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دع�ة اإىل

 الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

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

وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�سرورة  تعرب  وال 

يخ�سع العتبارات فنية.

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

القطر خارج  الربيد  اأجرة  اإليها  ُت�ساُف 

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

تية فـي موادهم: االآ

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

3000 - 3500 كلمة.

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

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

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

مرتجمًا.

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

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

واأال تكون من�سورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.

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

�سحابها. ت�سّلمها، والتعاد الأ

يرجى توجيه املرا�سالت اإىل املجلة

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

رئي�س حترير جملة املعرفة

تلفاك�س: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com .
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درج الباحثون اللغويون، وال �صيما يف علم امل�صطلح، على َعدِّ اأّن امل�صطلح 

يولد من رحم احلاجة الفكرية اأو العلمية، ليختزل مفهوماً افتقرت اللغة اإليه اأو 

عجزت عن احتوائه والتعبري عنه، على اتِّ�صاع خمزونها وتنّوعه وغناه. ويف هذا 

مور املعروفة  القول نظر، اإذ اإّن التعّدد اال�صطالحي ملفهوم واحد بات من االأ

للعاملني يف حقول العلم كلّها، وهو ما ا�صتدعى جهود توحيد امل�صطلح التي 

العلوم  فروع  من  كثري  يف  وتعّثت  والتطبيقية،  �صا�صية  االأ العلوم  يف  جنحت 

�صباب ال جمال للخو�ض فيها يف هذه العجالة. ن�صانية الأ االإ

الدرا�صات  يف  بداية  اال�صتعمال،  يف  �صاعت  التي  امل�صطلحات  ومن 

م�صطلح  النقدية،  الدرا�صات  يف  ثّم  ومن  واالجتماعية،  نثوبولوجية  االأ

»املثاقفة« الذي كان اإطالقه فاحتًة حلقل بحثي جديد يف خمتلف حقول العلوم 

بل  فح�صب،  وتداخلها  الثقافات  احتكاك  مبفهوم  يتّ�صل  ال  وهو  ن�صانية،  االإ

يتعّدى كّل ذلك اإىل درا�صة اأثر تلك االحتكاكات والتداخالت بني منظومتني 

الوزارة كلمة 

المثاقفة والُهوّية
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اأو اأكث، يف اإعادة �صياغة العادات والتقاليد والقيم واأمناط التفكري،  ثقافيتني 

ناتها نتيجًة  وما يطراأ من تبّدالت وتطورات على املنظومة الثقافية مبختلف مكوِّ

لذلك.

اإّن العناية بظواهر احتكاك الثقافات وتداخلها مل تبداأ مع  من نافل القول: 

ها، مما ق�رصها  ظهور مفهوم املثاقفة، لكنّها مل تكن تقوم على اأ�صا�ض نظري يف�رصِّ

حكام املو�صوعية، وال �صيما  حيان عن االأ على الو�صفية واأبعدها يف اأغلب االأ

يف مقاربة اآثار هذه التداخالت الثقافية باأحكام مل تخُل من ال�صلبية.       

تطالعنا الدرا�صات املعنية بتاريخ ظهور هذا املفهوم وتطوره ومن ثم بتاريخ 

مريكي ميلفيل هري�صكوفيت�ض  نثوبولوجيا االأ ظهور امل�صطلح نف�صه، با�صم عامل االأ

املثاقفة. وقد اعتمد هري�صكوفيت�ض هذا املفهوم  اأوائل مبتكري مفهوم  كاأحد 

فريقية، عاّداً  مريكية-االإ يف درا�صته للمنظومة الثقافية للمجتمعات املحلية االأ

اأنّها لي�صت »هجينة« كما كان يطيب لبع�صهم و�صفها، بل ت�صاهي يف اأ�صالتها 

واأهميتها الظواهر الثقافية التي �صاد الوهم باأنها »نقية«.

ويف خم�صينيات القرن املا�صي، اأدخل روجيه با�صتيد اإىل فرن�صا درا�صات 

الذي  الثقايف  التداخل  تناول  اإذ  م�صابهة،  �صياقات  يف  املثاقفة  عملية  تناولت 

الدرا�صات  تتالت  ثم  اإفريقية.  اأ�صول  من  الربازيلية  املجتمعات  يف  يتجّلى 

والبحوث، اإال اأنه وعلى الرغم من كّل التطّور الذي طراأ على املقاربة العلمية 

ثراتها والتبدالت التي تطراأ عليها، ظل االعتقاد �صائداً  للمنظومة الثقافية وموؤ

ن�صاين ي�صبه الكائن احلي، واأن تطّوره يكون من الداخل ال من  باأن املجتمع االإ

اخلارج، اأي اإن التغريات التي تطراأ عليه من خارجه ال اأثر حقيقي لها يف عملية 

اأن ما ينبغي العناية به  الثقافية، هذا يعني  تطوره وال يف �صياغة جوهر طبيعته 

ثرات اخلارجية. ودرا�صته هو الديناميكيات الثقافية الداخلية ال املوؤ
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هو  الداخلي  االجتماعي  املحيط  يعد  فلم  املقاربة،  تلك  تغرّيت  ما  �رصعان 

اأ�صا�ض اأي تبّدل اجتماعي ثقايف، ومل يعد تباعد منظومتني اجتماعيتني واختالف 

نتاج منظومة ثقافية جديدة. حتّولت املقاربة من  ثقافتني حائاًل دون تداخلهما الإ

املثاقفة،  مع  التعاطي  يف  املو�صوعية  اإىل  قل  االأ على  اأو  يجابية،  االإ اإىل  ال�صلبية 

وبات حا�صل هذه الظاهرة منظومة ثقافية توافقية.

ال يعني تداخل الثقافات ومتازجها بال�رصورة تهديداً للُهوية الثقافية اجلامعة 

وعادات  لغوية  ونُُظم  �صلوكية  اأمناط  ظهور  عنه  ينتج  قد  بل  لها،  وت�صويهاً 

نات خمتلفة  ن منتجاً ثقافياً جديداً هو مزيج متجان�ض من مكوِّ اجتماعية، لتكوِّ

متنا�صق  تنّوعها،  على  لوان  االأ متعّدد  متكامل  كلٍّ  يف  تتبلور  املنابع،  متعّددة 

�صكال على اختالفها، ين�صهر يف بوتقة االنتماء الوطني ويغني الهوية الثقافية  االأ

اجلامعة.
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هيرنمو�ش بو�ش
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ن�صان المقهور، لي�ض اأمامه اإال  زمات، وي�صيق الخناق على االإ حين ت�صتدُّ االأ

اأن ينفعل باأ�صكال مختلفة، اأن يغ�صب اأو ي�صرخ اأو ي�صحك اأو اأن ينكفئ اإلى 

ن�صان  القنوط والياأ�ض حتى يموت غّماً. لقد وجدت الفنون تعبيراً عن انفعال االإ

بما ي�صيبه اأو يجري معه اأو يعاي�صه، وقد تكون الفنون المتنوعة مخرجاً �صافياً 

للخروج من ال�صّدة، ووجد الفال�صفة والمبدعون في الفرح وال�صحك ف�صحة 

ن�صان �صقاءه، وتقدم له عزاء اأو تعوي�صاً ذكياً، فكانت الكوميديا  تخفف عن االإ

والبكائيات،  التراجيديا  مع  جنب  اإلى  جنباً  ال�صاحكة  المرحة  عمال  واالأ

والفنون باأ�صكالها تعوي�صية وتعبر عن حاجات وقلق الب�صر... وتراث الب�صرية 

اأو  متقابلتين  حالتين  بو�صفهما  والحزن  الفرح  عن  المعبّرين  بالنمطين  حافل 

مر ب�صكل  متداخلتين، وقد انتبه الفال�صفة اليونانيون اإلى ذلك وخا�صوا في االأ

ن�صان من  جدي، كان اأر�صطو يرى في ال�صعر والدراما حالة تطهيرية، تُطّهر االإ

نوار في ال�صخرية والتهكم  اآثامه وتمنحه راحة عقلية. ووجد فال�صفة ع�صر االأ

9
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والهزل وال�صحك تفكيكاً لبنية اال�صتبداد الديني والدنيوي، ومواجهة لفكر 

الكاآبة الذي تبثه الن�صو�ض المقد�صة والكهنة، ومن هنا انت�صر التهكم انت�صاراً 

�صويفت  وجوناثان  فولتير  اأمثال  من  والروائيين  الكتّاب  ن�صو�ض  في  وا�صعاً 

عمال الفكاهية  ورابليه و�صرفانت�ض... ولكن يجب اأال يغيب عن اأذهاننا اأن االأ

قديمة عرفتها الع�صور الكال�صيكية لدى لوكيو�ض اأبوليو�ض في روايته المتقدمة 

الحافلة  ال�صوري  ال�صمي�صاطي  لوقيان  واأعمال  الذهبي«  الجح�ض  »تحوالت 

منظومة  ع�صر  الثامن  القرن  في  و�صيد  كّلها.  ع�صره  خرافات  من  بال�صخرية 

لماني �صليجل من القرن الثامن  فل�صفية تُعلي من �صاأن التهكم. الفيل�صوف االأ

ع�صر، يقول: »اإن الفل�صفة هي الموطن الحقيقي للتهكم«، ويرى اأن التهكم 

واأن  ال�صعر،  منه عن طريق  االقتراب  يمكن  المنطقي«  »الجمال  من  نوع  هو 

على ال�صعراء اأال يق�صروا التهكم على مقطوعات منعزلة داخل اأعمالهم، كما 

فعل الخطباء البالغيون، بل ينبغي اأن تكون روح التهكم متخللة روح اأعمالهم 

ومنت�صرة فيها. وقد و�صف �صليجل المزاج التهكمي لدى �صقراط باأنه يحاكي 

عمال ال�صعرية الكبيرة، فكل �صيء فيه جاد وهازل في الوقت نف�صه، تهكم  االأ

يمزج بين ال�صذاجة والتاأمل، وبين الغريزة والفن، وتعار�ض ي�صعب حلَّه اأو فك 

مغاليقه بين المطلق والن�صبي، وبين ا�صتحالة التوا�صل التام و�صرورته. ويعلق 

الناقد �صاكر عبد الحميد في كتابه »الفكاهة وال�صحك« على اأنَّ �صليجل اأقام 

دبي الحديث، وهي ال�صالت المميزة  ال�صالت القوية بين التهكم والوعي االأ

دب. وي�صت�صهد ناقدنا  لبداية الحركة الرومان�صية في الفن والفكر والفن واالأ

بـ)نوفالي�ض( الذي يقول عن التهكم: »اإنه وعي اأ�صيل وح�صور حقيقي للعقل«، 

التالعب  من  نوعاً  فيه  يرى  فهو  التهكم،  من  مغاير  موقف  لـ)نيت�صه(  ولكن، 

غرا�ض تعليمية فح�صب، اإذ ي�صتخدمه المعلمون  والخداع، وقال اإنه منا�صب الأ
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ك�صف  اأو  تحقيرهم  اأو  اإذاللهم  خالله  من  ويجري  تالميذهم،  مع  للتفاعل 

جهلهم، بهدف اإيجابي هو التعليم!

يكون  التي  ال�صاحكة  المرحة  عمال  االأ مع  ينفعلون  القراء  مر،  االأ يكن  اأيَّاً 

كثير  العربي  تراثنا  وفي  المتوهمين،  اأو  والمغّفلين  الحمقى  من  عادة  اأبطالها 

اأبي  واأعمال  الجاحظ،  لدى  كما  البخالء  ت�صور  التي  الفكهة  عمال  االأ من 

المقامات، واأخبار الحمقى والمغفلين، لكن قليلة  التوحيدي، وكتاب  حيان 

عمال ال�صردية العربية المعا�صرة التي تثير فينا فاعلية ال�صحك، ويمكن اأن  االأ

كاتبنا  هو  واأحدهم  الء،  هوؤ من  الواحدة  الكف  اأ�صابع  عدد  على  كتّاباً  نذكر 

بمقام  هو  من  المعا�صرين  كتّابنا  بين  ولي�ض  كيالي،  الراحل ح�صيب  ال�صوري 

الكاتب التركي عزيز ن�صين في الكتابة ال�صاخرة!

دب  االأ من  مترجمة  نموذجية  �صاخرة  رواية  �صنوات  منذ  يدي  بين  وقعت 

كليا،  بيت  �صموئيل  كتبها  ال�صماء«  اإلى  �صليو  ب  االأ »رحلة  هي  ال�صرياني، 

وترجمها اإلى العربية يكدان ني�صان، تحكي الرواية ق�صة ق�ض ي�صعد على ظهر 

اإلى ال�صماء، يحاول الق�ض دخول الجنة للقاء ال�صيد الم�صيح،  حمارة بي�صاء 

ر�ض. اإال اأن الحرا�ض االثني ع�صر  وي�صكو له اأحوال العالم والظلم القائم على االأ

لبوابات الفردو�ض من اأنبياء العهد القديم، يحولون دون عبوره اإلى الفردو�ض، 

الالهوت  في  وطريفة  �صاخنة  ومجادالت  ــوارات  ح وبينهم  بينه  وتجري 

ال�صورية والعراقية وفيها نكهة هذه  للبيئة  ابن  خالق. كاتب هذه الرواية  واالأ

البيئة المتاأ�صلة فينا منذ القدم، وهو باأ�صلوبه التهكمي وال�صاخر يذكرنا باأ�صالفه 

ال�صرديين العظماء من اأمثال: هيالدور الحم�صي، ولوقيان ال�صمي�صاطي، واأبي 

خيرين ق�صة عروج اإلى ال�صماء. بعد اأْن اأنهيُت قراءة  العالء المعري، ولكل من االأ

هذه الرواية، ت�صاءلت، بو�صفي قارئ روايات: اأين هي الروايات الممتعة اأو 
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المرحة في خارطة الرواية العربية؟ لقد م�صى قرن كامل من عمر الرواية العربية 

النا�صجة، منذ رواية »زينب« للم�صري محمد ح�صين هيكل عام )1913م( اإلى 

يومنا هذا، وعلى كثرة ما اأُنتج من روايات خالل مئة عام، وبع�صها رائع، لماذا 

دب الجديد؟ اأكان على  نفتقر اإلى هذا النوع من الروايات؟ اأهي متطلبات االأ

الروائيين العرب اأن يكتب معظمهم على طريقة فوكنر اأو اآالن روب غرييه، 

اأم على طريقة اإيميل زوال، اأم الرواية البلزاكية، اأم الكافكوية، اأم البرو�صتية، 

ن�صبة اإلى مار�صيل برو�صت، اأم اأن ين�صغل روائيونا بالبحث عن الزمن المفقود، 

اأين  اأنف�صهم لكتابة رواية تجري اأحداثها في يوم واحد؟ واإلى  اأو اأن يجهدوا 

وال�صخرية  المرح  ال�صعب وهو  في روح  اأ�صيل  هو  ما  وترك  التقليد،  يقودنا 

والتهكم؟ واإذا كان برو�صت قد اجترح المعجزة، فِلَم ال يعفي الروائي العربي 

كافكا  ذكر  وعلى  التقليد؟!  تبعة  ومن  الم�صقة  هذه  من  القارئ  ويعفي  نف�صه 

ول التي عرف بها،  وبلزاك، فجلُّ رواياتهما مرحة، على الرغم من كابو�صية االأ

والو�صف التف�صيلي لدى الثاني! لكن، الروائي لدينا وهو يقلد اأو يحاكي، ال 

يجد اأمامه اإال الوجه المتجهم العبو�ض! حتى حين يريد اأن يكون واقعياً، ويقرر 

اأن يجعلك ب�صفتك  اإاّل  اأن يكتب عن الظلم والف�صاد والهزيمة، فال ي�صتطيع 

نزداد  يجعلنا  وما  الح�صى!  يزدرد  كمن  اأو  العلقم،  وكاأنها  تتجرعها  قارئاً، 

اأن روائيين اآخرين من لغات اأخرى، يكتبون عن المو�صوعات نف�صها  �صيقاً، 

للواحدة  اأحياناً  تت�صابه الروايات، ويمكن  بر�صاقة ومرح وتهكم! لماذا لدينا 

خرى؟! لماذا كلما تهادت موجة من بعيد، اأكانت مرتفعة اأم  اأن تحل محل االأ

منخف�صة يغرق فيها كتّابنا، اإلى اأن تجرفهم اإلى ال�صاطئ، ويظلون في ثبات فوق 

الرمل؟! موجة الواقعية اال�صتراكية، ثم الوجودية، ثم رواية المكان، وعبادة 

التفا�صيل، والحياة اليومية... كلها تقودنا اإلى الت�صابه في ال�صكل والمحتوى! 
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قراأت  اإذا  مت�صابهة!  الن�صوية  الروايات  وحتى  مت�صابهة،  الذكورية  الروايات 

كلها  تكاد  لبنان،  اأو  م�صر  اأو  ال�صودان  اأو  العراق  من  اأو  المغرب  من  رواية 

تكون واحدة! حتى بات على كثرة ما ين�صر من روايات، ي�صعب التمييز بين 

روائي هاٍو وروائي محترف!

اأننا نلنا نوبل في  رب قائل يقول: الرواية العربية في حال ازدهار، ودليله 

كد توجد  الرواية، ونالت روايات اأخرى جوائز كبرى عربية وعالمية. من الموؤ

بداع الروائي العربي، ورحم اهلل مبدعينا الكبار: نجيب  ا�صتثناءات باذخة في االإ

محفوظ، وحنا مينه، وهاني الراهب، وعبد الرحمن منيف، والطيب �صالح، 

والطاهر وطار، وكل اأديب ا�صتمتعنا باأعماله، لكن الجوائز لي�صت معياراً في 

عالم يفي�ض بالف�صاد، ال يُ�صتبعد اأن تكون جوائزه فا�صدة. واأعتقد اأنَّ الجوائز 

وهذا  اأجلها،  من  ي�صعى  بع�صهم  جعلت  اإذ  حيان،  االأ بع�ض  في  �صارة  كانت 

مكان  باالإ كان  اأي�صاً.  المزمن  الت�صابه  واإلى  واالت�صاع  التردي  اإلى  اأّدى  اأي�صاً 

بداع الروائي اأف�صل مما هي عليه بكثير لوال االن�صياق  اأن تكون مكانتنا في االإ

وهام. فالروائي حينما يتوهم اأنه  وراء التقليد، واالنجذاب للتاأثر، وت�صّخم االأ

�صيقول كل �صيء في رواية واحدة، �صيخفق في اأن يقول اأي �صيء! فما قيمة اأْن 

يتوهم الروائي اأنّه عالم اأو فيل�صوف، وي�صرد رواياته وفق ت�صورات الفال�صفة 

ونظرياتهم، وين�صى اأنه فنان على عاتقه اأن يمنح الفرح للعالم؟!

❁    ❁    ❁
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الدرا�ســات والبحوث

كاديميـــة المراأة في الحيــاة الأ

ية ال�شرق في رواية الغرب روؤ

لى الف�شاءات المفتوحة الخطابة من المطارح المغلقة اإ

الم�شمون الجدلي لدى هيغل في الحياة والثقافة

�شر الوعي في الدماغ وانبثاق الذهن والثقافة

�شعر ربيعة الرقي في ميزان البحث

مفهوم الخطاب واأنواعه وتقنيات تحليله

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

د. وائل معال

د. وائـــل بـــركــــــات

ياد فايز مر�شد اإ

لينا حبيب ديب

�شماعيل الملحم اإ

�شالم بـوفـالقــــــة د. محمد �شيف الإ

محّمد علي حب�ش
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 )American Council on Education( مريك���ي للتعلي���م �ص���در حديثًا ع���ن المجل����س الأ

ومرك���ز التعلي���م العال���ي الدول���ي )Center for International Higher Education( درا�ص���ة 

موجزة موّجهة اإلى قادة التعليم العالي، بعنوان: تمثيل المراأة في قيادة التعليم العالي حول 

 ،Women’s Representation in Higher Education Leadership Around the World العال���م

اأظه���رت اأن مهم���ة تحقي���ق الم�ص���اواة بي���ن الجن�صين عل���ى الم�صتوي���ات الموؤ�ص�صي���ة والوطنية 

والدولية ل تزال »غير مكتملة«.

يت�ض������من هذا الموجز حاالت ماأخوذة من عدد من ال������دول، مرفقة ببيانات حديثة ُجِمعت 

أندوني�ض������يا وكازاخ�ض������تان وماليزيا وغانا وجنوب اإفريقيا والمك�ض������يك  من كلٍّ من هونغ كونغ وا

أة في التعليم العالي،  أي�ض������اً تحليالت دولية لقيادة المرا أ�ض������تراليا وفنلندا. ويت�ضمن الموجز ا وا

بعاد المتنوعة للم�ض������اواة بين الجن�ض������ين، بما في ذلك اإ�ضهامات  اإ�ض������افة اإلى ق�ض������م يتناول االأ

في مو�ض������وعات القيادة في كليات البنات women’s colleges، والن�ض������اء من ذوات الب�ضرة 

�ضباب في التعليم العالي  أ�ضباب الالم�ضاواة العرقية والجن�ضية وغيرها من االأ ال�ضوداء، وتقاطع ا

بالواليات المتحدة، اإ�ضافة اإلى االنعكا�س ال�ضخ�ضي لكّل ذلك على القيادة الن�ضائية.

أّن و�ضول الن�ضاء عموماً اإلى التعليم العالي ب�ضفتهنَّ طالبات قد ارتفع  ترى الدرا�ض������ة اإلى ا

أّن هذا  حيان اأكثر من التكافوؤ(، اإال ا في بع�س المناطق ولي�س في جميعها )ويحقق في بع�س االأ

د. وائل معال

والبحوث الدرا�سات 

كادمييـــة املراأة يف احليــاة الأ
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أو �إلى �أعلى  �لتطور لي�س موّحد�ً، وال يو�زيه و�صول �لن�صاء �إلى منا�صب �لقيادة و�صنع �لقر�ر، �

د�رة �لموؤ�ص�صية. م�صتويات �الإ

وتتر�وح ن�ص������بة �لن�صاء في �لمنا�ص������ب �لقيادية �لعليا في �لدول �لتي تناولتها �لدر��صة من 

أو �لجامعات �لحكومية في هونغ كونغ، �إلى  عدم وجود م�صاركة عملياً للن�صاء في جامعات غانا �

�صتر�لي. م�صاركة بن�صبة )28%( من منا�صب رئي�س �لجامعة في نظام �لتعليم �لعالي �الأ

ن�ضبة �لن�ضاء في قياد�ت �لتعليم �لعالي�لبلد

�صئيلة جد�ً.غانا

�صئيلة جد�ً في موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي �لحكومية.هونغ كونغ

�صالمية.�ندوني�صيا قليلة في موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي �لحكومية و�الإ

10%ماليزيا

19.5%جنوب �إفريقيا

24%كاز�خ�صتان

أ�صتر�ليا 28% من منا�صب رئي�س �لجامعة.�

وعل������ى �لرغم م������ن �أن �لحو�جز و�لدعم �لمتعلق باإنجاز�ت �لقياد�ت �لن�ص������ائية في �لتعليم 

�لعالي تختلف باختالف �ل�صياق �الجتماعي و�لتاريخي، �إال �أن هناك بع�س �لقو��صم �لم�صتركة 

�لمح������ددة عبر �لبالد �لتي ُفح�ص������ت و�لتي تو�ص������ح �لطبيعة غير �لمكتملة لم�ص������روع تحقيق 

�لم�صاو�ة بين �لجن�صين في �لقيادة �لن�صائية في �لتعليم �لعالي.

ال�شياق

يمكن فهم عدم �كتمال �حتر�م وتطبيق �لحق في �لم�ص������او�ة بين �لجن�صين من حيث تمثيل 

أن������ه يقع على ثالثة  أة في �لقيادة ب�ص������كل ع������ام وفي �لتعليم �لعالي ب�ص������كل خا�س، على � �لم������ر�

تي:  م�صتويات بح�صب �الآ

قليمي.  أو �الإ )1( �ل�صياق �لوطني �

�ص�س �الجتماعية و�لثقافية.  ثار �لتاريخية و�الأ )2( �الآ

فر�د ودرجة تعقيد �لهوية �لفردية، بما في ذلك عو�مل �لتهمي�س. )3( �الأ
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�إن �لندرة �لعامة للن�ص������اء في م�ص������توى �لقيادة في قطاع �لتعليم �لعالي على �ص������بيل �لمثال 

أة في بر�مج �لبكالوريو�س  ظاهرة و��ص������حة حتى في بع�س �لبلد�ن �لتي ي�صل فيها تمثيل �لمر�

و�لدر��ص������ات �لعليا �إلى ح������د يكافئ تمثيل �لرجل. تختلف هذه �لظاهرة بح�ص������ب �ل�ص������ياَقين 

�لمناطقي و�لوطني، وبح�ص������ب �لنوع �لموؤ�ص�صي، بو�صفها ت�صنيفاً للجامعات مثاًل، وكذلك تبعاً 

لثقافة �لمجتمع و�لتقاليد و�لتوقعات ذ�ت �ل�صلة من �لن�صاء.

أ�ص������باب �لالم�ص������او�ة �لعرقية و�لجن�ص������ية وغيرها ل������ه دور في تحديد  كذل������ك فاإّن تقاطع �

أة وم�ص������اركتها في  خرى تزيد من تقييد تمثيل �لمر� �لمخرجات، �إذ �إن موؤ�ص������ر�ت �لتهمي�س �الأ

منا�صب قيادية في �لتعليم �لعالي.

معوقات الم�شاواة في القيادة

 تبرز �لعو�ئق �لتي تحول دون تحقيق �لم�صاو�ة بين �لجن�صين في قيادة �لتعليم �لعالي على 

كل م�صتوى من �لم�صتويات �لثالثة: �لوطنية �لموؤ�ص�صاتية، و�لثقافية، و�لفردية، لذ� على �لدعم 

�لفعال و�لتغيير �لهيكلي �أن ي�صتجيب لكل م�صتوى من هذه �لم�صتويات �لثالثة و�أن يكون حا�صر�ً 

أو يقت�صر على و�حد من  أّنه حينما يغيب �لدعم � فيه. وت�صير �لحاالت �لو�ردة في �لدر��صة �إلى �

تلك �لم�صتويات، يتوقف م�صروع تحقيق �لم�صاو�ة بين �لجن�صين في �لتعليم �لعالي وال يُنجز.

أي�ص������اً د�خل نظام �لتعليم �لعالي نف�صه، �إذ يمكن  �إّن �لعو�ئق �لتي تبرز في �لمجتمع نر�ها �

و�ص������ع«، ومن ثم فهي  أنها »عو�لم م�ص������غرة من �لمجتمع �الأ فهم موؤ�ص�ص������ات �لتعليم �لعالي على �

تتاأثر بالعو�مل �لتاريخية و�لثقافية �لتي تتعّر�س لها مجتمعاتنا.

أ�ص������باب �خت������الل �لتو�زن بين  وعل������ى �لرغ������م من عدم �لقدرة على معالجة كل �ص������بب من �

كاديمي لي�س عاجز�ً عن �لتعام������ل باإيجابية مع هذ�  �لجن�ص������ين في �لقيادة، فاإن �لمجتم������ع �الأ

أة في  مر، لكن هناك ما ي�ص������مى »بال�ص������قف �لزجاجي« glass ceiling �لذي ت�صل �إليه �لمر� �الأ

 د�خل �لموؤ�ص�صات 
ٌّ
 وثقافي

ٌّ
كاديمية وال ت�صتطيع تجاوزه؛ وهناك ر�صا هيكلي مو�قعها �لقيادية �الأ

كاديمية في �لعالم. ومن خالل دعم �لتغيير د�خل هذه �لموؤ�ص�صات، هناك عمل  و�لمجتمعات �الأ

حد�ث �لتغيير �الجتماعي من �أجل �ل�ص������الح �لعام في مجتمعاتنا  ينج������ز ببطء ولك������ن بثبات الإ

كبر. و�لمجتمعات �الأ

تبّين �لدر��ص������ة وجود بع�س �لحو�جز �لتي تتكرر على �لم�صتويين �لموؤ�ص�صاتي و�لمجتمعي، 

دو�ر �لمحددة و�لموؤّطرة ثقافياً ومجتمعياً للجن�ص������ين، و�لمعايير �لثقافية  وهي ت�ص������مل هذه �الأ
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�لر��ص������خة تاريخياً ودينياً، و�لتق�ص������يم غير �لعادل للعمل �لمنزلي وعدم �العتر�ف باآثار تقاطع 

أ�صكاله. �لتمييز بجميع �

جور �لو��ص������حة بين  وت�ص������مل �لعو�ئق على �ل�ص������عيدين �لموؤ�ص�ص������اتي و�لمجتمعي فجوة �الأ

�لجن�ص������ين، و�لقو�لب �لنمطية �لجنو�ص������ية للكفاءة �لقيادية، و�لتحّر�س �لجن�صي في موؤ�ص�صات 

�ص������تاذية، و�لتحّيز في �لتوظيف،  �لتعليم �لعالي وفي �لمجتمع، و�لعو�ئق �لمتعلقة بالترفيع لالأ

ناث في مو�قع �لقيادة و�ص������نع �لق������ر�ر، على �إمكان  و�لعو�ق������ب �لحتمي������ة للتمثيل �لناق�س لالإ

�لم�ص������او�ة بين �لجن�ص������ين. كما �أن �لنق�س �لعام في �لبيانات �لم�صنفة ح�صب �لجن�س يحّد من 

�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية �لفّعالة.

ظهرت ه�صا�ص������ة �لمكا�ص������ب �لتي تحققت في مجال �لم�ص������او�ة بين �لجن�صين و��صحة كّل 

�لو�ص������وح في تفاقم هذه �التجاهات و�لحو�جز خالل جائح������ة كورونا. يمكن مثاًل �أن نالحظ 

متها �لن�صاء للن�صر خالل مدة �لوباء، وهو دليل  كاديمية �لتي قدَّ
�نخفا�ص������اً في عدد �لبحوث �الأ

عمال �لمنزلية ورعاية  و��ص������ح على ��ص������تمر�ر عدم �لم�صاو�ة بين �لجن�ص������ين وعلى �أن �أعباء �الأ

�صرة ال تز�ل تقع جلّها على عاتق �لن�صاء. �الأ

نحو الم�شاواة بين الجن�شين

�إّن تقديم �لدعم �لفّعال يقت�ص������ي �لت�ص������دي للحو�جز على �لم�ص������تويات �لثالثة: م�صتوى 

ع �ل�صيا�صات �لو��صعة  �ص�ص������ة، و�لم�صتوى �لثقافي، و�لم�صتوى �لفردي. وقد ت�صجِّ
أو �لموؤ �لدولة �

على �لم�صتوى �لوطني �لتي تدعم �صر�حة �لم�صاو�ة بين �لجن�صين �لتغيير �لثقافي و�لهيكلي. 

جر�ئية، على �صبيل �لمثال، حول م�صائل  و�ل�صيا�صات �لموؤ�ص�صاتية �صرورية ل�صمان �لعد�لة �الإ

جازة �لو�لدي������ة parental leave، و�لتوقعات  أو ما ي�ص������مى باالإ بوة، � مومة/ �الأ مثل �إج������ازة �الأ

م������ن كال �لجن�ص������ين فيما يتعلّق بعبء �لعمل، و�لممار�ص������ات �لمّتبعة ف������ي �لتوظيف و�لتعيين 

و�لترقية.

نظمة �لوطنية للتعليم �لعالي  وال بّد �أن تُجمع �لبيانات �لم�ص������نفة ح�ص������ب �لجن�س د�خل �الأ

وموؤ�ص�صاته من �أجل دعم �صنع �لقر�ر �ل�صيا�صي في كل م�صتوى من م�صتويات �لدعم. 

أ�ص������كال �أخرى  على �لم�ص������توى �لفردي، طوِّرت في كثير من �لدول بر�مج لتطوير �لقيادة، و�

أو �لوطنية  أن�ِصئت �صبكات للتعليم �لعالي د�خل هياكل �لدعم �لموؤ�ص�صاتية � من بر�مج �لتوجيه. و�

وخارجها، ت�ص������ّمنت بر�مج وعمليات �لهدف منها �لعثور على �لن�صاء وتوجيههن وتدريبهن في 
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جر�ء�ت وفعاليتها في دعم �لقيادة �لن�صائية في  أثبتت �لنتائج نجاعة هذه �الإ �لتعليم �لعالي. و�

�لتعليم �لعالي.

أنف�ص������هن فيها ال يعّد  لكّن مجرد �لدعم �لفردي للن�ص������اء في �لتنقل في �لهياكل �لتي يجدن �

جر�ئية وبتبّني �صيا�ص������ة  �إجر�ًء كافياً، �إذ ال بّد من مو�جهة �لظلم �لهيكلي من خالل �لعد�لة �الإ

و��صحة على �لم�صتويين �لوطني و�لموؤ�ص�صاتي.

أ �لتغيير�ت �لثقافية �أي�صاً د�خل �لموؤ�ص�صات، ويكون ذلك، على �صبيل �لمثال،  يمكن �أن تبد�

د�رة �لعلي������ا. و�لجامعات هي �لبيئة  من خالل تغيير�ت �ل�صيا�ص������ة �لموؤ�ص�ص������اتية وبدعم من �الإ

�لمنا�صبة �لتي تعد م�صاحات ثقافية م�صادة حيث يمكن تحقيق �لعد�لة من خالل تغيير ثقافي 

أة في �لقيادة في �لتعليم �لعالي. في نهجنا تجاه �لمر�

يمكن �أن يكون دعم �لن�صاء وت�صجيعهن لتحقيق �أهد�فهن �لمهنية مثمر�ً، ولكنه يكون مفيد�ً 

ب�ص������كل عام حينما يكون م�ص������حوباً بقيادة موؤ�ص�ص������ية ووطنية وبرمجتها. في �لو�قع، كما يوؤكد 

ن�صان في �لم�صاو�ة بين �لجن�صين �صيتطلب عماًل فردياً  هذ� �لموجز، فاإن �ص������مان تلبية حق �الإ

وجماعياً. 

أة في �لتعلي������م �لعالي في كل �لدول �لتي   بّينت �لدر��ص������ة �أن �أهم عائق �أمام م�ص������او�ة �لمر�

كاديمية. �صملتها �لبيانات هو �لر�صا عن �لنف�س د�خل مجتمعاتنا �الأ

ر�دة  ن هو �الإ . ما تحتاج �إليه �الآ ّ
ولي حد�ث �لتغيير �الأ دو�ت �لالزمة الإ تمل������ك هذه �لدول �الأ

كاديمية وموؤ�ص�صاتها  للعمل من �أجل تحقيق �لم�صاو�ة �لحقيقية بين �لجن�صين د�خل مجتمعاتها �الأ

عموماً، و�ل�صعي �لحثيث التخاذ �لخطو�ت �لم�صار �إليها ع�صى �أن تكون بّناءة وينتج عنها �إحقاق 

ن�صاني. هذ� �لحق �الإ

�شيوية كاديمية الآ �ش�شات الأ المراأة في الموؤ

�ص������يوية منخف�ص������اً مقارنة بالمعايير  كاديمية �لعليا �الآ و�ص������اط �الأ ناث في �الأ يعد تمثيل �الإ

�لدولية. وعلى �لرغم من �أن هناك بع�س �لدالئل �لم�ص������جعة على �أن �لو�ص������ع قيد �لمعالجة، 

غالق �لتي  لكن بع�صهم يخ�ص������ى من �لتاأثير غير �لمتنا�صب في �لن�صاء، و�لناتج عن عمليات �الإ

أُنجز  كاديمية ب�صبب جائحة كورونا، و�لذي وهو تاأثير يمكن �أن يلغي ما � �صهدتها �لموؤ�ص�صات �الأ

ن. من عمل جيد في هذ� �لمجال حتى �الآ
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في تقرير �لفجوة �لعالمية بين �لجن�ص������ين في �لمنتدى �القت�صادي �لعالمي لعام )2018(، 

جاءت كل من �ل�ص������ين و�لهند و�ليابان وكوريا �لجنوبية وماليزيا خارج �أف�صل )100( دولة من 

�أ�صل )149( دولة �صملها �ال�صتطالع، وذلك بناًء على �لت�صنيف �لذي تم وفق معايير �لم�صاركة 

أة، و�لتح�صيل �لتعليمي، و�ل�ص������حة و�لبقاء، و�لتمكين �ل�صيا�صي. وكانت �صبٌع  �القت�صادية للمر�

أو�ص������طية، بما في ذلك �ل�صعودية  أو �صرق � آ�صيوية � دنى ت�ص������نيفاً هي دول � من �لدول �لع�ص������ر �الأ

و�إير�ن و�لعر�ق وباك�ص������تان. حتى �ص������نغافورة حلت في �لمرتبة )67( فح�ص������ب، في حين جاءت 

أندوني�صيا في �لمرتبة )85(. �

كما يعطي منتدى �لبرلمانات �لوطنية )�التحاد �لبرلماني �لدولي( ومقره �صوي�ص������ر�، كثير�ً 

�ص������يوية �لكبرى ت�صنيفاً منخف�صة نظر�ً النخفا�س م�صتوى تمثيلها �لن�صائي. ففي  من �لدول �الآ

حين �أن �ل�ص������ين و�ص������نغافورة تحتالن �لمرتبتين )72 و80( على �لتو�لي من �أ�صل )192( دولة، 

أندوني�ص������يا وكوريا �لجنوبية وماليزيا تقع جميعها  فاإن باك�ص������تان و�لمملكة �لعربية �ل�صعودية و�

خ������ارج قائمة �أف�ص������ل )100( دولة. و�لهند تحتل �لمرتب������ة )148(، و�ليابان جاءت في �لمرتبة 

.)164(

ع�صاء �ل�)37( في منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية OECD، ت�صّجل كوريا  ومن بين �الأ
ناث  جور بين �لجن�صين )�إذ يبلغ �لفرق بين متو�صط دخل �لذكور و�الإ

�لجنوبية �أعلى فجوة في �الأ

34% من دخل �لذكور( و�ليابان )24.5%(، وذلك ��صتناد�ً �إلى �أرقام عام )2018م(.

آ�ص������يا غير مميزة فيما يتعلق بم�ص������او�تها بين  لي�س من �لم�ص������تغرب �إذن �أن تكون جامعات �

�لجن�ص������ين، على �لرغم من �لتقدم �ل�ص������ريع �لذي �أحرزه بع�ص������ها وفقاً للموؤ�ص������ر�ت �لعالمية 

خرى. �الأ

ناث في �لقيادة �لجامعية ه������و بالتاأكيد ظاهرة عالمية، غير �أن �لخلل  �إن نق�������س تمثيل �الإ

آ�ص������يا. وتتفاقم ظاهرة عدم �لم�صاو�ة في �لمجاالت �لتي  أكثر و�ص������وحاً في � الفت جد�ً ويبدو �

ي�ص������يطر عليها �لذكور، وال �صيما في �لعلوم و�لتكنولوجيا، و�لهند�صة، و�لريا�صيات، �لتي يُنظر 

كبر من  ������ة �الأ �ص�ص������ات �لنخبوية، فتُْمنح �لح�صّ
آ�ص������يا ب�ص������فتها محركات نمو في �لموؤ �إليها في �

�لتمويل �لعام.

ف�صل )10( جامعات في ت�صنيف )تايمز( للتعليم �لعالي  لكترونية الأ يُظهر تحليل �لمو�قع �الإ

أنه ال توجد قياد�ت ن�ص������ائية لهذه �لجامعات، كم������ا �أن عدد�ً قلياًل من  �ص������يوية � للجامع������ات �الآ
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د�رة �لعليا. فم������ن بين )59( رئي�س، ونائب رئي�س،  هذه �لجامعات تحتل فيه �لن�ص������اء مو�قع �الإ

نَّ نحو )15%( من �لقياد�ت �لعليا في هذه  مين جامعة، هناك ت�ص������ع من �لن�ص������اء فح�صب، يكوِّ
و�أ

�لموؤ�ص�صات �لع�صر.

أ�صها ن�صاء وتقع �صمن �أف�صل )200( جامعة في �لعالم  أنه من بين )39( جامعة تتر� و�لالفت �

آ�صيوية، لكّن �لمده�س في  وفق ت�صنيف �لجامعات �لعالمية لعام )2020(، ال توجد �أي جامعة �

�صيوية  آ�صيا حققت مزيد�ً من �لتقدم مقارنة بالدول �الآ مر �أن �لدول �لنامية في جنوب �صرق � �الأ

�لمتقدمة في �ل�ص������مال. هذ� ما �أكده تقرير �لعلوم لليون�ص������كو: »نحو عام 2030«؛ �إذ ك�صف �أن 

ناث، وعدد�ً  لدى �لفلبين وتايالند وماليزيا وفيتنام عدد�ً مت�ص������اوياً م������ن �لباحثين �لذكور و�الإ

�أكبر من �لقياد�ت �لن�صائية، في حين �أن )15% و18%( فح�صب من �لباحثين في �ليابان وكوريا 

�لجنوبية هم من �لن�صاء، مقارنة بالمتو�صط �لعالمي )%28(.

كاديمية. فعلى  أة ينخف�س طرد�ً مع �رتفاع �لم�صتويات �الأ أي�ص������اً �أن تمثيل �لمر� ومن �لثابت �

أكثر قلياًل من ن�صف �لمدر�صين �لجامعيين هم من �لن�صاء، لكن  أّن � �صبيل �لمثال، نجد في �لهند �

ح�ص������ائيات �لو�ردة في تقرير �لتعليم �لعالي في عموم �لهند في عاَمي )2018 – 2019م(،  �الإ
على، ففي حين �أن )%42(  كاديميات �إلى �لم�ص������تويات �الأ

�أظهرت �نخفا�ص������اً حاد�ً في دخول �الأ

�صاتذة  أو �لمخبريين هم من �لن�صاء، تنخف�س ن�صبتهن �إلى )16%( بالن�صبة �إلى �الأ من �لمعلمين �

�صاتذة �لم�صاركين، في حين تقت�صر  أو �لمحا�صرين، و�إلى )13%( بالن�صبة �إلى �الأ �لم�ص������اعدين �

أ�صتاذ. ن�صبة �لن�صاء على )8%( فح�صب لمن هّن في مرتبة �

وفي �لوقت نف�ص������ه، تكوِّن �لن�ص������اء في �ليابان نحو ربع عدد �لمدر�صين �لجامعيين، لكّنهن 

�صاتذة، وذلك وفقاً للتقرير �لحكومي »�لن�صاء  أو �الأ يكّونَّ )16%( فح�ص������ب من مجموع �لباحثين �

و�لرجال في �ليابان في عام Women and Men in Japan 2019 »2019، وتعّد هذه �لن�ص������بة 

�صو�أ في منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية OECD. وتنخف�س هذه �لن�صبة ب�صكل �أكبر في  �الأ

ناث. موؤ�ص�صات �لنخبة، �إذ �إّن �أقل من 10% من روؤ�صاء �لجامعات �ليابانية هم من �الإ

ناث في هونغ  كاديميين �الإ أين تكمن �لم�صكلة؟ وفقاً لم�صح عام �أجري عام )2017( لالأ �إذن، �

كونغ ت�ص������مل �لعو�مل �لرئي�صية �لتي تثني �لن�ص������اء عن تبّوء مو�قع �لقيادة �لجامعية �لعليا، من 

أّن  مثل: �أعباء �لعمل �لثقيلة، ورغبتهن في عدم ت�ص������تيت �النتباه عن �لبحث �لعلمي، و�إدر�كهن �

�لقيادة �لعليا هي »ف�صاء ي�صيطر عليها �لذكور«، ر�أى روؤ�صاء كثير من �لجامعات �لم�صتفتين �أن 
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ناث  �صرية« هما �لعامالن �لم�صّببان للخلل في ن�صب تمثيل �لذكور و�الإ �صرة« و»�لو�جبات �الأ »�الأ

أ�صارو� �إلى مجموعة و��صعة من  أّن �لم�صاركين في �ال�صتطالع � كاديمية. �إال �
في �لموؤ�ص�ص������ات �الأ

أة  خرى، بما في ذلك �الفتقار �إلى �لدعم و�لت�ص������جيع، و�لتحديات �لتي تو�جها �لمر�
�لعو�مل �الأ

�صتاذية �لكاملة، وغيرها. في �لمو�زنة بين �لعمل و�لحياة، و�صعوبة �لو�صول �إلى درجة �الأ

و�ص������بق �أن خل�س تقرير �ص������در عن �لمجل�س �لثقافي �لبريطاني منذ عدة �صنو�ت بعنو�ن: 

أف������ق �لتعليم �لعالي«،  زمة �لتي تلوح في � أة و�لقي������ادة و�الأ »�لتركيبة �ل�ص������كانية �لخط������رة: �لمر�

آ�صيا هي �لهند وباك�ص������تان وبنغالدي�س ونيبال و�صريالنكا  و�صمل م�ص������حاً ل�صت دول في جنوب �

أ�ص������ار �لتقرير �إلى �أن ح�صة �لن�ص������اء في مو�قع �ل�صلطة  و�أفغان�ص������تان، �إلى نتائج م�ص������ابهة، �إذ �

و�لم�ص������وؤولية في �لتعليم �لعالي في هذه �لدول �ل�ص������ت منخف�صة �نخفا�صاً مذهاًل، و�أن هناك 

فجوة ما بين �لنو�يا �لمعلنة و�ل�صيا�صات �لممار�صة عملياً، و�أن �لرجال يهيمنون على موؤ�ص�صات 

�لتعليم �لعالي في هذه �لبلد�ن. 

أنه على �لرغم من �أن �أعد�د �لن�صاء �لملتحقات بالتعليم �لعالي  أي�ص������اً � ووجد هذ� �لتقرير �

أة في �لمنا�ص������ب �لعليا  آ�ص������يا �آخذ ف������ي �الرتفاع، ال يز�ل تمثيل �لمر� ف������ي جميع �أنحاء جنوب �

مر �لذي �ص������يكون له عو�قب  د�رية في �لتعليم �لعالي �ص������عيفاً �إلى حد كبير، �الأ �لقيادي������ة و�الإ

أة تعاني �لتمييز  �جتماعية و�قت�ص������ادية كبيرة في �لمنطقة ما لم يُت�ص������ّدى له. وال ت������ز�ل �لمر�

و�لهدر لمهار�تها ولمو�هبها.

كاديمية فيما  أة في �لموؤ�ص�صات �الأ و�أظهر �لتقرير وجود �ختالفات و��ص������عة في و�ص������ع �لمر�

آ�ص������يا، وذلك تبعاً لمر�حل �لتنمية �القت�ص������ادية �لتي قطعها كل بلد، وللحالة  بين بلد�ن جنوب �

أة فيه، لكن �لقا�صم �لم�صترك هو هيمنة �لذكور على �لمو�قع �لقيادية في موؤ�ص�صات  �لعامة للمر�

�لتعليم �لعالي في هذه �لبلد�ن. 

�صيوية  أة في قيادة موؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي في بع�س �لبلد�ن �الآ و�لمالحظ �أن و�ص������ع �لمر�

�أقل تقدماً مما هو عليه في �لموؤ�ص�ص������ات �ل�صناعية و�لتجارية. ففي �لهند على �صبيل �لمثال، 

أة بك�صر »�ل�صقف �لزجاجي« في جميع قطاعات �ل�صناعة، ال تز�ل �لمو�قع  في حين بد�أت �لمر�

�لقيادية في �لتعليم �لعالي حكر�ً على �لرجال، وعلى �لرغم من �أن �لهند �أقّرت قانوناً يفر�س 

قل، ال يوجد  أة و�حدة على �الأ على مجال�س �إد�ر�ت �ل�صركات �لعامة �أن يكون في ع�صويته �مر�

ن ت�صريع مماثل بالن�صبة �إلى مجال�س �لجامعات.
حتى �الآ
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آ�ص������يا، بما في ذلك �لهند وباك�ص������تان، �إلى تعزيز  وفي حين ي�ص������عى عدد من بلد�ن جنوب �

م�ص������اركة �لمزيد من �لن�ص������اء في �لتعليم �لعال������ي، ال تز�ل �لطريق طويلة ج������د�ً �أمام بلد مثل 

�أفغان�صتان لتحقيق ذلك. 

كاديمية ال�شورية �ش�شات الأ المراأة في الموؤ

أة �ل�صورية قد حّققت تقدماً ملحوظاً  �إذ� ما نظرنا �إلى �لو�ص������ع في �صورية، وجدنا �أن �لمر�

خالل �لعقود �لقليلة �لما�صية على �صعيد م�صاركتها �لفاعلة في �لحياة �ل�صيا�صية و�الجتماعية 

أبرزها من�ص������ب نائب رئي�س �لجمهورية، وم�صت�صارة  و�لثقافية. فتبو�أت منا�ص������ب رفيعة كثيرة �

لرئي�س �لجمهورية، كما كلّفت بعدد من �لحقائب �لوز�رية، و�نتُخبت في ع�صوية مجل�س �ل�صعب، 

أة في  خرى، لكن �لتدقيق في و�ص������ع �لمر� و�حتلت عن جد�رة عدد�ً من �لمنا�ص������ب �لمهمة �الأ

كاديمية �ليوم يعطي �صورة مختلفة نوعاً ما. �لموؤ�ص�صات �الأ

أة في جامعة دم�ص������ق بو�ص������فها عّينة ممثلة عن �لموؤ�ص�ص������ات  فاإذ� ما نظرنا �إلى و�ص������ع �لمر�

ولى تكوِّن �لطالبات ن�صبة )56%( من مجموع 
أنه في �لمرحلة �لجامعية �الأ كاديمية �ل�صورية، نجد � �الأ

طالب �لجامعة، وقد تجاوز عدد �لطالبات عدد �لطالب في كثير من �لكليات ومنها �ل�ص������يدلة 

عالم و�ل�صريعة. وهذ� بحد  د�ب و�لتربية و�الإ و�لعلوم و�لهند�ص������ة �لمعمارية و�لفنون �لجميلة و�الآ

أة في �صورية على �ل�صعيد �الجتماعي.  ذ�ته يج�صد �لتطور �لكبير �لذي �صهده و�صع �لمر�

أّما بالن�ص������بة �إلى �أعد�د �أع�ص������اء �لهيئة �لتدري�ص������ية في جامعة دم�ص������ق، فنجد �أن ن�صبة  � 

ع�صاء تختلف �ختالفاً  ع�ص������و�ت �لهيئة �لتدري�صية من حملة �ص������هادة �لدكتور�ه �إلى مجمل �الأ

د�ب و�لتربية، و�أقل من  كبير�ً من كلية �إلى �أخرى. فهي تقارب )50%( في بع�س �لكليات مثل �الآ

خرى مثل كليَّتَي �لهند�صة �لميكانيكية و�لهند�صة �لكهربائية، وتكاد تنعدم في 
)10%( في كليات �أ

�ص������ريحة ثالثة من �لكليات مثل �لعلوم �ل�صيا�صية. وتبلغ و�صطياً في جامعة دم�صق نحو )%22(، 

وهي ن�صبة متدنية و�أقل بكثير من ن�صبة �لطالبات �إلى �لطالب في �لجامعة نف�صها. 

ق�صام  د�رية �لعلمية في �لجامعة، فاإننا نرى �أن ن�صبة روؤ�صاء �الأ أّما على م�صتوى �لمنا�صب �الإ �

ق�ص������ام �لعلمية في مختلف كليات �لجامعة تبلغ )32%( تقريباً مع تفاوت هذه  ناث في �الأ من �الإ

أة لمن�صب عميد تبلغ )16%(، ومن�صب نائب  وؤ �لمر� خرى. ون�صبة تبوُّ
أي�ص������اً بين كلية و�أ �لن�صبة �

ربعة، كما لم  ن������اث من بين نو�به �الأ عمي������د )35%(، وهناك نائب و�حد لرئي�س �لجامعة من �الإ

أة �أن تبو�أت من�صب رئي�س جامعة في �أي من �لجامعات �ل�صورية �لعامة.  ي �مر� ي�صبق الأ
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ناث�لعدد من �لذكور�لمن�ضب �ل�ضنبة �لمئوية�لعدد من �لإ

32%10349رئي�س ق�صم

35%4223نائب عميد

16%357عميد

25%31نائب رئي�س جامعة

0%10رئي�س جامعة

د�رة �لعلمية في كليات جامعة دم�ضق ومعاهدها وفروعهما: ناث في منا�ضب �لإ ن�ضبة �لإ

د�رية حين توليها  أثبتت جد�رتها وكفاءتها �الإ أة في جامعة دم�صق � و�لجدير بالذكر �أن �لمر�

د�رية �لعلمية مثل عمادتَي كليتَي �لطب �لب�صري و�لعلوم وعمادة �لمعهد  كثير�ً من �لمنا�صب �الإ

د�رية في مديريات مثل: �ل�ص������وؤون �لقانونية، و�لعالقات  �لعالي للغات وغيرها، و�لمنا�ص������ب �الإ

�لدولية و�ل�صوؤون �لهند�صية، وغيرها. 

أة على  أنه على �لرغ������م من �لتقدم �لكبير �ل������ذي حققته �لمر� نالح������ظ بناء على ما �ص������بق �

�صعيد م�صاركتها في �لحياة �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�لثقافية في �صورية، �إال �أن م�صاركتها في 

. وكذلك �لحال بالن�صبة �إلى م�صاركتها في  كاديمية ما ز�ل �ص������ئياًل وغير ُمْر�سٍ
�لموؤ�ص�ص������ات �الأ

أثبتت جد�رة كبيرة حين ��صتالمها كثير�ً من  أنها � كاديمية �لرفيعة، على �لرغم من � �لمنا�صب �الأ

د�رية.  كاديمية و�الإ �لمنا�صب �الأ

كاديمي لي�س ظاهرة  ناث عن �لعمل في �لمج������ال �الأ نَّ عزوف �الإ
أ ق������د يجادل بع�ص������هم في �

آ�ص������يا، بل تتعد�ها �إلى كثير من دول �لعالم. فطول �صنو�ت  تقت�ص������ر على �صورية �أو دول جنوب �

كاديمي، و�لجهود �لكبيرة و�لم�ص������نية  �لتح�ص������يل �لعلمي �لذي يتطلبه �لدخول �إلى �لميد�ن �الأ

�صرية �لتي تقع على عاتقها  �لتي يتطلبها هذ� �لخيار، وتعار�صه مع �لم�صوؤوليات �الجتماعية و�الأ

�صباب هذ�  �ص������باب هذ� �لعزوف، لكن ال بدَّ من در��صة عميقة الأ
أ في مجتمعاتنا ربما تكون من �

أة طاقة خاّلقة، وال بد من �إيجاد حلول منا�ص������بة لهذه �لم�صكلة  �لعزوف بغية معالجتها. فالمر�

ن�صاف  أ�ص������ارت �إليها مديرة مركز �لتعليم �لعالي وبحوث �الإ بالعمل على �لمحاور �لثالثة �لتي �

ف������ي جامعة �ص�ص������ك�س Centre for Higher Education and Equity Research، وهي �لعمل 

أكثر تناف�صية وحزماً، و�لعمل على �صعيد  أة نف�صها بت�ص������جيعها على �أن تكون � على �ص������عيد �لمر�
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�لموؤ�ص�صات، بتطبيق �صيا�صات �لم�ص������او�ة بين �لجن�صين و�إ�صالح �لممار�صات �لعملية �لتمييزية 

أينما وج������د، وتغيير �لمناهج  بين �لجن�ص������ين، و�لعمل على �ص������عيد �لمعرف������ة، باإبر�ز »�لتحيز« �

مر. وما لم نوجد حلوالً منا�صبة لهذ� �لم�صكلة فاإنَّ �لمجتمع �صيفقد 
�لدر��صية لمعالجة هذ� �الأ

فر�ص������ة �ال�صتفادة من ن�صف طاقاته �لكامنة، وهذ� ما لي�س با�صتطاعة دولة نا�صئة مثل �صورية 

له.  ن تتحمَّ
�أ
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»من دون الترجمة، كنا �صنعي�ش في اأقاليم تطل على ال�صمت«.

)جورج �صتاينر، فيل�صوف ومفكر وناقد اأدبي اأمريكي(.

لوال الترجمة لكنا نعي�ش �ضعوبًا مت�ضارعة ال يفهم بع�ضنا بع�ضًا. 

ال يخف���ى على مهتم بالثقافة والفك���ر دور الترجمة في التقارب بين ال�ضعوب والجماعات 

خر،  الب�ضري���ة، وف���ي التالقح الفكري والتالقي الثقافي فيما بينها. فهي و�ضيلة للتعرف اإلى االآ

والنظر اإليه بو�ضفه كيانًا ثقافيًا مختلفًا له حيثياته التي اأ�ضهمت في تكوينه الفكري والثقافي 

هم، نظي���رًا و�ضريكًا ي�ضهم بق�ضط ما ف���ي معمار الح�ضارة  والحيات���ي، وبو�ضف���ه اأي�ض���ًا، وهنا االأ

ن�ضاني���ة، وف���ي تكوين الثقافة العالمية، ولي�ش خ�ضمًا اأو عدوًا يج���ب اإلغاوؤه اأو تهمي�ضه. كما  االإ

ن�ضانية للو�ضول اإلى ح�ضارة معرفية  اأنه���ا �ضروري���ة لتعزيز التفاهم والحوار بين الثقاف���ات االإ

اإن�ضانية غيرية راغبة في الحوار وعازفة عن ال�ضراع. 

خر، وباللقاء به، نجد  و�ض������من ه������ذا الدور المهم الذي تقوم به الترجمة في التعري������ف بالآ

رواية »البو�ض������لة« )2015م( للروائي الفرن�ض������ي ماتيا�س اإينار )المولود عام 1972م(  نموذجاً 

يحاول اأن يقدم وي�ض������رح–من وجهة نظر غربية- عالقة الغرب بال�ضرق في اأوجهها المختلفة، 

لم، والتوا�ضل والقطيعة،  مل والأ الحوارية وال�ضدامية على ال�ضواء، وفي طبيعتها الم�ضحونة بالأ

د. وائـــل بـــركــــــات

والبحوث الدرا�سات 

روؤية ال�شرق يف رواية الغرب:

»البو�ضلة« حوار مخادع، و�ضراع وا�ضح
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و�لتفاهم و�ل�صر�ع. فالرو�ية مجال رحب للك�صف عن كل هذ�، وعن حيثيات عالئقية تو��صلت 

عبر قرون. و�ص������اعد في ذلك غز�رة �لمعلومات و�لمعارف عن �ل�ص������رق �لتي يمتلكها �لرو�ئي 

�صالمي،  �إينار. فهو يعرف �لعربية و�لفار�صية وترجم عنهما �إلى �لفرن�صية. در�س �لفن �لعربي �الإ

ق معرفته بح�ص������ارته. تنقل بين دم�صق وحلب وتدمر  و�نطلق �إلى �ل�ص������رق ليقيم في مدنه ويعمِّ

فها عن قرب. يُظِهر �إينار �إيمانه بفكرة  و�إ�صطنبول وطهر�ن وغيرها ليعاي�س �لحياة فيها ويتعرَّ

خر، وفي �لتقارب بين �ل�صعوب،  خرى ت�صاعد في �لتعرف �إلى �الآ
دب �إلى �للغات �الأ

�أن ترجمة �الأ

خرين �لتي يعني  فكار، وناقل معالم �لجمال، وحام������ل ثقافة �الآ دب مترِجم �لم�ص������اعر و�الأ فاالأ

ن�صان –كما نقول-  أو باأخرى، نمو �ص������عور كر�هية �صد �أ�صحابها، فاالإ غياب معرفتها، ب�ص������ورة �
عدو لما يجهل. 

ملخ�ش الرواية

كاديمي �لمو�ص������يقي �لنم�ص������اوي �لذي يعي�س في فيينا،  يهاجر �لنوم تاركاً فر�نت�س ريتر، �الأ

أنه م�ص������اب بمر�س خطير، وليو�جه حالة  لم و�لرعب و�لت�ص������تت، حين يكت�ص������ف � وحيد�ً مع �الأ

حباط هذه ال يجد و�صيلة للترويح عن نف�صه �صوى �ال�صتعانة بالما�صي �لجميل �لذي �أم�صاه  �الإ

في �ل�صرق �لعزيز على نف�صه. ي�صترجع �صريط حياته بلم�صات برو�صتية. ي�صتعر�س معارفه �لتي 

�كت�ص������بها من عالقته �لوثيقة بال�ص������رق وولعه به –مثلما هو �إينار موؤلف �لعمل- فاأيامه �لر�ئعة 
�لتي ق�ص������اها في �ل�ص������رق، باحثاً ومنقباً عن �أ�صد�ء �لمو�صيقا �ل�صرقية في �صيمفونيات �لقرن 

�لتا�ص������ع ع�ص������ر ومقطوعاته و�ألحانه، التز�ل تنع�س فيه جمالية �لحياة. ي�صتح�صر رحالته �إليه 

لعله ين�ص������ى �آالمه في ليلة كئيبة قاتمة. يروي فر�نت�س حكايات ولقاء�ت جمعته باأ�صخا�س من 

أ�صر�ره �لتي بقي  أ�ص������خا�س ق�ص������و� عمرهم مغرمين بجمالياته وباحثين في � مدمني �ل�ص������رق. �

معظمها �ص������ر�ً غير قابل للك�صف. ويقوم فر�نت�س، كما كانت �صهرز�د، بوظيفة �لر�وي �لمحكوم 

عليه برو�ية �لق�ص�س �إلى ما ال نهاية...

ذكرياته هذه يجمعها خط �ص������ردي رئي�صي، تهيمن عليه عالقة فر�نت�س بم�صت�صرقة فرن�صية 

�ص������ابة ��صمها �صارة، ال تنفك تغزو عقله وقلبه وما�ص������يه، على �لرغم من مرور �ل�صنين وغياب 

بع�ص������هما عن بع�س فتر�ت طويلة، وكاأن عالقتهما م�صابهة لعالقة �لغرب بهذ� �ل�صرق: �فتتان 

ال يبلغ �للقاء، وفر�ق ال ينتهي بقطيعة. تتحول �لتد�عيات �لحرة �لتي ي�صتح�صرها فر�نت�س في 

وقات �ل�صعيدة �لتي ق�صياها معاً  ليلته هذه �إلى مونولوج د�خلي موجه �إلى �صارة يتذكر فيها �الأ
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في �ل�ص������رق وفي �أوروبا، و�لم�صاعر �لعميقة �لتي يكنُّها لها. ويرويان حكايات �صخ�صية حدثت 

أ�صماوؤهم بال�صرق وبتاأثير�ته في ثقافة  معهما، و�أخرى عن م�صت�ص������رقين ومتخ�ص�صين �رتبطت �

�لغرب. ويذكِّر هذ� �لخط �ل�صردي �لرئي�صي باألف ليلة وليلة �لذي تتو�زعه �صهرز�د مع �صهريار، 

�صا�صية. وكما كانت �صهرز�د منجم حكايات ال ين�صب،  وبالحكايات �لجانبية �ص������من �لحكاية �الأ

كان فر�نت�س و�ص������ارة يرويان ق�ص�ص������اً حدثت معهما ال تتوقف عند حد، وقد ��ص������تثمر �لموؤلف 

ن�صانية �لو��صعة  هذه �لق�ص�س ليخدم فكرة �للقاء بين �ل�صرق و�لغرب على مائدة �لح�صارة �الإ

خر، على �لرغم مما فيها من م�ص������اهد  و�ل�ص������املة �لتي تقوم عل������ى �لحو�ر و�لتفاهم وقبول �الآ

�ل�صر�ع و�لت�صارب و�لرف�س.

�ص������ارة من جانبها، وهي �لمقابلة للر�وي �لذي يبحث عنه������ا ويتابعها في كل مكان دون �أن 

أي�صاً. تحيط بعلومه  ي�صتطيع �لو�صول �إلى قلبها، تعرف لغات كثيرة من �ل�صرق، بل لهجات كثيرة �

آثار �ل�صرق في كتابات �لغربيين �لكبار. وهي مقتنعة باأن  آثاره و�ص������عره و�صعر�ئه، وتبحث عن � و�

�لثقافة �لغربية مدينَة له بكثير من �لف�صل، لذلك نر�ها تفت�س عن فتح �لممر�ت ومد �لج�صور 

لتها  رغبة في ر�ص������م �ص������ورة عالقة تناغم وتكامل بين �لطرفين، لكن �ل�صيا�صة �ال�صتعمارية حوَّ

طماع و�الختالفات. فبدالً من �إر�صاء �صيا�صتي �لتفاهم و�لتعاون بين 
�إلى حالة �ص������ر�ع جّر�ء �الأ

�صعف،  �ل�ص������عوب، لجاأ �لقوي بينها –تاريخياً وحا�ص������ر�ً- �إلى فر�س �إر�دته و�ص������يطرته على �الأ
ن�صانية قائم على �إ�صهامات تر�كمية ال تق�صي  متنكر�ً بذلك لفكرة �أن مجمل تطور �لح�صارة �الإ

أو زمانه. أو دينه � أّياً كان عرقه � من ي�صارك في بنائها �

تتوزع �أحد�ث �لرو�ية على �صاعات هذه �لليلة �لرهيبة. وكل ف�صل فيها يتوقف عند �صاعة 

ودقيقة محددة، مثل �ل�ص������اعة �لحادية ع�صرة و�لدقيقة �لعا�ص������رة لياًل، و�ل�صاعة �لثانية ع�صرة 

و�لدقيقة �لخام�صة و�لخم�صين لياًل، وهكذ� �إلى �أن تبلغ �صهرة فر�نت�س �ل�صاعة �ل�صاد�صة فجر�ً، 

قبل �أن تختم �لرو�ية بن�صيد �أمٍل.

�أما �لعنو�ن »�لبو�صلة« فله داللة مهمة، �إذ يتوقف موؤ�صرها عن �لتوجه �إلى �ل�صمت �لطبيعي 

أنه �ختيار  أو � وهو �ل�ص������مال، ليتخذ من �ل�صرق وجهة ثابتة ال تتغير. هل هو عطل في �لبو�صلة �

مق�ص������ود يهتدي من خالله �لبطل �إلى مكتبة �أو متحف �أو موقع �أثري �أو قطعة مو�ص������يقية �أو 

فنية... �إلخ، تجتمع كلها في �ل�صرق؟ »فما �إن تحاول تحديد وجهتك حتى تعي �أن هذه �لبو�صلة 

ه فر�نت�س �لبو�صلة  ت�ص������ير �إلى �ل�صرق ولي�س �إلى �ل�ص������مال«، )�س349(. �إنها كذلك، فكيفما وجَّ
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م�صية �لتي تلخ�س حياته، ال يجد �صوى  ير�ها تذهب به نحو �لنور �ل�صرقي، وها هو في هذه �الأ

�ل�صرق موئاًل له يقيه �نك�صاف �لروح وهزيمتها.

اأهمية الرواية

مدَّ ح�ص������ارة �لغرب بعو�ل������م من �لخيال 
تظه������ر �لرو�ية �ص������وقاً غربياً نحو �ل�ص������رق �لذي �أ

بد�ع، وب�صور من ليالي �ل�صحر في �ألف ليلة وليلة، وباإ�صافات في �لمو�صيقا يتوقف عندها  و�الإ

معظم مو�ص������يقيي �لع�صر �لحديث. وتر�فق ذلك مع ع�صق �أوروبي �أظهره �لكتاب و�لفنانون في 

أي�ص������اً  أ مع فيكتور هيجو و�ص������اتوبريان ور�مبو ونيرفال وغيرهم كثير، لكنه � موؤلفاته������م ال يبد�

ال ينتهي بما جادت به روح �ل�صرق على وجد�ن بيتهوفن و مينديل�صون و �صتر�و�س و كور�صاكوف 

أ�صماع �لعالم حتى  وروبيين �لذين ال يز�لون يده�ص������ون بعبقريتهم � و�آخرين من �لمو�ص������يقيين �الأ

ألقاً، وبحث عنها  نت عالم �لغرب، و�نعك�ص������ت فيه ده�صة و� �ليوم. �إنها �لروح �ل�ص������رقية �لتي لوَّ

�لم�صت�صرقون طوياًل.

�صا�ص������ية لهذه �لرو�ية في تكريمها �لدر��ص������ات �لغربية �لمنفتحة على  همية �الأ تتمح������ور �الأ

عالم �ل�ص������رق، وفي ك�ص������فها عن حقائق مو�ص������وعية في هذه �لعالقة �ل�ص������ائكة بين �لطرفين، 

أدبية وفنية ومو�صيقية  أ�صماء ��صت�صر�قية، و�أعماالً � وفي ��صتعر��ص������ها معلومات دقيقة ومهمة، و�

تاأثرت بال�ص������رق. �إنها ترحل بنا كب�صاط طائر �إلى مو��صع مختلفة في بلد�ن م�صرقية، وتدعونا 

�إل������ى متابعة فلوبير و�ص������اتوبريان ور�مبو ولوتريام������ون وبلز�ك وم������وز�رت وغيرهم من �لذين 

دبية و�لفنية. ومثلما تعك�س �لرو�ية �صورة  ي�صتح�ص������رون �ل�ص������رق وي�ص������تلهمونه في �أعمالهم �الأ

�لتمازج �لح�ص������اري و�لتبادل �لثقافي بين �ل�ص������رق و�لغرب، فهي ال تتجاهل �لتناق�س و�لتنافر 

و�صوء �لفهم �لمتبادل بينهما.

في �لو�قع، يقف �لقارئ مذهوالً �أمام كّم �لمعلومات �لثقافية و�لفكرية و�لتاريخية ونوعيتها 

�لتي تتحفنا بها �لرو�ية، حتى �إنها ت�ص������بح معها مرهقًة للذ�كرة. ول�ص������دة ما تجولت في �أماكن 

ثرية و�لفنية  أر�بي�ص������ك( مزخرفة ب�صتى �لحكايات �لتاريخية و�الأ وذكريات بدت وكاأنها قطعة )�

و�لمو�ص������يقية، و��ص������تطاعت �أن تتحول �إلى رحلة ثقافية بمعنى �لكلمة. ف������� فر�نت�س يحاول �أن 

د به �ل�صرُق �لمو�صيقا �لغربية، لكنه ال يتوقف هنا، بل يم�صي  ير�صد من خالل �لمو�صيقا ما زوَّ

في رو�ية �ل�ص������و�هد على �ت�صاع هذ� �لتاأثير وعمقه وفر�دته، ناهاًل من �صعة �طالعه ومعرفته 

�لمحيطة بثقافة �ل�صرق ومعارفه.
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أ منذ زمن  ر�أى كثيرون �أن هذه �لرو�ية تعك�س رغبة حو�ر م�ص������تمر بين �ل�ص������رق و�لغرب بد�

ن بحاجة �إلى �إع������ادة توجيه ليخفف من حدة 
قدي������م و�زدهر في �لقرنين �لما�ص������يين، لكنه �الآ

له �إلى �ص������يغة حو�ر. وي�ص������فها ريجي�س دوبريه، �لكاتب و�لفيل�صوف �لفرن�صي  �ل�ص������ر�ع، ويحوِّ

أكاديمية �ل� »غونكور« �لتي تمنح جائزة �لرو�ية، بقوله: »�إنها بمنزلة ج�ضر بين  �ل�صهير وع�صو �

دبية �لفرن�صية �لمرموقة  �ل�ضرق و�لغرب«. ومعلوم �أن رو�ية »�لبو�صلة« فازت بجائزة غونكور �الأ

أيام من �أحد�ث جريدة �صارلي �إيبدو �لد�مية تعبير�ً عن �لت�صامن مع  لدورة عام )2015م( بعد �

رهاب.  �لحو�ر ورف�س �الإ

وغالباً ما يُنظر �إلى هذه �لرو�ية بو�ص������فها م�ص������احة مهمة لعر�س �لمعلومات عن تاريخ من 

�لعالقات �لمعرفية و�لفكرية و�لثقافية بد�أها ب�ص������ورة و��ص������حة وعملية نابليون حينما �أح�صر 

مع جنوده ومد�فعه فرقاً تبحث في تاريخ م�ص������ر �لفرعونية و�لعربية. هي رو�ية تتيح للقارئ 

خر. وفي هذ� ي�صتغل  فر�س �لتعلم و�الكت�ص������اف �لذي قد ينجم عنه تغيير في �لموقف تجاه �الآ

دب طامحاً �إلى �إحد�ث �لتقارب بين �لثقافات، و�لتو��ص������ل بينها لتتكامل ولي�س لتت�ص������ارع. 
�الأ

نو�  ه������ا منها، ولوَّ
وروبا حي������ن هبَّت عليها ثقافة �ل�ص������رق، فاأفاد عظماوؤ

وه������ذ� م������ا حدث في �أ

ب������د�ع، فالتهجين يوّلد  جنبياً، �ص������روري لالإ
أم �أ خر، �ص������و�ء �أكان محلياً � �إبد�َعه������م بنفحاتها. �الآ

�لجديد و�لمختلف عن �ل�صائد.

ال�شت�شراق

ربما يعود �لف�صل �إلى نابليون في بلورة فكرة �ال�صت�صر�ق حينما �ألحق بجيو�صه �لغازية �لمتجهة 

ب وتدر�س وت�ص������تخل�س. و�إذ� كان نابليون وع�صاكره فرن�صيين، فاإن  �إلى م�ص������ر بعثات علمية لتنقِّ

وروبيين جميعاً دخلو� من هذه �لبو�بة، لتبد�أ مرحلة �ال�صت�صر�ق �لمعا�صر ب�صفتها و�حدة من  �الأ

�صا�صية في �لتوجه نحو هذ� �ل�صرق �لبائ�س بقو�ه، �لناب�س بالح�س �لروحاني،  �صتر�تيجيات �الأ �الإ

و�ئل.  آه �لم�صت�صرقون �الأ أ�صكال �ل�صحر و�لجمال و�ل�صعوذة، وفق ما ر� و�لعائم على �

دبية �ل�صرقية �لمهمة �لتي غزت �أوروبا.  عمال �الأ و�نعك�ص������ت �أفكار �ال�صت�ص������ر�ق ترجمة لالأ

خيرة على  ويعود �إلى غوته ف�ص������ل �ل�ص������بق في �إبر�زها و��ص������تثمارها حين و�صع �للم�ص������ات �الأ

أ�صعار حافظ �ل�صير�زي  »�لديو�ن �لغربي �ل�ص������رقي« �لذي �ص������يطرت عليه روح �ألف ليلة وليلة و�

بترجمة �لم�صت�ص������رق �لنم�صاوي بورغ�صتال. ويكون بذلك متقدماً على فيكتور هيجو في ديو�نه 

»�ل�صرقيات«، وعلى �صاتوبريان في �أدب �لرحالت في كتابه »�لطريق من باري�س �إلى �لقد�س«.
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�شور حوار

تن�صد �لرو�ية عموماً �إظهار �أن �لترجمة و�لحو�ر بين �لثقافات ي�صون �لعالم من �لمخاطر 

�لموؤلم������ة �لتي تتهدده، و�لتي ق������د تودي به �إلى �لنهاية �لمفجعة و�لهالك. ويبذل �لموؤلف �إينار 

جهود�ً و��ص������حة، م�ص������تعيناً بالوقائع و�لحقائق وب�ص������يء من �لخيال، لتو�صيح فكرته. ويوؤكدها 

عمال و�لموؤلفات �لتي تثبت تاأثير �ل�صرق في �لغرب. ويمكننا �أن  �صماء و�الأ بح�ص������د هائل من �الأ

أ�صكال متنوعة، منها: نر�ها مر�صومة في �

روابط ح�شارية

خر بين �ل�ص������رق  ي�ص������ار بد�ية �إلى �أن عنو�ن �أطروحة �ص������ارة للدكتور�ه هو »�لنظرة �إلى �الآ

أ�ص������فارها �لكثيرة �إلى بلد�ن �ل�ص������رق بغية �إثبات  و�لغ������رب« �لت������ي كتبتها بعد تعلمها �لعربية، و�

دب و�لفكر و�لثقافة و�لمو�ص������يقا. وترى  �لرو�ب������ط �لثقافية �لفعلية بين �لطرفين من خالل �الأ

�لرو�ية �أن هذه �لعالقة �زدهرت في �لقرن �لتا�ص������ع ع�ص������ر، وت�ص������ابكت في �لقرن �لع�ص������رين، 

وعبَّرت بطر�ئق مختلفة عن حو�ر ح�ص������اري �أفاد فيه �لغرب من ح�ص������ارة �ل�صرق �لموغلة في 

ن�صانية.  �لقدم. فال�ص������عوب و�لمجتمعات �لمختلفة ت�صهم بمقد�ر ما في �صناعة �لح�صارة �الإ

أو ثقافة �أحادية، �إنها نت������اج حو�رية �أزمان  وال يع������ود قيامها �إلى �ص������عب و�حد �أو عرق ممي������ز �

نتاج �لمعرفي و�لثقافي فيها. �صهام و�الإ و�صعوب ومثاقفة بينها، ب�صرف �لنظر عن درجات �الإ

مالمح ثقافية

تعك�س �لندو�ت �لتي ي�ص������ارك فيها كل من فر�نت�س و�صارة و�لمحا�صر�ت �لتي ��صتمعا �إليها 

أو �صاركا فيها فكرة ت�صجيع حو�ر ثقافي مع �ل�صرق يوؤكد �لرو�بط �لوثيقة بين �لطرفين. ومنها  �

أدبه ومعارفه« �لتي ��صت�صافها ق�صر )هاينفلد(  على �ص������بيل �لمثال تلك �لمعنونة ب� »�ل�ص������رق و�

هم جوزيف فون هامر-بورغ�ص������تال. على مدخل ق�صره،  ل�ص������احبه �لم�صت�صرق �لنم�ص������اوي �الأ

هناك نق�ٌس بالعربية يبارك قدوم �لزو�ر ويحمي �ص������كانه من �ل�ص������ر و�لح�صد. وهذ� تعبير عن 

�لتو��صل �لروحي مع معتقد�ت �ل�صرق وتخيالته حول �لتاأثير�ت �لخفية، وكيفية �إبعاد �صرورها 

ن�ص������ان بتعويذ�ت تو�صع في مكان بارز. وكان بورغ�صتال يفخر بهذ� �لتد�خل �لح�صاري  عن �الإ

مر تعبير ح�صاري  مع �ل�صرق، ومع غيره من ثقافات �أخرى دينية وعرقية مختلفة، ففي هذ� �الأ

رفيع �لم�صتوى.
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اأ�شداء ال�شرق

حب������اً بال�ص������رق، بحث كت������اٌب وفنانون عن معرفت������ه. فمنهم من ز�ره، و�آخر �ص������مع عنه من 

آثارهم باأوجه  ى �ل�ص������رق في � وروبيين. لذلك يتبدَّ
زو�ره، وثالث عرفه في كتابات �لمبدعين �الأ

أولئك �لم�صت�ص������رقون �لذي �رتحلو� �إلى �ل�صرق بحثاً عن �كت�صافه  ول يعك�س �ص������ورتَه �
ثالثة، �الأ

ومعرفة خباياه لر�صم �صورته من �أر�س �لو�قع؛ �أما �لثاني فقد ظهر في كتابات �أعاظم �لكتاب 

أبرزو� �ل�صرق في �أعمالهم وموؤلفاتهم، وهنا يظهر �ل�صرق مر�صوماً  وروبيين �لذين � و�لموؤلفين �الأ

في �أعمالهم دون �أن يكونو� قد و�ص������لو� �إليه، �أو حتى عرفو� لغة من لغاته، مثل غوته وفيكتور 

هيجو وبلز�ك وغيرهم، �لذين قروؤوه في ترجمات �لم�صت�صرقين ؛ �أما �لثالث فهو �لذي ��صتلهم 

أنتج منها ن�صو�ص������اً ومو�صيقا فـ»ثمة حتى �ضرق  دباء و�لكتاب �لغربيين و� �ل�ص������رق من �أعمال �الأ

مـــن درجـــة ثالثة، �ضرق برليوز وفاغنر �لذي يتغذى من �أعمال هي نف�ضها ل ت�ضتند �إلى تجربة 

مبا�ضرة. �ل�ضرق من �لدرجة �لثالثة«، )�س91(.

تاأثير المو�شيقا

في مجال �لمو�ص������يقا، ال يمكن تجاهل ��صم �لفرن�صي فيلي�ص������يان د�فيد، �صاحب �صيمفونية 

»�ل�صحر�ء« �لتي ��صتلهمها من ذكريات رحالته �إلى �ل�صرق، وهو �أول م�صت�صرق مو�صيقي �أوروبي 

مهم يُعنى بمو�صيقا �ل�صرق، وكذلك »�أول من نقل عبر �لمو�صيقا هذه �لب�صاطة �لمروعة لل�صحر�ء«، 

أولئ������ك �لذين »كر�ضو� �أنف�ضهـــم بالكامل للرو�بط �لتـــي تجمع بين  )�������س254(. كان و�حد�ً من �

�ل�ضرق و�لغرب، ولم يكترثو� بتاتًا لمعارك وز�ر�ت �لحرب و�لم�ضتعمر�ت«، )�س160(. 

تغيَّر وجه �لمو�صيقا �لغربية بعد دخول �لتاأثير�ت �ل�صرقية عليها، وحدثت ثورة حقيقية فيها 

لت معالمها في �لقرنين �لتا�صع ع�صر و�لع�صرين: »�أَبْنُت �أن �لثورة �لتي حدثت في �لمو�ضيقا  بدَّ

خـــال �لقرنيـــن �لتا�ضع ع�ضر و�لع�ضرين تدين بكل �ضيء �إلى �ل�ضرق«، )�س161( �لذي لم يكتِف 

خر« �إليها. 
بالح�ص������ور �لقوي و�لفاعل، و�إنما و�صم تلك �لمو�صيقا بخ�صائ�صه، و�أدخل �إيقاع »�الآ

ولم يقت�صر ذلك على بع�س �لمو�صيقيين بل ��صتقطب �ل�صرُق تيار�ً و��صعاً �صّم »من بين �آخرين، 

موتز�رت وبيتهوفن و �ص������وبرت وفر�نت�س لي�صت وبرليوز وبيزيه وريم�صكي كور�صاكوف وديبو�صي 

وبارتوك وهندميث و�ص������ونبرغ و �صيمانوف�ص������كي، مئاٍت من �لموؤلفين من كل �أنحاء �أوروبا. لقد 

خر،  هب������ت رياح )�لغيرية( على كل �أوروبا، فاأخذ هوؤالء �لعظماء ي�ص������تخدمون ما ياأتيهم من �الآ

خر لزعزعة  أ�صاليب �الآ لتغيير �لذ�ت، لتهجينها، فالعبقرية ت�ص������بو �إلى �لهجنة، �إلى ��صتخد�م �
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رب  أنه علينا �أن نقِّ أنا�صيد �لكنائ�س«، )�س161(. وكان بيتهوفن يوقن تماماً »� ��صتبد�د �لتناغم و�

أكثر  من خالل �لمو�ص������يقا، بين �لطرفين، بين �ل�صرق و�لغرب، كي نبعد نهاية �لعالم �لتي تدنو �

فاأكثر«، )�س130(.

دب والفن في الأ

وروبيين – كما كان في �لمو�ص������يقا وفي  دب و�لفن لدى �الأ كان �ل�ص������رق ملهماً لثورة في �الأ
خرى �صور�ً من �ل�صرق  غيرها- فمنذ �أن نقل غوته في ديو�نه �لغربي �ل�ص������رقي وفي �أعماله �الأ

دبية و�لفنية �لغربية. نذكر هنا مثاًل لقاء  عمال �الأ بد�أت وجهٌة جديدة تفر�س نف�ص������ها على �الأ

بلز�ك مع �ل�صرق من خالل �لم�صت�صرق �لنم�صاوي بورغ�صتال �لذي زّوده بترجمة بالعربية لن�س 

زّين به رو�يته »�لجلد �لم�صحور«، فكان بلز�ك بذلك �أول رو�ئي فرن�صي يدرج في �إحدى رو�ياته 

ن�ص������اً بالعربية. وما كان منه �إال �أن �أهدى ل� بورغ�ص������تال رو�يته »حج������رة �لتحف« �عتر�فاً منه 

بف�صله عليه، و�صكره له على ما زّوده به من معلومات عن �ل�صرق.

في فن العمارة

وروبية �لعريقة  ثرية في رحلة �إلى �لمدن �الأ
و�بد �الأ في فن �لعمارة، رحلت �ل�ص������حر�ء و�الأ

ألي�س �ل�صرق مر�دفاً للجمال  لتدخل في ت�ص������اميم بنائها وت�ص������في لم�ص������اتها �لجمالية عليها. �

آنذ�ك؟ لقد ُذهل بريطانيو �لقرن �لثامن ع�ص������ر حينما تعرفو� �إلى م�ص������هد لقاء  في منظورهم �

ع �ص������ور�ً في �أنحاء �أوروبا، ولتتحول هذه  تدمر بال�ص������حر�ء، فر�صموه ونقلوه �إلى بالدهم، ليُوزَّ

عمدة �لنيوكا�ضيكيـــة �لمنت�ضرة وقتذ�ك  �لر�ص������ومات �إلى نماذج ل� »�لكثير من �لو�جهـــات و�لأ

عمدة �لتدمرية، وثمة �ضيء من  وروبية: عو��ضمنا تدين بالكثير �إلـــى تيجان �لأ فـــي �لعمارة �لأ

�ضحر�ء �ضورية يعي�ش متو�ريًا في لندن، في باري�ش �أو في فيينا«، )�س170-169(.

األف ليلة وليلة

دب �لغربي منذ ترجمتها على يد �لم�صت�ص������رق �لفرن�صي غاالن  تاأثير �ألف ليلة وليلة في �الأ

)�لن�صخة �لفرن�صية عام )1704م(، و�لبريطانية عام )1706م( قائم واليز�ل. لكن �إعادة �كت�صافها 

ثانية ح�ص������لت بعد ترجمة ماردرو�س )1899م( ]من �أ�ص������ل �أرميني/قوقازي، ولد في �لقاهرة 

)1868-1949م(، ومات في باري�س[ �لتي كانت دقيقة و�أمينة، على عك�س �لترجمات �ل�ص������ابقة 

أثارت هذه �لترجمة �ص������هوةَ  مور �لجن�ص������ية �لتي تحفل بها �لرو�ية. � �لت������ي حذفت كثير�ً من �الأ
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�لمغامرة و�لجن�س و�للذة و�لحكايات �لخيالية في �أذهان �لغربيين بنقلها ما ورد في �لحكايات 

من مغامر�ت غر�مية وخيالية وعنيف������ة، فحاول �لكتاب محاكاتها و�لبناء على نموذجها، »كما 

لـــف، لجوزيف روث �أو �ضهرز�د لهوفمان�ضتـــال، �أعيد ��ضتخد�م  فـــي حكايـــة �لليلة �لثانية بعد �لأ

عنا�ضر من �ألف ليلة وليلة لخلق جو من �لتوتر �ل�ضهو�ني في بيئة �أوروبية؛ ففي رو�ية جوزيف 

روث، �إن رغبـــة �ل�ضـــاه فـــي م�ضاجعـــة �لكونتي�ضـــة هي نقطة �نطـــاق حبكة ذ�ت طابـــع نم�ضاوي 

بالكامل«، )�س249(.

عرفت �ألف ليل������ة وليلة نقلة مميزة باختالطها وتمازجها �لثقافي من خالل �لت�ص������مينات 

لة بموؤثر�ت جديدة.  �ص������افات �لتي قام بها �لكتاب �لغربيون. نتج عنها ظهور �صهرز�د محمَّ و�الإ

أ�صكاالً من ب�صاط �لريح مغايرة لما هو معروف في  فقد �صنعت ق�ص�ُس فيلهلم هوف �لخر�فية �

مر في باليه »�صهرز�د« �لتي يدمغها �لطابع �لرو�صي �أكثر من �صلتها  �ألف ليلة وليلة، وكذلك �الأ

بالموؤلفين �لمو�صيقيين �ل�صرقيين. »ها نحن مرة �أخرى �أمام بنيان م�ضترك، فعل معقد للزمن 

�ضام«، )�س255(. هكذ� في  حيث يتد�خل خيال بخيال �آخر، �إبد�ع باإبد�ع �آخر، �أوروبا بد�ر �لإ

ف�صل، فالعمل �لفني كلما ز�دت خبر�ته �لمكت�صبة كان �أجود  �لتد�خل و�لتمازج �لثقافي ينتج �الأ

أكثر �إبد�عاً وتاألقاً. و�

تر�ك و�لفر�س ال يترجم������ون �ألف ليلة وليلة عن �لعربية،  ويالح������ظ �إينار في �لرو�ية �أن �الأ

وروبية، وكاأنه ي�صير �إلى �لغنى �لذي يكت�صبه هذ� �لعمل بعد 
بل غالباً ما يفعلون عن �للغات �الأ

رحيله �إلى ثقافات �أخرى و�كت�ص������ابه فيها خ�صائ�س بيئة جديدة ت�صيف �إلى �لعمل جديد�ً 

تر�ك و�لفر�ش يعرفون كتاب �ألف ليلة وليلة بترجمَتْي �أنطو�ن  �صلية: »�لأ ال تعرفه في بيئتها �الأ

غالن وريت�ضارد برتون، ول يترجمونه من �لعربية �إل فيما ندر؛ هم �أي�ضًا يعِملون خيالهم على 

مـــا قـــد �ضبق وترجمه غيرهـــم: �إن �ضهرز�د �لتي عادت �إلى �إير�ن في �لقـــرن �لع�ضرين قد �ضافرت 

كثيـــرً�، ف�ضارت محملة بفرن�ضا لوي�ش �لر�بع ع�ضر، باإنكلتر� �لفكتورية، برو�ضيا �لي�ضارية؛ حتى 

وجههـــا هو خليط مـــن �لمنمنمات �ل�ضفوية و�أزيـــاء بول بو�ريه و�أنيقـــات �لر�ضام جورج لوباب 

ون�ضاء �إير�ن �ليوم«، )�س255(. لذلك ال يمكننا �إغفال �لموؤثر�ت �لجديدة �لتي حملتها �لليالي 

ن�ص������انية نتاج مثاقفة بين �ل�ص������عوب تاريخياً، ولي�ص������ت  أثناء رحالتها �لمتنوعة. فالثقافة �الإ في �

حكر�ً على �ص������عب دون غيره. يوؤكد �إينار هذه �لمقولة على ل�ص������ان �ص������ارة بقوله: »و�ضوف ت�ضرح 

غر��ش هي نتاج جهـــود م�ضتركة ومتر�كمة، وكيـــف �أن كثيرً� مما نعّده  )�ضـــارة( كيـــف �أن هـــذه �لأ

»�ضرقيـــًا«، �ضرفـــًا، �إنمـــا هو في �لو�قع ��ضتعـــادة لعن�ضر »غربي« يمثل هو نف�ضـــه، تعديًا لعن�ضر 
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آخـــر و�ضابـــق، وهلم جّرً�؛ و�ضوف ت�ضل �إلى خا�ضة �أن �ل�ضـــرق و�لغرب ل يكونان �أبدً� كًا  �ضرقـــي �

خر«، )�س255(. على حدة، �أنهما متمازجان على �لدو�م، كل منهما حا�ضر في �لآ

باخت�صار، يدلنا �إينار فيما �صبق من �أفكار على �أن �ل�صرق و�لغرب،على �لرغم من تعار�صهما 

ن�صانية، ويجنب  ولي، ي�صتطيعان �لتالقي و�لتثاقف و�لتبادل في �إطار حو�ر ح�صاري يغني �الإ
�الأ

خر يحقق هذ� �للقاء، كما تر�ه هذه  �ص������عوبها �ل�صد�م و�ل�ص������ر�ع. ووحده حب �النفتاح على �الآ

�لرو�ية �لتي تحتفي في �أوجه معينة باأطروحة �أن �ل�صرَق و�لغرَب متد�خالن ثقافياً.

اأ�شكال �شراع

أ�صهمت  ولية لالنحياز �إلى �لحو�ر بين �ل�صرق و�لغرب، �لذي �
بعد �أن بانت �أمامنا �ل�صورة �الأ

�لترجمة في �إر�ص������ائه، يمكننا ��صتدر�ك �أوجٍه نقي�صٍة، �صاعدت �لترجمة نف�صها في تر�صيخها، 

ال تتو�فق مع هذه �ل�ص������ورة �لمثالية للحو�ر، بل تعبر عن �لفكرة �لمعاك�صة تماماً. و�لق�صد �أن 

أ�صهمت في تحريك نوعين متناق�صين من �ال�صتجابات: �لحو�ر حين �النفتاح  �لترجمة نف�ص������ها �

خر، و�ل�ص������ر�ع حين �النطالق من خلفيات ��ص������تعمارية، ومن نظر�ت ��صتعالئية تجعل  على �الآ

�لقارئ ي�ص������كك في م�صد�قية دعوة �لحو�ر �لتي ر�ص������دنا تمظهر�تها فيما �صبق من �لدر��صة. 

ويبدو �أن نزعة �ل�ص������يطرة و�ل�ص������د�م تهيمن على �لخلفية �لفكرية، ولو كان������ت �لنو�يا �لمعلنة 

خرين، لذلك نجد �لرو�ية تجانب  غير ذلك، �نطالقاً من تاأكيد �لمركزية �لغربية وهام�ص������ية �الآ

مر �إبد�ء ر�أي بما يجري على �أر�س �ل�ص������رق. فالنظرة 
�لمو�ص������وعية و�لو�قعية حين يتطلَّب �الأ

ن. �ال�صتعمارية حيٌَّة �إلى �الآ

ما بعد ال�شتعمار: الو�شاية الدائمة

نها ر��صخة  وروبية الأ يبدو �أن �لنزعة �ال�ص������تعمارية ال ت�ص������تطيع مغادرة خلفيات �لذهنية �الأ

وروبي،  نها حا�ص������رة في �لوعي �ل�صيا�صي �الأ رة فيها، ولو حاولت �إظهاَر عك�س ذلك، والأ ومتجذِّ

خر، ي�صتوجب �لو�ص������اية عليه و�لنظر �إليه با�صتعالء. 
نر�ها تتج�ص������د �إح�صا�صاً بالتفوق على �الآ

وهذه �لذهنية �لمتعالية هي �لتي تحكم �ل�صيا�ص������ات �لغربية تجاه �ل�ص������رق، وال�ص������يما �لعرب، 

خرين وفق ما تقت�ص������يه م�صالحها  حكام �لت�ص������نيفية �لتع�ص������فية على �الآ وتترَجم باإ�ص������د�ر �الأ

فكار�ً مغلوطة وم�ص������وَّهة عن �لوطن �ل�ص������وري، وعن 
نانية. وفي هذ� �لباب تعر�س �لرو�ية �أ �الأ

آر�ء وتقييمات ال تنف�ص������ل عن �ل�صيا�ص������ات �لعد�ئية  أ�ص������علها �لغرب فيه. فتقدم � �لحرب �لتي �

�لتي تتبناها حكومات �لغرب وو�ص������ائل �إعالمه تجاه بلد يري������د �الحتفاظ بهويته و�لدفاع عن 
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منة �لم�ص������تقرة لها -كغيرها من بلد�ن �لعالم �لثالث- م�صكالتها �لتي  ح�ص������ارته. ف�ص������ورية �الآ

تحاول تجاوزها، وتبحث في �لوقت نف�ص������ه عن نهو�س �قت�ص������ادي و�جتماعي وفكري تحرري، 

رهاب و�لقتل  ن�صاني و�لح�صاري، تجد نف�صها م�صرحاً لالإ ن تُ�صاَعد بد�فع �لتعاون �الإ
وبدالً من �أ

ن�ص������ان �ل�صوري ثمنها طو�ل عقود  و�لتدمير �لممنهج لي�س للبنى �لتحتية فح�ص������ب، �لتي دفع �الإ

ن�صان نف�صه وللتركيبة �الجتماعية �لتحررية و�لمتما�صكة �لتي جمعت  ي�صاً لالإ
أ من �لزمن، و�إنما �

�أطياف �ل�صعب �ل�صوري منذ �لقدم.

رهاب �لذي ت�ِصُمنا به هو �صناعة غربية بامتياز، جنَّدته لتخريب  تعترف �لرو�ية باأن �الإ

مجتمع������ات تحاول بن������اء ذ�تها، لكن �لرو�ية ال تتجر�أ على تقدي������م �لحقائق �لموجودة على 

ه للحقائق. ولوال هذ� �لت�ص������ويه  عالمي �لغربي �لم�ص������وِّ ر�������س، وتلتزم نب������رة �لخطاب �الإ
�الأ

أ�ص������ارت �إلى دور �ل�ص������وريين في  د لكانت �لرو�ية، وو�ص������ائل �إعالم �لغرب قبلها، قد � �لمتعمَّ

رهابية و�لظالمية �لعالمية �لتي �ص������نَّعها �لغ������رب ودربها ومولها  مو�جه������ة هذه �لق������وى �الإ

و�أطلقها. وهذ� ما نعرفه ومتاأكدون منه، وهذ� ما تن�س عليه �لرو�ية �ص������ر�حة �أي�صاً حين 

تق������ول �إنه: »�إ�ضام متطـــرف، عنيف وحديـــث �لعهد، �أب�ضر �لنـــور في �أوروبا وفـــي �لوليات 

�لمتحـــدة، قنابل غربيـــة )...( م�ضاكين �ل�ضوريون. م�ضيرهم ل يثير �هتمام و�ضائل �إعامنا 

�إل قليًا جدً� في �لو�قع«، )�س308(.

بع������د هذ� �لتزييف �لمتعمد لكثير من حقائق �لحرب على �ص������ورية �ل������ذي قدمته �لرو�ية، 

أ�ص������كال من مظاهر �لتفكير �ال�صتعماري و�ال�صتغاللي لل�صيا�صات  ن�ص������تطيع متابعة �لك�صف عن �

أ�صكال �ال�صتغالل �لناجمة عنها �لتي  �لغربية تجاه �ل�صرق. فمن مظاهر �لعقلية �ال�صتعمارية، و�

تية: فكار �الآ ترد في �لرو�ية نذكر �الأ

�شرقة التاريخ

ال�صك في �أن بين �لم�صت�صرقين من �متهن �ال�صت�صر�ق بد�فع �الفتتان �لرومان�صي بالك�صوفات 

أو باأخرى ب�صيا�ص������ات حكومة بلده  ثرية و�لتاريخ �لقديم، غير �أن كثير�ً منهم �رتبط ب�ص������ورة � �الأ

أو باأجهزتها �لمتخ�ص�ص������ة باال�صتخبار�ت، مما دفع �إلى ظهور �ص������ورة �لم�صت�صرقين بو�صفهم  �

جو��ص������ي�س لبلد�نه������م يجوبون بالد �ل�ص������رق بحثاً عن تاريخها ل�ص������رقته، والحق������اً عن ثرو�تها 

آثار �ل�صرق �لذي لم يعرف كيف  وخير�تها لنهبها. ونجد ذلك و��ص������حاً تماماً في �ل�ص������طو على �

ن�ص������اني �لعالمي. ويحق لنا �أن نت�صاءل:  يحافظ على تاريخه �لعريق ذي �لطابع �لح�ص������اري �الإ
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ثار �ل�ص������رقية وبالمخطوطات �لعربية، وتحرم منها متاحفنا  وروبية باالآ كيف تغ�سُّ �لمتاحف �الأ

لماني بيلغر هذه �لق�ص������ية حين ي�صرح: »كيف لنا  ومكتباتنا؟ في �لرو�ية يطرح �لم�صت�ص������رق �الأ

�ليـــوم �أن ُنَطمئـــن �ل�ضوريين حول ن�ضاطاتنا - ر�ح بيلغر ي�ضـــرخ - �إن كان �أ�ضهر �أ�ضافنا قد �أّدو� 

و�ضط؟ كانت هذه �لحقيقة ت�ضيبه بالقنوط،  �أدو�رً� �ضيا�ضية، ب�ضكل �ضري �أو علني، في �ل�ضرق �لأ

ثار �لمرموقين قد لطخو� �أيديهم، في وقت ما، في �ضوؤون �ضيا�ضية  حقيقيُة �أن جميع علماء �لآ

من �لم�ضتوى �لرفيع«، )�س199-198(.

وروبيين يقومون بعملهم هذ� م�صتعينين بعمال  ثار �الأ أ في �لمو�ص������وع، �أن خبر�ء �الآ �ص������و� و�الأ

أنهم ي�ْصَقون تحت حر�رة �ل�صم�س  �صوريين يعملون تحت �إ�صر�فهم. فهل يعلم هوؤالء �لعمال �لمهرة �

جنبي؟  ر�س ثرو�ت بالدهم لي�صرقها �الأ �لحارقة �أو في �لبرد �لقار�س لي�صتخرجو� من باطن �الأ

تت�صاءل �صارة هذ� �ل�ص������وؤ�ل: »- لدي ف�ضول لمعرفة ما تمثله هذه �لحفريات لهوؤلء �لعمال. 

وروبي ي�ضرق منهم، مرة �أخرى، �ضيئًا ما؟«،  هـــل ي�ضعـــرون باأننا ن�ضلبهم تاريخهم، باأن �لرجـــل �لأ

مر، فاأوروبا ��ص������تولت على �لتاريخ �لقديم لل�ص������وريين  )�س71(. وال تتردد �لرو�ية في تاأكيد �الأ

ثار ب�ص������ورة خا�صة،  و�لعر�قيين و�لم�ص������ريين وغيرهم، ب�ص������بب �حتكارها لوقت طويل علم �الآ

نت، �إبان ��ص������تعمارها لهم، من نهب ما�ص������يهم �لذي ير�ه  خرى ب�ص������ورة عامة. وتمكَّ
و�لعلوم �الأ

�ضاميون �لمعتوهون،  جانب: »ي�ضتطيع هوؤلء �لمدمرون �لإ ق�صم منهم غريباً عنه وخا�صاً باالأ

ثرية، طالما �أنهم يجمعون، �إلى جانب  ��ضتخد�م �لحفار�ت ب�ضهولة �أكبر في �لمدن �لقديمة �لأ

ح�ضا�ش �لمنت�ضر �إلى حد ما، باأن هذ� �لتر�ث �نبعاث غام�ش وذو  جهلهـــم وغبائهـــم �لمطلق، �لإ

نه خارج �لحيز  جنبية«، )�������س72(. وكاأنه �إرث ال عالقة لنا ب������ه، الأ �أثـــر رجعـــي، عـــن �لقـــوى �لأ

و�بد �لمهمة  ثار �لتاريخية و�الأ �لزمني �لذي ال يعترفون ب�ص������و�ه. لذلك دمرت هذه �لعقلي������ة �الآ

و�لمدن �لكاملة.

�شكالية �شخ�شيات ن�شائية اإ

نها تكوِّن 
قد تكون �ل�صخ�صيات �لن�صائية �لتي تعر�صها �لرو�ية مثيرة لالهتمام و�ل�صكوك، الأ

حالة غريبة حين تقرر –في ذ�ك �لزمن �لبعيد- ترك بالدها لال�ص������تقر�ر في �ص������حر�ء بالد 
�ل�ص������ام �لمجهولة بالن�صبة �إليها. فالليدي ه�صتر �صتانهوب )1776-1839م( مثاًل بدت دو�فعها 

للقدوم �إلى �ل�ص������حر�ء غام�صة كما �ل�ص������حر�ء نف�صها، لذلك ي�صك بال�ص������بب �لحقيقي �لذي 

أر�صتقر�طية ثرية قريبة،  دفعها �إلى �لقدوم �إلى �ل�ص������رق و�لعي�س في �صحر�ئه. فهي بريطانية �
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�صارة �إلى �لعالقة �لوثيقة �لتي ربطتها  لرجل �صيا�صي المع في ع�صره. و�صن�صتغل ذكرها هنا لالإ

بال�ص������اعر �لفرن�صي المارتين. فخالل لقائه بها تخبره باأن »�ل�صرق هو موطنه �لحقيقي، �أر�س 

على من �لقدم مرتفع  �أجد�ده«، وذلك ��ص������تناد�ً �إلى �صكل قدميه »�نظر، قالت له، �إن �لجزء �لأ

ر�ش، مت�ضع من �لمكان كي تمر �لمياه  �ضابع، حين تام�ش قدمك �لأ جدً�، ثمة بين �لكعب و�لأ

من دون �أن تبللك، هذه قدم رجل عربي، قدم �ضرقية؛ �أنت �بن هذه �لمناخات«، )�س182(. فاأي 

جابة لي�ص������ت جاهزة.  حكام؟ �الإ خبرة و�أي معرفة بال�ص������رق تملكها هذه �ل�ص������يدة لتقدم هذه �الأ

لكنها �إ�صارة تثير �النتباه. 

�أما مارغا د�ندور�ن )1893-1948م( �لمولودة في بايون في فرن�ص������ا، فقد و�صلت �لقاهرة 

و�نتقلت �إلى دم�ص������ق، ثم ��صتقرت في تدمر مع زوجها، و�أد�رت فندقها هناك، و�أ�صبحت ملكة 

غير متوَّجة لتدمر. ق�ص������تها طويلة، وف�صولها مثيرة، تنت�صر فيها حو�دث قتل و�غتيال، وتخرج 

من مطبات �ص������عبة وغريبة، لينتهي بها �لمطاف مغتالة على مركبها �ل�صر�عي، في حين كانت 

أة �أوروبية تذهب �إلى  منخرطة في عملية تهريب للذهب في طنجة. قررت �أن ت�ص������بح �أول �مر�

مكة للحج. ولتنفيذ ذلك كان عليها �أن تعلن �إ�ص������المها وتتزوج رجاًل م�ص������لماً، وهذ� ما ح�صل، 

�إذ �ص������ار ��ص������مها زينب )في �إلماحة �إلى زنوبيا(، كما �قترنت ب�ص������ليمان، وهو بدوي ع�ص������كري 

�صل، و�صافرت برفقته. وبعد �صعوبات جمة ت�صل �إلى جدة لتُعزل فيها، ولم تتمكن 
حجازي �الأ

من �لو�ص������ول �إلى مكة. مات �صليمان م�صموماً، و�تهمت بقتله. �نت�صر خبر �إعد�مها �صنقاً بتهمة 

�لزن������ا و�لقتل، لكنها ظهرت ثانية، وعا�ص������ت بعدها ع�ص������رين عاماً �إل������ى �أن �غتيلت. قد ينظر 

�إلى �لمغامر�ت �لعنفية �لتي مار�ص������تها مارغا بو�ص������فها تج�صيد�ً للعنف �ال�صتعماري �لذي �صاد 

أ�ص������باب موت  أ�ص������ر�رها و� في عالقة �لغرب مع �ل�ص������رق. ماتت مارغا، وبقيت مغامر�تها، لكن �

ن. أو�مر و�غتياالت بقي كله خافياً �إلى �الآ ذته من � �صحاياها، وما نفَّ

ج������ر�م، فاإن نظيرتها  و�إذ� كان������ت مغامر�ت مارغا م�ص������حونة بطاب������ع �لعنف و�لغمو�س و�الإ

جي������ن ديغبي )1807-1881م( �خت�ص������ت بمغامر�ت عاطفية �أدت �إلى طالقها وهي في �ص������ن 

أة فاتنة ورهيبة، ��صتطاعت تحطيم قلوب  �لع�صرين، و�إلى نفيها من �إنكلتر� ب�صبب فجورها. �مر�

رج������ال مهمين في �أوروبا بجمالها �لخارق. جالت بين مدن �أوروبية، متنقلة بين رجال مختلفي 

ول  �لجن�ص������ية: »ع�ضيقة نبيـــل نم�ضاوي، زوجـــة �أحد بارونات بافاريـــا، خليلة �لملـــك لودفيغ �لأ

�لبافـــاري، زوجـــة نبيـــل يوناني من جزيرة كورفـــو  يدعى - يا له من ��ضم �ضحـــري – �ضبيريدون 

تبوتوكـــي، �ختطفهـــا منه )لكن لي�ش رغمًا عنها( قر�ضان �ألباني، لقد �نتهى �لمطاف بالليدي 
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جيـــن �إيلينبـــورو، �لمولـــودة بالكنية �لعائلية ديغبـــي، �إلى �لعثور على �ل�ضتقـــر�ر �لعاطفي في 

�ل�ضحـــر�ء، بيـــن دم�ضـــق وتدمر، في �أح�ضـــان �ل�ضيخ مجـــول �لم�ضرب، قائد قبيلـــة عنزة �لذي 

ي�ضغرهـــا بع�ضريـــن عامًا و�لـــذي تزّوجته بعد تجاوزهـــا �ضن �لخم�ضيـــن«، )�س119(. قال عنها 

أة ��ص������تثنائية« بعد �أن �لتقاها في باري�س مع بد�ية رحلتها نحو �ل�ص������رق.  بلز�ك: »يا لها من �مر�

أيام. هناك ت�صاوؤل عما �إذ� كان بلز�ك قد وقع  و�لتقاها ثانية في فيينا حيث �أم�صى فيها عدة �

أة �ل�ص������احرة، �لمغامرة �لمتمردة ذ�ت �لعينين �لزرقاوين �لتي ر�صم  فعاًل في �ص������ر�ك هذه �لمر�

م�صيرها بنبوءة عر�ف؟ هذ� ممكن، فالمعلوم »�أنه ��ضتلهم منها جزئيًا �ضخ�ضية �لليدي �أر�بيل 

د�دلي في رو�يته »�لزنبقة في �لو�دي«، تلك �لعا�ضقة �ل�ضهو�نية ومحطمة �لقلوب«، )�س120(. 

فهل ي�صت�صف من ق�صتها ومما د�ر حولها من تهم �لتج�ص�س ما يثير �لريبة؟

�إنها �صخ�ص������يات مريبة تثير �لت�صاوؤل عن �ل�صيا�صات �لتي دفعت بها �إلى مجاهل �ل�صحر�ء، 

�صيَّة.  وتنبئ بق�صايا تج�صُّ

�ش ق�شية التج�شّ

قد�ر رمتهن في �أح�صان رجال  و �إنَّ غر�ئب �الأ
أ هل كانت هوؤالء �لن�ص������وة جا�صو�ص������ات فعاًل �

نثى �لغربية وجمالها  ت قلوبهم والنت �أج�صادهم �لحجرية �أمام فتنة �الأ من �صحر�ء �ل�صرق، رقَّ

ألزمو� بها  أو � و�إغر�ئه������ا؟ ثم هل �متهن �لم�صت�ص������رقون و�لرحالة عل������ى �لعموم �لجا�صو�ص������ية، �

أو باأخرى؟ قد يكون، غير �أن �لرو�ية ال تعطينا �إجابات و��ص������حة. و�لتاريخ يخفي عنا  بطريقة �

أ�صئلة ب�صيطة ال تخلو من �صذ�جة من مثل: على ماذ�  أنه يبين قلياًل. وهنا تُطرح � حقائقه، ولو �

يتج�ص�ص������ون؟ و�إلى ماذ� يطمحون؟ وهل �نح�صرت �أعمالهم في رغبتهم في �لتعّرف �إلى �ل�صرق 

ونب�س ما�ص������يه لدر��ص������ته ومن ثم �إحكام �ل�صيطرة عليه، وربما �صرقة هذ� �لتاريخ �لغابر ليكون 

أنها ق�صية تج�ص�س  ر �إينار �لق�صية بلطف حين يرى � في حفظ متاحفهم و�صيانة تقنياتهم؟ يحوِّ

علمية �آمنة. ف�ص������اتوبريان في �أدب �لرحالت كان »يتج�ض�ش لم�ضلحة �لفن؛ هو طبعًا لم يعد 

ذلك �لم�ضتك�ضف �لذي يتج�ض�ش لم�ضلحة �لعلم �أو �لجي�ش: �ضار يتج�ض�ش خ�ضو�ضًا لم�ضلحة 

ثار �ضكل  د�ب. للفـــن جو��ضي�ضـــه، تمامًا مثلما لعلوم �لتاريخ �أو �لطبيعـــة جو��ضي�ضها. علم �لآ �لآ

مـــن �أ�ضـــكال �لتج�ض�ش، كما �ل�ضعر وعلم �لنبات �أي�ضـــًا. �إن علماء مو�ضيقا �ل�ضعوب هم جو��ضي�ش 

�لمو�ضيقا، و�لجو��ضي�ش رحالة، و�لرحالة جو��ضي�ش«، )�س251(. وعلينا �أن نفهم ما يتبادر �إلى 

ذهننا من هذ� �لكالم، �إال �إذ� �متلكنا �لمعلومات �لتي توؤكد �أو تدح�س.
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ال�شراع الديني

ال تن�صى �لرو�ية �أن تقدم �صورة للعالقة بين �ل�صرق و�لغرب بو�صفها �صر�عاً دينياً و��صحاً: 

مبر�طورية �لرومانية  »كان يدفعها �إلى �لهتمام بمعركة تعود �إلى عام )1664م(، �نت�ضرت فيها �لإ

�لمقد�ضـــة وحلفاوؤهـــا �لفرن�ضيون على �لعثمانيين في قريـــة نائية، ه�ضبة تطل على و�دي نهر 

�لر�ب«. �إنها �إ�صارة �إلى �صر�ع ديني �لطابع بالوجهة �لمبدئية، لكنه بالتاأكيد ال يتخلى عن نزعة 

خر بهدف غزوه و�ال�ص������تيالء على ثرو�ته. و�إال لكان �ل�صوؤ�ل: ماذ� 
�ل�ص������يطرة و�لهيمنة على �الآ

وروبيون تحت م�صمى »�ل�صليبيين« �إلى 
أ�صو�ر فيينا، ولماذ� قدم �الأ يفعل �لتركي �لم�ص������لم على �

أي�صاً �لطابع �لديني �لمقد�س للت�صمية-  دت �لحروب �ل�صليبية –لنالحظ � بالد �ل�صام. وقد ج�صَّ
أولئك �لذين  به � هذ� �ل�صكل من �ل�صر�ع ذي �لوجهين: �لديني و�لغزو. وت�صاءلت �لرو�ية عما خرَّ

لين بالذهب و�لبكتيريا و�ل�ضجن، ُمدركين  وروبية محمَّ عادو� من هذه �لحروب �إلى »قر�هم �لأ

تمامـــًا �أنهـــم، با�ضم �لم�ضيح، دمرو� �أبهى عجائب وقعت عليها �أب�ضارهم في حياتهم. لقد نهبو� 

كنائ�ـــش �لق�ضطنطينية و�أحرقـــو� �لقد�ش و�أنطاكية. �أيُّ حقيقـــة �أحرقتنا نحن؟!«، )�س221(. 

أي�ص������اً، فقد �أطلق  هذ� في �لقديم، �أما في �لع�ص������ر �لحديث، وتحت ر�ية �لحرب �لمقد�ص������ة �

ولى ع������ام )1914م( دعوة غريبة من نوعها  لم������ان وحلفاوؤهم ف������ي بد�ية �لحرب �لعالمية �الأ �الأ

تطالب �لم�ص������لمين بالجهاد معهم و�الن�صمام �إلى قو�تهم، و�إلى �لع�صيان �لع�صكري �صد �لدول 

فريقي �لفرن�صي، ومجموعة �لرماة �لجز�ئريين  �لتي يعملون لديها مثل �لمغاربة في �لجي�س �الإ

و�ل�ص������نغاليين، و�لم�صلمين �لهنود و�لقوقاز و�لتركمان. و�إلى �لع�صيان �لمدني في �لم�صتعمر�ت 

نكليز و�لفرن�ص������يين. »قبل عام في �إ�ضطنبول، كان جميع م�ضت�ضرقي  �ص������المية �لخا�ص������عة لالإ �الإ

لمانية قد و�ضعو� ن�ضًا بالعربية �لف�ضحى، يدعو م�ضلمي �لعالم �إلى �لجهاد  مبر�طورية �لأ �لإ

�ضد رو�ضيا وفرن�ضا وبريطانيا �لعظمى، �آملين باأن ينتف�ش جنود �لم�ضتعمر�ت على �أ�ضيادهم«، 

)�س317(.

غير �أن هذه �لدعوة تحمل مجموعة من �لتناق�صات تجعل منها �صورة عن ��صتغالل �لم�صاعر 

أد�ة في مو�جهة جزء من  �صالم لي�صبح � غر��س �صيا�صية وع�صكرية، �إذ يُ�صتغل �الإ
�لدينية خدمة الأ

وروبيين فح�ص������ب: »فاأعلن �لجهاد، باللغة �لعربية وبا�ضم �ل�ضلطان-�لخليفة، من �إ�ضطنبول  �الأ

�ضفاء كل �لثقل �لرمزي  فـــي )14 ت�ضريـــن �لثانـــي 1914م(، تحديدً� من م�ضجد �لفاتح، ذلـــك لإ

�لممكـــن علـــى هـــذه �لفتوى �لتي تنطـــوي على �ضيء مـــن �لتناق�ش، �إذ هي ل تدعـــو �إلى قتال 

لمان و�لنم�ضاويين وممثلي �لبلـــد�ن �لمحايدة«، )�س310(.  جميـــع �لكفار وت�ضتثنـــي منهم �لأ
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نه ي�صتثني ]من �لكفار[ فئة تن�صوي �صيا�صياً  و�لتناق�س هنا في �إطالق فكرة �لجهاد �لجزئي، الأ

وع�ص������كرياً تحت ر�ية معينة. وقد �نطلق هذ� �لجهاد باإطالق �ص������رطي تركي ر�صا�س م�صد�صه 

ألماني هو �ص������ابينغر »�أحد  على �ص������اعة �إنكليزية ف������ي ردهة فندق تركي، وفق ما ذكر ترجمان �

عالن �لمهيب �لذي دفع بالقوى �ال�صت�صر�قية كلها �إلى �لمعركة«، )�س310(.  �لذين �ص������اغو� �الإ

لمان على �إ�صد�ر جريدة 
وتعزيز�ً لهذ� �لمفهوم وللمو�ظبة على بث روح �لحما�صة فيه حر�س �الأ

بالعربية في برلين عنو�نها �لجهاد. 

نكليز و�لفرن�صيين ومن تحالف معهم من  بالمقابل كان للدول �لم�ص������تهدفة بهذه �لدعوة، �الإ

أي�صاً ت�صتهدف جزء�ً فح�صب ]من �لكفار[.  وروبيين، دعوةُ جهاد م�صادة باأد�ة عربية م�صلمة � �الأ

نكليز و�لحرب �إلى جانبهم فحلَّت �لكارثة على  وكان������ت نتيجتها  وقوف �لجزيرة �لعربية مع �الإ

�لمنطقة �لعربية: »بد�ية �أ�ضطـــورة لورن�ش �لعرب �لتي، ل�ضوء حظ �لعرب، �نتهت �إلى �لنتد�ب 

و�ضط«، )�س310(. �لفرن�ضي و�لبريطاني على �ل�ضرق �لأ

ألمانيا �لنازية ك�ص������ب �لم�ص������لمين �إلى جانبها  �أما في �لحرب �لعالمية �لثانية فقد حاولت �

ولى. و��ص������تغلت �لدالالت �لحما�ص������ية لمفهوم �لجهاد لديهم، فدعتهم  كما فعلت في �لحرب �الأ

آ�صيا  نكليز و�لفرن�صيين و�لرو�س في � �إلى �لجهاد معها من جديد �ص������د �أعد�ئها، و�إلى �صرب �الإ
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و�ص������ط. و�لمفارقة �لكبرى هنا هي »�أن �لم�ضت�ضرقين �لمخت�ضين  �لو�صطى و�لهند و�ل�صرق �الأ

آن، بطريقة �أو باأخــــرى، يتنباأ بقدوم �لفوهرر،  �ضــــام ��ضت�ضيــــرو� لمعرفة ما �إذ� كان �لقر� بالإ

يجاب. غير  مـــا لـــم ي�ضتطع �لعلماء، على �لرغم من كل تعاونهم وح�ضن نيتهـــم، �لرد عليه بالإ

مور �إلى حد تد�ول  �أنهم �قترحو� كتابة ن�ضو�ش بالعربية ت�ضبُّ في هذ� �لتجاه. وقد و�ضلت �لأ

فكرة توزيع بورتريه للفوهرر كقائد للموؤمنين -�ضورة فكاهية حيث نرى هتلر معتمرً� عمامة 

ومكت�ضيـــًا باأو�ضمـــة ونيا�ضين مـــن �لطر�ز �لعثماني- لتحبيب قلـــوب �لم�ضلمين به«، )�س325(. 

مور �لدينية في هذه �لحروب �لمجنونة �لتي ال ناقة لنا فيها  �إلى هذ� �لحد تُ�ص������تغل �الأ

وال �أمل.

الجهاد �شد البالد

وروبيون الحقاً �إلى دعو�ت على ل�ص������ان 
�نتقل������ت هذه �لدعو�ت �لجهادية �لت������ي �أطلقها �الأ

عين،  �إ�ص������الميين متطرفين �ُص������نِّعو� –كما تقول �لرو�ية- في �لغرب، وت�صفهم ب� »�لقتلة �لمقنَّ
�ضام، �إنها ق�ضة  عة من �لإ �أ�ضحـــاب �لر�يـــات �ل�ضود، �لمنتمين �إلى هذه �لن�ضخة �لهزلية و�لمروِّ

�أوروبيـــة للغايـــة: �ضحايا �أوروبيون، جـــادون لهجتهم لندنية، �إ�ضام متطـــرف، عنيف وحديث 

�لعهد، �أب�ضر �لنور في �أوروبا وفي �لوليات �لمتحدة، قنابل غربية، كما �أن �ل�ضحايا �لذين لهم 

�عتبـــار هـــم �أوروبيون في نهاية �لمطاف. م�ضاكين �ل�ضوريـــون. م�ضيرهم ل يثير �هتمام و�ضائل 

�إعامنا �إل قليًا جدً� في �لو�قع«، )�س308(. ال يهم عدد �ل�صحايا �لذين ي�صقطون جر�ء هذ� 

خر  وروبيين، فقد نُقل �ل�ص������ر�ع �إلى حرب في �لد�خل لم�ص������لحة �الآ
�لعنف �إال �إذ� كانو� من �الأ

رو�ح وتدمر �لبنيان وتزرع �لرعب بين �ل�صكان، مثلما فعل  )�لغرب(، فتح�ص������د هذه �لحرب �الأ

�لمغ������ول تماماً: »يحكى �أن �لمغـــول كانو� يقيمون �أهر�مًا من �لروؤو�ـــش �لمقطوعة لزرع �لرعب 

فـــي نفو�ـــش �ضكان �لمناطق �لتي يغزونها - �لجهاديون فـــي �ضورية يلجوؤون �إلى �لو�ضيلة نف�ضها 

ن مخ�ض�ضة  تقريبًا، بث �لرعب و�لذعر عبر ��ضتخد�مهم على �لب�ضر، تقنية ذبح كانت حتى �لآ

للت�ضحيـــة بالخـــر�ف فقط«، )�س320-321(. و�إذ� كانت هذه �لهمجية �لتي ت�ص������فها �لرو�ية 

فعاًل منكر�ً ال يدل �إال على عقلية وح�ص������ية �لقرون �لو�صطى، فاإن �لم�صهد �لمريع �لذي ي�صدم 

�لموؤلف هو هذ� �لهجوم على �لح�ص������ارة ممثلة بالمو�ص������يقا �لتي يرونه������ا بدعة تخالف �لدين 

�ضام ب�ضلة«، )�س224(. فقد جمعو� �آالت قديمة لفرق مو�صيقية »ُدِلق عليها  »ول تمت �إلى �لإ

�لوقود ثم ��ضتعلت �أمام زمرة من �لملتحين، م�ضرورين للغاية كاأنهم يحرقون �ل�ضيطان نف�ضه. 



�لـعــدد 692 �أيار  2021 44

روؤية ال�شرق في رواية الغرب

)...( ومـــا مـــن  �ضورة تعبر عن �لمعركة �لمريعة �لتي ي�ضنهـــا �لجهاديون على تاريخ �لح�ضارة 

�ضاميـــة نف�ضهـــا، �أكثر من م�ضهـــد هوؤلء �لبائ�ضين، في لبا�ضهم �لحربـــي، على قطعة �أر�ضهم  �لإ

�ل�ضحر�ويـــة �ل�ضغيرة، وهم ي�ضبون نـــار غ�ضبهم على �آلت مو�ضيقية ع�ضكرية حزينة يجهلون 

آثار �آالت �لمو�صيقا �لع�صكرية �لعثمانية  الت؟ �إنها من �
م�ضدرها«، )�س224(. ما م�صدر هذه �الآ

�لقديمة.

