الحياة ،فكل ما
�أنزل ��ه الخال ��ق هو فن قائم بحد ذاته ،و إ�ذا نظرنا إ�لى م ��ا �أنعم اهلل به علينا لوجدنا � أ ّن الحياة
والن�سان هذا المخل ��وق الرائع الذي �أوجده اهلل تعالى
الن�سان ،إ
نف�سه ��ا ه ��ي فن مثالي يعي�شه إ
الر�ض ...والذي تعتمل ف ��ي داخله كتلة أ
ليمثل ��ه على أ
الحا�سي�س والرغبات يتوق لفن الحياة،
ويمث ��ل الف ��ن في كل حركة من حركاته ،وينظر إ�لى الطبيعة والخليقة نظرة فنية رائعة يهوى
فيها الجمال الذي هو عماد الفن الرفيع ،فاهلل جميل يحب الجمال.
الن�س� � ��ان والفن هي عالقة مرهف� � ��ة ،خالدة ،و ألن الفن هو
نع� � ��م �إ ّن العالقة الحميمة بين إ
للن�سان �أن يكون فناناً ،ومهما اختلفت المفاهيم مثل الر�سم ،والنحت،
الجمال المبدع فال بد إ
بالن�سان
وا ألدب ،والمو�سيقا ،وغيرها ،ف�إنها ت�صب في محيط واحد هو الفن ،لهذا اتحد الفن إ
الن�س� � ��ان ف� � ��ي الفن ،و�أ�ض� � ��حى هذا المزيج رائعاً ي�ض� � ��اهي كل جميل ف� � ��ي هذا الوجود
وذاب إ
الحياتي.

الن�س� � ��ان بطبيعته ال�شفافة بحاجة ما�س� � ��ة �إلى الفن الراقي المتقدم ،فما ا ألنبياء
نعم� ،إن إ
والقدي�س� � ��ون وا ألدباء والر�س� � ��امون �إال فنانون مبدعون ،والفن مقابل هذا بحاجة �إلى �إن�س� � ��ان
الن�سان حينما يكون فناناً ويت�ألق الفن حين يبدع
مبدع يعرف قيمة الفن الحقيقي ،لهذا يبدع إ
الن�سان ر�سماً ونحتاً وت�صويراً بكل بعد من �أبعاده.
إ
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وه� � ��ذا ما نراه في حياتنا الدنيا ،ن� � ��رى كثيراً من مظاهر الجمال الرائع ،والذوق الرفيع،
الن�س� � ��ان والفن ،وما المتاحف والمرا�سم والمكتبات ب�أبعادها أ
الدبية والفل�سفية
حينما يتحد إ
و أ
الن�سانية ب�أعماله الخالدة
مجد إ
الوابد الدار�س� � ��ة �إال نتاج رائع لهذا إ
الن�س� � ��ان الفنان الذي َّ
الن�سانية
عبر التاريخ ،فما �آثار اليونان والرومان والفراعنة وال�س� � ��وريين �إلاّ نتاج لهذه الروح إ
الن�س� � ��ان وما �أدراك ما
وكرمها الخالق على جميع المخلوقات� .إنه إ
المجيدة ،التي �ص� � ��اغها ّ
الن�س� � ��ان؟ �إنه الكائن الذي يت�أمل فيفكر في�س� � ��تنتج وجود �إبداع الخالق ،فحينما يجل�س هذا
إ
الن�س� � ��ان ،في مكان ما م� � ��ن العالم بعيداً عن أ
الماكن المزدحمة يت�أمل هذا الكون الف�س� � ��يح
إ
وعظمته ،يبد� أ التفكر ب�أ�ش� � ��ياء كثيرة ومن بينها ذاك الجمال أ
ال ّخاذ الذي �أبدعه الخالق فما
يكون منه �إال �أن يحاو َل تقليد ذاك الجمال �أو الم�شهد الذي انطبع في مخيلته ،من حيث �إ َّن
تعبير عميق تمتزج فيه االنفعاالت و أ
كثر ف�إننا نجد � أ ّن
الفن
الحا�سي�س ،و�إذا �أردنا �أن نغو�ص � أ َ
ٌ
أ
العمال الفنية تنت�ش� � ��ر في كل �أنحاء العالم ،ومنها الفنون المعمارية ،والمو�سيقا ،وال�سينما،
والم�س� � ��رح ،والنحت ،والر�س� � ��م ،وهذا ما يهمنا في مقالتنا هذه� ،إذ يوجد �س � � ��ؤال كبير يطرح
نف�سه وهو كيف تكون البداية؟

الر�سم ،كيف كانت بدايته؟
للن�سان� ،إذ �إنّه ر�سم قبل �أن يتكلم ،وترجع الر�سوم
كان الر�سم من �أوائل الن�شاطات الفكرية إ
التي وجدت على جدران الكهوف من �أربعين �ألف �س� � ��نة �إلى ع�ش� � ��رة �آالف �س� � ��نة قبل الميالد،
الن�سان من �أفكار وت�صورات وم�شاعر �أ�سا�سها
فالر�س� � ��م لغة وو�سيلة تعبير وتج�سيد لما يحمله إ
الدماغ ،وقد وجدت بع�ض التماثيل التي تعبر عن الخ�صب ،وهي لم تكن بق�صد التعبير الفني
تعد تمائم تعينه على ال�صبر وتهيئ لنف�سه ال�شجاعة
ومحاكاة الطبيعة كما نفهم اليوم ،بل كانت ّ
على اقتنا�ص حيواناته وتوحي له بالتفا�ؤل ،ويمكننا القول �أي�ض � � �اً �إ َّن التماثيل ال�ص� � ��غيرة كانت
تعاويذ يطلب بها الخ�صب ،ألنّه لم يكن يعلم �سبباً منطقياً للوالدة التي يكتنفها الغمو�ض.

كهوف «ت�شو كوتين» �شمال بكين و«كهف
ومن �أهم الكهوف التي ا�شتهرت بقِ دمها ور�سومها:
ٌ
التاميرا» �شمال �إ�سبانيا وغيرهما كثير...
و� أ ّما أ
اللوان التي ا�ستعملت في ع�صر الكهوف فهي:

 -1أ
ال�سود من الفحم الناتج عن االحتراق.

ال�صفر من ذرور (بودرة) المعادن – �أوراق أ
الحمر و أ
 -2أ
الزهار.
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اللوان بو�س� � ��اطة �ش� � ��حم الحيوان والبي�ض ،وكانت تحف� � ��ظ أ
�إذ تخلط أ
اللوان داخل العظام
المجوفة.
َّ
الن�س� � ��ان بد� أ بالر�سم ألنّه كان يعي�ش داخل الكهوف مدة طويلة قد ت�ستغرق
وهكذا نجد � أ ّن إ
جمالياً بمقايي�سنا
�شهوراً ،لذا لج� أ �إلى الر�سم على جدران الكهوف ،و�أ�سقفها ،ويع ّد هذا الهدف
ّ
الحالية ،و ألنه �آمن بال�س� � ��حر فقد كان ير�سم حيوان «البيزون» قتي ً
ال كي يرفع من �ش�أنه ويقوي
معنوياته ويخلق جواً نف�سياً ي�شعره �أنّه �صياد ماهر وقادر على التخل�ص مما يهدده...
مر به من تطورات وتغييرات وعلى الرغم من تغير
و�أخيراً� ،إ ّن الفن على الرغم من كل ما ّ
الن�سانية وحاجاتها التي تت�صف بالديمومة.
المجتمعات� ،إال �أنّه ظ ّل وليد الحاالت إ
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المثقف ،في ع�صر الفو�ضى ال ّث ّ

آ�فاق المعرفة

َمن املث ّقف ،يف ع�صر الفو�ضى ّ
الثقاف ّية
�أو�س �أحمد �أ�سعد

«الفو�ض ��ى الثقافي ��ة» واق ��ع جديد َف َر َ�ض ْت ��هُ الم�ستج � ّ�دات الهائلة التي اكت�سح ��ت الم�شه َد
ً
خلخلة وتقوي�ض� � ًا ،مما حتّم على
الثّقاف ��ي العالم ��ي عموم ًا ،ف ��ي �شتّى مناحيه .وعاث � ْ�ت فيه
الدرا�سات المعن ّية ،والعاملين في حقل التّنظير ،إ�عادة
الم ؤ� ّ�س�س ��ات الثقاف ّية الفاعلة ومراك ��ز ّ
تخ�ص الق�ضايا الفكر ّية ال�شّ ائكة ،ومن
تقييم �شاملة للمفاهيم والم�صطلحات الثقاف ّية التي
ُّ

«المثقف» بو�صفه حامل الثقافة ومحمولها بجميع تجلّياتها عبر الع�صور
�ضمنه ��ا تو�صيف
ّ
البداهة� ،أن تختلف آ
الراء حول هذا المعطى الجديد ،الذي
وم�ستهلك ًا» لها ب�آن .ومن
«منتج ًا
ِ
ِ
ِ
فتداعت له �أركانُها .ومن حيث إ� ّن االختالف �ضرورةٌ
�صاب � أ ّ�س ّ
الظواهر،
ْ
�أحدث تغيير ًا جذر ّي ًا � أ َ
الطبيعي أ
لل�شياء ّ
�صح ��ة ،ألنه يك ّون مز َّية جوهر ّية من مز ّيات الوجود ّ
بحد
والظواهر ّ
ودلي � ُ�ل ّ

ويع � ّ�د بمنزلة الخيط المل ّون الف ��ارق الذي يخترق النّ�سيج م ؤ�تل ��ف أ
اللوان ،لي�صبغَه
ذاته ��اُ ،

بالتن� � ّوع ال ��ذي ُيغنيه ،لذلك ،ل ��م تجد الثقافات الحيو ّية م�شكل ��ة حقيق ّية في التّفاعل معه،
المهجنة ،المنغلقة على نف�سها ،ذات ّ
الطيف
لكن الثقافات
�أخذ ًا
وعطاء ،تم ّث ًال و إ�عادة إ�نتاجّ ،
ً
ّ
الواحد واللّون الواحد ،المحكومة بمنظومتها الفكر ّية النّمط ّية التي ت ؤ� ّبد الموروث وتتّخذ

الرمال ،متغا�ضي � ً�ة عن كلّ
من ��ه وثن� � ًا للعب ��ادة ،وال تعترف �س ��وى بالتّ�شاب ��ه ،وتدفن ر�أ�سها ف ��ي ّ
�دت نف�سها في م�أزق رهيب،
الدائر حولها .وج � ْ
ّ�صدع ��ات الحا�صلة في بنية الفكر ّ
اله� �زّات والت ّ
تقدم �شيئ� � ًا ذا �أهمية ،كما نجده ��ا ت�سعى جاهدة إلع ��ادة إ�حياء أ
الفكار
فه ��ي ل ��ن ت�ستطيع �أن ّ
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النّظر ّي����ة المحبو�س����ة في خزائن الما�ض����ي .كلّ ذلك تفعله الثقاف����ات نكو�ص ّية االتجاه ،تحت
�شع����ار حماي����ة« :الخ�صو�ص ّية والهو ّية والتراث أ
وال�صالة ،والتّ�ش ّب����ث بالجذور »...بو�صفها نوع ًا
ال�سلبي .وما يترتّ����ب على ذلك من تبع����ات االنف�صال عن محيطها
م����ن �أن����واع ّ
الدفاع الذّ ات����ي ّ
الطبيع����ي ،لتبق����ى ف����ي الهام�ش ،خ����ارج �سياق التّاري����خ الحقيقي للتط ّور .وه����ا نحن �سنحاول
إ��ض����اءة ر�أيين في المو�ضوع مثار الجدل :أ
ـ«المثقف»
ال ّول �ض ّي����ق متحزّب لتو�صيف تقليدي ل
ّ
والر�أي آ
الخر ي�ستنكر هذا التعريف التّب�سيطي ،دون �أن ينفي قيمة
مرتبط بال�شهادة العلم ّيةّ .
التّح�صيل العلمي للمعرفة ،لكنّه ي�سعى جاهد ًا لتعميق التّو�صيف ،بما يواكب م�سيرة الحداثة
فع����ا ًال ،يتمثّل في إ�نتاج ثقافة
وم�ستجداته����ا .ويعت����رف
ّ
ّ
بالمثقف بق���� ّوة ،إ�ذا ما لم�س منه دور ًا ّ
ق����ادرة على امت�صا�ص الجديد الوافد ،و إ�عادة إ�نتاجه بم����ا يتنا�سب وطبيعة الهو ّية التّاريخ ّية
مت الحواجز ،و ُ� أزي َلت المعوقات ،وكاد العالم
ّ
الخا�صة ببيئته المحل ّية .وال�س ّيما ،بعد �أن
تحط ْ
ّ
كونه ذلك من خطر داهم
�أن يتح ّول إ�لى قرية �صغيرة ،نتيجة للغزو
المعلوماتي الهائل ،وما َّ
ّ
����دت نف�سها عارية �أمام����ه ،إ� اّل من ورقة
����ددة بوجودها ،وقد وج ْ
عل����ى الثّقاف����ات المحلي����ة ،المه ّ
����م �أ�صبح ا�ستقدام المعلومة فيه  � -أ ّي ًا كانت -ال يتطلّب �أكثر من �ضغطة ز ّر �صغير.
التّ����وت .عال ٌ
وقت قريب،
إ�ذ �أخلت «الثّقافة الورق ّية» موقعها ب�صفتها مرجع ًا تقليد ّي ًا وحيد ًا للثقافة ،حتى ٍ
غ�ص بها الواقع االفترا�ضي الذي غدا بمتناول
لم�صلحة الثّقافة إ
اللكترون ّية الجديدة ،التي ّ
�أي����دي الجمي����ع .وه����ذا يتطلّب �أي�ض ًا �ض����رورة امتالك نا�صي����ة التّقانات الحديث����ة ،إ�لى جانب
الحيو ّي����ة الذّ هني����ة الق����ادرة على التّفاعل مع ه����ذا الجديد ،ومواكبة م�سيرت����ه المظفّ رة .و إ� اّل
ف�سنج����د �أنف�سن����ا كما هي حالنا آ
تحف بنا الفجوات المعرف ّية،
����ي،
الن ،في حالة
ُّ
ّ
ت�صح ٍر ثقاف ّ
بمتجاهله إ�لى هام�ش التّاريخ،
فاغ����رة ال�شّ دق م����ن كلّ الجهات .ع�صر معلوماتي ف ّوار� ،سيرمي
ِ
مح���� ّو ًال إ� ّي����اه في �أح�س����ن أ
الحوال ،إ�لى ن�سخ����ة كرتون ّية ،من رجل الجزي����رة «روبن�سن كروزو»� ،أو
حي بن يقظ����ان» ذاك الغريب البدائي المعزول ،ع����ن كلّ ما يدور في
رج����ل الغاب����ة «ط����رزان �أو ّ
هذا العالم.
العامة ،ب� أ ّن
كر�س� � ��ته المقولة
ثم� � ��ة فرز
ٌ
ّ
ّ
ال�س� � ��ابقّ .
عري�ض �آخر ،ال ي�ؤكّد وال ينفي ال ّتناق�ض ّ
أ
التخ�ص� � ���ص ال ّدقيق
مالت نحو
تح�ص� � ��يل الجزء قد يُغني عن الكلّ .انطالقاً من � ّن العلوم قد
ْ
ّ
�وعية الذي رافق رحلة المثقف ال�شّ مولي ،قد ولّى .حين
�أكثر ف�أكثر .وكلّنا يعلم � أ ّن زمن المو�س� � � ّ
كان الطبيب والفيل�س� � ��وف وال�شاعر والمو�س� � ��يقي والكيميائي وعالم االجتماع والفلكي يقيمون
كلّهم في �أقنوم واحد.
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لكن ،هل ح ّقاً نحن ب�ص� � ��فتنا ثقافات م�س� � ��تهلكة ،مغز ّوة حتى العمق بثقافة آ
الخر وحداثته
التجول بحر ّية بين خيارات ع ّدة؟ بحيث نقطف كما
تخولنا
ّ
القوة التي ّ
عالية ال ّتقانة ،في موقع ّ
ب�ستان زهرة؟ في الواقع ،هذا أ
بقوة.
يحلو لنا ،من ك ّل
ٍ
المر يبدو لي م�شكوكاً فيه ّ

ال�س� � ��ابق ،هن� � ��اك طرح علمي
وبال ّت� � ��وازي مع القول ال�شّ � � �
ّ
�اعري ّ
قدمه المف ّك� � ��ر والمنظّ ر
مختل� � ��ف ،لمفه� � ��وم «المث ّقف الع�ض� � ��وي» ّ
ع�ضويين
ق�س� � � َ�م المث ّقفين �إلى
ال
إ
ّ
يطالي «�أنطونيو غرام�ش� � ��ي» الذي ّ
ّ
(التقنيون ،وال�ص� � ��ناعيون ,واالقت�ص� � ��اديون ,وال�سيا�س� � ��يون,
وه� � ��م:
ّ
(الدار ّيون ,والمعلّمون ,ورجال
والقانونيون� ...إلخ) .وتقليد ّيين هم :إ
الدي� � ��ن� ...إلخ) 0وقال �إ ّن ك ّل النا�س مث ّقف� � ��ون ،ولكن لي�س لهم كلّهم
ت�أدية دور ووظيفة المثقف في المجتمع .وهنا يبرز وا�ض� � ��حاً الدور
�أنطونيو غرام�شي
االجتماع� � ��ي للمث ّقف ور�س� � ��الته� ،إذ ي� � ��رى «غرام�ش� � ��ي» � أ ّن المث ّقف
التقليدي
�وي يمتاز ب�ص� � ��فات الت�ش � � �كّل والحيو ّية على عك�س
ّ
الع�ض� � � ّ
ومجتراً
يتحرك ،ي�ؤ ّدي العمل نف�سه عاماً بعد عام ،م�ؤ ّبداً
واقف في مكانه ،ال
الذي يبدو وك�أنّه
ٌ
ّ
ّ
ومكر�س � � �اً له� � ��ا .وقريباً من هذا المنحى كانت نظ� � ��رة المفكّر العربي
مقوالت الفكر الدائر ّية
ّ
مجرد مهني ال وجه له� ،أو �إلى ع�ضو
«�إدوارد �سعيد»� ،إذ �أكّد �أنّه ال يمكن ت�صغير المث ّقف �إلى
ّ
ك� � ��فء ف� � ��ي طبقة ما ،ال يهتم �إلاّ ب�أداء عمله ،فهو قد ُو ِه َب َمل َكات عقلية لي�ؤ ّدي ر�س� � ��ال ًة ما� ،أو
ليعبر عن وجهة نظر ما� ،أو موقفاً �أو فل�سفة� ...إلخ.
ّ
و آ
المجتمعية،
تلم�س مالمحه
ّ
الن� ،إذا �أردنا االقتراب �أكثر ،من هذا الكائن الملتب�س ،وحاولنا ّ ُ
من خالل موقعه ووظيفته ودوره في المجتمع .ف�سنرى � أ ّن ت�صنيفنا هذا ي�شمل�( :أنت� ،أنا ،هو،
بتفرعاته أ
دبية ،وال�سيا�س� � ��ي بانتماءاته
ال
هن) .الف ّنان بتجلّياته إ
ه� � ��ي ،همّ ،
ال ّ
ّ
بداعية ،والكاتب ّ

الزراعية
والعلمية االبتكار ّية ،والفلاّ ح بخبرته
العملية
بذهنيته
قني
ّ
ّ
ّ
ّ
الحزبية يميناً وي�ساراً ،وال ّت ّ
حية
تتقبلها
التراكمية التي مكّنته من ابتداع �أ�ص� � ��ناف
الذهنية الفلاّ ّ
ّ
ّ
ّ
زراعية جديدة ،لم تك� � ��ن ّ
أ
أ
ا�ستنباطية حديثة ،تح ّفز الجيال على
�ساليب
ال�سابقة ،والمعلّم الذي ابتد َع طرائق و�
َ
ّ
ال ّتقليد ّية ّ
توليد و�إنتاج أ
جوبة �أو�سع ،بدالً من ذاك المعلّم ال ّنمطي البليد الذي
ّكية الباحثة عن � أ ٍ
ال�سئلة الذ ّ
قلية ،التي ت�سج ُن العقل
مكر�س � � �اً وم�ؤ ّبداً الطرائق ال ّن ّ
يكتفي بال ّتلقين واال�ستن�س� � ��اخ ّ
عما �سلفّ ،
وت�س� � � ّ�وره في �أقفا�ص .و�ضمن هذا ال ّت�صنيف �سنحاول االقتراب من �صفات المث ّقف ال�سيا�سي،
نتعرف فيه �إلى مثقف المرحلة الحالية الذي يزدحم به الم�ش� � ��هد آ
الن،
ليك� � ��ون �أنموذجاً عاماً ّ
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�سيا�سية» /خوفاً
«دينية� ،أو
ال�س� � ��لطة المهيمنة
ّ
ّ
�إذ �س� � ��نجده �إ ّما م�سارعاً لالن�ضواء تحت عباءة ّ
مجتراً مقوالته الفكرية الما�ض� � ��و ّية .و�إ ّما �شبه �صامت ،من�سحباً �إلى
�أو رغبةً /م�ؤتمراً ب�أمرها،
ّ
�����وغ اختفاءه عن الم�شهد ،ب� أ ّن الظّ روف المو�ضوعية غير نا�ضجة،
قوقعته كـ«حلزون» ي�س� ّ
�ويغية نراه
ال�ص� � ��عيد الفردي �أو المجتمعي ،ب�أن يفعل �ش� � ��يئاً .وبهذه ال ّت�س� � � ّ
وال ت�س� � ��مح له ،على ّ
ثمة م�شروعات-
ال�سلبي ،مكتفياً بالمراقبة وح�سب ،لتغفو م�شروعاته � -إن كان ّ
ي�ش� � ��رع ُن فعله ّ
خابي ًة تحت رماد البدايات المجه�ضة دوماً.

لية جلد الذّات ،ف�س� � ��نجد تجلّياً
كثيف ال�شّ � � ��يوع ،لمث ّقف
َ
و�إذا نظرن� � ��ا ،بعي� � � ٍ�ن ثالثة ،خارج � آ ّ
ُّ
يكتظ بح�ش� � � ٍ�د مقيت من الهزائم ال ّنف�س� � � ّ�ية ،وعقد
مجتمعاتن� � ��ا ,هو ذاك القلق ،الحاقد ،الذي
ال ّنق�ص أ
وكر�س � � �تْها �س� � ��نوات طويلة من اال�ستنقاع
التاريخية
وديبية
ّ
ّ
ال ّ
والمعرفية ،التي راك ََمتْها َّ
ذهنيته �أحاد ّية ال ّتفكير� ،ش�أنه
ال�ص� � � ُ�عد ،مما �أ�س� � ��هم في تكوين
ّ
والجمود الفكر ّيين على مختلف ّ
نف�سي �آخر،
يتفوق عليه بمر�ض
بذلك �ش�أن �شقيقه ال�س� � ��لفي المتع�صب ،مغ�سول ال ّدماغ ،الذي ّ
ٍّ
وحام له وناطق با�س� � ��مه على أ
فو�ض� � ��ه
ه� � ��و �أنّه ممثّل
ّ
الر�ض الغارقة ب�ض� �ل��الها ،وقد َّ
للمقد�س ٍ
لليقاع با آلخرين
المتعالي ليكون المنقذ الموعود ،وها نح ُن نرى ال�شّ بيهين
يتحينان الفر�ص ،إ
ّ
بال�ض� � ��ربة القا�ض� � ��ية .والتكفير كلٌّ على طريقته .وك� أ ّن ك ّل تجارب ذاك المث ّقف«ال�سيا�س� � ��ي» -
ّ
بو�ص� � ��فه �س� � ��ليل �أحزاب و� أ
تطور لديه �سوى موهبة ال ّتعالي
يديولوجيات
ّ
ّ
�سيا�سية معار�ض� � ��ة -لم ّ
و�ض� � ��يق أ
كقنبلة موقوتة،
مجرد ناقم ك�شبيهه ،قابل لالنفجار
الفق و�ضحالة الر�ؤية ،ليغدو
ٍ
ّ
حول في � أ ّي لحظة� ،إلى ديكتاتور �صغير.
�أو لل ّت ّ

ثمة م�س� � � ّ�وغ حقيقي لبقاء مث ّقفنا ،منف�ص� �ل � ً
ا عن ذاته
وهنا يبرز �س � � ��ؤال خفي ،هو :هل ّ
وتبدلت
تغير الم�ش� � ��هد ،و�س� � ��بق الواقع المو�ضوعي تنظيرات مث ّقفيه ّ
وعن الواقع .نعم ،لقد ّ
قليدي من ك ّل �أوراقه ،ولم يعد يمثّل حتى نف�سه ،لك ّنه
وتعرى المث ّقف ال ّت
جذرياً،
المعطيات
ّ
ّ
ّ
أ
لم�شاهد �سطحي،
فال�شبان اليافعون الذين يبدون
�����تغن عن �أوهامه بعد.
ٍ
ّ
لل�سف لم ي�س� ِ
ال مبالين ،وهم يرتدون الجينز الم�شقوق ،وي�أكلون الوجبات ال�سريعة وي�ستمعون �إلى مو�سيقا
«الروك» هم �أنف�س� � ��هم من �ص� � � ّ�و َت بغالبية عالية لم�صلحة ا�س� � ��تطالع ن ّفذته (م�ؤ ّ�س�سة جون
مبدئياً
�سيا�سياً
�بابيه مختلفة� ،أظهرت وعياً
ّ
ّ
زغبي) في ثماني دول عربية و�ش� � ��مل �شرائح �ش� � � ّ
وجوهرياً في ق�ض� � ��ايا أ
الن�س� � ��ان وحقوق المر�أة وم�س� � ��ائل ال�سيا�سة
ال ّمة والمجتمع وحقوق إ
ّ
قليديين،
واالقت�صاد ،والموقف من �أمريكا و(�إ�سرائيل) .يفو ُق ما هو متوقّع من المث ّقفين ال ّت
ّ
وقد جرى هذا اال�س� � ��تطالع بتمويل ودعم من م�ؤ ّ�س�س� � ��ة الفكر العربي التي ن�ش� � ��رته في �أثناء
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الول في القاهرة ،في (ت�ش� � ��رين أ
انعقاد م�ؤتمرها أ
الول ،من عام 2002م) ،كما يقول ال ّناقد
الغذامي».
الدكتور «عبد اهلل ّ

�كل عر�ضي – تب ّناها المثقف
مهمة  -ذكرناها �آنفاً ب�ش� � � ٍ
وهنا ال ب ّد من ال ّتعريج على م�س � � ��ألة ّ
ال�سريعة ،في ظ ّل تر ّدي الم�شهد
ال ّت
ّ
بقوة ،ب�صفتها حلاّ ً �ضرورياً لمواجهة ّ
قليدي ّ
متغيرات الواقع ّ
برديف
«التراثية» التي تبدو من طريقة تناولها� ،أ�ش� � ��به
الثقافي عموماً وانهياره ،وهي م�س � � ��ألة
ٍ
ّ
ّهنية أ
ال�صوليةّ؟ �إذ بد�أت ال ّدعوات إلحيائها ،عبر �إيقاظ مقوالت قديمة من �سباتها
تلميعي للذ ّ

بحجة المتح من
ال�سطحّ ،
الطّ ويل ،واالحتفاء بها .دعوات تبرز بفقاعاتها ،ورغوتها الكثيفة على ّ
أ
�سلبية عنها ،يقودها �أولئك المنفتحون �أمام ثقافة
ال�صول .مقابل دعوات �أخرى م�ضا ّدة ال تق ّل
ّ
تب�صر.
الغرب؟ دون �أي تمحي�ص �أو ّ

اللمانية أ
طور روح الوجود ّية أ
القرب �إلى
� أ ّما «�س� � ��ارتر» المفكّر
ّ
الوجودي الفرن�س� � ��ي ،الذي ّ
مية وانعدام أ
يتزعمها «نيت�شه ،كيركغارد ،هايدغر »..و َمنَحها بعداً
فرن�سياً،
المل ،التي ّ
ّ
ال ّت�ش� � ��ا�ؤ ّ
الروح
ال�س� � ��لبي ،والقلق من الم�ستقبل،
ّ
المخيم بثقله على ّ
حاول فيه ا�س� � ��تيعاب الفراغ الفكري ّ
الن�سان والرغبة في أ
ال�صالة،
الفرن�سية بعد الحرب
العالمية الثانية .عار�ضاً مع�ضالت حر ّية إ
ّ
ّ
ويعري فيه الوقت نف�س� � ��ه،
فل� � ��ه ر� أ ٌي �آخر ,يغلب عليه الطابع ّ
الدفاعي عن المث ّقف الحقيقيّ ,

يقر بجل� � ��د الذّ ات ،وال تحميل المث ّق� � ��ف كوارث ما يحدث،
موق� � � َ
�ف المث ّق� � ��ف المز ّيف .ر� أ ٌي ال ّ
ال�ش������اهد على المجتمعات المم ّزقة التي تنتجه أل ّنه ي�ستبطن تم ّزقها بالذات.
يقول�« :إ ّنه ّ
الحقيقي ،ولك ّنه
المزيف يقول« :ال» مثله ،مثل المث ّقف
وه������و تالياً نتاج تاريخي .المثقف
ّ
ّ
حق العلم ،ولكن ينبغي �أي�ضاً� ...إلخ).
ي�ضيف (ال ولكن) �أو (�أعلم ذلك ّ

الفيتناميين ب�س�ؤاله ألحد
وقد انك�ش� � ��ف ذاك المث ّقف «المز ّيف» على ل�سان �أحد المواطنين
ّ
المثقفين الفرن�س� � � ّ�يين ،كان يتب ّنى �أفكار ال�س� �ل��ام العالمي والديمقراطية قائ ً
ال له« :ابد�ؤوا �إذن
المطالبة بال�س� �ل��ام لفيتنام مادام القتال يدور هناك ،ف�أجابه المثقف الت�سويغي :هذا من رابع
الم�س� � ��تحيالت ,لو فعلنا ذلك لكان هذا ت�شجيعاً منا لل�شّ يوعيين � .أ ّما ال�سالم الحقيقي الوحيد
في فيتن� � ��ام فكان ثمنه الدماء والدموع وبدايته كانت بان�س� � ��حاب الواليات المتحدة أ
المريكية
من هناك».

م�شروعيته الفاقعة �أي�ضاً
�كالي �آخر له
ّ
و�إذا �أردنا �أن نخترق هذا ّ
ال�س� � ��جال ،ب�س�ؤال �إ�ش� � � ّ
باعتقادي ،في ظ ّل �س� � ��قوط أ
يديولوجيات الكبرى ،وبهوت معنى م�ص� � ��طلحات كثيرة من
ال
ّ

204

الـعــدد � 692أيار 2021

قافية
َمن
ّ
المثقف ،في ع�صر الفو�ضى ال ّث ّ

والهوية» فهل يمكن �أن يكون المثق� � ��ف كائناً ال منتمياً؟ وب� أ ّي
مث� � ��ل« :االنتم� � ��اء ،والمواطنة،
ّ
معنى؟
�ضية تجلّت في
المكان ،من خالل عر�ضنا
ال�صفة قدر إ
ل�سلوكيات َم َر ّ
ّ
تلم�س هذه ّ
�س� � ��نحاول ّ
العالمية التي �أغنت الفكر الب�شري بكثير من
الثقافية ذات ال�شّ هرة
خ�صيات
�س� � ��لوك بع�ض ال�شّ
ّ
ّ
ّ
العلمية و أ
ال�ضافات على مختلف أ
ف�سية.
ال�صعدة
إ
دبية وال ّن ّ
ال ّ
ّ

ذات يوم قال ال�ش� � ��اعر«�إليوت»( :ال�شّ عراء ي�شربون من الحياة ،كما ي�شرب الرجال ال�ضعفاء
ال ّنبيذ).حقيق� � ��ة ،كثير من المثقفين ،ال ال�ش� � ��عراء وح َدهم ،يفعلون ذلك ،ي�ش� � ��ربون ال من �أجل
وا�ستجالء لعوالم الك�شف� ،أو تن�شيطاً
فنية ما،
وال�صفاء
المتعة
للمخيلة� ،أو ا�ستمطاراً لمناخات ّ
ّ
ّ
ً
واقع
�أو ليكون لهم دور وازن في المجتمع ،بعد ال ّتم ّتع بمباهج اللحظة الحا�ضرة ،بل هروباً من ٍ
دمر �أحالمهم و�أودى به�شا�شتهم �إلى �أ�سفل قاع،
�ادم حتى العمق ،ظ ّنوه م�ؤ ّبداً ،يعتقدون �أنّه ّ
�ص� � � ٍ
�شكلي
انت�صار
وهم ما ،تح ّقق به ح�ضورها� ،أو
لي�ص� � ��بحوا �أ�ش� � ��به بحالة
ٍ
ّ
«كازانوفية» تبحث عن ٍ
ّ
الحباط.
مهدد ،وم�آله� � ��ا التر ّدي في إ
ه�� � � ّ�ش ،يعطيها معنى لوجوده� � ��ا و�إلاّ فت�أقلمها مع الحياة ّ
تكن�س الن�س� � ��اء ،ك�أوراق
حب �أن يظه� � ��ر كزوبعة تدور حول العالم،
فـ«كازانوف� � ��ا» مثاله� � ��م هذا � ،أ ّ
ُ
بكيفية
�قطهن .افتخر ف� � ��ي مذكّراته
ثم ت�س� � �
ال�ش� � ��جر،
ّ
ّ
ّ
تحملهن في لحظات طيرانها المرعبّ ،
انتزاعه لزوجة جميلة �ص� � ��غيرة من كنف زوجها المري�ض والكبير عمراً بعد �أن اكت�س� � ��ب ثقته،
وقد تجلّت متعته الق�صوى ب�إح�سا�سه المنت�شي ،وهو يخطف الثّمرة من تحت �أنفه ،وك�أنّه يثبت
لنف�س� � ��ه ب�أنّه أ
الف�ض� � ��ل ،وقد تجلّى غروره �أكثر ،بزيارته للكاتب الفرن�سي ال�شهير «فولتير» وقد
برزت
عانى ا�ض� � ��طراباً كبيراً ،وهو ّ
يو�ضح للقارئ �أنّه م�س� � � ٍ�او لـ«فولتير» و� أ ّن نقاط خالفه معه � أ ْ
تقدماً لم�صلحته هو بالذّات .كما يقول عالم النف�س «كولن ول�سون».
ّ
همه هو آ
الخر �صدم
«ال�ساد ّية» فكان ّ
� أ ّما الماركيز «دي �س� � ��اد» الذي ا�شتُ ّق من ا�سمه معنى ّ
آ
منهن في روايته
الخري� � ��ن بكتاباته ،وقد جاهر بكرهه لل ّن�س� � ��اء كما �أو�ض� � ��ح في عمله ال ّث � � ��أري
ّ

مهمين
«جو�س� � ��تين» ،حيث البطلة تُغت�صب في ك ِّل �صفحتين .وكان ي�سعده دوماً �إظهار �أ�شخا�ص ّ
«ق�ض� � ��اة ،وق�ساو�س� � ��ة ،ونظّ ار المدار�س» ب�أنهم يرتكبون جرائم جن�س� � � ّ�ية.علماً �أن الوجه آ
الخر

ويعريه ،بقوله( :الف�ضيلة لي�ست انت�صاراً ،بل هي تقود عادة
للرواية كان يعك�س نفاق المجتمع
ّ
�إلى أ
�ص� � ��ابون الذين يديرون المجتمع لي�ضحكوا
ال�س� � ��و�أ ،وانت�صار الف�ضيلة كذبة ،اخترعها ال ّن ّ
على الفقراء ،ليظلّوا هادئين).
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� أ ّما رائد ق�ص�ص الخيال العلمي «ويلز» فقد حاول �أن يثبت لنف�سه ما اكت�شفه «كازانوفا»
مهماً لدى ال ّن�س� � ��اء  -كان كالهما قبيحاً -لكن كثرة �ش� � ��جاراته مع
ب � � �� أ ّن قبح ّ
ال�ش� � ��كل لي�س ّ
آ
الخرين ،كانت تدلّ على قلّة ثقته بنف�سه� ،إذ ي�ست�شيط غ�ضباً وينفجر بوجه كل من يخالفه
الر�أي.
وخال�ص� � ��ة أ
ثمة �شخ�صين في داخل ك ّل م ّنا يت�صارعان
المر � ،أ ّن ّ
منذ البدء كما ي�ؤكّد «ول�س� � ��ون»( :موظف البنك الحري�ص ،و�س� � ��ائق
�س� � ��باق ال�س� � ��يارات المندف� � ��ع� /إذ نق�ض� � ��ي �أغلب حياتنا انت�ص� � ��اراً

ألحدهما ،ال�س� � ��ائق يقول لكَ «غامر» والموظّ � � ��ف يقول «ال تغامر»،
وتقدم
ولكن ال�س�ؤال المهيب هنا هو� :أكانت �ستوجد ح�ضارة وثقافة
ّ
ثمة
وفن ٍ
ّ
راق ل� � ��وال مغامرة الكائن واندفاعه نحو خو�ض المجهول؟ ّ

ال�ص� � ��لد للحياة ،وتو�سيعه دوماً
«ثقب» ال ّ
بد من �إحداثه في الحائط ّ
بتجاربنا وخبراتنا المعرفي� � ��ة المتراكمة كالثقب الذي �أحدثه بطل

كولن ول�سون

رواية «الجحيم» للكاتب الفرن�س� � ��ي «هنري باربو�س» ف� � ��ي حائط غرفته ،وهو الرجل الثالثيني
الهاب� � ��ط �إلى باري�س للبحث عن عمل ،الذي يعاني عدم االهتمام �أحد ب�أمره ،المهجو�س بفكرة
� أ ّن الحياة خائنة وكئيبة وبال معنى .وفج�أة يكت�شف ثقباً �صغيراً في حائط غرفة الفندق ،ومن
تت�ضح �أمامه حيوات آ
ابتداء من الخادمة الفظّ ة
الخرين،
تل�ص�صه على الغرفة المجاورة ّ
خالل ّ
ً

كريه� � ��ة الرائحة ،التي لم تك� � ��ن لتلفت انتباهه وهي ترتب الغرفة ،بل ل� � ��م تكن كائناً من وجهة
جردها من
نظره ،لك ّنه في مهابة الليل وتحت جناحيه ،ا�س� � ��تطاع ر�ؤيته� � ��ا على حقيقتها ،وقد ّ
القبح وم�سح عنها الب�ؤ�س و أ
ثم
اللم ،وهي تُ ِ
خرج خطاباً من �صدرها وتقف قرب النافذة لتقر�أه ّ
تقبله وتذهب بعدها ،حينها �شعر ب�أنه �أق ّل وح�ش ًة وعزلة.
ّ

هك� � ��ذا نحن بحاجة �إلى الخ� � ��روج �إلى الهواء الطلق كما فعل بط� � ��ل رواية «جورج �أورويل».
التي تحمل العنوان نف�سه ،و�أن نتن ّف�س المعنى الحقيقي للحياة ،متناغمين مع نب�ضها ودقائقها
�تعرت كلمة «اللاّ منتمي» من «برنارد �شو» أل�صف من
وتفا�ص� � ��يلها الثر ّية .يقول «ول�س� � ��ون» :ا�س� � �
ُ
يج� � ��دون �أنف�س� � ��هم في مثل هذا الموقف م� � ��ن رف�ض ملل الحياة ،ومع ذل� � ��ك لي�س لديهم فكرة
عما يريدون ،فاللاّ منتمي قد يكون � أ ّي واحد منا ،وقد يكون بمزاج م�ستك�ش� � ��ف ويعمل
ّ
محددة ّ
مغن ويعمل في عمل يدوي.
في م�صرف� ،أو بمزاج ممثّل �أو ٍّ
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ك ّل اللاّ منتمين ،ي�ش� � ��تركون في عن�ص� � � ٍ�ر واحد هو � أ ّن �س� � ��ائق ال�س� � ��باق المغامر قد « ُك ِب َت»
و� ُأ َ
حرر ب� أ ّي و�سيلة .قد يف�شل وينهزم وتختلط ر�ؤاه وتف�سد ،لذلك يجب على
حبط ،ويحاول ال ّت ّ
المث ّقفين  -وهم فئة «المنتمية» في مفهوم «ول�سن»� -أن يمتلكوا موهبة اللاّ تقدي�س لقناعاتهم
ال�سابقة ومنظوماتهم الفكرية التي �ألفوها وتناغموا معها ،التي لم تعد تفيدهم �سوى بالعزلة
�ف على �أعناقهم�.أن يمتلكوا ج� � ��ر�أة ال ّتفكيك ،والغربلة ،لما
وال ّتقوقع ،وهي �أ�ش� � ��به
بحبل يلت� � � ّ
ٍ
�كل دائم ،وقبل كل �ش� � ��يء محاولة ترميم �شخ�صياتهم
راكموه �أو توارثوه ،ومراجعة الذات ب�ش� � � ٍ
حية وفاعلة تعيد ت�أهيلهم
�امية ،من وهم اال�ستالب والقهر
ّ
الم�ضخم وتطعيمها بقوى ّ
الف�ص� � � ّ
من جديد .فلي�س من ال�سهل �أن تكون متوازناً في زمن اال�ستبداد الطّ اغي وتفكّك المنظومات
المجتمعية الكبرى .فما ال�ضير في �أن يقف مثقفنا وقفة
القيمية ،واالنعطافات واالنهيارات
ّ
ّ
للم�ستجدات ،و�ألاّ يطمئن لمقوالته
�صحوة ونقد للذّ ات ،ليعترف بق�صر نظره ،و�ضعف قراءته
ّ
�ضحية مثل غيره من �ضحايا الفكر
التي التقط فتاتها عبر تجربة حياته المم ّزقة ،بو�ص� � ��فه
ّ
�حية � أ
�ضحية �أفكار
بقوة الواقع الحقيقي ال االفترا�ض� � ��ي.
ّ
ّ
ال ّنمطي� ،ض� � � ّ
يديولوجيات مهزومة ّ
�أودت ب� � ��ه يوماً ما �إلى غياهب ال�س� � ��جون .و�أكلت زهرة �ش� � ��بابه ،وهو يداف� � ��ع عن نبالتها بثقة
الهمة .ما المانع �أن يعيد قراءة ذاته و�أفكاره وواقعه وتراثه من جديد؟
«دون كي�شوت» عالي ّ
�ألي�ست أ
تخلخ َل كيانها ،واهت ّزت ركائزها وثوابتها بحاجة �إلى �إعادة طرح
ال�سئلة الكبرى التي
َ
وتناول وبناء من جديد؟ من قال مث ً
ال �إنّك ب�ص� � ��فته �أكاديمياً �أديباً �أو ناقداً �أو فناناً� ،أو حتى
�سيا�سياً ،من قال
فن ال�سيا�سة؟ �أو �إذا كنت
�سيا�سياً مغ�سول الدماغ،
راء في ّ
ّ
مخول ألن تطرح � آ ً
ّ
يحق لك ال ّتنظير في أ
التقليديين وغير
الدب مث� �ل �اً؟! هذا ما حدث لكثير من المثقفين
�إ ّن� � ��ه ّ
ّ
الفكرية بالكامل،
تعروا م� � ��ن ثيابهم
ّ
ّ
التقليديي� � ��ن ،في مرحلة ما �س� � � ّ�مي بــ«الربيع العربي» �إذ ّ
الرك�ض ،متباهين بانتماءاتهم
وظهرت عوراتهم الث ّ
ّقافية ب�أب�ش� � ��ع �أ�ش� � ��كالها ،وهم يتبارون في ّ
ب�شكل يثير ال�شّ فقة
الفئوية،
الغرائزية
وتوجهاته
ال�ضيقة ،من�ساقين وراء فكر القطيع،
القبلية ّ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
�سيدي المث ّقف مهما كان
الفخ
والرثاء� ،إذ �س� � �
�قطت �أ�س� � ��ماء المعة في ّ
ّ
ْ
المعد لها م�سبقاً! فيا ّ
ّ
أ
أ
خالقية على القل ،وعن
يحق لك �أن تتنازل عن مكانتك ال
البط�ش واال�س� � ��تبداد عاليين ،ال ّ
ّ
الرمزية الممنوحة لك ،في ذاكرة النا�س ووعيهم .ف�إذا �س� � �
هيبتك
�قطت ،و�أنت حامل ال�شّ علة،
َ
ّ
و  -هو ما ح�ص� � ��ل فع ً
ال  -فلن تجد م�سعفاً واحداً منهم ،بل مزيداً من ال�شّ امتين الذين كنت
تزعم �أنّك ل�سان حالهم ،فقليل من اال ّتزان والحياء ،تحفظ بهما ماء وجهكَ ال ي�ضير ،وذاك
�أ�ضعف ال�شّ رور.
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البداعي
علِّم اللاّ منتمي فيكَ وفق مفهوم «ول�س� � ��ن» ال ّنباهة ،ليبقى مهجو�ساً على ال�صعيد إ
ب�إنتاج أ
وتمهل في �أجوبتك يا �ص� � ��ديقي ،وتكوين منهجك في عالم اللاّ ت�شكّل
ال�س� � ��ئلة الجديدةّ ،
والمتغيرات الكبرى ،لعلّها فر�ص� � ��ة إلعادة ترميم روحك من جديد� .إ ّن االقتراب من فهم �س� � � ّ�ر
ّ
�صحوة �شديدة
بحاجة �إلى
ال�س � � �كْر المتوا�صل .العالم حولك
الكون
ٍ
ٍ
ّ
والمتغيرات حولك ،ال يحلّه ُّ
ت�صب في فمك على مدار
و�ص� � ��فاء ذهن هائلين .والح ّل ال يكون بتحويل الدوالي �إلى �ص� � ��نابير
ّ
�ضيعه قومه والذي ي�سند �سقف العالم منعاً النهياره.
ال�ساعة ،موهماً نف�سك ب�أنّك ال ّنبي الذي ّ
غلوك ال ّنرج�س������ي ب� أ ّنك «البدر» المفتقد في «الليلة الظلماء» .ا�ستيقظ
و�أن تخ ّفف من ّ
يا �صاحبي ،فهذا لي�س حديث �شعر وح�سب.

�ص� � ��حيح � أ ّن النظر لما �آلت �إليه �أو�ض� � ��اع مثقفي ومبدعي أ
ال�سابق،
العمال العظيمة في ّ
�جع كثيراً على �أن تندفع في الدرب الوعر المملوء با أل�ش� � ��واك والقنابل الموقوتة ،وهذا
ال ت�ش� � � ّ
م� � ��ا يخ ّف� � ��ف من جلدنا للمثقف� ،أو من جلده لذاته� ،إذ ق�ض� � ��ى �أغلب �أولئ� � ��ك العمالقة حياتهم
معذّبين ب�س� � ��بب المتاعب المالية منهم« :بتهوفن ،وفاغنر ،ونيت�ش� � ��ه ،ودو�ستويف�س� � ��كي� ...إلخ».
وكانوا يت�س� � ��اءلون غالباً من �أين �س� � ��ت�أتي وجبته� � ��م الغذائية التالية ،وقد ق�ض� � ��ى �أغلبهم حياته
المتمردين على الواقع
�إم� � ��ا جنوناً و�إ ّما انتحاراً و�إ ّما ت�ش� � � ّ�رداً ،ولكن لوال ه�ؤالء و�أمثالهم م� � ��ن
ّ
وروتينه القاتل والمجابهين ل�س� � ��لطات اال�ستبداد بمختلف �أ�شكالها الدينية وال�سيا�سية ،متح ّدي
تقدم الب�ش� � ��رية .وهذا أ
المر يك ِّون و�ص� � ��مة عار على
(التاب� � ��وات)
والمحرمات لم يكن ليحدث ّ
ّ
البداع ،التي تجاهلت ه�ؤالء
جبين كل الم�ؤ ّ�س�س� � ��ات الفكرية
والثقافية الفا�سدة المعنية برعاية إ
ّ
وعا�ش� � ��ت على �أمجادهم بدالً من �أن ت�ؤ ّمن لهم الحياة الكريمة ليبدعوا �أكثر .قدرك هو هكذا،
الدائمين� .أن تحمل دمك على ك ّفك كما يقال ،حين يتطلّب
�أن تكون في موقع الفعل واليقظة ّ
أ
المر ذلك ،فالثقافة فعل ج�س� � ��ارة و�ش� � ��جاعة ومغامرة وت�ض� � ��حية ،وتلك هي �ص� � ��فات المثقف
الحقيقي� ،أن يقلق ويخلخل الثوابت ويتنطّ ح للمهمات الج�سام بروح فار�س.