ويت�ص������اءل �لموؤلف �لذي يعلن حبه ل�ص������ورية »من كان يتخيل في باري�ش عام )1999م(، وهو 

ي�ضـــرب �ل�ضامبانيـــا، �أن �ضوريـــة �ضتـــوؤول �إلى �لخر�ب نتيجـــة �أ�ضنع �أعمال �لعنـــف، �أن �ضوق حلب 

�ضدقاء �ضيلقون حتفهم  �ضتلتهمـــه �لنيـــر�ن، �أن مئذنة �لجامع �لكبير �ضتنهار، و�أن كثيرً� من �لأ

�أو يرغمـــون علـــى �ختيـــار �لمنفى؛ ومن بمقدوره، حتـــى في هذه �للحظـــة، �أن يتخيل ج�ضامة 

لم وهو قابع في �ضقته �لمريحة و�لهادئة في فيينا«، )�س16-17(. �صحيح  �ضر�ر وفظاعة �لأ �لأ

أنه لم يكن متخياًل �أن يحدث ما حدث، لكن ق�ص������وة �لم�ص������هد مرعبة، فال�ص������فاحون يحرقون  �

ويبيدون، وفي �أوقات �لفر�غ يغت�ص������بون ويذبحون دون ��ص������تثناء، حتى لو كان عالماً قلَّ مثيله، 

أ�صابيع، مات �ألف مرة، وهو �لبالغ  آثار �صورية وتاريخها وجعلها عالمية. ��صتجوبوه � حافظ على �

أو�بد  ثار، وخبير � من �لعمر �ثنتين وثمانين �ص������نة، قبل �أن يجهزو� عليه بالذبح )�إنه �لعالم باالآ

رهاب، مع يقيننا  أننا نمتهن �لعنف و�الإ خر � �صعد(. فهل نحن من يثبت لالآ تدمر �لعريقة خالد �الأ

من دوره �لو��صح فيه؟

ية روؤ

أ�صهمت في  أنها على �لعك�س � أو � أ�صهمت �لترجمة في تعزيز حو�ر ح�صاري؟ � و�ل�ص������وؤ�ل هل �

مرين معاً. و�إذ� 
أنها فعلت �الأ تاأجيج نوع من �ل�ص������ر�ع بين هذه �لح�صار�ت �لمختلفة؟ �لو��صح �

خر:  ������خ �ل�ص������ور �لنمطية عن �الآ ول )�لحو�ر( لوثوقنا به، فاإننا نرى �لثاني وقد ر�صَّ
تجاوزنا �الأ

خر كافر ود�عر،  وروبي ف������ي نظر �الآ خر متخلف وجاهل ومتوح�س، و�الأ فالعربي ف������ي نظر �الآ

وفتياته ومنتجاته مو�ص������وُع متعة و��صتهالك. وت�صبح �ل�صخ�صية �لغربية كافرة عدوة بالمقيا�س 

ول )من منطلق ديني(، وتج�ص������د �ل�صخ�ص������ية �ل�ص������رقية �ص������ورة عن عالم �لتخلف و�لجهل،  �الأ

حكام �لم�صبقة –�لدينية  أي�صاً(. �إنها �الأ رهاب و�لعنف )من منظور ح�صاري وديني � وم�صدر�ً لالإ
خر و�للقاء به، وتكر�س �لخ�ص������ومة  خا�ص������ة و�لم�ص������لحية عموماً- �لتي تزعزع عملية فهم �الآ

و�لعد�وة معه.
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فالم�صكلة �لرئي�صية �لحاكمة هنا هي �النطالق من �لمو�قف �لم�صبقة �لتي كونتها �لترجمة 

أ�صا�صياً في تكوين نظرة �لغرب  خر. فلماذ� يبقى مثاًل جو �ألف ليلة وليلة ر�ئز�ً � نف�ص������ها عن �الآ

حول �لعربي؟ بالمقابل لماذ� يغلِّب �لعرب ��صتخد�م م�صطلح »�ل�صليبيين« في �إ�صارة و��صحة، 

مر فيما يعرف  �أو في �إعالن �ص������ريح عن �لطابع �لديني لل�ص������ر�ع بين ح�ص������ارتين. وكذلك �الأ

مريكيين و�لغربيين عموماً، ويهدف �إلى ت�صوير 
�ص������الموفوبيا« �لذي غز� عقول �الأ حالياً ب� »�الإ

�لم�صلمين باأنهم �إرهابيون ومتخلفون وخارج �إطار �لتاريخ �لح�صاري. 

خر وعلى مقدر�ته،  باخت�ص������ار �إنه �ص������ر�ع �لدين، و�لِعْرق، و�ل�صعي �إلى �ل�ص������يطرة على �الآ

و�لهيمنة على قر�ره وتوجيه �صيا�ص������اته. وكي يتحول �إلى حو�ر ال بد من �النفتاح �لمتبادل على 

خ������ر، و�إلى نزع فتيل �لتع�ص������ب �لذي يوؤجج �لخالف ويولد �لكر�هي������ة و�لعد�وة. �العتر�ف 
�الآ

أ�صا�ص������ي، وال يغني عنه �الكتفاء بالذ�ت، فالكون قائم على �لتنوع و�الختالف،  خر �ص������رط � باالآ

ولى،  وال يعني ذلك �ص������ر�عاً، بل روؤية للتالقي و�ال�ص������تر�ك في بناء ثقافة �إن�صانية بالدرجة �الأ

أ�صكال �لتع�صب: �لعرقي و�لديني و�صو�هما، ثقافة �إن�صانية تقي �لب�صرية  بعيدة عن �أي �صكل من �

ن�صانية -قبل �أي منظور �آخر- �لتي تمثل خال�س �لجميع من  ويالت �لحروب و�لدمار. �إنها �الإ

أتون �لحروب و�ل�صر�عات وماآ�صيها. �

¥µ
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تع���دُّ الخطاب���ة منذ اأقدم الع�صور فّنًا من فنون القول والبالغ���ة، ولم تكن فّنًا عاديًا يمكن 

ن�صان، واأ�صبحت تمثل البعد االجتماعي  تجاوزه، ذلك اأنها ارتبطت ب�صنعة الكالم التي اأتقنها االإ

ر عن �صخ�صيته، وما يمّر به من اأحداث ووقائع، لذلك اأجاد النا�س في  الذي يعك�س واقعه، ويعبِّ

ف���ن الق���ول وتناقلوا روائعه، ودّونوا اأجمل ن�صو�صه اأو اأكثرها تاأثيرًا في ر�صم مالمح م�صتقبلهم 

وحيثي���ات وجوده���م. وكم���ا كل الفنون تط���ورت الخطابة مبن���ًى ومعنًى، وتغّي���رت وفقًا لتطور 

ر م�صامينها بكل اأبعادها: ال�صيا�صّية، واالقت�صادّية، واالجتماعّية، وكانت الخطب  الحياة، وتغيُّ

ز جغراف���ي ما، تختاره الجماع���ة لمناق�صة  ُتلق���ى اأم���ام ح�صد م���ن النا�س في زمان مح���ّدد وحيِّ

�صوؤونها، اأو لتبادل الراأي والم�صورة. 

أُ�ش������يع، على الرغم  والخطابة لم تكن قديماً حكراً على الكهنة والزعماء والقادة وفقاً لما ا

جادة والتفوق فيها، بل اإنها كانت في متناول  أنهم اأكثر من ا�ش������تغل عليها، وحر�ص على الإ من ا

الجمي������ع، فلي�ص لها وزن ي�ش������بط اإيقاعها، ول من معاناة في �ش������لوك كثي������ر من دروبها، وتنوع 

أم  أم الماآتم ا مو�ش������وعاتها، اإذ كان لكل منا�ش������بة ما يقال فيها �ش������واء اأكان ذلك في المع������ارك ا

تباع والموالين  فراح، اأم في ال�شلح بين الع�شائر، اأم في حال الحرب والغزو، اأم في تحفيز الأ الأ

آثار وماآثر الكبار، وت�ش������يع عطاءات واإبداعات  خر، ولكن كثيراً ما كانت تنقل ا ف������ي مواجهة الآ

ال�شغار.

�إياد فايز مر�شد

والبحوث الدرا�سات 

اخلطابة

من املطارح املغلقة اإىل الف�ضاءات املفتوحة
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أنها لي�ص������ت �إال  و�إذ� كان �لكالم مزّية يتقا�ص������مها كل �لب�ص������ر، فاإن �لخطابة على �لرغم من �

كلمات، �إاّل �أن لها من �لمزّيات ما يجعلها تتجاوز �لماألوف من �لكالم، وت�صمو فوق �لعادي من 

�لتناول �لتقليدي للمو�صوعات.

تعريف الخطابة

لم يُختلف كثير�ً حول تعريف �لخطابة ب�صكل عام، �إذ ُعِرفت لدى كل �ل�صعوب بالخ�صائ�س 

أر�ص������طو باأنها: )�لقدرة على �لنظر في كل  فها � و�لمزّيات نف�ص������ها منذ ع�صر �ليونان، �إذ عرَّ

قناع في �أي م�صاألة من �لم�صائل، وتلك خا�ّصة ال توجد في �أي فن من �لفنون  ما يو�صل �إلى �الإ

لز�م بكل ما يتعلق بمو�صوعه، فالطب مثاًل يتعلّق بال�صحة  ن غاية كل فن �لتعليم و�الإ خرى؛ الأ �الأ

عد�د، وق�س على  و�لمر�س، و�لهند�صة تتعلق بالمقادير وحاالتها �لمختلفة، و�لح�صاب يتعلق باالأ

ذلك �ص������ائر �لعلوم و�لفنون«، فاإن غايتها �لتعليم، وت�ص������ديق �لقو�ع������د و�لتز�مها، �أما �لخطابة 

قناع؛ وهذ� يحملنا على �لقول �إّنها  فمو�صوعها �لنظر في �أي م�صاألة من ناحية ما يو�صل �إلى �الإ

.
)1(
ال قو�عد لها تطبَّق على نوع من مو�صوعات معّينة(

نها: )فن م�ص������افهة �لجمهور، و�إقناعه، و��ص������تمالته. فال بدَّ من م�ص������افهة، 
وكذلك ُعّرفت باأ

أو و�صية،  ناً. وال بدَّ من جمهور ي�ص������تمع، و�إال كان �لكالم حديثاً � و �ص������عر�ً مدوَّ
أ و�إال كانت كتابة �

أيه لل�صامعين، ويوؤيده بالبر�هين؛ ليعتقدوه كما  َح �لخطيب ر� قناع، وذلك باأن يو�صِّ وال بدَّ من �الإ

أو يهدئها،  ن يهيَِّج �لخطيب نفو�س �ص������امعيه �
�عتقده... ثم ال بدَّ من �ال�ص������تمالة، و�لمر�د بها �أ

أو مبكياً، د�عياً  ف بها كما ي�صاء، �صاّر�ً �أو محزناً، م�صحكاً � ويقب�س على زمام عو�طفهم، يت�صرَّ

.
)2(
أو �إلى �ل�صكينة، �إذن فاأ�ص�س �لخطابة: م�صافهة، وجمهور، و�إقناع، و��صتمالة( �إلى �لثورة �

قناع بالقول م������ن خالل �متالك �لحّجة و�لبرهان، مقروناً باللغة  �إذن، �لخطاب������ة هي فن �الإ

�ص������لوب �لر�ص������يق، �لقريب من ذ�ئقة �لنا�س، بما يُمّكن من ��ص������تمالتهم، وك�صب  �ل�ص������ليمة، و�الأ

تعاطفهم، و�صّد �نتباههم.

�شروط الخطيب

أو �أن �أهميتها تاأتي من ذ�تها  أنَّها ن�ّس مغل������ق، � ل������م يتوق������ف �لبحث عند �لخطابة على �

بعيد�ً عن قائلها، بل �نطلق نحو �ص������روط �لخطيب؛ بو�صفه �لعن�صر �لرئي�س في �لخطبة، 

دت �ص������روط للخطيب �لناجح: )وه������ي كثيرة: منها ما يرجع �إلى ِذهِنه. ومنها  ومن هنا ُحدِّ
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أر�ص������طو �إلى  ما يرجع �إلى ذ�ته. فاأما �ص������روط �لخطيب �لر�جعة �إلى ذهنه: فقد �أرجعها �

أ�صياء: ثالثة �

قناع، وثانيها: معرفة �الأخالق و�لف�صائل �لذ�تّية،  قو�ل �لتي يح�صل بها �الإ أولها: معرفة �الأ �

ة �لبد�هة في  يِّ �ص������يٍء تكون، ونح������ن نزيدها، ر�بعاً: وهو قوَّ
وثالثها: معرفة �النفعاالت، ومن �أ

.
)3(
��صتح�صار �لمعاني(

و)�أما �ص������روط �لخطيب في ذ�ت������ه: فمنها جودة �لقريحة، وهي �أمر غير مكت�ص������ب، ومنها 

�أن يك������ون ر�بط �لجاأ�س؛ �أي: غير م�ص������طرٍب في فهمه وال منده�������س، ومنها �أن يكون مرموقاً 

أو�مُره، ويح�صُل ذلك باأمور كثيرة منها: �صرُف �لَمْحِتد،  جالل؛ لتُمتثَل � من �ل�ّص������امعين بعين �الإ

ي، وقوُّة �لعلم، و�لحكمة. 
أو زّلٌة، ورجاحة �لر�أ وحفظ �لِعر�س؛ بحيث ال تُحَفظ له َهنٌَة �

ن ذلك يوِدع  ؛ الأ أنه على �ص������و�ب وحقٍّ و�أما �ص������روط �لخطيب في نف�ص������ه فاأهمها: �عتقاده �

كالم������ه تاأثير�ً في نفو�س �ل�ص������امعين، و�أقوى له في �لدعوة �إليه، و�لدفاع عنه، ويح�ُص������ُل ذلك 

، وباأن يكون على نحو ما يطلبه من �لنا�س. بالتز�مه متابعة �لحقِّ

ته ونز�هته. ومنها: عفَّ

كثار من �لهزل و�ل�ّصخف  ������ون عن �البتذ�ل في معا�صرة �لقوم، وعدم �الإ ومنها: �لوقار و�ل�صَّ

ي�س. ة و�لطَّ و�لفح�س و�لخفَّ

ومنه������ا: �لنَّز�ه������ة عن �لّطمع في جرِّ نفع من كالمه؛ فاإنَّ في ذل������ك نُفرة عن �تِّعاظ �لنا�س 

.
)4(
دق دعوته( بقوله، وظّنة في �صِ

و)يحتاج �لخطيب �إلى �لعقل �ل�ص������ليم، و�لحكم �ل�صحيح، كما يحتاج �إليهما كلُّ رجل كبير، 

نَّ �لخطابة عبارة عن �لتاأثير على 
أي�ص������اً �إلى �إح�ص������ا�س دقيق، وعو�طف قوّية؛ الأ ولكنه يحتاج �

ا على عقولهم، فاإذ� لم يكن �لخطيب �ص������ديد �لعو�طف حّر �لقول كان  كثر ممَّ
أ عو�طف �لنا�س �

ة �لذهن، و�صرعة  ع في �للغة، وحدَّ كالمه بارد�ً، وبر�هينه جافة، وال بدَّ له من �لف�صاحة، و�لتو�صُّ

ت له معّد�ت �لخطابة، ونبغ بين  ب������اً تمَّ �لخاطر، وقوة �لت�ص������ّور، فاإذ� كان مع ذلك متعلماً مهذَّ

.
)5(
�أقر�نه(

اً  ������اً يُتلى، بل هي في�ٌس من روح و�رتباط ما بين �لخطبة بو�صفها ن�صّ و�لخطابة لي�ص������ت ن�صّ

أو قانونّياً... �إلخ. وتفاعل مع �ل�صمات �ل�صخ�صية لقائلها، وقدر�ته في  أو فل�صفّياً، � أدبّياً، �أو علمّياً، � �

�لتعبير، و�إجادته �لنطق، وتمكنه من بناء تو��صل ناجح مع �لجمهور، من خالل �متالكه مو�هب 
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الفتة؛ تاأتي �للغة و�لف�ص������احة في مقدمتها، ويلي ذلك قّوةُ �لحّجة و�لدالئل، و�لبر�هين �لد�مغة 

�س نف�صه للدفاع عنها، ي�صاف �إلى ذلك ما للخطيب من  على �ص������حة �لق�صية �لتي يتبناها ويكرِّ

ح�صور و�صمات ي�صفيها ب�صفتها عو�مل ت�صهم في �صحذ �هتمام �لجمهور و��صتقطابه.

أكثر مّيزة �إ�ص������افية للخطيب، وكذلك  أو � ن من لغتين � وفي ع�ص������رنا �لحالي �أ�ص������بح �لتمكُّ

د، وح�صن  قة في �لرَّ ثير )�لكاريزما( �ل�صخ�صية، و�صرعة �لبديهة، و�لدِّ
أناقته، و�متالكه قوة �لتاأ �

�لتخل�س من �لمو�قف �لمحرجة، من �لعو�مل �لمهمة في نجاح �لخطيب وُح�ص������ن تقديم نف�صه 

مثل �أمام �لجمهور. بال�صكل �الأ

مو�شوعات الخطب

�إنَّ ل������كلِّ خطبة مو�ص������وعها �لرئي�س، ومو�ص������وعاتها �لفرعّية �لمنبثقة منه������ا، لكنها تتاآلف 

اً متما�صكاً يعطي للتعابير قوة في �لداللة، وي�صوق من �لبر�هين و�لحجج  باإتقان؛ لتقّدَم لنا ن�صّ

قناع. ما يجعل قائلها قادر�ً على �الإ

يُّ كيان �جتماعي عبر مر�حل 
وكانت �لخطب تتمحور حول �لق�صايا �ل�صيا�صية �لتي يمرُّ بها �أ

أثناء �ال�ص������طر�بات   للمجتمعات �لب�ص������رّية، وعادة ما كانت تظهر بقّوة في �
ّ
�لتط������ور �لتاريخي

أو �لتحوالت �القت�صادّية و�الجتماعّية �لكبرى، �أو حول �لمو�صوعات  أو �لحروب، � �ل�صيا�ص������ّية، �

ديان �ل�صماوية،  �لدينية، و�لتي �أ�صبح لخطبها �صماتها وخ�صائ�صها �لمميزة وفقاً لكلِّ دين من �الأ

أو وفقاً لكلِّ مذهب ظهر �صمنها الحقاً، وكلُّ خطبة لها الِزمتها من حيث �ال�صتهالل، و�لدعاء،  �

عياد  حاد، وفي �الأ أيام �الآ و�لخاتم������ة... �إلخ، ولها حتى مو�عيدها �لمعتمدة )خط������ب �لكنائ�س �

�صالمّية مثل عيَدي  عياد �الإ �لم�ص������يحية مثل �لميالد و�لف�ص������ح، و�لخطب في �لمنا�ص������بات و�الأ

أ�ص������بوع( و�لخطب �لدينية �إما هي ذ�ت  �ص������حى، وكذلك خطبة يوم �لجمعة من كلِّ �
�لفطر و�الأ

أو توجيهّية �صارحة للمعتقد�ت وطقو�س �لعبادة، �أو تحري�صّية في حال  طبيعة دعوّية تب�صيرّية �

�لعد�ء مع طرف �آخر.

نو�ع  أنو�ع �لخطابة بما ياأتي: )�الأ ديان و�لمعتقد�ت �ل�صماوّية حّدد � أر�ص������طو قبل �نت�صار �الأ و�

�لخطابية ثالثة، و�لعنا�ص������ر هي: 1- �لخطيب 2- �لمو�صوع 3- �ل�صامع، و�لغاية في �لخطابة 

امع. ي: �ل�صَّ
خير؛ �أ تتعلّق بعن�صرها �الأ

أنو�ع ثالثة للخطابة بطبيعة �لحال: �لخطابة �ال�صت�ص������ارّية »�لحملّية« و�لخطابة   هن������اك �

نو�ع �ّتجاه  �لق�صائّية، و�لخطابة �ال�صتداللية؛ �أي: خطابة �لمدح و�لذم، ولكلِّ نوع من هذه �الأ
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أو بالتحذير،  خا�س، فالخطابة �ال�صت�ص������ارّية يتوّجه فيها �لخطيب �إلى �ل�صامعين بالن�صيحة �

أو �لذين يخطبون �لجماعات  نَّ هوؤالء �لذين يتقدمون بر�أي لمنفعة خا�ّص������ة �
أ ويالحظ د�ئماً �

مرين »�لن�ص������يحة و�لتحذير«. و�لخطبة �لق�ص������ائّية  في فكرة عامة ال يخرجون عن هذين �الأ

تتوجه �إّما �إلى �التهام و�إّما �إلى �لدفاع، ومهمة �لمتقا�ص������ين ال تخرج بال�ص������رورة عن �لقيام 

أم������ا �لنوع �لثالث »�ال�ص������تداللي« فاإنه يتوّجه �إّما �إلى �لم������دح، و�إّما �إلى  بو�ج������ب من هذين، �

.
)6(
�لذم(

نو�ع �لثالثة، و�نت�صرت �لخطابة �ل�صيا�صية �لمرتكزة  لكن �لخطابة فيما بعد تجاوزت هذه �الأ

يديولوجيات �لمختلفة �لتي ظهرت على مرِّ �لع�ص������ور، ثم �نت�ص������رت �لخطابة 
على �لعقائد و�الأ

ّ منها: �لدعوة �إلى �لم�صاو�ة في �لحقوق بعيد�ً 
�ص������الح �الجتماعي �الجتماعّية و�لد�عية �إلى �الإ

أبعادها  أة، وممار�صة حقها في �لحياة بكل � أو �لدعوة لتحرير �لمر� عن �لتع�صب للّون �أو جن�س، �

�القت�ص������ادّية و�ل�صيا�ص������ّية و�الجتماعّية، كما ظهرت �لخطب �لتربوّية، ومع تقدم �لعلوم و�صيوع 

أ�ص������كال �لخطابة في مجاالت علوم �لطب و�لهند�ص������ة و�لفلك  �لمعرف������ة بكل مكوناتها، بزغت �

ن�ص������ان في كل مجال يخو�صه،  و�القت�ص������اد و�ص������و�ها من �لعلوم؛ لت�ص������بح �لخطابة مر�فقة لالإ

وما �لموؤتمر�ت �لعلمّية، وور�ص������ات �لعمل، وحلقات �لبحث �لتخ�ص�ص������ّية، و�لندو�ت �لفكرّية، 

أ�صكال م�صتحدثة  و�لمناظر�ت �لتلفازية وتلك �لمنت�ص������رة على مو�قع �لتو��ص������ل �الجتماعي �إاّل �

من فنِّ �لخطابة تنهل منه من حيث �ل�ص������كل و�لقو�عد �لعامة، وتختلف في مو�صوعاتها و�صبل 

تقديم �لبر�هين �لعلمية �لتي تثبت وجهات نظر قائليها.

عداد لها اأ�شلوب كتابتها والإ

 
ّ
نَّ لكلِّ نوع خطابي

أ أ�ص������لوبُها �لخا�ّس وما يميزها؛ )يجب �أال نن�صى � ولكلِّ نوع من �لخطابة �

�صلوب في �لجماعات غيره  �صلوب في �لكتابة غيره في �لمناق�صات، و�الأ أ�ص������لوباً خا�ّصاً به؛ فاالأ �

أما  ف������ي �لمحاكم، وال بدَّ من معرفة كليهما، و�أحدهما يفتر�س معرف������ة تاّمة باللغة �ليونانية، �

ف�ص������اء بما في فكره �إلى  خر فال ي�ص������طر �لمرء معه �إلى �لتز�م �ل�ص������مت �إذ� كان يريد �الإ
�الآ

مٌر ال مفرَّ منه لدى َمْن ال يعرفون �لكتابة.
خرين، وهذ� �أ �الآ

خير يت�صمن  �ص������دُّ حركة وتنازعاً، وهذ� �لنوع �الأ
أ أ�صلوب �لحديث � ؛ و� أ�ص������لوب �لكتابة �أدقُّ و�

نَّ �لممثلين 
أ خر عن �النفعاالت، وهذ� هو �ل�صبب في � �صربين: �أحدهما يعبر عن �الأخالق، و�الآ

.
)7(
ِلَكة(
َ
ي�صعون ور�ء �النفعاالت، و�ل�صعر�ء يبحثون عن �لممثلين �لذين تتو�فر فيهم هذه �لم�



�1 �لـعــدد 692 �أيار  2021 

الخطابة من المطارح المغلقة اإلى الف�ضاءات المفتوحة

: هي فنُّ �لتعامل مع �لجمهور، 
أو ملقًى على �لمالأ �إذن، �لخطابة هي �أكثر من ن�ّس مكتوب �

و�ال�ص������تحو�ذ على �هتمامه، و�إثارة �نفعاالته لم�ص������لحة �لق�ص������ية �لت������ي يتناولها �لخطيب في 

خطابه، و��ص������تمالة �لجمهور �إلى م�ص������لحته؛ ولذلك كان �لحر�س على ح�ص������ن �إعد�د �لخطبة، 

أ ببناء بيت من دون و�ص������ع خطة له، لكن لماذ�  و�لتح�ص������ير �لجيد لها )ما من رجل عاقل يبد�

يِّ نوع من �لبرمجة؟
أ باإلقاء خطابه من دون �أ يبد�

أ بمكان  ن�ص������ان �لذي يبد� �إن �لخطاب هو رحلة ذ�ت هدف، ويجب �أن تكون ذ�ت �متياز، و�الإ

أ�صتطيع ر�صم قول نابليون باأحرف حمر�ء فوق كلِّ باب  غير محّدد ينتهي عادة هناك، وددت لو �

مر  ر�������س حيث يتجمع طالب فن �لخطابة: »�إنَّ فنَّ �لح������رب هو علم، حيث ال ينجح �الأ
ف������ي �الأ

مر �ص������حيح في �لخطابة تماماً كما في �لقتال، ولكن هل  أو يفكر به«، و�الأ �لذي لم يح�ص������ب له �

.
)8(
أو، �إن هم فعلو� - هل ي�صتخدمونه د�ئماً؟( يدرك �لخطباء ذلك - �

قيق لها، فهي لي�ص������ت ��صتعر��صاً، ولي�صت  عد�د �ل�ص������حيح و�لدَّ همُّ ما في �لخطبة هو �الإ
و�أ

نها �متحان ع�صير، فر�صة �لنجاح  لغو�ً، �إنها كلٌّ متكامل، يحتاج فيها �لخطيب �إلى �لتح�صير؛ الأ

مها،  في������ه تكمن ف������ي قدرة �لخطيب على �متالك زم������ام �لموقف، ودقة �لمعلوم������ات �لتي يقدِّ

وطريقة �إي�ص������الها بتمّيز و�بتكار ي�صدُّ �لح�صور، وي�ص������تولي على م�صاعرهم، وكْم ن�صاهد �ليوم 

َمرُّ من ذلك حر�صهم 
د�ء، و�الأ نا�صاً ي�صيعون خلف مكبِّر �ل�صوت، فال يح�صنون �الأ

أ على �لمنابر �

على �ال�صتمر�ر على �لمنبر غير عابئين بتملمِل �لجمهور وزهقه.

يِّ عامل في �ل�صاأن 
و�لخطابة �ليوم لم تعّد رهينة �لموهبة �لفطرية، بل �أ�صبحت �صرورة الأ

أو �قت�ص������ادي... �إلخ؛ ولذلك �أ�ص������بحت  أو �إد�ري � أو قائد ع�ص������كري � �لعام، ومالزمة لكل باحث �

د�ريين و�صو�هم تخ�ص�س حيِّز�ً مهماً من بر�مجها  ج �لقادة �لع�صكريين و�الإ كاديميات �لتي تخرِّ
�الأ

م لهم �أف�صل �لخبر�ت بما يتعلَّق باآليات  �لتدريبية لالرتقاء بالقدر�ت �لخطابية لمرتاديها، وتقدِّ

عالم... �إلخ. وتعمل  آلية �لتعامل مع و�صائل �الإ �لتو��صل مع �لجمهور، و�صبل �لتاأثير بالمتلقين، و�

د�رة على ذلك، ومنذ �صنو�ت كثيرة وفي  ّ وبر�مج تاأهيل �لقادة وكليات �الإ
كلّيات �لدفاع �لوطني

ن عملو� عل������ى تحديد �لتوجهات �لعلمّية  معظ������م دول �لعال������م، ويعدُّ »ديل كارينجي« و�حد�ً ممَّ

أو �لعلمّية،  و�لعملّية لالرتقاء بقدر�ت �لخطباء مهما تنّوعت �خت�صا�صاتهم وم�صاربهم �لفكرية �

ألَّف كتاباً بعنو�ن »فّن  أ�ّص�������س »معهد ديل كارنيجي« لتعليم فن �لخطاب������ة، وفي عام )1926م( � فا

عمال« �لذي ن�ص������ر بع�ص������رين لغة، وبيعت منه في �ل�ص������نو�ت  �لخطابة و�لتاأثير برجال �الأ
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خيرة �أكثر من �صتمئة �ألف ن�صخة، كما ذكرت زوج �لموؤلف في مقدمة كتاب »فن  �لع�صر �الأ

�صياء �صرورية ال بدَّ منها للخطيب: 
أ أربعة � �لخطابة - �كت�صاب �لثقة«، �لذي حّدد فيه �

أ برغبة قوّية. )�أوالً: �بد�

ثانياً: �عرف تماماً ما �لذي �صتتحّدث ب�صاأنه.

ف بثقة. ثالثاً: ت�صرَّ

.
)9(
ر�بعاً: تدرَّب... تدرَّب... تدرَّب(

فكار، وح�صن �فتتاحها،  وهناك عو�مل ال بدَّ منها لنجاح �لخطبة مثل: �لت�صل�صل �لمنطقي لالأ

فكار بطريقة �صل�ص������ة وغير معقدة، و�متالك �لخطيب زمام �لمو�ص������وع  وتقديم �لمعلومات و�الأ

يجاز، و�ل�ص������دق في �لتعبي������ر، و�لقدرة �لفائقة  �لذي يتحدث به، و�لبالغة في �لو�ص������ف، و�الإ

على تج�ص������يد �لحقيقة �لتي ين�صدها، �إ�صافة �إلى عو�مل �صخ�صية مثل: )�لكاريزما( �ل�صخ�صّية 

للخطيب، وطريقة �نفعاله، وحركاته، وقدرته على �لوقوف �ل�ص������ليم �أمام �لجمهور، و��صتخد�م 

�لمنبر وكل �لو�صائط �لممكنة من �صوء و�صوت... �إلخ المتالك �لحدث �لذي هو ب�صدده.

لقاء �لجيد ويعطي مالحظات مهمة لنجاح �لخطبة: ويحدد »ديل كارنيجي« �صر �الإ

)�أوالً: �صّدد على �لكلمات �لمهمة، �خف�س �لكلمات غير �لمهمة.

ثانياً: غّير طبقات �صوتك.

ل �صرعة �صوتك. ثالثاً: غّير معدَّ

.
)10(
فكار �لمهّمة وبعدها( ر�بعاً: توقف قبل �الأ

من اأ�شهر الخطب والخطباء

ن مبدعيها كانو� في  �حتل �لخطباء على مدى �لع�صور مكانة الئقة في مجتمعاتهم، �صو�ء الأ

أو �لديني، �أم لحاجة �لكيانات �الجتماعّية �لتي ينت�صبون  � 
ّ
أو �الجتماعي موقع �لقر�ر �ل�صيا�صي �

أ�ص������وة بما كان لل�ص������عر�ء من مكانة و�ص������د�رة؛ بو�صفهم  �إليها �إلى متحدث يكون ل�ص������ان حالهم �

حاملي ر�ية �لدفاع عن كينوناتهم �الجتماعية في �لحرب و�ل�صلم.

و��صتهر في كل �أمة مجموعة من �لخطباء، فلدى �ليونان عرف »ديمو�صتين« )382- 322 ق.م( 

�ص������كندر �لمقدوني«  ثينيين على قتال »فيلب�س« وهو و�لد »�الإ �س فيه������ا �الأ وم������ن خطبة له يحرِّ

ثينيون ُربَّ معتر�س فيكم يظن 
أيها �الأ غريق لمملكت������ه: )� كل بالد �الإ

ّ
�لذي كان يعمل على �ص������مِ 
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ن، و�فعلو�  أنا فاأجيب: »ال تفعلو� �ص������يئاً مما تفعلون �الآ أما � �إفحامي �إذ� �ص������األ: ماذ� نفعل �إذن؟ �

أني �ص������اأزيدكم بياناً ع�ص������ى �لذين �ص������ارعو� �إلى �ل�صوؤ�ل �أن ي�صارعو� �إلى  كلَّ ما لم تفعلوه« على �

ثينيون �أن فيليب نك������ث عهده معكم، وكان �لبادئ بالعدو�ن، ثم �ذكرو�  أيها �الأ �لعم������ل؛ فاذكرو� �

أولئك  لّد، عدّوها �لذي يكره �أر�ص������ها و�صماءها، بل يكره منكم حتى � أثينا �الأ نَّ فيليب هو عدّو �
أ �

�لذي������ن يغتبطون باأنهم نالو� حظوة عنده، �إن �أبغ�س ما يبغ�ص������ه فيليب و�أخوف ما يتخوفه هو 

حريتنا، هو نظامنا �لديمقر�طي، وفي �ص������بيل �لق�ص������اء على هذه �لحرية وهذ� �لنظام ما فتئ 

.
)11(
ين�صب �ل�صر�ك ويدبر �لمكائد(

أ�ص������هر خطباء �لرومان �صي�صرون )106- 43ق.م(، �لذي تنّطع للدفاع عن ميلون �لذي  ومن �

أتباعه �لذين �تهمو�  فرَّ �إلى مر�ص������يليا بعدما ف�ص������ل في �إثبات بر�ءته، في مو�جهة كلوديو�س و�

نه ناف�ص������ه على وظيفة �لقن�ص������لّية �لتي ر�صح كليهما ل�صغلها ومما جاء  ميلون بمحاولة قتله؛ الأ

أيها �لق�ص������اة! ربما تعروني هزة من �لخجل، وربما �أح�ص�صت بالرع�صة ت�صري في �صفتي  فيها: )�

أ�ص������جع �لرجال و�أكرمهم، ويرجح عندي �أن  د�فع عن قاتل، ولكني �أد�فع عن � حينما �أفتحهما الأ

ميلون حينما �رتكب جريمته كان غائباً عن كل �صيء �إاّل عن �صالمة �لوطن، فمن �لمخجل �إذن 

أاّل �أد�فع عنه بالروح نف�صها �لتي �أجرم بها. �أعترف �أن هيئة هذه �لمحكمة غير �لعادية تخيف  �

أ�ص������رحها هنا وهناك ف������ال �أرى هيئة �لمحكمة �لقديمة. تل������ك �لهيئة �لتقليدية  نظر�تي، �إني �

�لت������ي تعّودناها ف������ي محاكماتنا، �إني �أرى �لمقاعد �لتي ت�ص������غلونها خالية من جموع �ل�ص������عب 

ن ت�صمعنا في مثل هذه �لظروف، �إن هذه �لجنود �لتي ت�صدُّ 
�لز�خرة �ل�ص������اغطة �لتي تعودت �أ

أاّل تبعث �لطماأنينة في نف�س �لخطيب. ومهما تحدثتم عن  بو�ب من �ص������اأنها � علينا �لمنافذ و�الأ

مهمتها في حفظ �لنظام، وعن �لحاجة �إليها، بل عن �ص������رورتها، فلي�س في و�ص������عكم �أن تنكرو� 

أثرها �ل�صيئ، فاإن منظرها يثير �ل�صعور بالخوف، ونخ�صى �أن يختلط ذلك �لخوف بالثقة �لتي  �

نَّ هذ� �لت�صليح �إنما �تخذ �صد ميلون وحده ال�صت�صلمت 
أ أنني �عتقدت � ن�صتمدها من �ل�صعب، ولو �

مام �صق�صقة �لح�صام، ولكنَّ ميولي �لعادلة 
ني �أعلم �أن �صق�صقة �لل�صان ال تعني �صيئاً �أ للظروف، الأ

.
)12(
أ�صكن �إلى مخاوفي( �لتي ال تو�زيها �إاّل عد�لة »بومبي« تجعلني في ماأمن من �أن �

أّول  أنه � ولدى �لعرب ��ص������تهر في هذ� �لفن زمن �لجاهلية »ق�س بن �ص������اعدة«، )وين�صب �إليه �

أيها �لنا�س ��ص������معو� وعو�، من عا�س مات،  من قال: »�أما بعد« خطب في �ص������وق عكاظ فقال: �

أبر�ج، ونجوم تزهر،  آٍت �آت، ليل د�ج، ونهار �ص������اج، و�ص������ماء ذ�ت � وم������ن مات فات، وكل ما هو �

ر�س  أنهار مجر�ة، �إن في �ل�صماء لخبر�ً و�إن في �الأ وبحار تزخر، وجبال مر�صاة، و�أر�س مدحاة، و�
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أم تركو� فنامو�، يق�ص������م ق�س باهلل  لعبر�ً، ما بال �لنا�س يذهبون وال يرجعون، �أر�ص������و� فاأقامو� �

.
)13(
أنتم عليه( ق�صماً ال �إثم فيه، �إن هلل ديناً هو �أر�صى لكم و�أف�صل من دينكم �لذي �

ن  �صالم في �لجزيرة �لعربية، وكان �لنبي محمد ممَّ وعرفت �لخطابة �لدينية بعد ظهور �الإ

ه �هلل بها، وكذلك �إلى عو�مل �صخ�صية  ��صتهرو� بالخطابة، م�صتند�ً في خطبه �إلى ملكات خ�صّ

تتعلق بطبيعة ن�ص������اأته وتربيته على ف�ص������يح �للغة و�لبيان �لعربي باأعذب �ص������وره، وعلى بالغة 

�لق������ر�آن ومعجز بيانه، ومن خطبة له في ف�ص������ل �لعلم: )تعلّمو� �لعلم، فاإن تعلمه هلل خ�ص������ية، 

هله  وطلبه عبادة. ومذ�كرته ت�صبيح، و�لبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن ال يعلمه �َصَدقة، وبذله الأ

ني�س في �لوح�صة، و�ل�صاحب  نه معالم �لحالل و�لحر�م، ومنار �صبل �أهل �لجنة، وهو �الأ قربة؛ الأ

عد�ء،  ث في �لخلوة، و�لدليل على �ل�ص������ر�ء و�ل�ص������ر�ء، و�ل�ص������الح على �الأ في �لغربة، و�لمحدِّ

آثارهم ويُقتدى  قو�ماً فيجعلهم في �لخير ق������ادة، تُقت�سُّ �
خاّلء، يرفع �هلل به �أ و�لزي������ن عن������د �الأ

أيهم، ترغب �لمالئكة في خلتهم، وباأجنحتها تم�ص������حهم، وي�ص������تغفر لهم   بفعالهم، ويُنتهى �إلى ر�

ن �لعلم حياة �لقلوب من �لجهل  أنعامه؛ الأ كل رطب وياب�س وحيتان �لبحر وهو�مه، و�صباع �لبر و�

خي������ار و�لدرجات �لُعال في �لدنيا  ب�ص������ار من �لظلم، يبلغ �لعبد بالعلم منازل �الأ وم�ص������ابيح �الأ

رحام، وبه يُعرف  خرة، �لتفكر فيه يعدل �ل�ص������يام، ومد�ر�ص������ته تعدل �لقيام، به تو�ص������ل �الأ و�الآ

.
)14(
�صقياء( �لحالل و�لحر�م، وهو �إمام �لعمل و�لعمل تابعه يلهمه �ل�صعد�ء ويحرمه �الأ

أكثر  مام علي بن علي �أبي طالب من � وكذلك ��ص������تهر �لخلفاء �لر��صدون بالخطابة، وكان �الإ

يُّها �لنَّا�س، �إنَّما 
أ أ�ص������دهم ف�ص������احة وبياناً وعلماً، ومن كالم له ر�صي �هلل عنه: )� بلغاء �لعرب و�

أ�ص������تاَرُكم عنَد من  ُكم، وال تهتكو� � خرةُ د�ر قر�ٍر، فخذو� من ممّركم لمقرِّ
نيا د�ُر مجاٍز، و�الآ �لدُّ

أبد�نكم. نيا ُقلوبَكم من قبل �أن تخرج منها � خرجو� مَن �لدُّ
أ�صر�ركم، و�أ يعلم �

ففيها �ْختُِبرتُْم، ولغيرها ُخلقتم، �إنَّ �لمرء �إذ� هلَك قال �لنا�س: ما ترَك؟ وقالِت �لمالئكة: 

.
)15(
مو� بع�صاً يكن لكم، وال تَُخلُِّفو� ُكاّلً فيكوَن عليكم( باوؤكم! فقدِّ

آ َم! هلل � ما قدَّ

لها عناءٌ، و�آخُرها فناءٌ، في حاللها  وَّ
أ ������َفِة �لدنيا: )ما �أ�ص������ُف من د�ٍر � وفي خطبٍة له في �صِ

ح�صاٌب، وفي حر�مها ِعقاٌب، مِن ��صتغنى فيها ُفِتَن، ومِن �فتقَر فيها َحِزَن، ومْن �صاعاها فاتتُه، 

.
)16(
أب�صَر �إليها �أعمتُه( َرتُه، ومن � ب�صَر بها بَ�صَّ

أ ومن َقَعَد عنها و�تتُه، ومن �

أيها �لنا�س، �إنكم لم تُخلقو� عبئاً، ولم  موي عمر بن عبد �لعزيز: )�
وم������ن خطبة للخليف������ة �الأ

تتركو� �صدى، و�إن لكم معاد�ً يحكم �هلل فيه بينكم، فخاب وخ�صر من خرج من رحمة �هلل �لتي 
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مان غد�ً لمن  ر�س، و�علمو� �أن �الأ و�ص������عت كل �صيء، وحرم �لجنة �لتي عر�صها �ل�ص������ماو�ت و�الأ

أ�ص������الب �لهالكين، و�ص������يخلفها من  أنكم في � خاف ربه، وباع قلياًل بكثير، وفانياً بباق، �أال ترون �

نتم في كل يوم ت�صيِّعون غادياً ور�ئحاً 
أ بعدكم �لباقون كذلك حتى تردو� �إلى خير �لو�رثين، ثم �

ر�س، ثم تدعونه غير مو�ّصد  �إلى �هلل قد ق�ص������ى نحبه وبلغ �أجله، ثم تغّيبونه في �صدع من �الأ

ا ترك، فقير�ً �إلى ما قّدم،  حباب، وو�جه �لح�صاب غنّياً عمَّ
�صباب، وفارق �الأ وال ممّهد، قد خلع �الأ

قول لكم هذه �لمقالة، وما �أعلم عند �أحد منكم من �لذنوب �أكثر مما عندي،  و�ي������م �هلل �إن������ي الأ

فاأ�ص������تغفر �هلل لي ولكم، وما تبلغنا حاجة يّت�ص������ع لها ما عندنا �إال �صددناها، وال �أحد منكم �إال 

أّن يدي مع يده، ويحمي �لذين يلونني حتى ي�ص������توي عي�ص������نا وعي�صكم، و�يم �هلل �إّني لو  وددت �

�أردت غير هذ� من عي�س �أو غ�صارة لكان �لل�صان مني ناطقاً ذلوالً عالماً باأ�صبابه، لكنه م�صى 

.
)17(
من �هلل كتاب ناطق و�صّنة عادلة، دّل فيها على طاعته، ونهى فيها عن مع�صيته(

وو�صل �إلينا كثير من �لخطب �لدينية، ولكن يبقى للخطب �لتي قيلت في منا�صبات �صيا�صّية 

وقٌع �أكثر ح�ص������ور�ً في �أذهان �لموؤرخين و�لعامة على �ل�ص������و�ء، مثل خطب �لحجاج بن يو�صف 

�لثقفي، �أو خطبة طارق بن زياد وغيرها مما حفل به تر�ثنا �لعربي. 

كما ��ص������تهرت �لخطابة في �لغرب، ففي فرن�ص������ا لمع فيكتور هوغو )1802 – 1885م(، �إذ 
ألقاها عام )1778م( بمنا�صبة مرور مئة عام على وفاة �لكاتب فولتير: )منذ مئة  قال في خطبة �

عمال وباأمجد �لتبعات و�أكبرها �أال وهي تبعة  �صنة مات رجل، ومات خالد�ً مثقاًل بال�صنين وباالأ

ن�صان وت�صحيحه، ومات ت�صيِّعه لعنات �لما�صي وبركات �لم�صتقبل وكالهما من  تنوير �صمير �الإ

أولئك  مفاخر �لمجد، مات بين هتاف �أهل جيله وخلفهم وبين نعيب �لما�صي �لذي ال يلين على �

ى �لر�ص������الة  دَّ
أ تمَّ عمله، و�

أ �لذين يجاهدونه، لقد كان �أكبر من رجل، �أجل �إنه كان ع�ص������ر�ً، لقد �

ر�دة �لعليا �لتي تظهر في نظام �لقدر كما تظهر في نو�مي�س �لطبيعة، فاإن  �لتي �ختارته لها �الإ

ربعة و�لثمانين عاماً �لتي ق�صاها في هذ� �لعلم كانت ج�صر�ً بين �صعود �لملوكية وبزوغ فجر  �الأ

�لثورة، فقد ولد في ع�صر لوي�س �لر�بع ع�صر، ومات في حكم لوي�س �ل�صاد�س ع�صر، ف�صطع على 

.
)18(
ولى من �لهّوة �ل�صحيقة( �صعة �الأ مهده �صوء �لعر�س �لعظيم،كما �نت�صرت على كفنه �الأ

أ�ص������هر �لخطباء، وفي �إيطاليا  لمانيا يُعدُّ »ب�ص������مارك« �لقائد �ل�صيا�ص������ي �لمحنَّك من �
أ وفي �

�������س دولة �إيطاليا �لحديثة ومن كبار �صا�صة  �صَّ
أ �ص������طع نجم »كافور« )1810 – 1861م( وهو َمْن �

أيها  يطاليا: )�إن م�صاألة �لعا�صمة � �لقرن �لتا�ص������ع ع�ص������ر، يقول في �أحقّية روما لتكون عا�صمة الإ
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أو �لحربّية،  أو �لجغر�فّية � �ل�صادة لي�صت من �لم�صائل �لتي ينظر فيها �إلى �العتبار�ت �لمناخّية �

�ص������ياء �صاأن لما كانت لندن عا�صمة �إنجلتر�، ولما كانت باري�س عا�صمة فرن�صا، 
ولو كان لهذ �الأ

مة هي �لتي يجب �أن تكون �لفا�صلة في  أدبية، وم�صيئة �الأ كال �إنما تنتخب �لعا�صمة العتبار�ت �

أ�صّد �اللت�صاق. مو�صوع كهذ� يل�صق بها �

دبّية �لتي تحتِّم  ففي رومية وحدها قد �جتمعت جميع �لظروف: �لتاريخّية، و�لذهنّية، و�الأ

جعلها عا�صمة دولة كبيرة، فرومية هي �لمدينة �لوحيدة �لتي لها من ماأثورها �لتليد ما يخرجها 

عن �أن تكون بلدة ذ�ت �أهمّية محلّية، فاإن تاريخها من عهد �لقيا�صرة �إلى �ليوم هو تاريخ مدينة 

.
)19(
قد رفعتها �أهميتها �إلى �أن تعدو حدودها، و�إلى �أن تكون �إحدى عو��صم �لعالم(

أبر�هام لينكولن بو�صفه و�حد�ً  مريكي � مريكية �صاع ��صم �لرئي�س �الأ وفي �لواليات �لمتحدة �الأ

هم �لخطباء، ويُعدُّ خطابه في تخليد من �ص������ّحو� باأرو�حهم في معركة غيتي�ص������بيرغ �أكثر 
م������ن �أ

ألقاه في �لتا�ص������ع ع�ص������ر من ت�ص������رين �لثاني عام  مريكي، وقد � �لخطابات �ص������هرة في �لتاريخ �الأ

أُن�ص������ئت في  ة جديدة، � مَّ
أ آباوؤنا لهذه �لقارة � )1863م(: )منذ �ص������بع وثمانين عاماً م�ص������ت جل������ب �

ن لقد كّنا في ِخ�صم حرب �أهلية  �ص������ت الفتر��س �أن كل �لب�صر قد ُخلقو� مت�صاوين، �الآ حرية، وُكرِّ

ن�ص������اء وغاية في  أو �أي �أمة غاية في �الإ مة � عظيم������ة، حرب ت�ص������ع �ختبار�ً �إذ� ما كانت ه������ذه �الأ

�لتكري�س ت�صتطيع �ل�صمود طوياًل، وتقابلنا في �صاحة قتال �صاحقة �صمن هذه �لحرب، وقد جئنا 

مو� �أرو�حهم هنا؛ لتكون حياة  وى لهوؤالء �لذي قدَّ
لنخ�ص�������س جزء�ً من هذه �ل�صاحة لت�ص������بح ماأ

ن نقوم بذلك، وبح�ٍسّ 
مة، و�إنه من �لمالئم و�لالئ������ق تماماً كاإحدى و�جباتنا �أ

جدي������دة تحياها �الأ

أو�ص������ع وبال �صك، �إنه لي�س في ��صتطاعتنا تخ�ص������ي�س، ولي�س في ��صتطاعتنا تكري�س، ولي�س في  �

ر�س، �إن �لرجال �لبو��صل، �أحياًء و�أمو�تاً، بن�صالهم هنا ��صتطاعو� �أن 
��صتطاعتنا تقدي�س، هذه �الأ

أو ننتق�س بقوتنا �لو�هنة، �إن �لعالم قد يالحظ قلياًل  ا قد ن�صيف � على كثير�ً ممَّ
يبجلوها بقيمة �أ

أبد�ً �أن ين�صى ما فعلوه هم هنا، �إنه حرٌي بنا  �أو قد ال يتذكر طوياًل ما نقوله هنا، ولكن لن ي�صعه �

�َس جهودنا لهذ� �لعمل غير �لمنتهي كهوؤالء �لذين قاتلو� هنا محققين بهذ�  ن نكرِّ
حياء �أ نح������ن �الأ

م غاي������ة في �لنبل. �إنه من �لو�جب علينا هنا �أن نتفانى ف������ي �إتمام �لمهمة �لعظيمة �لباقية  تق������دُّ

مو�  ُبجلين تجاه هذه �لمهمة �لتي قدَّ
ن ن�صتمدَّ قدر�ً �أعلى من �لتفاني من هوؤالء �لقتلى �لم�

لنا، �أ

خال�س و�لتفاني، و�أن نعتزم هنا بقوة �أن هوؤالء �لقتلى لم ي�صحو�  في �ص������بيلها �أق�صى درجات �الإ

أنه حكم  مة تحت �ص������لطة �لرب �صوف تنعم بنه�صة جديدة للحرّية، و� باأرو�حهم هباًء، و�أن هذه �الأ

.
)20(
لل�صعب، وبيد �ل�صعب، ومن �أجله، ويجب �أن يبقى كذلك، ويُحفظ من �لفناء«
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أنه قرن �لعقائد  هميتها، وال�صيَّما �
وفي �لقرن �لع�صرين لم يتر�جع دور �لخطابة، بل ز�دت �أ

مم يد�فعون عن عقائدهم ومو�قفهم،  يديولوجيات، وظهر خطباء في مختلف �الأ �ل�صيا�صّية و�الأ

رته �لتكنولوجيا من �أدو�ت وو�صائل في �إي�صال مو�قفهم للجمهور،  متخذين من �لخطابة وما وفَّ

و�صحذ عو�طفه، وتاأجيج م�صاعره، ووثَّق كتاب:

«50 SPEECHES THAT MADE THE MODERN WORLD»، 

 HODDER« 50 خطبة �ص������نعت �لعالم �لحديث(، �لذي �صدر عام )2016م( عن د�ر ن�صر(

ه������مِّ �لخطب و�لخطباء �لذين كونت خطبهم �نعطافاً في م�ص������يرة 
أ � »AND STOUGHTON

أرن�صتو ت�صي غيفار�،  �أحد�ث كثيرة �ص������هدها �لقرن �لع�ص������رون، ونذكر منهم: فالديمير لينين، �

أنه عّد �أحد  أ ما في �لكتاب � أ�صو� ونيكيتا خروت�صوف، وفيدل كا�صترو، ونيل�صون مانديال... �إلخ. و�

قادة �لكيان �ل�صهيوني من بين هوؤالء.

أكثر �ل�صخ�صيات تاأثير�ً وجدالً في �لقرن �لع�صرين، و�ألقى خطاباً عام  ويعّد فالديمير لينين من �

أيار من كل عام قال فيه:  ول من � )1904م( بمنا�صبة عيد �لعمال �لعالمي �لذي ي�صادف في �الأ

أيار، يوم �حتفال عمال كافة �لبلد�ن با�صتيقاظهم �إلى حياة و�عية، وباتحادهم  »ها هو �أول �

ن�ص������ان، �لن�صال �لذي �صيحرر  ن�صان من قبل �الإ في �لن�ص������ال �صدَّ كّل عنف وكّل ��ص������طهاد لالإ

ذالل. يتجابه عالمان في هذ� �لن�ص������ال �لكبير، عالم  ماليي������ن �لعاملين من �لجوع و�لبوؤ�س و�الإ

خّوة و�لحرّية من جهة، ثَّمَة  أ�ص������مال وعالم �لعمل، عالم �ال�ص������تغالل و�ال�ص������تعباد وعالم �الأ �لر�

الت، وجعلو� ماليين  دو�ت و�الآ غنياء �لطفيليين �حتكرو� �لمعامل و�لم�ص������انع و�الأ حفنة من �الأ

ر��ص������ي وجبال �لذهب ملكيتهم �لخا�ص������ة، و�أجب������رو� �لحكومة و�لجي�س على  �لهكتار�ت من �الأ

خدمتهم، وعلى حر��صة وفية لما كد�صو� من ثرو�ت.

غنياء، كما تطلب �لمّنة،  ومن جهة �أخرى، ثمة ماليين �لمحرومين، يلزمهم �أن يتو�ص������لو� �الأ

لي�صمحو� بالعمل لفائدتهم، هوؤالء �لمحرومون يخلقون بعملهم كّل �لثرو�ت، ومع ذلك يتخبطون 

طو�ل حياتهم �صعياً �إلى ك�صرة خبز، طالبين عماًل كما تطلب �صدقة، مدمرين قو�هم، و�صحتهم 

نبار بالمدن  قبية و�الأ في كّد مفرط، ويعي�ص������ون حياة ت�ص������ّور بالجوع في �أكو�خ �لقرى وفي �الأ

غنياء، على  �لكب������رى، ها هم ه������وؤالء �لمحرومون، هوؤالء �لعم������ال، قد �أعلنو� �لحرب عل������ى �الأ

�لم�صتغلين، ينا�صل عمال كافة �لبلد�ن من �أجل تحرير �لعمل من عبودية �لعمل �لماأجور، ومن 

�لفاقة و�لبوؤ�س، �إنهم ينا�ص������لون من �أجل تنظيم �لمجتمع على نحو يجعل �لثرو�ت �لناتجة عن 
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ر��صي و�لمعامل  هم �لم�ص������ترك، تنفع كل �لذين يعملون ولي�س حفنة �أغنياء. يريدون جعل �الأ كدِّ

َة فقر�ء وال �أغنياء، 
َّ
أاّل يبقى ثم� الت ملكية جماعّية لكل �لذين يعملون، يريدون � و�لم�ص������انع و�الآ

و�أن توؤول ثمار �لعمل �إلى �لذين يجهدون، و�أن توؤدي كل فتوحات �لعقل �لب�ص������ري، وكل ما لحق 

.
)21(
أد�ة ال�صطهاده« �لعمل من �إتقان �إلى تح�صين حياة من يعمل، بدالً من �أن تكون �

و�لمهاتم������ا غان������دي من �لخطب������اء �لذين كانت لهم خ�صو�ص������ية متميزة، �ص������و�ء من ناحية 

)�لكاريزم������ا( �ل�صخ�ص������ية له �لتي كانت قريبة من قلوب مو�طني������ه، وتحاكي و�قعهم وظروفهم 

هد�ف �ل�صامية لوطنه، يقول  ون�ص������الهم �أم من خالل دعوته نحو �لالعنف في �صبيل تحقيق �الأ

أنه في  ألقاه في بومب������اي بتاريخ )1942/8/8م(: )�أعتقد � ف������ي خطاب بعنو�ن » �تركو� �لهند« �

 �أكثر من ن�صالنا من �أجل �لحرّية، قر�أت 
ّ
 حقيقي

ّ
تاريخ �لعالم لم يكن هناك ن�ص������ال ديمقر�طي

قر�ر كاراليل �لفرن�ص������ي عندما كنت في �ل�صجن، و�أخبرني بانديت جو�هر الل �صيئاً عن �لثورة 

أنه بقدر ما خا�ص������ت هذ� �لن�ص������االت ب�صالح �لعنف، فاإنها ف�صلت  �لرو�ص������ية، لكنني على يقين �

في تحقيق �لمثل �لديمقر�طي في �لديمقر�طية �لتي ت�صورتها، ديمقر�طية �أقيمت بالالعنف، 

�ص������تكون هناك حرية مت�ص������اوية للجميع، �صيكون �لجميع �ص������ادة، �إنني �أدعوكم �ليوم لالن�صمام 

�إلى �لن�ص������ال من �أجل هذه �لديمقر�طية بمجرد �أن تدرك هذ� �ص������وف تُن�صى �الختالفات بين 

أنف�صكم كهنود فقط، منخرطين في �لن�صال �لم�صترك  �لهندو�س و�لم�صلمين، و�ص������تفكرون في �

.
)22(
من �أجل �ال�صتقالل(

ألقاها مارتن لوثر كينغ في  همِّ �لخطب في �لقرن �لع�صرين خطبة »لدي حلم« �لتي �
ومن �أ

)1963/8/28م( �أمام �لن�ص������ب �لتذكاري للرئي�س لينكولن في و��صنطن، و�لتي كانت مف�صلّية 

يام  أنه في يوم من �الأ �ص������ول �إفريقية )لديَّ حلم �
مريكيين من �أ ف������ي �إقر�ر �لحقوق �لمدنية لالأ

مة لتعي�س معنى عقيدتها �لحقيقي نحن نع������ّد هذه �لحقائق بديهة: �أن كل  �ص������تنه�س هذه �الأ

يام على تالل جورجيا �لحمر�ء، �ص������يكون  �لنا�س خلقو� مت�ص������اوين. لديَّ حل������م في يوم من �الأ

أبناء �أ�صحاب �لعبيد �ل�صابقين قادرين على �لجلو�س معاً على طاولة  أبناء �لعبيد �ل�ص������ابقين و� �

ل يوم و�حد حتى والية مي�صي�صبي- وهي والية �صحر�وية- قائظ  نه �صيحوَّ
أ خوة. لديَّ حلم �

�الأ

ربعة �صوف   �الأ
َ
مع حر�رة �لظلم و�ال�صطهاد، �إلى و�حة للحرية و�لعد�لة. لديَّ حلم �أن �أطفالي

يام في �أمة حيث لن يُحكم عليهم ب�ص������بب لون ب�ص������رتهم بل بم�صمون  يعي�ص������ون في يوم من �الأ

.
)23(
�صخ�صيتهم(
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أرن�ص������تو ت�ص������ي غيفار� من �لخطباء �لموؤثرين في �لقرن �لع�صرين، وو�حد من �لقادة  ويُعّد �

�لثوريين �لذين ذ�ع �ص������يتهم، وعّده »جان بول �ص������ارتر« �أكمل �إن�ص������ان في ع�صره، قال في ندوة 

فريقي �لتي ُعقدت في �لجز�ئر فيما بين )22-27/�صباط/1965م(:  �صيوي - �الإ للت�ص������امن �الآ

عظم من  )منذ �أن ��ص������تولت �لر�صاميل �الحتكارية على �لعالم، وهي تبقي في �لبوؤ�س �لق�صم �الأ

رباح كلها د�خل زمرة من �أقوى �لبلد�ن، فم�صتوى �لحياة في هذه �لبلد�ن  ن�ص������انّية، وتوزع �الأ �الإ

ي�ص������تند �إلى �صقاء بلد�ننا. وكي نرفع م�صتوى حياة �ل�ص������عوب �لنامية يجب �إذن �أن ننا�صل �صد 

مبريالية ال يكون ذلك معركة جزئية  مبريالية، فكلما �نف�صل بلد من �لبلد�ن عن �ل�صجرة �الإ �الإ

أي�صاً �إ�صهاماً في �إ�ص������عاف و�قعي وخطوة �أخرى نحو  �ص������د �لعدو �لرئي�صي فح�ص������ب، بل يعّد �

�لن�صر �لنهائي.

ة حدود في ه������ذ� �لكفاح حتى �لموت، فال ن�ص������تطيع �أن نظلَّ ال مبالين حيال ما 
َّ
لي�������س ثم�

مبريالية هو ن�ص������ر  ن كل ن�ص������ر لبلد من �لبلد�ن على �الإ يجري في �أمكنة �أخرى من �لعالم، الأ

ممية �لبروليتارية و�جباً  مم هزيمة لنا، ولي�ص������ت ممار�صة �الأ مة من �الأ لنا، كما �أن كلَّ هزيمة الأ

من و�جبات �ل�صعوب �لتي تكافح في �صبيل م�صتقبل �أف�صل، بل هي �أي�صا �صرورة حتمية، و�إذ� 

مريكي �أو غيره �ص������د �ل�صعوب �لنامية و�صد �لبلد�ن �ال�صتر�كية  مبريالي �الأ ما �نفلت �لعدّو �الإ

فاإن �لمنطق �لب�صيط يوجب �ص������رورة �لتحالف بين �ل�صعوب �لنامية و�لبلد�ن �ال�صتر�كية، و�إذ� 

.
)24(
لم يوجد عامل �تحاد �آخر فاإن �لعدو �لم�صترك �صيكون ذلك �لعامل(

�ص������د �لذي بثَّه  وم������ن �لخطب �لتي مات������ز�ل في وجد�ننا؛ خطاب �لرئي�س �لر�حل حافظ �الأ

�لتلفزيون �لعربي �ل�صوري ع�صية حرب ت�صرين �لتحريرية �إذ قال فيها: )ل�صنا هو�ة قتل وتدمير، 

أنف�صنا �لقتل و�لتدمير، ل�صنا معتدين ولم نكن قّط معتدين، ولكننا كنا وما  و�إنما نحن ندفع عن �

حد، و�إنما ندفع �لموت عن �صعبنا، �إننا 
أنف�ص������نا �لعدو�ن، نحن ال نريد �لموت الأ نز�ل ندفع عن �

نع�صق �لحرية ونريدها لنا ولغيرنا، وند�فع �ليوم كي ينعم �صعبنا بحريته، نحن دعاة �صالم، ونعمل 

.
)25(
من �أجل �ل�صالم ل�صعبنا ولكل �صعوب �لعالم، وند�فع �ليوم من �أجل �أن نعي�س ب�صالم(

ولى بين  وفي هذه �لمرحلة من �ص������بعينيات �لقرن �لع�ص������رين كان �لتلف������از يحتل �لمكانة �الأ

يِّ مادة �إعالمية من خالله 
عالم النت�صاره �لجماهيري �لو��صع، و�لقدرة على تو�صيل �أ و�صائل �الإ

ربعينيات و�لخم�صينيات،  باأ�ص������رع وقت، وجاء مناف�صاً قوياً للمذياع �لذي �صاع �نت�ص������اره في �الأ

آنذ�ك.  خبار و�لخطب � �صا�صية لبث �الأ و�لذي كان �لو�صيلة �الأ
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 و�لعالم، ولكن 
ّ
خرى على م�صتوى �لوطن �لعربي ويمكن �أن نذكر �لع�ص������ر�ت من �لخطب �الأ

ن طبيعة �لدر��صة لي�صت تق�ص������ي كّل ما كتب، بقدر  آثرنا �أن ن�ص������لّط �ل�ص������وء على بع�ص������ها؛ الأ �

�صارة �ل�صريعة �إلى بع�صها بما يخدم �لبحث. �الإ

الخطابة في مواجهة و�شائل التوا�شل الجتماعي

تطور مفهوم �لخطابة بتطور و�ص������ائل �الت�صال، فبعد �أن كانت مبا�صرة �أمام جمهور حا�صر 

مر�ء،  فيزيائياً في �لمكان و�لزمان نف�ص������ه، �إذ كان������ت تُلقى في �لمجال�س وبالطات �لملوك و�الأ

�أو في قاعات مجال�س �ل�ص������عب، و�لمجال�س �لت�صريعية منذ ع�صر �ليونان وحتى وقتنا �لر�هن 

أو باآخر، ثم �نتقلت مكتوبة وموثقة بعد �صناعة �لطباعة على يد »غوتنبرغ« من خالل  ب�ص������كل �

ذ�ع������ة ثم �لتلفاز، وحالياً من خالل و�ص������ائل  �ل�ص������حف، و�لمج������الت، و�لكتب، والحقاً عبر �الإ

�لتو��ص������ل �الجتماعي، حتى و�ص������لنا �إلى مرحلة يبث فيها �لزعماء على م�صتوياتهم �لمختلفة 

أو  أو نقابات �أو منظمات �جتماعّية �أو تخ�ص�ص������ّية خطبهم � أو �أحز�ب � من قادة وروؤ�ص������اء دول �

أو �صو�ها  أو تعليق على �لفي�س بوك � تعليقاتهم بطر�ئق موجزة جد�ً من خالل تغريدة على تويتر �

من �لو�صائل �ل�صائعة.

ن�ص������ان، فيمكن �أن ن�ص������اهد �ليوم خطباً  كذل������ك تعددت مو�ص������وعات �لخطب مع تطور �الإ

�قت�ص������ادّية، قد يكون لها من �لتاأثير ما يفوق بكثير �لخطب �ل�صيا�صّية، فت�صريح من �أحد قادة 

أو رئي�س �لبنك �الحتياطي  � ،
ّ
أو روؤ�ص������اء �لموؤ�ص�صات �القت�صادية �لدولية )�صندوق �لنقد �لدولي �

أو �إعالن �ل�صين عن تغيير �صعر �صرف �ليو�ن... �إلخ، قد يترك �نعكا�صات  مريكي، �
�لفيدر�لي �الأ

أو �إعالن �صيا�صات  أ�ص������عار �لفائدة، � ، مثاًل: تحديد � ّ
مبا�ص������رة و�صريعة على �القت�ص������اد �لعالمي

�قت�صادّية تتعلّق بالت�صخم، وكذلك �أ�صبح بعد �نت�صار جائحة )كوفيد19( للخطب و�لموؤتمر�ت 

ثر في  أو �لدولية من مثل منظمة �ل�صحة �لعالمية �الأ �لتي تقيمها �لجهات �ل�ص������حية �لمحلية �

أو  غالق � ، وذلك بدعوتها لالإ ّ
 و�الجتماعي

ّ
�لجمهور وفي مجمل �لم�صهد �القت�صادّي و�ل�صيا�صي

�إيقاف حركة �ل�صفر �لدولي...

أو �لتناف�صّية، �إذ تو�رت  أو �القت�صادّية، � أ�صيرة �لم�صالح �ل�صيا�صّية، � و�لخطب �ليوم �أ�ص������بحت �

يديولوجّية؛ نظر�ً لتر�جع دور �لنظريات �ل�صيا�صّية،  أولوية �لخطب ذ�ت �لمو�صوعات �لعقائدّية و�الأ �

أو �القت�صادّي، و�لعالقات �لريعّية �لقائمة على  � ،
ّ
و�لعقائد �ل�صمولّية لم�ص������لحة �لنفوذ �ل�صيا�صي

�لم�صالح ال �لمبادئ، ومن ثم لم تعد �لخطبة �ليوم �أكثر من موقف تجاه مو�صوع �صاخن، �أو حدث 
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عالم  طارئ، �أو ق�صية خالفّية، وهذ� �لموقف يمكن �أن يُعّبر عنه بت�صريح �إعالمي عبر و�صائل �الإ

أو يمكن �أن يكون �صمن قاعات مجال�س  أو بتدوينه على من�صات �لتو��صل �الجتماعي، � �لمختلفة، �

�ل�صعب، �أو في موؤتمر �نتخابي، �أو مناظرة بين مر�صحين ل�صغل وظيفة ما.

أ ينح�صر مع تطور �لتكنولوجيا،  ومو�صوع �لم�صافهة �لذي كان من خ�صائ�س �لخطابة �صابقاً بد�

 ،
ّ
أ�صكالها، وح�صن ��صتفادتها من و�صائل �لتو��صل �الجتماعي أ�صاليب �لخطابة، وتنوع � و�لتغّير في �

أو ر�أي ب�صكل مبا�صر، وتكون �لم�صافهة غير مكانّية،  أو تعليق � يِّ خطبة �
ومن ثّم يمكن �ليوم نقل �أ

زرق �لمفتوح، و�لجمهور ال يتطلب ح�ص������وره، ولكن ت�ص������له ر�صالة �لخطيب  بل عبر �لف�ص������اء �الأ

أيه فيها، و�لتعليق عليها، ولديه �لخيار و�لحرية في �ال�صتمر�ر بالمتابعة  مبا�صرة، وباإمكانه بيان ر�

ولوية �لمطلوب  أنه م������از�ل يحتل �الأ قناع فال �ص������ك � أو �لبح������ث عن خيار�ت تلبي رغباته، �أما �الإ �

ن هدف �لخطيب �إقناع �لمتلقي، و��صتمالته وتقديم كّل �لحجج لك�صب تاأييده.
تحقيقها؛ الأ

أ�صلوباً وم�صموناً لم ياأِت ب�صبب ثورة تكنولوجيا �الت�صاالت فح�صب،  أ�صكال �لخطابة � وتعدد �

بل ب�ص������بب �لتحوالت �لكبرى في �هتمامات �لجمهور، و�رتفاع �ص������رعة �إيق������اع �لحياة، فلم تعد 

م  ر بحجمها، بل بما تقّدمه من معلومات، و�إيج������از في �لكالم، بحيث تُقدَّ همي������ة �لخطب������ة تقدَّ
�أ

أو يُتناول مو�صوع �صاخن يتعلَّق بالمتغير�ت �لدولّية  � 
ّ
م �لت�صريح بموقف �صيا�صي و يقدَّ

أ وجهة نظر �

أم بيئية و�صو�ها من ق�صايا �ل�صاعة، باأقل قدر ممكن من �لكلمات �أو  أم �قت�صادّية � �صيا�صّية كانت �

�صهاب و�ال�صتطالة. ن �لقوة �أ�صبحت في �لتكثيف و�الخت�صار ولي�س في �الإ �لحروف؛ الأ

أ�صلوب �لمناظر�ت �لتلفازية بين �لمر�صحين لالنتخابات  أ�صكال �لخطابة �ل�صائعة حالّياً � ومن �

أو بين �لمتناف�صين لنيل مقاعد في مجل�س �ل�ص������عب، �أو في �النتخابات بين ممثلي  �لرئا�ص������ية �

أ�ص������كال �لعملية �لديمقر�طية، وفيها ي�ص������تخدم كّل م�ص������ارك  حز�ب و�لنقابات وغيرها من � �الأ

ما �أوتي من قدر�ت �صخ�ص������ية ومعلومات ومعارف لنيل ر�ص������ا �لجمهور، و�لفوز باأ�ص������و�ته في 

�لت�صويت لالنتخابات، وقد عّمت هذه �لمناظر�ت في �لواليات �لمتحدة، ثم ما لبثت �أن �صاعت 

حد�ث من خالله هو �صكل  أ�صلوب �لتعليقات على »�لفي�س بوك« ون�صر �الأ عالمّياً، كما �أن ظهور �

أ�صكال �لتاأثير �لجماهيرّي وله طر�ئقه لك�صب �أكبر عدد من �لمعجبين. من �

�إذن ن�ص������فت �لتكنولوجيا وو�ص������ائل �لتو��صل �لتي �ص������اعت بين �لنا�س �لمقوِّمات �لتي كانت 

ت�صتند �إليها �لخطب �ص������ابقاً، و�لتي �أوجزناها بتكثيف �صابقاً، فاليوم �أ�صبحت �لخطبة تعليقاً، 

أو ر�صالة م�صّورة عبر قنو�ت �ليوتيوب. �أو مناظرة تلفازية، �
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أ�صوة بالعلوم �لمختلفة، فنجد مو�صوعاتها  وهذه كلّها يمكن �أن تكون عاّمة �أو تخ�ص�صّية �

كثر تخ�ص�صية مثل:  أو �ل�ص������حة، �أو في �لمجاالت �الأ تتنّوع ما بين �ل�صيا�ص������ة و�القت�ص������اد �

مر يكمن ف������ي طبيعة �للغة  همُّ م������ا في �الأ
أو �لبيئية و�ص������و�ها، و�أ أو �لفيزيائي������ة � �لنووي������ة �

ّي خطيب مهما  ر �صاعاٍت لال�صتماع الأ �لم�ص������تخدمة وحجمها، فلم يعد هناك جمهور يت�صمَّ

�ص������لوب �لر�ص������يق، و�لكلمات �لقليلة ح�صنة  بلغ من �لتاأثير، و�أ�ص������بحت �للغة �لمكثفة، و�الأ

�ل�صبك دون تكلف، و�لمعلومة �لجديدة و�لدقيقة، و�لت�صريح �لو��صح بالموقف هو �ل�صائد 

كثر �نت�صار�ً وتد�والً.     و�الأ

أ�ص������كال تقديم �لزعماء و�لقادة وحتى �لمفكرين  ثم ظهر �لتغريد عبر تويتر لي�ص������بح من �

حد�ث �لمختلف������ة، وعلى �لرغم من تحديد  و�لمثقفين لوجه������ات نظرهم ومو�قفهم تجاه �الأ

عدد �لحروف �لم�ص������تخدمة في كل تغريدة �إاّل �أن ذلك لم يمنع كبار �لم�ص������وؤولين في �لعالم 

�ص������لوب للتاأثير في �لر�أي �لعام، و�إظهار �لمو�قف، وبيان وجهة �لنظر،  من ��ص������تخد�م هذ� �الأ

حد �صتُّ تغريد�ت مثيرة هاجم 
مريكي �ل�صابق دونالد تر�مب يوم �الأ مثاًل: )ن�ص������ر �لرئي�س �الأ

م  غبياء« �لذين يمار�ص������ون �أالعيب �صيا�ص������ية في �لعالقة مع رو�صيا، وتهكَّ فيها »�لحاقدين و�الأ

أ بعد مغادرته و��صنطن  على زعيم كوريا �ل�ص������مالية... وكان ح�صاب تر�مب على تويتر قد هد�

آ�ص������يوية طويلة ت�صمل خم�صة بلد�ن، قبل �أن ين�ص������ر تغريد�ت �صباحية متتابعة  للقيام بجولة �

قبيل حفل ��ص������تقباله في هانوي عا�صمة فيتنام، و�صملت �لتغريد�ت ح�صب موقع �صكاي نيوز 

عّدة مو��ص������يع �ص������ملت �لعالقة مع �لرئي�س �لرو�ص������ي فالديمير بوتين وجهود �ل�ص������ين لكبح 

برنامج كوريا �ل�ص������مالية �لنووي، و�صوالً �إلى تغريدة �صاخرة حول بناء �صد�قة مع زعيم كوريا 

.
)26(
�ل�صمالية(

أو �القت�صادي، بل لها تاأثيرها و�نعكا�صاتها  وهذه �لتغريد�ت ال تنتهي عند مفعولها �ل�صيا�صي �

عل������ى م�ص������توى �للغة �لمكتوبة بها فمثاًل: )لغة دونالد تر�مب ه������ي لغة رجل �أعمال، فيها كثير 

مريكيين  يجاز، و��ص������تخد�م لكلمات مت�صادة، وم�ص������كوكات لفظية ليقول من خاللها لالأ من �الإ

وب�ص������ورة ت�صويقّية: »�ص������تكون �أمريكا عظيمة معي«، �إ�صافة �إلى ��ص������تخد�ماته هذه فاإنه يعّزز 

مريكيين من خالل خطاب �ل�ص������حّية، فيخبرهم ب������اأن �لواليات �لمتحدة دولة  تو��ص������له مع �الأ

و�ص������عباً �صحّية �صيا�صات �ل�صيا�ص������يين �لديمقر�طيين، وكذلك دول �لعالم �لمختلفة �أجمع، �لتي 

...
)27(
ت�صتغل �صر�ئبهم لتزدهر، في حين ت�صمحل قوة �أمريكا(
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�إذن، �لخطابة �صابقاً كانت تعتمد �لف�صاحة، و�لتمّكن من �للغة، وتو�فر �لعو�مل �ل�صخ�صية 

�لخا�ص������ة ب�)كاريزما( �لخطيب، �أما في ع�صرنا �لر�هن فقد �أ�صيف �إلى ذلك �لثقافة �لمتمّيزة 

للخطيب، وحجم �ص������يالة �لمعلومات لديه، وقدرته على تقديمها بطريقة جّذ�بة و�صل�ص������ة ل�صدِّ 

أو تمّكنه من �الخت�صا�س �لذي يتحّدث فيه،  أو �لمتابعين له، � أو م�صاهديه، � �أذهان م�ص������تمعيه، �

�أو طبيعة �لمن�صب �لذي ي�صغله، و�لذي يجعل لكلماته وقعها وتاأثيرها ح�صب مجال م�صوؤوليته، 

أو  أو �لم�صتمعين � أكبر ن�ص������بة من �لم�ص������اهدين � أو �لوعود �لتي يطلقها، و�لتي تحقق م�ص������لحة � �

أو�ص������ع  أو �لبرنامج �النتخابي �لذي ي�ص������ّوق له، و�لذي يكفل له مخاطبة م�ص������الح � �لمتابعي������ن، �

أو �لتعليق من مو�صيقا  �ل�صر�ئح �الجتماعّية �لمعنية. كما �أ�صبحت �لموؤثر�ت �لمر�فقة للخطاب �

ثارة. �أو �صور عاماًل مهماً من عو�مل �لجذب و�الإ

آفاقه  ن � ومن ثمَّ ال يمكن �أن نتكّهن بحدود �لتطور �لم�ص������تقبلي لهذ� �لفّن �لخطابي، الأ

تمتد في كل �التجاهات متكئة حيناً على �لتطور �لتقني و�لتكنولوجي، وحيناً على طبيعة 

ن�ص������ان وت�ص������ّعب �هتماماته وتغير مز�جه، ولكن يبقى �لعامل  �لتغّير�ت �لتي تلحق بو�قع �الإ

ن�صان نف�ص������ه �لذي يمتلك �لعقل �أوالً و�لمعرفة ثانياً وو�صائط  �لحا�ص������م في كل ذلك هو �الإ

نقلها ثالثاً. 
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لماني )ج�رج فيلهلم فريدري�ش هيغل Hegel( اأحد اأهم م�ؤ�س�سي المثالية  ُيعدُّ الفيل�س�ف الأ

لماني���ة ف���ي الفل�سفة ف���ي اأواخر القرن الثامن ع�سر الميالدي، فق���د ولد في )27 اآب 1770(،  الأ

ى في  ف���ي �ست�تغارت من المنطقة الجن�بية الغربية في األمانيا، لعائلة برج�ازية �سغيرة، تلقَّ

كليريكية،  البدء تعليمًا كال�سيكّيًا مكثفًا؛ اإذ َدَر�َش الفل�سفة وعلم الاله�ت في مدر�سة ت�بنغن الإ

اإلى جانب بع�ش اأ�سهر معا�سريه، )ومنهم: ك�سيلنغ Schelling وه�لدر Holders(، الذين كان�ا 

آنذاك. �سديدي التحم�ش للث�رة الفرن�سية ا

أ�ص������رته مدّر�صاً خ�صو�صّياً و�صحفياً،  عمال في بد�ية حياته ليعيل � مار�س هيغل كثير�ً من �لأ

نوها، وبعد وفاته  أ�ص������تاذ�ً في جامعة هايدلبرغ، وهنا لم�س طالبه �أهمية درو�ص������ه فدوَّ ثم عمل �

ألَّفه من �أعماله.  ��صتخدمت هذه �لتدوينات لتدعم ما �

فتنت������ه �أعمال )كانط Kant، ورو�ص������و Roussrau، ويوهان فولفغان������غ غوته Goethe( قبل 

ولى ظهر تاأثره  �لثورة �لفرن�ص������ية في �لفل�ص������فة �لحديثة، و�لثقافة، و�لمجتمع. ففي موؤلفاته �لأ

باإيمانويل كانط، ول�صيما في موؤلفاته �لدينية �لتي تتناول حياة �لم�صيح، لكنه �صرعان ما رف�س 

نظرية كانط ورو�ص������و وغيرها من �لنظريات �لفل�ص������فية بو�ص������فها �ص������ديدة �لتقييد وتخلَّى عن 

يديولوجية ل ت�صتطيع �لتعبير عن �لتحولت  أيديولوجية ع�ص������ر �لتنوير، �إذ تبيَّن له �أن تلك �لأ �

�لتي طر�أت على �لعالم �لقديم، و�كت�ص������حت �لي������وم �لعالم �لحديث، �إذ طور ما يدعى بالتفكير 

لينا حبيب ديب

والبحوث الدرا�سات 

امل�ضمون اجلديل لدى هيغل

يف جمايليَ احلياة والثقافة
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أنه من و�جب �لفل�ص������فة، �أن ت�صرح منطقية ما �صبق، وما  �لديالكتيكي )�لتفكير �لجدلي(؛ عاّد�ً �

أ�صا�صياً من  أُدِخل �لتاريخ �صمن نطاق �لفل�صفة بو�صفه بُعد�ً � هو �صائد حالّياً، وعن طريق فكره، �

نه يلبي هدفاً في نهاية �لمطاف، وهو �ل�صعي �إلى غاية، �أي �لتجلِّي �لتدريجي 
أبعاد �لوجود، الأ �

للفكرة �لكونية، ولكن فيما يبدو �أن تفكير هيغل كان محفوفاً بالتناق�صات و�لتوتر�ت، مثل تلك 

يمان،  �لموجودة بين �لذ�تي و�لمو�صوعي في �لمعرفة و�لعقل و�لطبيعة، و�لحرية و�ل�صلطة و�الإ

و�لتنوير و�لرومان�صية. 

كان �لم�صروع �لفل�صفي �لرئي�صي ل��»هيغل« هو �أن يف�صر هذه �لتناق�صات و�لتوتر�ت ب�صفتها 

أو »�لمعرفة �لمطلقة«. جزء�ً من وحدة عقالنية �صاملة، وقد و�صفها باأنها »�لفكرة �لمطلقة« �

أنه تطور بو�صاطة �لتناق�س و�لنفي... �لتناق�س  كما كانت �ل�صمة �لرئي�صية لفكر هيغل، �

�ل������ذي يخلق )�لديناميكية( ف������ي كل مجاالت �لو�قع، وفي �لوعي، و�لتاريخ، و�لفل�ص������فة، 

و�لفن، و�لطبيعة، و�لمجتمع، ويوؤدي ذلك �لتطور �إلى عقالنية جديدة، يُتو�صل بو�صاطتها 

�إل������ى وحدة �لتناق�ص������ات في كل �لمر�حل �لتي ت������وؤدي في نهاية �لمط������اف �إلى �لتفكير 

�لعقالني �لذ�تي �لو�عي و�لكامل، وبذلك نجد �أن فكر هيغل �لثوري يعتمد فل�صفة �لنفي 

�لمطلق.

أنه لي�س �صوى �صفة  وهو يتجاوز، من حيث مفهومه، ما كان يمثله، في نظر �ص������ابقيه، وهو �

ك للو�قع باأكمله. و�نطالقاً من هذ�  ن�صانية؛ ليتحول �لفكر لديه �إلى محرِّ من �ص������فات �لروح �الإ

�لفهم كانت مقولته �ل�صهيرة �لقائلة: »كل ما هو منطقي حقيقي، وكل ما هو حقيقي منطقي«، 

فهو يدر�������س، على �لتو�لي، �لكائن و�لجوهر و�لمفهوم �لذي يتخذ �ص������كله �لنهائي في �لفكرة، 

بو�صفها تعبير�ً عن »وحدة �لروح و�لمفهوم«.

ره. ومن هنا �صميت  نه يحوِّل �لعالم في حدِّ ذ�ته ويطوِّ
وهو منطق جدلي، ولي�س �ص������كلّياً، الأ

فل�صفته بالفل�صفة �لمثالية �لمطلقة، و�لمطلق في �لنهاية هو في �لو�قع.

 Phénoménologie de ،في كتابه در��ص������ة في )فينومينولوجيا �لروح �أو ظاهري������ات �لروح

l’esprit(، عام )1807م(، ر�ص������م هيغل ملحمة �لوعي، �لتي نفى من خاللها ما �ص������بقه، ليرتقي 

�إلى درجة و�قع �أعلى و�أكمل، منطلقاً من »�ليقين �لمح�ص������و�س« لي�صل �إلى »�لمعرفة �لمطلقة(، 

ن�صانية، خالل �صعيها �لتدريجي �إلى وعي مفهوم �لحرية؛  فقد �أعاد مر�جعة م�ص������يرة �لروح �الإ

أو �لعلم. بحيث تمر �لروح بثالث مر�حل هي: �لفن، و�لدين، و�لفل�صفة �
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أنه يجمع بين  فه������و يجمع بين معنى �لروح، و�لقوة �لكونية �لمتج�ص������دة ف������ي �لعقل، بمعنى �

مفهوم �لمعرفة و�لعقل، ومن ثم �لو�قع، ليج�صد �صمولية �لمعرفة في جميع �لمجاالت، وب�صكل 

خا�س في مجال �لفل�ص������فة، مو�صاًل بذلك �لفل�صفة �إلى تفتحها �لكامل، وفي �لوقت نف�صه �إلى 

نهايتها �لحتمية.

م������ن هذ� �لمنظور، كانت قطيعة هيغل مع مجمل �لموروث �لميتافيزيقي �لذي لم يحتفظ 

من������ه �إال ببع�س �لثو�بت �لعائدة �إلى )هير�قليط�س Heraclitus و��ص������بينوز� Spinoz(، فالكائن 

من منظوره، ال يحوي من �لو�قع بمقد�ر ما يحوي من �لعدم. من هنا كانت بع�س قو�عده �لتي 

قد تبدو غير مقبولة في �لمنطق �لكال�صيكي، كتلك �لتي تقول، مثاًل ولي�س ح�صر�ً: »�إن مفهوم 

�لكائن يكافئ �لعدم من حيث �نعد�م م�صمونه؛ وعلى �لعك�س من هذ� في �لمقابل، وكانعكا�س 

للفر�غ فاإنه يمكن َعدُّ �لعدم كائناً في حدِّ ذ�ته، �إن لم نقل �إنه �لكائن ب�صبب نقائه«.

حقق������ت �لمنظوم������ة �لهيغلية �لو��ص������عة و�لطموحة نجاحاً كبير�ً ف������ي بد�ياتها، ثم تبع هذ� 

أو��صط �لقرن �لتا�ص������ع ع�صر ومجيء مارك�س �لذي يعّد نف�صه  �لنجاح �ص������يء من �لن�صيان، حتى �

منت�ص������باً �إلى هذه �لمنظومة، �لتي ��ص������تعادت نفوذها في �لقرن �لع�ص������رين، من خالل �أعمال 

 ،Weil و�إريك فايل ،Lefebvre وهن������ري لوفيفر ،Lukacs ولوكات�س Sarter متنوعة )ل�ص������ارتر
.)Marcuse وماركوزي

الدرا�شة الفل�شفية التمهيدية

نات �لمالحظات �ل�صخ�صية ل��»هيغل«، �لتي قدمها بخطِّ يده ب�صفتها موجز�ً  هي في �لو�قع مدوَّ

ره بعدئٍذ، و�لتي كتبها حين تح�ص������يره درو�س �لفل�ص������فة لل�صنو�ت  لفكره وبرنامجاً عملّياً لما �ص������يطوِّ

خيرة لجيمنا�صيوم نورمبرغ، �لذي كان فيل�صوفنا قد ُعيِّن مدير�ً له في عام )1808م(. 
�لثالث �الأ

�س ل�»در��ص������ة  نات درو�س في عقي������دة �لحقوق و�لو�جبات و�لدين. وملخَّ وفي ه������ذه �لمدوَّ

ظاه������رة �لروح و�لمنطق«، ثم جدلية �لحو�ر بين �ل�ص������يد و�لعبد، وهو في �لنهاية، ولوج �لوعي 

»بو�صفه �صكاًل �أعلى للتماهي بين معرفة �ل�صيء ومعرفة �لذ�ت«، حيث �لمعرفة �لحقيقية.

أ�ُص�������س �لفكر �لهيغلي في مختلف �لمجاالت، وفيها محا�ص������ر�ت  نات � كما تقدم تلك �لمدوَّ

في علم �لجمال ومحا�ص������ر�ت في فل�ص������فة �لدين ومحا�صر�ت في فل�صفة �لتاريخ ومحا�صر�ت 

في تاريخ �لفل�صفة، وقد طبَّقها هيغل في تعليمه �لبرليني، حين �أعاد ��صتعر��س �صائر مجاالت 

�لحي������اة و�لثقافة، م�ص������يفاً �إليها م�ص������موناً جدلّياً، جعل من �لتاريخ و�لدين و�لفن و�لفل�ص������فة 
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ن هيغل �أفكاره في )مو�ص������وعة �لعلوم �لفل�صفية(، �لموؤلفة  لحظات و��ص������عة ومتتالية، وبذلك دوَّ

في ثالثة �أجز�ء )�لمنطق، وفل�ص������فة �لطبيعة، وفل�ص������فة �لروح(، يتجلَّى من خاللها �لتمو�ُص������ع 

ن�صانية. �لتدريجي للروح �الإ

كما ��صتعر�س �لعلوم �لطبيعية )�لريا�صيات و�لفيزياء و�لبيولوجيا( ��صتعر��صاً �صريعاً.

�صا�صية �لثالثة  أبعادها �الأ خير فهو مخ�ص�������س ل�»علم �لروح«، �إذ ي�ص������ف فيه �
�أما �لجزء �الأ

ح�ص������ا�س و�لت�ص������ور و�لتفكير( يتبعه تحققها �لتدريجي ب�ص������فتها معرفة، من خالل �لروح  )�الإ

�لعملي������ة )�لقانون و�الأخالق ونظرية �لدولة( في �لبدء، وفي �لنهاية من خالل �لثالثية �لكبرى 

)�لفن، و�لدين، و�لعلم( �لتي تثبت »تحققها �لمح�س«. 

المجتمع المدني

جعل هيغل �لتمييز بين �لمجتمع �لمدني و�لدولة في كتابه )�أ�ص������ول فل�ص������فة �لحق(، عاّد�ً 

�ص������د�د و�لكلي، وقد  �أن �لمجتمع �لمدني، هو مرحلة في �لعالقة �لجدلية �لتي تحدث بين �الأ

�صا�س لدى كارل مارك�س في ت�صوره للمجتمع �لمدني ب�صفته �لقاعدة  �أ�صبح هذ� �لفكر هو �الأ

�القت�ص������ادية �لحقيقية، و�أ�ص������بح معتمد�ً في جميع �لمنظمات غير �لحكومية في كل جو�نب 

�لمجتم������ع، بما في ذلك �لثقافة و�لمجتمع و�ل�صيا�ص������ة... هذ� �لتمي������ز �لليبر�لي بين �لمجتمع 

�ل�صيا�صي و�لمجتمع �لمدني في �لو�قع.

الدولة

أنه يتوجب على �لفرد �أن يكون ع�ص������و�ً  ُدَّ هيغ������ل �أن �لدول������ة هي »�لروح �لمو�ص������وعية«، و�

في �لدول������ة ويتمتع »بحرية كبيرة ف������ي �لدولة«؛ فيكون لديه �لمو�ص������وعية و�لحقيقة و�لحياة 

خالقية. فالمو�طنون في �لدولة �لهيغلية �صو��صية، يعرفون �أمكانهم؛ و�أوفياء في �لتز�ماتهم،  �الأ

فهم �أع�ص������اء فيها، �ص������عد�ء حتى للت�ص������حية بحياتهم من �أجلها، وهكذ� ف������اإن �رتباط �لدولة 

�ص������رة و�لمجتمع �لمدني يكون �لتتويج �لنهائي لفكر هيغل في عنا�صر فل�صفة �لحق وليكّون  و�الأ

�لثالثة معاً ما ي�صمى ب��»�لحياة �الأخالقية«.

هيراقليط�ش

أث������ر هيغل ب��»هير�قليط�س« �ل������ذي يعّد �أول من �أعلن �أن �لطبيعة ال نهائية وفي حالة تغير  تا

�صد�د  د�ئم، وقد عار�س هير�قليط�س �لمنطق �ل�ص������وري بمنطق حركي، وهو يوؤمن باجتماع �الأ
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بع�ص������ها مع بع�س، في حين في �لمنطق �ل�صوري، وتحديد�ً في قانون عدم �لتناق�س ال يمكن 

�أن نجمع �ل�ص������فتين �لمتناق�صتين في �ص������يء و�حد، وفي �آن معاً في �لكون، وقد �أكد هيغل �أن 

هير�قليط�س كان قد �ص������بقه �إلى �لمنطق �لفل�ص������في للكينونة »في علم �لوجود«، وهي �لكينونة 

�ل�صافية و�لنقية �لتي تنتج من �لعدم، و�لعدم �لذي ين�صاأ من �لو�قع �لمجرد ح�صب ر�أي هيغل، 

آه في تف�ص������ير هير�قليط�س، ولكن حتى �إذ� كان موجود�ً فلي�س هو �لجوهر �لرئي�صي  وهذ� ما ر�

فكاره. الأ

في حين ياأتي �لتطور �لطبيعي للفكر و�لكون لدى هيغل من �لحركة �لد�خلية للو�قع �لذي 

يتجلى في تطور �لكون و�لطبيعة و�لفكر، ومن تحليل �لفكر و�لو�قع، وبذلك يظهر �هلل نف�ص������ه 

�صا�ص������ية من جدلية هيغل  متجلياً تجلّياً كاماًل من خالل عملية جدلية �ل�ص������يرورة، فالفكرة �الأ

فكار لها تناق�صاتها �لد�خلية. أو �الأ �صياء � هي �أن �الأ

على �لعك�س من ذلك، حين نه�ص������ت �لفل�ص������فة �لهيغلية، �لتي و�ص������فت باأنها نهج »�أطروحة 

نقي�س �لتوليف« و�لتي يمكن تف�ص������يرها بما ياأتي: �إن »�أطروحة« )مثل �لثورة �لفرن�ص������ية( من 

رهاب �لذي �أعقبها(، ومن  �ص������اأنها �أن توؤدي �إلى خلق »نقي�س« لها )على �ص������بيل �لمثال عهد �الإ

�صاأن ذلك �أن يوؤدي في �لنهاية �إلى �إيجاد »توليف« )مثل �لدولة �لد�صتورية للمو�طنين مجاناً(، 

أو تعار�س  فكار �لتي تناق�س � وقد ن�صبت هذه �لم�صطلحات �إلى كانط، مما يعطي �ل�صعور �أن �الأ

�صا�صية في تحليل �أو فهم �ل�صيء، �لتي  �ص������ياء تاأتي من خارجها. ظهرت وجهة نظر هيغل �الأ �الأ

�صا�صي في فكره. أنها تنطوي على وحدة د�خلية، وهو �لتناق�س �لد�خلي �الأ تك�صف عن �

خير من �لقرن �لع�صرين، خ�صعت فل�صفة هيغل لنه�صة كبرى، ويعود �ل�صبب  في �لن�صف �الأ

د �لمنظور �لتاريخي  في ذلك �إلى �إعادة �كت�صاف وتقييم هيغل من �لفال�صفة �لمارك�صيين فُجدِّ

�لذي جاء به هيغل على كل �ص������يء، موؤكدين �عتر�فاً متز�يد�ً باأهمية »�لطريقة �لجدلية«، ففي 

كت������اب )جورج لوكا�س Lukacs( »�لتاريخ و�لوعي �لطبقي«، عام )1923م( �لذي يحمل عنو�ناً 
�صغير�ً »در��ص������ات في �لجدلية �لمارك�صية«؛ يعمل لوكا�س على �إعادة �لمكانة للذ�ت، فالتاريخ 

أيه ينتج عن �لتفاعل بين �لذ�ت و�لمو�ص������وع �أي عن وعي �لنا�س بالقو�نين �لتي تحكمهم،  في ر�

همية للوعي، وهو ما �ص������اعد على �إعادة هيغل �إلى �لمارك�صية 
كان لوكا�س يميل نحو �إعطاء �الأ

�لكن�ص������ية. كما �أبرزت نه�ص������ة هيغل �أهمية �أعماله �لمبكرة، �أي تلك �لتي كتبت قبل »�لظو�هر 

من �لروح«.
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أ فكره �لفل�ص������في بالتعليق على �لدين �لم�ص������يحي، فاإنه قد  على �لرغم من �أن هيغل قد بد�

تخرج في مدر�صة دينية بروت�صتانتية وحاز �ل�صهادة �لالهوتية. 

أيه باأنه م�ص������يحي، على �لرغم من �أن �أفكاره عن �هلل لي�ص������ت  وغالب������اً ما كان يعبر ع������ن ر�

مقبولة لدى بع�س �لم�ص������يحيين، وال�ص������يما لدى محاولته �إثبات ظاهرة وجود �هلل متبنياً فكرة 

�أن »�هلل لي�������س فك������رة مجردة«، ولذلك تاأثر بفكره بع�س �لمارك�ص������يين �لذي������ن جّردو� مفاهيم 

لوهي������ة بطرحهم فكرة �لمادية �لجدلية �لتي ن�ص������اأت من فكر هير�قليط�س، وقد �نعك�ص������ت  �الأ

�لمخاوف �لالهوتية لدى هيغل في كثير من كتاباته ومحا�ص������ر�ته، فكانت �أفكاره عن �ص������خ�س 

�لم�ص������يح م�ص������تمدة من الهوت �لتنوير، فهو يعتقد بوحدة �لعالئقية ووحدة �لميتافيزيقية بين 

أي�صاً �أن �هلل )كما �لم�ص������يح( لم يمت. وكانت فل�صفته تتفق  ب. ي�ص������هد هيغل � �لم�ص������يح و�هلل �الآ

مع �لم�ص������يحية وهذ� ما دفع ب��)كارل فريدري�������س فيلهلم Karl Friedrich( �إلى �إعد�د �أطروحة 

ثبات وجود عقيدة �لخلود في فل�ص������فة هيغل، مما يمهد �لطريق لتديُّن مفرط، في �أو�ص������اع  الإ

�لعقل من خالله ��صتقالليته.

درو�ش حول تاريخ الفل�شفة

أُْغِنَيْت باإ�صافة مخطوطات ملحقة؛ وتمثل هذه �لدرو�س كر�ري�س  نُ�ِصَرْت في عام )1832م(، ثم �

مها عدد من �لنا�صرين ما بين عامي )1816- 1828م(؛ وفيها  ن كتبها هيغل، وقدَّ
مالحظات �صبق �أ

������دة  نها تعادل �لعقالنية �لمتج�صِّ
يبيِّن هيغل مفهومه لما يجب �أن يكون عليه تاريخ �لفل�ص������فة، الأ

نه ال يمكن �لف�صل  على �أر�س �لو�قع، �أي ما يمكن ت�ص������ويته بالوعي �لتدريجي للعقل �لمطلق، الأ

بين �لت�ص������ور �لنهائي للفل�ص������فة وتاريخها، هذ� �لت�ص������ور �لذي يتحقق من خالل تطور مختلف 

�لمنظومات، وال يُبنى بناًء ع�ص������و�ئّياً وذهنّياً بالمطلق، �إنما يتم بو�صفه تحقيقاً للحظات �لنف�س 

�لمتتالي������ة، لذ� فاإن فهم منظومة معينة ومبد�أها يمكن له �أن يتم من خالل مفهومين مختلفين: 

و لنقل موؤيِّد، يرى ما تحويه من لحظة �صرورية للفكرة« 
أ يجابي، � »�لمفهوم �ل�صلبي، و�لمفهوم �الإ

ومن ثّم، »ال يمكن دح�س �أي فل�صفة، وفي �لوقت نف�صه يمكن دح�س �لفل�صفات جميعها«، بمعنى 

أو �أن له  أ في �أي فل�صفة، بل ما يظهر وكاأنه نهائي ومطلق، � �أن »ما يجري دح�صه لي�س هو �لمبد�

أ �إلى م�صتوى �للحظة �لمحددة للكل«. أنه �ختز�ل قيمة �لمبد� قيمة مطلقة؛ بمعنى �

نها ال تعرف ما تعنيه حرية  �إن هذ� �لكل، �لذي ال ي�ص������تمل على مد�ر�س �لفكر �ل�ص������رقي، الأ

�لنف�س، بل �إنه قد تطور عبر مر�حل تاريخية كبرى ثالث:
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ولى )و�لمق�صود هنا �لفل�صفة �ليونانية(، يوؤكد �لفكر حريته و��صتقالليته. في �لمرحلة �الأ

�أما �لمرحلة �لثانية )وهي مرحلة �لفل�ص������فة �لم�صيحية(، فقد كانت تعترف بثنائية رئي�صية 

يمان، وقد تطور هذ� �لمفهوم في مجمل فل�صفة �لع�صر �لو�صيط. بين �لعقل و�الإ

وتعيد �لفل�ص������فة �لحديثة �إلى �لعقل حقوقه �لمتج�ص������دة في �لو�قع، عندئٍذ، ينفتح �لمجال 

فق  �أمام وعي ذ�تي للنف�س ب�ص������فتها روحانية فاعلة في �لعالم، حيث �لمعرفة �لمطلقة هي �الأ

�لذي تتج�صد فيه معاني جميع �لجهود �ل�صابقة للتفكير �لفل�صفي و�لمتر�بطة فيما بينها.

أنها �إ�صهامات في �صبيل �لمعرفة  وهكذ� كان هيغل يف�صر جميع �لمنظومات �لفل�صفية على �

ن تعاُقب �لمنظومات  د�ً »الأ مر �لذي يجعلها م�صوَّغة، بو�صفها تج�صيد�ً جزئياً ومحدَّ
�لمطلقة؛ �الأ

�لفل�صفية هو تاريخّياً تعاقب مفاهيم �لفكرة نف�صه في تجلِّياتها �لمنطقية«. 

ألمانيا لم يتجاوز عام  أثناء حياته؛ لكن نفوذه �لحقيقي في � تباع في � كان لهيغل كثير من �الأ

)1850م(، �إذ حلَّْت محلَّه �لروح �لو�صعية.

فم������ن �لمعتاد �أن نميز في �لفال�ص������فة �لذين حاولو� تطوير منظومت������ه بين جناح »يميني« 

مثل: )مي�صليه Michelet  وغاِلبير Galbir وروزنكر�نت�س Rosenkatz(، وجناح »ي�صاري« �لذي 

خوين  �ص������مَّ كارل مارك�س خا�ص������ة، و�لذي طغى عملّياً على محاوالت)�ص������تر�و�س )Strauss و�الأ

أنف�ص������هم ثوريين، حتى جاء مارك�س  )ب������اور Bauer وفويرباخ Feuerbach( �لذين كانو� يعّدون �

أنهم ماز�لو� في �لو�قع مثاليين،  لماني������ة، �إذ بيَّن �
يديولوجية �الأ ونََقَدهم، وال�ص������يما في كتابه �الأ

وهكذ� تطورت �لهيغلية في قلب �لمارك�ص������ية بو�ص������فها فكر�ً نقدياً حّي������اً، فكتب لينين »دفاتر 

حول �لجدلية« وغرو�س Groos »�لمارك�صية و�لفل�صفة«، وهي تبيِّن جميعها �أن �لجدلية كانت 
تُ�ص������تعَمل لمو�جهة �لتف�صير�ت �لر�ص������مية و�لجامدة للمارك�صية، وقد كتب موري�س ميرلو بونتي 

فكار �لفل�ص������فية �لكبرى في �لقرن �لما�ص������ي: من مثل فل�ص������فات )مارك�س  Ponty �أن »جميع �الأ

لمانية �لوجودية، وفل�صفة �لتحليل  Marx ونيت�صه Nietzsche(، وفل�صفة �لظو�هر، و�لفل�صفة �الأ

�لنف�صي... كانت بد�ياتها لدى هيغل«.

أنه لم يُفَهم فهم������اً جيد�ً، وقد  أم������ا في فرن�ص������ا، فلم يك������ن هيغل محبوباً في حيات������ه؛ كما � �

�س  آنذ�ك باأنه �إذ� رغب في نيل تفهم �لجمهور �لفرن�صي، يجب عليه كتابة ملخَّ ن�ص������حه كوز�ن �

ه فكُره من منظور �صيا�صي عبر �إعالء �لقومية ومفهوم �لدولة. وبا�صتثناء  و��ص������ح لفكره، �إذ �ُصوِّ

�ل�ص������ورياليين، فقد ظل مجهوالً لدى �لجمهور �لفرن�صي حتى بد�ية ثالثينيات �لقرن �لما�صي، 
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ألك�صندر كوجيف Kojève( حلقة در��صية حول �لمفهوم �لهيغلي ل�»نهاية �لتاريخ«.  حينما عقد )�

بين عامي )1930 و1939م(.

ولَّد فكر هيغل توجهات متعددة، �ص������و�ء حي������ن كان يجري تاأكيد علم �لجد�ل لديه، ونتيجة 

أثر في )فو�صيلون Focillon في فرن�صا، وكروت�صي Croce في �إيطاليا(،  لتف�صير�ت متعددة، �إذ �

أثَّر في هنري لوفيفر Lefebvre(، �أو في  نثروبولوجيا، �أو في �ل�صيا�ص������ة )�إذ � أو فيما يتعلق باالأ �

همية �لتي كان يعزوها �إلى �لوعي �لذ�تي.
�الأ

�إيدلبرغ وبرلين )1�16-1�31م(

ألمانيا �لفل�ص������فية  أو�ئل �لقرن �لتا�ص������ع ع�ص������ر في � يع������د فك������ر هيغل قمة حركة �لفكر في �

�لمثالي������ة، وقد كان له تاأثي������ر عميق في كثير من �لمد�ر�س �لفل�ص������فية، بما في ذلك �لمد�ر�س 

�لتي عار�ص������ت تحديد�ً �لمثالية �لجدلية �لهيغلية، مثل �لوجودية و�لمادية �لتاريخية لمارك�س، 

historism، و�لمثالية �لبريطانية. كما ولَّدت �لهيغلية �لي�صار �لمارك�صي �لتي �ألهمت �لحركات 

�لعالمية، و�لتي ت�ص������مل �لثورة �لرو�صية، و�لثورة �ل�صينية، و�لممار�صات �لثورية �لتي ال تعد وال 

تح�صى حتى �للحظة �لحا�صرة.

وبعد �صقوط �التحاد �ل�صوفييتي في عام )1990م(، قرئ هيغل في �لغرب؛ وال�صيما في جمعية 

 )Kaufmann و و�لتر كوفمان Otto أوتو لمان مثل )� مريكية وبالتعاون مع �لعلماء �الأ هيغ������ل �الأ

وقر�ءة جديدة، و�أ�صبح مارك�س يوؤدي دور�ً محدود�ً في هذه �لقر�ء�ت �لجديدة... وقد وجهت 

فر�د �نتقاد�ت لهيغل في �لقرنين �لتا�ص������ع ع�ص������ر و�لع�ص������رين ومنهم:  مجموعة متنوعة من �الأ

آرثر �صوبنهاور Schopenhauer، ومارك�س Marx، كيركيغارد Kirekegaard، وفريدريك نيت�صه  �

Nietzsche، برتر�ند ر��ص������ل Russell، GE، ومور، و�إريك، و�لهيغيليون �ل�صباب، ومنهم فيورباخ 

أتباعهم. و�نتقده في بريطانيا، �لمنظ������رون للهيغلية �لمثالية �لبريطانية،  ومارك�������س و�إنجلز، و�

فقد �نتقد �صوبنهاور هيغل �لمعا�صر له، وكتب عن فل�صفتة باأنها »�صبه فل�صفة �صلَّت جميع �لقوى 

أي�ص������اً باأنه »دّجال �أخرق«، وكتب  �لعقلية، وخنقت كل تفكير حقيقي«. كما و�ص������فه �ص������وبنهاور �

لمانية«، وذكر )ر�صل  أ�صلوب نثري في تاريخ �للغة �الأ أب�صع � روبرت يبين �أن هيغل كان �ص������احب »�

Russel( في كتابيه مقاالت غير ماألوفة )1950م( وتاريخ �لفل�ص������فة �لغربية )1945م( �أن هيغل 

كان »�صعب �لفهم بالن�صبة �إلى جميع �لفال�صفة«. 
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وقد تحدث بع�س �لموؤرخين عن �أن هيغل قد د�فع عن �لعقيدة �لبروت�صتانتية، ومن �لناحية 

�ل�صيا�صية حاول �لمحافظة على مرحلة ما بعد نابليون )مرحلة �لترميم(. وكان له تاأثير و��صح 

لحاد  في �لهيغليين �ل�ص������باب �لمعروفين ب� �لهيغليين �لي�صاريين، وقد تجلى ذلك �لتاأثير في �الإ

بالدين و�لديمقر�طية �لليبر�لية في �ل�صيا�صة.

�شتيطيقا علم الجمال اأو الإ

أنها تبين �لنظرية �لفل�ص������فية للفن ومعانيه �لعميقة، من حيث  تكمن �لجمالية �لهيغلية في �

�إن �لفن يفر�س طبيعته �لخا�صة بالكامل حينما يحقق غايته. 

كما �أن �لفن يعك�س �لمطلق عْك�صاً حد�صّياً ومح�صو�صاً، و�لعمل �لفني هو »�لتجلِّي �لمح�صو�س 

ي �ل�صافي و�لت�صوري لل�صيء �لعادي �لذي يبتعد عن  در�ك �لح�صِّ للفكرة« فهو �لو�ص������يط بين �الإ

در�ك �لمادي. �الإ

فالفن يحمل ب�ص������مات �لروح و�لحرية، لهذ� نجد �أن هيغل، خالفاً لكانط، ال يقبل بوجود 

خ للطبيعة �أو محاكاة لها، 
ْ
أنه ال يمكن تب�صيطه �إلى مجرد نَ�ص جمال »طبيعي«؛ بمعنى �

آلية. أو � أو �ختز�له �إلى مجرد قدرة تقنية � �

و�لعمل �لفن مكّوٌن من �ص������قين �أحدهما مح�ص������و�س و�لثاني عقلي، وحينما ي�صتولي �لجانب 

نف�صنا �صمن مجال �لفنِّ �لرمزي )فالرمز مبهم د�ئماً، �إذ يمكن 
أ ي على �لفكرة، فاإننا نجد � �لح�صِّ

ل�ص������كله �أن يولِّد عدة معان، وهذه حال �لفن �لم�ص������ري، وذروة مو�صيقاه متمثِّلة في �أبي �لهول 

�لذي يج�صد �لوظيفة �لرمزية(، في حين يمتاز �لفن �لكال�صيكي بتو�زن �لجانب �لمح�صو�س مع 

�لجانب �لعقلي، وهذ� ما تج�ص������ده، على �ص������بيل �لمثال، �لمنحوتات �ليونانية �لتي تبين مثالية 

مه �لتر�جيديا �ليونانية، من خالل ت�صل�صل  ن ما تقدِّ
�لجمال �لطبيعي، لكن في �لمقابل، نجد �أ

�س لتاريخ �لفن، �إذ يمثل �إ�صخيلو�س �لرمزية، في حين يمثل �صوفوكلي�س  موؤلِّفيها �لثالثة، هو ملخَّ

�لكال�صيكية؛ �أما �إفريبيِد�س فيمثل �لرومان�صية.

ن �لفن �لرومان�ص������ي )�لمتو�فق مع �لثقافة �لم�ص������يحية( يعبِّر عن تجاوز �لم�صمون 
ونجد �أ

لل�صكل، فالفكرة غنية �إلى حدٍّ ال يمكن للمادة ��صتيعابها ��صتيعاباً كاماًل. 

خيرة في عدة فنون، من مثل �لر�ص������م و�لمو�صيقا و�ل�صعر، �إذ يمثِّل 
وتتحقق هذه �لمرحلة �الأ

ن �لمادة فيه تُمحى تقريباً، فال�صعر  كثر عقالنية بين �لفنون، الأ خير )�أي �ل�صعر( �لفن �الأ هذ� �الأ
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�لملحمي يبيِّن �لجو�نب �لت�صكيلية و�لت�صويرية؛ �أما �ل�صعر �لغنائي فيغتني بالمو�صيقا؛ في حين 

يجمع �ل�صعر �لم�صرحي، جميع هذه �ل�صفات �لروحية.

ن �ل�ص������عر، بال ريب، ال يبلغ حدَّ نقاء �لمفاهيم، لكنه يمتاز من غيره من 
ون�ص������ير هنا �إلى �أ

أد�ته هي �للغة فح�صب، مما يعطيه نقاء ال ي�صاهى في عالم �لفن فال�صعر - على  �لفنون باأن �

طريقته- يعلن قرب �صيادة �لعلم.

عمال كثيرة ومعانيها وو�صطها �لثقافي،  �ص������تيطيقا، �لغنية بتحليالت عميقة الأ �إن هذه �الإ

 ،)Focillon وفو�صيلون Croce أثَّرْت، �إلى حدٍّ كبير، في علماء �لجمال مثل: )كروت�صي قد �

ثرت في �لنتاج �لفني في حدِّ ذ�ته )فال�ص������وريالية ��صتخل�ص������ت منها، مثاًل، �صرورة �أن 
كما �أ

ت�صبح جميع �لفنون »�صاعرية«(، ولكن تبقى �لم�صكلة ما تعلنه هذه �لجمالية من »موت �لفن«، 

أنه ال يتعار�س مع �لمفهوم �لهيغلي لتاريخ  نه من �لو��ص������ح �أن �لفن ماز�ل م�صتمر�ً، في حين � الأ

عمال �لحديثة تحقق فكرة »�لتجلّي �لمح�ص������و�س  �لفن، لكننا  نت�ص������اءل هنا فيم������ا �إذ� كانت �الأ

للفكرة«.

حياته

تزوج هيغل ماري هيلين �ص������وز�نا فون )1791-1855م(، وهي �البنة �لبكر لع�ص������و مجل�س 

�ل�ص������يوخ في ع������ام )1811م(. في هذه �لمرحلة نُ�ص������ر عمله �لثاني، )عل������م �لمنطق( في ثالثة 

مجلد�ت، وُرِزق بولديه �ل�ص������رعيين وهم������ا: كارل فريدري�س فيلهلم )1813-1901م( و�إيمانويل 

توما�س كري�صتيان )1814-1891م(.

�نتقل هيغل في عام )1816م( �إلى هايدلبرغ و�ن�ص������م �بنه غير �ل�صرعي لودفيغ في�صر �إلى 

يتام.  �صرة بعد �أن �أم�صى طفولته في د�ر لالأ �الأ

ول عام )1829م(، ومنحه فريدريك وليام �لثالث  ُعيِّن هيغل رئي�ص������اً للجامعة في ت�صرين �الأ

حمر، حتى و�ص������ل وباء �لكولير� �إلى برلين في �آب عام )1831م( فا�صطر �إلى 
و�ص������ام �لن�صر �الأ

أ �لف�صل �لدر��صي �لجديد في �ل�صهر �لعا�صر،  ترك �لمدينة بعد �أن �ص������عفت �صحته، �إلى �أن بد�

فعاد هيغل �إلى برلين، ولكنه �ص������رعان ما توفي ب������د�ء �لكولير�، ويقال �إن �آخر ما تلفظ به من 

 Dorotheenstadt كلمات هي: »�إنه لم يفهمني«، وقد ُدِفن في )16 ت�ص������رين �لثاني( في مقبرة

بجانب في�صت وكارل فيلهلم فرديناند.
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أثناء خدمته في �لجي�س �لهولندي في باتافيا، لكن  �أما �أوالده: فقد توفي ولده لودفيج في �

خبر وفاته لم ي�صل �إلى و�لده، وفي �لعام �لتالي توفي �صقيقه كري�صتيان، �إذ �نتحر غرقاً.

أبناء هيغل �لمتبقيين، فقد �أ�صبح كارل موؤرخاً، و �ّتبع �إيمانويل م�صار�ً الهوتياً، وعا�س  أما � �

عمال و�لده. أنتج طبعات الأ مدة طويلة و�
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اإنَّ ذه����ن الكائ����ن الب�س����ري مق����ر لال�ستعب����اد وللحريات ف����ي اآن واح����د. فالذهن 

مق����ر لال�ستعب����اد حينما يك����ون حبي�س موروث����ه البيولوجي، واإرث����ه الثقافي، 

لزامي  فكار التي تعر�س علي����ه، والرقيب الإ والب�سم����ات التي يخ�سع له����ا، والأ

�ساطير  وام����ر، والأ ذه����ان الخ�س����وع لالأ ف����ي داخل����ه. وحينم����ا ترف�س بع�����س الأ

والمعتقدات المفرو�سة ت�سبح اأخيرًا مت�سائلة، وعندئذ تبداأ حرية الذهن.

»اإدغار موران: النهج«

أو النوع مثل ع�صرنا،  ن�صان من جهة الكم ا لم ت�صهد الع�صور المن�صرمة من المعارف عن الإ

أيامنا،  ن�صان بالي�صر وال�صرعة مثلما يح�صل في ا فلم ينجح اأي ع�صر بن�صر المعرفة المت�صلة بالإ

كما يقول هايدغر.

ل يزال التفّجر المعرفي الذي ات�صمت به �صنوات القرن الع�صرين لم يتوقف، بل اإنه ي�صهد 

كل يوم اكت�ص������افاً جديداً وت�صارعاً لم يكن قبل قرن اأو قرنين من اليوم متوقعاً. تتقدم الب�صرية 

أبواب ثورة فكرية في مجالت ل تح�صى، منها ما ي�صب في مجرى  ن بت�صارع كبير مقتحمة ا الآ

كبر بروزاً واإثارة، اإذ احت�صد كثير من فروع المعرفة ليكّون علماً  فهمنا بو�صفنا ب�صراً للجزء الأ

للعقل يَعد بتقدم هائل في فهمنا للظواهر ال�ص������لوكية والعقلية. وما ينبثق عن هذا الجهد هو 

مفهوم للعقل �ص������ديد الغرابة بالن�ص������بة اإلى المفاهيم ال�ص������ائعة. يلتقي في هذه الفر�صية علم 

اإ�سماعيل الملحم

والبحوث الدرا�سات 

�سر الوعي

 يف الدماغ وانبثاق الذهن والثقافة
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ع�ص������اب، مع �لفل�صفة، وعلم �لنف�س، و�لفيزياء �لحديثة، وعلم �لحا�صوب لر�صم �صورة جريئة  �الأ

.
)1(
 في �لعالم �لطبيعي

ٌ
نه عن�صٌر فيزيائي جديدة للعقل الأ

على �لرغم من تقّدم �لمعارف في م�صائل �لكون �لتي ال نهاية لها، فما �متلكته �لب�صرية من 

ن�صان يو�جه مجهوالً يتطلب �لمزيد  �لمعرفة من حيث �لكيف و�لكم، ظل �لبحث في ق�صايا �الإ

من �لبحث في مجاالت �لمعرفة و�لمزيد من �لتاأمل و�لعلم. 

أنتجته������ا �لعلوم خالل تاريخها هي �لتي جاءت من تلك  أغ������رب فكرة في تلك �لنتائج �لتي � �

أو فيزياء �لكم �لتي ت�ص������ير �إلى  �لمقاربات �لتي يبرزها �لفيزيائيون �لجدد بو�ص������اطة �لكمومية �

�ص������ا�س �لرئي�صي للحقيقة. كما �أن �لمقاربة فيما يتعلق بالعقل �لب�صري �لتي  أنه �الأ �لوعي على �

كثر قيم������ة، و�لتي ظهرت حديثاً، لم تاأت من �لعلوم  تمحورت في �لدر��ص������ات حول �لمعارف �الأ

�لت������ي تتعلق بالدماغ، كما جرت �لعادة فيما يتعلق بالفل�ص������فة وعلم �لنف�س و�لتحليل �لنف�ص������ي، 

أت������ت بدالً من ذلك من خالل �ندماج معطيات هذه �لعل������وم مع بيولوجيا �لدماغ. وقد كان  ب������ل �

هم في هذ� �لمجال لجالء �لغمو�س �لذي ظل معلقاً بانتظار  للفيزيائيي������ن �لدور �لمحوري و�الأ

جوبة �لجو�لة فيما بين �لفال�ص������فة ومد�ر�س علم �لنف�س �لذين ��ص������تغرق منهم �لبحث �صنين  �الأ

جوبة من �لعلماء بو�صاطة �لتقنيات �لمتطورة في  طويلة. قد �أمكن �لبدء في �كت�ص������اف هذه �الأ

�صئلة  مر��س، �إذ بد�أت �الأ
مر��س �لنف�ص������ية وغيرها من �الأ مجاالت ت�ص������وير �لدماغ ودر��صة �الأ

.
)2(
أكثر دقة أ�صئلة م�صتجدة � �لقديمة تتبدد �صوؤ�الً بعد �آخر لتظهر �

قد ن�صل، يقول نفر من �لعلماء، �إلى تحميل وعينا على حا�صوب، ربما تتد�عى �أج�صادنا في 

بد؟ �لنهاية وتموت، لكن �أيمكن �أن يعي�س عقلنا �إلى �الأ

أي�ص������اً: هل قد يتحرر عقلنا يوماً ما من قيود �لج�ص������د ويتج������ول بين �لنجوم؟  وي�ص������األون، �

يجيبون: �إن حا�ص������وبك �ليوم و�لهاتف �لمحمول يمتلكان قدرة حا�ص������وبية �أكبر من قدرة )نا�صا( 

.
)3(
كلها، حينما و�صعت رجلين على �صطح �لقمر

وحدة المعرفة وتنوعها

�إن ما و�صلت �إليه �لعلوم من تطور يوؤكد كل يوم �أهمية �لتد�خل بين فروع �لمعرفة ووحدتها 

خرى، وهذ� ما يرتب  ي فرع من فروعها �أن ي�صتقل عما يجري في �لفروع �الأ من حيث ال يمكن الأ

على �لبحث �لغو�س في م�صاألة �لوعي ب�صفتها خا�صية �إن�صانية و�أن يكون للمعطيات �لتي تو�صل 

�إليها �لعاملون في مجاالت �لعلوم �لنف�صية وتقاناتها موقٌع في ن�صيج معرفتنا ووحدتها في مثل 
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ما �صن�ص������ير �إليه فيما بعد كما هي �لحال فيما يتعلق بنتائج �لعلوم �لبيولوجية، ومنها ما يت�صل 

بنتائج در��صات �لدماغ و�لدور �لذي تو�صلت فيه هذه �لعلوم من خالل تلك �الكت�صافات �لباهرة، 

وال�ص������ّيما تلك ذ�ت �ل�صلة بفي�ص������يولوجيا �لدماغ وبتركيبته �لبيولوجية خا�صة، وفي خ�صو�صية 

بحاث �لتي تمحورت نتائجها حول ما يتعلق بو�صع �لكائن �لب�صري د�خل �لطبيعة وخارجها.  �الأ

ول �ل������ذي يعلمنا �إياه �لكون ه������و �أن جزئيات ذر�ت خاليانا 
يق������ول �أحده������م: �إن �لدر�س �الأ

ولى، وتكونت ذر�تنا �لكربونية في ظل �صم�س �صبقت �صم�صنا. ولي�س �لكائن  ظهرت منذ ثو�نيه �الأ

�لب�صري فيزيائياً في جزئياته وذر�ته وجزئياته �لكبيرة فح�صب، بل �إنَّ تنظيمه �لذ�تي ناجم عن 

.
)4(
أنتج �ل�صمات �لتي �نبثقت لتكون �لحياة تنظيم فيزيائي كيميائي �

�أوجز كارل �ص������اغان في تناوله لمو�ص������وعة �لدماغ وما له �ص������لة بالعقل، فيقول: �فتر��صي 

أنه نتاج بنية �لدماغ  آليات عمله تتمثل فيما ندعوه �لعق������ل، �إذ يفتر�س � ح������ول �لدماغ، ه������و �أن �

وفيزيولوجيته وال �ص������يء �أكثر من ذلك. وما نعّده حقيقة هو مجرد تقريب يقوم به �لعقل لملء 

.  ولي�س في �لتعاطي بعمليات �لعقل �لب�ص������ري ما يبعدنا عن تلك �ل�ص������الت �لمهمة 
)5(
�لثغر�ت

ن�صان �إلى تف�صير وجوده  �لمذكورة �أعاله، �إذ تنطوي هذه �الفتر��ص������ات على كثير مما �ص������عى �الإ

������ل �لفيل�ص������وف �لمعروف رينيه  ف������ي �لكون وموقعه فيه، ففي زمن لي�س بعيد�ً عن زماننا تو�صَّ

أ�صلوباً في �لتحليل متكئاً على �ل�صك  ن�صان بها باعتماده � ديكارت �إلى م�صاألة �لوجود وعالقة �الإ

ف������ي كل ما قد يعر�س للكائ������ن �لعاقل فيما عد� تلك �لبديهيات، �أي تلك �لحقائق �لو��ص������حة 

�ص������ياء كان وجوده ك�ص������خ�س و�ع، مما قاده �إلى �إعالن ما يعرف 
من تلقاء ذ�تها، و�أحد تلك �الأ

.
)6(
أنا موجود( أنا �أفكر، �إذن � بالكوجيتو �لديكارتي: )�

على �أن �لغو�س في م�صاألة طبيعة �لوعي وما �أعلنه �لكوجيتو �لديكارتي لم يكن بدعاً فقد 

�ص������بقته ممار�ص������ات ومحاوالت من جهات متعددة ظل يتو�رد ذكرها في معظم �لن�صاطات �لتي 

أ�صاليب  تر�ود �لذهن �لب�ص������ري، منها في �لزمن �لبعيد �لتاأمل �لبوذي �لذي ي�صتخدم �أ�صحابه �

لمر�قبة �لعقل �لتي طورها �لفيل�ص������وف �لهندي »�ص������يدهارتا جوتاما« �ل�صهير با�صم »بوذ�« منذ 

أ�صر�ر �لوعي ي�صتع�صي على جو�ب �صاف،  �أكثر من )2500( �ص������نة. وال يز�ل �لتوجه نحو ك�صف �

أ�صئلة كثيرة تتعلق باأ�ص������ر�ر �لدماغ �لب�صري �لتي تتمحور  جابة عن � ويقودنا ب�ص������فتنا ب�ص������ر�ً لالإ

حول �ص������وؤ�ل حائر: كيف نفكر؟ ويذهب بنا هذ� �ل�صوؤ�ل �لكبير �إلى �صوؤ�لين مّت�صلين و�صرورين 

.
)7(
يتلّخ�صان بهذه �لكلمات �لقليلة: ) ماذ� نعلم؟ وماذ� ال نعلم؟(
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الوعي والدماغ

كلما طرحت م�صاألة �لوعي وتعقيد�ته يذهب �لظن �إلى �رتباطه بالجهاز �لع�صبي وبمحوره 

�لمركزي �أي �إلى �لدماغ وطبيعته ون�صاطاته، و�إلى عالم ال حدود له يك�صفه �لباحثون و�لعلماء 

خ�س، �إلى �لت�صدي 
أ�صر�ر �لدماغ، كما يجهد علماء �لنف�س، على �الأ حينما يت�صّدون للبحث في �

ن�ص������ان، فتلتقي �لجهود وتتفاعل عند  جوبة �لتي تتعلق بالوعي و�لقدر�ت �لمعرفية لدى �الإ لالأ

بحاث �لمتعلقة بالوع������ي كثير�ً �لردوَد  كل خط������وة من �لتقدم م������ن هنا ومن هناك. عان������ت �الأ

بحاث �لقول  لية �لتي لديه. وكان من نتائج بع�س �الأ و�الختالفات في تحديد هذ� �لمفهوم و�الآ

�إن �أفعالنا ال تبد�أ من عقلنا �لو�عي، و�إنما من ن�صاط �لدماغ غير �لو�عي خارج نطاق �إدر�كنا. 