فهل نملك جر�أة تفكيك أ
الفكار والثّوابت التي ُولدنا بها ،والم�ش� � ��كوك ج ّداً ب�أمرها ،وتنقية
�أرواحنا من �ش� � ��وائب كثيرة عالقة بها .هل نمتلك جر�أة الن�س� � ��ف وال ّتقوي�ض بالكامل ،لو تطلّب
أ
المر ذلك؟ هل نملك ا�س� � ��تعداداً
الب�س� � ��تمولوجي وال ّتاريخي
حقيقياً لل ّتج ّدد ،والجهر بفقرنا إ
ّ
ال�ش� � ��دي َدين؟ يقول «العروي ،كمحاولة لنقد الذات»�( :إ ّن المثقفين ينق�ص� � ��هم الفكر ال ّتاريخي،
اجتماعية
فعالقتنا بالتاريخ مازالت تفتقر �إلى فكر تاريخي و�إلى التعامل مع ما�ضينا ،ك�صيرورة
ّ
ثقافية مع ّقدة ومتنامية) ،ويقول الغذّ امي في المنحى نف�سه( :لم نواجه الفكر ال�سلفي
�سيا�سية
ّ
ّ
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كفاية ،لم نواجه بنية ال�س� � ��لطة كفاية ،لم نتح ّل بالج ّدية الكافية لمواجهة الواقع ،ك ّنا نعتقد � أ ّن
حد ما) .هل من
حول إ
حول م�س � � ��ألة �إ
جرائية �إلى ٍّ
ّ
اليجابي ممكن وقادم و� أ ّن م�س � � ��ألة هذا ال ّت ّ
ال ّت ّ
المعيب �أن ن�أخذ من آ
الخر
المتطور �أكثر م ّنا ،في الوقت نف�س� � ��ه الذي نعيد فيه النظر والبناء
ّ
اليجابي م� � ��ن مخزوننا المعرفي والتاريخي؟ �أل�س� � ��نا جزءاً من الثقاف� � ��ة العالمية ننفعل
عل� � ��ى إ
ونتفاعل معها ك� أ ّي ثقافة تحاول ال ّتعافي من تركتها المرهقة؟ �ألم يحن الوقت لل ّنظر �إلى آ
الخر
ب�ص� � ��فته �شريكاً في �صنع الح�ضارة ال ب�صفته غازياً وكافراً .وال ّنظر �إلى العالم ب�صفته محتوياً
الكلية؟!
الن�سانية
ثقافات مختلفة
وتعددية �ضمن الوحدة إ
ّ
ّ

¥µ
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آ�فاق المعرفة

ميالد جنمة

وجتربته فـي الق�صة والكتابة امل�سرحية
(1963 – 1932م)

خلود علي فار�س

فـ ��ي دوام ��ة ذكري ��ات التاريخ أ
الدب ��ي ،تجلّت �أ�سماء كثي ��رة� ،أطلّت علينا من خ�ل�ال �أعمالها
البداع ،وان�سابت م ��ع �أنداء فجر أ
أ
المة
الدبي ��ة و�آثاره ��ا الفني ��ة ،وعبر م�شاعرها الت ��ي �أيقظت إ
الت ��ي �آمن ��ت بالحياة والن�ض ��ال والتحرير ،فع ّبرت عن عقيدتها ال�سامي ��ة حين انطلقت قوافل
المنا�ضلي ��ن إ�ل ��ى �آفاق ال�ضي ��اء والخلود .فع ّبرت ع ��ن �أ�صالتها وقوميته ��ا و إ�ن�سانيتها و إ�يمانها
بالعطاء وال�سخاء...
فـ ��ي �سورية بالد ال�شم�س والمج ��د ،وفـي قرية «�صيدنايا» التي تبعد عن مدينة دم�شق ب�ضع
كيل ��و مت ��رات ،تل ��ك القري ��ة التي �أط َّل ��ت على ال�سه ��ول الخ�ض ��ر ،لت�ستقبل فجر عي ��د الميالد
المجيد ( 25كانون أ
الول من عام 1932م) ،كانت �أ�صوات �أجرا�س الكنائ�س قد اختلطت مع نداء
أ
الم ��ل الم�ش ��رق ،مع �صيحة الطفل الوليد فـي �أرجاء منزل «ميخائيل نجمة» الذي يكافح بال
ملل �أو كلل ...ويهدر عزمه فـي خدمة أ
الر�ض المقد�سة...
�صيحة ب�ش� � ��ارة بالوليد الطفل «ميالد نجمة» حملت �إلى �أهله الفرح والبهجة ،و�إلى القرية
البداع ا ألدبي...
�إعالناً بميالد نجم فـي عالم إ

فـي العا�ش� � ��رة م� � ��ن عمره ،توفي والد ميالد ،وترك ا أل�س� � ��رة ال�ص� � ��غيرة لعوا�ص� � ��ف القدر،
فا�ض� � ��طرت �أمه لاللتحاق ب�إحدى م�ست�شفيات دم�شق ،لتعمل ممر�ضة فيها ،ولتتمكن من توفير
المال ألوالدها الثالثة ال�صغار...
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ا�ض� � ��طر «ميالد» منذ نعومة �أظف� � ��اره �أن يتحمل متاعب الحياة ،فلج � � �� أ �إلى حراثة أ
الر�ض
العدادية عام
واالعتن� � ��اء به� � ��ا ،ولم ينقطع ع� � ��ن متابعة الدرا�س� � ��ة والمطالعة ،فنال ال�ش� � ��هادة إ
(1952م) ،ثم التحق بالخدمة الع�س� � ��كرية االحتياطية ،وحاز خاللها ال�شهادة الثانوية فـي عام
(1954م) ،فان�ض� � ��م �إلى �ص� � ��فوف طالب كلية االحتياط م�سوياً و�ضعه الع�سكري ،وبعد تخرجه
بالء ح�سناً...
فيها ا�شترك فـي معركة «التوافيق» الظافرة ،ف�أبلى فيها ً

وخلّف� � ��ت هذه المعركة وق�ص� � ���ص البطوالت ف� � ��ي منازلة العدو ال�ص� � ��هيوني �آثاراً عميقة
فـي نف�س� � ��ه ،وفي نتاجه أ
الذاعي� � ��ة مثل( :الرجال خلف المدافع) ،وفـي
الدبي وفي تمثيالته إ
ق�ص�صه الق�ص� � ��يرة مثل( :البندقية العتيقة ،ونمر البحيرة) ،وفـي مجموعته (ال�شريط الذي
ال ينقطع).
تم�ض �أ�ش� � ��هر على زواجه ،حتى
وفـي �ش� � ��باط من عام (1963م) اقترن بفتاة �أحالمه ،ولم ِ
ا�ض� � ��طر لل�س� � ��فر �إلى بيروت ،وعمل محرراً فـي �صحيفة (الطيار والتلغراف) حتى يوم (8كانون
أ
النهاك ينه�ش من �صحته ،وفـي غرفة موح�شة
هد التعب ج�سده ،و�أخذ إ
الول عام 1963م)� ،إذ َّ
�ش� � ��عر ب�آالم النزالت ال�صدرية .فنُقل �إلى الم�ست�شفى ،وفـي م�ساء يوم ( 16كانون أ
الول من عام
 )1963و ّدع الحياة ...و�أغم�ض عينيه ...مخلفاً � أ ّماً ثكلى وزوجة فتية وطفلة يتيمة...
***

الواقعية فـي ق�ص�ص الكاتب «ميالد نجمة»
�إذا ا�ستثنينا بع�ض ق�ص�ص الكاتب «ميالد نجمة» الق�صيرة التي تتناول �شخ�صيات �إن�سانية
منتزعة من حياة المدن ،ومن الطبقة الكادحة ح�ص� � ��راً مثل :ق�ص� � ��ة (بائع ال�شمندر) ف�إن �أكثر
الخرى تدور وقائعها فـي بيئة ريفية ،حتى تلك التي تتناول �س� � ��ير أ
ق�ص�ص� � ��ه أ
البطال من جنود
الجي�ش العربي ال�س� � ��وري على الجبهة ال�سورية� ،إذ �ش� � ��ارك فـي المعارك حين كان �ضابطاً فـي
القوات الم�س� � ��لحة ،وترتبط واقعية البيئة المكانية والزمانية بحياة الكاتب ارتباطاً وثيقاً ،فهو
ال يتناول فـي ق�ص�صه �إلاّ تجاربه الحياتية الواقعية.

يكتب فـي مذكراته فيقول( :منذ ظهرت ميولي أ
الدبية �ص� � ��رت �أ�شعر �أن التجارب الحياتية
عبر عنها �إلاّ عن طريق الق�ص� � ��ة ،كما �أن
المتعددة والمتنوعة التي ع�ش� � ��تها ،لي�س بو�س� � ��عي �أن � أ ّ
عمقت فـي نف�سي هذا االتجاه).
مطالعاتي الكثيرة للق�ص�ص ّ
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وفـ� � ��ي معر�� � ��ض حديثه عن الرواية العربي� � ��ة ،ينتقد الكاتب «ميالد» بع�ض ال�س� � ��لبيات التي

مازالت الرواية العربية تعانيها ،ومنها ق�صورها عن التعبير الواقعي عن الحياة العربية ،وتعثّر
�أ�ساليبها بين المبا�شرة والخطابية والتقرير وال�سرد التاريخي� ،أو الواقعية الت�سجيلية ،وافتقار

مو�ضوعاتها �إلى ديناميكية تحمل �إرها�ص� � ��ات الم�ستقبل ،وتقدم للقارئ بُعداً عميقاً للعالقات
االجتماعية التي ت�سود المجتمع ،وهي مقت�صرة على ت�صوير نماذج �إن�سانية وا�ضحة.

وفـ� � ��ي مقدمة مجموعته الق�ص�ص� � ��ية اليتيمة وعنوانها (ال�ش� � ��ريط ال� � ��ذي ال ينقطع) التي
يهديها �إلى �أبطال ق�ص�ص� � ��ه الذين عاي�شهم فا�س� � ��توقفته حكاياتهم ،ورغب فـي �أن يق�صها على

م�ساً
م�ستها ّ
القراء ،يكتب( :الق�ص�ص الحديثة عندنا لم تعك�س �أحوال القرية �إلاّ فيما ندر ،بل ّ
رقيقاً ...وقد اجتذبتني الب�س� � ��اطة التي لم�س� � ��تها فـي ق�ص�ص :موبا�سان ،وت�شيخوف ،وغوركي،
ووليم �س� � ��ارويان ،وهي ب�س� � ��اطة ممتعة ...ال ي�ص� � ��ل �إليها �إلاّ من كانت له عينان ال تقفان عند

الظاهر.)...

م� � ��ن هذه أ
ال�س� � ���س انطلق الكاتب «ميالد» فـ� � ��ي الكتابة عن البيئة الريفية التي ن�ش � � �� أ فيها
الن�سانية من عمالها
على �أطراف مدينة دم�ش� � ��ق ،حيث تقع قريته «�صيدنايا» واختار نماذجه إ

الن�س� � ��انية من الداخل والخارج،
وفالحيها و�س� � ��كانها الب�س� � ��طاء ،ف�أبدع فـي ر�سم هذه النماذج إ

وجعله� � ��ا تنب�ض بالحياة ،وتعبر عن همومها وواقعها االجتماعي وم�س� � ��توى تفكيرها ال�س� � ��اذج،
لليمان الديني ،ور�ص� � ��د من خالل ق�ص�ص� � ��ه طبيعة العالقات االجتماعية التي
وا�ست�س� �ل��امها إ
تحكم الن�ش� � ��اط االجتماعي بواقعية جديدة متطورة فـي أ
ال�س� � ��لوب ،فن�أى عن المبا�شرة ،وترك

�ف من وراء ال�س� � ��رد دعوته لتحرير الفالحين اجتماعياً واقت�صادياً من ت�سلط
للقارئ �أن ي�ست�ش� � � ّ
�أ�ص� � ��حاب الر�أ�سمال �أو ال�سلطة الر�سمية وال�ش� � ��عبية والدينية ،ومن طبيعة العالقة الجائرة بين

الرجل والمر�أة.

ففي ق�ص� � ��ة عنوانها (�سهرة) تجري وقائعها فـي بيت «حنا �س� � ��لوم» وجيه القرية ،والوحيد

النارة الحديث (اللك�س) فيتوافد الفالحون لل�سهرة فـي م�ضيفه...
الذي يملك م�صباح إ

وتطالعن� � ��ا �شخ�ص� � ��ية «�أم ميخائيل» ب�إيمانها الديني العميق وحنينه� � ��ا �إلى عودة ولدها من

(�أم� � ��اركا) ،ويب� � ��دو التمييز الطبقي فـي القرية من خالل ع� � ��دد الفالحين الذين يملكون جهاز

النارة الجديد ،وندرك طبيعة العالقات المتحررة� ،إذ ي�شارك فـي ال�سهرة الرجال والن�ساء فـي
إ
مجتمع قروي م�س� � ��يحي فـي زاويتين متقابلتي� � ��ن ،ويلم�س القارئ الرهق وتعب الفالحين خالل
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وتعد ذلك عادة رديئة ،كذلك
و�صف الكاتب لــ«وردة» التي تغط في النوم من التعب فـي ال�سهرةّ ،
يعبر تدخين «�أبي نقوال» النهم للفائف التبغ عن همومه ل�س� � ��وء المو�سم الزراعي ،مما �أدى �إلى
ّ

هجرة بع�ض الفالحين �إلى المدينة ،ونفوق الدواب ،وبيع بع�ض الفالحين �أرا�ض� � ��يهم ،وتوقف

تم�سك الفالحين بالحياة على
حركة الزواج فـي القرية ل�ضيق الحال ،ونلم�س من خالل ال�سرد ّ
الرزاق ،ولن يعوق �سوء المو�سم الفالحين عن تزويج �أوالدهم،
الرغم من ق�سوة الواقع ،فاهلل هو ّ

بد من الفرج.
فهو ال ين�سى عبيده ،وال َّ

هذا النموذج من ق�ص�ص الكاتب «ميالد» يمثل نهجه الواقعي الجديد ،الذي يعر�ض الواقع،
وي�شرف على الم�ستقبل دون �أن ي�ضمنه �أي دعوة �صريحة للثورة على الواقع ،وهي ثورة ي�شحنها

ال�سرد الهادئ على نف�س القارئ ،فيخل�ص دون �أي تدخل من الكاتب ل�ضرورة معالجة م�شكالت
الريف وتحرير الفالحين من تحكّم الطبيعة ب�أقدارهم...
العجاب فـي ق�ص�ص «ميالد نجمة» قدرته الفائقة على ر�سم ال�شخ�صيات ،ال من
وقد يثير إ

خالل الو�صف والتقرير المبا�شر ،و�إنما من خالل الحوار الهادف بل�سان ال�شخ�صيات ال بل�سان
ال�سارد الذي يكتفي بر�سم البيئة وال�شخ�صيات والتعريف بها ب�إيجاز تاركاً لل�شخ�صيات نف�سها
تعبر عن ذاتها بالبوح �أو بالخطور الذهني ،وغالباً ما تُعد ق�ص�ص الكاتب �صورة ل�سيرة ذاتية
�أن ّ
ملماً بال�شخ�صية ،ير�سمها ح�سب زاوية ر�ؤيته.
لل�شخ�صية� ،إذ يبدو ال�سارد ّ

ويركّز «ميالد» على المكان ،فهو الف�ضاء الذي يقدم فيه ال�شخ�صية وتت�أثر به ،وهو ف�ضاء
لحياة الب�شر يت�أثر بعوامل الزمن وي�ؤثر فيها ،من ذلك نجاح الكاتب فـي ت�صوير �شخ�صية «�أبو

جبران» فـي ق�ص� � ��ة (�أبو جبران وال�صخرة) ،فبطلها يمتهن تق�صيب الحجارة ،وتفجير �صخور
ال�سمنت ،لكن �أبا جبران ظلَّ وفياً لها ،يتحدى الزمن،
المقلع وهي حرفة تقلّ�صت مع اختراع إ

كما يتحدى �صخور المقلع التي ت�ستع�صي على زنده.

ي�صور «ميالد نجمة» لوحة الق�صة بوعي طبقي وا�ضح ،فالفالحون والعمال و�صغار الك�سبة
الن�س� � ��انية ،وي�ض� � ��عهم فـي ق�ص�ص� � ��ه �أحياناً فـي مواجهة
ه� � ��م عالمه الذي يختار منه نماذجه إ

الن�سانية ال
�شخ�ص� � ��يات محورية م�ضادة ليبرز ال�صراع بين الطبقات ،لكن فـي بع�ض ق�ص�صه إ
يعمق هذا ال�ص� � ��راع ،ذلك �أن �أهل القرية لي�س بينهم هذا التفاوت الطبقي الفادح ،وما يفترق
ّ

به «�أبو حنا» عن بقية الفالحين �أنه قادر على �ش� � ��راء م�صباح �إنارة حديث ،وهو ال يتعالى على
الفالحين ،بل يدعوهم �إلى م�ضيفه وي�ؤان�سهم ،ويعني ذلك �أن الكاتب «ميالد» كان معنياً ب�إبراز
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أ
الن�س� � ��اني �أكث� � ��ر من اهتمامه بما تمليه الواقعية الجديدة فـي مفهومها اال�ش� � ��تراكي من
الفق إ

القطاع الديني فـي
�صراع بين الطبقات ،حتى (دير �صيدنايا) ،ورجال الدين فيه يختلفون عن إ
�أديرة الغرب ،والفالحون يح�صدون �أر�ض الدير ويطالبون برفع �أجورهم برفق ،بل بدوا �أقرب

القطاع الوافد من
اليمان الديني من نزعتهم �إلى تحررهم االجتماعي ،لكن نظرتهم �إلى إ
�إلى إ
المدينة تختلف ،فهم يرون فـي كبار المالكين خطراً يهدد حياتهم ،وهم �أكثر ت�ش� � ��بثاً با ألر�ض،
و�أ�ش� � ��د رف�ضاً لبيعها ...وفـي ق�صتيه( :الدورية ،والفجر يطل) نجح الكاتب فـي ر�سم �شخ�صية
الن�س� � ��ان ال�شعبي الذي يتعامل مع ال�سلطة بدهاءٍ � ،س� � ��واء �أكان �سائقاً �أم وجيهاً ي�ستمد �سلطته
إ

من ال�سلطة نف�سها...

وفـي ق�ص� � ��ة ( أ
القطاعي الوافد من المدينة ،ويندد
الر�ض �أر�ض� � ��نا) يتحدى بطلها المالك إ
بالذين باعوا �أر�ضهم...
تن� � ��اول الكاتب «ميالد نجمة» فـي ق�ص�ص� � ��ه مختلف الم�ش� � ��كالت الريفي� � ��ة ومنها :الب�ؤ�س
االجتماعي للفالحين ،والخ�ض� � ��وع للطبيعة التي تتحكم بموا�سمهم الزراعية ،و�أثر التطور فـي

زوال بع�� � ��ض المهن اليدوية التي كان الفالحون يرتزقون منها ،و�ص� � ��راعهم الدامي مع ق�س� � ��وة
الحياة� ،إذ ت�ضطرهم �سنوات الجدب �إلى �أن يتخلوا عن م�صدر رزقهم ومعا�شهم كالدواب التي
يقتنونها ،وارتبطوا بها بعالقة �أقرب �إلى �أن�سنة الحيوان ،فهو جزء من أ
ال�سرة ،كما تناول واقع

المر�أة البائ�س و�أثر الفقر فـي امتداد �أمد العنو�س� � ��ة لدى الن�س� � ��اء ،والعزوبة لدى ال�شبان ،لكن
«مي� �ل��اد» لم يهمل الوجه الجمالي لطبيعة الريف ،فق� � ��د تغ ّنى بمناظر الكروم والمزارع ،و�أبرز
�سحر الطبيعة الريفية بنَ َف ٍ�س رومان�سي من خالل ق�ص�صه( :كانت أ
الر�ض ماتزال مغطاة بطبقة
رقيق� � ��ة من الندى ،والعناقيد المتدلية قد تعلقت بها حبيبات منه ،وكثيراً ما كان «خليل» يردد

وهو يقطف بحنو هذه العناقيد� :سبحان الخالق).

ويبرز الكاتب بطولة المواطن الريفي ،و�ش� � ��جاعته الخارقة فـي ق�ص� � ��ة (البندقية العتيقة)
وبطلها فالح ريفي ب�سيط هو «�أبو فار�س» تدفعه غيرته الوطنية �إلى الت�صور �أن العدوان الثالثي
فـي «م�صر» �سيت�سع مداه ،وربما ي�صل �إلى مدينة «دم�شق» ومحيطها ،فكانت وطنيته تُملي عليه
�أن يكمن كل ليلة ومعه خنجره وع�صاه وبارودته العتيقة فـي الجبل يتر�صد الطائرات المعتدية

الت� � ��ي يمكن �أن تغير على بالده ،وي�ص� � ��دق ظنه ،فتكون غارة على دم�ش� � ��ق ،ويثبت «�أبو فار�س»
�إ�صبعه على زناد بندقيته �سعيداً ب�أن فر�صته قد الحت.
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ج�سد فيها �شخ�صية العريف «خليل» الذي ت�سلل بمغامرة
وفـي ق�ص� � ��ة (نمر البحيرة) التي ّ
جريئة �إلى �أر�ض العدو قرب «بحيرة طبرية» ون َّفذ عملية فدائية ،وعاد �سالماً على الرغم من
مط� � ��اردة العدو له ،وقد بدت الق�ص� � ��ة �أقرب �إلى التعبير عن حقيق� � ��ة البطوالت الفدائية على
الرغم مما �شابها من �إعمال للخيال...
وعن تجربته الحياتية خارج حدود ريف دم�ش� � ��ق ،يقدم «ميالد» ثالث ق�ص� � ���ص هي (بائع
ال�شمندر) التزم فيها الكاتب الواقعية اال�شتراكية ،ونجح فـي ت�صوير �شخ�صية بطلها...

ولم تر َق ق�ص� � ��ة (�أم جواد) �إلى الم�س� � ��توى الفني المالئم ،فكانت بوحاً تقريرياً بل�سان امر�أة
طحنتها المدنية ،و�أ�سلمتها للب�ؤ�س والعوز.
�إن واقعية «ميالد نجمة» تن�ضح بال�صدق ،فهو ال ي�صور عالم الفالحين من ّزهاً عن العيوب،
فهم بَ�شَ ر لهم �أخطا�ؤهم التي ال تغتفر ،ففي ق�صة (واختطفهما ال�شارع الطويل) يتناول جريمة
أ
و�سوقتها �إلى المدينة ،لتمار�س وابنتها
الم الريفية التي انتزعت ابنتها من �أح�ضان المدر�سةّ ،
تدر عليها المال ،وتُر�ض� � ��ي نزعته� � ��ا المكبوتة( :كانت ترى فـي
عالقات م�ش� � ��بوهة مع الرجال ّ
ابنتها مكم ً
ال ل�صباها الغ�ض الذي دفنته بين يدي زوج �أرغموها على قبوله ،ور�أت فـي المدينة
متن َّف�ساً لجمالها الذي �أخذ يذبل مع أ
اليام وت�صفر �أوراقه).

ونالحظ �أن الكاتب ين�أى فـي ق�صته عن الواقعية الجديدة ،ويقترب من ك ّتاب الق�صة
العالمية �أمثال :موبا�س������ان ،وزوال ...وي�شيد أ
الديب ن�ص������ر الدين البحرة ب�إخال�ص ميالد
وجديته فـي التعامل مع الحرف ،و�ص������دقه فـي ت�ص������وير حي������اة الفالحين بلوحات
لفنه،
ّ
الن�سانية و�أ�سلوبه الواقعي الذي مزج الحوار فيه
ناطقة ،ألنه خبرها ،ويثني على نزعته إ
حداً لطموحه
بين الف�ص������حى والعامية ،ويتوقع له م�ستقب ً
ال مرموقاً لوال �أن الموت و�ضع ّ
البداعي.
إ

البداعية الق�ص� � ��يرة  -قد �أثبت
نالحظ �أن الكاتب «ميالد نجمة»  -على الرغم من تجربته إ
تم ّكن� � ��ه فـي ميدان الق�ص� � ��ة الجديدة ،والت� � ��زم �ألاَّ يكتب �إلاّ ما ر�آه وخبره و�س� � ��معه ،فكان �أدبه
المعبر عن الحياة ،لكنه لم يلتزم فـي م�س� � ��رحياته وتمثيلياته الواقعية
نموذجاً للفن ال�ص� � ��ادق
ّ
الن�س� � ��انية ،ومنها ق�ضايا العمل التي �أوالها
الجديدة ،من حيث االهتمام ببع�ض الم�ش� � ��كالت إ
اهتمامه فـي ق�ص�صه ،لكنه ظ ّل يترجح بين الواقعية والرومان�سية فـي ق�ص�صه ،واتجه بم�سرحه
اتجاهاً قومياً واجتماعياً وذهنياً دون �أن يكون له خط �سيا�سي وا�ضح ،و�إن بدا �أدبه �أقرب �إلى
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وتحديه الم�شاق التي يعانيها فـي ال�صراع
الن�س� � ��ان الريفي الكادح ،وتمجيد كفاحه،
منا�ص� � ��رة إ
ّ
من �أجل البقاء.
***

الكتابة الم�سرحية لدى ميالد نجمة
فـي الم�س� � ��ودات التي تركها أ
الديب الراحل ميالد نجمة ثالثة ن�صو�ص م�سرحية ،كتبها فـي
�آخر �سنة من عمره .أ
الولى بعنوان( :الرجال خلف المدافع) ،وهي تمثيلية �إذاعية تعتمد على
الم�ؤثرات ال�ص� � ��وتية فح�سب ،وتقع فـي ثماني �ص� � ��فحات من القطع الكبير ،وتت�ألف من ف�صل
واحد.
�تمد «ميالد» مو�ض� � ��وعها من معركة «التوافيق» التي �ش� � ��ارك فيها ،وحاز و�سام البطولة
ا�س� � � ّ
تج�سد فيها انت�صار القوات ال�سورية على العدو ال�صهيوني،
ل�شجاعته ،فمو�ضوعها وطني قوميّ ،
وتجري حوادثها فـي ف�ص� � ��ل واح� � ��د ،وت�ؤكد حر�ص الكاتب على التعبي� � ��ر عن تجاربه الحياتية
ب�أ�سلوب واقعي.

�أما الن�ص الثاني فهو تمثيلية �إذاعية �أي�ضاً بعنوان (الطعنة المقد�سة) ومو�ضوعها اجتماعي
يتعلق بجرائم ال�ش� � ��رف والعر�ض فـي المجتمع ال�شرقي ،ويبدو فيها الكاتب مدافعاً عن المر�أة
ال�شرقية التي تُدان بال�شبهة وال�ش� � ��ائعة ،وتدفع حياتها ثمناً ل�شكوك الرجل ال�شرقي ومجتمعه
فالدانة فـي التمثيلية موجهة للمجتمع ال�ش� � ��رقي القا�س� � ��ي وللزوج الذي ي�ص� � ��غي
المتخل� � ��ف ،إ
للتقوالت الباطلة...

�إن مو�ضوع جرائم العر�ض وال�شرف احتل حيزاً بارزاً فـي �أدب تلك المرحلة فـي ال�شعر والنثر،
منذ �أن انطلقت الدعوة لتحرير المر�أة ،ويت�ألف الن�ص من خم�س �صفحات من القطع الكبير.

والن�ص الثالث عنوانه�( :س� � ��وق رئي�س فـي القرية) ،و�صفه الكاتب ب�أنه م�سرحية ذات ف�صل
واحد ،ويقع فـي ثالث �ص� � ��فحات ،ويتناول حواراً بين �أبناء حي �ش� � ��عبي واحد فـي �سوق القرية
الرئي�س ،ي�صور االنطباع الذي خلّفه العدوان الثالثي على م�صر فـي نفو�س المواطنين ال�سوريين
من مختلف فئات ال�شعب ،ويبرز الكاتب وحدة الم�شاعر القومية بين أ
القطار العربية ،وتح ُّفز
النفو�س لن�صرة ال�شعب الم�صري ،مثلما يعك�س الواقع االجتماعي للقرية فـي العقدين الخام�س
وال�ساد�س من القرن الع�شرين.
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يف�ضل الكاتب «ميالد» �أن يجعل الم�شهد
فـي التمثيلية إ
الذاعية (الرجال خلف المدافع) ّ
الم�سرحي جزءاً مقتطعاً من الحياة ،في�ضع القارئ فـي قلب الواقعة مبا�شرة ،فيتحدث قائد
ال�س� � ��رية المالزم ف�ؤاد �إلى �أفراد �سريته موجهاً �إليهم ن�صائح التباعها فـي الليلة التي �سبقت

المعركة ،فيطلب منهم اليقظة وال�س� � ��هر لمواجهة الط� � ��وارئ ،واالحتفاظ بمالب�س الميدان،
�سر الهدوء الذي
ويتبادل الجنود «رفعت ،ومحمود ،وجميل» والعريف �ص� � ��فوان ،الحديث عن ّ

يخي� � ��م على الجبه� � ��ة ،ويتطارحون بع�ض الذكري� � ��ات الجميلة ...ثم تن�ش� � ��ب المعركة وتجهز

المدافع ،ويطمئن قادة ال�س� � ��رايا على �إتمام اال�س� � ��تعداد للمعركة ،ويخالجهم ال�شعور بالن�صر
الغرار ،وفـي الم�ش� � ��هد أ
على الرغم من �أن عنا�ص� � ��رهم من المجندين أ
الخير يتناوب الحوار
�ض� � ��باط الر�صد وقادة ال�سرايا ومعاونوهم ،وت�سفر المعركة عن هزيمة العدو ،وتحطم �آلياته
بنيران المدفعية.

وقد �س� � ��اعدت تجربة الكاتب الذاتية وخبرته الع�س� � ��كرية على تقدي� � ��م حوار حي وطبيعي
وواقعي ينب�ض بالحياة والحركة دون مبالغات �أو تهويل.
وفـي م�س� � ��رحية (�سوق رئي�س فـي القرية) يعتمد «ميالد» التقنية نف�سها ،فينتزع الم�شهد
من الحياة ،في�ش� � ��ارك فـي الحوار المجتمعون من المواطنين فـي �س� � ��وق القرية �أمام حانوت
اللح� � ��ام «خلي� � ��ل» ،والرقيب المتقاعد «�س� � ��عد» ،والكهل «�أبو �إ�س� � ��كندر» ال� � ��ذي خبر الحياة،

والنحات «من�صور» ،والحار�س «طالل» ،وال�سيدة التي ت�شتري اللحم ،وحفيد اللحام المتطلع
جده فـي المعركة لم�ؤازرة ال�ش� � ��عب الم�صري ،ويبدو التفا�ؤل الثوري فـي
ال�س� � ��تخدام بندقية ّ
تكبرت وطغت �إلاّ !
ال�س� � ��رد الواقعي بل�سان «�أبو �إ�س� � ��كندر»( :خذوها عبرة مني ،ما في دولة ّ
�سقطت).

وفـي م�س� � ��رحية عنوانها (الطعنة المقد�س� � ��ة) ي�س� � ��تخدم الكاتب أ
ال�س� � ��لوب نف�سه فـي البدء
بالحوار ،وك�أن الحياة الم�س� � ��تمرة اقتطع منها جزء مم�سرح ،بل�سان ال�شخ�صيات :هند الزوجة،
و�أميرة �صديقتها ،ووالدتها ،والزوج �سليم.

يجري الحوار فـي بداية الم�سرحية بين «هند و�أميرة» ،وفيه يظهر حنين هند �إلى �إنجاب
طف� � ��ل بعد عقم طويل ،وتتوقع �أميرة �أن تنجب �ص� � ��ديقتها هذا الع� � ��ام ،ثم تدخل أ
الم ،فترى
ابنتها تبكي فتب�ش� � ��رها �أنها ر�أتها فـي منامها وقد حملت طفالً ،وتن�ص� � ��حها �أن ت�ض� � ��ع �أيقونة
عند ر�أ�سها ...ويدخل زوجها فتعلمه �أنها ت�شعر بحركة فـي �أح�شائها ،فال ي�صدق ذلك ،وهي
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العقيم منذ �سبع �سنوات ،ويفرح للواقعة ،لكنه �سرعان ما ينتابه ال�شك في زوجته ،وقد �سرت
�ش� � ��ائعة فـي القرية �أنه من غير �صلبه ،فين�س� � ��اق لكالم النا�س ويقتلها بمديته ،ثم يندم والت
حين مندم...
تعجل الو�ص� � ��ول �إلى النتيجة ،واهتم
على الرغم من واقعية المو�ض� � ��وع ف�إن الكاتب «ميالد» ّ
بالوقائع �أكثر من اهتمامه بتحليل النف�س� � ��يات ،وبدا المو�ض� � ��وع �أكبر من �أن تحويه م�س� � ��رحية
يراع الوحدات الثالث فـي ت�أليفها ،وال�س� � ��يما وحدة الزمان� ،إذ تتالحق
من ف�ص� � ��ل واحد ،ولم ِ
أ
الحداث كلها فـي زمن واحد ،ومن البدهي �أن تتوالى �أزمان متعاقبة بين الحمل وتردد الزوج
ثم الجريمة...

الذاعة
ويبدو �أن الكاتب «ميالد نجمة» قد اتجه �إلى الكتابة الم�سرحية تحت ت�أثير حاجة إ
ال�سورية �إلى تمثيليات دون �أن تتاح له الفر�صة المنا�سبة للتقيد ب�شروط الكتابة الم�سرحية،
فالذاعة ت�ش� � ��جع ك ّتاب الم�س� � ��رحية وتعو�ض� � ��هم ب�أكثر مما
وال مج� � ��ال إلغفال الدافع المادي ،إ
يتقا�ضونه عن ن�ص ق�ص�صي �أو مقال يُن�شر فـي �صحيفة.
وم������ن المالحظ �أن «ميالد» اقتحم باب الت�أليف الم�س������رحي دون �إع������داد له ،مع �أنه
بد �أنه اطلع
عا�ص������ر �أبرز ك ّتاب الم�س������رح فـي تلك المرحلة ومنهم( :توفيق الحكيم) ،وال ّ
على �أعمال م�س������رحية عربية وغربية ،فالتزم مو�ضوعاتها دون �أن يلتزم �شروطها الفنية،
ولك������ن يبدو �أنه كان �أكثر توفيقاً فـي كتابة التمثيلية الم�س������تمدة من تجربته الحياتية فـي
القرية والجي�ش.

حاول ميالد �أن يقلد توفيق الحكيم فـي الم�س� � ��رح الفكري �أو الذهني ،فكتب م�س� � ��رحية لم
وحبتَي رمل
�ص � � � َد ٍ
يعث� � ��ر بين �أوراقه �إلاّ على الم�ش� � ��هد الرابع منها ،وفيه حوار بين َ
فة «واعية» َّ
والرادة
تلتقيان لت�ص� � ��بحا باللق� � ��اء والحب عجينة واحدة ،يذوب من خالله� � ��ا الزمان والمكان إ
الن�سان ،وقد طغى على الحوار الفكر الفل�سفي ،وو�صل الكاتب
يتكون منها جوهر إ
والعقل التي ّ
الن�س� � ��ان فـي جوهره مزيج من المت�ض� � ��ادات ،وقد وهبته الحياة �أن يعي�ش فـي
بالنتيجة �إلى �أن إ
أ
ال�ضداد وال�صراع بين الوجود والعدم ،والموت والحياة ،ألنه جزء من هذا الكون الذي يجمع
أ
ال�ضداد.
بالن�سان العربي من عامة
ويبدو �أن ميالداً كان يطمح من م�س� � ��رحه الذهني �إلى �أن يرتقي إ
ال�شعب...
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يكت� � ��ب عن �أهل بيروت ( :أ
الكثرية من النا�� � ��س ،ال يقيمون وزناً أ
للعمال الفكرية والجمالية
و أ
الدبية ،وتفكيرهم �ش ّفاف �سطحي ،يتعلقون بالق�شور �أكثر من اللباب� ،إذا لم نقل �إنهم ينفرون
من اللباب ألنهم ال يودون �أن يتعمقوا كثيراً فـي �أي �شيء).
ق� � ��د يكون «ميالد» محقاً فـي و�ص� � ��فه ،لكنه مخط� � ��ئ فـي الطريقة الت� � ��ي اختارها لتوعية
الفكار العميقة ،لكن أ
معا�صريه� ،إذ يمكن �أن تقدم كتب الفل�سفة والدين أ
الدب لي�س من ر�سالته
�أن يتح� � ��ول �إلى فل�س� � ��فة وفكر ج� � ��اف� ،إذا لم يقترن العمق الفكري في� � ��ه بجمالية العر�ض وفن
للبداع ،لكن
الكلمة ،وهو ما لم يظهر فـي م�سرحه الذهني
المجرد ،فكان نتاج كاتب متحم�س إ
ّ
لم يتح له من الزمن ما يمكنه من �صقله وتجليته.
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آ�فاق المعرفة

ا ألديبة ال�سوريّة أ�لفة ا إلدلبي
من ر َّواد ال�سرد ال�سوري

�صالح محمد �سودة

يكت�سب المرء بالقراءة والمطالعة علماً نافعاً ،ومعرف ًة
مرت
وا�س� � ��عة ،وثقاف ًة غني� � ��ة بالمعلومات والخب ��رات التي َّ
عل ��ى �شع ��وب العالم عب ��ر امت ��داد الع�صور أ
والزمن ��ة مرور ًا
الول أ
بالح�ضارات ال�سابقة ،فالقراءة هي الم�صدر أ
والف�ضل
للمعرف ��ة واالط�ل�اع عل ��ى تل ��ك الثقافات والتج ��ارب التي
عا�شتها أ
المم من قبل عبر التاريخ.
لذلك تعد القراءة من المحركات الرئي�سية أ
وال�سا�سية
ف ��ي تنمية العقول لدى الب�شر ،وبناء المجتمعات ونهو�ض
الغري ��ق الذي ��ن كان �شغفهم
الب�ل�اد ،وه ��ذا ما ح�ص ��ل مع إ
القراءة والمعرفة حتى حققوا جميع �أهدافهم وطموحاتهم ال�سامية في نوال نور الحياة من
بكثير م ��ن أ
الطباء والعلماء الكب ��ار والفال�سفة العظام
العل ��م والثقاف ��ة ،وح�ص ��دوا ثمار ذلك
ٍ
الذي ��ن مازال ��ت �أفكاره ��م ت�سه ��م ف ��ي تكوين عق ��ول كثير م ��ن النا�س حت ��ى يومنا ه ��ذا �أمثال:
«�أفالطون ،و�أر�سطو».
الن�س� � ��ان الواحد
يق� � ��ول عبا�س محمود العقاد في ذلك« :القراءة وحدها هي التي تعطي إ
�أكثر من حياة واحدة ،ألنها تزيد هذه الحياة عمقاً ،و�إن كانت ال تطيلها بمقدار الح�س� � ��اب».
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وقد حث القر�آن الكريم على القراءة �ض� � ��من �آياته المقد�سة منذ نزول �أول ر�سالة �سماوية على
ا�س ِم َر ِّب َك( {...العلق.)1:
نبي الرحمة محمد �إذ قال تعالى} :اقْ َر ْ� أ ِب ْ

و أ
الدلب� � ��ي» التي اغتنمت كل �أوقاتها بالقراءة والمطالعة� ،إذ
الديب� � ��ة الكبيرة الراحلة «�ألفة إ
كانت تقر� أ ما يقارب ع�شر �ساعات متوا�صلة يومياً دون كلل وال ملل ح�سب ما ذُكر ،حتى المر�ض
تعب
الذي �أ�ص� � ��ابها بالحمى و�أقعدها طريحة الفرا�ش نحو �س� � ��نة لم يمنعه� � ��ا من ذلك ،فكانت ُّ
من ينابيع أ
الدب كي تُ�ش� � ��بع هوايتها وثقافتها من �أمهات الكتب التي ما �إن فتحت عينيها على

الدنيا ور�أتها داخل البيت في مكتبة والدها «�أبو الخير عمر با�شا» ،التي حوت كثيراً من الكتب
ذات الطابع القديم منها :أ
الغاني والعقد الفريد وغيرهما ،و�أما خالها «كاظم الداغ�س� � ��تاني»

ال� � ��ذي � أ ّدى دوراً كبيراً ومهماً في ت�ش� � ��جيعها� ،إذ �أطلعها عل� � ��ى الكتب الحديثة والمترجمة التي
اختزنت مكتبته كثيراً منها� ،إذ كان �إلى جانب عمله وثقافته �أديباً ومفكراً وناقداً يحمل درجة
الدكتوراه في الفل�سفة وعلم االجتماع ،فقر�أت م�ؤلفات جبران خليل جبران ،وميخائيل نعيمة،
ومارون عبود ،وطه ح�س� � ��ين ،وتوفيق الحكيم ،وعبد القادر المازني� ،إ�ضاف ًة �إلى �أعمال الكاتب
النكليزي �سومر�س� � ��ت موم ،و�أعمال �أنطون ت�شيخوف والكاتب ال�شهير موبا�سان ،فقد تركوا في
إ

والعجاب ح�سب ما ذكرت في حديثها ل�صحيفة ت�شرين الذي
نف�سها و�أ�سلوبها كثيراً من الت�أثير إ

ن�شر عام (1987م).

وذكرت �أي�ض � � �اً� :أنا ال �ش� � ��ك قد ا�ستفدت من قراءاتي ألعمال آ
الخرين ،والبد �أن يكون ذلك
ال�س� � ��تاذ �أن�س تللو في مكتبة أ
ق� � ��د ظهر ب�ش� � ��كل �أو ب�آخر في بع�ض �أعمالي»� .أكد ذلك أ
ال�س� � ��د

الوطنية بدم�ش� � ��ق �ض� � ��من فعاليات وزارة الثقافة �إذ قال تللو�« :إن عالم الكاتبة الروائي ون�ش�أتها
بين مكتبتين عريقتين مكتبة �أبيها التي عرفتها با ألدب القديم ومكتبة خالها التي �أطلعتها على
أ
الدب الحديث ،وقد �أدركت فيما بعد �أي كنوز عظيمة �أورثها والدها و�أي آللئ وهبها خالها»،

و�أ�ض� � ��اف تللو « :أ
الدلبي كان� � ��ت لها ظروف معينة فهي كانت تحب المطالعة وتقر� أ
الديبة �ألفة إ

كثيراً من الكتب».

كان خالها يحثّها على العلم والمعرفة منذ كان عمرها اثنا ع�ش� � ��ر ربيعاً حتى �إنّها حفظت
كثيراً من �أبيات ال�شعر ب�شغف.

الدلبي» التي ق�ض� � ��ت جل حياتها في مدينة دم�شق ،هذه المدينة التي �سكنت روحها
«�ألفة إ
والبداعي� ،إذ �أبدعت في تو�صيف المكان الدم�شقي من خالل حبها للطبيعة
ووجدانها النف�سي إ
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التي تتمتع بها العا�صمة الثقافية دم�شق بالمناظر الخالبة الغنية بريا�ضها الوارفة التي تتخللها
الب�س� � ��اتين الفيحاء الندية من كل جانب� ،إذ حملت لقب «دم�ش� � ��ق الفيحاء» ،وقد ع�شقت �أهلها
الذين عا�ش� � ��ت وترعرعت بينهم ف�أحبت فيهم طيب المع�شر وال�ش� � ��هامة والكرامة� ،إ�ضافة �إلى
كثير من مالمحهم حتى
الطابع المميز في حب الوطن والعروبة ،فكان هذا الطابع غالباً على ٍ
ا�شتهرت المدينة بــ«دم�شق قلب العروبة الناب�ض».

الدلبي بدم�ش� � ��ق وبيوتها العريقة المزينة ب�أ�ش� � ��جار الليمون واليا�س� � ��مين ،و�س� � ��جلت
تغ ّنت إ
وف�صلت معالمه ب�أدق التفا�صيل
ب�أدب رفيع الحياة ال�ش� � ��امية فر�سمت المكان والزمان ببراعةَّ ،
الموجودة في هذه البيئة بمحتواها الجغرافي بما يمت ب�ص� � ��لة �إلى عمرانها و�سكانها وعاداتها
وتقاليده� � ��ا� ،إذ لم تكن هناك �أي من العادات و أ
العراف الدم�ش� � ��قية �إال عر�ض� � ��تها ب�إيجابياتها
و�س� � ��لبياتها ،فعززت ما يجب الحفاظ عليه ،ورف�ض� � ��ت العادات التي تعوق المجتمع وتحد من
الدلبي بموهبتها البارعة
تطوره ،يقول الدكتور «عبد ال�س� �ل��ام العجيلي»« :تتميز ال�سيدة �ألفة إ
في ت�س� � ��جيل ق�ص� � ���ص الحياة الواقعية ب�أ�سلوب رائع ،و�س� � ��رد طلي م�ستمدين من ن�ضارة الحياة
الدلبي �أن تكون الوحيدة بين ق�صا�ص� � ��ينا
ال�ش� � ��امية التي ن�ص� � ��فها فيما تكتبه .وتكاد ال�س� � ��يدة إ
وكاتباتنا الق�ص�صيات التي بلغت بهذا النوع من الفن الق�ص�صي هذه الدرجة من الكمال».

تملك دم�ش� � ��ق �إرثاً زمانياً اجتماعياً ثقافياً �إبداعياً مت�ص ً
ال يدل على ع�شق النخب الفكرية
والبداعية والفنية لها ف�ض� �ل � ً
ا عن ع�ش� � ��ق جميع النا�س مما جعل كثيراً من العائالت تتقاطر
إ
�إليها من بلدان عربية و�إ�س� �ل��امية لتقطن فيها ،وما زال ا�س� � ��مها المرتبط بوطنها أ
ال�صلي يدل
على ذلك مثل عائلة «النابل�س� � ��ي ،والبيروتي ،والطرابل�سي ،والقد�سي ،والطنطاوي ،والبغدادي،
والمو�صلي ،والجزائري� ،..إلخ» ،وعائلة الداغ�ستاني �أحد العوائل التي �سكنت دم�شق منذ بداية
�صلبها أ
الدلبي التي تقول عن هذا الن�سب�« :أنا
الديبة �ألفة إ
القرن التا�سع ع�شر التي كانت من ُ
�أنتمي من ناحية أ
الم �إلى �أ�س� � ��رة داغ�س� � ��تانية جاءت من داغ�ستان ،وا�ستوطنت دم�شق منذ �أكثر
من قرن ون�ص� � ��ف القرن ،ومازالت فيها �إلى آ
الن تحمل ا�س� � ��م (بيت الداغ�ستاني)»� ،إذ جاء جد
هذه أ
ال�س� � ��رة �إلى دم�شق عام (1825م) ويدعى «الحاج محمد جلبي» الذي كان يبلغ من العمر
ما يقارب الثمانين عاماً �آنذاك ،وكان من وراء مجيئه ق�صة فيها من المتعة والطرافة بقدر ما
فيها من آ
الالم والم�آ�س� � ��ي ح�سب ما ذكرت الكاتبة في ق�صتها التي �أوردتها في كتابها «نفحات
دم�شقية» ال�صادر عام (1990م) عن دار «�سامي الدروبي» للن�شر� ،إذ كان «الحاج محمد جلبي»
ي�شغل وظيفة مفتي بلدتين متجاورتين في داغ�ستان� ،إذ در�س علوم الدين في أ
الزهر بم�صر ،ثم
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عاد �إلى بلده ليفقِّه مواطنيه في �أمور دينهم ،ويعلِّم من �شاء منهم اللغة العربية وقراءة القر�آن،
وكان مواطنوه ي�س� � ��تفتونه في �أمور دينهم ،وفي حل م�شكالتهم االجتماعية �أي�ضاً فيجدون فيه
المين الذي تبو� أ بينهم مركزاً مرموقاً ،وفي �أواخر الربع أ
النا�صح أ
الول من القرن التا�سع ع�شر
ن�شبت ثورة كبرى في داغ�ستان ،وعلى �إثرها نفي الحاج جلبي �إلى دم�شق ،ألنه كان من وجهاء
الم�ش� � ��ايخ والمفكرين الذين باركوا تلك الثورة في ذاك الزمن ،وكان ولده «�ص� � ��الح» البالغ من
العمر ع�شرة �أعوام قد �أر�سل �إليه والده ب�أن ي�أتي �إلى دم�شق ،وبعد قدومه في ب�ضع �سنين توفي
الحاج محمد وا�ستقر ابنه في دم�شق حتى لقبت العائلة ببيت «الداغ�ستاني».
قدمت دم�ش� � ��ق لكل من العوائل القادمين والقاطنين و أ
ال�صليين �إليها ر�ؤيتها على درب
لقد َّ

والخاء والحب
الب� � ��ذل والعطاء والمحب� � ��ة والحكمة ،فزرعت في دروب الحياة قيم الت�س� � ��امح إ
الجنا�س و أ
والنقاء وال�صفاء مما جعلها تت�سع للكون و أ
الديان ،حتى ج�سدت معاني القيم الخلقية
النبيلة التي وهبها �إياها الخالق من علم ومعرفة وثقافة مما جعلها ت�ص� � ��طبغ بالعناية الربانية
وتكون عا�صمة الثقافة العربية.
فدم�ش� � ��ق تمنح الكاتب مكانة راقي� � ��ة �إذا تجاوب مع �ألقها الحي ألنه� � ��ا المدينة التي تتقن
�ص� � ��ناعة المعرف� � ��ة والعلم والثقافة واللغة و أ
والبداع لت�ض� � ��عها هدي� � ��ة جميلة بين �أيادي
الدب إ
الديبة الكاتبة «�ألفة أ
النا�� � ��س ،كما هي عليه ح� � ��ال أ
الدلبي» التي �أه� � ��دت حياتها لتلك المدينة
العظيمة� ،إذ كتبت عنها الكلمات ،ور�سمت �أجمل ال�صور في ق�ص�صها ورواياتها التي وثَّقت كل
التراح و أ
ما يتردد في منا�س� � ��بات أ
الفراح من زغاريد و�أمثلة وق�ص� � ���ص كي ت�صونها من ال�ضياع

واالندثار ،وحر�ص� � ��ت كل الحر�ص على الحفاظ على �ص� � ��ورة دم�شق الجميلة بتراثها التاريخي
و�إرثها الح�ضاري ،كما قال الناقد «محمود تيمور» في مقدمة كتابها ق�ص�ص �شامية الذي ن�شرته
عام (1954م)« :كانت تخ�ش� � ��ى �أن ت�ضيع �ص� � ��ور دم�شق التي ر�سمتها لوحة جميلة فاتنة»� .أي�ضاً
الدلبي عبرت عن الحياة في بيئتها ال�شامية بم�صداقية
الدكتورة �سحر �شبيب قالت�« :إن �ألفة إ
ومو�ض� � ��وعية وتمكَّنت من ر�سم �أدق تفا�صيلها وخ�صو�ص� � ��ياتها ...وتنقلت �أحداث ق�ص�صها بين
الحارات الدم�ش� � ��قية العتيقة ،وجابت ال�ش� � ��وارع و أ
الحياء القديمة ،وعا�شت �شخو�ص ق�ص�صها
في البيوت العربية ،وقد حملت أ
الديبة �ألفة في داخلها طابع المر�أة ال�ش� � ��امية الذي تتمتع بها
ال� � ��روح أ
النثوية من جمال ورقة ونورانية وعفوية التي حبتها بها طبيعة المر�أة من دفء وحنان
الدلبي�« :أما الطابع الذي ارت�ض� � ��ته فعرفت
وعاطفة» ،كما قال الدكتور �إبراهيم الكيالني عن إ
به وعرف بها فهو طابع ال�ش� � ��امية ،و�أعني بال�شامية تلك الخ�ص� � ��ائ�ص العقلية وال�سلوكية التي
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تت�ص� � ��ف بالنعومة والتهذيب والم�ص� � ��الحة وغير ذلك من والئد ح�ض� � ��ارة قديمة متوارثة كونت
النثوية دارة للحكايات و أ
الخلق ال�ش� � ��امي وجعلته ن�س� � ��يج وحده» ،و ألن الذات أ
ال�سرار والتفعيل
الجمالي آ
الفكار في �آن ،وارتطامها بالواق� � ��ع أ
الح� �ل��ام و أ
التي من ت�ص� � ��ادم أ
الليم على الرغم
وازدراء من
م� � ��ن كل م� � ��ا قيل عنها ،وما مور�س عليه� � ��ا من مظالم واجهت فيها �س� � ��لب الحقوق
ً
الرجل ب�شكل خا�ص ،والبيئة المحيطة ب�شكل عام منذ قديم الزمان وعلى مر الع�صور وتعاقب
الح�ضارات.
بد�أت �صحوة المر�أة العربية مع ال�سنوات أ
الخيرة للقرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين،
�إذ قرر عدد من الن�ساء العربيات االنتفا�ض �ضد تقييد المر�أة وتقزيم دورها في الحياة فبد�أت
الجمعيات الن�س� � ��وية والمجالت وال�ص� � ��حافة والدعوات نحو مزيد من التحرر ،وكانت أ
الديبة
الدلبي بين لفيف من الن�س� � ��اء المثقفات النا�ش� � ��طات في مجال المطالبة بحقوق المر�أة
�ألفة إ
في �س� � ��ورية ينادين لت�أ�س� � ��ي�س جمعية الندوة الثقافية الن�س� � ��ائية �أمثال ريما كرد علي ،فتر�أ�ست

كثير من الجمعيات الن�سائية من بينها
اللجنة الثقافية في تلك الجمعية ،كما برز ن�شاطها في ٍ
حلقة الزهراء أ
منتدى
الدبية التي �أ�س�س� � ��تها ال�س� � ��يدة «زهراء العابد» عام (1945م) ب�ص� � ��فتها
ً
�أدبي � � �اً ،وعمل� � ��ت مع جمعية الرابطة الثقافية ،ومنتدى �س� � ��كينة الذي �أ�س�س� � ��ته «ثريا الحافظ»،
وجمعية أ
الدباء العرب التي �أ�ص� � ��بح في هذا الوقت «اتحاد الكتاب العرب»� ،أي�ض � � �اً عملت م ّدة
العلى لرعاية الفنون و أ
تقارب ع�ش� � ��رة �أعوام في لجنة النث� � ��ر بالمجل�س أ
الدب ،و�ش� � ��اركت في
ع� � ��دة م�ؤتمرات عن المر�أة مث� � ��ل :الم�ؤتمر الخام�س لالتحاد الن�س� � ��ائي العربي الذي �أقيم في
بيروت عام (1962م) ،و�ش� � ��اركت في بغداد عام (1969م) ،وفي م�ؤتمر المغرب عام (1989م)،
وح�ض� � ��رت كثيراً من الندوات أ
الدبية العربية والعالمية فمثلت اتحاد الكتاب العرب ال�س� � ��وري
في «ت�شيك�سلوفاكيا» ،وذهبت في زيارة من �سورية �إلى ال�صين لتبادل الثقافة بين البلدين ،كما
�شاركت في الندوة التي �أقامتها «جمعية الوعي العربي» عن الق�صة ال�سورية مع كل من أ
ال�ستاذ
�شاكر م�صطفى والدكتور عبد ال�سالم العجيلي في عام (1961م).
�أما الندوات واللقاءات التلفازية التي �أجريت معها في �سورية ودول عربية فتقارب الع�شرين
ما بين عا َمي (1986-1961م) ،وقد �ألقت الع�ش� � ��رات من المحا�ض� � ��رات في المراكز الثقافية
و أ
الدبية ،وحققت في عالم الق�ص� � ��ة والرواية ح�ض� � ��وراً الفتاً ونجاحاً مميزاً بدءاً من �أول ق�صة
نُ�ش� � ��رت لها ع� � ��ام (1947م) حملت عنوان «القرار أ
الخير»� ،إذ كان� � ��ت نقطة البداية �إلى طريق
الذاعة البريطانية في
والبداع في الق�ص� � ��ة والرواية �ض� � ��من م�شاركتها في م�س� � ��ابقة إ
الريادة إ
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ال�شرق أ
الو�سط ( ،)B-B-Cونالت عليها جائز ًة �أثلجت �صدرها و�أفرحت قلبها� ،إذ فتحت �أمامها
أ
البواب �إلى النجاح والتفوق ،و�أعطتها الدافع لن�شر ق�صتها الثانية با�سم «الدر�س القا�سي» في
الهمية المتميزة في ال�صحافة أ
مجلة الر�سالة الم�صرية ذات أ
الدبية �آنذاك.

هذه الق�ص� � ���ص و�س� � ��واها جمعتها أ
الديبة بين د َّفتَي �أول مجموعة ون�ش� � ��رتها عام (1954م)
تحت عنوان «ق�ص� � ���ص �ش� � ��امية» ،و�أر�س� � ��لتها �إلى أ
ال�س� � ��تاذ الكبير «محمود تيمور» رائد الق�صة

العربية ،وكتبت ل ُه ر�س� � ��الة مرفقة تقول فيها�« :أرجو �أن تقر� أ هذه الق�ص� � ���ص ف�إن وجدتها �أه ً
ال
للن�شر �أرجو �أن تكتب لي مقدمة لها �أو تقول لي �أن �أتوقف عن كتابة الق�صة» ،بعد �أن بلغت هذه
المجموعة أ
ال�ستاذ محمود �أعجب بها وكتب مقدمة رائعة جاء في م�ضمونها« :هذه الق�ص�ص

طراز خا�ص و�شخ�ص� � ��ية م�س� � ��تقلةً» ،اعت َّزت أ
الديبة �ألفة بهذه ال�ش� � ��هادة ،وذكرتها عبر �أكثر من
حديث �صحفي مع �شهادة ثانية ال تقل �أهمية عنها للناقد اللبناني الكبير «مارون عبود» الذي
الدلبي ذات ذات وعلى هذا أ
ال�سا�س بنيت تقديري
قال�« :أنا �أ�ؤمن بالذاتية ،وقد وجدت �ألفة إ

الدلبي« :هذان الر�أيان ألكبر ناقد وكاتب دفعاني لال�ستمرار في الكتابة وخ�صو�صاً
لها» ،تقول إ
الق�صة الق�صيرة»� ،إلى جانب هذا النجاح في الق�صة كانت روايتها ال�شهيرة والمعروفة (دم�شق

يا ب�س� � ��مة الحزن) التي حظيت باهتمام النقاد بما فيها من المكنوز الروائي الثري� ،إذ طرحت
هموم المجتمع ومعاناة المر�أة وال�صراع العربي أ
الجنبي في ثالثينيات القرن الما�ضي ،والقت

ترحيباً كبيراً من القراء حتى �أعجب بها المخرج ال�سينمائي «لطفي لطفي» و�أنتج منها م�سل�س ً
ال
تلفازياً عام (1992م) ،وكتب ال�سيناريو «رفيق ال�صبان».
�ص� � ��در للكاتبة �أكثر من رواية وعدد كبير من الق�ص� � ���ص التي �أغنت بها المكتبات العربية
الجنبية والقت نجاحاً عالمياً ومميزاً ،كما قالت الدكتورة �ش� � ��بيب�« :إن أ
و أ
الدلبي
الديبة �ألفة إ
نجحت وظهرت عالمياً ألنها انطلقت من بيئتها ،ومن ق�ضايا وطنها متم�سكة ب�صدقها والتزامها،
و ألنه� � ��ا انطلقت من رحم الوطن حافظت على خ�ص� � ��ائ�ص هذا الوطن ،وا�س� � ��تطاعت بنزعتها
الن�سانية �أن تنقل ق�ضايا �إن�سانية يحتاج �إلى معرفتها كل �إن�سان في كل �شعوب العالم».
إ

اهتم كثير من المخت�ص� � ��ين في مجال أ
الدلبي
الدب والثقافة من باحثين ونقاد ب�أدب �ألفة إ

ونتاجه� � ��ا الق�ص�ص� � ��ي والروائي ،حتى ترجم بع�ض منها �إلى عدة لغات عالمية مثل «الرو�س� � ��ية
واليطالية والتركي� � ��ة و أ
وال�س� � ��بانية ،»...كما اعتمد عدد من الق�ص� � ���ص
اللمانية إ
وال�ص� � ��ينية إ

الق�صيرة في جامعات �أجنبية للتدري�س ح�سب ما ذكر ،فقد احتوت م�ؤلفاتها مو�ضوعات مهمة
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تخ�ص المجتمع العربي والن�س� � ��ائي و ألنها ابنة دم�ش� � ��ق ،ول�صلتها الوثيقة بحال المر�أة ال�سورية
المعا�ص� � ��رة التي واكبت أ
الحداث وك�س� � ��رت قيود العزلة و� ُأطر التقاليد دون الم�س� � ��ا�س بالقيم
وم�ض� � ��مونها أ
الخالق� � ��ي ،والتي ركزت فيها عل� � ��ى المر�أة وما تحمل م� � ��ن مواهب فنية وعلمية

وثقافية ،وحاربت التع�ص� � ��ب والت�ش� � ��دد الذي كان يمار�س �ض� � ��دها متحدية العادات والتقاليد
ال�س� � ��ائدة في المجتمعات ال�ش� � ��رقية التي �أرادت للمر�أة �أن تبقى ظ ً
ال للرجل� ،إذ �أكدت مقولة
�أن المر�أة هي ن�ص� � ��ف المجتمع لها الحق في م�ش� � ��اركة الرجل في كثير من المجاالت الفكرية
والعلمية والثقافية وال�سيا�سية...

فكانت نقطة علاّ م بارزة في خارطة الحركة أ
الدبية ال�سورية الن�سائية� ،إذ قررت �أن تطرح
نف�سها بثقة وجر�أة من خالل التعبير عن همومها الذاتية النابعة من هموم بنات جن�سها.

هذه الكاتبة هي ابنة دم�ش� � ��ق �ش� � ��امية أ
ال�صل ،عا�ش� � ��ت وتربت في بيوتها وحواريها فوعت
الجمال في �صورها البكر ،وهي ا�صطفاء من بيت دارت الكتب و أ
الفكار والحوارات فيه مثلما

تدور أ
الن�س� � ��ام في رحاب ال�سماء حتى مكنت ثقافتها في بيت �أبيها وخالها الذي جالت الكتب
فيه� � ��ا وحطّ ت جوالن الطي� � ��ور وحطيطها على حواف الينابيع والغ� � ��دران ،وغذت �أفكارها من
ال�س� � ��اطير والمدار�س الفل�س� � ��فية وما باح به أ
المكتبات ومدونات أ
ال�صدقاء ونادت به العقول،
كل ذلك وفّر أ
الدلبي ح�ض� � ��وراً كبيراً وثقافة مميزة فيما تبديه �س� � ��رديتها من علو
للديبة �ألفة إ
ورجاحة اللغة ،والثقافة ال�ش� � ��عبية آ
التية من مكنونات الحكايا ال�ش� � ��عبية ،و أ
الغاني والزغاريد

و أ
المثلة والعادات الجميلة التي اكت�س� � ��بتها من حواري دم�شق القديمة المنب�سطة �أمام البيوت
ال�ش� � ��امخة المنظمة على �أر�صفتها ب�أ�شكال هند�س� � ��ية معمارية ذات طابع ح�ضاري عريق ،و ألن

تتوهج فت�ضيء وتدفئ ...تحكي حكايات دم�شق فتبعث
�أديبتنا جذو ًة من الم�ش� � ��اعر إ
الن�سانية َّ
الحارات القديمة ويزهر اليا�سمين والكباد ،وتطل وجوه النا�س م�شرق ًة ك�شم�س ال�صباح.

تقول �أديبتنا« :دم�شق بعد الكارثة الرهيبة حمامة وادعة تطوي الجناح على الك�سر ،وتظل

�صامدة ب�إباء و�شموخ».

ولدت أ
الدلبي عام (1912م) في مدينة دم�ش� � ��ق في حي ال�ص� � ��الحية المنحدر
الديبة �ألفة إ

من جبل قا�سيون على �ضفاف نهر (يزيد) الذي كانت مياهه �صافية كدمع العين ح�سب ذكرها،
الدلبي» ووالدتها «نجيبة الداغ�ستاني» ،مما ي�سر لها تعليماً �أولياً في مدار�س
�أبوها «عمر با�شا إ

دم�ش� � ��ق� ،إذ التحقت بمدر�سة «العفيف» القريبة من المنزل ،وكانت من المتفوقات في درو�سها
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�إذ نالت �شهادة االبتدائية عام (1927م) بتفوق ،وقد ت�أخرت عن نيلها �سنة ب�سبب المر�ض الذي
�أ�صابها �سنة (1921م) ،ثم انتقلت �إلى دار المعلمات �إذ ظهر ميولها الوا�ضح نحو أ
الدب ،ألنها
كانت تقبل على القراءة وحفظ ال�شعر حتى الحظ ذلك �أحد �أ�ساتذتها وتنب� أ لها ب�أنها �ست�صبح
ذات �ش�أن عظيم ولها مكانة مرموقة في الم�ستقبل.
الدلبي» عام (1929م) ،وعمرها ال يتجاوز �س� � ��بعة ع�ش� � ��ر عاماً،
تزوجت الطبيب «حمدي إ
�أنجبت ثالثة �أوالد هم (ليلى ،ويا�س� � ��ر ،وزياد) وقد فجعت بوفاة �أحد �أوالدها الذكور ،و�سافرت
�إل� � ��ى باري�س لتقيم عند آ
الخ� � ��ر حتى وافتها المنية ف� � ��ي (� /20آذار2007 /م) الواقع في ربيع
أ
الول من عام (1428هـ) ،عن عمر ناهز ( )95عاماً ق�ض� � ��تها ف� � ��ي أ
الدب والفكر والثقافة� ،إذ
كثير من الق�ص� � ���ص والروايات
�أثرت المكتبة العربية بمحتوى �أدبي وثقافي مرموق من خالل ٍ
الدبية ،ف�سجلت ا�سمها كواحدة من �أكبر أ
والدرا�سات أ
الديبات ال�سوريات في العالم العربي.

المراجع
الدلبي ،نفحات دم�شقية1990 ،م ،وداعاً يا دم�شق1963 ،م.
(� -)1ألفة إ
(� -)2صحيفة القد�س ،مقال أ
ال�ستاذ �أنور بدر 6 ،ني�سان2007 ،م.
( -)3مجلة جهينة ،ع ،12تاريخ 2006/5/1م.
( -)4د� .سحر �شبيب ،االلتزام والبيئة في الق�صة ال�سورية ،الندوة الثقافية الن�سائية ،دم�شق1998 ،م.
( -)5وقائع الندوة الثقافية ،مكتبة أ
الدلبي ،حكاية دم�شق 2018م.
ال�سد الوطنية� ،ألفة إ
(� -)6سحر عبد القادر ،المر�أة عبر الع�صور ،لبنان2017 ،م.
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آ�فاق المعرفة

ذكرى والدة ال�شاعر الرو�سي الكبري

أ�لك�ساندر بو�شكني
(1837 – 1799م)

ترجمة :د� .إ�سماعيل مكارم

في �شهر حزيران من هذا العام احتفل المجتمع
الرو�س ��ي عل ��ى الم�ستويي ��ن أ
الكاديم ��ي وال�شعب ��ي
بذك ��رى والدة ال�شاع ��ر الرو�س ��ي الكبي ��ر ،اب ��ن رو�سي ��ا
الب ��ار – �ألك�سان ��در بو�شكي ��ن ،إ�ذ ي�صادف ي ��وم والدته
ف ��ي ال�ساد� ��س من حزي ��ران ،إ�ذ �أقام الن ��دوات أ
الدبية،
وحلق ��ات الح ��وار ،والحفالت ،أ
والم�سي ��ات ال�شعرية،
والم ؤ�تم ��رات الباحث ��ون ،واالخت�صا�صي ��ون ،ومحبو
ال�شعر الرو�سي ،بل محبو م ؤ�لفات ال�شاعر بو�شكين.
إ�ذا ق ��ال باحث ما� :أن ��ا �أدر�س إ�رث بو�شكين ،ك�أننا
به يقول �أنا �أدر�س إ�رث المتنبي� ،أو �أنا �أدر�س إ�رث �أبي
وغني كعالم عمالقة ال�شعر العربي الكبار.
العالء المعري ،إ�ذ إ� ّن عالم بو�شكين كبير
ّ

في كلمته في �أثناء ك�ش� � ��ف ال�س� � ��تار عن تمثال بو�ش� � ��كين في مو�س� � ��كو عام ( )1880خاطب
الكاتب الرو�س� � ��ي المعروف فيودور دو�ستويف�سكي الجمهور وا�ص� � ��فاً �ألك�ساندر بو�شكين قائالً:
والن�سان العبقري ،بموهبة فريدة ،فذة� ،إذ �إنّه
«�إنكم �ستجدون في هذا الكاتب الروح الوطنية ،إ
ا�ستطاع �أن يجمع بذاته:
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الح�س الوطني الحقيقي ،وروح أ
المة ...هذه الروح الم�س� � ��يحية الحقة ،ال�ص� � ��ادقة ...لي�س
هناك �أدنى �شك ب� أ ّن �أ�شخا�ص بو�شكين كانوا دوماً � أ
�صحاب �سمات وطباع رو�سية»(.)1
َ
ن�شرنا في �شهر �شباط الما�ض� � ��ي ترجمة لق�صيدتين لل�شاعر بو�شكين وهما�« :أقف بخ�شوع
ال�سبوع أ
�أمام ال�ضريح المقد�س» ،و«�إلى من افتروا على رو�سيا» �إذ نُ�شرتا في �صحيفة « أ
الدبي»

الدم�شقية .لم يكن ذلك عبثاً� ،إنما حاولنا مالم�سة الجانب الفكري  -ال�سيا�سي لدى ال�شاعر،
وموقفه من ق�ضايا وطنه الكبرى ،على الرغم من خالفه مع الق�صر وال�سلطة بالنظر �إلى �أمرين
وهما�( :إلغاء قانون الرق ،وتحرير الفالحين من قوانين العبودية) ،ثم (�إ�ص� �ل��اح نظام الحكم،
بتغيير نظام الحكم القي�ص� � ��ري المطلق) .حاول فريق من الباحثين وم�ؤرخي أ
الدب الرو�س� � ��ي
ت�صوير م�أ�ساة بو�شكين ب�أنها لي�ست �سوى �صراع بين رجلين :الحاكم متمث ً
ال ب�شخ�صية القي�صر
نيكوالي أ
الول من جهة ،وال�شاعر الذي يتوق �إلى الحرية من جهة ثانية ،في حين هناك فريق
�آخر في زمننا هذا يعتقد ب�أن بو�شكين المفكر وال�سيا�سي ،والرجل مو�سوعي المعرفة كان ي�سبق
ع�ص� � ��ره فكرياً ،ولم تكن لديه النزعة االنقالبية� ،إذ �إنه �ص� � � ّ�رح في �أكثر من منا�س� � ��بة ب�أنه يقف
�ض� � ��د كل ما يعوق تقدم مجتمعه الرو�س� � ��ي .وي�ؤكد هذا الفريق �أن جوهر ال�صراع ينح�صر في
م�س � � ��ألة �أن كفاح بو�ش� � ��كين كان يمثل ال�صدام بين الواقع ،الذي كان يعي�شه المجتمع وما يطمح
ال�صالح.
�إليه ال�شاعر المفكر وال�سيا�سي الكبير بغر�ض إ
الن�سان الرو�سي
و�ص� � ��فه الكاتب الرو�س� � ��ي المعروف غوغول قائالً�« :إن بو�شكين يمثل روح إ
القادم بعد مئتي عام»(.)2

في عامي (1831 -1830م) قامت انتفا�ض� � ��ة وار�س� � ��و ،وتعر�ضت رو�سيا لخطر غزو �أوروبي
غربي جديد يهدد م�ص� � ��يرها ووجودها ،لذا ر�أينا �ألك�س� � ��اندر بو�ش� � ��كين يكتب ق�صائد المديح
والحما�س� � ��ة هذه� ،أي ثالثيته ال�ش� � ��هيرة عام (1831م) ،متغنياً ب�أمجاد رو�سيا وبتقاليد الجي�ش
الرو�س� � ��ي .كنا قد ن�شرنا اثنتين منها من قبل ،واليوم نن�شر الق�صيدة الثالثة ،وهي تحت عنوان
 «ذكرى بورودينو».�إليكم ن�ص الق�صيدة:
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БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА
ذكرى بورودينو
إ�نه ليوم عظيم ذكرى بورودينو

()3

في �أثناء حفل ت�أبين إ�خوة لنا
قلنا :ها هي القبائل قد غزتنا
مهددة بالدنا رو�سيا بالم�آ�سي
ّ
�ألم تكن �أوروبا كلها هنا؟
نجم كان دليلها؟!
و�أي ٍ
ولكننا كال�سنديان َ�صمدنا
وب�صدورنا َ�ص َد ْدنا تلك الهجمة...
هجمة القبائل التي ر�ضخت إلرادة قوية
وما كانَ غير متكافئ جعلنا ُه متكافئ ًا
***
ر ّبما قد ن ََ�سوا هزيمتهم ال ُـمد ّو َية.
�أجل لقد ن�سوا ذلك� ،أراهم اليو َم َيتغطر�سون،
َ
الرو�سي وذلك الثلج
ال�سيف
لقد ن�سوا
ّ
ال�سهوب،
الذي �صار مقبرة لهم في ّ
ت�شدهم من جديد،
إ�ن تلك الوليمة ال�شهيرة ّ
دم ال�سالفيين ُي�سكرهم
غير � أ َّن ال�صحوة لديهم قا�سية �ستكون
وغفوة �أولئك ال�ضيوف �ستكون طويلة
بارد و�ض ّيق
في مكان إ�قامتهم
الجديد ،إ�ذ هو ٌ
ِ
تحتَ تراب حقولنا ال�شمالية.
***
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تعالوا إ�لينا :إ� ّن رو�سيا تناديكم!
ولكن ليكن معروف ًا لديكم �أيها ال�ضيوف!
� أ ّن بولونيا لن تقف في الطليعة:
ف�سوف تعبرونها عظام ًا!
ق�ض َي أ
مر في ذكرى بورودينو
لقد ِ
ال ُ
ها هي راياتنا ترفرف هناك من جديد
واقتحمنا الثغور وها هي وار�سو قد �سقطت
إ�ني �أرى بولونيا كالفوج المهزوم
ترمي رايتها المدماة على التراب
خم َد و�أخر�س.
�أما الع�صيان فقد � أ ِ
***
المعركة فهو �سالم
من �سقط في
ِ
ندو�سها
نحن ال نم ّرغ وجوه �أعدائنا بالتراب ،وال
ُ
كت َب
ولن نذ ّك َرهم بما ِ
على أ
اللواح التاريخية
وال بما جاء في الو�صايا من جيل لجيل،
ولن نحرقَ مدينتهم وار�سو
�أما هم ...فال ،لن َيروا
وج َه نم�سي�س ال�شعبية الغا�ضب

()4

ولن َي�سمعوا � أ
غنيات تغيظهم
ٍ
طرب رو�سي.
م َع
ِ
قيثارة ُم ٍ
***
�أنتم ،...يا من تثيرون ال�شغب في المجال�س.
� أ ُّيها الخطباء ،يا َم ْن �أطلقتم ألل�سنتكم أ
ال ِعنّة
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ش�م أ
�أنتم ،يا َم ْن �أ�صبحتم نذي َر ال� ؤ
ال�سود
�أنتم ،يا َم ْن تفترون على رو�سيا!
الرو�سي...
من �أين جاءكم العلم � أ ّن
ّ
إ�نما هو تمثال طيني َمري�ض ،و�ضعيف؟
تت�صورونَ �أن هذا ال َـمج َد ال�شمالي
�أ َ
ومنام كاذب؟
حكاية بائ�سة
ٌ
�أال تقولون لنا :متى َمدينة وار�سو
الج ّبا َر؟
�ستد ّون لنا قانونها ال ُـمنتظ َر َ
***
الح�صونَ؟
إ�لى �أين �سننقل تلك ُ
� أ إ�لى حدود (بوغ) �أو حتى (فور�سكال) �أو (ليمان)؟
وبيد من �ستكون (فالينيا)؟
يعود إ� ُ
رث بوغدان؟
ولمن َ�س ُ

()5

إ�ذا ما اعترفنا ب�أحقية المنتف�ضين
�ستنف�ص ُل عنّا ليتوانيا.
ِ
�أما مدينتنا القديمة (كييف) بقبابها الذهبية،
� أ ّم المدائن ال ّرو�سية القديمة،
هل �ستن�ضم إ�لى وار�سو الهائجة
قد َ�س ِة تلك؟
م َع كلّ �أ�ضرحتها ال ُـم ّ
***
وبال�صراخ ال َـمبحوح
هل ب�ضجيجكم هذا
ّ
الرو�سي؟
كتم
ِ
قد �أر َب ُ
ّ
الحاكم َ

�أال تقولون لناَ ،م ْن قد نكّ َ�س ر�أ�سهُ ؟
الكليل � ...أ
لل�سيف �أم للعويل؟
قد ُم إ
لمن َ�س ُي َّ
ِ
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والموت،
بالحرب
�أال تعرفون قوة رو�سيا؟ �أما َ�س ِمعتم
ِ
ِ
العوا�ص ِف الغريبة
وذاك الع�صيان ،وجبروت
ِ
َم ْن كانوا وراء ذلك �أرادوا �أن يهزّوها

()6

�صامدة ً َم ً
تينة� ،صلبة!
انظروا :إ�نها تقف ِ
خم َد ْت،
وهذه اال�ضطرابات حولها قد َ
وها هي بولونيا لقد تق ّر َر َم�صيرها...
***
تريح القلب،
ما
الن�صر إ�ال �ساعة �سعادة ٍ
ُ
ُ
فانه�ضي يا رو�سيا وارفعي الر�أ�س عالي ًا
الحما�س!
ن�سم ُع هذا
ٍ
وب�صوت واحد َدعينا َ
َ
الهتافات
ولكن حاذري رفع ال�صوت عالي ًا في
ِ
بقرب فرا�ش ِ َم ْن َي�ستريح هناك
ذلك القائد العظيم – قاهر ال�شرور ورافع الحيف،
قم ُم طورو�س
ذاك الذي َ
خ�ض ْ
عت له َ
وا�ست�سلمت �أمامه قلعة يريفان

()7

هذا الذي ُ�ض ِف َر ْت له � أ ُ
كاليل �سوفوروف
روب ثالثْ .
�أكاليل الغار تلك في ِخ َ�ض ّم ُح ٍ
***
�ضريح ِه
إ�ني �أراه قد قام من
ِ
ها هو �سوفوروف ي�ش َه ُد انهيار وار�سو

()8

لوح هناك و َيبتهج
وها هو طيفهُ َي ُ
لروعة هذا ال َـمجد الذي كان قد � أ ّ�س َ�س له!
ِ
لك �أيها ال َب ُ
ها هو ُيبارك َ
طل،
ُي ُ
كمحارب،
ويبارك
بارك
جراحكُ ،
َ
َ
ا�ستراحتك ُ
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ُ
والقدا َم
ويبارك
لرفاقك ال ُـمخل�صين ال َب�سالة إ
ِ
ُي ُ
َ
بانت�صارك العظيم
بارك الخ َب َر ال ُـمب�ش َر
َ
ال�شاب َحفي َد ُه،
ال�ضابط
وذلك
ّ
الذي جاء بالخبر ُمتجاوز ًا براغا(.)9

الم�صادر والهوام�ش
1- moiarossia.ru /Pushkin –i−religiya/ Электронный ресурс.
Дата обращения 04.06.2021г.
2- https//rg.ru'2016. 09.02. pochemu- gogol-obeshchal- Электронный ресурс. Дата
обращения 29.06.2021г.

 -3بورودين� � ��و :هي البلدة التي جرت فيها المعركة الكبرى بين الجي�ش الرو�س� � ��ي المدافع عن �أر�ض� � ��ه وجيو�ش
نابليون الغازية عام (1812م).
 -4نم�سي�س� :إلهة في أ
ال�ساطير اليونانية ،حامية آ
لللهة من رذائل الب�شر.

و�ضم �أوكرانيا �إلى رو�سيا.
حرر �أوكرانيا من البولونيين
َّ
 -5بوغدان خميلنيت�سكي ،القائد الذي َّ
 -6المق�صود هنا ،رو�سيا.

� -7إ�ش� � ��ارة �إل� � ��ى قائد القوات الرو�س� � ��ية ،التي قاتلت في وار�س� � ��و ،و�أخمدت االنتفا�ض� � ��ة ،وه� � ��و الجنرال �إيفان
با�سكيفيت�ش.
 -8القائد الع�سكري ال�شهير� ،ألك�ساندر �سوفوروف ،محقق االنت�صارات ،ومن �أ�شهر القادة الع�سكريين في العالم.

 -9براغا ،قلعة قرب وار�سو.

الم�صدر
ترجمت عن الن�ص الرو�سي أ
ال�صلي:
Бородинская годовщина//А.С. Пушкин. Сочинения в трех томах. Т.I.М. 1954 г.
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قراءات

رجال يف ال�شم�س
إ��ضاءة على الوجع
موفق نادر

تدور �أح� � ��داث الرواي� � ��ة في مناخ� � ��ات النزوح

جيداً في ترحاله
الفل�س� � ��طيني التي خ ِب َرها الكاتب ّ
الدائم بعد خروج �أ�سرته من فل�سطين تحت حراب

غ�سان متن ّق ً
ال بين
الوح�شية
ّ
ّ
ال�صهيونية؛ فقد عا�ش ّ
دم�ش� � ��ق وبيروت والكويت ،حتى ا�ستطاع ال�صهاينة
الثر الثائ� � ��ر بعملية اغتيال
�أن ينتقم� � ��وا من قلم� � ��ه ّ
فخخوا �سيارته بمتفجرات تكفي لن�سف
همجية� ،إذ ّ
ّ
بناء بخم�سة طوابق!

حتى موته كان عجيباً؛ فقد تناثر الج�س������د

�����ية االنفجار �سوى يده اليمنى التي
بفعل وح�ش� ّ

لتدون مجد فل�س������طين
كانت تم�س������ك بالقل������م
ّ
وكفاح �أبنائها ا ألبطال ،ل������م تتم ّزق� ،إذ وجدوا
جادتين من مكان
تلك اليد الطاهرة على بعد ّ
الجريمة!

236

الـعــدد � 692أيار 2021

قراءة يف رواية «رجال يف ال�شم�س»

مما �أراد الكاتب �أن يقول ،فثالثة من �أبطالها
عنوان الرواية ،رجال في ال�شم�س ،ي�شي بكثير ّ
قادمون من مناطق النزوح الفل�سطيني يحملون قهرهم وعذابات �أرواحهم ،وهم يحلمون بنزوح
جديد �إلى الكويت لعلهم ي�ستطيعون في بلدان ال�شم�س الحارقة �أن ي�ضمنوا ألبنائهم لقمة العي�ش
حتى لو كانت مغمو�سة بالدم والنكبات!
وق� � ��د جعلهم الكاتب ينتمون �إلى �ش� � ��رائح عمر ّية مختلفة؛ مروان ال�ش� � ��اب المحكوم ب�إعالة
�أ�س� � ��رته حينما لم يعد لها من معيل �س� � ��واه ،و�أ�س� � ��عد الرجل الذي يبدو �أ�صلب عوداً و�أكثر قوة،
تطوح به الم�سافات دون �أن ي�صل �إلى ما يقيم �أوده ويحفظ له
و�أبو قي�س الكهل الذي ما يزال ّ
عي�شاً يليق بالب�شر!

ه�ؤالء الثالثة تجمعهم عالقات كثيرة مت�ش� � ��ابكة ،فهم جميعاً فل�سطينيون نازحون�ُ ،سرقت
يمموا وجوههم ،يبدو النا�س
�أوطانه� � ��م وفقدوا عدداً من �أحبائهم ،وهم جوعى ومعذّ بون �أينما ّ

محبين متعاطفين ،يظهرون م�ش� � ��اعر أ
والمحب� � ��ة ،ولكن بعد � أ ّي تجربة تبد� أ
خوة
ال ّ
ّ
م� � ��ن حولهم ّ

الخوة المز ّيفين ،ف�إذا هم لي�سوا �سوى ذئاب ب�شر ّية تتر ّب�ص
تنك�ش� � ��ف الوجوه الحقيقية له�ؤالء إ
بهذه الطرائد ال�ضعيفة!

(انزل هنا ،ثم قم بدورة حول البلدة و�س� � ��وف تجد نف�سك على الطريق ،و�أنا �سوف �أنتظرك

هناك!).

يترجلون بعد �أن يكونوا قد دفعوا قرو�ش� � ��هم القليلة
عبارة تكررت على �أ�س� � ��ماعهم ،فكانوا
ّ
تهر�أت �أقدامهم وهم يدورون حول البلدات ،وي�ص� � ��لون �إلى الطريق،
ل�ص� � ��احب الحافلة ،ولقد ّ
لكنهم ال يجدون �أحداً بانتظارهم!

خديع� � ��ة تتلوها خديعة وخيبة �إثر خيبة وكلها تغر�س ن�ص� � ��الها الحا ّدة في �ص� � ��دورهم دون

رحمة!

�إنها حياة بائ�سة �أ�سهم أ
والخوة في تعميق جراحها ،وك�أن غ�سان كنفاني ،الفل�سطيني
الهل إ
أ
للن�س� � ��ان خ� � ��ارج وطنه ،ولي�س له في حياة
ال�ص� � ��يل يريد منذ البداية �أن يهتف� :إنه ال كرامة إ

النزوح � أ ّي �أمل بتحقيق �إن�س� � ��انيته التي يتم ّنى ،و�أن الغربة �س� � ��وف تظل تقذفه بعيداً حتى ت�صل
حد �أن تُحكم الخناق على رقبته فترديه جثّة هامدة على مزبلة الحياة التي �أ�صبحت تافهة
�إلى ّ
بعد �أن �شابهت �شريعة الغاب!
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وها هو الحلم الوحيد المتب ّقي يتكامل؛ لي�س �س� � ��وى مدائن النفط قادرة �أن تعيد �إلى حياة
ه � � ��ؤالء المعذّ بين توازنها! ولتكن الكويت ه� � ��ي الوجهة الحلم ،وتب� � ��د� أ المقاوالت والمداوالت
قوات حر�س الحدود العربية ،التي
هرب عري� � ��ق يقلّهم �إلى الكويت دون �أن تظفر بهم ّ
إليج� � ��اد ُم ّ
لم تتقن يوماً حرا�سة حدودها من أ
العداء الحقيقيين!
وكم كان غ�سان كنفاني ذكياً و�صادقاً حينما جعل الم�صادفات تقود الرجال الثالثة الالئبين
وتجار الدم ،جعلهم يهتدون �إلى (�أبي الخيزران) �سائق
والمنهوبين من ع�ص� � ��ابات ال�سما�س� � ��رة ّ
ال�صهريج العتيد ،والفل�سطيني المخ�ضرم الذي �أم�ضى ج ّل عمره م�سافراً على الدروب ت�سوطه
ولكن ذلك كلّه ال قيمة له مقارنة بالم�صيبة التي حلّت به،
�شم�س ال�صحراء بوهجها الم�سموم،
ّ
والتي ال تزال �ص� � ��ورة ذلك الم�ش� � ��هد تنخ�س عقله وقلبه وذاكرته؛ �إنّه ما يزال يذكر ذلك اليوم
في م�ش� � ��فى في مكان ما ،حينما �شُ ّدت �ساقاه �إلى أ
العلى و�شخب الدم عالياً من بينهما ليدخل
�أبو الخيزران في زمن جديد �أكثر قهراً وذلاّ ً؛ �إنه زمن الخ�ص� � ��اء الحقيقي واالنك�س� � ��ار الذي
ال انك�سار بعده!
لم يكن اختيار غ�س� � ��ان كنفاني عبثاً حينما جعل �شخ�ص � � �اً
خ�صياً يقود الركب المهاجر �إلى
ّ
العماء والموت ،فما �أكثر ما عانى الفل�سطينيون من قادتهم الم�شبوهين �أكثر من معاناتهم من
أ
العداء!

قي�ض للفل�س� � ��طينيين قي� � ��ادات مكتملة الرجولة لما
وك�أن� � ��ي بالكاتب يريد �أن يقول� :إنّه لو ّ
و�صلت بهم الحال �إلى هذا الح�ضي�ض من التر ّدي والعذاب.

وكم كان الكاتب بارعاً حينما �أنطق �شخ�ص� � ��ياته بهذا الكالم ال�ص� � ��ادق الخارج من �ش� � ��ريان
القلب مبا�شرة دونما حذلقة �أو مداورات من الكالم الذي هو مح�ض لغو ،فقد �شبع الفل�سطيني
م� � ��ن الكالم الذي ال طائل تحته ،ف�أبو الخيزران كان وا�ض� � ��حاً تماماً حينما �أفهم الم�س� � ��افرين
المتوهج تحت ال�ش� � ��م�س الحارقة ،لك ّنه طم�أنهم
الثالثة � أ ّن عليهم النزول داخل الخ ّزان الفارغ
ّ
� أ ّن ذلك لن يدوم �أكثر من دقائق قليلة هي الوقت الالزم لتوقيع أ
ال�شرطي الراب�ض
الوراق من
ّ
عند نقطة الحدود بين العراق والكويت!
تغ�ص بالمفارقات التي تجعلنا ن�شرق بدموعنا ونختنق بتنهداتنا على حال العربي
والرواية ّ
الذي تقوده خرافات تافهة و�أوهام قميئة ي�صنعها ،وبعد حين يرويها لنف�سه وقد �صارت حقائق
يجترها �صبحاً
وم�ساء دون �أن ينتبه �أنه ي�سير �إلى الهاوية بقدميه!
ً
ّ
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عند نقطة الحدود ،وال�ش� � ��م�س تحرث بلهيبها كل �ش� � ��يء ،ي�سرع الرجال الثالثة بالنزول
�إل� � ��ى جحيم الخ ّزان الفارغ ،وي�س� � ��رع �أبو الخيزران فينهب أ
الر�� � ��ض تحت عجالت مركبته،
ينزل راك�ض � � �اً مم�س� � ��كاً �أوراقه التي هي رخ�ص� � ��ة عبوره بعربته �إلى الكويت ال�شقيق ،وهذه
مرة عليه �أن يمه� � ��ر �أوراقه المتهالكة
الدرب �س� � ��ارها ذهاباً و�إياباً ع�ش� � ��رات الم� � � ّ�رات ،وك ّل ّ
ب�أختام وتواقيع تثبت �أنه ي�سير على جا ّدة ال�صواب ،و�أنه ال يخون وطنه الذي يطعمه خبزاً
حالالً!

المتوحد و�سط هذا الخالء ،المعطوب بالحرارة الكاوية خطر له �أن يمازح
ال�شرطي
لكن
ّ
ّ
ّ
�أبا الخيزران وقد ر�آه بادي ال�س� � ��رعة ،ناكئاً جراحه الغائرة في عمق روحه! �س � � ��أله �ض� � ��احكاً
العاطفية التي يعرفها
�إذا ما كانت ع�ش� � ��يقته تنتظره ب�ش� � ��وق ولهفة ،وراح يغمز من مغامراته
ّ
مح�ض
الخ�صي كان
جيداً! و�إلاّ فما �سبب كل هذه ال�سرعة يا �أبا الخيزران؟! و�أبو الخيزران
ُ
ّ
ّ
مرئية تن�س� � ��كب منه مثل مطر غزير! �أرجوك
مرور ذكر الن�س� � ��اء في خياله يجعل دموعاً غير
ّ
يا �س� � ��يدي ،وقّع لي آ
الن ،و�أعدك �أنني في يوم قريب �س� � ��وف �آتي ألجل�س معك و�أروي لك كل
حكايات غرامي بالتف�صيل!

يح�س� � ��ها �أبو الخيزران وك�أنها دهر ثقيل! �أخيراً يرك�ض نحو ال�ص� � ��هريج بعد
�إنّها لحظات ّ
�رطي من تهريجه المقيت ،يدير مفتاح المحرك فيهدر المعدن الثقيل �صاخباً
�أن يفلته ال�ش� � � ّ
و�س� � ��ط هدوء ال�ص� � ��حراء الملتهبة ،يرى قمي�ص �أ�س� � ��عد ما يزال جانبه على المقعد ،ي�ضغط
في�سح الرمل من�سحباً تحت العجالت المجنونة! حينما يطمئن
دوا�سة الوقود ب�أق�صى طاقته
ّ
ّ
�أنه ابتعد عن نقطة الحرا�سة يوقف ال�صهريج ،ويرك�ض �صاعداً فوق الخ ّزان ،بالكاد ي�ستطيع
هوة من �صمت مخيف تلفح وجهه بحرارتها
�أن يم�س� � ��ك غطاءه الملتهب كالجمر ،يرفعه عن ّ
الكاوية! ي�صرخ� :أ�سعد �أبو قي�س مروااان فال يجيبه �سوى ال�صمت! ي�صرخ وي�صرخ وال�صمت
يزداد ات�س� � ��اعاً .آ
الن �أ�ص� � ��بح �أبو الخيزران مع الحقيقة وجهاً لوجه ،كل الحكايات و أ
الوهام
�س� � ��قطت دفعة واحدة! بد� أ ي�س� � ��حب الجثث وهو ينتحب ويج�أر ب�أعلى �صوته :لماذا لم يدقّوا
جدران الخ ّزان؟! لماذا لم يدقّوا جدران الخ ّزان؟! هذه ال�صرخة �أرادها غ�سان كنفاني كلمة
ال�س� � � ّ�ر في النكبة الفل�س� � ��طينية ،فالفل�س� � ��طيني كُتب عليه �أن يعي�ش الئباً و�سط هذا الخ ّزان
المع� � ��روف بالوطن العربي ،تطارده كالبه و�ش� � ��رطته ومخبروه أ
البط� � ��ال ،ويت�آمر عليه قادته
المخ�صيون؛ يبيعونه بحفنة من المال ،وفي الخاتمة يلقونه جثّة هامدة و�سط ال�صحراء التي
ّ
ذرعه� � ��ا حافياً ليجد فيها واحة تظلل هامته المجهدة بالعي�ش! والكاتب غ�س� � ��ان كنفاني ختم
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المدوية التي ج�أر بها �أبو الخيزران و�س� � ��ط ال�صحراء -القبر،
روايته الرائعة بهذه ال�ص� � ��رخة
ّ
كي يقول لنا :ال تختاروا موتاً خ�سي�س � � �اً ال يلي� � ��ق بالرجال ،فلتدقّوا جدران الوطن  -الخ ّزان،
حتى لو �أرداكم حر�س الحدود بر�صا�ص� � ��هم ،ف�إ ّن ذلك يبقى �أهون و�أكثر كرامة من �أن تموتوا
ت�ضم عظامكم.
كالجرذان دون �أن تظفروا حتى بقبور
ُّ

❁
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قراءات

قراءة يف جمموعة «لوجهك يرهج �ضوء النهار»
زهري جبور

ميا ال�ش� � ��عر بان�سيابية دون تكلف �أو
دخل نعيم ّ
ت�صنع ولم يهاجمه الغرور .بع�ض ال�شعراء ينطقونه
متوا�ض� � ��عاً .وبع�ض� � ��هم ينطقونه متعالياً ويجوز لهم
ذلك ،و�أما نعيم ميا فعا�ش ال�ش� � ��عر حقيقة واقعية،
جامع � � �اً بين المف� � ��ردة و�أعم� � ��اق الفك� � ��رة متعددة
االحتماالت بثناياها النف�سية.
(لوجهك يرهج �ض� � ��وء النهار) هي المجموعة
ال�ش� � ��عرية الرابعة له� ،إذ يم�ض� � ��ي به� � ��ا في نجاحه
ال�ش� � ��عري �إن�س� � ��اناً بكل ما لكلمة �إن�سان من معنى.
نفحت ق�صائد المجموعة بالذوق النعيمي م�صوباً
تطلعه �صوب المنارة ،بلغة مو�سيقا النف�س الراغبة
في العي�ش وتحديد موقفها من الحياة ،ا�س� � ��ترعت
انتباهي جملة (يرهج �ض� � ��وء النه� � ��ار)� ،إذ كان من
الممك� � ��ن �أن تكون (ي�س� � ��طع) ،لكنما جاءت (يرهج)
أ
متللئة بانبثاق �ش� � ��م�س ترهج ،والع�صافير تتقافز
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طوق جيدها عقد من خرز �أ�سود .ر�أ�سها مرفوعة �إلى أ
العلى
مزقزقة ،وعلى الغالف وجه فتاة ّ
فوق عنق طويل ،تظهر في �ش� � ��رود حلم ن�ش� � ��وة ا�ستن�ش� � ��اق� ،أو تبدو ك�أنها في انتظار ا�ستكمالها

ال�ض� � ��وئي بعد مهرجان احتفالي من ارتهاج� ،أو �صعقة ده�شة ،وعلى ذلك رفعت عمارات �صور
الق�صائد� ،أما تباعد ال�شفتين اللتين غطّ اهما أ
الحمر غير المكتمل ،والعين التي �أ�سدل الهدب
فوقها ،فقد �أظهرتا تناق�ض� � ��ات تف�س� � ��ر الو�ضع النف�سي للم�ش� � ��اهد .مبت�سمة� .ضاحكة .حائرة.
طائ�ش� � ��ة .ع�ص� � ��بية .م�س� � ��تهترة .جادة .حزينة .فرحة .متقلّبة ،كما هي حال الق� � ��ارئ� ،أو كما
يت�صورها� ،إذ تقذفه �أفكار المجموعة ال�شعرية (لوجهك يرهج �ضوء النهار).
يقول:
كان الحزن يدرك �أن ما �ألقاه
تكد�س ليله
يكبر كالم�ساء �إذا ّ
فغدوت في أ
البعاد
�أبحث عن �شهيقي
�أخبرتني نجمة
�أن الدروب �إلى ال�شهيق
معب�آت بالنزيف
و�أنه كي �ألتقيك
على دمائي �أن تطاردني
و�أن �أ�سعى �إلى فيء يفيء بمقلتيك

�إنه القادم من جبال الريف ،م�ستمداً من �أزهار ربيعها ال�شذى ،لي�س فيه ما ي�شير �إلى عمق
الحزن ،هو كما نحن ،يحزن مع الحزن وي�ض� � ��حك لل�ض� � ��حك ،وحين نغو�ص فيه �ش� � ��عراً ف�سوف
نجد حزناً وامر�أة بح�ض� � ��ورها القوي ،لكنها محجوبة ،يراها في جرح الوطن ويطلق في �أثناء

�صنعتك من نب�ضي ،وبيني وبينك ال�شعر ،من دونه لن نكون مت�صالحين مع
مناداتها� :س� � ��يدتي،
ِ
ذواتنا.