بحاث �لتي تربط ما بين ن�ص������اط  و�إن �لدماغ يُحِدث ��ص������تجابته �لو�عية باأثر رجعي. القت �الأ

طالق  �لدماغ و�لوعي، لكنها قدمت ب�ص������ائر عن جوهر �لوعي، في حين ال تن�صاأ �أفعال على �الإ

من عقلنا �لو�عي، فاإن وعينا يمكن �أن يرف�س �أي �أفعال تنتج عن عقلنا �لالو�عي. وحددت بع�س 

نه: يجمع معاً كل �لمدخالت �لح�ص������ية  �لتجارب �ل�ص������بب في بذل �لدماغ جهده لخلق �لوعي الأ

.
)8(
عن �لعالم، كي يقدم �صورة متناغمة وموثوقاً بها لما يحدث حولنا

على �لرغم من �أن �لوعي مرّكب من ميول متناف�ص������ة ومتناق�ص������ة، كما ذكرنا، غالباً ما �إن 

.
)9(
أنا متفردة« �لدماغ يتجاهل عدم �الت�صاق ويغطي ثغر�ت و��صحة ليعطينا �صعور�ً ناعماً ب��»�

على �لمدى �لق�ص������ير، يعمل �لعلماء على تحديد �لمناطق في �لدماغ �لتي ترتبط بالوعي. 

وبعد ذلك تاأتي �لخطوة �لتي تليها وفي فهم �ص������بب تر�بطها، وهنا تكمن �لم�صكلة �ل�صعبة في 

ع�ص������اب، �إذ تقع على �لحدود �لخارجية لما تقوده �لتف�ص������ير�ت �لمادية حول �لتجربة 
علم �الأ

 .
)10(
نَّ �لفرد �إن�صاٌن

�لتي تتعلق باأ

بنية الدماغ

ي�ص������ّبه �لمخت�صون �لدماغ �لب�صري بموؤ�ص�صة �ص������خمة ذ�ت نظام بيروقر�طي فيها خطوط 

�ت�ص������ال وتدفقات كبيرة من �لمعلومات تجري بين �أق�صام مختلفة، وتنتهي �لمعلومات �لمهمة 

في مركز �لتحكم مع مدير �لموؤ�ص�صة حيث تتخذ �لقر�ر�ت �لنهائية.

طباء بالعمل على فهم بنية �لدماغ  �هتم علماء �لتربية وعلم �لنف�س، كما علماء �ل�صحة و�الأ

بحاث �لمتعلقة بنمو  �لتي تبدو ع�صو�ئية. نذكر هنا باأن خ�صو�صية �لدماغ �لب�صري كما توؤكد �الأ

ن�صان  ولى لتكون �لجنين، �إذ �إن مخ �الإ
أ منذ �لمر�حل �الأ �لدماغ و�لخ�صو�صية �لتي يتمتع بها تبد�
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خرى، كي ي�صل  نو�ع يحتاج �إلى مّدة زمنية �أطول مما تحتاج �إليه �لمخلوقات �الأ
من بين كل �الأ

�إلى مرحلة )�كتمال( ن�ص������جه. وتتباين �لمناطق �لمختلفة من �لمخ من حيث معدل نموها في 

مرحل������ة �لطفولة. لكن حلول مر�حل �لبلوغ �لتي تعد من �أهم مر�حل �لت�ص������ذيب في �لمخ كله 

خر، كما �أن ب�صعاً من  تبين �لدر��ص������ات حولها �أن ن�ص������ج بع�س مناطق �لمخ يتم قبل بع�صها �الآ

ن ت�صتوفي �صروطاً يجب مر�عاتها لت�صتقيم �لحياة �لعاطفية تُعدُّ من 
�لمناطق �لحرجة، تحتم �أ

�أبطاأ �لمناطق ن�صجاً، في حين تن�صج �لمناطق �لح�صية في مرحلة �لطفولة �لمبكرة... �إجماالً 

.
)11(
يظل �لمخ طّيعاً مدى حياة �ل�صخ�س، لكن لي�س بالقدر �لمذهل نف�صه في �صن �لطفولة

طبَّق �لدكتور باول ماكلين من �لمعهد �لوطني لل�ص������حة �لعقلية نظرية د�روين في �لتطور 

أين �لخلفي و�لمتو�ص������ط من  على �لدماغ، فق�ّص������م �لدماغ �إلى ث������الث مناطق، والحظ �أن �لجز�

قدم في �لدم������اغ، لكن تطور�ً �أكثر  دمغة �لزو�ح������ف وهي �لبنى �الأ �لدم������اغ مماثلت������ان تقريباً الأ

كثر  تعقيد�ً ح�ص������ل مع تطور بع�س �لكائنات من زو�حف �إلى ثديي������ات، و�أخير�ً كان �لتطور �الأ

تعقيد�ً قد �ت�ص������ح بظهور �لق�صرة �لدماغية �أي �للحاء �لجديد لدى �لكائن �لب�صري. وظهر �أن 

.
)12(
در�كي هذه �لق�صرة هي �لتي تتحكم بال�صلوك �الإ

ق�شرة المخ

أيما كائن  �إن ق�ص������رة �لمخ �لجديدة لدى �لكائن �لب�ص������ري هي �أكبر كثير�ً من ق�صرة �لمخ لدى �

آخ������ر، مما يعطي تف�ص������ير�ً لما نتج عنها من مزّي������ات هائلة في قدرة �لكائ������ن �لحي على �لنجاة  �

من �ل�ص������د�ئد، بحيث تنتقل هذه �لمزّيات �إلى جينات ذريت������ه �لتي تحتوي على مجموعة �لدو�ئر 

.
)13(
�لع�صبية نف�صها. ومن ثم فكل رو�ئع �لفن و�لح�صارة و�لثقافة هي ثمار ق�صرة �لمخ �لجديدة

بحاث �إلى �أن 
أ نمو �لمخ بذلك �لتطور من �لجزء �لقاعدي �إلى �لمر�كز �لعليا. وت�صير �الأ بد�

أو �لق�صرة �لجديدة  كثر بد�ئية في �أجز�ء �لمخ تتمثل في جذع �لدماغ، �إذ ن�صاأ �لعقل �لمفكر �
�الأ

أ�ص������كال �لوظائف �لدماغية  مع تط������ور هذه �لمر�كز �لعاطفية. وتنظم �لق�ص������رة �لدماغية كل �

رقى مثل �ل�ص������مع و�لروؤية. فالف�صو�س �لجبهية، وال�صّيما �لق�صرة �لدماغية ما قبل �لجبهية  �الأ

ن�صان طابعه �لب�صري. �إنها مركز �ل�صخ�صية و�لتفكير و�لفكر �لمجرد.  هي �لتي ت�صفي على �الإ

أنها �لجزء  وغالباً –كما يقول جاردينر مور�س- ما يطلق على �لق�صرة �لدماغية ما قبل �لجبهية �
�لتنفيذي في �لدماغ �لذي يلتقط �لمعلومات �لو�ردة من جميع �أجز�ء �لدماغ ال�صتخد�مها في 

بناء �لهدف و�لتخطيط له.
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ت�صير �صوز�ن وينفيلد، في كتابها تغير �لعقل )عالم �لمعرفة، �صباط، 207(، �إلى �أن �لق�صرة 

�لدماغية تتاأثر بالعامل �لبيئي �لذي يكون قوياً حينما يكون محفز�ً وم�صجعاً على �ال�صتك�صاف، 

ويوؤدي �إلى ظهور تغير�ت ج�ص������دية في �لدو�ئر �لع�ص������بية مع �لخبرة مع �لبيئة �لثرية توؤديان 

�صو�ك  �إلى مجموعة من �لتغير�ت في �لدماغ وزيادة في �ص������مك �لق�ص������رة �لمخية وفي عدد �الأ

�لتغ�ص������نية. وتغلف تلك �لبن������ى �لقديمة �لم������ادة �لرمادية ذ�ت �لتالفيف �لت������ي تكّون �لدماغ 

�لب�صري.

�أما �لق�ص������رة ما قبل �لجبهية للدماغ فهي توؤثر ب�ص������كل عام في �لتحكم في �أنظمة �لدماغ، 

منذ �لمرحلة �لجنينية �إذ يتمثل �لنظام بالتبادل �لكيمياوي د�خل �لرحم ويوؤدي �إلى نمو �أع�صاء 

جديدة، ويم�ص������ي هذ� �لنمو في �لتدرج �ص������عود�ً من مرحلة عدم �لتمايز في �لنطفة وما يليها 

أ فيها  ع�ص������اء �نطالقاً �إلى مرحلة يبد�
من مرحلة �لم�ص������غة و�لعلقة فالجنين، ثم يبد�أ ظهور �الأ

�لتمايز. وي�صبح �لنظام �لجديد �أكثر و�صوحاً بعد �لوالدة، �إذ يتميز بنوع من �لتبادل �الجتماعي، 

فتتابٌع محدد لظهور �لقدر�ت �لح�ص������ية �لحركية �الجتماعية. يمكن �لقول �إّنه منذ �لبد�ية ينمو 

أ�صا�ص������ية. يحدد بياجيه تطور �لنمو لدى �لطفل �لب�ص������ري ب�صورة تر�كمية  �أي �ص������يء وفق خطة �

وخطية، وفقاً لمر�حل متتالية مبتدئاً بالمرحلة �لح�ص������ية �لحركية من �لوالدة �إلى �صن �ل�صنتين 

 �لمرحلة �لت�صورية �لمنطقية، �إذ �إنَّ �لتفكير يظل مح�صو�صاً �أوالً �إلى �صن �ل�صابعة 
أ �أي حينما تبد�

تقريباً، ثم ينزع �إلى �أن ي�صبح مجرد�ً ما بين �لثانية ع�صرة و�لر�بعة ع�صرة. 

 �لتخلق �لمتعاقب، قائاًل �إنَّ 
أ أريك�ص������ون و�ص������فاً لعملية �لنمو �نطالقاً من مبد� �أدخل �إريك �

جز�ء ويكون لكل  أ�صا�ص������ية ينمو وفقها، �إذ تقوم �الأ �أي �ص������يء ينمو يكون له منذ �لبد�ية، خطة �

أ�ص������رنا �إليه  جزء وقت محدد لظهوره، حين �لوالدة يتخلى �لطفل عن �لتبادل �لكيميائي، �لذي �

أ د�خل �لبيئة  أنه كان يتم د�خل �لرحم ، كي يف�ص������ح �لمجال �أمام �لتبادل �الجتماعي �لذي يبد� �

     .
)15(
�لجديدة و�لمتمثل بثقافة �لمحيط و�للغة وغيرها

�إجم������االً فاإن كتلة ق�ص������رة �لمخ تتز�يد م������ع تز�يد تدخالت دو�ئر �لم������خ �لكهربية بمتو�لية 

هند�صية. فكلما ز�د عدد �الرتباطات ز�دت �ال�صتجابات �لممكنة. تتيح ق�صرة �لمخ لدى �لكائن 

�لب�ص������ري لحياته �لعاطفية �لمرونة و�لتعقيد معاً. وهي من حيث حجمها �أكبر بكثير مما هي 

أكثر دقة ومرونة، بحيث تلبي  ن�صان بمجموعة ��صتجابات � لدى �لرئي�صيات، وهي تف�صر تمتع �الإ

.
)16(
ن�صان �إلى �لمرونة �لمنا�صبة �إلى درجة �لتعقيد في �لنظام �الجتماعي حاجة �الإ
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�صياء في �لكون، �إذ يوجد في 
كثر تعقيد�ً من كل �الأ ن�صان هو �ل�صيء �الأ �لخال�صة �أن دماغ �الإ

�لدماغ عدد من �لع�صبونات، �أي �لخاليا �لع�صبية م�صاو لعدد �لنجوم في مجرة درب �لتبانة.

الوعي/ الذهن/ الدماغ

ال يز�ل تف�صير �لوعي �أحد �لم�صكالت �لكبرى �لتي لم تجد حاًل في �لعلم �لحديث. �لوعي 

در�ك. وفي علم �لنف�س  هو �لحفظ و�لتقدير كما يف�صره �لقامو�س �لو�صيط وهو �لفهم و�صالمة �الإ

ي�ص������ار �إلى �لوعي من حيث �إّنه �ص������عور �لكائن �لحي بما في نف�صه وبما يحيط به. و�صر �لوعي 

ن�ص������ان. على �لرغم  يتمثل باأّنه عملية خلق نموذج للعالم وتمثيل للم�ص������تقبل �لذي يكون فيه �الإ

�صئلة �لتي تتطلب تحديد�ً للوعي  من �قتناع �ل�ص������خ�س باأنه يمتلك وعياً، �إال �أن �لدخول في �الأ

أكثر �لمو�صوعات �لنف�صية تعقيد�ً ويكاد يتفق  و�متالكه تقف عند حدود �لده�صة. فالوعي من �

أنه، �أي  أنه من �لعمق بحيث قيل دوماً �إن مكت�ص������فات �لعلوم توؤكد � �لباحثون في م�ص������األة �لوعي �

أ�ص������ر�ر �لعلوم عمقاً، ويكّون �إعطاء تف�صير له �أحد �لم�صكالت �لكبرى �لتي لم  أكثر � �لوعي، من �

تجد حاًل بعد في �لعلم �لحديث. فاأحد �لتحديات �لتقليدية للبحث في مو�ص������وع �لوعي، كما 

أنه في �أي لحظة ترتبط بع�س  يقول د�يفيد �إيغلمان، تتعلق بدر��ص������ته تجريبياً. فمن �لمحتمل �

عمليات �لخاليا �لع�ص������بية �لن�صطة مع �لوعي، في حين ال تقوم عمليات �أخرى بذلك. من هنا 

.
)17(
ول �لذي يتمثل بتحديد �لخالف بينهما أ �لتحدي �الأ يبد�

أنه �أروع �نبثاق للذهن �لب�ص������ري عن �لدماغ، �إذ يكون �لوعي �نبثاقاً عن  ينظر للوعي على �

خير - �أي  �لذه������ن في حلقة من �لتاأثير و�لتاأثر بين �لدم������اغ و�لذهن و�لوعي، حيث يختلط �الأ

�لوعي- ب�ص������فته نتاجاً لن�ص������اط ذهني ومنتجاً لهذ� �لن�صاط فيكون تاأملياً ب�صاأن نف�صه و�أفكاره 

وفكره. وهو يمّكن �لفرد من �أن يمتلك وعياً بذ�ته وقدرة على عّد نف�ص������ه مو�صوعاً، في �لوقت 

أنه يمكن للوعي �أن ي�صتند �إلى �لكائن �لب�صري متاأماًل  نف�صه، دون �لتخلي عن بقائه ذ�تاً. بمعنى �

نف�صه في �لوقت �لذي يمكن �أن ي�صتند �إلى �لمعرفة عينها.

ينبثق �لذهن ويتطور من خالل �لعالقة بين ن�صاط �لدماغ و�لثقافة، وي�صبح منظماً للمعرفة 

و�لفعل �لب�ص������ريين. وهو عام، ومتعدد �لكفاء�ت، وقادر لي�س على حل �لم�ص������كالت وح�صب، بل 

.
)18(
على �إثارتها ومن �صمنها �لم�صكالت �لتي ال حل لها

�لذه������ن ف������ي عالقته بالدماغ و�لوعي ال يعني هنا �لروح، بل ينظر �إليه من حيث هو �نبثاق 

عقلي يولد من �لتفاعل بين �لدماغ �لب�ص������ري و�لثقافة، ويحظى با�ص������تقاللية ن�صبية وله مفعول 
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�رتجاع������ي على م������ا �نبثق منه، �أي من �لدماغ. وهو �إ�ص������افة �إلى ذلك ينّظ������م �لمعرفة و�لفعل 

نه �لمركز �لذي يلتحم مع �لذكاء و�لوعي و�للغة و�لثقافة و�لمجتمع. هذه �لعنا�صر  �لب�صريين، الأ

�لمتفاعل������ة تندم������ج مع �لفكر �لذي هو مثل كل ن�ص������اط ذهني يتطور في �للغة �لخا�ص������ة ومن 

خاللها، و��صتخد�م �لذكاء و�لمنطق مع �إمكان تجاوزهما ومخالفتهما. �إن �صعوبة �لتفكير على 

نحو معقد �صعوبة ق�صوى، فكلما و�جه �لذهن �لتعقيد، وجب عليه نفيه فيعّقد ممار�صته �أكثر، 

وت�صبح تركيبات �ل�صمات �لمختلفة �لتي يجب �أن ي�صتخدمها �صعبة ومتعددة.

يتميز �لذهن بخا�ص������ية مهمة من خالل تعلّقه بحب �ال�صتطالع و�لف�صول في �لوقت �لذي 

يجمع فيه بين خا�ص������تين تبدو�ن متناق�ص������تين هما �النغالق �ل�ص������ديد من جهة، و�لقدرة على 

�النفتاح من جهة �أخرى... �إن ما يعزز حرية �لذهن و�صيانته يتمثل �إ�صافة �إلى �لف�صول وحب 

�ال�ص������تطالع بالقدرة على �لتعلم �لذ�تي و�ل�صك، وممار�صة �إ�صتر�تيجيات �إدر�كية، و�لقدرة على 

)�لتيقن(، و�لتخل�س من �لخطاأ.

يوعز �لن�ص������اط �لعقالني للذهن �إلى �لتحكم بالمحيط من حيث مقاومة �لو�ص������ط للرغبات 

�ص������ياء من جهة ثانية،  �لج�ص������دية من جهة، ومن �لممار�ص������ة �لعقالنية �لمتمثلة بالتاأثير في �الأ

. �إن 
)19(
و�لرج������وع �إلى �لمعرفة �لم�ص������تركة )�لثقافة( و�إل������ى �لذ�كرة و�لمنطق من جه������ة ثالثة

م������ا يع������زز حرية �لذهن، كما لدى �إدغ������ار مور�ن، لي�س بنية فوقية وح�ص������ب، بل هو �نبثاق عن 

كثر  �الت�ص������ال �لمنظم �لعجيب بين �لدماغ �لب�ص������ري و�لثقافة، وهو �نبثاق ال يبرز �ل�صفات �الأ

غنًى لدى �لب�ص������ر فح�صب، و�إنما يظهر قدر�ت مده�ص������ة من خالل �صحر �لعر�فين و�لتطور�ت 

�لغريبة للتقنيات. كما �كت�صب �لذهن �ليوم �لقدرة على �لتحكم بالدماغ �لذي �نبثق عنه �أ�صاًل 

با�ص������تعمال و�ص������ائل كيميائية وجر�حية، كما قد يكت�ص������ب �لقدرة على �لتحكم بالجينات �لتي 

أنتج������ت دماغه... فثم������ة حلقة غريبة �آخذة باالنغالق تتمثل ف������ي مغامرة �لذهن �لذي يتحكم  �

رجعي������اً، في �لوقت نف�ص������ه بالدماغ �لذي �نبث������ق منه وبالجينات �لتي تنت������ج �لدماغ. بالمقابل 

فالذهن �لب�ص������ري �لذي يقتحم �لتاأثير �لعميق في �أبحاث �أظهر فيها �لب�صر مدى و��صعاً تتمثل 

�ص������لحة �لتقليدية وغير  ر قدر�ت تدميرية في �الأ في نتاجات معرفية باهرة، فاإن �لذهن قد طوَّ

أنه عبقري كما جاء  أنتجها �لذهن. وبما � بد�عية �لتي � �لتقليدية متقدمة قلياًل على �لقدر�ت �الإ

أنه معتوه وعبقري في �آن و�حد، فهو �ص������يمتلك قدر�ت تكون مرعبة �إذ�  في كتاب �لنهج ، وبما �

.
)20(
تجردت من �لوعي و�لم�صوؤولية
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ن�صانيتين، هذ� ما يف�صره �ختالفه �لجوهري  ن�صان وعي، يعي ذ�ته ويعي و�قعه وكر�مته �الإ �الإ

ن�صان ذ�ته في �للحظة  عن �لحيو�ن �لذي ال يتجاوز م�ص������توى �ل�صعور �لذ�تي �لب�صيط. ويعي �الإ

. فالذهن لي�س بنية فوقية 
)21(
ألك�ص������ندر كوجيف أنا(، كما يقول � ولى )� �لتي يقول فيها للمرة �الأ

فح�ص������ب، بل هو �نبثاق عن �الت�ص������ال �لمنظم بين �لدماغ �لب�صري و�لثقافة، ويعبر عن تنظيم 

ر�دة. �إن �لوعي يتيح ال �لتفكير �لذهني بكل �صيء و�لمر�قبة �لنقدية فح�صب،  �لفكر وطاقة �الإ

أي�ص������اً. و�إن عدو �لوعي لي�س �إخ�ص������اع �لذهن لثقافة معينة فح�ص������ب، بل هو د�خل  بل �لتاأمل �

أي�ص������اً، كما في حاالت �لكبت و�لذ�كرة �النتقائية و�لكذب على �لذ�ت. يمكن للفرد �أن  �لذهن �

يمتلك وعياً بذ�ته وقدرة على عدِّ نف�ص������ه مو�صوعاً دون �أن يتخلى عن بقائه ذ�تاً، �أي �إنه يمكن 

للوعي �أن ي�صتند �إلى �لكائن �لب�صري متاأماًل نف�صه، ويمكن �أن ي�صتند �إلى �لمعرفة عينها. 

أم������ا �لدماغ فهو محفوظ في قحف، وال يت�ص������ل بالخارج �إال بو�ص������اطة مطاريف �لحو��س  �

�لتي ت�ص������تلزم حو�فز �لب�صر و�ل�ص������مع و�ل�ص������م و�للم�س و�لذوق، وتترجمها �إلى �صيفرة خا�صة، 

خيرة بدورها  وتنقل هذه �لمعلومات �لم�ص������فرة �إلى مناطق مختلفة من �لدماغ، �إذ تقوم هذه �الأ

بترجمتها وتحويلها �إلى �أحا�ص������ي�س. وهذ� يف�ص������ر م�صار كل معرفة �صو�ء كانت ح�صية �أم فكرية، 

�أم نظرية بحيث �إنها ترجمة و�إعادة �صياغة تتم في �لذهن.

يمتاز �لكائن �لب�صري باأنه غير قابل الكت�صاف حياته �لد�خلية من �لمر�قب �لخارجي على 

�لعك�������س من �لظاهرة �لفيزيائي������ة فال يمكن �لتنبوؤ بجميع ما يمكن �أن ي�ص������لكه فهو يحمل في 

آلة عادية �إذ� ما ��صتجاب �أكثر مما ينبغي  ن�صان- يكون � د�خله �ل�صك وعدم �ليقين. وهو -�أي �الإ

لحتمياته �لبيئية �لبيولوجية �الجتماعية و�لثقافية.

الوعي و�شروط النظام الجتماعي )الثقافة(

ن�ص������ان بال�ص������لوك و�لنمو �لبيولوجي و�لعقلي، في حين يعك�س  يرتبط ظهور �لوعي لدى �الإ

بن������اوؤه �لد�خلي عالقته بالطبيعة من جهة، وبغيره من �لنا�س من جهة �أخرى، �ص������من �ص������روط 

�لنظام �الجتماعي/ �لتاريخي من جهة ثالثة. ال ي�ص������نع �لب�ص������ر نموذجاً للعالم بح�صب �لمكان 

مام و�لور�ء �إذ ي�صّمى هذ� �لنموذج 
كما لدى �لحيو�ن، بل بح�ص������ب �لمكان / �لزمان، �أي �إلى �الأ

وعياً، فيرت�صم له �لطريق �إلى �لتطور �لنف�صي �لالحق �لذي ي�صبح خا�صعاً للقو�نين �الجتماعية 

�لتاريخية، �إذ �إنه يكون قادر�ً على و�ص������ع حد لتاأثير عو�مل �لور�ثة خارج �ل�ص������فات �لع�صوية. 

أ�ص������كال �لنف�س، مختلفاً عما هو ل������دى بقية �لكائنات  فيك������ون �نبثاق �لوعي �ص������كاًل ر�قياً من �
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�لحية. ويرجع هذ� �إلى –ما ذكرناه- من �ختالف �لكائن �لب�ص������ري عن �لحيو�نات ب�ص������بب من 
آليات تخ�صع لها  خ�ص������ائ�س �لطبيعة �لتاريخية �الجتماعية للنف�س �لب�ص������رية وظهور قو�نين و�

جيال من  عملية ��صتحو�ذ �لفرد على �لخبرة �الجتماعية �لتي تتر�كم عبر �لع�صور، وتتناقلها �الأ

ن�صان �لفرد قد �رتقى بوعيه ال �إلى خ�صوعه للو�قع، بل �إلى  �ل�صلف �إلى �لخلف. بهذ� يكون �الإ

تكييف �لو�قع مع رغباته وحاجاته و�إر�دته. وهنا يبرز تاأثر هذ� �لتطور باال�ص������تفادة من �للغة 

أ�صكال  م�ص������اك وغيرها من � �ص������ابع وتنامي �لقدرة على �الإ و�الرتقاء بوظائف �ليد وبوظائف �الأ

�لنمو �لمختلفة �لمتمثلة �خت�صار�ً ب�:

ن�صان بالطبيعة ويرتقي بتاأثيره فيها. �أكد فريدريك �إنجلز دور  ن�ص������وء �لعمل �لذي يربط �الإ

ن�صان نف�صه بالعمل، �أي �إن �لعمل  أن�صاأ �الإ �لعمل في �إن�ص������اء �لوعي لدى �لكائن �لب�ص������ري قائاًل: �

ن�صان. أن�صاأ وعي �الإ �

خرين من جهة �أخرى. - �لعالقات مع �لطبيعة من جهة، و�لعالقات مع �لنا�س �الآ

ن�صان( �لدرجة  - �أدى تطور �لعمل و�لتكيف مع �لعمليات �لم�ص������تجدة �إلى بلوغ �ليد )يد �الإ

�لرفيعة من �لكمال و�ص������والً �إلى �لقدرة على �إبد�ع �للوحات �لفنية و�لمج�ص������مات و�لمنحوتات 

وغيرها من �صروب �لفن في وقت مبكر من حياة �لب�صر. 

- بلورة �لمغزى �الجتماعي �لمو�صوعي للظو�هر �لذي �أمكنته �لمعاني �للغوية �لتي و�صعها 

�لمجتمع ب�صورة مبا�صرة. 

ن�ص������ان �لعاقل و�لمفكر. ف������ال وجود للفكر و�لتفكير دون  - �قتر�ن ظهور �لوعي بظهور �الإ

نهما يمثالن �لقدرة عل������ى �لوعي وترتبط هذه �لقدرة بالفكر �لذي هو نتاج ن�ص������اط  ثقاف������ة الأ

�لدماغ، و�لذي يعزز دور �لثقافة �إذ �إنها ال تتمتع باأهلية �لنمو دون فكر �إال بالدماغ. 

�ص������ارة �إلى �أن �لن�ص������اط �لمعقد �لذي يخ�ص������ع لل�صالت  ال بّد ��ص������تناد�ً �إلى ما تقدم من �الإ

ن�ص������ان �إلى ن�ص������اط خا�ص������ع للعالقات و�ل�ص������الت  و�لعالقات �لطبيعية �لعينية يتحول لدى �الإ

أ�صكال �نعكا�س  �الجتماعية، وهذ� هو �ل�ص������بب �لرئي�صي و�لمبا�صر �لذي ين�ِص������ئ �لب�صر بف�صله �

ن�ص������ان �لذي تمرد على �لقو�نين �لبيولوجية وتحرر منها بعد – ما ذكرناه-  �لو�قع �أي وعي �الإ
�إذ تكّونت لديه �ل�ص������فات �لع�صوية �ل�ص������رورية بو�ص������فها قاعدة مادية للتغير�ت �لنوعية في 

بنية ن�ص������اطاته و�لوظائف �لنف�ص������ية لديه. وعبر م�صار تطوره �لنف�ص������ي �لالحق �أ�صبح خا�صعاً 

كلياً للقو�نين �لتاريخية /�الجتماعية. وهكذ� و�ص������ع هذ� �النتق������ال حد�ً لتاأثير تعامل �لور�ثة 
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آفاقاً رحبة �أمام تطوره �لنف�صي في ظل �صروط �لثقافة  خارج تلك �ل�ص������فات �لع�ص������وية، وفتح �

.
)22(
�الجتماعية و�لب�صرية

أ�ص������ماه ليونتيف  ال يمك������ن �أن يتم هذ� �النتقال بفعل �لور�ثة �لبيولوجية، بل عن طريق ما �

ن�ص������ان على مدى تاريخ تطوره �لثقاف������ي/ �الجتماعي �إنجاز�ت  �لور�ث������ة �الجتماعية. حقق �الإ

عظيمة على �ص������عيد �إنتاج �لخير�ت �لمادي������ة و�لروحية و�لتنامي �لمطرد لم�ص������توى �لوعَيين 

.
)23(
�لجماعي و�لفردي

***

در�ك، كما  يظل �لوعي بحاجة �إلى تف�ص������ير، بحيث يبدو، �أن هن������اك �إجماعاً بين علماء �الإ

يقول )فرنون ب. كا�صتل(، على �أن �لوعي لي�س وظيفة �أو عملية متكاملة، فكلمة وعي ت�صير �إلى 

ظاهرة غير عادية ت�صتمل على حاالت متعددة ومختلفة تجمعها خا�صية عامة م�صتركة. فنحن 

نع������ي �لذ�ت، وندرك �لمنبهات �لح�ص������ية، وندرك قيامنا بفعل ما، ون������درك عملياتنا �لد�خلية 

ومنها �لتفكير مثاًل. يتابع فرنون ب. كا�صتل قائاًل:

در�ك هذه متماثلة حقاً، و�إن كانت تجمعها خا�صية عامة م�صتركة تجعلنا  أ�صكال �الإ لي�ص������ت �

در�ك  آلية عمل �لمخ يجمعها عنو�ن �الإ ن�صنفها جميعاً معاً، بل �إن هذه �لظو�هر على م�صتوى �

حد�ث في �لعالم من  �ص������ياء و�الأ ولي، كيف ندرك �الأ ولي، �أي �لوعي �الأ �لح�ص������ي/ �لتمييزي �الأ

؟
)24(
حولنا، وكيف ندرك دو�فعنا للتاأثير في �لعالم، وكيف ندرك تفاعالتنا �لد�خلية

ي�ص������به �لدماغ موؤ�ص�ص������ة �ص������خمة في نظام بيروقر�طي- كما نّوهنا- ولها خطوط �ت�صال 

ق�ص������ام. تنتهي �لمعلومات �لمهمة  وتدفقات كبيرة من �لمعلومات تجري في ما بين مختلف �الأ

في مركز �لتحكم مع مدير �لموؤ�ص�ص������ة، حيث تُتخذ �لقر�ر�ت �لنهائية. لكن معظم �لمعلومات 

تتمركز في �لالوعي.

ن�صان مهتماً  أكثر �لعناوين �لتي ال يز�ل �الإ أ�ص������ر�ر �لطبيعة ومن � أكثر � تظل طبيعة �لوعي من �

أ�ص������اليب مر�قبة �لعقل، في هذه  ببحثها. فمنذ قرون بعيدة عن زمننا هذ� كان بوذ� ي�ص������تخدم �

أد�ئه  أثناء ن�ص������اطه و� �ص������اليب ما كان يهدف �إلى توجيه �لعقل �لو�عي �إلى ذ�ته ومر�قبته في �
�الأ

أ�ص������لوب جديد للتعرف �إلى طبيعة �لوعي، وما ز�لو�  لعمله. ويبحث �لرهبان �لبوذيون �ليوم عن �

مور؟ على �لرغم من �أن معظم �لب�صر  يلحون وي�صاألون: كيف يُحدث ن�صاط �لمخ تجربة وعينا باالأ

مقتنعون باأنهم يمتلكون �لوعي، لكنهم - ومن �لمثير للده�صة- من �ل�صعب عليهم �أن ي�صتطيعو� 
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ر بع�س علماء �لنف�س �لوعي قائلين: �إن �لوعي ي�صبه عا�صفة تهب في دماغنا،  غو�ره. �صوَّ
�صبر �أ

أنا( منّف������ذة تجل�س في غرفة �لتحكم د�خل  و�إنَّ �ل�ص������عور �لبديه������ي كما يعتقدون يتمثل بوجود )�

أزر�ر ع�صالتنا هو مجرد وهم. دماغنا تم�صح �صا�صات �لحو��س وت�صغط على �

يبدو �أن �لوعي يتاألف من خليط من �لحو�دث �لموزعة في �لدماغ تتناف�س بع�صها مع بع�س 

لنيل �النتباه، وحينما يتفوق حدث ما على �آخر يعقلن �لدماغ �لنتيجة ويخترع �النطباع باأن ذ�تاً 

.
)25(
و�حدة كانت تتحكم بالعملية طو�ل �لوقت

أو تحاول تعريفه، على ما للتعريفات من بعد ظاهر  ظهرت مقاربات متعددة ت�صّور �لوعي �

يتميز بثبات هذه �لت�صور�ت، منها:

1- تعريف وليم جيم�س: �لوعي مبا�صرة لن�صاط �لدماغ، وهو عملية �صخ�صية م�صتمرة.

2- تعريف لوك: �لوعي هو �إدر�ك ما يعر�س في عقل �إن�صان ما. 

3- في �ص������تينيات �لقرن �لع�صرين وجد ما يوحي بالو�ص������ول �إلى �لوعي، بقولهم �إن �لوعي 

ن�صان، ب�صبب من فيزيولوجيا �لدماغ �لذي  ال يحتاج �إال جزٍء �ص������ئيٍل من ن�ص������اط �لدماغ لدى �الإ

يعالج كماً من �لمدخالت �لح�صية بال وعي وتر�صح منه قبل �أن يدركها.   

أ من �لعقل و�إنما من ن�ص������اط �لدماغ غير  نَّ �أفعال �لب�ص������ر ال تبد�
أ تف�ص������ر هذه �لت�ص������ور�ت �

در�ك.  �لو�عي خارج نطاق مورفولوجيا معينة في عملية �الإ

أو  �إن مدلول �لوعي ال يز�ل محط �جتهاد، بع�ص������هم قرن �لوعي باليقظة �لتي تقابل �لنوم �

أنها  �لغيبوبة. ومنهم من يربط �لعالقة بين �لوعي و�ل�ص������عور في�ص������ير �إلى جميع عملياته على �

عمليات �صيكولوجية �صعورية. ومع كل ما ذكر يظل �لوعي مو�صع ت�صاوؤل. 

أنه عملية نف�ص������ية معقدة في مقاربة  ختاماً يبقى �لنظر �إلى �لوعي - بح�ص������ب ليونتيف- �

ن�صان. ويقترن  ن�صاأتها، تتعلق �أ�صاًل بنمو �لدماغ وبتغير�ت طر�أت على �لق�صرة �لدماغية لدى �الإ

دو�ت  ظهور عملية �لوعي بظهور �لكائن �لعاقل �لذي �نتقل �إلى مرحلة �لقدرة على �إح�صار �الأ

خرى �لتي ت�صنع  خرين، �إذ تخطى بو�صاطة ذلك �لحيو�نات �الأ
وتطوير و�ص������ائل �الت�صال مع �الآ

ن�صان �رتباطه بقو�نين  نموذجاً للعالم بح�صب �لمكان، في حين يت�صمن م�صار �لتطور �لنف�صي لالإ

تاريخية �جتماعية.  
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ْفر ثمين  ن�ساري يجد نف�سه �أمام �سِ ديب عبد �هلل زكريا �لأ ل منجز�ت و�أعمال �لأ �إنَّ من يتاأمَّ

�سالة  فكار �لعميقة، ف���ي �إحدى دفتيه يجد عالقت���ه �لوطيدة بالأ مفت���وح �لدفتين وغن���ي بالأ

خرى يلفي �سلته �لو�سيج���ة بق�سايا �لثقافة �لعربية  �لعربي���ة، و�لتر�ث �لتليد، وف���ي �لدفة �لأ

�سالة، و�لمعا�سرة، فهو �لمت�سرب من تر�ثه  �لمعا�س���رة. فق���د مزج في در��ساته، و�أبحاثه بين �لأ

عماق، وهو �لمنفتح على �لثقافة �لمعا�سرة، وق�ساياها �لمت�سعبة. حتى �لأ

لمام بمختلف جو�نب �صخ�صيته، نظر�ً �إلى تنّوع �إ�صهاماته، وخ�صوبة   ولي�س من �ل�ص������هل �لإ

عطائه، �إذ �إنه جمع بين وجوه كثيرة، فهو رجل متعدد �لن�صغالت، و�لهتمامات. ُعرف بثقافته 

�لو��ص������عة، وفكره �لثاقب، و�جتهاده في �ل�ص������تنباط، و�لتحليل، وميل������ه �إلى �لبحث، و�لتنقيب، 

ثمر.
ُ
و�لنقا�س �لم�

ن�ص������اري، ف������اإن هناك بع�س كتاباته  ديب عبد �هلل زكريا �لأ ونظر�ً �إلى تنّوع �إ�ص������هامات �لأ

دبية، ما تز�ل ت�صتحق كثير�ً  �صو�ء، �إذ �إن منجز�ته �لعلمية، و�لأ
�لمهمة �لتي لم تُ�صلط عليها �لأ

جيال �لقادمة، فَمْن يتاأمل  بحاث، و�لدر��ص������ات ليُك�صف �لنقاب عنها، وت�ص������تفيد منها �لأ من �لأ

�سالم بـوفـالقــــــة د. محمد �سيف الإ

والبحوث الدرا�سات 

�شعر ربيعة الرقي يف ميزان البحث

ن�صاري ديب عبد الله زكريا الأ وقفة مع منظور الأ

كاتب جزائري. ❁
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موؤلفات������ه، ومنجز�ته يلف������ي �أن هناك بع�س �لجو�نب لم تلَق �لعناي������ة �لكافية من لدن مختلف 

عمال، فاإننا  �ص������هام باإماطة �للثام ع������ن بع�س هذه �الأ �لباحثين، و�لد�ر�ص������ين، ورغبة منا في �الإ

ن�صعى من خالل هذه �لمادة �إلى ت�صليط �ل�صوء على روؤيته ل�صعر ربيعة �لرقي، و�إبر�ز منظوره 

ل�صخ�ص������ية �ل�ص������اعر و�ص������عره، وذلك من خالل �لوقوف على روؤيته �لتي قدمها في �لت�ص������دير 

ردني �لدكتور يو�ص������ف ح�صين بكار �لمو�صوم: »�صعر  �لمتميز �لذي خ�ص�ص������ه لكتاب �لباحث �الأ

ربيعة �لرقي-ديو�ن �ص������اعر ودر��ص������ة«. وهي و�حدة من �لروؤى �لمهمة �لتي قّدمها عن �ص������اعر 

عربي متميز، �أغمط حقه من �لدر��صة، و�لبحث، و�لتنقيب. 

التعريف بال�شاعر ربيعة الّرقي

ن�صارّي مولى بني �ُصليم بمدينة  �ص������دي �الأ ولد ربيعة بن ثابت بن لجاأ بن �لَعيز�ر بن لجاأ �الأ

أبو ثابت« وقيل  على، وقد كان يُلّقب بالغاوي، ويُكّنى باأبي �ص������بابة وقيل »� �لرقة على �لُفر�ت �الأ

أ�صامة«. أبو � �«

على، وقد جاء في »معجم �لبلد�ن« لياقوت  ن�صاأ بمدينة �لّرقة، وهي مدينة على �لُفر�ت �الأ

أّوله وثانيه وت�ص������ديده، و�أ�ص������له كل �أر�س �إلى جنب و�ٍد، ينب�ص������ط عليها  ّقُة:بفتح � �لحموي: »�لرَّ

ر�س  �صمعي: �لرقاق �الأ ر�س �للينة �لتر�ب، وقال �الأ �لماء، وجمعها ِرقاق، وقال غيره:�لرقاق �الأ

أن�صد: �للينة من غير رمل، و�

مـــَطـــركــــاأّنــــهــــا بــــيــــَن الــــــّرقــــــاق والـــَخـــمـــر �ـــــشـــــاآبـــــيـــــُب  تــــــَبــــــاريــــــن  اإذا 

أيام معدودة في بالد �لجزيرة  وهي مدينة م�ص������هورة على �لفر�ت، بينها وبين َحّر�ن ثالثة �

أربع و�صتون درجة، وعر�صها �صت وثالثون درجة،  ّنها من جانب �لفر�ت �ل�صرقي، طول �لّرّقة � الأ

أر�صل �صعد بن �أبي وّقا�س و�لي �لكوفة في �صنة  قليم �لر�بع، ويقال لها �لرقة �لبي�ص������اء، � في �الإ

أنتم بين �لعر�ق  )17( جي�صاً عليه عيا�س بن غنم فَقِدَم �لجزيرة، فبلغ �أهل �لرقة خبره، فقالو�:�

و�ل�ص������ام وقد ��ص������تولى عليها �لم�ص������لمون فما بقاوؤكم مع هوؤالء، فبعثو� �إلى عيا�س بن غنم في 

�ل�صلح فقبله منهم، فقال �صهيل بن عدي:

ـــادمـــنـــا الـــــفـــــرات غـــــــداة �ــشــرنــا ــــجــــزيــــرة بـــالـــعـــوالـــيو�ـــش اإلـــــــى اأهـــــــل ال

ـــاء لــمـــّــا ــــالِلاأخـــــذنـــــا الـــــرّقـــــة الـــبـــيـــ�ـــش ــــهــــر َلـــــــــــّوَح بــــالــــِه راأيــــــنــــــا الــــ�ــــشّ

ْزعـــــجـــــت الـــجـــزيـــرة بــعــد خــْفــ�ــش ـــــــّزواِلواأُ وقـــــــد كـــــانـــــت تـــــخـــــّوف بـــــــال

بــــاأكــــنــــاف الــــجــــزيــــرة عــــن تــقــالــي.و�ـــــشـــــار الـــــخـــــرج �ـــشـــاحـــيـــًة اإلـــيـــنـــا
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كما �أورد ياقوت و�ص������ف ربيعة �لّرقي لها، وختم حديثه عن �لّرقة بالقول »و�لّرقة: �لب�صتان 

�لمقاب������ل للتاج من د�ر �لخالفة ببغد�د وهي بالجانب �لغرب������ي، وهو عظيم جد�ً جليل �لقدر، 

أبو عمرو هالل بن �لعالء بن  وين�ص������ب �إل������ى �لرقة �لمذكورة �أوالً جماعة من �أهل �لعلم و�ف������رة، منهم: �

ه������الل ب������ن عمرو بن هالل �لّرّقي ، قال �بن �أبي حاتم:  ه������الل بن عمرو �لرقي جد هالل بن 

أبيه عمرو بن هالل، �ص������األت عنه �أبي فقال: �ص������عيف �لحديث، مات في �صنة  �لعالء، روى عن �

)270(، ومحمد بن �لح�صن �لرقي �صاعر يعرف بالمعّوج، مات في �صنة )307(«.

 كان ربيعة �لرقي �ص������رير�ً، ولم ي�ص������تهر نظ������ر�ً �إلى بعده عن �لع������ر�ق ولتركه �لوفادة على 

�لخلفاء وُمخالطة �ل�ص������عر�ء كما يذهب �إلى ذل������ك �لدكتور عمر فروخ، وهذ� ما نلفيه في قول 

أ�ص������قطه عن طبقته بُعده ع������ن �لعر�ق، وتركه خدمة �لخلفاء  أب������ي �لفرج: »و�إنما �أخمل ذكره، و� �

ومخالطة �ل�ص������عر�ء«، وقد علق �لدكتور يو�ص������ف ح�ص������ين بكار على هذه �لمقولة بقوله: »�إن ما 

دب ال تكاد تذكر �صيئاً عن �ت�صال  و�ص������ل �إلينا من �أخبار ربيعة يوؤكد هذه �لمقولة، فم�صادر �الأ

أو و�ٍل، �أو عن مخالطة لل�صعر�ء بتعبير �صاحب  أو �أمير، � أو �نقطاع تاّم لل�صاعر بخليفة، � و�صيج �

غاني، و�أح�ص������ب �أن �لبعد عن �لعر�ق لي�س كافياً لتف�ص������ير هذ� وت�ص������ويغه، فربما كانت ثّمة  �الأ

عو�مل �أخرى تخ�س �ل�صاعر وحده ال نعرفها.

فاأّما عن �صلته بالخلفاء، فال نجد له �أخبار�ً مع غير �لمهدي و�لّر�صيد.وقد بّين ربيعة نف�صه 

أ�صيد �ل�صلمي، ومدحه يزيد بن حاتم كانا  علّة �ت�صاله بالمهدي، حين ذكر �أن هجاءه يزيد بن �

�ل�ص������بب �لمبا�صر في ذلك �الت�صال.يقول:  »�ص������ار �صعري حتى بلغ �لمهدي، فكان �صببي �إليه«. 

أر�ص������ل �إليه �لخليفة من �أتى به من �لّرقة، لي�صمع جو�ريه �صعر�ً، كما  وربما تّم �الت�ص������ال حينما �

أنه كانت لربيعة عدة ق�صائد في �لمهدي،  مر، فقد ذكر �أكثر من موؤرخ �أدبي � ذكر.ومهما يكن �الأ

بيات �لثالثة  �صف، �صوى )نتفة( و�حدة، ومقطوعة و�حدة هي �الأ لكنه لم ي�صل �إلينا منها، مع �الأ

�ل�صابقة �لتي ��صتعطف فيها �لخليفة ليعيده �إلى )رقته(.

ّما �لخليفة �لر�ص������يد، فلم يكن بينه وبين �ل�صاعر �صيءٌ، �صوى ما يذكر من �أمر تدخله بين 
أ و�

ربيعة و�لعبا�س بن محمد.

أيام بني �أمية،  أن������ه ُولد في � وبالن�ص������بة �إل������ى تاريخ والدته ووفاته يُرجح �لدكتور عمر فروخ �

أيام بني �لعبا�س. أننا ال نعرف له نباهة قبل � ولكنه ي�صير �إلى �
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أنه ولد في  ويذكر �لدكتور بكار �أن �لم�ص������ادر ال تذكر �ل�ص������نة �لتي ولد فيها، ولي�س ببعيد �

أنه ق�صى عمره في مدينة  أيام بني �أمية، ولم ينبه �إاّل في �لدولة �لعبا�ص������ية.ويظهر من �أخباره � �

�لّرقة، وفيها مات.

أم������ا تاريخ وفات������ه فقد �نفرد بذكره، ممن كتبو� عنه، ياقوت �لحموي، و�بن �ص������اكر �لكتبي  �

خر عام )201ه�(. ول �أن وفاته كانت عام )198ه�(، وجعلها �الآ فح�صب، �إذ ذكر �الأ

وبالن�ص������بة �إلى قيمة �ص������عره يذهب �لباحث �لدكتور عمر فروخ �إلى �أن ربيعة �لرقي »�صاعٌر 

مطب������وٌع ُمجيد ُمكثر �ختار له �بن �لمعتز ف������ي طبقاته )�س157- 170( نحو مئتي بيت. ولكن 

غاني )في �صعره ليٌن(.  �ص������عره لم يكثُر باأيدي �لعو�م.و�ص������عره كله مليٌح عذٌب جيٌد هين، وفي �الأ

ن  أي�صاً، الأ ولربيعة �لرقي مدح وهجاء وغزل، وغزلُُه يف�ُص������ُل غزل �أهل زمانه وغزل �أبي نو��س �

في غزل �أبي نو��س برد�ً كثير�ً، وغزل هذ� �صليٌم عذٌب �صهٌل«.

ن�شاري �شيرة وعطاء ديب عبد الله زكريا الأ الأ

أ�ص������ماءهم في  ن�ضاري و�حد ممن حفرت �لكويت � ر �لكويتي عبد �هلل زكريا �لأ ديب و�لمفكِّ �الأ

دب �لكويتي و�لعربي، فقد جاد قلمه  �ص������جالت �لعظماء �لخالدين، كان �أحد �أعمدة �لثقافة و�الأ

بحاث، و�لمقاالت في �صبيل �إثر�ء �لفكر �لقومي �لعربي، وتحقيق �لوحدة �لعربية، 
بكثيٍر من �الأ

أو�صعهم �ّطالعاً، و�أمتنهم ثقافة،  دبية �لمعا�صرة في �لكويت، و� ألمع �ل�صخ�صيات �الأ �إنه و�حد من �

أ موؤلفاته يقتنع بعلو كعبه في ميادين �صتى، ويدرك �صعة ثقافته، و�صدة ذكائه ومهارته،  ومن يقر�

فكتابه عن �ل�ص������اعر فهد �لع�صكر يعد من �أهم �لكتب �ل�صادرة عن �ل�صاعر �لكويتي �لر�ئد فهد 

ّنه �أول كتاب ي�صدر عنه، ونلفي فيه خبرة  �لع�صكر، ر�صد فيه حياته و�صعره، وله �أهمية كبيرة الأ

مجرب، ونز�هة �أديب مبدع، و�أمانة موؤرخ عميق. وقد و�ص������ف �لمفكر �لدكتور �صليمان �إبر�هيم 

�لع�ص������كري ذلك �لكتاب �لمهم باأنه �أ�ص������بح �لمرجع �لوحيد في �لوطن �لعربي لل�صاعر �لكويتي 

ن�ص������اري م������ّدة طويلة، وهو يبحث  ديب عبد �هلل زكريا �الأ �لكبير فهد �لع�ص������كر، �إذ �أم�ص������ى �الأ

ويتق�صى عن كل �صغيرة وكبيرة عن حياة هذ� �ل�صاعر، وما خلَّفه من تر�ث �صعري.

دب بجد ود�أب، وما  ن�ضاري في كل ناحية من نو�حي �لثقافة و�الأ أ�ص������هم عبد �هلل زكريا �لأ �

تميز به هو نهو�ص������ه بدور فاعل وفعال، فدر��ص������اته متنوعة في �لفكر و�لنقد، كما يعدُّ وجهاً 

أنتج كثير�ً  أدبياً م�ص������رقاً من مبدعي �ل�صعر �لكويتي �لمعا�صر، فهو �صاعر رقيق، وقلم مطو�ع، � �

بحاث بتلقائية محتكمة �إلى �لوعي، و�لمعرفة. 
من �الأ
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أ�صرة  ن�ضاري �ص������نة )1922م( في �لكويت، ون�ص������اأ في �أح�صان � ديب عبد �هلل زكريا �لأ ولد �الأ

متعلّمة، فقد كان و�لده �إمام م�صجد )�لعبد �لرز�ق(، وكانت له مدر�صة خ�ص�صها لتعليم �لقر�آن 

أ در��ص������ته بمدر�ص������ة و�لده حي������ث تعلم قو�عد �للغة  �لكري������م ومبادئ �لقر�ءة و�لكتابة.، وقد بد�

�لعربية، وبعدها �لتحق بالمدر�ص������ة �لمباركية �لتي توّلى �لتدري�������س بها بعد تخرجه، ثم �نتقل 

بعدها �إلى �لتدري�س بد�ئرة �لمعارف، وتعدُّ هذه �لمر�حل من �أخ�ص������ب مر�حل حياته، �إذ كان 

دب و�ل�صعر، ثم �صافر �إلى �لقاهرة وعمل محا�صباً لبيت �لكويت بالقاهرة،  �ص������ديد �لمطالعة لالأ

أ�ص�صها  �صر�ف على مجلة »�لبعثة« �لتي � دب و�ل�ص������عر فقد قرر �لتحّول لالإ
ونظر�ً �إلى محبته لالأ

�لمفكر �لتنويري �لكويتي �لر�ئد عبد �لعزيز ح�صين، وبعد مّدة توّلى رئا�صة تحريرها، وقد كتب 

فيها مجموعة من �لمقاالت �لمتميزة منذ �صدورها. كما كتب في مجلة »كاظمة« �لتي كان قد 

�أ�ص������درها �ل�صاعر �لكويتي �لكبير �أحمد �ل�ص������قاف بالتعاون مع �صديقه عبد �لحميد �ل�صانع، 

وهي- ح�ص������ب علمي- مجلة تُطبع وتُوزع في �لكويت. �إ�صافة �إلى عدة مقاالت و�أبحاث ن�صرها 

�صالمي«. في مختلف �لمجالت �لعربية مثل مجلة »�أ�صد�ء« و»�لتمدن �الإ

وبعد ��صتقالل �لكويت �ن�صم �إلى �ل�صلك �لدبلوما�صي، وعمل ب�صفته مدير�ً لل�صوؤون �لمالية 

ب�ص������فارة �لكويت في �لقاهرة �بتد�ًء من �صنة )1962م(، وبعدها تولى �إد�رة �ل�صحافة و�لثقافة 

أ�صهم  ديب �لمجد، فقد � ن�صاري نعم �لباحث ونعم �الأ في وز�رة �لخارجية �لكويتية، وقد كان �الأ

دباء في �لكويت، وفي �صنة )1987م( تقاعد  في تاأ�ص������ي�س مجلة »�لبيان« �ل�صادرة عن ر�بطة �الأ

وظل متن�صكاً في محاريب �لعلم و�لمعرفة �إلى �أن و�فته �لمنية �صنة )2006م(.

أبرز  �صد�ر�ت �لمتميزة، ومن � عمال و�الإ ن�ضاري عدد�ً من �الأ ديب عبد �هلل زكريا �لأ ترك �الأ

موؤلفاته:  »فهد �لع�ص������كر حياته و�ص������عره«، و»�ل�ص������عر �لعربي بين �لعامية و�لف�صحى«، و»�صقر 

�ل�ص������بيب وفل�ص������فته في �لحياة«، و»�ل�صا�صة و�ل�صيا�صة و�لوحدة �ل�ص������ائعة بينهما«، و»من �أدب 

�ل�صيا�صة«، و»مع �ل�صعر�ء في جدهم وعبثهم« و»حو�ر �لمفكرين«.

دباء �لكويتيين  ن�ضـــاري كوكبة من عمالقة �لكت������اب و�الأ ديب عبـــد �هلل زكريـــا �لأ عا�ص������ر �الأ

ديب فهد �لدويري �لذي كتب عنه  أبرزهم �لباحث و�لفنان حمد �لرجيب و�الأ �لمتميزين، ولعل �

ولى برفقته، �إذ يقول:  »كنا زمالء �صغار�ً في مطلع 
ي�ص������تعيد ذكرياته معه، وي�ص������ف بد�ياته �الأ

�ل�صباب، نتحفز للدخول في معترك �لحياة، ومع �للهو و�للعب كنت محّباً للقر�ءة منذ �ل�صغر، 

أي�صاً. خ فهد محّباً للقر�ءة و�الطالع � وكان زميلي �الأ
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أيدينا  وفي عهدنا- عهد �ل�ص������با- ت�صّح �ل�ص������حف و�لمجالت، وكذلك �لكتب.و�إذ� وقع في �

�ص������يء منها، رحنا نتد�وله قر�ءة و�ّطالعاً وبحثاً، و�تفقت معه على �أن نتبادل �لر�أي فيما بيننا 

أيه، و�أكتب له  أو �ص������حف كتابة، يكتب لي ر� أيدينا من كتب �أو مجالت � أ مما يقع في � عّم������ا نق������ر�

أو تمدح، ونر�ص������ل  أو ت�ص������يد، تذم � أي������ي، ونرخي �لعنان لعقولنا �لطرية �أن تفّكر بحرية، تنقد � ر�

�أقالمنا تكتب كيفما �تفق على طبيعتها.

وعلي������ك �أن تالحظ كيف �ّتفق بيننا على هذ� �لنهج ف������ي عهدنا �لبكر على �لكتابة وتبادل 

 و�حد، و�صكنانا متقاربان، بل نلتقي كل يوم بعد �لمدر�صة... وقد كنا 
ّ
ر�ء، ونحن نعي�س في حي �الآ

في عهد لي�س عندنا فيه �ص������حافة، ولي�س عندنا مجالت كتب فيها، ونجرب �أقالمنا، ونن�ص������ر 

آر�ءن������ا �لمبّكرة �لطرية، لهذ� تبادلنا �ل������ر�أي كتابة ردحاً من �لزمن، وكان ذلك في �لثالثينيات  �

ربعيني������ات، حتى تجمع لدى كل منا كثي������ر مما كتبه له �ص������احبه...«، )مجلة �لعربي،  وف������ي �الأ

ول 1999م، �س190(. �لعدد491، ت�صرين �الأ

ن�ضـــاري قلمه لخدمة �لتر�ث �لعرب������ي، فقد كان �لتر�ث  ديب عبـــد �هلل زكريـــا �لأ كّر�������س �الأ

لهام. لم يقت�صر تاأثيره  بالن�ص������بة �إليه يمثل ذخيرة غنية للدر��صة و�لعبرة، ومخزناً للمعرفة و�الإ

على بالده �لكويت فح�صب، بل �متد �إ�صعاعه لي�صطع على �صائر �أقطار �لوطن �لعربي، ويو�صف 

أ �أعماله يتاأكد من �أن  ر�س، و�لحق �أن من يقر� باأنه كان مو�ص������وعة �ص������املة تم�ص������ي على وجه �الأ

دبي كان نتيجة لجملة  هذ� �لو�ص������ف هو و�صف �ص������ادق، ال مبالغة فيه، وال �إغر�ق، فاإنتاجه �الأ

من �لعو�مل، و�لموؤثر�ت �لمتعددة، و�لمتباينة، �لتي �ص������كلت م�ص������يرته منذ طفولته، كان عا�صقاً 

للكتاب و�لكتابة، وُمحباً للبحث، و�ال�صتق�ص������اء، و�لتمحي�س، ومتعط�ص������اً للمعرفة، �إ�صافة �إلى 

ثار، فقد خلَّف في مكتبته مجموعة نفي�ص������ة  ولعه �ل�ص������ديد بجمع �لكت������ب �لقديمة ونفائ�س �الآ

غالية من �لكتب �لتليدة �لتي تكت�صي �أهمية بالغة. 

د�ب  مين �لعام للمجل�س �لوطني للثقافة و�لفنون و�الآ �صتاذ بدر �لرفاعي؛ �الأ ووفق ما �أكده �الأ

ن�ص������اري في  ديب و�لمفكر عبد �هلل زكريا �الأ جيال �ص������تظل تذكر دور �الأ بالكويت �ص������ابقاً فاالأ

�لحفاظ على �للغة �لعربية و�لدفاع عن �لثقافة �لر�ص������ينة، �إذ كان مدر�صة ثقافية حقيقية، من 

خ������الل موؤلفاته وحو�ر�ته، و �لمكتبة �لقيمة �لتي حر�س على �أن يجمع فيها نفائ�س �لكتب من 

أبدو� �إعجابهم  كل مكان. حيث ز�رها كثير من �ص������يوف �لكويت، ومن كبار �لمثقفين �لعرب، و�
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أنه������م وجدو� كتباً لديه ل������م يروها في كبريات  �ل�ص������ديد بالكتب �لموج������ودة فيها، وقد ذكرو� �

�لمكتبات �لوطنية في مختلف �لبلد�ن �لعربية.

ن�ضاري ذ� �ص������فات �أخالقية عالية غر�صت له �لمحبة في  ديب عبد �هلل زكريا �لأ كما كان �الأ

فئدة، �إذ كان متو��صعاً، و�صاحب روح عالية و�صعور نبيل، ونف�س ح�صا�صة وفكر عميق، وكان 
�الأ

مثاالً �إن�ص������انياً ُم�صبعاً بروعة �لب�ص������اطة، وجالل �لتو��صع، و�صمو �الأخالق، و�صد�د �لر�أي، وهذ� 

ديبة ليلى محمد �ل�صالح، فال�صاعر علي �ل�صبتي  ما يوؤكده �ل�ص������اعر �لكبير علي �ل�ص������بتي، و�الأ

ديبة ليلى محمد  خرين يت�صم بخلق عظيم، وت�صير �الأ يرى فيه �إن�صاناً ر�قياً في تعامالته مع �الآ

ن�صاني، �إذ كان  أنه كان عميق �لم�ص������مون ويتميز بتو��صعه �لجم على �لم�صتوى �الإ �ل�ص������الح �إلى �

أدبية ومعرفية قائمة بذ�تها،  أنه مو�صوعة � يحا�صب نف�صه على كل كلمة يقولها، على �لرغم من �

أدبائها يفتخرون �أمام �لعالم بتر�ثه �لخالد. و�لكويت و�صائر مثقفيها و�

أنه كان ي�ص������جع بقوة �لفنانين �لت�صكيليين في �لد�خل  ديب بدر �لقطامي � ويوؤكد �لفنان و�الأ

و�لخ������ارج، ويهتم بهم ويقتني �أعمالهم، وكان يثني على �أعمال �لفنانين �لكويتيين، ويقول:  

�إذ� لم ن�صجع �لفنانين �لت�صكيليين فمن ي�صجعهم. وي�صيف بدر �لقطامي »لقد كان علماً بارز�ً، 

أنا طالب فكان ي�صاأل عنا د�ئماً وعن �أحو�لنا«. وقد عا�صرته في م�صر �لحبيبة و�

ديب������ة فاطمة يو�ضــــف �لعلي حين تحدثت عن �صخ�ص������يته �لف������ذة باأنه هادئ  وق������د ذكرت �الأ

�ل�صخ�ص������ية غزير �لقيمة، متابع جيد، قارئ نهم، �ص������احب مكتبة و��صعة ثرية متنوعة، وقد كان 

أثناء وجوده في �لقاهرة،  ولى »�لبعثة« و»كاظمة« في � ن�ص������طاً منذ �صبابه، ون�ص������ر في �لمجالت �الأ

دب �لكويتي يمثل قيمة �إن�ص������انية جميلة يجب �الحتفاء بها، والبد من 
ويعدُّ من رو�د �لثقافة و�الأ

جيال �لقادمة، وتكريمه بتوثيق ��صمه ليظل في ذ�كرة �لزمن وذ�كرة �لتاريخ. توثيق �أعماله لالأ

ن�ضاري �أن يُغفل �لحديث عن �ص������عره،  وال يمكن للمتحدث عن �صخ�ص������ية عبد �هلل زكريا �لأ

ففي �ص������عره كثير من �لق�ص������ائد �لر�ئعة، و�لمقطوعات �لبديعة �لتي تجذب �لمتلقي، و�لقارئ 

ألفاظه، ورقة م�ص������اعره ودقة �صوره، وجمال �إيقاعه، فهو �صاعر متدفق  ل�ص������عره يعجب بعذوبة �

دو�ت �لفنية في  �لعطاء يت�صم �صعره بالرقة و�لعذوبة، نجح نجاحاً باهر�ً في توظيف كثيٍر من �الأ

أ�صهمت في تجلية �لمعاني، وتدعيم �لروؤية  ق�صائده، فاأ�صفت لم�ص������ات جمالية على �إبد�عه، و�

�ل�صعرية، و�تحدت �ل�صور �ل�صعرية و�لرمزية، وتكاملت في ن�صق داللي و��صح، فبقدر ما يتمتع 

فكار �لنابعة منها. �لقارئ بالق�صيدة، ت�صتهويه �الأ
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ن�صاري عن�صر�ً �إيحائياً 
تبدو �لمو�ص������يقا �ل�صعرية في كثيٍر من ق�ص������ائد عبد �هلل زكريا �الأ

متماً لتجربة �ل�صاعر، فالنغم �لمو�صيقي يبث �لن�صوة، ويُ�صفي �لذهول، وي�صع �لقارئ في حالة 

من �لتجاوب، و�الن�ص������جام، و�لتقبل، و�لطو�عية، وتتولد �لمو�ص������يقا من طبيعة �لوزن �لخفيف 

�ل������ذي ال ينطوي على �إيقاع �لعنف و�لدوي، بل �إنه يند�ح بتمهل وهدوء، وفي بع�س ق�ص������ائده 

أنها تت�صمن روؤى فل�صفية  ي�ص������تدعي �لتر�ث، وكثير�ً ما يُقدم لوحات فنية بديعة، �إ�ص������افة �إلى �

أبعاد �أخالقية قيمة، مثل قوله في ق�ص������يدته  معمقة ذ�ت ثقل فل�ص������في حكمي، وتحتوي على �

 :»
ّ
�لمو�صومة ب�»ي����ام������������������ي

دّواره دنــــــــيــــــــاك  ذي  مــــــــــّي  ـــــــــارهيــــــــا  ارة لــــــــلــــــــمــــــــرء مـــــــــّك غـــــــــــــــــــــــــدَّ

تــــــــــــــــدور فــــــــــي كــــــفــــــيــــــك فــــــــــــــــّرارهتـــــــــــدور فـــــــي اأحـــــــداثـــــــهـــــــا مـــثـــلـــمـــا

لءًة لأ ــــــــــك  ل تـــــــــبـــــــــدت  ارهاإمـــــــــــــــــا  ل غـــــــــــــــــــرَّ ـــــــــهـــــــــا كـــــــــــــــــــــــالآ فـــــــــاإن

عــــٍل مــــــن  بــــــه  اأهـــــــــــوت  وقـــــــد  دارهدارا  تــــــــرعــــــــوي  ل  ودكـــــــــدكـــــــــت 

عــــــــت نـــفـــ�ـــشـــًا وكـــــم حــطــمــَت قــــلــــبــــًا وكــــــــم �ـــــشـــــدت لــــنــــا الـــــغـــــارهكــــم روَّ

جــــــحــــــافــــــل تــــــخــــــتــــــال جـــــــــــــــّرارهوكـــــــم تــــــداعــــــت تــــحــــت اأقـــــدامـــــهـــــا

ـــــي غـــــيـــــر مــــخــــتــــارهمـــــا جـــئـــت هــــــذا الـــــكـــــون مـــخـــتـــارة ـــــكـــــون ولــــــــــم ت

ـــــر اأغــــــــــــــــواره�ـــشـــر تـــــداعـــــى الـــعـــقـــل مـــــن حـــولـــه ـــــُب لــــــمــــــا غـــــــــــدا يـــــ�ـــــش

فمن خالل هذه �لق�صيدة يت�صح �أن �ل�صاعر نجح �ل�صاعر نجاحاً باهر�ً في توظيف كثيٍر من 

لفاظ �لموظفة  أ�صهمت في تجلية �لمعاني. و�الأ دو�ت �لفنية �لتي �أ�ص������فت لم�صات جمالية، و� �الأ

ألفاظ ُمحملة بدالالت �ص������عورية �صورت �أدق ت�صوير �لحالة �لنف�صية، �لتي يعي�صها �ل�صاعر  هي �

 وخطابه لها �لذي ت�صمن جملة من �لن�صائح و�لروؤى �لمعمقة عن �لوجود 
ّ
في حو�ريته مع مي

ن�صان في هذه �لحياة �ل�صعبة. وم�صير �الإ

ن�ضاري لديه قدر�ت فني������ة وجمالية بديعة، وما نالحظه في   و�ل�ص������اعر عبـــد �هلل زكريا �لأ

بهام �لمغلق، ويحر�س على �لب�ص������اطة  أنه يبتعد ب�ص������كل كبير عن �لغمو�س و�الإ �أغلب ق�ص������ائده �

أنها تفي�س ب�صاعرية طافحة،  و�لمبا�صرة، وهذ� ما يجعل ق�صائده توؤدي ر�صالتها ب�صورة �صفافة، بيد �

حاطة بالجزئيات، وهو ما يتجلى في  كما يتميز كذلك بقدرته �لعالية على �لو�ص������ف �لدقي������ق، و�الإ

�أغلب ق�صائده. 
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ن�شاري ديب عبد الله زكريا الأ ية الأ وقفة مع روؤ

ردني �لدكتور يو�ضف ح�ضين بكار في تقديمه للطبعة �لثانية من كتابه »�صعر  و�صف �لناقد �الأ

ن�صاري باأنه  �صتاذ �ل�صاعر عبد �هلل زكريا �الأ ربيعة �لرقي - ديو�ن �ص������اعر ودر��ص������ة« ت�صدير �الأ

ولى. در��صة عن �ل�صاعر ربيعة �لّرقي و�صعره و�لكتاب في طبعته �الأ

�صتاذ �ل�صاعر  ولى من �لكتاب »ت�صدير... �ل�صاعر �لّرقي... لالأ وقد ُكتب على �ل�ص������فحة �الأ

ن�صاري«. عبد �هلل زكريا �الأ

ن�ضاري في فاتحة ت�ص������ديره �أن �ل�ص������اعر ربيعة �لّرقي لقي  ديب عبد �هلل زكريا �لأ ذك������ر �الأ

�ص������دود�ً كبير�ً و�إعر��صاً من لدن مختلف �لباحثين و�لد�ر�صين، وقد و�صفه بال�صاعر »�لذي لم 

دب ويت�ص������فحون �أور�قها، ولم يكد  أولئك �لذين يدخلون في بطون كتب �الأ يكد ي�ص������مع عنه �إال �

أ عنه �أحد ال �صيرة حياته، وال �صعره«. يقر�

ن�ضاري �أن �ل�ص������اعر ربيعة �لّرقي هو �صاعر ظلمه �لدهر،  �ص������تاذ عبد �هلل زكريا �لأ ويوؤكد �الأ

و�ص������اع �ص������عره، وتفرق بدد�ً... ولو لم يقي�س �هلل �أحد �لباحثين �لمخل�ص������ين - يق�صد بذلك 

ردني و�لباحث �لجاد �لدكتور يو�ص������ف ح�ص������ين بكار- لما طلع������ت علينا هذه �لباقة  �لناق������د �الأ

�ل�صغيرة من �صعره.

وبالن�ص������بة �إلى نظرته ل�صاعريته، ومقدرته �ل�ص������عرية فهو يذهب �إلى �أن ما جمعه �لدكتور 

يو�ص������ف ح�صين بكار يت�صوع بال�ص������ذ�، ويفوح بالعطر، ويدل على �صاعرية ممتازة، و�صعره -كما 

ن�ضاري-يذّكر ب�ص������عر عمر بن �أبـــي ربيعة، وم�ضلـــم بن �لوليد،  �ص������تاذ عبد �هلل زكريا �لأ يرى �الأ

أبو نو��س(. حنف، وب�ضار بن برد، و�لح�ضن بن هانئ )� و�لعبا�ش بن �لأ

ن�ضاري ما جمعه �لدكتور يو�ص������ف ح�ص������ين بكار باأنه باقة �ص������غيرة،  �ص������تاذ �لأ وي�ص������ف �الأ

و�أزهارها عطرة ن�صتن�صقها ون�صمها ونتغنى بها »�إنها ماأخوذة من هنا وهناك من بطون �لكتب، 

عة في هذ� �لديو�ن �ل�صغير، و�أي ديو�ن هذ� �لديو�ن؟�إنه ديو�ن  ح�صائها وُمجمَّ
وم�صتخرجة من �أ

يعادل دو�وين من تلك �لدو�وين �لكبيرة �ل�صخمة �لتي ال تجد فيها �لروح �لتي تجدها في هذ� 

أبو �لعالء يقول: رب بيت و�حد من �ل�ص������عر يفوق ديو�ناً، وال �ص������ك �أن �لبيت �لجيد  �لديو�ن، و�

يرجح على �لديو�ن �لكبير في ميز�ن �لنقد«.

ن�ضاري �إعجابه �ل�صديد ب�صعر �لّرقي و�صخ�صيته، فيقول »�إن هذ� �لديو�ن  �صتاذ �لأ ويجدد �الأ

أو �صعر ربيعة �لرقي �إنه �صغير �لحجم، كبير �لمعنى،  �لذي نتحدث عنه �ليوم هو ديو�ن �لّرقي، �
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قة �لتي يقول  ي�صم �لبقية �لمتبقية من �صعره.و�ل�صاعر هو ربيعة بن ثابت �لّرقي، ن�صبة �إلى �لرَّ

فيها هو: 

وبــــلــــد دارًا  الـــــــــّرقـــــــــة  ـــــــــذا  ــــــن َتـــــــــــــَوّدَحـــــــــبَّ ــــــمَّ ـــــــ ـــــه ِم ـــــاكـــــُن ـــــش ـــــد � ـــــل ب

اأَحــــــــدمـــــــــا راأيــــــــــنــــــــــا بـــــــــلـــــــــدًة تــــعــــدلــــهــــا عــــنــــهــــا  اأخـــــبـــــرنـــــا  ول  ل، 

ـــــة ــــــ ـــــريـــــة بـــــحـــــرّي ــــــ ــــــ ــــــ �ـــشـــورهـــا بـــحـــر و�ــــشــــور فــــي الــــَجــــَدداإنــــــــــهــــــــــا بــــــ

ــلــ�ــشــل فــــي اأ�ـــشـــجـــارهـــا ـــــــاء َغـــــــــــــــِردُتـــ�ـــشـــمـــُع الــ�ــشّ ـــــــكَّ ــــــدهــــــَد الـــــبـــــّر وُم ُه

ـــَنـــْت ـــمِّ ــــن بــــلــــدة مـــــا �ـــشُ ــــمَّ مـــــن جـــــمـــــال فـــــي قــــريــــ�ــــش واأ�ـــــشـــــدلـــــم ُتــــ�ــــشَ

أ�ص������ار �إلى �أن �لرقة هي و�حدة من �أهم  بيات �
ن�ضاري بهذه �الأ �ص������تاذ �لأ وبعد ��صت�ص������هاد �الأ

�لمدن �لعربية على �لجانب �ل�ص������رقي من �لفر�ت. وتناول قول جامع �لديو�ن ومحققه �لباحث 

�لدكتور يو�ص������ف ح�صين بكار �لذي ذكر ما قاله عبد �هلل بن �لمعتز عن ربيعة �لّرقي »�إن ربيعة 

أ�ص������يُرنا بيتاً، ربيعة  أ�ص������عرنا � أ�ص������عر غزالً من �أبي نو��س«. وقال عنه مرو�ن بن �أبي حف�ص������ة: »� �

جيدين«.
ُ
�صفهاني: »�إن ربيعة من �لمكثرين �لم�

أبو �لفرج �الأ �لرقي«. وقال عنه �

قو�ل  دب يقولون عنه مثل هذه �الأ عالم في �لفكر و�الأ أنه �إذ� كان مثل هوؤالء �الأ وي�صير �إلى �

غاني  �صفهاني �صاحب كتاب �الأ أنهم قروؤو� له كثير�ً من �صعره.فاالأ فمعناه �أن له �صعر�ً عظيماً، و�

�لمو�ص������وعة يقول: �إن ربيعـــة من �لمكثرين �لمجيدين، وعبد �هلل ب������ن �لمعتز يقول: �إنه �أ�ضعر 

غـــزًل مـــن �أبي نو��ش، ومـــع ذلك ل نجد في ديو�نه �إل هذه �لباقـــة �ل�ضغيرة من �ضعره، وهي �إن 

دلـــت علـــى �ضاعريـــة جيدة فاإنهـــا ل تكفي، ومن يدري لعـــل باحثًا ومنقبًا يطلـــع علينا في يوم 

قل بمعظم �ضعره ُم�ضتخل�ضًا مما ت�ضمه مكتبات �لعالم في  يـــام بكامل �ضعره، �أو على �لأ مـــن �لأ

�ل�ضرق وفي �لغرب على حٍد �ضو�ء.

ن�ضاري يُقدم دعوة �صمنية �إلى �لباحثين و�لد�ر�صين لالهتمام  ديب عبد �هلل زكريا �لأ وكاأن �الأ

بالتنقيب عن �ص������عره �لذي ما يز�ل �ص������ائعاً وم�ص������تتاً في بطون �لكتب �لمنت�صرة في �لمكتبات 

يام فار�س من فر�ص������ان  مل في �أن ياأتي ذ�ت يوم من �الأ �لعربي������ة و�لعالمية، ويبقى محكوماً باالأ

�لبحث و�لتنقيب فيك�صف �لنقاب عن كامل �صعره.

ردني  ن�ضاري على �لجهود �لكبي������رة �لتي بذلها �لناقد �الأ �ص������تاذ عبـــد �هلل زكريا �لأ ويثني �الأ

�لدكتور يو�ضف ح�ضين بكار، وي�ص������ف در��صته بالدر��ص������ة �لممتازة و�لجديرة بالقر�ءة و�لتاأمل، 

ويوجه دعوة �إلى �ص������ائر �لباحثين و�لقر�ء لقر�ءة �ص������عر ربيعة �لّرقي، وقر�ءة ما جمعه وحققه 
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�لباحث يو�ضف ح�ضين بكار، فيقول في هذ� �ل�ص������اأن: »�إن �لدكتور يو�ضف ح�ضين بكار هو �لذي 

جمـــع هـــذه �لباقـــة من �ضعـــره، وحققها، وقـــدم لها مقدمة هـــي در��ضة ممتازة عن هـــذ� �ل�ضاعر 

وعـــن �ضعره، وطبعها فـــي د�ر �لر�ضيد للن�ضر ببغد�د في هذ� �لديو�ن �لذي نكتب عنه �ليوم هذه 

دبـــاء و�ل�ضعر�ء ومحبو �لفكر، ليقـــروؤو� فيه �ل�ضعـــر، و�أ�ضلوب �ل�ضعر،  �لكلمـــة، ونـــود �أن يقر�أه �لأ

وجمال �ل�ضعر، وروعة �ل�ضعر«.

ن�ضاري ما ذكره �لدكتور بكار باأن �ل�ص������اعر ربيعة �لرقي على جانب من  �ص������تاذ �لأ ويبرز �الأ

�لثقافة وحفظ �ل�صعر، وعلى �طالع بقو�عد �للغة و�أ�صولها.كما �أن �ل�صاعر �لّرقي عا�س فقير�ً 

أبية عزيزة، وقد عمل حماالً لك�صب عي�صه، و�صد رمقه، ولال�صتغناء  عي�س �لكفاف، �إال �أن نف�صه �

عن حاجة �لنا�س، وهو �لقائل: 

وا�ــــشــــتــــكــــفــــهفـــــال تــــ�ــــشــــاأل الــــنــــا�ــــش مـــــا يــمــلــكــون اهلل  �ـــــــشـــــــِل  ولـــــــكـــــــن 

ــــفــــلــــٍة �ــــشِ اإلــــــــــــى  تـــــخـــــ�ـــــشـــــَعـــــنَّ  كـــّفـــهول  فــــــي  ر�ـــــــــــــش  الأ كـــــانـــــت  واإن 

طاحة بها، ويدل على �إيمانه،  بية �لتي يرف�س رف�صاً قاطعاً �الإ
وهذ� ما يدل على نف�صه �الأ

ن�صاري، وهو ب�صدد  �صتاذ عبد �هلل زكريا �الأ و�عتماده على �هلل وحده في عي�ص������ه، ويت�صاءل �الأ

أ�صافل �لنا�س حتى لو  بيات »ما هي قيمة �لحياة �لتي تُذل �صاحبها، وتُلجئه �إلى �
�ص������رح هذه �الأ

أ�صرف«.  كانو� يملكون كنوز �لدنيا، وفي هذه �لحالة فاإن �لموت خير و�

ن�ضاري مالحظة مهمة، وهي تاأثره بالقر�آن �لكريم، وهذ� ما ي�صمى  �صتاذ �لأ وقد الحظ �الأ

آن������ي في نظر بع�س �لنقاد �لمحدثين، وقد قدم عدة نماذج من �ص������عره تبرز ما  بالتنا�������س �لقر�

ذهب �إليه، وختم ت�ص������ديره لكتاب �لدكتور بكار، وروؤيته ل�صعر ربيعة �لرقي بالقول:  »�أما بعد، 

أ�صعارهم  يام، ولعل هناك �صعر�ء ما ز�لت � فهذ� �صاعر من �صعر�ء �صاع �صعرهم كثير�ً، وعفته �الأ

ور�ق و�لدفاتر، تنتظر  أو بي������ن �لمخلفات من �الأ موج������ودة في زو�يا رفوف �لمكتبات �لقديمة، �

ور�ق،  �لمنقبي������ن و�لباحثين في ثنايا هذه �لمكتبات، وفي زو�ياها ورفوفها وبين �لمجلد�ت و�الأ

أ مثل هذه �لمخلفات �لفكرية �لتي ما ز�ل �لفكر ي�ص������ع منها، و�لجدة  فهل تمتد بنا �لحياة ونقر�

تطل من �صطورها، و�لحر�رة تدب فيها، و�لجمال ينير من �صيمائها؟

�إن������ه تر�ث قديم، لكنه تر�ث �أحدث من كثير من موجات ما تخرجه �لمطابع �ليوم وهكذ� 

������حل ويفنى، م������ن كل ما خلفه �لعقل و�لفك������ر، فما بالك  �ص������يل ويبقى، ويموت �ل�صّ يحي������ا �الأ

بال�صعر؟
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و�ل�ص������عر غناء �لحياة، وترجمان �لنف�س، وروح �ل�ص������اعر ومعاناته في �أم�ص������ه ويومه وغده، 

ن�صانية و�حدة في معاناتها، و�صدق م�صاعرها، مهما �نطوت �لقرون، وكرت �ل�صنون،  و�لنف�س �الإ

يام«. ومرت �لليالي و�الأ

ن�ضاري نظرة متميزة ومعمقة يُ�صير  �صتاذ عبد �هلل زكريا �لأ خير يُقدم �الأ من خالل قوله �الأ

أنه لي�س كل ما هو قديم هو تر�ث بال�ص������رورة، فهناك ما هو قديم ولكنه �أكثر حد�ثة  فيها �إلى �

أيامنا هذه، وكاأنه يريد �لقول �إن في �لتر�ث �لقديم حد�ثة متوهجة. مما ي�صدر في �

ديب و�لمفك������ر �لكويتي عبد  وختام������اً، فاإننا ن�صت�ص������ف من خالل هذه �لوقف������ة مع روؤية �الأ

ن�ص������اري ل�ص������عر ربيعة �لرقي عمق فكره، وندرك مو�ص������وعيته فهو ال يتطرق �إلى 
�هلل زكريا �الأ

مو�ص������وع من �لمو�صوعات �إال بعد �إحاطة �ص������املة، ويبني �أفكاره وروؤ�ه في �ل�صياق �لذي يخدم 

أنه يبتعد عن �لروؤى �لتجزيئية ويت�صم ب�صمولية �لروؤية،  �صا�صية لمو�صوع در��صته، كما � �لفكرة �الأ

أردنا �أن  أ�ص�������س علمية منطقي������ة ممنهجة، و�إذ� � دب و�لفكر �لعربي يقوم على �
ومنظ������وره �إلى �الأ

دب و�لتحليل �ل�صائق �لذي يدفع �لقارئ  ن�صف روؤ�ه فهي روؤى فكرية معمقة تجمع بين �لفن و�الأ

نحو �لمزيد من �الكت�صاف.

¥µ
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نثروبولوجيا والتاريخ واالجتماع والتحليل النف�سي  ُي�ستعمل تحليل الخطاب في علوم االأ

عالمي���ة، ودرا�س���ات ما بع���د الكولونيالية والعل���وم ال�سيا�سية وتحلي���ل ال�سيا�سات  والدرا�س���ات االإ

العامة، مما جعل مفهوم الخطاب ي�سغل مكانًا محوريًا تتزايد اأهميته في العلوم االجتماعية 

ن�ساني���ة المعا�س���رة. عل���ى اأن الك���م الغزير من الدرا�سات، ل���م يوؤدِّ اإلى �سب���غ المفهوم بلون  واالإ

ثاب���ت وا�س���ح يمّيزه من غيره من المفاهيم، بل على العك�س م���ن ذلك تمامًا فقد جعلت تلك 

الدرا�س���ات مفهوم الخطاب يتلّون بل���ون الخلفية التي يقف اأمامها، اإذ فر�س كل حقل معرفي 

حي���ن ا�ستخدام���ه للمفه���وم م�سّلمات���ه ومقوالته واإ�سكاالته علي���ه، بحيث �س���ار المفهوم يّت�سم 

بالن�سبي���ة واالخت���الف ال�سديدين. ففي حين ي�سّي���ق بع�سهم مفهوم الخط���اب ليقت�سر على 

مجرد اأ�ساليب الكالم والمحادثة، يو�ّسعه بع�ٌس اآخر ليجعله مرادفًا للنظام االجتماعي برّمته 

.
)1(
حيث ي�سير كل �سيء خطابًا«

خيرة؛ فقد بد�أت  ونة �لأ و�لخط������اب لم يحَظ باهتمام �لباحثين �للغويين �لع������رب �إل في �لآ

�لدر��ش������ات �لعربي������ة في تحليل �لخطاب خ������ال ثمانينيات �لقرن �لع�ش������رين، على �لرغم من 

مريكية، ويمكن ��ش������تعمال تحليل �لخطاب في مجالت  تطّوره في �أوروبا و�لوليات �لمتحدة �لأ

عامية، فعملية تاأ�شيل �لخطاب �ل�شحفي  �لبحوث �لجتماعية كلها وفي مقّدمتها �لبحوث �لإ

ومكّوناته وت�شكياته و�لتغّير�ت �لتي ت�شاحبه في �لممار�شة �شرورة لفهم �لخطاب وموقعه من 

محّمد علي حب�ش

والبحوث الدرا�سات 

مفهوم اخلطاب واأنواعه وتقنيات حتليله
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�للغة �الت�صالية بو�صفه نظاماً عاماً، وقد تحّول �لخطاب في ع�صرنا �إلى خطاب رئي�س، وهو 

خبار و�لتاأثير في �لمتلّقين. �لخطاب �ل�صائد و�ل�صائع �لذي يهدف �إلى �الإ

خيرة ما يُعرف ب�»�التجاهات �للغوية �الجتماعية �لتي �هتّمت بدر��ص������ة  ونة �الأ ظهر في �الآ

، لكن ال يمكن ��ص������تعمال تحليل �لخطاب و�ص������يلة للتحليل 
)2(
عالمية من منظور ثقافي« �للغة �الإ

�صا�ص������ية �لنظرية و�لمنهجية، ف�»كل منهج لتحليل �لخطاب ال يمثل  منف�ص������لة عن قو�عدها �الأ

فح�ص������ب طريقة لتحليل �لبيانات، و�إنما يمثل وحدة نظرية ومنهجية متكاملة �أي حزمة كاملة، 

نطولوجي������ة ونظرية �لمعرف������ة ودور �للغة في �لبناء  وتت�ص������من هذه �لحزمة: �الفتر��ص������ات �الأ

.
)3(
ر�صاد�ت �لمنهجية وتقنيات و�أدو�ت �لتحليل« �الجتماعي للعالم، و�لنماذج �لنظرية، و�الإ

مفهوم الخطاب

توؤّكد �لدر��ص������ات �أن مفه������وم �لخطاب - وهو م�ص������طلح حديث- غير متف������ق عليه لتعّدد 

�لمو�صوعات �لتي يطرحها، فالخطاب هو مر�جعة �لكالم، وهو �لكالم و�لر�صالة، وهو �لمو�جهة 

أو ما يخاطب به �لرجل �صاحبه ونقي�صه �لجو�ب، وهو مقطع كالمي يحمل معلومات  بالكالم، �

أو �لقارئ(،  أو �لكاتب( �أن ينقلها �إلى �لمر�َصل �إليه )�لمتلقي( )�ل�صامع � ُر�ِصل )�لمتكلّم �
يريد �لم�

.
)4(
خر بناًء على نظام لغوي م�صترك بينهما ول ر�صالة ويفهمها �الآ ويكتب �الأ

أو  ُر�ِصل �إلى �لم�صتقِبل، �لهدف منها �إي�صال �
ه من �لم� ّنه ر�ص������الة توجَّ

كما يعّرف �لخطاب باأ

أو �صرح نقطة معّينة �أو مو�ص������وع ما، ويكون على �صكل �الّت�صال �ل�صفوّي �لمبا�صر من  تو�ص������يح �

قو�ل، و�لذي من خالله يكون باإمكان  خالل �لكالم �لذي يت�ص������ّمن مجموعة من �لعب������ار�ت و�الأ

فكار فيما بينهما �أو قد يكون مكتوباً،  ر�ِص������ل مناق�صة مبا�صرة، لتبادل �الأ
ُ
�لم�صتقِبل مناق�صة �لم�

وفي هذه �لحالة ال يقت�ص������ي �لتفاعل �لمبا�صر بين �لمر�ِصل و�لمتلّقي، نتيجة الختالف م�صادر 

.
)5(
�لخطاب ومو�صوعاته، و�ختالف نوعية �لفئات �لتي يوّجه �إليها �لخطاب، وعددها

أ ُخطبتَ������ُه على �لنا�س،   َخَط������َب، َخَطَب �لخطيب: قر�
ّ
و�لخط������اب لغًة: »م������ن �لفعل �لثُّالثي

 ،
)7(
، و�لِخطاب: »�لر�ص������الة«

)6(
خرين« و�لِخطاب: �ل������كالم �لذي يلقيه �لخطيب ويوّج������ه �إلى �الآ

جنبية �إلى �لكالم 
أ�ص������ارت معاني �لخطاب �ل������و�ردة في معاجم �للغة �لعربية و�لقو�مي�������س �الأ و�

أو �لفعل �لكالمي �لمر�د فيه �لتاأثير  و�لخطب و�لحديث، ونقل �لمعلومات و�ل�ص������يء �لمنطوق �

ه �إليهم، كما نجد مثاًل في ل�صان �لعرب: »�لخطاب و�ل�ُمخاَطَبة:  من �لقائمين عليه في َمن يوجَّ

.
)8(
ُمر�َجَعة �لَكالِم، وقد خاَطبَه بالَكالِم ُمخاَطَبًة وخطاباً وُهما يَتخاَطباِن«
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فهام، ونُقل �لكالم  ن �لخطاب: »توجيه �لكالم نحو �لغيِر لالإ
ويرى �لتهانوي في »ك�ّص������افه« �أ

حكام: �لخطاب  فهام. وق������د يعّبر عنه بما يقع به �لتخاطب. قال في �الأ ������ه نحو �لغير لالإ �لموجَّ

، وبذلك يكون �لمعنى �لذي 
)9(
�للفظ �لمتو��صع عليه �لمق�صود به �إفهام من هو متهيئ لفهمه«

ر�ِصل، 
ُ
تر�صد �إليه �لمعاجم متمّثاًل في »�لحو�ر«، �لذي يرتبط بدوره بوجود ثالثة عنا�صر: )�لم�

�لم�صتقِبل، �لر�صالة(.

�تعارف عليها للّداللة على 
ُ
أّما تعريف �لِخطاب ��ص������طالحاً فهنالك كثيٌر من �لتعريفات �لم� �

أو �إّن �لخطاب هو  قو�ل، �
أو �لن�صو�س و�الأ أّنه: »َمجموعٌة ُمتنا�صقة من �لجمل، � �لخطاب ومنها �

أم �صيئاً  أكانت لغة � نة من عنا�ص������ر متمّيزة ومتر�بطة �ص������و�ء � ُكوَّ
منهج في �لبحث في �لمو�د �لم�

أّي منطوق �أو فعل كالمي يفتر�س وجود  أو � أولية، � �صبيهاً باللغة، وم�صتماًل على �أكثر من جملة �

ر�ٍو وم�ص������تمع وفي نّية �لر�وي �لتاأثير في �لمتلّقي، �أو ن�س محكوم بوحدة كلية و��صحة يتاألف 

.
)10(
من �صيغ تعبيرية متو�لية ت�صدر عن متحّدث فرد يبلّغ ر�صالة ما«

أو ت�صجيل، �أو ن�س  خرين بكالم قد يكون على �ص������كل ر�ص������الة، �أو محا�صرة، � وهو مو�جهة �الآ

أد�ة له،  أ�صكاله: فمنه �للفظي �لذي ي�صتعمل �للغة � معين، وقد يتعّدى �لكالم �إلى �لرموز، وتتنّوع �

يحاء�ت، وياأتي هذ� �لم�صطلح مر�دفاً  �صار�ت و�الإ وغير �للفظي �لذي ي�ص������تعمل �لعالمات و�الإ

طروحة، و�لن�ّس، و�لقول، و�ل�صرد،  لكلمات كثيرة مثل �لكالم، و�للغة، و�لر�صالة، و�لحديث، و�الأ

.
)11(
أّنه ر�صالة يقّدمها ُمر�ِصل، وي�صتقبلها متلٍق ويعّرفه بع�صهم على �

أو بالحديث �لح������و�ري، ولعّل  ول������ى بالمحادثة � يرتبط م�ص������طلح �لخطاب ف������ي دالالته �الأ

آني������ة �لكريمة: {و�إذ� خاطبهم �لجاهلون قالو� �ضامـــا} تبّين في بنيتها  ية �لقر� ��صتح�ص������ار �الآ

�للغوي������ة حديثاً حو�رياً مكّوناً من »خطاب« ورّد عليه، و�لرد فيه �ص������د�د �لقول، و�ل�ص������د�د من 

�لخط������اب. كم������ا وردت كلمة �لخطاب في �لقر�آن �لكريم في مو��ص������ع �أخرى مث������ل: {َو�َضَدْدَنا 

، �أي بالغة �لكالم وجْمعه للمعنى �لمق�صود بحيث 
)12(
َل �ْلِخَطاِب} آَتْيَناُه �ْلِحْكَمَة َوَف�ضْ ُمْلَكُه َو�

نَّ َهَذ� �أَِخي َلـــُه ِت�ْضٌع َوِت�ْضُعـــوَن َنْعَجًة  ال يحت������اج �ص������امعه �إلى زيادة تبيان، وفي مو�ص������ع �آخر: {�إِ

َماَو�ِت  بِّ �ل�ضَّ ، و�لمو�ص������ع �لر�بع: {رَّ
)13(
ِني ِفي �ْلِخَطاِب} َوِلَي َنْعَجٌة َو�ِحَدٌة َفَقاَل �أَْكِفْلِنيَها َوَعزَّ

.
)14(
ْحَمِن َل َيْمِلُكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا} ْر�شِ َوَما َبْيَنُهَما �لرَّ

َو�ْلأَ

مم������ا تقّدم يتبّين �أن �لخطاب يعّبر عن ر�ص������الة معّدة م�ص������بقاً باإطار مح������ّدد، وذو تركيب 

(، وتُنقل من خالل و�صيلة  ، يهدف �إلى م�صامين و��صحة وموؤّثرة في م�صتقِبل )متلٍقّ
)15(
متنا�ص������ق
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عالم )�لمقروءة و�لم�صموعة  أو �لتقويم، وت�صطلع و�صائل �الإ قناع � أو �الإ خبار � معينة، من �أجل �الإ

و�لمرئية( بنقل �لر�ص������ائل �لتي يعّب������ر عنها �لخطاب، �إذ ترتكز وظيفته������ا على تكوين مفاهيم 

�لجمهور وت�ص������ّور�تهم في مناحي �لحياة �لمختلفة وبلورتها، وتزويدهم بالخبر�ت �ل�صيا�ص������ية 

�لتي من خاللها يتكّون �لر�أي �لعام، ثم خلق �لتما�صك �الجتماعي بين �أطياف �لمجتمع، لدعم 

.
)16(
�أو رف�س مو�قف �صيا�صية معينة

اأنواع الخطاب

أنو�ع عّدة هي: يمكن تق�صيم �لخطاب �إلى �

�أ- �لخطاب �لرّباني: �لذي تجلّى في �لكتب �ل�صماوية. 

ي�ضالي: ويكون على �ص������كل ر�صالة بعبار�ت مبا�صرة دون مر�عاة  ب- �لخطاب �لنفعي �أو �لإ

أو �لقو�نين، فتكون على �ص������كل كلمات تخرج وفق �ص������جّية ُمر�ص������لها ب�صكل عفوّي غير  �لقو�عد �

، وهو �لخطاب 
)17(
أو �لمعلومة �لمق�ص������ودة متكلّ������ف، �إذ تكون نتيجته �لنهائية �إي�ص������ال �لفكرة �

ر�ِصل 
ُ
ُ�صتقبل عبر ر�صالٍة ما؛ �لهدف منها �إي�صال �أفكاٍر ُمعّينٍة من �لم�

ُر�ِصل �إلى �لم�
�لموّجه من �لم�

 �أكثر من �ص������ورة منها: 
ّ
ي�ص������الي �إلى �ص������ريحٍة محّددة من �لنا�س، وعلى ذلك ياأخذ �لخطاب �الإ

ر�صادي، و�لتوعوي، و�لنه�ص������وي، و�لتعبوي- خطاب يهدف �إلى تعبئة  �لخطاب �ل�صيا�ص������ي، و�الإ

أو �إحدى موؤ�ص�صاتها،  عالمي �لر�ص������مي من �لدولة � �لر�أي �لعام تجاه ق�ص������ية ما - و�لخطاب �الإ

أنه قد ت�صتخدم فيه �أدو�ت غير �للغة �لمنطوقة؛  و�لخطاب �لنف�صي، ومما يمّيز هذ� �لخطاب �

ذ�عية، كما �أن هذ� �لنوع  عالنية، و�لمن�صور�ت، و�لبر�مج �لتلفازية و�الإ مثل �لمو�د �لدعائية و�الإ

أو كليهما، ويتكّون �لخطاب  ر�ِصل مادياً �أو معنوياً �
ُ
من �لخطاب عادة ما يعود بالمنفعة على �لم�

 .
)18(
ي�صالي من ثالثة �أق�صام هي: �لمر�ِصل و�لر�صالة و�لمتلّقي �الإ

أدبية وعلمية، بناًء على قو�عد لغوية مدرو�صة،  أ�ص�س � دبي: يُبنى على �أ�صول و� ج- �لخطاب �لأ

ذن، لكنها تحمل �لغر�س و�لهدف نف�صيهما، �أال وهو  ومن خالل كلمات ذ�ت �إيقاع جميل على �الأ

.
)19(
ديب �إلى �لجمهور

أو �الأ �إي�صال فكرة �ل�صاعر �

أو �لموؤ�ص�صات �لتجارية للترويج  عاني: هو �لخطاب �لذي تتبعه �ل�صركات � د- �لخطاب �لإ

أ�صلوب �لتاأثير بطريقة غير مبا�صرة من �لبائع على �لم�صتري،  ل�ص������لعها وب�صائعها، �إذ يُّتبع فيه �

نتَج مع ذكر �لمزّيات 
ُ
أو �لم� وذلك با�صتعمال عبار�ت �إقناعية وت�صجيعية و�إيجابية لو�صف �ل�صلعة �

عالنات �لمطبوعة  و�لفو�ئد �لتي تعود بها على �لم�ص������تهِلك، وقد تكون �لمخاطبة من خالل �الإ
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ألو�نها �لجّذ�بة، �أو قد تكون من خالل  في �لمجالت �أو في �ل�صو�رع، �لتي تتميز بت�صاميمها و�

ذ�عية �لتي تر�فقها  عالنات �لم�ص������ّجلة �لتي تعر�س على �صا�ص������ات �لتلفاز �أو في �لقنو�ت �الإ �الإ

.
)20(
عادة �لمو�صيقا

بد�عـــي: هو �لخطاب �لمرتبط بكاتب متمّيز يط������ّور �أدو�ته �لكتابية، مع  ه�������- �لخطـــاب �لإ

زي������ادة وعيه بالعمل �ل������ذي يقدمه، �أما �لمتلّقي فه������و �لذي يتجاوز مرحلة �النفعال �ل�ص������ريع 

بالخط������اب �إلى مرحلة �لوعي �لكامل باأبعاد �لعمل وم�ص������توياته �لفنية، وذلك من خالل عالقة 

مر يحتاج �إلى 
و�عية بين �لمبدع و�لمتلّقي، لي�ص������ل �الثنان �إلى مرحلة �لتاأثير و�لتاأّثر، وهذ� �الأ

دو�ت �لتي ي�ص������تعملها  بد�عي، ومن �لمتلّقي باالأ وعي متكامل من �لمبدع في تقديم خطابه �الإ

بد�عي هو �لخطاب  أبعاد �لن�س، و��صتك�ص������اف جو�نب �لتمّيز فيه، كم������ا �أن �لخطاب �الإ لفه������م �

أ�صاليب مميزة، ي�صتطيع  أو نثرياً، م�ص������تعماًل لغة خا�صة و� �لذي يبدع فيه �لكاتب عماًل �ص������عرياً �

بو�صاطتها نقل �لقارئ من حالة �لالمباالة �إلى حالة �لوعي �لكامل بالعمل �لذي يقّدمه، فكاتب 

�لن�س ال يبدع بالفكرة �لتي يقدمها فح�ص������ب، ولكنه يبدع في تقديم �لفكرة من خالل خطاب 

و�ع يتمّيز فيه من غيره، فاإذ� كانت مكّونات �لن�س ب�صكل عام و�حدة بين يدي �لمبدعين، فاإن 

طر�ئق ��صتغالل هذه �لمكونات تختلف من كاتب �إلى �آخر، من حيث قدرته على توظيف �للغة 

مكانات في خطاب �إبد�عي له قدرته على �لتاأثير  بد�عية. وربط هذه �الإ و��صتغالل طاقاتها �الإ

في �لنا�س، و�إي�صال �لفكرة بال�صكل �لذي يتنا�صب و�أحو�ل �لمتلّقين، في �لظروف �لخا�صة �لتي 

أو �إي�ص������ال معنى �إلى مرحلة �لتاأثير  ، �لذي يتجاوز نقل فكرة �
)21(
بد�عي ين�ص������اأ فيها �لخطاب �الإ

.
)22(
و�لتفاعل �لقوي بين �لمبدع و�لمتلّقي

بد�عي من �ص������تة عنا�ص������ر كما حّددها �لباحث �لرو�ص������ي ذي �لجن�صية  ويتكّون �لخطاب �الإ

أثبتها في كتابه: »�لل�صانيات و�ل�صعرية« �صنة )1963م(، متاأّثر�ً  مريكية »رومان جاكب�ص������ون«، و� �الأ

أو�ص������تين«، وتُغّطي هذه �لعنا�ص������ر جميع  باأعمال »فرديناند دو�صو�ص������ير«، و�لفيل�ص������وف »جون �

ر�ِص������ل، �لر�ص������الة، 
ُ
دبية، وهي: )�لم� �لوظائف �لتي توؤديها �للغة، وتكون من �ص������منها �لوظيفة �الأ

، وكل قول يحدث �إنما يدور في هذه �لمد�ر�ت �ل�صتة 
)23(
ُر�َص������ل �إليه، �لقناة، �لمرجع، �للغة(

�لم�

قو�ل في طبيعتها �إنما يكون في تركيزها على عن�ص������ر 
مهما كان نوع ذلك �لقول، و�ختالف �الأ

من هذه �لعنا�صر �أكثر من �صو�ه، فلي�صت �لم�صاألة م�صاألة �لوظيفة �لوحيدة، بل م�صاألة �لوظيفة 

�لمهيمنة وبذ� تختلف �لوظائف بح�صب تركيزها على �لعنا�صر، وحّدد جاكب�صون تلك �لوظائف 

ُر�َص������ل �إليه ووظيفته تاأثيرية، و�لر�ص������الة 
ر�ِص������ل ووظيفته �نفعالية، و�لم�

ُ
تي: )�لم� على �لنحو �الآ
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ووظيفتها جمالية، و�لمرجع ووظيفته مرجعي������ة، و�لقناة ووظيفتها حفاظية، و�للغة ووظيفتها 

.
)24(
و�صفية وتف�صيرية(

ثر، و�لمتلّقي(، ومما  بد�عي ب��: )�لمبدع، و�الأ وحّددت �لدر��صات �لنقدية �أركان �لخطاب �الإ

، في حين  
)25(
آثارها تتجه نحو �لمتلّقي بخطابها بكل تاأكيد هو و��ص������ح �أن �لفنون بمبدعيها، و�

أنو�ع جديدة ظهرت من �لخطاب  أنو�ع �لخطاب بتعّدد �لمو�صوعات �لمتعلقة به؛ فهنالك � تكثر �

ن�صاني ب�ص������كل عام، منها ما �صّنفه  ب�ص������بب �لتغّير�ت �لحا�ص������لة في و�قع �لمجتمع �لعربي و�الإ

�لمفكر محمد عابد �لجابري للخطاب �لعربي: »�لخطاب �لنه�صوي، �لذي يعالج دوماً ق�صايا 

�صالة  أ�صا�صية وهي �الأ تت�صل بعلل �لتخلّف وظروف �لنه�صة في �لوطن �لعربي ومعالجة م�صكلة �

و�لحد�ث������ة، و�لخطاب �ل�صيا�ص������ي �لذي يعالج م�ص������كلة �لدين و�لدولة وق�ص������ية �لديمقر�طية، 

و�لخطاب �لقومي �لذي يعالج ق�صايا �لوحدة �لعربية و�ال�صتر�كية وتحرير فل�صطين، و�لخطاب 

.
)26(
�لفل�صفي �لذي يعالج بناء �أ�صول فل�صفة �لما�صي و�لدفاع عن �لفل�صفة �لعربية«

و- �لخطاب �ل�ضحفي: هو �لخطاب �لذي تو�َصل بو�صاطته �لمو�صوعات �صو�ء كانت �لفنية 

أم �القت�ص������ادية وتنقل �إلى �لنا�س، ومن �لمهم �أن تكون م�صادرها  أم �ل�صيا�ص������ية � أم �لريا�ص������ية � �

.
)27(
موثوقة لتُقّدم بم�صد�قّية و�صفافّية وبطريقة حيادّية وتقريرّية

عالمية  ن�ص������طة �الإ عالم������ي باأنه »مجموع �الأ عامـــي: يُع������ّرف �لخطاب �الإ ز- �لخطـــاب �لإ

ذ�عية،  خبارية، �الفتتاحيات، �لبر�مج �لتلفازية، �لمو�د �الإ �لتو��ص������لية �لجماهيرية: �لتقارير �الإ

، وقيل عنه �إن������ه: »منتوج لغوي �إخباري منّوع في �إطار بنية 
)28(
وغيره������ا من �لخطابات �لنوعية

أ�صكال �لتو��صل �لفّعالة في �لمجتمع، له قدرة كبيرة  �جتماعية ثقافية محّددة، وهو �ص������كل من �

أيه، بح�ص������ب  عل������ى �لتاأثير في �لمتلّقي و�إعادة تكوين وعيه ور�ص������م روؤ�ه �لم�ص������تقبلية وبلورة ر�

�لو�ص������ائط �لتقنية �لتي ي�ص������تعملها و�لمرتكز�ت �لمعرفية �لتي ي�صدر عنها. وهو ن�صق تفاعلي 

يقوني، تتالقى فيه �لعالمات �للغوية وغير �للغوية،  مرّكب مت�ص������ابك، يجمع بين �لل�ص������اني و�الأ

وي�ص������ترك ف������ي هذه �لمزية مع خطابات �أخ������رى، ويختلف عنها في �لوقت نف�ص������ه، وذلك مثل 

، فالخطاب 
)29(
يديولوجي �صهاري و�ل�صيا�صي و�لدعائي وال�صيما من حيث �ل�صحن �الأ �لخطاب �الإ

أّنه ت�صكيل  عالمي يّت�ص������م بمزّيات عّدة تمّيزه عن �لخطابات �لعادية، �لتي ي�صترك معها في � �الإ

خباري������ة، �لتي يهدف من ور�ئها �إلى تثقي������ف �لمتلّقي وتنويره؛ بل  لغوي، لكن له مقا�ص������ده �الإ

.
)30(
فر�د �لمجتمع �لتاأثير في �لر�أي �لعام الأ
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أ�صكاالً رئي�ص������ة عّدة، من �أهمها: �لخطاب �لمبا�صر، �لخطاب  عالمي � يت�ص������من �لخطاب �الإ

يحاء  يحائي )عبر �الإ ي�ص������ال �لمعنى( و�لخطاب �الإ �ل�صمني )�لذي ي�ص������تخدم رموز�ً تاأويلية الإ

أ�صاليب متعّددة: فقد يكون  �ص������ا�س(، كما يمكن �أن يعتمد � ب�ص������ورة غير مبا�ص������رة �إلى �لفكرة �الأ

أو م�ص������رحية، فالطبيعة  أو ن�س �أدبي: ق�ص������يدة � أو كلمة � أو تعليق � في �ص������كل ت�ص������ريح �أو مقالة �

عالمية. كما تت�صمن �لر�صالة  �صا�س عن �لر�صالة �الإ �ل�صو�صيولوجية للخطاب تجعل منه �لمعّبر �الأ

أو ما  �صخا�س، � �أحياناً �أخرى �صلوكاً ولي�س �أقو�الً ومثل ذلك بع�س �لممار�صات �لتي يقوم بها �الأ

قو�ل  يرتبط منها بالحرب �لنف�ص������ية وغيرها، �لتي يكون �لتعبير فيها بعيد�ً عن �لمفرد�ت و�الأ

�صا�ص������ي من �لر�صالة  فعال، ومع ذلك فالخطاب يكوِّن غالباً �لجزء �الأ
باعتماد �لممار�ص������ات و�الأ

.
)31(
عالمية �الإ

فاإذ� كان �لخطاب في �أي مجتمع هو �لممار�صة �الجتماعية، وهو مجمل �لقول و�لفعل، فاإن 

عالم،  عالمي ينقل هذه �لممار�ص������ة �الجتماعية �إلى �لجمهور عن طريق و�صائل �الإ �لخطاب �الإ

عالمي له تحّيز�ته �ص������و�ًء كانت معلنة �أم غير معلنة،  ومما ال �ص������ك فيه �أن معظم �لخطاب �الإ

عالم من حيث �لتكوين، و�لملكية، ونظم �لعمل،  ف�صل تحليل عمليات �الت�صال و�الإ لذلك من �الأ

تها  وطبيعة �لجمهور، و�لنظام �ل�صيا�صي، وما تنتجه من خطابات للتعّرف �إلى مدى قدرتها ودقَّ

)32(
في نقل �لو�قع، وما �لذي تخفيه �أو تظهره، ولم�صلحة من تعمل؟ وما �إ�صتر�تيجياتها؟

�إن مقاالت �لر�أي و�لدر��صات �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�لثقافية وكل �لمو�د �ل�صحفية �لتي 

ي بو�صوح و�صر�حة، وكل ما يمّر في و�صيلة �إعالمية يعدُّ خطاباً للو�صيلة، وهي 
تتحمل �إبد�ء �لر�أ

ن�ص������انية و�صو�بطه �لمهنية  عالم على �لرغم من ر�ص������الته �الإ خبارية، فاالإ خبار و�لتقارير �الإ �الأ

عالم له �أهد�فه �لتي تخدم �لو�صيلة �لتي تن�صره  خالقية، �إال �أن كل ما يُن�ص������ر في و�صائل �الإ
و�الأ

عالم،  حد�ث فح�صب، و�إنما هي �صناعة خطاب و�صيلة �الإ خبار لي�ص������ت رو�ية لالأ
للمتلّقي. فاالأ

�لتي تحمل �أهد�ف مرجعيتها �ل�صيا�ص������ية و�القت�صادية وتوجهاتها، فهي مو�د �نتُقيت وُعوِلجت 

خبارية،  عالمية عن�صر�ً من �لعنا�صر �لمحّددة  للقيم �الإ هت بعناية، وبذلك ت�صبح �لو�صيلة �الإ ووجِّ

عالمية  عالمية، و�لكل يعرف �أن �ل�صيا�صة �الإ ي موؤ�ص�ص������ة تعك�س �صيا�صتها �الإ خبارية الأ و�لقيم �الإ

، وكما عّرفتها 
)33(
أو موؤ�ص�صة ي �صلطة � أ من �ل�صيا�ص������ة �لعامة الأ أو �الت�ص������الية هي جزء ال يتجّز� �

أنها »مجموعة �لمبادئ و�لمعايير �لتي تحكم ن�صاط �لدولة تجاه عمليات تنظيم نظم  �ليون�صكو �

أ�صكال �الت�صال �لمختلفة و�إد�رتها ومر�قبتها وتقييمها ومو�ءمتها، وال�صيما و�صائل  �الت�صال   و�

جهزة  �لرئي�صية  للمعلومات،  من  �أجل  تحقيق  �أف�صل  �لنتائج  �الجتماعية   �لجماهيري،  و�الأ
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�لممكنة،  في  �إطار  �لنموذج  �ل�صيا�صي  و�الجتماعي  و�القت�صادي  �لذي  تاأخذ  به  �لدولة«، 

عالمية، و�لتي عادة ت�ص������تق »ت�صتنبط« من  نظمة �الإ وهي �لقو�عد �لتي تحكم وتوجه �ص������لوك �الأ

.
)34(
يديولوجيا �ل�صيا�صية و�لقيم �لتي ترتكز عليها في بلد ما �صروط �الأ

ح- �لخطاب �ل�ضيا�ضي: هو �لخطاب �لذي ي�صدر من رجال �ل�صيا�صة، �أو من حزب �صيا�صي 

و�صاع، وتدعو  أ�صا�صي �إلى تقديم كثير من �القتر�حات و�لحلول لتح�صين �الأ معين، يهدف ب�صكل �

فكار و�القتر�حات من خالل عبار�ت �إقناعّية تتخلّلها �لبر�هين 
�لمتلّق������ي �إلى �القتناع بهذه �الأ

، وي�ص������تعمل من �أجل �لح�ص������ول على �صلطة معينة حين حدوث �أي �صر�ع �أو خالف 
)35(
و�لحجج

أد�ة �صرورية  أنه � �صيا�صي، وله �أهمية كبيرة تعود على �لجهة �لم�صتخدمة له، وتكمن �أهميته في �

الكت�ص������اب �ل�صلطة، وتلجاأ �إليه �لقوى �ل�صيا�صية �لمختلفة، من �أجل �لو�صول �إلى �لمر�كز �لعليا 

.
)36(
في �ل�صلطة، وك�صب م�صروعية �لمحاوالت �لتي تقوم بها �لجهة �لمعنية

تحليل الخطاب واأهدافه

يهتم تحليل �لخطاب بتطبيق مفهوم �لتركيب فوق م�صتوى �لجملة، �أي �أخذ قيا�س �لعالقات 

أنه من  �لنحوي������ة مث������ل �لفعل  و�لفاعل و�لمفع������ول به وتطبيقها على تحليل ن�������س �أطول. وبما �

�لنادر �أن يتو��صل �لمرء مع غيره من خالل جمل فح�صب، فاإن محلّلي �لخطاب ينتقدون �تجاه 

.
)37(
�للغويين لق�صر تركيزهم على تركيب �لجملة

أّنه يفّكك  ويهدف تحليل �لخطاب �إلى و�ص������ف �لتعابير �للغوية ب�ص������كل �ص������ريح، �إ�ص������افة �إلى �

�لعالمات �لمرجعية للن�س �لخطابي عن طريق �لتعّرف �إلى ما يحويه من ت�صمينات و�فتر��صات 

�ص������ّمنة في �لن�س �لخطابي ومعرفة مقا�ص������ده 
ُ
فكرّية، وتحليل �لخطاب هو معرفة �لر�ص������ائل �لم�

 وفق �لظروف �لتي ن�صاأ 
ّ
و�أهد�فه، ويُحلّل �لخطاب عن طريق �ال�ص������تنباط و�لتفكير ب�صكٍل منطقي

. كما 
)38(
وُكت������ب فيها �لن�س �لخطابي، وهو ما ي�ص������مى بتحليل �ل�ص������ياق �لذي يعتمد علي������ه �لن�س

كبر فيه، �إذ يفتر�س محلّلو �لخطاب �أن هناك ترتيباً للبنى 
يه������دف �إلى تحليل �لوحد�ت و�لبنى �الأ

د�خل �لخطاب، فكما �أن هناك عالقة تر�تبية بين �لجمل و�لعبار�ت )�لجمل تتكّون من عبار�ت( 

فعال هي �لوحدة  فع������ال، و�الأ فهناك عالق������ة تر�تبية بين �لتعامالت و�لح������و�ر�ت و�لحركات و�الأ

دن������ى للتحليل، و�إلى جانب �لتركيز على تو�ص������يف �لوحد�ت �لبنيوية في �لن�س، يهتم �لخطاب 
�الأ

باللغة �لم�صتخدمة، �أي �للغة �لحقيقية �لتي ترد ب�صورة طبيعية في ن�صو�س �لن�صر�ت و�فتتاحيات 

.
)39(
�ل�صحف وما �إلى ذلك مما له وظيفة �صريحة ، ومن ثّم غير مخترعة لغر�س �لتحليل
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نتاج  أم������ا تحليل خطاب �لن�س �لمكتوب فيهدف �إلى جعل �لمعايير و�لقو�عد �ل�ص������منية الإ �

�للغة �صريحة، وين�صبُّ �هتمامه ب�صفة خا�صة على كيفية تكّون �لخطاب من مجموعة وحد�ت 

متر�تب������ة مرّكبة، ولتحليل �لخطاب �أهمية بالغة في فتح مجاالت جديدة للتحليل: بدء�ً بتحليل 

�ل�ص������مات �لتنظيمية �لمنتظمة للغة، ومحاولة �إيجاد منظومة لتدوين هذه �لوحد�ت �لتنظيمية 

، كما يهتم تحليل �لخطاب بمفهوم �لتركيب فوق م�صتوى �لجملة، لكنه ال يكترث 
)40(
وتو�ص������يفها

أكبر، �أما تحليل �لحو�ر فيرّكز على تفاعل �أطر�ف  برب������ط هذه �لبنى �لفردية ببن������ى �جتماعية �

أنه يوؤّدي �إلى تحليل �لم�صمون وتف�صير �أجز�ء من �لحو�ر ب�صفتها  �لحو�ر وتوّجهاتهم، في حين �

أنو�ع �لتجّمعات �لهيكلية، وعلى م�صتوى تحليل �لخطاب �لنقدي ت�صير »ميلز«  تنتمي �إلى بع�س �

أ�صهرهم  �إلى محلّلي �لخطاب من لغويين و�أ�ص������حاب نظريات �أوجدو� تحلياًل �صيا�صياً للن�س، و�

»نورم������ان فيركلو« �لذي دمج تعريف �لخطاب لدى »مي�ص������يل فوكو« في �إطار تنظيمي للتحليل 

يقوم عل������ى تحليل لغوي للن�س، وين�ص������بُّ �هتمام »فيركلو« على �لطبيع������ة �لتكوينية للخطاب 

م������ن حيث �إن )�الجتماعي( ين�ص������اأ من خ������الل عمليات �لخطاب، ومن ناحية �أخرى �ل�ص������الت 

، وتخل�س »�ص������ارة ميلز« �إلى �أن �الهتمام بال�ص������لة بين �لتفاعل �لفردي 
)41(
بين �لبنى �لخطابية

أكث������ر تعقيد�ً، و�أن هذ�  كب������ر يوؤّدي �إلى نمط تحليلي �أدق و�
و�لبني������ة �لخطابية و�الجتماعية �الأ

. �أي �إن محلّلي �لخطاب يهتمون بالبنى 
)42(
يب�ّص������ر باإمكانات �لعمل �لم�صتقبلي في هذ� �لمجال

�لد�خلية للتفاعالت في �ص������ياقها �لمبا�ص������ر، لكنهم ال يكترثون كثير�ً بربط هذه �لبُنى �لفردية 

.
)43(
أكبر ببُنى �جتماعية �

ثار �لتي  ويمّثل م�صطلح )تحليل �لخطاب( لدى »فوكو« مفهوماً يتعلق بالمعرفة و�لقوة، و�الآ

أو  أو �لم�صامين � يتركها في �صياقاته، لذ� فاإن: »نهج تحليل �لخطاب لديه، ال يحلل نظام �للغة �

و معقوليتها، و�إنما ين�صبُّ �لتحليل على �لمنطوقات 
�لدالالت، كما ال يهتم ب�صدق �لخطابات �أ

.
)44(
كاأحد�ث وعلى قو�نين وجودها، وعلى ما يجعلها ممكنة �أو غير ممكنة«

أ�ص�س �لمعرفة و�ل�صلطة،  وتورد »�صارة ميلز« نماذج من تحليل »فوكو« للخطاب ترتكز على �

وهي نماذج تتعلق بالخطاب في �ص������ياقات �جتماعية، وتو�ّص������ح في �لوقت نف�صه �أن »فوكو« لم 

دبي، �إذ يذهب �إلى »�أن كلمة �أدب في �لع�ص������ر �لحديث وفي ثقافتنا 
يك������ن معني������اً بالخطاب �الأ

دب تحدٍّ لفقه �للغة، �إنه 
أدبية. �الأ أي�ص������اً تعني �نفر�د لغة معينة باأ�صلوب غير ماألوف كي تبدو � �

يع������ود باللغة من �لنحو �إلى قوة �لكالم �لمجردة، وهن������اك تو�جه �لوجود �لجامح و�لمتغطر�س 

.
)45(
للكلمات«
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عل������ى �لرغ������م من �أن نظرية �لخطاب ق������د تكونت تحت تاأثير �النتق������اد�ت �لموجهة لثالثة 

أكبر �أهد�ف تحليل  أو تقاليد فكرية �أال وهي �لبنيوي������ة و�لتاأويلية و�لمارك�ص������ية، و�أن � تي������ار�ت �

أو توؤطر �إنتاج �لمعاني في  �لخطاب �لك�صف عن �لقو�نين ذ�ت �لن�صاأة �لتاريخية �لتي ت�صع بنية �

ل�صني  ، وعلى �لرغم من �أن تحليل �لخطاب »يختلف عن �لتحليل �الأ
)46(
�ص������ياق �جتماعي محّدد

دب وعلى تحليل ذي  ، فاإن كثير�ً من �لدر��ص������ات تقوم على در��ص������ة �الأ
)47(
أو �لتحليل �لمنطقي« �

�ص�س �لتي و�صعها »فوكو« مثاًل لم تعد حا�صرة في ما ي�صمى  أو بنيوي، بمعنى �أن �الأ أل�صني � توّجه �

)تحليل �لخطاب(، فالخطاب، موؤ�ص�ص������ة ل�ص������انية ذ�ت بعد تو��صلي، غايته �لتاأثير في �لمتلّقي، 

وتوجي������ه �لر�أي عبر مجموعة من �لتقنيات �لم�ص������تمّدة من حقول فني������ة ومعرفية �أخرى، مثل 

دب، و�ل�صيا�ص������ة، مّما ي�ص������ترط على محلّله �لت�صلّح بز�د نظري قوي، ومنهج علمي  �لبالغة و�الأ

متين، حتى يت�صّنى له �صبر �أغو�ره وك�صف خباياه، و�لوقوف على �أدق مزّياته، و�أن يكون �لمحلّل 

كذلك قارئاً لما ور�ء �ل�ص������طور ولي�س ذ� نظرة تحليلية �ص������طحية، و��صفة.. وهذ� كلّه بغية فهم 

.
)48(
�لر�صالة وتاأويلها، و�لوقوف على تقنيات �لخطاب
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في المكتبة
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�شوقي بغدادي

ال�سـعـر...