�أتقن فنية الكلمة وا�ستح�ض� � ��ارها وجعلها في �سياقها ،بغنائية الراحل محمود دروي�ش ،دون
الح�سا�س� ،إذ يقول:
تقليد ،بل بعفوية �شعرية ،منتمياً �إلى حداثة إ
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ال تعبري فوق الجرح
دمي يجرجر نزفه
يرعى قطيع نواحه
ي�صل التنهيد بالتنهيد
يوقظ آ
الهات في بغو الم�ساء

يقول دروي�ش:
نحن في حل من التذكار
فالكرمل فينا
وعلى �أهدابنا ع�شب الجليل
ال تقولي ليتنا نرك�ض كالنهر �إليها
ال تقولي
نحن في لحم بالدي ،هي فينا

الهات في بغو الم�ساء ،و آ
ثمة ت�شابه بينهما ،ي�صل التنهد بالتنهد و آ
الخر لن ي�سترجع التذكار
ّ
ألنه في ِحلٍّ منه ،وهو في لحم بالد هي فيه.كل ق�صائد المجموعة جماليتها وان�سجام �صورها

ميا لم يطرح تجربته
في دالالتها التي ت�ص� � ��ل �إلى القارئ بقدر ما لديه من �إح�س� � ��ا�س .ال�شاعر ّ
العالن والظهور الفارغ ،بل �أرادها مكتملة ليح�ص� � ��ل على ق�ص� � ��يدته
بارتجالي� � ��ة ،وال بغر�ض إ
قوة على أ
الر�ض تدفع موهبته �إن لم ت�صقلها الثقافة ،وتجذبها جامعة
بجدارة ،مع ت�أكيده � أ ْن ال ّ

الحياة التي تمنح المبدع �ش� � ��هادة تنفرد بقيمها المعرفية عن كل ما يمكن �أن تق ِّدمه جامعات
خرجت كبار أ
الدباء والمفكرين ،وال تخلو الق�ص� � ��ائد من فل�سفة مرتوية من جذر النف�س ،نامية
ّ
فوق تربة الموهبة ،لتثمر ن�ضوجاً بمناخ معتدل كما ت�شتهي الثمرة.

في ق�صيدة (لوجهك يرهج �ضوء النهار) �سوف ندخل حديقة متنوعة أ
الزهار انغر�ست على
كامل الن�ص ،وفي معظم الق�صائد يظهر ميل ال�شاعرة للطبيعة ،فت�أتي هذه الق�صيدة لتكملها،

فال تكاد تخلو �صورة واحدة منها ،يقول:
حملت �إليك حنين ًا
ي�سو�سن ع�شقي
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ً
قبلة
ويزرعني
فوق ثغر الدوالي
ٌ
نفحة
�أنا
من نقاء الزنابق
تطفو على �شفة أ
القحوان
وفي المقطع أ
الخير منها:
�أ�صعد درب ًا
تيممتها ب�شميم ال�صنوبر
�إني �أريد لهذا البهاء
يطوق قامتك الخيزران
َ
لك وح�شة يا طائر الح�سون
كيف تركتنا
التين �صيف في مزارعنا
فلم غادرتنا
وتركتني وحدي؟

ينبغ� � ��ي �أن نتذك� � ��ر الجملة التي كانت متداولة في قرانا� ،إذ تحلو ال�س� � ��هرات حين يعود ابن
القرية �إليها مع مو�س� � ��م ن�ض� � ��ج التين والعنب ،ويمكن للعائد �أن ي�ستمتع بر�ؤية ال�شروق ،وزيارة
الب�س� � ��اتين والحقول و�أكل التين والعنب ،واال�صطياف ،وطائر الح�سون له وح�شة ،ي�س�أله ال�شعر
عن �سبب تركه ،وك�أنما ال�شاعر هو الوحيد الذي افتقد �ضجيج ال�شم�س وهي تن�ضج التين الذي
د ّون الح�س� � ��ون عليه م�أ�س� � ��اة اغترابه ،و�ألم التين الذي طُ عنت فرحته لغيابه ،وفي هذا فل�س� � ��فة
للطبيعة ،ليخبرها �أنه عائد �إلى تلك الحبيبة:
�آتيك من رحم البنف�سج عاري ًا
تب�سم ثغرك
كال�شعر يولد من ُّ
المِـعطار

�ألق �ش� � ��عري �أخذ مكانه في تكوين ف�ضاءٍ كتب ذاته مثل �أ�سطورة ،وكل ق�صيدة تحوي كتاب
حب وهم�س وطيور وزهور وامر�أة هي الوطن .يقول:
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�أ�شتاق عينيك
�أو �أرتمي �سعفة
بين تخيل اغترابي
�أنادي خطاي
لي طلول أ
الحبة
�أعيدي �إ ّ
�إني م�شوق لعينيك
بي
من لهيب الهوى
ما بقي�س وليلى
فال تتركيني
نحيب ال�سواقي
فيهن نهر
جف
�إن ّ
َّ

لت نحيب ال�س� � ��واقي فتراءت في مخيلتي تربة مت�ش� � ��ققة ،ال �صوت لل�ضفادع ،وال ع�شب
ت� أ َّم ُ
تتلون �أزهارها� .أ�شعر بنحيب ال�سواقي،
على ال�ضفتين ،غادرتها الطيور ،لن
يخ�ضر ربيعها ،ولن ّ
َّ
ونحيب أ
الر�ض والزرع ،والجداول وتفرعاتها ،جفاف الينابيع ،وعناد الغيوم ،ف�ص� � ��واعقها دون
برق ورعودها بال هدير.

(ال�شعراء يتمتعون غالباً بقوى غير عادية من التفكير الت�أملي� ،إال �أن عبقرية ال�شاعر
ال تكم� � ��ن هناك ،بل في الخيال ،لذا ف�إن �أعمق تف�س� � ��يرات ال�ش� � ��اعر الق�ص� � ��ائد) ،وفي نحيب

ال�سواقي ما ي�ؤكد ذلك ،حيث قوة الخيال التي ابتكرت �صوراً متفردة( .ال�صور المكررة ال تترك
�أثرها ،فيما االبتكار يترك �ص� � ��دى� ،أو �ش� � ��به ظل من العاطفة التي ت�ص� � ��نعها ،وقد يجد خفقة

تعاطفية ا�ستيقظت في�شعر حينذاك بالجدية والم�س�ؤولية والر�صانة ،ك�أنه يلتحم مع القدر).

�ألي�س في هذه أ
الفكار ما يوحي بالمكان الذي جاءت منه عظمة ال�شعر الذي ال يكفيه الت�أمل

اليحاء ل�صنع ال�صورة ال�شعرية المتجددة ،وبالمنا�سبة لم
الفكري ،بل طاقات الخيال ،ينتجها إ
يتو�صل النقاد �إلى تعريف نهائي لمفهوم ال�صورة ،ولذا يعتمد في مجال حداثة ال�شعر على ر�ؤى
فنية متخالفة ،مت�أثرة بتيارات �أدبية ،ودرا�سات �أ�سلوبية متنوعة).
الـعــدد � 692أيار 2021

245

قراءة يف جمموعة «لوجهك يرهج �ضوء النهار»

وثمة ان�س� � ��جام مع المو�سيقا الت�ص� � ��ويرية التي يعي�شها المتلقي� ،إذ تكتمل عنا�صرها م�ؤكدة
انت�صار ال�شاعر في المعنى الفني الجمالي.

ميا انفتاحها على تجارب تركت ب�صماتها في الحقل ال�شعري،
�أظهرت ق�ص� � ��ائد نعيم علي ّ
فحملني م�س�ؤولية نف�سية واجتماعية
وقد تجاوز ما كان قد َّ
قدمه في مجموعات نَ�شَ رها �سابقاًّ ،
و�أدبية كبيرة في قراءتها.

❁

❁

❁

المراجع
ميا ،من�شورات دار بعل.2020 ،
( -)1لوجهك يرهج �ضوء النهار ،نعيم علي ّ
(� -)2أ�س�س النقد أ
الدبي الحديث ،وزارة الثقافة.2006 ،

البداع العربي ،كتاب العربي ،الكويت.2007 ،
( -)3تجارب في إ

( -)4أ
الديب ،الن�ص ،الناقد ،كتاب الجيب ،اتحاد الكتاب العرب.2007 ،

❁
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قراءات

القبيح واملع َّذب يف ديوان (ال�شبح)
ن�رسين �صالح

ت�س� � ��عى هذه الق� � ��راءة �إلى الك�ش� � ��ف عن طبيعة
القبي� � ��ح والمع� � ��ذَّ ب في دي� � ��وان (ال�ش� � ��بح) للدكتور
�س� � ��عد الدين كليب ،علماً �أنّه لي�س من ال�ضرورة �أن
تجتم� � ��ع قيم� � ��ة القبيح مع المع� � ��ذَّ ب ،فمن الممكن
لكن المعذّ ب
�أن يوجد القبيح بال قيم� � ��ة المعذَّ بّ ،
�أحياناً يوجد نتيجة القبح ،وي�أتي ديوان ال�شبح في
تبدت فيه� � ��ا قيمتا القبيح
مقدمة الدواوي� � ��ن التي ّ
والمعذَّ ب بدءاً م� � ��ن العنوان �إلى الغالف الذي �أثار
و�أوحى بهما من خالل الكائن المر�سوم الذي عمل
الفنان على تمويه �شكله وت�ضخيم مالمحه ،فظهر
متخف ينظر نحو ا ألم� � ��ام بعينيه الكبيرتين
وك� أ ّن� � ��ه
ٍّ
الم�شعثين و�أنفه المتدلي وك ّفيه
وحاجبيه الطويلين
َّ
اللتين ظهر منها �أ�ص� � ��ابع مت�ش� � ��بثة بما �أمامها ،ولم
مما �أ�سهم
يظهر �س� � ��وى وجهه الموحي بالغمو�ضّ ،
في تحفيز المتلقي على الخو�ض في تجربة تذوق
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القبيح والمعذَّ ب بو�صفهما قيمتين جماليتين ،وبذلك يكون هذا التذوق غير م�ألوف� ،إلى جانب
الن�سان نحو واقعه
عناوين الق�ص� � ��ائد التي مثّلت عتبات �أولى توحي بالقبح واال�ستالب و�شعور إ

الن�سانية والواقع
الم�أ�س� � ��اوي� ،إذ تنعك�س فيه مظاهر القبيح والمعذَّ ب في الطبيعة والعالقات إ
الن�سان في �ش�ؤون حياته ،والديوان غني با ألمثلة التي ال تت�سع لها هذه ال�صفحات
الذي يحياه إ
القليلة ،وما هي �إ ّال محاولة ل�سبر �أغوار ديوان ال�شبح والتعرف �إلى �أ�سلوب ال�شاعر في الك�شف

الن�ساني.
عن الجمال ونفي القبح والعذاب من الواقع إ
كتابة على �أديم الف�صل أ
ال�صفر:
�ساعتين
�صديقتي التي م�شت معي طوال
ْ
تردد اللحن ال�شجي،
�شرود
و�صمت في
ح�سرة...
الهموم في بريد
وتر�سل
ٍ
ٍ
َ
ْ
الم�سير
تكد�س الطريق خطوة ...فخطوة ِبجعبة
ّ
ْ
حدق النظر
َ
ودون �أن �أ ّ

ُ
�شهدت في عيونها
ك�سير
�ضوء �أ�صفر الوجه...
�أغ�صان
ٍ
ْ
�آالت عزف قد علتها نخلة أ
الموات �ساعة الدعاء

تبد� أ هذه الق�صيدة برحلة ال�شاعر مع رفيقة دربه ويدور بينهما حوار ،لكنّه حوار هادئ ال تتحرك
تقوي من ال�شعور بال�ضجر في �أثناء الرحلة التي تبدو �شاقّة ال تب�شّ ر بنهاية
فيه �س� � ��وى عنا�صر ّ

�س� � ��عيدة ،وعنوانها يدلّل على م�س� � ��ارها ،ومع �أنّها رحلة بداية العمر بع�ض� � ��هما مع بع�ض ،لك ّنها
رحلة مملوءة بال�ش� � ��قاء وحركة م�سير ثقيلة ،من خالل تكدي�س الخطوات ويظهر �إيقاع الم�سير
م�ضجراً �ساكناً ال حياة فيه �سوى لل�شحوب واال�صفرار ،فمظاهر الحياة ميتة ،وما يلفت النظر

ا�ستر�سال ال�شاعر في و�صف عيني حبيبته بمظاهر توحي بال�شقاء ،فير�سم �صورة كئيبة تحوي
الم�س� � ��ا واال�صفرار ،بل هي مخيفة بعد �أن بدت �ساكنة ،فيها رعد و�صفير وحريق ورياح ،وهذه

�صورة كلّها حركة عنيفة من العذاب في عيني حبيبته ،ففي هذه الق�صيدة �صور مخيفة مروعة
المخيب آ
للمال .ويبد� أ
الن�سان و�شقائه وم�صيره البائ�س والواقع
ي�ش� � ��عر المتلقي بق�ساوة رحلة إ
ّ
بعدها حوار رفيقة الدرب لتقول:
�صديقي القديم:
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هل تذكر ال�شطرنج حينما �سهرنا البارحةْ
الزمان
على �ضفاف ليلة من�سية في �آخر
ْ
هل تذكر البيادق المجندلةْ ...؟
تلم �أ
جنون
الحياة ،والحياةُ في
حالم
ِ
ْ
َ
ّ

فاتح ِ�ش َ
يه مثلما الزمان
وت
�أمامهم
ُ
دق ِ
طوفان َم ٍ
ٌ
ِمن جنبهم �أ َّواهِ ذلك الوزير

ي�صول كيفما ي�شاء
يبتلع أ
الر�ض ،وي�شرب ال�سماء
نين
ومن ورائهم �أ ْ
وراءهم �أ َّواه ِمق�صلةْ

و�سق أ
الرواح في حنين
ُت َم ِ

قالت  -و�صوتها ي�سيل من عيونها� -صديقي القديم:
ما �أ�صعب الم�سير حينما ن�صير كالرميم!
بهت آ
الفاق حينما نراها ُم ً
قلة في دمعها تغور!
ما �أ َ

تكثر حركة الرعب في ال�ص� � ��ور على الرغم من ال�س� � ��كون المم ِّوه للحركة في الرحلة ،فهو
�س� � ��كون مخيف تتحرك فيه عنا�ص� � ��ر متنوعة ت�ؤدي دوراً جمالياً في �إظهار القبح وم�ض� � ��اعفته
التي توحي بالرعب ،لتجعل من ال�س� � ��كون �إيقاعاً مخيفاً ممتداً �إلى �آخر الق�صيدة يختفي فيها
الن�سان ويبقى �ص� � ��وت الريح والغراب ،عدا أ
اللوان التي تطبع الق�صيدة بطابع انعدام
�ص� � ��وت إ
الحياة �أو ا�س� � ��تمراريتها ،وت�ستمر �صور الموت المخيفة لتكون �صورة الكون الذي هو كالطوفان
و�سق أ
الرواح كيف
فاتحاً �ش� � ��دقيه �ص� � ��ورة مفزعة جداً ،والمق�صلة التي يعجب القارئ وكيف تُ َم ِ
الن�سان عاجزاً و�أحالمه
ي�أتي �ص� � ��وت المق�صلة ،فجمالية الت�صوير تطغى على ال�صور ،ويظهر إ
م�ص� � ��ادرة وحقوقه م�ستلبة من آ
الخرين وم�صيره في يد الظالمين الذين لم يبقوا على مظاهر
الحياة في �ش� � ��يء ،وتكمن حكمة رفيقة دربه في ت�ش� � ��بيهها �ص� � ��راع الحياة بورقة ال�شطرنج وما
نت� � ��ج عنها من معارك وانت�ص� � ��ارات ،وعلى الرغم من ك ّل هذه ال�ص� � ��راعات كان ال�ش� � ��اعر يرى
المل في �أزقَّة أ
أ
اليام ،على الرغم من كل هذا ال�س� � ��واد واال�صفرار والظالم ،ومهما كان �ضعف
والرادة يوماً ما ،ويذكر
الن�سان �أمام �صراعات الحياة التي ت�سلبه ك ّل جميل ،فقد يجد الحرية إ
إ
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ال من أ
أ
الخ�ض� � ��ر مرة واحدة ليزرع قلي ً
عم الق�ص� � ��يدة في رحلة
المل ينفي كل هذا القبح الذي ّ
الحياة� .إن جمالية القبح في هذه الق�صيدة والديوان عموماً تت�أتى من هذه ال�صور التي تجعل

الن�سان في �صراعاته.
القارئ ي�شعر ويتخيل فداحة العذاب الذي يعي�شه إ
وفي �آخر الرحلة يقول ال�شاعر:

قد تب�صر النملة ...ما تريد
ِمن غلّة خ�ضراء
في الليلة الظلماء ،فوق �صخرة �سوداء
ت�شاء
وتجتني النملة ما
ْ
ت�شاء
وتقتني النملة ما
ْ
ت�شاء
وت�سلب ما
ْ

ويظهر قلي ٌل من أ
المل ،لك ّنه في ليلة ظلماء وفوق �ص� � ��خرة �سوداء .يت�ساءل المتلقي ما هذا
الن�سان قوت نملة� ،أي قوت
الذي �س� � ��تجنيه النملة؟ وهنا بال�ض� � ��بط تظهر المفارقة فما يجنيه إ
قليل ،وهو قوت الفقير الذي ي�ستخرج من �أ�صغر أ
ال�شياء وب�أقل قدر ممكن وفي الظالم خوفاً
من الج�شعين الذين يبتلعون كل ما في أ
الر�ض وي�شربون ال�سماء ،ومنهم الوزير ،لتنتهي الرحلة
أ
امتلت بالعذاب ومظاهر القبح بما ي�س� � ��د قوت نملة ،ويبدو � أ ّن م�س�ألة الظلم بين الحاكم
التي

والمحكوم وال�صراع بينهما م�ستمرة من خالل ا�ستمرارية الفعل الم�ضارع وتكرار (ما ت�شاء) مع
قلّة فر�ص النملة في الح�صول على ما تريد.

حلم على مائدة الرعب تغدو الم�شاهد �أقرب �إلى عر�ض درامي:
وفي ق�صيدة ٌ
أ
تهدم
بالم�س
ُ
حلمت ،ب أ� ّن ال�سور ّ

((كان))
البحر ،وغا�ص بكلمة
قه فوق
بير ُ
ْ
ِ
وتال�شى َ
ّ
تحط ْم
وتداعى خوف البرق
أ
حلمت...
بالم�س
ُ

البحر أ
تلعثم
�شابت ر ؤ�ياه،
�سود
ب أ� ّن
ْ
ال َ
َ
ْ
ُ
الطفل...
واخ�ضر الموج
َّ
ن�سان
لل
ْ
فمزّ ق �أ�شرعة الدمع ،و�صلَّى إ
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أ
حلمت...
بالم�س
ُ
نبي الع�شق أ
خ�ضر
ال
وكان الحلْم َّ
ْ
ير�سم ال�شهقة تلو ال�شهقة...
ُ
المنحوت على ال�صلبان
الزمن
�أفئدة
ِ
ِ
ويحر ُك في ال�صحو...
ّ
رماد النفي ال ُـمطبق ،يوقظه
َ
تنه�ض ع�شتار ،تغني
كي
للحلم الالهث خلف جنون الثور أ
غبر
ال ْ
أ
حلمت...
بالم�س
ُ
�أكاد �أمزّ ق نف�سي حلم ًا وخيال
�أتقي أ� ذاتي
العزّ ى
�ألعن وجه
ِ
الالت ...ووجه ُ
في هذا القبو المعتم
و�أدو�س الليل و�أب�صق فيه...
ّ
بظل ال�شرفات المر�سوم...
�أ�صيح
على جدران القهر ...تكلّم
يا ظل ...تكلّم
والربان
تهت ،وتاه المركب
قد ُ
ّ
يت البحر يغور يغور
ور�أ ُ
وت�سقط في الغور ال�شط�آن
َ
زورق يقرب مني
ال
َ
رحمة ت� أس�ل عني
ال
َ
مان
ال
مقلة تذرف مر�ساة و�أ ْ
تهت وتاه التيه...
قد ُ
و�أ َ
ورق في الوهم الن�سيان
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�إ ّن �أول ما يواجهنا في هذه الق�ص� � ��يدة هو العن� � ��وان الذي يحتوي على المفارقة بين الحلم
والمائ� � ��دة المو�ص� � ��وفة بالرعب فكيف يكون حلماً وهو على مائدة رعب؟! فم�ش� � ��اعر ال�ض� � ��يق
ت�س� � ��يطر على هذا الحلم �أو با ألحرى (الكابو�س) من خ� �ل��ال فقدان أ
المان والحماية ،وتتدافع
اليقاع
ال�صور على نحو ت�صاعدي تثير
وتحر�ض المتلقي �ضد القبح بحثاً عن الجمال ،وح ّتى إ
ّ
�صورها ال�شاعر ،وي�سهم
ال�س� � ��اكن الذي يطغى على الق�صيدة يك�سبها �صورة انعدام الحياة التي
ّ
الح�س� � ��ا�س بهذا الرعب المميت للحلم ،فقد ا�ستعمل ال�ش� � ��اعر ،أ
ال�سلوب غير
في م�ض� � ��اعفة إ
فالن�س� � ��ان يعي�ش في حالة
التقلي� � ��دي في البحث عن الجمال عن طريق تكثيف �ص� � ��ور القبح ،إ
فقد و�ض� � ��ياع ،وهو محا�ص� � ��ر بمظاهر القبح حوله ،لذلك يغدو الحلم �صرخة في وجه الظلم،
الن�ساني م�ستباح على مائدة الرعب التي
لرغبته في العي�ش ب�سالم ،لكن يبدو �أنه حتى الحلم إ
يمثلها الواقع ،ففقدان أ
الن�سانية عموماً ،ومطلب ال�شاعر هنا ال
المان هو �أهم �شرط كي تحيا إ
يخ�ص زمناً دون �آخر ،وهذا دليل وعي ال�شاعر ور�ؤيته اال�ست�شرافية بل الثائرة والمتمردة على
ّ
الواقع المرعب ،فالق�ص� � ��يدة هنا ال ت�ص� � � ّ�ور �صراعاً بين طرفين� ،إنما ت�صف واقعاً قا�سياً كئيباً
ال ينا�س� � ��به الحل� � ��م ،ويبقى الحلم في ظ ّل هذا الواقع �أماني كاذب� � ��ة يحاربها القبح بك ّل �أنواعه،
ومع بداية فقدان أ
المان واال�س� � ��تقرار الذي غدا فع ً
ال ما�ض� � ��ياً بفقدانه زال معه خوف البرق،
ويمك� � ��ن للمتلقي �أن يحار في بع�ض المعاني التي تحتاج �إلى ت�أمل� ،إذ كيف يتحطم الخوف من
البرق بزوال ال�س� � ��ور؟! فالرمزية التي أ
تمل الق�صيدة ت�ض� � ��ع المتلقي في هذه الحيرة ،فال�سور
الب ،ومن الممكن �أن تكون أ
من الممكن �أن يكون أ
ال�سرة �أو الحالة الم�ستقرة التي كان يحياها
الن�س� � ��ان ،ونتيجة لذلك الفقد غدا البرق ال يُخيف كما في ال�س� � ��ابق ،ففقدان القيم � أ ّدى �إلى
إ
�أن يغدو الحلم رغبة و�أمالً ،ليكون �إعادة �إحياء لواقع �آمن مفقود من خالل ع�ش� � ��تار ،علماً � أ ّن
ع�ش� � ��تار نف�سها ال تكاد تخلو من �شر في �أ�سطورتها ،لك ّنها تمثل االنبعاث والخ�صب الذي ي�أمل
الن�سان المعذَّ ب الحالم بواقع جديد فيه
�أن يظهر و�إن يكن بعد �ش� � ��قاء ،فالمعاناة تمثّل �صورة إ
ا�س� � ��تمرارية للحياة ،لذلك ي�ستعمل ال�شاعر اللون أ
الخ�ضر ،على الرغم من كثرة �صور ال�شقاء،
ال�س� � ��ود الذي ي�أتي طاغياً على أ
واللون أ
الن�سان،
ال�شياء لي�ض� � ��اعف ظالم الواقع الذي يعي�شه إ
تهدم والذي يوحي �أي�ضاً بم�ساحة ال ب�أ�س بها لما كان يمكن
وتظهر المفارقة بين ال�سور الذي ّ
�أن يكون م�أوى لل�شاعر ،والقبو الذي يوحي بالظالم ال�ضيق والحب�س وعزلة المكان واالغتراب،
وهذه الحالة ما هي �إال تعبير �ص� � ��ريح عن موقفه ورف�ض� � ��ه الجريء لواقع ال ير�ضى عنه مملوء
بالت�شي�ؤ ،وهذا �أ�سلوب المعذَّ ب في �إظهار موقفه الراف�ض ولي�س نوعاً من العزلة �أو ا�ست�سالماً
ّ
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حر منه واختالف
يف�س� � ��ر ،بل هو
ٌ
احتجاج على الف�س� � ��اد في واقعه وموقف ّ
للقبح كما يمكن �أن ّ
في كيفية النظر �إليه ،فكالم ال�شاعر و�صياحه مع الظل يوحي بهذا الفراغ العميق الذي يت� أ ّتى

نتيجة الفقد الذي ي�ؤلمه فمفردات المعذَّ ب والقبيح أ
تمل الق�ص� � ��يدة( :قهر ،ال�ش� � ��هقة ،تهدم،
�أمزق نف�س� � ��ي� ،أتقي� أ ذاتي ،ال رحمة� ،أ�ص� � ��يح بظل ال�ش� � ��رفات� ،أورق في الوهم الن�سيان) ،وكثرة

ال�ش� � ��كوى هنا ما هي �إال ا�س� � ��تجابة ورغبة من ال�ش� � ��اعر في تغيير الواقع القبيح ،فهي لي�س� � ��ت
والبداع مع
ا�ست�س� �ل��اماً ،كما � أ ّن هذه المفردات التي تركَّبت منها ال�ص� � ��ور الفنية تت�سم بالغنى إ

البداعي في طريقة ت�أليف و�صوغ هذا
� أ ّن دالالتها تنحو نحو القبيح والمعذَّ ب� ،إال �أن الخيال إ
المع� � ��ذَّ ب من خالل القبح الموجود في واقعه هو ما يك�س� � ��ب ال�ص� � ��ورة جماليتها المت�أتية من
التركيز على ال�صور ال�سلبية ،وهذا بال�ضبط ما ي�شير �إلى القبح رغبة في التنفير منه و�إظهار
يتم من خالل القبيح ،وبذلك يُري المتلقي القبح من �ص� � ��فات
الجم� � ��ال ،فالبحث عن الجميل ّ

المو�ضوع لتبرز جمالية تكوين القبيح في الواقع.
ال�شبح:
البليد
ال�صمت والهم�س
ُ
ْ
والوهم آ
وال�سراب
والهات ت�سعى
ُ
ْ
عذاب
ينداح في �أفقي
ْ
وال�ضباب
والليل والكابو�س
ْ
�أ
حجار تلك المقبرةْ
ُ
م�سكين
�شاعر
ال تقولوا
ْ
ٌ
ٌ
عا�شق حزين
�أو
نفو�سكم
ف إ�نّما �صوتي �صدى
ْ
مهدمةْ
نفو�سكم يا �أنتم ،مدينة ّ
التراب
حيطانها م�صلوبة فوق
ْ
�أحجارها
مخدرةْ
ّ
ّ
محط ٍم
زورق
مك�سرةْ
ٍ
�آثارها �آثار ٍ
وموجة ّ
نين
والريح فيها تن�شد الدموع في �أ ْ
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النف�س ك أ� ٌ�س يا ُبني
ُ
وال�شهوةُ ال�شوهاء خمرةٌ ومائدةْ
ني
قد قيل عنها �إنّها �أ ّمارةٌ بال�سوء يا ُب ْ
الفلق
فاقر�أ عليها �سورة
ْ
�شر ما خلق»
«من ّ
ّ
مين
وانح ْت ُدمى
المحط ْ
َ
م�صح ٌة ِل ِّ
ُ
نون
حياتنا يا ُغ َّ�صتي
والج ْ
ل�سل ُ
ّ
والقعيد
بها المري�ض والعليل
ْ
نخل خاويةْ »
«ك أ�نّهم �أعجاز ٍ
بكت بدون مدخنةْ
ِبها حرائق ْ
ٌ
الزعيق
راك�ض ،ولعنة
�إلى جنونها :الطريق
ْ
َ
ي�سير
ذاك الذي
ْ
َ
في عينه بلورةٌ
يراك ِمن خاللها
مج�سمة وقب�ضة من النقود
دراهم ًا
ّ
القعيد
وذلك
ْ
َ
يراك جن�س ًا ،نزوة عمياء ت�صبغ الوريد
أ
بالحمر المحروق ،ير�سم الحياةْ
الم�سود ،أ
ِب أ
ال�شحوب
وهامِ ،ب
�صفر
ّ
ال ِ
بال ِ
ْ

وتظهر ق�ص� � ��يدة ال�شبح لتوحي بالخوف والقبح الممزوج با أل�سى وهي الق�صيدة التي ُ�س ّمي
ت�صورها ،ويبد� أ ال�شاعر بر�سم جو الق�صيدة من خالل
ور�سم الغالف بناء على
ّ
الديوان با�سمها ُ
أ
ال�س� � ��ماء التي ير�صفها بع�ضها بجانب بع�ض ،وي�ؤخر الفعل كي ي�شعرنا حين ا�صطفافها بالجو

يمل الق�ص� � ��يدة ،وي�س� � ��يطر اللون أ
الكئيب والمخيف الذي أ
ال�سود والظالم وعدم و�ضوح الر�ؤية
حتى يكون كابو�س � � �اً مع مقبرة ،لي�ص� � � ّ�رح بعدها � أ ّن ما يقوله لي�س مجرد قول �ش� � ��اعر �أو عا�شق،

الن�س� � ��ان ،وهو حينما يتكلم ال يق�صد نف�سه بل يحكي معاناة
بل هو الواقع القبيح الذي يحياه إ
جماعية� ،أي هو �ش� � ��اعر يلتزم بق�ض� � ��ايا مجتمعه وهمومه ي�ص� � ��ف فيها نفو�س الب�شر الم�ستلمة
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في واقعهم القبيح ،وفي ذلك نوع من ا�س� � ��تثارة النف�س واال�س� � ��تنها�ض �ضد هذا القبح ،وي�ستمر
ال�ش� � ��عور بالتنفير وال�ض� � ��يق �إلى �آخر الق�صيدة ،ونلحظ الت�ض� � ��مين المبا�شر وغير المبا�شر من
عما ي�ستعمله ال�شعراء التقليديون ،ففي ت�شبيه
القر�آن الكريم ،لك ّنه ي�س� � ��تعمله ا�ستعماالً مختلفاً ّ
�شراً ،وال�شهوة هي
النف�س بالك�أ�س وقراءة �س� � ��ورة الفلق عليها حكمة ،فهي ك�أ�س تمتلئ خيراً �أو ّ
من تدنّ�سها� .إنّها دعوة للثوران �ضد الواقع المرير الم�ستلب من �أ�صحاب ال�شهوة والمال الذين
ي�ستغلون النفو�س ،وهي دعوة لرف�ض التجارة بقوت الفقراء و�إزالة هذا القبح من الواقع.
الحب ...والدة:
نب�ض �أ
عيناك ...ويرق�ص في قلبي ٌ
خ�ضر
ِ
ْ
َ
الم�صلوب...
القلق
ينتزع
َ
ويجهر بالرف�ض أ
الخ�ضر
الكبت ِب�صوتي
عيناك ...وينتحر
ُ
ِ
حروف آ
ُ
الهِ ...
يجتر
يتب ّدد
َ
ُّ
ويلعق في حزن ريق ًا �أ
�صفر
ْ

عيناك ...وتب�سم  -رغم الف أ� ِ�س-
ِ
جفون أ
مل المخ�ضر
ال ِ
عيناك ِ�سوى نهرين...
عيناك ...وما
ِ
ِ

الجنة قد ُدعيا كوثر
ثغر
ِ
ِب ِ
ً
ع�سال� ،سكّ ْر
نهرين تفي�ض دموعهما وله ًا،
...كوثر
كوثر
ْ
ْ

أ
يهم ب أ�ن ي�سري حلم ًا �أ
خ�ضر
الفق ُ
بدنيا عينيك ّ
ْ
ُ
ي�سكر
رب ال�ضوء ويدعوه ِ ألن
وال�صبح
يبارك ِ�س َ
ْ
�أن يحمل م�شعل �ضحكته
الب�سمات
ويدغدغ �أوردة
ْ

رفات
فالدمع
ْ
رفات
فالدمع بح�ضن الخوف
ْ
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الن�سان
ِ
عيناك ...ويهم�س في �أذني �صوت إ
�إ ّن الحب والدة
الحب والدة
		�إ ّن
ّ

ت�أتي هذه الق�صيدة لتكون مختلفة عن بقية ق�صائد الديوان ،تظهر فيها قيمة الجميل على
نحو مبا�ش� � ��ر لنفي القبح على عك�س بقية الق�صائد وي�ش� � ��يع فيها اللون أ
الخ�ضر مب�شّ راً بوالدة
الحياة وا�ستمراريتها وبا ألمل المنتظر ،ليزيل هذا االخ�ضرار القلق الم�صلوب والقهر والنفي،
لي�أتي هذا الحب المولود من االخ�ض� � ��رار ويكون بمنزلة الحرية والثورة �ض� � ��د اال�ستالب وكبت

الحريات ،وهذا االخ�ضرار الذي ي�ستمر وجوده مع عيني الحبيبة ،فثمة �أمل يولد وي�ستمر مع
عيني الحبيبة ،يزيل كل مظهر للقبح واال�س� � ��تالب ،ومن يقر� أ الديوان يرى � أ ّن هذه الق�ص� � ��يدة

ال في تغيير الواقع الم�س� � ��تلب نحو أ
كان ينبغي �أن تكون في �آخره لتمنح المتلقي �أم ً
الف�ض� � ��ل،
وال�سيما �أنّها الوحيدة في الديوان التي تنفي القبح بطريقة مختلفة عن بقية الق�صائد ،فبقية

الق�ص� � ��ائد ،تنفي القبح من الواقع بالتنفير منه � ،أ ّما هذه الق�ص� � ��يدة فتمتلئ بالحب أ
الخ�ض� � ��ر
تق�ص� � ��د �ألاّ تك� � ��ون في نهاية الديوان لتتابع
بعيداً عن الك�آبة والعذاب ،ولكن يبدو � أ ّن ال�ش� � ��اعر ّ
م�سيرة الر�ؤية الكلية للديوان على نحو م ّت�سق.
العبة ال�سيرك:
آ
ً
ال�سيرك
العبة في
الن عرفتُ ِك
ِ
فال تعت�صمي �سيدتي
والتفكير
الحيرة
خيوط
ِب
ِ
ِ
ْ
َ
بغ َ
ره ِق...
لون
الخجل ال ُـم َ
ين ِب ِ
ِ
الخ َّد ِ
وت َخ ِّلي عن َ�ص ِ
التزوير
لم
ِمن �أ ِ
ْ

آ
فانف�سحي
الن عرفتُ ِك...
ِ
َ
لحد...
فوق �أخاديد
الليل ال ُـم ِ
ِ
بالتكفير
والغيم الكافر دون رجاء
ِ
ْ
ّ
تخدير
بال�سمها
فكل ِ
ْ
ال ترتبكي �سيدتي
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ُ
فكر...
ما
عدت �أفكّ ر فيما ُ
كنت �أ ُ
َ
رابعة العدوية...
يام جعلتُ ِك
�أ َ
ال�صوفية...
رو�ضة ع�شقي
تختالين ِب
ِ
ِ
ليلي
ُ
محراب ِك �سيدتي ٌ
وجع ٌّ
ٌ
تدمير
حراق،
قهر عربي،
ٌ
حقد �إفريقي� ،إ
ٌ
ْ
تدمير
ما كان غرامك �سيدتي �إال
ْ

ُ
العبة ال�سيرك عرفتُ ِك ال تختجلي
التبذير
فلقد �أ�شبعتُ ِك وهم ًا �أ�صفر� ،أرهقَ ُه
ْ
�أ
ً
م�ضحكة
م�ست
عذار ِك �أ ْ
ُ

�أنفا�سي!! �أ َ
الحقد ،فظ ِّلي
ورقها
ُ
ً
�شئت...
العبة �إ ْن ِ
التزوير
ري
و�إ ْن ِ
تعري من ُع ِ
�شئت ّ
ْ

الن�س� � ��انية بين المر�أة الخائن� � ��ة والرجل ويظهر زيف
تحكي الق�ص� � ��يدة عن قبح العالقات إ
العالقة التي جمعته مع امر�أة خادعة ك ّنى عنها بالعبة ال�سيرك ،فتظهر العبة ال�سيرك اللعوب
بو�صفها نموذجاً لقبح المر�أة ،والحقيقة � أ ّن الكناية � أ ّدت دوراً جمالياً وعمقاً وتكثيفاً في ك�شف
�شخ�ص� � ��ية المر�أة المخادعة التي كان له معها تجربة عاطفية قا�سية وفا�شلة ،في�صف لنا حبه
ويتحول
ا�ستهزاء بها،
ال�ص� � ��ادق لها والخيانة واالنك�س� � ��ار ،وتحوز العبة ال�سيرك لقب (�س� � ��يدة)
ً
ّ
الحب الذي يجعل من ك ّل �شيء جمي ً
ظهر �أ�سمى عالقة �إن�سانية وهي
ال �إلى قبيح ،فالقبح هنا يُ ِ
الح� � ��ب في حالة قبح من ّفر كلّه زي� � ��ف وخداع وخيانة وغدر ،فبعد � أ ْن مثّلت هذه المر�أة اللعوب
الطهر ،وكانت المر�أة التي تم ّث� � ��ل أ
الجم� � ��ل و أ
الح�ض� � ��ن الدافئ والنموذج أ
المان له ليهرب من
فتحولت من ح�ضن �أمان �إلى �شيء �أ�سو� أ مما يعانيه ال�شاعر في واقعه ،يتعذب
الواقع الم�ستلب،
ّ
ويعاني خداعها ،ويخبرها ب� أ ّن محرابها  -وهي كلمة توحي بالقدا�سة  -لي�س �سوى وجع ليلي،
لكنه مادام ليلياً فهو م�ؤقت ويطلق عليه ال�ش� � ��اعر �أ�ش� � � ّ�د �أنواع أ
اللم التي ي�ضرب بها المثل في
العذاب ،فيغدو قهراً عربياً ولي�س �أي قهر ،وحقداً �إفريقياً ليوحي ال�سواد بلونه و�شدته ،ويختم
تتعرى من عري التزوير الذي تمار�سه
بجملة لها وقع �شديد في النهاية وفيها مفارقة وهي �أن ّ
معه ،وفي هذه العبارة رف�ض وتعرية للعالقات االجتماعية الزائفة والمبتذلة.
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يوميات العم يعرب بن جلاّ د:
درج في منعطفات �أجري
تائه ًا �أ ُ
وهم ...برتقالي أ
َ
الماني
خلف ٍ

البليد
كالموت
رب
حنظلي َّ
ِ
ْ
الد ِ
ُ
طرق أ
�أ ُ
بواب حين ًا
ال َ

�شتم أ
القعيد
اب ،والقا�ضي
بواب
ْ
والبو َ
ال َ
ثم حين ًا �أ ُ
َّ
َّ
المارين عن ع�شقي ال ُـمعنَّ ى
�أ� أس� ُل
ِّ
َ
الحرونة
نياب
ِ
المتاهات َ
فوق �أ ِ
زهق في اللَّهو...
والم ِ
ع�شقي ال ُـم ِ
ره ُقُ ،
الجنون
ونوبات
ِ
ْ
الحقود
القحط
وب
ع�شقي ال ُـمبتل ِب
ِ
ِ
ْ
القهر ِ
جهد ًا �أ ُ
عنه
بحث ُ
ُم َ
وذكراي الحزينةْ
بين �أوراقي
َ
كامي
في ُر ِ
بين �أوهامي و�أحالمي و�أوقاتي الملولةْ
�أين �أم�سى؟!� .أين �أ�ضحى؟!
تائه ًا �أم�سى ،و�أ
لوب
ُ
م�سيت ِبال ٍ
نب�ض �أ ْ
وي�سير الدرب ...دربي
يعرى
في
ا�شتعال التِّ ِ
ِ
يهَ ...
ينزف آ
ُ
ري ًا
ال ِ
هات برق ًا َتتَ ّ

الغيم وير�سو عند ِّ
الروح...
يبعج
َ
ُ
�شط ُّ
وح عميقةْ
والر ُ
ُّ

�أ ُ
الثوب ِمرار ًا
نف�ض
َ
ِمن بقايا رحلتي أ
م�س �أعرى
بال ِ
وهرائي...
ِمن ُ�صراخيُ ،
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ِمن احتراقاتي الخطيرةْ
والغرب...
نظر بين ال�شرق
ِ
حالم ًا� ...أ ُ
َّ
الرعدي يبدو ،يترنَّ ْم
لعل
َ
البير َق َّ

ال�سنديان
ب أ�غاني
ْ

الثورةّ ،
البيل�سان
وعطر
م�س،
هاء
با�شت ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
وال�ش ِ
ف ُ أ�ناجي َّ
ال�ش َ
ال�سر
رق في
ِّ
�شات
الورود
تحيات
و�أهديه
الراع ْ
ِ
ِ
ِ
كواكب
ل�شرق من
�أبتني ق�صر ًا ِل
ِ
ْ
ً
وقوارب
حمراء بحر ًا
غابة
َ
ْ
حارب
اللفظ ُي
وهوى �أحمر ِب
ِ
ً
ْ
هر
و�أناجي
َ
الج ِ
الغرب في َ
�سموم...
الخنجر ال َـم
ِبرغم
ِ
ِ

ال�سم يعطي أ
َّ
نجم العمياء �ضوءاً...
عل
ال َ
َّ
َ
م�ساكب
�سغ ويرعاها
ْ
ناب�ض النَّ ِ

ثم يهمي فوق ذاتي
علَّه ي�ضحك يوم ًا َّ
مطر ًا �أ
خ�ضر� ،صوت ًا الزوردي ًا...
َ
و�أ
عجائب
�سراب
َ
ْ
علَّه ،لكنّ ما كالذئب يعوي
ثم يهوي فوق لحني
يتعرى َّ
َّ
غائب
الر
ِب
ِ
ْ
�سكاكين ّ
ِل ّ
الدهر يهديني ِ�صراع ًا
يظل
ُ
النهائي الثواني
َ

النهائي أ
الماني
َ
النهائي الم�صائب
َ
تائه ًا� ...أبقى...
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حلم ناب�ض مثل ق�صيدة
وفي
عيني ٌ
َّ
ناقو�س كني�سة
مثل
ِ
ّ
عيني تعدو
وتظل الغربة في
َّ
الهث خلف فري�سة
ذئب
ٍ
مثل ٍ
رب نحوي
ويعود ّ
ُ
الد ُ
نحو يومي والجريدة

بحد ذاته يدلّل على مغزاها .ات�صفت هذه الق�صيدة باختالف الحالة
�إ ّن عنوان الق�ص� � ��يدة ّ
التي يعي�شها �صاحب اليوميات (يعرب بن جلاّ د) ولع ّل ا�سمه بحد ذاته يحوي �صراعاً واختالفاً،
�إذ تط � � � ّل علينا �شخ�ص� � ��ية تبدو مركب� � ��ة �أحياناً وتائهة بين الواقع القبيح المت�ص� � ��ف بعنفه غير
المح� � ��دود وحقده الجنون� � ��ي والبحث عن الواقع المثالي المفقود ف� � ��ي واقع مملوء باالغتراب
الغراق في المادية وال�سكر
والت�شي�ؤ ،فتظهر ال�شخ�صية تعاني الغربة التي ال تجني منها �سوى إ
والجن�س ،فتغترب الروح وت�شعر بالوحدة.
حرة متمردة في �س� � ��لوكها وعنيفة ،ومع بع�ض حاالت
ي�ص � � � ِّورها ال�شاعر هذه ال�شخ�ص� � ��ية ّ
ال�ص� � ��فاء ال�صوفي التي انتابته في المقطع الثالث �شخ�صية ت�صارع نف�سها قبل آ
الخرين ،وهذه

ال�شخ�ص� � ��ية لها وجود واقعي في الحياة ولي�س� � ��ت مح�ض خيال �ش� � ��عري فه� � ��و تائه بين الغربة
واالغتراب فالمعاناة منهما معاً ،وتظهر المعاناة في الفكر والوجود معاً وبين الغربة واالغتراب،
وك�أنّه يقارن بين الغرب وال�شرق ،وتظهر المفارقة في مناجاة ال�شرق والغرب �سراً وجهراً ويبد� أ
والترجي ،فيقطع عويل الذئب بغدره تلك أ
ب�سرد أ
المنيات فهو كناية عن ا�ستمرارية ب�ؤ�س
الماني
ّ
الواقع وا�ستمرار ال�صراعات وفو�ضوية الواقع االجتماعي في ال�شرق التي جعلت للغرب �إنجازاً
ح�ض� � ��ارياً بعد �أن كانت الح�ضارة تنبع من ال�شرق ،وفي هذا نوع من اال�ستنها�ض غير المبا�شر،
ونلحظ � أ ّن أ
الثر النف�سي �أو المعنوي لما ينتابه من �صراعات وم�شاعر مخيفة ي�صورها ت�صويراً
التمرد  -يتراجع عن حما�سه و�أمنياته ليبقى حبي�س
ح�سياً داللته قوية ،ومع ذلك  -وبعد ك ّل هذا
ّ
ّ
الجريدة� ،أي يعود �إلى �ض� � ��عفه وخيبته وانك�س� � ��اره ،وبذلك يكون قد عر�ض من خالل يومياته
الن�سان المعذَّ ب في واقعه المملوء بالقبح.
م�أ�ساة إ
يمكن القول �إ ّن ال�ش� � ��اعر الدكتور �س� � ��عد الدين كليب ا�س� � ��تطاع �أن يبدع ويبتكر في مفهوم
القبح في هذا الديوان ،وال �س� � � ّ�يما � أ ّن �ص� � ��ياغة قيمة القبيح �أمر مختلف عن الكتابة في قيمة
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الجميل ولي�س �س� � ��هالً ،وجاءت ق�صائد هذا الديوان وفق ر�ؤيا متعمقة في طريقة تكوين مفهوم
واليحائية
القب� � ��ح كما � أ ّدت جمالية المكونات ال�ش� � ��عرية دورها في تكثيف الطاق� � ��ة االنفعالية إ
الن�سان �ضد مظاهر القبح
للك�شف عن الجميل و�إزالة القبيح والمعذَّ ب ،وهي نوع من ا�ستثارة إ
الموج� � ��ودة في واقع� � ��ه وفيما حوله وتنفيره منه ،رغبة في �إح� �ل��ال الجمال مح ّل القبح ،وعلى
الرغم من �ش� � ��يوع القبح ف�إ ّن جمالية ال�صورة ال�شعرية �س� � ��يطرت على الديوان �سواء �أكانت في
ر�سم �صور القبح �أم في الك�شف عن الجميل ،فتحققت جمالية القبح في هذا الديوان على نحو
مميز ،وال �س� � � ّ�يما � أ ّن أ
الجواء داخل الق�صائد كانت موحية بك ّل عنا�صرها ،ف�سيطر عليها القبح
ّ
أ
أ
وتبدى في ال�صور والمواقف واللوان وال�شياء والممار�سات ،ومظاهر القهر
والخوف والعذاب ّ
الممزوجة با أللوان والطقو�س المخيفة المر�س� � ��ومة عن طريق اختيار المفردات منها( :الكبت،
الحرية المفقودة ،القبو ،الزنزانه ،المقبرة ،أ
ال�ض� � ��رحة ،ال�ض� � ��جر ،ال�ص� � ��مت ،العفن ،ال�ش� � ��لل،
اال�ست�سالم ،القيد ،الموت ،ال�صمت ،الخريف ،القهر ،الظالم ،الك�آبة ،القحط ،الحزن ،الخوف،
المق�صلة ،ال�شياطين ،)...فالمفردات مقيدة والزمن الحا�ضر مفقود في معظم الديوان يعتمد
على �ألفاظ الما�ض� � ��ي (كان با ألم�س ،كنا) ،ومن الممكن �أن تكون كثرة ا�س� � ��تعماله أللفاظ توحي
بالما�ض� � ��ي نوعاً من هرب المعذَّ ب من الزمن وجعله ما�ض� � ��ياً رغب ًة في تغييره و�إزالته ،فالقبح
اللوان كثر ا�س� � ��تعمال أ
في المو�ض� � ��وع كان مادة لتكوينه ،فح ّتى في أ
اللوان الموحية بجو القبح
ال�سود) ف�أ�سهمت هذه أ
ال�ص� � ��فر ال�شاحب و أ
الحمر المحروق و أ
الحمر و أ
والخوف وهي ( أ
اللوان
موحداً و�إن
في ر�سم خلفية المكان الم�أ�ساوية ،وهذه العنا�صر مجتمعة �أك�سبت الديوان �أ�سلوباً ّ
تنوعت التجربة ال�شعرية ،فغدت الذائقة الجمالية غير تقليدية في الديوان ،ومعلوم � أ ّن وجود
القبيح على هذا النحو ي�س� � ��تدعي بال�ض� � ��رورة الجميل ،وهذا ال يعني بال�ضرورة �أنّهما نقي�ضان
لك� � ��ن في معظم أ
الحيان يمثّل ك ّل منهما طرف ثنائية ،فغ� � ��دا البحث عن الجمال واقتفاء �أثره
�ض� � ��رورة �إن�س� � ��انية ،لذلك طغت جمالية القبيح في الديوان وعك�س� � ��ت ب�ؤ�س الواقع و�سوداويته
ت�ضمن
الن�س� � ��ان من الظلم االجتماعي ،وما يلحظ وجود الرحالت في الديوان ،وقد
وم�أ�س� � ��اة إ
ّ
ال�ص� � ��فر) و(ت�ش� � ��تكي أ
�أربع رحالت منها( :كتابة على �أديم الف�ص� � ��ل أ
الزمنة) و(مرثية للمحطة
العنكبوتية) و(يوميات العم يعرب بن جلاّ د) ,ونهاية معظم الرحالت تكون كئيبة �أو م�أ�س� � ��اوية,
الن�سان المعذّب مع واقعه القبيح ،علماً � أ ّن الميل �إلى هذه ال�سوداوية لي�س م�ألوفاً,
فيها �صراع إ
كثيراً وهي ذات طابع �صدامي في معظم أ
الحيان ،وكما ر�أينا في الديوان كيف ت�شكّل الجمال
مما يدفع
من عنا�ص� � ��ر قبيحة,
ّ
ف�صور ال�ش� � ��اعر م�أ�س� � ��اة المعذَّ ب في واقعه القبيح والم�ستلبّ ,
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للت�س� � ��ا�ؤل هل هذا القبح �س� � ��ببه ر�ؤيا ال�شاعر ال�س� � ��وداوية للواقع �أو � أ ّن أ
الحداث التي عا�صرها
ال�ش� � ��اعر دفعت� � ��ه �إلى تلك الر�ؤيا؟ فمن الممك� � ��ن � أ ّن تكون مرحلة معينة م� � � ّ�ر بها قد �أثّرت في
تجربته ال�ش� � ��عرية ،ولكن لي�س بال�ضرورة �أن تكون كذلك� ،إذ �إ ّن ال�شعر الحداثي غالباً ما يكون،
تميز �أنّه تجاوز الواقعية التقليدية ولم يقت�صر على
ملتزماً بالق�ضايا إ
الن�سانية في الواقع ،لك ّنه ّ
رف�ض و�إعادة
الن�ساني ،بل كان في �شعره و�شكواه
ال�شكوى واالعترا�ض على مظاهر اال�ستالب إ
ٌ
وتمرد على مظاهر القمع من
تقييم من غير تقييد بما يجب �أن يكون �أي عر�ض للواقع بحرية
ّ
غير �إقامة �ص� � ��لة مبا�ش� � ��رة ،مما يجعل المتلقي ي�شعر ب�إبداع ال�شاعر ولم�ساته الخا�صة وكان ما
يهمه بالدرجة أ
المتفردة عن جوهر ر�ؤياه
عبرت لغته ال�شعرية و�صوره
الولى هو إ
ّ
الن�سان ،فقد ّ
ّ
الجمالي� � ��ة وكان الهدف هو الخروج من عالم القبح والعذاب �إلى الجمال والحرية� ،إذ لن ننعم
بالجمال في الواقع �إال من خالل تعرية القبيح والثورة عليه ،لذلك التجربة هنا لي�س� � ��ت فردية
تنبع من ذات ال�ش� � ��اعر فح�سب ،بل من التزامه بق�ض� � ��ايا مجتمعه ،فالر�ؤيا التي تمحور حولها
الديوان تجنح لتغيير الواقع ،وهي ذات م�ضمون ثوري �ضد مظاهر القبح.
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قراءات

قراءة يف رواية «ثالث ت ّفاحات»
لمحمد �أبي معتوق
ّ
د .بتول دراو

احات ع� � ��ام (2008م)،
�ص� � ��درت رواية ثالث ت ّف ّ
الرواية من مئة و�س� � ��ت وع�ش� � ��رين �صفحة.
وتت�ألّف ّ
ولهن ثالثة �إخوة.
تدور ا ألحداث حول ثالث �أخوات؛ ّ
هن؛ � أ ّما الفتية فمتز ّوجون.
تعي�ش الفتيات مع � أ ّم ّ
ت�أت� � ��ي ال ّن�س� � ��وة الخاطبات ،وتعر�ض له� � � ّ�ن ا أل ّم
ولكن الخاطبات يملن نحو �أخواتها،
االبنة الكبرى،
ّ
وب�إقن� � ��اع من االبنة الكبرى أل ّمه� � ��ا و�إخوتها الذكور
ثم تتز ّوج
تت ّزوج ّ
وطوع �أمهّ .
ال�ص� � ��غرى �ش� � ��ا ّباً �أعرج ْ
الدين والغيرة .وتظ ّل
الو�سطى �شا ّباً مت�ش� � � ّ�دداً في ّ
الكبرى منتظرة ،ولكن يطول االنتظار.
المرات في �أثناء �ص� � ��عودها ال ّدرج
وف� � ��ي �إحدى ّ

احات تت�ساقط ،فتلتقط ال ّتفاحة
نحو البيت ،تلمح ت ّف ّ
ثم الثّالثة لتجد نف�سها في مواجهة
ثم الثّانية ّ
ا ألولى ّ
مع جارهم الذي هو على خالف مع زوجته.
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وهنا تبد� أ الحكاية ،تبد� أ العالقة بال ّت ّفاحات ،وتنتهي بخطيئة وجنين ،فيهرب الجار وتر ّتب
أ
نتعرف
ال�سجنّ ،
ال�س� � ��جن حماية لها ،ولتلد ابنها ب�أمان .وفي ّ
الم جريمة مفتعلة إلدخال ابنتها ّ
مما
وال�سارقة
والم�سممة ،ولك ّننا �سنكت�شف � أ ّ
نهن جميعاً بريئات ّ
ّ
ال�سجينات :القاتلة ّ
�إلى ال ّن�سوة ّ
ال�سجن حيث
نُ�سب �إ ّ
بال�سجن .وال يختلف و�ضع ال ّن�سوة خارج ّ
ليهن من �إجرام ،وقد ّحكم عليهن ّ
مجتمعية مهيمنة.
وجود �سلطة
ّ
وحدها حكاية �إحدى ال ّن�س� � ��اء التي ا�ستطاعت الهرب نحو البراري تمكّنت من ال ّتخلّ�ص من
براع كان مالذها و�أمانها.
تلك ّ
ال�سجون؛ والتقت ٍ
تُروى الحكايات على ل�سان �شهرزاد وعلى طريقتها.