َباح ال�صَّ

- العمل الفني: الفنان ح�سام وهب.

َفَتحُت باَب الداْر

وقفُت في ارتياْح

اأعبُّ ِمن طراوِة ال�صباْح

اأغلقُت خلفي الباْب

ْب ثماّ انطلقُت مثلما ينطلُق الطلاّ

َحيياُّت كلَّ من اأعرف في الطريْق

َة ال�صديْق تحياّ

والْد ِة االأ حاّ لُتهم عن �صِ
�صاأَ

وحالِة البلْد

رُت لحنًا ذائعًا فاّ �صَ

ثماّ �صاألُت بائعًا

هاِت لنا جريَدْة



11� �لـعــدد 692 �أيار  2021 

َباح ال�صَّ

ورحُت اأقراأ الكالْم

ّنُه ق�صيدْة ك�أ

❁❁❁                

فّكرُت والجميُع م�صرعوْن

ٌ م�صحوْن ويوُمهم ُمَعّب�أ

ثّم يرّدوَن ويب�صموْن

فّكرُت اأّن الن��س طّيبوْن

واأّنني في ذلك ال�صب�ْح

اأ�صعُد م� اأكوْن

❁    ❁    ❁
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َنْم قبل فاتحِة ال�س�ؤال

علو�ش ع�ساف

ال�سـعـر...

ْ قبل فاحتِة ال�س�ؤال نمَ

- العمل الفني:  لوحة ملونة للفنان محمد الوهيبي.

ال �شيَء �أرحُم من يديْك...

�شو�ِق حينًا ُتبّللني حنينًا �أخ�شَر �الأ

يحملني �إليْك...

َفاأمدُّ �شم�َس �شبابتي...

و�شموَع �أوردتي �ّلتي...

َذُبلْت على �أغ�شانها...

ج�شرً� �إليْك...

هي دمعُة �لّترحاِل

بين تاأمِل �لمعنى

وبين ر�شا�شتيْن...

❁❁❁

ال �شيَء ِمن قلِق �لم�شافاِت �لحزينِة

و�حتر�ِق �لّدمِع

فراِح في اأعم�ِرن� الم�صلولِة الأ

ُي�صِعُل ب�صمًة في مقلتيْك...

لَم المعّتَق اأو يطفُئ الأ

في زج�ِج الّروِح بين اأن�مِل الّريح�ِن

حين الكوُن ي�صبُح دمعتيْن...

❁❁❁

ل �صيَء اأنقى

ِمن ُمط�رحِة الت�أّمِل

في ُذهوْل...

ل �صيء اأنقى

من فرا�ص�ٍت قطْفَن الّلوَن

من فرِح الحقوْل...

قبَل اغتي�ِل ال�صوِء في اأحداقه�...
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َنْم قبل فاتحِة ال�س�ؤال

 والّذبوْل...
ِ
قبَل الّت�صرذم

م�صفوحٌة كلُّ الروؤى...

مذبوحٌة كلُّ الف�صوْل...

م�صلوبٌة اأنف��ُصن� الخر�ص�ُء

من قرِع الّطبوْل...

قْل لي، اأجبني �ص�متً�...

م�ذا لديْك...؟

هو ذلك الليُل الجريُح

�صواِق ي�صتلقي بمْدَيِة الأ

بملِء حنينه فوَق الّرم�ِد ــ

على ك�آبِة نجمتين...

قْل لي وكفكْف م� تبقى

من دموِع الورِد

واغ�صْل م�َءَك الي�قوَت

من م�ِء الجنوْن...

ِ
م�ذا تكون بن�صِفَك المهزوم

قْل لي َمْن تكوْن؟...

وبن�صفَي الم�صلوِل

قْل لي َمْن اأكوْن...

ريَق �صب�بتي العذراَء
اأن� لن اأُ

اإّل في �صالِة الفجِر

اأو في راحتيْك...

اأن� غيمٌة خ�صراُء مّدْت

ِظلَّ لهفته� عليْك

م�ذا تبقى من غدي المجهوِل

كي اأبقى لديْك؟

ُخْذ كلَّ اأ�صواقي

و�صْع اأنف��َصه�

في ِمع�صميْك...

ُخذني و�صمَّ ك�آبتي...

بين اخ�صراِر الموِت

اأنمو في يديْك...

❁❁❁

ِل ال�ّصكيَن عن اأ�صراره�... ل ت�ص�أ

عن لونه� الّدمويِّ عن اأدواره�...

َنْم قبَل ف�تحِة ال�ّصوؤاِل المرتجى...

واأن� اأ�صلِّي فوق قبري

ل عليْك...

❁    ❁    ❁
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ق�صيدتان

ريا�ض نا�صر نوري

ال�سـعـر...

ق�صيدتان

- العمل الفني: الفنان ح�سام وهب.

... �أمٌل خفيٌف فقط

هذا الوقُت 

يوؤلمني،

توؤلمني الطريُق، وما حولها 

من اأبواب مغلقٍة

- كّل الدروب

توؤّدي اإلى جبِل الحزن -

والفراُغ بين وردتين على غ�صٍن واحٍد 

لْم يعباأ بغناِء الفرا�صِة 

منذ األف ربيع،

توؤلمني 

تلك الحقوُل التي كانت �صا�صعة 
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ق�صيدتان

�ص��صعة وخ�صراء...

ن  ب�لفّزاع�ِت والملِح،  والط�فحة الآ

وقطع�ن ابن اآوى...

توؤلمني،

�صدق�ء الغي�ِب رائحُة �صحك الأ

اآخر الليل ك�نت تعزف عطره�...

    على �صف�ِف الفراِت،  

مو�صيق� عربة الحّم�ل الطفِل 

على اأحج�ِر ال�ص�حة  

 قبَل �صروق الحي�ة، 

يد ب�عِة الخ�ص�ر العجوز

 المو�صومة منذ �صبعين �صنة،

يوؤلمني

هذي�ن ال�صعراء عن الحّب الخلبّي 

ول امراأة ترك�س في قلوبهم، 

هواج�ُس الري�ح...

قبل تفتح ورِد الم�صم�س،

في حديقِة الجيران

يوؤلمني  

احتف�ُء المترفين الل�صو�س،

وب�عة اأوراق الي�ن�صيب   

ول من ني�ص�ن كل ع�م، ب�ليوم الأ

توقف بريد ر�ص�ئل المع�صوقة 

 ،
ِ
عن الح�صوِر في النوم

يوؤلمني

حّد انحي�ز عيوني 

 اإلى مّلِة الدمِع...

يوؤلمني

خبر ع�جل و�صريٌع 

عن اختف�ِء �صرب قط� 

فوَق برّية ال�ص�م!

❁❁❁

َما َحَدث هناك

ل�صُت مزارعً�،

   ول اأعرُف اأّي �صيٍء 

َعْن �صقوِط اأوراِق ال�صجِر 

عْندَم� يْنت�صُف الخريُف!

غير اأنَّ امراأة...َم�،

  في زمٍن... م�،

اأتْت ِمْن جزيرٍة... م�،

َعّلمْت َذاكرتي بهدوٍء...

اأنَّ اأوراق ال�صجِر

 ل تحلُم ب�ل�صقوِط اأبدًا!

بْل اإن مو�صيق�ر الريِح...

 عزفُه...
    لحظَة يبداأُ

  يجعله� �صكرانة  

         فَت�صقُط 
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ق�صيدتان

محدثة تلَك العالمة الف�رقة،

ر�ِس، على وجِه الأ

العالمُة التي توؤّكُد حّد اليقين،

        اأنَّ ع�صقً�...م�، 

َحدَث هن�َك على غ�صٍن... م�، 

اأعلى ومنت�صف، 

       واأ�صفِل �صجرٍة... م�، 

          اأّرخُه

  �َص�ِعٌر...

ببع�ِس المج�ِز،

 الغريب،
ِ
      وبع�ِس الكالم

ومجنوٌن...

  على هيئة رق�سٍ وقفٍز

            هن�َك...

   وراء �صوِر حديقٍة....م�!

❁    ❁    ❁
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فرا�شُة الّليِل

ح�سان زموري

ال�سـعـر...

فرا�شُة الّليِل

        �ساعر جزائري.

 -    العمل الفني: الفنانة منى المقداد.

م�ساٌء كئيٌب...

وفرا�صُة الّليِل تدوُر حوَل الم�صباِح

مثلما هي الّذكرياُت في خيالي

قلبي يفي�ُض بالحنيِن اإلى الما�صي

تتعُب فرا�صُة الّليِل

ترتاُح على الجداِر

ت�صيُر كاأّنها زينٌة عليه

قطعٌة باقيٌة من ورِق جدراٍن قديٍم

يا فرا�صَة الّليِل

توؤن�صيَن وحدتي

تقاطعيَن �صرودي اأمام ذكرياتي المبعثرِة في �صمِت الّليِل

❁

❁
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فرا�شُة الّليِل

ارق�صي ي� فرا�صَة الّليِل

ار�صمي خي�لٍت على ال�ّصقِف والجدراِن

ثّم حّطي على الجداِر كي تن�مي

�ص�أتمّنى لِك ليلًة �صعيدًة

اإْن لْم تحرْق جن�حيِك حرارُة الم�صب�ِح

ّمي ذّكرِتني بدّبو�س ِزينٍة ك�ن لأ

عي�ِد والمن��صب�ِت ال�ّصعيدِة ك�نت تلب�ُصُه في الأ

ل اأدري هل فقَدْتُه؟

لْم تعْد ت�صُعُه منذ �صنواٍت

ي� فرا�صَة الّليِل

لن تحّطي على �صفيرِة طفلٍة �صغيرٍة

اأو على ثوِب �صبّيٍة مزداٍن ب�لّزهوِر

 جريدًة
لن تمّري اأم�م ن�ظَرْي عجوٍز يقراأُ

لن تحّطي على قّبعِة امراأٍة تجل�ُس في الحديقِة

لن تلعبي بين الّزهوِر

راجيِح طف�َل يلعبوَن على الأ لن تلمحي الأ

لن ت�صمعي �صحك�ِتهم

ول حّتى اأغ�نيهم واأن��صيَدهم

لن ت�صمعي حديَث ع��صَقْيِن

اأنِت ي� فرا�صَة الّليِل

ت�صهريَن مع الحزانى والمت�أّلميَن

ت�صهرين مع �ص�عٍر يع�قُر الحبَر والق�ص�ئَد

 ر�ص�ئَل الحبِّ القديمَة
مع ع��صقٍة تقراأُ

مع اأمٍّ تهدهُد طفَله�

ِ
َة م� قبَل الّنوم اأو رّبم� تحكي له ق�صّ

ي� فرا�صَة الّليِل دوري ودوري

حّتى ينتهَي الّليُل وحزُن الّليِل.

❁    ❁    ❁
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يدك

ثناء مزيد ن�صر

ال�سـعـر...

يدك

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.

تعفُّ عيناِك عن ر�شف نظراتي 

اأ ير�شيِك الجثو عط�شًا 

اأمام الفراق 

وتحت ركبتيِك رقعة ذكريات جافة؟

اأ �شاأبقى خفقة وجع 

ماني ال�شاحبة  في �شدر الأ

وكلمًة م�شتتة الحروف بين رمادك...

مللُت �شفاهك الذاوية

 تحت اأنفا�شِك ال�شوداء.

كم حرَمْتني الدفء

واكتفت ب�شكب الوداع... يُدِك 

حالم منهكة   فيها نامت الأ

ويا ليتها ت�شتفيق على �شهقة اللقاء

كيف اأنقذه� من �صقيع الم�ص�ف�ت

و�صم�صي تغو�س في وحل الغروب؟

في راحته� دمعة الحك�ية،

 واأنين البطل المهزوم

وعقد عميقة اأعجزت القدر 

مل  ل اأفهم في اأيِّ م�ص�ر جرى الأ

واأي �صوء يق�صد

راك، هل �صيم�صك يدي لأ

اأو �صيتركني

خلف ق�صب�ن الزمن

ع ظالم النه�ية؟...  اأتجرَّ

طي�ف  ح لالأ األوِّ

بمنديل َن�َصْجُته من �صوء عينيِك 
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يدك

غف كلمة...كلمة... قبل اأن ينطفئ ال�صَّ

ي�اااا اأيته� الع�برات بال هوية 

تختلن بمداد روحي

ون�صيتنَّ الطريق اإلى �صطوري

والقلم يفّر من يدي 

طِبق علّي غالف الح��صر 
كلم� اأُ

ف�أجده بين يديك...

اأ�صير �صم�ئك ذاك الخي�ل

يتكّور في قلب غيٍم ل ينب�س

ي�صعرني ب�أْن ل �صيء ي�صتحّق الحي�ة

يتركني قب�لة الظالم

غ�فلًة نوافذ ال�صروق

ت�صتبيح ظّلي 

جح�فل الموت ...

وم� زال قلبي ي�صيحني

�صقطِت في �صب�ك الف�صول،

وعن�كب الم�صير تلدغ لهفة الربيع 

لم يبَق �صوى قطرِة �صب�ح

جديرٍة ب�إخم�د حرائق ال�صه�د...

في يدِك. 

❁    ❁    ❁
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في المكتبة

)1(

مر مهم( حتى اأخذ يح�صي الدقائق...  منذ اأن قراأ ر�صالتها )انتظرني وحدك خارج المعهد. الأ

م���اذا بقي من الدوام؟ وماذا بقي من النه���ار؟ اإذ كان ال�صتاء قد قّل�ص النهار كثيرًا، وامت�صَّ دفء 

ال�صم�ص، على الرغم من ظهورها في �صماء خالية من الغيوم، لكن كّل ذلك بدا رائعًا ومربكًا في اآن 

حينم���ا اأعلمته بعد اأن التقيا اأّن والدها وافق على روؤيته، واأ�صافت، وهي تر�صم على وجهها ابت�صامة 

ي�صعب ا�صطيادها. 

- وطلب مني ا�صطحابك اإلى بيتنا. 

ف�صاألها: 

- متى؟ 

ن.  - الآ

ن في نهاية الدوام؟  - الآ

يون�س محمود يون�س

ال�ســـــرد...

في المكتبة

- العمل الفني: الفنان جمال العبا�س.
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في المكتبة

قالت، وهي تبت�سم على الرغم من ارتباكها: 

اللق���اء لن يكون طوياًل كما اأظ���ن. ليتنا ال ن�سّيع 

ّن اأب���ي م�سغ���ول دائمًا، وه���و ينتظرك  الوق���ت. الأ

ن.  االآ

فنظ���ر يمنة وي�س���رة قبل اأن ي�سي���ر بيده اإلى 

�سي���ارة تبحث عن راكب، ثم م���ا هي اإال لحظات 

جرة قا�سدين ح�سرة الوالد،  وكانا في �سيارة االأ

جرة دخال المن���زل لي�ستقبلهما  وبع���د �سي���ارة االأ

الوالد ف���ي مكتبته، وفع���اًل ا�ستقبلهم���ا بترحاب 

ال باأ����س به وطلب القه���وة لي�سربوها معًا، وخالل 

هذا الوقت قال جملتين فح�سب: نحن هنا لنبتَّ 

مر في ق�سة حب. ال لنوؤلف ق�سة حب.  االأ

فق���ال ال�ساب ب�س���يء من االرتب���اك: نعم... 

اأنت محق تمامًا يا �سّيدي. 

���ا الفت���اة فقد التزم���ت ال�سمت مع ابت�سامة قلق���ة ال تعرف الثبات. ا�ستم���رت معها حتى بعد  مَّ
اأ

ان�سرافه���ا م���ن المكتبة، اإذ غ���ادرت المكتبة بن���اء على طلب والده���ا، على الرغم م���ن اأنها كانت 

ت���وّد البق���اء لتعرف اأي حوار �سي���دور بينهما، لكّن ذلك لم يكن ممكنًا. اأم���ا الوالد فقال لل�ساب بعد 

وافق على تزويجك ابنتي  ان�س���راف ابنته: اأظّن اأّن كل ما فكرت به يمكن اخت�س���اره باأني طلبتك الأ

في حال راأيتك موؤهاًل لهذا الزواج. 

- فقال ال�ساب: تمامًا يا �سّيدي. 

قال الوالد: ال األومك طبعًا، ولو كنت مكانك لفكرت مثلك تمامًا. لذلك واخت�سارًا للوقت. اأريد 

اأن اأقول لك: اأنا م�ستعد لتزويجك ابنتي حبيبتي في حال قراأت كل هذه الكتب. 

ق����ال ذلك واأ�سار بيده اإلى رفوف الكتب في مكتبته. فكاد ال�ساب اأن يعلن موافقته فورًا، لكنه 

مر  غلفة، واإذ ا�ستغرق االأ - ول�سبب ال يدركه- تريث وهو يخطو نحو رفوف الكتب ليقراأ عناوين االأ

من���ه بع����س الوقت، بدا كل �سيء له غير قابل للت�سديق، فع���اد اإلى ح�سرة الوالد ليقول له: الحب 
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يـــ� �صّيدي جوهر الكتب، وجوهر الدي�ن�ت، وجوهر اهلل. فلم�ذا ت�صع كتبك في طريقي!؟ لعلك تعلم 

اأني ل اأقراأ الكتب القديمة... فكيف �ص�أقراأ اأرداأه� !؟ كيف؟ 

ف�أج�بـــه الرجل دون اأن يفقد هـــدوءه: كتبي هي اأن�، وهي ع�ئلتي، وهـــي بيئتي اأي�صً�. فهل جئت 

لت�صتمن� كلن� اأيه� المحب في بيتي؟ 

�صمت ال�ص�ب لحظ�ت قبل اأن يجيب. 

فق�ل الوالد: م�ذا لديك لتقوله اأي�صً�؟ وقتي �صيق، واأعم�لي كثيرة كم� تعلم. 

قـــ�ل ال�ص�ب: اأن� محب فعـــاًل، ومت�أكد اأّن مكتبتي اأغنى واأهم من مكتبتـــك، وقد تعلَّمت منه� اأن 

مور م� دامت ابنتـــك غير مكترثة بكل كتبك  اأكـــون محبـــً� و�ص�دقً� ومنفتحً�. فلمـــ�ذا ت�صّعب علّي الأ

قل.  نه� لو ك�نت مكترثة به� لحدثتني عنه� مرة واحدة على الأ هذه، لأ

- اأيهـــ� ال�صـــ�ب. اأنـــ� اأهّم ن��صر وب�ئع للكتب في هـــذه المدينة، بل في البـــالد كله�، وكتبك التي 

تفتخـــر بهـــ� لم ت�صل اإليك لول جهدي: اأمـــ� هذه الكتب القديمة التي ل تعجبـــك فهي التي اأعطتني 

ن اأن� ل اأبحث معك �صفقة  النجـــ�ح على ال�صعيدين، الفكـــري والعملي. فال تب�لغ في اأهميتـــك، والآ

بيـــع كت�ب. بل نحن نتحدث عن ابنتي حبيبتي التـــي �صترثني هي واأبن�وؤه� ذات يوم، وب�لمن��صبة اأن� 

ل اأطلـــب منـــك �صوى اأن تكون ع�قاًل وواقعيً�، اإذ ل يمكن اأن اأ�صع بين يديك كل ت�ريخي، وكل ثروتي 

دون �صم�ن. 

فـــك�ر م�صتحيل، والحي�ة فـــي تغّير وتطّور  قـــ�ل ال�صـــ�ب: لكنك تعلم ي� �صيـــدي اأّن الثب�ت على الأ

دائَمين. 

قـــ�ل الوالد: اأعرف ذلك، وهذا هو نهجي في الحي�ة. ف�بنتي متعلمة مثلك، وهي مدّر�صة مثلك، 

وربم� تعرف اأكثر منك اأّن التطور ل يعني التقدم. بل النتق�ل من طور اإلى اآخر، ولعله� تعرف اأكثر 

به�، ويجنب ع�ئلته� النزلق اإلـــى الفو�صى، وال�صي�ع في مج�هل  منـــك اأّن الثب�ت علـــى المنهج يجنِّ

التطور الذي تراه في اأفق تفكيرك. 

فقـــ�ل ال�ص�ب متو�ّصاًل: ي� �صيدي. لط�لم� اآمنت ب�صـــرورة القفز فوق هذه الكتب لقتن�عي بعدم 

ّن التم�ّصك به� يعني اإنتـــ�ج الم�آ�صي التي ح�صلت  نه� بال اأفق فح�صب، بـــل لأ الجـــدوى منه�. لي�ـــس لأ

ب�صببهـــ� مـــرة بعد مرة، وحتى حينم� تطلب مني اأن ا�صتبدل بكتبي ن�صخً� من كتبك هذه، يغيب عنك 

اأّن كتبي اأ�صبحت في وعيي، ومن ثمَّ ف�إّن قراءة كتبك م�صيعة لوقتي وجهدي. 
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ئ  عندئـــذ قـــ�ل الوالد ب�صيء من الغ�صب: م� دمت تتحدث عن الم�آ�صـــي. لم�ذا تتهم كتبي، وتبرِّ

عرف  كتبـــك؟ اأم اأّن كتبـــك ل تنتمي اإلى اأي فكر؟ ربم� تكون ل منتميً�!؟ اإذا كنت كذلك ف�أخبرني، لأ

بَم اأجيبك. 

�صمت ال�ص�ب وط�ل �صمته، وبعد دقيقتين اأو اأكثر. ق�ل الوالد. م� خطبك... لم�ذا �صكّت؟ 

اإل اأّن ال�ص�ب لم ينظر اإليه، ولم ينطق بكلمة. غ�در المك�ن فح�صب، دون ا�صتئذان اأو وداع. 

)2(

بعـــد اأيـــ�م من غي�ب ال�صـــ�ب والفت�ة عن المعهـــد دون عذر. �صرت في اأو�صـــ�ط زمالئهم� بع�س 

خب�ر، منه� اأّن ال�ص�ب اختنق بدخ�ن مكتبته التي احترقت، ومنه� اأّن اأحد مع�رفه اأنقذه في الوقت  الأ

المن��صـــب. فغ�در ال�ص�ب المدينة ليريح ذهنه من تبع�ت هذا الحـــ�دث. اأم� الفت�ة فقيل ب�ص�أنه� اإنَّ 

والدهـــ� وجـــد له� وظيفة اأخرى بعد اأن وجد مكتبته محترقة حتى اآخره�، وقيل اأي�صً� اإّنه زّوجه� من 

ابن �صديق له. 

خب�ر عن م�صير ال�ص�بين بقيت فـــي اإط�ر التخمين�ت. اإل اأّن حرق المكتبتين ظل  ومـــع اأّن كل الأ

ّن ثلثي المدينة ك�ن محترقً� ومدمرًا وخ�ليً� من اأي دبيب، اأو اأ�صوات.  ث�بتً�، لكن دون اأي اكتراث، لأ

ّن النمل لم يجد في تلك الخرائب م� يقت�ت به، ولعل طيور البوم  ل دبيب نمل، ول نعيق بوم. ربم� لأ

كرهت كل تلك الخرائب وه�جرت هي اأي�صً�. 

❁    ❁    ❁
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ا�ستيقظت باكرًا هذا اليوم... 

�سعدت الدرج الموؤدي اإلى... 

�سعدت!

اإلى اأين �ساأ�سعُد؟ اأبي يقول دائمًا: »ال يوجد �سجرٌة �سعدت اإلى ال�سماء« ما دخل ذلك بحكايتي؟ 

اأنا غير طبيعية اليوم. 

ال، ال، يبدو اأن �سلطان النوم ما يزال ي�سيطر على اأجفاني... 

اأق�س���د اأنن���ي نزل���ت دركات ال�سل���م الموؤدي اإل���ى غرفتي في الطاب���ق الثاني، نع���م، نعم، نزلت 

الدركات! 

خي���رة التي تلفظت بها. اأ�ستاذ اللغة العربية ه���و الذي قال لنا: ا�سمها  ال دخ���ل لي في الكلمة االأ

الدركات في النزول، والدرجات في ال�سعود. 

المه���م اأنن���ي مررت بغرفة اأمي... ال، لم اأم���ر، ال�سراحة خفت اأن توبخن���ي، اأ�سئلتها ال تنتهي، 

تجعلني محتارة ال اأدري ماذا اأفعل، وال اأعرف كيف اأرد عليها... 

محمد الحفري

ال�ســـــرد...

لي�س غرورًا

- العمل الفني: الفنان فريد �سنكان.
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اإل����ى اأين يا �سمر؟ لماذا ترتدي هذا 

الف�ست����ان الق�سير؟ واإن ارتديت الطويل 

تق����ول لي: هل اأن����ت ذاهبة م����ن اأجل اأن 

تكن�س����ي الح����ارة ي����ا بن����ت؟ ول����و ح�سل 

وارتديت البنطال �ستقول: هل بداأ عر�ض 

زي����اء؟ لو كن����ِت بنتًا )�ساط����رة( لجلبِت  الأ

عري�سًا بدًل من هذه الثياب. خزانتك ت�سكو 

م����ن حمولتها. ثم تعال����ي اإلى هنا وقولي لي: 

وفر«؟  لم����اذا ت�سعين م�ساحيق التجمي����ل »الأ

يعن����ي ه����ل ابت�س����م اأحده����م في وجه����ك هذا 

ال�سباح؟

ب�سراح���ة، ونق���ل الكالم يج���ب اأن يكون 

اأمان���ة. اأم���ي ل تقول كلم���ة »اأوف���ر« ول تعرف 

معناها، هذه من عندي. 

�سباب، ب���ل غ�سلت وجهي �سريعًا،  المه���م وب���ال طول �سيرة اأنني لم اأمر عل���ى اأمي نظرًا لتلك الأ

نني خفت اأن تعتر�سني اإحدى الن�ساء، عفوًا اأق�سد  وتحرك���ت متعجلة الخطا باكرًا �سوب ال�سوق، لأ

ن���ا مديرتهن واأخاف اأن تاأتين���ي واحدة منهن في  ن�س���ات اللوات���ي يعملن ف���ي الثانوية الن�سوية، فاأ الآ

ال�سباح الباكر لت�سكو لي اأمرًا طارئًا حدث معها، ثم تطلب مني بعد مقدمة طويلة اإجازة �ساعية اأو 

يومية، اأو ربما تكون بحاجة اإلى ختم المدر�سة الذي اأحمله في جيبي دائمًا كي ت�سير اأوراقها ب�سكل 

طبيعي في مديرية التربية. 

حينما خرجت من باب الدار كان محمود ابن الجيران، يجل�ض هناك وكاأنه ينتظر طّلتي، �سعرت 

باإعجابه ب�سخ�سيتي الجميلة، وقلت بيني وبيني: هذا ال�ساب عينه علّي.

لحظ���ت ذل���ك من كلمات���ه التي بداأه���ا بالقول: ي�سع���د �سباحك، ي���ا �سباح الج���وري، اأ�سرقت 

نوار. الأ

تظاه���رت اأنني لم اأ�سم���ع، وكادت ابت�سامتي تنفلت مني، وتف�سحني ل���ول اأنني �سارعت اإلى 

مكان، قلت لنف�س���ي: كاأن هذا ال�ساب يحبني. رفعت �سوتي  تقطي���ب حاجبي، وزّم �سفتّي قدر الإ
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اأكثـــر وخلتـــه خرج من فمي: لم�ذا اأ�صتعمل ك�أن؟ هو يحبنـــي ب�لت�أكيد، اأن� �صخ�صية محبوبة من 

الجميع.

نــــ� ع�صل على ق�صطة، اأي واهلل )م� في مني(،  رفعــــت �صوتي متم�دية في المديح وقلت: اأ

م� اأحالني، وم� اأجودني!

والدليـــل علـــى �صدق كالمي اأنني م� م�صيت ع�صرين اأو ثالثين مترًا - ل اأذكر الم�ص�فة ب�ل�صبط 

فقد تكون اأكثر اأو اأقل- حين �صمعت �صليمً� وهو ي�صير اإلى رف�قه نحوي ويقول لهم: لي�س هن�ك اأجمل 

من �صمر في الدني�.

ني اأجمَل واأح�صَن �صمٍر  نه - وح�صب وجهة نظـــري الخ��صة جدًا- عدَّ ب�لت�أكيـــد ك�ن يق�صدني، لأ

في الكون، وهل هن�ك غيري اأ�صاًل؟ اأي واهلل واأق�صم ث�نية اإنني اأحلى �صمراوات الع�لم.

ب�صراحة اأن� لم اأغ�صب من هوؤلء ال�صب�ب الذين وقفوا في دربي واأ�صمعوني كالمً� تذوب حالوته 

خرى عجينً� كم� يقول المثل  �صت( ذلك وو�صعت في اأذنــــي طينً� وفي الأ فــــي كل حوا�صي، لكنني )طنَّ

الدارج، وقلت مخ�طبة نف�صي من جديد: ي� اأختي معهم حق. اأقوله� من دون مب�لغة. واأق�صم على ذلك 

من جديد، ف�أن� فت�ة ت�أخذ العقل، مليحة الوجه، وطويلة ك�لرمح، وعيوني »عيون المه� بين الر�ص�فة 

والج�صــــر« كمــــ� يقول ذاك ال�ص�عر، وقبل قليــــٍل �صمعت اأحدهم يردُد: جــــ�ءت )المزيونة(. األتم�س له 

نــــ� كذلك حّقً� وكل �صيء فّي حلٌو، )اأي دخيل ربي م� اأبه�ني اأن�(، وم� اأروعني اأن�! )ق�ل في  العــــذر، ف�أ

بن�ت ق�ل! اأي كل البن�ت من ورائي(. وهذا المديح لنف�صي لي�س غرورًا بطبيعة الح�ل، بل هو في قمة 

�أة في داخلي. التوا�صع، ف�أن� لم اأذكر من مح��صني اإل قلياًل، وم�زالت الدرر والجواهر مخبَّ

م�صيت عدة خطوات فح�صب، فوجدت اأم طوني، واأم جورج، واأم �ص�لم، و�صلوى، ومريم، وف�طمة، 

ج�ل�ص�ت على الر�صيف وقد اأعددن قهوة ال�صب�ح، متى ا�صتيقظن واجتمعن هكذا ل اأدري، م� اأدريه 

اأنهـــن حلفن ب�لطالق من اأزواجهن من اأجل اأن اأقعد واأحت�صي معهن القهوة، وم� اإن جل�صت جلو�صي 

ح في كالمه� كـــي اأقبل ب�بنه� اأو  علـــى الكر�صـــي، حتى بـــداأت كل وحدة منهن تغمزني بعينهـــ� اأو تلمِّ

�صقيقه�، اأو ب�أحد من مع�رفه�، وكل واحدة منهن تقول: اإن �صمر، يعني اأن�، تحفة ول يجوز اأن تخرج 

من الح�رة وتتزوج بغريب. 

كـــدت اأقول لجمـــع الن�صوة: ل يوجد فـــرق بين غريب وقريـــب ي� جم�عة، ال�صيطـــ�ن فح�صب هو 

مور جّدية �ص�أوافق حتمً�، هذا اأمر ل يحتمل المزاح، لم�ذا ل اأوافق يعني؟  الغريـــب. حينمـــ� تكون الأ

هكذا قلت لنف�صي، واأن� اأفتح فمي مدهو�صة اأنظر اإلى الن�صوة. 
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ووجدتنـــي اأحدث نف�صي �ص�كية منه�: يـــ� رب م�ذا اأفعل اأن�؟ هل اأقّطع نف�صي؟ كل العرو�س التي 

�صمعتهـــ� من الن�صـــوة مغرية ويجب اأن اأفكر فيه�، اأين اأنت ي� اأمـــي؟ اآه لو ت�صمعين هذا الكالم، اأنت 

التـــي تقوليـــن دائمً� اأنني ل اأعرف كيف اأت�صرف، وتتهمينني بعدم القدرة على تدبير عري�س واحد. 

ر العقل من  ا�صت�أذنت من الن�صوة وغ�درت كي اأعطي لنف�صي فر�صة للتفكير، فم� �صمعته يجّنن ويطيِّ

الكف.

عنـــد اأول ال�صـــ�رع، راآني اأبـــو مرعي، و�صـــ�ر يغني: »ي� ب�صرب مـــن را�س العين، يـــ� بخلي ح�لي 

دت في �صري: يقطع وجهك ي� اأب� مرعي.  عط�ص�ن، وي� بوخذ وحدة مليحة، ي� بلعن بي الن�صوان«، ردَّ

م� اأزنخك من رجل، وم� اأثقل دمك ب�صفتك �ص�ئق �صي�رة اأجرة على خط ح�رتن�.

عر�س علّي تو�صيلة مج�نية اإلى ال�صوق، واأ�ص�ف ق�ئاًل: اأريدك في �صيء �صروري، هن�ك مو�صوع 

يجب من�ق�صته.

هـــززت راأ�صي وابتعـــدت عن �صي�رته. ابن الحـــرام، م� الذي بيني وبينه، ومـــ� ذلك المو�صوع 

ة على  رَّ الذي يريد اأن يبحثه معي؟ ُقبِّحت من رجل ذميم ون�ق�س، اأعرف اأنه يريدني اأن اأنزل �صُ

زوج�تـــه الثـــالث، اأم نزيه، واأم ن�در، و�صعيلة. قلت رافعة �صوتـــي متق�صدة اأن ي�صلُه كي يحلَّ عن 

حجري: ل ي� ختي�ر الجن، اهلل ل ي�صبعك ن�صوان، لن اأتزوجك ولو بقيُت ع�ن�صً� طوال حي�تي. 

ب�صراحـــة ندمت قلياًل علـــى ت�صرفي، يعني لو �صمحت له اأن يو�صلنـــي ب�صي�رته، وتحملت غزله 

وثق�لـــة دمـــه خم�س دق�ئق م�ذا ك�ن �صيحدث؟ اآٍه من عن�دي، و اآٍه من يب��صة راأ�صي، واآٍه من كل �صي. 

لـــو ركبـــت معه في ال�صي�رة لكنـــت ارتحت من عن�ء الطريق وال�صم�س التي طـــقَّ راأ�صي من حرارته�. 

ونك�يـــة في عنـــ�دي ا�صتريت ب�صرعة الخ�ص�ر واللبـــن واللحمة ول اأعرف م�ذا بعـــد، ثم رجعت مثل 

الطير اإلى البيت، لم�ذا مثل؟ اأن� اأحلى ع�صفورة في الدني�. كنت ط�ئرة من الفرح، وك�ن اأبي واأمي 

قـــد ا�صتيقظ� وجل�ص� جل�صـــة رائقة على الم�صطبة، وحينم� �ص�هداني اأدخل المنزل، ك�أن عفريتً� قد 

ر مزاجيهم� ب�صـــكل مف�جئ، اإذ ق�ل اأبي: »اهلل ل يعطيـــك الع�فية ي� �صمر، لك في  حـــلَّ عليهمـــ� وعكَّ

حدا ي�صتري بندورة خرب�نة؟ لك هذا خي�ر ين�ص�ف؟ لك اأنت رايحة ت�صتري بيتنج�ن ول بطيخ؟ لك 

اتطلعي ع اللحمة واإل م� بت�صوفي؟«.

بي: اتركه� اأكيـــد مخه� م�صغول  فـــي تلـــك اللحظ�ت ك�نت اأمـــي تنظر اإلّي غ��صبـــة وتقول لأ

ب�صيء م�.
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ـــرت، كنت �صعيدة جدًا، من ال�ص�رع، ومـــن كالم ال�صب�ب الذي لم�س  المهـــم اأن فرحتي قد تبخَّ

�صغـــ�ف قلبـــي، ك�ن العـــرق ين�صكب مـــن ج�صدي وك�أننـــي غ�رقة في حلـــم ل اأريد اأن اأ�صحـــو منه اأو 

ني من �صعري وي�صيح: )قومي ولك(، ت�أخرِت عن المدر�صة، وك�نت اأمي تفرك  اأ�صتفيـــق، واأبي ي�صدُّ

رجلي وتقول: اهلل اأعلم بم�ذا تحلم بنتك. 

ا�صتيقظت على �صوت المنبه، لم يكن اأحٌد من حولي، ك�ن ال�صكون هو كل م� يحيط بي في ذلك 

ال�صبـــ�ح، ولمـّ� ح�نـــت مني التف�تة نحو المـــراآة راأيت �صعري منكو�صً� ولمحـــت خطوط الزمن على 

وجهي قد فعل ِفْعَله�.

❁    ❁    ❁
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في تمام �ل�ساعة �لر�بعة فجرً�، حين كان �لثلج يت�ساقط على بيوت �ل�ساحية، �ساألت �أمي �إن كنا 

�سُنقتل ببلطة �أم بر�سا�سة.

ها �لمرتجفة عن �سفتيَّ  و�سع���ت يدها على فمي و�أ�سارت �إلى �لباب، فهمت م���ا تريد فاأبعدت كفَّ

�لباردتي���ن ووعدتها ب�س���وٍت خافت �أنني لن �أطرح ه���ذ� �ل�سوؤ�ل ماد�م هناك �أ�س���و�ت تدعو �سكان 

�لجزيرة �لر�بعة للتجمع في �لحديقة.

رنَّ جر�س �لهاتف �لثابت، رفعت �ل�سماعة، �سمعت ح�سرجة رجل يلتقط �أنفا�سه: �هربو� قبل �أن 

ي�سلو� �إلى جزيرتكم.

رون  رون ويكفِّ �إنهم في جزيرتنا و... ينقطع �الت�سال قبل �أن �أقول للمت�سل �إنهم في �لخارج يكبِّ

رون خطوط �لهاتف؟  كل من ي�سكن في بيوت �ل�ساحية �لحكومية. هل قطع �لمكبِّ

بي�س بجانب �أمي ورحت �أنظر �إلى �لباب  عدت �إلى غرفة �لنوم، �أ�سندت ظهري �إلى �لجد�ر �الأ

خر مثل كف �أم���ي و�سفتيَّ كان يرتج���ف، وكذلك �لغرفة �لتي كن���ا نختبىء في  �لحدي���دي، ه���و �الآ

فائزة دا�ؤد

ال�ســـــرد...

ذاكرة البيا�ض

- العمل الفني: الفنان جمال العبا�س.
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ز�ويته���ا �لجنوبي���ة كانت تهتز, �أمي تحب هذه �لجه���ة كثيرً� وتقول عنها �إنه���ا جهة مباركة وكنت 

�أ�سمعه���ا ف���ي �أثناء �سالتها تطل���ب من �هلل �أن ي�سقط علينا �سقف �لبي���ت �أو �أحد �لجدر�ن قبل �أن 

رون �إلى �لبيت. تهم�س حي���ن ت�سمع �لتكبير ووقع �لخطو�ت: يارب نريد  ُيخل���ع �لباب ويدخل �لمكبِّ

ميت���ة فيها بع�س �لكر�مة فح�س���ب. �ساألتها ب�سوٍت هام�س: �أيُّ �لميَتتين �أكثر كر�مة: �لموت بر�أ�س 

�لحربة �أم بطلقة ر�سا�سة؟

ت�س���ع كفها �لباردة مرًة �أخرى عل���ى فمي وتتمتم ب�سوٍت هام�س: �إنهم ف���ي �لخارج �أال ت�سمعين 

�ستائمهم �لتكفيرية؟

مي ب�س���وٍت هام�س, و�أ�ساأله���ا �إن كان �أب���ي و�إخوتي على عل���ٍم بما يحدث في  �أ�سمعه���ا. �أق���ول الأ

�ل�ساحية؟

تجيب �أمي: �سيعلمون حين يكون �لجميع عاجزين عن �إنقاذ �ل�ساحية.

تق���ول �أمي ل���كل من ي�س���األ عن 

عم���ري: لقد ولدت مطيع���ة في يوم 

كان فيه زهر �للوز يغطي )حو�كير( 

�لقري���ة. وت�سي���ف لقد �أزه���ر �للوز 

ع�سرين مرة بعد والدتها.

ق���ل �إنني �أقدر  ال �أعتر����س بل الأ

�إ�س���ر�ر �أم���ي على ت�سميت���ي مطيعة 

و�لق���ول �إنَّ عم���ري ع�س���رون عامًا, 

فم���ن ذ� �لذي يفكر بال���زو�ج بفتاة 

ت�سع���ر باأنه���ا تج���اوزت �لخم�سي���ن 

وتتحدث عن حي���اٍة عا�ستها قبل �أن 

تولد في قرية ب�ستان �لهوى؟

وفيما يتعّلق بزهر �للوز �أ�ستطيع 

�لق���ول �إن حيات���ي �ل�سابق���ة مكتوبة 

على بتالت���ه �لرقيقة, ب���ل هي �لتي 

تحف���ز ذ�كرت���ي وتجعلن���ي �أ�ستعيد 
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اأحداث ذلك اليوم بيني وبين نف�صي، اإذ لم اأعد اأجروؤ على الحكي عم� حدث في ذلك اليوم الربيعي 

اأم�م اأحد خوفً� على م�ص�عر اأمي.

ت�صـــف اأمي يوم ولدتـــي )ب�لميوي( وتقول اإن كعَبي قدَمّي ك�ن� اأخ�صرين اأكثر من الالزم، لكنه 

نني كنت اأحمل عالمة تو�صمني ب�لع�ر كم�  نه� بكرت ب�أنثى، بل لأ ك�ن �ص�دمً� ب�لن�صبة اإليه�، لي�س لأ

ق�لت الق�بلة: ابنتك م�تت قتاًل. وم�ذا يعني هذا؟ �ص�ألت اأمي المراأة المت�صحة ب�ل�صواد.

اأحدهـــم قتلهـــ� في حي�ة �ص�بقة كي يغ�صل عـــ�ره. اأج�بت الق�بلة وهي ت�صـــع يده� على فتحة في 

راأ�صي ك�نت تنزُّ دمً�.

بكـــت اأمي ب�صمت وهي تم�صح قطرات الدم عن الزغـــب الك�صتن�ئي الذي يغطي راأ�صي، وطلبت 

من الق�بلة اأن تحلف براأ�س من تحب على كتم�ن اأمر تلك الفتحة اللعينة، وعدم الحديث عنه� اأم�م 

اأحـــد. ومـــ�ذا عن والده�؟ �ص�ألت الق�بلة. فق�لت اأمـــي اإنَّ �صليمً� �صبه مقيم في دم�صق، وهو ي�أتي في 

نه�يـــة كلِّ �صهر اأربعة اأي�م يعتني خالله� ب�أ�صج�ر اللـــوز والزيتون، ول وقت لديه كي ي�ص�أل عن فتحٍة 

�صغيرة اأو كبيرٍة في راأ�س ابنته البكر. 

لـــم تحنـــث الق�بلة بيمينه�، لكن م� قـــدرت اأمي اأنه �صيظل �صرًا، �ص�ر حديـــث جيرانن� واأق�ربن� 

بعد اأن بداأت الكالم، اإذ رحت اأم�صك اأ�ص�بع البن�ت واأ�صعه� على الفتحة التي تنّز دمً� حين اأم�صط 

�صعـــري، واأتحـــدث اأمـــ�م الجيران عـــن زوجي واأطف�لـــي، كم� حكيت لهـــم عن تلة مزروعـــة ب�للوز، 

وطـــ�ولت وكرا�ٍس موّزعـــة على المدرج�ت، واأولد يلعبون ورج�ل ون�صـــ�ء يتن�ولون الطع�م ويكرعون 

ال�صراب ويم�ر�صون ثرثراتهم اليومية في ف�ص�ٍء اأبي�س.

نعـــم ذلـــك الف�ص�ء ل يف�رقني، زّوداتي التـــي تقيتني �صع�دة كلم� داهمني �صبـــح الك�آبة، اأتذكره 

طف�ل والن�ص�ء والرج�ل  جيدًا، اأ�صج�ر اللـــوز بي�ص�ء وكذلك الط�ولت مو�ّص�ة بزهر اللوز وروؤو�س الأ

مي عن زوجي ن��صر  تزينهـــ� البتالت الرقيقة فتبدو نجومـــً� �صغيرة على ال�صعر والثي�ب، حكيـــت لأ

واأطف�لـــي الثالثة وعن بيـــٍت جميل وحي�ٍة ه�دئٍة كنـــت اأعي�صه�. وحين طلبت منهـــ� اأن ت�أخذني اإلى 

ع�ئلتـــي بكت وق�لت اإنه� تريدني طفلة ولي�س امراأًة لديه� زوج وله� اأولد اأكبر منه�، كم� اأنه� تخ�ف 

من اأن يكرر الق�تل ح�دثة غ�صل الع�ر مرًة اأخرى اإن هو علم ب�أمر حي�تي الث�نية.

اأن� ُقتلت بر�ص��صة �صيٍد ط�ئ�صة. 
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نه� لم ت�صدقني، وكي تتخل�س من الحديث عن حي�تي ال�ص�بقة عملت  لـــم تقل اأمي �صيئً� ربم� لأ

بم�صـــورة الق�بلـــة و�ص�رت تطعمني من فمهـــ� كي اأن�صى م� علق في ذاكرني من تلـــك الحي�ة، اأحي�نً� 

كنت اأرف�س تلك الحيلة فال اأتن�ول م�تم�صغه اأ�صن�ن اأمي، عندئٍذ تم�صك براأ�صي وتدخل اللقيمة في 

فمي، ف�أ�صرخ راف�صة طع�مه� المم�صوغ.

انتهـــت مع�ن�تـــي يوم دخل اأبي اإلـــى البيت بب�صرى كنـــ� ننتظره�، ك�ن ذلك فـــي منت�صف �صهر 

اأيلـــول، اإذ اأخبر اأمـــي ب�صوٍت ي�صّج فرحً� اأنن� �صننتقل للعي�س معه فـــي م�ص�كن عدرا الت�بعة للمك�ن 

الـــذي يعمل فيه. تركن� بيتن� في قرية ب�صت�ن الهوى و�صكن� فـــي جزيرٍة تتو�صط ال�ص�حية، وك�ن اأول 

تحذيٍر وجهته اأمي اإلي يخ�س حي�تي ال�ص�بقة: اإي�ك اأن تتحدثي عنه� اأم�م اأحد، الموت قتاًل يخ�س 

الرج�ل، اأم� الن�ص�ء فهو يعني بكل ت�أكيد غ�صل ع�ر فح�صب.

كنـــت قـــد بلغت الت��صعة من عمـــري واأدرك معنى م� ق�لتـــه اأمي ف�حتفظـــت بذكري�تي القديمة 

اأجتّرهـــ� بيني وبين نف�صـــي كي اأخلق توازنً� بين حي�تـــي ال�ص�بقة وحي�تي الح�ليـــة، واأحي�نً� اأتحدث 

عنهـــ� اأمـــ�م اأمي فح�صب، كي اأقنعهـــ� بحقيقة قتلي ببندقية �صي�د، اأحكي لهـــ� عن اآخر م�صهٍد راأيته 

ر�س المغط�ة بزهر اللوز، ثم لم اأعد اأرى �صيئً�.  قبل موتي، ك�ن الدم يلوث غط�ء الط�ولة وبي��س الأ

�ص�ألتهـــ� عمـــن يكون قد ت�صبب فـــي تلوث ذلك البي��س اأن� اأم ذلك ال�صيـــ�د الع�بر؟ فتجيب اأمي: بل 

اأنت، جريمتك.

ن اأ�صتعيـــد ذلك الع�لم كي اأن�صى انتظـــ�ر الموت، لكنني اأ�ص�أل اأمي للمرة الث�لثة عن الطريقة  الآ

التـــي �صُنقتل بهـــ�، وكي تتخل�س من اإ�صـــراري على معرفة الجـــواب تجيبني بيـــن تمتم�ت �صالته� 

المتوا�صلة: طبعً� ب�لبلطة.

مي: لو اأنهم  احتلـــت التلة البي�صـــ�ء وقطرات الدم م�ص�حة الخـــوف التي �صبقت موتي، وقلـــت لأ

ت ه�م�صة: هم يقولون ل يجوز �صرعً�. يقتلونن� ب�لر�ص��س. ردَّ

ع�دت اأمي تتو�صل اهلل كي ينعم علين� بميتة فيه� بع�س الكرامة. �ص�ألته� كيف يكون الموت ببع�س 

الكرامة. فهم�صت ل نحرق ول نغرق ول نغت�صب.

قلـــت لهـــ� يوجد في المطبخ �صكين كبيرة لتقطيع اللحم. و�صعت يده� على فمي وق�لت: الموؤمن 

ي�صبر وينتظر ق�ص�ء اهلل. 
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التزمت ال�صمت واأغم�صت عيني اأ�صتعيد ذلك الع�لم، كنت �صعيدة قبل قتلي، اأنظر اإلى اأطف�لي 

راجيح، يت�صلقون اأ�صجـــ�ر اللوز، ي�صعدون المدرج�ت ويهبطون،  ولد ب�لأ الثالثـــة وهم يلعبون مع الأ

اأنظـــر اإلى زوجي فـــ�أراه ينقل نظراته بيني وبين اأطف�لن�، اأظنـــه ك�ن يت�ص�ءل عّم� اإذا ك�ن يوجد في 

الع�لم من هو اأكثر �صع�دة منه.

 اأ�صمع اأحدهم يقول: اإنه مو�صم ال�صقلين والقرقف والفري. يرد زوجي: طيور الربيع تطير على 

لحم بطونه�.

ر�س. يقول ج�رن� اأحمد: �صيد الطيور متعة ل تع�دله� متعة على الأ

يعلق زوجي: ال�صيد من اأجل ال�صيد، ل ال�صيد من اأجل الجوع.

كل. يقول اأحمد: ه� ه�، هذا �صحيح، ل اأحد هن� يفكر ب�صيد طيور الربيع من اأجل الأ

اأ�صمع اأزيز ر�ص��س قريب، وله�ث كلب �صيد. اأنظر حولي ف�أراه يم�صك بط�ئر مغط�ٍس ب�لدم:

يقول زوجي: اإنه� فراي. 

رين من القتل ب�لر�ص��ـــس. اأج�بت: الر�ص��س طريقة  لـــت اأمي عـــن ال�صبب الذي يمنع المكبِّ �ص�أ

رون ب�لكف�ر. قتٍل حديثة اخترعه� من ي�صفهم المكبِّ

بي�س، اأتذكر قول اأحد الج�ل�صين: م�صكينة تلك  اأعود اإلى تلة اللوز التي تقع �صم�ل قرية النهر الأ

الفراية لم تكن تنتظر الموت، لكنه اأت�ه� في اأول الربيع.

اأرى �صيئـــً� اأ�صود يتجه �صوبي، ي�صيح زوجي: �صهى �صعي راأ�صك تحت الط�ولة.ك�نت الر�ص��صة 

ني راأيت قطرات الدم تتدفق من راأ�صي. اأ�صرع لأ

مـــي لعالقة لموتي بقلة ال�صرف. اأ�ص�رت اإلى الفتحة التـــي لم ينبت فيه� �صعر، هم�صت:  قلـــت لأ

اإنه� دليل ق�طع على عنفوان الق�تل.

رون قتلن�؟ هل الق�صيـــة له� عالقة ب�ل�صرف، اأق�صد هل قتلن� له عالقة بغ�صل  لمـــ�ذا يريد المكبِّ

الع�ر؟

تجيب اأمي: اأظنهم ل يعرفون. اأحي�نً� يكون القتل من اأجل القتل فح�صب.

اأ�صمع طرق�ٍت قوية على الب�ب، اأهم�س: اإن انتظ�ر الموت اأكثر رعبً� من الموت.

تقـــول اأمي: ل، غير �صحيح اأبدًا، النتظ�ر لي�ـــس رعبً� حينم� نق�رنه ب�لت�ص�وؤل عن الطريقة التي 

�صينّفذ فيه� الحكم ب�لموت.
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�صمنتـــي، يدخل ثالثة رجـــ�ل ملثمين بيتنـــ� ال�صغير  ُيفتـــح الب�ب بقـــوة، ننح�صر ب�لجـــدار الإ

فـــي �ص�حية عـــدرا، بيتن� يتكون من غرفتي نـــوم وغرفة مخ�ص�صة للجلو�ـــس ومطبخ وحم�م، هم 

يحفظـــون عن ظهر قلـــب هند�صة تلك البيـــوت المت�ص�بهة، ول يحت�جون اإلـــى كثير من الجهد كي 

يجـــدوا المك�ن الذي يختبىء فيه �ص�كنو البيـــوت الحكومية، اإذ يتجهون فورًا اإلى غرف النوم، اأن� 

نهم  واأمـــي لـــم نختبىء تحت ال�صرير اأو وراء خزانة الثي�ب. اأمي ق�لـــت: ل يمكن خداعهم اأبدًا، لأ

دخلـــوا ع�صـــرات البيوت قبـــل اأن ي�صلوا اإلى بيتن�، ولـــم يعد هن�ك جدوى مـــن اإط�لة الوقت الذي 

يف�صلنـــ� عن الموت. ك�نت بلط�تهم تتدلى من بن�دقهم. �ص�ألوا اأمي عن اأبي واإخوتي، ابتعدت عن 

الجدار بعد اأن اكت�صفت اأنه خذله�، وق�لت: ولدي وزوجي لي�ص� في البيت، واإْن لم ت�صدقوا ف�لبيت 

اأم�مكم وت�صتطيعون البحث عنهم.

�ص�أل الرجل ال�صخم وهو يمرر البلطة على ثي�ب اأمي: اأين هم؟

قلت له واأن� اأبعد البلطة عن اأمي: اأبي واأخي ح�ص�ن في القرية يقلم�ن اأ�صج�ر اللوز والزيتون. 

خر؟ انتفلت البلطة اإلى �صترتي البي�ص�ء. �ص�أل الملتحي ال�صخم: والآ

قلت للملتحي: ل يوجد اآخر.

و�صع راأ�س الحربة على عنقي.

ق�لت اأمي: �ص�مر في الج�معة.

ق�ل اأ�صخمهم جثة وهو يبعد الحربة عن عنقي: هربوا اإذن.

قلت واأن� اأبعد البلطة عن بنط�لي: لم يكونوا يعلمون بدخولكم اإلى الم�ص�كن.

�صود، اأ�ص�ر براأ�صـــه اإلى ملثٍَّم  اأحـــدث �صرخـــً� �صغيرًا في عنقـــي وبع�س التمزق في بنط�لـــي الأ

اآخر.

اأخرجن� الملّثم الق�صير من البيت ب�لبلطة عبر طريٍق تف�صل جزائر ال�صكن بع�صه� عن بع�س، 

ن من اأطف�ٍل ون�ص�ء  اإلـــى �ص�حـــة فرن ال�ص�حية، حين و�صلنـــ� دفعن� بفوهة البندقية اإلى تجمٍع يتكـــوَّ

�صج�ر وجميع الطرق  عراة ك�نوا يتخبطون ب�لوحل الب�رد، نظرت حولي، ك�ن الثلج يغطي البيوت والأ

خرين؟ اأج�بت ب�صوٍت يرتجف: اأن� اأ�صلي  الموؤديـــة اإلى ال�ص�حة، �ص�ألت اأمي: هل �صن�صبح عراة ك�لآ

كي ينعم اهلل علين� بميتة فيه� بع�س الكرامة.

لو اأنَّ اأبي اأو اأحد اإخوتي معن� لك�ن اهلل اأنعم علين� بميتٍة فيه� بع�س الكرامة. 
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ك�نوا �صيقتلونهم اأو �صيخطفونهم اأوًل.

مي واأنـــ� اأنظر اإلى ملثٍم ي�صرب ببلطته طفاًل يح�ول الهـــروب: يبدو اأنهم لم يقرروا بعد  قلـــت لأ

الطريقة التي �صنموت فيه�.

لم تقل اأمي �صيئً�، لكنه� نظرت اإلى الفرن الذي كنت اأحمل منه الخبز اإلى البيت.

❁    ❁    ❁
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م�س،  نَّه الأ اآٍه ي���� ول���دي، ل اأ�ص���ّدق اأّنه مّر على رحيلك ع�م����ن، اإّني اأرى ذلك اليوم البغي����س ك�أ

حينم���� ات�صلوا بي اإل���ى البيت ودعوني واأب�ك اإل���ى الم�صت�صفى الع�صكرّي، ق�لوا لن����، بعد اأن ت�أّكدوا 

م���ن اأنني والدتك، اإّنك جريح وتنتظر قدومن�، ل اأع���رف لم�ذا كذبوا علين�، رّبم� لكيال اأفقد عقلي 

نه�ئي���ً�، حينم���� و�صلن� زّفوا لن� النب�أ اليقين، وق�لوا لن� اإّن���ك ا�صت�صهدَت، حينه� انهمرت ج�ثيًة على 

ّن�ته���م وتنهداتهم الت���ي امتزجت ب�أ�صوات  اأر����س الم�صفى المعّب���د ب�لدم�ء والجن���ود ال�ص�متين ب�أ

الق�ص���ف والقذائف لتكّون ج���ّو الحت�ص�ر الجن�ئزّي، انهمرُت وتال�ص���ت القوى في ج�صدي، ودخلت 

في غيبوبٍة لحظّية من �صداٍع موؤلم، �صداع من نوع خ��س، يجت�ح القلب قبل الراأ�س، ول اأذكر اإل اأنَّ 

اأب�ك جعل ير�ّس الم�ء على وجهي، ويهدهد بقوة على وجنتي، ك�نوا قد طلبوا منه المجيء اإلى غرفة 

الب���راد، حيث ترقد الجثث، وذلك للتعّرف اإلى جثة، الفقيد والت�أّكد منه�، وحينم� يئ�س من اإع�دتي 

اإلى وعيي، ذهب بنف�صه اإلى الغرفة وتعّرف اإلى الجثة، في حين اأوكل اأمري اإلى اأختي التي ك�نت قد 

و�صلْت بعدم� اأخبرته� ب�أّن ولدي جريح واأن� في طريقي اإلى الم�صت�صفى.

حيدرة �أ�سعد

ال�ســـــرد...

ِكَتاُب الِغياب

- العمل الفني: الفنان نعيم اإ�سماعيل.
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ن وبع���د عامين من رحيل���ك، ال اأعرف ماذا اأفعل، وكيف اأعّبر عّما يجول في داخلي، ترى هل  االآ

ن عنك يا ولدي، وعن رحيلك  ه���ذا ه���و الجزع الذي طالما اأ�صاب الفاقدين، ال اأدري... اأنا اأكتب االآ

ن اأن اأذهب  ال���ذي �صرق م���ن عينّي وهجهما، ومن حنجرتي اإيقاعها، ومن يدّي حّنوهما، هل علّي االآ

منيات التي كنَت بطلها اإلى هاوية الّزوال، خياالت اأن اأراك اأبًا تهدهد طفلك  بكّل تلك الخياالت واالأ

خيرة،  الر�صي���ع، اأو اأن اأراك مهند�صًا كما كنت تري���د اأن ت�صبح، اأن اأراك رجاًل ترعاني في �صنّي االأ

كما رعيتك في طفولتك اأّيها ال�صقّي!

حالم والروؤى!  كم هو محزن اأّن ُتجَه�ض االأ

ه���ل �صاأق���ول وداعًا لدعابات���ك الظريفة التي كنت تقوله���ا لي في ال�ّصه���رات ال�صيفية اللطيفة، 

وه���ل �صاأقول وداع���ًا ل�ص���وِت وردة الجزائرية الذي كنَت ُمغرم���ًا به كثيرًا، وكن���ت اأقول لك: غريب 

غاني القديمة التي م�صْت )مو�صتها(؟ وكنت تقول لي: ال اأعرف لماذا اأ�صعر اأّنك  اأم���رك، اأتح���ّب االأ

كن���ت ت�صمعي���ن لوردة كثيرًا حينم���ا كنِت حاماًل بي، واأق���ول لك: ال. هكذا بال �صب���ب، مع اأنني كنت 

ّنني كنت �صعيدة باكت�صافك هذا، اأو  )اأكدب عليك( وكنت اأ�صمع لها كثيرا ًيا عزيزي، كذبُت عليك الأ

باكت�صافي باأّن الجنين في رحم اأّمه ي�صمع ما يقال خارجًا! ل�صت اأدري.

❁❁❁

ّي���ام العيد، حين كنُت اأ�صتري لك الثياب الجديدة، واأ�صّر عليك اأن ترتديها  ه���ل �صاأقول وداعًا الأ

وترين���ي اإّياها حينما نقفل عائدين اإلى المنزل مع اأّنني �صاهدتك ترتديها في الدّكان، وكنت تتذّمر 

غمق لنا�صب ب�صرتك  كبر لكان اأف�صل، ولو جلبنا اللون االأ كثي���رًا حينم���ا اأقول لك لو جلبنا القيا�ض االأ



143 �لـعــدد 692 �أيار  2021 

ِكَتاُب الِغياب

اأكثر، ك�ن ترّددي يغيظك جدًا، ي� طفلي العزيز، وكنت اأقول لك اأخيرًا: ان�َس، اأنت اخترَت م� تريد، 

واأنَت من �صيرتديه� ولي�س اأن�، في مح�ولٍة مّني لتلطيف الو�صع. 

لقـــد كنـــت ي� عزيزي اأجمل حـــدٍث في حي�تي كّله�، واأنـــ� التي �صّرده� القدر حينمـــ� قرر له� اأن 

ت�صتقـــّر، بدءًا من زواجـــي المبكر الذي قّو�س اأحـــالم ال�صب�، و�صوًل اإلى درا�صتـــي التي لم اأ�صتطع 

اإكم�لهـــ�، ور�ص�لـــة الم�ج�صتير التـــي عّطلني مجيئك عـــن اإتم�مه�، هل راأيت كيف هـــي حي�تي؟ كّل 

ن ذهبَت  �صيء فيه� فو�صوّي، لم يكتمْل، واأنت كنت الحقيقة الوحيدة التي تمّنيت له� اأن تكتمل، والآ

اأنـــت، فمـــ�ذا اأرجو بعد ذلك، هل هن�ك م� اأرجوه غير اأن تكتمـــَل حي�تي ب�لموت؟ واأن� خ�ئفة من اأّل 

�صيـــ�ء الّن�ق�صة، لم اأعرف النه�ي�ت  يب�ركنـــي هذا الحّظ، هل ذلك ممكـــن؟ ف�أن� ي� ولدي امراأة الأ

، كرواية مفتوحـــة الّنه�ية، ل اأعرف َمْن بطلي ومتى  ال�صعيـــدة فـــي حي�تي وع�صت م� ع�صت في ت�صظٍّ

ة والحبكة والمحور، وكنت  ّنك كنَت لي الق�صّ زم�ني واأين مك�ني، الحبكة انفرطْت بعدم� متَّ اأنت، لأ

البطل والراوي، ول اأرى في حي�تي هذه من نه�ية ب�قية وممكنة اإّل موتي، واأ�صّك في اأّنه� نه�ية غير 

�صعيدة! 

❁❁❁

، ويقولون لي: اإن الحي�ة تم�صي، وعلّي النخراط في تّي�ره�  هـــ� هو ع�ٌم ث�ٍن على غي�بك قد مـــرَّ

والنجـــراف في عبثّيتهـــ� المقرفة، هل تعلم ي� عزيزي؟ اأّني لم اأزاول مهنَة التدري�س من ذلك اليوم 

بر  ن ال�صّ ّني لم اأقَو اآنذاك على القي�م ب�أّي �صيء، ولأ  دون راتب، لأ
ٍ
البغي�ـــس، لقد اأخذت اإجـــ�زة ع�م

ن اأي�صً� اأ�صعُر ب�أّني غير ق�درة  الـــذي يحت�ج اإليه العمل لم يعـــد متوافرًا فّي، اأن� الّثكلى المن�صية، والآ

دب قد انطف�أ ي� نوري ال�صرمدي، وم�  ن ال�صغف الذي كنت اأحمله للغة والأ علـــى العمل من جديـــد، لأ

عـــدت قـــ�درة على حمل المع�جم الثقيلة اأو حّتى البحث فيه� بعدمـــ� خ�نني الب�صر، ولم اأعد ق�درة 

ن�ص�ء ول اأي فعٍل مرتبٍط ب�لتعليم، لم�ذا لم يحدث معي كم� يحدث للثك�لى  على قراءة مو�صوع�ت الإ

م الف�قدة تعود اإلى حي�ته� ب�صغـــف كبير، لتوؤدي ر�ص�لة  فـــي الروايـــ�ت؟ األم ُيظهروا لن� دائمـــً� اأَن الأ

فالم؟ لم�ذا  مـــل والحي�ة، األي�س هذا م� ق�لوه في الق�ص�س وم� مّثلوه في الم�صل�صالت والأ القـــوة والأ

ل�صت ق�درة على ذلك؟ على النطالق من الرم�د كط�ئر فينيٍق حزين.

اأتذكر اآخر مّرٍة تحّدثت فيه� معك، اآخر مّرة ترّدد فيه� �صوتك ال�صجّي الغ�ّس في كهف وجداني، 

ك�نـــت قبل �صهرين من رحيلك، حينم� قلَت لي اإّنك اأح�صـــرَت لي هدّية �صتعجبني كثيرًا، ولم تر�َس 
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ٍ اإلى المنزل، الذي اأ�صحى 
اأنت اأن تقوَل لي م� الهدّية؟ واأخبرتني حينه� اأنك �صت�أتي بعد ع�صرة اأي�م

�صخريـــً�، مملـــوءًا بعن�كب الموت بعدك. واأذكر اأّنك ات�صلَت بعدهـــ� مّرة كنت م�صغولًة فيه� بترتيب 

المكتبـــة، فقـــد ظّلت ع�دة ترتيـــب المكتبة �صهريً� تالزمنـــي دائمً�، لكن المهـــم اأنَّ اأب�ك هو من رّد 

عليـــك، واأخبرك ب�أنني م�صغولـــة بترتيب المكتبة، فقلَت اإّنك �صتعـــ�ود الت�ص�ل لحقً�، ولم يخبرني 

اأبوك ب�ّت�ص�لك هذا اإل بعد اأن اأغلقَت الخط، ولم اأكن اأدري يومه� اأن ل ات�ص�ل بك �صيكون بعده�، 

حرى بعد ذلك الت�ص�ل، ذي  واأن �صوتـــك لن تراه اأذن�ي ولن ي�صمعه نب�صي بعـــد تلك اللحظة، وب�لأ

الهدية.

ن الو�صع لي�س اآمنً� في المنطقة التي  ـــَرت، لأ خِّ
َن اإج�زتك قد اأُ

ّنـــك ات�صلت لتعِلَمني ب�أ اأخبرنـــي اأ

ّل اأقلق اإذا م� ت�أخـــرت عن المجيء وب�أن الهدّية مـــ� زالت م�صونة، ي� فلذة  كنـــت مفـــروزًا اإليه�، وب�أ

كبدي اأنت، منذ تلك اللحظة زاأرت وحو�س القلق في اأح�ص�ئي، ل اأدري لم�ذا؟ وبعدم� مّرت �ص�عت�ن 

بيك، ب�درُت ب�لت�ص�ل بك، ولكن ل�صوء الحظ لم اأ�صتطع الو�صول  ولم تع�ود اأنت الت�ص�ل كم� قلت لأ

ن رقمك ك�ن خ�رج الخدمة، ومن يومه� لم اأعرف للراحة �صبياًل. اإليك لأ

هـــل ك�نت تلك المكتبة، بم� تحويه من رواي�ٍت وق�ص�ـــسٍ ومراجع وم�ص�در ومع�جم هي الع�ئق 

جلهـــ� مهري و)نقوطي( وجزءًا من  الـــذي منعنـــي عن توديعك ي� نب�صي؟ تلك المكتبة التي نذرت لأ

رثية، فغـــدت غ�بًة خميلًة اأم�صيـــت فيه� �صهراٍت طويلـــة واكت�صفت فيه� اأمـــورًا واأخب�رًا  ح�صتـــي الإ

ومعلوم�ٍت، هل يعقل اأن تكون الكتب البريئة الجميلة اللطيفة هي ذلك الك�ئن الق��صي ال�صرير الذي 

منع اأّمً� من توديع وحيده�؟ ل اأ�صّدق ذلك.

❁❁❁

يـــ� حبيبي، يجثم على �صدر روحي ك�بو�ٌس ل يف�رقني اأبدًا، اأراه في يقظتي وفي رق�دي، اأتذكر؟ 

حينمـــ� عـــدَت اإليَّ في اإحـــدى اإج�زاتك �ص�لمـــً�، وطبخُت لك يومهـــ� طبق )ال�ص�كريـــة( الذي كنت 

تحـــّب، وكنـــت قد ا�صتقُت اإليك كثيـــرًا، واأم�صيُت تلك الليلة في التفّر�س فـــي وجهك الذي راأيت فيه 

تج�عيـــد فتّية، وفي ذراعيـــك اللتين اعت�دت� حمل البندقّية وكنت تقول لـــي خجالَن: كف�ك نظرًا ي� 

ّمـــي، �صّورينـــي �صورًة وت�أمّليني فيه� حتى تكتفي! وحينه� �صّورتـــك واأنت تقراأ في رواية ك�ن ا�صمه�  اأ

)الجنـــدي الطّيب ]�صفيك[ وم� جرى له في الحرب الع�لمّيـــة(، وكنت قد �ص�ألتني يومه�: لم�ذا لم 

تعـــودي تقراأيـــن؟، قلُت لك: اأن� اأقـــراأ ي� حبيبي، ولكن لي�ـــس من المعقول اأن اأن�صـــرف اإلى القراءة 
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ّنك لم تقتنع  مر الذي ل يحـــدث كّل يوم، يبدو اأّنك لم ت�صّدقنـــي، لأ وحبيـــب قلبي موجـــود معن�، الأ

ّم؟ حٍد اأن ي�صعر بم� ت�صعر به الأ ب�ل�صبب، هل يمكن لأ

لقـــد ابتعدُت عـــن مو�صوع الك�بو�س الذي كنت �ص�أحّدثك عنه، اعذرني فل�صُت ق�درًة على تنظيم 

خير من اإج�زتك حينمـــ� ك�ن من المقرر اأن  اأفـــك�ري وترتيبهـــ� واأن� اأكتب اإليك، اأذكر في اليـــوم الأ

تذهـــب اإلى معركتك م�ص�ًء، قلت لي: اإّنك ت�صت�ُق اإلـــى ال�ّص�م القديمة وتودُّ لو تنزل اإليه� وتم�صي في 

اأزقتهـــ�، واأنـــ� التي كنت اأريد اأن اأقوم ب�أيِّ �صيٍء للترويِح عن نف�صـــك، نزلن� بعد �صالِة الع�صر م�صيً� 

مـــن منزلن� الك�ئن في كفر �صو�صة، واتجهن� نحو الحلبوني، فمحّطة الحج�ز ثّم اإلى �صوق الحميدية 

لنذهـــب بعده� اإلـــى القيمرية، الحّي الذي تحبه كثيـــرًا، واأذكر اأنك وقفت اأمـــ�م محلٍّ يبيع الهداي� 

التذك�ريـــة، وقلت لي ب�أن اأنتظـــرك خ�رجً�، وحينم� خرجت اأريتني مـــ�ذا جلبت، كنت قد جلبت لي 

فنج�نـــً� اأبي�َس كبيرًا وعليه قـــد ُطبعت �صورة لوردة الجزائرّية، وبج�نـــب �صورته� هن�ك عب�رة من 

اإحدى اأغني�ته�، وهي:

»قد اللي ف�ت من عمري بحبك

قد اللي ج�ي من عمري بحبك«

وهي من اأغنية )العيون ال�صود(، كم ك�نت جميلة هذه الهدّية، وب�لمن��صبة هذا الفنج�ن اأم�مي 

ن ي� بني واأن� اأكتب اإليك هذه الكلم�ت. الآ

وفـــي طريـــق عودتن�، مررن� ب�لحلبوني، ذلك الحـــي الم�صهور بمكتب�تـــه، وا�صتوقفتني اأنت اأم�م 

اإحـــدى الب�صطـــ�ت التي تبيـــع الكتب والرواي�ت، وقلت لـــي يومه�: هّي�، اخت�ري مـــ� ت�ص�ئين من هذه 

الروايـــ�ت، كنت م�صغولًة بملء نظري بك ي� عزيزي، فمـــررُت ب�صرعة على عن�وين الرواي�ت، وقلت 

قراأه، وه� اأن� اليوم ن�دمة ي� حبيبي،  لك: لم يلفتني �صيء، ل داع له� ي� حبيبي، لدّي في البيت كثير لأ

خيرة منك اإلّي، لو اأنني اخترُت يومه� لكنت  ّنني لم اأختر يومه� كت�بً�، ليكوَن الذكرى الأ اأ�صّد الندم لأ

ّنك كنت تحّب القراءة والكتب، وتحّب اأن ترى اأّمك تقراأ، ي� حبيبي، م� اأرّقك! فرحَت كثيرًا، لأ

❁❁❁

ن واللوعة توؤرقني وتق�سُّ م�صجعي، ولي�ـــس لي اإل الكت�بة اإليك �صبياًل  منـــذ ذلـــك الحين، اإلى الآ

ن ظرف كبير مملوء بر�ص�ئلـــي اإليك يرقد اأم�مي، وهذه  للتفريـــج عّم� يعتمل فـــي دخيلتي، ه� هو الآ

ن هي اإحداه�، الظرف بنيٌّ مجّعد، اإّنـــه بحوزتي منذ اأّي�م الج�معة، فقد ُكِتب  اأي�صـــً� التـــي اأكتبه� الآ
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عليـــه بخٍط عري�س: )�صخ�صّية المرثّي بين التقدي�ـــس والتلميع، الخن�ص�ء اأنموذجً�(، لقد �صّم هذا 

دبّي، ولكن كم�  طروحة التي كنت �ص�أقّدمه� لنيل �صه�دة الم�ج�صتير في النقد الأ الظرف مخطوط الأ

طروحة، فقد كنت ح�ماًل بك حينم� بداأت به�، وبعد اأن اأخرجتك  تم�م لم يكتب لهذه الأ تعرف اأّن الإ

تم�مه�، ولكن األي�س غريبً� اأن تكون الخن�ص�ء هي من  اإلـــى هـــذه الحي�ة لم يبق لي مّت�صع من الوقت لإ

اخترت اأن اأدر�صه بتعّمق، لم�ذا لم اأكن اأعرف يومه� اأّني �ص�أ�صبح في الم�صتقبل خن�ص�ء جديدة ولي�س 

دب العربّي كم� كنت اأحلم، لم�ذا؟ دكتورة في الأ

ت حي�تي بخـــواء كئيب، ي�صوبه الملل  لقـــد قّدمت ا�صتق�لتي، وتركـــت التعليم والمدار�س، ف�متالأ

والقنـــوط، ومـــ� كنت اأريد البق�ء هكذا، مّيتة مع وقف التنفيذ، قـــررُت اأن اأفعل �صيئً� تحّبه اأنت، بعد 

رحيلـــك م� عدت اأنّظف المكتبة �صهريً�، وم� عدت بح�جة اإلى الكتب التي ت�صّمه�، فراأيُت اأن اأبيعه� 

حـــد ب�عة الكتب القديمـــة، لكّن اأحدًا لم ي�أخذهـــ�، ق�ئلين اإنَّ لديهم كثيرًا وكثيـــرًا، و�صوق الكتب  لأ

ن، فقررت اأن اأ�صبـــح اأن� ب�ئعة كتب م�صتعملة، وبحثت عن مـــك�ٍن مالئٍم، ك�ن ب�عة الكتب  واقـــف الآ

القديمـــة قـــد �صغلوا جزءًا كبير من الم�ص�حـــة الك�ئنة تحت ج�صر الرئي�س، وهنـــ�ك انفردُت بزاويٍة 

�صغيـــرة، و�ص�عدني اأبوك على و�صع ب�صطة ونقل الكتـــب من البيت اإلى الب�صطة، و�صرت اأنزل يوميً� 

مـــن ال�ص�عة الع��صرة حتى الخ�م�صـــة ع�صرًا، اأجل�س، واأرى الن��ـــس واأرى الكتب كيف ي�أكله� الزمن 

والغبـــ�ر، �صرعـــ�ن م� �ص�ر لي زب�ئن معـــدودون، لقد وجدوا في مكتبتي كنـــزًا عظيمً�، ف�أن� حر�صت 

علـــى بيـــع الكتب بنف�صي على اأن اأودعه� في عهدة �صخ�سٍ ل يقّدر قيمته� الثمينة، واأ�صبحت اأ�صتري 

اأي�صـــً� كتبً� ومكتب�ٍت ك�ملًة اأحي�نـــً�، ولم يم�نع اأبوك قراري هذا، على غرابته، على العك�س من اأهله 

الذين عّدوني مجنونة.

❁❁❁

ذاعـــة، وك�نت قد بـــداأت ال�ص�عة  ي�م، كنـــت ج�ل�صة اأمـــ�م الب�صطة، اأ�صتمـــع اإلى الإ فـــي اأحـــد الأ

غ�ني  �صيل، و�صعوا اأوًل اأغنية )ق�رئة الفنجـــ�ن( لعبد الحليم، وهي من الأ المخ�ص�صـــة للطرب الأ

ثن�ء ج�ء �ص�ب يرتـــدي مالب�س ع�صكرّية، ومعـــه كي�س تبّين اأنه  الجميلـــة التـــي تطربني، في هـــذه الأ

يحوي كتبً�، و�ص�ألني اإذا م� كنت اأريد �صراء الكتب هذه منه، فقررت اأن اأ�صتريه� دون اأن اأنظر اإليه� 

كثيرًا، فقد تبّينت اأنه بح�جة اإلى بيعه�، اأعطيته المبلغ الذي طلبه ووّدعني �ص�كرًا، فتحت هذا الكي�س 

ن تكـــون هدية ل�صخ�سٍ عزيز،  فـــ�إذا بمجموعة كتب مربوطـــة ب�صريطة حمراء وك�أّنه� ك�نت معّدة لأ
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مر  فككـــُت ال�صريط وتفح�صُت الكتـــب، ك�نت عب�رة عن روايتين ومجموعتيـــن �صعريتين، تعجّبت لأ

هـــذا الع�صكري، هل ك�ن ينوي اإهـــداء هذا الكتب لحبيبته، ولكنه تف�جـــ�أ ب�أنه� تزوجت غيره بعدم� 

طـــ�ل غي�به في المعركة، رّبم�، وفي حين كنت اأفرز هـــذه الكتب ح�صب نوعه�، �صقطت من اإحداه� 

ورقة، ك�ن مكتوبً� فيه�:

�إلى �أمي

وعملت �إيه فينا �ل�ضنين

فّرقتنا ل، غّيرتنا ل، ول دّوبت فينا �لحنين

�ل�ضنين

جعفر      

لـــم اأ�صّدق م� قراأت، اإّنه خّطك الرقعّي الجميل، واإّنهـــ� اأغنية وردة الجزائرية التي كنت تحّبه� 

يـــ� ولـــدي، وهذا ا�صمك الجميل القوي، ي�أتي ليثبت اأّنك من كتب، واأّن هدّيتك التي وعدتني به� اأتت 

اأخيـــرًا، ل اأعـــرف م�ذا علّي اأن اأفعل، هل اأ�صكر اهلل اأن جعـــل هدّيتك ت�صل اإلّي من هن�ك، من قلب 

ّنك اأريتني نورك وحّبك في هذه الح�دثة، �صكرًا ي� رّبي. المعركة، �صكرًا ي� رّبي، �صكرًا لأ

مل، �صحيح اأّن ل �صيء  خيرة �صعلـــة الأ ّمه، ا�صطرمت في قلب الأ بعـــد اأن و�صلْت هدّية جعفـــر لأ

يمكن اأن ترتجيه بعد اأن ح�صل م� ح�صل، فجعفر لن يعود، ولكّن م� حدث له� قلب الموازين، وع�دْت 

دب واللغة لطالبه� في منزله�، وب�لطبع اعتزلـــت بيع الكتب، ك�ن اعتزاله� بعد  لتدّر�ـــس ال�صعـــر والأ

ح�دثـــٍة غريبة حدثت معه�: فقد مّر من اأمـــ�م ب�صطته� �ص�ب متين الج�صم على درجة من الو�ص�مة، 

ّم وعلّلت  وبج�نبـــه امراأة كبيرة، توقف البن اأم�م الب�صطة وطلب من اأّمه اأن تخت�ر كت�بً�، رف�صت الأ

ب�أنهـــ� لديهـــ� كثيرًا لتقراأه وب�أنه لم يلفته� اأي عنوان، وبعد اأن هّم� ب�لن�صراف، ق�مت اأّم جعفر وقد 

حملـــت بيدهـــ� رواية، واأعطته� لالبن وق�لت �ص�رخًة في وجهـــه: اأعطه� اإي�ه ي� ولدي، فهي ل تعرف 

مـــ�ذا �صيح�صل لك، اأعطه� اإي�ه وانفجرت ب�كيـــة، فم� ك�ن من البن المبهور بم� يحدث اإل اأن اأخذ 

الكت�ب واأكمل مع اأّمه المبهورة طريقهم�...

❁    ❁    ❁
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تخّيل يومًا اأن اأت�ص����ّدر عناوين �صحيفة، حّت����ى اإن كانت �صحيف����ة محّلية،على الرغم  م����ا كن����ُت لأ

ّنن����ي ل�صُت اأكيدًا من ا�صتحقاقي مثل هذا ال�صرف. يحكي  مر الهّين، ول �صيما اأ م����ن ذلك، ما هذا بالأ

م����ر: اأنا بطل. ما عاد اأحد ممن حول����ي ينظر اإلّي كما  المق����ال عّن����ي كما ل����و كنُت بطاًل. لقد ُق�صي الأ

كان يفع����ل من قبل. اأم�س، قّبلتني زوجتي قبل����ة لم اأعرف مثلها منذ �صنوات. ُقبلة حّب حقيقيٌة، وهي 

�صديدة الترّدد عادًة في العالقات الج�صدّية، كي ل اأقول اإّنها باردة جن�صيًا، اإّل اأّنه اأمر ل ُي�صّدق من 

خير، تمّكنت من التحّدث  جانبها. وثّمة معجزة اأكبر اأي�صًا: ابناي ي�صغيان اإلى ما اأقول. في لقائنا الأ

خم�س دقائق من غير اأن يرفعا نظرهما اإلى ال�صماء اأو يخالفاني الراأي. حقًا، ل اأتعّرف اأ�صرتي. 

لق���د اأنقذت تلك الفتاة. لولي كان ذاك الرجل �صيغت�صبها. اإّنها حقيقة اأكيدة تقريبًا. اأّما اأنني 

رغب���ت في منع اغت�صابها، فتلك ق�صية اأخرى. اأعلم اأّن من ال�صعب فهم ذلك. لذا لن اأحاول �صرح 

ف�صل اأن اأظّل بطاًل. ال�صبب. فلي�س ذلك في م�صلحتي على اأّي حال. الأ

❁❁❁

)1(

�سيف مييه

ترجمة: �سالم عيد

ال�ســـــرد...

بطل رغمًا عنه

- العمل الفني: الفنان فريد �سنكان.
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من���ذ زمن بعيد و�أنا �أ�شتهي مارين. منذ �أّول 

يوم ر�أيتها فيه. جاءت ذ�ت يوم �إلى �لمخبز في 

وقت مبكر من �ل�شب���اح. ثّم �أ�شبح ذلك عادة. 

�أنا من يخدم في هذه �ل�شاعة، �إذ تعتني زوجتي 

بالولدي���ن. كان ذل���ك مثل حّب م���ن �أّول نظرة، 

لكّن���ه من طرف و�حد. فلم تنظ���ر »مارين« �إلّي 

قّط حقًا. عبث���ًا �بت�شمت لها، ال �شيء. لم تحرز 

ح���ركات �الهتم���ام �لب�شيط���ة، من مث���ل تقديم 

قطعة )كرو��شان(، نجاحًا �أكبر. يجدر �أن �أقول 

�إّنها �أ�شغر مّن���ي بع�شرين عامًا وجميلة. ح�شنًا، 

م���ا هي بملكة جمال �لعال���م، لكن لطالما فتنتي 

بم�شح���وق زينتها �لخف���ّي وف�شاتينه���ا �لموَجزة 

�لر�ئعة.

�شيئ���ًا ف�شيئ���ًا �أ�شبحت مدمن���ًا. كنُت �أنتظر 

�شا�شي. ثّم، حين كان���ت تغادر، كنُت �أقع من  قدومه���ا بن���وع من �لكرب. كانت روؤيتها ف���رح �أيامي �الأ

جديد في �كتئاب عميق. و�إن لم تاأِت، فكان �لجحيم حينها، فال �أعود �أعي�ش.

وتحدي���دً� ف���ي �ليوم �لتالي للنهار �لذي ل���م تاأِت فيه كي ت�شتري خبزها، ب���د�أُت �أتج�ّش�ش عليها. 

ترك���ُت فرني وتبعُتها. وحينها �كت�شفت �أّنه���ا ت�شكن مكانًا غير بعيد جدً� عن بيتي. من نافذتي، كان 

في �إمكاني �أن �أرى مبناها.

في �لم�شاء نف�شه، جل�شت خلف و�جهة غرفة �ال�شتقبال �لزجاجّية. ور�أيُت على �لفور �أّن �شّقتها 

م�شية،  معتم���ة. كن���ُت قد حّددت مكانها في �ل�شباح قب���ل �أن يتبّدد �لظالم. وما �نفكك���ُت، طو�ل �الأ

مر �شهاًل، فقد  رى في �أي �شاعة �عتادت �لعودة �إلى منزلها. لم يكن �الأ �أذهب و�أجيء �إلى �لنافذة الأ

كان ينبغي �أن �أكون متحّفظًا كي ال �أثير �نتباه زوجتي. فعلى �لرغم من �أّنها لم تعد تتذّوق مد�عباتي، 

�إاّل �أّنها لم تكن �أقّل غيرة.

م�شي���ات �لتي تلت، �كت�شفت �أّن مارين تعود م�شيًا في �شاعة متاأخرة من �لم�شاء، بانتظام  ف���ي �الأ

تقريب���ًا. كنت �أ�شاهدها ت�شير في �ل�شارع �لُمقف���ر كّل يوم بعد �لفيلم. و�أدركت مبا�شرة �أّنها لم تكن 
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رة بتجول كهذا وحده� لياًل. مع وجود كّل المنحرفين الذين يت�صّكعون في المدن. كنت اأعلم  متب�صّ

ني واحٌد من اأولئك المنحرفين.  جيدًا عّم� اأتكّلم لأ

ّنه� ل تك�د   انتبهـــوا، لم تراودني فكـــرة العتداء عليه� فورًا. في البداية، كنُت اأت�ص�يق فح�صب لأ

تقـــول لي �صب�ح الخير، ولم تبت�صـــم في وجهي اأدنى ابت�ص�مة. وكم ح�ولـــُت اإغواءه� ف�لتزمْت ح�لة 

الدفـــ�ع دومً�. حتى اأنـــي اعتقدُت اأّنه� تحتقرني. ل، في الربيع فح�صب بـــداأت الرغبة تتمّلكني. فمع 

عـــودة ال�صم�ـــس �صـــ�رت مالب�صه� اأخّف. الم�صكلة فـــي اأّنه� ك�نت كّلم� ازداد مـــ� ُتظهره من ج�صده� 

مر. تزداد ن�أيً�. مم� اأغ�ظني حقً� في نه�ية الأ

نظر مـــن اأين ك�نت ت�أتي. وجـــدُت لنف�صي كلبـــً�. ك�ن عذر اأخذه  ذات م�صـــ�ء، نزلـــُت مـــن بيتي لأ

، لكّنن� ل نح�صل على �صـــيء بال مق�بل. لم اأجد حاّلً اآخر  كـــي يتبّول مث�ليـــً�. اأجل، اأعلم اأّنني مختلٌّ

لت�صليـــل يقظة زوجتي. بعد ذلك، �صرت اأعتني ب�لكلـــب، و�صرع�ن م� تطّورت ع�طفتي نحوه. ينبغي 

اأّل تروا كل م� فّي اأ�صود.

ح�صنـــً�، المهـــّم اأّنني راأيت م�رين تعبر كّل م�ص�ء الحديقة ال�صغيـــرة التي كنت اآخذ كلبي اإليه�. 

�صي�ء علّي. لم يكن اأحد يمـــّر هن�ك، و�صرع�ن م�  ك�ن ذلـــك مثـــل اإ�ص�رة، كم� لو اأّن القـــدر ي�صّهل الأ

اكت�صفـــت اأيكـــة يمكنني اأن اأ�صتدرجه� اإليهـــ�. كنُت ع�زمً� على اغت�ص�به�، ومـــ� من �صيء �صيجعلني 

اأتراجع. اإّل اأّنه ك�ن ينبغي اأن اأنتظر ال�صت�ء ليكون الظالم ح�لكً� فال تتعّرف اإلّي.

ـــً�. ورحـــُت اأم�صي اأّي�مـــي ل اأفّكر في غير ذلك. عـــذاب حقيقي. كنت دائم  ك�ن النتظـــ�ر ُمم�صّ

النظر اإلى التقويم كي اأتحّقق من �ص�ع�ت الغروب. اإّنه هو�س حقيقي، ك�أنه يلتهمني من الداخل.

ثـــّم ج�ء اليـــوم الذي عقدُت العزم فيـــه. جعلُت الكلـــب يق�صي ح�ج�ته من قبـــل. ك�نت زوجتي 

ي�م طويلة في المخبز. كّل �صيء على اأح�صـــن ح�ل. كنُت في وقت مبكر جدًا من ال�صب�ح  ن�ئمـــة ف�لأ

ن�رة الوحيد الذي ُي�صيء الحديقـــة بتك��صل. تح�ّصبُت لكّل  قـــد األقيت ح�ص�ة على م�صبـــ�ح عمود الإ

�صيء.

ِلنقـــْل اإّننـــي تح�ّصبُت لكّل م� يمكنني توّقعه. ك�ن من المحـــ�ل تخمين اأّل تمر م�رين في الحديقة 

ذاك الم�ص�ء. مع ذلك، هذا م� ح�صل. في البداية، لم اأكن اأ�صتطيع ت�صديق ذلك، لكن ك�ن ل بّد اأن 

رى في مركز اللي�قة حيث تذهب م�رين كّل م�ص�ء. نظرُت  اأر�صـــخ للواقع. فقّررت حينه� اأن اأذهب لأ

عبر الواجه�ت الزج�جية، لم تكن هن�ك.
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يمكننـــي اأن اأخبركم عن مدى خيبتي حينئٍذ. لم اأعد اأعرف م� علّي فعله. والغريب اأّنني �صعرت 

ب�لقلـــق على م�رين، كنُت اأخ�صى اأن يكون ح�صل �صـــيء له�. رك�صت عندئٍذ حّتى بيته�. لم ي�صبق اأن 

رك�صت بمثل تلك ال�صرعة. اأمر غريب. وك�أّنني تحت ت�أثير ُمخّدر.

لـــم تكن في المنزل. لم تكـــن ال�صت�ئر ُم�صَدلة، ول �صوء ُيرى. قّررت اأن اأنتظره�. على اأّي ح�ل، 

م� ك�ن لي اأن اأن�م من غير اأن اأراه�. �صعرُت بكرٍب �صديد. لح�صن الحّظ اأّنه� لم تت�أّخر في الو�صول. 

الم�صكلة في اأّنه� لم تكن وحده�. فثّمة رجل يرافقه� في �صي�رته. ك�نت لدى ذلك اللعين �صي�رة اأودي 

ن �صبب عدم رغبة م�رين في النظر اإلّي. م� اأب�أ�س الخّب�ز في  جميلة. �صعرُت ب�ل�صمئزاز. عرفُت الآ

نظره�. ك�نت تحّب البذخ. زاد غ�صبي منه�. فرغبُت في مع�قبته�.

في الوقت الح�لي، اآثرت الختب�ء وراء موقف الح�فالت. لم اأرغب في اأن ُتب�غتني، كم� بدا لي 

الرجـــل قويً� حقـــً�. ل بّد اأّنه مدّر�س اللي�قة البدنية. على اأّي ح�ل، لم يتواَن عن تقبيل م�رين. اإّل اأّن 

خر لم يمنعه�. ك�ن  مـــ� راقنـــي كثيرًا اأّنه� لم تدع ذلك يحدث. اأرادت الخروج مـــن ال�صّي�رة، لكّن الآ

ي�صرخ، خ�رجً� عن طوره. انطلقت ال�صي�رة من جديد وقد �صّرت عجالته�. راأيُت وجه م�رين جيدًا. 

ك�نت في ذهول ت�م، تبحث عين�ه� عن الم�ص�عدة، لكن ل اأحد في الخ�رج. ل اأحد �صواي.

خر  ل اأعلـــم لمـــ�ذا وقفُت في منت�صف الطريق. نعم اأعلم، لقـــد اأزعجني جّدًا اأن اأرى الجلف الآ

ي�أخـــذ م�رين في �صي�رته. اأن� من يجـــب اأن يح�صل عليه�. لم يكن ذلك عدًل. لم اأ�صتطع تركه يفعل 

ذلك.

لم ي�صتطع اأن يتف�داني. بل اإّنه �صدمني. طرُت في الهواء، و�صعرت ب�ألم رهيب! اأعجز حّتى عن 

و�صفـــه. ح�صنـــً�، لم تذهب حركتي �صدى، فقد ا�صطدمت ال�صي�رة بمقعد اإ�صمنتي. علمُت في م� بعد 

اأّن م�ريـــن تمّكنـــت من الهرب بتلك الطريقة. واأ�صرع الرجل ب�لفـــرار. وجرى توقيفه بعد عّدة اأّي�م. 

�صوف يدفع الثمن غ�ليً�. ولن ُيع�مل مع�ملة البطل مثلي.  

❁❁❁

قلُت لزوجتي التي لم تفهم م�ذا كنُت اأفعل في الخ�رج من غير الكلب، اإّنني، واإذ جف�ني المن�م 

ّنني  في تلك الليلة، ُرحت اأنظر من الن�فذة فراأيُت الرجل يعتدي على م�رين. ا�صتغربْت ذلك كثيرًا لأ

ع�دة م� اأغرق في النوم بمجّرد و�صولي اإلى ال�صرير. ثّم اإّنن� ل ن�صتطيع اأن نرى كّل تلك الم�ص�فة من 

�صّقتن�. لكن ح�صنً�، ل بّد اأّن ذلك ك�ن ين��صبه� اأن اأكون بطاًل فلم تتعّمق كثيرًا.
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كمـــ� ك�ن ين��صبني اأنـــ� اأي�صً� اأن اأكون بطاًل. فم� زال اأم�مي قر�ـــس كبير على المخبز ينبغي اأن 

اأ�صّدده، ولن يكون الوقت من��صبً� للذه�ب اإلى ال�صجن.

مـــع ذلك، اأ�صعر اأننـــي على م� يرام في هذه الق�صة. وكم اأعدُت قراءة مق�ل ال�صحيفة من غير 

ّننـــي المق�صود فيه. فليكن، يبدو اأّن الجميع ي�صّدقون ذلـــك. واأكثر م� يثير الجنون  اأن اآلـــف فكرة اأ

اأّن م�رين نف�صه� ت�صّدقه. اأم�س ج�ءت لتعودني في الم�صت�صفى. وم� عدُت اأعرف كم مّرة �صكرتني. 

وكم ابت�صمْت وابت�صمْت! اإلى م� ل نه�ية. ب�صراحة، لقد كنُت اأ�صعد الرج�ل.

اأتلّهـــف للوقـــوف على قدمّي وللعودة اإلى المخبز. �ص�أتمّكن من روؤية م�رين من جديد كّل �صب�ح، 

ن ف�ص�عدًا. واأن� مت�أّكد من اأّنه� �صتبت�صم لي وتبت�صم من الآ

الهوام�ش

)1(- كاتب فرن�صي.

❁    ❁    ❁

❁    ❁    ❁
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�شفل لى مرقدها في العالم الأ رواح اإ رحلة الأ

حلم الكيمياء تحققه الفمتو ثانية

الج�شور ال�شبعة لمدينة كونيغ�شبيرغ

مير ال�شغير اأنطوان دو �شانت – اإكزوبيري والأ

ن�شان نبع الفن والجمال الإ

َمن المثّقف، في ع�شر الفو�شى الّثقافّية

ميالد نجمة وتجربته 

اد ال�شرد ال�شوري دلبي من روَّ األفة الإ

ذكرى ولدة ال�شاعراألك�شاندر بو�شكين

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

د. ثائر زين الدين

د. محمود حمود

د. ح�شن بالل

اأحمد محمد جواد الحكيم

محمد حنانا

يحيى كعكة

اأو�ش اأحمد اأ�شعد

خلود علي فار�ش

�شالح محمد �شودة

�شماعيل مكارم ترجمة: د. اإ

اآفـاق املعـرفـة
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ر�ض« في  كت���َب دو�ستويف�سك���ي رواية »ر�سائل من تح���ت الأ

)كانون الثاني- اأّيار، 1864م(. كانت تلك مّدًة �سعيدة ومثيرة 

وحزين���ة في الوقت نف�سه م���ن حياة الموؤّلف: فقد ح�سل 

�سغال  م���رة اأخرى على اعتراف اأدبي بِه بعد عودته من الأ

ال�ّساّق���ة والمنفى، وب���داأ ُي�سدُر مجل���ة » فريميا- الوقت«، 

ويعتن���ي بزوجت���ه المري�س���ة ماري���ا دميترييفن���ا التي 

ف  ي���ت في )15ني�س���ان 1864م(، ما جعل���ُه يتوقَّ توفِّ

عن كتابِة الرواية المذكورة بع�ض الزمن.

هي ق�صة غير �صارة �إلى حد بعيد، عن �صخ�صّيٍة غير �صاّرة �لبّتة. �إنَّها �صخ�صّية طّيبة ورقيقة 

ب وتعاني، لكنَّها تجُد �ص������يئاً من �لمتعة في  ف بطريقة بلهاء، ما يجعلها تتعذَّ وذكّية، لكنَّها تت�ص������رَّ

نَّ �ص������لوك �ل�صخ�صّية هذ� ال يُعدُّ نتيجًة لغبائها، بقدر ما هو نتيجة لغباِء 
أ عذ�بها ومعاناتها. غير �

َة حاالت ومو�قف تحدُث في �لدنيا يبدو فيها حتى �أذكى  و �لبيئة �لتي تجد نف�صها فيها. ثمَّ
أ �لحالِة �

حمق. فما بالَك لو ��صتمر �لو�صع �لغبي �صنو�ٍت؟ فقٌر و�إذالٌل و�نعد�ٌم تامٌّ 
�لنا�س، وعن غير ق�صد، �أ

فاِق تطّوٍر �جتماعية، وهو ما ال يُطاق بالن�ص������بة �إلى �ص������خ�س يتمتع بوعي فردي متطور ومن 
آ يِّ �
الأ

مبر�طورّيِة �لرو�صّية �صربو� روؤو�صهم بالجد�ر  ثّم فلي�س من قبيل �لم�صادفة، �أن عامة �لنا�س في �الإ

د. ثائر زين الدين

اآفاق المعرفة

ر�ض« »ر�سائل من حتت الأ

دو�ستويف�سكي من جديد
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أي�صاً �أن مثل  منذ منت�صف �لقرن �لتا�صع ع�صر- كما يقوُل �أحد �لنّقاد- ولي�س من قبيل �لم�صادفة �

ألقو�، بكل �صروٍر، �صكان �لطابق �لعلوي و��صتقرو�  هذ� �لعدد من �لنا�س »فهمو�« �لثورة ودعموها، و�

�صفل(. ي�صاً �إلى �الأ
أ فيه هناك )حيث �صياأتي في وقٍت الحٍق من يُلقيهم هم �

أننا وقفنا ملّياً حينم������ا ترجمنا هذ� �لعمل �إل������ى �لعربّية عند �لعنو�ن،  أُخف������ي عليك������م � وال �

������رة �أحد �لمترجمين  دن������ا طوياًل في �لركوِن �إلى �ص������يغٍة ما، فقد �ص������ّماهُ في ترجمٍة ُمبكِّ وتردَّ

�صلي، وي�صيءُ �إلى 
ن�صان �ل�صر�صار«، وهو عنو�ٌن غريٌب جد�ً، وال يمتُّ ب�صلٍة �إلى عنو�نِه �الأ »�الإ

ُر،  �صكال، وهو �لذي يفكِّ روؤى �لكاتب و�أفكاره، وما كان بطل �لعمِل �ُصر�ص������ار�ً باأي �ص������كٍل من �الأ

أُ�صتاذنا �لدكتور �صامي �لدروبي عن �لفرن�صية  ويجادُل في �أحدث �لنظريات �لفكرّية، وترجمُه �

بعنو�ن » في قبوي«، ور�أى �آخرون �أن �لعنو�ن يمكن �أن يكون: »ر�صائل من �لقبو« �أو »مالحظات 

أو »كتابات من �لقبو«، ولعلَّ هذِه �لعنو�نات �لتي �أ�ص������ّرت على مفردة »�لقبو«، قد  م������ن �لقبو«، �

أو بعيد �إلى �أن �لبطَل ي�ص������كُن  ن �لن�سَّ لم يُ�ِص������ْر من قريٍب �
جاءت بتاأثير ترجمة �لدروبي، مع �أ

ُر خروج ليز� من �ص������قِة  خيِر من �لرو�ية وفي مقطٍع يُ�ص������وِّ
قبو�ً، بل لقد عثرنا في �لف�ص������ِل �الأ

�لرجِل مطرودًة على ما ي�صير �إلى �أن �ل�صقة لي�صت قبو�ً، فليز� تهبُط �ُصلَّماً لتخرَج �إلى �ل�صارع، 

�صفل كيف  يقول �لمقطع �لمذكور: »ما من جو�ب. لكنني �صمعُت في تلك �للحظة بالذ�ت من �الأ

أُغلَق بقوة، باعثاً �صرير�ً �صعَد  �نفتح �لباب �لزجاجي �لخارجي �ل�ص������ّيق �لموؤدي �إلى �ل�صارع، و�

مر �صعباً جد�ً بالن�صبة لي«. زد على ذلك  ر�ً. كان �الأ �لدرج. لقد غادرت. عدت �إلى �لغرفة ُمفكِّ

تية:  حنا �ل�صيغة �الآ ن �ل�ص������يغة �لرو�صّية للعنو�ن ال ت�ص������يُر �إلى »�لقبو«، و�نطالقاً من ذلك رجَّ
�أ

حو�ِل كلِّها عنو�ٌن مجازي تماماً. ر�ش«، وهو في �الأ »ر�ضائُل من تحت �لأ

ر�ً كيف  ب بطل ق�صة دو�صتويف�صكي نف�ص������ه وقّر�ءه بمفارقات وتناق�صاٍت فكرّية، ُمتذكِّ يعذِّ

ر�س، ب�صكل مخٍز. خرج مرًة �إلى �لنور، من تحت �الأ

ٍف �ص������ابق في �ص������انت بطر�ص������برغ، وفي �لوقت نف�ص������ه نحُن �أمام رو�يٍة  �إننا �أماَم �عتر�فات موظَّ

ن�ص������ان وطبيعِة رغباتِه و�أمنياته، وعن �لعالقة بين �لعقل  فل�ص������فّيٍة �إلى حدٍّ بعيد، تعبِّر عن جوهر �الإ

ر�دة.  و�الإ

عماق«، �لذي ال ��ص������م ل������ه وال لقب، يجادُل  ول، نرى �لبطَل، »رجَل �الأ ف������ي �لجزء �الأ

فعال �لب�ص������رية وللتقدم  �ص������باب �لعميقة لالأ خ�ص������وماً وهميين وحقيقيين، ويتاأمل في �الأ

و�لح�صارة. 
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وفي �لجزء �لثاني، تف�ص������ُح �لنظريُة في �لمجال للممار�ص������ة: فيتحدث �لبطل عن م�صاركتِه 

ُخزية في حفٍل يقيمه مجموعٌة من زمالئه �لقد�مى مودِّعيَن �ص������ديقاً �ص������يغادُر بطر�صبرغ، 
�لم�

أولئَك �لزمالء �لذين �أهان������وه، �إلى بيت دعارة، حيث يلتقي ليز�؛  ورحلت������ه بعَد �لحفل ُمالِحقاً �

�صباٍب كثيرٍة �صاغطة، و�متهنت �لدعارة.  �لفتاة �لتي غادرت بيت �أهلها الأ

ر�س« هو ح�ص������يلة جد�ٍل ونز�ٍع فكري يعي�ص������ه  لع������لَّ �لجوهر �لفكري ل� »ر�ص������ائل من تحت �الأ

�ص������هر �لنظريات �لعلمّية في منت�ص������ف �لقرن �لتا�ص������ع ع�ص������ر )من مالتو�س �إلى د�روين 
أ �لبطل مع �

، وفكرة دو�صتويف�صكي �لتي �صغلتُه �صطر�ً طوياًل من حياتِه وتمّثلت في �لحاجة �إلى 
)1(
و�صيت�صينوف(

 كما يرى.
ٍ
يمان �لم�صيحي و�إنكار �لذ�ت، وهما من �ل�صمانات �لوحيدة لمجتمع �إن�صاني م�صالم �الإ

ر�س« هي حكايٌة دو�صتويف�ص������كّية بامتياز )بكل ما فيها من �لحاالِت  »ر�ص������ائُل من تحت �الأ

�لمحرج������ِة و�لمذلَِّة و�لمهينِة و�ل�ص������خيفة(، ت�ص������ردها - بطريقة دو�صتويف�ص������كي- �صخ�ص������ية 

دو�صتويف�صكّية. هذ� ما يجعلها ممتعة. 

أي�صاً �إلى �أن كثير�ً مما يدور في �لرو�ية يرتبط بالجد�الت �لتي كانت تدور  �صارة � وتجدر �الإ

في �ل�ص������حف و�لمجالت في �لخم�صينيات و�ل�ص������تينيات من �لقرن �لتا�صع ع�صر، ومن �ل�صعب 

مر  جد�ً على �لقارئ فهم ما بين �ل�ص������طور �إن لم يكن عارفاً بكلِّ ذلك �إلى حدٍّ ما، ولت�ص������هيل �الأ

�صلي بكثيٍر من �لحو��صي �لتي نظنَّها مفيدة في هذ� �ل�صياق. دنا �لمتَن �الأ عليه زوَّ

ر�س« �لمعا�ص������ريَن؛ بنغمِة �أو طريقِة �لر�وي �لموؤلمة  أ�ص������لوب »ر�ص������ائل من تحت �الأ �أده�َس �

أو باأنه مري�ٌس حقاً، وهو يتحدث  ّنه على و�صِك �لوقوِع في مر�سٍ ما �
و�لع�ص������بّية، �لتي ت�ص������ي باأ

ب�ص������كل محير و�ص������فهي عن نف�ص������ه و�لعالم. وقد �أطلق و�حد من �أهم علماِء فقه �للغة �لرو�صّية 

في �لقرن �لع�ص������رين، ميخائيل باختين، على تلك �لطريقة �لتي ��ص������تخدمها دو�صتويف�صكي ما 

أو ذ�ُت َمْهرٍب ومنفٍذ«. وهو ما يت�ص������ُح  يمكن �أن نترجمه �إلى �لعربّية بقولنا: »كلمة ذ�ُت ثغرٍة �

أنا �إن�ص������اٌن �ص������رير. ل�صُت �صخ�صاً  أنا �إن�ص������اٌن مري�س ... � ولى للرو�ية: » �
بالفعل من �لعبار�ت �الأ

أنا ال �أفهم �ص������يئاً في مر�صي، وربما ال �أعرف ما  �باً. �أعتقد �أن كبدي مري�ص������ة. ومع ذلك، � جذَّ

أنني  طباء. �أ�ص������ف �إلى ذلك �
أنني �أحترم �لطب و�الأ أتعالج �لبّتة، مع � أتعالج ولم � أنا ال � يوؤلمني. �

أي�صاً بالخر�فات �إلى �أق�صى �لحدود؛ لنقل بذلك �لمقد�ر �لذي يجعلني �أحترم �لطب«.  �أومُن �

هنا نجُد �ل�صخ�صّية �لرئي�صة، �لتي تُقلُّب �لفكرةَ نف�صها في عقِلها، تدح�س نف�صها فجاأة، ومن 

أناها« �لخا�ص������ة  ثمَّ تُظهر عدَم قدرِتها على �لتنبوؤ بت�ص������ّرفاتها و�أفكارها، وعدم معرفتها ب��»�



1�� �لـعــدد 692 �أيار  2021 

دو�ستويف�سكي من جديد

نَّ باإمكان 
أ بها حتى فيما بينها وبين نف�ص������ها. ... في �لوقت نف�ص������ه، يكت�ص������ُف ق������ارئ �لعمل �

�لبط������ل د�ئم������اً �أن يجد ثغرًة - خدع������ًة بالغّيًة، تحريفاً، عذر�ً، زلَة ل�ص������اٍن، كذبًة - لالبتعاد 

�صئلة على نف�ص������ه. كان دو�صتويف�صكي مدركاً جيد�ً للتاأثير �لذي يحاوُل تحقيقه،  عن طرح �الأ

تي: »وفَق لهجتها  آذ�ر 1864م(، و�ص������ف �لرو�ية على �لنحو �الآ وفي ر�ص������الة �إلى �أخيه في )20 �

ن يليَّن �لعن�صُر 
مر؛ لذلك يجب �أ هي غريبة جّد�ً، و�لنبرة قا�ص������ية ووح�صية: ربما لن يعجبك �الأ

�ل�صعريُّ كل ذلك وي�صمو به«، وفي ر�صالة �أخرى �أطلق على هذ� �لنمط م�صطلح »ثرثرة«: »�أنت 

ٍ �إلى �آخر. �إنه بال�ص������بط �ل�ص������يء نف�ص������ُه هنا. في 
تعلم ما هو �النتقاُل في �لمو�ص������يقا من مقام

خيرين يَُحلُّ �أمُر هذه �لثرثرة  مُر ثرثرًة، ولكن فجاأة في �لف�ص������لين �الأ ول، يبدو �الأ �لف�ص������ل �الأ

بكارثة غير متوقعة«. �لتباين �لحاد، ونقطة �لتباين، �لتي ي�ص������ير �إليها دو�صتويف�صكي هنا، هي 

�ص������مة �أخرى من �ص������مات هيكلّيِة �لعمِل وطريقة �ص������رده. وهو ما يقُف عليِه بدقة �صديدة حّتى 

ول من �لرو�ية،  قر�ء دو�صتويف�ص������كي »�لعاديون« حينما ي�ص������كوَن من عدم وجود حبكة للجزء �الأ

و�لحيوية �لمثيرة للجزء �لثاني منها. �صي�صبح هذ� �لتبايُن في �إيقاِع �ل�صوت �ل�صردي ووتيرته 

أولها، رو�يته  وحجمه �ل�ص������مَة �لممّيزة لدو�صتويف�صكي في رو�ياِته �لالحقة جميعها، وقد ظهَر �

ر�س«. �ل�صهيرة »�لجريمة و�لعقاب«، بعد عامين من »ر�صائل من تحت �الأ

دباء في ع�ص������ر دو�صتويف�صكي وما تاله وجاء غير  �ص������غلت هذه �لرو�ية كثير�ً من �لنقاد و�الأ

فاً. قليٍل مما كتبوه قا�صياً و�صادماً، وتارًة مثير�ً للف�صوِل، و�أحياناً ُمن�صِ

دب �لرو�ص������ي رو�يَة »ر�ص������ائل من تحت  خ�سَّ فالديمير نابوكوف في »محا�ص������ر�ته عن �الأ

ر�س«« ب�ص������فحات عدة، ومما جاء فيها قولُه: »عالم دو�صتويف�صكي، على �لرغم من عالمات  �الأ

�لع�ص������ر، هو عالم رمادي للمر�صى �لعقليين، حيث ال يتغيُر �صيء«، وقوله: »ن�صوة �ل�صقوط هي 

�إحدى �لمو�ص������وعات �لمف�صلة لدى دو�صتويف�صكي«، »يختار �أبطاُل دو�صتويف�صكي �صيئاً مجنوناً، 

أنف�صهم«. أبلهاً نوعاً ما، �أو غبّياً �أو خبيثاً - دمار�ً وموتاً، على �أن يكون من �ختيارهم هم � �

ر�س«  ويقول ديمتري جالكوف�ص������كي في كتابه »ماأزٌق ال نهائي«:  »�إّن  »ر�ص������ائل من تحت �الأ

هي والدة وعي �لفرد �لرو�صي«.

 ملّياً عند 
)2(
ُف بوري�س بور�ص������وف في كتابه �لمهم »�صخ�ص������ية دو�صتويف�صكي« في حين يتوقَّ

هذِه �لرو�ية، ومما يقوله فيها: »مما ال�صك فيه، �أن دو�صتويف�صكي كان يعي �لخطر �لذي يُقدُم 

عماق. فمن �لممكن �أن يرى بع�ص������هم في ذلك تر�جعاً عن  عليه، باإخر�جه �إلى �لدنيا رجل �الأ
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 ،
)3(
ن�صانية. حقيقة، فقد كتب �لنقد على هذ� �لنحو عن »مذكر�ت من �لقبو« مبادئ �لنزعة �الإ

عجاب،  في حين كاَل له باحثون �آخرون، ومن بينهم ل. �ص�صتوف، بعد فترة الحقة، �لمديح و�الإ

ن�ص������انية �ل�صابقة، �إلى قمم فنّية رو�ئّية  نه �رتقى، بتخِلّيه - ح�ص������ب زعمهم- عن �لمبادئ �الإ
الأ

دب �لعالمي. وبح�ص������ب قول �لناقد �ص�ص������توف، كانت »مذكر�ت من �لقبو«  جديدة، لم يعرفها �الأ

تعني لدو�صتويف�صكي، »تخلّياً علنّياً، و�إن لم يكن مك�صوفاً، عن ما�صيه«.

آ. ب. �صكافتيموف، يعمُل منذ �لع�صرينيات  دبي �لرو�صي � ويروي بوري�س بور�صوف �أن �لناقد �الأ

من �لقرن �لع�صرين، على �إعادة �لنظر في �لموقف �لجلف و�أحادي �لبعد �لذي �تخذه نقاٌد كثر 

بحاث �الأخالقية للكّتاب  ر�س«. وبد� ذلك و��صحاً في كتاب: »�الأ من رو�ية » ر�صائل من تحت �الأ

�لرو�س«، ومما قاله: »لقد ق�ص������د دو�صتويف�ص������كي �لقول، من خالل �أفكار ومعاناة �إن�صان �لقبو، 

ن�صان، �لمتمتع باإح�صا�س حاد بفرديته �لخا�صة، وبوعي  كيف يجب �أن تكون روؤية �لعالم لدى �الإ

خالقّية  ن�ص������ان عن �لخ�ص������وع للرغب������ات و�لميول �الأ ذ�تي متطور مرهف، �إذ� ما تخلى هذ� �الإ

يديولوجية، تقول »مذكر�ت من �لقبو«، نف�س ما طوره دو�صتويف�ص������كي  �لطبيعّية. من �لناحية �الأ

أ�صا�س  نانية؛ يكمن � َغ بالب�صيرة و�الأ ن تُ�ص������وَّ
فيما بعد في كل رو�ية من رو�ياته: ال يمكن للحياة �أ

ن يِحب ويَُحب. ومن ال يريد،  ن�ص������ان �لطبيعية الأ �لحياة وتبرير �لحياة في �لحب، في رغبة �الإ

 .
)4(
وال ت�صمح له عزة نف�صه، �أن ي�صت�صلم لقانون �لحب، فال حياة له«

أنَّه �صخ�صّياً، لم ي�صك، ولن  ������حاً � �ص������كالّية مو�صِّ ويتابُع بور�ص������وف حديثه عن هذه �لرو�ية �الإ

مر، على  يجابّية قد �نت�ص������رت في نف�س دو�صتويف�ص������كي، في نهاية �الأ يفعل، في �أن �لمبادئ �الإ

يمان قد هزم �ل�صكوك فيه، على �لرغم من عدم ق�صائه �لكامل على  �لرغم من كل �صيء و�أن �الإ

مر.  حدتها ورهافتها... ومع ذلك، بقي دو�صتويف�صكي، �لمثخن بالجر�ح، منت�صر�ً في نهاية �الأ

أ �لجذري لو�قعية دو�صتويف�صكي« - نر�ه يقول:  ُث بور�صوف عما ي�صميه »�لمبد� وحين يتحدَّ

»�إن جميع �أبطاله، وربما با�صتثناء �لبع�س منهم، يكررون �لموؤلف، كما يبدو، في بع�س �لجو�نب، 

أبعد بكثير من موق������ع �لموؤلف، �إلى �لنهاية �لتي ال تُدرك، لكنهم  لكنه������م، في �لو�قع، ينطلقون �

�صد �لقّر�ء ق�صاوة، �أن  أنف�صهم حكماً قا�ص������ياً، بحيث ال يمكن ال للموؤلف، وال الأ ي�ص������درون على �

أ�صد. و�إذ� ما �فتر�صنا �أن دو�صتويف�صكي، بدء�ً من خط معين، يدين  أو � يتخذ منهم موقفاً �أق�صى �

أنه يجب �أن ياأتي ليحل محل �إن�ص������ان �لقبو، �لذي  �إن�ص������ان �لقبو، فقد كان علينا �لمو�فقة على �

أد�ن �لموؤلف عيوبه ونقائ�صه، بطٌل متحرر من �لعيوب. لكن هذ� لم يحدث، كما نعرف.  �
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ف�صل من �إن�ص������ان �لقبو )�لقاع(، �أما 
�إن ر��ص������كولنيكوف، بو�صفه �صخ�ص������ية �أخالقية، لي�س باأ

�ص������تافروغين فهو �أدنى مرتبة بكثير من ر��ص������كولنيكوف، من هذه �لناحي������ة. وعلى �لرغم من �أن 

ما �إيفان 
أ أكثر ثباتاً و�أمانة. � خالقية، لي�س � أ�صد �حتر�ماً منهما معاً، لكنه، من �لناحية �الأ فير�صيلوف �

أنه يبدو طر�ز�ً جديد�ً من ر��صكولنيكوف، ولكن تقف �أمامه �لم�صكلة  كار�مازوف، وعلى �لرغم من �

 .
)5(
أو »�لمخلوق �لمرتجف �لرعديد« ذ�تها �لتي كانت مطروحة �أمام ر��صكولنيكوف: »نابليون« �

�ص�س �لمتو�فرة لدّي للحديث  مر كذلك، فما �الأ ويتابُع بور�صوف حديثه فيقول: »و�إذ� كان �الأ

�ص�س فهي �أن �أبطاله يعالجون  بد�عي لدى دو�صتويف�ص������كي؟ �أما �الأ عن �تجاه �ل�ص������يرة �لذ�تية �الإ

�لم�ص������ائل نف�صها، �لتي كان يعالجها هو نف�صه طو�ل حياته كلها. �إن �لفرق بين �لكاتب و�أبطاله 

أ�صا�صية في �لمجال �لوجودي، في حين �أن  هو �أن �لكاتب، في ت�ص������ويره للوجود، يبقى ب�صورة �

�أبطاله، في تاأمالتهم حول �لوجود، يعانون �ص������غط وجودهم �لكبير، ف��)ر��ص������كولنيكوف( �لذي 

�نحدر �إلى م�ص������توى �لوجود، بهدف �ال�صتخد�م �لعملي لوعيه �لمزدوج، يقتل �لعجوز �لمر�بية، 

أبيه. ومن �ل�صخافة بمكان،  ويدفع �إيفان كار�مازوف �ص������مردياكوف، لل�ص������بب نف�ص������ه، �إلى قتل �

تحميل دو�صتويف�ص������كي �لم�ص������وؤولية �لمعنوية عن �أعمالهما �ل�صيئة. فلي�س لديه م�صّوغات لهما، 

أنهما يحكمان على نف�صيهما، بنف�صيهما، ب�صفتهما مجرمين ال ت�صامح معهما، حتى  عالوة على �

أو �إيفان كار�مازوف، �إنما  قبل �رتكابهما �لجريمة. وحينما نتمعن في �ص������ورة ر��ص������كولنيكوف �

نتاأمل في ماهية �لتاريخ �لعالمي، و�لطبيعة �لب�ص������رية عامة، على حد �ص������و�ء، وهذ� ما يم�صنا 

جميعاً، حيثما ع�صنا وفي �أي ع�صر.

وهنا بالذ�ت، يكمن بر�أيي، جوهر و�قعية دو�صتويف�صكي. 

أ�ص������طورة �لمفت�س �لكبير« قد رو�ها �إيفان كار�مازوف، وكاأنه يفعل ذلك بتكليف مبا�صر  �إن »�

أو تماه  ي تطابق � أي�صاً. ولكن، هنا ال وجود الأ من دو�صتويف�صكي وبا�صمه، وعلى �أي حال، بكلماته �

بين �لكاتب و�لبطل، ولو كان جزئياً. و�لدليل: لو �أن دو�صتويف�صكي وجد نف�صه في �لموقف نف�صه 

�لذي وجد �لبطل نف�ص������ه فيه، وهذ� طبيعي، لما تردد دو�صتويف�ص������كي في �الختيار بين �لم�صيح 

و�لمفت�س �لكبير، ولوقف، دون �أي تردد، �إلى جانب �لم�صيح، كما ف�صل �صابقاً �لم�صيح حتى على 

ن�صاني، �لتي ت�صل �إلى  �لحقيقة. على هذ� �لنحو، يك�صف دو�صتويف�صكي عن تر�جيدية �لوعي �الإ

أينا، فقد �رتقى فوقها، ومن ثّم، فوق  ذروتها في �زدو�جيتها. �أما دو�صتويف�ص������كي نف�ص������ه، كما ر�

جميع �أبطاله معاً، �إيماناً منه بالتغلب عليها وتجاوزها، مهما �صيطر عليه �ل�صك في نهايتها. 
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دو�ستويف�سكي من جديد

أليمة كبيرة،  �إن �زدو�جية دو�صتويف�صكي قد �صببت له، بح�صب �عتر�فه �ل�صخ�صي، عذ�بات �

نه لم يكن  أما �أبطاله فقد كانو� يعانون كثير�ً من �زدو�جيتهم، الأ وم�صرة كبيرة في �لوقت نف�صه. �

با�صتطاعتهم �الرتقاء فوقها، مهما تعمقو� فيها«.

عمال �لوجودّية، ور�أى  أّول �الأ أ�ص������رَف في �لحديِث عن هذه �لرو�ية، �لتي عّدها كثيرون � لن �

 ومنجز�تِه 
ّ
وروبي ن�صان �الأ ر�ً يبدُد ن�صوةَ �نت�صار�ت �الإ بع�ص������هم فيها، فور �صدورها، »�إنذ�ر�ً ُمبكِّ

بعد نجاحات �لثورة �ل�صناعّية و�إنجاز�ت �لعلم«، وعن بطلها �لذي وجَد في عزلتِه مالذ�ً، على 

أثَّرت في عدد غير قليٍل من  �لرغم من �ص������وقه �لدفيِن �أن يخرج �إلى �لنا�س، �ل�صخ�ص������ّية �لتي �

ن يتمّتعو� باكت�صاٍف ن�سٍّ �إ�صكالي، 
دب �أ أ�صهم فر�نز كافكا، و�صاأدعو ُمحّبي �الأ �لكتاب وعلى ر�

ما ز�ل يثيُر �لت�صاوؤالت حتى بعَد نحو قرنين من كتابته.

الهوام�ش

)1(- �لمق�صود هنا هو �إيفان ميخايلوفيت�س �صيت�صينوف )1829-1905( وهو عالم فيزياء ومفّكر مادي رو�صي، 

أبا �لفيزيولوجيا �لرو�صّية. �صّماه بافلوف �

)2(- بوري�س بور�ص������وف، �صخ�صّية دو�صتويف�ص������كي، ترجمة: د. نز�ر عيون �ل�صود، �لهيئة �لعامة �ل�صورّية للكتاب، 

دم�صق 2019، �س319-305.

ن�صب للرو�ية، وكان د. �صامي �لدروبي �لذي ترجم �لرو�ية  نَّ هذ� �لعنو�ن هو �الأ
أ )3(- يرى د. نز�ر عيون �ل�صود �

قرب �إلى 
أثبَت عنو�ناً �آخر هو: »في قبوي«، لكننا نرى �أن �لعنو�ن �لذي طرحناهُ هو �الأ عن �لفرن�ص������ّية قد �

م. )م(. �صلي للرو�ية، في لغتها �الأ �لعنو�ن �الأ

)4(- بوري�س بور�صوف، �صخ�صّية دو�صتويف�صكي، )�لم�صدر �ل�صابق(.

)5( �لم�صدر �ل�صابق نف�صه.
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اأدرك �شكان الم�شرق القديم حتمية الموت وعدم قدرة الب�شر على الخلود، واعتقدوا بوجود 

حي���اة م���ا بعد الموت، تذه���ب فيها اأرواح الموتى اإل���ى اأر�ض ال عودة منها وه���ي العالم ال�شفلي 

 .apsu »ب�شو ر�ض تحت محيط المياه الجوفي���ة العذبة »االأ الموج���ود في اأعم���ق طبقة في االأ

ويت���م ذل���ك بعد اأن تنف�شل الروح عن الج�شد لحظة الموت الذي لم يروا فيه فناًء مطلقًا، بل 

آخ���ر. والتوا�شل بين الروح والج�ش���د يظهر من خالل تاأمين  تح���واًل ف���ي الوجود من �شكل اإلى ا

حي���اة مريح���ة وم�شتقّرة للروح في عالمها الجديد، ويت���م ذلك بالعناية بالقبر الذي دفن فيه 

الج�شد الذي خرجت منه، وتاأدية ال�شعائر الالزمة لها.

أق�س������ام: ال�س������ماء وهي  وفي الفكرين الكنعاني والرافدي القديمين يتاألف الكون من ثالثة ا

له اإنليل )�سيد  دوه بالإ ر�ض التي ي�سكن عليها الب�سر، ثم ما يف�سل بينهما وج�سَّ لهة، والأ مقر الآ

ر�ض  ر�ض بدورها اإلى ثالث طبقات: العليا التي ي�س������كن عليها الب�سر، والأ الهواء(. وتق�س������م الأ

�سفل. ر�ض ال�سفلى وهي العالم الأ له اإنكي، والأ الو�سطى التي عّدت مقام الإ

حياء  ل يوجد كثير من المعلومات عن اأو�ساف وطبوغرافية هذا العالم ال�سبيه بممالك الأ

ر�ض. وياأتي في ملحمة جلجام�ض )اللوح العا�س������ر( اأن هذا المكان يتاألف من �س������بعة  عل������ى الأ

خيرة اإلى ق�س������ر العدالة. وقد كان هناك ق�سور  أ�س������وار، في كل منها بوابة، تو�سل البوابة الأ ا

اأخرى لل�سخ�س������يات المهمة من الموتى كالملوك وكبار الكهنة. ويحيط بال�س������ور الخارجي نهر 

د. محمود حمود

اآفاق المعرفة

�سفل رواح اإىل مرقدها يف العامل الأ رحلة الأ

يف فكر امل�سرق القدمي
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أ �لعالم  ّكادية، وهو نهر �لموت �ل������ذي ينتهي عنده �لعالم �لعل������وي ليبد� يدع������ى »ُخبُر« ف������ي �الأ

مو�ت. �ل�صفلي، وعنده توؤدي كل نف�س ح�صاباً قبل دخول عالم �الأ

أرو�ح �لب�صر بعد �لموت وهو مختلف عن مفهوم �لجنة  وهذ� �لمكان ال بد �أن تذهب �إليه كل �

في �لفكرين �لم�ص������ري و�ليوناني �لقديمين. فظروف �لعي�س فيه كئيبة جد�ً تاأتي على و�ص������فه 

ه �لغبار وال يدخله �ل�صوء. با�صتثناء �لليل حينما يمر  �لملحمة )�للوحان 4-11( وهو مظلم يلفُّ

�إله �ل�ص������م�س »�صب�س« �لذي يجلب معه بع�س �لبهجة بنوره. فيما ياأكل قاطنوه �لطين وي�صبهون 

�لطيور في هيئتهم فلهم �أجنحة ويك�صوهم �لري�س. 

آلهة �لموت و�لمر�س و�ل�صياطين، وهناك ت�صل�صل هرمي  قامة � يُعدُّ �لعالم �ل�ص������فلي مقر�ً الإ

�صفل و�أخت  لهة و�لملكة �لعظيمة للعالم �الأ لهة »�إيري�س كيغال« وهي كبيرة �الآ لها، �إذ تحكمه �الإ

لهين �صم�س وع�صتار، تقيم في ق�صرها »غانزير« Ganzir ومعها زوجها »نيرغال« �لذي كان  �الإ

لهة �ل�صغيرة و�لثانوية  وبئة و�لموت. وي�ص������اعدهما عدد من �الآ مر��س و�الأ �ص������ل �إلهاً لالأ
في �الأ

تباع في �إد�رة وتنظي������م �أحو�ل هذه �لمملكة، ولكل منه������م وظيفته. ومن �أهم 
و�ل�ص������ياطين و�الأ

أ�صماء �لقادمين �لجدد  أنا« وهي �لكاتبة �لتي ت�ص������جل ما يجري بما في ذلك � لهة »جي�ص������تين � �الآ

لهة »�إيري�س  له »نينغي�صزيد�« )�صيد �ل�صجرة �لطيبة( وهو �بن �الإ وتقدم تقريرها ل�ص������يدتها. و�الإ

يري�س  له »نينازو« )�ل�صيد �لطيب( وكان زوجاً »الإ كيغال« من زوجها »نينازو« وهو ر�صول لها. و�الإ

أي�صاً »نمتار« )مقرر  لهة �لثانوية � �صفل. ومن �الآ كيغال« وقد مثَّل �إله �ل�صفاء و�لطب في �لعالم �الأ

وبئة وباإمكانه �أن ي�صلِّطها حتى على  مر��س و�الأ �لم�ص������ير( وكان بيده زمام �ص������تين نوعاً من �الأ

أنه يحمل �صيفاً م�صلطاً على �لب�صر.  لهة. وقد و�صف � �الآ

�صفل �لذي كان  له »ُحُمط – تَبل« )ويعني ��ص������مه �حمل ب�ص������رعة( فهو مالح �لعالم �الأ �أما �الإ
أ�صا ي�صبه ر�أ�س طائر ويدين وقدمين  يقوم بنقل �لموتى عبر نهر �لموت »ُخبُر«، وو�صف �أن له ر�

ب�صريتين.

هم، وير�أ�س  ولى، وهي �الأ وهناك »نيدو/نيتي«: وهو �لحّمال �لعظيم �لذي يحر�س �لبو�بة �الأ

لهة »�إيري�س كيغال« باأ�صماء �لقادمين �لجدد وياأخذ مو�فقتها  خرى،ويبلغ �الإ
حر��س �لبو�بات �الأ

أ�صد ويدي ب�صر  أ�س � على �إدخالهم وير�فقهم �إلى ق�صرها عبر �لبو�بات �ل�صبع. وو�صف باأن له ر�

ورجلي طائر.
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�ص������فل عدد كبير من  وفي �لعالم �الأ

�ل�ص������ياطين �لذين ينحدرون في �أ�صلهم 

من هذ� �لعالم )يوجد �صياطين من �أ�صل 

�صماوي و�أ�صل ب�صري( ولهم �لقدرة على 

ذى ب������اأرو�ح �لموتى وكذلك  �إلح������اق �الأ

ر�س.  �الأ على  �لموج������ودة  بالمخلوقات 

مو�ت �إلى 
وهم �لذين يقوم������ون بنقل �الأ

له  آلهة مثل �الإ �صفل �صو�ء كانو� � �لعالم �الأ

أنكيدو« �لذي  أم ب�ص������ر�ً مثل »� »دموزي« �

عمال �لفنية بهيئات مرعبة،  �ص������رقه �صيطان من جلجام�س. وقد �ُص������وِّر هوؤالء �ل�صياطين في �الأ

لهة و�لب�صر و�لحيو�نات، وكل منها مخت�س بعلٍّة  ب�ص������عة �لمنظر، تحب �صفك �لدماء وتهاجم �الآ

أ�س  ت�صيب ع�صو�ً من ج�صد �ل�صحية مثل �لبلعوم و�ل�صدر و�لجلد و�لخا�صرة وت�صبب �صد�ع �لر�

و�لكو�بي�س و�لروؤى �لمزعجة.

�أما �لتخل�س من مالحقة هوؤالء �ل�صياطين فال مالذ للنا�س �إال �لمعبد وكهنته �لذين يوؤدون 

رو�ح �ل�صريرة بو�صاطة كتابة �لتعاويذ. �صعائر طرد �ل�صياطين و�الأ

ر�س �إلى �لعالم �ل�ص������فلي فهي �لقبر، ومن هنا جاء حر�س 
أم������ا �لمد�خ������ل �لتي توؤدي من �الأ �

أو �نقطاع �لقر�بين.  أو منع نب�س قبورهم و�لعبث بها، � �صكان �لم�صرق �لقديم على دفن موتاهم �

جر�ء طقو�س �إر�ص������ال  ر�س تجهز الإ
بي« Abi وهو حفرة عميقة في �الأ و�لمدخ������ل �لثاني هو »�الآ

مو�ت، وغالباً ما كانت تُبنى بجانب �لق�ص������ور كما في تل موز�ن )منطقة �لقام�ص������لي(.  �أرو�ح �الأ

ر�س حيث تغرب �ل�صم�س. وتروي ملحمة  لهة فيقع غرب �الأ و�أما �لمدخل �لثالث �لمخ�ص�س لالآ

له »�إنكي« موت جلجام�س ونزوله �إلى �لعالم �ل�ص������فلي مثل بقية  أن������ه وبعد �قتر�ح �الإ جلجام�������س �

أتباعه �إلى تحويل  ه جلجام�س � رو�ح. وحينها وجَّ
�لب�صر، فقد �أعطي �متياز�ً ومركز�ً خا�صاً بين �الأ

مجرى نهر �لفر�ت وت�ص������ييد �ص������ريحه بالحجر في قاع �لنهر. ثم دخ������ل �أفر�د عائلة جلجام�س 

������َعت معهم �لقر�بين و�لتقدمات و�لمو�د �لتي يحتاجون �إليها في  وزوجاته �إلى �ل�ص������ريح، وُو�صِ

آلهة �لعالم �ل�ص������فلي. بعدها يدخل هو  عالمهم �لجديد، وكذلك �لتي �ص������يقدمها جلجام�س �إلى �

�لقبر وي�ص������طجع فيه ويُغلَق مدخله بحجر �ص������خم، ومن ثم تُعاد مياه نهر �لفر�ت �إلى مجر�ها 

بد ويدخل �أهل �أوروك في حد�د على ملكهم.  �لطبيعي لتغمر �ل�صريح وتخفي مو�صعه �إلى �الأ
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أ  ن�صان تبد� مو�ت باحتر�م �صديد، فبعد موت �الإ وقد �أحاطت مجتمعات �لم�ص������رق �لقديم �الأ

أيام، وتتر�فق مع بع�س �لتقدمات. و�إذ� كان ذوو  �لمر�ثي و�لبكاء و�لنو�ح وت�ص������تمر مّدة �ص������بعة �

�لمي������ت من �أغني������اء �لقوم؛ فاإنهم ي�ص������تاأجرون نّو�حين ونّو�حات محترفي������ن، ويذكر هوؤالء في 

وغاريتيين عن فهم  أقه������ات. وال يبتعد هذ� �لفهم للبكاء ل������دى �الأ ملحمت������ي �أوغاريت: قيرت و�

حياء ومر�ثيهم، يمكن �أن  �ص������كان بالد �لر�فدين له، �إذ كان �العتقاد �ل�ص������ائد لديهم �أن دموع �الأ

توّفر للموتى بع�س �لر�حة.

بعد دفن ج�ص������د �لميت في �لقبر تو�ص������ع معه بع�س �لمرفقات �لجنائزية �لتي ال تقت�ص������ر 

ر لير�فق روح �لميت �إلى �لعالم  أثاثاً جديد�ً ُح�صِّ أي�ص������اً � على ممتلكاته �ل�صخ�ص������ية، بل ت�صمل �

آلهة ذلك �لعالم لنيل ر�صاهم وك�صب ح�صن معاملتهم للروح في �إقامتها  م �إلى � �صفل، حيث يُقدَّ
�الأ

ثاث وكميتها باختالف �لمرتبة �الجتماعية �لتي كان ينتمي  بدية. وقد �ختلفت قيمة هذه �الأ �الأ

�إليها �لميت.

تنقل �ل�ص������ياطين روح �لمي������ت �إلى نهر �لموت »ُخبُر« �لذي يف�ص������ل بين �لعالمين. ولم 

آلهة  و لم توؤدَّ لها �ل�صعائر �لمخ�ص�صة �إلى �
أ رو�ح �لتي لم تدفن �أج�صادها، � يكن بمقدور �الأ

�ص������فل، عبور �لنهر. ولهذ� كان دفن �لميت في �لقبر �ص������رطاً لدخول روحه �لعالم  �لعالم �الأ

�صفل.  �الأ

ولى �لتي  مو�ت عبر قارب يق������وده �لماّلح »ُحُمط – تَبل« �إلى �لبو�بة �الأ تنتق������ل �أرو�ح �الأ
له »نيدو« �لذي ي�صتلمها ويقودها �إلى ق�ص������ر �لعد�لة، حيث يحكم عليها وفق  يحر�ص������ها �الإ

رو�ح �لخّيرة، فتعي�س حي������اة عادية، �أو من  ر�س فيكونون م������ن �الأ �أعم������ال �أ�ص������حابها في �الأ

رو�ح �ل�ص������ريرة فتعي�س حياة �ص������عبة وتعاني �لظماأ وتاأكل �لف�صالت. وكان مما يفيد روح  �الأ

�لميت تركه لخلف ون�ص������ل �صالح، وال�ص������يما �إذ� كانو� من �لذكور، وهذ� و��صح في ملحمتَي 

وغاريتين. وفي ملحمة جلجام�س عبار�ت ت�ص������ير �إلى �أن �لب�صر �لما�صين  قيرت و�أقهات �الأ

ولى بو�ص������ع  حياء بطريقتين: �الأ و�لموجودين ي�ص������تمرون في �لعي�س بعد موتهم في ذ�كرة �الأ

نجاب  �لتماثيل �لنذرية في �لمعابد ل�ص������مان �لذكر �لم�صتمر، و�لثانية بتكوين �لعائالت و�الإ

ل�صمان ��صتمر�ر �لن�صل.

أرو�ح �لموتى في هذ� �لعالم وتكون مالمحها �ص������بيهة بالطي������ور، لها �أجنحة وري�س.  تهي������م �

حياء على �لقيام بو�جبهم  قارب �الأ وتبقى تعي�س في �أمان و�ص������كينة و�طمئنان طالما و�ظب �الأ
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أد�ء �لطقو�س �لمطلوبة م������ن �أجلها تاأديًة دوريًة ومنتظمة، ومنها تزويدها بتقدمات  تجاهها، و�

�لطعام و�ل�ص������ر�ب. وقد كانت �لغاية من �إقامة ه������ذه �لطقو�س �لجنائزية �لدورية �لتي يتخللها 

رو�ح  على. وهي لي�صت خدمة الأ �صفل و�الأ لهة في كال �لعالمين �الأ تقديم �لقر�بين هي �إر�صاء �الآ

أي�ص������اً �لذين يحتاجون �إلى �لتزّود بالطعام و�لماء في عالمهم،  مو�ت �
حياء فح�ص������ب، بل �الأ �الأ

أنابيب  كم������ا كانت حاجته������ا �إليهما في �لحياة. وقد عثر في بع�س مو�قع �لعر�ق على قبور لها �

أرو�ح �لموتى. وتعرف هذه �لطقو�س في بالد �لر�فدين  رو�ء � فخارية كان يُ�ص������كب فيها �لماء الإ

م������و�ت. كما توجد في  �ص������احي �لتي تقدم من �أجل �الأ با�ص������م »كي�ص������بو« �لتي تعني �لوالئم و�الأ

�إيمار)م�ص������كنة �لحالية على �ص������فة �لفر�ت في محافظة حلب( �إ�صار�ت �إلى �أعياد في �لمدينة 

آبو( Abu، وهو �ل�ص������هر �لخام�س في �ل�صنة �لبابلية �لتي  مو�ت في �ص������هر �آب )� م خاللها �الأ يُكرَّ

أ�ص������ماء من ُدِفَن معه من عائلته  أ في ني�ص������ان. وفي ملحمة جلجام�س هناك ن�س ترد فيه � تبد�

آلهة �لعالم �ل�ص������فلي  أتباعه ثم يرد ذكر �لتقدمات �لتي قدمها نيابة عن �لذين دفنو� معه �إلى � و�

و�إل������ى بع�س �لموتى �لمهمين فيه، مثل كبار �لكهان و�لكاهنات و�لملوك �لمتوفين، لكن �ص������قاء 

قارب عن �إحياء �ل�ص������عائر �لدوري������ة وتزويدها بالتقدمات 
أ �إذ� ما تخلَّف �الأ �ل������روح وتعبها يبد�

زعاج و�لقلق  حياء وت�ص������بب لهم �الإ طعمة و�ل�ص������ر�ب، عندئذ تتحرك �ل�ص������ياطين لتوؤذي �الأ و�الأ

قى(  مر��س �لمتنوعة. وال خال�س من ذلك �إال بالتعاويذ وتعزيم )قر�ءة �لرُّ
�لد�ئم وتُنِزَل بهم �الأ

�لكهنة. وهناك �إ�ص������ار�ت كثيرة في ن�صو�س �لتعاويذ �لم�صمارية �إلى �لحاالت �لتي كان ت�صببها 

مو�ت، و�إقامة �ل�ص������عائر لهم، 
حياء، لذلك كانت �لعناية باالأ رو�ح �ل�ص������ريرة حينما تتلب�س �الأ �الأ

همية  و�لمو�ظبة على تقديمها، من �أهم مرتكز�ت �لعقيدة �لدينية ل�صكان �لم�صرق �لقديم. والأ

باء، في و�ص������اياهم، على تذكير ورثتهم ب�صرورة �إقامة �ل�صعائر 
هذ� �لمو�ص������وع فقد حر�س �الآ

من �أجلهم. 

وتظهر ن�صو�س �أوغاريت �أن ملكها حمور�بي و�ظب على �إقامة �ل�صعائر �لمتوّجبة من �أجل 

خير من �لقرن �لثالث ع�صر قبل �لميالد.  روح �صلفه نيقمادو �لثالث، �لذي مات �أو�خر �لعقد �الأ

وقد حفظ �لمملكة و�ص������كانها بما في ذلك �لعائلة �لمالكة، من كل �ص������وء و�أذى من خالل قيامه 

باأد�ء هذه �ل�صعائر و�لو�جبات.

أ�ص������اطيره كثير�ً من �لمعلومات عن مفهوم �لموت �لذي  أدبيات �لم�ص������رق �لقديم و� مت � قدَّ

ن�صان  لهة، �أما ما يخلد �الإ ن�ص������ان ولم ي�ص������تطع تحقيق �لخلود �لذي �قت�ص������ر على �الآ أُلِحَق باالإ �

ويريحه في عالم ما بعد �لموت، فهو �أعماله و�إنجاز�ته و�لبطوالت �لتي يحققها، و�أفعال �لخير 
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�لتي يقوم بها، وتركه ذرية بعده توؤدي ما عليها فعله من �لتز�مات تجاه �لر�حلين. وقّدَم �صانعو 

دبيات فكر�ً غنياً ومتقدماً، عن ق�ص������ايا جوهرية وم�ص������يرية م�ّص������ت حياتهم، ف�صاغو�  هذه �الأ

�صئلة �لتي كانت  ت�صور�تهم عن �لكون �لذي عا�صو� فيه باإبد�ع مميز، وجدو� فيه حلوالً لكل �الأ

ن�ص������ان و�لم�صتقر �لذي تنتهي �إليه روحه وطريقة  ت�ص������غل بالهم ومنها ق�صية �لموت وم�صير �الإ

ذى بالنا�س.  لهة و�إبعاد �ل�صياطين عن �إلحاق �الأ
�لعناية بها، لنيل ر�صا �الآ
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عدادي���ة اأو الثانوية؟ ومن ث���مَّ عنا�صر  م���ن من���ا ل يتذكر م���ادة الكيمياء ف���ي المرحل���ة الإ

ن )117( عن�ص���رًا، والمك���ّون كل منه���ا م���ن ع���دد هائل من  الج���دول ال���دوري البالغ���ة حت���ى الآ

الذرات؟ اإذ رمزت هذه العنا�صر لت�صهيل درا�صتها، وكتابة التفاعالت الكيميائية المتنوعة على 

هيئ���ة مع���ادلت مخت�صرة، ولحدوث ه���ذه التفاعالت ل بد من اأن تت�ص���ادم الذرات والجزيئات 

نتاج مواد جديدٍة  المتفاعل���ة ت�صادم���ًا مثمرًا؛ اأي اأن تنك�ص���ر روابطها وتتكّون روابط اأخ���رى لإ

بخوا�ص جديدة.

ولكن ال�ش������وؤال الذي بقي دون اإجابة هو )كيف يمكننا م�ش������اهدة التفاعل الكيميائي؟(؛ 

اإذ ال ت�ش������تطيع العين الب�شرية روؤية تفا�شيل ما يحدث للمواد المتفاعلة، وال حتى المجهر 

ن اأطوال اأمواجه اأكبر بكثير من اأن�شاف اأقطار الذرات المتفاعلة، اإ�شافة  ال�شوئي الأ

 ، اإلى ال�ش������رعة الفائقة التي يتم بها التفاعل نظراً لقرب الذرات بع�ش������ها من بع�ضٍ

اإذ ال يدوم التفاعل الكيميائي �ش������وى ب�شع ع�ش������رات من مليون مليار من الثانية. هذا 

الزمن المتناهي في ال�شغر جعل بع�ض العلماء يعتقدون اأن الطريق اإلى تقنية تقي�شه 

طويلة و�شعبة.

جابة عن ذلك ال�ش������وؤال لم تتاأخر كثيراً! اإذ ج������اء الحل حينما ابتكر د. اأحمد زويل  لكن االإ

آلة ت�شوير رقمية متطورة، و�شريعة جداً  مريكية ا )1946-2016( وفريقه بجامعة كاليفورنيا االأ

د. ح�سن بالل

اآفاق المعرفة

حلم الكيمياء حتققه الفمتو ثانية
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ت�ص������تخدم �صعاع ليزر بدالً من �ل�صوء �لعادي، �إذ يمرر �صعاع �لليزر على م�صخم يقويه لي�صبح 

فائق �ل�صرعة، ثم يوجهه نحو عد�صات تق�صمه �إلى ق�صمين:

ول ذو طاقة عالية يمكنه �إ�ص������د�ر وم�ص������ات ق�صيرة جد�ً تدوم �أجز�ء �صغيرة من مليون 
�الأ

أ�صرع تفاعل  مليار من �لثانية، وهذ� ما يعرف بالفمتو ثانية، وهو �أقل من �لزمن �لالزم لحدوث �

أو �لجزيئات �لموجودة  كيميائي بع�ص������ر�ت �لمر�ت، ثم يوجه هذ� �ل�صعاع �لليزري نحو �لذر�ت �

ف������ي حجرة �لتفاعل �لمفرغة م������ن �لهو�ء، فيمنحها طاقة تحفزها على �لحركة كي تجتمع في 

�صفوف منتظمة نظر�ً لتر�بطها بع�صها مع بع�سٍ معلنة بدء �لتفاعل فيما بينها.

�أما �ل�ص������عاع �لثاني �لم�ص������مى بالمر�قب؛ فاإنه يقوم بمر�قبة م�صار �لتفاعل �لكيميائي بعد 

حمر حتى  ألو�ن �لطيف من �الأ أبي�س فيه كل � مروره على بلورة من �لكري�صتال تحّوله �إلى �صوء �

�لبنف�ص������جي )كما في �ل�صكل(، �إذ حددت �أطو�ل �أمو�ج �لطيف �لمرئي بالنانومتر �لذي ي�صاوي 

جزء�ً من مليار من �لمتر.

دورة �لزمن

مّدة

�لطول �لموجي

مّدة

�للون

~ 2.3 - 2.1 fs~ 700 - 635 حمرنانومتر �الأ

~ 2.1 - 2.0 fs   590 - 635 لبرتقالينحو نانومتر�

~ 2.0 - 1.9 fs   590 - 650 صفرنانومتر� �الأ

~ 1.9 - 1.7 fs~ 650 - 520 خ�صرنانومتر �الأ

~ 1.7 - 1.6 fs~ 520 - 490 زرق �ل�صماوينانومتر �الأ

~ 1.6 - 1.5 fs~ 490 - 450 زرقنانومتر �الأ

~ 1.5 - 1.3 fs~ 450 - 400 لبنف�صجينانومتر�

ي �إنَّ 
ول فاإنه ي�صل بعده �إلى �لمو�د �لتي بد�أت بالتفاعل؛ �أ

أنه �أقل طاقة من �ل�صعاع �الأ وبما �

ثانية  بينهما فارقاً زمنياً يمكن �لتحكم به كما نريد، فالتفاعل �لذي يحتاج حدوثه �إلى 50 فمتو

بي�س بعد 5 فمتو ثانية من بد�ية �لتفاعل ونلتقط �صور�ً  نر�صل له وم�صة من �صعاع �لمر�قبة �الأ

فعلي������ة تبي������ن ما يحدث خالل هذ� �لزمن، ثم نكرر �لعملية كل 5 فمتو ثانية، ومن ثمَّ في نهاية 

�لتفاعل نكون قد ح�صلنا على ع�صر �صور مت�صل�صلة مثاًل.  
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وكلما ز�د عدد �ل�ص������ور �لملتقطة، وُعِر�َص������ت بزمن �أطول، كانت تفا�صيل حركة �لجزيئات 

�لمتفاعلة �أو�صح. 

ومجموع هذه �ل�صور تكّون فيلماً يبّين �لمر�حل �لتي تمر بها �لجزيئات �لمتفاعلة للو�صول 

�إلى �لنو�تج، �أي كاأننا نرى �صورة �إعادة هدف لكرة �لقدم بالت�صوير �لبطيء.

�إن تقنية �لت�ص������وير �ل�صابقة تعتمد على �إيقاف حركة �لذر�ت و�لجزيئات �لمتفاعلة حينما 

تت�ص������اوى �ص������رعتها مع �ص������رعة جهاز �لتجربة، �أي تبدو وكاأنها �ص������اكنة مثلما يرى ركاب �إحدى 

خرى �صاكنة. �صيارتين لهما �ل�صرعة نف�صها و�التجاه نف�صه، �ل�صيارةَ �الأ

وبهذه �لطريقة ُوِلَد علم جديد هو �لفمتو ثانية، ير�ص������د، وير�قب، وي�ص������ور حركة �لذر�ت، 

آلية حدوث �لتفاعالت �لكيميائية فيما بينها بوم�ص������ات من �لليزر، وخالل زمن  و�لجزيئات، و�

�ص������غير جد�ً هو �لفمتو ثانية؛ �أي ُرِبَط �لزمن ب������ذر�ت �لمادة، وهذ� ما �أكده زويل حينما قال: 

»كان عمل������ي يقع )مكاناً( بين �لذر�ت و)زمان������اً( في د�خل �لثانية«. ومن ثمَّ جعل �لذر�ت تدور 

بتقويم �لفمتو ثانية كما تدور �لكو�كب بالتقويم �ل�صم�صي.

أنه حينما ُقّدَمت جائزة نوبل في �لكيمياء عام )1999( جاء في تقرير  �صارة �إلى � وتجدر �الإ

�للجن������ة �لتي تمنح �لجائزة باأن: »�لعالم �لدكتور �أحمد زويل ��ضتطاع ��ضتخد�م وم�ضات ليزرية 

�ضرع في �لعالم وقتئٍذ، مّكنتنا من �لو�ضول �إلى زمن حدوث  آلة ت�ضوير ُعّدت �لأ ق�ضيرة جدً� في �

�لتفاعات �لكيميائية، وبتنا نرى �لذر�ت وهي تتحرك لتتحد بع�ضها مع بع�ش«.

وتو ثانية، وهي �أقل  لكن �لطريق ماز�ل مفتوحاً �أمام وحد�ت �أ�صغر من �لفمتو ثانية هي �الأ

لكترونات �صمن �لذر�ت وخارجها  ن لدر��صة حركة �الإ باألف مرة من �لفمتو ثانية، وت�صتخدم �الآ

وت�صويرها لفهم �صلوكها.

اأهم تطبيقات تقنية الفمتو ثانية

في طب �لعيون:

أ�صرع �لتطبيقات ��صتجابة، �إذ ��صتُخِدم �لليزر منذ ثمانينيات �لقرن �لما�صي لت�صحيح  تعدُّ �

عيوب �لروؤية مثل ق�ص������ر �لنظر، وطوله، و�ال�ص������تجماتزم )�لالبوؤرية(، ونجح جزئياً، ثم تاله ما 

�صمي �لليزك لت�صحيح عيوب �لنظر، وعالج م�صكالت �لقرنية ب�صورة �أف�صل.



�لـعــدد 692 �أيار  2021 1�0

حلم الكيمياء تحققه الفمتو ثانية

لكن منذ عام )2005( ي�صتعمل جهاز �لفمتو�صمايل �لذي يعتمد في عمله على �لفمتو ثانية، 

ح عيوب �لنظر باإ�صد�ر وم�صات �ص������وئية ليزرية �صريعة جد�ً قادرة على تكوين عدد  �إذ يُ�ص������حِّ

هائل من �لفقاقيع، وبعمق يحدده �لجر�ح بدقة تحت �ص������طح �لقرنية للم�ص������اعدة على تكوين 

طبقة �صطحية قليلة �ل�صماكة، ودقيقة دون ��صتخد�م م�صرط جر�حي.

عادة تكوين طبقات �لقرنية مع بقائها  آلي الإ وي�ص������اعد جر�ح �لقرنية برنامج على حا�ص������ب �

كثر �أماناً. �صرع و�الأ متجان�صة، �إذ تمتاز هذه �لطريقة باأنها �الأ

كما يعالج جهاز �لفمتو�صمايل جفاف �لدمع وت�صحيح عيوب �لنظر دون م�صاعفات.

خرى لهذه �لتقانة في �لمجال �لطبي: ومن �ل�ضتعمالت �لأ

آلية تكيف �لعين في �لظالم. 1- تف�صير �

مينية للمادة �لور�ثية و�إ�صالحه.
حما�س �الأ 2- ك�صف �لخلل في تتابع �الأ

3- تاأجيل، و�إبعاد �لتفاعالت �لتي ت�صبب �صيخوخة �لخاليا بهدف �إطالة �لعمر.

�صنان �لم�صابة دون �لحاجة �إلى حفرها وتخديرها؛ �إذ يز�ل �لت�صو�س، وي�صحب 
4- ح�صو �الأ

أو �لتهاب. �لع�صب منها دون نزيف، �

5- �لتحك������م بحركة �لجزيئات، بهدف �إنتاج مو�د جدي������دة عن طريق �إعادة ترتيب ذر�تها، 

و�إدخال ذر�ت �إ�صافية لتح�صينها، و�إبعاد �لجزيئات غير �لمرغوبة.

آلية عملية �لتركيب �ل�صوئي �لتي تقوم بها �لنباتات �لخ�صر�ء ل�صناعة غذ�ئها  6- ك�ص������ف �

أك�صيد �لكربون. بنف�صها من �ل�صوء، و�لماء، وغاز ثاني �

ر�س عن �ل�ص������م�س، وكيفية تكّون �لنجوم  7- تحدي������د زمن بد�ية �لكون، وزمن �نف�ص������ال �الأ

و�لمجر�ت.

8- تحديد �لمو�قع �لمر�د ��ص������تهد�فها بال�صو�ريخ بدقة بو�ص������اطة وم�صات ليزرية خالل 

�أجز�ء من �لثانية.

التطبيقات الم�شتقبلية

1- ر�ص������د �لجزيئات �لتي ت�ص������بب �ل�ص������رطانات، و�لجلطات باأنو�عها، وت�صلّب �ل�صر�يين، 

و�إيقاف تاأثيرها، بل �لق�صاء عليها.
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أو ��صتبد�له باآخر �صليم بعد �كت�صاف مورثات  2- �إ�ص������الح �لمورث �لم�ص������وؤول عن �لمر�س، �

مر��س  ن للق�صاء على جميع �الأ ن�صان، وهذ� �أمل م�صتقبلي، على �لرغم من �لكلفة �لعالية �الآ �الإ

�لور�ثية.

ن�صان، و�صفاتها، وتركيبها، ووظائفها تم عام )2003( بعد عمل  علماً �أن �كت�صاف مورثات �الإ

د�م ع�صر �صنو�ت من مجموعة كبيرة من �لعلماء.

آلية تنحي �ص������فات ور�ثية �أمام غيرها، و�ص������بب �نجذ�ب بوي�صة �إلى حيو�ن منوي  3- فهم �

بعينه.
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هناك �صورة جذابة، موؤثرة، جديرة باالهتمام، عن طبيعة التطورات الحديثة لبع�ض فروع 

هم من  الريا�صي���ات وظ���روف ن�صاأته���ا، وال�صّيما تلك التي انبثق���ت من م�صائل واقعي���ة، لكن االأ

ذل���ك اأن اأ�صوله���ا ال عالقة لها بقوانين الريا�صي���ات وال بنظرياتها، وال بالقيا�صات والح�صابات 

والحرك���ة، اإنم���ا كانت ذات �صلة وثيقة واهتمام بدرا�ص���ة موقع ال�صيء بالن�صبة اإلى اأ�صياء اأخرى، 

اأي التركي���ز عل���ى العالق���ات الترابطي���ة، دون اأخٍذ بالح�صب���ان لطبيعة الكائن���ات التي تنطبق 

عليه���ا ه���ذه العالقات. اإن ال�صيء الغري���ب والممتع في طرح مثل هذه الم�صائل، اأن بع�صها كان 

ف���ي ابتداء تكّونه لغ���زًا اأو اأحجية، غايته تحقيق المتعة والت�صلي���ة والترفيه واختبار القدرات 

لغاز، اإال اأنها قد ا�صتولت على اهتمام ق�صم 
العقلية للفرد، لكن على الرغم من ب�صاطة هذه االأ

م���ن علم���اء الريا�صيات، الذين احتاجوا، من اأجل حله���ا، اإلى نهج جديد من التفكير العقلي، 

نه يعتم���د كثيرًا على الحد�ض وق���وة التمثيل البياني له���ذه الم�صائل  ا�صتك�صاف���ي بطبيعت���ه، الأ

لغاز، عو�صًا عن الطريقة اال�صتنتاجية المنطقية. واالأ

باحث واأكاديمي عراقي. ❁

اأحمد محمد جواد الحكيم

❁

اآفاق المعرفة

اجل�سور ال�سبعة ملدينة كونيغ�سبريغ

لى والدة فرع جديد في الريا�ضيات ُه اإ اللغز الذي اأدى َحلُّ
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لغاز �لعملية، �لقليلة جد�ً، �لتي �أدى حلها �إلى فرع جديد في �لريا�ص������يات، هو لغز 
ومن �الأ

ج�ص������ور مدينة كونيغ�ص������بيرغ )Königsberg(، �لذي حلّه عالم �لريا�ص������يات �لكبير �ل�صوي�صري 

أويل������ر )Leonhard Euler( )1707-1783م(، ومن نتائج هذ� �لحل �نبثاق فرع جديد  ليونارد �

هو نظرية �لمخطط �لبياني )Graph Theory(، �لتي �أ�ص������بحت مو�صوعاً غنياً بنتائج نظرية، 

همية. �ل�ص������يء �لمثير، هنا، �إ�ص������افة �إلى �أ�صول نظرية 
ولها تطبيقات عملية كثيرة في غاية �الأ

�لمخطط �لبياني، هو �لخ�ص������ائ�س �لغريبة لمدينة كونيغ�ص������بيرغ، من ناحية موقعها وتابعيتها 

أويلر، قد  وتغّير ��صمها، وما �أنجبت من علماء، ثم كيف �أن حل لغز عبور ج�صورها �لذي قام به �

خلّدها في تاريخ �لريا�صيات �لحديث. 

1- كونيغ�ضبيرغ: مدينة ذ�ت تاريخ وجغر�فية غريبين ومميزين:

كانت مدينة كونيغ�صبيرغ، في �لقرن �لثامن ع�صر �لميالدي، جزء�ً من �صرق مملكة برو�صيا 

على �صاحل �لبلطيق، وكان يجري خاللها نهر يدعى بريغل )Pregel(، لكن هذه �لمدينة، �أ�صبحت 

أُعيدت ت�صميتها �إلى  ن(، و�
بعد �لحرب �لعالمية �لثانية جزء�ً من �التحاد �ل�صوفييتي )رو�صيا �الآ

أُعيد ت�ص������مية �لنهر �إل������ى بريغوليا )Pregolya(، غير �أن  كالينينغر�د )Kaliningrad(، وكذلك �

أر��ص������ي رو�صيا، فهي محاطة من  نها لم تت�ص������ل مع بقية � موقع هذه �لمدينة �أ�ص������بح غريباً، الأ

جميع �لجهات باأر��صي بولند� وليتو�نيا وبحر �لبلطيق. �إن �ل�صيء �لجميل و�لممتع في �لطبيعة 

أربعة �أق�صام  �لجغر�فية لهذه �لمدينة �أن نهر بريغل �لمتفرع، يق�ص������م مدينة كونيغ�ص������بيرغ �إلى �

 ،)Kneiphof( خرى. �ل�ص������غيرة تُدعى كنايبهوف منف�ص������لة: جزيرتين، �أحدهما �أ�صغر من �الأ

كبر لوم�س )Lomse(، و�صفتين �صمالية وجنوبية. و�الأ

ربعة، ب�ص������بعة ج�صور كما في �ل�صكل )1(. ويقع مركز �لمدينة في  ق�ص������ام �الأ وترتبط هذه �الأ

خرى لوم�������س )lomse(، و�أجز�ء من  جزي������رة كنايبهوف )kneiphof( و�أجز�ء م������ن �لجزيرة �الأ

ربعة، كان هو  ق�صام �الأ �ل�ص������فتين �ل�ص������مالية و�لجنوبية. �إن هذه �لج�ص������ور وهذ� �لربط بين �الأ

�لممتع وذو �أهمية كبيرة بالن�صبة �إلى حياة �صكان �لمدينة، من ناحية �صهولة �لتنقل و�لتنزه بين 

ق�ص������ام. وقد ��صتهرت مدينة كونيغ�صبيرغ كثير�ً في ذلك �لوقت ب�صبب ج�صورها �ل�صبعة  هذه �الأ

أي�ص������اً ب�ص������بب �رتباطها بالعلم و�لمعرفة و�لريا�صيات. فقد كانت مكاناً لوالدة كثير  �لمميزة، و�

من �لعلماء و�لمفكرين، مثل علماء �لريا�ص������يات: كري�صتيان غولدباخ )1690-1764م(، وديفيد 

هيلبرت )1862-1943م(، وكارل نيومان )1832-1925م(. وعالم �لفيزياء غو�صتاف كير�صوف 

)1824-1887م( و�لفيل�صوف �إيمانويل كانط )1724-1804م(.
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2- كيف �نبثق لغز عبور ج�ضور مدينة كونيغ�ضبيرغ:

ن هناك �أكثر من  مثال، لي�س لها موؤلف معروف، الأ حاجي، كاالأ لغاز و�الأ من �لمعروف �أن �الأ

أنها ب�صيطة جد�ً في تعبير�تها، وجذ�بة،  لغاز � �صخ�س ي�صترك في �إعد�دها. ومن خ�صائ�س �الأ

ثارة، وتنت�صر ب�صرعة بين �لنا�س،  وممتعة، وتثير �لبهجة و�لت�ص������لية، لكنها تت�صف بالتحدي و�الإ

لغاز في �لريا�صيات و�لمنطق، �لتي عادة ما تكون م�صطنعة ولها حلول، مثل م�صائل  وال�صّيما �الأ

عبور �لنهر، و�ل�صب، و�لعملة �لز�ئفة. كما �أن هذه �لحلول ال تتطلب تعليماً عالياً، لكنها تحتاج 

لغاز تت�ص������من بع�س �لخدع  ن كثير�ً من �الأ �إل������ى مجه������ود وبع�س �لذكاء و�لمه������ارة و�لبر�عة، الأ

و�لحيل. و�للغز، يجب �أن يحتوي على �صبب يجعل �لتفكير فيه م�صتحقاً. وهناك َمْن ال يكترث 

بحاث �لجارية في �لريا�صيات وغيرها. أنها ال ت�صهم في تطوير �الأ لغاز، معتقد�ً، � لهذه �الأ

لكن هناك م�ص������األة ظهرت في �لقرن �لثامن ع�ص������ر �لميالدي في �أوروبا و�أ�ص������بحت لغز�ً 

محّير�ً، تت�ص������ف ببع�س �لوجوه، عك�س ما ذكرناه �ص������ابقاً. فقد �عتاد �صكان مدينة كونيغ�صبيرغ 

حد، من خالل عبور  أيام �الأ �لقديمة، على �لم�صي و�لتنزه في كل �أنحاء مدينتهم �لجميلة، م�صاء �

�ل�ضكل رقم )1(
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أنف�صهم  نهر بريغل وتفرعاته، با�ص������تخد�م جميع �لج�ص������ور �ل�ص������بعة في �لمدينة، وكانو� ي�صلّون �

بم�ص������األة �إيجاد م�ص������ار كامل يمر باأق�ص������ام �لمدينة كلّها، على �أن يجتازو� كل ج�صر مرة و�حدة 

أو �لمناطق فيمكن �لمرور بها �أكثر من مرة(، لكن بعد �أن جّربو� كثير�ً  ق�صام � فح�ص������ب، )�أما �الأ

�صا�صي وهو عبور كل  من �لم�ص������ار�ت �لمختلفة، لم يفلح �أحد في �إيجاد م�صار يحقق �ل�صرط �الأ

لت �لم�صاألة �إلى لغز محّير ال يعرفون جو�به. وقد �نق�صم �صكان �لمدينة  ج�صر مرة و�حدة، فتحوَّ

أنه من �لمحال �إيجاد هكذ� م�صار،  و�زد�د �لجدل بينهم في حل هذ� �للغز، لهذ� �عتقد بع�صهم �

و�آخرون �ص������اورهم �ل�ص������ك في ذلك. و�لذين تيقنو� �أن ذلك محال �لحدوث، لم يعرفو� �صبب ذلك، 

أنه ناجٌم من طبيعة �لم�ص������األة. نعم هناك من �كت�صف م�صار�ً  أو � هل هو نق�س في قدر�تهم �لعقلية �

أو �أكثر مرتين. وقد �نت�صر خبر هذ� �للغز في كثير من مناطق �أوروبا، لكن �ل�صكان  لكنه يمر بج�صر �

أويلر، �لذي  �لذين لم ي�ص������لو� �إلى �إجابة محددة لهذ� �ل�ص������وؤ�ل طلبو� عون عالم �لريا�صيات �لكبير �

أكاديمية �لعلوم في مدينة �صان بطر�صبرغ �لرو�صية، �لذي ��صتطاع �أن يثبت ��صتحالة  كان يعمل في �

أو �لم�ص������األة نجدها في كثيٍر من �لمقاالت و�لدر��صات  �لو�ص������ول �إلى هذ� �لم�ص������ار. �إن هذ� �للغز �

و�لكت������ب، فمثاًل في مو�ص������وعات نظري������ة �لمخط������ط �لبيان������ي )Graph Theory( و�لتبولوجي، 

لغاز، و�لريا�ص������يات �لمتقطعة )Discrete Mathematics(، وتاريخ  و�لريا�ص������يات �لم�صلية و�الأ

أو �أ�ص������اف تو�صيحات مفيدة �إلى هذ� �للغز، وب�صكل  �لريا�ص������يات بالطبع. لكن هناك من غّيره �

ن �لعالقة  أ�صا�صي ق�صية نقطة بدء �لم�صار ونهايته، وما �إذ� كان �لم�صار م�صتمر�ً �أو منقطعاً، الأ �

�صلي للغز، وفي مقاالت كثيرة في  بين نقطة �النطالق و�النتهاء، لم تكن مذكورة في �لن�س �الأ

�لع�ص������ر �لحالي. من �لطبيعي �أن يكون �لم�صار م�صتمر�ً، غير منقطع، �أي ال يُ�صمح بالقفز �إلى 

أي�صاً �أن تكون نقطة �النطالق  أنه من �لطبيعي � أو ��صتعمال زورق �أو غيره، هذ� �أوالً، ثانياً � �لماء �

أو �لتنّزه ف������ي �أي مكان في �لمدينة )وهنا لي�س هناك  ن �لتجّول � هي نف�ص������ها نقطة �النتهاء، الأ

ه ينبغي �أن يعود �إلى منزله.  ن كل ُمتَنَزِّ
قي������ود على مكان نقطة �النطالق( يتعّين �لرجوع �إليه، الأ

وحتى لو �فتر�صنا جدالً �أن نقطة �النطالق تختلف عن نقطة �النتهاء، فاإن ذلك لن يوؤدي �إلى 

�إيجاد م�صار يحقق �ل�صرط �لرئي�صي وهو �لمرور بكل ج�صر مرة و�حدة.

3- مو�قف �أويلر نحو �للغز: من �لزدر�ء �إلى �لحل:

أّول  أويلر �إلى م�ص������األة ج�ص������ور كونيغ�صبيرغ، � مور �لغريبة �لتي ح�ص������لت حين تعّرف �
من �الأ

م������رة، هو �متعا�ص������ه و�زدر�وؤه طبيعة هذ� �للغز، ب�ص������بب �عتقاده �أن حل ه������ذ� �للغز ال عالقة 

�ص������اعة وقته بهذه �لم�صاألة. يت�صح ذلك من خالل  أنه لي�س على ��صتعد�د الإ له بالريا�ص������يات، و�
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أويل������ر �لجو�بي������ة �إلى عم������دة مدينة  ر�ص������الة �

 
)2(
د�نزيج)Danzig( )1( �لذي يُدعى كارل �إيهلر

)Carl Ehler( �ل������ذي طل������ب فيها ح������اًل لهذ� 

�للغز، وذلك ع������ام )1736م( مع �لعلم �أن كارل 

أويلر �أن هذه  �إيهل������ر، قد ذكر في ر�ص������الته �إلى �

�لم�ص������األة قد تعود �إلى فرع جديد هو هند�صة 

�لم������كان )Geometry of Positions( �ل������ذي 

 )Leibniz( أ�ص������ار �إليه عالم �لريا�صيات ليبنز �

با�صم )Geometriam Situs(. وقد �أرفق �إيهلر 

خارطة لمدينة كونيغ�صبيرغ، كما في �ل�صكل )2(. 

أويلر في �إجابته: »لهذ� ترى... كيف �أن  ويقول �

هذ� �لنمط من �لح������ل يحمل عالقة قليلة مع 

أنا ال �أفهم لماذ� تتوقع من عالم  �لريا�صيات، و�

ريا�ص������يات �أن يقوم بحله عو�ص������اً عن �أي فرد 

�آخر، بالن�ص������بة �إلى �لحل فاإنه يقوم على �لعقل 

بمفرده... و�إن �بتكاره ال يعتمد على �أي قانون 

في �لريا�ص������يات...«. ومع كل هذه �لتلميحات 

أويلر �أ�ص������ر ف������ي �لبد�ية على موقفه، في  فاإن �

�إجابته، معلناً تجاهله لهذه �لفرع �لجديد من �لهند�ص������ة. وهند�ص������ة �لمكان، هي �لهند�صة �لتي 

بعاد. و�لحقيقة �أن من يطلع على م�ص������األة �لج�ص������ور، قبل �بتكار  ال تعتم������د على �لمقايي�س و�الأ

ولية، من  أي�صاً �أن هذه �لم�صاألة ال عالقة لها بالريا�صيات �الأ نظرية �لمخطط �لبياني، ي�ص������عر �

ح�ص������اب وجبر وهند�ص������ة، وال عالقة لها بالمقايي�س، فال �صيء يتوقف على م�صاحة �أي منطقة 

أو �أي �صيء يعتمد على �أطو�ل �لج�صور. ربع، � من �لمناطق �الأ

4- حل �أويلر لم�ضاألة �لج�ضور:

أبعدته عن  ولى �لتي � لة �لج�صور، �إذ �إنَّ �لم�صاعر �الأ
أويلر في �لتفكير بم�صاأ �أخير�ً، ��صتغرق �

أثارت في نف�صه �لرغبة فيها، و�أدرك �أن �لم�صاألة ال تتو�فق مع �ل�صياق  �لم�صاألة، هي نف�صها �لتي �

أنها تتطلب نوعاً جديد من �لتحليل، لذ� فلي�س  �لعام �ل�صائد في �لريا�صيات في ذلك �لوقت، و�

�ل�ضكل رقم )2(
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هناك حاجة �إلى �لم�ص������افات �لدقيقة، و�أن �لمعلومات �لن�صبية، و�لخ�صائ�س �لمكانية، هي كل 

يه وعدَّ �لم�صاألة تابعة لهند�صة �لمكان، يت�صح 
أ ما يحتاج �إليه. وفي �لعام نف�صه، �أي )1736م( غّير ر�

يطالي جيوفاني مارينوني )Giovanni Marinoni(: »هذ�  ذلك في ر�صالة بعثها �إلى عالم �لريا�صيات �الإ

جابة  نه ي�ص������تحق �الهتمام، �إذ ال ي�صلح �إال علم �لهند�صة لالإ
أ �ل�ص������وؤ�ل بدهي جد�ً، لكنه بد� لي �

 
ّ
جابة. وب�صبب هذ�، فقد تحّتم علي أ�صلوب �لعد يكفيان للو�صول �إلى �الإ عنه، ال �لجبر وال حتى �

�لت�ص������اوؤل عما �إذ� كان ينتمي لعلم هند�ص������ة �لمكان، �لذي كان ليبنز ي�صعى له فيما م�صى، لذ� 

ركان، يمكن بف�صلها  وبعد عدد من �لنقا�ص������ات، تو�ص������لت �إلى قاعدة ب�صيطة، ولكنها مكتملة �الأ

ي عدد من �لج�صور وباأي  معرفة ما �إذ� كان هناك حل �أم ال لكل �لم�صائل من هذه �لنوعية، والأ

نكليزية، مثاًل في  �ص������لي، مترجماً من �لالتينية �إل������ى �الإ
ترتي������ب«. يمكن �لرجوع �إلى �لحل �الأ

أويلر عام )1735م( �أو )1736م(  كت������اب: »Graph Theory 1736-1936«. هذ� �لحل قدم������ه �

أويلر محاولته لحل  أ � أكاديمية �لعلوم في مدينة �ص������ان بطر�ص������برغ �لتي كان يعمل فيها. بد� �إلى �

أو م�ص������األة �لج�ص������ور، باتباع �لم�ص������ار�ت �لمحتملة �لممكنة، لكنه رف�صها ل�صعوبتها ب�صبب  لغز �

�لعدد �لكبير من �لم�ص������ار�ت. لذلك تحّول �إلى �لحل �لتحليلي، بعد �أن ��صتعان بر�صم �لخارطة 

أو �أي �صيء لي�س له  أو بيوت � أو �صو�رع � �لطبيعية لمدينة كونيغ�صبيرغ، وهي مفرغة من �أي �أماكن �

ربعة بالحروف  ق�صام �لمدينة �الأ بجدية. فقد رمز الأ حرف �الأ عالقة بهذه �لم�صاألة، و�صاغها باالأ

�لكبيرة A،B،C،D. و�لج�ص������ور بالحروف �ل�ص������غيرة a،b،c،d،e،f،g كما في �ل�صكل )3(، لهذ� 
ول �إلى �لجزء �لذي 

�صارة �إلى عبور �أي ج�صر بزوج من �لرموز، ي�صير �الأ أنه يمكن �الإ أويلر � الحظ �

�ل�ضكل رقم )3(



�لـعــدد 692 �أيار  2021 ��1

الج�سور ال�سبعة لمدينة كونيغ�سبيرغ

خر هو �لذي يُو�َصل �إليه. ففي �لعبور من A �إلى B، على �صبيل �لمثال يدّون  يُغاَدر، و�لجزء �الآ

أ �لعبور �لتالي في �ل�صل�صلة برمز B، ولو ُعِبر من B �إلى D المتدت  �لرمز�ن AB، ويجب �أن يبد�

أويلر ال يهم �أي ج�صر ن�صلكه(. وكل ج�صر تاٍل ي�صيف رمز�ً  �ل�صل�ص������لة هكذ�: ABD )في م�صار �

�إلى �ل�صل�ص������لة وهكذ�. �إنه من �ل�صروري مالحظة �أن عدد �لحروف )�لكبيرة( في �لرحلة هو 

 ABD تعبر ج�صر�ً و�حد�ً، و�لرحلة AB ن �لرحلة أكثر بو�حد من عدد �لج�صور �لتي ُعِبَرت. الأ �

تعبر ج�ص������رين وهكذ�. وكي تتحقق �صروط �لم�صاألة )وهي عبور كل ج�صر مرة و�حدة فح�صب، 

أويلر، �أن مدينة كونيغ�ص������بيرغ لها �صبعة ج�صور،  و�لبدء و�النتهاء من �لنقطة نف�ص������ها( فقد بّين �

فاإنن������ا، ف������ي هذه �لحالة، بحاجة �إلى ثمانية حروف لرحلة تتكون من �ص������بعة ج�ص������ور، بادئين 

خرى،  جز�ء �الأ أنه توجد خم�ص������ة ج�صور ت�ص������ل �لمنطقة A باالأ ومنتهين بالرمز نف�ص������ه. وبما �

أُريد عبور هذه �لج�صور  فاإنه من �ل�ص������هل �أن نالحظ ورود رمز A ثالث مر�ت في �ل�صل�صلة لو �

�لخم�ص������ة في حل ذي �لثمانية حروف �لذي نبحث عنه. وكذلك �أن لكل منطقة من �لمناطق 

B،C،D ثالثة ج�ص������ور توؤدي �إليها، لذلك فاإن كل منها بحاجة �إلى �أن يظهر مرتين. لكن ثالث 

و�ثنتين و�ثنتين و�ثنتين هو ت�ص������ع )عدد �لمناطق �لتي يجب �لمرور بها( ولي�س ثماني مناطق 

أننا يجب �أن نمر على ثماني  أنه يمكن �لمرور على �أي منطقة �أكثر من مرة(، وبما � )نالح������ظ �

أننا ال ن�صتطيع �ل�صير خالل  مناطق ل�ص������بعة ج�صور )ح�صب �ال�صتنتاج في �لبد�ية(، فهذ� يعني �

أنه ي�صتحيل وجود م�صار يحقق �ل�صروط  �لمدينة با�ص������تعمال كل ج�صر مرة و�حدة بال�صبط، و�

�لمطلوبة.

ي عدد من �لج�ضور و�لمناطق �- �أويلر يوؤ�ض�ش قاعدة عامة لأ

أويلر عند �إثبات ��صتحالة �إيجاد م�صار لم�صاألة ج�صور مدينة كونيغ�صبيرغ �ل�صبعة،  لم يتوقف �

يجاد قاعدة عامة تبين ما �إذ� كان �لم�ص������ار ممكناً �أو ال، في مدن �أخرى،  �إنما و��ص������ل �لبحث الإ

تحوي �أي عدد من �لج�ص������ور و�لمناطق، وبّين �ل�صروط �ل�صرورية و�لكافية لل�صير بحيث يمكن 

عبور كل ج�صر مرة و�حدة و�لمرور على مناطق �لمدينة كلها، وهي:

أ( �إذ� كان هناك �أكثر من منطقتين يت�ص������ل بكل منهما عدد فردي من �لج�ص������ور، فاإن  �(

�لم�صار غير ممكن. من هذه �لقاعدة، يمكن �أن ن�صتنتج ��صتحالة �إيجاد م�صار لم�صاألة ج�صور 

أربع مناطق )�أكثر من منطقتين( لكل منها عدد فردي من  ن فيها � كونيغ�ص������بيرغ �ل�ص������بعة، الأ

�لج�صور.
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)ب( �إذ� كانت هناك منطقتان فح�ص������ب لكل منهما عدد فردي من �لج�ص������ور، فاإن �لم�صار، 

خرى. لكن ينبغي، هنا، �أن نالحظ  أ من �إحدى هاتين �لمنطقتين و�نتهى باالأ ممكن د�ئماً، �إذ� بد�

ولى، �إذ� كانت هناك منطقة و�حدة فح�ص������ب، عدد ج�صورها فردي، فاإن �لم�صار 
ق�ص������يتين: �الأ

غير ممكن. �لثانية، في حالة وجود منطقتين فرديتين، فاإنه ال يمكن �لبدء و�النتهاء بالمنطقة 

نف�صها.

)ج( �إذ� لم تكن هناك �أي منطقة لها عدد فردي من �لج�صور، بمعنى �أن جميع �لمناطق لها 

عدد زوجي من �لج�صور، فالم�صار �لمطلوب ممكن من �أي منطقة، بمعنى �أن �لم�صار يمكن �أن 

أ وينتهي في �لمنطقة نف�صها.  يبد�

أنه عند تحقق �ص������روط �إيجاد م�ص������ار يمر بكل �لج�ص������ور مرة  همية بمكان �أن نبّين �
ومن �الأ

ن  و�حدة فح�ص������ب، فاإن بد�ية �لم�ص������ار ونهايته، له������ا �أهمية بالغة في حال������ة �لو�قع �لعملي، الأ

ه، حينما ينطلق من نقطة معينة، �أي من منطقته، فاإنه يجب �أن يعود �إلى �لنقطة نف�صها.  ُ�تَنَزِّ
�لم�

لك������ن في �لحل �لمجرد، في �لريا�ص������يات، فاإن تطابق �أو عدم تطاب������ق نقطة �لبد�ية و�لنهاية، 

أنه �إذ� تحققت تلك �ل�صروط، في �لحل  أويلر قد بّين � لي�ص������ت ذ�ت �أهمية. �لق�ص������ية �لثانية، �أن �

أ�صباب حد�صية ��صتك�صافية، لماذ� تكون  �لعام، �أي �صروط �ل�صرورة، فاإن �لم�صار ممكن، و�أعطى �

�صحيحة، لكنه لم يبرهن على �صروط �لكفاية.

�صا�صي وهو عبور كل ج�صر مرة  أويلر �لقو�عد �ل�صابقة حينما الحظ �ل�صرط �الأ وقد ��صتنتج �

نه حينما  و�حدة، بمعنى �أن كل منطقة يجب �أن تحوي عدد�ً زوجياً من �لج�صور مت�صاًل بها. الأ

ه �أحد �لمناطق بو�ص������اطة ج�ص������ر معين، عند ذ�ك يجب عليه �أن يغادرها بو�صاطة  �تَنَزِّ
ُ
يدخل �لم�

أربعة ج�صور  ج�صر �آخر. لذلك فاإن �أي منطقة تحتاج �إلى ج�صرين �إذ� دخلها مرة و�حدة، و�إلى �

�إذ� دخلها مرتين، وهكذ�، ما عد� منطقتي �نطالق �لم�ص������ار و�نتهائه، �إذ يمكن �أن تحوي عدد�ً 

أ وينتهي بمنطقتين  فردياً من �لج�صور، �إذ� لم تكونا متطابقتين. وبما �أن �أي م�صار يمكن �أن يبد�

كثر منطقتان فرديتان.  كثر، فاإن ذلك يتوجب �أن تكون هناك على �الأ على �الأ

6- ولدة ع�ضيرة لنظرية �لمخططات �لبيانية:

أويلر، عام )1736م(، مبا�ص������رة، �إنما  ل������م تحدث والدة نظرية �لمخططات بعد كتابة بحث �

جاءت بعد مّدة �نقطاع طويلة من �لزمن تقارب مئة وخم�صين عاماً، �إذ ح�صلت خالل �أو�خرها 

أو �أن  دت لظهور هذه �لنظرية. �إذ لي�س غريباً في تطور �لعلم �أن يتاأخر ن�صر بحث � تطور�ت مهَّ
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أويلر لم�صاألة �لج�صور  �صباب كثيرة. لهذ� و�جه حل � يُهمل �بتكار حقيقة �أو نظرية مّدة معينة الأ

أ�ص������باب هذ� �لتاأخر هو  همال في �لبد�ية، قبل �أن يُعاد �الهتمام به. قد يكون من � �ل�ص������بعة �الإ

آنذ�ك، �أن هذه �لم�صاألة تتعامل مع لغز ولي�س م�صاألة علمية، مع �أن  �أن �النطباع �لعام �ل�ص������ائد �

أويلر قد �صّنف هذه �لم�صاألة �صمن مو�صوع جديد طرحه عالم �لريا�صيات ليبنز، هو »هند�صة  �

أو ربما �أن هذ� �لمو�صوع كان يمثل في بد�ياته مجموعة غير متر�بطة من �لنظريات  �لمكان«. �

أويلر نف�صه لم يرجع وي�صتعمل هذه �لم�صاألة في �أبحاثه �لالحقة.  و�لم�صائل. ف�صاًل عن ذلك �أن �

ولى من تاريخ ظهور هذه �لم�ص������األة، �أي تطور في هذ�  أثناء �لمئة عام �الأ لهذ� لم يح�ص������ل، في �

�لمجال، لكن من منت�ص������ف �لقرن �لتا�صع ع�صر �لميالدي �إلى بد�ية �لقرن �لع�صرين �لميالدي، 

ح�ص������لت تطور�ت مهمة عن در��ص������ة خ�ص������ائ�س �ل�صبكات، وال�ص������ّيما في �لريا�صيات ونظرية 

�لجزيئات �لكيميائية و�لنظرية �لكهربية. �صنذكر ق�صماً من هذه �لتطور�ت �لتي قام بها علماء 

�لريا�صيات:

لغاز �لم�ص������لية �لتي  )1(- قيام ل�ص������تنج )J.B.Listing(، عام )1847م( باالهتمام ببع�س �الأ

تُعنى بر�ص������م �ص������كل معين بحركة و�حدة م�ص������تمرة، �أي دون رفع �لقلم عن �لورقة، ودون �لعودة 

مرة �أخرى لل�صكل. 

 »Icosian« لغز�ً يُدعى ،)W.R.Hamilton( هاملتون )2(- في عام )1858م(، �بتكر )�ل�صير(

أ�صاً( عن �إيجاد م�صار يمر في حافات مج�صم ذي �ثني ع�صر وجهاً، على �أن يمر  )�أي ع�صرين ر�

ن بد�رة هاملتون. بكل ر�أ�س مرة و�حدة فح�صب، يُعرف �الآ

أ�صهمت في �إعادة �الهتمام بم�صاألة �لج�صور �ل�صبعة، نذكر منها: لكن هناك �أبحاث �أخرى �

لماني كارل هيرهولتزر )Carl Hierholzer( )1840-1871م(،  أ( ن�صر عالم �لريا�صيات �الأ �(

أثبت فيه �صرط �لكفاية في �لحل �لعام )�لذي ذكرناه �صابقاً( وهو: »�إذ� لم  عام )1873م( بحثاً �

تكن هناك �أي منطقة لها عدد فردي من �لج�صور، �أو هناك منطقتان فح�صب لهما عدد فردي 

فاإن �لم�صار �لمطلوب يكون ممكناً«. �إن ن�صر هذ� �لبحث، له ق�صة موؤلمة. ففي عام )1871م(، 

أويلر �ص������فاهية، �أمام بع�س �أ�صدقائه، لكنه  ذكر هيرهولتزر �لنقاط �لرئي�ص������ية لبرهان نظرية �

 Christian( ولم يدّونها كتابياً. لهذ� �أعاد �صديقه �لذي يُدعى ،)توفي في هذ� �لعام )1871م

 )Jacob Lüroth( خر Weine( ترتيب �لبحث من ذ�كرته، ومن ثم كتابته بم�ص������اعدة �صديقه �الآ

و�لنتيجة كانت بحثاً كاماًل نُ�صر عام )1873م( با�صم هيرهولتزر.
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)ب( ظهور معنى �آخر لم�ص������طلح »�لخط �لبياني« )Graph(، يختلف كلياً عن �لمعنى �لذي 

ن�ص������تعمله عادة حين ر�صم �لدو�ل في �لهند�صة �لتحليلية وح�صاب �لتفا�صل و�لتكامل ونحوهما، 

�لذي حمل �ال�ص������م نف�صه »Graph«، وقد �عتمدنا ترجمته با�صم »مخطط بياني« تمييز�ً له من 

مر، �أن ظهور هذ� �لمعنى �لجديد قد ن�صاأ بمعزل عن م�صاألة  �لمعنى �ل�صابق، لكن �لغريب في �الأ

ج�صور كونيغ�صبيرغ وحلّها، كذلك ال عالقة له بالريا�صيات، �إنما ن�صاأ لو�صف بنية �لجزيء في 

 ،)James J. Sylvester( نكليزي جيم�س �صيلف�صتر �لكيمياء، �لذي كان بف�صل عالم �لريا�صيات �الإ

حينما ن�ص������ر بحثه عن �لكيمياء و�لجبر في مجلة »Nature«، عام )1878م(. و�لمعنى �لجديد 

يمثل �أي حالة تت�ص������من بنى متقطعة، بينها عالقات معينة. �أما في �لريا�ص������يات فاإن �ل�ص������بكة 

�لمكونة من نقط و�لخطوط �لو��صلة بينها يُطلق عليها ��صطالح �لمخطط �لبياني، �لتي يمكن 

��صتخد�مها لتمثيل كثير من �لم�صائل �لو�قعية و�لنظرية.

لة ج�صور كونيغ�صبيرغ و�لر�صم �لبياني. �إذ �إنَّ هذ� �لربط كان بين هذه 
)ج( �لربط بين م�ص������اأ

ف �إليه �إال في نهاية  �ص������كال )Diagram-Tracing Puzzles( لم يُتَعرَّ ألغاز ر�ص������م �الأ �لم�ص������األة و�

أ�صار �إليه �لعالم رو�س بول )Rouse Ball(، في عام )1892م(  �لقرن �لتا�صع ع�صر �لميالدي، حين �

ألغاز �لريا�ص������يات �لم�ص������لية. لذلك يُعّد رو�س بول �أول �صخ�س ��صتعمل �لمخطط  في كتابه عن �

�لبياني في �ل�صكل )4( لحل م�صاألة �لج�صور، وبذلك �أعاد �الهتمام بها وجعلها معروفة.

�ل�ضكل رقم )4(
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�- مّدة ركود ثم �إعادة �هتمام بم�ضاألة �لج�ضور

من �لمحزن للريا�صيات �أن �لمّدة �ل�صابقة �لمنتجة قد �أعقبتها مّدة ن�صف قرن تقريباً، دون 

أُعيد �الهتمام بها حين توّلدت رغبة �صديدة  ن�ص������اط ن�صبي بم�صاألة �لج�ص������ور �ل�صبعة، بعد ذلك �

في مو�صوع �لمخططات �لبيانية منذ عام )1920م(. 

�- تغّير في تابعّية م�ضاألة �لج�ضور �ل�ضبعة:

�إن �لو�ص������ول �إلى نوع جديد من �لريا�صيات، مثل نظرية �لمخططات، وظهور ��صم مختلف 

أ�ص������رنا(،  له، ومن ثم تحديد تابعيته، لم يتم في ليلة و�ص������حاها، �إنما بد�أ على هيئة لغز )كما �

حد فروع �لهند�ص������ة هو »هند�ص������ة �لمكان«. لكن بحثه عن حل  أويلر، في �لبد�ية، تابعاً الأ عّده �

أّدت، كما ورد في �لمو�صوعة �لبريطانية، �إلى �أفكار  م�صاألة �لج�صور و�أعمال �أخرى جاءت بعده، �

أ�ص������ار �إليها علماء  أ�صا�ص������ية من �لتوبولوجيا �لتو�فيقية )Combinatorial Topology(، �لتي � �

 ،)Analysis Situs( أنها تحليل �لمكان �لريا�ص������يات في �لقرن �لتا�ص������ع ع�ص������ر �لميالدي، على �

�لذي تحّول �إلى ��صم �آخر هو »�لتبولوجي«، حين ظهر هذ� �ال�صم �أول مرة عام )1847م( بف�صل 

 .)Listing( »Vorstudien zur Topologie«  كتاب عالم �لريا�صيات ل�صتنج

أ ��صتعمال م�صطلح »توبولوجي« في مجلة »Nature«، للتفريق بين  وبحلول عام )1883م( بد�

أ�صا�صي  »�لهند�ص������ة �لكيفية« )Qualitative Geometry( و�لهند�صة �لعادية �لتي تتعامل ب�صكل �

أويلر عام )1736(  مع �لعالقات �لكمية. و�إلى �ليوم يعّد �لمخت�صون بحقل �لتبولوجي، �أن بحث �

�أول نتيجة مهمة في هذ� �لحقل. غير �أن مو�ص������وع تحلي������ل �لمكان بقي مّدة طويلة، جزء�ً من 

لماني كوني������ج )D. Kőnig(، عام )1936( �أول  �لتبولوجي، �إلى �أن و�ص������ع عالم �لريا�ص������يات �الأ

 Theotie der Endlichen und« :لماني������ة كتاب يحمل ��ص������م نظرية �لمخطط������ات، عنو�نه باالأ

أنه  Unendlichen Graphen«، ويعن������ي »�لمخطط �لبياني �لمحدود وغي������ر �لمحدود«. غير �

يام كانت نظرية �لمخططات منف�ص������لة جد�ً عن �لتوجه �لرئي�ص������ي للريا�صيات، �إذ 
في تلك �الأ

كانت تعّد جزء�ً من �لريا�ص������يات �لم�ص������لّية. لكن هناك �ص������يئاً ما قد تغّير، فقد �أ�صبحت هذه 

خيرة، من خالل تطبيقاتها، ومن خالل �رتباطها �لوثيق  �لنظري������ة مهمًة جد�ً في �لعقود �الأ

خرى. ففي ع������ام )1951م(، �أدت �أبحاث علماء �آخرين مثل: باول  مع فروع �لريا�ص������يات �الأ

�إردو�س )Paul Erdos( وفر�نك هر�ري )Frank Harary(، �إلى �إعادة والدة نظرية �لمخططات، 

أ�صا�صيين مختلفين: �التجاه  بو�صفها فرعاً م�صتقاًل في �لريا�ص������يات، لكنها تطورت باتجاهين �
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�لجبري لنظري������ة �لمخططات، و�تجاه نحو �إيجاد �لحلول �لمثلى، �لتي تطورت بف�ص������ل علوم 

أ�صاليب �لبرمجة �لخطية. �لحا�صوب، و�بتكار �

9- �إن�ضاء ج�ضر ثامن وتا�ضع لحل م�ضاألة �لج�ضور:

أويلر با�ص������تحالة �إيجاد م�صار يمر بجميع �لج�صور  أو �أكثر من حل � أو ن�ص������ف قرن � بعد قرن �

مرة و�حدة، بنت مدينة كونيغ�صبيرغ ج�صر�ً جديد�ً، �ختلفت �لم�صادر في تاريخ �إن�صائه، فهناك 

أنه عام  � )D.S.Richeson( فقد ذكر ريج�ص������ون .)من يقول عام )1875م �أو 1876م �أو 1905م

أُقيم ج�ص������ر غرب جزيرة كنايبهوف ليربط �ل�ص������فة �ل�ص������مالية للمدينة مع �ل�ص������فة  � ،)1875(

�لجنوبية عام )1875م(، لهذ� فاإن �صكان مدينة كونيغ�صبيرغ يمكنهم �أخير�ً �إيجاد م�صار عبر كل 

أ�صين بال�صبط لكل منهما درجة  ن هناك ر� �لج�ص������ور باجتياز كل ج�صر مرة و�حدة بال�صبط، الأ

أنه لي�س هناك �أحد ي�صتطيع  فردية )�أي عدد فردي من �لج�ص������ور(، لكن و�جهتهم م�صكلة وهي �

أ�صار �إلى �أن  � ،)R.A.Hudson( لكن هود�صون .)أ. كما في �ل�ص������كل )5 �إنهاء �ص������يره من حيث بد�

بناء �لج�ص������ر كان عام )1876(. غير �أن غريبكوف�صكيا و�آخرون )Irina Gribkovskaia( ذكرو� 

�أن �لمدينة، �أ�ص������افت �لج�ص������ر �لثامن في عام )1905م(، في موقع مختلف وذلك بربط جزيرة 

أ�صان  لوم�س )Lomse( مع �متد�د �لمدينة )Vorstadt( في �ل�صفة �لجنوبية، �إذ ي�صبح هناك ر�

أُن�ِصئ ج�صر  أي�صاً. لكن �إذ� � خر �
فرديان فح�ص������ب، يمكن �النطالق من �أحدهما و�النتهاء عند �الآ

أ وينتهي في �لموقع  تا�ص������ع بين �لجزيرتين، فيمكننا تحقيق �ل�ص������رط، باأن �لم�صار يجب �أن يبد�

أي�صاً للحل. ن جميع �لروؤو�س ت�صبح زوجية، وهناك �حتماالت �أخرى � عينه، الأ

�ل�ضكل رقم )�(
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10- ماحظات ومفارقات عن م�ضاألة �لج�ضور ونظرية �لمخططات

أ( هناك خلط و�لتبا�س و�أخطاء تاريخية، عند عدد غير قليل من �لباحثين �لذين يكتبون  �(

 Encyclopedia of« عن م�صاألة �لج�صور �ل�صبعة لكونيغ�صبيرغ، على �صبيل �لمثال نجد ذلك في

أويلر، وهي في  مور �لحديثة في نظرية �لمخططات �إلى �
Mathematics«، وهي ن�صبة بع�س �الأ

�ص������ياء �إرجاع ر�صم �لمخطط �لبياني �لحديث 
�لحقيقة ن�ص������بة غير �صحيحة. ومن �أهم هذه �الأ

أويلر، كذلك ن�صبة ��صتعمال بع�س �لم�صطلحات  أ�صفل �ل�صورة( �إلى � في �ل�صكل �ل�ص������ابق )4( )�

أو �لحروف( �لتي تلتقي عند منطقة )ر�أ�س( معينة(،  �لحديثة مثل �لدرجة )مجموع �لج�ص������ور )�

�صلي، عن  أويلر �الأ أي�ص������اً، وهي �أخطاء تاريخية موؤ�ص������فة. ويمكن �لرجوع �إلى بحث � أويلر � �إلى �

�لج�ص������ور، �لذي كتبه عام )1735م �أو 1736م(، وكذلك �إلى مر��ص������الته، �إذ ال نجد �أي ر�ص������م 

 )Vertex( للمخطط �لبياني �لحديث، وال وجود لم�ص������طلح �لدرجة. لكن م�ص������طلَحي �لر�أ�س

أ�صار �إليمها في معادلته �لمعروفة عن �لعالقة  أويلر، فقد � و�لحرف )Edge( كانا معروفين لدى �

ج�صام متعددة �لوجوه، عام )1750م(. بين روؤو�س وحروف ووجوه �الأ

�صا�صية لنظرية �لمخطط �لبياني �لحديثة، تفتقد �إلى �لعمومية، 
)ب( �إن �لم�ص������طلحات �الأ

جنبية  أ�ص������ماء هذه �لم�صطلحات، في �للغات �الأ �إذ لي�س هناك �تفاق عام، لدى �لباحثين، على �

نكليزية »Graph Theory«، وهي  أي�ص������اً. �بتد�ًء من ��صم �لنظرية، فهي، باالإ وفي �للغة �لعربية �

أكثر تعدد�ً مثل:  �ل�ص������ائعة، لكن هناك من يُطلق عليها »Network«. �أما في �للغة �لعربية فهي �

أو �لبيانات، ونظرية �لمخططات، ونظرية �لمخططات �لبيانية، ونظرية �لر�صوم،  نظرية �لبيان �

�صا�صيان في �لمخطط  ونظرية �لتمثيل �لبياني، ونظرية �ل�ص������بكات... �إلخ. �أما �لعن�ص������ر�ن �الأ

نكليزية: )Point–Line or Link( ،)Node–Arc( ، )Vertex–Edge( وبالعربية:  �لبياني فهما باالإ

أو ح������رف(. ويعزو بع�س �لباحثين هذه  أو �ص������لع � )نقطة-خط(، )عقدة-قو�س(، )ر�أ�س–حافة �
�الختالفات �إلى طبيعة �لتطبيقات �لمتنوعة لهذه �لنظرية.

أويلر لم ير�ص������م مخطط������اً بيانياً بالمعنى �لحديث، ولم  )ج( هناك مفارقة عجيبة، هي �أن �

ي�صتعمل كلمة »»Graph حين قيامه بحل م�صاألة �لج�صور، �إال �أن �لباحثين يعّدون هذ� �لحل هو 

أي�صاً �لتبولوجي. �صا�س في والدة نظرية �لمخططات �لبيانية، و� �الأ

)د( هن������اك �خت������الف عن �لمكان������ة �لحالية ل�»نظري������ة �لمخططات �لبياني������ة«، في �لعلوم 

�لريا�ص������ية، �إذ �إنَّ بع�س �لباحثين يعّدها مو�صوعاً م�ص������تقاًل في �لريا�صيات، و�آخرون يعّدونها 
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أو  � )Combinatorics( أو �لتو�فيقيات تابعة �أو جزء�ً من مو�ص������وعات �أخرى، مثل: �لتبولوجي �

 .)Discrete Mathematics( أو �لريا�صيات �لمتقطعة بحوث �لعمليات �

11- ��ضتنتاجات من حل �أويلر لم�ضاألة �لج�ضور �ل�ضبعة:

أويلر وعبقريته ال تكمن فح�ص������ب باإجابته �لقاطعة با�ص������تحالة �إيجاد م�ص������ار  �إن ق������وة حل �

في �لمدينة يحقق �ل�ص������روط �لمطلوبة، �لتي ذكرناها �ص������ابقاً، �إنم������ا بابتكاره نهجاً جديد�ً في 

جابة، وفي �لنهاية �أدى �إلى والدة فرع جديد هو »نظرية  �لتفكير و�لتحليل، ��ص������تنتج به هذه �الإ

�لمخططات �لبيانية«.

أويلر و�أفكاره: لذلك يمكننا ��صتخال�س بع�س �ال�صتنتاجات من حل �

أ( وجود �أ�ص������ناف معينة من م�ص������ائل �لحياة �لو�قعي������ة )Real-World Problems(، �لتي  �(

أ�صاليب �لريا�ص������يات �لمعروفة، مثل �لهند�صة و�لجبر  ال يمكن حلها، بال�ص������رورة، با�ص������تعمال �

أولئك �لذين ينكرون  و�لتفا�ص������ل و�لتكامل وغيرها. �إن هذ� �ال�ص������تنتاج هو ر�ص������الة مهمة �إلى �

�إلى �ليوم قيمة �لمفاهيم و�لمو�ص������وعات �لمجّردة في حل م�صائل �لحياة �لو�قعية، �لتي تمتد 

فر�د في �ص������بكات �لتو��ص������ل  م������ن تفريع �لجزئي������ات )Molecular Branching( �إلى مو�قع �الأ

�الجتماعي. بمعنى كيف �أن م�ص������األة ما قد ��صتُخل�ص������ت من �لحياة �ليومية، ثم �أدت �إلى �أفكار 

مهمة في �لريا�صيات.

نه يوحي، في �أحيان كثيرة،  )ب( �إن �لتمثيل �لبياني في �لريا�صيات، هو ذو �أهمية بالغة، الأ

أو �بتكار�ت توؤدي �إلى �لحل مبا�صرة. بمعنى �أن حل كثير من م�صائل �لريا�صيات  �إلى �كت�صافات �

أو  وغيرها يتطلب معلومات و��صتنتاجاً عقلياً، و��صتك�صافاً حد�صياً، عو�صاً عن �أن يكون محدد�ً �

�صا�س فاإن �لنظريات يمكن �أن تتبع �إيجاد �لحلول، وهي عك�س �لحالة 
خو�رزمياً. وعلى هذ� �الأ

أ�صا�صاً للحلول. ف�صاًل عن ذلك نعتقد �أن �إ�صهام �لتمثيل �لبياني  �ل�صائعة، �إذ �إنَّ �لنظريات تكوِّن �

في �بتكار �لحلول �صتبقي �لريا�صيات في �لمقدمة حين حل �لم�صائل، و�لم�صتقبل �صيعتمد على 

�لريا�صيات كثير�ً في حل م�صائل معقدة ومركبة.

)ج( �لتركيز على �لمعطيات ذ�ت �ل�ص������لة بحل �لم�صاألة. �إن حل م�صاألة ج�صور كونيغ�صبيرغ، 

أنه حين �لنظر �إلى �أي م�صاألة فاإنه يمكن �أن نو�جه  يو�صح لنا ظاهرة عامة في �لريا�صيات، هي �

أ�صلوب لحل �لم�صاألة هو �إبعاد تلك �لمعطيات  جمعاً من �لمعلومات �لو��صعة، لذلك فاإن �أف�صل �

�لتي لي�س لها عالقة بالحل، و�لتركيز على جوهر �لم�صاألة. ففي حالة م�صاألة �لج�صور �ل�صبعة، 
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هناك كثير من �لجو�نب، غير ذ�ت �ص������لة كلياً ولي�صت مهمة. مثاًل: �صكل �لمناطق، �صو�ًء كانت 

أم و��صعة، م�ص������تقيمة �أم منحنية، طويلة �أم  أم �لج�ص������ور �ص������و�ء كانت �صيقة � أم �ص������غيرة، � كبيرة �

أم �ص������غير�ً. �إن �لخارطة �لطبيعية لي�س لها  ق�ص������يرة. وكذلك �لنهر �ص������و�ء كان عر�ص������ه كبير�ً �

�أهمية، ما هو مهم من ناحية �لريا�صيات هو تلك �لمناطق �لمت�صلة بالج�صور، وترتيب عالقاتها 

�لتر�بطية فح�صب.

)د( �إن �لتو��ص������ل �لذي كان بين �لعلماء و�لباحثين، في تلك �لمّدة، يُعد �أحد �لعو�مل �لتي 

أويلر قد �نتقل من برلين �إلى �صان بطر�صبيرغ، وقد  �أدت �إلى �لتطّور في �لريا�صيات، �إذ نجد �أن �

فكار في �لمو�صوعات  �أ�صبح علماء �لريا�صيات يتر��صلون فيما بينهم ويتبادلون �لمعلومات و�الأ

�لم�صتركة، وين�صرون �لمقاالت عن بحوثهم �لجارية.

12- تطبيقات متعددة وحلول لم�ضائل معروفة:

ن عالمن������ا مملوء بهذه  �إن نظري������ة �لمخطط������ات �لبيانية، هي ريا�ص������يات �لرو�بط، والأ

أكثر �ل�صياغات قابليًة للتطبيق في مجال �لريا�صيات.  �لرو�بط، فاإن هذه �لنظرية تُعّد �أحد �

له������ذ� تُعد هذه �لنظرية، في زماننا �لحالي، ذ�ت قيمة كبيرة، لي�س في مجال �لريا�ص������يات 

�صا�صية في  فح�صب، �إنما في مو�صوعات �أخرى كثيرة. وتعتمد هذه �لتطبيقات على �لفكرة �الأ

م�ص������األة �لج�صور �ل�صبعة، وهي �ل�صير في �صبكة �أو مخطط، بحيث نتجنب ��صتعمال �أي خط 

أكثر، و�لغاية من ذلك توفير �لوقت و�لتكلفة، ويحدث هذ� �ل�ص������رط في كثير من  أو � مرتين �

د�رة، حين �إيجاد حل لم�صاألة تنظيم �لجد�ول �لزمنية،  لغاز، كما في مجال �الإ �لم�ص������ائل و�الأ

أو تنظيم جد�ول زمنية للم�صانع  �صاتذة �لجامعة، � مثل م�ص������األة تنظيم جدول �لمحا�صر�ت الأ

بحاث  أو �إيجاد �لحلول �لمثلى ل�صبكات �لتوزيع و�لنقل. �أما �آخر �الأ و�لموؤ�ص�ص������ات �لخدمية، �

فكانت تت�ص������من كيف �أن نظرية �لمخططات تزودنا باإدر�ٍك معمٍق عن تعطل �الت�ص������ال بين 

ألزهايمر«. ف�ص������اًل عن ذلك فاإن  �لخاليا �لع�ص������بية �لناتجة عن �لفقد�ن �لمتقدم للذ�كرة »�

لغاز �لم�صهورة، منها مثاًل: م�صائل ر�صم  أ�ص������همت في حل بع�س �لم�ص������ائل و�الأ هذه �لنظرية �

ربعة )The Four-Color Problem(، �لم�صافحة  لو�ن �الأ �صكل دون رفع �لقلم، وم�ص������األة �الأ

)Handshaking(، وم�صاألة حركة �لفر�س في �ل�صطرنج )Knight Tour Problem(، و�لبائع 

 Chinese Postman( وموّزع �لبريد �ل�صيني ،)Traveling Salesman Problem( لمتجول�

 .)Problem
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ويلر 13- تكريمًا لأ

بعد �إعادة �لمكانة لحل م�ص������األة �لج�صور �ل�صبعة، وبعد �لبدء بتكوين فرع جديد هو نظرية 

أويلر« على �أي م�صار  ويلر وعبقريته، فقد �أطلق �لعلماء و�لباحثون، ��صم »� �لمخططات، وتكريماً الأ

 ،)Eulerian Path( »أويلر في �صبكة معينة يحقق �صروط هذه �لم�صاألة. لذلك نجد هناك »م�صار �

وهو �أي م�ص������ار مر�ص������وم في مخطط بياني، يمر بكل حافة مرة و�حدة بال�صبط. وهناك �أي�صاً 

أ وينتهي عند �لر�أ�س نف�صه. فاإذ�  أويلر« )Eulerian Circuit( �لتي تمثل �لم�صار �لذي يبد� »د�رة �

أويلر في هذ� �لمخطط  كان �لمخطط يمثل �صبكة �لنقل في مدينة ما، فاإن �لبحث عن د�ر�ت �

�لبياني، له �أهمية �صديدة.

14- م�ضير ج�ضور كونيغ�ضبيرغ �ل�ضبعة

�إنه من �لمحزن، بالن�صبة �إلى �لريا�صيات، �أن تتغّير معظم معالم مدينة كونيغ�صبيرغ �لقديمة، 

أ�صماءها، هذ� �لتغّير �أغلبه، حدث نتيجة  �صلي ومو�قعها و� وال�صّيما من ناحية عدد ج�صورها �الأ

أُزيل عدد من �لج�صور،  أثناء �لحرب �لعالمية �لثانية وتَبعاتها. لذلك � �لدمار �لذي ح�ص������ل في �

أُعيد بناء ق�صم �آخر، لكن بطريقة حديثة، لذلك لم يعد هناك ج�صوٌر عددها �صبعة، ولم يعد  و�

هناك �أحد يقوم بالتنزه م�ص������ياً، ومع ذلك فاإن �لمدينة با�ص������مها �لقديم ولغز ج�صورها �ل�صبعة 

مايز�الن حا�صَرين في ذ�كرة كثير من �لعلماء، وبالطبع في �لفرع �لجديد للريا�صيات: نظرية 

�لمخططات �لبيانية، وفروع �أخرى �أي�صاً.

الهوام�ش

ن تابعة لبولند�، وت�صمى غد�ن�صك. )1(- كانت مدينة د�نزيج تابعة لمملكة برو�صيا، لكنها �الآ

أويلر، لذ� كان و�صيطاً بين  )2(- هذ� �لعمدة، كان محباً )�أو متخ�ص�صاً( للريا�صيات، وكانت له عالقة وطيدة مع �

أويلر وبين عالم ريا�صيات �آخر هو كون )Kuhn( �لذي ولد في كونيغ�صبيرغ، ويعمل في د�نزيغ.  �
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ول���د في )29 حزيران عام 1900م( ف���ي ليون – فرن�سا، وتوفي في 

)31 تم���وز ع���ام 1944م( ق���رب مر�سيليا. هو طي���ار فرن�سي وكاتب تعد 

اأعمال���ه �سهادة نادرة على طيار ومحارب نظر اإلى المغامرة والخطر 

مير ال�سغي���ر« واحدة من  بعين���ي �ساعر. غ���دت حكايته الرمزي���ة »الأ

عمال الكال�سيكية الحديثة. الأ

أر�ستقراطية مفقرة.  قِدم اأنطوان دو �سانت – اإكزوبيري من عائلة ا

يكول نافال )المدر�س������ة  وبعد اإخفاقه في امتحان النت�س������اب اإلى الإ

البحرية(، در�س العمارة مدة 15 �سهراً في مدر�سة الفنون الجميلة، ثم غادرها من دون تخرج. 

لزامية في القوى الجوية الفرن�سية، اإذ اأ�سبح بعد عام  أ بتاأدية خدمته الإ وفي عام )1921م( بدا

أ�سهم في تاأ�سي�س  طياراً ع�س������كرياً. وفي عام )1926م( ان�سم اإلى �سركة لتيكوير في تولوز، اإذ ا

طل�س������ي، وجنوب  فريقيا، وجنوب الأ خط������وط البريد الجوية المتجهة نحو ال�س������مال الغربي لإ

اأمري������كا. ثم عمل طيار اختبار )للطائرات الجديدة( لم�س������لحة الخطوط الجوية الفرن�س������ية، 

ومرا�ساًل �سحفياً لم�س������لحة باري�س الم�ساء. وفي عام )1931م( تزوج كون�سويلو �سان�سين وهي 

كاتبة وفنانة �س������لفادورية تمتلك روحاً بوهيمياً ومزاجاً وعراً. وقد كّونت م�سدر اإلهام له، كما 

كّونت م�س������در قلق وح�سر نف�س������يين. في عام )1939م( غدا طيار ا�س������تطالع ع�سكري. وبعد 

محمد حنانا

اآفاق المعرفة

�أنطو�ن دو �سانت – �إكزوبريي

مري �ل�سغري و�لأ
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�ص������قوط فرن�ص������ا عام )1940م( غادرها �إلى �لواليات �لمتحدة وبقي فيها حتى عام )1943م(. 

حد�ث.  بعد ذلك عاد �إلى فرن�ص������ا لي�صتاأنف من جديد �لطير�ن مع �صربه �ل�صابق في م�صرح �الأ

وفي عام )1944م( �أقلع بطائرته من مطار كور�صيكا ليقوم بمهمة ��صتطالعية فوق فرن�صا ولم 

يعد. وبعد �صتين عاماً �نتُ�صل من قاع �لبحر قرب مر�صيليا حطام طائرة تبّين باأنها طائرته، وقد 

أبد�ً.  أ�صقطتها، ومع ذلك فاإن �صبب �لتحطم لم يُعرف � ُرّجح باأن طائرة مقاتلة عدوة �

وجد �ص������انت – �إكزوبيري في �لطير�ن م�ص������در�ً للفعل �لبطولي ومو�صوعاً جديد�ً للكتابة 
�ص������مى  دبية. �إن �أعماله تمّجد �لتجارب �لخطرة على ح�ص������اب �لحياة ب�ص������فتها �لتحقق �الأ

�الأ

ول )�لبريد �لجنوبي – 1929( يموت طيار �لبريد �لجوي جاك  ن�ص������ان. ففي كتابه �الأ لمهمة �الإ
بيرن������ي في �ص������حر�ء ريو دو �أورو. وكر�������س رو�يته �لثانية )�لطير�ن �لليل������ي – 1931( لتمجيد 
أثناء قيامهم  ول، وتمجيد �صموهم �لروحاني وهم يو�جهون �لموت في � طياري �لخط �لجوي �الأ

بو�جبهم �ل�ص������عب. وقد �صجل تجربته �لمثيرة في رو�ية )�أر�س �لنا�س – 1939( حين �أُعطبت 
أندريه بريفو فح�صب. لقد  طائرته في �ل�ص������حر�ء �لليبية. كان معه �لمالح �لجوي �لميكانيكي �

نه������اك وو�جها �لموت �لمحتم �إلى �أن لمحهما بدوي على  عانا �لجوع و�لعط�س �ل�ص������ديدين و�الإ

جمله و�أنقذهما من �لموت. 

ن�صاني في  ��صتخدم �ص������انت – �إكزوبيري طائرته لي�صتك�صف �لعالم، وليكت�صف �لت�صامن �الإ
نجاز مهماتهم. ففي �أمريكا كتب )ر�صالة �إلى رهينة – 1942( �أهد�ها  خوية الإ جهود �لب�ص������ر �الأ
مير �ل�صغير – 1943(  �إلى 40 مليون فرن�ص������ي يعي�ص������ون تحت �ال�صطهاد �لنازي، كما كتب )�الأ
�صياء في �لحياة هي  وهي حكاية خر�فية ب�ص������يطة وحزينة تت�صمن ر�صالة تذكير باأن �أف�صل �الأ

خرين.  م لالآ ن �لغنى �لحقيقي هو ما يُقدَّ
أب�صطها، و�أ �

مير ال�شغير الأ

كثر قر�ءة وترجمة  نُ�صرت هذه �لحكاية �لرمزية �أول مرة في عام )1943م(، وهي �لعمل �الأ

ف�ص������ل في فرن�صا في �لقرن �لع�صرين، وتُرجمت �إلى 
في �للغة �لفرن�ص������ية. وقد ُعدت �لعمل �الأ

�أكثر من 250 لغة، ويباع منها �صنوياً نحو مليوني ن�صخة، وبلغ مجمل �لن�صخ �لتي بيعت في �لعالم 

أكثر �لكتب رو�جاً. بعد �ندالع �لحرب �لعالمية  �أكثر من 140 مليون ن�صخة، وُعدت و�حدة من �

�لثانية غادر �ص������انت – �إكزوبيري فرن�صا قا�ص������د�ً �لواليات �لمتحدة. وفي خ�صم �ال�صطر�بات 
أنتج، تقريباً، ن�صف �لكتابات �لتي خلّدته، من �صمنها حكاية رقيقة  �ل�صخ�ص������ية و�صوء �ل�صحة �
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عن �لعزلة و�ل�صد�قة و�لحب و�لفقد بطلها �أمير �صاب وغريب 

ر�س. وتروي �صيرة �لكاتب �لذ�تية – تجاربه في  هبط �إلى �الأ
�لطير�ن فوق �ل�صحر�ء. وقد ر�صم في مخيلته من خالل تلك 

مير �ل�ص������غير. ومنذ �أن نُ�صرت �أول مرة  �لخبر�ت �ص������ورة �الأ

في �لواليات �لمتحدة حوِّلت �إلى �أعمال م�صرحية و�صينمائية 

أوبر�لية و�أعمال ر�ق�صة )باليهات(. وتلفازية و�

لو�ن  مير �ل�ص������غير حكاية �ص������اعرية مع ر�ص������ومات باالأ �الأ

�لمائية ر�ص������مها �لموؤلف نف�ص������ه تروي ق�ص������ة طي������ار تعطلت 

ر�س من  طائرته في �ل�صحر�ء يقابل �أمير�ً �صاباً �صقط �إلى �الأ

كويكب �صغير جد�ً. �لحكاية فل�صفية تت�صمن نقد�ً �جتماعياً يتناول غر�بة عالم �لكبار. وطبقاً 

لو�ح������دة من وجهات �لنظر، ترمز هذه �لحكاي������ة �لخر�فية �إلى حياة �لكاتب: بحثه عن حقائق 

�صارة �ل�صمنية  ن�صانية، ولكن مع �الإ خوة �الإ �لطفولة، ونظرته �ل�ص������وفية، و�إيمانه بال�صجاعة و�الأ

ن�صانية. �إلى �لطبيعة �لم�صوهة للعالقات �الإ

مير �ل�ص������غير  طفال، �إال �أن �الأ وعل������ى �لرغم من �أن �لكتاب �ُص������ّمم ظاهرياً ليبدو كتاباً لالأ

ن�صانية. فعلى �صبيل �لمثال ما يروي �صانت  يبدي كثير�ً من �لمالحظات حول طبيعة �لحياة �الإ

مير:  ر�������س �إذ يقول �لثعلب لالأ
مير خالل رحالته في �الأ – �إكزوبي������ري حول لق������اء �لثعلب مع �الأ

عين«، كما يقول  ن�ص������ان ال يرى بجالء �إال بو�ص������اطة �لقلب فقط، فما هو جوهري ال تر�ه �الأ »�الإ

بد عما قمت بتدجينه«، و»�إن �لوقت �لذي �أ�صعته من �أجل  مير: »لقد �أ�ص������بحت م�صوؤوالً لالأ لالأ

وردتك جعل وردتك مهمة جد�ً«. 

الحبكة

فعى �لبو� �لعا�صرة وهي ته�صم في  يقول �لر�وي �إنه حين كان ولد�ً ر�صم ذ�ت مرة �صورة الأ

أنه قبعة. وكلما حاول  معدتها فياًل. لكن �لكبار �لذين �ص������اهدو� �ل�ص������ورة ف�صرو� �لر�ص������م على �

َح بترك �لر�صم و�اللتفات نحو هو�ية عملية ونا�صجة. يندب  �لر�وي ت�ص������حيح هذ� �لخلط نُ�صِ

بد�ع. �لر�وي �فتقار �لكبار �إلى فهم �الإ

أُ�ص������يبت طائرته بعطب في �ل�ص������حر�ء، بعيد�ً عن  ن �أ�ص������بح �لر�وي طيار�ً. وذ�ت يوم � �الآ

�لحياة �لمدنية. هنا، وعلى حين غرة، يجد �لر�وي �أمامه �ص������اباً �صغير�ً �أو رجاًل �صئياًل يدعوه 
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مير �ل�ص������غير من �لر�وي �أن ير�ص������م له خروفاً. في �لبد�ية  مير �ل�ص������غير. يطلب �الأ �لر�وي باالأ

مير  يريه �لر�وي �ل�ص������ورة �لقديمة لفيل د�خل �أفعى. ي�صاب �لر�وي بالده�صة حين يف�صرها �الأ

مير، ير�صم �لر�وي �صورة  تف�صير�ً �صحيحاً. وبعد عدة محاوالت فا�صلة لر�صم خروف ير�صي �الأ

مير قائاًل �إن ذلك �لر�صم هو ما 
ل�ص������ندوق معلناً �أن �لخروف د�خله. ولده�ص������ة �لر�وي يعلن �الأ

أ�ص������ئلة  مير لديه عادة غريبة في تجنب �لرد �لمبا�ص������ر على � يري������ده تماماً. يقول �لر�وي �إن �الأ

مير بقوله �إن لديه �ص������عر�ً ذهبياً وي�ص������ع و�ص������احاً حول رقبته، وله 
�لر�وي. وي�ص������ف �لر�وي �الأ

�صحكة محببة.

أيام في �ل�ص������حر�ء حاول خاللها �لر�وي �إ�ص������الح طائرته، يروي  بعد مرور �أكثر من ثمانية �

أ بو�صف �لحياة في منزله �ل�صغير على كويكب – في �لو�قع  مير �ل�صغير ق�صة حياته. يبد� �الأ
مير )يعتقد �لر�وي ب������اأن �لكويكب �لذي جاء منه  أكب������ر بقليل من منزل �الأ �إن حج������م �لكويكب �

مي������ر هو �لكويكب رق������م ب -612(. ويوجد في �لكويكب ثالثة بر�كين �ص������غيرة )�ثنان منها  �الأ

أ�صجار  ع�ص������اب �ل�صارة و�قتالع � مير بتنظيفها، كما يقتلع �الأ ن�ص������يطان و�لثالث خامد( يقوم �الأ

مير يحتاج �إلى �لخروف لياأكل �لنباتات غير �لمرغوب 
أوبات( �ص������ريعة �لنمو. ويبدو �أن �الأ )�لبا�

مير ذلك  أ�ص������و�كها. وحين ي�صمع �الأ فيها. يعلّمه �لر�وي باأن �لخروف �ص������ياأكل حتى �لورود مع �

يروي للر�وي ق�صة حبه لوردة غام�صة بد�أت تنمو منذ وقت م�صى على �صطح �لكويكب. يقول 

مير �إنه �عتنى بالوردة و�أ�صغى �إليها حين طلبت منه و�صع �صتارة �أو غطاء زجاجي لحمايتها 
�الأ

أ ي�صعر باأنها كانت ت�صتغله  مير وقع في حب �لوردة، بد� من �لهو�ء �لبارد. وعلى �لرغم من �أن �الأ

أّنه �صمم على مغادرة �لكويكب الكت�صاف بقية �لكون. وعلى �لرغم من �أن �لوردة  لم�صلحتها، و�

مير �صتة  . ز�ر �الأ
)1(
�عتذرت عن غرورها وت�صالحا �صجعته على �ل�صروع في رحلته، وهكذ� رحل

كو�كب كل و�حد منها يقطنه بالغ �أحمق �ص������يق �أفق �لتفكير من �ص������منهم: ملك مغرور من دون 

كثر روعة في كوكبه غير �لم�ص������كون؛ �صّكير ي�صكر لين�صى عار  أتباع يعتقد نف�ص������ه �ل�ص������خ�س �الأ �

�ل�ص������كر؛ رجل �أعمال يقوم على �لدو�م باإح�ص������اء �لنجوم معلناً على نحو �صخيف باأنه مالكها؛ 

م�صغِّل م�صابيح �ل�صو�رع �لذي يطفئ من دون تفكير وي�صعل �لم�صباح كل دقيقة؛ جغر�في م�صن 

مير �أن ي�صف منزله  مير يظنه م�صتك�صفاً، وحين يطلب من �الأ �أمامه كتاب �صخم، وحين يلمح �الأ

�صياء �صريعة �لزو�ل مثل  مير �لوردة، لكن �لجغر�في ي�ص������رح له قائاًل �إنه ال ي�ص������جل �الأ
يذكر �الأ

ف�صاح فقد كانت �لوردة مهمة جد�ً بالن�صبة �إليه. ين�صح �لجغر�في  مير بهذ� �الإ
وردة. يُ�صدم �الأ

ر�س. مير بزيارة �الأ �الأ
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ر�س غير ماأهولة. ثم يلتقي  ر�س فيعتقد �أن �الأ مير في �ص������حر�ء من �ص������حارى �الأ يهبط �الأ

�أفعى �صفر�ء تزعم �أن لديها �لقدرة على �إعادته �إلى منزله متى رغب في �لعودة. ثم يلتقي وردة 

أنهم بال جذور  �ص������حر�وية تخبره باأنها ر�أت ب�صعة رجال فح�ص������ب في هذه �لبقعة من �لعالم و�

مير  �أعلى  و�أن �لري������ح تطيرهم من مكان �إلى �آخر ويحيون حياة قا�ص������ية. بعد ذلك يت�ص������لق �الأ

ر�س كلها وبذلك يجد �لنا�س، وم������ع ذلك ر�أى منظر�ً مقفر�ً. وحين  آه، �آماًل �أن يرى �الأ جب������ل ر�

مير  مير �أن �صوت �ل�صدى ي�ص������خر منه. و�أخير�ً و�جه �الأ مير �أجابه �ل�صدى فظن �الأ �ص������اح �الأ

أ ي�صعر باأنه  نه �عتقد ذ�ت مرة �أن وردته كانت نادرة. وبد� �ص������فاً من �ص������جير�ت �لورد فاكتاأب، الأ

طالق، �إذ ال يوجد في كوكبه �إال ثالثة بر�كين �صغيرة ووردة و�حدة  لي�س �أمير�ً عظيماً على �الإ

ن عادية.  �أ�صبح يعدها �الآ

مير على �لع�صب وبكى حتى �تجه نحوه ثعلب. كان لدى �لثعلب رغبة في �أن  ��ص������تلقى �الأ

مير.  نها كانت مو�صع حب �الأ مير قائاًل �إن وردته كانت نادرة حقاً ومميزة الأ يُدجن، و�صرح لالأ

ن باأنه م�صوؤول عنها. وبمرور  ن �لوردة ولذلك ي�صعر �الآ مير دجَّ
وبطريقة ما ي�صرح قائاًل �إن �الأ

مير �أن يدّجن �لثعلب، على �لرغم من �أن �الثنين يفترقان و�أعينهما تدمع.  �لوقت ��صتطاع �الأ

مير محول �لقطار�ت �لذي يخبره �أن �لم�ص������افرين يندفعون ب�ص������رعة في كل  ث������م يلتق������ي �الأ

طفال  أين �ص������يكونون بعد ذلك، �الأ �التجاه������ات، �إنهم ال يقتنعون بمكان وجودهم وال يدرون �

مير تاجر�ً يحدثه  فح�صب �لذين معهم يتاأذون حين ينظرون عبر زجاج �لنو�فذ. ثم يلتقي �الأ

أ�صبوعياً.  ر لمن يتعاطاها 53 دقيقة � عن �إتجاره بحبات تروي �لظماأ وهي �صائعة جد�ً �إذ توفِّ

مير قائاًل �إنه يف�ص������ل ��ص������تغالل ذلك �لوقت في �ل�ص������ير نحو نبع ماء ليروي ظماأه  يجيب �الأ

بماء منع�س.

أيام على وجود �لر�وي في �ل�صحر�ء وهو يحاول �إ�صالح طائرته، ي�صعر  بعد م�صي ثمانية �

مير على بئر. بعد ذلك يجد �لر�وي  باأنه يكاد يموت من �لظماأ. ولح�ص������ن �لحظ يعث������ر هو و�الأ

ن������ه متلهف لروؤية وردته ثانية.  فعى حول نيته �لعودة �إلى منزله الأ
مي������ر وه������و يتحدث �إلى �الأ

�الأ

مير.  مير �لر�وي ود�عاً حار�ً ويحذره من مر�قبته وهو يرحل. يرف�س �لر�وي ترك �الأ ي������ودع �الأ

مير  مير �لر�وي بقوله �إنه بحاجة فح�صب �إلى �لنظر �إلى �لنجوم ليفكر ب�صحكة �الأ
يو��ص������ي �الأ

فعى  مير عن �لر�وي �صامحاً لالأ �لمحببة و�صيبدو له كاأن �لنجوم كلها ت�صحك. عندئٍذ يبتعد �الأ

باأن تع�صه، ثم ي�صقط من دون �صوت.
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مير لكنه يف�ص������ل في �إيجاد ج�ص������ده. 
في �ص������باح �ليوم �لتالي يحاول �لر�وي �لبحث عن �الأ

ميَر،  وتنتهي �لق�ص������ة بر�ص������م للر�وي يمثل منظ������ر�ً طبيعياً للمكان �لذي �لتقى في������ه �لر�وي �الأ

فعى حياته. ويطلب �لر�وي من �أي �ص������خ�س يمر في تلك �لبقعة وي�ص������ادف �إن�صاناً 
�إذ �أنهت �الأ

�صئلة �أن يخبر �لر�وي في �لحال.  جابة عن �الأ �صغير�ً يرف�س �الإ

مير �ل�صغير على نحو  و�أخير�ً، بالن�ص������بة �إلينا، كما بالن�ص������بة �إلى �لر�وي، تنتهي ق�ص������ة �الأ

مير من حماية وردته �أم ال. �أحياناً يكون �لر�وي  غام�س. نحن نُترك لنكت�ص������ف ما �إذ� تمكن �الأ

مير كانت �ص������عيدة في كوكبه، و�أحياناً ي�ص������مع �لر�وي �ص������وت �لدموع  على ثقة من �أن حياة �الأ

مير حول ما �إذ� �صياأكل �لخروف �لوردة �أم ال بو�صفه �أهم 
فح�صب. وفي �لنهاية ينبثق �صوؤ�ل �الأ

�صئلة. �صوؤ�ل بين جميع �الأ

مير �ل�صغير. وعلى �لرغم  لم �لذي ي�ص������عر به نتيجة عالقته باالأ ال يقلل �لر�وي من حدة �الأ

من �أن �لر�وي ي�ص������ير �إلى �أن لديه �أ�ص������دقاء �آخرين، فاإن رحيل هذ� �ل�ص������ديق �صلب منه كثير�ً 

مما منحه.

لم �ل������ذي يخلفه فقد �أحد �لمحبوبين، وال ت�ص������ير  ال تت�ص������من �لق�ص������ة �رتياباً حول �الأ

خيرة �إلى �لتعامل مع موت �أحد  نهايتها �إلى عز�ء ب�ص������فاء جر�ح �لر�وي. وترمز �لف�صول �الأ

لم، فاإن �لق�ص������ة ت�صّر بعناد على �أن �لعالقات ت�صتاأهل  �لمحبوبين. وعلى �لرغم من هذ� �الأ

مير، ومع ذلك ف������اإن عالمهما يزد�د قيمة،  �لعن������اء. �إن �لثعل������ب و�لر�وي يمك������ن �أن يفقد� �الأ

فحقول �لقمح و�ل�ص������ماو�ت �لليلية تع������ج بالحياة. ولتاأكيد هذ� �لمظه������ر �لمعبر حول َفْقِد 

�لعالقات، ي�ص������ور �لر�وي �إح�صا�ص������ه بالوح�صة بر�صم �أخير لمنظر طبيعي قاحل حيث �صقط 

مير �ل�صغير  أكثر �إثارة للحزن وللحب. وعلى �لرغم من �أن حكاية �الأ مير، بو�ص������فه مكاناً � �الأ

رة، فاإنها ت�ص������دد على فكرة �أن �لخير يمكن �أن يُ�صتمد  تتعامل مع ق�ص������ايا جدية وحتى مكدِّ

مير يعلم باأن وردته ال بد �أن تموت، لكن هذه �لمعرفة تاأّجج  حد�ث �لمحزن������ة. �إن �الأ م������ن �الأ

مير �إلى م�ص������تويات جديدة من �ل�صدة فح�صب بعد  حبه لها. وت�ص������ل �لعالقة بين �لر�وي و�الأ

مير باأنه �صيرحل. �أن يو�صح �الأ
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مير ال�صغير اأنطوان دو �صانت – اإكزوبيري والأ

الهوام�ش

)1(- �إن كثير�ً من �لنقاد وكتاب �ل�ص������ير عّدو� �أن �لوردة ترمز �إلى كون�ص������ويلو زوجة �ص������انت – �إكزوبيري. فقد 
زعاج. وقد ظهرت كون�صويلو في ذهن �صانت  كان زو�جهما ناب�ص������اً بالحيوية و�ل�ص������غف وم�ص������در�ً د�ئماً لالإ

ر�ص������اء، و�ص������عال �لوردة �لد�ئم ه������و تذكير بمر�س �لرب������و �لذي عانت منه  – �إكزوبيري مختالة و�ص������عبة �الإ
أنه  مير يمكن �أن يُنظر �إليه على �

كون�ص������ويلو. لم يكن �صانت – �إكزوبيري مخل�ص������اً تماماً لزوجته، ورحيل �الأ
مير �ل�ص������غير، �لتي ُكتبت في مرحلة  رم������ٌز لعدم �إخال�س �ص������انت – �إكزوبيري. وف������ي �لو�قع فاإن حكاية �الأ
أ ب�ص������فتها ر�ص������الة حب من �أنطو�ن �إلى كون�صويلو تت�صمن فح�صاً للذ�ت،  متقلقلة من زو�جه، يمكن �أن تقر�

كما تت�صمن حبه لها. 
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الف���ن تعبي���ر عن الحياة ب���كل اأبعادها، نعم اإن الفن م�شهد من م�شاهد هذه الحياة، فكل ما 

اأنزل���ه الخال���ق هو فن قائم بحد ذاته، واإذا نظرنا اإلى م���ا اأنعم اهلل به علينا لوجدنا اأّن الحياة 

ن�شان هذا المخل���وق الرائع الذي اأوجده اهلل تعالى  ن�شان، والإ نف�شه���ا ه���ي فن مثالي يعي�شه الإ

حا�شي�س والرغبات يتوق لفن الحياة،  ر�س... والذي تعتمل ف���ي داخله كتلة الأ ليمثل���ه على الأ

ويمث���ل الف���ن في كل حركة من حركاته، وينظر اإلى الطبيعة والخليقة نظرة فنية رائعة يهوى 

فيها الجمال الذي هو عماد الفن الرفيع، فاهلل جميل يحب الجمال.

ن الفن هو  ن�س������ان والفن هي عالقة مرهف������ة، خالدة، ولأ نع������م اإّن العالقة الحميمة بين الإ

ن�سان اأن يكون فناناً، ومهما اختلفت المفاهيم مثل الر�سم، والنحت،  الجمال المبدع فال بد لالإ

ن�سان  دب، والمو�سيقا، وغيرها، فاإنها ت�سب في محيط واحد هو الفن، لهذا اتحد الفن بالإ والأ

ن�س������ان ف������ي الفن، واأ�س������حى هذا المزيج رائعاً ي�س������اهي كل جميل ف������ي هذا الوجود  وذاب الإ

الحياتي.

نبياء  ن�س������ان بطبيعته ال�سفافة بحاجة ما�س������ة اإلى الفن الراقي المتقدم، فما الأ نعم، اإن الإ

دباء والر�س������امون اإل فنانون مبدعون، والفن مقابل هذا بحاجة اإلى اإن�س������ان  والقدي�س������ون والأ

ن�سان حينما يكون فناناً ويتاألق الفن حين يبدع  مبدع يعرف قيمة الفن الحقيقي، لهذا يبدع الإ

أبعاده. ن�سان ر�سماً ونحتاً وت�سويراً بكل بعد من ا الإ

يحيى كعكة

اآفاق المعرفة

ن�سان نبع الفن واجلمال الإ
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ن�سان نبع الفن والجمال الإ

وه������ذ� ما نر�ه في حياتنا �لدنيا، ن������رى كثير�ً من مظاهر �لجمال �لر�ئع، و�لذوق �لرفيع، 

دبية و�لفل�صفية  ن�ص������ان و�لفن، وما �لمتاحف و�لمر��صم و�لمكتبات باأبعادها �الأ حينما يتحد �الإ

ن�صانية باأعماله �لخالدة  د �الإ ن�ص������ان �لفنان �لذي مجَّ و�بد �لد�ر�ص������ة �إال نتاج ر�ئع لهذ� �الإ
و�الأ

ن�صانية  آثار �ليونان و�لرومان و�لفر�عنة و�ل�ص������وريين �إاّل نتاج لهذه �لروح �الإ عبر �لتاريخ، فما �

ن�ص������ان وما �أدر�ك ما  �لمجيدة، �لتي �ص������اغها وكّرمها �لخالق على جميع �لمخلوقات. �إنه �الإ

ن�ص������ان؟ �إنه �لكائن �لذي يتاأمل فيفكر في�ص������تنتج وجود �إبد�ع �لخالق، فحينما يجل�س هذ�  �الإ

ماكن �لمزدحمة يتاأمل هذ� �لكون �لف�ص������يح  ن�ص������ان، في مكان ما م������ن �لعالم بعيد�ً عن �الأ �الإ

ّخاذ �لذي �أبدعه �لخالق فما  أ �لتفكر باأ�ص������ياء كثيرة ومن بينها ذ�ك �لجمال �الأ وعظمته، يبد�

و �لم�صهد �لذي �نطبع في مخيلته، من حيث �إنَّ 
أ يكون منه �إال �أن يحاوَل تقليد ذ�ك �لجمال �

أّن  أكثَر فاإننا نجد � أردنا �أن نغو�س � حا�صي�س، و�إذ� � �لفن تعبيٌر عميق تمتزج فيه �النفعاالت و�الأ

عمال �لفنية تنت�ص������ر في كل �أنحاء �لعالم، ومنها �لفنون �لمعمارية، و�لمو�صيقا، و�ل�صينما،  �الأ

و�لم�ص������رح، و�لنحت، و�لر�ص������م، وهذ� ما يهمنا في مقالتنا هذه، �إذ يوجد �ص������وؤ�ل كبير يطرح 

نف�صه وهو كيف تكون �لبد�ية؟

الر�شم، كيف كانت بدايته؟

ن�صان، �إذ �إّنه ر�صم قبل �أن يتكلم، وترجع �لر�صوم  و�ئل �لن�صاطات �لفكرية لالإ
أ كان �لر�صم من �

أربعين �ألف �ص������نة �إلى ع�ص������رة �آالف �ص������نة قبل �لميالد،  �لتي وجدت على جدر�ن �لكهوف من �

أ�صا�صها  ن�صان من �أفكار وت�صور�ت وم�صاعر � فالر�ص������م لغة وو�صيلة تعبير وتج�صيد لما يحمله �الإ

�لدماغ، وقد وجدت بع�س �لتماثيل �لتي تعبر عن �لخ�صب، وهي لم تكن بق�صد �لتعبير �لفني 

ومحاكاة �لطبيعة كما نفهم �ليوم، بل كانت تعّد تمائم تعينه على �ل�صبر وتهيئ لنف�صه �ل�صجاعة 

ي�ص������اً �إنَّ �لتماثيل �ل�ص������غيرة كانت 
أ على �قتنا�س حيو�ناته وتوحي له بالتفاوؤل، ويمكننا �لقول �

ّنه لم يكن يعلم �صبباً منطقياً للوالدة �لتي يكتنفها �لغمو�س. تعاويذ يطلب بها �لخ�صب، الأ

ومن �أهم �لكهوف �لتي ��صتهرت بِقدمها ور�صومها: كهوٌف »ت�صو كوتين« �صمال بكين و»كهف 

�لتامير�« �صمال �إ�صبانيا وغيرهما كثير...

لو�ن �لتي ��صتعملت في ع�صر �لكهوف فهي: أّما �الأ و�

�صود من �لفحم �لناتج عن �الحتر�ق. 1- �الأ

زهار. �صفر من ذرور )بودرة( �لمعادن – �أور�ق �الأ حمر و�الأ 2- �الأ
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لو�ن د�خل �لعظام  لو�ن بو�ص������اطة �ص������حم �لحيو�ن و�لبي�س، وكانت تحف������ظ �الأ �إذ تخلط �الأ

فة. �لمجوَّ

ّنه كان يعي�س د�خل �لكهوف مدة طويلة قد ت�صتغرق  أ بالر�صم الأ ن�ص������ان بد� أّن �الإ وهكذ� نجد �

أ�صقفها، ويعّد هذ� �لهدف جمالّياً بمقايي�صنا  �صهور�ً، لذ� لجاأ �إلى �لر�صم على جدر�ن �لكهوف، و�

نه �آمن بال�ص������حر فقد كان ير�صم حيو�ن »�لبيزون« قتياًل كي يرفع من �صاأنه ويقوي  �لحالية، والأ

أّنه �صياد ماهر وقادر على �لتخل�س مما يهدده... معنوياته ويخلق جو�ً نف�صياً ي�صعره �

و�أخير�ً، �إّن �لفن على �لرغم من كل ما مّر به من تطور�ت وتغيير�ت وعلى �لرغم من تغير 

ن�صانية وحاجاتها �لتي تت�صف بالديمومة. أّنه ظّل وليد �لحاالت �الإ �لمجتمعات، �إال �

¥µ
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َمن المثّقف، في ع�ضر الفو�ضى الّثقافّية

ْت����ُه الم�شتج����ّدات الهائلة التي اكت�شح����ت الم�شهَد  »الفو�ش����ى الثقافي����ة« واق����ع جديد َفَر�شَ

الّثقاف����ي العالم����ي عمومًا، ف����ي �شّتى مناحيه. وعاث����ْت فيه خلخلًة وتقوي�ش����ًا، مما حّتم على 

الموؤ�ّش�ش����ات الثقافّية الفاعلة ومراك����ز الّدرا�شات المعنّية، والعاملين في حقل الّتنظير، اإعادة 

تقييم �شاملة للمفاهيم والم�شطلحات الثقافّية التي تخ�صُّ الق�شايا الفكرّية ال�ّشائكة، ومن 

�شمنه����ا تو�شيف »المثّقف« بو�شفه حامل الثقافة ومحمولها بجميع تجّلياتها عبر الع�شور 

راء حول هذا المعطى الجديد، الذي  »منِتجًا وم�شتهِلكًا« لها باآن. ومن البداهِة، اأن تختلف الآ

اأحدث تغييرًا جذرّيًا اأ�شاَب اأ�ّص الّظواهر، فتداعْت له اأركاُنها. ومن حيث اإّن الختالف �شرورٌة 

�شياء والّظواهر بحّد  ة جوهرّية من مزّيات الوجود الّطبيعي لالأ نه يكّون مزيَّ ودلي����ُل �شّح����ة، لأ

لوان، لي�شبَغه  ذاته����ا، وُيع����ّد بمنزلة الخيط الملّون الف����ارق الذي يخترق الّن�شيج موؤتل����ف الأ

بالتن����ّوع ال����ذي ُيغنيه، لذلك، ل����م تجد الثقافات الحيوّية م�شكل����ة حقيقّية في الّتفاعل معه، 

اأخذًا وعطاًء، تمّثاًل واإعادة اإنتاج، لكّن الثقافات المهّجنة، المنغلقة على نف�شها، ذات الّطيف 

الواحد والّلون الواحد، المحكومة بمنظومتها الفكرّية الّنمطّية التي توؤّبد الموروث وتّتخذ 

من����ه وثن����ًا للعب����ادة، ول تعترف �ش����وى بالّت�شاب����ه، وتدفن راأ�شها ف����ي الّرمال، متغا�شي����ًة عن كّل 

اله����ّزات والّت�شّدع����ات الحا�شلة في بنية الفكر الّدائر حولها. وج����دْت نف�شها في ماأزق رهيب، 

فكار  ع����ادة اإحياء الأ فه����ي ل����ن ت�شتطيع اأن تقّدم �شيئ����ًا ذا اأهمية، كما نجده����ا ت�شعى جاهدة لإ

�أو�س �أحمد �أ�سعد

اآفاق المعرفة

َمن املثّقف، يف ع�ضر الفو�ضى الّثقافّية



201 �لـعــدد 692 �أيار  2021 

َمن المثّقف، في ع�ضر الفو�ضى الّثقافّية

�لّنظرّيــــة �لمحبو�ضــــة في خز�ئن �لما�ضــــي. كّل ذلك تفعله �لثقافــــات نكو�ضّية �لتجاه، تحت 

�ضالة، و�لّت�ضّبــــث بالجذور...« بو�ضفها نوعًا  �ضعــــار حمايــــة: »�لخ�ضو�ضّية و�لهوّية و�لتر�ث و�لأ

مــــن �أنــــو�ع �لّدفاع �لّذ�تــــي �ل�ّضلبي. وما يترّتــــب على ذلك من تبعــــات �لنف�ضال عن محيطها 

�لطبيعــــي، لتبقــــى فــــي �لهام�ش، خــــارج �ضياق �لّتاريــــخ �لحقيقي للتطّور. وهــــا نحن �ضنحاول 

ّول �ضّيــــق متحّزب لتو�ضيف تقليدي لـ»�لمثّقف«  �إ�ضــــاءة ر�أيين في �لمو�ضوع مثار �لجدل: �لأ

خر ي�ضتنكر هذ� �لتعريف �لّتب�ضيطي، دون �أن ينفي قيمة  مرتبط بال�ضهادة �لعلمّية. و�لّر�أي �لآ

�لّتح�ضيل �لعلمي للمعرفة، لكّنه ي�ضعى جاهدً� لتعميق �لّتو�ضيف، بما يو�كب م�ضيرة �لحد�ثة 

وم�ضتجّد�تهــــا. ويعتــــرف بالمثّقف بقــــّوة، �إذ� ما لم�ش منه دورً� فّعــــاًل، يتمّثل في �إنتاج ثقافة 

قــــادرة على �مت�ضا�ش �لجديد �لو�فد، و�إعادة �إنتاجه بمــــا يتنا�ضب وطبيعة �لهوّية �لّتاريخّية 

زيَلت �لمعوقات، وكاد �لعالم  ة ببيئته �لمحلّية. ول�ضّيما، بعد �أن تحّطمْت �لحو�جز، و�أُ �لخا�ضّ

نه ذلك من خطر د�هم  �أن يتحّول �إلى قرية �ضغيرة، نتيجة للغزو �لمعلوماتّي �لهائل، وما كوَّ

علــــى �لّثقافــــات �لمحليــــة، �لمهــــّددة بوجودها، وقد وجــــدْت نف�ضها عارية �أمامــــه، �إّل من ورقة 

�لّتــــوت. عالــــٌم �أ�ضبح ��ضتقد�م �لمعلومة فيه - �أّيًا كانت- ل يتطّلب �أكثر من �ضغطة زّر �ضغير. 

�إذ �أخلت »�لّثقافة �لورقّية« موقعها ب�ضفتها مرجعًا تقليدّيًا وحيدً� للثقافة، حتى وقٍت قريب، 

لكترونّية �لجديدة، �لتي غ�ّش بها �لو�قع �لفتر��ضي �لذي غد� بمتناول  لم�ضلحة �لّثقافة �لإ

�أيــــدي �لجميــــع. وهــــذ� يتطّلب �أي�ضًا �ضــــرورة �متاك نا�ضيــــة �لّتقانات �لحديثــــة، �إلى جانب 

�لحيوّيــــة �لّذهنيــــة �لقــــادرة على �لّتفاعل مع هــــذ� �لجديد، ومو�كبة م�ضيرتــــه �لمظّفرة. و�إّل 

ن، في حالة ت�ضّحٍر ثقافــــّي، تحفُّ بنا �لفجو�ت �لمعرفّية،  ف�ضنجــــد �أنف�ضنــــا كما هي حالنا �لآ

فاغــــرة �ل�ّضدق مــــن كّل �لجهات. ع�ضر معلوماتي فّو�ر، �ضيرمي بمتجاِهله �إلى هام�ش �لّتاريخ، 

حو�ل، �إلى ن�ضخــــة كرتونّية، من رجل �لجزيــــرة »روبن�ضن كروزو«، �أو  محــــّوًل �إّيــــاه في �أح�ضــــن �لأ

رجــــل �لغابــــة »طــــرز�ن �أو حّي بن يقظــــان« ذ�ك �لغريب �لبد�ئي �لمعزول، عــــن كّل ما يدور في 

هذ� �لعالم. 