عامة �أن يبحث عن الكلم� � ��ات المفاتيح ودالالتها،
دبي �أو جمال� � � ّ�ي ّ
اعت� � ��اد ق� � ��ارئ � أ ِّي ّ
ن�ص � أ ّ
الن�ص الذي بين �أيدينا لم يكن �أمر العثور على الكلمات المفاتيح �ص� � ��عباً �أو غائباً ،ففي
وف� � ��ي
ّ
ال�صفحات الثّالث أ
�ص ّية؛ وهي على التوالي( :ثالث
الولى للرواية ن�ضع �أيدينا على المفاتيح ال ّن ّ
ّ
آ
�شعبي
ون�ص
ن�ص �س� � �
تفّ احات؛ إ�لى مهيار ،قالت �شهرزاد) ،وتحمل ّ
ّ
دينيّ ،
الدالالت التيةّ :
ّ
�رمدي ّ
نتحول �إلى درا�س� � ��ته
�ص
تاريخي ،وما بينهما خطاب
واقعي حالي .وبعد إ
الم�س� � ��اك بمفاتيح ال ّن ّ
ّ
ّ
ّ
أ
ّقافية والف ّن ّية لك ّل منها.
ث
ال
بعاد
ال
و
ة،
ي
�ص
ن
ال
المفاتيح
بين
العالقة
ور�صد
ّ
ّ ّ ّ

الن�سان ق����د �صار كواحد م ّن����ا عارف ًا
الله ه����وذا إ
����رب إ
ج� � ��اء في العه� � ��د القديم« :وقال ال ّ
يمد يده وي�أخذ من �شجرة الحياة �أي�ض ًا وي�أكل ويحيا إ�لى أ
وال�شر ،آ
البد».
الخير
والن لعلّه ّ
ّ
}ما َن َهاكُ َما َر ُّبكُ َما َع ْن َه ِـذ ِه ال�شَّ َج���� َر ِة ِ إ� َّال �أَن تَكُ ونَا َم َل َك ْي ِن �َأ ْو تَكُ ونَا
وج� � ��اء في القر�آن الكريمَ :
ين{ ( ،أ
لن�ص (�أبو
ِم َن ال َ
ْخ ِال ِد َ
ن�صاً غائباً �أوالً ّ
�ص������ين ّ
العراف )20و�س������نجعل من هذين ال ّن ّ
معتوق).

ن�ص (�أبو معت� � ��وق) (ثالث ت ّفاحات)،
يتفاع� � ��ل الن�� � ّ��ص
التوراتي ويهيمن بح�ض� � ��ور ّ
قوي في ّ
ّ
الروائي
�ص التورات� � � ّ�ي قبل �أن يدخل العالَم
ولذل� � ��ك ينبغي لقارئ
الن�ص �أن ينطلق من هذا ال ّن ّ
ّ
ّ
الروائي هنا ي�ض� � ��ع الق� � ��ارئ �أمام هذا الخيار الذي ال ب ّد من� � ��ه ،فهو الذي يحيله على
له ،و�إ ّن ّ
ويلح عليه حينما ي�ض� � ��ع �أمامه ت ّفاحات ثالث ولي�س� � ��ت ت ّفاحة واحدة
�ص الغائب -ال ّت
ال ّن ّ
وراتيّ ،
ّ
�ص أ
مدرك تماماً أ
المعرفية التي تحملها كلمة
البعاد
الراويِ -
كما يقول ال ّن ّ
ّ
ال�ص� � ��ل؛ وهو – �أي ّ
يفاجئ القارئ بوجود ثالث ت ّفاحات بدالً من واحدة كما �ألِف
ال ّتفاحة في ذهن القارئ .ولذلك ِ
وائي �أراد �أن ي�ضع القارئ في مواجهة
واعتاد ،وفقاً للمنظومة الفكر ّية المتوارثة ،ويبدو � أ ّن ّ
الر ّ
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�ص الحا�ضر بخالف ال�شّ عور
�ص الغائب ،من خالل إ
ال�صرار على المع�صية في ال ّن ّ
فكر ّية مع ال ّن ّ
�ص المخت َزن في ذاكرته.
بالذّنب الذي �ألِفه القارئ في ال ّن ّ
الهداء ( إ�لى
�ص ،وهو العتبة ال ّن ّ�ص� � � ّ�ية – إ
ن�ص� � ��ه �إلى ثان� � ��ي مفاتيح ال ّن ّ
وائي قارئ ّ
وينقل ّ
الر ّ
الع َر�ضي منه ،ولك ّنه �سيكت�شف
مهيار) وقد ال يعي القارئ � أ ّول وهلة من إ
الهداء �سوى الجانب َ

الطار
�ص� � � ّ�ية ،وحين ذاك
�سيو�س� � ��ع القارئ من إ
هم ّية إ
الهداء وداللته حينما يختم القراءة ال ّن ّ
�أ ّ
ّ
معينة �أو
الخا�� � ّ��ص إ
الهدائ� � � ّ�ي ليجعل منه �إطاراً عاماً وا�س� � ��عاً ّ
موجهاً نحو جيل جدي� � ��د �أو فئة ّ
�شريحة ما.

الراوي من حكايات ،وبم� � ��ا � أ ّن المنظومة
وبع� � ��د ذلك ي�أت� � ��ي البوح بما يجي�ش في ذه� � ��ن ّ
ن�ص (�أبو معتوق) يركّز على
ال
إ
ّ
�ص والمتل ّقي ،ف�إ ّن ّ
بداعية تكون في دائرة ك ّل من المبدع وال ّن ّ
بداعية ،ونق�صد طرف المتل ّقي بال ّتحديد،
ال
العن�ص� � ��ر الثّالث من عنا�ص� � ��ر هذه المنظومة إ
ّ

وتلح على ا�ستح�ض� � ��ار
بداعية ل� � ��دى
ال
فالممار�س� � ��ة إ
ّ
الروائي تحوم حول المتل ّقي ،وتحاورهّ ،
ّ

�ص الغائب لديه.
ال ّن ّ

�ص،
وحينما ي�ش� � ��رع المتل ّقي بالقراءة �س� � ��يبحث عن ال ّت ّفاحات الموعود بها في عنوان ال ّن ّ
ولكن �أثرها
وائي،
ّ
فعلياً في منت�صف ال ّن ّ
ف�أين هي؟ �إ ّن هذه ال ّت ّفاحات الثّالث تتمو�ضع ّ
�ص ّ
الر ّ

تهي� � ��ئ القارئ للحظة الخطيئة
ل� � ��م يكن خافياً قبل مرحل� � ��ة الظّ هور
الفعلي لها ،و�إنّما كانت ّ
ّ
ال�ص� � ��بر قبل �أن يحكم على ال ّنتيجة� ،أي �إ ّن ما �س� � ��بق الظهور لها (لل ّتفاحة) كان
لتطلب منه ّ

�إرها�ص � � �اً بها؛ فالقارئ كان ينتظر لحظ� � ��ة الخطيئة ،وما بعدها جاء نتيجة عنها ،وفي مركز
�ص الغائب ،ف�ض ً
ال
حول بين إ
هم ّية ح�ض� � ��ور ال ّن ّ
ال ّن ّ
�ص  -حيث ال ّت ّ
الرها�ص وال ّنتيجة -تكمن � أ ّ
فال�ص� � ��رار على ال ّتفاحات أ
الولى
عن �إعادة قراءته وعياً به وت�ص� � ��حيحاً للفهم المنحرف له ،إ

الرغبة الحا ّدة في
والثّاني� � ��ة والثّالثة على الرغم من الوعي بخطورة ارت� � ��كاب الخطيئة ي�ؤكّد ّ
البح� � ��ث عن الحياة لدى المر�أة آ
الثمة وفقاً لمعايي� � ��ر المجتمع الذي تنتمي �إليه .بل �إنّه بعد

وال�صرار على اال�ستمرار فيها،
م�س� � ��ك بالحياة ب�ش� � � ّ�دة إ
معرفة الحياة بعد ال ّت ّفاحة يحدث ال ّت ّ

�ص الغائب كان وجود
وهنا تظهر
ّ
�ص� � ��ين الغائب والحا�ض� � ��ر .ففي ال ّن ّ
الحوارية الحا ّدة بين ال ّن ّ
الحياة بعد �أكل ال ّتفاحة �أمراً
يتحول �إلى �صراع من
�ص ال ّناجز
بدهياً بل
مباركاً ،لك ّنه في ال ّن ّ
َ
ّ
ّ

يقدم ن�صاً �سيرياً
�أجل إ
الروائي ال ّ
م�س� � ��ك بها ب�ش� � � ّ�دة ،وعلى ذلك نجد ّ
البقاء على الحياة وال ّت ّ
وحوارياً يخاطب وعياً
فكرياً
ن�صاً
واقعياً معي�شاً هو واقع المر�أة
عابراً �أو
حكائياً ،و�إنّما ّ
ّ
ّ
ّ
يقدم ّ
ّ
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ن�صه
تحديداً في �أكثر ق�ض� � ��ايا المر�أة ح�سا�س� � � ّ�ية وهي ق�ض� � ��ية
الحر ّية ،ويركّز على ذلك في ّ
ّ
بداعي.
ال
إ
ّ

الن�س� � ��ان و�أودى به
مرد الذي ُوجد لدى إ
وبالع� � ��ودة �إلى ال ّن ّ
�ص الغائب �س� � ��نجد � أ ّن فع� � ��ل ال ّت ّ
لوهية �أي�ض � � �اً ،يتغلغل
في م�س� � ��الك الحياة ،و�أدخله حبائل
الحر ّية والحياة ،بل حظي بمباركة � أ ّ
ّ
�ص أ
ال�ص� � ��ل ليدخل في
�ص ال ّناجز ،ولك ّنه ينحرف في فهمه
ويتحول عن ال ّن ّ
في ت�ض� � ��اعيف ال ّن ّ
ّ
�ص الغائب مثلما �أ�ساءت �إلى
زمنية �أ�س� � ��اءت �إلى ال ّن ّ
ال ّت�ش� � ��ويه وا�ض� � ��طراب الفهم ،وعبر م�سيرة ّ
الواقعي للحياة.
الفهم
ّ
حكائي ّين :أ
الول الحكاية قبل ال ّت ّفاحة ،والثّاني الحكاية
وائي �إلى �سردين
ّ
ينق�س� � ��م ال ّن ّ
�ص ّ
الر ّ
بعد ال ّت ّفاحة.

احلكاية قبل التّفّ احة:
ال�سرد القارئ في مرحلة ماقبل ال ّت ّفاحة نحو مرحلة العماء� ،إلى مرحلة ما قبل
ي�أخذ عالَم ّ
وتبعيتها لل ّتقاليد والجمود،
للرجل ،زوجاً و�أخاً وابن � � �اً...
ّ
الوع� � ��ي� ،أي هي مرحلة ّ
تبعية المر�أة ّ
الرجل وجوده كام ً
ال على زوجته ،مما �أفقدها ا�س� � ��تقاللَها
ففي حكاية المر�أة الزرقاء يُ�ض� � ��في ّ
�ضحي ًة للمجتمع على الرغم من الفعل
ال�سارقة كانت
ّ
ور�أيَها وحياتَها وابنها ،وفي حكاية المر�أة ّ
�اب
ال ّنبيل الذي كانت ت�س� � ��عى �إليه ،وهو �إنقاذ � أ ّمها من الموت،
ّ
ولكن القوانين من جانب وال�ش� � � ّ
بال�سجن � ،أ ّما حكاية المر�أة القاتلة
الحبيب من جانب �آخر �أغفال نُبلها َ
وحكَما على ظاهر فِ علها ّ
فهي التي تُروى بعد التفاحة على ل�سان �شهرزاد ،ولكنها كانت ترد ذِ كراً َعابراً والفتاً في �سرد
الروائي ،ح ّتى
الماقب� � ��ل بقول الراوي (المر�أة القاتلة) ،وذلك في �أكثر من مو�ض� � ��ع ف� � ��ي ال ّن ّ
�ص ّ
تنبه �شهريار -المتل ّقي أ
اخلي في
غدت هذه ال ّق ّ
�صة ت�ستحق وقوف الراوي عندها ،بعد ّ
ال ّول ال ّد ّ
خ�صية أ
الكثر نب ً
ال�سجينات ،فهي التي افتدت
�ص� -إليها؛ لنجد �أنّها ال�شّ
ّ
ال ّن ّ
ال ولطفاً ورق ًة بين ّ
ال�سجن �أعواماً.
�أخويها القاتلين
ّ
ال�سجن بدالً منهما ،وغُيبت في غيابات ّ
الحقيقيين ودخلت ّ
احلكاية بعد التّفّ احة:
وائي في �أعلى ق�ض� � ��ايا المر�أة �إجراماً وفق � � �اً لتقاليد المجتمع
ال�س� � ��رد ّ
وهنا يت�ص� � ��اعد ّ
الر ّ
الروائي ،وذلك بعد
�ص
المعي�� � ��ش ،وك� أ ّن الراوي كان يُهيئ القارئ لتل ّقي الحكاية الكُبرى في ال ّن ّ
ّ
�أن فَتح� � ��ت ال ّتفاحات الثّالث عيني الفتاة المخطئة في نظر المـُجتمع على عالَم الحياة ،وكما
بداعية،
ال
ذكرنا من قبل من تركيز الراوي على المتل ّقي تحديداً من بين عنا�ص� � ��ر المنظومة إ
ّ
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مما يعطف القارئ
الراوي على القارئ الحكايةّ ،
�إذ �سيبدو ال ّتركيز هنا وا�ضحاً ،بعد �أن ي�سرد ّ
نحو االنغما�س في الم�ش� � ��اعر وال ّتعاطف مع الفتاة آ
الثمة – في نظر المجتمع -و�س� � ��تكون هذه
الحكاية هي الحكاية أ
عامة ،فمن خاللها �سيعود المبدع نحو الق�ص�ص
الروائي ّ
ال�سرد ّ
ال ّم في ّ
أ
الخ� � ��رى مخاطب � � �اً المتل ّقي في تعديل وجهة القراءة التي كانت تهيم� � ��ن عليه في �أثناء الحكي
�ص ّية.
النا�شئ عبر القراءة ال ّن ّ

لتحولين (قبل وبعد)� ،سيكون ال ّت�أثير ظاهراً
وكما ت�أثّرت الحكايات الم�س� � ��رودة وخ�ض� � ��عت
ّ
في تحديد أ
فال�سجن الذي كان يمثّل عقوبة وموتاً في مرحلة الماقبل؛ �أي قبل
المكنة �أي�ض � � �اًّ .
ال�س� � ��بب الم�ؤ ّدي �إليه� ،سنجد �أنه ي�ص� � ��بح رمزاً للحياة وال ّنجاة في مرحلة المابعد ،و�إذ
معرفة ّ
�ص �إلى مكان جاذب
لل�سجينات
يتحول في �أواخر ال ّن ّ
ال�سجن في مطلع ال ّن ّ
ّ
�ص مكاناً طارداً ّ
كان ّ
مما يذكّرنا بما جاء في القر�آن الكريمَ } :ق َ
ال�س ْجنُ
���ال َر ِّب ِّ
لل�س� � ��جينات الباحثات عن الحي� � ��اةّ ،
ّ
�َأ َح ُّب ِ إ� َل َّي ِم َّما َي ْد ُعون َِني ِ إ� َل ْي ِه{( ،يو�سف ،)33ومثله ما جاء على ل�سان المر�أة ال�سارقة�« :ألي�ست
ال�صندوق التي �أحا�صر نف�سي وروحي داخلها» ،وبالمثل
ف�سحة ال�سجن �أو�سع من الف�سحة خلف ّ
اختارت� � ��ه فتاة الحكاية الكبرى م� �ل��اذاً �آمناً بعد �أن ظهرت عالم� � ��ات الحمل عليها لتهرب من
الدالالت
بالراوي
يتحول بنا في ّ
ّ
�سجن المجتمع �إلى �سجن ال ّن�ساء المذنبات  -البريئات ،وك�أنّنا ّ
مما ي�ض� � ��ع القارئ �أمام
ال
الم�ألوفة ليدخلنا عالم الالم�ألوف،
ويتحول في �أفق ال ّتل ّقي إ
ّ
بداعيّ ،
ّ
الفعلي الثّائر �ض ّد ذاك ،حتى �إن
وال�س� � ��ائد ،والوعي
�ص� � ��راع حا ّد بين الوعي ال ّن ّ
ظري المهيمن ّ
ّ
قيداً
الحر ّية م�صنوعة
زمانياً �أي�ضاً� ،أي ح ّتى �إن كانت
مكانياً وربما
غَ َدا تطبيق الوعي
ّ
ّ
الفعلي ُم ّ
ّ
ّ
ال�سجينات.
ال�سجن الحا�ضن ّ
لحر ّيات ال ّن�سوة ّ
على قيا�س ّ

الواقعي الذي تدور فيه الرواية ،ينق�س� � ��م �إلى عالَمين متناق�ض� � ��ين :عالم خارج
�إ ّن العالَ� � ��م
ّ
ال�سجن الممثّل ظاهر ّياً
والر ّ
ال�سجن المملوء بالحياة الزائفة ،واال�ستبداد ّيةّ ،
جعية ،وعالم داخل ّ
ّ
أ
أ
عالم عقيم .بل �إ ّن العق� � ��م ينطبق على العالم ال ّول �ي�ض � � �اً� ،إذ �إ ّن الحياة التي
للحي� � ��اة ،ولك ّن� � ��ه
ٌ
والمكمل لها
ال�س� � ��جن وداخله تغدو ناق�ص� � ��ة بغياب �أحد طرف� � ��ي الحياة
ّ
تبدو قائمة في عالَم ّ
ال�س� � ��جينات� ،إيقاناً
منهن � أ ّن الحياة ال تُقام
ّ
– الرجل ،ولذلك كان ال ّنداء ال ّذ ّ
كوري وا�ض� � ��حاً لدى ّ
�إال بطرفيها .وبهذا نكون �أمام خيارين عقيمين� :إ ّما عقم الفكر وموته المتمثّل خارج ال�سجن،
ثمة حي� � ��اة ،وال وجود �إلاّ
�أو عق� � ��م الحياة وموتها �أي�ض � � �اً المتمثّلة داخل� � ��ه ،وفي الحالين لي�س ّ
الرجل والمر�أة� ،سواء �أكان هذا
للعقم .وما هو حا�ض� � ��ر فح�سب هو ذلك الجدار الفا�ص� � ��ل بين ّ
حقيقياً داخله ،وبذلك ي�ض� � ��ع ال� � � ّ�راوي قارئه في دائرة �إعادة
ال�س� � ��جن �أم
الجدار
ّ
ّ
وهمياً خارج ّ
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اريخي بت�ض� � ��اعيف الحياة النا�شئة بدءاً من الخطيئة أ
الولى
الذاتية ،و�إعادة الوعي ال ّت
القراءة
ّ
ّ
الله أ
المباركة �أ�ص� �ل � ً
وح ِّولت ،من �أجل الدخول في ال ّزمن
ا من إ
الول ،والتي نُفي الخط� أ عنها ُ
َ

ومباركة الحياة ،في حين حدث ت�شويه إلعادة القراءة للخطيئة الحالية ،فانقلبت
واال�ستمرار ّية
َ
ال�ض ّد فهماً وا�ستيعاباً لها.
نحو ّ

الروائ� � � ّ�ي في خلخلة الثّوابت غي� � ��ر الواعية ،فثمة َمثَل
هم ّية هذا ال ّن ّ
وم� � ��ن ث َّم تكم� � ��ن � أ ّ
�ص ّ
بداعية وا�ضحة لدى
يواجه ويُ َ
خلخل وتُك�شف ال ّنواق�ص التي تحيط به ،بجر�أة �إ
معين َ
ّ
اجتماعي ّ
ّ
قيم بالية يزيدها ال ّزمن �ص� � ��د�أً ،ولذلك حينما
المبدع.
َّ
فيحرك ال ّزمن ّ
ال�س� � ��اكن والراقد فوق ٍ

تفجر ال ّزمن وك�شف عن ت�سارع حا ّد و�صراع
ال�سرد �إلى مرحلة ما بعد ال ّت ّفاحات الثّالث ّ
ّ
تحول ّ
ومتحول .أ
وال�سكون والموت ،والثاني :هو الخارج
راقد
�ر�س بين زمنينٍ :
�ش� � � ٍ
ّ
ال ّول :زمن الجمود ّ

ابن من دون �أب ومن دون �أن تجد
ال�سكون والثّبات نحو الم�ستقبل
الحيوي ،فوالدة ٍ
ّ
من غيابات ّ
أ
والمجتمعية المهيمنة
ال�س� � ��لطة الذكور ّي� � ��ة
حرجاً في ذلك يحمل دالل ًة قو ّية
ّ
ال ّم َ
ّ
للتمرد �ض� � ��د ّ
وجه نح� � ��و الحياة القادمة المتمثّلة في الجنين الذي
عل� � ��ى
الرجل والمر�أة في �آن ،وال ّت ّ
ّ
عقليتي ّ
ي�صارع من �أجل �أن يقتحم مجاالت الحياة من دون � أ ّي التفات نحو أ
رعي الخائف
الب غير ال�شّ ّ

الرجل
واله� � ��ارب ف� � ��ي �آن ،وغير المعترف بالذنب الذي ارتكبه ،وب�س� � ��بب ذلك يُ ّ
الراوي ّ
حم� � ��ل ّ
بالدرجة أ
الولى.
ولية ّ
الم�س�ؤ ّ

م�سك
م�سك بالحياة ما ورد على ل�سان الفتاة مخاطبة الجنين «�إذا
َ
تابعت ال ّت ّ
فمن نماذج ال ّت ّ
�ت ال ّنزول بعد �أن �أقفز من فوق ال ّدرجة الخام�سة ،ف�ستكون �إذا ُولدتك ب�سالم بط ً
ال
بي ورف�ض� � � َ
للجمهور ّية في القفز العالي» ،فعلى الرغم من ارتكاب الخطيئة �إلاّ � أ ّن الخط� أ – الجنين -يرف�ض
�أن يعترف بها خطيئة ،ألنّها ماحدثت �إلاّ ب�سبب قيم بالية وعادات اجتاحت العقول حتى �أكلت

فكري ،ولذلك ينه�ض دور المتل ّقي – القارئ هنا -بالبحث
وح�ضاري
حيوي
ما فيها من وعي
ّ
ّ
ّ
ال�س� � ��بب قبل �أن يعاقِ ب على ال ّنتيجة ،ليجد � أ ّن الفتاة كانت تتم ّتع بالوعي ،ولك ّنها محاطة
عن ّ

ب�سلطة ذكور ّية مهيمنة �أفقدتها � أ ّي �شعور با�ستقاللها.

�ص
و� أ ّم� � ��ا عبارة «قالت �ش� � ��هرزاد» فهي ركيزة ال ّن�� � ّ��ص الغائب الثّاني الذي ي�س� � ��تند �إليه ال ّن ّ
الروائي با�س� � ��تعارة العبارة وحده� � ��ا ،و�إنما �أخذ القارئ في عوالِم
يكتف
الروائ� � � ّ�ي ال ّناجز .ولم
ِ
ّ
ّ
العام لهذه الحكايات يدور في �إطار
الطار
الحكاي� � ��ات التي ُعرفت به� � ��ا �ألف ليلة وليلة� ،إلاّ � أ ّن إ
ّ
المتنوعة جداً .هذا من جانب؛ ومن
المر�أة وح َدها بخالف حكايات �شهرزاد في �ألف ليلة وليلة
ّ
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جانب �آخر ف�إ ّن الحكايات جميعاً هي في الواقع حكاية واحدة �أو �أنّها تعود �إلى م�صدر واحد،
ن�سميها الحكاية أ
�ص من ن�صو�ص
الم ،وهي حكاية ال ّت ّفاحات ،وما ي�أتي في ال ّن ّ
قد ن�س� � ��تطيع �أن ّ
حكائية تعود بمجملها وتتقاطع ب�شكل كبير مع الحكاية أ
وائي على
مما يعني � أ ّن ال ّن ّ
ّ
ال ّمّ ،
�ص ّ
الر ّ

حكائي واح ٌد ،يت�ض� � � ّ�من
ن�ص
عدد
الرغ� � ��م مما يوحي به ظاهره من ال ّت ّ
الحكائي هو في الواقع ّ
ٌّ
ّ
الحكائي أ
ن�صو�صاً
نوع يكون بح�سب الحدث
�ص
حكائية �صغرى تعود بمجملها �إلى ال ّن ّ
ّ
ال ّول ،وال ّت ّ
ّ
بال�سرد والحكاية.
خ�صية
والمكان الذي تنتمي �إليه ال�شّ
ّ
ّ
المعنية ّ

ال�سرد وحده ،و�إنّما يظهر �أي�ضاً في �إطار
ولم يكن االحت�ض� � ��ان
الحكائي حا�ض� � ��راً في �إطار ّ
ّ
وائي ونق�صد تحديداً ما جاء ب�ؤر ًة � أ
�ص ،وفقاً للبنية
�سا�سي ًة في ال ّن ّ
ّ
القيم الموجودة في ال ّن ّ
�ص ّ
الر ّ
والحر ّية في �آن ،وال يمك� � ��ن �إغفال دور المكان في
ّنائي� � ��ة القائمة فيه ،وهم� � ��ا قيمتا الحياة
الث ّ
ّ
تحديد أ
وائية الممثّلة لكل منهما.
الطر
العامة لكلٍّ منهما ،وذلك من خالل ال�شّ
ّ
الر ّ
ّ
خ�صيات ّ

فال�س� � ��جينة أ
�ص �أن
ال ّم هي �أنثى
الحر ّية وفت� � ��اة ال ّت ّفاحات هي �أنثى الحياة ،ويحدث في ال ّن ّ
ّ
ّ
ال�سجينة أ
ال ّم فتاة ال ّت ّفاحات ،وتُ�سبغ عليها �أمومتها وتغفر لها خطيئتها وتبارك حملها
تحت�ضن ّ

�ضن الذي
بقية ال�سجينات ،وما زاد هنا هو انتظارها للمولود المحتَ َ
مثلما اعتادت �أن تفعل مع ّ
متجددة ثائرة على القيم الفا�سدة والمح ِبطة للحياة خارج ال�سجن.
�سيمثّل رمزاً لحياة
ّ

وبالعودة �إلى المتل ّقي ،فا أل ّول كما ذكرنا جاء متم ّث ً
�سن�سميه
بالهداء (�إلى مهيار) وهو ما
ال إ
ّ
داخلي ،وهو
متلق
تتوجه نحو ٍ
وائي ف�إنّها كانت ّ
بالمتل ّقي الخارجي � ،أ ّما الحكاية داخل الن�ص ّ
ٍّ
الر ّ

حول وا�ضحاً
�ش� � ��هريار ،ولك ّنه لي�س �شهريار الذي يقتل ال ّن�س� � ��اء ك ّل ليلة كما ورد ،و�إنّما يبدو ال ّت ّ
الحكائي لديه ،و�ش� � ��هريار في
ويظه� � ��ر متعاطفاً م� � ��ع المر�أة ،وهنا يحدث ال ّت ّح� � ��ول في ال ّتل ّقي
ّ

تاريخي،
ن�ص غائب
الرجل ،ولك ّنه المتل ّقي ّ
اخلي المنطوي على ّ
ال ّنهاية هو �أي�ض � � �اً المتل ّقي ّ
ّ
الد ّ
�ص لتقف
الرجل والمر�أة ،وبذلك تكتمل دائرة ال ّن ّ
بد� أ �أ�سا�س � � �اً م�س� � ��تنداً �إلى حكاية العالقة بين ّ

بالدرجة
ّكوري ّ
الرجل �أو الوعي الذ ّ
في التل ّقي عند المتل ّقي المخاطَ ب والمعني بالحكاية وهو ّ
أ
الولى.

� أ ّما نهاية الحكاية فهي عودة �إلى الفطرة أ
الراعي الوارد في �إحدى الحكايات،
الولى� ،إلى ّ
الذي احت�ض� � ��ن المر�أة الهاربة من زوجها و�أخيها ومجتمعه� � ��ا ،فاحتواها و�أنقذها من ك ّل ذلك
الرقب� � ��اء .و� أ ّما الرجل الخاطئ الذي كان �س� � ��بباً في حكاي� � ��ة ال ّت ّفاحات ف�إنه
بعي� � ��داً عن �أعين ّ
ويقرر العودة �إليها ،ويبدو � أ ّن الم�سافات
حبها،
ي�ستجيب في نهاية ال ّن ّ
�ص �إلى نداء المر�أة التي � أ ّ
ّ
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التي ُو�ض� � ��عت بينهما اختزلها �صوت الوليد القادم الذي و�صل �إليه على الرغم من البعد ،فعاد
الراوي بنهاية،
الرجل �إلى ّ
حوائه ،ليحت�ض� � ��ن ابنه � ،أ ّما ما كان من موقف� � ��ه من حواء فلم يجزم ّ
ّ
فبع�ض� � ��هم قال �إنّه اكتفى بابنه وحمله معه ،وبع�ض� � ��هم قال �إنّه �أخذ حواءه معه �أي�ضاً ،وهذا ما

الراوي للقارئ والمتل ّقي من غير تحديد.
تركه ّ

والمتنوع� ،إذ
الروائي اللاّ فت وال�ش� � ��ائق
ّ
� أ ّما فيما يتعلّق بالجانب الف ّن ّي فن�ش� � ��ير �إلى العر�ض ّ
�ينمائية التي تتولّى �إدخالنا في حكاية
ال�س� � ��رد لينقلنا �إلى ما ي�شبه اللّقطة ال�س� � �
ّ
يقتطع ّ
الراوي ّ
نوع الذي بدا وا�ضحاً في طريقة
�أخرى� ،أو تكمل لنا م�شهداً �أو تعود بنا �إلى �آخر� .إ�ضافة �إلى ال ّت ّ

مرة واحدة� ،أو تق�س� � ��يمها �إلى مقاطع مج ّز�أة وللقارئ
عر�ض الحكاية ،بين العر�ض الكامل لها ّ
ثم ال ّتف�ص� � ��يل .ك ّل ذلك في تنويع � أ
ومتعدد اعتمده
غني
الربط بينها وبين إ
ّ
ال�ش� � ��ارةّ ،
�أمر ّ
�سلوبي ّ
ّ
�ص.
الراوي في ال ّن ّ
ّ

المتفرد ،و�أبو معتوق قد ُعرف بذلك ،فهو يعتمد
الحكائي
الراوي ي�أ�س� � ��ر قارئه ب�أ�سلوبه
ّ
�إ ّن ّ
ّ
الحي ،و ألنّه يكتب بلغة حيو ّية جاذبة ينا�سب أ
الحكائي الذي يتبعه،
ال�سلوب
�أ�س� � ��لوب ال ّت�ش� � ��ويق
ّ
ّ
ف�إ ّن ال ّتداخل أ
الملحة لديه،
الحكائية
الرغبة
ّ
ّ
الجنا�س� � ��ي كان بارزاً ب�ش� � ��كل الفت ومتداخل مع ّ

وائي
بالق�ص� � ��ة وبالم�س� � ��رح وبالدراما عموماً ،ففي
الرواية
الق�صة نجد � أ ّن ال ّن ّ
ّ
ّ
�ص ّ
فهو يمزج ّ
الر ّ
ق�صة م�ستقلّة ،وفي الم�سرح نجد
يحوي عدداً من ال ّن�ص� � ��و�ص
الجزئية التي يمكن ّ
عد ك ّل منها ّ
ّ
الراوي من
قني حا�ضراً لديه ،ففي �أحد الم�ش� � ��اهد في المقهى ينقلنا ّ
اال�ستح�ض� � ��ار الف ّن ّي-ال ّت ّ
�رحية ،فمن جهة المقهى �إلى جهة البيت
تحول �آلة الت�ص� � ��وير الم�س� � � ّ
جهة �إلى جهة على طريقة ّ

�رحي قائم � .أ ّما
الذي تقيم فيه االبنة الكبرى مع � أ ّمها ّ
يقدم لنا م�ش� � ��هداً ك�أنّنا �أمام عر�ض م�س� � � ّ
�ص ،كما في
ينمائي �أو ال ّت
ال�س
من جهة ّ
ّ
لفازي فهو من �أكثر الفنون ا�ستح�ضاراً في هذا ال ّن ّ
الفن ّ
ّ
الم�ش� � ��هد آ
�تمر في ال ّت�ضاعف ح ّتى أ
تمل ق�سماً
ال�ساعة يا موالي وي�س� � � ّ
التي« :ويت�ضاعف حجم ّ
م� � ��ن المكان عندها تنه�ض أ
الخت الكبرى على مراح� � ��ل ودفعات ...اليد ...فالقدم ...فالعين
أ
المنبه لت�ضعها تحت
ثم تت� أ ّمل المكان وتتثاءب وتتمطّ ى وتنه�ض �إلى �س� � ��اعة
الولى والثانيةّ ...
ّ

الو�سادة لت�سكت وتنام».

ن�صه بين
يني ،ونق�ص� � ��د �أنّه و�ض� � ��ع ّ
وائي �أ�س� � ��لوب ال ّن ّ
ومن جانب �آخر نجد ا ّتباع ّ
�ص ال ّد ّ
الر ّ
�ص أ
�ص� � ��يغتين � أ
الدعاء واالبتهال ،والثّاني
ن�ص ّ
�سا�سيتين من �صيغ ال ّن�ص� � ��و�ص ّ
الول ّ
ينية ،ال ّن ّ
الد ّ
ّ
الرواية ،في قوله:
ن�ص ّ
ن�ص اال�س� � ��تجابة ،وقد بد� أ ّ
هو ّ
الدعاء بعد ب�ض� � ��ع �ص� � ��فحات من ب� � ��دء ّ
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ركبهن على أ
الر�ض وارتفعت
�جانة ال ّزرقاء� ...س� � ��قطت
ّ
ال�س� � � ّ
ال�سجينات كالم ّ
«عندما �س� � ��معت ّ
متخ�ص�ص� � ��ة
بالدعاء .مثل جماعة تتبع ديانة غام�ض� � ��ة..
�أك ّفه� � � ّ�ن �إلى �س� � ��قف ال ّزنزانة وبد�أن ّ
ّ
الجابة فجاءت قبل ب�ضع �صفحات من انتهاء
ال�سجينات» � ،أ ّما �ص� � ��يغة إ
باال�س� � ��تجابة البتهاالت ّ
الدعوات ،دخلت أ
الخ� � ��ت الكبرى �إلى ال ّزنزانة
ال�س� � ��جينات ّ
الرواي� � ��ة في قوله« :بعد �أن � أ ّ
ّ
تمت ّ
ت�س� � ��بقها بطنها ...دخلت بب�شرتها ووحدتها و�أحزانها ...ف�أ�ضاءت المكان ...دخلت فج�أة ك�أنّما
والجابة طويلة ،ومتداخلة
الدعاء» ،والم�س� � ��افة
الدعاء إ
القرائية بين ّ
لل�سجينات ّ
ّ
ا�ستجاب اهلل ّ
أ
رامي،
الحداث وال�شّ
خ�صيات ،وقد حدث �أن �أخذ المبدع قارئه بعيداً على طريقة العر�ض ّ
ّ
الد ّ
ثم �أعاده �إلى لحظة البداية ،وذكَّره ب�أجواء الم�ش� � ��هد أ
ن�ص� � ��ه هذا ،وبذلك
ال ّول الذي افتتح به ّ
ّ
درامي ّين ك�أنّه �أمام �شا�شة �أو م�سرح.
و�ضعه بين م�شهدين
ّ

ّغوي الفذّ في ن�صو�ص� � ��ه؛ ح ّتى �إنّه في كثير من ن�صو�صه
وقد ُعرف �أبو معتوق بال ّتالعب الل ّ
تلك ان�ش� � ��غل بمداعبة اللّغة ،وتغافل –�أحياناً -عن المو�ض� � ��وع الف ّن ّي الذي بين يديه ،وهذا ما
العادي منها والمده�ش ولي�س المع ّقد� ،إذ ال تميل
�لوبياً وف ّن ّياً ،بين
ّ
جعل ن�صو�ص� � ��ه متفاوتة �أ�س� � � ّ
ويتحم�س له ،نجد لغة عادية
ي�صب اهتمامه على المو�ضوع
لغته �إلى �أن تكون كذلك ،ففي حين
ّ
ّ
بداعية الفتة �إلى
هم ّيته ،ولكن يحدث في �أحيان � ُأخر �أن يهم�س بلغة �إ
ّ
تركز على المو�ض� � ��وع أل ّ
درجة يغيب المتل ّقي -وقبله المبدع -وراء تلك الكلمات وت�أ�س� � ��ره اللغة ،ولك ّنه يعيده مبا�ش� � ��رة
�ص أ
بداعية المحلّقة ،ونريد �أن ن�شير �إلى
ال
ال�صل� ،أي �إنّه ال يُغرق كثيراً في تلك اللّغة إ
ّ
�إلى ال ّن ّ
وجود تعابير يتكئ عليها �أبو معتوق حينما يدخل في المت�ش� � ��ابه ،بمعنى �أنّه حينما يجد نف�س� � ��ه
الرواية نف�سها �أم في غيرها ،ف�إنّه ي�ستح�ضر تعبيراً جاهزاً كان قد
مكرر �سواء في ّ
في م�ش� � ��هد ّ
ا�ستخدمه من قبل ،كما في ال ّتعبير على ل�سان االبنة الكبرى« :ل�سقط الحمل �إذا حاولت القفز
م� � ��ن فوق علبة كبريت» فهذا ال ّتعبير -على ده�ش� � ��ته -ك ُِّر َر لدى (�أب� � ��و معتوق) ،وهنا متعة (�أبو
الجزئي تحديداً ،ولع ّل هذا ما يجعله ي�ستح�ضر ال ّتعبير نف�سه
معتوق) اللّغو ّية وهي في ال ّتعبير
ّ
عادي فيه.
الكت�شافه ما هو غير
ّ
وهذا ي ّت�ض� � ��ح في ت ّت ّبع ذلك في اللّغة عطفاً �أو و�ص� � ��فاً �أو تركيب �إ�ضافة� ،أو ك ّل ما يمكن �أن
المتاح ليده�ش المتل ّقي به ،فمن الو�ص� � ��ف قوله« :رغم العرج الخفيف
يُت� � ��اح للمبدع فيطاوعه ُ
للرك�ض خلف زوجته ليلحق بها ح�صل ال ّزواج» ،فقوله الذي
الذي يو�شّ ح �ساق العري�س ويدفعه ّ
ال�ص� � ��غرى التي
ال�س� � ��خر ّية بين ما هو واقع وما ينبغي �أن يكون ،ف�أن تُكاف� أ االبنة ّ
يو�شّ � � ��ح يخفي ّ
ُو�ص� � ��فت ب�أنّها أ
الراوي قارئه �إليها،
الجمل برجل �أعرج هو ّ
ال�س� � ��خر ّية التي �أراد �أن ّ
ينب� � ��ه ّ
قمة ّ
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ال عن اختياره المالئم للو�شاح أ
ف�ض ً
ال�ضافة قوله «تهاوت
العرج في �سياق ال ّزواج .ومن تركيب إ
بال�س� � ��رقة على أ
الر�ض ،ودخلت في غيبوبة بعيدة المنال» ،فو�صف الغيبوبة
ال�س� � ��جينة الم ّتهمة ّ
ّ
أ
و�إ�ض� � ��افتها يُدخالن القارئ في حيرة حول المق�ص� � ��ود ببعد المنال،
ولكن معرفة �حوال هذه
ّ
ال�س� � ��جينة واالطّ الع عليها �س� � ��يجعل القارئ على �إدراك �أنّها كانت تطلب الموت ولذلك طلبت
ّ
أ
أ
أ
غيبوبة هي ��ش� � ��به بالموت ا�ستدعتها ا�س� � ��تدعاء .ومن العطف قوله «� ّما الخت الكبرى ...فقد
مله الجار من الجهة أ
جل�س� � ��ت في ظ ّل الجدار الذي أ
الخرى بالم�س� � ��امير وال�شّ هقات»� ،إذ عطف
اللي لك ّل منهما ،ولك ّنها لعبة (�أبو معتوق)
ال�شّ هقات على الم�سامير على الرغم من بعد الحقل ال ّد ّ
المم ّيزة.
وال ب�أ�س �أن ننهي درا�ستنا بالو�صف آ
يتدخل في
ال�سجادة الذي
التي� ،إذ يقول:
ّ
ّ
«ولكن طرف ّ
المرة وتعثّرت أ
الخت الكبرى قليالً ،لك ّنها تما�س� � ��كت...
دق الظّ روف والحاالتّ ...
�أ ّ
تدخل هذه ّ
وا�س� � ��تعادت قوامها وم�ض� � ��ت �إلى أ
حركت �س� � ��ائل القهوة الف ّتان
المام ،غير � أ ّن عثرتها الخفيفة ّ

فتحرك قلي ً
ال و�س� � ��ال ...وهكذا نزلت من حافّة ك ّل فنجان قطرة واحدة ..مثل
داخل الفناجين
ّ
غني لغويا�( ً،سائل
دمعة ..توحي لل ّناظر
ّ
المتب�ص� � ��ر � أ ّن الفناجين في حالة بكاء» .فهذا المقطع ّ
دق
�جادة ال� � ��ذي
ّ
يتدخل في � أ ّ
ال�س� � � ّ
القه� � ��وة الف ّت� � ��ان)( ،مثل دمعة) و(حالة بكاء) ،وقوله( :طرف ّ
ّغوي تزييناً للقول أ
ال�صل :دخلت الفتاة بالفناجين
الظّ روف والحاالت)� ،إذ جاء هذا ال ّزخرف الل ّ
يلتف مع المبدع
بال�سجادة،
ولكن االلتفاف المق�صود عليه جعل القارئ ّ
على ّ
ّ
ال�ضيوف ،فتعثَّرت ّ
نحو ال ّت�شخي�ص الف ّن ّي الماتع والملذّ في �آن.
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إ��صدارات جديدة
�إعداد :ح�سني هالل

�أ�سرار �شامية
�ص� � ��درت المجموعة حديثاً ع� � ��ام (2021م) عن الهيئة
العامة ال�س� � ��ورية للكتاب ،وهي تت�ض� � ��من �ست ع�شرة ق�صة
ق�صيرة منها:
(على موعد ،وفي �صدري عقرب ،والقم�صان الخ�ضر،
وفر عا�شقاً ،وورقة ...مجرد ورقة ،ومنام ،وق�صيدة).
ّ
أ
ق�ص�ص «��سرار �شامية» تجذب قارئها ،ب�صوابية لغتها
دون التخلّي عن �سال�س� � ��ة ال�س� � ��بك ،وواقعية مرجعيتها مع
المخيلة.
اال�ستفادة من �إنجازات
ّ
في ق�صة من المجموعة عنوانها «يوميات طليق �سابق»
نقر� أ المقطع آ
التي:
«كثيرون يمرون آ
الن من على �س� � ��طح المكان ،ال يدرون �أنهم لوال هذه الم�س� � ��افة بين ر�ؤو�س
المعتقلين وال�س� � ��قف لكانوا يدو�س� � ��ون عل� � ��ى ر�ؤو�س � ُأنا�س ال يعرفون من ه� � ��م وال من �أين جيء
بهم.»...
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خط أ� مق�صود
جديد الناقد العراقي «محمد �صابر عبيد» في مجال
البداع ،هو رواية بعنوان «خط� أ مق�ص� � ��ود»� ،ص� � ��درت هذا
إ
العام (2021م) �ض� � ��من من�ش� � ��ورات الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب.
تت�ألف الرواية من �ستة عنوانات فرعية هي:
(الحكواتي ،وعبد الرزاق عيد عبد ال�سالم ال�ساعاتي،
و�سمر ،وعماد ،و�سالم ،وفوزية أ
المين).
حملت الرواية على غالفها أ
الول لوحة للفنان العالمي
«بيكا�س� � ��و» � ،أ ّما غالفها أ
الخير ،فقد ُ�س ِّطر عليه كلمة جاء
فيها:
«تقوم هذه الرواية على محاولة �ش� � ��حن طاقات ال�س� � ��رد باتجاه �أق�ص� � ��ى فاعلياتها للو�صول
�إلى كفاءة ت�شكيلية متميزة؛ على م�ستوى العنا�صر أ
وتعددية
ال�سا�سية المتعلّقة بجوهر الحكاية
ّ
المكان والزمن وال�شخ�صية».

مانيكان
ن�ش� � ��رت الهيئة العامة ال�سورية للكتاب� ،ضمن �إ�صداراتها
له� � ��ذا الع� � ��ام (2021م) ،مجموعة ق�ص� � ���ص ق�ص� � ��ير للفنان
الت�شكيلي «حكمت �أبو حمدان» ،تحت عنوان «مانيكان».
من عناوين الق�ص�ص:
(على الطريق ال�س� � ��ريع ،وعرباية �أبو ر�س� � ��مي ،و�ش� � ��جرة
الليغ�ستروم ،وفي الطابق الثاني ،وبائع اليان�صيب ،و�أم عدال،
والحمار ،وغالب �أفندي).
ب�أ�سلوب ب�سيط ووا�ض� � ��ح تعر�ض الق�ص�ص لعادات �سلبية
وتوا�ض� � ��عات خاطئة ،مازالت ت�شوب حياة �شريحة وا�سعة من
مجتمعنا.
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ومثال على �أجواء المجموعة ،نورد ما جاء في ق�ص� � ��ة (العناد) ،على ل�سان الكاتب ،وا�صفاً
واحداً من �شخو�صها:
«�أعتقد �أن المبادرة برفع ال�سماعة� ،ستح�سب عليه تنازالً ،كيف ذلك؟ وهو – الرجل -الذي
تكبله تراكمات من التربية ،و�أكدا�س من القناعات والمفاهيم انتقلت �إليه من �س� � ��لفه �أباً وج ّداً،
ّ
التم�سك والت�صلّب!!».
ووجد في ال�سيرة المحكية والمتداولة ما يحثّه على
ّ

اجلغرافية ال�سيا�سية يف مئة عبارة
�ص� � ��در في العام الحالي (2021م) ،كتاب جديد بالعنوان
�أع� �ل��اه «الجغرافية ال�سيا�س� � ��ية في مئة عب� � ��ارة» ،عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب في دم�شق.
الكت� � ��اب من ت�أليف« :با�س� � ��كال غو�ش� � ��ون ،وج� � ��ان مارك
هوي�سو» ،وترجمة« :د .عادل داود».
ّ
ويتوزع الكتاب �إلى خم�سة ف�صول:
الف�صل أ
الول :مفاهيم القوة.
الف�صل الثاني� :أ�سياد العالم.
الف�صل الثالث :عنيفة �أو مخاتلة.
الف�صل الرابع :لماذا نقاتل؟
الف�صل الخام�س :بين االتحاد والتف ّتت.
يقدم كتابنا الحالي لقارئه ،مفاهيم
ب�أ�س� � ��لوب وا�ض� � ��ح و�س� � ��رد مب�س� � ��ط ،وعبر مئة عبارةّ ،
الجغرافية ال�سيا�س� � ��ية ،وماهيتها و�أبعادها� ،ض� � ��ارباً أ
المثلة ،التي تع�ض� � ��د الباحث والمخت�ص،
والمهتم.
وتو�سع المعارف العامة ،لدى الراغب
ّ

حكايا املطر
مجموعة �ش� � ��عرية �صدرت عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب هذا العام (2021م) ،لل�شاعرة
«وداد �سلوم» ،حمل غالف المجموعة لوحة للفنان «محمود ال�ضاهر».
من عناوين الق�صائد:
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(فقدان ذاكرة ،ومطر الما�ضي ،وحد�سي ي�ؤلف الحكايات
عنك ،وهل ي�أتي الطريق؟ وحكاية ،ورغبة ،وخيبة ،وكراهية،
وحرائق ،ورائحة ،وزنابق ،و�ضياع).
من �أجواء �أ�ش� � ��عار المجموعة المنتمية �إلى الحداثة وزناً
و�شك ً
ال وتكويناً ،ق�صيدة بعنوان «ترميم»:
نقّ ار خ�شب

 -هذا ال�شوق-

يحلو له �أن يعيد بناء بيته

في قلبي...
رممته بالن�سيان
كلّما ّ

الفيزيولوجيا املر�ضية للفيتامينات
ال�ص� � ��دارات الجديدة للهيئة العام� � ��ة للكتاب كتاب
من إ
بعن� � ��وان «الفيزيولوجيا المر�ض� � ��ية للفيتامينات» ،وهو كتاب
علمي من ت�أليف« :د� .سريتن بافلوفي�ش» ،وترجمة« :د .نايل
عمر الزعبي».
جاء على ل�سان م�ؤلفه:
«�إ ّن ت�أمي� � ��ن كمي� � ��ة كافية من الفيتامينات ال�ض� � ��رورية
للج�سم للقيام بوظائفه ب�شكل طبيعي ي�ستلزم معرفة جيدة
النت�شار وتو ّزع الفيتامينات في منتجات العالمـَين النباتي
والحيواني ،وي�س� � ��تلزم �أي�ضاً معرفة خ�صائ�صها الفيزيائية
والكيميائية والفيزيولوجية ومعرفة �أعرا�ض ا�ضطراباتها
اال�ستقالبية �سواء في حال النق�ص �أم الزيادة».
ال�سنان و أ
الكتاب موجه �أ�سا�س������اً �إلى طالب كليات الطب وال�ص������يدلة وطب أ
الطباء
بمختلف اخت�صا�ص������اتهم� ،إ�ض������افة �إلى �أنه يت�ض������من معلومات وفوائد غير قليلة لعامة
القراء.
ّ
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ال�شرفة
�صدرت رواية «ال�ش� � ��رفة» أ
عبود عن الهيئة
للديب �سليم ّ
العامة ال�س� � ��ورية للكتاب ،هذا العام (2021م) ،بلوحة غالف
للفنان «فرانز مارك».
لئن كانت ال�ش� � ��رفة ت�سرد حكاية � أُ�س� � ��رة �سورية متو�سطة
الحال ،تعي�ش في واحد من أ
الحياء الع�ش� � ��وائية في دم�شق،
ف�إنها من خالل توا�ص� � ��لها مع محيطها ،ت�س� � ��رد ببراعة فنية
و�صدق عاطفي � ،أُنموذجاً جامعاً ،لحال معظم أ
الُ�سر الفقيرة،
زمن الجائحة التي اجتاحت بلدنا ،ولمـّا تزل تداعياتها تثقل
كاهل مواطنينا ،وتثير �أ�شجانهم وغ�ضبهم ونزقهم.
يقول الكاتب على ل�سان والد (مجد):
«لم �أ�س � � ��أل (مجداً) ماذا يريد ،ولم �أ�س � � ��أله من �أين �أح�ضر هذه البدلة الريا�ضية� ،أردت �ألاّ
تفجر نزقه ،في آ
الونة أ
الخيرة بات نزق � � �اً ،والجميع في البيت
�أطرح عليه �أ�س� � ��ئلة ،ألنها ق� � ��د ّ
�ص� � ��اروا نزقين ،وعلى ر�أي �أم ع�س� � ��اف الجمي� � ��ع في الحي باتوا نزقي� � ��ن�( ،أظنه الجوع والفقر
والحاجة وال�شعور بال�ضياع والخوف)».

ق�ضايا �أدبية إ��شكالية
يتمح� � ��ور كتابن� � ��ا الحال� � ��ي ،بعنوانه �أع� �ل��اه« :ق�ض� � ��ايا �أدبية
�إ�شكالية� -آراء ور�أي �آخر» ،حول ق�ضايا �أدبية وم�سائل جدلية في
تاريخ أ
تم�س ما هو جوهري
الدبَين العربي والعالمي ...ق�ض� � ��ايا ّ
وخالفي حول ال�شعر الجاهلي ،وردود فعل طه ح�سين ،والمتنبي
وخ�صومه.
ي�ضم الكتاب الم�شار �إليه ،لم�ؤلفه أ
الديب «مالك �صقور» �آراء
ّ
في ق�ضايا ع ّدة – منها ق�ضية ال�شعر الجاهلي -لكل من:
مروة ,ومحمود
(مرغليوث ،وطه ح�س������ين ،وح�س������ين
ّ
محمد �ش������اكر ،وم�ص������طفى �ص������ادق الرافعي ،ود .ف�ؤاد
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المرعي ،ويو�س������ف اليو�سف ،ود .ح�سان فالح �أوغلي ،ود .وهب رومية ،ود .ح�سين جمعة،
و�أدوني�س).
يقول «مالك �صقور» في مفتتح كتابه:
«الر�أي والر�أي آ
الخر� ،أو �آراء ور�أي �آخر ،في نهاية المطاف هو حوار ،حوار علني ومبا�شر� ،أو حوار
على الورق ،ولو بعد حين.
يقرب وجه����ات النظر فح�سب ،ب����ل �سي�صل إ�لى
ف إ�����ذا كان الح����وار هادئ���� ًا ،جاداً� ،صريح���� ًا ،ف إ�نه ال ّ
الحقيقة».
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�صدى املعرفة
�إعداد :رميا حممود

الكاتب هرمان ه�سه
كاتب �سوي�س� � ��ري من �أ�ص� � ��ل �ألماني ،ولد في الثاني من
تموز في عام (1877م) ،عل� � ��ى الرغم من �أن توجهه أ
الدبي
بادئ أ
المر كان �ص� � ��وب ال�شعر �إال �أنه فيما بعد �ألّف روايات
فل�سفية كثيرة ومتنوعة؛ وح�صل على جائزة نوبل في أ
الدب
عام (1946م).
كاتب متمرد بطبيعته ،يميل �إلى الخيال ،يتم�س� � ��ك بكل
فكرة تراوده ،مما جعله يهرب من �أ�سرته من �أجل اال�ستقالل
عن ال�سلطة العائلية ،واالعتماد على نف�سه ،واالنخراط في
مجال العمل .كانت بداية تمرده في المدر�سة� ،إذ قال عنها:
«لم �أجد طوال أ
العوام الثمانية التي ق�ض� � ��يتها في المدر�س� � ��ة �إال مدر�ساً واحداً فح�سب �أح�س�ست
تجاهه بالحب واالمتنان» .كانت المدر�س� � ��ة في نظره هي العدو الذى يهجم عليه ويريد �أن يف�سد
عليه حياته وموهبته.
بد� أ هرمان يكتب ال�ش� � ��عر وعن ذلك قال« :لقد تب َّينت بو�ضوح حينما بلغت الثالثة ع�شرة من
الطالق».
عمرى �أنني إ�ما �أن �أكون �شاعر ًا و إ� ّما ال �شيء على إ
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بد� أ حياته العملية مبكراً في م�ص� � ��نع آ
للالت وم�صنع ل�ص� � ��ناعة ال�ساعات ،ومن ثم في �إحدى
المكتبات ،وكانت مهمته تنظيم و�أر�ش� � ��فة الكتب ،لكنه ركّز �أكثر جهده على القراءة وتثقيف نف�سه
وتطوير �أ�سلوبه ومفاهيمه الفل�سفية والجمالية.
ن�ش� � ��رت �أول ق�ص� � ��يدة له في عام (1896م) بعنوان «مادونا» في مجلة «فيينا» ،وفي الخريف
ال�ش� � ��عار أ
�أ�ص� � ��در مجلداً �صغيراً من أ
والغاني الرومان�سية تحت عنوان «ق�صائد رومان�سية» ،وكان
ذلك �أول مجلد ين�ش� � ��ر له؛ ومن ثم �ص� � ��در كتابه «�ساعة بعد منت�صف الليل» ،لكنه باء بالف�شل على
ال�صعيد التجاري ،حتى عمله ال�سابق «ق�صائد رومان�سية» لم يلق النجاح� ،إذ لم يُ َب ْع منه �سوى 54
ن�س� � ��خة من �أ�صل  600ن�سخة مطبوعة في غ�ضون عامين من ن�شره ،لكنه ا�ستطاع من خالل «بيتر
كامينت�س� � ��يند» � أ ّول رواية له� ،أن ي�ص� � ��بح معروفاً� ،إذ طُ بعت في عام (1904م) ،وجلبت له ال�ش� � ��هرة
ومكّنته من ك�س� � ��ب العي�ش ب�صفته كاتباً ،و�أ�شاد بها �س� � ��يغموند فرويد وع ّدها واحدة من الروايات
المف�ض� � ��لة لديه ،وبعدها ق ّدم ه�س� � ��ه كثيراً من الروايات منها :تحت الدوالب (1906م) ،وجرترود
(1910م) ،ورو�سهالده (1914م) ،ونولب الربيع الباكر (1915م).
وخالل ال�سنوات الع�شرين أ
الخيرة من حياته كتب هي�سه كثيراً من الق�ص�ص الق�صيرة ،معظم
النحات كورت تا�سوتي ج�سر
مو�ض� � ��وعاتها م�س� � ��تقاة من طفولته و�ش� � ��بابه في كالف ،ولهذا اختار ّ
�سانت نيكوال�س المكان المف�ضل له�سه في كالف لي�ضع فيه ن�صباً تذكارياً له.
م� � ��ع بداية الحرب العالمية الثانية في عام (1914م) تطوع للخدمة الع�س� � ��كرية ،لكن ب�س� � ��بب
�ض� � ��عف ب�ص� � ��ره ،لم تكن له أ
الهلية للخدمة الع�سكرية .وعمل عو�ض � � �اً عن ذلك لم�صلحة م�ؤ�س�سة
�ألمانية لرعاية �أ�سرى الحرب في مدينة بيرن.
كتب ه�سه في الجريدة�« :آه يا �أ�صدقاء ،لي�س هذه النغمات» ،ودعا من خاللها المثقفين أ
اللمان
بالن�سانية .ونتيجة لذلك جنى ه�سه قدراً من العداء
�إلى التقليل من الجدال الوطني واالهتمام �أكثر إ
والكراهية وال�س� � ��خرية ،وعلى الرغم من ذلك تابع كتابة �سل�س� � ��لة مقاالت بعنوان «الحرب وال�سالم»
م�ؤلفة من ( )28مقالة ،ينتقد فيها الحرب ،نُ�شرت �أولها عام (1914م) و�آخرها عام (1948م).
مزقت هذه االنتقادات و�أحداث الحرب الكاتب أ
اللماني� ،إ�ض�� ��افة �إلى م�ش�� ��كالت �شخ�صية �أل َّمت به عام
(1917م) مثل وفاة والده و�إ�صابة ابنه أ
ال�صغر بمر�ض خطير ،مما جعله يطلب م�ساعدة طبية ،وقد َد َّون ه�سه
تجربته مع التحليل النف�سي تحت ا�سم م�ستعار هو �إميل �سنكلير في روايته ال�شهيرة «دميان» (1919م)،
ومن ثم توالت �أعماله :حكايات خرافية (1919م) ،ونظرة في الفو�ضى (1920م) ،وكلينجزور
في �ص� � ��يفه أ
الخي� � ��ر (1920م) ،وكلين وفاغن� � ��ر (1920م) ،و�س� � ��دهارتا (1922م) ،وذئب البوادي
(1927م) ،ونرج�س وغولدمند (1930م) ،ورحلة �إلى ال�ش� � ��رق (1932م) ،ولعبة الكريات الزجاجية
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(1943م) ،وهي تُ َّعد �آخر روايات ه�س� � ��ه و�أهمها� ،إذ تدور �أحداثها في عام (2400م) ،وق�ص� � ��ائد
(1953م) ،وهي مجموعة م�ؤلَّفة من ( )31ق�صيدة.
رحل عن عالمنا في التا�سع من �آب في عام (1962م) ،عن عمر ( )85عاماً.
في عام (2005م) كتبت دار (زوركامب) التي تن�شر جزء كبيراً من �أعماله ،في ذكرى وفاته في �أ�سبوعية
واني للزهور من ورائه مثل هيرمان ه�سه».
«دي ت�سايت»« :ال يوجد كاتب جنت دار ن�شر (زوركامب) � أ َ

يف ال�صني قطع �أثرية ال تقدَّ ر بثمن
ج� � � ّ�راء عملي� � ��ات الحفر والتنقيب التي بد�أت منذ عام (2019م) في مقاطعة �سيت�ش� � ��وان جنوبي
قدر بنحو خم�سمئة قطعة ُ�صنعت من
غربي ال�ص� � ��ين ،اكت�ش� � ��ف مجموعة من الباحثين قطعاً �أثرية تُ َّ
الذهب والبرونز والي�شم والعاج ،يعود تاريخها �إلى ثالثة �آالف �سنة ،وت�شمل :آ
الثار الثقافية التي ال تقدر
بثمن ،وزخارف على �شكل طائر ،ونوعين من الحرير ،وتمثاالً برونزياً مز ّيناً ب�صور الوحو�ش.
وم� � ��ن بين هذه القطع أ
الثرية قناع الذهب ،الذي كان
ن�صفه فح�سب ما يزال �س� � ��ليماً تماماً ،ويقدر �أنه م�صنوع
من  %84من الذهب ،ويزن نحو  500غرام ،وهذا �سيجعله
�أكبر قناع ذهبي موجود في ال�صين� ،إ�ضافة �إلى �أنه �أثقل
ج�سم ذهبي موجود في البالد.
قال خبي�� ��ر« :في الوقت الحالي ،لدينا �أدلة وا�ض�� ��حة على
�أن هذا القناع الذهبي كان يُ�س�� ��تعمل للت�ضحية ،ولكن نظراً ألنه
الن�سان ،فمن غير المرجح �أن يرتديه �شخ�ص
�أكبر بكثير من وجه إ
ما .وما يزال من الم�ستحيل التو�صل �إلى نتيجة دقيقة في الوقت
الحا�ضر ،وهناك حاجة �إلى مزيد من الحفريات أ
الثرية».
ُعثر على القناع في الحفرة رقم خم�سة من �أ�صل �ستة من «حفر القرابين» المكت�شفة حديثاً،
كما و�ص� � ��فتها �إدارة التراث الثقافي الوطني في ال�ص� � ��ين ،و�سوف يُ�س� � ��تكمل التنقيب� ،إذ يمكن �أن
يك�شف عن الن�صف آ
الخر للقناع.
وفي حفرة «القرابين» رقم ثالثة ،اكت�شف العلماء تمثاالً برونزياً مربع ال�شكل نادراً ومحفوظاً
جيداً ومز ّيناً تزيناً رائعاً ،يُطلق عليه ا�س� � ��م «الفم الكبير» ،يبلغ ارتفاعه قدمين ،وهو على الطراز
الجنوبي النموذجي أل�س� � ��رة �شانغ الراحلة التي حكمت في أ
اللفية الثانية قبل الميالد ،وهو مزين
بر�ؤو�س الحيوانات والطيور.
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و�أ�شار علماء آ
الثار �إلى �أنهم عثروا على نوعين من الحرير� ،أحدهما في رماد حفرة القرابين
وكمية كبيرة من �آثار حرير �آخر ملفوف حول أ
الواني البرونزية.
الحرير الذي يعود تاريخه �إلى ع�ص� � ��ر �شوهان ،يدعم النظريات القائلة �إ َّن الحرير كان جزءاً
مهماً من الطقو�س الروحية للمجتمع ،ويمكن عن طريقه �إثبات �أن ت�ش� � ��نجدو كانت موقعاً رئي�سياً
إلنتاج الحرير الذي توقف على طول الجزء الجنوبي الغربي من طريق الحرير.
ويُعتقد �أن مملكة �شوهان القديمة قد ا�ستعملت كثيراً من أ
ال�شياء في ممار�سات القربان ،وهي
مملكة حكمت حو�ض �سيت�شوان حتى عام  316قبل الميالد.

�أ�شهر املدن امللوّ نة يف العامل
تتمي� � ��ز مدن عدة حول العالم ب�ألوانها� ،إذ تلونت �أبنيته� � ��ا و�أحيا�ؤها ب�ألوان متنوعة� ،أو بلون واحد
مبهج؛ لتر�س� � ��م �أزقّتها و�أبنيتها لوحة متناهية الجمال في �أح�ضان الطبيعة المحيطة� ،سن�سلط ال�ضوء
في هذا العدد على المدن العربية الملونة.
م�صر :النوبة
�أكث� � ��ر المدن الم�ص� � ��رية حفاظاً على
لتم�س� � ��ك �أهله� � ��ا بالعادات
تراثه� � ��ا ،نظراً ّ
والتقالي� � ��د القديمة ،ومن �أه� � ��م معالمها
�أل� � ��وان منازله� � ��ا التي تنعك�س على �ش� � ��كل
�شوارعها ،مما �أدى �إلى �ضمها �إلى المدن
التي يطلق عليهم ا�سم «المدن الملونة».
المغرب :مراك�ش
عا�صمة الملوك �أو المدينة الحمراء،
اعتم� � ��د �س� � ��كانها على الل� � ��ون المائل �إلى
الحم� � ��ر آ
أ
الج� � ��ري ،ف� � ��ي ط� �ل��اء �أبنيتها
و�أ�س� � ��وارها .و�أو�صي بااللتزام با�ستخدامه
في الن�صو�ص القانونية للبالد.
فاكت�ست المدينة ب�أحيائها الفقيرة والغنية
على حد �سواء ،بدرجات اللون أ
الحمر.
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ويرج� � ��ع ال�س� � ��ر في اختيار هذا اللون� ،إلى �أن �س� � ��كانها �أرادوا التخفي� � ��ف من درجات الحرارة
العالية في المدينة ،فا�ستخدموا اللون أ
الحمر؛ لقدرته على امت�صا�ص ال�ضوء القادم من ال�سماء،
مما ي�ؤدي �إلى تخفيف حرارة الجو.
ويمكن ل�سكان المدينة اختيار درجة من بين ت�سع درجات من اللون أ
الحمر.
وقيل عن مراك�ش« :المدينة الحمراء ،وف�سيحة أ
الرجاء ،والجامعة بين حر وظل ظليل وثلج ونخيل».
وفي المغرب �أي�ض ًا :مدينة �شف�شاون
يعود ا�سمها أ
ال�صلي �إلى «�أ�شاون» �أي القرون

أ
بالمازيغي� � ��ة ،وتق� � ��ع في �ش� � ��مالي المغرب ،على
�س� � ��فوح جبال الريف .ت�أ�س�س� � ��ت مدينة �شف�شاون
ع� � ��ام (1470م) ،على يد ابن ر�ش� � ��د ،وهي مدينة
ذات طرقات �ضيقة و�أبنية مطلية جميعها باللون
الزرق حتى أ
أ
البواب والنوافذ ،يقول بع�ضهم� :إن
الطالء باللون أ
الزرق يعود �إلى الت�صوف اليهودي،
في حين يقول �آخرون �إن �سبب ا�ستعماله هو �أنه طارد طبيعي للبعو�ض الذي يطير في التالل حول
وبغ�ض النظر عن ال�سبب �إال �أن هذا اللون أ
الزرق جعل مدينة �شف�شاون واحدة من �أجمل
المدينة،
ِّ
المدن الملونة في العالم ،و� أُطلق عليها ا�سم «الجوهرة الزرقاء».
وال�سر في هذ اللون أ
الزرق الزاهي الذي ي�ستخدم للطالء يعود لمزج الجير بمادة النيلة الزرقاء،
التي كانت ت�ستخدم في غ�سل المالب�س.
الجزائر� :ضاحية �سيدي بو �سعيد
�أبرز ما يميز هذه ال�ضاحية هو المنازل البي�ضاء
والنوافذ الزرقاء ،لكن تختلف درجات اللون أ
الزرق
بين الغامق والفاتح وال�س�� ��ماوي .تقع ال�ضاحية في
�شمال �ش�� ��رق تون�س العا�صمة على منحدر �صخري
ع�� � ٍ�ال ،وتطل على قرطاج وخليج تون�س مما يجعلها
محمي في العالم.
مدينة هادئة .وهي � أ ّول موق�� ��ع
ّ
وكانت في ما م�ض�� ��ى توف�� ��ر أ
المن والدفاع عن قرطاج الفينيقية في القرن ال�س�� ��ابع قبل الميالد ،ويعود
ا�سمها �إلى ولي �صالح ا�سمه �أبو �سعيد الباجي الذي كان �صوفياً ي�أتيه النا�س ألخذ العلم والمعرفة.
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رجل يتقن رفع الق�ضايا
يعد �أكثر �شخ�ص رفع ق�ضايا لدى المحاكم في العالم،
جوناثان لي ريت�ش� � ��ز �شاب �أمريكي ّ
�إذ تجاوزت  2600ق�ضية.
بد�أها في �س� � ��ن ال�ساد�سة ع�ش� � ��ر من عمره م�ستعيناً
بمندوب الطفولة ب�ص� � ��فته قا�ص� � ��راً� ،إذ رفع على والدته
ق�ض� � ��ية �إهمال بع� � ��د �أن �أخبرته �أن ان�ش� � ��غالها أ
بالعمال
المنزلية كان �سبب الحروق التي في يده التي �أ�صيب بها
في �س� � ��ن الثالثة ،وح�ص� � ��ل على تعوي�ض منها قدره ()20
�ألف دوالر.
مدر�س� � ��يه وجيرانه و�أ�ص� � ��دقائه وزمالئه في العمل� ،إ�ضافة �إلى �أقاربه
كما رفع ق�ض� � ��ايا على ّ
وخطيبته والمحامين الذين دافعوا عنه والق�ض� � ��اة وال�ش� � ��رطة ،وكذلك على ر�ؤ�س� � ��اء بع�ض الدول
الالتينية والم�ش� � ��اهير ،منهم( :جورج بو�ش ،وقرا�صنة �صوماليين ،والمغنية بريتني �سبيرز ،ومارثا
�ستيوارت ،و�أفالطون ،ونو�سترادامو�س ،وجيم�س هوفا ،والن�صب التذكاري لـ(لينكولن) ،وبرج �إيفل،
وجزيرة الثالثة �أميال ،ورئي�س �إيران ،وبديل الزبدة) أل�سباب مختلفة.
كما رفع ق�ض� � ��ية على �شركة روك �س� � ��تار المنتجة للعبة  ،GTAألنها -ح�سب قوله� -سببت له
�صدمة في �سن المراهقة.
وحينما دخل مو�سوعة غيني�س أ
للرقام القيا�سية ب�صفته �أكثر �شخ�ص يرفع ق�ضايا في العالم،
رفع جوناثان ق�ض� � ��ية على الم�س�ؤولين عن مو�سوعة غيني�س ،ألنهم لم ي�ست�شيروه في و�ضع بياناته
ال�شخ�صية ،وعلى الرغم من عدم فوزه في �أغلب الق�ضايا� ،إال �أنه حقق ما يقارب � 850ألف دوالر
تعوي�ضات مالية في الق�ضايا التي فاز بها.
وخالل لقاء �صحفي معه ت�ساءل جوناثان بده�شة وحزن :لماذا �أعي�ش وحيداً وال �أحد يحبني؟!
ف�ضحك ال�صحفي على جملته ،فرفع جوناثان ق�ضية على ال�صحفي والقناة لال�ستهزاء بم�شاعره،
وربح � 50ألف دوالر.
لم تنجح محاوالت بع�ض� � ��هم في �إدخاله الم�ص� � ��حة النف�سية ،ألنه اجتاز بنجاح كل االختبارات
النف�س� � ��ية ويع ّد بذلك �ش� � ��خ�ص طبيعي �إال �أنه ال يتحاور وال ي�ستعمل العنف ،بل يتقن رفع الق�ضايا
فح�سب.
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آ�خ��ر الكالم

الروح المبدع

يح��دث �أحيان��اً �أ ْن نق��ر�أ ق�صي��دة ته ّزنا م��ن أ
العماق� ،أن ن��رى لوحة تخطف
ويعم فينا ف��رح للحظات �أو
�أب�صارن��ا ،وتنبّ��ه حوا�سنا ،يحدث �أن ننت�ش��ي طرباًُّ ،
ل�ساع��ات ...ما هذا ال�س��ر؟! ما هذا الدافع الغام�ض ال��ذي يرع�شنا ويمنحنا هذا
الف��رح العظيم؟! ف��رح ين�شلنا من حم�أة الواقع ،يجعلن��ا ن�شعر بالعظمة واالمتالء
م�سنا �أو �أ�صابنا واخترق ب�سهمه
وال�سمو؟! �إنه م��ا ي�سمونه« :الروح المبدع» قد ّ
الناري بالدة حياتنا.
نجد الروح المبدع في كل الفنون :في ال�شعر ،وفي المو�سيقا ،وفي الرق�ص،
وفي الق�صة ،وفي الرواية ،وفي الديكور ،وفي هند�سة الحدائق ،وفي ت�شكيالت
الطبيعة...
نج��د الروح المبدع ،في ق�صائد ال�شعر العربي ،في بع�ض ن�صو�ص ال�صوفيين،
نج��ده ف��ي ق�صائد العذريين ،وفي ق�صائ��د بدوي الجبل و�سعي��د عقل و�أدوني�س
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ومحمود دروي���ش وفي �أغاني فيروز وعبد الوه��اب و�أم كلثوم ...وفي مو�سيقا
محم��د عب��د الكري��م وربي��ع مط��ر وجهاد عق��ل ،نج��ده ف��ي الرواي��ات العظيمة:
دو�ستويف�سكي ،وبرو�ست ،وجوي�س ،وكافكا ،وكازنتزاكي�س ،وبورخي�س ،وجورج
�أم��ادو ،وماركيز ...أ
ولل�سف ،نفتقده في الروايات العربية �أحياناً! نجده في الرق�ص
ال��ذي هو دعوة �إلى الفرح والحرية ،وانبثاق للطاقات الج�سدية .هذا الروح المبدع
الذي تح ّدث عنه نيت�شه ،وهو ي�ستمع �إلى مو�سيقا فاغنر« :الروح الدونزيو�سي ،عا�شه
نيت�ش��ه في حدوده الق�ص��وى وموجود في كتاباته وفي حنينه �إل��ى العدم .تحدث عنه
ل��وركا ،بحما�س �شديد في محا�ضرة �ألقاها في كلٍّ من هافانا وبيون�س �آير�س ،وكانت
بعنوان« :مقالة في الروح المبدع وعمله» يقول« :لي�س لنا من خارطة وال من نظام عن
الن�سان عنه �أنه يحرق الدم مثل زجاج مطحون ،يَهب
ال��روح المبدع ،كلُّ ما يعرف��ه إ
�إح�سا�س��اً بالن�ضرة ،جدي��داً كل الجدة ،كوردة تُخلق حديث��اً ،كمعجزة! ،»...يقول
�أي�ضاً« :عند العرب ،في مو�سيقاهم �أو رق�صهم �أو غنائهم ،يحيا تجلي الروح المبدع
ب�صيحات تهت��ف :اهلل ،اهلل� ،»...أال يذكرنا هذا بانفعال الجمهور وهو ي�ستمع �إلى
غناء كوكب ال�شرق (�أم كلثوم)؟
ال��روح المب��دع ،هو الدم الحار للفن ،وم��ن دونه اليبا�س والب��رودة .الفن زهرة
الحياة ،والتفتح أ
الكمل لكلِّ ما هو موجود ،ح�سب �شوبنهاور .الفن هو الذي ي�ضرب
فين��ا ف�ساد الحياة .الروح المبدع في الفن ،ه��و الذي جعل لينين ذا الب�صيرة الحاذقة
الن�سان لنف�سه» ،ويقول مت�أ�سفاً:
ي�ص��رخ« :يا ل�سحر الفن!� ...إنه �أعظم فرح يمنحه إ
«لي�س لدي الوقت ،ولن يكون لدي الوقت الكافي لال�ستمتاع أ
بالعمال العظيمة».
تحول �إلى نخا�س و�ضيع! وحينما يفتقده
هذا الروح المبدع ،حينما فقده رامبو َّ
يتحول �إلى مجرد مهن��ي ب�أح�سن أ
يتحول
الحوال� ،أو ّ
�أي فن��ان �أو �شاع��ر �أو �سارد ّ
�إلى ثرثار...
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الروح المبدع

الرادة الكونية ،يجعلنا
ال��روح المبدع ،هو الذي يجعلن��ا ن�سمع دقات قل��ب إ
نح���س �أن خي��و ًال من ريح ت�سك��ن فينا وفي الكلم��ات ،وهو الذي جع��ل المتنبي
ُّ
يقول:
«على قلق ك�أن الريح تحتي.»...

لكن� ،أين هو هذا الروح المبدع اليوم؟!
ياللخ�س��ران!� ...إننا نفتقدك �أيُّها الروح المب��دع ،ونحن نقر�أ هذا الكم الهائل
م��ن الكتابات الب��اردة ،المتحذلق��ة ،المبتذل��ة! ...كتابات بال طعم وب�لا لون �أو

مجتها النفو���س الحرة ،على الرغم من كل ما تُردف به من ترويج
رائح��ة ،كتابات ّ
زائ��ف ،وجوائز ملتب�سة! �أين هي الجياد أ
ال�صيلة؟ �إنه��م يقتلونها� ،ألي�س كذلك؟!
حت��ى لك�أننا �أمة كتّابه��ا وفنانوها يهذون ويهزرون! مم��ا يجعلنا نقول مع حكيمنا
أ
العمى القديم:
ي�ضمنها �إيجازها و�شروحها»
«�أرى هذياناً طال من كلِّ �أمة		
ولي�س بعد كالم المعري من ختام �أف�ضل...

❁

الـعــدد � 692أيار 2021

❁

❁

287

لوحة ملونة للفنان العراقي جواد �سليم
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الطالب والغجرية
�أنيتا دي�ساي
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�أنيتا دي�ساي

الطالب والغجرية
ترجمة :أ�مجد ح�سين
اختيار وتقديم :ناظم مهنا

املدير امل�ســ�ؤول

ثائر زين الدين
رئيــ�س التحـرير

ناظم مهنا
ال�رشاف الطباعي
إ

أ�ن�س احل�سن

والخراج
الت�صميم
إ

ريـــمـا مـحمـــود
التدقيق اللغوي

أ�ماين الذبيان
التن�ضيد

ابت�سام عي�سى

الطالبوالغجرية

هذه الق�صة للروائية الهندية املعروفة « �أنيتا دي�ساي» ولدت عام (1937م)
والدها بنغايل و�أمها �أملانية ،وتلقت تعليمها يف دلهي...
دي�ساي لها �أ�سلوب مميز يف الكتابة ال�سردية الواقعية ،تقرتب ،رغم
الحداث الواقعية واحلوارات وال�شخ�صيات من حدود ال�شعرية� .إن �شخ�صيات
أ
ق�ص�صها ورواياتها التقول للقارئ كل �شيء ،بل تقول ما يكفي ،وترتك
فراغات على القارئ �أن أ
ميلها� ..سنجد يف هذه الق�صة ،هذا احلد املرهف
بني الواقع و�أطيافه �أو ظالله ،ما ي�ستدعي الت�صفن فيما وراء الكلمات
اليجاز واالقت�صاد اللغوي �إجادة كاتبة حديثة جد ًا
املكتوبة ،ودي�ساي جتيد إ
المناط ال�سردية العاملية.
ومتمر�سة ومطلعة على أ
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يف هذه الق�صة تر�صد بذكاء العالقة التناحرية اخلفية والظاهرة بني
المة الهندية ،من جهة ،والعالقة بني ال�شرق والغرب
الثقافات يف داخل أ
الكادمييني« :ديفيد» و»بات» .ديفيد يريد
المريكيني أ
من خالل الزوجني أ
�أن ي�صف بحيادية ،دون تدخل ،وزوجته «بات» تريد �أن تعرف وتنفعل
باملعرفة ،الفارق بني الربود احلريف واحلار املتفاعل...
�إنها ق�صة تنتمي �إىل مرحلة ما بعد الكولونيالية ،جديرة ب أ�ن ُتقر�أ بتذوق

الن نف�سه.
وتَف ّك ٍر �أي�ض ًا يف آ

اخرتنا هذه الق�صة من جمموعة « اللعب يف الغ�سق» ،لدي�ساي ترجمة
ال�ستاذ �أجمد ح�سني� ،صادرة عن دار امل أ�مون للرتجمة والن�شر يف بغداد عام
أ
( 1989م).
للكاتبة دي�ساي روايات عديدة بع�ضها ترجم �إىل العربية ،من �أعمالها:
�ضوء نهار م�شرق ،ونار على اجلبل ،ولها كتب ق�ص�صية أ
للطفال.
نالت دي�ساي جوائز دولية رفيعة ،منها جائزة البوكر ،وجائزة جمعية
الدب امللكية الربيطانية.
أ
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ح�س� � ��ت
�أرهقها يومها ا ألول في بومبي� .إذا َخطَ ْت خارج غرفتها مكيفة الهواء في الفندق �أ َّ

ح�ست ب�أنها �سيغمى عليها .و�إذا عادت �إلى داخل
بالقنوط ،وتدلّى ر�أ�سها ،وغ�شيت عيناها ،و�أ َّ
الغرفة تهاوت على �س� � ��ريرها وك�أن فاجعة فجعتها ،انتفى وجودها ،و�أم�س� � ��ت تكاد ال ت�ستطيع
�إقناع نف�س� � ��ها ب�أنها ال تزال على قيد الحياة �إن الحياة والطاقة وا ألمل ين�س � � �لّون منها جميعاً،
ي�سيلون �إلى بالوعة ،يقرقعون في �سخرية.
قال (ديفيد) :غير قادر على تج ّنب ال�شعور ب�شيء من خيبة ا ألمل فيها« :لكنك كنت تعلمين
�أن الجو �س� � ��يكون حاراً» .كان قد �أتى معه بقم�ص� � ��ان ف�ضفا�ضة م�صنوعة من قطن المدرا�س

()1

المتغ�ض� � ��ن ،وبزوج من �ص� � ��نادل (كولهابور) المفتوحة� .صحيح �أنه كان ي�شرب �أكثر من عادته
لكن ذلك لم يبد �أنه ت�س� � ��بب في احمرار وجهه وخ�ش� � ��ونة �صوته كما كانت الحال معها .لقد بدا
(ديفيد) منا�سب ًا جد ًا والئق ًا جد ًا في �شوارع بومبي وهو يخطو على ق�شور جوز الهند وا ألوراق
المبقعة بالتنبول وحرا�شف ال�سمك و�أرجل المجذومين.
 «ي� � ��كاد �أال يك� � ��ون ب� إمكانك المج� � ��يء �إلى الهند وتوقع �أن يكون جوه� � ��ا لطيف البرودة يا(بات)».
قالت وهي تئن« :حار� ...أجل ...ولكن لي�س ...لي�س قاتالً .لي�س كالموت� .أنا �أ�ش� � ��عر ب�أنني
ن�صف ميتة يا (ديفيد) ،وفي بع�ض ا ألحيان ميتة تماماً».
 «هل نم�ضي لتناول ك�أ�س من (الجن) و(الاليم) في المق�صف؟».جرب� � ��ت ذل� � ��ك ما دام بدا �أنه قد ترك في (ديفيد) �أثر ًا ممتازاً .بيد �أن مق�ص� � ��ف الفندق كان
مكتظ ًا جد ًا والنا�س فيها ج�سيمي الحجم ومملوئين حيوية ونا�شطين وهم في مالب�سهم البراقة
الـعــدد � 692أيار 2021
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و�أ�صواتهم المعدنية و�أعينهم التي كانت توم�ض �صوبها ،مثلما يوم�ض مق�ص الحالق ،تقطعها
وتعريها ،بحيث �أح�ست بالتحطم بد ًال من االنتعا�ش.
كان (ديفيد) يجذب النا�س �إليه كالمغناطي�س ...فب�سحره ورباطة ج�أ�شه وكيا�سته كان يفعل
ذلك على نحو ي�س� � ��ير جد ًا حتى �إن �صفاته عملت بكفاءة �أكبر من �أي نظام لبطاقات الزيارة...
و�ش� � ��رعا يذهبان �إلى الحفالت .و�صار ا ألمر يبدو لها وك�أن ذلك كان �شاغل النا�س الرئي�س في
بومبي – الذهاب �إلى الحفالت .كانت كلما و�ص� � ��لت مكان �إحدى الحفالت تم�س� � ��ي دائم ًا على
و�شك االنهيار :كانت �سيارة ا ألجرة ذات رائحة كريهة على الدوام ،و�شعر ال�سائق يقطر زيتاً ،ثم
كانت هناك الم�شاهد والمناظر التي يمران بها في ال�شوارع ...ازدحام وجلبة المرور ب�أنواعه،
مل�صقات ا ألفالم الخبيثة ،ا أللوان ال�صارخة لمالب�س الن�ساء ،اكتظاظ الدمى والزينة الم�صنوعة
من الورق وا أل�ش� � ��رطة والخيوط الملونة� ،أجهزة المذياع ومكبرات ال�صوت المفتوحة �أبد ًا على
ما لي�س �أوط�أ من كامل قوتها ...وينت�ش� � ��ر بينها كلها باعة الزهور والحجاج والقردة الراق�ص� � ��ة
والدببة الم�ستعر�ض� � ��ة �أن يكون هناك مثل ذلك الفقر ،مثل ذلك المر�ض ،مثل تلك القذارة ،و�أن
تف� � ��ور م� � ��ن كل ذلك كُلُّ تلك الحيوية ،مثل تلك الحياة المتمردة عل� � ��ى القمع ...ف� إن ذلك بدا لها
غير طبيعي ومنحو�ساً ...لقد بدا وك�أن الفو�ضى وال�شر قد انت�صرا على العقل والنظام .ثم �إن
يئمانها كانت كلها من الحفالت الكبيرة جداً .كان ال�ض� � ��يوف كلهم يرتدون
الحفالت التي كانا َّ

مجوهرات ومالب�س براقة ،وكانت �أعينهم و�أ�س� � ��نانهم توم�ض بذلك القدر من ال�ش� � ��هوة البدائية
حين كانوا ينظرون �إلى ج�س� � ��مها الر�شيق ،المك�س� � ��و بالبيا�ض ،ا أل�شقر ،بحيث يكون �شعورها
باالنحبا�س واالن�سحاق واالن�ضغاط واالختناق كان يدفعها �إلى الزوايا حيث كانت ركبهم تنغرز
فيها ،و�أيديهم تنزلق على ظهرها ،و�أ�صواتهم تنفذ داخلها بحيث كانت حينما تعود �إلى الفندق
متكئة على ذراع (ديفيد) تم�شي �أ�شبه بجثة ألنها �أمريكية تجوب العالم.
تمتم� � ��ت وهي تواجه النافذة عاقدة ذراعيها« :ل� � ��م �أتوقعهم قط على هذا القدر من البدائية.
كنت �أح�س� � ��ب �أن كل �ش� � ��يء ع�ص� � ��ري ،مواكب آلخر طراز� ...أما هذا فال ...لي�س �سقط المتاع
الغابي المتوح�ش هذا».
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كان ي�ص� � ��ب لنف�سه �ش� � ��راب ًا لينام فتر�ش�ش بيده في ده�شة حقيقية« :ماذا تق�صدين؟ لم نكن
نرى �س� � ��وى الع�صري والمواكب آلخر طراز� .إن من �ش � � ��أن ه�ؤالء النا�س �أن يكونوا الئقين ألي
حفلة كوكتيل نيويوركية.»...
فانفجرت وهي ت�ض� � ��م �ص� � ��درها بذراعيها �ض� � ��م ًا موثقاً« :كال .كال .لن يكونوا كذلك� .إنهم
ال يملكون الكيا�س� � ��ة ،ال�سال�س� � ��ة ،الرقة( .ديفيد)� ...إنهم غير متح�ضرين� .إنهم ال يزالون قوم ًا
بدائيين حين �أنظر �إلى عيونهم ف� إنني �أتبين كم هم بدائيون .حين يلم�س� � ��ونني �أ�شعر بالرعب...

�أ�شعر �أنني في خطر».

فنظر �إليها وجالً .كانا قد �ش� � ��ربا حتى فات �أوان الطعام� ،أما ا آلن ف� إنه غدا جائعاً ،تعباً.
و�ألفاها مرهقة .كان يود لو �أنهما كانا قد جل�س� � ��ا جل�س� � ��ة مريحة في ب� � ��رودة الهواء المكيف
وا�ستعر�ضا الحفلة ،وتباحثا حول النا�س الذين كانوا قد التقياهم وتقا�سم �آراءه معهم .لكنها
بدت مندفعة �ص� � ��وب اتجاه �آخر ما ،كانت ما�ض� � ��ية وحدها ولم ي�ش � � ��أ �أن ي�سحب �إلى قنوطها

العمي� � ��ق .قال في خفة وهو يعب� � ��ث بف ّتاحة القناني دون �أن ينظر �إليها�« :إنك خ�ص� � ��بة الخيال
جد ًا هذه الليلة� .أما �أنا فقد خاب ظني حين وجدتهم مت�أثرين بالغرب كل هذا الت�أثر بودي لو

كان� � ��وا �أكثر بدائية قليالً ...في ا ألق� � ��ل من �أجل �أطروحتي .انظري مث ً
ال �إلى �آل (غدواني) .هل
م� � � ّ�ر بخاطرك قط �أن تكون هناك زوجة هندية �ش� � ��بيهة ،ب�أي ق� � ��در ،بزوجة (غدواني) ...ما كان

ا�سمها؟».

 «�أوه .كانت فظيعة ،فظيعة» ...قالت (بات) ذلك هم�س � � � ًا وهي ترتعد �إذ تذكرت (ال�ساري)قرمزي اللون المعقود تحت ال�سرة ،وحيز البطن الناعم كال�شوكوالته وحوله الحزام ذو ا ألجرا�س

الف�ض� � ��ية ال�ص� � ��غيرة .لم تهتم بتذكر الرق�صة التي رق�ص� � ��تها مع (ديفيد) على �أر�ضية النادي
الليلي .حتى �إنها لم تكن قد نظرت �إلى وجه المر�أة �إذ �أبقت عينيها مخف�ض� � ��تين ولم ت�س� � ��تطيعا

ال�سرة ال�سوداء .ف� إذا لم يكن ذلك بدائي ًا فما الذي يعنيه (ديفيد)
�أن تم�ض� � ��يا �إلى �أبعد من تلك
ّ
بالكلمة وهو طالب علم االجتماع؟

ف� � ��ي دعوة ع�ش� � ��اء �آل (غدواني) في وقت الحق من ذلك ا أل�س� � ��بوع ته� � ��اوت (بات) ،كانت قد
�ش� � ��عرت ب�أنها مهددة ،معر�ضة للخطر ،منذ اللحظة التي دخال فيها ال�شقة .فحين خلفا وراءهما
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جدران الم�صعد الملطخة بالتنبول ،والخدم النائمين على الح�صائر في المجاز ،وع�صبة الحرا�س
وال�س� � ��ائقين وهم يلعبون الورق تحت الم�صباح العاري في البهو ،و�ضعا �أقدامهما على �أر�ضية

من المرمر ا أل�س� � ��ود أ
تتل أل مثل مر�آة وتعك�س �صورة مجموعة التماثيل التي ال تق ّدر بثمن ،والتي
كانت تمخر على �سطحها مثل مراكب من �صخر( ...اك�سورا) قرمزية مو�ضوعة على �أ�ص�ص،...
من�ش� � ��ى ح َّد الت�ص� � ��لب ،...جواهر ،مينا ،قما�ش مق�صب ،وذهب...
خدم ذكور يرتدون زي ًا موحد ًا ّ
(غدواني) بوجهه ال�شبيه بوجه (بابون)( )2ودود ،يزلق على الفور يد ًا ناعمة على ظهرها ...زوجته

ببطنها ال�شبيهة بحلوى (بودينغ) ال�شوكوالته و(�ساريها) المنح�سر عن جزء من ردفيها انح�سار ًا
موحياً ...انكم�شت (بات) ،وانكم�شت .جفت �شفتاها وتيب�ستا فجعلت تلعقهما وتلعقهما بع�صبية.
فقدت ذراع (ديفيد) .وبدا �أن قدميها قد تورمتا داخل �ص� � ��ندلها على نحو م�ش� � � ّ�وه .فجل�ست �إلى

المائدة ور�أ�سها مائل ،ور�أت (ديفيد) يرنو �إليها قلقاً .وارتطم بطن الخادم بكتفها فيما كان يدني
ال�صحون لها .كانت ال�صحون تفوح برائحة ...ت�ساءلت� :أي رائحة كانت؟ ...زيت� ،أم لحم ماعز؟

لم تكن فاتحة لل�ش� � ��هية .انزلقت �ش� � ��وكتها .انزلقت المتئدة� .أغمي عليها كانوا جميع ًا ي�صرخون،
يتدافعون ،يتزاحمون� .صارت تدفعهم عنها بيدها وقد انتابها الذعر.