ثّم������ة فرز عري�ٌس �آخر، ال يوؤّكد وال ينفي �لّتناق�س �ل�ّص������ابق. كّر�ص������ته �لمقولة �لعاّمة، باأّن 

�������س �لّدقيق  ّن �لعلوم قد مالْت نحو �لتخ�صّ
أ تح�ص������يل �لجزء قد يُغني عن �لكّل. �نطالقاً من �

أّن زمن �لمو�ص������وعّية �لذي ر�فق رحلة �لمثقف �ل�ّصمولي، قد وّلى. حين  أكثر فاأكثر. وكلّنا يعلم � �

كان �لطبيب و�لفيل�ص������وف و�ل�صاعر و�لمو�ص������يقي و�لكيميائي وعالم �الجتماع و�لفلكي يقيمون 

كلّهم في �أقنوم و�حد.
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خر وحد�ثته  لكن، هل حّقاً نحن ب�ص������فتنا ثقافات م�ص������تهلكة، مغزّوة حتى �لعمق بثقافة �الآ

عالية �لّتقانة، في موقع �لقّوة �لتي تخّولنا �لتجّول بحرّية بين خيار�ت عّدة؟ بحيث نقطف كما 

مر يبدو لي م�صكوكاً فيه بقّوة. يحلو لنا، من كّل ب�صتاٍن زهرة؟ في �لو�قع، هذ� �الأ

وبالّت������و�زي مع �لقول �ل�ّص������اعرّي �ل�ّص������ابق، هن������اك طرح علمي 

مختل������ف، لمفه������وم »�لمثّقف �لع�ص������وي« قّدمه �لمفّك������ر و�لمنّظر 

ّ »�أنطونيو غر�م�ص������ي« �لذي ق�ّص������َم �لمثّقفين �إلى ع�صويّين 
يطالي �الإ

وه������م: )�لتقنّيون، و�ل�ص������ناعيون، و�القت�ص������اديون، و�ل�صيا�ص������يون، 

د�رّيون، و�لمعلّمون، ورجال  و�لقانونيون... �إلخ(. وتقليدّيين هم: )�الإ

�لدي������ن... �إلخ(0 وقال �إّن كّل �لنا�س مثّقف������ون، ولكن لي�س لهم كلّهم 

تاأدية دور ووظيفة �لمثقف في �لمجتمع. وهنا يبرز و��ص������حاً �لدور 

أّن �لمثّقف  �الجتماع������ي للمثّقف ور�ص������الته، �إذ ي������رى »غر�م�ص������ي« �

�لع�ص������وّي يمتاز ب�ص������فات �لت�ص������ّكل و�لحيوّية على عك�س �لتقليدّي 

�لذي يبدو وكاأّنه و�قٌف في مكانه، ال يتحّرك، يوؤّدي �لعمل نف�صه عاماً بعد عام، موؤّبد�ً ومجتّر�ً 

مقوالت �لفكر �لد�ئرّية ومكّر�ص������اً له������ا. وقريباً من هذ� �لمنحى كانت نظ������رة �لمفّكر �لعربي 

أو �إلى ع�صو  أّنه ال يمكن ت�صغير �لمثّقف �إلى مجّرد مهني ال وجه له، � أّكد � »�إدو�رد �صعيد«، �إذ �

أو  ك������فء ف������ي طبقة ما، ال يهتم �إاّل باأد�ء عمله، فهو قد ُوِهَب َملَكات عقلية ليوؤّدي ر�ص������الًة ما، �

أو فل�صفة... �إلخ. ليعّبر عن وجهة نظر ما، �أو موقفاً �

�س مالمحه �لمجتمعّية،  كثر، من هذ� �لكائن �لملتب�س، وحاولنا تلُمّ
أ أردنا �القتر�ب � ن، �إذ� �

و�الآ

أنا، هو،  أّن ت�صنيفنا هذ� ي�صمل: )�أنت، � من خالل موقعه ووظيفته ودوره في �لمجتمع. ف�صنرى �

دبّية، و�ل�صيا�ص������ي بانتماء�ته  بد�عّية، و�لكاتب بتفّرعاته �الأ ه������ي، هم، هّن(. �لفّنان بتجلّياته �الإ

 بذهنّيته �لعملّية و�لعلمّية �البتكارّية، و�لفاّلح بخبرته �لزر�عّية 
ّ
�لحزبية يميناً وي�صار�ً، و�لّتقني

�لتر�كمّية �لتي مّكنته من �بتد�ع �أ�ص������ناف زر�عّية جديدة، لم تك������ن تتقّبلها �لذهنّية �لفاّلحّية 

جيال على  أ�صاليَب ��صتنباطّية حديثة، تحّفز �الأ �لّتقليدّية �ل�ّصابقة، و�لمعلّم �لذي �بتدَع طر�ئق و�

أو�صع، بدالً من ذ�ك �لمعلّم �لّنمطي �لبليد �لذي  �صئلة �لّذكّية �لباحثة عن �أجوبٍة � توليد و�إنتاج �الأ

يكتفي بالّتلقين و�ال�صتن�ص������اخ عّما �صلف، مكّر�ص������اً وموؤّبد�ً �لطر�ئق �لّنقلّية، �لتي ت�صجُن �لعقل 

وت�ص������ّوره في �أقفا�س. و�صمن هذ� �لّت�صنيف �صنحاول �القتر�ب من �صفات �لمثّقف �ل�صيا�صي، 

ن،  ليك������ون �أنموذجاً عاماً نتعّرف فيه �إلى مثقف �لمرحلة �لحالية �لذي يزدحم به �لم�ص������هد �الآ

�أنطونيو غر�م�ضي
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أو �صيا�صّية« /خوفاً  �إذ �ص������نجده �إّما م�صارعاً لالن�صو�ء تحت عباءة �ل�ّص������لطة �لمهيمنة »دينّية، �

�أو رغبًة/ موؤتمر�ً باأمرها، مجتّر�ً مقوالته �لفكرية �لما�ص������وّية. و�إّما �صبه �صامت، من�صحباً �إلى 

قوقعته ك�»حلزون« ي�ص������ّوغ �ختفاءه عن �لم�صهد، باأّن �لّظروف �لمو�صوعية غير نا�صجة، 

أو �لمجتمعي، باأن يفعل �ص������يئاً. وبهذه �لّت�ص������ويغّية نر�ه  ������عيد �لفردي � وال ت�ص������مح له، على �ل�صّ

ي�ص������رعُن فعله �ل�ّصلبي، مكتفياً بالمر�قبة وح�صب، لتغفو م�صروعاته - �إن كان ثّمة م�صروعات- 

خابيًة تحت رماد �لبد�يات �لمجه�صة دوماً. 

آلّية جلد �لّذ�ت، ف�ص������نجد تجلّياً كثيَف �ل�ّص������يوع، لمثّقف  و�إذ� نظرن������ا، بعي������ٍن ثالثة، خارج �

مجتمعاتن������ا، هو ذ�ك �لقلق، �لحاقد، �لذي يكتظُّ بح�ص������ٍد مقيت من �لهز�ئم �لّنف�ص������ّية، وعقد 

�ص������تْها �ص������نو�ت طويلة من �ال�صتنقاع  وديبّية �لتاريخّية و�لمعرفّية، �لتي ر�َكَمتْها وكرَّ
�لّنق�س �الأ

أ�ص������هم في تكوين ذهنّيته �أحادّية �لّتفكير، �صاأنه  ������ُعد، مما � و�لجمود �لفكرّيين على مختلف �ل�صّ

ن �صقيقه �ل�ص������لفي �لمتع�صب، مغ�صول �لّدماغ، �لذي يتفّوق عليه بمر�س نف�صيٍّ �آخر، 
بذلك �صاأ

�ص������ه  ر�س �لغارقة ب�ص������اللها، وقد فوَّ
 له وناطق با�ص������مه على �الأ

ٍ
أّنه ممّثل للمقّد�س وحام ه������و �

خرين  يقاع باالآ �لمتعالي ليكون �لمنقذ �لموعود، وها نحُن نرى �ل�ّصبيهين يتحّينان �لفر�س، لالإ

������ربة �لقا�ص������ية. و�لتكفير كلٌّ على طريقته. وكاأّن كّل تجارب ذ�ك �لمثّقف»�ل�صيا�ص������ي« -  بال�صّ

أيديولوجّيات �صيا�صّية معار�ص������ة- لم تطّور لديه �صوى موهبة �لّتعالي  بو�ص������فه �ص������ليل �أحز�ب و�

فق و�صحالة �لروؤية، ليغدو مجّرد ناقم ك�صبيهه، قابل لالنفجار كقنبلٍة موقوتة،  و�ص������يق �الأ

أّي لحظة، �إلى ديكتاتور �صغير. أو للّتحّول في � �

وهنا يبرز �ص������وؤ�ل خفي، هو: هل ثّمة م�ص������ّوغ حقيقي لبقاء مثّقفنا، منف�ص������اًل عن ذ�ته 

وعن �لو�قع. نعم، لقد تغّير �لم�ص������هد، و�ص������بق �لو�قع �لمو�صوعي تنظير�ت مثّقفيه وتبّدلت 

�لمعطيات جذرّياً، وتعّرى �لمثّقف �لّتقليدّي من كّل �أور�قه، ولم يعد يمّثل حتى نف�صه، لكّنه 

�صف لم ي�ص������تغِن عن �أوهامه بعد. فال�ّصبان �ليافعون �لذين يبدون لم�صاهٍد �صطحي،  لالأ

ال مبالين، وهم يرتدون �لجينز �لم�صقوق، وياأكلون �لوجبات �ل�صريعة وي�صتمعون �إلى مو�صيقا 

أنف�ص������هم من �ص������ّوَت بغالبية عالية لم�صلحة ��ص������تطالع نّفذته )موؤ�ّص�صة جون  »�لروك« هم �

زغبي( في ثماني دول عربية و�ص������مل �صر�ئح �ص������بابّيه مختلفة، �أظهرت وعياً �صيا�صّياً مبدئّياً 

أة وم�ص������ائل �ل�صيا�صة  ن�ص������ان وحقوق �لمر� ّمة و�لمجتمع وحقوق �الإ وجوهرّياً في ق�ص������ايا �الأ

و�القت�صاد، و�لموقف من �أمريكا و)�إ�صر�ئيل(. يفوُق ما هو متوّقع من �لمثّقفين �لّتقليدّيين، 

أثناء  وقد جرى هذ� �ال�ص������تطالع بتمويل ودعم من موؤ�ّص�ص������ة �لفكر �لعربي �لتي ن�ص������رته في �
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ول، من عام 2002م(، كما يقول �لّناقد  ول في �لقاهرة، في )ت�ص������رين �الأ �نعقاد موؤتمرها �الأ

�لدكتور »عبد �هلل �لغّذ�مي«.

آنفاً ب�ص������كٍل عر�صي – تبّناها �لمثقف  وهنا ال بّد من �لّتعريج على م�ص������األة مهّمة - ذكرناها �
�لّتقليدّي بقّوة، ب�صفتها حاّلً �صرورياً لمو�جهة متغّير�ت �لو�قع �ل�ّصريعة، في ظّل ترّدي �لم�صهد 

أ�ص������به برديٍف  �لثقافي عموماً و�نهياره، وهي م�ص������األة »�لتر�ثّية« �لتي تبدو من طريقة تناولها، �

حيائها، عبر �إيقاظ مقوالت قديمة من �صباتها  �صوليّة؟ �إذ بد�أت �لّدعو�ت الإ
تلميعي للّذهنّية �الأ

�لّطويل، و�الحتفاء بها. دعو�ت تبرز بفقاعاتها، ورغوتها �لكثيفة على �ل�ّصطح، بحّجة �لمتح من 

أولئك �لمنفتحون �أمام ثقافة  �صول. مقابل دعو�ت �أخرى م�صاّدة ال تقّل �صلبّية عنها، يقودها � �الأ

ر.  و تب�صّ
أ �لغرب؟ دون �أي تمحي�س �

قرب �إلى 
لمانية �الأ أّما »�ص������ارتر« �لمفّكر �لوجودّي �لفرن�ص������ي، �لذي طّور روح �لوجودّية �الأ �

مل، �لتي يتزّعمها »نيت�صه، كيركغارد، هايدغر..« وَمنَحها بعد�ً فرن�صّياً،  �لّت�ص������اوؤمّية و�نعد�م �الأ

حاول فيه ��ص������تيعاب �لفر�غ �لفكري �ل�ّص������لبي، و�لقلق من �لم�صتقبل، �لمخّيم بثقله على �لّروح 

�صالة،  ن�صان و�لرغبة في �الأ �لفرن�صّية بعد �لحرب �لعالمّية �لثانية. عار�صاً مع�صالت حرّية �الإ

أٌي �آخر، يغلب عليه �لطابع �لّدفاعي عن �لمثّقف �لحقيقي، ويعّري فيه �لوقت نف�ص������ه،  فل������ه ر�

أٌي ال يقّر بجل������د �لّذ�ت، وال تحميل �لمثّق������ف كو�رث ما يحدث،  موق������َف �لمثّق������ف �لمزّيف. ر�

ّنه ي�صتبطن تمّزقها بالذ�ت.  يقول: »�إّنه �ل�ّص������اهد على �لمجتمعات �لممّزقة �لتي تنتجه الأ

، ولكّنه 
ّ
وه������و تالياً نتاج تاريخي. �لمثقف �لمزّيف يقول: »ال« مثله، مثل �لمثّقف �لحقيقي

أي�صاً... �إلخ(. أو )�أعلم ذلك حّق �لعلم، ولكن ينبغي � ي�صيف )ال ولكن( �

حد  وقد �نك�ص������ف ذ�ك �لمثّقف »�لمزّيف« على ل�صان �أحد �لمو�طنين �لفيتنامّيين ب�صوؤ�له الأ

�لمثقفين �لفرن�ص������ّيين، كان يتبّنى �أفكار �ل�ص������الم �لعالمي و�لديمقر�طية قائاًل له: »�بدوؤو� �إذن 

�لمطالبة بال�ص������الم لفيتنام ماد�م �لقتال يدور هناك، فاأجابه �لمثقف �لت�صويغي: هذ� من ر�بع 

أّما �ل�صالم �لحقيقي �لوحيد  �لم�ص������تحيالت، لو فعلنا ذلك لكان هذ� ت�صجيعاً منا لل�ّصيوعيين. �

مريكية  في فيتن������ام فكان ثمنه �لدماء و�لدموع وبد�يته كانت بان�ص������حاب �لواليات �لمتحدة �الأ

من هناك«.

 �آخر له م�صروعّيته �لفاقعة �أي�صاً 
ّ
أردنا �أن نخترق هذ� �ل�ّص������جال، ب�صوؤ�ل �إ�ص������كالي و�إذ� �

يديولوجّيات �لكبرى، وبهوت معنى م�ص������طلحات كثيرة من  باعتقادي، في ظّل �ص������قوط �الأ
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مث������ل: »�النتم������اء، و�لمو�طنة، و�لهوّية« فهل يمكن �أن يكون �لمثق������ف كائناً ال منتمياً؟ وباأّي 

معنى؟

مكان، من خالل عر�صنا ل�صلوكّيات َمَر�صّية تجلّت في  فة قدر �الإ �ص������نحاول تلّم�س هذه �ل�صّ

�ص������لوك بع�س �ل�ّصخ�صّيات �لثقافّية ذ�ت �ل�ّصهرة �لعالمّية �لتي �أغنت �لفكر �لب�صري بكثير من 

دبّية و�لّنف�صّية.  �صعدة �لعلمّية و�الأ �صافات على مختلف �الأ �الإ

ذ�ت يوم قال �ل�ص������اعر»�إليوت«: )�ل�ّصعر�ء ي�صربون من �لحياة، كما ي�صرب �لرجال �ل�صعفاء 

�لّنبيذ(.حقيق������ة، كثير من �لمثقفين، ال �ل�ص������عر�ء وحَدهم، يفعلون ذلك، ي�ص������ربون ال من �أجل 

أو ��صتمطار�ً لمناخات فنّية ما،  أو تن�صيطاً للمخّيلة، � فاء و��صتجالًء لعو�لم �لك�صف، � �لمتعة و�ل�صّ

أو ليكون لهم دور و�زن في �لمجتمع، بعد �لّتمّتع بمباهج �للحظة �لحا�صرة، بل هروباً من و�قٍع  �

أ�صفل قاع،  أّنه دّمر �أحالمهم و�أودى به�صا�صتهم �إلى � ٍ حتى �لعمق، ظّنوه موؤّبد�ً، يعتقدون �
�ص������ادم

 
ّ
أو �نت�صاٍر �صكلي أ�ص������به بحالة »كاز�نوفّية« تبحث عن وهٍم ما، تحّقق به ح�صورها، � لي�ص������بحو� �

حباط.  ، يعطيها معنى لوجوده������ا و�إاّل فتاأقلمها مع �لحياة مهّدد، وماآله������ا �لترّدي في �الإ ه�������سّ

ف�»كاز�نوف������ا« مثاله������م هذ�، �أحّب �أن يظه������ر كزوبعة تدور حول �لعالم، تكن�ُس �لن�ص������اء، كاأور�ق 

�ل�ص������جر، تحملهّن في لحظات طير�نها �لمرعب، ثّم ت�ص������قطهّن. �فتخر ف������ي مذّكر�ته بكيفّية 

�نتز�عه لزوجة جميلة �ص������غيرة من كنف زوجها �لمري�س و�لكبير عمر�ً بعد �أن �كت�ص������ب ثقته، 

أنفه، وكاأّنه يثبت  وقد تجلّت متعته �لق�صوى باإح�صا�صه �لمنت�صي، وهو يخطف �لّثمرة من تحت �

أكثر، بزيارته للكاتب �لفرن�صي �ل�صهير »فولتير« وقد  ف�ص������ل، وقد تجلّى غروره � لنف�ص������ه باأّنه �الأ

أبرزْت  أّن نقاط خالفه معه � أّنه م�ص������اٍو ل�»فولتير« و� عانى ��ص������طر�باً كبير�ً، وهو يو�ّصح للقارئ �

تقّدماً لم�صلحته هو بالّذ�ت. كما يقول عالم �لنف�س »كولن ول�صون«.

خر �صدم  أّما �لماركيز »دي �ص������اد« �لذي ��صتُّق من ��صمه معنى »�ل�ّصادّية« فكان هّمه هو �الآ �

خري������ن بكتاباته، وقد جاهر بكرهه للّن�ص������اء كما �أو�ص������ح في عمله �لّث������اأري منهّن في رو�يته  �الآ

أ�صخا�س مهّمين  »جو�ص������تين«، حيث �لبطلة تُغت�صب في كلِّ �صفحتين. وكان ي�صعده دوماً �إظهار �

خر  »ق�ص������اة، وق�صاو�ص������ة، ونّظار �لمد�ر�س« باأنهم يرتكبون جر�ئم جن�ص������ّية.علماً �أن �لوجه �الآ

للرو�ية كان يعك�س نفاق �لمجتمع ويعّريه، بقوله: )�لف�صيلة لي�صت �نت�صار�ً، بل هي تقود عادة 

������ابون �لذين يديرون �لمجتمع لي�صحكو�  ، و�نت�صار �لف�صيلة كذبة، �خترعها �لّن�صّ
أ �ص������و� �إلى �الأ

على �لفقر�ء، ليظلّو� هادئين(.
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أّما ر�ئد ق�ص�س �لخيال �لعلمي »ويلز« فقد حاول �أن يثبت لنف�صه ما �كت�صفه »كاز�نوفا«  �

ب������اأّن قبح �ل�ّص������كل لي�س مهّماً لدى �لّن�ص������اء - كان كالهما قبيحاً- لكن كثرة �ص������جار�ته مع 

خرين، كانت تدّل على قلّة ثقته بنف�صه، �إذ ي�صت�صيط غ�صباً وينفجر بوجه كل من يخالفه  �الآ

�لر�أي.

أّن ثّمة �صخ�صين في د�خل كّل مّنا يت�صارعان  مر، � وخال�ص������ة �الأ

منذ �لبدء كما يوؤّكد »ول�ص������ون«: )موظف �لبنك �لحري�س، و�ص������ائق 

�ص������باق �ل�ص������يار�ت �لمندف������ع/ �إذ نق�ص������ي �أغلب حياتنا �نت�ص������ار�ً 

حدهما، �ل�ص������ائق يقول لَك »غامر« و�لموّظ������ف يقول »ال تغامر«،  الأ

أكانت �صتوجد ح�صارة وثقافة وتقّدم  ولكن �ل�صوؤ�ل �لمهيب هنا هو: �

وفّن ر�ٍق ل������وال مغامرة �لكائن و�ندفاعه نحو خو�س �لمجهول؟ ثّمة 

������لد للحياة، وتو�صيعه دوماً  »ثقب« ال بّد من �إحد�ثه في �لحائط �ل�صّ

بتجاربنا وخبر�تنا �لمعرفي������ة �لمتر�كمة كالثقب �لذي �أحدثه بطل 

رو�ية »�لجحيم« للكاتب �لفرن�ص������ي »هنري باربو�س« ف������ي حائط غرفته، وهو �لرجل �لثالثيني 

�لهاب������ط �إلى باري�س للبحث عن عمل، �لذي يعاني عدم �الهتمام �أحد باأمره، �لمهجو�س بفكرة 

أّن �لحياة خائنة وكئيبة وبال معنى. وفجاأة يكت�صف ثقباً �صغير�ً في حائط غرفة �لفندق، ومن  �

خرين، �بتد�ًء من �لخادمة �لفّظة  ح �أمامه حيو�ت �الآ �صه على �لغرفة �لمجاورة تت�صّ خالل تل�صّ

كريه������ة �لر�ئحة، �لتي لم تك������ن لتلفت �نتباهه وهي ترتب �لغرفة، بل ل������م تكن كائناً من وجهة 

نظره، لكّنه في مهابة �لليل وتحت جناحيه، ��ص������تطاع روؤيته������ا على حقيقتها، وقد جّردها من 

أه ثّم  لم، وهي تُخِرج خطاباً من �صدرها وتقف قرب �لنافذة لتقر� �لقبح وم�صح عنها �لبوؤ�س و�الأ

تقّبله وتذهب بعدها، حينها �صعر باأنه �أقّل وح�صًة وعزلة.

هك������ذ� نحن بحاجة �إلى �لخ������روج �إلى �لهو�ء �لطلق كما فعل بط������ل رو�ية »جورج �أورويل«. 

�لتي تحمل �لعنو�ن نف�صه، و�أن نتنّف�س �لمعنى �لحقيقي للحياة، متناغمين مع نب�صها ودقائقها 

�صف من  وتفا�ص������يلها �لثرّية. يقول »ول�ص������ون«: ��ص������تعرُت كلمة »�لاّلمنتمي« من »برنارد �صو« الأ

أنف�ص������هم في مثل هذ� �لموقف م������ن رف�س ملل �لحياة، ومع ذل������ك لي�س لديهم فكرة  يج������دون �

أّي و�حد منا، وقد يكون بمز�ج م�صتك�ص������ف ويعمل  محّددة عّما يريدون، فالاّلمنتمي قد يكون �

و مغنٍّ ويعمل في عمل يدوي.
أو بمز�ج ممّثل �أ في م�صرف، �

كولن ول�ضون
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أّن �ص������ائق �ل�ص������باق �لمغامر قد »ُكِبَت«  كّل �لاّلمنتمين، ي�ص������تركون في عن�ص������ٍر و�حد هو �

أُحبَط، ويحاول �لّتحّرر باأّي و�صيلة. قد يف�صل وينهزم وتختلط روؤ�ه وتف�صد، لذلك يجب على  و�

�لمثّقفين - وهم فئة »المنتمية« في مفهوم »ول�صن«- �أن يمتلكو� موهبة �لاّلتقدي�س لقناعاتهم 

ألفوها وتناغمو� معها، �لتي لم تعد تفيدهم �صوى بالعزلة  �ل�صابقة ومنظوماتهم �لفكرية �لتي �

أة �لّتفكيك، و�لغربلة، لما  أ�ص������به بحبٍل يلت������ّف على �أعناقهم.�أن يمتلكو� ج������ر� و�لّتقوقع، وهي �

أو تو�رثوه، ومر�جعة �لذ�ت ب�ص������كٍل د�ئم، وقبل كل �ص������يء محاولة ترميم �صخ�صياتهم  ر�كموه �

�لف�ص������امّية، من وهم �ال�صتالب و�لقهر �لم�صّخم وتطعيمها بقوى حّية وفاعلة تعيد تاأهيلهم 

من جديد. فلي�س من �ل�صهل �أن تكون متو�زناً في زمن �ال�صتبد�د �لّطاغي وتفّكك �لمنظومات 

�لقيمّية، و�النعطافات و�النهيار�ت �لمجتمعّية �لكبرى. فما �ل�صير في �أن يقف مثقفنا وقفة 

أاّل يطمئن لمقوالته  �صحوة ونقد للّذ�ت، ليعترف بق�صر نظره، و�صعف قر�ءته للم�صتجّد�ت، و�

�لتي �لتقط فتاتها عبر تجربة حياته �لممّزقة، بو�ص������فه �صحّية مثل غيره من �صحايا �لفكر 

أيديولوجّيات مهزومة بقّوة �لو�قع �لحقيقي ال �الفتر��ص������ي. �صحّية �أفكار  �لّنمطي، �ص������حّية �

�أودت ب������ه يوماً ما �إلى غياهب �ل�ص������جون. و�أكلت زهرة �ص������بابه، وهو يد�ف������ع عن نبالتها بثقة 

»دون كي�صوت« عالي �لهّمة. ما �لمانع �أن يعيد قر�ءة ذ�ته و�أفكاره وو�قعه وتر�ثه من جديد؟ 

�صئلة �لكبرى �لتي تخلَخَل كيانها، و�هتّزت ركائزها وثو�بتها بحاجة �إلى �إعادة طرح  ألي�صت �الأ �

أو فناناً، �أو حتى  أو ناقد�ً � أديباً � أكاديمياً � وتناول وبناء من جديد؟ من قال مثاًل �إّنك ب�ص������فته �

أو �إذ� كنت �صيا�صّياً، من قال  آر�ًء في فّن �ل�صيا�صة؟ � ن تطرح � �صيا�صياً مغ�صول �لدماغ، مخّول الأ

دب مث������اًل؟! هذ� ما حدث لكثير من �لمثقفين �لتقليدّيين وغير  �إّن������ه يحّق لك �لّتنظير في �الأ

�لتقليدّيي������ن، في مرحلة ما �ص������ّمي ب��»�لربيع �لعربي« �إذ تعّرو� م������ن ثيابهم �لفكرّية بالكامل، 

أ�ص������كالها، وهم يتبارون في �لّرك�س، متباهين بانتماء�تهم  وظهرت عور�تهم �لّثقافّية باأب�ص������ع �

يقة، من�صاقين ور�ء فكر �لقطيع، وتوّجهاته �لغر�ئزّية �لفئوّية، ب�صكٍل يثير �ل�ّصفقة  �لقبلّية �ل�صّ

أ�ص������ماء المعة في �لفّخ �لمعّد لها م�صبقاً! فيا �صّيدي �لمثّقف مهما كان  و�لّرثاء، �إذ �ص������قطْت �

قل، وعن  خالقّية على �الأ �لبط�س و�ال�ص������تبد�د عاليين، ال يحّق لك �أن تتنازل عن مكانتك �الأ

هيبتك �لرمزّية �لممنوحة لك، في ذ�كرة �لنا�س ووعيهم. فاإذ� �ص������قطَت، و�أنت حامل �ل�ّصعلة، 

و - هو ما ح�ص������ل فعاًل - فلن تجد م�صعفاً و�حد�ً منهم، بل مزيد�ً من �ل�ّصامتين �لذين كنت 

أّنك ل�صان حالهم، فقليل من �الّتز�ن و�لحياء، تحفظ بهما ماء وجهَك ال ي�صير، وذ�ك  تزعم �

�أ�صعف �ل�ّصرور. 
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بد�عي  علِّم �لاّلمنتمي فيَك وفق مفهوم »ول�ص������ن« �لّنباهة، ليبقى مهجو�صاً على �ل�صعيد �الإ

�ص������ئلة �لجديدة، وتّمهل في �أجوبتك يا �ص������ديقي، وتكوين منهجك في عالم �لاّلت�صّكل  باإنتاج �الأ

عادة ترميم روحك من جديد. �إّن �القتر�ب من فهم �ص������ّر  و�لمتغّير�ت �لكبرى، لعلّها فر�ص������ة الإ

������ْكر �لمتو��صل. �لعالم حولك بحاجٍة �إلى �صحوٍة �صديدة  �لكون و�لمتغّير�ت حولك، ال يحلّه �ل�صُّ

و�ص������فاء ذهن هائلين. و�لحّل ال يكون بتحويل �لدو�لي �إلى �ص������نابير ت�صّب في فمك على مد�ر 

�ل�صاعة، موهماً نف�صك باأّنك �لّنبي �لذي �صّيعه قومه و�لذي ي�صند �صقف �لعالم منعاً النهياره. 

و�أن تخّفف من غلّوك �لّنرج�ص������ي باأّنك »�لبدر« �لمفتقد في »�لليلة �لظلماء«. ��صتيقظ 

يا �صاحبي، فهذ� لي�س حديث �صعر وح�صب.

عمال �لعظيمة في �ل�ّصابق،  آلت �إليه �أو�ص������اع مثقفي ومبدعي �الأ أّن �لنظر لما � �ص������حيح �

�ص������و�ك و�لقنابل �لموقوتة، وهذ�  ال ت�ص������ّجع كثير�ً على �أن تندفع في �لدرب �لوعر �لمملوء باالأ

أولئ������ك �لعمالقة حياتهم  م������ا يخّف������ف من جلدنا للمثقف، �أو من جلده لذ�ته، �إذ ق�ص������ى �أغلب �

معّذبين ب�ص������بب �لمتاعب �لمالية منهم: »بتهوفن، وفاغنر، ونيت�ص������ه، ودو�صتويف�ص������كي... �إلخ«. 

أين �ص������تاأتي وجبته������م �لغذ�ئية �لتالية، وقد ق�ص������ى �أغلبهم حياته  وكانو� يت�ص������اءلون غالباً من �

�إم������ا جنوناً و�إّما �نتحار�ً و�إّما ت�ص������ّرد�ً، ولكن لوال هوؤالء و�أمثالهم م������ن �لمتمّردين على �لو�قع 

أ�صكالها �لدينية و�ل�صيا�صية، متحّدي  وروتينه �لقاتل و�لمجابهين ل�ص������لطات �ال�صتبد�د بمختلف �

مر يكوِّن و�ص������مة عار على 
)�لتاب������و�ت( و�لمحّرمات لم يكن ليحدث تقّدم �لب�ص������رية. وهذ� �الأ

بد�ع، �لتي تجاهلت هوؤالء  جبين كل �لموؤ�ّص�ص������ات �لفكرية و�لثقافّية �لفا�صدة �لمعنية برعاية �الإ

أكثر. قدرك هو هكذ�،  وعا�ص������ت على �أمجادهم بدالً من �أن توؤّمن لهم �لحياة �لكريمة ليبدعو� �

�أن تكون في موقع �لفعل و�ليقظة �لّد�ئمين. �أن تحمل دمك على كّفك كما يقال، حين يتطلّب 

مر ذلك، فالثقافة فعل ج�ص������ارة و�ص������جاعة ومغامرة وت�ص������حية، وتلك هي �ص������فات �لمثقف  �الأ

�لحقيقي، �أن يقلق ويخلخل �لثو�بت ويتنّطح للمهمات �لج�صام بروح فار�س.

فكار و�لّثو�بت �لتي ُولدنا بها، و�لم�ص������كوك جّد�ً باأمرها، وتنقية  أة تفكيك �الأ فهل نملك جر�

أة �لن�ص������ف و�لّتقوي�س بالكامل، لو تطلّب  �أرو�حنا من �ص������و�ئب كثيرة عالقة بها. هل نمتلك جر�

ب�ص������تمولوجي و�لّتاريخي  مر ذلك؟ هل نملك ��ص������تعد�د�ً حقيقّياً للّتجّدد، و�لجهر بفقرنا �الإ �الأ

�ل�ص������ديَدين؟ يقول »�لعروي، كمحاولة لنقد �لذ�ت«: )�إّن �لمثقفين ينق�ص������هم �لفكر �لّتاريخي، 

فعالقتنا بالتاريخ ماز�لت تفتقر �إلى فكر تاريخي و�إلى �لتعامل مع ما�صينا، ك�صيرورة �جتماعّية 

�صيا�صّية ثقافّية معّقدة ومتنامية(، ويقول �لغّذ�مي في �لمنحى نف�صه: )لم نو�جه �لفكر �ل�صلفي 
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أّن  كفاية، لم نو�جه بنية �ل�ص������لطة كفاية، لم نتحّل بالجّدية �لكافية لمو�جهة �لو�قع، كّنا نعتقد �

لة �إجر�ئّية �إلى حدٍّ ما(. هل من 
أّن م�ص������األة هذ� �لّتحّول م�ص������اأ يجابي ممكن وقادم و� �لّتحّول �الإ

أكثر مّنا، في �لوقت نف�ص������ه �لذي نعيد فيه �لنظر و�لبناء  خر �لمتطّور � �لمعيب �أن ناأخذ من �الآ

أل�ص������نا جزء�ً من �لثقاف������ة �لعالمية ننفعل  يجابي م������ن مخزوننا �لمعرفي و�لتاريخي؟ � عل������ى �الإ

خر  ألم يحن �لوقت للّنظر �إلى �الآ ونتفاعل معها كاأّي ثقافة تحاول �لّتعافي من تركتها �لمرهقة؟ �

ب�ص������فته �صريكاً في �صنع �لح�صارة ال ب�صفته غازياً وكافر�ً. و�لّنظر �إلى �لعالم ب�صفته محتوياً 

ن�صانية �لكلّية؟! ثقافات مختلفة وتعّددية �صمن �لوحدة �الإ

¥µ
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دب���ي، تجّلت �أ�سماء كثي���رة، �أطّلت علينا من خ���ال �أعمالها  ف����ي دو�م���ة ذكري���ات �لتاريخ �لأ

مة  بد�ع، و�ن�سابت م���ع �أند�ء فجر �لأ آثاره���ا �لفني���ة، وعبر م�ساعرها �لت���ي �أيقظت �لإ دبي���ة و� �لأ

آمن���ت بالحياة و�لن�س���ال و�لتحرير، فعّبرت عن عقيدتها �ل�سامي���ة حين �نطلقت قو�فل  �لت���ي �

آفاق �ل�سي���اء و�لخلود. فعّبرت ع���ن �أ�سالتها وقوميته���ا و�إن�سانيتها و�إيمانها  �لمنا�سلي���ن �إل���ى �

بالعطاء و�ل�سخاء...

ف����ي �سورية باد �ل�سم�س و�لمج���د، وف�ي قرية »�سيدنايا« �لتي تبعد عن مدينة دم�سق ب�سع 

���ت على �ل�سه���ول �لخ�س���ر، لت�ستقبل فجر عي���د �لمياد  كيل���و مت���ر�ت، تل���ك �لقري���ة �لتي �أطلَّ

ول من عام 1932م(، كانت �أ�سو�ت �أجر��س �لكنائ�س قد �ختلطت مع ند�ء  �لمجيد )25 كانون �لأ

م���ل �لم�س���رق، مع �سيحة �لطفل �لوليد ف�ي �أرجاء منزل »ميخائيل نجمة« �لذي يكافح با  �لأ

ر�س �لمقد�سة... ملل �أو كلل... ويهدر عزمه ف�ي خدمة �لأ

�شيحة ب�ش������ارة بالوليد الطفل »ميالد نجمة« حملت اإلى اأهله الفرح والبهجة، واإلى القرية 

دبي... بداع الأ اإعالناً بميالد نجم ف�ي عالم الإ

�ش������رة ال�ش������غيرة لعوا�ش������ف القدر،  ف�ي العا�ش������رة م������ن عمره، توفي والد ميالد، وترك الأ

فا�ش������طرت اأمه لاللتحاق باإحدى م�شت�شفيات دم�شق، لتعمل ممر�شة فيها، ولتتمكن من توفير 

ولدها الثالثة ال�شغار... المال لأ

خلود علي فار�س

اآفاق المعرفة

ميالد جنمة 

وجتربته فـي الق�سة والكتابة امل�سرحية

)1932 – 1963م(
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ر�س  ��ص������طر »ميالد« منذ نعومة �أظف������اره �أن يتحمل متاعب �لحياة، فلج������اأ �إلى حر�ثة �الأ

عد�دية عام  و�العتن������اء به������ا، ولم ينقطع ع������ن متابعة �لدر��ص������ة و�لمطالعة، فنال �ل�ص������هادة �الإ

)1952م(، ثم �لتحق بالخدمة �لع�ص������كرية �الحتياطية، وحاز خاللها �ل�صهادة �لثانوية ف�ي عام 

)1954م(، فان�ص������م �إلى �ص������فوف طالب كلية �الحتياط م�صوياً و�صعه �لع�صكري، وبعد تخرجه 

فيها ��صترك ف�ي معركة »�لتو�فيق« �لظافرة، فاأبلى فيها بالًء ح�صناً...

آثار�ً عميقة  وخلّف������ت هذه �لمعركة وق�ص�������س �لبطوالت ف������ي منازلة �لعدو �ل�ص������هيوني �

ذ�عي������ة مثل: )�لرجال خلف �لمد�فع(، وف�ي  دبي وفي تمثيالته �الإ ف�ي نف�ص������ه، وفي نتاجه �الأ

ق�ص�صه �لق�ص������يرة مثل: )�لبندقية �لعتيقة، ونمر �لبحيرة(، وف�ي مجموعته )�ل�صريط �لذي 

ال ينقطع(.

أ�ص������هر على زو�جه، حتى  وف�ي �ص������باط من عام )1963م( �قترن بفتاة �أحالمه، ولم تم�ِس �

��ص������طر لل�ص������فر �إلى بيروت، وعمل محرر�ً ف�ي �صحيفة )�لطيار و�لتلغر�ف( حتى يوم )8كانون 

نهاك ينه�س من �صحته، وف�ي غرفة موح�صة  ول عام 1963م(، �إذ هدَّ �لتعب ج�صده، و�أخذ �الإ
�الأ

ول من عام  �ص������عر باآالم �لنزالت �ل�صدرية. فنُقل �إلى �لم�صت�صفى، وف�ي م�صاء يوم )16 كانون �الأ

أّماً ثكلى وزوجة فتية وطفلة يتيمة...  1963( وّدع �لحياة... و�أغم�س عينيه... مخلفاً �

***

الواقعية فـي ق�ش�ش الكاتب »ميالد نجمة«

�إذ� ��صتثنينا بع�س ق�ص�س �لكاتب »ميالد نجمة« �لق�صيرة �لتي تتناول �صخ�صيات �إن�صانية 

أكثر  منتزعة من حياة �لمدن، ومن �لطبقة �لكادحة ح�ص������ر�ً مثل: ق�ص������ة )بائع �ل�صمندر( فاإن �

بطال من جنود  خرى تدور وقائعها ف�ي بيئة ريفية، حتى تلك �لتي تتناول �ص������ير �الأ ق�ص�ص������ه �الأ

�لجي�س �لعربي �ل�ص������وري على �لجبهة �ل�صورية، �إذ �ص������ارك ف�ي �لمعارك حين كان �صابطاً ف�ي 

�لقو�ت �لم�ص������لحة، وترتبط و�قعية �لبيئة �لمكانية و�لزمانية بحياة �لكاتب �رتباطاً وثيقاً، فهو 

ال يتناول ف�ي ق�ص�صه �إاّل تجاربه �لحياتية �لو�قعية.

أ�صعر �أن �لتجارب �لحياتية  دبية �ص������رت � يكتب ف�ي مذكر�ته فيقول: )منذ ظهرت ميولي �الأ

�لمتعددة و�لمتنوعة �لتي ع�ص������تها، لي�س بو�ص������عي �أن �أعّبر عنها �إاّل عن طريق �لق�ص������ة، كما �أن 

مطالعاتي �لكثيرة للق�ص�س عّمقت ف�ي نف�صي هذ� �التجاه(. 
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وف�������ي معر�������س حديثه عن �لرو�ية �لعربي������ة، ينتقد �لكاتب »ميالد« بع�س �ل�ص������لبيات �لتي 

ماز�لت �لرو�ية �لعربية تعانيها، ومنها ق�صورها عن �لتعبير �لو�قعي عن �لحياة �لعربية، وتعّثر 

أو �لو�قعية �لت�صجيلية، و�فتقار  أ�صاليبها بين �لمبا�صرة و�لخطابية و�لتقرير و�ل�صرد �لتاريخي، � �

مو�صوعاتها �إلى ديناميكية تحمل �إرها�ص������ات �لم�صتقبل، وتقدم للقارئ بُعد�ً عميقاً للعالقات 

�الجتماعية �لتي ت�صود �لمجتمع، وهي مقت�صرة على ت�صوير نماذج �إن�صانية و��صحة.

وف�������ي مقدمة مجموعته �لق�ص�ص������ية �ليتيمة وعنو�نها )�ل�ص������ريط �ل������ذي ال ينقطع( �لتي 

يهديها �إلى �أبطال ق�ص�ص������ه �لذين عاي�صهم فا�ص������توقفته حكاياتهم، ورغب ف�ي �أن يق�صها على 

�لقر�ء، يكتب: )�لق�ص�س �لحديثة عندنا لم تعك�س �أحو�ل �لقرية �إاّل فيما ندر، بل م�ّصتها م�ّصاً 

رقيقاً... وقد �جتذبتني �لب�ص������اطة �لتي لم�ص������تها ف�ي ق�ص�س: موبا�صان، وت�صيخوف، وغوركي، 

ووليم �ص������ارويان، وهي ب�ص������اطة ممتعة... ال ي�ص������ل �إليها �إاّل من كانت له عينان ال تقفان عند 

�لظاهر...(.

�ص�������س �نطلق �لكاتب »ميالد« ف�������ي �لكتابة عن �لبيئة �لريفية �لتي ن�ص������اأ فيها  م������ن هذه �الأ

ن�صانية من عمالها  على �أطر�ف مدينة دم�ص������ق، حيث تقع قريته »�صيدنايا« و�ختار نماذجه �الإ

ن�ص������انية من �لد�خل و�لخارج،  وفالحيها و�ص������كانها �لب�ص������طاء، فاأبدع ف�ي ر�صم هذه �لنماذج �الإ

وجعله������ا تنب�س بالحياة، وتعبر عن همومها وو�قعها �الجتماعي وم�ص������توى تفكيرها �ل�ص������اذج، 

يمان �لديني، ور�ص������د من خالل ق�ص�ص������ه طبيعة �لعالقات �الجتماعية �لتي  و��صت�ص������المها لالإ

�ص������لوب، فناأى عن �لمبا�صرة، وترك  تحكم �لن�ص������اط �الجتماعي بو�قعية جديدة متطورة ف�ي �الأ

للقارئ �أن ي�صت�ص������ّف من ور�ء �ل�ص������رد دعوته لتحرير �لفالحين �جتماعياً و�قت�صادياً من ت�صلط 

أو �ل�صلطة �لر�صمية و�ل�ص������عبية و�لدينية، ومن طبيعة �لعالقة �لجائرة بين  أ�صمال � �أ�ص������حاب �لر�

أة. �لرجل و�لمر�

ففي ق�ص������ة عنو�نها )�صهرة( تجري وقائعها ف�ي بيت »حنا �ص������لوم« وجيه �لقرية، و�لوحيد 

نارة �لحديث )�للك�س( فيتو�فد �لفالحون لل�صهرة ف�ي م�صيفه... �لذي يملك م�صباح �الإ

وتطالعن������ا �صخ�ص������ية »�أم ميخائيل« باإيمانها �لديني �لعميق وحنينه������ا �إلى عودة ولدها من 

أم������اركا(، ويب������دو �لتمييز �لطبقي ف�ي �لقرية من خالل ع������دد �لفالحين �لذين يملكون جهاز  �(

نارة �لجديد، وندرك طبيعة �لعالقات �لمتحررة، �إذ ي�صارك ف�ي �ل�صهرة �لرجال و�لن�صاء ف�ي  �الإ

مجتمع قروي م�ص������يحي ف�ي ز�ويتين متقابلتي������ن، ويلم�س �لقارئ �لرهق وتعب �لفالحين خالل 
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و�صف �لكاتب ل��»وردة« �لتي تغط في �لنوم من �لتعب ف�ي �ل�صهرة، وتعّد ذلك عادة رديئة، كذلك 

يعّبر تدخين »�أبي نقوال« �لنهم للفائف �لتبغ عن همومه ل�ص������وء �لمو�صم �لزر�عي، مما �أدى �إلى 

أر��ص������يهم، وتوقف  هجرة بع�س �لفالحين �إلى �لمدينة، ونفوق �لدو�ب، وبيع بع�س �لفالحين �

حركة �لزو�ج ف�ي �لقرية ل�صيق �لحال، ونلم�س من خالل �ل�صرد تم�ّصك �لفالحين بالحياة على 

�لرغم من ق�صوة �لو�قع، فاهلل هو �لّرز�ق، ولن يعوق �صوء �لمو�صم �لفالحين عن تزويج �أوالدهم، 

فهو ال ين�صى عبيده، وال بدَّ من �لفرج.

هذ� �لنموذج من ق�ص�س �لكاتب »ميالد« يمثل نهجه �لو�قعي �لجديد، �لذي يعر�س �لو�قع، 

وي�صرف على �لم�صتقبل دون �أن ي�صمنه �أي دعوة �صريحة للثورة على �لو�قع، وهي ثورة ي�صحنها 

�ل�صرد �لهادئ على نف�س �لقارئ، فيخل�س دون �أي تدخل من �لكاتب ل�صرورة معالجة م�صكالت 

�لريف وتحرير �لفالحين من تحّكم �لطبيعة باأقد�رهم...

عجاب ف�ي ق�ص�س »ميالد نجمة« قدرته �لفائقة على ر�صم �ل�صخ�صيات، ال من  وقد يثير �الإ

خالل �لو�صف و�لتقرير �لمبا�صر، و�إنما من خالل �لحو�ر �لهادف بل�صان �ل�صخ�صيات ال بل�صان 

�ل�صارد �لذي يكتفي بر�صم �لبيئة و�ل�صخ�صيات و�لتعريف بها باإيجاز تاركاً لل�صخ�صيات نف�صها 

أو بالخطور �لذهني، وغالباً ما تُعد ق�ص�س �لكاتب �صورة ل�صيرة ذ�تية  �أن تعّبر عن ذ�تها بالبوح �

لل�صخ�صية، �إذ  يبدو �ل�صارد ملّماً بال�صخ�صية، ير�صمها ح�صب ز�وية روؤيته.

ويرّكز »ميالد« على �لمكان، فهو �لف�صاء �لذي يقدم فيه �ل�صخ�صية وتتاأثر به، وهو ف�صاء 

أبو  لحياة �لب�صر يتاأثر بعو�مل �لزمن ويوؤثر فيها، من ذلك نجاح �لكاتب ف�ي ت�صوير �صخ�صية »�

أبو جبر�ن و�ل�صخرة(، فبطلها يمتهن تق�صيب �لحجارة، وتفجير �صخور  جبر�ن« ف�ي ق�ص������ة )�

أبا جبر�ن ظلَّ وفياً لها، يتحدى �لزمن،  �صمنت، لكن � �لمقلع وهي حرفة تقلّ�صت مع �ختر�ع �الإ

كما يتحدى �صخور �لمقلع �لتي ت�صتع�صي على زنده.

ي�صور »ميالد نجمة« لوحة �لق�صة بوعي طبقي و��صح، فالفالحون و�لعمال و�صغار �لك�صبة 

ن�ص������انية، وي�ص������عهم ف�ي ق�ص�ص������ه �أحياناً ف�ي مو�جهة  ه������م عالمه �لذي يختار منه نماذجه �الإ

ن�صانية ال  �صخ�ص������يات محورية م�صادة ليبرز �ل�صر�ع بين �لطبقات، لكن ف�ي بع�س ق�ص�صه �الإ

يعّمق هذ� �ل�ص������ر�ع، ذلك �أن �أهل �لقرية لي�س بينهم هذ� �لتفاوت �لطبقي �لفادح، وما يفترق 

أنه قادر على �ص������ر�ء م�صباح �إنارة حديث، وهو ال يتعالى على  أبو حنا« عن بقية �لفالحين � به »�

�لفالحين، بل يدعوهم �إلى م�صيفه ويوؤ�ن�صهم، ويعني ذلك �أن �لكاتب »ميالد« كان معنياً باإبر�ز 
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أكث������ر من �هتمامه بما تمليه �لو�قعية �لجديدة ف�ي مفهومها �ال�ص������تر�كي من  ن�ص������اني � فق �الإ �الأ

قطاع �لديني ف�ي  �صر�ع بين �لطبقات، حتى )دير �صيدنايا(، ورجال �لدين فيه يختلفون عن �الإ

�أديرة �لغرب، و�لفالحون يح�صدون �أر�س �لدير ويطالبون برفع �أجورهم برفق، بل بدو� �أقرب 

قطاع �لو�فد من  يمان �لديني من نزعتهم �إلى تحررهم �الجتماعي، لكن نظرتهم �إلى �الإ �إلى �الإ

ر�س،  أكثر ت�ص������بثاً باالأ �لمدينة تختلف، فهم يرون ف�ي كبار �لمالكين خطر�ً يهدد حياتهم، وهم �

أ�ص������د رف�صاً لبيعها... وف�ي ق�صتيه: )�لدورية، و�لفجر يطل( نجح �لكاتب ف�ي ر�صم �صخ�صية  و�

أكان �صائقاً �أم وجيهاً ي�صتمد �صلطته  ن�ص������ان �ل�صعبي �لذي يتعامل مع �ل�صلطة بدهاٍء، �ص������و�ء � �الإ

من �ل�صلطة نف�صها...

قطاعي �لو�فد من �لمدينة، ويندد  ر�س �أر�ص������نا( يتحدى بطلها �لمالك �الإ وف�ي ق�ص������ة )�الأ

بالذين باعو� �أر�صهم...

تن������اول �لكاتب »ميالد نجمة« ف�ي ق�ص�ص������ه مختلف �لم�ص������كالت �لريفي������ة ومنها: �لبوؤ�س 

أثر �لتطور ف�ي  �الجتماعي للفالحين، و�لخ�ص������وع للطبيعة �لتي تتحكم بمو��صمهم �لزر�عية، و�

زو�ل بع�������س �لمهن �ليدوية �لتي كان �لفالحون يرتزقون منها، و�ص������ر�عهم �لد�مي مع ق�ص������وة 

�لحياة، �إذ ت�صطرهم �صنو�ت �لجدب �إلى �أن يتخلو� عن م�صدر رزقهم ومعا�صهم كالدو�ب �لتي 

�صرة، كما تناول و�قع  أن�صنة �لحيو�ن، فهو جزء من �الأ يقتنونها، و�رتبطو� بها بعالقة �أقرب �إلى �

أثر �لفقر ف�ي �متد�د �أمد �لعنو�ص������ة لدى �لن�ص������اء، و�لعزوبة لدى �ل�صبان، لكن  أة �لبائ�س و� �لمر�

أبرز  »مي������الد« لم يهمل �لوجه �لجمالي لطبيعة �لريف، فق������د تغّنى بمناظر �لكروم و�لمز�رع، و�

ر�س ماتز�ل مغطاة بطبقة  �صحر �لطبيعة �لريفية بنََف�ٍس رومان�صي من خالل ق�ص�صه: )كانت �الأ

رقيق������ة من �لندى، و�لعناقيد �لمتدلية قد تعلقت بها حبيبات منه، وكثير�ً ما كان »خليل« يردد 

وهو يقطف بحنو هذه �لعناقيد: �صبحان �لخالق(.

ويبرز �لكاتب بطولة �لمو�طن �لريفي، و�ص������جاعته �لخارقة ف�ي ق�ص������ة )�لبندقية �لعتيقة( 

أبو فار�س« تدفعه غيرته �لوطنية �إلى �لت�صور �أن �لعدو�ن �لثالثي  وبطلها فالح ريفي ب�صيط هو »�

ف�ي »م�صر« �صيت�صع مد�ه، وربما ي�صل �إلى مدينة »دم�صق« ومحيطها، فكانت وطنيته تُملي عليه 

�أن يكمن كل ليلة ومعه خنجره وع�صاه وبارودته �لعتيقة ف�ي �لجبل يتر�صد �لطائر�ت �لمعتدية 

أبو فار�س«  �لت������ي يمكن �أن تغير على بالده، وي�ص������دق ظنه، فتكون غارة على دم�ص������ق، ويثبت »�

�إ�صبعه على زناد بندقيته �صعيد�ً باأن فر�صته قد الحت. 
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وف�ي ق�ص������ة )نمر �لبحيرة( �لتي ج�ّصد فيها �صخ�صية �لعريف »خليل« �لذي ت�صلل بمغامرة 

ذ عملية فد�ئية، وعاد �صالماً على �لرغم من  جريئة �إلى �أر�س �لعدو قرب »بحيرة طبرية« ونفَّ

مط������اردة �لعدو له، وقد بدت �لق�ص������ة �أقرب �إلى �لتعبير عن حقيق������ة �لبطوالت �لفد�ئية على 

�لرغم مما �صابها من �إعمال للخيال...

وعن تجربته �لحياتية خارج حدود ريف دم�ص������ق، يقدم »ميالد« ثالث ق�ص�������س هي )بائع 

�ل�صمندر( �لتزم فيها �لكاتب �لو�قعية �ال�صتر�كية، ونجح ف�ي ت�صوير �صخ�صية بطلها...

أة  ولم ترَق ق�ص������ة )�أم جو�د( �إلى �لم�ص������توى �لفني �لمالئم، فكانت بوحاً تقريرياً بل�صان �مر�

أ�صلمتها للبوؤ�س و�لعوز. طحنتها �لمدنية، و�

�إن و�قعية »ميالد نجمة« تن�صح بال�صدق، فهو ال ي�صور عالم �لفالحين منّزهاً عن �لعيوب، 

فهم بَ�َصر لهم �أخطاوؤهم �لتي ال تغتفر، ففي ق�صة )و�ختطفهما �ل�صارع �لطويل( يتناول جريمة 

م �لريفية �لتي �نتزعت �بنتها من �أح�صان �لمدر�صة، و�صّوقتها �إلى �لمدينة، لتمار�س و�بنتها 
�الأ

عالقات م�ص������بوهة مع �لرجال تدّر عليها �لمال، وتُر�ص������ي نزعته������ا �لمكبوتة: )كانت ترى ف�ي 

�بنتها مكماًل ل�صباها �لغ�س �لذي دفنته بين يدي زوج �أرغموها على قبوله، ور�أت ف�ي �لمدينة 

يام وت�صفر �أور�قه(. �صاً لجمالها �لذي �أخذ يذبل مع �الأ متنفَّ

ونالحظ �أن �لكاتب يناأى ف�ي ق�صته عن �لو�قعية �لجديدة، ويقترب من كّتاب �لق�صة 

ديب ن�ص������ر �لدين �لبحرة باإخال�س ميالد  �لعالمية �أمثال: موبا�ص������ان، وزوال... وي�صيد �الأ

لفنه، وجّديته ف�ي �لتعامل مع �لحرف، و�ص������دقه ف�ي ت�ص������وير حي������اة �لفالحين بلوحات 

أ�صلوبه �لو�قعي �لذي مزج �لحو�ر فيه  ن�صانية و� نه خبرها، ويثني على نزعته �الإ ناطقة، الأ

بين �لف�ص������حى و�لعامية، ويتوقع له م�صتقباًل مرموقاً لوال �أن �لموت و�صع حّد�ً لطموحه 

بد�عي. �الإ

أثبت  بد�عية �لق�ص������يرة - قد � نالحظ �أن �لكاتب »ميالد نجمة« - على �لرغم من تجربته �الإ

آه وخبره و�ص������معه، فكان �أدبه  أالَّ يكتب �إاّل ما ر� تمّكن������ه ف�ي ميد�ن �لق�ص������ة �لجديدة، و�لت������زم �

نموذجاً للفن �ل�ص������ادق �لمعّبر عن �لحياة، لكنه لم يلتزم ف�ي م�ص������رحياته وتمثيلياته �لو�قعية 

ن�ص������انية، ومنها ق�صايا �لعمل �لتي �أوالها  �لجديدة، من حيث �الهتمام ببع�س �لم�ص������كالت �الإ

�هتمامه ف�ي ق�ص�صه، لكنه ظّل يترجح بين �لو�قعية و�لرومان�صية ف�ي ق�ص�صه، و�تجه بم�صرحه 

أدبه �أقرب �إلى  �تجاهاً قومياً و�جتماعياً وذهنياً دون �أن يكون له خط �صيا�صي و��صح، و�إن بد� �
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ن�ص������ان �لريفي �لكادح، وتمجيد كفاحه، وتحّديه �لم�صاق �لتي يعانيها ف�ي �ل�صر�ع  منا�ص������رة �الإ

من �أجل �لبقاء.

***

الكتابة الم�شرحية لدى ميالد نجمة

ديب �لر�حل ميالد نجمة ثالثة ن�صو�س م�صرحية، كتبها ف�ي  ف�ي �لم�ص������ود�ت �لتي تركها �الأ

ولى بعنو�ن: )�لرجال خلف �لمد�فع(، وهي تمثيلية �إذ�عية تعتمد على 
�آخر �صنة من عمره. �الأ

�لموؤثر�ت �ل�ص������وتية فح�صب، وتقع ف�ي ثماني �ص������فحات من �لقطع �لكبير، وتتاألف من ف�صل 

و�حد.

��ص������تمّد »ميالد« مو�ص������وعها من معركة »�لتو�فيق« �لتي �ص������ارك فيها، وحاز و�صام �لبطولة 

ل�صجاعته، فمو�صوعها وطني قومي، تج�ّصد فيها �نت�صار �لقو�ت �ل�صورية على �لعدو �ل�صهيوني، 

وتجري حو�دثها ف�ي ف�ص������ل و�ح������د، وتوؤكد حر�س �لكاتب على �لتعبي������ر عن تجاربه �لحياتية 

باأ�صلوب و�قعي. 

أي�صاً بعنو�ن )�لطعنة �لمقد�صة( ومو�صوعها �جتماعي  �أما �لن�س �لثاني فهو تمثيلية �إذ�عية �

أة  يتعلق بجر�ئم �ل�ص������رف و�لعر�س ف�ي �لمجتمع �ل�صرقي، ويبدو فيها �لكاتب مد�فعاً عن �لمر�

�ل�صرقية �لتي تُد�ن بال�صبهة و�ل�ص������ائعة، وتدفع حياتها ثمناً ل�صكوك �لرجل �ل�صرقي ومجتمعه 

د�نة ف�ي �لتمثيلية موجهة للمجتمع �ل�ص������رقي �لقا�ص������ي وللزوج �لذي ي�ص������غي  �لمتخل������ف، فاالإ

للتقوالت �لباطلة...

�إن مو�صوع جر�ئم �لعر�س و�ل�صرف �حتل حيز�ً بارز�ً ف�ي �أدب تلك �لمرحلة ف�ي �ل�صعر و�لنثر، 

أة، ويتاألف �لن�س من خم�س �صفحات من �لقطع �لكبير. منذ �أن �نطلقت �لدعوة لتحرير �لمر�

و�لن�س �لثالث عنو�نه: )�ص������وق رئي�س ف�ي �لقرية(، و�صفه �لكاتب باأنه م�صرحية ذ�ت ف�صل 

أبناء حي �ص������عبي و�حد ف�ي �صوق �لقرية  و�حد، ويقع ف�ي ثالث �ص������فحات، ويتناول حو�ر�ً بين �

�لرئي�س، ي�صور �النطباع �لذي خلّفه �لعدو�ن �لثالثي على م�صر ف�ي نفو�س �لمو�طنين �ل�صوريين 

ز  قطار �لعربية، وتحفُّ من مختلف فئات �ل�صعب، ويبرز �لكاتب وحدة �لم�صاعر �لقومية بين �الأ

�لنفو�س لن�صرة �ل�صعب �لم�صري، مثلما يعك�س �لو�قع �الجتماعي للقرية ف�ي �لعقدين �لخام�س 

و�ل�صاد�س من �لقرن �لع�صرين.
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ل �لكاتب »ميالد« �أن يجعل �لم�صهد  ذ�عية )�لرجال خلف �لمد�فع( يف�صّ ف�ي �لتمثيلية �الإ

�لم�صرحي جزء�ً مقتطعاً من �لحياة، في�صع �لقارئ ف�ي قلب �لو�قعة مبا�صرة، فيتحدث قائد 

�ل�ص������رية �لمالزم فوؤ�د �إلى �أفر�د �صريته موجهاً �إليهم ن�صائح التباعها ف�ي �لليلة �لتي �صبقت 

�لمعركة، فيطلب منهم �ليقظة و�ل�ص������هر لمو�جهة �لط������و�رئ، و�الحتفاظ بمالب�س �لميد�ن، 

ويتبادل �لجنود »رفعت، ومحمود، وجميل« و�لعريف �ص������فو�ن، �لحديث عن �صّر �لهدوء �لذي 

يخي������م على �لجبه������ة، ويتطارحون بع�س �لذكري������ات �لجميلة... ثم تن�ص������ب �لمعركة وتجهز 

�لمد�فع، ويطمئن قادة �ل�ص������ر�يا على �إتمام �ال�ص������تعد�د للمعركة، ويخالجهم �ل�صعور بالن�صر 

خير يتناوب �لحو�ر  غر�ر، وف�ي �لم�ص������هد �الأ على �لرغم من �أن عنا�ص������رهم من �لمجندين �الأ

آلياته  �ص������باط �لر�صد وقادة �ل�صر�يا ومعاونوهم، وت�صفر �لمعركة عن هزيمة �لعدو، وتحطم �

بنير�ن �لمدفعية.

وقد �ص������اعدت تجربة �لكاتب �لذ�تية وخبرته �لع�ص������كرية على تقدي������م حو�ر حي وطبيعي 

أو تهويل. وو�قعي ينب�س بالحياة و�لحركة دون مبالغات �

وف�ي م�ص������رحية )�صوق رئي�س ف�ي �لقرية( يعتمد »ميالد« �لتقنية نف�صها، فينتزع �لم�صهد 

من �لحياة، في�ص������ارك ف�ي �لحو�ر �لمجتمعون من �لمو�طنين ف�ي �ص������وق �لقرية �أمام حانوت 

أبو �إ�ص������كندر« �ل������ذي خبر �لحياة،  �للح������ام »خلي������ل«، و�لرقيب �لمتقاعد »�ص������عد«، و�لكهل »�

و�لنحات »من�صور«، و�لحار�س »طالل«، و�ل�صيدة �لتي ت�صتري �للحم، وحفيد �للحام �لمتطلع 

ال�ص������تخد�م بندقية جّده ف�ي �لمعركة لموؤ�زرة �ل�ص������عب �لم�صري، ويبدو �لتفاوؤل �لثوري ف�ي 

أبو �إ�ص������كندر«: )خذوها عبرة مني، ما في دولة تكّبرت وطغت �إاّل!  �ل�ص������رد �لو�قعي بل�صان »�

�صقطت(.

�ص������لوب نف�صه ف�ي �لبدء  وف�ي م�ص������رحية عنو�نها )�لطعنة �لمقد�ص������ة( ي�ص������تخدم �لكاتب �الأ

بالحو�ر، وكاأن �لحياة �لم�ص������تمرة �قتطع منها جزء مم�صرح، بل�صان �ل�صخ�صيات: هند �لزوجة، 

و�أميرة �صديقتها، وو�لدتها، و�لزوج �صليم.

يجري �لحو�ر ف�ي بد�ية �لم�صرحية بين »هند و�أميرة«، وفيه يظهر حنين هند �إلى �إنجاب 

م، فترى  طف������ل بعد عقم طويل، وتتوقع �أميرة �أن تنجب �ص������ديقتها هذ� �لع������ام، ثم تدخل �الأ

أيقونة  أتها ف�ي منامها وقد حملت طفاًل، وتن�ص������حها �أن ت�ص������ع � أنها ر� �بنتها تبكي فتب�ص������رها �

أنها ت�صعر بحركة ف�ي �أح�صائها، فال ي�صدق ذلك، وهي  أ�صها... ويدخل زوجها فتعلمه � عند ر�
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�لعقيم منذ �صبع �صنو�ت، ويفرح للو�قعة، لكنه �صرعان ما ينتابه �ل�صك في زوجته، وقد �صرت 

أنه من غير �صلبه، فين�ص������اق لكالم �لنا�س ويقتلها بمديته، ثم يندم والت  �ص������ائعة ف�ي �لقرية �

حين مندم...

على �لرغم من و�قعية �لمو�ص������وع فاإن �لكاتب »ميالد« تعّجل �لو�ص������ول �إلى �لنتيجة، و�هتم 

بالوقائع �أكثر من �هتمامه بتحليل �لنف�ص������يات، وبد� �لمو�ص������وع �أكبر من �أن تحويه م�ص������رحية 

من ف�ص������ل و�حد، ولم ير�ِع �لوحد�ت �لثالث ف�ي تاأليفها، وال�ص������يما وحدة �لزمان، �إذ تتالحق 

حد�ث كلها ف�ي زمن و�حد، ومن �لبدهي �أن تتو�لى �أزمان متعاقبة بين �لحمل وتردد �لزوج  �الأ

ثم �لجريمة... 

ذ�عة  ويبدو �أن �لكاتب »ميالد نجمة« قد �تجه �إلى �لكتابة �لم�صرحية تحت تاأثير حاجة �الإ

�ل�صورية �إلى تمثيليات دون �أن تتاح له �لفر�صة �لمنا�صبة للتقيد ب�صروط �لكتابة �لم�صرحية، 

ذ�عة ت�ص������جع كّتاب �لم�ص������رحية وتعو�ص������هم باأكثر مما  غفال �لد�فع �لمادي، فاالإ وال مج������ال الإ

يتقا�صونه عن ن�س ق�ص�صي �أو مقال يُن�صر ف�ي �صحيفة.

أنه  وم������ن �لمالحظ �أن »ميالد« �قتحم باب �لتاأليف �لم�ص������رحي دون �إع������د�د له، مع �

أنه �طلع  أبرز كّتاب �لم�ص������رح ف�ي تلك �لمرحلة ومنهم: )توفيق �لحكيم(، وال بّد � عا�ص������ر �

على �أعمال م�ص������رحية عربية وغربية، فالتزم مو�صوعاتها دون �أن يلتزم �صروطها �لفنية، 

أكثر توفيقاً ف�ي كتابة �لتمثيلية �لم�ص������تمدة من تجربته �لحياتية ف�ي  أنه كان � ولك������ن يبدو �

�لقرية و�لجي�س.

أو �لذهني، فكتب م�ص������رحية لم  حاول ميالد �أن يقلد توفيق �لحكيم ف�ي �لم�ص������رح �لفكري �

ور�قه �إاّل على �لم�ص������هد �لر�بع منها، وفيه حو�ر بين �َص������َدفٍة »و�عية« وحبَّتَي رمل 
يعث������ر بين �أ

ر�دة  تلتقيان لت�ص������بحا باللق������اء و�لحب عجينة و�حدة، يذوب من خالله������ا �لزمان و�لمكان و�الإ

ن�صان، وقد طغى على �لحو�ر �لفكر �لفل�صفي، وو�صل �لكاتب  و�لعقل �لتي يتكّون منها جوهر �الإ

ن�ص������ان ف�ي جوهره مزيج من �لمت�ص������اد�ت، وقد وهبته �لحياة �أن يعي�س ف�ي  بالنتيجة �إلى �أن �الإ

نه جزء من هذ� �لكون �لذي يجمع  �صد�د و�ل�صر�ع بين �لوجود و�لعدم، و�لموت و�لحياة، الأ �الأ

�صد�د. �الأ

ن�صان �لعربي من عامة  ويبدو �أن ميالد�ً كان يطمح من م�ص������رحه �لذهني �إلى �أن يرتقي باالإ

�ل�صعب...
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ميالد نجمة وتجربته فـي الق�سة والكتابة الم�سرحية

عمال �لفكرية و�لجمالية  كثرية من �لنا�������س، ال يقيمون وزناً لالأ يكت������ب عن �أهل بيروت: )�الأ

دبية، وتفكيرهم �صّفاف �صطحي، يتعلقون بالق�صور �أكثر من �للباب، �إذ� لم نقل �إنهم ينفرون 
و�الأ

نهم ال يودون �أن يتعمقو� كثير�ً ف�ي �أي �صيء(.  من �للباب الأ

ق������د يكون »ميالد« محقاً ف�ي و�ص������فه، لكنه مخط������ئ ف�ي �لطريقة �لت������ي �ختارها لتوعية 

دب لي�س من ر�صالته  فكار �لعميقة، لكن �الأ معا�صريه، �إذ يمكن �أن تقدم كتب �لفل�صفة و�لدين �الأ

�أن يتح������ول �إلى فل�ص������فة وفكر ج������اف، �إذ� لم يقترن �لعمق �لفكري في������ه بجمالية �لعر�س وفن 

بد�ع، لكن  �لكلمة، وهو ما لم يظهر ف�ي م�صرحه �لذهني �لمجّرد، فكان نتاج كاتب متحم�س لالإ

لم يتح له من �لزمن ما يمكنه من �صقله وتجليته. 

¥µ
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يكت�سب المرء بالقراءة والمطالعة علماً نافعاً، ومعرفًة 

ت  وا�س������عة، وثقافًة غني������ة بالمعلومات والخب���رات التي مرَّ

زمن���ة مرورًا  عل���ى �صع���وب العالم عب���ر امت���داد الع�صور والأ

ف�صل  ول والأ بالح�صارات ال�صابقة، فالقراءة هي الم�صدر الأ

للمعرف���ة والط���اع عل���ى تل���ك الثقافات والتج���ارب التي 

مم من قبل عبر التاريخ. عا�صتها الأ

�صا�صية  لذلك تعد القراءة من المحركات الرئي�صية والأ

ف���ي تنمية العقول لدى الب�صر، وبناء المجتمعات ونهو�ض 

غري���ق الذي���ن كان �صغفهم  الب���اد، وه���ذا ما ح�ص���ل مع الإ

القراءة والمعرفة حتى حققوا جميع اأهدافهم وطموحاتهم ال�صامية في نوال نور الحياة من 

طباء والعلماء الكب���ار والفا�صفة العظام  العل���م والثقاف���ة، وح�ص���دوا ثمار ذلك بكثيٍر م���ن الأ

الذي���ن مازال���ت اأفكاره���م ت�صه���م ف���ي تكوين عق���ول كثير م���ن النا�ض حت���ى يومنا ه���ذا اأمثال: 

»اأفاطون، واأر�صطو«.

ن�س������ان الواحد  يق������ول عبا�س محمود العقاد في ذلك: »القراءة وحدها هي التي تعطي الإ

نها تزيد هذه الحياة عمقاً، واإن كانت ل تطيلها بمقدار الح�س������اب«.  اأكثر من حياة واحدة، لأ

�سالح محمد �سودة

اآفاق المعرفة

دلبي ديبة ال�سوريّة األفة الإ الأ

اد ال�سرد ال�سوري من روَّ
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آياته �لمقد�صة منذ نزول �أول ر�صالة �صماوية على  وقد حث �لقر�آن �لكريم على �لقر�ءة �ص������من �

َك...} )�لعلق:1(. نبي �لرحمة محمد �إذ قال تعالى: {�ْقَر�أْ ِبا�ْضِم َربِّ

دلب������ي« �لتي �غتنمت كل �أوقاتها بالقر�ءة و�لمطالعة، �إذ  ألفة �الإ ديب������ة �لكبيرة �لر�حلة »�
و�الأ

أ ما يقارب ع�صر �صاعات متو��صلة يومياً دون كلل وال ملل ح�صب ما ُذكر، حتى �لمر�س  كانت تقر�

قعدها طريحة �لفر��س نحو �ص������نة لم يمنعه������ا من ذلك، فكانت تعبُّ 
�لذي �أ�ص������ابها بالحمى و�أ

دب كي تُ�ص������بع هو�يتها وثقافتها من �أمهات �لكتب �لتي ما �إن فتحت عينيها على 
من ينابيع �الأ

أبو �لخير عمر با�صا«، �لتي حوت كثير�ً من �لكتب  أتها د�خل �لبيت في مكتبة و�لدها »� �لدنيا ور�

غاني و�لعقد �لفريد وغيرهما، و�أما خالها »كاظم �لد�غ�ص������تاني«  ذ�ت �لطابع �لقديم منها: �الأ

أّدى دور�ً كبير�ً ومهماً في ت�ص������جيعها، �إذ �أطلعها عل������ى �لكتب �لحديثة و�لمترجمة �لتي  �ل������ذي �

أديباً ومفكر�ً وناقد�ً يحمل درجة  �ختزنت مكتبته كثير�ً منها، �إذ كان �إلى جانب عمله وثقافته �

�لدكتور�ه في �لفل�صفة وعلم �الجتماع، فقر�أت موؤلفات جبر�ن خليل جبر�ن، وميخائيل نعيمة، 

ومارون عبود، وطه ح�ص������ين، وتوفيق �لحكيم، وعبد �لقادر �لمازني، �إ�صافًة �إلى �أعمال �لكاتب 

نكليزي �صومر�ص������ت موم، و�أعمال �أنطون ت�صيخوف و�لكاتب �ل�صهير موبا�صان، فقد تركو� في  �الإ

عجاب ح�صب ما ذكرت في حديثها ل�صحيفة ت�صرين �لذي  أ�صلوبها كثير�ً من �لتاأثير و�الإ نف�صها و�

ن�صر عام )1987م(.

خرين، والبد �أن يكون ذلك  عمال �الآ أنا ال �ص������ك قد ��صتفدت من قر�ء�تي الأ أي�ص������اً: � وذكرت �

�ص������د  أن�س تللو في مكتبة �الأ �ص������تاذ � أو باآخر في بع�س �أعمالي«. �أكد ذلك �الأ ق������د ظهر ب�ص������كل �

�لوطنية بدم�ص������ق �ص������من فعاليات وز�رة �لثقافة �إذ قال تللو: »�إن عالم �لكاتبة �لرو�ئي ون�صاأتها 

دب �لقديم ومكتبة خالها �لتي �أطلعتها على  أبيها �لتي عرفتها باالأ بين مكتبتين عريقتين مكتبة �

لئ وهبها خالها«،  دب �لحديث، وقد �أدركت فيما بعد �أي كنوز عظيمة �أورثها و�لدها و�أي الآ �الأ

أ  دلبي كان������ت لها ظروف معينة فهي كانت تحب �لمطالعة وتقر� ألفة �الإ ديبة � و�أ�ص������اف تللو: »�الأ

كثير�ً من �لكتب«.

كان خالها يحّثها على �لعلم و�لمعرفة منذ كان عمرها �ثنا ع�ص������ر ربيعاً حتى �إّنها حفظت 

أبيات �ل�صعر ب�صغف. كثير�ً من �

دلبي« �لتي ق�ص������ت جل حياتها في مدينة دم�صق، هذه �لمدينة �لتي �صكنت روحها  ألفة �الإ �«

بد�عي، �إذ �أبدعت في تو�صيف �لمكان �لدم�صقي من خالل حبها للطبيعة  ووجد�نها �لنف�صي و�الإ
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�لتي تتمتع بها �لعا�صمة �لثقافية دم�صق بالمناظر �لخالبة �لغنية بريا�صها �لو�رفة �لتي تتخللها 

�لب�ص������اتين �لفيحاء �لندية من كل جانب، �إذ حملت لقب »دم�ص������ق �لفيحاء«، وقد ع�صقت �أهلها 

�لذين عا�ص������ت وترعرعت بينهم فاأحبت فيهم طيب �لمع�صر و�ل�ص������هامة و�لكر�مة، �إ�صافة �إلى 

�لطابع �لمميز في حب �لوطن و�لعروبة، فكان هذ� �لطابع غالباً على كثيٍر من مالمحهم حتى 

��صتهرت �لمدينة ب��»دم�صق قلب �لعروبة �لناب�س«.

دلبي بدم�ص������ق وبيوتها �لعريقة �لمزينة باأ�ص������جار �لليمون و�ليا�ص������مين، و�ص������جلت  تغّنت �الإ

لت معالمه باأدق �لتفا�صيل  دب رفيع �لحياة �ل�ص������امية فر�صمت �لمكان و�لزمان ببر�عة، وف�صَّ
باأ

�لموجودة في هذه �لبيئة بمحتو�ها �لجغر�في بما يمت ب�ص������لة �إلى عمر�نها و�صكانها وعاد�تها 

عر�ف �لدم�ص������قية �إال عر�ص������تها باإيجابياتها 
وتقاليده������ا، �إذ لم تكن هناك �أي من �لعاد�ت و�الأ

و�ص������لبياتها، فعززت ما يجب �لحفاظ عليه، ورف�ص������ت �لعاد�ت �لتي تعوق �لمجتمع وتحد من 

دلبي بموهبتها �لبارعة  ألفة �الإ تطوره، يقول �لدكتور »عبد �ل�ص������الم �لعجيلي«: »تتميز �ل�صيدة �

في ت�ص������جيل ق�ص�������س �لحياة �لو�قعية باأ�صلوب ر�ئع، و�ص������رد طلي م�صتمدين من ن�صارة �لحياة 

دلبي �أن تكون �لوحيدة بين ق�صا�ص������ينا  �ل�ص������امية �لتي ن�ص������فها فيما تكتبه. وتكاد �ل�ص������يدة �الإ

وكاتباتنا �لق�ص�صيات �لتي بلغت بهذ� �لنوع من �لفن �لق�ص�صي هذه �لدرجة من �لكمال«.

تملك دم�ص������ق �إرثاً زمانياً �جتماعياً ثقافياً �إبد�عياً مت�صاًل يدل على ع�صق �لنخب �لفكرية 

بد�عية و�لفنية لها ف�ص������اًل عن ع�ص������ق جميع �لنا�س مما جعل كثير�ً من �لعائالت تتقاطر  و�الإ

�صلي يدل  �إليها من بلد�ن عربية و�إ�ص������المية لتقطن فيها، وما ز�ل ��ص������مها �لمرتبط بوطنها �الأ

على ذلك مثل عائلة »�لنابل�ص������ي، و�لبيروتي، و�لطر�بل�صي، و�لقد�صي، و�لطنطاوي، و�لبغد�دي، 

و�لمو�صلي، و�لجز�ئري..، �إلخ«، وعائلة �لد�غ�صتاني �أحد �لعو�ئل �لتي �صكنت دم�صق منذ بد�ية 

أنا  دلبي �لتي تقول عن هذ� �لن�صب: »� ألفة �الإ ديبة � �لقرن �لتا�صع ع�صر �لتي كانت من �ُصلبها �الأ

أكثر  أ�ص������رة د�غ�ص������تانية جاءت من د�غ�صتان، و��صتوطنت دم�صق منذ � م �إلى �
أنتمي من ناحية �الأ �

ن تحمل ��ص������م )بيت �لد�غ�صتاني(«، �إذ جاء جد 
من قرن ون�ص������ف �لقرن، وماز�لت فيها �إلى �الآ

�ص������رة �إلى دم�صق عام )1825م( ويدعى »�لحاج محمد جلبي« �لذي كان يبلغ من �لعمر 
هذه �الأ

آنذ�ك، وكان من ور�ء مجيئه ق�صة فيها من �لمتعة و�لطر�فة بقدر ما  ما يقارب �لثمانين عاماً �

الم و�لماآ�ص������ي ح�صب ما ذكرت �لكاتبة في ق�صتها �لتي �أوردتها في كتابها »نفحات  فيها من �الآ

دم�صقية« �ل�صادر عام )1990م( عن د�ر »�صامي �لدروبي« للن�صر، �إذ كان »�لحاج محمد جلبي« 

زهر بم�صر، ثم  ي�صغل وظيفة مفتي بلدتين متجاورتين في د�غ�صتان، �إذ در�س علوم �لدين في �الأ
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ه مو�طنيه في �أمور دينهم، ويعلِّم من �صاء منهم �للغة �لعربية وقر�ءة �لقر�آن،  عاد �إلى بلده ليفقِّ

وكان مو�طنوه ي�ص������تفتونه في �أمور دينهم، وفي حل م�صكالتهم �الجتماعية �أي�صاً فيجدون فيه 

ول من �لقرن �لتا�صع ع�صر  أ بينهم مركز�ً مرموقاً، وفي �أو�خر �لربع �الأ مين �لذي تبو� �لنا�صح �الأ

نه كان من وجهاء  ن�صبت ثورة كبرى في د�غ�صتان، وعلى �إثرها نفي �لحاج جلبي �إلى دم�صق، الأ

�لم�ص������ايخ و�لمفكرين �لذين باركو� تلك �لثورة في ذ�ك �لزمن، وكان ولده »�ص������الح« �لبالغ من 

أر�صل �إليه و�لده باأن ياأتي �إلى دم�صق، وبعد قدومه في ب�صع �صنين توفي  �لعمر ع�صرة �أعو�م قد �

�لحاج محمد و��صتقر �بنه في دم�صق حتى لقبت �لعائلة ببيت »�لد�غ�صتاني«.

�صليين �إليها روؤيتها على درب 
مت دم�ص������ق لكل من �لعو�ئل �لقادمين و�لقاطنين و�الأ لقد قدَّ

خاء و�لحب  �لب������ذل و�لعطاء و�لمحب������ة و�لحكمة، فزرعت في دروب �لحياة قيم �لت�ص������امح و�الإ

ديان، حتى ج�صدت معاني �لقيم �لخلقية  جنا�س و�الأ و�لنقاء و�ل�صفاء مما جعلها تت�صع للكون و�الأ

�لنبيلة �لتي وهبها �إياها �لخالق من علم ومعرفة وثقافة مما جعلها ت�ص������طبغ بالعناية �لربانية 

وتكون عا�صمة �لثقافة �لعربية.

نه������ا �لمدينة �لتي تتقن  ألقها �لحي الأ فدم�ص������ق تمنح �لكاتب مكانة ر�قي������ة �إذ� تجاوب مع �

أيادي  بد�ع لت�ص������عها هدي������ة جميلة بين � دب و�الإ �ص������ناعة �لمعرف������ة و�لعلم و�لثقافة و�للغة و�الأ

أه������دت حياتها لتلك �لمدينة  دلبي« �لتي � ألفة �الأ ديبة �لكاتبة »� �لنا�������س، كما هي عليه ح������ال �الأ

�لعظيمة، �إذ كتبت عنها �لكلمات، ور�صمت �أجمل �ل�صور في ق�ص�صها ورو�ياتها �لتي وثَّقت كل 

فر�ح من زغاريد و�أمثلة وق�ص�������س كي ت�صونها من �ل�صياع  تر�ح و�الأ ما يتردد في منا�ص������بات �الأ

و�الندثار، وحر�ص������ت كل �لحر�س على �لحفاظ على �ص������ورة دم�صق �لجميلة بتر�ثها �لتاريخي 

و�إرثها �لح�صاري، كما قال �لناقد »محمود تيمور« في مقدمة كتابها ق�ص�س �صامية �لذي ن�صرته 

أي�صاً  عام )1954م(: »كانت تخ�ص������ى �أن ت�صيع �ص������ور دم�صق �لتي ر�صمتها لوحة جميلة فاتنة«. �

دلبي عبرت عن �لحياة في بيئتها �ل�صامية بم�صد�قية  ألفة �الإ �لدكتورة �صحر �صبيب قالت: »�إن �

نت من ر�صم �أدق تفا�صيلها وخ�صو�ص������ياتها... وتنقلت �أحد�ث ق�ص�صها بين  ومو�ص������وعية وتمكَّ

حياء �لقديمة، وعا�صت �صخو�س ق�ص�صها  �لحار�ت �لدم�ص������قية �لعتيقة، وجابت �ل�ص������و�رع و�الأ

أة �ل�ص������امية �لذي تتمتع بها  ألفة في د�خلها طابع �لمر� ديبة � في �لبيوت �لعربية، وقد حملت �الأ

أة من دفء وحنان  نثوية من جمال ورقة ونور�نية وعفوية �لتي حبتها بها طبيعة �لمر� �ل������روح �الأ

دلبي: »�أما �لطابع �لذي �رت�ص������ته فعرفت  وعاطفة«، كما قال �لدكتور �إبر�هيم �لكيالني عن �الإ

به وعرف بها فهو طابع �ل�ص������امية، و�أعني بال�صامية تلك �لخ�ص������ائ�س �لعقلية و�ل�صلوكية �لتي 



�لـعــدد 692 �أيار  2021 224

اد ال�سرد ال�سوري دلبي من روَّ ديبة ال�سورّية األفة الإ
الأ

تت�ص������ف بالنعومة و�لتهذيب و�لم�ص������الحة وغير ذلك من والئد ح�ص������ارة قديمة متو�رثة كونت 

�صر�ر و�لتفعيل  نثوية د�رة للحكايات و�الأ ن �لذ�ت �الأ �لخلق �ل�ص������امي وجعلته ن�ص������يج وحده«، والأ

ليم على �لرغم  فكار في �آن، و�رتطامها بالو�ق������ع �الأ ح������الم و�الأ تي من ت�ص������ادم �الأ �لجمالي �الآ

م������ن كل م������ا قيل عنها، وما مور�س عليه������ا من مظالم و�جهت فيها �ص������لب �لحقوق و�زدر�ًء من 

�لرجل ب�صكل خا�س، و�لبيئة �لمحيطة ب�صكل عام منذ قديم �لزمان وعلى مر �لع�صور وتعاقب 

�لح�صار�ت.

خيرة للقرن �لتا�صع ع�صر وبد�ية �لقرن �لع�صرين،  أة �لعربية مع �ل�صنو�ت �الأ بد�أت �صحوة �لمر�

أة وتقزيم دورها في �لحياة فبد�أت  �إذ قرر عدد من �لن�صاء �لعربيات �النتفا�س �صد تقييد �لمر�

ديبة  �لجمعيات �لن�ص������وية و�لمجالت و�ل�ص������حافة و�لدعو�ت نحو مزيد من �لتحرر، وكانت �الأ

أة  دلبي بين لفيف من �لن�ص������اء �لمثقفات �لنا�ص������طات في مجال �لمطالبة بحقوق �لمر� ألفة �الإ �

أ�صت  في �ص������ورية ينادين لتاأ�ص������ي�س جمعية �لندوة �لثقافية �لن�ص������ائية �أمثال ريما كرد علي، فتر�

�للجنة �لثقافية في تلك �لجمعية، كما برز ن�صاطها في كثيٍر من �لجمعيات �لن�صائية من بينها 

أ�ص�ص������تها �ل�ص������يدة »زهر�ء �لعابد« عام )1945م( ب�ص������فتها منتدًى  دبية �لتي � حلقة �لزهر�ء �الأ

أ�ص�ص������ته »ثريا �لحافظ«،  أدبي������اً، وعمل������ت مع جمعية �لر�بطة �لثقافية، ومنتدى �ص������كينة �لذي � �

أي�ص������اً عملت مّدة  دباء �لعرب �لتي �أ�ص������بح في هذ� �لوقت »�تحاد �لكتاب �لعرب«، � وجمعية �الأ

دب، و�ص������اركت في  على لرعاية �لفنون و�الأ تقارب ع�ص������رة �أعو�م في لجنة �لنث������ر بالمجل�س �الأ

أة مث������ل: �لموؤتمر �لخام�س لالتحاد �لن�ص������ائي �لعربي �لذي �أقيم في  ع������دة موؤتمر�ت عن �لمر�

بيروت عام )1962م(، و�ص������اركت في بغد�د عام )1969م(، وفي موؤتمر �لمغرب عام )1989م(، 

دبية �لعربية و�لعالمية فمثلت �تحاد �لكتاب �لعرب �ل�ص������وري  وح�ص������رت كثير�ً من �لندو�ت �الأ

في »ت�صيك�صلوفاكيا«، وذهبت في زيارة من �صورية �إلى �ل�صين لتبادل �لثقافة بين �لبلدين، كما 

�صتاذ  �صاركت في �لندوة �لتي �أقامتها »جمعية �لوعي �لعربي« عن �لق�صة �ل�صورية مع كل من �الأ

�صاكر م�صطفى و�لدكتور عبد �ل�صالم �لعجيلي في عام )1961م(.

�أما �لندو�ت و�للقاء�ت �لتلفازية �لتي �أجريت معها في �صورية ودول عربية فتقارب �لع�صرين 

ما بين عاَمي )1961-1986م(، وقد �ألقت �لع�ص������ر�ت من �لمحا�ص������ر�ت في �لمر�كز �لثقافية 

دبية، وحققت في عالم �لق�ص������ة و�لرو�ية ح�ص������ور�ً الفتاً ونجاحاً مميز�ً بدء�ً من �أول ق�صة  و�الأ

خير«، �إذ كان������ت نقطة �لبد�ية �إلى طريق 
نُ�ص������رت لها ع������ام )1947م( حملت عنو�ن »�لقر�ر �الأ

ذ�عة �لبريطانية في  بد�ع في �لق�ص������ة و�لرو�ية �ص������من م�صاركتها في م�ص������ابقة �الإ �لريادة و�الإ
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أثلجت �صدرها و�أفرحت قلبها، �إذ فتحت �أمامها  و�صط )B-B-C(، ونالت عليها جائزًة � �ل�صرق �الأ

بو�ب �إلى �لنجاح و�لتفوق، و�أعطتها �لد�فع لن�صر ق�صتها �لثانية با�صم »�لدر�س �لقا�صي« في 
�الأ

آنذ�ك. دبية � همية �لمتميزة في �ل�صحافة �الأ مجلة �لر�صالة �لم�صرية ذ�ت �الأ

تَي �أول مجموعة ون�ص������رتها عام )1954م(  ديبة بين دفَّ هذه �لق�ص�������س و�ص������و�ها جمعتها �الأ

�ص������تاذ �لكبير »محمود تيمور« ر�ئد �لق�صة  أر�ص������لتها �إلى �الأ تحت عنو�ن »ق�ص�������س �ص������امية«، و�

�لعربية، وكتبت لُه ر�ص������الة مرفقة تقول فيها: »�أرجو �أن تقر�أ هذه �لق�ص�������س فاإن وجدتها �أهاًل 

أو تقول لي �أن �أتوقف عن كتابة �لق�صة«، بعد �أن بلغت هذه  للن�صر �أرجو �أن تكتب لي مقدمة لها �

�صتاذ محمود �أعجب بها وكتب مقدمة ر�ئعة جاء في م�صمونها: »هذه �لق�ص�س  �لمجموعة �الأ

ألفة بهذه �ل�ص������هادة، وذكرتها عبر �أكثر من  ديبة � ت �الأ طر�ز خا�س و�صخ�ص������ية م�ص������تقلًة«، �عتزَّ

حديث �صحفي مع �صهادة ثانية ال تقل �أهمية عنها للناقد �للبناني �لكبير »مارون عبود« �لذي 

�صا�س بنيت تقديري  دلبي ذ�ت ذ�ت وعلى هذ� �الأ ألفة �الإ أوؤمن بالذ�تية، وقد وجدت � أنا � قال: »�

كبر ناقد وكاتب دفعاني لال�صتمر�ر في �لكتابة وخ�صو�صاً  أيان الأ دلبي: »هذ�ن �لر� لها«، تقول �الإ

�لق�صة �لق�صيرة«، �إلى جانب هذ� �لنجاح في �لق�صة كانت رو�يتها �ل�صهيرة و�لمعروفة )دم�صق 

يا ب�ص������مة �لحزن( �لتي حظيت باهتمام �لنقاد بما فيها من �لمكنوز �لرو�ئي �لثري، �إذ طرحت 

جنبي في ثالثينيات �لقرن �لما�صي، والقت  أة و�ل�صر�ع �لعربي �الأ هموم �لمجتمع ومعاناة �لمر�

أنتج منها م�صل�صاًل  ترحيباً كبير�ً من �لقر�ء حتى �أعجب بها �لمخرج �ل�صينمائي »لطفي لطفي« و�

تلفازياً عام )1992م(، وكتب �ل�صيناريو »رفيق �ل�صبان«.

�ص������در للكاتبة �أكثر من رو�ية وعدد كبير من �لق�ص�������س �لتي �أغنت بها �لمكتبات �لعربية 

دلبي  ألفة �الإ ديبة � جنبية والقت نجاحاً عالمياً ومميز�ً، كما قالت �لدكتورة �ص������بيب: »�إن �الأ
و�الأ

نها �نطلقت من بيئتها، ومن ق�صايا وطنها متم�صكة ب�صدقها و�لتز�مها،  نجحت وظهرت عالمياً الأ

نه������ا �نطلقت من رحم �لوطن حافظت على خ�ص������ائ�س هذ� �لوطن، و��ص������تطاعت بنزعتها  والأ

ن�صانية �أن تنقل ق�صايا �إن�صانية يحتاج �إلى معرفتها كل �إن�صان في كل �صعوب �لعالم«. �الإ

دلبي  ألفة �الإ دب و�لثقافة من باحثين ونقاد باأدب � �هتم كثير من �لمخت�ص������ين في مجال �الأ

ونتاجه������ا �لق�ص�ص������ي و�لرو�ئي، حتى ترجم بع�س منها �إلى عدة لغات عالمية مثل »�لرو�ص������ية 

�ص������بانية...«، كما �عتمد عدد من �لق�ص�������س  لمانية و�الإ يطالية و�لتركي������ة و�الأ و�ل�ص������ينية و�الإ

�لق�صيرة في جامعات �أجنبية للتدري�س ح�صب ما ذكر، فقد �حتوت موؤلفاتها مو�صوعات مهمة 
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أة �ل�صورية  نها �بنة دم�ص������ق، ول�صلتها �لوثيقة بحال �لمر� تخ�س �لمجتمع �لعربي و�لن�ص������ائي والأ

أُطر �لتقاليد دون �لم�ص������ا�س بالقيم  حد�ث وك�ص������رت قيود �لعزلة و� �لمعا�ص������رة �لتي و�كبت �الأ

أة وما تحمل م������ن مو�هب فنية وعلمية  خالق������ي، و�لتي ركزت فيها عل������ى �لمر� وم�ص������مونها �الأ

وثقافية، وحاربت �لتع�ص������ب و�لت�ص������دد �لذي كان يمار�س �ص������دها متحدية �لعاد�ت و�لتقاليد 

أة �أن تبقى ظاًل للرجل، �إذ �أكدت مقولة  �ل�ص������ائدة في �لمجتمعات �ل�ص������رقية �لتي �أر�دت للمر�

أة هي ن�ص������ف �لمجتمع لها �لحق في م�ص������اركة �لرجل في كثير من �لمجاالت �لفكرية  �أن �لمر�

و�لعلمية و�لثقافية و�ل�صيا�صية...

دبية �ل�صورية �لن�صائية، �إذ قررت �أن تطرح 
فكانت نقطة عاّلم بارزة في خارطة �لحركة �الأ

أة من خالل �لتعبير عن همومها �لذ�تية �لنابعة من هموم بنات جن�صها. نف�صها بثقة وجر�

�صل، عا�ص������ت وتربت في بيوتها وحو�ريها فوعت  هذه �لكاتبة هي �بنة دم�ص������ق �ص������امية �الأ

فكار و�لحو�ر�ت فيه مثلما  �لجمال في �صورها �لبكر، وهي ��صطفاء من بيت د�رت �لكتب و�الأ

أبيها وخالها �لذي جالت �لكتب  ن�ص������ام في رحاب �ل�صماء حتى مكنت ثقافتها في بيت � تدور �الأ

فيه������ا وحّطت جوالن �لطي������ور وحطيطها على حو�ف �لينابيع و�لغ������در�ن، وغذت �أفكارها من 

�صدقاء ونادت به �لعقول،  �ص������اطير و�لمد�ر�س �لفل�ص������فية وما باح به �الأ �لمكتبات ومدونات �الأ

دلبي ح�ص������ور�ً كبير�ً وثقافة مميزة فيما تبديه �ص������رديتها من علو  ألفة �الإ ديبة � كل ذلك وّفر لالأ

غاني و�لزغاريد  تية من مكنونات �لحكايا �ل�ص������عبية، و�الأ ورجاحة �للغة، و�لثقافة �ل�ص������عبية �الآ

مثلة و�لعاد�ت �لجميلة �لتي �كت�ص������بتها من حو�ري دم�صق �لقديمة �لمنب�صطة �أمام �لبيوت  و�الأ

ن  �ل�ص������امخة �لمنظمة على �أر�صفتها باأ�صكال هند�ص������ية معمارية ذ�ت طابع ح�صاري عريق، والأ

ج فت�صيء وتدفئ... تحكي حكايات دم�صق فتبعث  ن�صانية تتوهَّ ديبتنا جذوًة من �لم�ص������اعر �الإ
أ �

�لحار�ت �لقديمة ويزهر �ليا�صمين و�لكباد، وتطل وجوه �لنا�س م�صرقًة ك�صم�س �ل�صباح.

أديبتنا: »دم�صق بعد �لكارثة �لرهيبة حمامة و�دعة تطوي �لجناح على �لك�صر، وتظل  تقول �

�صامدة باإباء و�صموخ«.

دلبي عام )1912م( في مدينة دم�ص������ق في حي �ل�ص������الحية �لمنحدر  ألفة �الإ ديبة � ولدت �الأ

من جبل قا�صيون على �صفاف نهر )يزيد( �لذي كانت مياهه �صافية كدمع �لعين ح�صب ذكرها، 

أولياً في مد�ر�س  دلبي« وو�لدتها »نجيبة �لد�غ�صتاني«، مما ي�صر لها تعليماً � أبوها »عمر با�صا �الإ �

دم�ص������ق، �إذ �لتحقت بمدر�صة »�لعفيف« �لقريبة من �لمنزل، وكانت من �لمتفوقات في درو�صها 
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�إذ نالت �صهادة �البتد�ئية عام )1927م( بتفوق، وقد تاأخرت عن نيلها �صنة ب�صبب �لمر�س �لذي 

نها  دب، الأ �أ�صابها �صنة )1921م(، ثم �نتقلت �إلى د�ر �لمعلمات �إذ ظهر ميولها �لو��صح نحو �الأ

أ�صاتذتها وتنباأ لها باأنها �صت�صبح  كانت تقبل على �لقر�ءة وحفظ �ل�صعر حتى الحظ ذلك �أحد �

ذ�ت �صاأن عظيم ولها مكانة مرموقة في �لم�صتقبل.

دلبي« عام )1929م(، وعمرها ال يتجاوز �ص������بعة ع�ص������ر عاماً،  تزوجت �لطبيب »حمدي �الإ

�أنجبت ثالثة �أوالد هم )ليلى، ويا�ص������ر، وزياد( وقد فجعت بوفاة �أحد �أوالدها �لذكور، و�صافرت 

آذ�ر/ 2007م( �لو�قع في ربيع  خ������ر حتى و�فتها �لمنية ف������ي )20/ � �إل������ى باري�س لتقيم عند �الآ

دب و�لفكر و�لثقافة، �إذ 
ول من عام )1428ه�(، عن عمر ناهز )95( عاماً ق�ص������تها ف������ي �الأ �الأ

�أثرت �لمكتبة �لعربية بمحتوى �أدبي وثقافي مرموق من خالل كثيٍر من �لق�ص�������س و�لرو�يات 

ديبات �ل�صوريات في �لعالم �لعربي. دبية، ف�صجلت ��صمها كو�حدة من �أكبر �الأ و�لدر��صات �الأ
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ذكرى والدة �ل�شاعر�ألك�شاندر بو�شكين

في �شهر حزيران من هذا العام احتفل المجتمع 

وال�شعب���ي  كاديم���ي  الأ الم�شتويي���ن  عل���ى  الرو�ش���ي 

بذك���رى ولدة ال�شاع���ر الرو�ش���ي الكبي���ر، اب���ن رو�شي���ا 

الب���ار – األك�شان���در بو�شكي���ن، اإذ ي�شادف ي���وم ولدته 
دبية،  ف���ي ال�شاد����س من حزي���ران، اإذ اأقام الن���دوات الأ

م�شي���ات ال�شعرية،  وحلق���ات الح���وار، والحفالت، والأ

والموؤتم���رات الباحث���ون، والخت�شا�شي���ون، ومحبو 

ال�شعر الرو�شي، بل محبو موؤلفات ال�شاعر بو�شكين.

اإذا ق����ال باحث ما: اأن����ا اأدر�س اإرث بو�شكين، كاأننا 

به يقول اأنا اأدر�س اإرث المتنبي، اأو اأنا اأدر�س اإرث اأبي 

العالء المعري، اإذ اإّن عالم بو�شكين كبير وغنّي كعالم عمالقة ال�شعر العربي الكبار.

أثناء ك�س������ف ال�س������تار عن تمثال بو�س������كين في مو�س������كو عام )1880( خاطب  في كلمته في ا

ألك�ساندر بو�سكين قائاًل:  الكاتب الرو�س������ي المعروف فيودور دو�ستويف�سكي الجمهور وا�س������فاً ا

ن�سان العبقري، بموهبة فريدة، فذة، اإذ اإّنه  »اإنكم �ستجدون في هذا الكاتب الروح الوطنية، والإ

ا�ستطاع اأن يجمع بذاته:

ترجمة: د. �إ�سماعيل مكارم

اآفاق المعرفة

ذكرى والدة ال�ساعر الرو�سي الكبري

األك�ساندر بو�سكني
)1799 – 1837م(
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مة... هذه �لروح �لم�ص������يحية �لحقة، �ل�ص������ادقة... لي�س  �لح�س �لوطني �لحقيقي، وروح �الأ

.
)1(
أ�صخا�س بو�صكين كانو� دوماً �أ�صحاَب �صمات وطباع رو�صية« هناك �أدنى �صك باأّن �

ن�صرنا في �صهر �صباط �لما�ص������ي ترجمة لق�صيدتين لل�صاعر بو�صكين وهما: »�أقف بخ�صوع 

دبي«  �صبوع �الأ �أمام �ل�صريح �لمقد�س«، و»�إلى من �فترو� على رو�صيا« �إذ نُ�صرتا في �صحيفة »�الأ

�لدم�صقية. لم يكن ذلك عبثاً، �إنما حاولنا مالم�صة �لجانب �لفكري - �ل�صيا�صي لدى �ل�صاعر، 

وموقفه من ق�صايا وطنه �لكبرى، على �لرغم من خالفه مع �لق�صر و�ل�صلطة بالنظر �إلى �أمرين 

وهما: )�إلغاء قانون �لرق، وتحرير �لفالحين من قو�نين �لعبودية(، ثم )�إ�ص������الح نظام �لحكم، 

دب �لرو�ص������ي  بتغيير نظام �لحكم �لقي�ص������ري �لمطلق(. حاول فريق من �لباحثين وموؤرخي �الأ

ت�صوير ماأ�صاة بو�صكين باأنها لي�صت �صوى �صر�ع بين رجلين: �لحاكم متمثاًل ب�صخ�صية �لقي�صر 

ول من جهة، و�ل�صاعر �لذي يتوق �إلى �لحرية من جهة ثانية، في حين هناك فريق 
نيكوالي �الأ

�آخر في زمننا هذ� يعتقد باأن بو�صكين �لمفكر و�ل�صيا�صي، و�لرجل مو�صوعي �لمعرفة كان ي�صبق 

ع�ص������ره فكرياً، ولم تكن لديه �لنزعة �النقالبية، �إذ �إنه �ص������ّرح في �أكثر من منا�ص������بة باأنه يقف 

�ص������د كل ما يعوق تقدم مجتمعه �لرو�ص������ي. ويوؤكد هذ� �لفريق �أن جوهر �ل�صر�ع ينح�صر في 

م�ص������األة �أن كفاح بو�ص������كين كان يمثل �ل�صد�م بين �لو�قع، �لذي كان يعي�صه �لمجتمع وما يطمح 

�صالح. �إليه �ل�صاعر �لمفكر و�ل�صيا�صي �لكبير بغر�س �الإ

ن�صان �لرو�صي  و�ص������فه �لكاتب �لرو�ص������ي �لمعروف غوغول قائاًل: »�إن بو�صكين يمثل روح �الإ

.
)2(
�لقادم بعد مئتي عام«

في عامي )1830- 1831م( قامت �نتفا�ص������ة و�ر�ص������و، وتعر�صت رو�صيا لخطر غزو �أوروبي 

ألك�ص������اندر بو�ص������كين يكتب ق�صائد �لمديح  أينا � غربي جديد يهدد م�ص������يرها ووجودها، لذ� ر�

و�لحما�ص������ة هذه، �أي ثالثيته �ل�ص������هيرة عام )1831م(، متغنياً باأمجاد رو�صيا وبتقاليد �لجي�س 

�لرو�ص������ي. كنا قد ن�صرنا �ثنتين منها من قبل، و�ليوم نن�صر �لق�صيدة �لثالثة، وهي تحت عنو�ن 

- »ذكرى بورودينو«.

�إليكم ن�س �لق�صيدة:
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БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА

ذكرى بورودينو

)3(
�إنه ليوم عظيم ذكرى بورودينو

في �أثناء حفل تاأبين �إخوة لنا

قلنا: ها هي �لقبائل قد غزتنا

مهّددة بادنا رو�ضيا بالماآ�ضي

�ألم تكن �أوروبا كلها هنا؟

و�أي نجٍم كان دليلها؟!

مدنا ولكننا كال�ضنديان �ضَ

َدْدنا تلك �لهجمة... وب�ضدورنا �ضَ

ر�دة قوية هجمة �لقبائل �لتي ر�ضخت لإ

وما كاَن غير متكافئ جعلناُه متكافئًا 

***

رّبما قد َن�َضو� هزيمتهم �لـُمدّوَية.

�أجل لقد ن�ضو� ذلك، �أر�هم �ليوَم َيتغطر�ضون، 

لقد ن�ضو� �ل�ضيَف �لرو�ضّي وذلك �لثلج

�لذي �ضار مقبرة لهم في �ل�ّضهوب،

�إن تلك �لوليمة �ل�ضهيرة ت�ضّدهم من جديد،

دم �ل�ضافيين ُي�ضكرهم

غير �أنَّ �ل�ضحوة لديهم قا�ضية �ضتكون

وغفوة �أولئك �ل�ضيوف �ضتكون طويلة 

في مكان �إقامتهم �لجديِد، �إذ هو بارٌد و�ضّيق 

تحَت تر�ب حقولنا �ل�ضمالية.

***
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تعالو� �إلينا: �إّن رو�ضيا تناديكم!

ولكن ليكن معروفًا لديكم �أيها �ل�ضيوف!

�أّن بولونيا لن تقف في �لطليعة:

ف�ضوف تعبرونها عظامًا!

مُر في ذكرى بورودينو َي �لأ لقد ق�ضِ

ها هي ر�ياتنا ترفرف هناك من جديد

و�قتحمنا �لثغور وها هي و�ر�ضو قد �ضقطت

�إني �أرى بولونيا كالفوج �لمهزوم

ترمي ر�يتها �لمدماة على �لتر�ب

�أما �لع�ضيان فقد �أخِمَد و�أخر�ش.

***

من �ضقط في �لمعركِة فهو �ضالم

نحن ل نمّرغ وجوه �أعد�ئنا بالتر�ب، ول ندو�ُضها

ولن نذّكَرهم بما كِتَب 

لو�ح �لتاريخية  على �لأ

ول بما جاء في �لو�ضايا من جيل لجيل،

ولن نحرَق مدينتهم و�ر�ضو

�أما هم... فا، لن َيرو� 

)4(
وجَه نم�ضي�ش �ل�ضعبية �لغا�ضب

ولن َي�ضمعو� �أغنياٍت تغيظهم

مَع قيثارِة ُمطرٍب رو�ضي.

***

�أنتم...، يا من تثيرون �ل�ضغب في �لمجال�ش.

ِعّنة  ل�ضنتكم �لأ ها �لخطباء، يا َمْن �أطلقتم لأ �أيُّ
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�ضود �أنتم، يا َمْن �أ�ضبحتم نذيَر �ل�ضوؤم �لأ

�أنتم، يا َمْن تفترون على رو�ضيا!

من �أين جاءكم �لعلم �أّن �لرو�ضّي...

�إنما هو تمثال طيني َمري�ش، و�ضعيف؟

وروَن �أن هذ� �لـَمجَد �ل�ضمالي �أتت�ضَ

حكاية بائ�ضة ومناٌم كاذب؟

�أل تقولون لنا: متى َمدينة و�ر�ضو

�ضتدّون لنا قانونها �لـُمنتظَر �لَجّباَر؟

***

�إلى �أين �ضننقل تلك �لُح�ضوَن؟

�أ�إلى حدود )بوغ( �أو حتى )فور�ضكا( �أو )ليمان(؟

وبيد من �ضتكون )فالينيا(؟

)�(
ولمن �َضيعوُد �إرُث بوغد�ن؟

�إذ� ما �عترفنا باأحقية �لمنتف�ضين

ُل عّنا ليتو�نيا. �ضتنف�ضِ

�أما مدينتنا �لقديمة )كييف( بقبابها �لذهبية،

�أّم �لمد�ئن �لّرو�ضية �لقديمة،

هل �ضتن�ضم �إلى و�ر�ضو �لهائجة

مَع كّل �أ�ضرحتها �لـُمقّد�َضِة تلك؟

***

ر�خ �لـَمبحوح  هل ب�ضجيجكم هذ� وبال�ضّ

قد �أرَبكتُم �لحاِكم َ �لرو�ضّي؟

�أل تقولون لنا، َمْن قد نّك�َش ر�أ�ضُه؟

كليل... �ألل�ضيِف �أم للعويل؟ ُم �لإ لمن �َضُيقدَّ
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�أل تعرفون قوة رو�ضيا؟ �أما �َضِمعتم بالحرِب و�لموِت،

ِف �لغريبة وذ�ك �لع�ضيان، وجبروت �لعو��ضِ

)6(
َمْن كانو� ور�ء ذلك �أر�دو� �أن يهّزوها

�نظرو�: �إنها تقف �ضاِمدةً  َمتينًة، �ضلبة!

وهذه �ل�ضطر�بات حولها قد خَمَدْت،

وها هي بولونيا لقد تقّرَر َم�ضيرها...

***

ما �لن�ضُر �إل �ضاعة �ضعادةٍ  تريُح �لقلب،

فانه�ضي يا رو�ضيا و�رفعي �لر�أ�ش عاليًا

وب�ضوٍت و�حد َدعينا ن�ضَمُع هذ� �لحما�َش!

ولكن حاذري رفع �ل�ضوت عاليًا في �لهتافاِت

بقرب فر��شِ  َمْن َي�ضتريح هناك 

ذلك �لقائد �لعظيم – قاهر �ل�ضرور ور�فع �لحيف،

عْت له قَمُم طورو�ش  ذ�ك �لذي خ�ضَ

)�(
و��ضت�ضلمت �أمامه قلعة يريفان

ِفَرْت له �أكاليُل �ضوفوروف هذ� �لذي �ضُ

ّم ُحروٍب ثاْث. �أكاليل �لغار تلك في ِخ�ضَ

***

�إني �أر�ه قد قام من �ضريِحِه

)�(
ها هو �ضوفوروف ي�ضَهُد �نهيار و�ر�ضو

وها هو طيفُه َيلوُح هناك وَيبتهج

لروعِة هذ� �لـَمجد �لذي كان قد �أ�ّض�َش له!

ها هو ُيبارك لَك �أيها �لَبطُل، 

ُيبارُك جر�َحك، وُيبارك ��ضتر�َحتك كُمحارب،



�لـعــدد 692 �أيار  2021 234

ذكرى والدة �ل�شاعر�ألك�شاندر بو�شكين

قد�َم ويبارُك لرفاِقك �لـُمخل�ضين �لَب�ضالة و�لإ

ُيبارُك �لخَبَر �لـُمب�ضَر بانت�ضارَك �لعظيم

وذلك �ل�ضابَط �ل�ضاّب َحفيَدُه،

.
)9(

�لذي جاء بالخبر ُمتجاوزً� بر�غا
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موفق نادر

تدور اأح������داث الرواي������ة في مناخ������ات النزوح 

الفل�س������طيني التي خِبَرها الكاتب جّيداً في ترحاله 

أ�سرته من فل�سطين تحت حراب  الدائم بعد خروج ا

الوح�سّية ال�سهيونّية؛ فقد عا�ش غ�ّسان متنّقاًل بين 

دم�س������ق وبيروت والكويت، حتى ا�ستطاع ال�سهاينة 

اأن ينتقم������وا من قلم������ه الثّر الثائ������ر بعملية اغتيال 

همجّية، اإذ فّخخوا �سيارته بمتفجرات تكفي لن�سف 

بناء بخم�سة طوابق!

حتى موته كان عجيباً؛ فقد تناثر الج�س������د 

بفعل وح�س������ّية االنفجار �سوى يده اليمنى التي 

كانت تم�س������ك بالقل������م لتدّون مجد فل�س������طين 

بطال، ل������م تتمّزق، اإذ وجدوا  أبنائها االأ وكفاح ا

تلك اليد الطاهرة على بعد جاّدتين من مكان 

الجريمة!

قراءات

رجال يف ال�شم�س

�ضاءة على الوجع اإ
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أر�د �لكاتب �أن يقول، فثالثة من �أبطالها  عنو�ن �لرو�ية، رجال في �ل�صم�س، ي�صي بكثير مّما �

قادمون من مناطق �لنزوح �لفل�صطيني يحملون قهرهم وعذ�بات �أرو�حهم، وهم يحلمون بنزوح 

بنائهم لقمة �لعي�س  جديد �إلى �لكويت لعلهم ي�صتطيعون في بلد�ن �ل�صم�س �لحارقة �أن ي�صمنو� الأ

حتى لو كانت مغمو�صة بالدم و�لنكبات!

وق������د جعلهم �لكاتب ينتمون �إلى �ص������ر�ئح عمرّية مختلفة؛ مرو�ن �ل�ص������اب �لمحكوم باإعالة 

أكثر قوة،  أ�ص������عد �لرجل �لذي يبدو �أ�صلب عود�ً و� أ�ص������رته حينما لم يعد لها من معيل �ص������و�ه، و� �

أبو قي�س �لكهل �لذي ما يز�ل تطّوح به �لم�صافات دون �أن ي�صل �إلى ما يقيم �أوده ويحفظ له  و�

عي�صاً يليق بالب�صر!

هوؤالء �لثالثة تجمعهم عالقات كثيرة مت�ص������ابكة، فهم جميعاً فل�صطينيون نازحون، �ُصرقت 

أينما يّممو� وجوههم، يبدو �لنا�س  �أوطانه������م وفقدو� عدد�ً من �أحبائهم، وهم جوعى ومعّذبون �

أ  أّي تجربة تبد� خّوة و�لمحّب������ة، ولكن بعد � م������ن حولهم محّبين متعاطفين، يظهرون م�ص������اعر �الأ

خوة �لمزّيفين، فاإذ� هم لي�صو� �صوى ذئاب ب�صرّية تترّب�س  تنك�ص������ف �لوجوه �لحقيقية لهوؤالء �الإ

بهذه �لطر�ئد �ل�صعيفة!

أنتظرك  أنا �صوف � )�نزل هنا، ثم قم بدورة حول �لبلدة و�ص������وف تجد نف�صك على �لطريق، و�

هناك!(.

أ�ص������ماعهم، فكانو� يترّجلون بعد �أن يكونو� قد دفعو� قرو�ص������هم �لقليلة  عبارة تكررت على �

ل�ص������احب �لحافلة، ولقد تهّر�أت �أقد�مهم وهم يدورون حول �لبلد�ت، وي�ص������لون �إلى �لطريق، 

لكنهم ال يجدون �أحد�ً بانتظارهم!

خديع������ة تتلوها خديعة وخيبة �إثر خيبة وكلها تغر�س ن�ص������الها �لحاّدة في �ص������دورهم دون 

رحمة!

خوة في تعميق جر�حها، وكاأن غ�صان كنفاني، �لفل�صطيني  هل و�الإ أ�صهم �الأ �إنها حياة بائ�صة �

ن�ص������ان خ������ارج وطنه، ولي�س له في حياة  ن يهتف: �إنه ال كر�مة لالإ
�ص������يل يريد منذ �لبد�ية �أ �الأ

أّي �أمل بتحقيق �إن�ص������انيته �لتي يتمّنى، و�أن �لغربة �ص������وف تظل تقذفه بعيد�ً حتى ت�صل  �لنزوح �

�إلى حّد �أن تُحكم �لخناق على رقبته فترديه جّثة هامدة على مزبلة �لحياة �لتي �أ�صبحت تافهة 

بعد �أن �صابهت �صريعة �لغاب!
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وها هو �لحلم �لوحيد �لمتبّقي يتكامل؛ لي�س �ص������وى مد�ئن �لنفط قادرة �أن تعيد �إلى حياة 

أ �لمقاوالت و�لمد�والت  ه������وؤالء �لمعّذبين تو�زنها! ولتكن �لكويت ه������ي �لوجهة �لحلم، وتب������د�

يج������اد ُمهّرب عري������ق يقلّهم �إلى �لكويت دون �أن تظفر بهم قّو�ت حر�س �لحدود �لعربية، �لتي  الإ

عد�ء �لحقيقيين! لم تتقن يوماً حر��صة حدودها من �الأ

وكم كان غ�صان كنفاني ذكياً و�صادقاً حينما جعل �لم�صادفات تقود �لرجال �لثالثة �لالئبين 

و�لمنهوبين من ع�ص������ابات �ل�صما�ص������رة وتّجار �لدم، جعلهم يهتدون �إلى )�أبي �لخيزر�ن( �صائق 

�ل�صهريج �لعتيد، و�لفل�صطيني �لمخ�صرم �لذي �أم�صى جّل عمره م�صافر�ً على �لدروب ت�صوطه 

�صم�س �ل�صحر�ء بوهجها �لم�صموم، ولكّن ذلك كلّه ال قيمة له مقارنة بالم�صيبة �لتي حلّت به، 

و�لتي ال تز�ل �ص������ورة ذلك �لم�ص������هد تنخ�س عقله وقلبه وذ�كرته؛ �إّنه ما يز�ل يذكر ذلك �ليوم 

على و�صخب �لدم عالياً من بينهما ليدخل  في م�ص������فى في مكان ما، حينما �ُصّدت �صاقاه �إلى �الأ

أكثر قهر�ً وذاّلً؛ �إنه زمن �لخ�ص������اء �لحقيقي و�النك�ص������ار �لذي  أبو �لخيزر�ن في زمن جديد � �

ال �نك�صار بعده!

لم يكن �ختيار غ�ص������ان كنفاني عبثاً حينما جعل �صخ�ص������اً خ�صّياً يقود �لركب �لمهاجر �إلى 

أكثر ما عانى �لفل�صطينيون من قادتهم �لم�صبوهين �أكثر من معاناتهم من  �لعماء و�لموت، فما �

عد�ء! �الأ

أن������ي بالكاتب يريد �أن يقول: �إّنه لو قّي�س للفل�ص������طينيين قي������اد�ت مكتملة �لرجولة لما  وكا

و�صلت بهم �لحال �إلى هذ� �لح�صي�س من �لترّدي و�لعذ�ب.

وكم كان �لكاتب بارعاً حينما �أنطق �صخ�ص������ياته بهذ� �لكالم �ل�ص������ادق �لخارج من �ص������ريان 

�لقلب مبا�صرة دونما حذلقة �أو مد�ور�ت من �لكالم �لذي هو مح�س لغو، فقد �صبع �لفل�صطيني 

م������ن �لكالم �لذي ال طائل تحته، فاأبو �لخيزر�ن كان و��ص������حاً تماماً حينما �أفهم �لم�ص������افرين 

أّن عليهم �لنزول د�خل �لخّز�ن �لفارغ �لمتوّهج تحت �ل�ص������م�س �لحارقة، لكّنه طماأنهم  �لثالثة �

 �لر�ب�س 
ّ
ور�ق من �ل�صرطي أّن ذلك لن يدوم �أكثر من دقائق قليلة هي �لوقت �لالزم لتوقيع �الأ �

عند نقطة �لحدود بين �لعر�ق و�لكويت!

و�لرو�ية تغ�ّس بالمفارقات �لتي تجعلنا ن�صرق بدموعنا ونختنق بتنهد�تنا على حال �لعربي 

�لذي تقوده خر�فات تافهة و�أوهام قميئة ي�صنعها، وبعد حين يرويها لنف�صه وقد �صارت حقائق 

أنه ي�صير �إلى �لهاوية بقدميه! يجتّرها �صبحاً وم�صاًء دون �أن ينتبه �
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عند نقطة �لحدود، و�ل�ص������م�س تحرث بلهيبها كل �ص������يء، ي�صرع �لرجال �لثالثة بالنزول 

ر�������س تحت عجالت مركبته،  أبو �لخيزر�ن فينهب �الأ �إل������ى جحيم �لخّز�ن �لفارغ، وي�ص������رع �

ينزل ر�ك�ص������اً مم�ص������كاً �أور�قه �لتي هي رخ�ص������ة عبوره بعربته �إلى �لكويت �ل�صقيق، وهذه 

�لدرب �ص������ارها ذهاباً و�إياباً ع�ص������ر�ت �لم������ّر�ت، وكّل مّرة عليه �أن يمه������ر �أور�قه �لمتهالكة 

أنه ال يخون وطنه �لذي يطعمه خبز�ً  أنه ي�صير على جاّدة �ل�صو�ب، و� باأختام وتو�قيع تثبت �

حالالً!

 �لمتوّحد و�صط هذ� �لخالء، �لمعطوب بالحر�رة �لكاوية خطر له �أن يمازح 
ّ
لكّن �ل�صرطي

آه بادي �ل�ص������رعة، ناكئاً جر�حه �لغائرة في عمق روحه! �ص������األه �ص������احكاً  أبا �لخيزر�ن وقد ر� �

�إذ� ما كانت ع�ص������يقته تنتظره ب�ص������وق ولهفة، ور�ح يغمز من مغامر�ته �لعاطفّية �لتي يعرفها 

 كان مح�ُس 
ّ
أبو �لخيزر�ن �لخ�صي أبا �لخيزر�ن؟! و� جّيد�ً! و�إاّل فما �صبب كل هذه �ل�صرعة يا �

مرور ذكر �لن�ص������اء في خياله يجعل دموعاً غير مرئّية تن�ص������كب منه مثل مطر غزير! �أرجوك 

جل�س معك و�أروي لك كل  آتي الأ أنني في يوم قريب �ص������وف � ن، و�أعدك � يا �ص������يدي، وّقع لي �الآ

حكايات غر�مي بالتف�صيل!

أبو �لخيزر�ن وكاأنها دهر ثقيل! �أخير�ً يرك�س نحو �ل�ص������هريج بعد  �إّنها لحظات يح�ّص������ها �

 من تهريجه �لمقيت، يدير مفتاح �لمحرك فيهدر �لمعدن �لثقيل �صاخباً 
ّ
�أن يفلته �ل�ص������رطي

أ�ص������عد ما يز�ل جانبه على �لمقعد، ي�صغط  و�ص������ط هدوء �ل�ص������حر�ء �لملتهبة، يرى قمي�س �

دّو��صة �لوقود باأق�صى طاقته في�صّح �لرمل من�صحباً تحت �لعجالت �لمجنونة! حينما يطمئن 

أنه �بتعد عن نقطة �لحر��صة يوقف �ل�صهريج، ويرك�س �صاعد�ً فوق �لخّز�ن، بالكاد ي�صتطيع  �

�أن يم�ص������ك غطاءه �لملتهب كالجمر، يرفعه عن هّوة من �صمت مخيف تلفح وجهه بحر�رتها 

أبو قي�س مرو���ن فال يجيبه �صوى �ل�صمت! ي�صرخ وي�صرخ و�ل�صمت  أ�صعد � �لكاوية! ي�صرخ: �

وهام  أبو �لخيزر�ن مع �لحقيقة وجهاً لوجه، كل �لحكايات و�الأ ن �أ�ص������بح � يزد�د �ت�ص������اعاً. �الآ

أ ي�ص������حب �لجثث وهو ينتحب ويجاأر باأعلى �صوته: لماذ� لم يدّقو�  �ص������قطت دفعة و�حدة! بد�

أر�دها غ�صان كنفاني كلمة  جدر�ن �لخّز�ن؟! لماذ� لم يدّقو� جدر�ن �لخّز�ن؟! هذه �ل�صرخة �

�ل�ص������ّر في �لنكبة �لفل�ص������طينية، فالفل�ص������طيني ُكتب عليه �أن يعي�س الئباً و�صط هذ� �لخّز�ن 

بط������ال، ويتاآمر عليه قادته  �لمع������روف بالوطن �لعربي، تطارده كالبه و�ص������رطته ومخبروه �الأ

�لمخ�صّيون؛ يبيعونه بحفنة من �لمال، وفي �لخاتمة يلقونه جّثة هامدة و�صط �ل�صحر�ء �لتي 

ذرعه������ا حافياً ليجد فيها و�حة تظلل هامته �لمجهدة بالعي�س! و�لكاتب غ�ص������ان كنفاني ختم 



قراءة يف رواية »رجال يف ال�شم�س«

�لـعــدد 692 �أيار  2021 240

أبو �لخيزر�ن و�ص������ط �ل�صحر�ء- �لقبر،  رو�يته �لر�ئعة بهذه �ل�ص������رخة �لمدّوية �لتي جاأر بها �

كي يقول لنا: ال تختارو� موتاً خ�صي�ص������اً ال يلي������ق بالرجال، فلتدّقو� جدر�ن �لوطن - �لخّز�ن، 

أكثر كر�مة من �أن تموتو�  حتى لو �أرد�كم حر�س �لحدود بر�صا�ص������هم، فاإّن ذلك يبقى �أهون و�

ن تظفرو� حتى بقبور ت�صمُّ عظامكم.
كالجرذ�ن دون �أ

❁    ❁    ❁
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زهري جبور

أو  دخل نعيم مّيا �ل�س������عر بان�سيابية دون تكلف �

ت�سنع ولم يهاجمه �لغرور. بع�ض �ل�سعر�ء ينطقونه 

متو��س������عاً. وبع�س������هم ينطقونه متعالياً ويجوز لهم 

ذلك، و�أما نعيم ميا فعا�ض �ل�س������عر حقيقة و�قعية، 

جامع������اً بين �لمف������ردة و�أعم������اق �لفك������رة متعددة 

�الحتماالت بثناياها �لنف�سية.

 )لوجهك يرهج �س������وء �لنهار( هي �لمجموعة 

�ل�س������عرية �لر�بعة له، �إذ يم�س������ي به������ا في نجاحه 

�ل�س������عري �إن�س������اناً بكل ما لكلمة �إن�سان من معنى. 

نفحت ق�سائد �لمجموعة بالذوق �لنعيمي م�سوباً 

تطلعه �سوب �لمنارة، بلغة مو�سيقا �لنف�ض �لر�غبة 

في �لعي�ض وتحديد موقفها من �لحياة، ��س������ترعت 

�نتباهي جملة )يرهج �س������وء �لنه������ار(، �إذ كان من 

�لممك������ن �أن تكون )ي�س������طع(، لكنما جاءت )يرهج( 

لئة بانبثاق �س������م�ض ترهج، و�لع�سافير تتقافز  متلأ

قراءات

قراءة يف جمموعة »لوجهك يرهج �ضوء النهار«
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على  أ�صها مرفوعة �إلى �الأ أ�صود. ر� مزقزقة، وعلى �لغالف وجه فتاة طّوق جيدها عقد من خرز �

أو تبدو كاأنها في �نتظار ��صتكمالها  فوق عنق طويل، تظهر في �ص������رود حلم ن�ص������وة ��صتن�ص������اق، �

�ل�ص������وئي بعد مهرجان �حتفالي من �رتهاج، �أو �صعقة ده�صة، وعلى ذلك رفعت عمار�ت �صور 

أ�صدل �لهدب  حمر غير �لمكتمل، و�لعين �لتي � �لق�صائد، �أما تباعد �ل�صفتين �للتين غّطاهما �الأ

فوقها، فقد �أظهرتا تناق�ص������ات تف�ص������ر �لو�صع �لنف�صي للم�ص������اهد. مبت�صمة. �صاحكة. حائرة. 

أو كما  طائ�ص������ة. ع�ص������بية. م�ص������تهترة. جادة. حزينة. فرحة. متقلّبة، كما هي حال �لق������ارئ، �

يت�صورها، �إذ تقذفه �أفكار �لمجموعة �ل�صعرية )لوجهك يرهج �صوء �لنهار(.

يقول: 

كان الحزن يدرك اأن ما األقاه

يكبر كالم�شاء اإذا تكّد�ش ليله

بعاد فغدوت في الأ

اأبحث عن �شهيقي

اأخبرتني نجمة

اأن الدروب اإلى ال�شهيق

معباآت بالنزيف

واأنه كي األتقيك

على دمائي اأن تطاردني

واأن اأ�شعى اإلى فيء يفيء بمقلتيك

�إنه �لقادم من جبال �لريف، م�صتمد�ً من �أزهار ربيعها �ل�صذى، لي�س فيه ما ي�صير �إلى عمق 

�لحزن، هو كما نحن، يحزن مع �لحزن وي�ص������حك لل�ص������حك، وحين نغو�س فيه �ص������عر�ً ف�صوف 

أثناء  أة بح�ص������ورها �لقوي، لكنها محجوبة، ير�ها في جرح �لوطن ويطلق في � نجد حزناً و�مر�

مناد�تها: �ص������يدتي، �صنعتِك من نب�صي، وبيني وبينك �ل�صعر، من دونه لن نكون مت�صالحين مع 

ذو�تنا.

أتقن فنية �لكلمة و��صتح�ص������ارها وجعلها في �صياقها، بغنائية �لر�حل محمود دروي�س، دون  �

ح�صا�س، �إذ يقول:  تقليد، بل بعفوية �صعرية، منتمياً �إلى حد�ثة �الإ
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ل تعبري فوق الجرح

دمي يجرجر نزفه

يرعى قطيع نواحه

ي�شل التنهيد بالتنهيد

هات في بغو الم�شاء يوقظ الآ

يقول دروي�س:

نحن في حل من التذكار

فالكرمل فينا

وعلى اأهدابنا ع�شب الجليل

ل تقولي ليتنا نرك�ش كالنهر اإليها

ل تقولي

نحن في لحم بالدي، هي فينا

خر لن ي�صترجع �لتذكار  هات في بغو �لم�صاء، و�الآ ثّمة ت�صابه بينهما، ي�صل �لتنهد بالتنهد و�الآ

نه في ِحلٍّ منه، وهو في لحم بالد هي فيه.كل ق�صائد �لمجموعة جماليتها و�ن�صجام �صورها  الأ

في دالالتها �لتي ت�ص������ل �إلى �لقارئ بقدر ما لديه من �إح�ص������ا�س. �ل�صاعر مّيا لم يطرح تجربته 

أر�دها مكتملة ليح�ص������ل على ق�ص������يدته  عالن و�لظهور �لفارغ، بل � بارتجالي������ة، وال بغر�س �الإ

ر�س تدفع موهبته �إن لم ت�صقلها �لثقافة، وتجذبها جامعة 
أْن ال قّوة على �الأ بجد�رة، مع تاأكيده �

مه جامعات  ن تقدِّ
�لحياة �لتي تمنح �لمبدع �ص������هادة تنفرد بقيمها �لمعرفية عن كل ما يمكن �أ

دباء و�لمفكرين، وال تخلو �لق�ص������ائد من فل�صفة مرتوية من جذر �لنف�س، نامية  خّرجت كبار �الأ

فوق تربة �لموهبة، لتثمر ن�صوجاً بمناخ معتدل كما ت�صتهي �لثمرة.

زهار �نغر�صت على  في ق�صيدة )لوجهك يرهج �صوء �لنهار( �صوف ندخل حديقة متنوعة �الأ

كامل �لن�س، وفي معظم �لق�صائد يظهر ميل �ل�صاعرة للطبيعة، فتاأتي هذه �لق�صيدة لتكملها، 

فال تكاد تخلو �صورة و�حدة منها، يقول:

حملت اإليك حنينًا

ي�شو�شن ع�شقي



قراءة يف جمموعة »لوجهك يرهج �ضوء النهار«

�لـعــدد 692 �أيار  2021 244

ويزرعني قبلًة

فوق ثغر الدوالي

اأنا نفحٌة

من نقاء الزنابق

قحوان تطفو على �شفة الأ

خير منها: وفي المقطع الأ

اأ�شعد دربًا

تيممتها ب�شميم ال�شنوبر

اإني اأريد لهذا البهاء

يطوق قامتك الخيزران

لَك وح�شة يا طائر الح�شون

كيف تركتنا

التين �شيف في مزارعنا

فلم غادرتنا

وتركتني وحدي؟

ينبغ������ي �أن نتذك������ر �لجملة �لتي كانت متد�ولة في قر�نا، �إذ تحلو �ل�ص������هر�ت حين يعود �بن 

�لقرية �إليها مع مو�ص������م ن�ص������ج �لتين و�لعنب، ويمكن للعائد �أن ي�صتمتع بروؤية �ل�صروق، وزيارة 

�لب�ص������اتين و�لحقول و�أكل �لتين و�لعنب، و�ال�صطياف، وطائر �لح�صون له وح�صة، ي�صاأله �ل�صعر 

عن �صبب تركه، وكاأنما �ل�صاعر هو �لوحيد �لذي �فتقد �صجيج �ل�صم�س وهي تن�صج �لتين �لذي 

ألم �لتين �لذي ُطعنت فرحته لغيابه، وفي هذ� فل�ص������فة  دّون �لح�ص������ون عليه ماأ�ص������اة �غتر�به، و�

أنه عائد �إلى تلك �لحبيبة: للطبيعة، ليخبرها �

اآتيك من رحم البنف�شج عاريًا

م ثغرك كال�شعر يولد من تب�شُّ

المـِعطار

أ�صطورة، وكل ق�صيدة تحوي كتاب  ألق �ص������عري �أخذ مكانه في تكوين ف�صاٍء كتب ذ�ته مثل � �

أة هي �لوطن. يقول: حب وهم�س وطيور وزهور و�مر�
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اأ�شتاق عينيك

اأو اأرتمي �شعفة

بين تخيل اغترابي

اأنادي خطاي

حبة اأعيدي اإلّي طلول الأ

اإني م�شوق لعينيك

بي

من لهيب الهوى

ما بقي�ش وليلى

فال تتركيني

نحيب ال�شواقي

اإن جّف فيهنَّ نهر

لُت نحيب �ل�ص������و�قي فتر�ءت في مخيلتي تربة مت�ص������ققة، ال �صوت لل�صفادع، وال ع�صب  مَّ
تاأ

أ�صعر بنحيب �ل�صو�قي،  على �ل�صفتين، غادرتها �لطيور، لن يخ�صرَّ ربيعها، ولن تتلّون �أزهارها. �

ر�س و�لزرع، و�لجد�ول وتفرعاتها، جفاف �لينابيع، وعناد �لغيوم، ف�ص������و�عقها دون  ونحيب �الأ

برق ورعودها بال هدير.

)�ل�صعر�ء يتمتعون غالباً بقوى غير عادية من �لتفكير �لتاأملي، �إال �أن عبقرية �ل�صاعر 

ال تكم������ن هناك، بل في �لخيال، لذ� فاإن �أعمق تف�ص������ير�ت �ل�ص������اعر �لق�ص������ائد(، وفي نحيب 

�ل�صو�قي ما يوؤكد ذلك، حيث قوة �لخيال �لتي �بتكرت �صور�ً متفردة. )�ل�صور �لمكررة ال تترك 

أو �ص������به ظل من �لعاطفة �لتي ت�ص������نعها، وقد يجد خفقة  أثرها، فيما �البتكار يترك �ص������دى، � �

تعاطفية ��صتيقظت في�صعر حينذ�ك بالجدية و�لم�صوؤولية و�لر�صانة، كاأنه يلتحم مع �لقدر(.

فكار ما يوحي بالمكان �لذي جاءت منه عظمة �ل�صعر �لذي ال يكفيه �لتاأمل  ألي�س في هذه �الأ �

يحاء ل�صنع �ل�صورة �ل�صعرية �لمتجددة، وبالمنا�صبة لم  �لفكري، بل طاقات �لخيال، ينتجها �الإ

يتو�صل �لنقاد �إلى تعريف نهائي لمفهوم �ل�صورة، ولذ� يعتمد في مجال حد�ثة �ل�صعر على روؤى 

أ�صلوبية متنوعة(. أدبية، ودر��صات � فنية متخالفة، متاأثرة بتيار�ت �
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وثمة �ن�ص������جام مع �لمو�صيقا �لت�ص������ويرية �لتي يعي�صها �لمتلقي، �إذ تكتمل عنا�صرها موؤكدة 

�نت�صار �ل�صاعر في �لمعنى �لفني �لجمالي.

�أظهرت ق�ص������ائد نعيم علي مّيا �نفتاحها على تجارب تركت ب�صماتها في �لحقل �ل�صعري، 

مه في مجموعات نَ�َصرها �صابقاً، فحّملني م�صوؤولية نف�صية و�جتماعية  وقد تجاوز ما كان قد قدَّ

أدبية كبيرة في قر�ءتها. و�

المراجع

)1(- لوجهك يرهج �صوء �لنهار، نعيم علي مّيا، من�صور�ت د�ر بعل، 2020.

دبي �لحديث، وز�رة �لثقافة، 2006. أ�ص�س �لنقد �الأ � -)2(

بد�ع �لعربي، كتاب �لعربي، �لكويت، 2007. )3(- تجارب في �الإ

ديب، �لن�س، �لناقد، كتاب �لجيب، �تحاد �لكتاب �لعرب، 2007. )4(- �الأ

❁    ❁    ❁

❁    ❁    ❁



24�

ب يف ديوان )ال�شبح( القبيح واملعذَّ

�لـعــدد 692 �أيار  2021 

ن�رسين �صالح

ت�ش������عى هذه الق������راءة اإلى الك�ش������ف عن طبيعة 

ب في دي������وان )ال�ش������بح( للدكتور  القبي������ح والمع������ذَّ

أّنه لي�س من ال�شرورة اأن  �ش������عد الدين كليب، علماً ا

ب، فمن الممكن  تجتم������ع قيم������ة القبيح مع المع������ذَّ

ب، لكّن المعّذب  اأن يوجد القبيح بال قيم������ة المعذَّ

اأحياناً يوجد نتيجة القبح، وياأتي ديوان ال�شبح في 

مقدمة الدواوي������ن التي تبّدت فيه������ا قيمتا القبيح 

أثار  ب بدءاً م������ن العنوان اإلى الغالف الذي ا والمعذَّ

واأوحى بهما من خالل الكائن المر�شوم الذي عمل 

الفنان على تمويه �شكله وت�شخيم مالمحه، فظهر 

م������ام بعينيه الكبيرتين  أّن������ه متخفٍّ ينظر نحو الأ وكا

أنفه المتدلي وكّفيه  ثين وا وحاجبيه الطويلين الم�شعَّ

اللتين ظهر منها اأ�ش������ابع مت�ش������بثة بما اأمامها، ولم 

أ�شهم  يظهر �ش������وى وجهه الموحي بالغمو�س، مّما ا

في تحفيز المتلقي على الخو�س في تجربة تذوق 

قراءات

القبيح واملعذَّب يف ديوان )ال�شبح(
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ب بو�صفهما قيمتين جماليتين، وبذلك يكون هذ� �لتذوق غير ماألوف، �إلى جانب  �لقبيح و�لمعذَّ

ن�صان نحو و�قعه  عناوين �لق�ص������ائد �لتي مّثلت عتبات �أولى توحي بالقبح و�ال�صتالب و�صعور �الإ

ن�صانية و�لو�قع  ب في �لطبيعة و�لعالقات �الإ �لماأ�ص������اوي، �إذ تنعك�س فيه مظاهر �لقبيح و�لمعذَّ

مثلة �لتي ال تت�صع لها هذه �ل�صفحات  ن�صان في �صوؤون حياته، و�لديو�ن غني باالأ �لذي يحياه �الإ

أ�صلوب �ل�صاعر في �لك�صف  �لقليلة، وما هي �إاّل محاولة ل�صبر �أغو�ر ديو�ن �ل�صبح و�لتعرف �إلى �

ن�صاني.  عن �لجمال ونفي �لقبح و�لعذ�ب من �لو�قع �الإ

�شفر: كتابة على اأديم الف�شل الأ

�شديقتي التي م�شت معي طوال �شاعتيْن

تردد اللحن ال�شجي،

وتر�شل الهموَم في بريد ح�شرٍة... و�شمٍت في �شروْد

تكّد�ش الطريق خطوة... فخطوة ِبجعبة الم�شيْر

ودوَن اأن اأحّدق النظر

�شهدُت في عيونها

اأغ�شان �شوٍء اأ�شفر الوجه... ك�شيْر

موات �شاعة الدعاء اآلت عزف قد علتها نخلة الأ

تبد�أ هذه �لق�صيدة برحلة �ل�صاعر مع رفيقة دربه ويدور بينهما حو�ر، لكّنه حو�ر هادئ ال تتحرك 

أثناء �لرحلة �لتي تبدو �صاّقة ال تب�ّصر بنهاية  فيه �ص������وى عنا�صر تقّوي من �ل�صعور بال�صجر في �

أّنها رحلة بد�ية �لعمر بع�ص������هما مع بع�س، لكّنها  �ص������عيدة، وعنو�نها يدّلل على م�ص������ارها، ومع �

رحلة مملوءة بال�ص������قاء وحركة م�صير ثقيلة، من خالل تكدي�س �لخطو�ت ويظهر �إيقاع �لم�صير 

م�صجر�ً �صاكناً ال حياة فيه �صوى لل�صحوب و�ال�صفر�ر، فمظاهر �لحياة ميتة، وما يلفت �لنظر 

��صتر�صال �ل�صاعر في و�صف عيني حبيبته بمظاهر توحي بال�صقاء، فير�صم �صورة كئيبة تحوي 

�لم�ص������ا و�ال�صفر�ر، بل هي مخيفة بعد �أن بدت �صاكنة، فيها رعد و�صفير وحريق ورياح، وهذه 

�صورة كلّها حركة عنيفة من �لعذ�ب في عيني حبيبته، ففي هذه �لق�صيدة �صور مخيفة مروعة 

أ  مال. ويبد� ن�صان و�صقائه وم�صيره �لبائ�س و�لو�قع �لمخّيب لالآ ي�ص������عر �لمتلقي بق�صاوة رحلة �الإ

بعدها حو�ر رفيقة �لدرب لتقول:

�شديقي القديم:
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هل تذكر ال�شطرنج حينما �شهرنا البارحْة

على �شفاف ليلة من�شية في اآخر الزماْن

هل تذكر البيادق المجندلْة...؟

تلّم اأحالَم الحياِة، والحياُة في جنوْن

دَقيِه مثلما الزمان اأمامهم طوفاُن َموٍت فاتٌح �شِ

اِه ذلك الوزير  ِمن جنبهم اأوَّ

ي�شول كيفما ي�شاء

ر�ش، وي�شرب ال�شماء يبتلع الأ

ومن ورائهم اأنيْن

اه ِمق�شلْة وراءهم اأوَّ

رواح في حنين ق الأ ُتَمو�شِ

قالت - و�شوتها ي�شيل من عيونها- �شديقي القديم:

 ما اأ�شعب الم�شير حينما ن�شير كالرميم!

فاق حينما نراها ُمقلًة في دمعها تغور! ما اأبهَت الآ

ه للحركة في �لرحلة، فهو   تكثر حركة �لرعب في �ل�ص������ور على �لرغم من �ل�ص������كون �لمموِّ

�ص������كون مخيف تتحرك فيه عنا�ص������ر متنوعة توؤدي دور�ً جمالياً في �إظهار �لقبح وم�ص������اعفته 

�لتي توحي بالرعب، لتجعل من �ل�ص������كون �إيقاعاً مخيفاً ممتد�ً �إلى �آخر �لق�صيدة يختفي فيها 

لو�ن �لتي تطبع �لق�صيدة بطابع �نعد�م  ن�صان ويبقى �ص������وت �لريح و�لغر�ب، عد� �الأ �ص������وت �الإ

أو ��ص������تمر�ريتها، وت�صتمر �صور �لموت �لمخيفة لتكون �صورة �لكون �لذي هو كالطوفان  �لحياة �

رو�ح كيف  فاتحاً �ص������دقيه �ص������ورة مفزعة جد�ً، و�لمق�صلة �لتي يعجب �لقارئ وكيف تَُمو�ِصق �الأ

ن�صان عاجز�ً و�أحالمه  ياأتي �ص������وت �لمق�صلة، فجمالية �لت�صوير تطغى على �ل�صور، ويظهر �الإ

خرين وم�صيره في يد �لظالمين �لذين لم يبقو� على مظاهر  م�ص������ادرة وحقوقه م�صتلبة من �الآ

�لحياة في �ص������يء، وتكمن حكمة رفيقة دربه في ت�ص������بيهها �ص������ر�ع �لحياة بورقة �ل�صطرنج وما 

نت������ج عنها من معارك و�نت�ص������ار�ت، وعلى �لرغم من كّل هذه �ل�ص������ر�عات كان �ل�ص������اعر يرى 

يام، على �لرغم من كل هذ� �ل�ص������و�د و�ال�صفر�ر و�لظالم، ومهما كان �صعف  ة �الأ أزقَّ مل في � �الأ

ر�دة يوماً ما، ويذكر  ن�صان �أمام �صر�عات �لحياة �لتي ت�صلبه كّل جميل، فقد يجد �لحرية و�الإ �الإ
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مل ينفي كل هذ� �لقبح �لذي عّم �لق�ص������يدة في رحلة  خ�ص������ر مرة و�حدة ليزرع قلياًل من �الأ �الأ

�لحياة. �إن جمالية �لقبح في هذه �لق�صيدة و�لديو�ن عموماً تتاأتى من هذه �ل�صور �لتي تجعل 

ن�صان في �صر�عاته. �لقارئ ي�صعر ويتخيل فد�حة �لعذ�ب �لذي يعي�صه �الإ

وفي �آخر �لرحلة يقول �ل�صاعر:

قد تب�شر النملة... ما تريد

ِمن غّلة خ�شراء

في الليلة الظلماء، فوق �شخرة �شوداء

وتجتني النملة ما ت�شاْء

وتقتني النملة ما ت�شاْء

وت�شلب ما ت�شاْء

مل، لكّنه في ليلة ظلماء وفوق �ص������خرة �صود�ء. يت�صاءل �لمتلقي ما هذ�  ويظهر قليٌل من �الأ

ن�صان قوت نملة، �أي قوت  �لذي �ص������تجنيه �لنملة؟ وهنا بال�ص������بط تظهر �لمفارقة فما يجنيه �الإ

�صياء وباأقل قدر ممكن وفي �لظالم خوفاً  قليل، وهو قوت �لفقير �لذي ي�صتخرج من �أ�صغر �الأ

ر�س وي�صربون �ل�صماء، ومنهم �لوزير، لتنتهي �لرحلة  من �لج�صعين �لذين يبتلعون كل ما في �الأ

أّن م�صاألة �لظلم بين �لحاكم  ت بالعذ�ب ومظاهر �لقبح بما ي�ص������د قوت نملة، ويبدو � �لتي �متالأ

و�لمحكوم و�ل�صر�ع بينهما م�صتمرة من خالل ��صتمر�رية �لفعل �لم�صارع وتكر�ر )ما ت�صاء( مع 

قلّة فر�س �لنملة في �لح�صول على ما تريد.

وفي ق�صيدة حلٌم على مائدة �لرعب تغدو �لم�صاهد �أقرب �إلى عر�س در�مي:

م�ش حلمُت، باأّن ال�شور تهّدم بالأ

وتال�شى بيَرقُه فوق البحِر، وغا�ش بكلمة ))كاْن((

وتداعى خوف البرق تحّطْم

م�ش حلمُت... بالأ

�شوَد �شابْت روؤياه، تلعثْم باأّن البحَر الأ

واخ�شرَّ الموج الطفُل...

ن�شاْن ى لالإ فمّزق اأ�شرعة الدمع، و�شلَّ
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م�ش حلمُت... بالأ

خ�شْر وكان الحْلم نبيَّ الع�شق الأ

ير�شُم ال�شهقة تلو ال�شهقة...

اأفئدة الزمِن المنحوِت على ال�شلبان

ويحّرُك في ال�شحو...

رماد النفي الـُمطبق، يوقظه 

كي تنه�َش ع�شتار، تغني

غبْر للحلم الالهث خلف جنون الثور الأ

م�ش حلمُت...   بالأ

اأكاد اأمّزق نف�شي حلمًا وخيال

اأتقياأ ذاتي

األعن وجه الالِت... ووجه الُعّزى

في هذا القبو المعتم

واأدو�ش الليل واأب�شق فيه...

اأ�شيح بظّل ال�شرفات المر�شوم...

على جدران القهر... تكّلم 

يا ظل... تكّلم

قد تهُت، وتاه المركب والرّبان

وراأيُت البحر يغور يغور

وت�شقط في الغور ال�شطاآن

ل زورَق يقرب مني

ل رحمَة ت�شاأل عني

ل مقلَة تذرف مر�شاة واأماْن

قد تهُت وتاه التيه...

واأورَق في الوهم الن�شيان
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�إّن �أول ما يو�جهنا في هذه �لق�ص������يدة هو �لعن������و�ن �لذي يحتوي على �لمفارقة بين �لحلم 

و�لمائ������دة �لمو�ص������وفة بالرعب فكيف يكون حلماً وهو على مائدة رعب؟! فم�ص������اعر �ل�ص������يق 

مان و�لحماية، وتتد�فع  حرى )�لكابو�س( من خ������الل فقد�ن �الأ أو باالأ ت�ص������يطر على هذ� �لحلم �

يقاع  �ل�صور على نحو ت�صاعدي تثير وتحّر�س �لمتلقي �صد �لقبح بحثاً عن �لجمال، وحّتى �الإ

�ل�ص������اكن �لذي يطغى على �لق�صيدة يك�صبها �صورة �نعد�م �لحياة �لتي �صوّرها �ل�صاعر، وي�صهم 

�صلوب غير  ح�ص������ا�س بهذ� �لرعب �لمميت للحلم، فقد ��صتعمل �ل�ص������اعر، �الأ في م�ص������اعفة �الإ

ن�ص������ان يعي�س في حالة  �لتقلي������دي في �لبحث عن �لجمال عن طريق تكثيف �ص������ور �لقبح، فاالإ

فقد و�ص������ياع، وهو محا�ص������ر بمظاهر �لقبح حوله، لذلك يغدو �لحلم �صرخة في وجه �لظلم، 

ن�صاني م�صتباح على مائدة �لرعب �لتي  أنه حتى �لحلم �الإ لرغبته في �لعي�س ب�صالم، لكن يبدو �

ن�صانية عموماً، ومطلب �ل�صاعر هنا ال  مان هو �أهم �صرط كي تحيا �الإ يمثلها �لو�قع، ففقد�ن �الأ

يخ�ّس زمناً دون �آخر، وهذ� دليل وعي �ل�صاعر وروؤيته �ال�صت�صر�فية بل �لثائرة و�لمتمردة على 

�لو�قع �لمرعب، فالق�ص������يدة هنا ال ت�ص������ّور �صر�عاً بين طرفين، �إنما ت�صف و�قعاً قا�صياً كئيباً 

أنو�عه،  ال ينا�ص������به �لحل������م، ويبقى �لحلم في ظّل هذ� �لو�قع �أماني كاذب������ة يحاربها �لقبح بكّل �

مان و�ال�ص������تقر�ر �لذي غد� فعاًل ما�ص������ياً بفقد�نه ز�ل معه خوف �لبرق،  ومع بد�ية فقد�ن �الأ

ويمك������ن للمتلقي �أن يحار في بع�س �لمعاني �لتي تحتاج �إلى تاأمل، �إذ كيف يتحطم �لخوف من 

�لبرق بزو�ل �ل�ص������ور؟! فالرمزية �لتي تمالأ �لق�صيدة ت�ص������ع �لمتلقي في هذه �لحيرة، فال�صور 

أو �لحالة �لم�صتقرة �لتي كان يحياها  �صرة � ب، ومن �لممكن �أن تكون �الأ من �لممكن �أن يكون �الأ

أّدى �إلى  ن�ص������ان، ونتيجة لذلك �لفقد غد� �لبرق ال يُخيف كما في �ل�ص������ابق، ففقد�ن �لقيم � �الإ

أّن  �أن يغدو �لحلم رغبة و�أماًل، ليكون �إعادة �إحياء لو�قع �آمن مفقود من خالل ع�ص������تار، علماً �

أ�صطورتها، لكّنها تمثل �النبعاث و�لخ�صب �لذي ياأمل  ع�ص������تار نف�صها ال تكاد تخلو من �صر في �

ب �لحالم بو�قع جديد فيه  ن�صان �لمعذَّ �أن يظهر و�إن يكن بعد �ص������قاء، فالمعاناة تمّثل �صورة �الإ

خ�صر، على �لرغم من كثرة �صور �ل�صقاء،  ��ص������تمر�رية للحياة، لذلك ي�صتعمل �ل�صاعر �للون �الأ

ن�صان،  �صياء لي�ص������اعف ظالم �لو�قع �لذي يعي�صه �الإ �ص������ود �لذي ياأتي طاغياً على �الأ و�للون �الأ

أي�صاً بم�صاحة ال باأ�س بها لما كان يمكن  وتظهر �لمفارقة بين �ل�صور �لذي تهّدم و�لذي يوحي �

�أن يكون ماأوى لل�صاعر، و�لقبو �لذي يوحي بالظالم �ل�صيق و�لحب�س وعزلة �لمكان و�الغتر�ب، 

وهذه �لحالة ما هي �إال تعبير �ص������ريح عن موقفه ورف�ص������ه �لجريء لو�قع ال ير�صى عنه مملوء 

أو ��صت�صالماً  ب في �إظهار موقفه �لر�ف�س ولي�س نوعاً من �لعزلة � أ�صلوب �لمعذَّ بالت�صّيوؤ، وهذ� �
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للقبح كما يمكن �أن يف�ّص������ر، بل هو �حتجاٌج على �لف�ص������اد في و�قعه وموقف حّر منه و�ختالف 

في كيفية �لنظر �إليه، فكالم �ل�صاعر و�صياحه مع �لظل يوحي بهذ� �لفر�غ �لعميق �لذي يتاأّتى 

ب و�لقبيح تمالأ �لق�ص������يدة: )قهر، �ل�ص������هقة، تهدم،  نتيجة �لفقد �لذي يوؤلمه فمفرد�ت �لمعذَّ

أتقياأ ذ�تي، ال رحمة، �أ�ص������يح بظل �ل�ص������رفات، �أورق في �لوهم �لن�صيان(، وكثرة  �أمزق نف�ص������ي، �

�ل�ص������كوى هنا ما هي �إال ��ص������تجابة ورغبة من �ل�ص������اعر في تغيير �لو�قع �لقبيح، فهي لي�ص������ت 

بد�ع مع  بت منها �ل�ص������ور �لفنية تت�صم بالغنى و�الإ أّن هذه �لمفرد�ت �لتي تركَّ ��صت�ص������الماً، كما �

بد�عي في طريقة تاأليف و�صوغ هذ�  ب، �إال �أن �لخيال �الإ أّن دالالتها تنحو نحو �لقبيح و�لمعذَّ �

ب من خالل �لقبح �لموجود في و�قعه هو ما يك�ص������ب �ل�ص������ورة جماليتها �لمتاأتية من  �لمع������ذَّ

�لتركيز على �ل�صور �ل�صلبية، وهذ� بال�صبط ما ي�صير �إلى �لقبح رغبة في �لتنفير منه و�إظهار 

�لجم������ال، فالبحث عن �لجميل يتّم من خالل �لقبيح، وبذلك يُري �لمتلقي �لقبح من �ص������فات 

�لمو�صوع لتبرز جمالية تكوين �لقبيح في �لو�قع.

�ل�صبح:

ال�شمُت والهم�ش البليْد

هات ت�شعى وال�شراْب والوهُم والآ

ينداح في اأفقي عذاْب

والليل والكابو�ش وال�شباْب

اأحجاُر تلك المقبرْة

ل تقولوا �شاعٌر م�شكيْن 

اأو عا�شٌق حزين

فاإّنما �شوتي �شدى نفو�شكْم

نفو�شكم يا اأنتم، مدينة مهّدمْة

حيطانها م�شلوبة فوق التراْب

اأحجارها مخّدرْة

رْة اآثارها اآثار زورٍق محّطٍم وموجٍة مك�شّ

والريح فيها تن�شد الدموع في اأنيْن
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النف�ُش كاأ�ٌش يا ُبني

وال�شهوُة ال�شوهاء خمرٌة ومائدْة

قد قيل عنها اإّنها اأّمارٌة بال�شوء يا ُبنْي

فاقراأ عليها �شورة الفلْق

»من �شّر ما خلق«

وانَحْت ُدمى المحّطميْن

تي م�شّحٌة ِلل�شلِّ والُجنوْن حياُتنا يا ُغ�شَّ

بها المري�ش والعليل والقعيْد

»كاأّنهم اأعجاز نخٍل خاويْة«

ِبها حرائق بكْت بدون مدخنْة

اإلى جنونها: الطريق راك�ٌش، ولعنة الزعيْق

ذاَك الذي ي�شيْر

في عينه بلورٌة يراَك ِمن خاللها

مة وقب�شة من النقود دراهمًا مج�شّ

وذلك القعيْد

يراَك جن�شًا، نزوة عمياء ت�شبغ الوريد

حمر المحروق، ير�شم الحياْة بالأ

وهاِم، ِبال�شحوْب  �شفِر الم�شوّد، بالأ ِبالأ

�صى وهي �لق�صيدة �لتي �ُصّمي  وتظهر ق�ص������يدة �ل�صبح لتوحي بالخوف و�لقبح �لممزوج باالأ

أ �ل�صاعر بر�صم جو �لق�صيدة من خالل  �لديو�ن با�صمها وُر�صم �لغالف بناء على ت�صّورها، ويبد�

�ص������ماء �لتي ير�صفها بع�صها بجانب بع�س، ويوؤخر �لفعل كي ي�صعرنا حين ��صطفافها بالجو  �الأ

�صود و�لظالم وعدم و�صوح �لروؤية  �لكئيب و�لمخيف �لذي يمالأ �لق�ص������يدة، وي�ص������يطر �للون �الأ

أّن ما يقوله لي�س مجرد قول �ص������اعر �أو عا�صق،  حتى يكون كابو�ص������اً مع مقبرة، لي�ص������ّرح بعدها �

ن�ص������ان، وهو حينما يتكلم ال يق�صد نف�صه بل يحكي معاناة  بل هو �لو�قع �لقبيح �لذي يحياه �الإ

جماعية، �أي هو �ص������اعر يلتزم بق�ص������ايا مجتمعه وهمومه ي�ص������ف فيها نفو�س �لب�صر �لم�صتلمة 
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في و�قعهم �لقبيح، وفي ذلك نوع من ��ص������تثارة �لنف�س و�ال�ص������تنها�س �صد هذ� �لقبح، وي�صتمر 

�ل�ص������عور بالتنفير و�ل�ص������يق �إلى �آخر �لق�صيدة، ونلحظ �لت�ص������مين �لمبا�صر وغير �لمبا�صر من 

�لقر�آن �لكريم، لكّنه ي�ص������تعمله ��صتعماالً مختلفاً عّما ي�صتعمله �ل�صعر�ء �لتقليديون، ففي ت�صبيه 

أو �صّر�ً، و�ل�صهوة هي  �لنف�س بالكاأ�س وقر�ءة �ص������ورة �لفلق عليها حكمة، فهي كاأ�س تمتلئ خير�ً �

من تدّن�صها. �إّنها دعوة للثور�ن �صد �لو�قع �لمرير �لم�صتلب من �أ�صحاب �ل�صهوة و�لمال �لذين 

ي�صتغلون �لنفو�س، وهي دعوة لرف�س �لتجارة بقوت �لفقر�ء و�إز�لة هذ� �لقبح من �لو�قع.

�لحب... والدة:

عيناِك... ويرق�ش في قلبي نب�ٌش اأخ�شْر

ينتزع القلَق الم�شلوَب...

خ�شر ويجهر بالرف�ش الأ

عيناِك... وينتحر الكبُت ِب�شوتي

ِه... يتَبّدد يجترُّ حروُف الآ

ويلعق في حزن ريقًا اأ�شفْر

عيناِك... وتب�شم - رغم الفاأ�ِش-

مِل المخ�شر جفون الأ

وى نهرين... عيناِك... وما عيناِك �شِ

ِبثغِر الجنِة قد ُدعيا كوثر

نهرين تفي�ش دموعهما ولهًا، ع�شاًل، �شّكْر

كوثْر...كوثْر

فق بُدنيا عينيك يهّم باأن ي�شري حلمًا اأخ�شْر الأ

ن ي�شكْر رَب ال�شوء ويدعوه ِلأ وال�شبح يبارُك �شِ

اأن يحمل م�شعل �شحكته

ويدغدغ اأوردة الب�شماْت

فالدمع رفاْت

فالدمع بح�شن الخوف رفاْت
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ن�شان عيناِك... ويهم�ش في اأذني �شوت الإ

اإّن الحب ولدة

اإّن الحّب ولدة   

تاأتي هذه �لق�صيدة لتكون مختلفة عن بقية ق�صائد �لديو�ن، تظهر فيها قيمة �لجميل على 

خ�صر مب�ّصر�ً بوالدة  نحو مبا�ص������ر لنفي �لقبح على عك�س بقية �لق�صائد وي�ص������يع فيها �للون �الأ

مل �لمنتظر، ليزيل هذ� �الخ�صر�ر �لقلق �لم�صلوب و�لقهر و�لنفي،  �لحياة و��صتمر�ريتها وباالأ

لياأتي هذ� �لحب �لمولود من �الخ�ص������ر�ر ويكون بمنزلة �لحرية و�لثورة �ص������د �ال�صتالب وكبت 

�لحريات، وهذ� �الخ�صر�ر �لذي ي�صتمر وجوده مع عيني �لحبيبة، فثمة �أمل يولد وي�صتمر مع 

أّن هذه �لق�ص������يدة  أ �لديو�ن يرى � عيني �لحبيبة، يزيل كل مظهر للقبح و�ال�ص������تالب، ومن يقر�

ف�ص������ل،  كان ينبغي �أن تكون في �آخره لتمنح �لمتلقي �أماًل في تغيير �لو�قع �لم�ص������تلب نحو �الأ

أّنها �لوحيدة في �لديو�ن �لتي تنفي �لقبح بطريقة مختلفة عن بقية �لق�صائد، فبقية  وال�صيما �

خ�ص������ر  أّما هذه �لق�ص������يدة فتمتلئ بالحب �الأ �لق�ص������ائد، تنفي �لقبح من �لو�قع بالتنفير منه، �

أاّل تك������ون في نهاية �لديو�ن لتتابع  ������د � ّن �ل�ص������اعر تق�صّ
أ بعيد�ً عن �لكاآبة و�لعذ�ب، ولكن يبدو �

م�صيرة �لروؤية �لكلية للديو�ن على نحو مّت�صق. 

العبة �ل�صيرك:

ن عرفُتِك لعبًة في ال�شيرِك  الآ

فال تعت�شمي �شيدتي

ِبخيوِط الحيرِة والتفكيْر

يِن ِبلوِن الخجِل الـُمرَهِق... بِغ الَخدَّ ي عن �شَ وَتَخلِّ

ِمن األِم التزويْر

حي ن عرفُتِك... فانف�شِ الآ

فوَق اأخاديد الليِل الـُملِحد...

والغيِم الكافر دون رجاء بالتكفيْر

مها تخديْر فكّل بال�شِ

ل ترتبكي �شيدتي
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ما عدُت اأفّكر فيما كنُت اأفكُر...

اأياَم جعلُتِك رابعَة العدوية...

تختالين ِبرو�شِة ع�شقي ال�شوفيِة... 

محراُبِك �شيدتي وجٌع ليليٌّ

قهٌر عربي، حقٌد اإفريقي، اإحراٌق، تدميْر

ما كان غرامك �شيدتي اإل تدميْر

لعبُة ال�شيرك عرفُتِك ل تختجلي

فلقد اأ�شبعُتِك وهمًا اأ�شفر، اأرهَقُه التبذيْر

اأعذاُرِك اأم�شْت م�شحكًة

ي اأنفا�شي!! اأورَقها الحقُد، فظلِّ

لعبًة اإْن �شئِت...

واإْن �شئِت تعّري من ُعرِي التزويْر 

أة �لخائن������ة و�لرجل ويظهر زيف  ن�ص������انية بين �لمر� تحكي �لق�ص������يدة عن قبح �لعالقات �الإ

أة خادعة كّنى عنها بالعبة �ل�صيرك، فتظهر العبة �ل�صيرك �للعوب  �لعالقة �لتي جمعته مع �مر�

أّدت دور�ً جمالياً وعمقاً وتكثيفاً في ك�صف  أّن �لكناية � أة، و�لحقيقة � بو�صفها نموذجاً لقبح �لمر�

أة �لمخادعة �لتي كان له معها تجربة عاطفية قا�صية وفا�صلة، في�صف لنا حبه  �صخ�ص������ية �لمر�

�ل�ص������ادق لها و�لخيانة و�النك�ص������ار، وتحوز العبة �ل�صيرك لقب )�ص������يدة( ��صتهز�ًء بها، ويتحّول 

أ�صمى عالقة �إن�صانية وهي  �لحب �لذي يجعل من كّل �صيء جمياًل �إلى قبيح، فالقبح هنا يُظِهر �

أة �للعوب  أْن مّثلت هذه �لمر� �لح������ب في حالة قبح منّفر كلّه زي������ف وخد�ع وخيانة وغدر، فبعد �

مان له ليهرب من  أة �لتي تمّث������ل �الأ طهر، وكانت �لمر� جم������ل و�الأ �لح�ص������ن �لد�فئ و�لنموذج �الأ

أ مما يعانيه �ل�صاعر في و�قعه، يتعذب  أ�صو� �لو�قع �لم�صتلب، فتحّولت من ح�صن �أمان �إلى �صيء �

ويعاني خد�عها، ويخبرها باأّن محر�بها - وهي كلمة توحي بالقد��صة - لي�س �صوى وجع ليلي، 

لم �لتي ي�صرب بها �لمثل في  أنو�ع �الأ أ�ص������ّد � لكنه ماد�م ليلياً فهو موؤقت ويطلق عليه �ل�ص������اعر �

�لعذ�ب، فيغدو قهر�ً عربياً ولي�س �أي قهر، وحقد�ً �إفريقياً ليوحي �ل�صو�د بلونه و�صدته، ويختم 

بجملة لها وقع �صديد في �لنهاية وفيها مفارقة وهي �أن تتعّرى من عري �لتزوير �لذي تمار�صه 

معه، وفي هذه �لعبارة رف�س وتعرية للعالقات �الجتماعية �لز�ئفة و�لمبتذلة.
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يوميات �لعم يعرب بن جاّلد:

تائهًا اأدرُج في منعطفات اأجري

ماني خلَف وهٍم... برتقالي الأ

رِب كالموِت البليْد حنظلُي الدَّ

بواَب حينًا اأطرُق الأ

اَب، والقا�شي القعيْد بواَب والبوَّ ثمَّ حينًا اأ�شتُم الأ

ى ين عن ع�شقي الـُمعنَّ اأ�شاأُل المارِّ

فوَق اأنياِب المتاهاِت الَحرونة

هو... ع�شقي الـُمرِهُق، والُمزِهق في اللَّ

ونوباِت الجنوْن

ع�شقي الـُمبتل ِبالقهِر وِبالقحِط الحقوْد

ُمجَهدًا اأبحُث عنُه

بين اأوراقي وذكراَي الحزينْة

في ُركاِمي

بين اأوهامي واأحالمي واأوقاتي الملولْة

اأين اأم�شى؟!. اأين اأ�شحى؟!

 تائهًا اأم�شى، واأم�شيُت ِبال نب�شٍ األوْب

وي�شير الدرب... دربي

يِه... يعَرى في ا�شتعاِل التِّ

هاِت برقًا َتَترّيًا ينزُف الآ

وح... يبعُج الغيَم وير�شو عند �شطِّ الرُّ

وُح عميقْة والرُّ

اأنف�ُش الثوَب ِمرارًا

م�ِش اأعرى ِمن بقايا رحلتي بالأ

راخي، وُهرائي... ِمن �شُ
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ِمن احتراقاتي الخطيرْة

حالمًا... اأنظُر بين ال�شرق والغرِب...

ْم عدي يبدو، يترنَّ لعلَّ البيَرَق الرَّ

باأغاني ال�شندياْن

م�ِش، وعطِر البيل�شاْن با�شِتهاِء الثورِة، وال�شّ

رَق في ال�شرِّ ناجي ال�شَّ فاأُ

واأهديه تحياِت الوروِد الراِع�شاْت

اأبتني ق�شرًا ِلل�شرِق من كواكْب

غابًة حمراَء بحرًا وقوارْب

وهوًى اأحمر ِباللفِظ ُيحارْب

واأناجي الغرَب في الَجهِر

ِبرغم الخنجِر الـَم�شموِم...

نجَم العمياء �شوءًا... علَّ ال�شَمّ يعطي الأ

�شِغ ويرعاها م�شاكْب ناب�َش النَّ

ه ي�شحك يومًا ثمَّ يهمي فوق ذاتي علَّ

مطرًا اأخ�شَر، �شوتًا لزورديًا...

واأ�شراَب عجائْب 

ه، لكّنما كالذئب يعوي علَّ

ى ثمَّ يهوي فوق لحني يتعرَّ

ِب�شكاكيِن الّرغائْب

راعًا ِليظّل الدهُر يهديني �شِ

لنهائَي الثواني

ماني لنهائَي الأ

لنهائَي الم�شائب

تائهًا... اأبقى...
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وفي عينيَّ حلٌم ناب�ش مثل ق�شيدة

مثل ناقو�ِش كني�شة

وتظّل الغربة في عينيَّ تعدو

مثل ذئٍب لهٍث خلف فري�شة

ويعوُد الّدرُب نحوي

نحو يومي والجريدة

�إّن عنو�ن �لق�ص������يدة بحّد ذ�ته يدّلل على مغز�ها. �ت�صفت هذه �لق�صيدة باختالف �لحالة 

�لتي يعي�صها �صاحب �ليوميات )يعرب بن جاّلد( ولعّل ��صمه بحد ذ�ته يحوي �صر�عاً و�ختالفاً، 

�إذ تط������ّل علينا �صخ�ص������ية تبدو مركب������ة �أحياناً وتائهة بين �لو�قع �لقبيح �لمت�ص������ف بعنفه غير 

�لمح������دود وحقده �لجنون������ي و�لبحث عن �لو�قع �لمثالي �لمفقود ف������ي و�قع مملوء باالغتر�ب 

غر�ق في �لمادية و�ل�صكر  و�لت�صيوؤ، فتظهر �ل�صخ�صية تعاني �لغربة �لتي ال تجني منها �صوى �الإ

و�لجن�س، فتغترب �لروح وت�صعر بالوحدة.

ي�ص������وِّرها �ل�صاعر هذه �ل�صخ�ص������ية حّرة متمردة في �ص������لوكها وعنيفة، ومع بع�س حاالت 

خرين، وهذه  �ل�ص������فاء �ل�صوفي �لتي �نتابته في �لمقطع �لثالث �صخ�صية ت�صارع نف�صها قبل �الآ

�ل�صخ�ص������ية لها وجود و�قعي في �لحياة ولي�ص������ت مح�س خيال �ص������عري فه������و تائه بين �لغربة 

و�الغتر�ب فالمعاناة منهما معاً، وتظهر �لمعاناة في �لفكر و�لوجود معاً وبين �لغربة و�الغتر�ب، 

أ  وكاأّنه يقارن بين �لغرب و�ل�صرق، وتظهر �لمفارقة في مناجاة �ل�صرق و�لغرب �صر�ً وجهر�ً ويبد�

منيات فهو كناية عن ��صتمر�رية بوؤ�س  ماني و�لترّجي، فيقطع عويل �لذئب بغدره تلك �الأ ب�صرد �الأ

�لو�قع و��صتمر�ر �ل�صر�عات وفو�صوية �لو�قع �الجتماعي في �ل�صرق �لتي جعلت للغرب �إنجاز�ً 

ح�ص������ارياً بعد �أن كانت �لح�صارة تنبع من �ل�صرق، وفي هذ� نوع من �ال�صتنها�س غير �لمبا�صر، 

أو �لمعنوي لما ينتابه من �صر�عات وم�صاعر مخيفة ي�صورها ت�صوير�ً  ثر �لنف�صي � أّن �الأ ونلحظ �

ح�صّياً داللته قوية، ومع ذلك - وبعد كّل هذ� �لتمّرد - يتر�جع عن حما�صه و�أمنياته ليبقى حبي�س 

�لجريدة، �أي يعود �إلى �ص������عفه وخيبته و�نك�ص������اره، وبذلك يكون قد عر�س من خالل يومياته 

ب في و�قعه �لمملوء بالقبح.  ن�صان �لمعذَّ ماأ�صاة �الإ

 يمكن �لقول �إّن �ل�ص������اعر �لدكتور �ص������عد �لدين كليب ��ص������تطاع �أن يبدع ويبتكر في مفهوم 

أّن �ص������ياغة قيمة �لقبيح �أمر مختلف عن �لكتابة في قيمة  �لقبح في هذ� �لديو�ن، وال �ص������ّيما �
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�لجميل ولي�س �ص������هاًل، وجاءت ق�صائد هذ� �لديو�ن وفق روؤيا متعمقة في طريقة تكوين مفهوم 

يحائية  �لقب������ح كما �أّدت جمالية �لمكونات �ل�ص������عرية دورها في تكثيف �لطاق������ة �النفعالية و�الإ

ن�صان �صد مظاهر �لقبح  ب، وهي نوع من ��صتثارة �الإ للك�صف عن �لجميل و�إز�لة �لقبيح و�لمعذَّ

�لموج������ودة في و�قع������ه وفيما حوله وتنفيره منه، رغبة في �إح������الل �لجمال محّل �لقبح، وعلى 

�لرغم من �ص������يوع �لقبح فاإّن جمالية �ل�صورة �ل�صعرية �ص������يطرت على �لديو�ن �صو�ء �أكانت في 

ر�صم �صور �لقبح �أم في �لك�صف عن �لجميل، فتحققت جمالية �لقبح في هذ� �لديو�ن على نحو 

جو�ء د�خل �لق�صائد كانت موحية بكّل عنا�صرها، ف�صيطر عليها �لقبح  أّن �الأ ممّيز، وال �ص������ّيما �

�صياء و�لممار�صات، ومظاهر �لقهر  لو�ن و�الأ و�لخوف و�لعذ�ب وتبّدى في �ل�صور و�لمو�قف و�الأ

لو�ن و�لطقو�س �لمخيفة �لمر�ص������ومة عن طريق �ختيار �لمفرد�ت منها: )�لكبت،  �لممزوجة باالأ

�ص������رحة، �ل�ص������جر، �ل�ص������مت، �لعفن، �ل�ص������لل،  �لحرية �لمفقودة، �لقبو، �لزنز�نه، �لمقبرة، �الأ

�ال�صت�صالم، �لقيد، �لموت، �ل�صمت، �لخريف، �لقهر، �لظالم، �لكاآبة، �لقحط، �لحزن، �لخوف، 

�لمق�صلة، �ل�صياطين...(، فالمفرد�ت مقيدة و�لزمن �لحا�صر مفقود في معظم �لديو�ن يعتمد 

لفاظ توحي  م�س، كنا(، ومن �لممكن �أن تكون كثرة ��ص������تعماله الأ ألفاظ �لما�ص������ي )كان باالأ على �

ب من �لزمن وجعله ما�ص������ياً رغبًة في تغييره و�إز�لته، فالقبح  بالما�ص������ي نوعاً من هرب �لمعذَّ

لو�ن �لموحية بجو �لقبح  لو�ن كثر ��ص������تعمال �الأ في �لمو�ص������وع كان مادة لتكوينه، فحّتى في �الأ

لو�ن  �صود( فاأ�صهمت هذه �الأ �ص������فر �ل�صاحب و�الأ حمر �لمحروق و�الأ حمر و�الأ و�لخوف وهي )�الأ

أ�صلوباً موّحد�ً و�إن  في ر�صم خلفية �لمكان �لماأ�صاوية، وهذه �لعنا�صر مجتمعة �أك�صبت �لديو�ن �

أّن وجود  تنوعت �لتجربة �ل�صعرية، فغدت �لذ�ئقة �لجمالية غير تقليدية في �لديو�ن، ومعلوم �

أّنهما نقي�صان  �لقبيح على هذ� �لنحو ي�ص������تدعي بال�ص������رورة �لجميل، وهذ� ال يعني بال�صرورة �

أثره  حيان يمّثل كّل منهما طرف ثنائية، فغ������د� �لبحث عن �لجمال و�قتفاء � لك������ن في معظم �الأ

�ص������رورة �إن�ص������انية، لذلك طغت جمالية �لقبيح في �لديو�ن وعك�ص������ت بوؤ�س �لو�قع و�صود�ويته 

ن�ص������ان من �لظلم �الجتماعي، وما يلحظ وجود �لرحالت في �لديو�ن، وقد ت�صّمن  وماأ�ص������اة �الإ

زمنة( و)مرثية للمحطة  �ص������فر( و)ت�ص������تكي �الأ أربع رحالت منها: )كتابة على �أديم �لف�ص������ل �الأ �

أو ماأ�ص������اوية،  د(، ونهاية معظم �لرحالت تكون كئيبة �
ّ
�لعنكبوتية( و)يوميات �لعم يعرب بن جال

أّن �لميل �إلى هذه �ل�صود�وية لي�س ماألوفاً،  ن�صان �لمعّذب مع و�قعه �لقبيح، علماً � فيها �صر�ع �الإ

أينا في �لديو�ن كيف ت�صّكل �لجمال  حيان، وكما ر� كثير�ً وهي ذ�ت طابع �صد�مي في معظم �الأ

ب في و�قعه �لقبيح و�لم�صتلب، مّما يدفع  من عنا�ص������ر قبيحة، ف�صّور �ل�ص������اعر ماأ�ص������اة �لمعذَّ
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حد�ث �لتي عا�صرها  أّن �الأ أو � للت�ص������اوؤل هل هذ� �لقبح �ص������ببه روؤيا �ل�صاعر �ل�ص������ود�وية للو�قع �

أّثرت في  أّن تكون مرحلة معينة م������ّر بها قد � �ل�ص������اعر دفعت������ه �إلى تلك �لروؤيا؟ فمن �لممك������ن �

تجربته �ل�ص������عرية، ولكن لي�س بال�صرورة �أن تكون كذلك، �إذ �إّن �ل�صعر �لحد�ثي غالباً ما يكون، 

أّنه تجاوز �لو�قعية �لتقليدية ولم يقت�صر على  ن�صانية في �لو�قع، لكّنه تمّيز � ملتزماً بالق�صايا �الإ

ن�صاني، بل كان في �صعره و�صكو�ه رف�ٌس و�إعادة  �ل�صكوى و�العتر��س على مظاهر �ال�صتالب �الإ

تقييم من غير تقييد بما يجب �أن يكون �أي عر�س للو�قع بحرية وتمّرد على مظاهر �لقمع من 

غير �إقامة �ص������لة مبا�ص������رة، مما يجعل �لمتلقي ي�صعر باإبد�ع �ل�صاعر ولم�صاته �لخا�صة وكان ما 

ن�صان، فقد عّبرت لغته �ل�صعرية و�صوره �لمتفّردة عن جوهر روؤياه  ولى هو �الإ يهّمه بالدرجة �الأ

�لجمالي������ة وكان �لهدف هو �لخروج من عالم �لقبح و�لعذ�ب �إلى �لجمال و�لحرية، �إذ لن ننعم 

بالجمال في �لو�قع �إال من خالل تعرية �لقبيح و�لثورة عليه، لذلك �لتجربة هنا لي�ص������ت فردية 

تنبع من ذ�ت �ل�ص������اعر فح�صب، بل من �لتز�مه بق�ص������ايا مجتمعه، فالروؤيا �لتي تمحور حولها 

�لديو�ن تجنح لتغيير �لو�قع، وهي ذ�ت م�صمون ثوري �صد مظاهر �لقبح.

❁    ❁    ❁
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د. بتول دراو

�ص������درت رواية ثالث تّفاّحات ع������ام )2008م(،  

وتتاأّلف الّرواية من مئة و�ص������ت وع�ص������رين �صفحة. 

حداث حول ثالث اأخوات؛ ولهّن ثالثة اإخوة. 
تدور الأ

أّما الفتية فمتزّوجون.  أّمهّن؛ ا تعي�ش الفتيات مع ا

ّم  أت������ي الّن�ص������وة الخاطبات، وتعر�ش له������ّن الأ تا

البنة الكبرى، ولكّن الخاطبات يملن نحو اأخواتها، 

ّمه������ا واإخوتها الذكور 
وباإقن������اع من البنة الكبرى لأ

������غرى �ص������اّباً اأعرج وطْوع اأمه. ثّم تتزّوج  تتّزوج ال�صّ

الو�صطى �صاّباً مت�ص������ّدداً في الّدين والغيرة. وتظّل 

الكبرى منتظرة، ولكن يطول النتظار.

أثناء �ص������عودها الّدرج  وف������ي اإحدى المّرات في ا

نحو البيت، تلمح تّفاّحات تت�صاقط، فتلتقط الّتفاحة 

ولى ثّم الّثانية ثّم الّثالثة لتجد نف�صها في مواجهة  الأ

مع جارهم الذي هو على خالف مع زوجته.

قراءات

قراءة يف رواية »ثالث تّفاحات«

 لمحّمد �أبي معتوق
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أ �لعالقة بالّتّفاحات، وتنتهي بخطيئة وجنين، فيهرب �لجار وترّتب  أ �لحكاية، تبد� وهنا تبد�

دخال �بنتها �ل�ّص������جن حماية لها، ولتلد �بنها باأمان. وفي �ل�ّصجن، نتعّرف  م جريمة مفتعلة الإ �الأ

أنهّن جميعاً بريئات مّما  �إلى �لّن�صوة �ل�ّصجينات: �لقاتلة و�ل�ّصارقة و�لم�صّممة، ولكّننا �صنكت�صف �

نُ�صب �إليهّن من �إجر�م، وقد ّحكم عليهن بال�ّصجن. وال يختلف و�صع �لّن�صوة خارج �ل�ّصجن حيث 

وجود �صلطة مجتمعّية مهيمنة.

وحدها حكاية �إحدى �لّن�ص������اء �لتي ��صتطاعت �لهرب نحو �لبر�ري تمّكنت من �لّتخلّ�س من 

تلك �ل�ّصجون؛ و�لتقت بر�ٍع كان مالذها و�أمانها.

تُروى �لحكايات على ل�صان �صهرز�د وعلى طريقتها.

 عاّمة �أن يبحث عن �لكلم������ات �لمفاتيح ودالالتها، 
ّ
 �أو جمال������ي

ّ
أدبي يِّ ن�ّس �

�عت������اد ق������ارئ �أ

أيدينا لم يكن �أمر �لعثور على �لكلمات �لمفاتيح �ص������عباً �أو غائباً، ففي  وف������ي �لن�ّس �لذي بين �

ّية؛ وهي على �لتو�لي: )ثاث  يدينا على �لمفاتيح �لّن�صّ
أ ولى للرو�ية ن�صع � فحات �لّثالث �الأ �ل�صّ

 
ّ
، ون�ّس �صعبي

ّ
تية: ن�ّس �ص������رمدّي ديني تّفاحات؛ �إلى مهيار، قالت �ضهرز�د(، وتحمل �لّدالالت �الآ

م�ص������اك بمفاتيح �لّن�ّس نتحّول �إلى در��ص������ته  ّ حالي. وبعد �الإ
، وما بينهما خطاب و�قعي

ّ
تاريخي

بعاد �لّثقافّية و�لفّنّية لكّل منها.  ّية، و�الأ ور�صد �لعالقة بين �لمفاتيح �لّن�صّ

ن�ضان قــــد �ضار كو�حد مّنــــا عارفًا  له هــــوذ� �لإ ج������اء في �لعه������د �لقديم: »وقال �لــــرّب �لإ

بد«.  ن لعّله يمّد يده وياأخذ من �ضجرة �لحياة �أي�ضًا وياأكل ويحيا �إلى �لأ �لخير و�ل�ضّر، و�لآ

لَّ �أَن َتُكوَنا َمَلَكْيِن �أَْو َتُكوَنا  َجــــَرِة �إِ ُكَما َعْن َهـِذِه �ل�ضَّ وج������اء في �لقر�آن �لكريم: {َما َنَهاُكَما َربُّ

أبو  اً غائباً �أوالً لن�ّس )� ������ين ن�صّ عر�ف20( و�ص������نجعل من هذين �لّن�صّ
ِمَن �ْلَخاِلِديَن}، )�الأ

معتوق(. 

أبو معت������وق( )ثالث تّفاحات(،   ويهيمن بح�ص������ور قوّي في ن�ّس )�
ّ
يتفاع������ل �لن�������سّ �لتور�تي

 
ّ
 قبل �أن يدخل �لعالَم �لرو�ئي

ّ
ولذل������ك ينبغي لقارئ �لن�ّس �أن ينطلق من هذ� �لّن�ّس �لتور�ت������ي

له، و�إّن �لّرو�ئي هنا ي�ص������ع �لق������ارئ �أمام هذ� �لخيار �لذي ال بّد من������ه، فهو �لذي يحيله على 

، ويلّح عليه حينما ي�ص������ع �أمامه تّفاحات ثالث ولي�ص������ت تّفاحة و�حدة 
ّ
�لّن�ّس �لغائب- �لّتور�تي

بعاد �لمعرفّية �لتي تحملها كلمة  �ص������ل؛ وهو – �أي �لّر�وي- مدِرك تماماً �الأ كما يقول �لّن�ّس �الأ
أِلف  �لّتفاحة في ذهن �لقارئ. ولذلك يفاِجئ �لقارئ بوجود ثالث تّفاحات بدالً من و�حدة كما �

أر�د �أن ي�صع �لقارئ في مو�جهة  � 
ّ
أّن �لّرو�ئي و�عتاد، وفقاً للمنظومة �لفكرّية �لمتو�رثة، ويبدو �
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�صر�ر على �لمع�صية في �لّن�ّس �لحا�صر بخالف �ل�ّصعور  فكرّية مع �لّن�ّس �لغائب، من خالل �الإ

أِلفه �لقارئ في �لّن�ّس �لمختَزن في ذ�كرته.  بالّذنب �لذي �

هد�ء )�إلى  ������ّية – �الإ ������ه �إلى ثان������ي مفاتيح �لّن�ّس، وهو �لعتبة �لّن�صّ وينقل �لّرو�ئيّ قارئ ن�صّ
هد�ء �صوى �لجانب �لَعَر�صي منه، ولكّنه �صيكت�صف  أّول وهلة من �الإ مهيار( وقد ال يعي �لقارئ �

طار  ������ّية، وحين ذ�ك �صيو�ّص������ع �لقارئ من �الإ هد�ء وداللته حينما يختم �لقر�ءة �لّن�صّ هّمّية �الإ
�أ

أو  أو فئة معّينة � ّ ليجعل منه �إطار�ً عاماً و��ص������عاً موّجهاً نحو جيل جدي������د �
هد�ئ������ي �لخا�������سّ �الإ

�صريحة ما. 

أّن �لمنظومة  أت������ي �لبوح بما يجي�س في ذه������ن �لّر�وي من حكايات، وبم������ا � وبع������د ذلك يا

أبو معتوق( يرّكز على  بد�عّية تكون في د�ئرة كّل من �لمبدع و�لّن�ّس و�لمتلّقي، فاإّن ن�ّس )� �الإ

بد�عّية، ونق�صد طرف �لمتلّقي بالّتحديد،  �لعن�ص������ر �لّثالث من عنا�ص������ر هذه �لمنظومة �الإ

 تحوم حول �لمتلّقي، وتحاوره، وتلّح على ��صتح�ص������ار 
ّ
بد�عّية ل������دى �لرو�ئي فالممار�ص������ة �الإ

�لّن�ّس �لغائب لديه.

وحينما ي�ص������رع �لمتلّقي بالقر�ءة �ص������يبحث عن �لّتّفاحات �لموعود بها في عنو�ن �لّن�ّس، 

، ولكّن �أثرها 
ّ
فاأين هي؟ �إّن هذه �لّتّفاحات �لّثالث تتمو�صع فعلّياً في منت�صف �لّن�ّس �لّرو�ئي

ّ لها، و�إّنما كانت تهّي������ئ �لقارئ للحظة �لخطيئة 
ل������م يكن خافياً قبل مرحل������ة �لّظهور �لفعلي

������بر قبل �أن يحكم على �لّنتيجة، �أي �إّن ما �ص������بق �لظهور لها )للّتفاحة( كان  لتطلب منه �ل�صّ

�إرها�ص������اً بها؛ فالقارئ كان ينتظر لحظ������ة �لخطيئة، وما بعدها جاء نتيجة عنها، وفي مركز 

رها�س و�لّنتيجة- تكمن �أهّمّية ح�ص������ور �لّن�ّس �لغائب، ف�صاًل  �لّن�ّس - حيث �لّتحّول بين �الإ

ولى  �ص������ر�ر على �لّتفاحات �الأ عن �إعادة قر�ءته وعياً به وت�ص������حيحاً للفهم �لمنحرف له، فاالإ

و�لّثاني������ة و�لّثالثة على �لرغم من �لوعي بخطورة �رت������كاب �لخطيئة يوؤّكد �لّرغبة �لحاّدة في 

ثمة وفقاً لمعايي������ر �لمجتمع �لذي تنتمي �إليه. بل �إّنه بعد  أة �الآ �لبح������ث عن �لحياة لدى �لمر�

�صر�ر على �ال�صتمر�ر فيها،  معرفة �لحياة بعد �لّتّفاحة يحدث �لّتم�ّص������ك بالحياة ب�ص������ّدة و�الإ

������ين �لغائب و�لحا�ص������ر. ففي �لّن�ّس �لغائب كان وجود  وهنا تظهر �لحو�رّية �لحاّدة بين �لّن�صّ

�لحياة بعد �أكل �لّتفاحة �أمر�ً بدهّياً بل مباَركاً، لكّنه في �لّن�ّس �لّناجز يتحّول �إلى �صر�ع من 

بقاء على �لحياة و�لّتم�ّص������ك بها ب�ص������ّدة، وعلى ذلك نجد �لّرو�ئي ال يقّدم ن�صاً �صيرياً  �أجل �الإ

أة  اً فكرّياً وحو�رّياً يخاطب وعياً و�قعّياً معي�صاً هو و�قع �لمر� و حكائّياً، و�إّنما يقّدم ن�صّ
عابر�ً �أ
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ه  ة ح�صا�ص������ّية وهي ق�ص������ية �لحّرّية، ويرّكز على ذلك في ن�صّ
أ تحديد�ً في �أكثر ق�ص������ايا �لمر�

 .
ّ
بد�عي �الإ

ن�ص������ان و�أودى به  أّن فع������ل �لّتمّرد �لذي ُوجد لدى �الإ وبالع������ودة �إلى �لّن�ّس �لغائب �ص������نجد �

أي�ص������اً، يتغلغل  ألوهّية � في م�ص������الك �لحياة، و�أدخله حبائل �لحّرّية و�لحياة، بل حظي بمباركة �

�ص������ل ليدخل في  في ت�ص������اعيف �لّن�ّس �لّناجز، ولكّنه ينحرف في فهمه ويتحّول عن �لّن�ّس �الأ

أ�صاءت �إلى  أ�ص������اءت �إلى �لّن�ّس �لغائب مثلما � �لّت�ص������ويه و��ص������طر�ب �لفهم، وعبر م�صيرة زمنّية �

 للحياة.
ّ
�لفهم �لو�قعي

ول �لحكاية قبل �لّتّفاحة، و�لّثاني �لحكاية  ّ �إلى �صردين حكائّيّين: �الأ
ينق�ص������م �لّن�ّس �لّرو�ئي

بعد �لّتّفاحة.

�حلكاية قبل �لّتّفاحة:

ياأخذ عالَم �ل�ّصرد �لقارئ في مرحلة ماقبل �لّتّفاحة نحو مرحلة �لعماء، �إلى مرحلة ما قبل 

أة للّرجل، زوجاً و�أخاً و�بن������اً... وتبعّيتها للّتقاليد و�لجمود،  �لوع������ي، �أي هي مرحلة تبعّية �لمر�

أة �لزرقاء يُ�ص������في �لّرجل وجوده كاماًل على زوجته، مما �أفقدها ��ص������تقاللَها  ففي حكاية �لمر�

أة �ل�ّصارقة كانت �صحّيًة للمجتمع على �لرغم من �لفعل  أيَها وحياتَها و�بنها، وفي حكاية �لمر� ور�

أّمها من �لموت، ولكّن �لقو�نين من جانب و�ل�ص������اّب  �لّنبيل �لذي كانت ت�ص������عى �إليه، وهو �إنقاذ �

أة �لقاتلة  أّما حكاية �لمر� �لحبيب من جانب �آخر �أغفال نُبلها وَحَكما على ظاهر ِفعلها بال�ّصجن، �

فهي �لتي تُروى بعد �لتفاحة على ل�صان �صهرز�د، ولكنها كانت ترد ِذكر�ً َعابر�ً والفتاً في �صرد 

أة �لقاتلة(، وذلك في �أكثر من مو�ص������ع ف������ي �لّن�ّس �لّرو�ئي، حّتى  �لماقب������ل بقول �لر�وي )�لمر�

 في 
ّ
ّول �لّد�خلي ة ت�صتحق وقوف �لر�وي عندها، بعد تنّبه �صهريار- �لمتلّقي �الأ غدت هذه �لّق�صّ

كثر نباًل ولطفاً ورقًة بين �ل�ّصجينات، فهي �لتي �فتدت  أّنها �ل�ّصخ�صّية �الأ �لّن�ّس- �إليها؛ لنجد �

�أخويها �لقاتلين �لحقيقّيين ودخلت �ل�ّصجن بدالً منهما، وُغيبت في غيابات �ل�ّصجن �أعو�ماً.

�حلكاية بعد �لّتّفاحة:

أة �إجر�ماً وفق������اً لتقاليد �لمجتمع  ّ في �أعلى ق�ص������ايا �لمر�
وهنا يت�ص������اعد �ل�ّص������رد �لّرو�ئي

، وذلك بعد 
ّ
�لمعي�������س، وكاأّن �لر�وي كان يُهيئ �لقارئ لتلّقي �لحكاية �لُكبرى في �لّن�ّس �لرو�ئي

جتمع على عالَم �لحياة، وكما 
ُ
�أن َفتح������ت �لّتفاحات �لّثالث عيني �لفتاة �لمخطئة في نظر �لم�

بد�عّية،  ذكرنا من قبل من تركيز �لر�وي على �لمتلّقي تحديد�ً من بين عنا�ص������ر �لمنظومة �الإ
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�إذ �صيبدو �لّتركيز هنا و��صحاً، بعد �أن ي�صرد �لّر�وي على �لقارئ �لحكاية، مّما يعطف �لقارئ 

ثمة – في نظر �لمجتمع- و�ص������تكون هذه  نحو �النغما�س في �لم�ص������اعر و�لّتعاطف مع �لفتاة �الآ
ّم في �ل�ّصرد �لّرو�ئي عاّمة، فمن خاللها �صيعود �لمبدع نحو �لق�ص�س  �لحكاية هي �لحكاية �الأ

أثناء �لحكي  خ������رى مخاطب������اً �لمتلّقي في تعديل وجهة �لقر�ءة �لتي كانت تهيم������ن عليه في � �الأ

ّية. �لنا�صئ عبر �لقر�ءة �لّن�صّ

وكما تاأّثرت �لحكايات �لم�ص������رودة وخ�ص������عت لتحّولين )قبل وبعد(، �صيكون �لّتاأثير ظاهر�ً 

أي�ص������اً. فال�ّصجن �لذي كان يمّثل عقوبة وموتاً في مرحلة �لماقبل؛ �أي قبل  مكنة � في تحديد �الأ

أنه ي�ص������بح رمز�ً للحياة و�لّنجاة في مرحلة �لمابعد، و�إذ  معرفة �ل�ّص������بب �لموؤّدي �إليه، �صنجد �

كان �ل�ّصجن في مطلع �لّن�ّس مكاناً طارد�ً لل�ّصجينات يتحّول في �أو�خر �لّن�ّس �إلى مكان جاذب 

ْجُن  لل�ّص������جينات �لباحثات عن �لحي������اة، مّما يذّكرنا بما جاء في �لقر�آن �لكريم: {َقـــاَل َربِّ �ل�ضِّ

ألي�صت  أة �ل�صارقة: »� َلْيِه}، )يو�صف33(، ومثله ما جاء على ل�صان �لمر� ا َيْدُعوَنِني �إِ َليَّ ِممَّ �أََحبُّ �إِ

ندوق �لتي �أحا�صر نف�صي وروحي د�خلها«، وبالمثل  و�صع من �لف�صحة خلف �ل�صّ
أ ف�صحة �ل�صجن �

آمناً بعد �أن ظهرت عالم������ات �لحمل عليها لتهرب من  �ختارت������ه فتاة �لحكاية �لكبرى م������الذ�ً �

أّننا بالّر�وي يتحّول بنا في �لّدالالت  �صجن �لمجتمع �إلى �صجن �لّن�صاء �لمذنبات - �لبريئات، وكا

، مّما ي�ص������ع �لقارئ �أمام 
ّ
بد�عي �لماألوفة ليدخلنا عالم �لالماألوف، ويتحّول في �أفق �لّتلّقي �الإ

ّ �لّثائر �صّد ذ�ك، حتى �إن 
�ص������ر�ع حاّد بين �لوعي �لّنظرّي �لمهيمن و�ل�ّص������ائد، و�لوعي �لفعلي

أي�صاً، �أي حّتى �إن كانت �لحّرّية م�صنوعة  ّ ُمقّيد�ً مكانّياً وربما زمانّياً �
َغَد� تطبيق �لوعي �لفعلي

على قيا�س �ل�ّصجن �لحا�صن لحّرّيات �لّن�صوة �ل�ّصجينات.

ّ �لذي تدور فيه �لرو�ية، ينق�ص������م �إلى عالَمين متناق�ص������ين: عالم خارج 
�إّن �لعالَ������م �لو�قعي

�ل�ّصجن �لمملوء بالحياة �لز�ئفة، و�ال�صتبد�دّية، و�لّرجعّية، وعالم د�خل �ل�ّصجن �لممّثل ظاهرّياً 

أي�ص������اً، �إذ �إّن �لحياة �لتي  ّول �
للحي������اة، ولكّن������ه عالٌم عقيم. بل �إّن �لعق������م ينطبق على �لعالم �الأ

تبدو قائمة في عالَم �ل�ّص������جن ود�خله تغدو ناق�ص������ة بغياب �أحد طرف������ي �لحياة و�لمكّمل لها 

أّن �لحياة ال تُقام  – �لرجل، ولذلك كان �لّند�ء �لّذكورّي و��ص������حاً لدى �ل�ّص������جينات، �إيقاناً منهّن �
�إال بطرفيها. وبهذ� نكون �أمام خيارين عقيمين: �إّما عقم �لفكر وموته �لمتمّثل خارج �ل�صجن، 

أي�ص������اً �لمتمّثلة د�خل������ه، وفي �لحالين لي�س ثّمة حي������اة، وال وجود �إاّل  �أو عق������م �لحياة وموتها �

أة، �صو�ء �أكان هذ�  للعقم. وما هو حا�ص������ر فح�صب هو ذلك �لجد�ر �لفا�ص������ل بين �لّرجل و�لمر�

�لجد�ر وهمّياً خارج �ل�ّص������جن �أم حقيقّياً د�خله، وبذلك ي�ص������ع �ل������ّر�وي قارئه في د�ئرة �إعادة 
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ولى   بت�ص������اعيف �لحياة �لنا�صئة بدء�ً من �لخطيئة �الأ
ّ
�لقر�ءة �لذ�تّية، و�إعادة �لوعي �لّتاريخي

 عنها وُحوِّلت، من �أجل �لدخول في �لّزمن 
ول، و�لتي نُفي �لخطاأ له �الأ �لمباَركة �أ�ص������اًل من �الإ

عادة �لقر�ءة للخطيئة �لحالية، فانقلبت  و�ال�صتمر�رّية ومباَركة �لحياة، في حين حدث ت�صويه الإ

ّد فهماً و��صتيعاباً لها.  نحو �ل�صّ

 في خلخلة �لّثو�بت غي������ر �لو�عية، فثمة َمثَل 
ّ
وم������ن ثَّم تكم������ن �أهّمّية هذ� �لّن�ّس �لّرو�ئ������ي

أة �إبد�عّية و��صحة لدى  ّ معّين يو�َجه ويُخلَخل وتُك�صف �لّنو�ق�س �لتي تحيط به، بجر�
�جتماعي

أً، ولذلك حينما  ك �لّزمن �ل�ّص������اكن و�لر�قد فوق قيٍم بالية يزيدها �لّزمن �ص������د� �لمبدع. فيحرَّ

تحّول �ل�ّصرد �إلى مرحلة ما بعد �لّتّفاحات �لّثالث تفّجر �لّزمن وك�صف عن ت�صارع حاّد و�صر�ع 

ّول: زمن �لجمود و�ل�ّصكون و�لموت، و�لثاني: هو �لخارج  �ص������ر�ٍس بين زمنين: ر�قٍد ومتحّول. �الأ

من غيابات �ل�ّصكون و�لّثبات نحو �لم�صتقبل �لحّيوي، فوالدة �بٍن من دون �أب ومن دون �أن تجد 

ّم حَرجاً في ذلك يحمل داللًة قوّية للتمّرد �ص������د �ل�ّص������لطة �لذكورّي������ة و�لمجتمعّية �لمهيمنة  �الأ

أة في �آن، و�لّتوّجه نح������و �لحياة �لقادمة �لمتمّثلة في �لجنين �لذي  عل������ى عقلّيتي �لّرجل و�لمر�

 �لخائف 
ّ
ب غير �ل�ّصرعي أّي �لتفات نحو �الأ ي�صارع من �أجل �أن يقتحم مجاالت �لحياة من دون �

و�له������ارب ف������ي �آن، وغير �لمعترف بالذنب �لذي �رتكبه، وب�ص������بب ذلك يُحّم������ل �لّر�وي �لّرجل 

ولى.  �لم�صوؤولّية بالّدرجة �الأ

فمن نماذج �لّتم�ّصك بالحياة ما ورد على ل�صان �لفتاة مخاطبة �لجنين »�إذ� تابعَت �لّتم�ّصك 

بي ورف�ص������َت �لّنزول بعد �أن �أقفز من فوق �لّدرجة �لخام�صة، ف�صتكون �إذ� ُولدتك ب�صالم بطاًل 

أّن �لخطاأ – �لجنين- يرف�س  للجمهورّية في �لقفز �لعالي«، فعلى �لرغم من �رتكاب �لخطيئة �إاّل �
ّنها ماحدثت �إاّل ب�صبب قيم بالية وعاد�ت �جتاحت �لعقول حتى �أكلت 

�أن يعترف بها خطيئة، الأ

ما فيها من وعي حيوّي وح�صارّي فكرّي، ولذلك ينه�س دور �لمتلّقي – �لقارئ هنا- بالبحث 
أّن �لفتاة كانت تتمّتع بالوعي، ولكّنها محاطة  عن �ل�ّص������بب قبل �أن يعاِقب على �لّنتيجة، ليجد �

أّي �صعور با�صتقاللها. ب�صلطة ذكورّية مهيمنة �أفقدتها �

ّم������ا عبارة »قالت �ص������هرز�د« فهي ركيزة �لّن�������سّ �لغائب �لّثاني �لذي ي�ص������تند �إليه �لّن�ّس 
أ و�

ّ با�ص������تعارة �لعبارة وحده������ا، و�إنما �أخذ �لقارئ في عو�ِلم 
 �لّناجز. ولم يكتِف �لرو�ئي

ّ
�لّرو�ئ������ي

طار �لعاّم لهذه �لحكايات يدور في �إطار  أّن �الإ �لحكاي������ات �لتي ُعرفت به������ا �ألف ليلة وليلة، �إاّل �

أة وحَدها بخالف حكايات �صهرز�د في �ألف ليلة وليلة �لمتنّوعة جد�ً. هذ� من جانب؛ ومن  �لمر�
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أّنها تعود �إلى م�صدر و�حد،  أو � جانب �آخر فاإّن �لحكايات جميعاً هي في �لو�قع حكاية و�حدة �

م، وهي حكاية �لّتّفاحات، وما ياأتي في �لّن�ّس من ن�صو�س  قد ن�ص������تطيع �أن ن�صّميها �لحكاية �الأ

 على 
ّ
أّن �لّن�ّس �لّرو�ئي ّم، مّما يعني � حكائّية تعود بمجملها وتتقاطع ب�صكل كبير مع �لحكاية �الأ

 و�حٌد، يت�ص������ّمن 
ٌّ
 هو في �لو�قع ن�ّس حكائي

ّ
�لرغ������م مما يوحي به ظاهره من �لّتعّدد �لحكائي

ّول، و�لّتنّوع يكون بح�صب �لحدث   �الأ
ّ
ن�صو�صاً حكائّية �صغرى تعود بمجملها �إلى �لّن�ّس �لحكائي

و�لمكان �لذي تنتمي �إليه �ل�ّصخ�صّية �لمعنّية بال�ّصرد و�لحكاية. 

ّ حا�ص������ر�ً في �إطار �ل�ّصرد وحده، و�إّنما يظهر �أي�صاً في �إطار 
ولم يكن �الحت�ص������ان �لحكائي

أ�صا�صّيًة في �لّن�ّس، وفقاً للبنية   ونق�صد تحديد�ً ما جاء بوؤرًة �
ّ
�لقيم �لموجودة في �لّن�ّس �لّرو�ئي

�لّثنائّي������ة �لقائمة فيه، وهم������ا قيمتا �لحياة و�لحّرّية في �آن، وال يمك������ن �إغفال دور �لمكان في 

طر �لعاّمة لكلٍّ منهما، وذلك من خالل �ل�ّصخ�صّيات �لّرو�ئّية �لممّثلة لكل منهما.  تحديد �الأ

أنثى �لحياة، ويحدث في �لّن�ّس �أن  أنثى �لحّرّية وفت������اة �لّتّفاحات هي � ّم هي � فال�ّص������جينة �الأ

ّم فتاة �لّتّفاحات، وتُ�صبغ عليها �أمومتها وتغفر لها خطيئتها وتبارك حملها  تحت�صن �ل�ّصجينة �الأ

مثلما �عتادت �أن تفعل مع بقّية �ل�صجينات، وما ز�د هنا هو �نتظارها للمولود �لمحتَ�َصن �لذي 

�صيمّثل رمز�ً لحياة متجّددة ثائرة على �لقيم �لفا�صدة و�لمحِبطة للحياة خارج �ل�صجن.

هد�ء )�إلى مهيار( وهو ما �صن�صّميه  ّول كما ذكرنا جاء متمّثاًل باالإ
وبالعودة �إلى �لمتلّقي، فاالأ

، وهو  ّ فاإّنها كانت تتوّجه نحو متلٍق د�خليٍّ
أّما �لحكاية د�خل �لن�س �لّرو�ئي بالمتلّقي �لخارجي، �

�ص������هريار، ولكّنه لي�س �صهريار �لذي يقتل �لّن�ص������اء كّل ليلة كما ورد، و�إّنما يبدو �لّتحّول و��صحاً 

 لديه، و�ص������هريار في 
ّ
أة، وهنا يحدث �لّتّح������ول في �لّتلّقي �لحكائي ويظه������ر متعاطفاً م������ع �لمر�

 ،
ّ
 �لمنطوي على ن�ّس غائب تاريخي

ّ
أي�ص������اً �لمتلّقي �لّرجل، ولكّنه �لمتلّقي �لّد�خلي �لّنهاية هو �

أة، وبذلك تكتمل د�ئرة �لّن�ّس لتقف  أ�صا�ص������اً م�ص������تند�ً �إلى حكاية �لعالقة بين �لّرجل و�لمر� أ � بد�

أو �لوعي �لّذكورّي بالّدرجة  في �لتلّقي عند �لمتلّقي �لمخاَطب و�لمعني بالحكاية وهو �لّرجل �

ولى.  �الأ

ولى، �إلى �لّر�عي �لو�رد في �إحدى �لحكايات، 
أّما نهاية �لحكاية فهي عودة �إلى �لفطرة �الأ �

أة �لهاربة من زوجها و�أخيها ومجتمعه������ا، فاحتو�ها و�أنقذها من كّل ذلك  �لذي �حت�ص������ن �لمر�

أّما �لرجل �لخاطئ �لذي كان �ص������بباً في حكاي������ة �لّتّفاحات فاإنه  بعي������د�ً عن �أعين �لّرقب������اء. و�

أّن �لم�صافات  أة �لتي �أحّبها، ويقّرر �لعودة �إليها، ويبدو � ي�صتجيب في نهاية �لّن�ّس �إلى ند�ء �لمر�
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�لتي ُو�ص������عت بينهما �ختزلها �صوت �لوليد �لقادم �لذي و�صل �إليه على �لرغم من �لبعد، فعاد 

أّما ما كان من موقف������ه من حو�ء فلم يجزم �لّر�وي بنهاية،  �لّرجل �إلى حّو�ئه، ليحت�ص������ن �بنه، �

أي�صاً، وهذ� ما  فبع�ص������هم قال �إّنه �كتفى بابنه وحمله معه، وبع�ص������هم قال �إّنه �أخذ حو�ءه معه �

تركه �لّر�وي للقارئ و�لمتلّقي من غير تحديد.

ّ فن�ص������ير �إلى �لعر�س �لّرو�ئي �لاّلفت و�ل�ص������ائق و�لمتنّوع، �إذ 
أّما فيما يتعلّق بالجانب �لفّني �

يقتطع �لّر�وي �ل�ّص������رد لينقلنا �إلى ما ي�صبه �للّقطة �ل�ص������ينمائّية �لتي تتوّلى �إدخالنا في حكاية 

أو تعود بنا �إلى �آخر. �إ�صافة �إلى �لّتنّوع �لذي بد� و��صحاً في طريقة  أو تكمل لنا م�صهد�ً � �أخرى، �

أة وللقارئ  أو تق�ص������يمها �إلى مقاطع مجّز� عر�س �لحكاية، بين �لعر�س �لكامل لها مّرة و�حدة، �

 ومتعّدد �عتمده 
ّ
 غني
ّ
أ�صلوبي �ص������ارة، ثّم �لّتف�ص������يل. كّل ذلك في تنويع � �أمر �لّربط بينها وبين �الإ

�لّر�وي في �لّن�ّس.

أبو معتوق قد ُعرف بذلك، فهو يعتمد   �لمتفّرد، و�
ّ
�إّن �لّر�وي ياأ�ص������ر قارئه باأ�صلوبه �لحكائي

 �لذي يتبعه، 
ّ
�صلوب �لحكائي ّنه يكتب بلغة حيوّية جاذبة ينا�صب �الأ ، والأ

ّ
أ�ص������لوب �لّت�ص������ويق �لحي �

جنا�ص������ي كان بارز�ً ب�ص������كل الفت ومتد�خل مع �لّرغبة �لحكائّية �لملّحة لديه،  فاإّن �لّتد�خل �الأ

 
ّ
أّن �لّن�ّس �لّرو�ئي ة نجد � ������ة وبالم�ص������رح وبالدر�ما عموماً، ففي �لق�صّ فهو يمزج �لّرو�ية بالق�صّ

ة م�صتقلّة، وفي �لم�صرح نجد  يحوي عدد�ً من �لّن�ص������و�س �لجزئّية �لتي يمكن عّد كّل منها ق�صّ

 حا�صر�ً لديه، ففي �أحد �لم�ص������اهد في �لمقهى ينقلنا �لّر�وي من 
ّ
-�لّتقني

ّ
�ال�صتح�ص������ار �لفّني

آلة �لت�ص������وير �لم�ص������رحّية، فمن جهة �لمقهى �إلى جهة �لبيت  جهة �إلى جهة على طريقة تحّول �

أّما   قائم. �
ّ
أّننا �أمام عر�س م�ص������رحي أّمها يقّدم لنا م�ص������هد�ً كا �لذي تقيم فيه �البنة �لكبرى مع �

أكثر �لفنون ��صتح�صار�ً في هذ� �لّن�ّس، كما في  أو �لّتلفازّي فهو من � � 
ّ
من جهة �لفّن �ل�ّصينمائي

تي: »ويت�صاعف حجم �ل�ّصاعة يا موالي وي�ص������تمّر في �لّت�صاعف حّتى تمالأ ق�صماً  �لم�ص������هد �الآ

خت �لكبرى على مر�ح������ل ودفعات... �ليد... فالقدم... فالعين  م������ن �لمكان عندها تنه�س �الأ

ولى و�لثانية... ثّم تتاأّمل �لمكان وتتثاءب وتتمّطى وتنه�س �إلى �ص������اعة �لمنّبه لت�صعها تحت 
�الأ

�لو�صادة لت�صكت وتنام«.

ه بين  ّنه و�ص������ع ن�صّ
أ ، ونق�ص������د �

ّ
أ�ص������لوب �لّن�ّس �لّديني � 

ّ
ومن جانب �آخر نجد �ّتباع �لّرو�ئي

ول ن�ّس �لّدعاء و�البتهال، و�لّثاني  أ�صا�صّيتين من �صيغ �لّن�ص������و�س �لّدينّية، �لّن�ّس �الأ �ص������يغتين �

أ ن�ّس �لّدعاء بعد ب�ص������ع �ص������فحات من ب������دء �لّرو�ية، في قوله:  هو ن�ّس �ال�ص������تجابة، وقد بد�
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ر�س و�رتفعت  »عندما �ص������معت �ل�ّصجينات كالم �ل�ّص������ّجانة �لّزرقاء... �ص������قطت ركبهّن على �الأ

�ص������ة  ن بالّدعاء. مثل جماعة تتبع ديانة غام�ص������ة.. متخ�صّ
أكّفه������ّن �إلى �ص������قف �لّزنز�نة وبد�أ �

جابة فجاءت قبل ب�صع �صفحات من �نتهاء  أّما �ص������يغة �الإ باال�ص������تجابة البتهاالت �ل�ّصجينات«، �

خ������ت �لكبرى �إلى �لّزنز�نة 
أتّمت �ل�ّص������جينات �لّدعو�ت، دخلت �الأ �لّرو�ي������ة في قوله: »بعد �أن �

ت�ص������بقها بطنها... دخلت بب�صرتها ووحدتها و�أحز�نها... فاأ�صاءت �لمكان... دخلت فجاأة كاأّنما 

جابة طويلة، ومتد�خلة  ��صتجاب �هلل لل�ّصجينات �لّدعاء«، و�لم�ص������افة �لقر�ئّية بين �لّدعاء و�الإ

 ،
ّ
حد�ث و�ل�ّصخ�صّيات، وقد حدث �أن �أخذ �لمبدع قارئه بعيد�ً على طريقة �لعر�س �لّدر�مي �الأ

������ه هذ�، وبذلك  ّول �لذي �فتتح به ن�صّ
ره باأجو�ء �لم�ص������هد �الأ ثّم �أعاده �إلى لحظة �لبد�ية، وذكَّ

أّنه �أمام �صا�صة �أو م�صرح. و�صعه بين م�صهدين در�مّيّين كا

أبو معتوق بالّتالعب �للّغوّي �لفّذ في ن�صو�ص������ه؛ حّتى �إّنه في كثير من ن�صو�صه  وقد ُعرف �

 �لذي بين يديه، وهذ� ما 
ّ
تلك �ن�ص������غل بمد�عبة �للّغة، وتغافل –�أحياناً- عن �لمو�ص������وع �لفّني

أ�ص������لوبّياً وفّنّياً، بين �لعادّي منها و�لمده�س ولي�س �لمعّقد، �إذ ال تميل  جعل ن�صو�ص������ه متفاوتة �

لغته �إلى �أن تكون كذلك، ففي حين ي�صّب �هتمامه على �لمو�صوع ويتحّم�س له، نجد لغة عادية 

أُخر �أن يهم�س بلغة �إبد�عّية الفتة �إلى  هّمّيته، ولكن يحدث في �أحيان �
تركز على �لمو�ص������وع الأ

درجة يغيب �لمتلّقي- وقبله �لمبدع- ور�ء تلك �لكلمات وتاأ�ص������ره �للغة، ولكّنه يعيده مبا�ص������رة 

بد�عّية �لمحلّقة، ونريد �أن ن�صير �إلى  �صل، �أي �إّنه ال يُغرق كثير�ً في تلك �للّغة �الإ
�إلى �لّن�ّس �الأ

أّنه حينما يجد نف�ص������ه  أبو معتوق حينما يدخل في �لمت�ص������ابه، بمعنى � وجود تعابير يتكئ عليها �

في م�ص������هد مكّرر �صو�ء في �لّرو�ية نف�صها �أم في غيرها، فاإّنه ي�صتح�صر تعبير�ً جاهز�ً كان قد 

��صتخدمه من قبل، كما في �لّتعبير على ل�صان �البنة �لكبرى: »ل�صقط �لحمل �إذ� حاولت �لقفز 

أبو  أب������و معتوق(، وهنا متعة )� َر لدى )� م������ن فوق علبة كبريت« فهذ� �لّتعبير -على ده�ص������ته- ُكرِّ

 تحديد�ً، ولعّل هذ� ما يجعله ي�صتح�صر �لّتعبير نف�صه 
ّ
معتوق( �للّغوّية وهي في �لّتعبير �لجزئي

الكت�صافه ما هو غير عادّي فيه.

أو كّل ما يمكن �أن  أو تركيب �إ�صافة، � أو و�ص������فاً � وهذ� يّت�ص������ح في تّتّبع ذلك في �للّغة عطفاً �

يُت������اح للمبدع فيطاوعه �لُمتاح ليده�س �لمتلّقي به، فمن �لو�ص������ف قوله: »رغم �لعرج �لخفيف 

�لذي يو�ّصح �صاق �لعري�س ويدفعه للّرك�س خلف زوجته ليلحق بها ح�صل �لّزو�ج«، فقوله �لذي 

������غرى �لتي   �البنة �ل�صّ
يو�ّص������ح يخفي �ل�ّص������خرّية بين ما هو و�قع وما ينبغي �أن يكون، فاأن تُكافاأ

أر�د �أن ينّب������ه �لّر�وي قارئه �إليها،  جمل برجل �أعرج هو قّمة �ل�ّص������خرّية �لتي �
ُو�ص������فت باأّنها �الأ
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�صافة قوله »تهاوت  عرج في �صياق �لّزو�ج. ومن تركيب �الإ ف�صاًل عن �ختياره �لمالئم للو�صاح �الأ

ر�س، ودخلت في غيبوبة بعيدة �لمنال«، فو�صف �لغيبوبة  �ل�ّص������جينة �لمّتهمة بال�ّص������رقة على �الأ

و�إ�ص������افتها يُدخالن �لقارئ في حيرة حول �لمق�ص������ود ببعد �لمنال، ولكّن معرفة �أحو�ل هذه 

أّنها كانت تطلب �لموت ولذلك طلبت  �ل�ّص������جينة و�الّطالع عليها �ص������يجعل �لقارئ على �إدر�ك �

خت �لكبرى... فقد  أّما �الأ أ�ص������به بالموت ��صتدعتها ��ص������تدعاء. ومن �لعطف قوله »� غيبوبة هي �

خرى بالم�ص������امير و�ل�ّصهقات«، �إذ عطف 
ه �لجار من �لجهة �الأ جل�ص������ت في ظّل �لجد�ر �لذي مالأ

أبو معتوق(   لكّل منهما، ولكّنها لعبة )�
ّ
�ل�ّصهقات على �لم�صامير على �لرغم من بعد �لحقل �لّداللي

�لممّيزة.

تي، �إذ يقول: »ولكّن طرف �ل�ّصجادة �لذي يتدّخل في 
وال باأ�س �أن ننهي در��صتنا بالو�صف �الآ

خت �لكبرى قلياًل، لكّنها تما�ص������كت...  أدّق �لّظروف و�لحاالت... تدّخل هذه �لمّرة وتعّثرت �الأ �

أّن عثرتها �لخفيفة حّركت �ص������ائل �لقهوة �لفّتان  مام، غير � و��ص������تعادت قو�مها وم�ص������ت �إلى �الأ

د�خل �لفناجين فتحّرك قلياًل و�ص������ال... وهكذ� نزلت من حاّفة كّل فنجان قطرة و�حدة.. مثل 

 لغويا،ً )�صائل 
ّ
أّن �لفناجين في حالة بكاء«. فهذ� �لمقطع غني ������ر � دمعة.. توحي للّناظر �لمتب�صّ

أدّق  �لقه������وة �لفّت������ان(، )مثل دمعة( و)حالة بكاء(، وقوله: )طرف �ل�ّص������ّجادة �ل������ذي يتدّخل في �

�صل: دخلت �لفتاة بالفناجين  �لّظروف و�لحاالت(، �إذ جاء هذ� �لّزخرف �للّغوّي تزييناً للقول �الأ

يوف، فتعثَّرت بال�ّصجادة، ولكّن �اللتفاف �لمق�صود عليه جعل �لقارئ يلتّف مع �لمبدع  على �ل�صّ

 �لماتع و�لملّذ في �آن.
ّ
نحو �لّت�صخي�س �لفّني

❁    ❁    ❁
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اأ�شرار �شامية

�ص������درت �لمجموعة حديثاً ع������ام )2021م( عن �لهيئة 

�لعامة �ل�ص������ورية للكتاب، وهي تت�ص������من �صت ع�صرة ق�صة 

ق�صيرة منها:

)على موعد، وفي �صدري عقرب، و�لقم�صان �لخ�صر، 

وفّر عا�صقاً، وورقة... مجرد ورقة، ومنام، وق�صيدة(.

أ�صر�ر �صامية« تجذب قارئها، ب�صو�بية لغتها  ق�ص�س »�

دون �لتخلّي عن �صال�ص������ة �ل�ص������بك، وو�قعية مرجعيتها مع 

�ال�صتفادة من �إنجاز�ت �لمخّيلة.

في ق�صة من �لمجموعة عنو�نها »يوميات طليق �صابق« 

تي: أ �لمقطع �الآ نقر�

أنهم لوال هذه �لم�ص������افة بين روؤو�س  ن من على �ص������طح �لمكان، ال يدرون � »كثيرون يمرون �الآ

أُنا�س ال يعرفون من ه������م وال من �أين جيء  �لمعتقلين و�ل�ص������قف لكانو� يدو�ص������ون عل������ى روؤو�س �

بهم...«.

نافذة على الثقافة

اإ�سدارات جديدة

اإعداد: ح�سني هالل



اإ�صدارات جديدة

�لـعــدد 692 �أيار  2021 2�4

خطاأ مق�شود

جديد �لناقد �لعر�قي »محمد �صابر عبيد« في مجال 

بد�ع، هو رو�ية بعنو�ن »خطاأ مق�ص������ود«، �ص������درت هذ�  �الإ

�لعام )2021م( �ص������من من�ص������ور�ت �لهيئة �لعامة �ل�صورية 

للكتاب.

تتاألف �لرو�ية من �صتة عنو�نات فرعية هي:

)�لحكو�تي، وعبد �لرز�ق عيد عبد �ل�صالم �ل�صاعاتي، 

مين(. و�صمر، وعماد، و�صالم، وفوزية �الأ

ول لوحة للفنان �لعالمي  حملت �لرو�ية على غالفها �الأ

ر عليه كلمة جاء  خير، فقد �ُصطِّ أّما غالفها �الأ »بيكا�ص������و«، �

فيها:

»تقوم هذه �لرو�ية على محاولة �ص������حن طاقات �ل�ص������رد باتجاه �أق�ص������ى فاعلياتها للو�صول 

�صا�صية �لمتعلّقة بجوهر �لحكاية وتعّددية  �إلى كفاءة ت�صكيلية متميزة؛ على م�صتوى �لعنا�صر �الأ

�لمكان و�لزمن و�ل�صخ�صية«.

مانيكان

ن�ص������رت �لهيئة �لعامة �ل�صورية للكتاب، �صمن �إ�صد�ر�تها 

له������ذ� �لع������ام )2021م(، مجموعة ق�ص�������س ق�ص������ير للفنان 

أبو حمد�ن«، تحت عنو�ن »مانيكان«. �لت�صكيلي »حكمت �

من عناوين �لق�ص�س:

أبو ر�ص������مي، و�ص������جرة  )على �لطريق �ل�ص������ريع، وعرباية �

�لليغ�صتروم، وفي �لطابق �لثاني، وبائع �ليان�صيب، و�أم عدال، 

و�لحمار، وغالب �أفندي(.

باأ�صلوب ب�صيط وو��ص������ح تعر�س �لق�ص�س لعاد�ت �صلبية 

وتو��ص������عات خاطئة، ماز�لت ت�صوب حياة �صريحة و��صعة من 

مجتمعنا.
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ومثال على �أجو�ء �لمجموعة، نورد ما جاء في ق�ص������ة )�لعناد(، على ل�صان �لكاتب، و��صفاً 

و�حد�ً من �صخو�صها:

»�أعتقد �أن �لمبادرة برفع �ل�صماعة، �صتح�صب عليه تنازالً، كيف ذلك؟ وهو – �لرجل- �لذي 
أباً وجّد�ً،  تكّبله تر�كمات من �لتربية، و�أكد��س من �لقناعات و�لمفاهيم �نتقلت �إليه من �ص������لفه �

ووجد في �ل�صيرة �لمحكية و�لمتد�ولة ما يحّثه على �لتم�ّصك و�لت�صلّب!!«.

اجلغرافية ال�شيا�شية يف مئة عبارة

�ص������در في �لعام �لحالي )2021م(، كتاب جديد بالعنو�ن 

أع������اله »�لجغر�فية �ل�صيا�ص������ية في مئة عب������ارة«، عن �لهيئة  �

�لعامة �ل�صورية للكتاب في دم�صق.

�لكت������اب من تاأليف: »با�ص������كال غو�ص������ون، وج������ان مارك 

هوي�ّصو«، وترجمة: »د. عادل د�ود«.

ويتوزع �لكتاب �إلى خم�صة ف�صول:

ول: مفاهيم �لقوة. �لف�صل �الأ

أ�صياد �لعالم. �لف�صل �لثاني: �

�لف�صل �لثالث: عنيفة �أو مخاتلة.

�لف�صل �لر�بع: لماذ� نقاتل؟

�لف�صل �لخام�س: بين �التحاد و�لتفّتت.

باأ�ص������لوب و��ص������ح و�ص������رد مب�ص������ط، وعبر مئة عبارة، يقّدم كتابنا �لحالي لقارئه، مفاهيم 

مثلة، �لتي تع�ص������د �لباحث و�لمخت�س،  أبعادها، �ص������ارباً �الأ �لجغر�فية �ل�صيا�ص������ية، وماهيتها و�

وتو�صع �لمعارف �لعامة، لدى �لر�غب و�لمهتّم.

حكايا املطر

مجموعة �ص������عرية �صدرت عن �لهيئة �لعامة �ل�صورية للكتاب هذ� �لعام )2021م(، لل�صاعرة 

»ود�د �صلوم«، حمل غالف �لمجموعة لوحة للفنان »محمود �ل�صاهر«.

من عناوين �لق�صائد:
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)فقد�ن ذ�كرة، ومطر �لما�صي، وحد�صي يوؤلف �لحكايات 

عنك، وهل ياأتي �لطريق؟ وحكاية، ورغبة، وخيبة، وكر�هية، 

وحر�ئق، ور�ئحة، وزنابق، و�صياع(.

أ�ص������عار �لمجموعة �لمنتمية �إلى �لحد�ثة وزناً  من �أجو�ء �

و�صكاًل وتكويناً، ق�صيدة بعنو�ن »ترميم«:

نّقار خ�شب

- هذا ال�شوق-

يحلو له اأن يعيد بناء بيته

في قلبي...

كّلما رّممته بالن�شيان

الفيزيولوجيا املر�شية للفيتامينات

�ص������د�ر�ت �لجديدة للهيئة �لعام������ة للكتاب كتاب  من �الإ

بعن������و�ن »�لفيزيولوجيا �لمر�ص������ية للفيتامينات«، وهو كتاب 

علمي من تاأليف: »د. �صريتن بافلوفي�س«، وترجمة: »د. نايل 

عمر �لزعبي«.

جاء على ل�صان موؤلفه:

»�إّن تاأمي������ن كمي������ة كافية من �لفيتامينات �ل�ص������رورية 

للج�صم للقيام بوظائفه ب�صكل طبيعي ي�صتلزم معرفة جيدة 

ين �لنباتي 
َ
النت�صار وتوّزع �لفيتامينات في منتجات �لعالم�

و�لحيو�ني، وي�ص������تلزم �أي�صاً معرفة خ�صائ�صها �لفيزيائية 

و�لكيميائية و�لفيزيولوجية ومعرفة �أعر��س ��صطر�باتها 

أم �لزيادة«. �ال�صتقالبية �صو�ء في حال �لنق�س �

طباء  �صنان و�الأ أ�صا�ص������اً �إلى طالب كليات �لطب و�ل�ص������يدلة وطب �الأ �لكتاب موجه �

أنه يت�ص������من معلومات وفو�ئد غير قليلة لعامة  بمختلف �خت�صا�ص������اتهم، �إ�ص������افة �إلى �

�ء.
ّ
�لقر
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ال�شرفة

ديب �صليم عّبود عن �لهيئة  �صدرت رو�ية »�ل�ص������رفة« لالأ

�لعامة �ل�ص������ورية للكتاب، هذ� �لعام )2021م(، بلوحة غالف 

للفنان »فر�نز مارك«.

أُ�ص������رة �صورية متو�صطة  لئن كانت �ل�ص������رفة ت�صرد حكاية �

حياء �لع�ص������و�ئية في دم�صق،  �لحال، تعي�س في و�حد من �الأ

فاإنها من خالل تو��ص������لها مع محيطها، ت�ص������رد ببر�عة فنية 

�صر �لفقيرة،  أُنموذجاً جامعاً، لحال معظم �الأُ و�صدق عاطفي، �

ا تزل تد�عياتها تثقل 
ّ
زمن �لجائحة �لتي �جتاحت بلدنا، ولم�

أ�صجانهم وغ�صبهم ونزقهم. كاهل مو�طنينا، وتثير �

يقول �لكاتب على ل�صان و�لد )مجد(:

أاّل  أين �أح�صر هذه �لبدلة �لريا�صية، �أردت � أ�ص������األه من � أ�ص������األ )مجد�ً( ماذ� يريد، ولم � »لم �

خيرة بات نزق������اً، و�لجميع في �لبيت  ونة �الأ نها ق������د تفّجر نزقه، في �الآ أ�ص������ئلة، الأ �أطرح عليه �

�ص������ارو� نزقين، وعلى ر�أي �أم ع�ص������اف �لجمي������ع في �لحي باتو� نزقي������ن، )�أظنه �لجوع و�لفقر 

و�لحاجة و�ل�صعور بال�صياع و�لخوف(«.

�شكالية ق�شايا اأدبية اإ

أدبية  أع������اله: »ق�ص������ايا � يتمح������ور كتابن������ا �لحال������ي، بعنو�نه �

أدبية وم�صائل جدلية في  آر�ء ور�أي �آخر«، حول ق�صايا � �إ�صكالية- �

دبَين �لعربي و�لعالمي... ق�ص������ايا تم�ّس ما هو جوهري  تاريخ �الأ

وخالفي حول �ل�صعر �لجاهلي، وردود فعل طه ح�صين، و�لمتنبي 

وخ�صومه.

آر�ء  ديب »مالك �صقور« � ي�صّم �لكتاب �لم�صار �إليه، لموؤلفه �الأ

في ق�صايا عّدة – منها ق�صية �ل�صعر �لجاهلي- لكل من:
ة، ومحمود 

ّ
)مرغليوث، وطه ح�ص������ين، وح�ص������ين مرو

محمد �ص������اكر، وم�ص������طفى �ص������ادق �لر�فعي، ود. فوؤ�د 
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�لمرعي، ويو�ص������ف �ليو�صف، ود. ح�صان فالح �أوغلي، ود. وهب رومية، ود. ح�صين جمعة، 

و�أدوني�س(.

يقول »مالك �صقور« في مفتتح كتابه:

آر�ء ور�أي �آخر، في نهاية �لمطاف هو حو�ر، حو�ر علني ومبا�ضر، �أو حو�ر  خر، �أو � »�لر�أي و�لر�أي �لآ

على �لورق، ولو بعد حين.

فــــاإذ� كان �لحــــو�ر هادئــــًا، جادً�، �ضريحــــًا، فاإنه ل يقّرب وجهــــات �لنظر فح�ضب، بــــل �ضي�ضل �إلى 

�لحقيقة«.

❁    ❁    ❁
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الكاتب هرمان ه�شه

ألماني، ولد في �لثاني من  كاتب �صوي�ص������ري من �أ�ص������ل �

دبي  تموز في عام )1877م(، عل������ى �لرغم من �أن توجهه �الأ

أّلف رو�يات  أنه فيما بعد � مر كان �ص������وب �ل�صعر �إال �
بادئ �الأ

دب  فل�صفية كثيرة ومتنوعة؛ وح�صل على جائزة نوبل في �الأ

عام )1946م(.

كاتب متمرد بطبيعته، يميل �إلى �لخيال، يتم�ص������ك بكل 

أ�صرته من �أجل �ال�صتقالل  فكرة تر�وده، مما جعله يهرب من �

عن �ل�صلطة �لعائلية، و�العتماد على نف�صه، و�النخر�ط في 

مجال �لعمل. كانت بد�ية تمرده في �لمدر�صة، �إذ قال عنها: 

عو�م �لثمانية �لتي ق�ص������يتها في �لمدر�ص������ة �إال مدر�صاً و�حد�ً فح�صب �أح�ص�صت 
»لم �أجد طو�ل �الأ

تجاهه بالحب و�المتنان«. كانت �لمدر�ص������ة في نظره هي �لعدو �لذى يهجم عليه ويريد �أن يف�صد 

عليه حياته وموهبته.

نت بو�ضوح حينما بلغت �لثالثة ع�ضرة من  بد�أ هرمان يكتب �ل�ص������عر وعن ذلك قال: »لقد تبيَّ

طاق«. عمرى �أنني �إما �أن �أكون �ضاعرً� و�إّما ل �ضيء على �لإ

نافذة على الثقافة

�سدى املعرفة

اإعداد: رميا حممود
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الت وم�صنع ل�ص������ناعة �ل�صاعات، ومن ثم في �إحدى 
بد�أ حياته �لعملية مبكر�ً في م�ص������نع لالآ

أر�ص������فة �لكتب، لكنه رّكز �أكثر جهده على �لقر�ءة وتثقيف نف�صه  �لمكتبات، وكانت مهمته تنظيم و�

أ�صلوبه ومفاهيمه �لفل�صفية و�لجمالية. وتطوير �

ن�ص������رت �أول ق�ص������يدة له في عام )1896م( بعنو�ن »مادونا« في مجلة »فيينا«، وفي �لخريف 

غاني �لرومان�صية تحت عنو�ن »ق�صائد رومان�صية«، وكان  �ص������عار و�الأ �أ�ص������در مجلد�ً �صغير�ً من �الأ

ذلك �أول مجلد ين�ص������ر له؛ ومن ثم �ص������در كتابه »�صاعة بعد منت�صف �لليل«، لكنه باء بالف�صل على 

�ل�صعيد �لتجاري، حتى عمله �ل�صابق »ق�صائد رومان�صية« لم يلق �لنجاح، �إذ لم يَُبْع منه �صوى 54 

ن�ص������خة من �أ�صل 600 ن�صخة مطبوعة في غ�صون عامين من ن�صره، لكنه ��صتطاع من خالل »بيتر 

ن ي�ص������بح معروفاً، �إذ ُطبعت في عام )1904م(، وجلبت له �ل�ص������هرة 
أّول رو�ية له، �أ كامينت�ص������يند« �

أ�صاد بها �ص������يغموند فرويد وعّدها و�حدة من �لرو�يات  ومّكنته من ك�ص������ب �لعي�س ب�صفته كاتباً، و�

�لمف�ص������لة لديه، وبعدها قّدم ه�ص������ه كثير�ً من �لرو�يات منها: تحت �لدوالب )1906م(، وجرترود 

)1910م(، ورو�صهالده )1914م(، ونولب �لربيع �لباكر )1915م(. 

خيرة من حياته كتب هي�صه كثير�ً من �لق�ص�س �لق�صيرة، معظم  وخالل �ل�صنو�ت �لع�صرين �الأ

مو�ص������وعاتها م�ص������تقاة من طفولته و�ص������بابه في كالف، ولهذ� �ختار �لنّحات كورت تا�صوتي ج�صر 

�صانت نيكوال�س �لمكان �لمف�صل له�صه في كالف لي�صع فيه ن�صباً تذكارياً له.

م������ع بد�ية �لحرب �لعالمية �لثانية في عام )1914م( تطوع للخدمة �لع�ص������كرية، لكن ب�ص������بب 

هلية للخدمة �لع�صكرية. وعمل عو�ص������اً عن ذلك لم�صلحة موؤ�ص�صة  �ص������عف ب�ص������ره، لم تكن له �الأ

أ�صرى �لحرب في مدينة بيرن. ألمانية لرعاية � �

لمان  آه يا �أ�صدقاء، لي�س هذه �لنغمات«، ودعا من خاللها �لمثقفين �الأ كتب ه�صه في �لجريدة: »�

ن�صانية. ونتيجة لذلك جنى ه�صه قدر�ً من �لعد�ء  أكثر باالإ �إلى �لتقليل من �لجد�ل �لوطني و�الهتمام �

و�لكر�هية و�ل�ص������خرية، وعلى �لرغم من ذلك تابع كتابة �صل�ص������لة مقاالت بعنو�ن »�لحرب و�ل�صالم« 

أولها عام )1914م( و�آخرها عام )1948م(.  موؤلفة من )28( مقالة، ينتقد فيها �لحرب، نُ�صرت �

ت به عام  لمَّ
أ لماني، �إ�ص������افة �إلى م�ص������كالت �صخ�صية �

مزقت هذه �النتقاد�ت و�أحد�ث �لحرب �لكاتب �الأ

ن ه�صه  �صغر بمر�س خطير، مما جعله يطلب م�صاعدة طبية، وقد َدوَّ
)1917م( مثل وفاة و�لده و�إ�صابة �بنه �الأ

تجربته مع �لتحليل �لنف�صي تحت ��صم م�صتعار هو �إميل �صنكلير في رو�يته �ل�صهيرة »دميان« )1919م(،

 ومن ثم تو�لت �أعماله: حكايات خر�فية )1919م(، ونظرة في �لفو�صى )1920م(، وكلينجزور 

خي������ر )1920م(، وكلين وفاغن������ر )1920م(، و�ص������دهارتا )1922م(، وذئب �لبو�دي  في �ص������يفه �الأ

)1927م(، ونرج�س وغولدمند )1930م(، ورحلة �إلى �ل�ص������رق )1932م(، ولعبة �لكريات �لزجاجية 
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همها، �إذ تدور �أحد�ثها في عام )2400م(، وق�ص������ائد 
د �آخر رو�يات ه�ص������ه و�أ )1943م(، وهي تُعَّ

)1953م(، وهي مجموعة موؤلَّفة من )31( ق�صيدة.

رحل عن عالمنا في �لتا�صع من �آب في عام )1962م(، عن عمر )85( عاماً.

أ�صبوعية  في عام )2005م( كتبت د�ر )زوركامب( �لتي تن�صر جزء كبير�ً من �أعماله، في ذكرى وفاته في �

أو�نَي للزهور من ور�ئه مثل هيرمان ه�صه«. »دي ت�صايت«: »ال يوجد كاتب جنت د�ر ن�صر )زوركامب( �

ر بثمن  يف ال�شني قطع اأثرية ل تقدَّ

ج������ّر�ء عملي������ات �لحفر و�لتنقيب �لتي بد�أت منذ عام )2019م( في مقاطعة �صيت�ص������و�ن جنوبي 

ر بنحو خم�صمئة قطعة �ُصنعت من  ثرية تُقدَّ
أ غربي �ل�ص������ين، �كت�ص������ف مجموعة من �لباحثين قطعاً �

ثار �لثقافية �لتي ال تقدر  �لذهب و�لبرونز و�لي�صم و�لعاج، يعود تاريخها �إلى ثالثة �آالف �صنة، وت�صمل: �الآ

بثمن، وزخارف على �صكل طائر، ونوعين من �لحرير، وتمثاالً برونزياً مزّيناً ب�صور �لوحو�س.

ثرية قناع �لذهب، �لذي كان  وم������ن بين هذه �لقطع �الأ

أنه م�صنوع  ن�صفه فح�صب ما يز�ل �ص������ليماً تماماً، ويقدر �

من 84% من �لذهب، ويزن نحو 500 غر�م، وهذ� �صيجعله 

أثقل  أنه � كبر قناع ذهبي موجود في �ل�صين، �إ�صافة �إلى �
�أ

ج�صم ذهبي موجود في �لبالد.

أدلة و��ص������حة على  قال خبي������ر: »في �لوقت �لحالي، لدينا �

نه  �أن هذ� �لقناع �لذهبي كان يُ�ص������تعمل للت�صحية، ولكن نظر�ً الأ

ن�صان، فمن غير �لمرجح �أن يرتديه �صخ�س  كبر بكثير من وجه �الإ
�أ

ما. وما يز�ل من �لم�صتحيل �لتو�صل �إلى نتيجة دقيقة في �لوقت 

ثرية«. �لحا�صر، وهناك حاجة �إلى مزيد من �لحفريات �الأ

ُعثر على �لقناع في �لحفرة رقم خم�صة من �أ�صل �صتة من »حفر �لقر�بين« �لمكت�صفة حديثاً، 

كما و�ص������فتها �إد�رة �لتر�ث �لثقافي �لوطني في �ل�ص������ين، و�صوف يُ�ص������تكمل �لتنقيب، �إذ يمكن �أن 

خر للقناع. يك�صف عن �لن�صف �الآ

وفي حفرة »�لقر�بين« رقم ثالثة، �كت�صف �لعلماء تمثاالً برونزياً مربع �ل�صكل نادر�ً ومحفوظاً 

جيد�ً ومزّيناً تزيناً ر�ئعاً، يُطلق عليه ��ص������م »�لفم �لكبير«، يبلغ �رتفاعه قدمين، وهو على �لطر�ز 

لفية �لثانية قبل �لميالد، وهو مزين  �ص������رة �صانغ �لر�حلة �لتي حكمت في �الأ �لجنوبي �لنموذجي الأ

بروؤو�س �لحيو�نات و�لطيور.
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أنهم عثرو� على نوعين من �لحرير، �أحدهما في رماد حفرة �لقر�بين  ثار �إلى �
أ�صار علماء �الآ و�

و�ني �لبرونزية. آثار حرير �آخر ملفوف حول �الأ وكمية كبيرة من �

�لحرير �لذي يعود تاريخه �إلى ع�ص������ر �صوهان، يدعم �لنظريات �لقائلة �إنَّ �لحرير كان جزء�ً 

مهماً من �لطقو�س �لروحية للمجتمع، ويمكن عن طريقه �إثبات �أن ت�ص������نجدو كانت موقعاً رئي�صياً 

نتاج �لحرير �لذي توقف على طول �لجزء �لجنوبي �لغربي من طريق �لحرير. الإ

�صياء في ممار�صات �لقربان، وهي  ويُعتقد �أن مملكة �صوهان �لقديمة قد ��صتعملت كثير�ً من �الأ

مملكة حكمت حو�س �صيت�صو�ن حتى عام 316 قبل �لميالد.

اأ�شهر املدن امللّونة يف العامل 

أو بلون و�حد  أبنيته������ا و�أحياوؤها باألو�ن متنوعة، � لو�نها، �إذ تلونت �
تتمي������ز مدن عدة حول �لعالم باأ

أبنيتها لوحة متناهية �لجمال في �أح�صان �لطبيعة �لمحيطة، �صن�صلط �ل�صوء  أزّقتها و� مبهج؛ لتر�ص������م �

في هذ� �لعدد على �لمدن �لعربية �لملونة.

م�ضر: �لنوبة

أكث������ر �لمدن �لم�ص������رية حفاظاً على  �

تر�ثه������ا، نظر�ً لتم�ّص������ك �أهله������ا بالعاد�ت 

أه������م معالمها  و�لتقالي������د �لقديمة، ومن �

أل������و�ن منازله������ا �لتي تنعك�س على �ص������كل  �

دى �إلى �صمها �إلى �لمدن 
�صو�رعها، مما �أ

�لتي يطلق عليهم ��صم »�لمدن �لملونة«.

�لمغرب: مر�ك�ش

أو �لمدينة �لحمر�ء،  عا�صمة �لملوك �

�عتم������د �ص������كانها على �لل������ون �لمائل �إلى 

أبنيتها  ج������ري، ف������ي ط������الء � حم������ر �الآ �الأ

أ�ص������و�رها. و�أو�صي بااللتز�م با�صتخد�مه  و�

في �لن�صو�س �لقانونية للبالد.

فاكت�صت �لمدينة باأحيائها �لفقيرة و�لغنية 

حمر. على حد �صو�ء، بدرجات �للون �الأ
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أر�دو� �لتخفي������ف من درجات �لحر�رة  ويرج������ع �ل�ص������ر في �ختيار هذ� �للون، �إلى �أن �ص������كانها �

حمر؛ لقدرته على �مت�صا�س �ل�صوء �لقادم من �ل�صماء،  �لعالية في �لمدينة، فا�صتخدمو� �للون �الأ

مما يوؤدي �إلى تخفيف حر�رة �لجو.

حمر. ويمكن ل�صكان �لمدينة �ختيار درجة من بين ت�صع درجات من �للون �الأ

رجاء، و�لجامعة بين حر وظل ظليل وثلج ونخيل«. وقيل عن مر�ك�س: »�لمدينة �لحمر�ء، وف�ضيحة �لأ

وفي �لمغرب �أي�ضًا: مدينة �ضف�ضاون 

أ�صاون« �أي �لقرون  �صلي �إلى »�
يعود ��صمها �الأ

مازيغي������ة، وتق������ع في �ص������مالي �لمغرب، على  باالأ

�ص������فوح جبال �لريف. تاأ�ص�ص������ت مدينة �صف�صاون 

ع������ام )1470م(، على يد �بن ر�ص������د، وهي مدينة 

أبنية مطلية جميعها باللون  ذ�ت طرقات �صيقة و�

بو�ب و�لنو�فذ، يقول بع�صهم: �إن 
زرق حتى �الأ �الأ

زرق يعود �إلى �لت�صوف �ليهودي، 
�لطالء باللون �الأ

أنه طارد طبيعي للبعو�س �لذي يطير في �لتالل حول  خرون �إن �صبب ��صتعماله هو �
في حين يقول �آ

زرق جعل مدينة �صف�صاون و�حدة من �أجمل  �لمدينة، وبغ�سِّ �لنظر عن �ل�صبب �إال �أن هذ� �للون �الأ

أُطلق عليها ��صم »�لجوهرة �لزرقاء«. �لمدن �لملونة في �لعالم، و�

زرق �لز�هي �لذي ي�صتخدم للطالء يعود لمزج �لجير بمادة �لنيلة �لزرقاء،  و�ل�صر في هذ �للون �الأ

�لتي كانت ت�صتخدم في غ�صل �لمالب�س.

�لجز�ئر: �ضاحية �ضيدي بو �ضعيد

أبرز ما يميز هذه �ل�صاحية هو �لمنازل �لبي�صاء  �

زرق  و�لنو�فذ �لزرقاء، لكن تختلف درجات �للون �الأ

بين �لغامق و�لفاتح و�ل�ص������ماوي. تقع �ل�صاحية في 

�صمال �ص������رق تون�س �لعا�صمة على منحدر �صخري 

ع������اٍل، وتطل على قرطاج وخليج تون�س مما يجعلها 

أّول موق������ع محمّي في �لعالم.  مدينة هادئة. وهي �

من و�لدفاع عن قرطاج �لفينيقية في �لقرن �ل�ص������ابع قبل �لميالد، ويعود  وكانت في ما م�ص������ى توف������ر �الأ

خذ �لعلم و�لمعرفة. أبو �صعيد �لباجي �لذي كان �صوفياً ياأتيه �لنا�س الأ ��صمها �إلى ولي �صالح ��صمه �
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رجل يتقن رفع الق�شايا

أكثر �صخ�س رفع ق�صايا لدى �لمحاكم في �لعالم،  جوناثان لي ريت�ص������ز �صاب �أمريكي يعّد �

�إذ تجاوزت 2600 ق�صية.