قالت في خ�ضم نحيبها وهي تحاول �أن تطلق نف�سها من �إ�سارهم(« :ديفيد)� ...أخرجني...

�أخرجني».

ف� � ��ي وقت الحق قال مغتم ًا وهو جال�س عند طرف �س� � ��ريرها« :خير لنا �أن نرحل»� .س � � ��ألت
نف�سها :هل كانت بطن زوجة (غدواني) هي التي �أحزنته .لم يكن م�شهد ًا يمكن للمرء �أن ين�ساه

�أو يهمل� � ��ه �أو ينكره .قال« :يقال �إن دلهي �أكثر جفافاً ...لي�س� � ��ت على هذه الدرجة من الرطوبة.
�سيكون ذلك خير ًا لك».
قالت وهي تنتحب �أ�سفاً« :ولكن ماذا عن �أطروحتك؟ هل ت�ستطيع العمل عليها هناك؟».
فقال باكتئاب�« :أظن ذلك» وهو يخف�ض ب�صره �صوبها ،وقد انكم�شت هي حتى �أم�ست �شيئ ًا
�ض� � ��ئي ً
ال على ال�سرير� ،أ�شد �ش� � ��حوب ًا واعتال ًال مع كل يوم كانت تم�ضيه في الغابات الوح�شية
لمدينة بومبي.
* * *
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كانت دلهي �أكثر جفافاً .كانت في جفاف هيكل عظمي .كانت رمال �صفر تهيج وتع�صف ثم
ه�شةًُ ،ح َب ْي ِبة الملم�س ،مثل عظام م�سحونة.
ت�ستقر على الخ�شب والحجر ولحم الب�شر وجلدهمّ ،
كانت ا أل�شجار تنت�صب جرداء من كل ورقة ...وزهور حمر تتقد على �أغ�صانها ال�سود ،و�أخرى
ذهبية و�أرجوانية تتبرعم ...والمت�س� � ��ولون ي�ض� � ��طجعون نعا�س ًا وك�س� �ل � ً
ا في الظل ،ويمدون لها
�أطراف ًا غير قابلة للتمييز�« .س � � ��أتمالك نف�س� � ��ي» -هكذا كانت (بات) تحدث نف�س� � ��ها وهي ت�سير
بعزم خالل الغبار ا أل�صفر المكتوم« ...يجب �أن �أتمالك نف�سي» -لم يعد ج�سمها يذوب ،لم يعد
ينز �أو ينزلق من قب�ض� � ��تها .كان الجو جافاً� .س� � ��تحافظ على رباطة ج�أ�شها� .ستنظر في عيون
النا�س حين يحدثونها و�ستبت�سم بلطافة مثلما يفعل (ديفيد) ،ح�سبما ظنت .بيد �أن الرمل داخل
�ص� � ��ندلها جعل قدميها ثقيلتين� .إن لم تعد تذوب ف� إنها كانت تحترق .كانت ت�ش� � ��عر بالحرارة
ت�ض� � ��رب في �أعماقها حتى العظام .حتى عيناها اللتان كانت تحميهما نظارة �ض� � ��خمة م�ضادة
للوهج بدتا وك�أنهما م�شتعلتان .ح�سبت �أنها كانت �ستذوي مثل قطعة من ورق مو�ضوعة تحت
�صار ًا �شبيه ًا ب�صوت
زجاجة مكبرة تعك�س ال�ش� � ��م�س .فركت �أ�صابعها مع ًا ف�أخرجت �ص� � ��وت ًا
ّ
الورق .كان �شعرها مملوء ًا بالرمل.

 «لكن ال يمكنك �أن تدعي الطق�س ي�س� � ��لمك �إلى الك�آبة يا عزيزتي؟» ...قال (ديفيد) ذلكبلط� � ��ف كي يعبر عن رقة كاد �أن ينعدم �ش� � ��عوره بها وهو يراه� � ��ا تعاني على ذلك النحو غير
اللطيف ،قدماها مغبرتان� ،ش� � ��عرها متلي� � ��ف ،وجهها نحيف ومذع� � ��ور« .الطق�س لي�س مهم ًا
ي� � ��ا (بات) ...تجاوزيه ...فثمة كثي� � ��ر كثير غيره .حاولي �أن تركزي عل� � ��ى ذك» .كان يريد �أن
وا�ستمرت
ي�س� � ��اعدها .كانت ا ألمور �س� � ��تتعقد كثير ًا بالن�سبة �إليه �إن لم تن�س� � ��جم مع الو�ضع
َّ
تنجرف عنه على نحو �سائب في اتجاه �آخر ما فتكرهه على التخلي عن �أ�شياء وعلى تعقبها
ألنها بدت خارجة عن ال�سيطرة �إلى درجة خطرة .لم يعد في مقدوره االلتقاء بالنا�س �أو العمل
على �أطروحته �أو �أداء �أي �ش� � ��يء .لم يكن قد ت�ص� � ��ور قط �أن من الممكن �أن تغدو (بات) عبئ ًا
عليه� ...أال تكون الو�ص� � ��يفة والغجرية الرفيقة التي كانت قد وعدته وعد ًا خال�ص � � � ًا �أن تكونها.
كانت تنحدر من �صلب فالح ب�سيط قوي� ...إذن ،فال بد �أن ي�سري فيها �شيئ ًا من ذلك الدم...
قوياً ،ب�س� � ��يط ًا ومقتدراً .لماذا لم تكن مقتدرة؟ و�ض� � ��ع يده على �صدغها ...كان ينب�ض بقوة.
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جل�سا يرت�شفان قهوة مثلجة في مطعم �صغير جد ًا معتم جد ًا كان يفوح ،على نحو ما ،برائحة
�سخام �سكك الحديد.
قالت بلهجة مبا�شرة وبال اقتناع« :يجب �أن �أحاول».
في ذلك الع�صر ذهبت تطوف في مخازن التحف القديمة في (دلهي الجديدة) عاقدة العزم
على االهتمام بالفن والثقافة الهنديتين .غادرت رواق المخازن بعد �ساعة والرعب يت�صاعد في
بلعومها كالقيء .كانت ت�ش� � ��عر كانت مطاردة ...يطاردها م� � ��ا هو بدائي و�أولي وبربري ،وظلت

تفرك �أ�ص� � ��ابعها بع�صبية م�ستعيدة �ص� � ��ور تلك ا ألثداء الثقيلة الج�سيمة الم�صنوعة من البرونز
المكورة والمكتنزة ك�أنها جرار ماء ،وا ألجرا�س ال�ص� � ��غيرة المغناج على
والحج� � ��ر ،وا ألرداف
َّ

الكواحل والبطون ،وا ألعين الم�س� � ��تطيلة الخبيثة التي تقو�ست على الوجوه الحجرية ال�شهوانية
والتي لم تكن بعيدة ال�شبه عن عيون �أ�صحاب المخازن ألنف�سهم ب�أ�صواتهم الداعية ال�صافرة.

ثم هناك ا آللهة التي عر�ضوها عليها و�سموها لها ب�أذرعها المتعددة و�أقدامها الرا�سخة وعيونها
المتقدة الغ�ضبى وخ�صل �شهرها المتطايرة ...الكل رعد وبرق ،انتقام ووعيد� .أ�سرعت عائدة
�إلى الفندق خلل الغبار وهي تفرك �أطراف �أناملها معاً .وحين ا�ستلقت على �سريرها من جديد
بكت ووجهها �إلى و�س� � ��ادتها �ش� � ��وق ًا �إلى موطنها المفتقد� ،إلى �أ�ش� � ��جار التفاح والبقرات� ،إلى

الحظائر الحمر وال�سنونو� ،إلى (المثلجات) الممزوجة بال�صودا ،و�سينمات ال�سيارات( ...)3كان
ذلك كله بريئ ًا وحلو ًا ومفقوداً ،مفقوداً ،مفقوداً.
قالت�« :إنني غير متطورة بما يتنا�سب معك» وهي تغ�ص ب�شاي الليمون المثلج الذي �أتى به
(ديفيد) .كانت تلك هي المرة ا ألولى التي تذكر فيها الفارق بين خلفيتيهما ...لم يبد �أنه كان ذا

�أهمية في ال�سابق .كانت تعريته ا آلن مثل حفر �أ ّول هوة بينهما� ،أ ّول �شرخ في ال�صل�صال الحمر
الفج� .أخافهما معاً�« :أتوقع �أن تكون قد �ألممت بهذه ا أل�شياء في الكلية ...ال بد �أنك تعلمتها في
الكلية� ...أنت تعلم �أنني لم �أذهب �إال �إلى المدر�سة الثانوية وبعدها بقيت في البيت.»...

قال ب�ألم ورقة حقيقيتين« :حبيبتي» ولم ي�ستطع اال�ستمرار ،لم يكن من �ش�أن ذوقه �أن ي�سمح
له فعل ذلك ،وال نوامي�س� � ��ه� :أرعبته ال�س� � ��وقية بقدر ما �أرعبه ا أللم« .خذي (دو�ش � � �اً) واغت�سلي
(بال�شامبو) يا (بات) .فنحن خارجان.»...
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ونحت ال�شاي المثلج وهوت على و�سادتها.
�أنت في �ألم مبرح« :ال ،ال ،ال» َّ

 «لكننا �سنذهب �إلى �أنا�س مختلفين تمام ًا هذه المرة يا (بات)� .سنزور مر�شدة اجتماعية...�أعني �أن زوجة (�ش� � ��ارما) مر�شدة اجتماعية� .سوف تريك �شيئ ًا مختلف ًا تماماً� .أعلم �أنه �سيثير
اهتمامك».
تحمله».
« -لن �أقدر على ّ

وانتحبت وهي تعبث ب�أزرار ثوبها كما يفعل طفل .لكنهما �أثبتا �أنهما مختلفان .فمن ناحية
كان المثقف (الدلهوي) �أفقر من المثقف (البومبوي)( .)4كان يعي�ش في �ش� � ��قة �صغيرة ال هواء

فيها ذات جدران مبي�ضة بالكل�س فح�سب ،و�أريكة وقطع من الفن ال�شعبي .وكان يقدم الع�شاء
في �ص� � ��حون من الخزف الرخي�ص اللماع .وكان طبيعي ًا وجود المثقف طويل ال�ش� � ��عر الذي ال
منا�ص منه –وكان �إما �صحفي ًا و� إ ّما �أ�ستاذاً -وكان يقتعد ا ألر�ض متقاطع ال�ساقين ويلقي خطاب ًا

جارح ًا حول جهل ا ألمريكيين المطبق م�سبب ًا اال�ستمتاع لدى (ديفيد) والحرج لدى (بات) .غير
�أن زوجة (�شارما) كانت فع ً
ال من طراز جديد في عين (بات) .كانت مر�شدة اجتماعية حقيقية

ومحنكة ،وفي اليوم التالي ،وبعد �أن د�س� � ��ت مخلفات الليلة الما�ضية تحت ا ألريكة د�س ًا مرتباً،
�صحبت (بات) �إلى زيارة مركز لتوزيع الحليب ورو�ضة ودار ح�ضانة وم�ستو�صفات و�صيدليات
كان بع�ض� � ��ها ي�ش� � ��غل زرائب بقر و�أخرى مقابر مهدمة .ر�أت (ب� � ��ات) �أطفال عمال نائمين مثل

�شرانق في �أراجيح �شبكية مدالة من �سقائف من �صفيح في مواقع �إن�شاءات...ر�أت �أطفا ًال ذات
عي� � ��ون ك ُِّحل َْت �أجفانها وهم يتناولون في اكتئاب وجبات غذائهم المجانية في �أوعية نحا�س� � ��ية،

والمدر�س
ومدار�س حيث كان ا ألطفال ي�شقون في الكتابة على �ألواح خ�شبية ب�أقالم من ق�صب،
ّ
يعط�س على (بات) عط�سات تحمل معها �سعوط ًا بني اللون .كان ذلك مختلف ًا من حيث المحتوى
�إال �أنه كان م�ش� � ��ابه ًا من حيث ا ألثر .وعادت قدماها تتثاقالن وتزدادان اغبرار ًا مع كل �س� � ��اعة

م�ساء في الفندق كان
تم�ض� � ��ي ،و�أم�س� � ��ى �ش� � ��عرها كالخيوط على كتفها .وحين التقت (ديفيد)
ً
هو قد غدا �أحمر اللون من �أثر ال�ش� � ��م�س مثل حبة طماطم نا�ض� � ��جة ،مت�شوق ًا للحديث ،لل�س�ؤال

واال�س� � ��تفهام ،في حين تهاوت هي تعبى ،مغبرة ،متليفة ،متيب�س� � ��ة ،تحاول �أن تعيد الحياة �إلى
نف�س� � ��ها من �أجله هو ،بر�شفات �صغيرة من م�شروب ما مثلج ،ولكنها كانت ت�شعر بثقة تامة �أن
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الحياة كانت تذوي في داخلها .لم تتحدث قط عن �أ�ش� � ��جار التفاح �أو الحظائر عن (ال ُف�شار)
�أو الدكاكين ال�صيدالنية( ،)6لكنه ر�أى ذلك كله في عينيها ي�ستحيل �أ�ش َّد ن�أي ًا و�ض�آلة مع كل يوم
()5

يمر .كانت عيناها زرقاوين جد ًا �أما ا آلن ف� إنهما كانتا تذويان وك�أن الذاكرة ،ال�شعور ب�أ�شجار

التفاح والتفاح كان يذوي منها .انتابه الذعر.
قال« :خير لنا �أن نذهب �إلى التالل بع�ض الوقت» ...لم يكن يرغب في ح�صول جريمة قتل
على يديه« .قال (�ش� � ��ارما) �إن حزيران �س � � � ِّيئ� ،س ِّيئ جداً ،في دلهي .يقول �إن كل �أمرئ يذهب

�إلى التالل �إذا كان قادر ًا على ذلك .ح�سن ،نحن قادران .فلنذهب يا (بات)».

نظرت �إليه في خر�س بعينين ذاويتين وحاولت �أن تبت�سم .فكرت بالطريقة التي ابت�سمت بها
الطفلة في الم�ست�ش� � ��فى بعد �أن �أتم الطبيب م�سح حروقها بال�صبغة البنف�سجية و�أعطاها دمية
م�ص� � ��نوعة من اللدائن .كانت دمية رخي�صة الثمن ،م�ش� � ��روخة ،وردية اللون ،لدائنية .ابت�سمت
الطفلة للدمية خلل ال�ص� � ��بغة وانطبعت ابت�سامتها �أو انحفرت في ذلك الوجه الذي كان ال يزال

متوتر ًا من �شدة ا أللم ،وك�أن ماكنة حركتها .كانت (بات) تعلم �أن ذلك الوجه �سيظل يعاني ا أللم
دائماً ،و�أن االبت�سامة �ستظل محفورة دائم ًا بما ي�شبه ماكنة ا إلح�سان ،ابت�سامة �آلية� .أما الدمية
اللدائنية وال�صبغة البنف�سجية فقد كانتا طائرتين.
في مكتب �ش� � ��ركة الطيران لم ي�ستطع الرجل �أن يجد لهما مقعدين �إال على الطائرة الذاهبة
�إلى (مانالي) ،في وادي (كولو) .و�إلى (مانالي) ذهبا.
* * *
لكنهم� � ��ا لم ي�س� � ��افرا بالطائرة .فقد هب� � ��ت على دلهي ذلك اليوم عوا�ص� � ��ف رملية كانت من
ال�ضراوة بحيث تعذر �إقالع �أي طائرة ،فقطعا الثالثمئة ميل في حافلة بد ًال من ذلك .ولم ت�ستثن
العا�ص� � ��فة الرملية الطري� � ��ق الخارجي وال الحافلة ...كانت تخترق النوافذ الم�ش� � ��روخة وتغمر
الركاب والمقاعد برمال �صحراء (راج�سثان) ال�صفر .والتهب بدن الحافلة الق�صديري بال�شم�س
حتى غدت الحرارة داخلها �أ�ش� � ��د ق�س� � ��اوة منها تحت �أ�شعة ال�شم�س خارجها .لبثت (بات) في

جل�ستها �ساكنة �سكون ال�صخر وك�أنها قد �ضربت حتى فقدت الوعي ،تتلم�س بعينيها طلب ًا لر�ؤية
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ما ال يزيد عن لمحة من ب�ستان (مانغا) �أو من جادة تحف بها �أ�شجار ا ألثاب ،يخامرها اعتقاد
غريزي ب�أنها لن تظل على قيد الحياة �إال �إذا ا�ستطاعت �أن تعثر على فيء تلك ا أل�شجار المعتم

الندي وتم ِّتع ناظريها به� .أما (ديفيد) ف� إنه �أبقى عينيه مغم�ضتين ب� إحكام خلف نظارته الم�ضادة
يت�صبب من تحت �شعره ناز ًال �إلى وجهه لي�شق �أنهار ًا عبر خارطة الغبار.
للوهج .وكان العرق
ّ

كانت المر�أة الجال�س� � ��ة على المقعد وراءه تتقي�أ طوال الطريق ال�ص� � ��اعد على التالل الخفي�ضة
حتى (بيال�سبور) .وكان هناك طفل �صغير �أمامه يولول بال انقطاع فيما كانت �أمه ت�أكل الفول
ال�سوداني ،وتقذف بالق�شور في حبور عبر كتفها لتحط في ح�ضنه .كانت الحافلة ت�ضج بالرمل
وق�شور الفول ال�س� � ��وداني وا أل�ص� � ��وات المتفجرة المنبعثة من الماكنة المحتجة .وكانت هناك
رائحة كريهة تنبعث من زيت الديزل والقيء والعرق والطعام التالف لفرط قدمه ،والذي لم يكن
(ديفيد) يح�س� � ��ب قط �أن با إلمكان وجوده ...فقد كان ثخين ًا جداً .كانت الحافلة قد عبرت �شرخ

�شبابها منذ �أمد طويل بيد �أنها ظلت تقرقع وتهدر وتهتز وتتذبذب على امتداد الطريق كلها عبر
ال�ص� � ��حراء وال�سهول والتالل حتى بلغت (ماندي) ،حيث توقفت كي ي�شرب الركاب ال�شاي في
دار ا�ستراحة تحت ب�ضع �أ�شجار (يوكالبتو�س) ،حيث كانت ح�شرات الزيز تردد �صوت ًا �أج�شاً.
ثم انحدرت الحافلة داخل م�ضيق نهر (بيز) يحدوها ت�صميم على االنتحار.
بعد �أن �ألقى (ديفيد) نظرة واحدة �أ�س� � ��فل الحافلة العمودية المكونة من �ص� � ��خور ا ألردواز
الزلقة المتداعية والمنتهية في النهر الجامح الذي كان ي�ش� � ��ق مجراه خلل الم�ضيق الرفيع في
تيار من الرذاذ ا ألخ�ض� � ��ر الثلجي وا ألبي�ض� ،سقط ر�أ�س� � ��ه على ظهر المقعد وتدلى في ارتخاء
وتمتم« :هذه هي النهايات يا (بات) يا عزيزي� .أخ�شى �أن تكون هذه هي النهاية».

 «لكن الجو �ألطف هنا» ...جاء الرد ب�ص� � ��وت مو�سيقي ن�شيط عالي النبرة ،فانتف�ض ر�أ�س(ديفيد) في ده�ش� � ��ة خرقاء .من ذا الذي يتكلم؟ والتفت �ص� � ��وب زوجته ف�ألفاها مادة ر�أ�س� � ��ها

عب� � ��ر النافذة وبع�ض �ش� � ��عرها يتطاير في مهب الن�س� � ��يم و�إلى الخلف باتجاه� � ��ه� .أدارت نحوه

وجه ًا متحم�س � � �اً ...كان وجه ًا مت�سخ ًا بالغبار و�شاحب ًا ولكن ذا عينين ممتلئتين بالحيوية وقوة
االنتباه�« .أ�ستطيع �أن �أ�شعر بالرذاذ ...بالرذاذ البارد يا (ديفيد)� .إنه �أف�ضل من حمام �أو هواء

تح�سه �أف�ضل ذلك».
مكيف �أو حتى من �شراب
ّ
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ولكن� � ��ه كان على درج� � ��ة قوية من ا إلحباط واالنذهال واالنذباج بحيث لم يكن ي�س� � ��تطيع �أن
يتح�س� � ���س �أي �ش� � ��يء .لبث متره ً
ال على مقعده ال يجر�ؤ على مراقب� � ��ة الحافلة وهي تتلوى عند
منحنيات ذلك الطريق الخطر المحفور عبر المنحدرات ا ألردوازية ال�ش� � ��اهقة والم�ش� � ��رفة على
النهر الذي كان يتدفق ويهدر فوق ال�ص� � ��خور ال�س� � ��ود ويلطم جانب الجبل .لم يكن متيقن ًا مما
�سيحدث تمام ًا –ما �إذا كانت �صخور ا إلردواز المعلقة فوقهم �ستهوي عليهم فت�سحقهم �سحق ًا
وتدفنهم �أحياء� ،أو ما �إذا كانوا �س� � ��ينحرفون مبا�ش� � ��رة �إلى نهر (بي� � ��ن) فيتطايرون نثار ًا فوق

ال�ص� � ��خور ...لكن لم يخامره �أي �ش� � ��ك في �أن هذا �أو ذاك �سيحدث .و�إزاء هذا اليقين فقد بدا
لل�شفاق.
انتعا�ش (بات) ا آلتي في غير �أوانه ال �أكثر من هام�ش مثير إ
�أما بالن�س� � ��بة �إلى (بات) التي �أعادها �إلى الحياة ذلك الن�س� � ��يم المر�شو�ش بالرذاذ فلم يكن
لمثل هذا االحتمال وجود .كانت تراقب الرذاذ ا ألبي�ض يعلو ويلتف فوق النهر ا ألخ�ضر الثلجي
أ
المتللئة ،وتتطلع �إلى خلجان رملية �صغيرة حيث تبرعمت دفلى وردية
ويتك�سر على ال�صخور
وتدلت من �أ�شجار الموز بيارقها الخ�ضر الهزيلة ،وتتملى ب� إعجاب الطيور ال�صغيرة التي كانت

تنزلق فوق �س� � ��طح النهر مثل الزبد ...م�ست�ش� � ��عرة الف�ضول �أو الم�س� � ��رة واال�ستمتاع يعتملون
داخله� � ��ا �أول مرة منذ وط�أت قدماها �أر�ض الهند .لم تعد ت�س� � ��مع مح� � ��اوالت التقي�ؤ من المر�أة

الجال�س� � ��ة خلفهما وال المواء الخافت للطفل المنهك �أمامهما .كانت ق�ش� � ��ور الفول ال�س� � ��وداني
تنزل� � ��ق �إلى داخل حذائهما وتغادره .واختفت عفونة الخم�س� � ��ين راكب ًا المت�ص� � ��ببين عرق ًا في
خ�ض� � ��م طراوة الجبال .وكانت كلما �أدارت عنقها ت�س� � ��تطيع �أن ترى ،ف� � ��ي ا ألعالي فوق حافلة
الجبال ،ا ألوراق ا إلبرية أل�شجار ال�صنوبر وهي توم�ض.
وحينما خرجوا من الم�ضيق �إلى �شم�س وادي (كولو) الدافئة ولطيفة الوقع اتك�أت بظهرها
على المقعد مطلقة زفرة را�ضية ،ودعت الحافلة تحملهم على امتداد نهر (بيز) الذي غدا ا آلن
هادئ ًا وا�سعاً ،عبر ب�ساتين كان تفاح �صغير يزين �أ�شجارها ك�أزرار الزينة ،مارين بقطعان من

الماعز الجبلي ال�ض� � ��خم ورعاتها المتدثرون يغذون ال�س� � ��ير �أمامها بخفة �أهل الجبال مرتقين
تالل (مانالي) وغابات �أرزها نيلية اللون في هواء الم�س� � ��اء ،و�ص� � ��خور (ممر روهتانغ) المعرقة
بالثلج تحوم فوقهم على مبعدة ال ت�صدق.
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ثم نف�ض� � ��وا من الحافلة �إلى �س� � ��وق (مانالي) ب�ص� � ��نادلهم المقطوعة وق�شورهم و�شعورهم
و�أ�سمالهم البالية و�أطفالهم وحاويات �أطعمتهم .وطفر �سائق الحافلة �إلى �سطحها و�شرع يقذف
حقائبهم و�صناديقهم .جل�س (ديفيد) على ركبتيه ليلتقط �أو�صال حقيبته المحطمة ويلمها معاً.
وكان الطفل الباكي يطعم فطائر مقلية �س� � ��اخنة كان والده قد �أتى بها من (ك�ش� � ��ك) طعام على

قارعة الطريق� .أما المر�أة التي كانت تتثي�أ فقد جل�س� � ��ت القرف�ص� � ��اء وهي تم�سك ر�أ�سها بيديها
فيما كان كلب من نوع (باي) يت�شممها ف�ضو ًال وموا�ساة .واقترب من (بات) رجل طويل القامة
و�س� � ��يم ،ذو �ضفيرة تتدلى من م�ؤخرة ر�أ�سه وقرط �شذري اللون طويل ،يحمل ملء ذراعه جراء

حمر ًا و�أ�سنانه توم�ض بابت�سامة متملقة .تمتم« :خم�سون (روبية)» .ورفع ال�سعر �إلى «ثمانين»
حالم� � ��ا مدت (بات) يدها لتداعب �أ�ص� � ��غرها حجماً .وتحلق حول (ديفيد) �سما�س� � ��رة وقوادون

دهينون و�ص� � ��غيرو الحجم �إلى حد ال تخطئه العين وهم يزعقون(« :فندق �ض� � ��وء القمر) ،مزود
بمرافق �صحية غربية» و«(فندق الجنة) ،لي�س نباتي ًا ويطل على �أحلى المناظر� ،سيدي».
تطلع (ديفيد) ،وهو مم�س� � ��ك بحقيبته بيديه ،من فوق ر�ؤو�سهم �إلى قمم الجبال وك�أنه ين�شد
مالذاً .ثم �أنزل وجهه نحوهم �شاحب ًا وهز ر�أ�سه وقد �أم�ست عيناه فارغتين تماماً .قال :زافراً:
«لنم�ض يا (بات)» .وتبعته عبر ال�س� � ��وق �إذا كان بال �ش� � ��ك قد حجز لهما غرف ًا في ما كان قد
و�صف لهما ب�أنه «نزل �إنكليزي».
كان يقع على جانب التل ،مقام ًا و�س� � ��ط بحر من �أ�ش� � ��جار التفاح وتعين عليهما �أن يجتازا
ال�س� � ��وق �إليه� ،شاقين طريقهما بين باعة جراء ون�ساء فر�شن على الر�صيف �أجرا�س �صالة من

مقال �ضخمة يغلي فيها الحليب ويت�صاعد
العنبر والمرجان والنحا�س ا أل�صفر ،و(�أك�شاك) فيها ٍ
منه البخ� � ��ار وتتقافز الفطائر وته�س ،وجموع ل�س� � � ّ�ياح يقفون هنا وهن� � ��اك ي�أكلون ويتحادثون
القادم ْين الجدي َد ْين.
ويلقون النظر على
َ

قال (ديفيد) مذهوالً« :يا ي�س� � ��وع! �إن هذا المكان ممل� � ��وء بالهيبيين»( .)7فنظرت (بات) �إلى
الوج� � ��وه التي كانا يمران بها �آنئذ ف�ألفت الح�ش� � ��د الواقف خارج حان� � ��وت الخباز فع ً
ال جمع ًا

تزيا مثلما
من الن�س� � ��اء والرجال ال�ش� � ��قر ،و�إن كانوا يبدون وك�أنهم مت�سولون .كان بع�ضهم قد ّ
يتزيا المعلمون الروحيون الهندو�س� � ��يون ،يرتدون م � � ��آزر �أو عباءات زعفرانية اللون وقد طوقوا
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�أعناقهم بال�سبح ،في حين كان �آخرون كالغجر يرتدون بنطلونات �أو تنانير براقة ،وبع�ضهم في
�أ�س� � ��مال عادية �أو خرق بالية .كانوا جميع ًا حفاة يحملون �صرر ًا على ظهورهم ،وكانت واحدة
�أو اثنتان تحمل كل منهما طف ً
ال �ص� � ��امت ًا م�شدوه ًا انفرجت �س� � ��اقاه على ردفيها .قالت (بات)
وه� � ��ي تلحظ امر�أة تحمل طف ً
ال وتتقدم من زوج من الهنود بيد فارغة ممدودة �إليهما« :عجباً...
بل قد يكونون �أكريكيين!» .ارتعد (ديفيد) واتخذ طريقه مرتقي ًا ممر ًا مغبر ًا امتد بين �أ�ش� � ��جار

ا ألرز �إلى بناية النزل حمراء ال�س� � ��قف .بيد �أن عدد ًا من الهيبيين كانوا يرتقون الممر نف�س� � ��ه،

ال �إلى النزل ولكن ليختفوا داخل الغابة �أو ليعبروا الج�س� � ��ر الخ�ش� � ��بي الممتد عبر النهر �إلى
المروج الكائنة وراءه .ت�س� � ��اءلت� :أمريكيون� ،أوروبيون ،هنا في (مانالي) ،في نهاية العالم...
ما الذي كانوا يفعلونه؟ ح�سن ...ما الذي كانت هي تفعله؟ �آه ...لقد �أتت لتحاول �أن تحيا ثانية.
دفعت كتفيها �إلى الخلف أ
وملت رئتيها بالهواء النقي البارد فغ�س� � ��ل كيانها مثلما يفعل الماء،

مطهراً ،نقياً .ر�أت �أحدهم بقلن�سوة حمراء ين�شر الخ�شب خارج النزل ،ودخان ًا �أزرق يتلوى من
مدخنت� � ��ه ،كما كان في لوحة من لوحات (الجدة موزي�س)( .)8وكان هناك �ص� � ��وت جدول متدفق

في ا أل�س� � ��فل .و�أطلق وقواق نداء� .أما فوق ذ�ؤابات �أ�ش� � ��جار ا ألرز ال�ضخمة فقد كانت ال�سماء
ذات لون �ش� � ��ذري خال�ص ،لون م�سائي ،بال حرارة و�إن كان ال يزال متر�شح ًا ب�ضوء ال�شم�س.

وكانت �أوراد الكلب متفتحة البراعم بي�ض� � ��اء على �سفح التل .حاولت �أن تم�سك بذراع (ديفيد)
ب�سرور ،غير �أنه كان مم�سك ًا بالحقيبة التي انك�سرت �أقفالها وانفتحت ولم يكن في مقدوره �أن
ي�ستغني عن �إ�صبع واحد لها.
قالت مالطفة« :ولكن يا (ديفيد)� ...سيكون الحال رائعاً».
فقال مبي�ض ال�شفتين�« :أنا م�سرور» وقذف بالحقيبة على المنظرة الخ�شبية عند قدمي مالك
النزل ،الذي كان يجل�س في طيبة ك�أنه (بوذا) على كر�س� � ��ي خ�شبي قائم الظهر مرتدي ًا (بلوزة)
بي�ض� � ��اء وقلن�سوة خيطية ،ومحدق ًا فيهما من فوق بنظرة تعبر عن ال�شفقة الكامنة خلف ترحيبه
الرقيق.
* * *
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كانت الغرفة نظيفة و�إن كانت جرداء �إال من �سريرين �أبي�ضين من حديد ومن�ضدة زينة ذات

مر�آة �ص� � ��فراء �ص� � ��غيرة .كانت نافذتها تطل على فناء تنقر فيه دجاجات �سمر وترتقي �سطو ًال
مقلوبة وكومات خ�ش� � ��ب ،وتفتحت حول م�ضخة ماء فيه زهور (مرغريتا) برية بي�ضاء و�صفراء
مثل خبز طازج وزبد .لم يكن في الحمام (بانيو) ،بل �س� � ��طل من النحا�س ا أل�صفر ملمع تلميع ًا

ممتاز ًا و�إناء من اللدائن �أخ�ض� � ��ر و –ما ه� � ��و قد�س ا ألقدا�س -مرحا�ض غربي كان يعمل ،على
الرغم من �أن عمله كان م�شوب ًا با ألحجام والتذمر .وجاءتهما �صينية من الق�صدير تحمل �شاي ًا

وب�سكويت ًا من عالمة (غالغ�سو) �أر�سلهما مالك النزل تفاحي الخدين و�أ�صوف ال�شعر –ترى...
هل كان �أنكلو -هندي ًا �أو �أوروبي ًا �أو هندياً؟ لم ت�س� � ��تطع (بات) �أن تحزر .جل�س� � ��ا على ال�سرير
و�شربا ال�شاي ا أل�سود المر وزفرا قائلين« :ح�سن� ...إنه حار».

غي� � ��ر �أن (بات) ما كانت لت�س� � ��تطيع �أن تمكث �س� � ��اكنة .فما �أ ْن فح�ص� � ��ت �أدراج من�ض� � ��دة
الزين� � ��ة ،وقر�أت ق�صا�ص� � ��ات من الجري� � ��دة القديمة التي بطنت بها حت� � ��ى فتحت الحنفيات في

الحمام ،واغت�س� � ��لت ،وانتعلت خفيها (الدلهويين) واحت�س� � ��ت �شايها .فقد �أرادت �أن تخرج كي
«ت�ستك�شف!» .نظر (ديفيد) با�ش� � ��تياق �إلى الفر�ش النظيفة البي�ضاء ،و�إن كانت �ضيقة ومرتقة،
على ال�س� � ��ريرين و�إلى البطانية البنية الم�صنوعة من ال�شعر والمد�سو�سة تحت الفرا�ش ب� إتقان
�شديد .لكن (بات) كانت عاقدة العزم.
قالت م�ستعجلة ل�سبب ما مجهول« :ال يمكننا �أن ن�ضيع دقيقة .يجب �أال ن�ضيع هذا الم�ساء
الرائع».

لم يدرك كيف يمكن �أن ي�ض� � ��يع الم�ساء �إذا ما ا�ستلقيا على �سريريهما النظيفين وانتظرا
�أن ي�ؤتى الماء الحار لهما كي ي�س� � ��تحما ثم يناما ،لكنه �أدرك �أنه �سيكون من دواعي ال�ضعف

والجبن نوع ًا ما بالن�س� � ��بة �إليه �أن يقول ذلك ،في حين كانت (بات) واقفة �إزاء ال�ش� � ��باك وفي
حركة ردفيها �ش� � ��يء ما قوي ونا�ش� � ��ط ،وثمة حما�سة في وجهها المغت�سل والمكت�سب م�ؤخر ًا
لون ًا وردي ًا كاد هو �أن ين�س� � ��ى �أنه كان ذات مرة �س� � ��يماءها الطبيعية ...في زمن مختلف ،في
�أر�ض مختلفة.

قالت تغريه�« :إننا محاطون ب�أ�شجار التفاح و�أظن� ...أظن �أنني �سمعت وقواقاً».
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فقال ب�ص� � ��وت قابع« :ل� � ��م ال؟ وتبعها خارج ًا �إلى المنظرة الخ�ش� � ��بية حيث ظل المالك يبدو
مرتاح ًا في ذلك الكر�س� � ��ي قائم الظهر ،ومنها نزال �إلى ممر الحديقة فالطريق الذي �أ�س� � ��لمهما
�إلى داخل الغابة.
كانت غابة �أرز .كانت ا أل�ش� � ��جار �ش� � ��ديدة القدم والطول بحيث كانت ا ألغ�ص� � ��ان ا ألدنى قد
غم�س� � ��ت �أقدامها فع ً
ال في لجة الم�س� � ��اء ،في حين كانت الذ�ؤابات ال تزال تم�س �ضوء ال�شم�س

المت�أخر ،و�أ�ش� � ��عة كال�صوف �ص� � ��فراء تنحدر مائلة خلل الجذوع ال�س� � ��ود ال�شبيهة ب�أعمدة في
كني�سة مبهمة .كان �سطح التربة ناعم ًا وغير م�ستو تحت �أقدامهما ،وثمة �سو�سن بري يزهر بين

ا ألحطاب ،و�س� � ��رخ�س يحيط ب�صخور تبعثرت هنا وهناك على نحو مرئي .وانهالت (بات) على
التوت ال�ش� � ��وكي البري وافر النماء حد ا إل�سراف ...كانت حباته �صغيرة أ
ملى بالبذور� ،ألفتها

حل� � ��وة� .أما النا�س القالئل الذين مروا بهم ،وكانوا قرويات وقرويين متدثرين ببطانيات (كولو)
بي�ضاء ذات خطوط جميلة ،فكانت لهم وجوه �سمر وخمرية ،هادئة و�سارة ،مع �أنهم لم يبت�سموا

�أو يحي� � ��وا (ب� � ��ات) و(ديفيد) ،بل لم يزي� � ��دوا من مالحظتهما وهم يم� � ��رون� .أحبتهم (بات) لذلك
– ألنهم لم يولولوا �أو يتملقوا �أو يت�س� � � ّ�ولوا �أو ي�س� � ��تهزئوا كما كانت الجموع في بومبي ودلهي

و�ضاءة ا أل�سارير:
تفعل -بل �أ�س� � ��بغت عليهم ب�ساطة و�ضع ًا لي�س عديم ال�شبه بو�ضعهما .قالت ّ
«ياال�ستقالليتهم ...ياالكتفائهم الذاتي� .أتعلم� ...إنهم جبليون حقاً».
نظر (ديفيد) �إليها نظرة ي�ش� � ��وبها �ش� � ��يء م� � ��ن الخوف� ،إذ لم يكن قد الح� � ��ظ من قبل مثل
فورة الكبرياء
(الفيرمونتية)( )9هذه لدى زوجته الريفية .فت�س� � ��اءل متوج�س ًا بع�ض ال�شيء« :هل
ّ
ت�شعرين ب�أنك نف�سك واحدة منهم؟».
ذهل لل�س� � ��مة ا إليجابية ل�ضحكتها التي جلجلت منها وللطريقة التي ن�شرت بها ذراعيها في
معانقة مفتوحة .هتف بنبرة مدوية« :كيف ال؟ يقيناً».
وقفزت فوق جدول �ص������غير كان ي�سيل على ا أل�ش������نات مثل و�شل من الزئبق .وهتفت:
«انظر ...هو ذا �أر�س������يم( »)10وهي تمرق باتجاه بع�ض نبتات ال�س������رخ�س التي انبثق منها
ذلك ال�س������يد المهذب الم�ش�������ؤوم �إلى حد ما مقلم ًا ومعتمر ًا قلن�س������وة ح�سبما ظن (ديفيد)
وك�أنه حية (كوبرا) �ص������امتة .اقتطفته ووا�ص������لت �سيرها و�شعرها لم يعد مثل الخيوط ،بل
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مثل حلوى (التوفي) الم�سحوبة ،تارة ي�شتعل تحت �أ�شعة ال�شم�س وتارة يدلهم في الظل.
وبعد برهة �أبدت مالحظة حين قالت�« :إنها لي�ست كبيرة ال�شبه بغابات (فيرمونت) الودود،

في حقيقة ا ألمر� .إنها �أقرب ما تكون �إلى كني�سة فخمة تنتمي �إلى القرون الو�سطى� ،ألي�س
كذلك؟».

علق بجفاف بع�ض ال�ش� � ��يء« :ه� � ��ذه مالحظة عن الغابات قد �أبديته� � ��ا عدة مرات من قبل»
وت�س� � ��اءل وهو يجل�س على �صخرة« :هل ي�سمح للمرء بالجلو�س في كني�ستك �أو �أنه ال ي�ستطيع
�سوى الركوع؟ يا �إلهي ...ما �أ�شد تقرح عجيزتي بعد تلك الرحلة بالحافلة».

�ض� � ��حكت .رمت ا ألر�س� � ��يم �إلى ح�ضنه وطرحت نف�سها على الع�شب عند قدميه .وهكذا فقد
كان من الممكن لهما �أن يتوقفا وي�ضحكا قلي ً
ع�شاء �إنكليزي ًا ولي�ستلقيا
ال قبل �أن يعودا ليتناوال
ً

على �سريريهما النظيفين المنع�شين ،بيد �أنهما �صادفا فج�أة ،وهما يتمايالن في طريق العودة
متالزمي ا أليدي� ،صرح ًا غريب ًا قائم ًا على منحدر في الغابة وك�أنه (باغودا)( )11كبير مبني من

الخ�ش� � ��ب الثقيل الغامق ،منجور ًا ومنحوت ًا مثلما يمكن �أن يكون حال �أي معبد حجري ،تحف
به �أ�شجار منت�صبة في �ضوء الغ�سق �شعثاء ودكناء مثل دببة الهمااليا.

ت�ساءلت (بات)« :هل يمكن �أن يكون هذا معبداً؟» ذلك ألن المعابد التي كانت قد ر�أتها حتى
ذلك الوقت كانت تتفتق �أدرازها من �شدة جلبة الحجاج العالية والمت�سولين والرهبان مت�صلي
الحركة وتزخر ببهرج الط� �ل��اء والج�ص ،وجلجلة ا ألجرا�س ورائحة نبات القطيفة الكريهة� .أما
هذا فمعبد �س� � ��اكن في غابة �س� � ��اكتة ...كانت قد فقدت ا ألمل تمام ًا في العثور على مثل هذا

ال�شيء في هذه ا ألر�ض الفائ�ضة بال�سكان.

قال (ديفيد)« :يمكننا �أن ندخل» وذلك ألنها كانت ت�ض� � ��غط على يده .حاما قلي ً
ال عند عتبته،
ثم خلعا �صندليهما وعبرا وطيدته الخ�شبية العالية.
كان الداخل �أ�ش� � ��د عتمة بدرجة �أكبر وك�أنه كهف حفر في جذع �شجرة .غير �أن ا ألر�ضية
كانت من ال�صل�صال ...مر�صو�صة وحريرية الملم�س .كان هناك رف �صخري ناتئ من الحائط
المظلم وم�صباح مدلى منه تحيط بفتيله ب�ضع زهرات نيرة .في تلك اللحظة �أطف�أت الم�صباح
امر�أة مديدة القامة ذات وجه متخ�ش� � ��ب و�ش� � ��عر م�ض� � ��فور ب� إحكام حول ر�أ�سها .رفعت يدها
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وهزت جر�س ًا كبير ًا هزة واحدة �إنما عنيفة ،وغادرت المكان في خطوات تكاد ال تنظر �إليهما
وهي خارجة .انحنيا ليتفح�ص� � ��ا اللوح ال�ص� � ��خري الكائن تحت الم�ص� � ��باح الذي كان ير�سل
دخان ًا خفيف ًا فلم ي�ستطيعا �إال �أن يتبينا الخطوط الخارجية لطبعة قدم عمالقة عليه .كان ذلك

كله بمنزلة رمز ،ولم تكن ثمة عطايا �أو �صنجوق للتبرعات وال يوجد كاهن �أو حاج.

خرجا �ص� � ��امتين وابتعدا في خطوات بطيئة كما لو كانا يخ�شيان �أن يقفز �شيء ما عليهما
م� � ��ن داخله� ،أو من الغابة ...كان كل منهما –تل� � ��ك الغابة ومعبدها -جزء ًا ال يتجز�أ عن ا آلخر.

�أخير ًا خرجا من غابة ا أل�ش� � ��جار و�أ�ص� � ��بحا في مرمى النظر من ال�سطح ا ألحمر وقبة المدخنة
للنزل ا إلنكليزي القائم بين �أ�ش� � ��جار تفاحه ،بعيد ًا جد ًا عن حواف الممر الجبلي العليا ال�سود،
يخططها الثلج وال تزال �ش� � ��احبة وم�ض� � ��اءة �إزاء ال�سماء التي �ش� � ��رعت العتمة تزحف نحوها،
متوعدة وحامية في الوقت نف�سه وهي في عليائها مثل �إله هندي.
تمتمت (بات) �آنذاك�« :أنا على يقين من �أنني لم �أزر �شيئ ًا مثل هذا من قبل».
فقال مغيظاً« :كيف ...حتى وال في (فيرمونت)؟».
تناوال ع�شاءهما في �صمت ...التهمت (بات) كمية كبيرة و�إن كانت تتفكر ،في حين ارت�شف
(ديفيد) قدح ًا من الح�ساء و�أح�س بالبرم والنكد مثلما يح�س مقعد مهمل.
* * *

ربما كان الذي جعل (بات) تتعرف �إلى (مانالي) بتلك ال�سرعة وت�شعر با أللفة فيها هو مجرد
�صغرها ...فهي تكاد �أال ت�شكل بلدة ،بل مجرد قرية نامية خارج حدودها ،مكان يتوقف فيه الرعاة
وه� � ��م يرتقون طريقهم �إلى (الممر) وعبره �إلى (الهول) ،ويحمل فيه مغار�س� � ��و التفاح فاكهتهم في
�ش� � ��احنات تتجه نحو ال�س� � ��هول ،ويقتحمها كل مو�سم �سيل من ال�سياح ومركباتهم فتنتفخ بهم .لم
ت�ؤلف (مانالي) لـ(بات) �أي �صعوبة كما فعلت بلدات هندية �أخرى عرفتها ،بل كانت بريئة ومفتوحة

فك�أنه� � ��ا لم تدع �إليها ا آلخرين بت�ص� � ��خاب ومذلة كما �إنها لم تغل� � ��ق �أبوابها بوجههم� ...إذ لم تكن
أ
المتللئة
لديه� � ��ا باب تغلقها .كانت تقع في ك�أ�س الوادي ...النهر والغابة من جانب وحقول ا ألرز
وب�ساتين التفاح من الجانب ا آلخر ،مفتوحة ومغمورة ب�ضياء ال�شم�س� ،صغيرة و�سهلة.
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ابتاعت لنف�سها حقيبة من القما�ش علقتها على كتفها ،و�صارت تذرع بها �شارع (مانالي)
الوحيد ب�ص� � ��ندلها المو�ص� � ��و�ص و�صو�ص� � ��ة ودوداً .كانت تتوقف عند دكان الخباز ل�ش� � ��راء
ب�س� � ��كويت الزنجبيل ولتبت�س� � ��م ،مترددة نوع ًا ما� ،إزاء الهيبيين الذين كانوا يقفون حفاة عند
باب الدكان يت�س� � ��ولون خبز ًا من ال�س� � ��ياح الهنود ،الذين كانوا يبدون محرجين بقدر ما كانوا
مذهولين الكت�شافهم حقيقة �أن �إمكانية الت�سول ال تقت�صر على الهنود فح�سب ،وكانوا يغدقون
عليهم دائم ًا �أكثر مما كانوا يمنحون المت�س� � ��ولين الهنود ا ألفقر حاالً .كانت تنظر �إلى �أك�شاك

الخ�ض� � ��رة و�سالل الفاكهة النا�ضجة المعرو�ض� � ��ة على ا ألر�صفة بغبطة ،متمنية لو كانت لديها
دار هنا فتتب�ضع لها بنف�سها .كان تم�شيها هذا عبر ال�سوق يقودها حتم ًا �إلى حي (التيبت)...

وكان زقاق ًا ذا رائحة خا�ص� � ��ة يتفرع من �أحد الجانبين .لم ت�س� � ��تطع (بات) �أن تف�سر ال�سبب

الذي كان يحدوها كي تزوره كل يوم� .أما (ديفيد) فقد رف�ض م�ص� � ��احبتها بعد زيارة واحدة.
لم يكن ي�س� � ��تطيع مواجهة مجرى المياه الق� � ��ذرة المفتوح الذي كان يتعين على المرء �أن يقفز
فوقه كي يدخل �أحد الدكاكين .لم يكن ي�س� � ��تطيع مواجهة كالب (الباي) ال�ص� � ��فراء وا ألطفال
القذرين حد ا إلذالل ممن كان على المرء �أن يمر بهم ،وال رائحة الدكاكين غير االعتيادية حيث
المالب�س ال�صوفية المنبوذة ،والفواحة برائحة العرق التي كان الجبليون العائدون والهيبييون
المعدمون قد �أطرحوها فغدت جبا ًال فروية ناعمة �إلى جانب الب�سط (التيبيتية) ،وال�شمعدانات
الف�ضية المر�صعة تر�صيع ًا رائعاً ،وا أليقونات البرونزية المتعاي�شة بروح ديمقراطية مع الحلي

الزجاجي� � ��ة واللدائنية المبهرجة ...تتولى �إدارتها ن�س� � ��وة متبلدات الح�س حفرت وجوههن من
الخ�ش� � ��ب القا�سي حفر ًا مت�ش� � ��ابكاً .هكذا كان (ديفيد) يح�سبهن� .أما بالن�سبة �إلى (بات) فقد

كن �س� � ��يدات عجائز حكيمات وع�صيات على اال�س� � ��تكناه ،كن يفارقن �أ�شياء ذات قيمة عظيمة

لقاء �أثمان بخ�سة حد ا إل�شفاق .وكانت (بات) ت�شق طريقها بين ثياب عتيقة و(بلوزات) �صوفية
()12
معلقة من الرافدات ،لتركع على ب�سط مهلهلة وتنب�ش �أكوام الحلي وال�سبح كي تلتقط (الما)
منحوت ًا على الخ�ش� � ��ب تحف به ا ألناقة التي تميز غاية الب�س� � ��اطة� ،أو قطع ًا من ال�شذر �أو كرة
من العنبر ك�أنها ع�س� � ��ل مت�صلب� ،أو �سبحة �ص� �ل��اة باردة الملم�س بين �أ�صابعها مثل ح�صى
النهر...
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غير �أن (ديفيد) جمجم حين ن�شرتها على ال�سرير كي يراها« :نفاية ،نفاية ،نفاية� .ألم يكن
في ا�س� � ��تطاعتك ال�س� � ��ير في اتجاه �آخر ما؟ هل من الواجب �أن تكون زيارة ذلك ال�سوق اللعين
كل يوم؟».
فاحتجت« :لي�س ا ألمر كذلك� .إنني �أتم�شى في كل مكان» .واقترحت عليه و�إن كان ذلك
بغير مباالة« :ح�س� � ��بك �أن ت�أتي معي ول�س� � ��وف �أريك» .والحظ �أنها لم تكن لتهتم �أبد ًا �سواء
�صحبها �أم ال ،في حين لو كانا في بومبي �أو دلهي لكان اهتمامها ب�صحبته عميقاً .فوخزه
هذا ا إلدراك وجعله يغلق �آلته الكاتبة وي�ضع �أوراقه في درج من�ضدة الزينة وي�صحبها مرة،
فيخط� � ��و خفيف ًا على روث الماعز وعلى البريكات الموجودة في الفناء ،ومنه �إلى ال�ش� � ��ارع
المغبر.
اكت�ش� � ��ف �أنها كانت تعرف فعالً ،كما �س� � ��بق لها �أن ا ّدعت ،كل ممر وجدول وب�س� � ��تان في
المنطقة لم�س� � ��افة �أميال ،وكانت عاقدة العزم على البرهنة على ذلك له .حتى �إنها كانت –�أمام

ده�ش� � ��ته وا�ستفظاعه -تلوح وتبت�سم للهيبيين ال�سارحين في ت�أمالتهم �صرعى المخدرات فيما
كان� � ��وا يترنحون �أم� � ��ام الـ(هابي كافيه)( )13حي� � ��ث كانوا يتجمعون على ال� � ��دوام لتناول الطعام

والحدي� � ��ث والعزف على الناي والتحديق في الف�ض� � ��اء في داخل المح� � ��ل المعتم المغبر حيث
علقت الئحة على الحائط تعر�ض (مائدة الم�ض� � ��يف) :وكانت ت�ش� � ��تمل يومي ًا على الرز ا أل�سمر

والفا�ص� � ��ولياء و(الكا�س� � ��ترد) .وت�س� � ��اءل (ديفيد) :ترى �أي هيبي قد حمل ثقافته الوا�سعة �إلى

(مانالي) وثبتها بدبو�س على الحائط فوق طاولة ال�س� � ��اقي الطويلة حيث كان الذباب يدور حول
�صحون من المربى ا أل�صفر وعلب من (ب�سكويت بريتانيا)؟ كانت الوجوه ال�شاحبة أ
للوروبيين
الذي� � ��ن تجمعوا هناك تبدو له فارغة �إلى درجة تثير الك�آبة وهاماتهم مدحورة وغام�ض� � ��ة ،لكنه
حين ذكر هذا لـ(بات) قابلته بالهزء.
قالت مدعية�« :إنك تحكم عليهم دون �أن تنظر �إليهم فعالً ،ال غير .انظر ا آلن �إلى ذلك الرجل
المرتدي رداء �أبي�ض� ...أال ي�شبه الم�سيح؟ ولي�س ا ألمر مقت�صر ًا على التكوين العظمي .ثم نظر
�إلى ذلك ال�شاب ال�ضاحك دائماً .هو ذا (لور�سه)( )14المدلل على كتفه .هناك �شاب �آخر �أراه في
ال�س� � ��وق �أحيان ًا له ن�س� � ��ر مدلل لكنه يعي�ش بعيد ًا في الجبال� .صحيح �أنهم ال يتحدثون كثيراً...
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لكنك غالب ًا ما تراهم ي�ض� � ��حكون� ،أو �أنهم يجل�س� � ��ون ويفكرون ال غير� .ألي�س ذلك جميالً� ...أن
يكون بو�سع المرء �أن يفعل ذلك؟ �أعتقد �أنه جميل».
متحجرون» وهو ي�ش� � ��عر بال�س� � ��عادة ألنهما تركا الـ(هابي كافيه) لنعيمه
قال�« :أعتقد �أنهم
ّ
ال�ش� � ��بحي ذي الثقافة العري�ض� � ��ة ،وارتقيا التل �إلى داخل غابة ا ألرز .ثم قال مت�أوهاً« :رباه...

يتعين علينا �أن نذهب �إلى المعبد ثانية؟» فيما كانت تقوده �إلى �أمام بعد �أن كان ب�ص� � ��رها
هل ّ
قد وقع عليه .حتى �إنه لم يعد ي�س� � ��تطيع منع تثا�ؤباته من تمزيق فكيه في �أثناء ا�ض� � ��طراره �إلى
الجلو�� � ��س في الخارج من جديد على جذور نبات ما كانت ت�س� � ��بب له العذاب ،وانتظار زوجته

فيما كانت ت�ؤدي زيارتها الطق�س� � ��ية .لم يكن متيقن ًا حق ًا مما كانت تفعله في داخل ذلك المكان
ولم ي�ش � � ��أ �أن يعرف .ال �شك �أنها لم تكن ت�صلي؟ كال ...فقد خرجت وعليها �سيماء من الحبور

�أ�شد مما ت�سمح به ال�صالة.

لكن ال ...فاليوم �ست�أخذه للتم�شي ...وللتم�شي �ست�أخذه –هكذا قالت -بتلك الثقة الجديدة
التي ارت�س� � ��مت على خطوط فكَّ يها وتلويح ذراعيها بحيث خامره �شيء من الخوف .م�ضت به
بمحاذاة جدول حيث كان رجل وامر�أة يرتديان مالب�س الغجر –على ر�أ�سه رقعة من ال�صلع
ومن ر�أ�سها تتدلى جعدات حمر -يحكّ ان �أواني ومقالي م�سودة �إلى حد ال ي�صدق ،وك�أنهما
طفالن يلعبان .قالت (بات) م�ستعملة�« :ألي�سا فات َن ْين؟» وك�أنها كانت ت�ستفهم عن منظر طبيعي

مر�سوم غير م�أهول �إال بعدد قليل من �أهل الريف ب�أ�سلوب ينم عن ح�سن الذوق .لكن (ديفيد)

رد بقوله�« :ش� � ��ذاذ �آفاق ملعونون» ...وم�ضيا ينزالن م�سالك تتلوى عبر ب�ساتين اكتظت فيها
�أ�ش� � ��جار م�شم�ش كانت الفاكهة تت�ساقط منها نا�ضجة وناعمة على ال�صخور تحت �أقدامهما،
ومرا ببيوت حقلية ت�س� � ��ترها زهور الربيع وزنابق النهار كانت ت�ص� � ��در عنها نفثات ،بع�ضها
َّ
ل�سعال ناجم عن التدرن ،وبع�ضها لمو�سيقا تجريدية واهنة ،ولكن كليهما �أجنبيان على نحو
غريب ،ثم م�ض� � ��يا يرتقيان تلاّ ً بمحاذاة جدول كان يتقافز بين ال�ص� � ��خور مثل �أرنب مذعور،
�أبي�ض ووام�ض � � � ًا بين نبات ال�سرخ�س وجالميد ال�ص� � ��خر ،حتى بلغا قرية ذات بيوت خ�شبية
وحجرية مربعة ال�ش� � ��كل كبيرة الحجم ...كانت طوابقها ا ألر�ض� � ��ية �أ�صغر حجماً ،ومبنية بناء
�ص� � ��لب ًا بكتل مربعة من الحجر ،وطوابقها العلوية �أكبر ،و�ش� � ��رفاتها الخ�شبية المنحوتة نحت ًا
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المجمع لها من التالل ،وكان
دقيق ًا تطل على ا ألفنية التي كانت ا ألبقار فيها ت�أكل الم�شم�ش
َّ
ا ألطفال يت�سلقون �أكدا�س التبن المخ�شخ�شة .كانت �أ�شجار الم�شم�ش الم�صابة بالهدال تظلل
تلك القرية .توقفت (بات) لت�س � � ��أل رج ً
ال م�س � � � ّن ًا يعتمر قلن�س� � ��وة زرقاء �إن كان لديه �شيء من
الم�ش� � ��م�ش للبيع .انتظرا في فناء داره بين قطع الروث و�سطول الحليب ،يقفان ل�صق الحائط
الحج� � ��ري كي يدعا قطيع ًا من الماعز الجبلي يمر ،مت�س� � ��رب ً
ال بالحرير ،ناقر ًا ا ألر�ض نقرات
خفيفة ،مخرج ًا ثغاء مثل رهط من ال�سيدات الثمالت ،فيما ت�سلق الرجل �شجرته وجنى ملء
قلن�سوة م�شم�شاً .لكن تبين –حينما �شرعا يخرجانه من جيبيهما لي�أكاله� -أنه لم يكن نا�ضج ًا
ت�صرح بذلك �أ َّما
تمام ًا والحلو ًا مثل الم�ش� � ��م�ش المبيع في ال�س� � ��وق ،لكن ما كان لـ(بات) �أن
ّ
(ديفيد) ف� إنه فعل .وهكذا ا�ستمرا ي�صعدان التل بعد �أن خرجا من القرية (لمح (ديفيد)�سمراء
ر�ش� � ��يقة القد ترتدي رداء �أرجواني ًا و�صند ًال �شبيه ًا بال�صنادل المذكورة في التوراة تنزل �إلى
الج� � ��دول ،لكنه ح� � � ّ�ول عينيه عنها) ليلجا غابة ا ألرز من جديد .ف�ش� � ��عر (ديفيد) بامتنان كبير

ألفيائها الزرق ،وبامتالء فائ�ض بالمناظر الرعوية والم�ش� � ��م�ش بحيث كان م�ستعد ًا لالنبطاح
على ا ألر�ض� .إال �أن زوجته ظلت توا�ص� � ��ل وثبها �أمامه ،تناديه ثم ر�أى �ضالتها ...معبد ًا �آخر.
كان حري ًا به �أن يعرف.

حين وجدها تداعب �أذني كلب كبير الحجم ذي لون �أ�س� � ��مر م�ص� � ��فر كان قد خرج من فناء
المعبد نابح ًا مت�آلف ًا وهاز ًا ذيله الفخم .قالت تطمئن (ديفيد)« :ال �أ�ستطيع �أن ندخل فهو مغلق»،
لق نظرة» وقادته عبر الفناء ...فا�ضطر في �آخر المطاف �إلى ا إلقرار
و�أ�ض� � ��افت تغريه« :ولكن �أ ِ
ب�أنه حتى بالن�سبة �إلى معابد (كولو) ف� إن هذا المعبد الكائن في (نا�سوجي) كان بمنزلة ل�ؤل�ؤة.
لم يكن �أكبر من كوخ (هان�س� � ��ل وغريتل)( )15وكان �س� � ��قفه منحدر ًا انحدار ًا حاد ًا تجاه ا ألر�ض،
كانت �أبوابه ورافداته ال�س� � ��قفية �ض� � ��خمة ،غير �أن كل جزء منها كان منحوت ًا وم�شغو ًال بطريقة

�أنيق� � ��ة .كان ثمة فناء معب� � ��د ينفتح على �أفنية �أخرى كلها مفتوح� � ��ة ومرحبة –ربما بالحجاج-
وتحيط به مجموعة فخمة من ا أل�شجار .جل�س (ديفيد) على �أحد الجذور ،وو�ضع ذراعيه حول
ركبتيه ،و�أمال ر�أ�س� � ��ه �إلى جانب وقال« :ح�س� � ��ن ...و�إن لديك �شيئ ًا ما هنا يا (بات)� ...إني �أقر
لك بذلك».
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�أ�ض� � ��اء وجهها�« :أعتقد �أنها البقعة ا أل�ش� � ��د �سحر ًا على وجه ا ألر�ض� ،إذا �شئت �أن تعرف».
فعل� � ��ق بقوله�« :أل�س� � ��ت غريب� � ��ة ا ألطوار؟ �أجول بك في طول الهند وعر�ض� � ��ها� ...أريك ق�ص� � ��ور ًا
ومتاحف ...جواهر وجلود نمور ...وكنت طوال الوقت تتوقين �إلى غابة وب�س� � ��تان وقرية .يا لك
من (غريت�شن) �صغيرة( ،مارثا) �صغيرة ...ها؟».
ا�س� � ��تفهمت« :هل تح�س� � ��ب �أن ذلك هو كل ما �أرى فيها؟» .لن تعجب� � ��ه تماماً ،لم يثق تمام ًا
بجدها الفجائي الذي كان يت�س� � ��م بوجود ما ه� � ��و عنيد �أكثر من الالزم فيها ،نتطرف �أكثر مما
ينبغي ،مثل الذي ي�س� � ��م المتع�ص� � ��ب .لكن ...ما الذي كان يجعلها متع�ص� � ��بة �إلى هذا الحد؟...
�أهي حياة الريف؟ �أن�شودة رعوية جبلية؟ م�ؤكد �أن ذلك كان �سهل المنال وممكن التحقيق دون
تع�صب وهو�س.
لم تبد �سوى �إيماءة ...فقد كان جلي ًا �أنها لم تكن قد خرجت با�ستنتاج ما بعد ،على الرغم
من كل الم�ش� � ��اعر التي غمرتها« .هذه لي�س� � ��ت مثل بقية الهند يا (ديف) .لقد حلت بي كما يحل
االرتياح بعد ال�ض� � ��نى ،ك�أنه هروب من الهند .فكما ت� � ��رى ...هناك ...في تلك المدن الفظيعة...

�ص� � ��رت �أح�سب �أن الهند معبد فظيع واحد ،متفجر ،يغ�ص بالنا�س ...نا�س على ركبهم .نا�س ال
رجاء فيهم ...و�أولئك المعبودون الفظيعون المتعالون فوقهم ب�أرجلهم المئة ور�ؤو�س� � ��هم المئة...
كله فظيع( .»...ولما تعب «ديفيد» من تكرار ذلك النعت ف� إنه طق ل�س� � ��انه مثلما يفعل معلم نافذ
ال�صبر ،مما جعلها تحيد و�إن بدرجة �ضئيلة ،لتعاود خطها ،وهي تنخل �إبر ا ألرز الياب�سة خلل

�أ�صابعها ال�سمر الع�صبية)...

«ثم� ...أن يتم�ش� � ��ى المرء عبر الغابة وي�ص� � ��ادف هذا ...هذا المزار ال�ص� � ��غير� ...إنه �أ�شبه
بالخ� � ��روج �إلى الف�ض� � ��اء الطلق والتنف�س على نح� � ��و طبيعي مرة �أخ� � ��رى ...دونما خوف .ذلك
هو �ش� � ��عوري هنا ...كما ت� � ��رى» .قالت ذلك بدفقة متجددة من ال�ش� � ��عور بالثقة« ...دون خوف.
وبا�س� � ��تطاعتك �أن ترى �أن ذلك �شيء �أ�ش� � ��ارك فيه �أهل الجبال �أو ربما قد تعلمته تو ًا منهم .هو

ذا الذي �أنا معجبة به فيهم كل ذلك ا إلعجاب ...في �أهل (التيبت) .ال �أق�صد �أولئك الموجودين
في ال�س� � ��وق ...فه�ؤالء مثل الجموع الهندية الدهنية تماماً ...يولولون ويتملقون وي�س� � ��خرون...
�أوه فظيع ...بل �أق�ص� � ��د ه � � ��ؤالء الذين يراهم المرء في الطرق الجبلية� .إنهم م�س� � ��تقيمون� ،إنهم
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نزيهون ،م�ستقلون� .إن لهم في م�شيهم خطو ًا و�إيقاع ًا قويين �إلى درجة كبيرة� ...إنهم ي�سيرون
كا آللهة بين تلك الجموع الهندية المراوغة ...العيون تنحدر بهذا االتجاه �أو ذاك ،التعابير تبين

ث� � ��م تنغلق� ...أما وجوه ه�ؤالء ف� إنها مفتوحة جميع ًا وهم ي�ض� � ��حكون ويغ ّنون .كل الذي يملكون
�إبريق �ش� � ��اي عتيق �أ�س� � ��ود ،وحزمة من الخ�شب على ظهورهم ،و�صنادل من الحبال ،وقليل من
الخراف ،لكنهم ي�ض� � ��حكون ويغنون ويم�ض� � ��ون في خطوهم المميز يرتقون الجبال مثل ...مثل
ا ألرباب� .إنني �أراقبهم طوال الوقت� .إنني �أتمالهم ب� إعجاب كما ترى .و�ص� � ��رت �أفكر في الذي

يجعلهم مختلفين على هذا النحو؟ ت�س� � ��اءلت ما �إذا كان ذلك ب�س� � ��بب دينهم� .أنا �أ�ش� � ��عر ألنهم
بوذيون يجعلهم مختلفين عن الهندو�س ،وال بد �أن في معتقدهم �ش� � ��يئ ًا ما يمنحهم هذه ...هذه

ال�شجاعة .حينما �آتي �إلى هذا المزار و�أفكر في ا أل�شياء تفكير ًا هادئ ًا ف� إنني �أ�ستطيع �أن �أتبين
م�صدر قوتهم ومرحهم.»...
لكنه عند هذا الحد لم يعد ي�س� � ��تطيع موا�ص� � ��لة اال�ص� � ��طبار ،ف�ص� � ��رخ وهو يقفز �إلى �أعلى
وي�ض� � ��رب جنبيه(« :بات) ...لقد ت�شو�ش عليك ا ألمر كلياً ،لقد اختلطت عليك ا أل�شياء ،اختلطت
بدرجة ال رجاء فيها! يا عزيزتي ،يا زوجتي الم�شو�شة ،يا (بات)».
وحولت عيناها و�أطبقت راحتها على قب�ضة من ا ألوراق ا إلبرية ،وتوقفت عن
قطّ بت جبينها ّ

نخلها .ت�ساءلت في �صوت م�شدود مغلق «ماذا تعني؟».

 «ماذا �أعني؟ �أال تعلمين �أنك جال�س� � ��ة خارج مزار هندو�س� � ��ي؟ هذا معبد هندو�سي ،و�أنتت�ستنتجين ب�أنه م�صدر قوة ومهابة بوذيتين! بل �أال تعرفين ب�أن �أهالي وادي (كولو) هندو�سيون
والم� � ��زارات التي ترينها هنا مزارات هندو�س� � ��ية؟» .غ�ص بال�ض� � ��حك و�س� � ��حبها كي تقف على
قدميه� � ��ا ،وجرها عائدي� � ��ن �إلى النزل جر ًا وهو ي�ض� � ��حك كثير ًا بحي� � ��ث كان كلما فتحت فمها
لالحتجاج يغرقها بهدير متوا�ص� � ��ل من ال�ض� � ��حك ال�ش� � ��امت .وفي ا ألخير �أورثه ذلك ال�ضحك
�صداع ًا في ر�أ�سه.

لق� � ��د تعب من �أطروحت� � ��ه (المالحظات التي كان قد جمعها في بومبي ودلهي والن�س� � ��خة
المطبوع� � ��ة التي كان يعدها في تلك ا ألثناء) قبل �أن يكملها بمرحلة طويلة .لقد بدا العمل كله
د�س الغالف في الـ(�أوليفتي)( )16ال�صغيرة ومد �ساقيه �إلى الخارج بحيث
غير ذي عالقة كلياًّ .
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تمددت �س� � ��لة المهمالت على ا ألر�ض وتثاءب مغ�ض� � ��باً .التقت عينا الديك الواقف على كومة
الخ�ش� � ��ب �إزاء النافذة بعينيه وغمز لـ(ديفيد) ،بيد �أن هذا �أ�ش� � ��اح بوجهه يكاد ال يلحظه� .أين
(بات)؟
كان ذلك هو ال�س�ؤال المتواتر هذه ا أليام .لم تكن (بات) قط هناك .وعالوة على ذلك ف� إنه لم
يعد ي�س�ألها �أين كانت حين تظهر لتناول وجبات الطعام� ،أو لتلقي نف�سها على ال�سرير لتم�ضية
الليل ،قدماها م�سلوختا الجلد وقذرتان من ال�سير بال�صندل ،حقيبتها القما�شية مطروحة على
ا ألر�ض( .ذات مرة وقع ب�صره على ن�سخة ممزقة من الـ(داماباتا)( )17تنزلق منها ،ف�أ�شاح بوجهه

ب�س� � ��رعة :لقد �أحرجته ب�شدة فكرة �أن زوجته الم�شو�شة الم�سكينة تقر�أ ن�صو�ص ًا بوذية عتيقة).
لم يزد على �أن نظر �إليها باتهام وا�شمئزاز :لقد كانت ت�ؤدي دور ًا لم يكن قد تعاقد معها عليه،
كانت ت�ؤدي دور الحمقاء ،كانت ت�س� � ��بب �إحراجه ،كانت مثيرة للغيظ على نحو مطلق .وحينما
كانت تغدو �أ�شد �سمرة نتيجة للحياة في الهواء الطلق ،و�أطرافها تم�سي �أ�شد قوة من التمرين،

فق� � ��د بدت لناظريه �أنها كانت تفقد اله�شا�ش� � ��ة ...الرقة التي كان ق� � ��د �أحبها فيها وب�أنها كانت
تتحول �إلى امر�أة ريفية خ�ش� � ��نة حادة قمينة تمام ًا ب�أن تحمل ا ألحمال وتقطع الخ�ش� � ��ب وتنقل

الماء والح�ص� � ��اد� ...إال �أنها كادت �أال تليق ألن تك� � ��ون زوجته ...زوجته هو ...زوجة (ديفيد)...
(ديفيد) ال�ش� � ��اب ال�ساحر والمهيب اجتماعي ًا المتربي في (لونغ �آيالند)(� ...)18أما حركاتها فقد

كانت تتميز بمظاهر خ�شنة كانت ت�صدمه ،و�صوتها -حينما كانت تتف�ضل با إلجابة عن �أ�سئلته
المبهمة -كان فظ ًا وجافاً .كان وا�ض� � ��ح ًا �أنه لم تعد هناك نقطة التقاء بينهما ...كان من �ش � � ��أنه

�أن يعيد �أي تحرك تجاهها محط ًا لموقعه� ،أما هي فكان وا�ضح ًا �أنها لم تكن تملك �أي اهتمام
بااللتقاء به في منت�صف الطريق� ...أو في �أي مكان.
ل� � ��م يهتم با ألجوبة التي قدمتها له حينما ا�س� � ��تجوبها �أول مرة خط�أ .فحين �ص� � ��ادفها ذات
�صباح –فيما كان ي�س� � ��ير متمه ً
ال عبر ال�سوق إلر�سال مجموعة من الر�سائل بالبريد -جال�سة
في الـ(هابي كافيه) -من دون كل ا ألماكن -وقد تكورت كتفاها على م�ص� � ��طبة ت�ش� � ��رب �ش� � ��يئ ًا
غائم القوام من ك�أ�س �سميكة برفقة �أولئك الحجاج المهلهلين ذوي ال�شعر ا أل�شقر الن�شاز ف� إنه

ا�ستف�سر منها ب�شيء من الحدة.
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هزت كتفيها وقالت�« :أجل� ...إنهم �أ�صدقائي» وهي واقفة ببالدة ح�سها الجديدة في و�سط
الغرفة التي كان قد �أ�ص� � � ّ�ر على العودة بها �إليها« .كان ب� إمكاني �أن �أخبرك عنهم قبل ا آلن لو
كنت قد ا�ستف�سرت .ال حاجة بك �إلى التج�س�س».

انفجر« :ال تكوني �س� � ��خيفة .التج�س� � ���س عليك �أنت؟ ألي غر�ض؟ لماذا يتعين �أن يهمني ما
ت�صنعينه �أنت بنف�سك في حين �أكدح �أنا هنا؟.»...
ر ّدت عليه منفجرة�« :إذن ،ففيم �س�ؤالك؟».
كان ف�ض� � ��وله �أكبر من ا�ش� � ��مئزازه في البداية .وفي �أثناء الع�ش� � ��اء توجه �إليها با أل�س� � ��ئلة
التي كان قد قرر في وقت �س� � ��ابق �أال يوجهها �إليها .ولما كانت م�س� � ��رورة بال�ص� � ��حن المملوء

بالطعام المو�ضوع �أمامها ،ف� إنها تحدثت ب� إمتاع عن الثنائي القادم من والية كاليفورنيا اللذين

�ص� � ��ادقتهما ،وحكت له ق�ص� � ��ة رحلتهما الغريب� � ��ة المتهورة من غابات (بيغ �س� � ��ور) �إلى غابات
وادي (كولو) عبر �أفغان�ستان ونيبال ،بحث ًا عن معلم روحي هندو�سي كانا قد عثرا عليه الحق ًا
ولكنهما تخليا عنه ا آلن لم�ص� � ��لحة الحياة الم�شاعية ،واتباع مذهب النباتيين و(البانغ)( )19التي
بدت لهما �سبي ً
ال �سل�س ًا ورقيق ًا يق�ضي �إلى (النيرفانا)( )20الدنيوية.
َن َخ َر (ديفيد)(« :نيرفانا) على ا ألر�ض! ذلك تناق�ض في الم�ص� � ��طلحات� ...أال تعرفين؟» .ثم،
حين ر�أى منخريها يعتمالن على نحو خطر ،وا�ص� � ��ل كالمه م�س� � ��رع ًا و�إن لم يكن �أكثر تعقالً:
«هل ذاك هو ما كنت ت�شربين هناك في ذلك المقهى الو�ضيع يا (بات)؟».
�أطلقت �شهقة جذلى حين وقع ب�صرها على حلوى (البودينغ) -وكانت (كا�سترد كاراميل)-
فدفنت �أنفها في ال�ص� � ��حن ب�شراهة .ثم قالت معتذرة« :واعجبي� ...إن ذلك الم�شي كله يجعلني
جائعة ونع�سانة .يا �إلهي ...ما �أ�شد نعا�سي» .وم�ضت �إلى �سريرها مبا�شرة.

وفي منا�سبة �أخرى �أ�شد �إزعاج ًا كان في الخارج لي�شم الهواء بعد يوم تميز بالملل وال�س�أم
جراء جلو�سه �أمام ا آللة الكاتبة ،عثر عليها في المتنزه �أمام (فندق �ضوء القمر) ودكان (الخباز
راما) حيث اعتاد الهيبييون التجمع .بل حتى النوم خالل الليل بالن�سبة �إلى بع�ضهم ملفوفين
ببطانياتهم على الع�شب .ك�أن �أحد المعلمين الروحيين الهنود الذي اعتاد عقد التجمعات هناك

جال�س � � � ًا ك�أنه زهرة لوت�س تحت �شجرة زيزفون تك�س� � ��وها ال�شم�س ،يحيط به جمع معجب من
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الهيبيين ال�ش� � ��قر ذوي المالب�س الرثة وبينهم زوجته (بات) متقاطعة ال�س� � ��اقين ومبت�سمة ورثة
المالب�س مثل البقية .كان على م�س� � ��افة �أبعد من �أن تتيح له �س� � ��ماع ما كانوا يقولونه ،ولكن بدا

�أنه كان �أقرب ما يكون �إلى تبادل النكات –�أي نكات يمكن �أن يت�شارك فيها ال�شرق والغرب؟-
حديث في الالهوت .كان الذي �آلمه على وجه الخ�ص� � ��و�ص منظر ال�سياح
�أكثر من �أنه ت�أملٌ �أو
ٌ
الهنود الذين ت�ش� � ��كلوا في دائرة خارجية حول هذا اللب المركزي لل�س� � ��اعين وراء (النيرفانا)
والنعيم ا آلتي عن طريق (البانغ) ،وك�أن هذا كان �أحد مناظر وادي (كولو) التي دفعوا المال من

�أجل م�شاهدتها .كانوا واقفين هناك بوجوه �شاكة يبت�سمون ابت�سامات غير مرتاحة ويتبادلون
تعليقات جانبية مهمو�س� � ��ة فيما بينهم ،تمام ًا ك�أنهم يتفرجون على م�س� � ��رحية مقلقة على الرغم

م� � ��ن �أ ّنها ممتعة .كانت تعابيره� � ��م ومواقفهم تنم عن المجاملة المتعالي� � ��ة وفي بع�ض الحاالت
عن ا إل�ش� � ��فاق ،ولم ي�س� � ��تطع (ديفيد) �أن يتحمل ر�ؤيتها م�صوبة ناحية �أبناء جلدته ذوي ال�شعر

ا أل�شقر ،ف�ض ً
ال عن زوجته .ا�ستدار وعاد �إلى النزل فيما ي�شبه الرك�ض.

في ذلك الم�س� � ��اء حاول �أن ي�س� � ��تجوبها ثانية بيد �أنها كانت تعبة ،غام�ضة ،ولم تزد على
مجرد �إزاحة ال�شعر عن وجهها وتمتمت�« :أجل �إنه المعلم الروحي (دينا ناث) .ما �ألطفه...
ما �أ�شد مرحه ...ما »...وم�ضت �إلى ال�سرير .ت�شمم هواء الغرفة �شاكا .هل كانت تلك رائحة
(البانغ)؟ لكنه ما كان ليعرف رائحته .كان يت�صور �أنها �ستكون مائلة �إلى الحالوة في حين

ال في �إيقاظها .لم يفلح
كان الهواء في غرفتهما حام�ض � � �اً ،نتناً .فتح النافذة نتر ًا وبعنف �آم ً
ذلك.
كان اليوم الذي تخلى فيه عن ا�س� � ��تجوابها �أو مالحقتها يوم جاءت تكاد تقفز ،ح�س� � ��بما
ظن ،وك�أنها �أرنب �أحمق وهي تثرثر« :هل تتذكر (نا�س� � ��وجي) يا (ديفيد)؟ تلك القرية الحبيبة
حيث �أكلنا الم�شم�ش؟ هل تتذكر معبدها ال�شبيه ببيت دمى �صغير؟ ح�سن ،لقد قابلت بع�ض
الذين يعي�ش� � ��ون في م�ستوطنة م�ش� � ��اعية تجاوره مبا�شرة� ..إنها في الواقع عبارة عن عِ لِّية

()21

كبيرة تقع فوق زريبة بقر لكنها تطل على المعبد ولها ب�س� � ��تان يحيط بها من جميع الجهات،
فهي لطيفة حقاً�( .إيديث) –القادمة من (هارلم)(� -)22أخذتني �إليهم وتناولت القهوة مع بع�ض
منهم.»...
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فزمجر �س� � ��ائالً�« :أمت�أكدة �أنها كانت قهوة؟» و�أدار لها ظهره ،وتكوم �أمام ا آللة الكاتبة في
�س� � ��ورة غ�ضب كانت من ال�شدة بحيث لم ت�س� � ��تطع (بات) �أن تجعله ي�صغي �إليها ،جل�ست على

�س� � ��ريرها تم�ض� � ��غ �ش� � ��فتيها هنيهة ،ثم قامت وخرجت ثانية .فقد تخلّت عما �أرادت قوله له كما
تتخلى عن هدية فا�شلة.
* * *

بعد ذلك د�أبت على تجنبه ولم تبذل �أي محاوالت �أخرى ال�ص� � ��طحابه معها في طريقها �إلى
(النيرفانا) ،وحين �أخبرها في �أثناء تناول الفطور�« :آن ا آلوان كي �أعود �إلى دلهي ،فلدي المزيد

م� � ��ن الم� � ��واد التي يجب علي �أن �أبحث فيها هناك ،وال �أ�س� � ��تطيع �أن �أجل�س هنا في واديك هذا
و�أت�أمل الجبال بعد ا آلن� .أنا �أعتزم حجز مقعدين على الطائرة المتوجهة �إلى دلهي» �أ�ص� � ��يبت

ب�صدمة مع �أنها بذلت محاولة قوية لتغطيتها� .شعر باالرتياح لر�ؤيته ذلك� .س�ألته وهي تلفظ نواة
خوخة في راحة يدها« :متى تود المغادرة؟».
قال« :ا ألثنين القادم على ما �أظن».

لم تقل �ش� � ��يئ ًا واختفت بقية النهار .وفي ال�صباح التالي خرجت قبل �أن يظهر من الحمام،
وا�ضطر �إلى الذهاب �إلى محطة الحافالت وحده كاره ًا كل خطوة قذرة من الطريق� :سوق الب�سط
حيث كان التيبتيون يبيعون مالب�س م�س� � ��توردة مبقعة ومت�سخة لل�س� � ��ياح الهنود المتعط�شين،
ويلعبون النرد على التراب في �أثناء انتظارهم الزبائن ،وفي ال�ش� � ��ارع حيث كانت قنافذ تراكم
�صوب نظرة غ�ضبى تجاه
المخاط تكاد تده�سها ال�شاحنات الهادرة والحافالت كريهة الرائحةَّ .
المت�سول العجوز الذي ال �أنف �أو �أ�صابع له ،والذي كان ي�ستعطفه لمنحه �صدقة ،وتجاه التيبتي
ذي ال�ضفيرة والقرط ال�شذري المفرد الذي حاول �أن يبيعه جرو ًا �أجرب .حمحم خلل �أ�سنانه:
«�س� � ��وف نغادر هذا المكان» فابت�س� � ��ما �إليه بكل ت�شجيع .غير �أن مكتب الحجز لم يكن قد فتح

للعمل بعد فا�ضطر �إلى االنتظار خارج محطة الحافالت التي كانت �أقذر موقع في كل ال�سوق.
وقف م�س� � ��تند ًا �إلى عمود خ�ش� � ��بي يراقب حافلة �شبه فارغة ت�ش� � ��ق طريقها بين قطيع الخراف
تثغو ثغاء قلقاً .ثم تقدمت الحافلة وهي تغلي ويت�صاعد منها البخار وجانباها المطليان باللون
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ا ألخ�ض� � ��ر والمزينان ب�أكاليل زهور يتداعيان من �ش� � ��دة الجهد .قطعت ي� � ��اردات الطريق قليلة
الخيرة با ألنين والت�أوه ،ثم خمدت عند قدميه مطلقة ه�سي�س � � � ًا من البخار جعل غطاء محركها
يرتفع بو�صات في الهواء.
قفز ال�سائق �إلى الخارج ،وكان �شاب ًا من طائفة (ال�سيخ) ي�شبه ال�سلك �شك ً
ال ومرونة ،وكان
قد علّق عمامته على كُلاّ ب بجانب المقعد ،ولم يكن يرتدي �سوى منديل �أرجواني على �شعره،

وهرع كي يفتح غطاء المحرك قبل �أن تنفجر تحفة التحف� .أما م�س� � ��اعده الذي كان قد ترجل
قافز ًا من الباب الخلفي واختفى داخل �أقرب دكان –وكان دكان بقال -ف� إنه خرج ا آلن راك�ض ًا

يحمل �إبريق ماء م�ص� � ��نوع ًا من المينا تلقّفه ال�س� � ��ائق من يديه ،وق� � ��ذف محتوياته –�أمام عيني
(ديفيد) غير الم�صدقتين -على م�شع التبريد.
كان ال�ش� � ��يء الذي �أدركه (ديفيد) هو �أن انفجار ًا من البخار والماء الفائر �ض� � ��ربه و�ضرب
ال�سائق والم�ساعد وعدد ًا من الواقفين لم يعرفه ...لم ي�ستطع �أن يرى� .أ�سرع ي�ضع يديه على

وجهه ،ولكن بعد فوات ا ألوان .كانت النار قد �شبت فيه ،وكان ي�صرخ ...كان الجميع ي�صرخ.
�أم�س� � ��ك �أحدهم بكتفيه و�ص� � ��اح �آخر« :يا �سيدي ،يا�س� � ��يدي ،هل عميت؟ هل عميت؟» .فز�أر به:

«نعم ،عليك اللعنة ،لقد عميت ،عميت» .و�أين كانت (بات) ،زوجته اللعينة عديمة النفع� ،أين كانت
هي؟ هوذا ...معمى ،م�س� � ��موط ،يجرره خلل ال�ش� � ��وارع غرباء ،مجانين .الكل يحاول �أن يحمله
والكل في هرج ومرج كما لو كانوا في محرقة على نطاق العالم.
جاء �ص� � ��وت كان �أمريكي ًا على نحو مبارك« :ال علي� � ��ك ...حاول �أن تفتح عينيك ا آلن� .أعتقد
�أنك ت�ستطيع الر�ؤية يا بني .ح�سبك �أن تحاول» .حاول �إزاحة يديه عن وجهه .وفي غمرة رغبته

اليائ�س� � ��ة في م�شاهدة �صاحب هذا ال�صوت المبارك �سمح (ديفيد) ليديه �أن ترتخيا عن وجهه
وفتح عينيه فع ً
ال –وهو عمل لم يكن يخطر بباله �أبد ًا �أنه ي�ستطيع فعله ثانية –وحدق في الطبيب

ا ألمريكي ذي ال�ش� � ��اربين الخديين ا أل�صحرين ،والقمي�ص ذي اللونين ا ألزرق والبني الم�صنوع
من قما�ش �صوفي ذي مربعات ،وك�أنه كان يحدق في �صورة (القدي�س ميخائيل) عند البوابات
الذهبية .قال الرجل البهي مبت�س� � ��ماً« :هذا رائع ،رائع تماماً» .وكان قوي ًا متو�سط العمر ومتين
القامة على نحو عجيب�« .أنت لم تفقد عينيك .انظر .وا آلن دعني �أم�سح لك هذه الحروق ح�سب،
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وبعدها �س� � ��تغادر هذا المكان بكامل �ص� � ��حتك� ...أنظر ما �إذا لم يكن .»...وهكذا وا�صل ثرثرته
بذلك ال�ص� � ��وت الثر الر�صين القادم من (الغرب ا ألو�س� � ��ط)( ،)23و�أح�س بتينك اليدين الياب�ستين
الج�س� � ��يمتين اللتين نما عليهما �ش� � ��عر زنجبيلي اللون وهما تم�س� � ��حان وجهه فتخلفان وراءها
ال�س� �ل��ام والبركة ،كان طبيب الم�ست�شفى التب�ش� � ��يري ا ألمريكي لكنه كان بالن�سبة �إلى (ديفيد)
بمنزلة الرب نف�سه يقوم بزيارة تفقدية وقتت مع حادثته رحمة به.
كانت حادثة (ديفيد) ن�س� � ��ي �أن ي�ستف�س� � ��ر عن ال�س� � ��ائق �أو م�س� � ��اعده ا ألخرق �أو الواقفين
الطائ�ش� � ��ين الذين كانوا يقفون على مقربة من الم�ش� � ��ع الفائز .لم يزد على القعود ثمة عاجز ًا
مقعد ًا يح�س �صوت الطبيب ينحدر عليه مثل جدول من الحليب ا ألمريكي .ثم ناوله �أحدهم فع ً
ال

محني وك�أن
قدح ًا من الحليب� ،سماه الطبيب (هورليك�س) ،حلو ًا و�ساخناً ،فجعل يرت�شفه بر�أ�س
ّ
طفل يخاف من ال�شروع بالبكاء ا آلن بعد �أن زالت الغمة وبد�أ التماثل لل�شفاء بتلك الحالوة.
كان الطبيب يقول بلهجة عطوف�« :إنها ال�صدمة� .إن عينيك �سليمتان تمام ًا يا بني والحروق

�س� � ��طحية –من ح�س� � ��ن الحظ� ...إنها ال�ص� � ��دمة ال غير» .وربت على ظهر (ديفيد) بتينك اليدين
المغطاتين بزغب زنجبيلي والمتينتين والواثقتين ج ّداً�« .إننا ن�ش� � ��اهد كل �أنواع الحوادث هنا،

كما تعلم� .أم�س كانت حادثة �أحد �أولئك الهيبيين المجانين الذي تعين نقله �إلى هنا على نقالة.
كان قد �س� � ��قط من جبل .وا آلن ...هل ت�س� � ��تطيع �أن ت�صدق ذلك؟ رجل را�شد يذهب لي�سقط من
جبل كما لو كان طفالً؟ الحقيقة �إنه ك�س� � ��ر كال �س� � ��اقيه .تعين علي �أن �أبعث م�ساعدي معه �إلى

دلهي .ل�سوف ت�ستغرق �إعادته على قدميه ثانية وقت ًا طويالً ،ولكن (م�ست�شفى العائلة المقد�سة)
يبذل �أق�صى جهده» .و�أ�ضاف با أل�سلوب المراعي لم�شاعر ا آلخرين لرجل يعرف كيف يتعامل

مع مري�ض« :مع ذلك ،فمن الم�ؤكد �أن حادثتك هي الحادثة ا أل�شد ال �ضرورة من بين الحوادث
التي مرت بنا� ...أقول ذلك» .أ
ومل قوله هذا (ديفيد) غرور ًا حلواً� .أحنى ر�أ�سه وا�ستمر ير�شف

حليبه ويكرع ثرثرة الطبيب الموا�س� � ��ية .حاول �أن يقول�« :أي نعم ...ه�ؤالء الهيبيين ...يجب �أال
ُي�سمح لهم� ...أنا ال �أفهم كيف ُي�سمح لهم »...لكن �صوته تال�شى ،وهز الطبيب كتفيه مت�سامح ًا

و�ض� � ��حك« :هناك كل ا أل�ص� � ��ناف كما ال يخفى عليك .لكنهم في حقيقة ا ألمر �أطفال ...يجب �أال
ي�سمح لهم باالبتعاد عن عيني (ماما) .ما ر�أيك بقدح �آخر من الـ(هورليك�س)؟ �أتظن �أن بمقدورك
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ال�س� � ��ير �إلى منزلك ا آلن؟ هل ت�ش� � ��عر ب�أنك على ما يرام يا بني؟» .كان (ديفيد) يتمنى كثير ًا �أن
يقول �إنه لم يكن على ما يرام �أبداً ،و� إ ّنه لم يكن ي�س� � ��تطيع ال�س� � ��ير �إلى المنزل و�إنه كان يود �أن

يبقى و�أن يخبر الطبيب كل �ش� � ��يء عن (بات) ...كيف كانت من الناحية الفعلية قد تخلت عنه،
ويخبره عن ا أل�ص� � ��دقاء التافهين الذين �ص� � ��احبتهم هنا� .أراد �أن يرجوه كي يح ِّدث (بات)� ،أن

يقنعه� � ��ا� ،أن يعيد زوجته �إليه� ،أن يعيد زوجته ال�س� � ��ابقة �إلي� � ��ه .كاد �أن يبكي �إزاء فكرة �أنه كان
متوقع ًا منه �أن ينه�ض وي�سير �إلى الخارج .رنا �إلى الطبيب بنظرة مل�ؤها �ألم مبرح فيما �صوحب

لينزل ال�سلم المتداعي ومن ثم �إلى محطة الحافالت ،ولم يدرك �أنه ما من �أحد كان ي�ستطيع �أن
ي�ستكنه تعبيره خلل غالف ال�صبغة البنف�سجية التي �صبغت كامل وجهه ورقبته و�أذنيه ب� إ�شعاع
(نيوني) غير عادي.
* * *

�ص� � ��رخت (ب� � ��ات) حينما دخلت بعد ذلك ب�س� � ��اعات« :يا �إلهي ...ما ال� � ��ذي حدث لك �أنت؟»
�أذهلتها ال�صدمة ف�أم�ست بال حرك.
قدح� � ��ت عيناه تجاهها م�ست�ش� � ��عر ًا غاية ال�س� � ��رور جراء نجاحه في ا�س� � ��تخال�ص مثل تلك
اال�س� � ��تجابة منها .ولكن ما �إن م�ض� � ��ت دقيقة حتى ر�آها تنهار �إزاء �إطار الباب ،لي�س ب�س� � ��بب
ال�صدمة ،ولكن بفعل ال�ضحك.
قالت ب�صوت �صار« :ما الذي فعلته يا (ديف)؟ ما الذي جعلك تفعل ذلك؟».
�آنذاك تبودلت كلمات قا�س� � ��ية .فحين فقد (ديفيد) ال�سيطرة على ل�سانه الملجم (فقد جرفها
بعيد ًا «هورليك�س» ذلك ال�ص� � ��باح الحلو المذاق) طال� � ��ب بلهجة فظة �أن يعرف �أين كانت حينما

كان هو واقف ًا في ال�ش� � ��م�س لي�ش� � ��تري التذاكر فيحترق ،وكان قاب قو�سين �أو �أدنى من فقدان
ب�ص� � ��ره في غ�ضون ذلك� .أراد �أن يعرف� :ألم تكن تهتم به ،ثم ما الذي كانت تهتم به �أ�ص ً
ال في

تل� � ��ك ا ألثن� � ��اء؟ فقالت �إنها تقززت من �أنانيته وغروره اللذين لم يتيحا له �أن يرى ما هو �أبعد من
طرف �أنفه ...ما الذي دهاه بحيث لم ي�ستطع �أن يتحرك مبتعد ًا عن الحافلة بحق الم�سيح؟ �أال

يبين ذلك تمام ًا �أنه ال يرى �أي �شيء ،ال يالحظ �أي �شيء خارج نف�سه؟ ...و�أخبرته بالذي كانت
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تهتم به .لقد وجدت لنف�سها مكان ًا في الم�ستوطنة الم�شاعية الكائنة في (نا�سوجي) .لقد �أدركت
�أن ذاك ه� � ��و الذي خلقت من �أجله ...ال الذهاب �إلى الحفالت ب�ص� � ��حبة (ديفيد) ،...بل العي�ش

مع ن�س� � ��اء ورجال �آخرين ي�شاركونها معتقداتها .ل�س� � ��وف يحيون الحياة الب�سيطة ...يغ�سلون
�أج�سامهم و�صحونهم في الجدول ،ويطبخون الرز ا أل�سمر والعد�س ،وي�صلّون ويت�أملون داخل
الغابة ،ولربما ي�ص� � ��بحون في �آخر ا ألمر بوذيين .فقال مجمجماً« :بوذية ،يا مجنونة؟ في معبد
هندو�سي؟»� ...إنها كانت على ثقة من �أنها �ستجد في النهاية �شيئ ًا ما لم يكن با إلمكان العثور

عليه في �سل�س� � ��لة حفالت (الكوكتيل) في دلهي و�س� � ��ومبي ،بل حتى في (لونغ �آيالند)� ،إال �أنها
مت�أكدة من �أن ذلك موجود هنا ،في الغابة ،على الجبال.
 «�أي� � ��ة �سل�س� � ��لة (كوكتيالت)؟ �أتحاولين ا إليحاء ب�أنني مت�س� � ��كع اجتماعي ول�س� � ��ت طالب(�سو�سيولوجي) جاداً� ،أعمل على �إنجاز �أطروحة تتوقف عليه مهنتي الحياتية بكاملها؟».
فقالت ب�ص� � ��وت �صار م�شحون ًا باالحتقار« :تعمل على �إنجاز �أطروحة؟ (�سو�سيولوجي)؟ �إن
فكرتك يا (ديف) حينما لم تكن قد �أمعنت النظر كثيراً� ...أعني �إمعان النظر ب�ش� � ��كل حقيقي...

ف� � ��ي داخل روح ،داخل (برانا)( )24الرجل التالي� ...إنها فكرة ال تزيد عن �أنها ،»...وتوقفت بعد
�أن ا�ستحال �صوتها جمجمة ...ثم قذفت �شعرها على وجهها في حركة جامحة وانفجرت تقول:

«�إنك� ...إنك حتى ال تعلم �أن با إلمكان العثور على (بوذا) في معبد هندو�سي .عجباً ...ي�ستطيع
ت�صب
المرء �أن يجده في كني�سة ،غابة� ،أي مكان .هل تح�سب �أنه �ضيق العقل مثلك؟» .وم�ضت
ُّ

حممها عليه وك�ش� � ��فت قوة انفجارها بوجهه العمق الذي بلغه احتقاره �إياه في داخلها ومدى
تقرحه فيها.

لقد متع الن� � ��زل ا إلنكليزي في تلك الليلة بالمزيد والمزيد من ال�ش� � ��تائم ا ألمريكية ،بتقاذف
الحقائب ،ب�أ�ص� � ��وات حزم ا ألمتعة والمغادرة والخروج ،وا�شر�أبت ر�ؤو�س كثيرة خارج النوافذ
تحت �ض� � ��ياء القمر الكل�س� � ��ي كي ترى (بات) تغادر النزل ،تغذ الخطا عبر الفناء المر�ش� � ��و�ش
ب�أزهار ا ألقحوان مرتدية �أ�س� � ��مال الهيبيين التي اكت�سبتها حديثاً ،والتي كانت ت�صفق �ساقيها

فيما كانت تخطو مبتعدة ،والحقيبة و�س� � ��بحة ال�صالة في يدها ،دون �أن تلقي نظرة �إلى الخلف
�أبداً� .أما في ال�ص� � ��باح التالي فلم يكن هناك �س� � ��وى مالك النزل ،رقيق ًا وغام�ض ًا كما هو �ش�أنه
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�أبداً ،ليودع (ديفيد) وهو يرتحل على نحو �أكثر هدوء ًا وترتيب ًا وحزن ًا �إلى دلهي ،ولي�س ما يميز
رحيله عن الم�ألوف �سوى ال�صبغة ا ألرجوانية ال�ساطعة على وجهه.
و�إذا كان ال ب ّد من قول الحقيقة ف� إن �أ�س� � ��فه ال�ضطراره �إلى الو�صول �إلى دلهي بوجه �شبيه
بوجه قرد من نوع (البابون) مطلي كان �أ�شد من �أ�سفه لو�صوله من دون زوجته.
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