بد�أها في �ص������ن �ل�صاد�صة ع�ص������ر من عمره م�صتعيناً 

بمندوب �لطفولة ب�ص������فته قا�ص������ر�ً، �إذ رفع على و�لدته 

عمال  ق�ص������ية �إهمال بع������د �أن �أخبرته �أن �ن�ص������غالها باالأ

�لمنزلية كان �صبب �لحروق �لتي في يده �لتي �أ�صيب بها 

في �ص������ن �لثالثة، وح�ص������ل على تعوي�س منها قدره )20( 

�ألف دوالر.

�ص������دقائه وزمالئه في �لعمل، �إ�صافة �إلى �أقاربه 
كما رفع ق�ص������ايا على مدّر�ص������يه وجير�نه و�أ

وخطيبته و�لمحامين �لذين د�فعو� عنه و�لق�ص������اة و�ل�ص������رطة، وكذلك على روؤ�ص������اء بع�س �لدول 

�لالتينية و�لم�ص������اهير، منهم: )جورج بو�س، وقر��صنة �صوماليين، و�لمغنية بريتني �صبيرز، ومارثا 

فالطون، ونو�صتر�د�مو�س، وجيم�س هوفا، و�لن�صب �لتذكاري ل�)لينكولن(، وبرج �إيفل، 
�صتيو�رت، و�أ

�صباب مختلفة. ميال، ورئي�س �إير�ن، وبديل �لزبدة( الأ
وجزيرة �لثالثة �أ

نها -ح�صب قوله- �صببت له  كما رفع ق�ص������ية على �صركة روك �ص������تار �لمنتجة للعبة GTA، الأ

�صدمة في �صن �لمر�هقة.

أكثر �صخ�س يرفع ق�صايا في �لعالم،  رقام �لقيا�صية ب�صفته � وحينما دخل مو�صوعة غيني�س لالأ

نهم لم ي�صت�صيروه في و�صع بياناته  رفع جوناثان ق�ص������ية على �لم�صوؤولين عن مو�صوعة غيني�س، الأ

أنه حقق ما يقارب 850 �ألف دوالر  غلب �لق�صايا، �إال �
�ل�صخ�صية، وعلى �لرغم من عدم فوزه في �أ

تعوي�صات مالية في �لق�صايا �لتي فاز بها.

وخالل لقاء �صحفي معه ت�صاءل جوناثان بده�صة وحزن: لماذ� �أعي�س وحيد�ً وال �أحد يحبني؟! 

ف�صحك �ل�صحفي على جملته، فرفع جوناثان ق�صية على �ل�صحفي و�لقناة لال�صتهز�ء بم�صاعره، 

وربح 50 �ألف دوالر.

نه �جتاز بنجاح كل �الختبار�ت  لم تنجح محاوالت بع�ص������هم في �إدخاله �لم�ص������حة �لنف�صية، الأ

أنه ال يتحاور وال ي�صتعمل �لعنف، بل يتقن رفع �لق�صايا  �لنف�ص������ية ويعّد بذلك �ص������خ�س طبيعي �إال �

فح�صب.

❁    ❁    ❁
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عماق، اأن نــرى لوحة تخطف  يحــدث اأحيانــاً اأْن نقــراأ ق�صيــدة تهّزنا مــن االأ

اأب�صارنــا، وتنبّــه حوا�صنا، يحدث اأن ننت�صــي طرباً، ويعمُّ فينا فــرح للحظات اأو 

ل�صاعــات... ما هذا ال�صــر؟! ما هذا الدافع الغام�ض الــذي يرع�صنا ويمنحنا هذا 

الفــرح العظيم؟! فــرح ين�صلنا من حماأة الواقع، يجعلنــا ن�صعر بالعظمة واالمتالء 

وال�صمو؟! اإنه مــا ي�صمونه: »الروح المبدع« قد م�ّصنا اأو اأ�صابنا واخترق ب�صهمه 

الناري بالدة حياتنا.

نجد الروح المبدع في كل الفنون: في ال�صعر،  وفي المو�صيقا، وفي الرق�ض، 

وفي الق�صة، وفي الرواية، وفي الديكور، وفي هند�صة الحدائق، وفي ت�صكيالت 

الطبيعة...

نجــد الروح المبدع، في ق�صائد ال�صعر العربي، في بع�ض ن�صو�ض ال�صوفيين، 

نجــده فــي ق�صائد العذريين، وفي ق�صائــد بدوي الجبل و�صعيــد عقل واأدوني�ض 

اآخــر الكالم

الروح المبدع
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ومحمود دروي�ــض وفي اأغاني فيروز وعبد الوهــاب واأم كلثوم... وفي مو�صيقا 

محمــد عبــد الكريــم وربيــع مطــر وجهاد عقــل، نجــده فــي الروايــات العظيمة: 

دو�صتويف�صكي، وبرو�صت، وجوي�ض، وكافكا، وكازنتزاكي�ض، وبورخي�ض، وجورج 

�صف، نفتقده في الروايات العربية اأحياناً! نجده في الرق�ض  اأمــادو، وماركيز... ولالأ

الــذي هو دعوة اإلى الفرح والحرية، وانبثاق للطاقات الج�صدية. هذا الروح المبدع 

الذي تحّدث عنه نيت�صه، وهو ي�صتمع اإلى مو�صيقا فاغنر: »الروح الدونزيو�صي، عا�صه 

نيت�صــه في حدوده الق�صــوى وموجود في كتاباته وفي حنينه اإلــى العدم. تحدث عنه 

لــوركا، بحما�ض �صديد في محا�صرة األقاها في كلٍّ من هافانا وبيون�ض اآير�ض، وكانت 

بعنوان: »مقالة في الروح المبدع وعمله« يقول: »لي�ض لنا من خارطة وال من نظام عن 

ن�صان عنه اأنه يحرق الدم مثل زجاج مطحون، يَهب  الــروح المبدع، كلُّ ما يعرفــه االإ

اإح�صا�صــاً بالن�صرة، جديــداً كل الجدة، كوردة تُخلق حديثــاً، كمعجزة!...«، يقول 

اأي�صاً: »عند العرب، في مو�صيقاهم اأو رق�صهم اأو غنائهم، يحيا تجلي الروح المبدع 

ب�صيحات تهتــف: اهلل، اهلل...«، اأال يذكرنا هذا بانفعال الجمهور وهو ي�صتمع اإلى 

غناء كوكب ال�صرق )اأم كلثوم(؟

الــروح المبــدع، هو الدم الحار للفن، ومــن دونه اليبا�ض والبــرودة. الفن زهرة 

كمل لكلِّ ما هو موجود، ح�صب �صوبنهاور. الفن هو الذي ي�صرب  الحياة، والتفتح االأ

فينــا ف�صاد الحياة. الروح المبدع في الفن، هــو الذي جعل لينين ذا الب�صيرة الحاذقة 

ن�صان لنف�صه«، ويقول متاأ�صفاً:  ي�صــرخ: »يا ل�صحر الفن!... اإنه اأعظم فرح يمنحه االإ

عمال العظيمة«. »لي�ض لدي الوقت، ولن يكون لدي الوقت الكافي لال�صتمتاع باالأ

ل اإلى نخا�ض و�صيع! وحينما يفتقده  هذا الروح المبدع، حينما فقده رامبو تحوَّ

حوال، اأو يتحّول  اأي فنــان اأو �صاعــر اأو �صارد يتحّول اإلى مجرد مهنــي باأح�صن االأ

اإلى ثرثار...
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رادة الكونية، يجعلنا  الــروح المبدع، هو الذي يجعلنــا ن�صمع دقات قلــب االإ

نح�ــضُّ اأن خيــواًل من ريح ت�صكــن فينا وفي الكلمــات، وهو الذي جعــل المتنبي 

يقول:

»على قلق كاأن الريح تحتي...«.

لكن، اأين هو هذا الروح المبدع اليوم؟!

ياللخ�صــران!... اإننا نفتقدك اأيُّها الروح المبــدع، ونحن نقراأ هذا الكم الهائل 

مــن الكتابات البــاردة، المتحذلقــة، المبتذلــة!... كتابات بال طعم وبــال لون اأو 

رائحــة، كتابات مّجتها النفو�ــض الحرة، على الرغم من كل ما تُردف به من ترويج 

�صيلة؟ اإنهــم يقتلونها، األي�ض كذلك؟!  زائــف، وجوائز ملتب�صة! اأين هي الجياد االأ

حتــى لكاأننا اأمة كتّابهــا وفنانوها يهذون ويهزرون! ممــا يجعلنا نقول مع حكيمنا 

عمى القديم: االأ

ي�صمنها اإيجازها و�صروحها«  »اأرى هذياناً طال من كلِّ اأمة  

ولي�ض بعد كالم المعري من ختام اأف�صل...

❁    ❁    ❁
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لوحة ملونة للفنان �لعر�قي جو�د �ضليم
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هذه الق�سة للروائية الهندية املعروفة » اأنيتا دي�ساي« ولدت عام )1937م( 

والدها بنغايل واأمها  اأملانية، وتلقت تعليمها يف دلهي...

رغم  تقرتب،  الواقعية،  ال�سردية  الكتابة  يف  مميز  اأ�سلوب  لها  دي�ساي 

حداث الواقعية واحلوارات وال�سخ�سيات من حدود ال�سعرية. اإن �سخ�سيات  الأ

ق�س�سها ورواياتها لتقول للقارئ كل �سيء، بل تقول ما يكفي، وترتك 

ها.. �سنجد يف هذه الق�سة، هذا احلد املرهف  فراغات على القارئ اأن ميلأ

اأو ظلله، ما ي�ستدعي الت�سفن فيما وراء الكلمات  بني الواقع واأطيافه 

يجاز والقت�ساد اللغوي اإجادة كاتبة حديثة جدًا  املكتوبة، ودي�ساي جتيد الإ

مناط ال�سردية العاملية. ومتمر�سة ومطلعة على الأ

�لطالب و�لغجرية
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اخلفية والظاهرة بني  التناحرية  العلقة  الق�سة تر�سد بذكاء  يف هذه 

مة الهندية، من جهة، والعلقة بني ال�سرق والغرب  الثقافات يف داخل الأ

كادمييني: »ديفيد« و«بات«. ديفيد يريد  مريكيني الأ من خلل الزوجني الأ

اأن ي�سف بحيادية، دون تدخل، وزوجته »بات« تريد اأن تعرف وتنفعل 

باملعرفة، الفارق بني الربود احلريف واحلار املتفاعل...

اإنها ق�سة تنتمي اإىل مرحلة ما بعد الكولونيالية، جديرة باأن ُتقراأ بتذوق 

ن نف�سه. وَتفّكٍر اأي�ساً يف الآ

ترجمة  لدي�ساي  الغ�سق«،  يف  اللعب   « جمموعة  من  الق�سة  هذه  اخرتنا 

�ستاذ اأجمد ح�سني، �سادرة عن دار املاأمون  للرتجمة والن�سر يف بغداد عام  الأ

) 1989م(.

للكاتبة دي�ساي روايات عديدة بع�سها ترجم اإىل العربية، من اأعمالها:

طفال. �سوء نهار م�سرق، ونار على اجلبل، ولها كتب ق�س�سية للأ

نالت دي�ساي جوائز دولية رفيعة، منها جائزة البوكر، وجائزة جمعية 

دب امللكية الربيطانية. الأ
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������ت  ح�سَّ
ول في بومبي. �إذ� َخَطْت خارج غرفتها مكيفة �لهو�ء في �لفندق �أ �أرهقها يومها �لأ

ت باأنها �سيغمى عليها. و�إذ� عادت �إلى د�خل  ح�سَّ
بالقنوط، وتدّلى ر�أ�سها، وغ�سيت عيناها، و�أ

�لغرفة تهاوت على �س������ريرها وكاأن فاجعة فجعتها، �نتفى وجودها، و�أم�س������ت تكاد ل ت�ستطيع 

مل ين�س������ّلون منها جميعًا،  �إقناع نف�س������ها باأنها ل تز�ل على قيد �لحياة �إن �لحياة و�لطاقة و�لأ

ي�سيلون �إلى بالوعة، يقرقعون في �سخرية.

مل فيها: »لكنك كنت تعلمين  قال )ديفيد(: غير قادر على تجّنب �ل�سعور ب�سيء من خيبة �لأ

 
)1(
�أن �لجو �س������يكون حارً�«. كان قد �أتى معه بقم�س������ان ف�سفا�سة م�سنوعة من قطن �لمدر��س

�لمتغ�س������ن، وبزوج من �س������نادل )كولهابور( �لمفتوحة. �سحيح �أنه كان ي�سرب �أكثر من عادته 

لكن ذلك لم يبد �أنه ت�س������بب في �حمر�ر وجهه وخ�س������ونة �سوته كما كانت �لحال معها. لقد بد� 

ور�ق  )ديفيد( منا�سبًا جدً� ولئقًا جدً� في �سو�رع بومبي وهو يخطو على ق�سور جوز �لهند و�لأ

�لمبقعة بالتنبول وحر��سف �ل�سمك و�أرجل �لمجذومين.

- »ي������كاد �أل يك������ون باإمكانك �لمج������يء �إلى �لهند وتوقع �أن يكون جوه������ا لطيف �لبرودة يا 

)بات(«.

قالت وهي تئن: »حار... �أجل... ولكن لي�س... لي�س قاتاًل. لي�س كالموت. �أنا �أ�س������عر باأنني 

حيان ميتة تمامًا«. ن�سف ميتة يا )ديفيد(، وفي بع�س �لأ

- »هل نم�سي لتناول كاأ�س من )�لجن( و)�لاليم( في �لمق�سف؟«.

جرب������ت ذل������ك ما د�م بد� �أنه قد ترك في )ديفيد( �أثرً� ممتازً�. بيد �أن مق�س������ف �لفندق كان 

مكتظًا جدً� و�لنا�س فيها ج�سيمي �لحجم ومملوئين حيوية ونا�سطين وهم في مالب�سهم �لبر�قة 
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و�أ�سو�تهم �لمعدنية و�أعينهم �لتي كانت توم�س �سوبها، مثلما يوم�س مق�س �لحالق، تقطعها 

وتعريها، بحيث �أح�ست بالتحطم بدًل من �لنتعا�س.

كان )ديفيد( يجذب �لنا�س �إليه كالمغناطي�س... فب�سحره ورباطة جاأ�سه وكيا�سته كان يفعل 

ذلك على نحو ي�س������ير جدً� حتى �إن �سفاته عملت بكفاءة �أكبر من �أي نظام لبطاقات �لزيارة... 

مر يبدو لها وكاأن ذلك كان �ساغل �لنا�س �لرئي�س في  و�س������رعا يذهبان �إلى �لحفالت. و�سار �لأ

بومبي – �لذهاب �إلى �لحفالت. كانت كلما و�س������لت مكان �إحدى �لحفالت تم�س������ي د�ئمًا على 

جرة ذ�ت ر�ئحة كريهة على �لدو�م، و�سعر �ل�سائق يقطر زيتًا، ثم  و�سك �لنهيار: كانت �سيارة �لأ

كانت هناك �لم�ساهد و�لمناظر �لتي يمر�ن بها في �ل�سو�رع... �زدحام وجلبة �لمرور باأنو�عه، 

لو�ن �ل�سارخة لمالب�س �لن�ساء، �كتظاظ �لدمى و�لزينة �لم�سنوعة  فالم �لخبيثة، �لأ مل�سقات �لأ

�س������رطة و�لخيوط �لملونة، �أجهزة �لمذياع ومكبر�ت �ل�سوت �لمفتوحة �أبدً� على  من �لورق و�لأ

ما لي�س �أوطاأ من كامل قوتها... وينت�س������ر بينها كلها باعة �لزهور و�لحجاج و�لقردة �لر�ق�س������ة 

و�لدببة �لم�ستعر�س������ة �أن يكون هناك مثل ذلك �لفقر، مثل ذلك �لمر�س، مثل تلك �لقذ�رة، و�أن 

تف������ور م������ن كل ذلك ُكلُّ تلك �لحيوية، مثل تلك �لحياة �لمتمردة عل������ى �لقمع... فاإن ذلك بد� لها 

غير طبيعي ومنحو�سًا... لقد بد� وكاأن �لفو�سى و�ل�سر قد �نت�سر� على �لعقل و�لنظام. ثم �إن 

انها كانت كلها من �لحفالت �لكبيرة جدً�. كان �ل�س������يوف كلهم يرتدون  �لحفالت �لتي كانا يئمَّ

مجوهر�ت ومالب�س بر�قة، وكانت �أعينهم و�أ�س������نانهم توم�س بذلك �لقدر من �ل�س������هوة �لبد�ئية 

�سقر، بحيث يكون �سعورها  حين كانو� ينظرون �إلى ج�س������مها �لر�سيق، �لمك�س������و بالبيا�س، �لأ

بالنحبا�س و�لن�سحاق و�لن�سغاط و�لختناق كان يدفعها �إلى �لزو�يا حيث كانت ركبهم تنغرز 

فيها، و�أيديهم تنزلق على ظهرها، و�أ�سو�تهم تنفذ د�خلها بحيث كانت حينما تعود �إلى �لفندق 

نها �أمريكية تجوب �لعالم. متكئة على ذر�ع )ديفيد( تم�سي �أ�سبه بجثة لأ

تمتم������ت وهي تو�جه �لنافذة عاقدة ذر�عيها: »ل������م �أتوقعهم قط على هذ� �لقدر من �لبد�ئية. 

خر طر�ز... �أما هذ� فال... لي�س �سقط �لمتاع  كنت �أح�س������ب �أن كل �س������يء ع�س������ري، مو�كب لآ

�لغابي �لمتوح�س هذ�«.
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كان ي�س������ب لنف�سه �س������ر�بًا لينام فتر�س�س بيده في ده�سة حقيقية: »ماذ� تق�سدين؟ لم نكن 

ي  خر طر�ز. �إن من �س������اأن هوؤلء �لنا�س �أن يكونو� لئقين لأ نرى �س������وى �لع�سري و�لمو�كب لآ

حفلة كوكتيل نيويوركية...«.

فانفجرت وهي ت�س������م �س������درها بذر�عيها �س������مًا موثقًا: »كال. كال. لن يكونو� كذلك. �إنهم 

ل يملكون �لكيا�س������ة، �ل�سال�س������ة، �لرقة. )ديفيد(... �إنهم غير متح�سرين. �إنهم ل يز�لون قومًا 

بد�ئيين حين �أنظر �إلى عيونهم فاإنني �أتبين كم هم بد�ئيون. حين يلم�س������ونني �أ�سعر بالرعب... 

�أ�سعر �أنني في خطر«.  

ن فاإنه غد� جائعًا، تعبًا.  فنظر �إليها وجاًل. كانا قد �س������ربا حتى فات �أو�ن �لطعام، �أما �لآ

و�ألفاها مرهقة. كان يود لو �أنهما كانا قد جل�س������ا جل�س������ة مريحة في ب������رودة �لهو�ء �لمكيف 

و��ستعر�سا �لحفلة، وتباحثا حول �لنا�س �لذين كانو� قد �لتقياهم وتقا�سم �آر�ءه معهم. لكنها 

بدت مندفعة �س������وب �تجاه �آخر ما، كانت ما�س������ية وحدها ولم ي�س������اأ �أن ي�سحب �إلى قنوطها 

�لعمي������ق. قال في خفة وهو يعب������ث بفّتاحة �لقناني دون �أن ينظر �إليها: »�إنك خ�س������بة �لخيال 

جدً� هذه �لليلة. �أما �أنا فقد خاب ظني حين وجدتهم متاأثرين بالغرب كل هذ� �لتاأثر بودي لو 

ق������ل من �أجل �أطروحتي. �نظري مثاًل �إلى �آل )غدو�ني(. هل  كان������و� �أكثر بد�ئية قلياًل... في �لأ

 بخاطرك قط �أن تكون هناك زوجة هندية �س������بيهة، باأي ق������در، بزوجة )غدو�ني(... ما كان 
ّ
م������ر

��سمها؟«.

- »�أوه. كانت فظيعة، فظيعة«... قالت )بات( ذلك هم�س������ًا وهي ترتعد �إذ تذكرت )�ل�ساري( 

جر��س  قرمزي �للون �لمعقود تحت �ل�سرة، وحيز �لبطن �لناعم كال�سوكولته وحوله �لحز�م ذو �لأ

�لف�س������ية �ل�س������غيرة. لم تهتم بتذكر �لرق�سة �لتي رق�س������تها مع )ديفيد( على �أر�سية �لنادي 

�لليلي. حتى �إنها لم تكن قد نظرت �إلى وجه �لمر�أة �إذ �أبقت عينيها مخف�س������تين ولم ت�س������تطيعا 

ة �ل�سود�ء. فاإذ� لم يكن ذلك بد�ئيًا فما �لذي يعنيه )ديفيد(  ّ
�أن تم�س������يا �إلى �أبعد من تلك �ل�سر

بالكلمة وهو طالب علم �لجتماع؟

�س������بوع ته������اوت )بات(، كانت قد  ف������ي دعوة ع�س������اء �آل )غدو�ني( في وقت لحق من ذلك �لأ

�س������عرت باأنها مهددة، معر�سة للخطر، منذ �للحظة �لتي دخال فيها �ل�سقة. فحين خلفا ور�ءهما 
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جدر�ن �لم�سعد �لملطخة بالتنبول، و�لخدم �لنائمين على �لح�سائر في �لمجاز، وع�سبة �لحر��س 

و�ل�س������ائقين وهم يلعبون �لورق تحت �لم�سباح �لعاري في �لبهو، و�سعا �أقد�مهما على �أر�سية 

لأ مثل مر�آة وتعك�س �سورة مجموعة �لتماثيل �لتي ل تقّدر بثمن، و�لتي  �س������ود تتالأ من �لمرمر �لأ

كانت تمخر على �سطحها مثل مر�كب من �سخر... )�ك�سور�( قرمزية مو�سوعة على �أ�س�س...، 

خدم ذكور يرتدون زيًا موحدً� من�ّس������ى حدَّ �لت�س������لب...، جو�هر، مينا، قما�س مق�سب، وذهب... 

 ودود، يزلق على �لفور يدً� ناعمة على ظهرها... زوجته 
)2(
)غدو�ني( بوجهه �ل�سبيه بوجه )بابون(

ببطنها �ل�سبيهة بحلوى )بودينغ( �ل�سوكولته و)�ساريها( �لمنح�سر عن جزء من ردفيها �نح�سارً� 

موحيًا... �نكم�ست )بات(، و�نكم�ست. جفت �سفتاها وتيب�ستا فجعلت تلعقهما وتلعقهما بع�سبية. 

ن قدميها قد تورمتا د�خل �س������ندلها على نحو م�س������ّوه. فجل�ست �إلى 
فقدت ذر�ع )ديفيد(. وبد� �أ

ت )ديفيد( يرنو �إليها قلقًا. و�رتطم بطن �لخادم بكتفها فيما كان يدني 
�لمائدة ور�أ�سها مائل، ور�أ

�ل�سحون لها. كانت �ل�سحون تفوح بر�ئحة... ت�ساءلت: �أي ر�ئحة كانت؟... زيت، �أم لحم ماعز؟ 

لم تكن فاتحة لل�س������هية. �نزلقت �س������وكتها. �نزلقت �لمتئدة. �أغمي عليها كانو� جميعًا ي�سرخون، 

يتد�فعون، يتز�حمون. �سارت تدفعهم عنها بيدها وقد �نتابها �لذعر.

قالت في خ�سم نحيبها وهي تحاول �أن تطلق نف�سها من �إ�سارهم: »)ديفيد(... �أخرجني... 

�أخرجني«.

ف������ي وقت لحق قال مغتمًا وهو جال�س عند طرف �س������ريرها: »خير لنا �أن نرحل«. �س������األت 

نف�سها: هل كانت بطن زوجة )غدو�ني( هي �لتي �أحزنته. لم يكن م�سهدً� يمكن للمرء �أن ين�ساه 

�أو يهمل������ه �أو ينكره. قال: »يقال �إن دلهي �أكثر جفافًا... لي�س������ت على هذه �لدرجة من �لرطوبة. 

�سيكون ذلك خيرً� لك«.

قالت وهي تنتحب �أ�سفًا: »ولكن ماذ� عن �أطروحتك؟ هل ت�ستطيع �لعمل عليها هناك؟«.

فقال باكتئاب: »�أظن ذلك« وهو يخف�س ب�سره �سوبها، وقد �نكم�ست هي حتى �أم�ست �سيئًا 

�س������ئياًل على �ل�سرير، �أ�سد �س������حوبًا و�عتالًل مع كل يوم كانت تم�سيه في �لغابات �لوح�سية 

لمدينة بومبي.

*   *   *
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كانت دلهي �أكثر جفافًا. كانت في جفاف هيكل عظمي. كانت رمال �سفر تهيج وتع�سف ثم 

ت�ستقر على �لخ�سب و�لحجر ولحم �لب�سر وجلدهم، ه�ّسًة، ُحَبْيِبة �لملم�س، مثل عظام م�سحونة. 

�سجار تنت�سب جرد�ء من كل ورقة... وزهور حمر تتقد على �أغ�سانها �ل�سود، و�أخرى  كانت �لأ

ذهبية و�أرجو�نية تتبرعم... و�لمت�س������ولون ي�س������طجعون نعا�سًا وك�س������اًل في �لظل، ويمدون لها 

�أطر�فًا غير قابلة للتمييز. »�س������اأتمالك نف�س������ي«- هكذ� كانت )بات( تحدث نف�س������ها وهي ت�سير 

�سفر �لمكتوم... »يجب �أن �أتمالك نف�سي«- لم يعد ج�سمها يذوب، لم يعد  بعزم خالل �لغبار �لأ

ينز �أو ينزلق من قب�س������تها. كان �لجو جافًا. �س������تحافظ على رباطة جاأ�سها. �ستنظر في عيون 

�لنا�س حين يحدثونها و�ستبت�سم بلطافة مثلما يفعل )ديفيد(، ح�سبما ظنت. بيد �أن �لرمل د�خل 

�س������ندلها جعل قدميها ثقيلتين. �إن لم تعد تذوب فاإنها كانت تحترق. كانت ت�س������عر بالحر�رة 

ت�س������رب في �أعماقها حتى �لعظام. حتى عيناها �للتان كانت تحميهما نظارة �س������خمة م�سادة 

للوهج بدتا وكاأنهما م�ستعلتان. ح�سبت �أنها كانت �ستذوي مثل قطعة من ورق مو�سوعة تحت 

ً� �سبيهًا ب�سوت 
ّ
زجاجة مكبرة تعك�س �ل�س������م�س. فركت �أ�سابعها معًا فاأخرجت �س������وتًا �سار

�لورق. كان �سعرها مملوءً� بالرمل.

- »لكن ل يمكنك �أن تدعي �لطق�س ي�س������لمك �إلى �لكاآبة يا عزيزتي؟«... قال )ديفيد( ذلك 

بلط������ف كي يعبر عن رقة كاد �أن ينعدم �س������عوره بها وهو ير�ه������ا تعاني على ذلك �لنحو غير 

�للطيف، قدماها مغبرتان، �س������عرها متلي������ف، وجهها نحيف ومذع������ور. »�لطق�س لي�س مهمًا 

ي������ا )بات(... تجاوزيه... فثمة كثي������ر كثير غيره. حاولي �أن تركزي عل������ى ذك«. كان يريد �أن 

ت 
َّ
مور �س������تتعقد كثيرً� بالن�سبة �إليه �إن لم تن�س������جم مع �لو�سع و��ستمر ي�س������اعدها. كانت �لأ

تنجرف عنه على نحو �سائب في �تجاه �آخر ما فتكرهه على �لتخلي عن �أ�سياء وعلى تعقبها 

نها بدت خارجة عن �ل�سيطرة �إلى درجة خطرة. لم يعد في مقدوره �للتقاء بالنا�س �أو �لعمل  لأ

على �أطروحته �أو �أد�ء �أي �س������يء. لم يكن قد ت�س������ور قط �أن من �لممكن �أن تغدو )بات( عبئًا 

عليه... �أل تكون �لو�س������يفة و�لغجرية �لرفيقة �لتي كانت قد وعدته وعدً� خال�س������ًا �أن تكونها. 

كانت تنحدر من �سلب فالح ب�سيط قوي... �إذن، فال بد �أن ي�سري فيها �سيئًا من ذلك �لدم... 

قويًا، ب�س������يطًا ومقتدرً�. لماذ� لم تكن مقتدرة؟ و�س������ع يده على �سدغها... كان ينب�س بقوة. 
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جل�سا يرت�سفان قهوة مثلجة في مطعم �سغير جدً� معتم جدً� كان يفوح، على نحو ما، بر�ئحة 

�سخام �سكك �لحديد.

قالت بلهجة مبا�سرة وبال �قتناع: »يجب �أن �أحاول«.

في ذلك �لع�سر ذهبت تطوف في مخازن �لتحف �لقديمة في )دلهي �لجديدة( عاقدة �لعزم 

على �لهتمام بالفن و�لثقافة �لهنديتين. غادرت رو�ق �لمخازن بعد �ساعة و�لرعب يت�ساعد في 

بلعومها كالقيء. كانت ت�س������عر كانت مطاردة... يطاردها م������ا هو بد�ئي و�أولي وبربري، وظلت 

ثد�ء �لثقيلة �لج�سيمة �لم�سنوعة من �لبرونز  تفرك �أ�س������ابعها بع�سبية م�ستعيدة �س������ور تلك �لأ

جر��س �ل�س������غيرة �لمغناج على  رة و�لمكتنزة كاأنها جر�ر ماء، و�لأ رد�ف �لمكوَّ
و�لحج������ر، و�لأ

عين �لم�س������تطيلة �لخبيثة �لتي تقو�ست على �لوجوه �لحجرية �ل�سهو�نية  �لكو�حل و�لبطون، و�لأ

نف�سهم باأ�سو�تهم �لد�عية �ل�سافرة.  و�لتي لم تكن بعيدة �ل�سبه عن عيون �أ�سحاب �لمخازن لأ

لهة �لتي عر�سوها عليها و�سموها لها باأذرعها �لمتعددة و�أقد�مها �لر��سخة وعيونها  ثم هناك �لآ

�لمتقدة  �لغ�سبى وخ�سل �سهرها �لمتطايرة... �لكل رعد وبرق، �نتقام ووعيد. �أ�سرعت عائدة 

�إلى �لفندق خلل �لغبار وهي تفرك �أطر�ف �أناملها معًا. وحين ��ستلقت على �سريرها من جديد 

بكت ووجهها �إلى و�س������ادتها �س������وقًا �إلى موطنها �لمفتقد، �إلى �أ�س������جار �لتفاح و�لبقر�ت، �إلى 

... كان 
)3(
�لحظائر �لحمر و�ل�سنونو، �إلى )�لمثلجات( �لممزوجة بال�سود�، و�سينمات �ل�سيار�ت

ذلك كله بريئًا وحلوً� ومفقودً�، مفقودً�، مفقودً�.

قالت: »�إنني غير متطورة بما يتنا�سب معك« وهي تغ�س ب�ساي �لليمون �لمثلج �لذي �أتى به 

ولى �لتي تذكر فيها �لفارق بين خلفيتيهما... لم يبد �أنه كان ذ�  )ديفيد(. كانت تلك هي �لمرة �لأ

ن مثل حفر �أّول هوة بينهما، �أّول �سرخ في �ل�سل�سال �لحمر  �أهمية في �ل�سابق. كانت تعريته �لآ

�سياء في �لكلية... ل بد �أنك تعلمتها في  �لفج. �أخافهما معًا: »�أتوقع �أن تكون قد �ألممت بهذه �لأ

�لكلية... �أنت تعلم �أنني لم �أذهب �إل �إلى �لمدر�سة �لثانوية وبعدها بقيت في �لبيت...«.

قال باألم ورقة حقيقيتين: »حبيبتي« ولم ي�ستطع �ل�ستمر�ر، لم يكن من �ساأن ذوقه �أن ي�سمح 

لم. »خذي )دو�س������ًا( و�غت�سلي  له فعل ذلك، ول نو�مي�س������ه: �أرعبته �ل�س������وقية بقدر ما �أرعبه �لأ

)بال�سامبو( يا )بات(. فنحن خارجان...«.
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ت �ل�ساي �لمثلج وهوت على و�سادتها. لم مبرح: »ل، ل، ل« ونحَّ
�أنت في �أ

- »لكننا �سنذهب �إلى �أنا�س مختلفين تمامًا هذه �لمرة يا )بات(. �سنزور مر�سدة �جتماعية... 

�أعني �أن زوجة )�س������ارما( مر�سدة �جتماعية. �سوف تريك �سيئًا مختلفًا تمامًا. �أعلم �أنه �سيثير 

�هتمامك«.

- »لن �أقدر على تحّمله«.

و�نتحبت وهي تعبث باأزر�ر ثوبها كما يفعل طفل. لكنهما �أثبتا �أنهما مختلفان. فمن ناحية 

. كان يعي�س في �س������قة �سغيرة ل هو�ء 
)4(
كان �لمثقف )�لدلهوي( �أفقر من �لمثقف )�لبومبوي(

فيها ذ�ت جدر�ن مبي�سة بالكل�س فح�سب، و�أريكة وقطع من �لفن �ل�سعبي. وكان يقدم �لع�ساء 

في �س������حون من �لخزف �لرخي�س �للماع. وكان طبيعيًا وجود �لمثقف طويل �ل�س������عر �لذي ل 

ر�س متقاطع �ل�ساقين ويلقي خطابًا  منا�س منه –وكان �إما �سحفيًا و�إّما �أ�ستاذً�- وكان يقتعد �لأ

مريكيين �لمطبق م�سببًا �ل�ستمتاع لدى )ديفيد( و�لحرج لدى )بات(. غير  جارحًا حول جهل �لأ

�أن زوجة )�سارما( كانت فعاًل من طر�ز جديد في عين )بات(. كانت مر�سدة �جتماعية حقيقية 

ريكة د�سًا مرتبًا،  ومحنكة، وفي �ليوم �لتالي، وبعد �أن د�س������ت مخلفات �لليلة �لما�سية تحت �لأ

�سحبت )بات( �إلى زيارة مركز لتوزيع �لحليب ورو�سة ود�ر ح�سانة وم�ستو�سفات و�سيدليات 

كان بع�س������ها ي�س������غل زر�ئب بقر و�أخرى مقابر مهدمة. ر�أت )ب������ات( �أطفال عمال نائمين مثل 

�سر�نق في �أر�جيح �سبكية مدلة من �سقائف من �سفيح في مو�قع �إن�ساء�ت...ر�أت �أطفاًل ذ�ت 

لَْت �أجفانها وهم يتناولون في �كتئاب وجبات غذ�ئهم �لمجانية في �أوعية نحا�س������ية،  عي������ون ُكحِّ

�س 
ّ
طفال ي�سقون في �لكتابة على �ألو�ح خ�سبية باأقالم من ق�سب، و�لمدر ومد�ر�س حيث كان �لأ

يعط�س على )بات( عط�سات تحمل معها �سعوطًا بني �للون. كان ذلك مختلفًا من حيث �لمحتوى 

ثر. وعادت قدماها تتثاقالن وتزد�د�ن �غبر�رً� مع كل �س������اعة  �إل �أنه كان م�س������ابهًا من حيث �لأ

تم�س������ي، و�أم�س������ى �س������عرها كالخيوط على كتفها. وحين �لتقت )ديفيد( م�ساًء في �لفندق كان 

هو قد غد� �أحمر �للون من �أثر �ل�س������م�س مثل حبة طماطم نا�س������جة، مت�سوقًا للحديث، لل�سوؤ�ل 

و�ل�س������تفهام، في حين تهاوت هي تعبى، مغبرة، متليفة، متيب�س������ة، تحاول �أن تعيد �لحياة �إلى 

نف�س������ها من �أجله هو، بر�سفات �سغيرة من م�سروب ما مثلج، ولكنها كانت ت�سعر بثقة تامة �أن 
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)5(
�لحياة كانت تذوي في د�خلها. لم تتحدث قط عن �أ�س������جار �لتفاح �أو �لحظائر عن )�لُف�سار(

�سدَّ ناأيًا و�ساآلة مع كل يوم 
، لكنه ر�أى ذلك كله في عينيها ي�ستحيل �أ

)6(
�أو �لدكاكين �ل�سيدلنية

ن فاإنهما كانتا تذويان وكاأن �لذ�كرة، �ل�سعور باأ�سجار  يمر. كانت عيناها زرقاوين جدً� �أما �لآ

�لتفاح و�لتفاح كان يذوي منها. �نتابه �لذعر.

قال: »خير لنا �أن نذهب �إلى �لتالل بع�س �لوقت«... لم يكن يرغب في ح�سول جريمة قتل 

على يديه. »قال )�س������ارما( �إن حزير�ن �س������يِّئ، �سيِّئ جدً�، في دلهي. يقول �إن كل �أمرئ يذهب 

�إلى �لتالل �إذ� كان قادرً� على ذلك. ح�سن، نحن قادر�ن. فلنذهب يا )بات(«. 

نظرت �إليه في خر�س بعينين ذ�ويتين وحاولت �أن تبت�سم. فكرت بالطريقة �لتي �بت�سمت بها 

�لطفلة في �لم�ست�س������فى بعد �أن �أتم �لطبيب م�سح حروقها بال�سبغة �لبنف�سجية و�أعطاها دمية 

م�س������نوعة من �للد�ئن. كانت دمية رخي�سة �لثمن، م�س������روخة، وردية �للون، لد�ئنية. �بت�سمت 

�لطفلة للدمية خلل �ل�س������بغة و�نطبعت �بت�سامتها �أو �نحفرت في ذلك �لوجه �لذي كان ل يز�ل 

لم  لم، وكاأن ماكنة حركتها. كانت )بات( تعلم �أن ذلك �لوجه �سيظل يعاني �لأ متوترً� من �سدة �لأ

ح�سان، �بت�سامة �آلية. �أما �لدمية  د�ئمًا، و�أن �لبت�سامة �ستظل محفورة د�ئمًا بما ي�سبه ماكنة �لإ

�للد�ئنية و�ل�سبغة �لبنف�سجية فقد كانتا طائرتين.

في مكتب �س������ركة �لطير�ن لم ي�ستطع �لرجل �أن يجد لهما مقعدين �إل على �لطائرة �لذ�هبة 

�إلى )مانالي(، في و�دي )كولو(. و�إلى )مانالي( ذهبا.

*   *   *

لكنهم������ا لم ي�س������افر� بالطائرة. فقد هب������ت على دلهي ذلك �ليوم عو��س������ف رملية كانت من 

�ل�سر�وة بحيث تعذر �إقالع �أي طائرة، فقطعا �لثالثمئة ميل في حافلة بدًل من ذلك. ولم ت�ستثن 

�لعا�س������فة �لرملية �لطري������ق �لخارجي ول �لحافلة... كانت تخترق �لنو�فذ �لم�س������روخة وتغمر 

�لركاب و�لمقاعد برمال �سحر�ء )ر�ج�سثان( �ل�سفر. و�لتهب بدن �لحافلة �لق�سديري بال�سم�س 

حتى غدت �لحر�رة د�خلها �أ�س������د ق�س������اوة منها تحت �أ�سعة �ل�سم�س خارجها. لبثت )بات( في 

جل�ستها �ساكنة �سكون �ل�سخر وكاأنها قد �سربت حتى فقدت �لوعي، تتلم�س بعينيها طلبًا لروؤية 
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ثاب، يخامرها �عتقاد  ما ل يزيد عن لمحة من ب�ستان )مانغا( �أو من جادة تحف بها �أ�سجار �لأ

�سجار �لمعتم  غريزي باأنها لن تظل على قيد �لحياة �إل �إذ� ��ستطاعت �أن تعثر على فيء تلك �لأ

�لندي وتمتِّع ناظريها به. �أما )ديفيد( فاإنه �أبقى عينيه مغم�ستين باإحكام خلف نظارته �لم�سادة 

للوهج. وكان �لعرق يت�سّبب من تحت �سعره نازًل �إلى وجهه لي�سق �أنهارً� عبر خارطة �لغبار. 

كانت �لمر�أة �لجال�س������ة على �لمقعد ور�ءه تتقياأ طو�ل �لطريق �ل�س������اعد على �لتالل �لخفي�سة 

حتى )بيال�سبور(. وكان هناك طفل �سغير �أمامه يولول بال �نقطاع فيما كانت �أمه تاأكل �لفول 

�ل�سود�ني، وتقذف بالق�سور في حبور عبر كتفها لتحط في ح�سنه. كانت �لحافلة ت�سج بالرمل 

�س������و�ت �لمتفجرة �لمنبعثة من �لماكنة �لمحتجة. وكانت هناك  وق�سور �لفول �ل�س������ود�ني و�لأ

ر�ئحة كريهة تنبعث من زيت �لديزل و�لقيء و�لعرق و�لطعام �لتالف لفرط قدمه، و�لذي لم يكن 

مكان وجوده... فقد كان ثخينًا جدً�. كانت �لحافلة قد عبرت �سرخ  )ديفيد( يح�س������ب قط �أن بالإ

�سبابها منذ �أمد طويل بيد �أنها ظلت تقرقع وتهدر وتهتز وتتذبذب على �متد�د �لطريق كلها عبر 

�ل�س������حر�ء و�ل�سهول و�لتالل حتى بلغت )ماندي(، حيث توقفت كي ي�سرب �لركاب �ل�ساي في 

د�ر ��ستر�حة تحت ب�سع �أ�سجار )يوكالبتو�س(، حيث كانت ح�سر�ت �لزيز تردد �سوتًا �أج�سًا. 

ثم �نحدرت �لحافلة د�خل م�سيق نهر )بيز( يحدوها ت�سميم على �لنتحار.

ردو�ز  بعد �أن �ألقى )ديفيد( نظرة و�حدة �أ�س������فل �لحافلة �لعمودية �لمكونة من �س������خور �لأ

�لزلقة �لمتد�عية و�لمنتهية في �لنهر �لجامح �لذي كان ي�س������ق مجر�ه خلل �لم�سيق �لرفيع في 

بي�س، �سقط ر�أ�س������ه على ظهر �لمقعد وتدلى في �رتخاء  خ�س������ر �لثلجي و�لأ تيار من �لرذ�ذ �لأ

وتمتم: »هذه هي �لنهايات يا )بات( يا عزيزي. �أخ�سى �أن تكون هذه هي �لنهاية«.

- »لكن �لجو �ألطف هنا«... جاء �لرد ب�س������وت مو�سيقي ن�سيط عالي �لنبرة، فانتف�س ر�أ�س 

)ديفيد( في ده�س������ة خرقاء. من ذ� �لذي يتكلم؟ و�لتفت �س������وب زوجته فاألفاها مادة ر�أ�س������ها 

عب������ر �لنافذة وبع�س �س������عرها يتطاير في مهب �لن�س������يم و�إلى �لخلف باتجاه������ه. �أد�رت نحوه 

وجهًا متحم�س������ًا... كان وجهًا مت�سخًا بالغبار و�ساحبًا ولكن ذ� عينين ممتلئتين بالحيوية وقوة 

�لنتباه. »�أ�ستطيع �أن �أ�سعر بالرذ�ذ... بالرذ�ذ �لبارد يا )ديفيد(. �إنه �أف�سل من حمام �أو هو�ء 

مكيف �أو حتى من �سر�ب تح�ّسه �أف�سل ذلك«.
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حباط و�لنذهال و�لنذباج بحيث لم يكن ي�س������تطيع �أن  ولكن������ه كان على درج������ة قوية من �لإ

يتح�س�������س �أي �س������يء. لبث مترهاًل على مقعده ل يجروؤ على مر�قب������ة �لحافلة وهي تتلوى عند 

ردو�زية �ل�س������اهقة و�لم�س������رفة على  منحنيات ذلك �لطريق �لخطر �لمحفور عبر �لمنحدر�ت �لأ

�لنهر �لذي كان يتدفق ويهدر فوق �ل�س������خور �ل�س������ود ويلطم جانب �لجبل. لم يكن متيقنًا مما 

ردو�ز �لمعلقة فوقهم �ستهوي عليهم فت�سحقهم �سحقًا  �سيحدث تمامًا –ما �إذ� كانت �سخور �لإ

وتدفنهم �أحياء، �أو ما �إذ� كانو� �س������ينحرفون مبا�س������رة �إلى نهر )بي������ن( فيتطايرون نثارً� فوق 

�ل�س������خور... لكن لم يخامره �أي �س������ك في �أن هذ� �أو ذ�ك �سيحدث. و�إز�ء هذ� �ليقين فقد بد� 

�سفاق. كثر من هام�س مثير لالإ
تي في غير �أو�نه ل �أ �نتعا�س )بات( �لآ

�أما بالن�س������بة �إلى )بات( �لتي �أعادها �إلى �لحياة ذلك �لن�س������يم �لمر�سو�س بالرذ�ذ فلم يكن 

خ�سر �لثلجي  بي�س يعلو ويلتف فوق �لنهر �لأ لمثل هذ� �لحتمال وجود. كانت تر�قب �لرذ�ذ �لأ

لئة، وتتطلع �إلى خلجان رملية �سغيرة حيث تبرعمت دفلى وردية  ويتك�سر على �ل�سخور �لمتالأ

وتدلت من �أ�سجار �لموز بيارقها �لخ�سر �لهزيلة، وتتملى باإعجاب �لطيور �ل�سغيرة �لتي كانت 

تنزلق فوق �س������طح �لنهر مثل �لزبد... م�ست�س������عرة �لف�سول �أو �لم�س������رة و�ل�ستمتاع يعتملون 

د�خله������ا �أول مرة منذ وطاأت قدماها �أر�س �لهند. لم تعد ت�س������مع مح������اولت �لتقيوؤ من �لمر�أة 

�لجال�س������ة خلفهما ول �لمو�ء �لخافت للطفل �لمنهك �أمامهما. كانت ق�س������ور �لفول �ل�س������ود�ني 

تنزل������ق �إلى د�خل حذ�ئهما وتغادره. و�ختفت عفونة �لخم�س������ين ر�كبًا �لمت�س������ببين عرقًا في 

عالي فوق حافلة  خ�س������م طر�وة �لجبال. وكانت كلما �أد�رت عنقها ت�س������تطيع �أن ترى، ف������ي �لأ

�سجار �ل�سنوبر وهي توم�س.  برية لأ ور�ق �لإ �لجبال، �لأ

وحينما خرجو� من �لم�سيق �إلى �سم�س و�دي )كولو( �لد�فئة ولطيفة �لوقع �تكاأت بظهرها 

ن  على �لمقعد مطلقة زفرة ر��سية، ودعت �لحافلة تحملهم على �متد�د نهر )بيز( �لذي غد� �لآ

هادئًا و��سعًا، عبر ب�ساتين كان تفاح �سغير يزين �أ�سجارها كاأزر�ر �لزينة، مارين بقطعان من 

�لماعز �لجبلي �ل�س������خم ورعاتها �لمتدثرون يغذون �ل�س������ير �أمامها بخفة �أهل �لجبال مرتقين 

تالل )مانالي( وغابات �أرزها نيلية �للون في هو�ء �لم�س������اء، و�س������خور )ممر روهتانغ( �لمعرقة 

بالثلج تحوم فوقهم على مبعدة ل ت�سدق.
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ثم نف�س������و� من �لحافلة �إلى �س������وق )مانالي( ب�س������نادلهم �لمقطوعة وق�سورهم و�سعورهم 

و�أ�سمالهم �لبالية و�أطفالهم وحاويات �أطعمتهم. وطفر �سائق �لحافلة �إلى �سطحها و�سرع يقذف 

حقائبهم و�سناديقهم. جل�س )ديفيد( على ركبتيه ليلتقط �أو�سال حقيبته �لمحطمة ويلمها معًا. 

وكان �لطفل �لباكي يطعم فطائر مقلية �س������اخنة كان و�لده قد �أتى بها من )ك�س������ك( طعام على 

قارعة �لطريق. �أما �لمر�أة �لتي كانت تتثياأ فقد جل�س������ت �لقرف�س������اء وهي تم�سك ر�أ�سها بيديها 

فيما كان كلب من نوع )باي( يت�سممها ف�سوًل ومو��ساة. و�قترب من )بات( رجل طويل �لقامة 

و�س������يم، ذو �سفيرة تتدلى من موؤخرة ر�أ�سه وقرط �سذري �للون طويل، يحمل ملء ذر�عه جر�ء 

حمرً� و�أ�سنانه توم�س بابت�سامة متملقة. تمتم: »خم�سون )روبية(«. ورفع �ل�سعر �إلى »ثمانين« 

حالم������ا مدت )بات( يدها لتد�عب �أ�س������غرها حجمًا. وتحلق حول )ديفيد( �سما�س������رة وقو�دون 

دهينون و�س������غيرو �لحجم �إلى حد ل تخطئه �لعين وهم يزعقون: »)فندق �س������وء �لقمر(، مزود 

بمر�فق �سحية غربية« و»)فندق �لجنة(، لي�س نباتيًا ويطل على �أحلى �لمناظر، �سيدي«.

تطلع )ديفيد(، وهو مم�س������ك بحقيبته بيديه، من فوق روؤو�سهم �إلى قمم �لجبال وكاأنه ين�سد 

مالذً�. ثم �أنزل وجهه نحوهم �ساحبًا وهز ر�أ�سه وقد �أم�ست عيناه فارغتين تمامًا. قال: ز�فرً�: 

»لنم�س يا )بات(«. وتبعته عبر �ل�س������وق �إذ� كان بال �س������ك قد حجز لهما غرفًا في ما كان قد 

و�سف لهما باأنه »نزل �إنكليزي«.

كان يقع على جانب �لتل، مقامًا و�س������ط بحر من �أ�س������جار �لتفاح وتعين عليهما �أن يجتاز� 

�ل�س������وق �إليه، �ساقين طريقهما بين باعة جر�ء ون�ساء فر�سن على �لر�سيف �أجر��س �سالة من 

�سفر، و)�أك�ساك( فيها مقاٍل �سخمة يغلي فيها �لحليب ويت�ساعد  �لعنبر و�لمرجان و�لنحا�س �لأ

منه �لبخ������ار وتتقافز �لفطائر وته�س، وجموع ل�س������ّياح يقفون هنا وهن������اك ياأكلون ويتحادثون 

ويلقون �لنظر على �لقادَمْين �لجديَدْين.

. فنظرت )بات( �إلى 
)7(
قال )ديفيد( مذهوًل: »يا ي�س������وع! �إن هذ� �لمكان ممل������وء بالهيبيين«

�لوج������وه �لتي كانا يمر�ن بها �آنئذ فاألفت �لح�س������د �لو�قف خارج حان������وت �لخباز فعاًل جمعًا 

من �لن�س������اء و�لرجال �ل�س������قر، و�إن كانو� يبدون وكاأنهم مت�سولون. كان بع�سهم قد تزّيا مثلما 

يتزيا �لمعلمون �لروحيون �لهندو�س������يون، يرتدون م������اآزر �أو عباء�ت زعفر�نية �للون وقد طوقو� 
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�أعناقهم بال�سبح، في حين كان �آخرون كالغجر يرتدون بنطلونات �أو تنانير بر�قة، وبع�سهم في 

�أ�س������مال عادية �أو خرق بالية. كانو� جميعًا حفاة يحملون �سررً� على ظهورهم، وكانت و�حدة 

�أو �ثنتان تحمل كل منهما طفاًل �س������امتًا م�سدوهًا �نفرجت �س������اقاه على ردفيها. قالت )بات( 

وه������ي تلحظ �مر�أة تحمل طفاًل وتتقدم من زوج من �لهنود بيد فارغة ممدودة �إليهما: »عجبًا... 

بل قد يكونون �أكريكيين!«. �رتعد )ديفيد( و�تخذ طريقه مرتقيًا ممرً� مغبرً� �متد بين �أ�س������جار 

رز �إلى بناية �لنزل حمر�ء �ل�س������قف. بيد �أن عددً� من �لهيبيين كانو� يرتقون �لممر نف�س������ه،  �لأ

ل �إلى �لنزل ولكن ليختفو� د�خل �لغابة �أو ليعبرو� �لج�س������ر �لخ�س������بي �لممتد عبر �لنهر �إلى 

�لمروج �لكائنة ور�ءه. ت�س������اءلت: �أمريكيون، �أوروبيون، هنا في )مانالي(، في نهاية �لعالم... 

ما �لذي كانو� يفعلونه؟ ح�سن... ما �لذي كانت هي تفعله؟ �آه... لقد �أتت لتحاول �أن تحيا ثانية. 

ت رئتيها بالهو�ء �لنقي �لبارد فغ�س������ل كيانها مثلما يفعل �لماء،  دفعت كتفيها �إلى �لخلف ومالأ

مطهرً�، نقيًا. ر�أت �أحدهم بقلن�سوة حمر�ء ين�سر �لخ�سب خارج �لنزل، ودخانًا �أزرق يتلوى من 

. وكان هناك �س������وت جدول متدفق 
)8(
مدخنت������ه، كما كان في لوحة من لوحات )�لجدة موزي�س(

رز �ل�سخمة فقد كانت �ل�سماء  �س������فل. و�أطلق وقو�ق ند�ء. �أما فوق ذوؤ�بات �أ�س������جار �لأ في �لأ

ذ�ت لون �س������ذري خال�س، لون م�سائي، بال حر�رة و�إن كان ل يز�ل متر�سحًا ب�سوء �ل�سم�س. 

وكانت �أور�د �لكلب متفتحة �لبر�عم بي�س������اء على �سفح �لتل. حاولت �أن تم�سك بذر�ع )ديفيد( 

ب�سرور، غير �أنه كان مم�سكًا بالحقيبة �لتي �نك�سرت �أقفالها و�نفتحت ولم يكن في مقدوره �أن 

ي�ستغني عن �إ�سبع و�حد لها.                 

قالت مالطفة: »ولكن يا )ديفيد(... �سيكون �لحال ر�ئعًا«.

فقال مبي�س �ل�سفتين: »�أنا م�سرور« وقذف بالحقيبة على �لمنظرة �لخ�سبية عند قدمي مالك 

�لنزل، �لذي كان يجل�س في طيبة كاأنه )بوذ�( على كر�س������ي خ�سبي قائم �لظهر مرتديًا )بلوزة( 

بي�س������اء وقلن�سوة خيطية، ومحدقًا فيهما من فوق بنظرة تعبر عن �ل�سفقة �لكامنة خلف ترحيبه 

�لرقيق.

*   *   *
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كانت �لغرفة نظيفة و�إن كانت جرد�ء �إل من �سريرين �أبي�سين من حديد ومن�سدة زينة ذ�ت 

مر�آة �س������فر�ء �س������غيرة. كانت نافذتها تطل على فناء تنقر فيه دجاجات �سمر وترتقي �سطوًل 

مقلوبة وكومات خ�س������ب، وتفتحت حول م�سخة ماء فيه زهور )مرغريتا( برية بي�ساء و�سفر�ء 

�سفر ملمع تلميعًا  مثل خبز طازج وزبد. لم يكن في �لحمام )بانيو(، بل �س������طل من �لنحا�س �لأ

قد��س- مرحا�س غربي كان يعمل، على  ممتازً� و�إناء من �للد�ئن �أخ�س������ر و –ما ه������و قد�س �لأ

حجام و�لتذمر. وجاءتهما �سينية من �لق�سدير تحمل �سايًا  �لرغم من �أن عمله كان م�سوبًا بالأ

وب�سكويتًا من عالمة )غالغ�سو( �أر�سلهما مالك �لنزل تفاحي �لخدين و�أ�سوف �ل�سعر –ترى... 

هل كان �أنكلو- هنديًا �أو �أوروبيًا �أو هنديًا؟ لم ت�س������تطع )بات( �أن تحزر. جل�س������ا على �ل�سرير 

�سود �لمر وزفر� قائلين: »ح�سن... �إنه حار«. و�سربا �ل�ساي �لأ

غي������ر �أن )بات( ما كانت لت�س������تطيع �أن تمكث �س������اكنة. فما �أْن فح�س������ت �أدر�ج من�س������دة 

�لزين������ة، وقر�أت ق�سا�س������ات من �لجري������دة �لقديمة �لتي بطنت بها حت������ى فتحت �لحنفيات في 

�لحمام، و�غت�س������لت، و�نتعلت خفيها )�لدلهويين( و�حت�س������ت �سايها. فقد �أر�دت �أن تخرج كي 

»ت�ستك�سف!«. نظر )ديفيد( با�س������تياق �إلى �لفر�س �لنظيفة �لبي�ساء، و�إن كانت �سيقة ومرتقة، 

على �ل�س������ريرين و�إلى �لبطانية �لبنية �لم�سنوعة من �ل�سعر و�لمد�سو�سة تحت �لفر��س باإتقان 

�سديد. لكن )بات( كانت عاقدة �لعزم.

قالت م�ستعجلة ل�سبب ما مجهول: »ل يمكننا �أن ن�سيع دقيقة. يجب �أل ن�سيع هذ� �لم�ساء 

�لر�ئع«.

لم يدرك كيف يمكن �أن ي�س������يع �لم�ساء �إذ� ما ��ستلقيا على �سريريهما �لنظيفين و�نتظر� 

�أن يوؤتى �لماء �لحار لهما كي ي�س������تحما ثم يناما، لكنه �أدرك �أنه �سيكون من دو�عي �ل�سعف 

و�لجبن نوعًا ما بالن�س������بة �إليه �أن يقول ذلك، في حين كانت )بات( و�قفة �إز�ء �ل�س������باك وفي 

حركة ردفيها �س������يء ما قوي ونا�س������ط، وثمة حما�سة في وجهها �لمغت�سل و�لمكت�سب موؤخرً� 

لونًا ورديًا كاد هو �أن ين�س������ى �أنه كان ذ�ت مرة �س������يماءها �لطبيعية... في زمن مختلف، في 

�أر�س مختلفة.

قالت تغريه: »�إننا محاطون باأ�سجار �لتفاح و�أظن... �أظن �أنني �سمعت وقو�قًا«.
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فقال ب�س������وت قابع: »ل������م ل؟ وتبعها خارجًا �إلى �لمنظرة �لخ�س������بية حيث ظل �لمالك يبدو 

مرتاحًا في ذلك �لكر�س������ي قائم �لظهر، ومنها نزل �إلى ممر �لحديقة فالطريق �لذي �أ�س������لمهما 

�إلى د�خل �لغابة.

دنى قد  غ�س������ان �لأ �س������جار �س������ديدة �لقدم و�لطول بحيث كانت �لأ كانت غابة �أرز. كانت �لأ

غم�س������ت �أقد�مها فعاًل في لجة �لم�س������اء، في حين كانت �لذوؤ�بات ل تز�ل تم�س �سوء �ل�سم�س 

�لمتاأخر، و�أ�س������عة كال�سوف �س������فر�ء تنحدر مائلة خلل �لجذوع �ل�س������ود �ل�سبيهة باأعمدة في 

كني�سة مبهمة. كان �سطح �لتربة ناعمًا وغير م�ستو تحت �أقد�مهما، وثمة �سو�سن بري يزهر بين 

حطاب، و�س������رخ�س يحيط ب�سخور تبعثرت هنا وهناك على نحو مرئي. و�نهالت )بات( على  �لأ

ى بالبذور، �ألفتها  �سر�ف... كانت حباته �سغيرة مالأ �لتوت �ل�س������وكي �لبري و�فر �لنماء حد �لإ

حل������وة. �أما �لنا�س �لقالئل �لذين مرو� بهم، وكانو� قرويات وقرويين متدثرين ببطانيات )كولو( 

بي�ساء ذ�ت خطوط جميلة، فكانت لهم وجوه �سمر وخمرية، هادئة و�سارة، مع �أنهم لم يبت�سمو� 

�أو يحي������و� )ب������ات( و)ديفيد(، بل لم يزي������دو� من مالحظتهما وهم يم������رون. �أحبتهم )بات( لذلك 

نهم لم يولولو� �أو يتملقو� �أو يت�س������ّولو� �أو ي�س������تهزئو� كما كانت �لجموع في بومبي ودلهي  –لأ

�سارير:  تفعل- بل �أ�س������بغت عليهم ب�ساطة و�سعًا لي�س عديم �ل�سبه بو�سعهما. قالت و�ّساءة �لأ

»يال�ستقالليتهم... يالكتفائهم �لذ�تي. �أتعلم... �إنهم جبليون حقًا«.

نظر )ديفيد( �إليها نظرة ي�س������وبها �س������يء م������ن �لخوف، �إذ لم يكن قد لح������ظ من قبل مثل 

 هذه لدى زوجته �لريفية. فت�س������اءل متوج�سًا بع�س �ل�سيء: »هل 
)9(
فورة �لكبرياء )�لفيرمونتّية(

ت�سعرين باأنك نف�سك و�حدة منهم؟«.    

يجابية ل�سحكتها �لتي جلجلت منها وللطريقة �لتي ن�سرت بها ذر�عيها في  ذهل لل�س������مة �لإ

معانقة مفتوحة. هتف بنبرة مدوية: »كيف ل؟ يقينًا«. 

�س������نات مثل و�سل من �لزئبق. وهتفت:  وقفزت فوق جدول �س������غير كان ي�سيل على �لأ

« وهي تمرق باتجاه بع�س نبتات �ل�س������رخ�س �لتي �نبثق منها 
)10(
»�نظر... هو ذ� �أر�س������يم

ذلك �ل�س������يد �لمهذب �لم�س������وؤوم �إلى حد ما مقلمًا ومعتمرً� قلن�س������وة ح�سبما ظن )ديفيد( 

وكاأنه حية )كوبر�( �س������امتة. �قتطفته وو��س������لت �سيرها و�سعرها لم يعد مثل �لخيوط، بل 
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مثل حلوى )�لتوفي( �لم�سحوبة، تارة ي�ستعل تحت �أ�سعة �ل�سم�س وتارة يدلهم في �لظل. 

وبعد برهة �أبدت مالحظة حين قالت: »�إنها لي�ست كبيرة �ل�سبه بغابات )فيرمونت( �لودود، 

مر. �إنها �أقرب ما تكون �إلى كني�سة فخمة تنتمي �إلى �لقرون �لو�سطى، �ألي�س  في حقيقة �لأ

كذلك؟«.

علق بجفاف بع�س �ل�س������يء: »ه������ذه مالحظة عن �لغابات قد �أبديته������ا عدة مر�ت من قبل« 

وت�س������اءل وهو يجل�س على �سخرة: »هل ي�سمح للمرء بالجلو�س في كني�ستك �أو �أنه ل ي�ستطيع 

�سوى �لركوع؟ يا �إلهي... ما �أ�سد تقرح عجيزتي بعد تلك �لرحلة بالحافلة«.

ر�س������يم �إلى ح�سنه وطرحت نف�سها على �لع�سب عند قدميه. وهكذ� فقد  �س������حكت. رمت �لأ

كان من �لممكن لهما �أن يتوقفا وي�سحكا قلياًل قبل �أن يعود� ليتناول ع�ساًء �إنكليزيًا ولي�ستلقيا 

على �سريريهما �لنظيفين �لمنع�سين، بيد �أنهما �سادفا فجاأة، وهما يتمايالن في طريق �لعودة 

 كبير مبني من 
)11(
يدي، �سرحًا غريبًا قائمًا على منحدر في �لغابة وكاأنه )باغود�( متالزمي �لأ

�لخ�س������ب �لثقيل �لغامق، منجورً� ومنحوتًا مثلما يمكن �أن يكون حال �أي معبد حجري، تحف 

به �أ�سجار منت�سبة في �سوء �لغ�سق �سعثاء ودكناء مثل دببة �لهماليا.

ن �لمعابد �لتي كانت قد ر�أتها حتى  ت�ساءلت )بات(: »هل يمكن �أن يكون هذ� معبدً�؟« ذلك لأ

ذلك �لوقت كانت تتفتق �أدر�زها من �سدة جلبة �لحجاج �لعالية و�لمت�سولين و�لرهبان مت�سلي 

جر��س ور�ئحة نبات �لقطيفة �لكريهة. �أما  �لحركة وتزخر ببهرج �لط������الء و�لج�س، وجلجلة �لأ

مل تمامًا  في �لعثور على مثل هذ�  هذ� فمعبد �س������اكن في غابة �س������اكتة... كانت قد فقدت �لأ

ر�س �لفائ�سة بال�سكان. �ل�سيء في هذه �لأ

نها كانت ت�س������غط على يده. حاما قلياًل عند عتبته،  قال )ديفيد(: »يمكننا �أن ندخل« وذلك لأ

ثم خلعا �سندليهما وعبر� وطيدته �لخ�سبية �لعالية.

ر�سية  كان �لد�خل �أ�س������د عتمة بدرجة �أكبر وكاأنه كهف حفر في جذع �سجرة. غير �أن �لأ

كانت من �ل�سل�سال... مر�سو�سة وحريرية �لملم�س. كان هناك رف �سخري ناتئ من �لحائط 

�لمظلم وم�سباح مدلى منه تحيط بفتيله ب�سع زهر�ت نيرة. في تلك �للحظة �أطفاأت �لم�سباح 

�مر�أة مديدة �لقامة ذ�ت وجه متخ�س������ب و�س������عر م�س������فور باإحكام حول ر�أ�سها. رفعت يدها 
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وهزت جر�سًا كبيرً� هزة و�حدة �إنما عنيفة، وغادرت �لمكان في خطو�ت تكاد ل تنظر �إليهما 

وهي خارجة. �نحنيا ليتفح�س������ا �للوح �ل�س������خري �لكائن تحت �لم�س������باح �لذي كان ير�سل 

دخانًا خفيفًا فلم ي�ستطيعا �إل �أن يتبينا �لخطوط �لخارجية لطبعة قدم عمالقة عليه. كان ذلك 

كله بمنزلة رمز، ولم تكن ثمة عطايا �أو �سنجوق للتبرعات ول يوجد كاهن �أو حاج.

خرجا �س������امتين و�بتعد� في خطو�ت بطيئة كما لو كانا يخ�سيان �أن يقفز �سيء ما عليهما 

خر.  م������ن د�خله، �أو من �لغابة... كان كل منهما –تل������ك �لغابة ومعبدها- جزءً� ل يتجز�أ عن �لآ

حمر وقبة �لمدخنة  �س������جار و�أ�س������بحا في مرمى �لنظر من �ل�سطح �لأ �أخيرً� خرجا من غابة �لأ

نكليزي �لقائم بين �أ�س������جار تفاحه، بعيدً� جدً� عن حو�ف �لممر �لجبلي �لعليا �ل�سود،  للنزل �لإ

يخططها �لثلج ول تز�ل �س������احبة وم�س������اءة �إز�ء �ل�سماء �لتي �س������رعت �لعتمة تزحف نحوها، 

متوعدة وحامية في �لوقت نف�سه وهي في عليائها مثل �إله هندي.

تمتمت )بات( �آنذ�ك: »�أنا على يقين من �أنني لم �أزر �سيئًا مثل هذ� من قبل«.

فقال مغيظًا: »كيف... حتى ول في )فيرمونت(؟«.

تناول ع�ساءهما في �سمت... �لتهمت )بات( كمية كبيرة و�إن كانت تتفكر، في حين �رت�سف 

)ديفيد( قدحًا من �لح�ساء و�أح�س بالبرم و�لنكد مثلما يح�س مقعد مهمل.

*   *   *

لفة فيها هو مجرد  ربما كان �لذي جعل )بات( تتعرف �إلى )مانالي( بتلك �ل�سرعة وت�سعر بالأ

�سغرها... فهي تكاد �أل ت�سكل بلدة، بل مجرد قرية نامية خارج حدودها، مكان يتوقف فيه �لرعاة 

وه������م يرتقون طريقهم �إلى )�لممر( وعبره �إلى )لهول(، ويحمل فيه مغار�س������و �لتفاح فاكهتهم في 

�س������احنات تتجه نحو �ل�س������هول، ويقتحمها كل مو�سم �سيل من �ل�سياح ومركباتهم فتنتفخ بهم. لم 

توؤلف )مانالي( ل�)بات( �أي �سعوبة كما فعلت بلد�ت هندية �أخرى عرفتها، بل كانت بريئة ومفتوحة 

بو�بها بوجههم... �إذ لم تكن 
خرين بت�س������خاب ومذلة كما �إنها لم تغل������ق �أ نه������ا لم تدع �إليها �لآ

فكاأ

لئة  رز �لمتالأ لديه������ا باب تغلقها. كانت تقع في كاأ�س �لو�دي... �لنهر و�لغابة من جانب وحقول �لأ

خر، مفتوحة ومغمورة ب�سياء �ل�سم�س، �سغيرة و�سهلة. وب�ساتين �لتفاح من �لجانب �لآ
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�بتاعت لنف�سها حقيبة من �لقما�س علقتها على كتفها، و�سارت تذرع بها �سارع )مانالي( 

�لوحيد ب�س������ندلها �لمو�س������و�س و�سو�س������ة ودودً�. كانت تتوقف عند دكان �لخباز ل�س������ر�ء 

ب�س������كويت �لزنجبيل ولتبت�س������م، مترددة نوعًا ما، �إز�ء �لهيبيين �لذين كانو� يقفون حفاة عند 

باب �لدكان يت�س������ولون خبزً� من �ل�س������ياح �لهنود، �لذين كانو� يبدون محرجين بقدر ما كانو� 

مذهولين لكت�سافهم حقيقة �أن �إمكانية �لت�سول ل تقت�سر على �لهنود فح�سب، وكانو� يغدقون 

فقر حاًل. كانت تنظر �إلى �أك�ساك  عليهم د�ئمًا �أكثر مما كانو� يمنحون �لمت�س������ولين �لهنود �لأ

ر�سفة بغبطة، متمنية لو كانت لديها  �لخ�س������رة و�سالل �لفاكهة �لنا�سجة �لمعرو�س������ة على �لأ

د�ر هنا فتتب�سع لها بنف�سها. كان تم�سيها هذ� عبر �ل�سوق يقودها حتمًا �إلى حي )�لتيبت(... 

وكان زقاقًا ذ� ر�ئحة خا�س������ة يتفرع من �أحد �لجانبين. لم ت�س������تطع )بات( �أن تف�سر �ل�سبب 

�لذي كان يحدوها كي تزوره كل يوم. �أما )ديفيد( فقد رف�س م�س������احبتها بعد زيارة و�حدة. 

لم يكن ي�س������تطيع مو�جهة مجرى �لمياه �لق������ذرة �لمفتوح �لذي كان يتعين على �لمرء �أن يقفز 

طفال  فوقه كي يدخل �أحد �لدكاكين. لم يكن ي�س������تطيع مو�جهة كالب )�لباي( �ل�س������فر�ء و�لأ

ذلل ممن كان على �لمرء �أن يمر بهم، ول ر�ئحة �لدكاكين غير �لعتيادية حيث  �لقذرين حد �لإ

�لمالب�س �ل�سوفية �لمنبوذة، و�لفو�حة بر�ئحة �لعرق �لتي كان �لجبليون �لعائدون و�لهيبييون 

�لمعدمون قد �أطرحوها فغدت جباًل فروية ناعمة �إلى جانب �لب�سط )�لتيبيتية(، و�ل�سمعد�نات 

يقونات �لبرونزية �لمتعاي�سة بروح ديمقر�طية مع �لحلي  �لف�سية �لمر�سعة تر�سيعًا ر�ئعًا، و�لأ

�لزجاجي������ة و�للد�ئنية �لمبهرجة... تتولى �إد�رتها ن�س������وة متبلد�ت �لح�س حفرت وجوههن من 

�لخ�س������ب �لقا�سي حفرً� مت�س������ابكًا. هكذ� كان )ديفيد( يح�سبهن. �أما بالن�سبة �إلى )بات( فقد 

كن �س������يد�ت عجائز حكيمات وع�سيات على �ل�س������تكناه، كن يفارقن �أ�سياء ذ�ت قيمة عظيمة 

�سفاق. وكانت )بات( ت�سق طريقها بين ثياب عتيقة و)بلوز�ت( �سوفية  لقاء �أثمان بخ�سة حد �لإ

 
)12(
معلقة من �لر�فد�ت، لتركع على ب�سط مهلهلة وتنب�س �أكو�م �لحلي و�ل�سبح كي تلتقط )لما(

ناقة �لتي تميز غاية �لب�س������اطة، �أو قطعًا من �ل�سذر �أو كرة  منحوتًا على �لخ�س������ب تحف به �لأ

من �لعنبر كاأنها ع�س������ل مت�سلب، �أو �سبحة �س������الة باردة �لملم�س بين �أ�سابعها مثل ح�سى 

�لنهر...
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غير �أن )ديفيد( جمجم حين ن�سرتها على �ل�سرير كي ير�ها: »نفاية، نفاية، نفاية. �ألم يكن 

في ��س������تطاعتك �ل�س������ير في �تجاه �آخر ما؟ هل من �لو�جب �أن تكون زيارة ذلك �ل�سوق �للعين 

كل يوم؟«.

مر كذلك. �إنني �أتم�سى في كل مكان«. و�قترحت عليه و�إن كان ذلك  فاحتجت: »لي�س �لأ

بغير مبالة: »ح�س������بك �أن تاأتي معي ول�س������وف �أريك«. ولحظ �أنها لم تكن لتهتم �أبدً� �سو�ء 

�سحبها �أم ل، في حين لو كانا في بومبي �أو دلهي لكان �هتمامها ب�سحبته عميقًا. فوخزه 

در�ك وجعله يغلق �آلته �لكاتبة وي�سع �أور�قه في درج من�سدة �لزينة وي�سحبها مرة،  هذ� �لإ

فيخط������و خفيفًا على روث �لماعز وعلى �لبريكات �لموجودة في �لفناء، ومنه �إلى �ل�س������ارع 

�لمغبر.

�كت�س������ف �أنها كانت تعرف فعاًل، كما �س������بق لها �أن �ّدعت، كل ممر وجدول وب�س������تان في 

�لمنطقة لم�س������افة �أميال، وكانت عاقدة �لعزم على �لبرهنة على ذلك له. حتى �إنها كانت –�أمام 

ده�س������ته و��ستفظاعه- تلوح وتبت�سم للهيبيين �ل�سارحين في تاأمالتهم �سرعى �لمخدر�ت فيما 

 حي������ث كانو� يتجمعون على �ل������دو�م لتناول �لطعام 
)13(
كان������و� يترنحون �أم������ام �ل�)هابي كافيه(

و�لحدي������ث و�لعزف على �لناي و�لتحديق في �لف�س������اء في د�خل �لمح������ل �لمعتم �لمغبر حيث 

�سمر  علقت لئحة على �لحائط تعر�س )مائدة �لم�س������يف(: وكانت ت�س������تمل يوميًا على �لرز �لأ

و�لفا�س������ولياء و)�لكا�س������ترد(. وت�س������اءل )ديفيد(: ترى �أي هيبي قد حمل ثقافته �لو��سعة �إلى 

)مانالي( وثبتها بدبو�س على �لحائط فوق طاولة �ل�س������اقي �لطويلة حيث كان �لذباب يدور حول 

وروبيين  �سفر وعلب من )ب�سكويت بريتانيا(؟ كانت �لوجوه �ل�ساحبة لالأ �سحون من �لمربى �لأ

�لذي������ن تجمعو� هناك تبدو له فارغة �إلى درجة تثير �لكاآبة وهاماتهم مدحورة وغام�س������ة، لكنه 

حين ذكر هذ� ل�)بات( قابلته بالهزء.

ن �إلى ذلك �لرجل  قالت مدعية: »�إنك تحكم عليهم دون �أن تنظر �إليهم فعاًل، ل غير. �نظر �لآ

مر مقت�سرً� على �لتكوين �لعظمي. ثم نظر  �لمرتدي رد�ء �أبي�س... �أل ي�سبه �لم�سيح؟ ولي�س �لأ

�لمدلل على كتفه. هناك �ساب �آخر �أر�ه في 
 )14(
�إلى ذلك �ل�ساب �ل�ساحك د�ئمًا. هو ذ� )لور�سه(

�ل�س������وق �أحيانًا له ن�س������ر مدلل لكنه يعي�س بعيدً� في �لجبال. �سحيح �أنهم ل يتحدثون كثيرً�... 
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لكنك غالبًا ما تر�هم ي�س������حكون، �أو �أنهم يجل�س������ون ويفكرون ل غير. �ألي�س ذلك جمياًل... �أن 

يكون بو�سع �لمرء �أن يفعل ذلك؟ �أعتقد �أنه جميل«.  

نهما تركا �ل�)هابي كافيه( لنعيمه  قال: »�أعتقد �أنهم متحّجرون« وهو ي�س������عر بال�س������عادة لأ

رز. ثم قال متاأوهًا: »رباه...  �ل�س������بحي ذي �لثقافة �لعري�س������ة، و�رتقيا �لتل �إلى د�خل غابة �لأ

هل يتعّين علينا �أن نذهب �إلى �لمعبد ثانية؟« فيما كانت تقوده �إلى �أمام بعد �أن كان ب�س������رها 

قد وقع عليه. حتى �إنه لم يعد ي�س������تطيع منع تثاوؤباته من تمزيق فكيه في �أثناء ��س������طر�ره �إلى 

�لجلو�������س في �لخارج من جديد على جذور نبات ما كانت ت�س������بب له �لعذ�ب، و�نتظار زوجته 

فيما كانت توؤدي زيارتها �لطق�س������ية. لم يكن متيقنًا حقًا مما كانت تفعله في د�خل ذلك �لمكان 

ولم ي�س������اأ �أن يعرف. ل �سك �أنها لم تكن ت�سلي؟ كال... فقد خرجت وعليها �سيماء من �لحبور 

�أ�سد مما ت�سمح به �ل�سالة.

لكن ل... فاليوم �ستاأخذه للتم�سي... وللتم�سي �ستاأخذه –هكذ� قالت- بتلك �لثقة �لجديدة 

يها وتلويح ذر�عيها بحيث خامره �سيء من �لخوف. م�ست به  �لتي �رت�س������مت على خطوط فكَّ

بمحاذ�ة جدول حيث كان رجل و�مر�أة يرتديان مالب�س �لغجر –على ر�أ�سه رقعة من �ل�سلع 

ومن ر�أ�سها تتدلى جعد�ت حمر- يحّكان �أو�ني ومقالي م�سودة �إلى حد ل ي�سدق، وكاأنهما 

طفالن يلعبان. قالت )بات( م�ستعملة: »�ألي�سا فاتَنْين؟« وكاأنها كانت ت�ستفهم عن منظر طبيعي 

مر�سوم غير ماأهول �إل بعدد قليل من �أهل �لريف باأ�سلوب ينم عن ح�سن �لذوق. لكن )ديفيد( 

رد بقوله: »�س������ذ�ذ �آفاق ملعونون«... وم�سيا ينزلن م�سالك تتلوى عبر ب�ساتين �كتظت فيها 

�أ�س������جار م�سم�س كانت �لفاكهة تت�ساقط منها نا�سجة وناعمة على �ل�سخور تحت �أقد�مهما، 

� ببيوت حقلية ت�س������ترها زهور �لربيع وزنابق �لنهار كانت ت�س������در عنها نفثات، بع�سها 
َّ
ومر

ل�سعال ناجم عن �لتدرن، وبع�سها لمو�سيقا تجريدية و�هنة، ولكن كليهما �أجنبيان على نحو 

غريب، ثم م�س������يا يرتقيان تاّلً بمحاذ�ة جدول كان يتقافز بين �ل�س������خور مثل �أرنب مذعور، 

�أبي�س وو�م�س������ًا بين نبات �ل�سرخ�س وجالميد �ل�س������خر، حتى بلغا قرية ذ�ت بيوت خ�سبية 

ر�س������ية �أ�سغر حجمًا، ومبنية بناء  وحجرية مربعة �ل�س������كل كبيرة �لحجم... كانت طو�بقها �لأ

�س������لبًا بكتل مربعة من �لحجر، وطو�بقها �لعلوية �أكبر، و�س������رفاتها �لخ�سبية �لمنحوتة نحتًا 
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ع لها من �لتالل، وكان  كل �لم�سم�س �لمجمَّ
بقار فيها تاأ فنية �لتي كانت �لأ دقيقًا تطل على �لأ

طفال يت�سلقون �أكد��س �لتبن �لمخ�سخ�سة. كانت �أ�سجار �لم�سم�س �لم�سابة بالهد�ل تظلل  �لأ

تلك �لقرية. توقفت )بات( لت�س������األ رجاًل م�س������ّنًا يعتمر قلن�س������وة زرقاء �إن كان لديه �سيء من 

�لم�س������م�س للبيع. �نتظر� في فناء د�ره بين قطع �لروث و�سطول �لحليب، يقفان ل�سق �لحائط 

ر�س نقر�ت  �لحج������ري كي يدعا قطيعًا من �لماعز �لجبلي يمر، مت�س������رباًل بالحرير، ناقرً� �لأ

خفيفة، مخرجًا ثغاء مثل رهط من �ل�سيد�ت �لثمالت، فيما ت�سلق �لرجل �سجرته وجنى ملء 

قلن�سوة م�سم�سًا. لكن تبين –حينما �سرعا يخرجانه من جيبيهما لياأكاله- �أنه لم يكن نا�سجًا 

ا  مَّ
ح بذلك �أ

ّ
تمامًا ولحلوً� مثل �لم�س������م�س �لمبيع في �ل�س������وق، لكن ما كان ل�)بات( �أن ت�سر

)ديفيد( فاإنه فعل. وهكذ� ��ستمر� ي�سعد�ن �لتل بعد �أن خرجا من �لقرية )لمح )ديفيد(�سمر�ء 

ر�س������يقة �لقد ترتدي رد�ء �أرجو�نيًا و�سندًل �سبيهًا بال�سنادل �لمذكورة في �لتور�ة تنزل �إلى 

رز من جديد. ف�س������عر )ديفيد( بامتنان كبير  �لج������دول، لكنه ح������ّول عينيه عنها( ليلجا غابة �لأ

فيائها �لزرق، وبامتالء فائ�س بالمناظر �لرعوية و�لم�س������م�س بحيث كان م�ستعدً� لالنبطاح  لأ

ر�س. �إل �أن زوجته ظلت تو��س������ل وثبها �أمامه، تناديه ثم ر�أى �سالتها... معبدً� �آخر.  على �لأ

كان حريًا به �أن يعرف.

حين وجدها تد�عب �أذني كلب كبير �لحجم ذي لون �أ�س������مر م�س������فر كان قد خرج من فناء 

�لمعبد نابحًا متاآلفًا وهازً� ذيله �لفخم. قالت تطمئن )ديفيد(: »ل �أ�ستطيع �أن ندخل فهو مغلق«، 

قر�ر  و�أ�س������افت تغريه: »ولكن �ألِق نظرة« وقادته عبر �لفناء... فا�سطر في �آخر �لمطاف �إلى �لإ

باأنه حتى بالن�سبة �إلى معابد )كولو( فاإن هذ� �لمعبد �لكائن في )نا�سوجي( كان بمنزلة لوؤلوؤة. 

ر�س،   وكان �س������قفه منحدرً� �نحد�رً� حادً� تجاه �لأ
)15(
لم يكن �أكبر من كوخ )هان�س������ل وغريتل(

كانت �أبو�به ور�فد�ته �ل�س������قفية �س������خمة، غير �أن كل جزء منها كان منحوتًا وم�سغوًل بطريقة 

�أنيق������ة. كان ثمة فناء معب������د ينفتح على �أفنية �أخرى كلها مفتوح������ة ومرحبة –ربما بالحجاج- 

�سجار. جل�س )ديفيد( على �أحد �لجذور، وو�سع ذر�عيه حول  وتحيط به مجموعة فخمة من �لأ

ركبتيه، و�أمال ر�أ�س������ه �إلى جانب وقال: »ح�س������ن... و�إن لديك �سيئًا ما هنا يا )بات(... �إني �أقر 

لك بذلك«.
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ر�س، �إذ� �سئت �أن تعرف«.  �س������د �سحرً� على وجه �لأ �أ�س������اء وجهها: »�أعتقد �أنها �لبقعة �لأ

طو�ر؟ �أجول بك في طول �لهند وعر�س������ها... �أريك ق�س������ورً�  فعل������ق بقوله: »�أل�س������ت غريب������ة �لأ

ومتاحف... جو�هر وجلود نمور... وكنت طو�ل �لوقت تتوقين �إلى غابة وب�س������تان وقرية. يا لك 

من )غريت�سن( �سغيرة، )مارثا( �سغيرة... ها؟«.

��س������تفهمت: »هل تح�س������ب �أن ذلك هو كل ما �أرى فيها؟«. لن تعجب������ه تمامًا، لم يثق تمامًا 

بجدها �لفجائي �لذي كان يت�س������م بوجود ما ه������و عنيد �أكثر من �لالزم فيها، نتطرف �أكثر مما 

ينبغي، مثل �لذي ي�س������م �لمتع�س������ب. لكن... ما �لذي كان يجعلها متع�س������بة �إلى هذ� �لحد؟... 

�أهي حياة �لريف؟ �أن�سودة رعوية جبلية؟ موؤكد �أن ذلك كان �سهل �لمنال وممكن �لتحقيق دون 

تع�سب وهو�س.

لم تبد �سوى �إيماءة... فقد كان جليًا �أنها لم تكن قد خرجت با�ستنتاج ما بعد، على �لرغم 

من كل �لم�س������اعر �لتي غمرتها. »هذه لي�س������ت مثل بقية �لهند يا )ديف(. لقد حلت بي كما يحل 

�لرتياح بعد �ل�س������نى، كاأنه هروب من �لهند. فكما ت������رى... هناك... في تلك �لمدن �لفظيعة... 

�س������رت �أح�سب �أن �لهند معبد فظيع و�حد، متفجر، يغ�س بالنا�س... نا�س على ركبهم. نا�س ل 

رجاء فيهم... و�أولئك �لمعبودون �لفظيعون �لمتعالون فوقهم باأرجلهم �لمئة وروؤو�س������هم �لمئة... 

كله فظيع...«. )ولما تعب »ديفيد« من تكر�ر ذلك �لنعت فاإنه طق ل�س������انه مثلما يفعل معلم نافذ 

رز �لياب�سة خلل  �ل�سبر، مما جعلها تحيد و�إن بدرجة �سئيلة، لتعاود خطها، وهي تنخل �إبر �لأ

�أ�سابعها �ل�سمر �لع�سبية(... 

»ثم... �أن يتم�س������ى �لمرء عبر �لغابة وي�س������ادف هذ�... هذ� �لمز�ر �ل�س������غير... �إنه �أ�سبه 

بالخ������روج �إلى �لف�س������اء �لطلق و�لتنف�س على نح������و طبيعي مرة �أخ������رى... دونما خوف. ذلك 

هو �س������عوري هنا... كما ت������رى«. قالت ذلك بدفقة متجددة من �ل�س������عور بالثقة... »دون خوف. 

وبا�س������تطاعتك �أن ترى �أن ذلك �سيء �أ�س������ارك فيه �أهل �لجبال �أو ربما قد تعلمته توً� منهم. هو 

عجاب... في �أهل )�لتيبت(. ل �أق�سد �أولئك �لموجودين  ذ� �لذي �أنا معجبة به فيهم كل ذلك �لإ

في �ل�س������وق... فهوؤلء مثل �لجموع �لهندية �لدهنية تمامًا... يولولون ويتملقون وي�س������خرون... 

�أوه فظيع... بل �أق�س������د ه������وؤلء �لذين ير�هم �لمرء في �لطرق �لجبلية. �إنهم م�س������تقيمون، �إنهم 
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نزيهون، م�ستقلون. �إن لهم في م�سيهم خطوً� و�إيقاعًا قويين �إلى درجة كبيرة... �إنهم ي�سيرون 

لهة بين تلك �لجموع �لهندية �لمر�وغة... �لعيون تنحدر بهذ� �لتجاه �أو ذ�ك، �لتعابير تبين  كالآ

ث������م تنغلق... �أما وجوه هوؤلء فاإنها مفتوحة جميعًا وهم ي�س������حكون ويغّنون. كل �لذي يملكون 

�إبريق �س������اي عتيق �أ�س������ود، وحزمة من �لخ�سب على ظهورهم، و�سنادل من �لحبال، وقليل من 

�لخر�ف، لكنهم ي�س������حكون ويغنون ويم�س������ون في خطوهم �لمميز يرتقون �لجبال مثل... مثل 

رباب. �إنني �أر�قبهم طو�ل �لوقت. �إنني �أتمالهم باإعجاب كما ترى. و�س������رت �أفكر في �لذي  �لأ

نهم  يجعلهم مختلفين على هذ� �لنحو؟ ت�س������اءلت ما �إذ� كان ذلك ب�س������بب دينهم. �أنا �أ�س������عر لأ

بوذيون يجعلهم مختلفين عن �لهندو�س، ول بد �أن في معتقدهم �س������يئًا ما يمنحهم هذه... هذه 

�سياء تفكيرً� هادئًا فاإنني �أ�ستطيع �أن �أتبين  �ل�سجاعة. حينما �آتي �إلى هذ� �لمز�ر و�أفكر في �لأ

م�سدر قوتهم ومرحهم...«.

لكنه عند هذ� �لحد لم يعد ي�س������تطيع مو��س������لة �ل�س������طبار، ف�س������رخ وهو يقفز �إلى �أعلى 

�سياء، �ختلطت  مر كليًا، لقد �ختلطت عليك �لأ وي�س������رب جنبيه: »)بات(... لقد ت�سو�س عليك �لأ

بدرجة ل رجاء فيها! يا عزيزتي، يا زوجتي �لم�سو�سة، يا )بات(«.

برية، وتوقفت عن  ور�ق �لإ قّطبت جبينها وحّولت عيناها و�أطبقت ر�حتها على قب�سة من �لأ

نخلها. ت�ساءلت في �سوت م�سدود مغلق »ماذ� تعني؟«.

- »ماذ� �أعني؟ �أل تعلمين �أنك جال�س������ة خارج مز�ر هندو�س������ي؟ هذ� معبد هندو�سي، و�أنت 

ت�ستنتجين باأنه م�سدر قوة ومهابة بوذيتين! بل �أل تعرفين باأن �أهالي و�دي )كولو( هندو�سيون 

و�لم������ز�ر�ت �لتي ترينها هنا مز�ر�ت هندو�س������ية؟«. غ�س بال�س������حك و�س������حبها كي تقف على 

قدميه������ا، وجرها عائدي������ن �إلى �لنزل جرً� وهو ي�س������حك كثيرً� بحي������ث كان كلما فتحت فمها 

خير �أورثه ذلك �ل�سحك  لالحتجاج يغرقها بهدير متو��س������ل من �ل�س������حك �ل�س������امت. وفي �لأ

�سد�عًا في ر�أ�سه. 

لق������د تعب من �أطروحت������ه )�لمالحظات �لتي كان قد جمعها في بومبي ودلهي و�لن�س������خة 

ثناء( قبل �أن يكملها بمرحلة طويلة. لقد بد� �لعمل كله  �لمطبوع������ة �لتي كان يعدها في تلك �لأ

 �ل�سغيرة ومد �ساقيه �إلى �لخارج بحيث 
)16(
 �لغالف في �ل�)�أوليفتي(

ّ
غير ذي عالقة كليًا. د�س
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ر�س وتثاءب مغ�س������بًا. �لتقت عينا �لديك �لو�قف على كومة  تمددت �س������لة �لمهمالت على �لأ

�لخ�س������ب �إز�ء �لنافذة بعينيه وغمز ل�)ديفيد(، بيد �أن هذ� �أ�س������اح بوجهه يكاد ل يلحظه. �أين 

)بات(؟

يام. لم تكن )بات( قط هناك. وعالوة على ذلك فاإنه لم  كان ذلك هو �ل�سوؤ�ل �لمتو�تر هذه �لأ

يعد ي�ساألها �أين كانت حين تظهر لتناول وجبات �لطعام، �أو لتلقي نف�سها على �ل�سرير لتم�سية 

�لليل، قدماها م�سلوختا �لجلد وقذرتان من �ل�سير بال�سندل، حقيبتها �لقما�سية مطروحة على 

 تنزلق منها، فاأ�ساح بوجهه 
)17(
ر�س. )ذ�ت مرة وقع ب�سره على ن�سخة ممزقة من �ل�)د�ماباتا( �لأ

ب�س������رعة: لقد �أحرجته ب�سدة فكرة �أن زوجته �لم�سو�سة �لم�سكينة تقر�أ ن�سو�سًا بوذية عتيقة(. 

لم يزد على �أن نظر �إليها باتهام و��سمئز�ز: لقد كانت توؤدي دورً� لم يكن قد تعاقد معها عليه، 

كانت توؤدي دور �لحمقاء، كانت ت�س������بب �إحر�جه، كانت مثيرة للغيظ على نحو مطلق. وحينما 

كانت تغدو �أ�سد �سمرة نتيجة للحياة في �لهو�ء �لطلق، و�أطر�فها تم�سي �أ�سد قوة من �لتمرين، 

فق������د بدت لناظريه �أنها كانت تفقد �له�سا�س������ة... �لرقة �لتي كان ق������د �أحبها فيها وباأنها كانت 

حمال وتقطع �لخ�س������ب وتنقل  تتحول �إلى �مر�أة ريفية خ�س������نة حادة قمينة تمامًا باأن تحمل �لأ

ن تك������ون زوجته... زوجته هو... زوجة )ديفيد(...  �لماء و�لح�س������اد... �إل �أنها كادت �أل تليق لأ

... �أما حركاتها فقد 
)18(
)ديفيد( �ل�س������اب �ل�ساحر و�لمهيب �جتماعيًا �لمتربي في )لونغ �آيالند(

جابة عن �أ�سئلته  كانت تتميز بمظاهر خ�سنة كانت ت�سدمه، و�سوتها -حينما كانت تتف�سل بالإ

�لمبهمة- كان فظًا وجافًا. كان و��س������حًا �أنه لم تعد هناك نقطة �لتقاء بينهما... كان من �س������اأنه 

�أن يعيد �أي تحرك تجاهها محطًا لموقعه، �أما هي فكان و��سحًا �أنها لم تكن تملك �أي �هتمام 

باللتقاء به في منت�سف �لطريق... �أو في �أي مكان.

جوبة �لتي قدمتها له حينما ��س������تجوبها �أول مرة خطاأ. فحين �س������ادفها ذ�ت  ل������م يهتم بالأ

ر�سال مجموعة من �لر�سائل بالبريد- جال�سة  �سباح –فيما كان ي�س������ير متمهاًل عبر �ل�سوق لإ

ماكن- وقد تكورت كتفاها على م�س������طبة ت�س������رب �س������يئًا  في �ل�)هابي كافيه(- من دون كل �لأ

�سقر �لن�ساز فاإنه  غائم �لقو�م من كاأ�س �سميكة برفقة �أولئك �لحجاج �لمهلهلين ذوي �ل�سعر �لأ

��ستف�سر منها ب�سيء من �لحدة.
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هزت كتفيها وقالت: »�أجل... �إنهم �أ�سدقائي« وهي و�قفة ببالدة ح�سها �لجديدة في و�سط 

ن لو  ّ على �لعودة بها �إليها. »كان باإمكاني �أن �أخبرك عنهم قبل �لآ
�لغرفة �لتي كان قد �أ�س������ر

كنت قد ��ستف�سرت. ل حاجة بك �إلى �لتج�س�س«.

ي غر�س؟ لماذ� يتعين �أن يهمني ما  �نفجر: »ل تكوني �س������خيفة. �لتج�س�������س عليك �أنت؟ لأ

ت�سنعينه �أنت بنف�سك في حين �أكدح �أنا هنا؟...«.

رّدت عليه منفجرة: »�إذن، ففيم �سوؤ�لك؟«.

�س������ئلة  كان ف�س������وله �أكبر من ��س������مئز�زه في �لبد�ية. وفي �أثناء �لع�س������اء توجه �إليها بالأ

�لتي كان قد قرر في وقت �س������ابق �أل يوجهها �إليها. ولما كانت م�س������رورة بال�س������حن �لمملوء 

بالطعام �لمو�سوع �أمامها، فاإنها تحدثت باإمتاع عن �لثنائي �لقادم من ولية كاليفورنيا �للذين 

�س������ادقتهما، وحكت له ق�س������ة رحلتهما �لغريب������ة �لمتهورة من غابات )بيغ �س������ور( �إلى غابات 

و�دي )كولو( عبر �أفغان�ستان ونيبال، بحثًا عن معلم روحي هندو�سي كانا قد عثر� عليه لحقًا 

 �لتي 
)19(
ن لم�س������لحة �لحياة �لم�ساعية، و�تباع مذهب �لنباتيين و)�لبانغ( ولكنهما تخليا عنه �لآ

 �لدنيوية.
)20(
بدت لهما �سبياًل �سل�سًا ورقيقًا يق�سي �إلى )�لنيرفانا(

ر�س! ذلك تناق�س في �لم�س������طلحات... �أل تعرفين؟«. ثم،   )ديفيد(: »)نيرفانا( على �لأ
َ
َنَخر

حين ر�أى منخريها يعتمالن على نحو خطر، و��س������ل كالمه م�س������رعًا و�إن لم يكن �أكثر تعقاًل: 

»هل ذ�ك هو ما كنت ت�سربين هناك في ذلك �لمقهى �لو�سيع يا )بات(؟«.

�أطلقت �سهقة جذلى حين وقع ب�سرها على حلوى )�لبودينغ(- وكانت )كا�سترد كار�ميل(- 

فدفنت �أنفها في �ل�س������حن ب�سر�هة. ثم قالت معتذرة: »و�عجبي... �إن ذلك �لم�سي كله يجعلني 

جائعة ونع�سانة. يا �إلهي... ما �أ�سد نعا�سي«. وم�ست �إلى �سريرها مبا�سرة.

وفي منا�سبة �أخرى �أ�سد �إزعاجًا كان في �لخارج لي�سم �لهو�ء بعد يوم تميز بالملل و�ل�ساأم 

لة �لكاتبة، عثر عليها في �لمتنزه �أمام )فندق �سوء �لقمر( ودكان )�لخباز  جر�ء جلو�سه �أمام �لآ

ر�ما( حيث �عتاد �لهيبييون �لتجمع. بل حتى �لنوم خالل �لليل بالن�سبة �إلى بع�سهم ملفوفين 

ببطانياتهم على �لع�سب. كاأن �أحد �لمعلمين �لروحيين �لهنود �لذي �عتاد عقد �لتجمعات هناك 

جال�س������ًا كاأنه زهرة لوت�س تحت �سجرة زيزفون تك�س������وها �ل�سم�س، يحيط به جمع معجب من 



319 �لـعــدد 692 �أيار  2021 

�لهيبيين �ل�س������قر ذوي �لمالب�س �لرثة وبينهم زوجته )بات( متقاطعة �ل�س������اقين ومبت�سمة ورثة 

�لمالب�س مثل �لبقية. كان على م�س������افة �أبعد من �أن تتيح له �س������ماع ما كانو� يقولونه، ولكن بد� 

�أنه كان �أقرب ما يكون �إلى تبادل �لنكات –�أي نكات يمكن �أن يت�سارك فيها �ل�سرق و�لغرب؟- 

�أكثر من �أنه تاأمٌل �أو حديٌث في �لالهوت. كان �لذي �آلمه على وجه �لخ�س������و�س منظر �ل�سياح 

�لهنود �لذين ت�س������كلو� في د�ئرة خارجية حول هذ� �للب �لمركزي لل�س������اعين ور�ء )�لنيرفانا( 

تي عن طريق )�لبانغ(، وكاأن هذ� كان �أحد مناظر و�دي )كولو( �لتي دفعو� �لمال من  و�لنعيم �لآ

�أجل م�ساهدتها. كانو� و�قفين هناك بوجوه �ساكة يبت�سمون �بت�سامات غير مرتاحة ويتبادلون 

تعليقات جانبية مهمو�س������ة فيما بينهم، تمامًا كاأنهم يتفرجون على م�س������رحية مقلقة على �لرغم 

م������ن �أّنها ممتعة. كانت تعابيره������م ومو�قفهم تنم عن �لمجاملة �لمتعالي������ة وفي بع�س �لحالت 

�س������فاق، ولم ي�س������تطع )ديفيد( �أن يتحمل روؤيتها م�سوبة ناحية �أبناء جلدته ذوي �ل�سعر  عن �لإ

�سقر، ف�ساًل عن زوجته. ��ستد�ر وعاد �إلى �لنزل فيما ي�سبه �لرك�س. �لأ

في ذلك �لم�س������اء حاول �أن ي�س������تجوبها ثانية بيد �أنها كانت تعبة، غام�سة، ولم تزد على 

مجرد �إز�حة �ل�سعر عن وجهها وتمتمت: »�أجل �إنه �لمعلم �لروحي )دينا ناث(. ما �ألطفه... 

ما �أ�سد مرحه... ما...« وم�ست �إلى �ل�سرير. ت�سمم هو�ء �لغرفة �ساكا. هل كانت تلك ر�ئحة 

)�لبانغ(؟ لكنه ما كان ليعرف ر�ئحته. كان يت�سور �أنها �ستكون مائلة �إلى �لحالوة في حين 

كان �لهو�ء في غرفتهما حام�س������ًا، نتنًا. فتح �لنافذة نترً� وبعنف �آماًل في �إيقاظها. لم يفلح 

ذلك.

كان �ليوم �لذي تخلى فيه عن ��س������تجو�بها �أو مالحقتها يوم جاءت تكاد تقفز، ح�س������بما 

ظن، وكاأنها �أرنب �أحمق وهي تثرثر: »هل تتذكر )نا�س������وجي( يا )ديفيد(؟ تلك �لقرية �لحبيبة 

حيث �أكلنا �لم�سم�س؟ هل تتذكر معبدها �ل�سبيه ببيت دمى �سغير؟ ح�سن، لقد قابلت بع�س 

 
)21(
�لذين يعي�س������ون في م�ستوطنة م�س������اعية تجاوره مبا�سرة.. �إنها في �لو�قع عبارة عن ِعلِّية

كبيرة تقع فوق زريبة بقر لكنها تطل على �لمعبد ولها ب�س������تان يحيط بها من جميع �لجهات، 

- �أخذتني �إليهم وتناولت �لقهوة مع بع�س 
)22(
فهي لطيفة حقًا. )�إيديث( –�لقادمة من )هارلم(

منهم...«.
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لة �لكاتبة في  فزمجر �س������ائاًل: »�أمتاأكدة �أنها كانت قهوة؟« و�أد�ر لها ظهره، وتكوم �أمام �لآ

�س������ورة غ�سب كانت من �ل�سدة بحيث لم ت�س������تطع )بات( �أن تجعله ي�سغي �إليها، جل�ست على 

�س������ريرها تم�س������غ �س������فتيها هنيهة، ثم قامت وخرجت ثانية. فقد تخّلت عما �أر�دت قوله له كما 

تتخلى عن هدية فا�سلة.

*   *   *

بعد ذلك د�أبت على تجنبه ولم تبذل �أي محاولت �أخرى ل�س������طحابه معها في طريقها �إلى 

و�ن كي �أعود �إلى دلهي، فلدي �لمزيد  )�لنيرفانا(، وحين �أخبرها في �أثناء تناول �لفطور: »�آن �لآ

م������ن �لم������و�د �لتي يجب علي �أن �أبحث فيها هناك، ول �أ�س������تطيع �أن �أجل�س هنا في و�ديك هذ� 

ن. �أنا �أعتزم حجز مقعدين على �لطائرة �لمتوجهة �إلى دلهي« �أ�س������يبت  و�أتاأمل �لجبال بعد �لآ

ب�سدمة مع �أنها بذلت محاولة قوية لتغطيتها. �سعر بالرتياح لروؤيته ذلك. �ساألته وهي تلفظ نو�ة 

خوخة في ر�حة يدها: »متى تود �لمغادرة؟«.

ثنين �لقادم على ما �أظن«. قال: »�لأ

لم تقل �س������يئًا و�ختفت بقية �لنهار. وفي �ل�سباح �لتالي خرجت قبل �أن يظهر من �لحمام، 

و��سطر �إلى �لذهاب �إلى محطة �لحافالت وحده كارهًا كل خطوة قذرة من �لطريق: �سوق �لب�سط 

حيث كان �لتيبتيون يبيعون مالب�س م�س������توردة مبقعة ومت�سخة لل�س������ياح �لهنود �لمتعط�سين، 

ويلعبون �لنرد على �لتر�ب في �أثناء �نتظارهم �لزبائن، وفي �ل�س������ارع حيث كانت قنافذ تر�كم 

ب نظرة غ�سبى تجاه  �لمخاط تكاد تده�سها �ل�ساحنات �لهادرة و�لحافالت كريهة �لر�ئحة. �سوَّ

�لمت�سول �لعجوز �لذي ل �أنف �أو �أ�سابع له، و�لذي كان ي�ستعطفه لمنحه �سدقة، وتجاه �لتيبتي 

ذي �ل�سفيرة و�لقرط �ل�سذري �لمفرد �لذي حاول �أن يبيعه جروً� �أجرب. حمحم خلل �أ�سنانه: 

»�س������وف نغادر هذ� �لمكان« فابت�س������ما �إليه بكل ت�سجيع. غير �أن مكتب �لحجز لم يكن قد فتح 

للعمل بعد فا�سطر �إلى �لنتظار خارج محطة �لحافالت �لتي كانت �أقذر موقع في كل �ل�سوق. 

وقف م�س������تندً� �إلى عمود خ�س������بي ير�قب حافلة �سبه فارغة ت�س������ق طريقها بين قطيع �لخر�ف 

تثغو ثغاء قلقًا. ثم تقدمت �لحافلة وهي تغلي ويت�ساعد منها �لبخار وجانباها �لمطليان باللون 
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خ�س������ر و�لمزينان باأكاليل زهور يتد�عيان من �س������دة �لجهد. قطعت ي������ارد�ت �لطريق قليلة  �لأ

نين و�لتاأوه، ثم خمدت عند قدميه مطلقة ه�سي�س������ًا من �لبخار جعل غطاء محركها  �لخيرة بالأ

يرتفع بو�سات في �لهو�ء.

قفز �ل�سائق �إلى �لخارج، وكان �سابًا من طائفة )�ل�سيخ( ي�سبه �ل�سلك �سكاًل ومرونة، وكان 

قد عّلق عمامته على ُكاّلب بجانب �لمقعد، ولم يكن يرتدي �سوى منديل �أرجو�ني على �سعره، 

وهرع كي يفتح غطاء �لمحرك قبل �أن تنفجر تحفة �لتحف. �أما م�س������اعده �لذي كان قد ترجل 

ن ر�ك�سًا  قافزً� من �لباب �لخلفي و�ختفى د�خل �أقرب دكان –وكان دكان بقال- فاإنه خرج �لآ

يحمل �إبريق ماء م�س������نوعًا من �لمينا تلّقفه �ل�س������ائق من يديه، وق������ذف محتوياته –�أمام عيني 

)ديفيد( غير �لم�سدقتين- على م�سع �لتبريد.

كان �ل�س������يء �لذي �أدركه )ديفيد( هو �أن �نفجارً� من �لبخار و�لماء �لفائر �س������ربه و�سرب 

�ل�سائق و�لم�ساعد وعددً� من �لو�قفين لم يعرفه... لم ي�ستطع �أن يرى. �أ�سرع ي�سع يديه على 

و�ن. كانت �لنار قد �سبت فيه، وكان ي�سرخ... كان �لجميع ي�سرخ.  وجهه، ولكن بعد فو�ت �لأ

�أم�س������ك �أحدهم بكتفيه و�س������اح �آخر: »يا �سيدي، يا�س������يدي، هل عميت؟ هل عميت؟«. فز�أر به: 

»نعم، عليك �للعنة، لقد عميت، عميت«. و�أين كانت )بات(، زوجته �للعينة عديمة �لنفع، �أين كانت 

هي؟ هوذ�... معمى، م�س������موط، يجرره خلل �ل�س������و�رع غرباء، مجانين. �لكل يحاول �أن يحمله 

و�لكل في هرج ومرج كما لو كانو� في محرقة على نطاق �لعالم.

ن. �أعتقد  جاء �س������وت كان �أمريكيًا على نحو مبارك: »ل علي������ك... حاول �أن تفتح عينيك �لآ

�أنك ت�ستطيع �لروؤية يا بني. ح�سبك �أن تحاول«. حاول �إز�حة يديه عن وجهه. وفي غمرة رغبته 

�ليائ�س������ة في م�ساهدة �ساحب هذ� �ل�سوت �لمبارك �سمح )ديفيد( ليديه �أن ترتخيا عن وجهه 

وفتح عينيه فعاًل –وهو عمل لم يكن يخطر بباله �أبدً� �أنه ي�ستطيع فعله ثانية –وحدق في �لطبيب 

زرق و�لبني �لم�سنوع  �سحرين، و�لقمي�س ذي �للونين �لأ مريكي ذي �ل�س������اربين �لخديين �لأ �لأ

من قما�س �سوفي ذي مربعات، وكاأنه كان يحدق في �سورة )�لقدي�س ميخائيل( عند �لبو�بات 

�لذهبية. قال �لرجل �لبهي مبت�س������مًا: »هذ� ر�ئع، ر�ئع تمامًا«. وكان قويًا متو�سط �لعمر ومتين 

ن دعني �أم�سح لك هذه �لحروق ح�سب،  �لقامة على نحو عجيب. »�أنت لم تفقد عينيك. �نظر. و�لآ
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وبعدها �س������تغادر هذ� �لمكان بكامل �س������حتك... �أنظر ما �إذ� لم يكن...«. وهكذ� و��سل ثرثرته 

، و�أح�س بتينك �ليدين �لياب�ستين 
)23(
و�س������ط( بذلك �ل�س������وت �لثر �لر�سين �لقادم من )�لغرب �لأ

�لج�س������يمتين �للتين نما عليهما �س������عر زنجبيلي �للون وهما تم�س������حان وجهه فتخلفان ور�ءها 

مريكي لكنه كان بالن�سبة �إلى )ديفيد(  �ل�س������الم و�لبركة، كان طبيب �لم�ست�سفى �لتب�س������يري �لأ

بمنزلة �لرب نف�سه يقوم بزيارة تفقدية وقتت مع حادثته رحمة به.

خرق �أو �لو�قفين  كانت حادثة )ديفيد( ن�س������ي �أن ي�ستف�س������ر عن �ل�س������ائق �أو م�س������اعده �لأ

�لطائ�س������ين �لذين كانو� يقفون على مقربة من �لم�س������ع �لفائز. لم يزد على �لقعود ثمة عاجزً� 

مريكي. ثم ناوله �أحدهم فعاًل  مقعدً� يح�س �سوت �لطبيب ينحدر عليه مثل جدول من �لحليب �لأ

 وكاأن 
ّ
قدحًا من �لحليب، �سماه �لطبيب )هورليك�س(، حلوً� و�ساخنًا، فجعل يرت�سفه بر�أ�س محني

ن بعد �أن ز�لت �لغمة وبد�أ �لتماثل لل�سفاء بتلك �لحالوة. طفل يخاف من �ل�سروع بالبكاء �لآ

كان �لطبيب يقول بلهجة عطوف: »�إنها �ل�سدمة. �إن عينيك �سليمتان تمامًا يا بني و�لحروق 

�س������طحية –من ح�س������ن �لحظ... �إنها �ل�س������دمة ل غير«. وربت على ظهر )ديفيد( بتينك �ليدين 

�لمغطاتين بزغب زنجبيلي و�لمتينتين و�لو�ثقتين جّدً�. »�إننا ن�س������اهد كل �أنو�ع �لحو�دث هنا، 

كما تعلم. �أم�س كانت حادثة �أحد �أولئك �لهيبيين �لمجانين �لذي تعين نقله �إلى هنا على نقالة. 

ن... هل ت�س������تطيع �أن ت�سدق ذلك؟ رجل ر��سد يذهب لي�سقط من  كان قد �س������قط من جبل. و�لآ

جبل كما لو كان طفاًل؟ �لحقيقة �إنه ك�س������ر كال �س������اقيه. تعين علي �أن �أبعث م�ساعدي معه �إلى 

دلهي. ل�سوف ت�ستغرق �إعادته على قدميه ثانية وقتًا طوياًل، ولكن )م�ست�سفى �لعائلة �لمقد�سة( 

خرين لرجل يعرف كيف يتعامل  �سلوب �لمر�عي لم�ساعر �لآ يبذل �أق�سى جهده«. و�أ�ساف بالأ

�سد ل �سرورة من بين �لحو�دث  مع مري�س: »مع ذلك، فمن �لموؤكد �أن حادثتك هي �لحادثة �لأ

�لتي مرت بنا... �أقول ذلك«. ومالأ قوله هذ� )ديفيد( غرورً� حلوً�. �أحنى ر�أ�سه و��ستمر ير�سف 

حليبه ويكرع ثرثرة �لطبيب �لمو��س������ية. حاول �أن يقول: »�أي نعم... هوؤلء �لهيبيين... يجب �أل 

ُي�سمح لهم... �أنا ل �أفهم كيف ُي�سمح لهم...« لكن �سوته تال�سى، وهز �لطبيب كتفيه مت�سامحًا 

مر �أطفال... يجب �أل  �س������ناف كما ل يخفى عليك. لكنهم في حقيقة �لأ و�س������حك: »هناك كل �لأ

ي�سمح لهم بالبتعاد عن عيني )ماما(. ما ر�أيك بقدح �آخر من �ل�)هورليك�س(؟ �أتظن �أن بمقدورك 
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ن؟ هل ت�س������عر باأنك على ما ير�م يا بني؟«. كان )ديفيد( يتمنى كثيرً� �أن  �ل�س������ير �إلى منزلك �لآ

يقول �إنه لم يكن على ما ير�م �أبدً�، و�إّنه لم يكن ي�س������تطيع �ل�س������ير �إلى �لمنزل و�إنه كان يود �أن 

يبقى و�أن يخبر �لطبيب كل �س������يء عن )بات(... كيف كانت من �لناحية �لفعلية قد تخلت عنه، 

ث )بات(، �أن  ن يرجوه كي يحدِّ
�س������دقاء �لتافهين �لذين �س������احبتهم هنا. �أر�د �أ ويخبره عن �لأ

يقنعه������ا، �أن يعيد زوجته �إليه، �أن يعيد زوجته �ل�س������ابقة �إلي������ه. كاد �أن يبكي �إز�ء فكرة �أنه كان 

متوقعًا منه �أن ينه�س وي�سير �إلى �لخارج. رنا �إلى �لطبيب بنظرة ملوؤها �ألم مبرح فيما �سوحب 

لينزل �ل�سلم �لمتد�عي ومن ثم �إلى محطة �لحافالت، ولم يدرك �أنه ما من �أحد كان ي�ستطيع �أن 

ي�ستكنه تعبيره خلل غالف �ل�سبغة �لبنف�سجية �لتي �سبغت كامل وجهه ورقبته و�أذنيه باإ�سعاع 

)نيوني( غير عادي.

*   *   *

�س������رخت )ب������ات( حينما دخلت بعد ذلك ب�س������اعات: »يا �إلهي... ما �ل������ذي حدث لك �أنت؟« 

�أذهلتها �ل�سدمة فاأم�ست بال حرك.

قدح������ت عيناه تجاهها م�ست�س������عرً� غاية �ل�س������رور جر�ء نجاحه في ��س������تخال�س مثل تلك 

�ل�س������تجابة منها. ولكن ما �إن م�س������ت دقيقة حتى ر�آها تنهار �إز�ء �إطار �لباب، لي�س ب�س������بب 

�ل�سدمة، ولكن بفعل �ل�سحك.

قالت ب�سوت �سار: »ما �لذي فعلته يا )ديف(؟ ما �لذي جعلك تفعل ذلك؟«.

�آنذ�ك تبودلت كلمات قا�س������ية. فحين فقد )ديفيد( �ل�سيطرة على ل�سانه �لملجم )فقد جرفها 

بعيدً� »هورليك�س« ذلك �ل�س������باح �لحلو �لمذ�ق( طال������ب بلهجة فظة �أن يعرف �أين كانت حينما 

كان هو و�قفًا في �ل�س������م�س لي�س������تري �لتذ�كر فيحترق، وكان قاب قو�سين �أو �أدنى من فقد�ن 

ب�س������ره في غ�سون ذلك. �أر�د �أن يعرف: �ألم تكن تهتم به، ثم ما �لذي كانت تهتم به �أ�ساًل في 

ثن������اء؟ فقالت �إنها تقززت من �أنانيته وغروره �للذين لم يتيحا له �أن يرى ما هو �أبعد من  تل������ك �لأ

طرف �أنفه... ما �لذي دهاه بحيث لم ي�ستطع �أن يتحرك مبتعدً� عن �لحافلة بحق �لم�سيح؟ �أل 

يبين ذلك تمامًا �أنه ل يرى �أي �سيء، ل يالحظ �أي �سيء خارج نف�سه؟... و�أخبرته بالذي كانت 
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تهتم به. لقد وجدت لنف�سها مكانًا في �لم�ستوطنة �لم�ساعية �لكائنة في )نا�سوجي(. لقد �أدركت 

�أن ذ�ك ه������و �لذي خلقت من �أجله... ل �لذهاب �إلى �لحفالت ب�س������حبة )ديفيد(...، بل �لعي�س 

مع ن�س������اء ورجال �آخرين ي�ساركونها معتقد�تها. ل�س������وف يحيون �لحياة �لب�سيطة... يغ�سلون 

�سمر و�لعد�س، وي�سّلون ويتاأملون د�خل  �أج�سامهم و�سحونهم في �لجدول، ويطبخون �لرز �لأ

مر بوذيين. فقال مجمجمًا: »بوذية، يا مجنونة؟ في معبد  �لغابة، ولربما ي�س������بحون في �آخر �لأ

مكان �لعثور  هندو�سي؟«... �إنها كانت على ثقة من �أنها �ستجد في �لنهاية �سيئًا ما لم يكن بالإ

عليه في �سل�س������لة حفالت )�لكوكتيل( في دلهي و�س������ومبي، بل حتى في )لونغ �آيالند(، �إل �أنها 

متاأكدة من �أن ذلك موجود هنا، في �لغابة، على �لجبال.

يحاء باأنني مت�س������كع �جتماعي ول�س������ت طالب  - »�أي������ة �سل�س������لة )كوكتيالت(؟ �أتحاولين �لإ

)�سو�سيولوجي( جادً�، �أعمل على �إنجاز �أطروحة تتوقف عليه مهنتي �لحياتية بكاملها؟«.

فقالت ب�س������وت �سار م�سحونًا بالحتقار: »تعمل على �إنجاز �أطروحة؟ )�سو�سيولوجي(؟ �إن 

فكرتك يا )ديف( حينما لم تكن قد �أمعنت �لنظر كثيرً�... �أعني �إمعان �لنظر ب�س������كل حقيقي... 

 �لرجل �لتالي... �إنها فكرة ل تزيد عن �أنها...«، وتوقفت بعد 
)24(
ف������ي د�خل روح، د�خل )بر�نا(

�أن ��ستحال �سوتها جمجمة... ثم قذفت �سعرها على وجهها في حركة جامحة و�نفجرت تقول: 

مكان �لعثور على )بوذ�( في معبد هندو�سي. عجبًا... ي�ستطيع  »�إنك... �إنك حتى ل تعلم �أن بالإ

نه �سيق �لعقل مثلك؟«. وم�ست ت�سبُّ 
�لمرء �أن يجده في كني�سة، غابة، �أي مكان. هل تح�سب �أ

حممها عليه وك�س������فت قوة �نفجارها بوجهه �لعمق �لذي بلغه �حتقاره �إياه في د�خلها ومدى 

تقرحه فيها.

مريكية، بتقاذف  نكليزي في تلك �لليلة بالمزيد و�لمزيد من �ل�س������تائم �لأ لقد متع �لن������زل �لإ

متعة و�لمغادرة و�لخروج، و��سر�أبت روؤو�س كثيرة خارج �لنو�فذ  �لحقائب، باأ�س������و�ت حزم �لأ

تحت �س������ياء �لقمر �لكل�س������ي كي ترى )بات( تغادر �لنزل، تغذ �لخطا عبر �لفناء �لمر�س������و�س 

قحو�ن مرتدية �أ�س������مال �لهيبيين �لتي �كت�سبتها حديثًا، و�لتي كانت ت�سفق �ساقيها  باأزهار �لأ

فيما كانت تخطو مبتعدة، و�لحقيبة و�س������بحة �ل�سالة في يدها، دون �أن تلقي نظرة �إلى �لخلف 

�أبدً�. �أما في �ل�س������باح �لتالي فلم يكن هناك �س������وى مالك �لنزل، رقيقًا وغام�سًا كما هو �ساأنه 
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�أبدً�، ليودع )ديفيد( وهو يرتحل على نحو �أكثر هدوءً� وترتيبًا وحزنًا �إلى دلهي، ولي�س ما يميز 

رجو�نية �ل�ساطعة على وجهه. رحيله عن �لماألوف �سوى �ل�سبغة �لأ

و�إذ� كان ل بّد من قول �لحقيقة فاإن �أ�س������فه ل�سطر�ره �إلى �لو�سول �إلى دلهي بوجه �سبيه 

بوجه قرد من نوع )�لبابون( مطلي كان �أ�سد من �أ�سفه لو�سوله من دون زوجته.
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�لهو�م�ش

)1(- �لمدر��س: قما�س قطني للمالب�س و�ل�سجف. )�لمترجم(.

)2(- بابون: قرد �آ�سيوي و�إفريقي �سخم ق�سير �لذيل قبيح �لمنظر. )�لمترجم(.

)3(- �لمق�سود: دور �ل�سينما �إذ� �سحت ت�سميتها دورً� �لتي ي�ستطيع �لنا�س �أن ي�ساهدو� فيها �أفالمًا تعر�س على 

�سا�سة كبيرة جدً� وهم جلو�س في �سيار�تهم. )�لمترجم(.

)4(- ن�سبة �إلى دلهي وبومبي على �لتو�لي. )�لمترجم(.

)5(- �لُف�سار: َحب �لذرة حين ي�سوى حتى يتفتق. وي�سمى )�ل�سامية( في بغد�د.

�س������ا�س �سيدليات، ولكن قد تباع فيها �أي�س������ًا �أدو�ت تجميل وكتابة و�سكاير  )6(- �لدكاكين �ل�س������يدلنية: هي بالأ

طعمة �سريعة... �إلخ. )�لمترجم(. 
و�أ

)7(- �لهيبييون ومفردها هيبي: �ساب غير ملتزم بالتقاليد من حيث �ل�سلوك و�لملب�س و�لمظهر... �إلخ. )�لمترجم(.

مريكية )�أنا ميري روبرت�س������ن موزي�س 1860-1961( وهي ر�سامة »فطرية« �أغلب  )8(- �لجدة موزي�س: هو كنية �لأ

ر�سومها ت�سور �لمناظر �لطبيعية �لريفية. )�لمترجم(.

مريكية. )�لمترجم(. )9(- فيرمونت: ولية في �أق�سى �ل�سمال �ل�سرقي للوليات �لمتحدة �لأ

نكيزي هو: »)جاك( �لجال�س في منبر �لوعظ«. )�لمترجم(. مريكية، وترجمة ��سمها �لإ
ر�سيم: ع�سبة �أ )10(- �لأ

دو�ر. )�لمترجم(. )11(- �لباغود�: هيكل �أو معبد )هندي �أو �سيني �أو ياباني( متعدد �لأ

)12(- �لالما: ر�هب بوذي من �أهل �لتيبت. �أو منغوليا. )�لمترجم(.

)13(- هابي كافيه: ��سم مقهى �أو م�سرب �أو مطعم �أو كلهم مجتمعين. )�لمترجم(.

)14(- �للور�س: قرد هندي. )�لمترجم(.

طفال عا�ستا في كوخ �سغير في غابة. )15(- هان�سل وغريتل: �سخ�سيتان في ق�س�س �لأ

لت �لكاتبة. )�لمترجم(. )16(- �أوليفتي: نوع معروف من �لآ

)17(- �ل�د�ماباتا: كتاب �لبوذيين �لمقد�س. )�لمترجم(.

مريكية. )�لمترجم(. )18(- لونغ �آيالند: ��سم �أحد �أجز�ء مدينة نيويورك �لأ
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)19(- بانغ: مخدر ي�ستح�سر من �لقنب �لهندي. )�لمترجم(.

لم و�لتي ُتلَْتَم�س في �لبوذية عن طريق قتل �سهو�ت �لنف�س. )�لمترجم(. )20(- نيرفانا: �ل�سعادة �لق�سوى �لتي تتخطى �لأ

)21(- �لِعِلّية: مو�سع و�قع تحت �سطح �لمنزل مبا�سرة. )�لمترجم(.

)22(- هارلم: �أحد �أحياء نيويورك �أغلبية �سكانه من �لزنوج. )�لمترجم(.

و�سط في �لوليات �لمتحدة. )�لمترجم(. )23(- �لمق�سود: منطقة �لغرب �لأ

)24(- �ل�بر�نا: في �لفل�سفة �لهندو�سية معناها: �لنف�س �لحيوي، مبد�أ �لحياة للج�سم �لعائ�س، �لقوة، �لطاقة. )�لمترجم(.          
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